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КОМСОМОЛЬСЬКО! ОРІ А н ІЗАЦП

Зійшов туман. Розпуклася на гілці
Найперша брунька.
А найперший шпак
Вернувся з вирію і по такій мандрівці
Розказує шпачисі, небу й білці
Про те і се.
Про все — і так, і сяк...
Замовкне* враз,
та починає знову —
Про поле й гай»..
Пташиний грай...
А там, дивись •— гай-гай’ —
Про референдум і перебудову!
С- ПЕТРЕНКО.
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Готовність до всього — за примірник «МК»... Крі
не так погано. Втіха ма пімося! — З СТОР.
ла, але 5% — це і 32 кой.
Дифтерія — серед нас.
Не слід потерпати від лі
нощів, варто піти до по
ліклініки, якщо «просто»
заболіло горло—З СТОР.

Нарис про Г. Гнатюка—
6—7 СТОР.

І

Начальник карного роз- •
туку УВС В. І. Литви
ненко не Шерлок Холмс,
але... — 8 СТОР.

Дев’ята
сторінка
—
тест на міцні нерви.
До 120-річчя з дня на
Оголошення,
секрети
родження Лесі Українки, сі, поезії — «Україніка» вічної молодості, поради
українська діаспора у ча- (5 СТОР ).
— 10—12 СТОР. •
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БЮРО ОБКОМУ
КОМСОМОЛУ
відбулось у середу, Роз
глянуто такі питання:
Про роботу комітетів
комсомолу області
по
профілактиці правопору
шень серед молоді І не^
повнолітніх.
Про роботу комітетів
комсомолу області, рад
воїнів - інтернаціоналіс
тів по написанню розді
лу обласної книги
Па
м’яті
воїн {^Інтернаціо
налістів, які Загинули в
Афганістані.
Про редколегію газе
ти «Молодий комунар*, а
також . — форму конт
ракту а журналістами
редакції.
Про
обласним
кон
курс «Джерела» на кра
ще змалювання
народ
них соят, традицій, об
рядів, промислів І сим
воліки, який проводити
меться разом з газетою
«Молодий комунар»,
З усіх питань прийня
то відповідні постанови.

ЧОМУ ми дивимося
НЕ В ОДИН БІК?
Західна І Східна Унраїна. Ця гостра тема була винесена на чергове засідання громадсько-політичного
клубу «Перевесло».
— Якось так сталося, що ми не дивимося ■ °А^°'
му напрямку, ян єдиний народ, — сказав у вступно
му слові декан факультету іноземних мов Кірово
градського педінституту В. М. Бабич, — а дивимось
один на одного.
Невелику доповідь про історичний шлях розвитку
стосунків між Сходом і Заходом України зробила
вчителька Історії міської СШ Ні 5 І. Федорова. До
цент педінституту 3. Круть у своєму виступі проци
тував уривки з «Щоденника» О. Довженка та спога
ди А. Дімарова про Західну Україну.
Схвильованим був виступ заступника директора
обласного музично-драматичного театру В. Требе,
ненка. Він розповів про минулорічні гастролі, які
їхній театр провів у Дрогобичі. Те. що вони там по
бачили і почули, глибоко вразило, примусило по-ін
шому подивитися на Західну Україну. Прагнення до
національного відродження, висона культура, стремління до єдності з східними українцями — про це
говорив виступаючий.
— Дуже важко було мені перебороти той психоло
гічний бар’єр, який Існував, — сказала студентна
філологічного факультету педінституту Г. Степанюк.
Вона родом з Тернопільщини. Дівчина з дитинства
одержувала виховання в українському патріотично
му ДУСІ, з першого класу Галина знала гімн України
«Ще не вмерла Унраїна». Тож, ян вона сказала, до
сить нелегко було знайти спільну мову з ровесни
ками, що виростали під девізом: «Союз нерушимый
республик свободных...».
Лейтмотивом всіх виступів були слова: «Ми сини
однієї матері України, тож в Ім’я и життя І процві
тання мусимо єднатися».
Наш кор.
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У Ленінграді від
крився перший у нашій
країні приватний
мага
зин. Володарем його став
колишній моряк, доволі
молодий за віком, який
за роки плавання відвідав не одну зарубіжну
країну І на власні очі пе
реконався що саме при
ватні магазини «роблять
там погоду».
Ленінградський
первістон поки що не пере
насичений товарами (про
понуються в основному
парфуми),
однак його
господар настроєний оп
тимістично. Цілком мож
ливо, що незабаром у
нього з’являться
послі
довники: ще кілька де
сятків міських магазинів
знаходяться
зараз
на
оренді з правом подаль.
шого викупу.

/•>, Дивна, на наш по
гляд, проблема виникла в
Угорщині: там не знають,
як позбавитись... надвиробництва молока і сви
нини. Аби справитись з
цими «труднощами», мі
ністерство землеробства
вирішило запропонувати
виробникам
м’яса, які
зменшать забій свиней,
а також тим селянам,
котрі протягом трьох ро
ків знизять надої від од
нієї норови до 4500 літ
рів на рік, разову ком
пенсацію в розмірі 10 ти
сяч форинтів.
Надалі
угорський уряд планує
розв’язати цю проблему
за рахунок збільшення
експорту.

іО Одне з китайських
підприємств почало випускати сейфи нової кон
струкції, які на вигляд
НІЧИМ не відрізняються
від звичайних, однак ма
ють «секрет» усередині.
Якщо хтось захоче зла
мати сейф або відкрити
його відмичкою, відразу
спрацьовує сирена і спе
ціальний захисний при
стрій, котрий хапає зло
дія за руку і міцно три
має його. Думається, що
винахід користуватиме
ться великим попитом не
тільки в Китаї, а й за кор
доном: злодіїв у світі, на
жаль, не меншає.
О У Дніпропетровській
області вперше на Украї
ні відкрито
родовище
золота. Окремі ділянки з
підвищеним вмістом цьо.
го коштовного
металу
геологи знайшли на річЦІ Сурі. Глибина заля
гання 60 — 70 метрів. По
дібні родовища успішно
експлуатуються в Захід
ній Австралії та Півден
ній Африці.

Закінчився аукціон,

на якому була продана
велина партія побутової
електроніки І відеотехніки, одержаної
головою
Мосради Гаврилом
Поповим під час його не
давнього візиту
Япо
нії. Виторг від продажу
першокласної
техніки
склав близько 12 мільйо
нів карбованців. Він бу
де перерахований у Фонд
соціального захисту на
селення міста Москви.
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Иі, це не в Штатах чи Англії. На КІровоградщині.
Відня, .правда, теж не з-за горба — наш, вітчизня
ний. Такий подарунок воїнам до Дня
Радянської
Армії від комсомольців області вручив перший секре
тар ОК ЛКСМУ (МДС) Сергій. Снопков.
А взагалі, на зустрічі, яка відбулась напередодні
23-го лютого» було багато подарунків, теплих
слів.
Відмінників військової і політичної підготовки при
йшли привітати секретарі, завідуючі відділами обко
му комсомолу, представники комсомольських орга
нізацій міста, працівник обкому Компартії Умраїни
І. О. Шевченко.
Це вже традиція. Тісний зв’язок між комсомоль
ськими організаціями у військових частинах і облас
ним, міським комітетами комсомолу існує здавна.

Влада і армія
Я сказала про це жартома: чи не
вій
ськовий переворот затівають Мухін з Перевозником. Щось не пригадується мені,
щоб раніше передостанній тиждень у лю
тому був таким «армійським» для нашого
міста. Місцева влада вирішила продемон
струвати свою єдність з армією в період
для Збройних Сил не дуже привітний. Од
нак мій жарт повернувся до мене з іншо
го боку вже у вигляді такої собі обеесівської (одна баба сказала) чутки: ви нічого
не чули про військовий переворот? Розра
ховую на ваше почуття гумору, шановні кіровоградці, хоч військовими
переворота
ми, що правда то правда, сьогодні нікого
не здивуєш. Ними
залякують з найвищих
державних трибун.
А тепер давайте серйозно. З армією У
нас зараз не все просто. Вона стає мішен
ню для зведення рахунків, забаганкою в
руках політиканів. Солдати, що навічно за
лишилися в полях за сонною Віслою,
не
світ, виявляється, врятували від коричневої
чуми, а були окупантами. Мене
глибоко
вразили слова літнього пражанина, що став
на захист танка-пам’ятника, звернені
до
радянського кореспондента: «Це ми ваші
помилки виправляємо». Є інформація для
роздумів, земляки. І тому ініціатива керів
ників міста широко відзначити день 23 лю
того заслуговує особливої підтримки. По
слухаємо заступника голови міської Ради
А. В. Перевозника: «Так було замислено.
Ми не хотіли відбутися черговою лекцією
на честь армійського свята. Власне, це свя
то нє і’ <ки солдат, матросів, старшин і
офіцерів. Ус;
• потенційні захисники своєї
Вітчизни. Протягом
7‘ЖНЯ депутатський
корпус міської Ради зустрічався з воїнами
кіровоградського гарнізону.
Знайомилися
з їхнім життям, проблемами, куштували сол
датської каші. Одну із наших зустрічей зні
мало республіканське телебачення. Треба
сказати, на нашу ініціативу
відгукнулися
майже всі народні обранці, до
яких ми
зверталися. Вважаю, що такі контакти з
армією дорожче будь-яких інших джерел
знайомства з життям солдатським».
«У цьому році, — сказав мені
один з
військових керівників міста, — армійське
свято запам’яталося.
Принаймні
можна
сподіватися, що певна
частина
городян,

у міському

! ПАРЛАМЕНТІ
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яка знаходиться у полон,
«демократизм
ЦІЇ» зрозуміє, ЩО таке армія, як то нерозумно цілити в неї демагопєю».
Я не знаю, чи зрозуміють городяни, але
хочу сказати й таке. Деяка частина депу.
татського корпусу, що прийшла у парЛ4.
мент міста на хвилі гострої критики існую,
чої системи, ще зовсім недавно хизувала,
ся своїм нігілізмом стосовно армії. _ 4
сьогодні
депутати і військов.
знаходять
спільну мову, переконуються, що кожен із
них _ громадянин тої великої країни, щ0
нині потрапила в таку скруту. І, виявля«.
ться, радості і біди у них спільні.
«У нас завжди були добрі стосунки із
'ІІСЬ-М
військовими», — сказав на зустрічі у місі
кій Раді мер міста. Справді, наше місто
виникло у цих степах як маленьке військо,
ве поселення і з тих пір військові відігравали велику роль в історії Єлисаветграда.
Ось ці теплі зустрічі депутатів з військоеими _ то скоріше повернення
забутих
традицій. Мені б хотілося, щоб і військові
більше цікавилися життям міста. Тоді мож
ливо б не виникло ніяких істерик з приеоду можливих БТР-ів на його вулицях.
Втім, на зустрічі у міській Раді, де зібралися відмінники бойової і політичної під
готовки, я відчувала насамперед зацікав
леність з боку полковників і сержантів мі
ськими проблемами. Турбувала військових
і молодіжна політика, відсутність достат
ньої виховної роботи. До речі, дуже слуш
ні думки висловив прапорщик В. В. Говдв
з приводу того, що між армією і комсомо
лом сьогодні послабились зв’язки. Споді
ваємось, до цих слів прислухаються ком
сомольські ватажки міста й області
Сепаратистські тенденції стосовно армії
не так легко
подолати,
особливо ж під
впливом Декларації про суверенітет
Ук
раїни, яка не заперечує можливостей і
республіки мати власну армію. Та навіщо1

• чь

уи>

нам армія? Невідомо, як складеться доля
Союзу після 17 березня, але армія повин
на бути союзною. Ми живемо в такий ка
тастрофічно-важкий час.
Хто знає,
який
Саддам Хусейн прийде до влади на хвилі
оголошеного республіканського суверені
тету.

В. ЛЕВОЧКО,
оглядач «МК».

:

КЕРОВАНА ХВОРОБА «ЗБУНТУВАЛАСЯ»!
Днями республіканське радіо передало ін
терв’ю з одним із керівників Міністерства
охорони здоров’я республіки, який назвав ни
нішню ситуацію із захворюванням дифтерією
епідеміологічним вибухом. Наведені ним циф
ри вражають: 135 хворих, з них 101 — дорос
лий і 34 — діти (на день виходу газети дані
можуть змінитися). Є й більш сумна статистика: дев’ять чоловік уже померло, з них —
двоє дітей.
Враховуючи те, іцо дифтерія— хвороба ке
рована, тобто їй можна запобігти, якщо до
тримуватись всіх необхідних вимог, нинішня
ситуація, за думкою лікарів, повністю на на
шій з вами совісті. Чому це так, послухаємо
завідуючого епідеміологічним відділом облас
ної санепідемстанції Антона ОникІйовича ТИ
ЩЕНКА:
— Все почалось здавалось би з дрібниці.
Все почалося з того, що кілька років тому в
«Комсомольской правде» з’явилась невелика
стаття «Ну подумаешь, укол...», до автор (не
спеціаліст, зауважте) «ошелешив» читачів но
виною:
виявляється
щеплення
вакциною
АКДС — шкідливі. Інформація, вміщена в га
зеті, вимагала ретельної перевірки спеціаліс
тами, однак свою «чорну» справу вона зро
била — батьки стали відмовлятись від жит
тєво необхідних їхнім дітям щеплень.

— Значить, в усьому винна преса!
— Вакцина АКДС, яка тричі вводиться ДІтям до року, потім ще через два роки, потім — у школі і т. д., допомагає їхньому ор
ганізмові захищатись від дифтерії, коклюшу,
стовбняку. Завдяки щепленням у дітей вироб
ляється імунітет проти збудників цих хвороб
І навіть якщо хтось із них захворіє, то важких
форм практично не буває — хвороба перено
ситься доволі легко.
Якщо ж дитину цього позбавити, вона ли
шається практично беззахисною перед лави
ною всіляких інфекційних збудників. Це в той
час, коли ми й так добре знаємо, що доводи
ться їсти-пити, чим дихати. Батьки, самі того
не розуміючи, чинять дитині зло, вважаючи,
що, відмовившись від щеплення, врятують її
від нав’язливих лікарських вимог. А Інфек
ція, як відомо, долає того, хто не має ніякої
змоги з нею боротись. Тому й з’ясовується,
що майже всі хворі — це ті діти та дорослі,
які або зовсім не прищеплювались, або роби
ли це несистематично. От і вирішуйте — вин
на преса чи не винна.

— Антоне Оникійовичу, як можне людині,
припустимо, без допомоги лікаря, з’ясувати,
що у неї, напевне, дифтерія. Які основні озна
ки цієї хвороби!
— Без допомоги лікаря ніяк. Дифтерія —
це хвороба, яка не має якихось
особливих

ознак. Все починається з того, що заболіло
горло. Що відповідно супроводжується висо
кою температурою, поганим самопочуттям.
Це може бути звичайна ангіна, а може бути й
дифтерія, якщо на взятому з горла мазку
баклабораторія виявить дифтерійну паличку.
Однак результати аналізу бувають
готовими
через 4—5 днів, а людині може стати погано
вже на самому початку. У такому
випадку
хворого необхідно госпіталізувати і вже в умо
вах стаціонару надавати необхідну допомогу.
Якщо за нею звернутись надто пізно, навіть
медицина може виявитись безсилою: дифтерійна паличка виділяє сильну отруту, яка негативно впливає на роботу будь-якого
органу
людського організму.
Найбільше
страждає
серце (отрута вражає серцевий м’яз, що при
зводить до міокардиту — запалення
цього
м’яза) та центральна нервова система.

— У переданій по республіканському радіо
інформації серед областей, де згадана хворо
ба уже «знайшла» своїх жертв, називалась І
наша. Яка ситуація сьогодні!
— На даний час дифтерією захворіло троє
жителів області: один з Олександрії, двоє — з
Олександрійського району. Найпершою захво
ріла 24-річна жінка із села Пахарівки. 19 січ
ня вона разом з мамою, сестрою і півтораріч
ним сином поїхала до родичів у гості на Во
линь. Там вони побували у різних селах у ба
гатьох сім’ях. З 24 на 25 січня у жінки забо
ліло горло. Вирішили їхати додому.
Встигли
добратись тільки до Ковеля: там жінці стало
так погано, що її негайно госпіталізували. Як
телефонували нам волинські колеги, спочатку
стан нашої землячки навіть поліпшився і «сі
надіялись на виздоровлення. Однак, на жаль,
сталося найгірше — маленький хлопчик зали
шився сиротою. Після того, як районними лі
карями були обстежені сусіди, знайомі, роди
чі, школярі місцевої школи (тобто всі ті, хто
міг якось контактувати із цією жінкою), з’ясу
валось, що її мати, сестра і дитина були віру
соносіями дифтерії, а значить, могли зарази
ти й інших. Доречно нагадати, що інкубацій
ний період (час від дня зараження до дня за
хворювання) розвитку хвороби триває
5__ 7
днів. Отже, де «піймала» цю злощасну палич
ку жінка
вдома, в поїзді, у гостях —— неві
домо, тому так необхідно
було
обстежити
всіх, хто мав хоч якісь контакти з нею.
31 Січня ще одна сім'я із Добронадіївки —
чоловік і дружина (маленьку дитину залиши
ли знайомим) поїхали у гості — знову ж таки
на Волинь. Теж їздили по багаточисельних ро
дичах, навіть у сусідні білоруські села навіду.
вались, а 3 лютого 20-річний чоловік був від
правлении у лікарню. Баклабораторія
під
твердила: знайдена дифтерійна паличка. За-

раз, як повідомляють з Волині, йому вже кра
ще, чоловік видужує.
І останній (хай би він і був останнім!) випа
док трапився вже на території нашої області,
у Світловодську. Там майбутній хворий з ЗО
січня по 9 лютого перебував у КПЗ. 8 числа
він захворів і був відпущений додому. Одная
в Олександрію повернувся не відразу — гос
тював у Світловодському районі. Коли приїхав
додому (а живе він в багатоповерховому сі
мейному гуртожитку), теж спочатку до лікаря
не звернувся. Аж через кілька днів пішов у
і
поліклініку...
Скільки довелось
після
цього
<обстежити людей, важко навіть сказати. Обстежували і тих, хто живе у гуртожитку, і ро
дичів, «і тих, хто сидів із цим чоловіком в КПЗ.
Ретельну перевірку пройшли й світловодські
міліціонери. Ось якого клопоту може наро
бити одна людина, якщо вона нехтує елементарним правилом: захворів — іди в поліклі
ніку.

і

;

?
•

— 0 останнє питанню. Що треба робити для і
того, аби уникнути цісї хвороби якось закис»
тмтмсь від неї!
Найперше і найголовніше — ні в якому ■
разі не відмовлятись від щеплень. Звичайно,
.кожній дитині вони призначаються індивіду
ально — після ретельного обстеження і до>
волу педіатра. Якщо щеплення (повторне) ро
биться в дитсадку — медсестра зобов’язана
заздалегідь повідомити про це батьків: по- (
перше, аби вони просто знали про нього, з ;
по-друге,
стежили вдома за самопочуттям '
дитини: кожний дитячий організм реагує не
щеплення по-різному і навіть при дотриманні і
всіх умов
його
проведення
можуть бути {
ускладнення.
7
?
Але щеплеичл потрібні не ТІЛЬКИ ДІТЯМ,
тре ують і дорослі — наш організм вима
гає періодичного підсилення імунітету. Зва
жаючи на нин.шню ситуацію, рекомендував би
лисьЯМ' ЯКІ 8ЖЄ ” зв6УПИ, коли прищеплюва- !
ввТГаТИ Це 1аким дріб'язком. Інколи '
подібні дріб язки коштують життя.
ба лпв ,яки<о У вас заболіло горло, вам треба до лікаря. І негайно...

___ 'нтерв’к, взяла О. ПИЛИПЕНКО.
дт«а?и^аТОРД Дввг® Думала, чи варто «= 1
то____________ ФвКТ чм нк
о. Пам атасте, на початку інтерв'ю згадуі* '
правде»0 пТДвЛИК? ЄТвТТ,° * «К*мс*м«Ж*
газеті п П "" ИЄ‘ на сто₽’нкаж централ«*®1;
газети розгорнулось бурхливе обговороии»
"орушено. проблеми, висловлювалисі.
проти. Так от, В■ одного
з тих.
тих, хто
пр«т*’
это був
був
зооб:пьЗЙ"О₽ІПв одного
ДИТИНа-з Дифтерією
’ пр«*
ЛМ^

зробили все можливе — І дитина виду*««Н. ли»,...
си»°Р°ткм, «Ну подумаешь, укол.

Сьогодні нас уже не
здивуєш нічим. Ні замор
ськими «мерседесами» на
кіровоградських вулицях,
ні чобітками за вісім со
тень у комерційних мага
зинах. Навіть відсутність у
магазинах, аптеках, лікар*
нях необхіднішого сприй
мається нині набагато спо
кійніше, аніж це було на
самому початку. Час зараз
такий — людина
звикає
до всього.

податку з продажу
(за
твердженого постановою
Кабінету Міністрів
СРСР
від 31 січня ц. р.) п’яти
процентна надбавка одер
жала законне право на
своє існування. За цим По
ложенням платниками по
датку з продажу є будьякі підприємства, об’<днаня, організації,
неза
лежно від їх відомчої на
лежності (в т. ч. зовніш
ньоекономічні організації

ських, технологічних, гли
бокого буріння, проектнопошукових та інших), а
також платних послуг (по
бутових,
комунальних,
орендних), (орендна плата,
котру сплачують орендні
підприємства за викорис
тання
ними
державних
підприємств податком з
продажу не обкладається),
транспортних, аудиторсь
ких, рекламних, інформа
ційних, іноваційних,
ло

Саме тому, хай невели
ке, та все ж офіційне під
вищення цін з середини
лютого
наші
земляки
сприйняли порівняно спо
кійно — можна сказати, з
розумінням ситуації. , Бо
Що ті 5 процентів, введені

— Почнемо, мабуть, з
того, що інформація про
президентський Указ, де
йшлося
про
нинішній
5-процентний податок з
продажу, з’явилась у пре
сі, на радіо й телебаченні
ще на початку року. Так
що люди, в принципі, про
це вже знали, однак тіль
ки тепер, згідно з поста
новою
Верховної Ради
УРСР від 11 лютого ц. р.
та Положенням про поря
док нарахування і сплати

спортивними,
культурною
освітніми установами і кі
нотеатрами (кіноустанов
ками);
е) реалізація путівок в
санаторно-курортні уста
нови Всесоюзної Конфе
дерації Профспілок СРСР,
які купуються за рахунок
коштів соціального стра
хування.
Крім цього, республі
канські
уряди
можуть
встановлювати додаткові
пільги щодо податку з
продажу на соціально зна
чущі товари
народного
споживання.

експлуатацією будівель та
приміщень (РЕДи, ЖЕДита ін.), а також наданням
комунальних і прерівнемиж
до них послуг, повинні по
відомити населення про
збільшення, починаючи з
1 лютого 1991 р., плати за
житлові (найм та оренда
житлових приміщень та
ін.), комунальні
(опален
ня, гаряче та холодне во
допостачання, каналізація,
газо- та
енергопостачан
ня, очищення вигрібних
ям та Ін.) і прирівнені до
них (абонементне обслу
говування радіоточок, те

тільки початок...

сьогодні як податок з
продажу, коли з високих
трибун уже
пообіцяли:
підвищення цін
немину
че, не менше, ніж на 60
процентів. Так що 5 про
центів — тільки початок.
Отже, про умови цього
оподаткування
та
інші
його особливості розповідає сьогодні нашим чита
чам начальник
обласної
державної податкової ін
спекції Володимир Пили
пович КОМПАНІЄЦЬ:

5-процентного податку від
суми покупки. При про
дажу проїзних докумен
тів у міжнародному
за
лізничному
сполученні
цим податком обкладаєть
ся вартість квитків, прово.
зу багажу І товаробагажу
тільки по території СРСР І
повністю звільняється ви
ручка від продажу плац
карт.
Згідно з урядовими до
кументами передбачаєть
ся, що деякі види товарів
і послуг звільняються від
сплати податку з прода
жу. Це:

та підприємства, котрі са
мостійно закуповують за
рубежем товари в поряд
ку товарообмінних (бар
терних) операцій), які ви
робляють
і
реалізують
товари; особи, котрі зай
маються
індивідуальною
трудовою діяльністю та ін.
Податком
з продажу
обкладається
реалізація
на сторону (іншим під
приємствам, об’єднанням,
організаціям, а також на
селенню) продукції вироб
ничо-технічного
призна
чення і товарів народного
споживання, в тому числі
імпортних, виконаних ро
біт (будівельних, ремонт
них,
науково-дослідних,
дослідно - конструктор

слуг поштового, телеграф
ного і телефонного зв’яз
ку, інших видів послуг),
крім плати за навчання
дітей і підлітків у гуртках,
секціях, студіях культурноосвітніх
установ і спор
тивних
споруд, фінансо
вих, включаючи реаліза
цію цінних паперів, бан
ківських і страхових опе
рацій, а також послуг, за
надання
яких
береться
державне мито).
Продаж товарів
насе
ленню у роздрібній тор
гівлі,
крім
підприємств
комісійної і комерційної
торгівлі та при продажу
товарів на аукціонах, про
водиться згідно з діючи
ми цінами із збиранням

а) реалізація населен
ню лікарських засобів і
виробів медичного
при
значення, товарів
спеці
ального призначення для
інвалідів та престарілих;
б) надання послуг місь
ким пасажирським транс
портом (крім таксі), а та
кож послуг по перевезен
нях пасажирів у примісь
кому сполученні морсь
ким, річним, залізничним
та автомобільним транс
портом;
в) реалізація товарів та
послуг на експорт, кош
товних металів і каменів—
у державний фонд;
г) надання послуг
по
догляду за дітьми, хвори
ми і престарілими, а та
кож надання ритуальних
послуг похоронними бю
ро, кладовищами, крема
торіями;
д) реалізація квитків те
атрально - видовищними,

При наданні платних по
слуг, у яких вартість това
рів, матеріалів,
запасних
частин та інших
виробів
(без збільшення на суму
податку з продажу) вхо
дить у прейскурантну вар
тість послуг, а також у ви
падку виконання послуг
без оформлення квитан
ції при договірних фор
мах організації праці
із
замовника береться вар
тість послуг,
збільшена
на 5-процентний податок.
Виручка від реалізації послуг по ремонту І техніч
ному обслуговуванню по
бутової радіоелектронної
апаратури, а також побу
тових машин і приладів
у
період
гарантійного
* строку
їх експлуатації,
включаючи вартість запас
них частин і деталей, по
датком з продажу не об
кладається.
Підприємства й органі
зації, котрі
займаються

левізорів, технічне обслу
говування телеантен
та
ін.) послуги.
І насамкінець хочу на
голосити, що згідно з по
становою республікансько
го уряду у нашій області
залишаються всі 70 про
центів відрахувань від су
ми надходжень податку з
продажу
(ЗО
процентів
йде в союзний бюджет).
Ці гроші будуть розподі
лені між місцевими бюд
жетами всіх рівнів і на
правлятимуться на перед
бачені ними видатки: фі
нансування
соціальних
програм,
куди
входять
освіта,
соцзабезпечення,
охорона здоров’я
та ін.
і
народногосподарсько
го комплексу — капіталь
не будівництво, житловокомунальне господарство,
компенсаційні
виплати
між оптовими й роздріб
ними цінами.

ФАКТ

І КОМЕНТАР

СХАМЕНІМОСЯ'

озону
Через рік після Чорнобильської катастрофи попалася
мені в книгарні 10-копійчана брошура «Радиационная
обстановка и ее социально-психологические аспекты».
Автор В. П. Антонов, начальник управління Міністерства
охорони здоров’я УРСР, лікар-радіолог, через гірлянди
цифр, діаграм, абревіатур і посилань на вчені авторите
ти (в основному англійського походження) на 47 сторін
ках переконував читача: медико-біологічні наслідки ви
буху прип’ятівського реактора не такі вже страшні. Ку
ди небезпечніші радіофобія, тобто страх перед радіа
цією, мутагенний вплив деяких хімічних сполук, обме
ження себе у вітамінах.
Я себе не обмежувала: влітку (1987-го), попавши на
шляху до Києва у Вільнюс у «п’ятсот веселий» поїзд
(без ресторана), на станціях купувала у овруцьких та
могилівських бабусь малосольні огірочки та білі
че
решні. А кругом стояв «рудий ліс» — третина дерев у
посадках мали неопадаюче коричневе листя. Але зга
дувала почерпнуті з брошури страшні цифри природ
ного фону в індійському штаті Керала (куди тому Чор
нобилю, а живуть же люди і не мруть) і без остраху ков
тала духмяні ягоди мало не з кісточками.
Потім прийшли гласність, викриття тих, хто приховував
масштаби біди, переселення, фільм «Мікрофон», теле
візійні кадри зони, виступи Яворівського, чорнобильська
депутатська комісія... і скільки людей, подумалося, вже
п’ять років їдять лише такі черешні, бо інших не мають?
А от недавно в «Литературной газете» звернула ува
гу на невелику статтю доктора фізико-математичних
наук Роботнова під показовим заголовком — «Чорно
бильський психоз» і під не менш показовою рубри

кою — «Екопристрасті й екоміфи». Автор намагається
ці пристрасті погасити такими тезами: в ядерній ката
строфі незрівнянно страшніше, ніж радіоактивні опа
ди — миттєве опромінення, якого в Чорнобилі прак
тично не було. Радіологи-ветерани після катастрофи не
панікували, бо знали: ще в 40—50-х роках на комбіна
тах і полігонах світилося й зашкалювало ще не так, і ні
хто їх не зупиняв. Додам: пасажир літака за рахунок
космічного опромінення при перельоті з Європи до
Америки (куди возили на лікування чорнобильських ді
тей) одержує річну поліську дозу... Вчений називає міс
ця, які, на його думку, душогубки — не рівнятися Чор
нобилю: Маріуполь, Запоріжжя, Челябінська область,
Стерлітамак, Усть-Каменогорськ, солоні бурі і отруєна
вода Аралу. В сотні разів жахливішим од Чорнобиля
за віддаленими наслідками автор статті вважає щедро
вгодовані хімією узбецькі бавовникові поля.
До цього списку можна додати Дніпродзержинсьм
(димові хвости всіх кольорів райдуги), Кривий Ріг («ві
ковічний» червоний пил навіть на пелюстках свіжих кві
тів), Комунарськ (годину їдеш — ні травинки, одна ар
матура). Хто побачив — не забуде... Але цих «зон» так
багато, що з кожної людей не виселиш. Загалом же
нетипова для сьогодення публікація про Чорнобиль ме
не дуже стурбувала. Наша свідомість звикла до маят
никового коливання думок. То в Чорнобилі була тільки
божа благодать, краще, ніж до аварії, то треба виселя
ти пів-Україми і дніпровську воду пити боронь боже.
І раптом — знову аргументація 1987-го року. Що це —
повернення до рожевих окулярів?'Чи через занадто
чорні скельця ми дивилися на Чорнобиль (і взагалі на

життя) останнім часом? А скоріше всього — люди стіль
ки років вірили кожному друкованому слову;
потім
відкрилося, що їх дурили і тепер не вірять нікому. А
тим часом рвуть ромбами лід на Прип’яті, саркофагово
деякі вчені дають життя ще років шість, академік Гродзінський через усі рупори закликає їсти буряки проти
радіації...
Куди з більшою довірою сприймається стаття в тому
ж номері «ЛГ» (6.02.91) «Ця страшна озонова діркам _
незважаючи на назву, досить оптимістична. Пам’ятаєте
паніку, викликану появою в атмосфері над Антаркти
дою озонових дірок? Озон, мовляв, поїдається фреона
ми, якими заправлені мільйони холодильників, і міль
ярди балончиків з дезодорантом. І через пробоїни в
повітряній оболонці Землі на нас із Всесвіту таке шу
рує? Троє авторів (фізик, хімік, географ) пишуть, що
озон (формула О) утворюється з кисню при впливі на
нього ультрафіолетових променів Сонця. Оскільки н«Д
Південним полюсом довго стоїть полярна ніч, відповід
но в темряві ніякого озону не виникне. А Піднімається
поступово сонечко, дірка мало-помалу закривається і до
жовтня (що відповідає нашому квітню) щезає зовсім.
До всього автори стверджують, що через мізерну
кількість в атмосфері озон жодної захисної ролі не ві
діграє. Зникни він зовсім — нічого не зміниться.
Звучить переконливіше, ніж про Чорнобиль, чи не так?
Мабуть, тому, що пояснення щодо озону вписується в
курс неорганічної хімії середньої школи, а радіологія
для абсолютної більшості людей — таємниця за сімома
печатками«..

Н. ДАНИЛЕНКО.

АКТУАЛЬНО
Т НОЗЕМЦІ,
цікавляться
•в- нашою країною,
люблять
говорити, що у СРСР не лише
непрогнозоване майбутнє, а й
незвичайне минуле.
І, справді,
метаморфози
нашого
життя
фантастичні. Хто б ще недавно
міг подумати про добровільний
вихід члена^ Політбюро з партії
або про критику Комітету дер
жавної безпеки з боку його ко
лишнього працівника, та ще й у
ранзі генерала? Чи, скажімо, як
співвіднести курс демократиза
ції всіх сфер суспільного життя
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Незважаючи ні на що, в'н пішов
працювати за фахом, адже два

цять років стажу про щось таки
свідчать. На цей раз зайнявся
індивідуальною практикою, але
вже на легальних
умовах.
«Я
співчуваю тим колегам, які пра
цюють
неофіційно», — жартує
Олександр Рафаїлович.
Уклавши договір з дирекцією
готелю «Турист», лікар отримав

у своє розпорядження
примі
щення.
Організував
рекламу,
обладнав власним коштом ка і-

V нас ВІН наступає з деяким з*.
ізненням. Та й сьогодн. Оленсандр Рафаїлович не впевнений
у завтрашньому дні. Хто зим,
які плани там. зверху?

Відверто кажучи, я з медовіпою поставився до реклами, яка
сповіщала про те, що на другему поверсі готелю «Турист» пра.
ц(ое
платний
стоматологічний
кабінет, де дають стопроцентну
гарантію видалення
зубу
без
болю. Однак, біда заставить —
нікуди не дінешся.
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і тлнки на вулицях міст, про що
л недемократичні застійні часи
годі було й думати.
неАле — це все політика,
скінченна гра у високих сферах.
Однак зміни в житті простих лю
дей часто бувають не менш кар
коломними.

ОСІ

Ось приклад.

...У 1986 році
за
рішенням
Кіровського райнарсуду стома
толог Кіровоградського вищого
льотного
училища
цивільної
авіації Олександр
Рафаїлович
Гофман був засуджений до п’я
ти років позбавлення
волі
із
вилученням майна і коштовнос
тей, «придбаних нечесним шля
хом». Посадили за
«внесення
приватнокапіталістичних
моти
вів
у соціалістичне
підприєм
ство» або, говорячи
сучасною
термінологією, за індивідуальну
трудову діяльність,
щоправда,
нелегальну. Цікаво, що невдовзі
після прибуття до колонії — по
селення — засуджений мав змо
гу ознайомитись з текстами но
вих законів, які трохи відкрили
клапан ініціативі людей. І все ж,
вирок є вирок і довелося три
роки, за жаргоном клієнтів цих
специфічних закладів, «топтати
зону».
— До речі, «мою» статтю — сто
п'ятдесяту — не відмінили й до
сі, — розповів стоматолог, — і
мені цікаво, як збираються по
єднати її з планами приватиза
ції. А взагалі ця історія
мене
багато чому навчила. Відтепер
на кожен свій крок чи покупку
я маю офіційно підтверджений
документ.
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І він розкладає переді мною
різноманітні папірці: від
копії
квитанції з аптеки про придбан
ня необхідних ліків до патенту
на право індивідуальної практи
ки. Патент, до речі, коштує 250
карбованців на місяць.
Цими
грошима такий лікар практично
може утримувати
одного бюрократа
де-небудь у міністерстзі.

<
X

Повернувшись рік тому з колонії (строк трохи
зменшили),
О. Р. Гофман не сидів склавши
руки. Треба було годувати сім'ю,
дітей (дружина була вже вагіт
ною, коли чоловіка
посадили).

Так, наприклад, стоматоло
гічне крісло кооперативу «Гіп«
обійшлося йому. в 1300
пократ» с.
■ - З лі
карбованців, чимало грошей
та
шло на одноразові шприци
анестезуючі засоби. Але голов
не — майстерність лікаря.
На
протезуванні та видаленні зубів
стоматолог, так би мовити, собаку з’їв.
курсант
колишній
— Один
п’ятмадКВЛУ, де я проробив
з
цять років, для операції аж
Уралу прилетів. Та й взагалі мої
колишні пацієнти у випадку за
по
хворювання
звертаються,
можливості, до мене.

Як і до арешту,
так
і нині.
Олександр Рафаїлович
Гофман
користується авторитетом у сво
їх
колег.
У медико-санітарній
частині льотного училища його
свого часу нагородили
грамо
тою як «ветерана
Аерофлоту,
ударника комуністичної праці».
Звичайно, чи могла бути та пра
ця
«комуністичною»...
Справа
не в тому. Кому яка шкода, ко
ли людям швидко і надійно лі
кують зуби, коли не треба міся
цями, а то й роками чекати про
тезування, чи з холодним потом
на чолі слухати крики жертв у
поліклініці.
Найголовніше
—
якість. Ринок, як відомо, пород
жує конкуренцію і, коли люди
на має вибір, то йде
туди, де
дешевше та якісніше.

О. Р. Гофман у місті не один.
Є й інші лікарі, кооперативи, не
кажучи
вже
про
державний
сектор. Це стимулює конкурент
ну боротьбу, не дозволяє підні
мати надто ціну чи
працювати
аби як.
— У моєму
вирокові
є такі
рядки: «Необгрунтовано зароб
лені гроші», — згадує лікар, __
але все ж таки зароблені! Хіба
я в кого вкрав чи відібрав? Та
що там казати, такі були часи.
Справді, пріоритети та ціннос
ті у нас нетривкі. Те, що у 1986
році розцінювалось як злочин,
у 1991 щиро вітається. А, скажі
мо, відеокасети із закордонни
ми фільмами, вилучені під
час
обшуку, які негативно свідчили
тоді про «справжнє
моральне
обличчя» господаря, нині мож
на подивитися у всіх відеосалонах міста. Всьому свій час, хоч

Перше, ЩО здивувало у при
міщенні — це відсутність різно
манітних реєстратур, талонів на
запис до лікаря,
взагалі
цих
паперових тортур, що незмінно
супроводжують нас у будь-яких
закладах. Чекайте своєї
черги
(до речі, невеликої) і сідайте в
крісло.
Друге
—
одноразові
шприци з імпортною анестезією.
Угорський
----------------препарат
лідокаїн
вигідно відрізняється від звич-

ного новокаїну тим,
що його
треба у два рази менше, і що
дія вдвічі сильніша.
Як маслінаслідок — не рвуться тканини, укол
не роздирає десна. І найсуттєві
ше — ніякого болю. Це автор :
цих рядків перевірив на собі. '
Здивовано дивлячись на свій Ц
зуб, видалений вмілою рукою й
майстра, я згадував аналогічну |

операцію рік тому, коли, зла
мавши мені півзуба, лікарі довго сперечалися, чим і як вида- ■
ляти
решту — «долотом» чи
«елеватором».
Треба ж такі
назви придумати!
Я не роблю докору працівни
кам стоматологічних поліклінік,
їм доводиться за лічені копій
ки зранку до вечора працювати
у поті чола, заспокоювати хво
рих, бачити чужі страждання і
псувати собі нерви, вислуховую
чи до того ж нарікання з боку
пацієнтів. Працювати «з душеюл
за просте «дякую»
довго
не
зможеш. От і вдягають
лікарі
крижані маски байдужості, і ля
кають нас своїм втомленим ви
глядом.

Тому недаремно до О. Р. Гоф
мана звертаються люди з най
більш складними, занедбаними
хворими зубами. І завжди сто
процентна гарантія підтверджу
ються. Своїх грошей
ніхто на
зад не вимагає.
До речі про гроші. Видален
ня зуба у стоматологічному ка
бінеті
коштує 10 карбованців,
є скажу, щО мало, але, коли
зу
не дає заснути, а думка про
відвідини
Державної
лікарні
вжахає, то бувають моменти, що
хочеться повіситися, аби позбу
тися несамовитого болю.

Так що не вагайтесь!

Є. ШЕПІТЬКО.

ЧЕТВЕРТА СТОРІНКА ф
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на боці
моджахедів?
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«молодий КОМУНАР

Офіційно визнати афганський опір,

У ньому також вимагається призначити

як сторону, що виборювала суверенітет

постійне представництво України

свосї країни, припинити постачання зброї

при посольстві СРСР в Афганістані,

правлячому режимові Афганістану вимагає

негайно розпочати консультації

Дніпропетровська крайова рада ветеранів

та переговори з керівними органами

Афганістану та Народний рух

афганської збройної опозиції на рівні

з попону своїх громадян, вважають

АніпРо,1етРОВСкка У спеціальному

офіційних представників УРСР із метою

ветерани Афганістану.

зверненні до Верховної Ради УРСР.

звільнення Військовополонених, котрі були

свого часу призвані до армії з території |
»«₽««.. УРСР. ,ід„о.ідяо по о6„.„ні, >■
суверенної держави і як чпен оон,

винна самостійно забезпечити звільнення»

РУХ — ПРЕС.

УКРАІЙІКА
До наших днів дійшов цей спогад про відвідини
Єлисаветградщики знаменитою поетесою. Вільна слів
про автора, ^инола Девитсьний народився 1859 рону
в с. Хмельовому в сім*» священника. Навчався в гіМ'
назії та університеті. Став кандидатом права. У 1894
році в с< Федеорі організував сільськогосподарську
артіль. Згодом сільськогосподарські та ремісничі ко
оперативи (не плутати з нинішніми — РЕД.) з його
ініціативи виникли танож у Сектово, Каніжі, Панчевому, Аджамці, Казармі та інших
населених пунктах
Слисаветградського та
Олександрійського
повітів.
Кооперативна
діяльність
ліберального
народника,
земського діяча М. В. Девитсьного була відома 8. І.
Леніну, Спогад, який пропонується, був опублікова
ний а 1913 році у київській газеті «Рада*.

НАД СВІЖОЮ МОГИЛОЮ
Крім того, що вже писа
лося про Лесю Українку,
мені хотілося б підкрес
лити ще одну рису чудо
вої, чистої
душі
нашої
Лесі Українки,
про
яку
громадянство, мабуть, ціл
ком і не знає, яка
буде
дорога українським коопе
раторам, — а саме, про
велику симпатію її
до
спілкової,
кооперативної
справи взагалі. В цьому я
не раз мав нагоду пере
конатися з розмов з Ле
сею Українкою, при
зу
стрічах наших з нею. Во
на завжди з великою щи
рістю і теплотою вислов
лювала свою прихильність
до кооперативної справи.
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Але її симпатія щира до
кооперації виявлялась не
тільки в розмові. Один
факт переконав мене, і
взагалі може ясно показа
ти, як щиро цікавилася
вона
кооперацією.
Ми
всі знаємо, що вона, сер
дешна,
цілий
вік
свій
страждала — хворіла тяж
ко і мимоволі спогад її
викликає образ мучениці...
їй тяжко було й ходити, а
не те що пускатися в да
леку подорож. І от, не
дивлячись на це, Леся Ук
раїнка обіцяла мені,
що
приїде до нас в Херсон
щину подивитися на спіл
ки. Я був
дуже
радий
цьому, зарані дякував їй,
але знаючи, яке це тяж
ке для неї завдання, тим
більше, що лрийдеться ще
й на конях їхати за кілька
десятків верств,
я мало
надіявся бачити нашу зо
лоту Лесю
Українку у
себе та в спілках. Коли
якось дають мені
знати
мої домашні, що приїхали
до нас якісь дві баришні
та питають мене. Вихожу
і од радості сам собі не
вірю — на звощику
си
дить Леся Українка з се
строю своєю і так славно,
приязно усміхаються обоєчко. «А ми до вас, Мико
ло Володимировичу, — а

що, мабуть, і не сподіва
лись? Я був невимовно ра
дий. Спочивши трохи, ми
поїхали в ближче село —
Аджамку, де була тоді хлі
боробська спілка. Там пе
реночували
у приятеля
спілок священника о. Олексія Коцаря,
а на другий
день їздили у поле, де
працювала
хліборобська
спілка. Я ніколи не забу
ду, з яким щирим і живим
зацікавленням віднеслася
Леся Українка до спілко
вої справи, як вона роз
питувала про хазяйство і
життя спілок взагалі і ці
кавилася
подробицями
спілкової організації.
Багато людей
добрих
перебувало у мене з при
воду спілок, але
приїзд
до спілок Лесі Українки—
це такий дорогий момент
в моїм житті, якого я ні
коли не забуду.
З того
часу всякий раз, коли ми
зустрічалися з Лесею Ук
раїнкою, ми з радістю зга
дували про подорож її в ,
нашу Херсонщину.
Симпатія Лесі Українки
до кооперативної справи
пригадала мені про те, що
з цього боку вона приєд
налася до багатьох видат
них українських діячів
і
письменників, тепер вже
теж покійних, які з живою
симпатією ставилися
до
кооперації, як я мав наго
ду особисто переконати
ся. А саме:
Кропивницький, Карпенко-Карий, який
як відомо, спілкову спра
ву взяв за основну тему
ОДНОГО
з
своїх
творів
(«Понад Дніпром»), Риль
ський, Грінченко, Антоно
вич, Лисенко і Коцюбин
ський — всі вони дуже ці
кавилися і завжди з вели
кою симпатією відносили
ся до кооперації.
Симпатія до кооперації
це дуже характерна і від
радна риса душі наших ви
датних людей. Хоч воно і
цілком зрозуміло: глибо
ко демократична справа,
на чолі якої стояли
зга
дані видатні люди, повин
на будуватись на підставі
демократичних ідей,
до
яких з певним правом на
лежить
і
кооперативна
ідея і справа. Тим більше
не могла не симпатизува
ти кооперації така справж
ня демократка, як
Леся
Українка.

М. ЛЕВИТСЬКИЙ.
Підготував
С. ШЕВЧЕНКО,
співробітник
Держ
архіву.

Яр СЛАВУТИЧ

* * *
I майдани, й люди — як на святі,
Аж вібрує готика струнка.
Та в моєму серці біснуватім
Не вмирає дух степовика.
II (п йому ці подвиги колишні,
Захололі в строгості різьби?
Ближчі, ближчі пурпурові вишні,
Та стави, та сонце, та дуби,
Та хвиляста навкруги пшениця,
Та вітрів несамовита гра.
Дух могутній, рокіт Ненаситця,
Він крекоче й кличе — до Дніпра!

Співає юний січовик.
Нічного степу вільний пташе,
Сам знаєш, пишне щастя наше
На вістрі? шабель та пік.
Ой, сонях, виб'ють до ноги...
Дивись, татарин вузькоокий

В зелені хвилі, ніби окунь,
Пірнув і стежить з-за могил.
А ти співаєш про Стамбул,
Про байдаки та бідних бранців,
Що з зойком прокидались вранці,
І з України вітер дув,
І тужно-тужно сльози сьорбав,
І танув золотий туман.
Ой, стисне пристрасно аркан твоє, твоє
співуче горло.

«Раби—це нація, котра не має слова...»
«Червона калина стала й мені
Снагою життя в чужій
стороні»,—

Складні почуття викликає інший
його вірш, присвячений тим, хто
шукає в чужих краях
не свободи,
Ці рядки з віршів учасника конгре
а «влади ламаного алтина,
впади
су Міжнародної асоціації україніс
злотого й срібника», в кого влада
тів та міжнародного симпозіуму з доляра вбила любов, мову, пісню,
проблем голодомору
1933
року славу предків. Рясно стрічаються в
Яра Славутича. Це псевдонім Гри
його віршах імена правдоносців і
горія
Жученка,
який
народився
правооборонців, які сьогодні при
1918 р. в Долинському районі
на
множують славу предків.
Кіровоградщині. В 1940 р. закінчив
Згадайте безжальні слова ФранЗапорізький педінститут. Емігрував са про те, що лиш раби не пам’я
до Канади. Він автор поетичних збі
тають своєї історії.
рок та літературознавчих
дослід
Ім’я ще одного поета
україн
жень, доктор славістики. Півстоліт
ського зарубіжжя — Юрія Даратя свого життя присвятив педаго
гана — довгі роки не зустрічалось
в жодному вітчизняному
виданні
гічній праці, викладав
українську
поезії чи історії літератури. Стат
мову та
літературу
в Німеччині,
Америці й Канаді. Видав вісім під
тя Тараса Салиги «Міццю духа» в
ручників і розробив новий зоро- 35-му номері журналу «Україна» за
слуховий метод вивчення
україн
минулий рік
—
першовідкриття
ської мови. Наукову діяльність вів
його творчості, а для нас, кіровона двох мовах — українській та
градців, відкриття подвійне, бо як
англійській, видав безліч наукових
виявилось, він
теж
уродженець
Єлисаветграда. Мати його грузин
праць. Але
найбільшим
вкладом
його в українську культуру є його
ка, а батько — українець.
поезія. Він належить до
яскраво
Прожив Юрій Дараган усього 32
виражених національних зарубіжних роки. І хоч увесь
його
доробок
вміщається в невеличкій книзі вір
поетів, хоч до цього часу на Ук
раїні не друкувався.
шів «Сагайдак», виданій 1925 року
І лише тепер, коли ми заговори
в Празі, та в кількох
добірках в
українській
і празькій
періодиці
ли про представників рідної куль
його — явище
тури з діаспори, до читачів прихо 20-х років, поезія
значуще, бо він вважається одним
дить ім’я нашого земляка Яра Сла
з найбільш
національних
поетів
вутича. Дух ностальгії, любові
до
українського зарубіжжя.
України, до її
краси і просторів
звучить у тих віршах, які першими
Він — учасник першої
світової
прийшли до нас у публікаціях «Лі
війни, пройшов
польські
табори
тературної України» (від 23 серпня
для
військовополонених,
вчився
1990 р.),
журналу
«Київ» (N9 1,
потім в Українському педагогічно
1990 р.) та газети «Сільські вісті»
му інституті в Празі. Живучи
за
(від 1 вересня 1990 р.).
рубежем, він був добре обізнаний
Можливо, хтось пам’ятає
сім’ю
з реальним станом літературного
Жученків. На жаль, в жодній пуб
життя на своїй батьківщині.
лікації немає назви його рідного
Він, як і інший наш земляк, уже
більш відомий у нас поет
Євген
села...

Маланюк, був великим прихильни
ком і пропагандистом творів мо
лодого Тичини. Любив тих поетів,
чий вплив відчув на собі: Григорія
Чупринку та'Олександра Олеся.
У свою чергу критики стверджу
ють, що Дараган, мав вплив на всю
«празьку школу» українських пое
тів, а в його творчості тема України була найпомітніша.
Два
роки
вони разом з Євгеном Маланюком
видавали часопис
«Веселка»,
де
друкували твори і свої, й інших ав
торів. Для характеристики стилю
самого Дарагана слід вжити такі
означення як символізм і лаконізм,
живописність і омузичення
мови.
Цих двох донині невідомих нам,
але відомих світові поетів народили
степи Кіровоградщини, в люди ви
вели не ми, а чужі краї. Вони з тих,
хто пробуджував національну
сві
домість в часи, коли відверте сло
во на українській землі було под
вигом. їх незаслужено витравлено
з народної пам’яті.
Давайте повертати в літературу
борг невідання і забуття, щоб не
почуватись на власній землі безли
кими безбатченками. Це до таких
нас зі словами тверезого вироку
звертається поетеса Оксана Гїахльовська («Долина храмів», 1988):

«Страшний мисливець вийде
ч
знов на лови.
В єдину сітку в£іх птахів згребе.
Раби — це нація, котра не мас
Слова,
Тому й не зможе захистить
себе».
У'наш час стремління до свобо
ди нації і народу треба вслухатись
у цю пересторогу.

Антоніна КОРІНЬ,
член обласного літоб’єднання.

Помер на півдні Франції...
6 березня 1951 року зупинилося серце видатного ук
раїнського прозаїка, драматурга, мислителя і політика,
нашого земляка Володимира Винниченка.
Візьму на себе сміливість стверджувати, що він був
щасливою людиною, яка несла в собі велику драму.
Щасливою, бо мав свої погляди, переконання, врешті
мету .в житті — державність своєї батьківщини—Украї
ни. Йшов до неї тернистими, інколи кружними шляха
ми, та ніколи не стояв осторонь, ніколи не був байду
жим. Не судилося йому бачити свій народ в ряду неза
лежних європейських цивілізованих народів. З тим бо
лем і помер.
Український зарубіжний літературознавець Григорій
Костюк записав із розповіді Розалії Яківни (дружини
письменника) останній день і останні
хвилини
життя
Винниченка:

«6 березня 1951 року Володимир Кирилович зранку
почував себе добре. Ні на що не скаржився.
Кілька
годин працював у себе в кабінеті. Десь по п’ятій го

то побачила, що Винниченко обернувся до дверей
і
сперся рукою на одвірок. На питання, що з ним — о
відповідав. Коли вона підбігла, то тіло ЇЇого поволі по*

дині вечора вони обоє вийшли на звичайний свій пе
редвечірній прохід поза «Закутком» (так називав він
свій будиночок.—С. О.). Володимир Кирилович був у доб
рому гуморі, уважний, спостережливий, дотепний. Повер

чало опускатись на землю. Розалія Яківна метнулась у
хату, вхопила шприц, зробила ін’єкцію. Але це вже не
допомогло. Володимир Винниченко перестав жити».
Сьогоднішній наш час так схожий на дні активної по.
?918ЧНО’ А,Я.ЛЬМОСТІ нзшого відомого земляка. 26 січня
мич8каРОзахот'іла3аПИСаВ-У СВ°€Му щодекник*^ «Бідна най

нулись вони до хати коло сьомої години. Було чудове пе
редвесняне надвечір’я французької Рів’єри. Великий, вог_
нйсто-рожевий диск сонця ледь-ледь доторкався Естереля. Володимир Кирилович зупинився коло
дверей,
глянув на захід і натхненно промовив: «Дивись,
яке
прекрасне видиво природи!» — і вони обоє задивились
на ті неповторні фарби передвечірнього муженського
краєвиду. Коли ж за мить Розалія Яківна оглянулась,

ма нація з
свО,и хвт‘ пожити господинею. НещасОія МІ. па
Так зд,сно и жорстоко насміялась істонабрали. °НЄСЛИ СКврбу’ НЄ СТаЛ° СИЛИбагато
Чи стане нам сили сьогодні?

С. ОРЕЛ.

ТВОРЧІСТЬ
нашу й так не
надто
яскраву
дійсність. А то ще дійдемо
до
розборів, як воно взагалі веде
ться художникам у Кіровограді;
як ведеться самому Григорієві,
котрий і творить, і живе у ста
резному Й просякнутому сиріс
тю, повитому столітньою лавувулиці
тиною напівпідвалі
на
Краще
Жовтневої
революції.

це було ям здогад, передчуття,
а потім... Щось невловимо ці
нилося в Природі після
ката
строфи; ну, чи, може,
в мені
змінилось, в усіх кас...».
Про зміни, ЯКІ, певно, справ
ді-таки відбулися й у свідомості
художника
Гнатюка, й у його
манері, яка викристалізовуваладоланні й переосмисленні
'

-іг*

Взагалі між літературою й
еописом багато спільного. | те
й друге — синтез...
Тут зайшла мова про те, Яц
коли і з чого почався інтерес дп
живопису в Григорія, ВІК,

ВО посміхаючись, раптом СИй
зав: «Я пам’ятаю, у нашої Вчи_
тельки була коробка преирдс

них, ну просто небувалих казно,
вих олівців; вона давала з тісі
коробки помалювати тільки то
му,
хто
добре
подливе/
Правда, я тоді рідко
1/ГОзу
вав
усі

на таку честь. Бо я був, ж
хлопчаки — шибеник, \е.

слух, не дуже
серйозний
досить старанний».

Не

— Мабуть, вся спрагу 0 ТОм^
що людину одного дкі ОСЯВдЕ

Це осяяння — єднання із ус|м
сущим, З КОСМОСОМ, ЧИ що...

— Чого-чого, а з космосом
зв’язку не відчував, хоч і Праг.
нув. Мій космос, я вже казавце мої небелівські родичі, най
перше
мама,
старші сестри
між іншим, сестри
народилися
у такі роки — 1937, 1939, 1941.
Може, ці числа теж якось по-

півень
прокукурікав
Розповідають, що перше Між
народне бієнале
«Імпреза-89»
почалося... із крику живого пів
ня (мальований півень символі
зував цей представницький вер
нісаж живопису, графіки, скульп
тури й асамбляжу). Чи ж розбу
див (а як розбудив, то що саме)
у наших душах віщий крик того
гребенястого?
Нині,
по
яко
мусь часі, можемо констатувати,
людей більщо більшість із

Отож, можливо,
тому
багатьом із нас непросто було 6 про.
никнутися почуттями, які оланутак чи
вали в ті дні усіма, хто
інакше був причетний до біємале «Імпреза-89». А для них крии
півня
символізував
(цілком у
руслі казкової народної тради
ції) ще й настання ясного ранку,

поговоримо про мистецтво,
внутрішній світ художника,
його духовне
(а не матеріаль
не!) мікросередовище.
Коли
я
напрямки
поспитав
Григорія про його побутові не
лади, він по паузі тільки рукою
махнув: не треба, мовляв зараз,
і хоч тепер, коли пишуться

який несе в собі згубу для вся
кої нечисті,
тобто, все
майже
як у Гоголя: півень прокукурікав
і... Й хоч у нашій плановій дійс
ності
казкові
метаморфози
практично неможливі, все ж біє
нале заклало повну основу для
сходження мистецької України
на сучасний рівень творчого са

рядки, абсолютно ясно, що кар
тина буде неповною, все ж до
водиться змиритися з тим, що
подробиці матерГаль ного зали
шаться поки що «за кадром».

морозкриття. Попри звичну для
нас бідність матеріального за
безпечення, «Імпреза-89» мала
резонанс і в життях тих худож
ників (а всього їх набралося не
багато не мало — 230), чиї ро
боти експонувалися.
Серед того розмаїттяі
країн
(усього 18), традицій,
стилів і
звучних імен
ке згубилося й
представлене
на бієнале
Григорієм Гнатюком, ЯКОГО кіровоградці тепер (не тоді, а
нині,
коли вже повсюдно «прозвучала» його виставка,
відкрита в

ШОЮ чи й зовсім малою мірою
мистецтва,
того
причетних до
модерного півнячого кличу про
сто не почула — вже було ки
мось сказано, що товпились ми,
як перш, у чергах за ковбасою,
полювали в порожніючих мага
зинах за імпортними черевика
ми й штанами, вбивали час
на
дискотеках... коротше
кажучи,
жили до стогону звичайним, хоч
і далеко не спокійним життям.
Може, тому, що в Кіровограді
ми здавна звикли жити звичай
ніше звичайного, до нас доле
носний півнячий крик не доле
тів тим паче... Воно і ясно: що
є для нашого засмиканого
не
вловимо-гіпотетичним
«контро
льованим
ринком»
обивателя
хай і небувале, хай і надзвичай
но представницьке, хай і таке,
що засвідчило
«сокровенний і,
без перебільшення,
потужний
новаторський потенціал, про який
гак виразно заявила «Імпреза»
(Ю. Андрухович)?
Товарів
від
того, самі розумієте, в магази
нах не
побільшає,
а ціни
на
«чооному ринку» не
ломе ішають.

ШОСТА СТОРІНКА

Кіровоградській картинній
галереї на початку 1991-го)
знають куди краще. До речі,
на
«Імлрезі-89» він теж мав нагороду — від агрофірми «Прут»,
яка, скажемо для непосвячених,
маючи добрі гроші, дбає й про
мистецькі таланти.
Ота добра фірма прописана
десь аж у Коломиї. А жаль. Бо,
можливо, якби була в Кірово
граді, то не довелось би
Гри
горієві Гнатюку, готуючи недав
но свою персональну виставку,
стільки мучитися з її підготов
кою: два місяці пішло в нього
на клепання підрамників, усіля

ких мудрих і немудрих допоміж
них пристосувань (чого кошту
вало знайти нині, коли
нічого
ніде нема, підходящі для цього
матеріали). Добре, що є в Гри
горія такі «спонсори», як това
риші - художники
Олександр
Кривко чи
Володимир
Плітін;
щоправда,
вони
спонсорували
йому не
стільки
матеріалами,
скільки власною
«живою
силою».

отим
наріканчорнити
далі
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численних
і віянь, мож
на судити зі згадуваної вже тут
виставки, із отих його «Сезонів
відчаю і сну»,
«Подорожі
до
ілюзії», «Свята свині...», «Енер
гії», «Осінніх мотивів»...

— Це — магічний реалізм, —
каже колега В. Плітін. — У літе-

в'язані з космосом? Є речі, які
важко передати словами, при.
наймні, коли вони вже передані
пензлем. Я не люблю говорити
про те, що і як
зображено у
мене на полотні. Має бути щось
таке невловиме, як оги мамин
вишитий рушник для І^че. Я
беру його до рун, колн^зцюю

у себе В майстерні; ВІН у мене
не для декорації, а для баналь
ної потреби — для рук, однак

9

Небелівкою
нічого
нема»
— А потім, ти знаєш,
півжартома,
зав Григорій
живу, можна сказати, не тут, а в
Небелівці. Точніше я завжди хо
чу в Небелівку. Єдине, ЩО мене
т^імає в Кіровограді, то це по
треба спілкування з такими ж,
як оце я, людьми...
Коли я пишу ці рядки,
пригадується село в осінньому
багрянці, одноповерхова цегля
на школа на горбі, захована між
осінніх дерев, і гурток чорнявих

та русявих дітей на осонні, при
гадується мені село, схоже на
сотні старих українських сіл, за
хованих по балках та байраках,
на Ятрані й Синюсі, на Тікечеві
й
Висі.
І цілком
несподівано
спливають в пам’яті Григорієві
картини «домашньої тематики»:
повиті якимсь примарним світ
лом, якимся несподіваним ряхтінняМ. Якщо уважніше
приди
витися до багатьох робіт різно
го часу, то
несподівано
вияв

ляєш, що на картинах останніх
років ряхтіння це якесь різкіша,
таємничіше й гостріше... Про те
й запитую Гнатюка: що то, мов
ляв, — енергетика, сонячне па
вутиння, романтичний наліт?.. Вій

одказує

цілком

буденним

то

ном: «Після Чорнобиля мені це
дуже легко пояснити. Спочатку

ратурі в такому ключі працюють
Маркес, Кортасар. "Це є поєд

нання

реального

й

химерного

ДИВНИМ

мЄНІ

ДОлОМ

гає- Так само, як і музика ■"
завжди працюю
під сУпрп'

<молод*

ТВОРЧІСТЬ

і
і
і

ТВОРЧІСТЬ
поет і музика Сковорода писав
своєрідною
мовою,
яку
сам

м

«виправив» із уламків
умраїнськсЙ — живої і книжної, росій
ської, церковнослов’янської
Э
добрячою домішкою
полоніз

мів, жаргонізмів, неологізмів і
«вічної» латини; деякі
сучасні

дослідники
Сковороди

життя й спадщини
пояснюють це тим,

№

що він ішов до творення нової
літературної української мови,

пробиваючись «крізь
супереч
ності, строкатість, хаос»... При
міряючи цей образ до мистець
кого пошуку взагалі, констатує
мо, що для художника
пошук
своєї власної, неповторної мови

є необхідністю (і був, і буде не
обхідністю). Що ж до філософ

ських уявлень
Сковороди,
то
вони, на відміну від його МОВИ,
«класики» А мамі моїй (у
селі
її називають бабою Фанашкою)
вже 75 років, бона,
наскільки

мені відомо, все життя провела
в селі. Усе, що випало на до
лю села — випало і на її плечі...
Отже,
Небелівка.
Село
на
правобережжі Синюхи 8 Новоархангельському районі,
збоку
від великих трас. В таких селах,

народних художниць до росій
сько-українського словника), ме
ні довелося почути від нього ні
бито між іншим сказане:

— Я це менше читаю. З того,

вражають нас своєю викінченіс
тю й особливою елегантністю.
Таким чином, ми знайшли вічні
координати, в яких живе (при
наймні, прагне жити) і дух
дожника Григорія Гнатюка.

що я читаю більше, все знахо
диться зараз в Небелівці...
ла

ху

Між іншим, у Небелівці ліесеГнатюки. Якщо що й виріз

фоні

характери культурного
(«трипіг £ кого», за оз-наченндм ПлітінД, а не
постіндустріальногс

3. Те. що
на всі часи

няє на цьому небідному

часу; там оспіваний у книгах та
істооичних джерелах тип співу
чого,
поетичного,
наділеного

Коментувати ЧИЄСЬ ЖИТТЯ
—
це чимось нагадує художній (у
кращому разі) переклад з іно-

му, зате його слава «малюваль

як каже не скупий на слово Во
лодимир Плітін, ще збереглися

нашого Григорія Гнатюка, то це
найперше його духовний образ;

журнал «Новый мир», який

передплатив

адресу,

на

можуть

він

материнську

занести

іншо

і

ника» неподільна й точно
за
адресована. «Іди перед» мною,

І
усякими талантами українця все
ще побутус. Чи ж побутує справ
ді? У картинах Григорія Гматю
ка, які вже багато разів назива

земної. Кожна мить не те, ще
чужого, а й власного
буття —-

ли в прес» • модерними, й при
четними
до авангардистських
шукань молодого покоління ху
дожників, явних
ознак
такого
побутування не бачимо. Але є

нування не втискується 8 стан
дарт біографії. Тож, в усякому

в нього те, що не поясниш од
ними законами діалектики. Тоб
то, прочитуються ВОНИ цілком в
дусі Чеслава
Мілоша,
поеталауреата Нобелівської
премії:

«...мистецтво не родиться з діа
лектичного розумування:
воно
черпає зі значно глибших і первісніших покладів, відкладених у
людині поколіннями». Отже, Не
белівка --- це ще
Й ПОКОЛІННЯ

рідні, ДО яких, як
дерево
до
ке «мия, навіки прив’язана Григорієва душа. Це вони, ті поко
ління, на його картинах, позна
чених
дивиною
неприкаяного
світіння.
Мабуть,
тому
в Ґригорієвій
майстерні, де я було захопився
вивченням корінців книжок (а їх
тут було таки чимало, і найріз
номанітніших — від
альбомів

неповторна. З іншого
боку —
оригінал духовного нашого іс

разі, потрібен ключ, алгоритм
духовного поступу; навіть якщо

художник творить на межі інтуї
тивного. В дні
ближчого
знайомстеа й спілкування з Григо
рієм, коли е розмовах ми тор
калися безлічі
речей,
кажучи
словами поета Івана Драча, «від

Мура

до

прозвучало

круто

брака»,

ім я,

змінило

неслгіД’яано

р:дко й

яке
напоям

нашої

подальшої розмови: Сковорода.
Так, отой мандрівний
Григорій, якого «світ

філософ
ловив...,

але не спіймав». Людина, яка і
в сучасників, і наступників
ви

кликала почуття й оцінки часом
протилежні — від повного
ро
зуміння ДО цілковитого неприй
няття, сам же філософ з цього
приводу вис лов лювавс я
філо

софськи: «Всяка іміс
голова»... Воно
так:

свій ум
філософ,

моє світло», — це сковородинське закликання не що інше, ям
знак пошуку істинно людського
в суєті повсякденних
клопотів
і
марних
сподівань.
Може,
це дивно, але саме цей «ключ»
найповніше підходить до розу
міння живописних «ребусів» (та
ке визначення довелося почути
з уст одного з відвідувачів недавньої виставки) Григорія Гма
тюка.

Віковічні ритми буття,
ритми
народження, життя та смерті —
це те, що відлунює у великих
полотнах Григорія Гнатюка
—
таких, як вже згадувані «Сезо
ни відчаю і сну». Інколи — з чи
малою долею іронії й сарказму
(як у «Святі свині...»), Інколи —
з безмірною лагідністю й спів
чуттям (як у «Втомленому ан
гелі»). Картини Григорія Гнатю
ка, лишаючи
найчастіше
вра
ження зловісної
напередзаданості й трагічної нетривкості сві
ту, усе ж не схожі на викінченізастереження. Скоріше, вони —
констатація моменту
життя
й
людського розуміння цього мо
менту; щедро ділячись із нами
ЦИМ розулдінням
внутрішнього
сенсу буття, Григорій вдається
до алегорій; його символіка —
змінна, пульсуюча,
неоднорід
на — все ж відкриває при глиб

шому проникненні те, про що
сказано у філософа: «На непо
рушному спочиваю». Це непо
рушне — заповіді
людяності,
щирості й особливого, неголос
ного самозречення.

Полиці з книгами,
платівки,
електроплита «Мечта» і улюблені
картини на стінах (одна з них—
та, над якою він час від
часу
продовжує роботу), ліжко, кіль
ка стільців — це
моменталь

І

ний словесний знімок Гнатюкової півпідвальної майстерні. Він

щодня ось уже
десять
років
озирає все це філософськи; він
живе «не тут». Його картини ги
нуть на очах, а він пише нові, бо

4 КОМУНАР»

хоче встигнути за летючими об
разами дня. Коли його картини
купують, вони одержують зай
вий шанс мати довге життя. Але
він — «живе не тут».
І тільки
тремтливе світіння неприкаяно
го й ошалілого світу — це те,
що э'яже
його з художником
через наповнені сконденсованим
співчуттям
прямокутники,
які
прийнято називати доволі неви
разними словами — «живописні
полотна»...

тут згадусалм — то езагала пер
ша систалка, оргоиззосама Кіро
воградською організацією Спіл
ки художммквга СРСР. Там
що
соосї кращої картини {Гркгорні
Гнатюк, як сім пасом .гопторгэс.
ще не напмсао.
Петро СЕЛЕЦЬММЙ,

Для любителів точних дат і
біографічних
даних
додамо:
Григорій Гнатюи закінчив
Хар
ківське художнє училище, куди
вступив після армійської служ
би. В Кіровограді замешкав 10
років тому («Десять років, які
потрясають», — кажуть
його
друзі-художниии). А перша пер
сональна виставка живопису та
графіки Г. Гнатюна, про яку ми
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Того дня, коли ми домовились про зустріч з началь-
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КОР.: Вікторе Івановичу, а як ви ставитеся до існую-

ком карного розшуку обласного управління внутріш
мої думки про те, що опер більше працює ногами, то
ніх справ В. І. Литвинекком, до УВС надійшла
сумна
ді, як слідчий — головою!
эв'стка: помер попередник Віктора Івановича полков
В. Л.: Мені не подобається ваше питання. Чия це дум
ник Л. Д. Горобець, якого я добре знала, під чиїм впли
ка? Різні є слідчі, й різні працівники карного розшуку.
вом, власне, формувалось моє ставлення до
міліції,
У всієї міліції сьогодні дуже скрутне становище — і
-*с*мпереА до карного
розшуку.
Іноді
полковник
моральне, і матеріальне. Злочинність зростає,
зараз
дзвонив мені у редакцію: «У Долинській НП. їдете?».
вона вже далеко не та, що була 10 років тому, а ми з
«Іду», — коротко відповідала я і через п’ять
хвилин нею боремося все тими ж прадідівськими методами.
машина полковника чекала біля під’їзду. Не так давно І доки в парламентах вирішують, що можна, а чого не
Леонід Данилович вийшов на пенсію за вислугою ро
можна міліцейському працівникові, злочинні формуків. І ось
фінал. Смерть у кінотеатрі, про яку багато
вання роблять свою чорну справу, «помолившись» за
говорило місто. «Йому ж і п’ятдесяти років не випов
здоров’я того, хто дбає про «права людини» (у власно
нилось». «А ЩО ви хочете, — не ховала сліз співробіт му розумінні, звичайно).
ниця УВС, — таке напруження. Ні дня,ні ночі спокою.
КОР.: У минулому році наша область була однією з
Ось і не витримало серце». Полковник Горобець помер
тих, де відмічалася тенденція до зниження злочинності.
від серцевої недостатності.
Ні, ми з Віктором Івановичем не стали відміняти на
В. Л.: А на початку нинішнього року злочинність зрос
шу бесіду. Життя продовжується. Ні дня, ні ночі спо ла. Ось цифри. Сухі, але точні. У січні минулого року
кою не знають справжні мужчини, що працюють у кар скоєно 367 злочинів, у поточному — 376. На нинішній
ному розшуку. Втім, сьогодні престиж цієї професії па день по області сталося більше 10 вбивств. Усі вони
дає. Я б сказала, катастрофічно падає. Чому? На це пи розкриті. Деяких видів злочинів поменшало, як, напри
тання є кілька відповідей. Мені ж здається, що в кар клад, згвалту-вань, розбійних нападів, пограбувань. Зате
ному розшуку мало сьогодні, ні не ентузіастів — зараз збільшилася кількість крадіжок державного і приватно
цим словом, на жаль, можна лише відлякати, а само го майна. У чому справа, запитаєте ви. Чому крадіжки
родків чи що.
малосимпатичний Шерлок Холмс, із квартир стали для нас сущою бідою? Пам’ятаєте, ми
з вами рік тому про це говорили. Уявіть собі, ситуація
не змінилася. Наші будівельники продовжують ставити
двері, які торкнись плечем — і виб’єш. А замки? Дріб
ний шахрай, і той без особливих проблем залізе у
квартиру, що вже говорити про рецидивістів, яких у
нас не меншає. Як і скрізь, мабуть. Лише в тих будин
ках, де є домоброни (кодове замикання під’їздів), кра
діжок не трапляється.

КОР.: То чому ж не закодувати будинки? Хіба нам
легше витрачати гроші з міського бюджету на нікому
непотрібні структури міського управління, аніж потурбуватись про захист людських квартир!
В. Л.: Хто вам сказав, що міський відділ нам не поВін
трібен? Ми скільки домагалися його
створення,
скоординує зусилля міської міліції, карного розшуку,
зокрема, візьме на себе частину функцій. А стосовно
закодованих під’їздів, я з вами згоден. Можу сказати,
що за січень тільки в обласному центрі скоєно двадцять
п'ять квартирних крадіжок. У Петрівському районі — 7,
проти 2-х у минулому році за цей період. У Долинськологічного му і Маловисківському районах — 4, а в минулому році
мислення знаменитого британця не завадило 6. Такою жодної...
КОР.: Що вас ще турбує?
була моя «заява». А потім — запитання.
В. Л.: Викрадення автотранспорту і його розукомплек
— Вікторе Івановичу, вас не дивує, що я починаю
розмову так, а не запитую про проценти злочинності!
тування. Звичайно, коли б у магазинах можна було ку
В. ЛИТВИНЕНКО: Дивує? Ні. Ось ви скоро про коміса пити лобове скло, його б не крали. Тільки не думайте,
що я виправдовую злодіїв, просто об’єктивно висвіт
ра Каттані запитаєте.
люю причини цих злочинів.
КОР.: Звідки ви знаєте?
КОР.: Будьте об’єктивним і у ставленні до... керівни
В. Л.: Логіка. Хоч я і не Шерлок Холмс. Я вас розу
мію, начиталися детективів, збожеволіли від «Спрута», ків підприємств.
В. Л.: Розумію. Так, халатність, байдужість, безприн
ось і заговорили про самородків. Давайте не будемо
грати в наївність. Самородків у нас, можливо, й справ ципність наших господарників уже замучили оператив
ді немає. Але в карному розшуку багато ініціативних і них працівників. Я не перебільшую. Ви погляньте — ні
сміливих чоловіків, які люблять свою сувору професію. де ніякого порядку. Ніхто ні за що не відповідає. Сто
Не Приховуватиму, апарат
карного
розшуку
в УВС рож спатиме собі, а в нього з-під носа, вибачте, красти
укомплектований краще, ніж у райвідділах, де четверта муть. За тиждень трапляється більше 100 крадіжок у
роботи у розшуку
частина працівників має стаж
до державному і приватному секторі. Крадуть все, що по
трьох років. Звичайно, про досвід говорити не ДОВО- гано лежить. Від особистих речей у роздягальнях (лі
диться. Професіоналізм відсутній, але ось що я вам дер — в/о «Червона зірка») до колгоспних свиней із
скажу, __ у нас є оперативники, котрі, не маючи вищої ферм. Шашлики тепер дорогі.
КОР. Це натяк на кооператорів!
освіти, працюють набагато краще від тих, хто «акадеВ. л. Ніякого натяку. Про кооператорів я вам і так
мії закінчив».
скажу. Серед працівників кооперативів чимало злочинКОР.: Чим це пояснити?
В. Л.: Я ке знаю, ви ж говорили про самородків. Га ців. Що тут дивного? Того, хто женеться за довгим кар
даю, не треба нам перекреслювати того, що в міліцію бованцем, але працювати не дуже полюбляє, кооперайдуть не лише з корисливих міркувань. Надто в карний тиви цілком влаштовують, Однак не думайте, що карний розшук виступає проти кооперативного руху. Хоча
розшук.
_______ _

злочини
ПРОТИ
ПРИРОДИ
ЗА НИХ

ТРЕБА
В1ДПОВІДА1И

Система покарань за порушення законів по
охороні природи та збереженні здоров’я лю
дей сьогодні в нас, можна без перебільшен
ня сказати, вкрай недосконала. Свій рахунок
винуватцям екологічних злочинів може
«ви
ставити» кожен, кому доводиться дихати за
брудненим повітрям і пити воду з дивними
запахами та кольором, та чи
«виставляємо»
ми його?
Навіть перехід на самоокупність та самофі
нансування, що передбачає штрафи з прибут
ків підприємств, фондів соціально-культурно
го розвитку, навряд чи дасть бажаний резульгат. До чого ж приведуть ринкові відносини
виховання,
при низькому рівні екологічного
догадатися неважко. Тому, вважаю, щоб збе
регти природу, поряд із адміністративним чи
карним законами повинна бути законом со
ДО
вість кожної людини — від директора
простого робітника.
Але поки що не всі ще усвідомили зростаю
чу небезпеку самознищення, тому органи об
ласної прокуратури продовжуватимуть ціле-

почекайте, ви не дали мені закінчити думку про наші
дуже
претензії до керівників підприємств. Сьогодні
тривожить стан охорони соціалістичної власності, Ціль
кість крадіжок державного майна збільшилась з 62 до
86, а з торговельних об’єктів — з 31 до 35. Ми виріши
ли направляти подання у прокуратуру з тим, щоб вона
через суд пред’являла громадський позов керівникам
господарчих органів про покриття збитків, нанесених
крадіжками. Треба діяти на місцях, а не чекати прези
дентських указів, які, між іншим, не поспішають вико
нувати.

КОР.: Про укази. З усіх боків Президенту дорікають,
що він запізнюється з ініціативами, а тільки видасть
який-небудь указ, відразу ж починаються дебати. Крити
кують і ліві і праві. Як у випадку з наданням міліції
надзвичайних прав. До речі, як ви його зустріли!
В. Л.: А ніяк. Всі укази і закони не мають ніякої ваги,
якщо вони позбавлені здорової основи, економічної на
самперед. Про важкий економічний стан країни гово
рити нічого. Мабуть, не дуже чесно тягти ковдру на
себе. Все розумію. Але шкода мені моїх хлопців, Як
працюють! Хіба ми можемо, о 18.15 сказати: все, мій
робочий день закінчився. Абсурд! Новий «Закон про
міліцію» передбачає 41-годинний робочий тиждень ДЛЯ
співробітників карного розшуку. Але ж це нереально.
Треба, щоб і місцева влада потурбувалася
про нас.
Між іншим, у деяких містах України, наприклад, у Кри
вому Розі, Харкові оперативникам доплачують з місце
вого бюджету... Не розумію вашої посмішки.

КОР.: Мені аажко уявити, щоб комісар Каттані, на
приклад, відмовився боротися з мафією, бо йому мало
заплатили. Нонсенс.
В. Л.: Так і ми ж боремося! Але запевняю вас, комі
сару Каттані мало не заплатили б. Я не можу повірити

в інше: щоб комісар у нас працював.

КОР.: У нас немає мафіозних кланів?
В. Л.: Ну, про клани не скажу. Мафії як такої у нас,
мабуть, все-таки немає.
А от організовані
злочинні
угруповання є. В останній час нами розкрито 2 злочин
ні групи з ознаками організованості. Зараз працюємо
ще по кількох.

КОР.: Мене захопила розповідь одного з керівників
МВС СРСР О. І. Гурова про реакцію злочинного світу
на купюрний обмін. Його назвали... бандитським. Вікто
ре Івановичу, а у вас є «свої люди» серед бандитів!
В. Л.: Все вам знати потрібно! Ми намагаємося конт
ролювати діяльність злочинців і злочинних груп доступ
ними нам методами. Я відповів на ваше запитання?

КОР.: Так. Дякую. Вище ми вже говорили з вами про
створення міського відділу внутрішніх справ. Питання
вирішене міським парламентом. Ясно, що там буде по
двійний рівень підпорядкування: МВС і міській Раді,
Вас це не хвилює!
В. Л.: Абсолютно. Хоч і потрійний. Ми будемо вико
нувати всі розпорядження, якщо вони будуть у межах
закону.

КОР.: Спасибі за розмову. | останнє. Ви б хотіли щось
сказати кіровоградиям!
В. Л.: Мушу зізнатися, нічого нового я не скажу. Кри
міногенна ситуація в області складна. Бог милував, що
звичайний бандитизм у нас не подається у вигляді полі
тичної боротьби. | все-таки я не розумію реакції на де
які рішення союзного керівництва.

КОР.: Ви маєте на увазі Указ про спільне патрулю
вання військових і міліції! Справді, людям він не подо
бається.
В. Л.: Неправда. Сьогодні люди зацікавлені у тому,
щоб був спокій і було що, перепрошую, поїсти. Проти
Указу виступають ті, кого непокоять політичні амбіції.
Невже, коли три солдати вийдуть на вулицю, скінчиться
демократія? Думаю, навпаки. І переконаний, життя до
поможе зрозуміти — хто є хто.

спрямовану
боротьбу з правопорушниками,
здійснюючи нагляд за виконанням природничоохоронного законодавства.
Хоч область у нас
сільськогосподарська,
проте з кожним роком дихати стає важче. В
1990 році прокурори міст і районів провели
26 перевірок по стану охорони атмосферного
повітря. Виявлено 23 порушення, за резуль
притягнуто
татами яких до відповідальності
7 чоловік.
Не втішають дані з виконання законодавства
по охороні водних ресурсів області. За
ре
зультатами 33 перевірок виявлено 49 пору
шень. Хотілося б відзначити роботу прокуро
рів Кіровоградського, Новоукраїнського
та
Петрівського районів.
Олександїх колеги в Маловисківському,
рійському районах велику увагу приділяють
законодавству по охороні земель. В цілому по
області виявлено 79 порушень закону.
Ситуація, як бачите, невтішна. За результа
тами перевірок прокурорами міст і районів
порядку
було покарано в дисциплінарному

Розмову вела В. ЛЕВОЧКО.

31 чоловік, притягнуто до матеріальної відпо
відальності чотирьох.
Та, на мою думку, прокурорам в 1991 році
є сенс розширити практику
вимагання
від
винуватців відшкодувань
збитків,
заподіяні
природі, адже розміри грошової компенсації
недостатні.
Минулого року в області розслідувалася ли
ше одна карна справа, пов’язана з порушен
ням законодавства по охороні природи. Ду
маю, правопорушники повинні знати, що рано
чи пізно їм доведеться відповідати за скоєні
злочини.
Але мені хотілося б не лякати, а закликати всіх прислухатися до голосу совісті, тому,
що ані покарання, ані грошові компенсації не
оздоровляють
екологічну
ситуацію.
Лише
наша свідомість, лише зважені дії здатні вря
тувати й прикрасити землю, її багатства.

В. ГУЦУ-БІДЕНКО,
прокурор слідчого управління Кіровоград
ської обласної прокуратури.

НЕСПОДІВАНИЙ СПІВРОЗМОВНИК
...Йти туди не дуже

хо

тілося. «Якого ж тоді бі
са...» — мимоволі вирве
ться у когось. А все про
клятуща цікавість — віч
ний двигун
пізнання —
не дає всидіти на місці.
Мініатюрний
ошатний
будиночок на узбіччі ра
йонної лікарні.
І ми —
три «сталкери» — повіль
но крокуємо до цієї «позаземної зони»,
Я захопив із собою двох
АРУзів — московського жур
наліста Олега
Бондаревського і вчителя СШ № 7
Олександра Каєнка.
Не
так страшно...

Відвідини цього закла
ду святом ніяк не назвеш.
Хоч сюди і не йдуть. Сю
ди привозять. Без попе
редньої згоди.
І звідси
шлях тільки
один — на
кладовище...

«

Ця установа, якщо мож
на її так назвати, певен,
для багатьох залишається
білою плямою. З її діяль
ністю стикаються, коли у
дім приходить горе.
Отже, морг. ІВтім, пра
вильніше буде •тай: патовідділенлогоанатомічне
судовоня і відділення»
медичної експертизи.
Особливо вразив
стіл.
Той, на якому їх, як би це
м’якше сказати...
оперу
ють (хоч навіщо мертво
му операція?), ні — роз
тинають. Що поробиш? Та
ка професія. Потрібно ж
комусь визначити причи
ну смерті.

...Село Семенастозе. 14
листопада 1990 року. Жи
тель села і його знайома
(співжителька,
коханка?)
пили-випивали і допилися
до того, що спочатку чо
ловік виглушив
склянку
метафосу, а потім і його
подруга приклалася. Обоє
померли. Лежали на цьо
му столі...
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Олександр — поет і, як
він потім зізнався, відра
зу уявив подумки
себе
на цьому «розділочному»
Олег,
столі.
Натомість
*
який багато чого випро(зокрема,
бував у житті
і останнім,
був
першим
зухто намагався після
стрічі з юною тоді поетеТурбімою
сою
Нікою
правдиво розповісти про
її дутий імідж «зоряної»
принцеси радянської по
езії, але, як відомо, пер
шовідкривачем Ніки
був
сам Юліан Семенов і чор
нити його «хрещену доч
ку» не дозволили), відра
зу ж видав порцію сто
личного чорного гумору:
«А де вони, пішли у гості,
візьмемо інтерв’ю,
роз
питаємо, як їм тут живе
ться». Довелося зауважи
ти, що починати із відві
дин мертвушки не досить
логічно: можуть бути не
передбачені ексцеси
—
раптом хтось із нас почне
потім заїкатися або ж уза
галі
проковтне
язика.
Олег зверхньо подивився
на мене, але на
правах
гостя погодився із дово
що
дами, тим
більше,
леСашка почало
вже
генько тіпати...
Керує всією цією пере
садочною
станцією
на
шляху
до
потойбічного
світу перевізник померлих
душ Харон.., даруйте, Во
лодимир Анатолійович Душинський. Його офіцій-<а
посада: завідуючий Новоукраїнським
відділенням
бюро
судово-медичної
експертизи. Крім того, він
же одночасно і лікар-патологоанатом.
Чим займається судовомедична експертиза? Звіс
но, експертизою. Живих

осіб і, вибачайте, трупів.
«Парафія» Душинського—
пошук єдино правильної
істини в експертизі тілес
них ушкоджень,
дорож
ньо-транспортних пригод,
акушерсько - гінекологіч
них випадків, згвалтувань
тощо.
А також
дослід
ження
виділень:
крові,
слини, секрету
статевих
органів. Функції ж лікаря-паталогоанатома:
до
слідження біопсії і опера
ційних матеріалів
(бере
ться частина тканини і за
допомогою
мікроскопа
встановлюється
точний
діагноз). Крім того, обо
в’язки
Душинського
—
патологоанатомічний ана
ліз трупів осіб, померлих
в ЦРЛ.

Працює він тут уже 14
років. Закінчив у 1976 ро
ці Кримський
медичний
інститут за спеціальністю
судово-медичний експерт.
направленням
Поїхав за
до облздоровві дділу,
а
невдовзі опинився у Новоукраїнці.
запа— Що особливо
м’яталося за роки роботи? — перепитує Володи
мир Анатолійович. — Од
не з найбільш незабутніх
вражень — другий всесо
юзний з'їзд
судово-медичних
експертів у Мінську,
делегатом
якого
мене обрали,
Застійний
час, але
приймали нас
там на рівні урядової де
легації. До речі, було це
якраз напередодні смер
ті Брежнєва.

Крім усього іншого, нас
цікавив і суто
психоло
гічний аспект: чому люди
працюють тут? Що це —
покликання чи химерний
збіг примхливої долі, життєво-лотерейна
випадковість?
— Напевно,
покликання, — посміхнувся Душинський (у цих стінах
по
смішка видалася зловіс
ною). Ще під час навчан
ня у вузі ходив на ка
федру судової медицини.
Одного разу потрібно бу
ло виловити із спеціаль
ної
ванни
звичайнісінь
кий... труп. Уперше в жит
ті. Зізнаюсь відверто: бу
ло тоді трохи не по собі.
І саме я ті дні морально
підтримав мене
батько.
Який, зазначу, взагалі та
ка людина, на яку можна
покластися у найскрутнішу хвилину.

За рік у морг надходить
приблизно 300 трупів. Се
ред них трапляються ви
падки насильницької смер
ті,
іншими
словами
—
вбивства.

...У ніч з 31 липняі на
1 серпня 1989 року у' Новоукраїнці по вулиціі Каубив
лініна
невідомий
Л. С., 1930 р. н. і її матір
1906 р. н. «Смерть жінок
настала в результаті меха
нічної
асфіксії
шляхом
здавлення шиї». Здійснив,
ши подвійне вбивство, не
відомий з метою прихо
вування злочину підпалив
хату і все
майно
своїх
жертв. Злочинець до цьо
го часу не знайдений. («А
я колись вважав, що в нас
геть усе розкривають»)...

вся підлога і одяг потер
пілої заляпані кров’ю. Са
ме ця обставина й викли
кала великі підозри слід
чої групи стосовно насиль
ницької смерті. Знов буде
вбивство висіти... Далі ци
тую висновок Душинсько
го: «Виїздом
на
місце
пригоди встановлено, що
у громадянки... зовнішніх
тілесних пошкоджень не
має, а у наявності сильна
кровотеча із ротової і но
сової порожнини.
Вияв
лено, що жінка хворіла
на туберкульоз легень і
гіпертонічну хворобу.
У
неї почалася того
дня
профузна кровотеча
ле
гень,
що й спричинило
оббризкання тіла й одя
гу». Родичами потерпілої
були представлені доку
менти, які підтвердили на
явність
даного захворювання.
I
слідча
група
зітхнула з полегшенням.

самоБагато випадків
губств. Особисто для мене
це виявилося неабиякою
дивиною: ніколи не ду
мав, що десь поряд хо
дять люди з суїцидними
намірами...
Так, приміром, хлопець
1969
року
народження
надумав одружитися,
іа
батьки не дозволили. То
ді він вирішив їх провчи
ти і помстився — звів ра
хунки із життям. Незбаг
ненно!.. А у селі Тимофі
ївці трапився навіть випа
док самоспалення.
Але
найчастіше вішаються, за
минулий рік — 17 випад
ків. Такий собі кімнатний
Нюрнберзький
процес
над собою. Є й інші тра
гічні розв язки: п’ють со
ляну кислоту,
хлорофос.
Буває, дівчата
вживають
різні препарати, щоб по
збутися небажаної
вагіт
ності і потрапляють у чис
Душинло
«пацієнток»
Замість
ського.
Сумно.
двох життів — жодного...
Інколи кидаються під по
їзд. Невже життя таке на
стало, що віку собі легше
вкоротити?

Володимир
Анатолійо
вич працює у тісному кон
такті з міліцією, проку
ратурою і судом, тому,
що багато вбивств
роз
кривається
саме
у цих
стінах.
Довести
злочин
без участі судово-медич
ного експерта практично
неможливо. Часто
дово
диться виїжджати на міс
це пригоди, встановлюва
ти причини нещасних ви
падків і смерті.
Ось
міні - дайджест
убивств і тяжких тілесних
ушкоджень, що призвели
до загибелі
потерпілих:
О. П. — ножове поранен
ня,
А. Б. — задавлення
руками (по-іншому — за
душений). Кульове пора-

нення — випадок у Добровеличківці (інколи
до
водиться допомагати су
сідам)...

пригоду. Мовляв,якась
невідома «Нива» здійсни
ла наїзд на потерпілого,
від чого той і помер. Ад

Занадто багато дорожньо-транспортних пригод,
особливо
цим
грішать
мотоциклісти.
В результаті гинуть зовсім молоді
люди. А причина
трагедій — швидкісна
Тзда,
майже завжди — у нетве
резому стані. Наприклад,
недавня
загибель
двох
хлопців: мешканець с. Рів
ного 1964 р. н. врізався в
автобус, а житель
Новоукраїнки — у
електрич
ний стовп високої напру
ги. Обоє були п’яні.

вокат звинуваченого
ви
ступив із клопотанням, у
якому
піддав
сумніву
висновок експерта і напо

— Голова в одному міс
ці, тулуб в іншому? — за
питав я байдуже — навіть
сам не чекав цього.

— Ні, тіла не пошкод
жені, а ось мізки вилеті
ли, — констатувзв пато
логоанатом.

Хоч про мертвих пога
но не говорять, але, ка
юсь, подумав: «Мізки ви
летіли у них значно рані
ше...». Втім, такі криваві
аварії
не
заважать
ін
шим рокерам кожного ве
чора йти на рандеву
зі
смертю. І їх щастя,
що
стара злодійка іноді має
звичку запізнюватися на
побачення...

Робота із трупами займає у Душинського 20—
25 процентів усього робочого часу, зарплата ж
за таке «задоволення»
250 крб. У 60 років
іна
пенсію, пільг — ніяких.
— Розтин я проводжу
сам, ось
цими
руками
(при цих словах ми
не
змовляючись,
одночасно
поглянули на його руки).

— А чи є трупи, які ні
хто ке забирає? Що
із
ними робите?

лягав на терміновій екс
гумації. Яку і було зроб
лено. Вона довела
пра
вильність
висновку
Ду
шинського: смерть наста
ла від ударів руками і но
гами у різні частини тіла.

Або випадок у Поміч
ній. Чоловік із дружиною
поверталися
із
гостей
після святкування дня на

родження додому. Глава
сім’ї був такий п’яний, що
не міг і рухатися. Жінка
покинула його на дорозі
в степу і далі пішла са
ма. Потім у неї прокину
лись подружні почуття і
вона вирішила повернути
ся. Підійшла, торкнула, а
він уже й захолов... Вис
новок експерта:
смерть
настала в результаті
до

рожньо-транспортної при
годи. А через кілька мі
сяців — звернення вдо
ви по інстанціях, що чо

ловіка
буцімто
вбили.
Але ексгумація знов під
твердила правоту
Володимира Анатолійовича...
Один
з вартих
уваги
закутків моргу — гістологічна лабораторія,
такий собі музей виродків.
Кунсткамера
районного
масштабу: зародки нена
роджених дітей, окремі
частини людських тіл (не

буду уточнювати, які са
ме).
На чільному
місці
знаходився череп, верх
ня частина якого доситьтаки пошкоджена
(«Ко
лесо переїхало», — флег

матично позіхнув Душин
ський).

— Тримаємо
у
себе
— А ось там у нас...
протягом десяти днів, піс
ля чого райпобуткомбінат Ф Я з деяким побоюван
проводить л'оховання.
Є
ням позирнув у бік две
в нас, до речі, холодиль
рей, за якими знаходили
не обладнання, але іноді ся вони. В кабінеті було
доводиться
бальзамува так затишно, що залишати небіжчиків.
ти його зовсім
не хоті-

За весь період роботи
про
Душинського було
ведено
три
ексгумації
трупів: розкопування могили з настулною експертизою.

Так, наприклад, 10 грудня 1985 року житель се
ла Глодоси М. П. зустрів
на вулиці В. М.
Виникла

сварка, перейшла у бій
ку, під час якої В. М. убив
свого односельця. Вбив
ця одразу зізнався, але
потім від своїх поперед
ніх свідчень
звернув усе
дорожньо г

відмовився,
на
міфічну
транспортну

лося...
Поки йшли по коридоРУ, я нервово принюхувався
вишукував трупний запах,
стерильно,

Дарма!
Все
як у раю...

Того дня труп був тіль
ки один — жінка похило

го віку, яка померла від
цукрового діабету. З ам-

путованими до
гами...

колін

но-

Олег сміливо підійшов
майже впритул до небіжчиці і почав розглядати,
Я без ентузіазму зазирав
плече. А Сашчерез його
і

здако взагалі, як мені
лося, волів за краще поце
швидше вийти. Втім,
не завадило йому потім
гордовито повїдати
дру
жині, що він зайшов туди
першим, а ми несміливо
терлися у хвості. Що ж,
поети
іноді
схильні
сприймати
навколишній
світ у дещо інфернальній
площині буття і гіперболізовувати
власне
«я»:
згадаймо відоме — «Я —
геній Ігор Сєвєрянін». Хо
ча, скоріше всього, це бу
ла звичайнісінька
післястресова реакція...
Я, чесно
кажучи,
чо
мусь уявляв собі подум
ки оту ванну, в якій сту
дент Душинський вилов
лював у молодості трупи, і
тому
навіть
був
дещо
розчарований. Певно, за
був, як ішов сюди на ва
тяних ногах.

— А вчора я робив роз
тин малої дитини, маши
на задавила.

І я від душі зрадів, що
ми зайшли саме сьогодні...
Іще одна, доволі своє
рідна особливість життє
вої планиди Душинсько- *
го: він завжди » сміється
останнім. Уявіть собі: сьо
годні спілкується з тією
чи
іншою людиною, а
завтра її (все може тра
питися!)
привезуть
до
нього. І, роблячи розтин,
раптом уважно придиви
ться до рис обличчя не
біжчика: «Ага, а цього я
знаю, напередодні гово
рили. Добрий вечір, дру
же».
І акуратно
вийме
його нутрощі...

Стоп, приїхали,
Забалакався. Адже ми також
вели бесіду із ним
сьогодні, а завтра... Чортівня
якась! Ну й думки лізуть
у голову!

Все, пора. Лише
одне
безвинне запитання
на
самкінець
(запам’ятову
ється остання фраза, як
казав Штірліц).
— Володимире Анатолі
йовичу, а як ставиться до
вашої роботи дружина?
І тут на нас чекала най
більша несподіванка.

— А ви у неї самі за
питайте. Світлано
Тимофіївно! — голосно покли
кав він, і за мить до кабі
нету увійшла висока сим
патична жінка. Лаборант-

гістолог патологоанатомічного відділення і водно
час—медична сестра від
ділення судмедексперти
зи.
І ми раптом зрозуміли,
чому Володимиру Анато
лійовичу тут
зовсім
страшно...

Ю. ЛУКА ШЕВСЬКИЙ.
м. Новоукраїнка.

— Втім буває, приміром,
і таке, — почув
я наче
крізь лондонський туман
спокійний голос Володи
мира
Анатолійовича. —
Ось
недавно
дзвінок:
убивство. Виїздимо на ву
лицю Лєрмонтова: я, про
курор С. Бугмій, началь
ник РВВС Л. Пешехонов,
начальник карного
роз
шуку М. Кушніров. Захо
димо у хату і
бачимо,
мертва жінка — 76 років,
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ЗАМІСТЬ
ПЕРЕДМОВИ
Серед сотен різнови
дів оздоровчих систем
Китаю метод Хуашаньської школи дао,
єди
ним
представником
і
спадкоємцем
якої
є
Бянь Чжичжун, безумов
но,
один з найяскраві
ших і невідомих нам ра
ніше. Він зберігався
в
таємниці, і довгий
час
мало
хто
про
нього
знав. Якщо звернутися
до історії, то треба ви
знати цей метод самим
древнім. Історична хро
ніка повідомляє, що він
виник в епоху Шан (XVI
ст. до н. е.), а, можли
во, й раніше. Згідно з
китайською
легендою,
один довгожитель — на
півбог Пен Цзу—справж
нє
ім’я
якого
Цянь
Цзянь, котрий жив
в
епоху Шан,
немов
би
прожив 800 років. Оче
видно, він і є засновни
ком лаоського
методу
довголіття та
першим,
хто
практично
довів
його
особливий чудо
дійний ефект. У книзі
«Чжуанзи»,
у
розділі
«Кеі»,
розповідається,
що Пен Цзу досяг дов
голіття «шляхом
виду
вання та вдихання
по
вітря, цим позбавляючи
себе від старого, прий
маючи нове». Це свід
чить про те, що даний
метод був відомий вже
дві тисячі
років
тому.
По переказу, п^рші ки
тайські медичні тракта

ти «Хуанді Нейцзин» та
«Хуанді Сушу»,
довгий
час охоплені міфами, ма
ли відношення до
цієї
древньої оздоровчої си
стеми. Під час раннього
Цзиня (V—НІ ст. до н. е.)
виникають
різні
філо
софсько-ідеологічні шко
ли і вчення
(даосизм,
конфуціанство, легісти і
т. ін.), котрі пропонува
ли
різноманітні
оздо
ровчі системи, які більш
чи менш відрізняються
одна від одної.
Однак
як
в теорії,
так
і на
практиці,
найпривабливішим для володарів та
аристократів,
багачів,
знаті, виявився даоський
метод. Тому серед імпе
раторів
Стародавнього
Китаю було багато при
хильників
даосизму,
особливо під час епохи
Суй (581—618 р.р.) і Там
(618—907 р.р.).
Таньський
імператор
Лі Шімін (599—649 р.р.)
для даоса Ван Юаньчжи
на горі Лушань збуду
вав храм Умиротворен
ня. Інший таньський ім
ператор, Сюаньцзин Лі
Лунзци, у палаці збуду
вав даоський храм Тайцингуань і заявив,
що
бачив уві сні
родона
чальника даосизму Лаоцзи. Він наказав у всіх
36 областях Китаю збу
дувати храми, щоб укло
нялись «істинному
ли
ку» Лаоцзи
та вчились
лаоському оздоровчому
методу. У китайській іс
торії серед літераторів
теж було чимало
при
хильників
лаоського

вчення. Так, поет Лі Бо,
котрий
вважав
себе
безсмертним,
а
трохи
пізніше знаменитий поет
Су Дунпо були прихиль
никами даосизму. Спо
відував даосизм і поет
Ханьюй. При цьому він
не
погоджувався з ти
ми, хто здійснював
па
ломництво до
буддій
ських мощів. Таке від
ношення до паломників
можна трактувати
так:
Ханьюй був більше дао
сом, аніж буддистом.
Імператори Стародав
нього Китаю вірили
в
алхімію.
І деякі з них
навіть гинули
під
час
алміхічних дослідів.
8
історії
також
чимало
прикладів, коли
даоси
за допомогою якихось
знаків, заклинань обду
рювали людей. Але як
би там не було, методи
ка зберігання молодос
ті, продовження
життя

школи дао, яка переда
валась з покоління в по
коління, витримала
ти
сячолітні
випробування
часом.
Сучасна
наука
довела її ефективність.
Як підсумок, 16 жовтня
1984 року у Пекіні був
відкритий Центр по ви
вченню
східних
оздо
ровчих систем, при кот
рому
було
створене
Всекитайське
товари
ство вивчення та засво
єння лаоського методу
молодості та
довголіт
ня. Почесним
головою
товариства був обраний
американський
вчений
китайського
походжен
ня Ню Маньцзян, а го

ловою — Бянь Чжичжун.
Бянь Чжичжун — єди
на людина, котра є спад
коємцем методу
Хуашанської
школи
дао,
згуртував групу для за
нять з пенсіонерів — у
минулому кадрових пра
цівників. У той час пр **
це широко повідомляла
китайська преса («Женьмінь жибао», «Гуамінь
жибао»,
«Чжунго
жи
бао» та інші газети й
журнали). У січні 1983
року пекінське телеба
чення показало двадця
тихвилинку
передачу,
яка розповідала про ме
тод Бянь Чжичжуна
та
його чудодійність. Вона
викликала величезну за
цікавленість
громадсь
кості та хвилю засвоєн
ня цього методу.
Професор Ню Мань
цзян вважає, що те, чо
му навчає і що пропа
гує Бянь, — дорогоцін
ний досвід оздоровлен
ня та довголіття, збере
жений даосами та знай
дений у скарбниці багатотисячолітньої
історії
китайського народу. Він
полягає в оздоровленні
клітин,
і умовно
його
можна
назвати
мето
дом «перетворення ста
рого у дитину». Профе
сор Ню Маньцзян одно
го разу зазначив: «Я сам
займався по цьому ме
тоду і оцінив
його чи
малу користь. Щиро ба
жаю, щоб квіти цієї оз
доровчої системи
роз
квітали у всьому світі і
принесли користь усьо
му
людству». Відомий
музичний діяч Чжао Фен
розповідав:
«Я
давно
хворію. Вже 40 років ме
не мучить гіпертонія. Ні
які ліки не допомагали.
На початку цього року
я почав
займатись
по
методу
школи
дао у
майстра Бянь, і тиск нор
малізувався».
Бянь Чжичжун у одній
своїй статті про цей ме
тод писав: «У даосів іс
нували різні
школи,
у
кожної з яких були свої
методи продовження мо
лодості і довголіття. Ми
познайомимо читачів з
методом
Хуашанської
школи дао, з секретами,
які передавались з поко
ління в покоління тільки

усно. Цей метод включає
в себе вправи цигун, ма
саж, вправи з погладжу
ванням, «велику гармо
нію» і «відпочинок». Од
на з його особливостей
У тому, що визначне
місце відводиться У кур
сі лікування
вправам
для
«нижньої
дань».
Фактично «нижня дань»
у тлумаченні цієї школи
і є те, що китайська ме
дицина визначає як «нир
ки», і вважає, що «нир
ки» — основа життя лю
дини. У них заключений
«життєвий дух». Старін
ня має безпосередній
зв’язок з енергією «ни
рок»:
якщо
енергія
сильна — молодість про
довжується.
Тому
ки
тайська медицина надає
особливе значення збе
реженню «нирок» і пік
луванню про них. Те, що
у китайській медицині
зветься «нирками», по
суті, система «гіпотала
мус — гіпофіз — стате
ві залози» у сучасній ме
дицині. Статеві
залози
виробляють статеві гор
мони. Пошкодження ендокрінної системи і ма
ла
кількість
статевих
гормонів
викликають
старіння людини.
Тому
у китайській медицині
використовуються
ліки
і навіть статеві
органи
тварин, щоб підтримати
«нирки». Сучасна меди
цина використовує гор
мони для регулювання,
підсилення
статевої
функції, щоб ПОДОВЖИТИ
життя і молодість. Суть
цих теорій одна. Однак
Бянь Чжичжун у своєму
методі лікування без лік
застосовує активний за
сіб — вправи, які стиму
люють діяльність
орга
нізму, регулюють та під
силюють функцію «нир
ки» і одночасно
всіх
внутрішніх органів.
Це, звичайно, важливо
для підсилення «фунда
менту». Метод зручний і
тим, що не вимагає ве
ликих приміщень для за
нять, а необхідний прос
тір і час досить обмеже
ні. Вправи можна вико
нувати й на вулиці, в ка
бінеті, у кімнаті щодня
вранці та ввечері від 15
до ЗО хвилин. При регу
лярності
занять
неод

мінно буде
досягнуто
ефекту.
В останні роки прак
тика (головним чином у
Пекіні, Шанхаї, ЦзинанІ)
показала, що
даоський
метод оздоровлення й
довголіття дає три го
ловних позитивних
ре
зультати: 1) підсилення
статевої функції, 2) здо
ров’я та .красу, 3) ліку
вання від деяких хвороб
і довголіття. Крім того,
ця оздоровча система
може виліковувати
від
чоловічої імпотенції, non.
люцій, нетримання сечі,
запалення передміхуро
вої залози, в’ялості піх
ви, фригідності й рідше
раку матки. Вона дає
суттєвий ефект у виліку
ванні гіпертонії, пороку
серця, склерозу, невро
зів і хронічної виразки,
а також хронічного гай
мориту, бронхіту. Впра
ви Хуашанської
школи
допомагають зняти зай
ву вагу, позбавитись пігментаційних
плям
на
шкірі у літніх людей.

В останні роки близь
ко 20 журналів і газет
США, Японії, Індонезії,
філіпін, Малайзії позна
йомили своїх читачів з
вправами
школи
Хуашань, відродженими Бянем, і мали широкий
відгук. Крім Королівсько
го воєннного
кабінету
Таїланду, інші країни та
кож запрошували Чжи
чжуна передавати
свій
метод. Усе це свідчить
про
швидкість
розпо
всюдження даоської си
стеми оздоровлення за
межами Китаю.
Метод Бянь Чжичжу
на, який бере початок у
оздоровчій системі Хуашанської
школи
дао,
може задовольнити всі
нормальні потреби лю
дей.
Лі ЛУ.

ВІД РЕДАКЦІЇ. В на
ступних номерах «Моло
дого комунара» ми про
довжимо знайомити на
ших читачів з оздоров
чою системою даоської
школи Хуашань.
Підготував до друку

Т. ЛЕОНІДОВ.

[Оголошення
Загублений учнівський
нвитон
Нз 973, виданий Кіровоградським
машинобудівним
технікумом
на
ім’я ТИЛЬНОГО Олександра Мико
лайовича, вважати недійсним.

Учнівський квиток Яз 1014, ви
даний Кіровоградським машинобу
дівним технікумом
на Ім’я ПЕР
ШИМ Тетяни Дмитрівни, вважати
недійсним.

У селищі Канатове
Висонобайрацьиої сільради (неподалік Кіро
вограда, 12 хвилин електричною)
продається хата, земельна ділянка
15 соток. Питати Розу Іванівну
ЛЕГЕЦЬКУ.

Загублені залікову
книжку
і
студентсьний
квиток
Мі 079/89,
видані
Кіровоградським
педін
ститутом Г. В. ПОТАПЕНКО,
вва
жати недійсними.

Філіал
«Травень», кооперативу
«Весна», пропонує для продажу о
будь-яиій кількості за договірними цінами металевий паркан роз
міром 1,8X3 погонних метри. Те
лефон 23-64-84.
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МЕШКАНЦІВ м. КІРОВОГРАДА ТА ОБЛАСТІ

....

Протягом березня 1991 ро
ку у міській телефонній ме-

режі м. Кіровограда вклю
чається станція АТСКУ-55
ємкістю Ю тисяч номерів.
Включення станції прохо
дитиме у два етапи.
Спершу в період до і 5 бе
резня будуть включені або
ненти з поданням готовності
та внутрістанційного з’єд
нання без виходу на інші
АТС. Із І5 березня буде
включено вихід АТСКУ-55
на всі станції міста та між
міський зв’язок.
У вказаний період номери
телефонів, що знаходяться в
районі вулиць Пацаєва, Вол
кова, Попова та частково з
інших вулиць, будуть вимк
нені для переведення з АТС23 на АТС-55.

Подання заявок до оюро
ремонту АТСКУ-55 за номером 052.

Порядок набирання за ви
хідним міжміським зв’язком:
8
готовність, далі код міс
та, номер абонента міста,
яке включають; власний но
мер не набирають.
При вхідному міжміському
зв’язку до абонентів АТСКУ55 з інших міст набирати
після коду м. Кіровограда
номер 255-ХХ-ХХ.
Довідки — телефоном
55-33-08.
Кіровоградський міський виробничатехнічний вузол електрозв’язку,
Кіровоградський корпункт ВВО «Саюзреклама».

родна програма. 17.00 — «Селянсьна справа». Зустріч фермерів,
орендарів у концертній студії Останніно. Передача і. 17.45 — Ви
ступає Рязанський російський на
родний хор. 18.10 — «Якщо вам
після...».
18.55
—
Мультфільм.
19.10 — Музичний телеабонемент.
20.00 — Вечірня казка. 20.15 —
Колаж. 20.20 — «Симон-музика».
Передача з Мінська. 21.00 —* Час.
(З сурдоперенладом). 21.45 — Пре
м’єра художнього телефільму «Де
зертир». 23.10 — «Сходинки». (По
втор від 2 лютого). 0.25 — Кон
церт симфонічного оркестру зем
лі Баден-Баден.

вівторок

середа

5 БЕРЕЗНЯ

6 БЕРЕЗНЯ

▲ УТ

понеділок
4 БЕРЕЗНЯ

▲ ут
16.00 — Новини. 16.10 — Для Ді
тей. «Телекросворд». 16.40 — Му
зичний фільм. 17.30 — На київ- І
ській хвилі.
18.00 - «Дені > 33
днем». (Кіровоград). 18.15 — «Живи, Арсенівно!». (Кіровоград). 19.00
— Актуальна камера. 19.30 — «Хто [
ми*.’"Громадсько-політичний відеотижневик. Частина перша. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.05 — Кон
церт. 21.25 — «Хто ми». Громад
ський відеотижневик. Частина дру
га. 22.25 — Л. Українка. «Щоб не
плакать, я сміялась...». 23.10 —
Вечірній вісник. 23.40 — Нічник
телезал. Художній фільм. «Небез
печний поворот». 1 серія.

А ЦТ (І програма)
6.30 — «Ранок». 9.00 — «Контант»* Економічний огляд. 9.20— (
Футбольний огляд. 9.50 — Мульт- й
фільми. 10.25 — «Ночувала хмар
ка золота». Художній фільм. 12.00
— ТСН. 12.15 - «Тандир, арча,
вогонь...». Документальний
теле
фільм. 15.00 — ТСН. 15.15 — На
прохання глядачів. Художній те
лефільм «Ставка, більша за жит
тя». Фільм 16. 16.10 — Прем’єра
документального фільму «Хто ко
сить вночі». 16.40 — Концерт єв
ропейського оркестру
Баронко.
17.15 — Мультфільм. 17.30 — Ди
тяча година. З уроком французь
кої мови. 18.30 — «Меридіан».
Міжнародні новини. 18.45 — На
родні мелодії. 18.55 — За закона- |
ми ринку. 19.25 — Контакт. Еко
номічний огляд. 19.40 — «Шукай
те жінку». Художній телефільм.
1 серія. 21.00 — Час. 21.45 — Му
зика о ефірі. 23.45 — ТСН. 0.05— і
Нічне ТБ. «Замкнуте коло».
Ху- ’
дожній телефільм. 1.25 — «На кон
церті Алли Баянової».

А ЦТ (II програма)
7.00 — Ранок ділової людини. !
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Му- І
соргсьний». «Вперед, до нових бе
регів». Науково-популярний фільм. .
8.35, 9.35 — Фізина. 10 нл. Елек
троніка в народному господарстві.
9.05 — Італійська мова. 10.05 —
Світ грошей Адама Сміта. 10.40,
11.35 — Біологія. 7 кл. Про бра
тів наших менших. 11.10 — «Теп
лий хліб».
Науково-популярний
фільм. 12.05 — «Середовище про
живання». Художній телефільм.
13.15 — «Запрошення до свя£га».
Документальний телефільм. 14.15
— Співає О. Воронець. 14.35
—
«Кухонна розмова, або
монолог
щасливої жінки». Документальний ,■
фільм. 14.55 — «Планет»». Ніжна- І

справа». Передача 2. 17.45 Т,пПРе’
м’сра документального телефільму
«Душа была полна». 17.55 — Рит
мічна гімнастика. 18.25
Кубок СРСР. 1/4 фіналу. ЦСКА «Динамо» (Мінськ). У перерв
19.15 — Парламентський вісник
Росії.
20.20 - Вечірня
казна.
20.35 - Колаж. 20.40 — «Чао, Буй
нов, чао». 21.00 — Час. (З сурдоперекладом). 21.45 — «Будні і свя
та Серафими Глюкіної». Художній
телефільм. 1 серія. 22.55 — Вечір
балетів П. І. Чаиковського. 23.45 —
Кінофестиваль «Приз глядацьних
симпатій». Прем’єра документаль
ного телефільму «Отчий дім».

7.30 — Відеоблок «Ранкова мо
заїка». 9.00 — Музичний
фільм
«Вихиляс». 9.10 — Художній фільм
«Дамське танго», ю.35 — Шкіль
ний екран. 7 нлас. 11 05 — Му
зичні зустрічі. 12.10 — Доброго
вам здоров’я. СНІД - чума XX сто
ліття. 16.00 — Новини. 16.15
—
Свято
бального танцю. 17.15 —
«Альфа і омега». Науково-пізна
вальна програма. 18.00 — Доку
ментальна кінопрограма. 18,30 —
Концерт. 19.00 — Актуальна каме
ра. 19.30 — «У неділю вранці».
Повтор від 17.02.1991 р. (Кірово
град). 20.30 — Реклама. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 — «Шан
си білих ночей». Музична програ
ма. 22.00 — Екран зарубіжного
фільму. Художній фільм «Фальши
ва Ізабела». 23.15 — Вечірній віс
ник. 23.45 — Нічний телезал. Ху
дожній телефільм
«Небезпечний
поворот». 2 серія.

А ЦТ (І програма)
6.30 — «Ранок». 9.00 — «Акту
альний репортаж». Союзний
до
говір — шлях до згоди. 9.20 —
Прем’єра документального
теле
фільму «Дівчата
в Кімоно». 9.45
— Дитяча година. З уроком фран
цузької мови. 10.45 — «Шукайте
жінку». Художній телефільм. 1 серія. 12.00 - ТСН. 12.15 - Кон
церт Академічного хору російської
пісні Держтелерадіо СРСР. 15.00
— ТСН. 15.15 — На прохання гля
дачів. Художній телефільм «Став
на більша за життя». Фільм 17.
16.10 — Музична скарбниця. Фор
тепіанні твори Л. Бетховена і
Ф. Шопена виконує В. Карель
ський. 16.55 — «Разом з чемпіо
нами*. 17.10 — Дитячий музичний
клуб. 18.00 — Прогрес, інформа
ція, реклама. 18.30 — «Меридіан».
Міжнародні новини. 18.50 — Доку
ментальний фільм. 19.35 — «Акту
альний репортаж». Союзний
до
говір — шлях до згоди. 19.50 —
«Шукайте жінку». Художній теле
фільм. 2 серія. 21.00 — Час. 21.45
— «ВІД» представляє: «Поле чу
дес». 22.30 — «Слово». Літератур
но-художня програма. 0.00 — ТСН.
0.20 — Нічне ТБ. «Бал в Останкіно». Святкова новорічна програма.
(Повтор від 1 січня).

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Ав
топортрет»,
Науково-популярний
фільм. 8.35. 9.35 — Фізика. 11 кл.
За межами зримого. 9.05 — Фран
цузька мова. 1 рік навчання. 10.05
— Французька мова. 2 рік навчан
ня. 10.35, 11.35 — Географія. 7 кл.
Світовий океан. 11.05 — Мама, та
то і я. 12.05 — «Дезертир». Худож
ній телефільм. 13.30 — «Завіса».
Документальний телефільм. 14.00
— Ритмічна гімнастика. 14.30 —
«Душа І пісня твоя. Н. Обухова».
Фільм-концерт, 17-00 — «Селянська

Документальний фільм. *8.25
Мультфільми. 18.55 —
оголошений Візит»
Пврв^,’ш_и919 55 — Колаж. 20.00 — Вечірня
казна 20 15 - Грає інструментальний ансамбль
мамеР'"' л°мбар’
ді». (Італія). 21.00 - Час. (З сур
доперенладом).
.■‘*?и>и„ї*Бї,ЯНІ 1
свята Серафими люк ноі» Худож
ній телефільм. ■ серія. 23.00 —
«Поезія». С. Єсеніну присвячуєть
ся 0 00 — Вибрані сторінки ра
дянської музики, м. Рославець.
Концерт для скрипки з оркестром.

тоспорт.
Ралі
«Інтердиректор».
21.00 — Час. (З сурдоперенладом).
21.45 - «Марта, Марта». Художній телефільм. (Німеччина). 23.15
— Прем’єра документального те
лефільму «Бестужевка». 0.05
Виступ Державного академічного
російського народного
оркестру
ім. М. Осипова.

четвер

8 БЕРЕЗНЯ

7 БЕРЕЗНЯ
▲ УТ

▲ УТ
7.30 — Відеоблок «ранкова мо
заїка». 9.00 — Мультфільм «Якби
я був би моїм батьком». 9.20 —
«Надвечір’я». 10.35 — Шкільний
екран. 11 кл. 11.00 — Для дітей.
«Канал «Д». 16.00 — Новини. 16.15
— Для дітей. «Веселка». 16.45 —
Документальний телефільм. 17.05
— «День за днем». (Кіровоград).
17.25 — Кінозамальовка «Спогади
про зиму». (Кіровоград). 17.30 —
На київській хвилі. 18.00 — «Ві
зит до митниці». Кіровоградці, ту
ризм і дещо інше». (Кіровоград).
18.30 — Актуальна камера. 19.00 і
— Футбол. Кубок володарів куб
ків. «Динамо» (Київ) — «Барсело- ,
на» (Іспанія). В перерві — 19.45— ,
Реклама. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.05 — В. Гаврилін. «Пишу
свою музику». 21.55 — «Ретроніно.
зал». Кінокомедія «За двома зай
цями». 23.10 — Вечірній
вісник.
23.40 — Нічний телезал. Художній
телефільм
«Небезпечний
пово- '
рот». З серія.

А ЦТ (І програма)
6.30 — «Ранок». 9.00 — «Діло
вий кур’єр». 9.20 — «Дитячий музичний клуб». 10.05 — Це ви можете. «Пневматик-91». 10.50 — «Шукайте жінку». Художній телефільм.
2 серія. 12.00 — ТСН. 12.15 —
«Слово». Літературно-художня програма. 15.00 — ТСН. 15.15 — На
прохання глядачів. «Ставка, біль,
ша за життя». Художній телефільм.
Фільм 18. 16.10 - Грає
Мігель
Жироле.
(Гітара).
(Аргентіна).
16.50 — Дитяча година. З уроком
англійської мови. 17.50 — «Как
слово наше отзовется...». Читач і
книга. 18.55 — Футбол. Кубон ев
ропейских чемпіонів. 1/4 фіналу.
«Спартак»
(Москва) —
«Реал»
(Мадоід). 21.00 — Час. 21.45 —
Футбол. Європейські нубни. «Динамо» (Ки“в) — «Барселона» (Іспа
нія). «Брондбю» (Данія) — «Тор
педо» (Москва). 0.25 — ТСН. 0.45 —
Нічне ТБ. «То чоловій, то жінка».
Художній телефільм. 1 серія. 1.50
— «Новосілля в старому домі».
Вас запрошує оперета.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Монрепо». Документальний телефільм.
8.35, 9.35 — Природознавство. З нл.
Пташина карусель. 9.05 — Німець
ка мова. 1 рік навчання. 10.05 —
Німецька мова. 2 рік навчання.
10.35, 11.35 — Музика. 5 кл. Бо
гатирські образи у музиці О. П.
Бородіна. 11.05 — Здоров’я. 12.05
— «Будні I свята Серафими Глю
кіної». Художній телефільм. 1 се
рія. 13.15 — Музичний телеабонемент. 14.05 — «Л. М. Толстой. Ос
танні дні». 15.00 — Телестудії міст
РРФСР. (Анадир). 17.00 — «Селян
ська справа». Передача 3. 17.45 —
Виступає ансамбль тембрових бая
нів. 18.00 — «Я обираю кохання».
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7.30 - Відеоблок «Ранкова мо
заїка». 9.00 — Перлини душі на
родної. 9.45 - Художній
фільм
«Фальшива Ізабела». ц.оо — нон
церт. 16.00 - Новини. 16.10
—
Агропром: проблеми, пошуки (Кі
ровоград). 16.40 - Концерт. 17.00
— Урочисте засідання з нагоди
міжнародного жіночого дня — 8
Березня. Концерт. Трансляція
з
Палацу культури «Унраїна». В пе
рерві - Актуальна камера. 20.45
— На добраніч, діти! 21.05 — «Я
вибрала свою лолю сама». Зуст
річ 1. 21.30 — Молодіжна студія
«Гарт». В перерві — Новини. 23.45
— Нічний телезал. Художній фільм
«Опій».

п’ятниця
і:

І

— П’ять плюс. Презентація про
грами.
17.45 - «Міллесгордеи».
Парк летючих скульптур. 18.10 —
Колаж. 18.15 - Мультфільми 18 30
—
Кіносерпантин.
«Сузір’я-91».
20.00 — Вечірня казка. 20.15 — Кі
носерпантин. 21.00 — Час. (З сур
доперенладом). 21.45 — Кіносер
пантин. «Повернення Баттерфляй».
Художній фільм. 23.45 — Легка
атлетика. Чемпіонат світу у замритому приміщенні.

субота

А УТ
9 БЕРЕЗНЯ
7.00 — Новини. 7.45 — «Квіти
для коханої». 8.30 — Мультфільм
«Острів скарбів». 10.20 — М. Зо
щенко. «Підступність, гроші та лю
бов». Вистава. 12.15 — Фольн-шоу.
Музична програма. 14.00 — Нови
ни. 14.10 — Говоримо українською.
14.30 — Все про кіно. 15.50 — Зи
мовий чемпіонат з плавання. 16.15
— «Я вибрала долю собі сама*.
Зустріч 2. 16.40 — Прем’єра ху
дожнього
телефільму
«Буйна».
19.00 — Актуальна камера. 19.30
— Кіровоградський
комерційний
канал. «Два крила». 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00 — Кіровоград,
сьний комерційний канал. «Сюр
приз». 21.45 — Художній фільм
«Карнавал». 1 серія. 23.00 — Ве
чірній вісник. 23.30 — Художній
фільм «Карнавал». 2 серія. 00.40 —
Нічний телезал. Мультфільми для
дорослих.

1
1

А ЦТ (І програма)

▲ ут
7.30 — Новини. 7.45 — Закар
патські візерунки. 8.15 — Ритміч
на гімнастика. 8.35 — «Дзвени,
бандуро». Концерт. 10.55 — Виста
ва «Сліпий». 12.10 — Новини. 12-25
— «Я вибрала долю собі сама».
Зустріч 2. 12.55 - Доброго вам
здоров’я. 13.25 — Шевченкові ме
лодії. 14.15 — «Вперше на екрані
УТ. Художній телефільм для
ді
тей. «Савраска». 15.20 —- Концерт.
16.10 — «Відсвіти». 17.00 — Чем
піонат СРСР з баскетболу. Жінки.
У перерві — Телепрестайм. 18.40
— Музичний фільм. 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Телерадіо
канал «Право». 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 — Зимовий чем
піонат СРСР з плавання. 21.40 —
Музичний ярмарок. 22.40 — Ве
чірній вісник. 23.10 — Нічний те
лезал. Художній фільм «Дама з папугою».

А ЦТ (І програма)
6.30 - «Ранок». 9.00 - Разом з
чемпіонами 9.20 — футбОд. Євро
пейські кубки. 11.00 — Дитяча гоU.00 2 ^Or2.-raJ^bKO, M°„H.

ропейські кубки.
15ПП
тгм
15.15 - Мультфільми0015740
Мама, тато і я. 16.10 - «„.До 16 I
старші». Музичний додатон. 16.55
м. уР°чисті
збори,
присвячені
Міжнародному жіночому дню 8 Березня. Трансляція з Державного
великого театру Союзу РСР. 18.30
— «Меридіан». Міжнародні нови
ни. 18.45 - Мультфільми. 19.25Вперше на екрані цт. Художній
фільм «Пригоди Квентіна Порварда, стрілка королівської гвардії».
За романом В. Снотта «Квентін
Горвард». 21.00 — Час. 21.45 —
Вас запрошує Лариса Рубальська.
0.05 — ТСН. 0.25 — під знаком
«Пі». 1.25 — Нічне ТБ. «То чоло
вік, то жінка». Художній теле
фільм. 2 серія. 2.30 — «Ангел мій».
Документальний фільм.

д ЦТ (II програма)

8.00 — ТСН. 8.20 — «С любимы
ми не расставайтесь...». Концерт.
8.50 — Мультфільми. 9.30 — Кон
церт лауреатів І Всеросійського
телерадіононкурсу
«Голоси
Ро
сії». Частина 1. 10.30 — «На схи
лах стародавнього вулнану». До
кументальний телефільм. 10.45 —
Прем’єра художнього телефільму
«Великий симфонічний
оркестр,
60-й сезон. Гастролі».
11.55
—
«Світ захоплених». Квіти у домі.
12.10 — Прем’єра художньо-документального
фільму
«Андрій».
13.25 — «Турнір поетів». Музично.
поетична комдозиція. 13.55 —‘ «Со
лом’яний капелюшок». Художній
телефільм. 1 серія. 15.00 — ТСН.
15.15 — 2 серія художнього телефільму «Солом’яний капелюшок».
16.20 — А. Вівальді. «Пори року».
Музичний телефільм. (ТБ Франції).
17.00 — Прем’єра
мультфільму
«Чому кури грошей не клюють?».
17.Ю — Пісня-91.
18.25 — «Не
любо — не слухай...». Гумористично-розважальна програма. 19.35
— Програма «ВІД». «Жінка і економіна». 19.50 — Прем’єра художнього телефільму «Анютині... і
панські ласки». 21.00 — Час. 21.45
— «Бал-масиарад в цирку на Цвітйому». Естрадно-циркова програ
ма. 0.35 — ТСН. 0.55 — Програма
«ВІД».

1
I
>

I

І
|
ї
|
[

8.00 — Гімнастика. 8.15, 9.25 — Р
«Рибка плаває по дну». Докумен
тальний телефільм. 8.35, 9.45 —
Природознавство. 2 нл. Здрастуй,
весно. 8.55 — іспанська мова. 1 рік
навчання. 10.05 — Іспанська мова.
2 рік навчання. 10.35, 11.35
—
Світ, що нас оточує. 1 нл. Наші
мами. 10.55 — Світ грошей Адама
Сміта. 11.55 — «Будні І свята Се
рафими Глюкіної». Художній те
лефільм. 2 серія. 13.10 — «Фрон
тові
подруги».
Концерт-нарис.
13.30 — «Недільні діти». Докумен
тальний телефільм. 13.45 — П. Єр.
шов. «Горбоконик». Читає О. Табанов. 15.15 — Ритмічна гімнастика.
17.00 — Мультфільми. 17.25
—
Людина. Земля. Всесвіт. 18.10 —
Ритмічна гімнастика. 18.40 — Пар
ламентський вісник Росії. 18.55 —
Колаж. 19.00 — Арена. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Телестудії
міст РРФСР. (Норм). 20-45 — Ав-

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастик*. 8.15—Мульт
фільми. 8.40 — Концерт. 9.25 —
Кінофестиваль «Приз глядацькнх
симпатій». Прем’єра документаль.
ного телефільму «На землі
цій
вічній». 9.55 — Синхронне плаван
ня. Міжнародні змагання на приз
журналу «Советская
женщина».
10.40 — Концерт з творів І. Каль
мана.
11.30 — Фільм — дітям.
«Вкрали зебру». 12.40 — Співає
Л. Трухіна. 12.55 — Хокей. Чем
піонат СРСР. «Спартак» — «Кри
ла Рад». 15.15 — КВН. 2 Всесоюз
ний фестиваль команд КВН в Тю
мені. (Повтор від 9 лютого). 17.20

А ЦТ (І програма)
8.00 — ТСН. 8.15 — Спорт для
всіх. 8.30 — Мультфільм. 8.45 —
Ранкова розважальна
програма.
9.15 — «Зупинись, мить». Завер
шення телеконкурсу «Земля
—
наш спільний дім». 9.45 — Кон
церт
лауреатів I Всеросійського
телерадіононкурсу «Голоси Росії».
Частина 2. 10.45 — Прем’єра до
кументального телефільму «Жива
вода». 11.05 — «Ранкова зірка».
12.05 — Хвилини поезії. Л. Григор’єва. 12.15 — Прем’єра мульт
фільму.
«Синдбад-мореллавець».
13.00 — Концерт артистів балету.
13.35 — Всі люблять цирк. 14.15 —
Це ви можете.
«Пневматик-91».
15.00 - ТСН. 15.15 — Сімейний
екран. «Як вирвати зуб у кита».
Художній телефільм.
16.50
—
«Патрісія
Каас — голос року».
18.00 — Міжнародна
панорама.
18.45 — Мультфільми. 19.10
—
Вперше на енрані ЦТ. Художній
фільм «Дежа вю». 21.00 — Час.
21.45 — «Браво». 0.15 — ТСН. 0.35
— Нічне ТБ. «ВІД» представляє:
«Магадо». 1.35 — «Привід».
Ху
дожній телефільм. 1 серія.

д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Каприси Н. Паганіні виконує С. Стадлер. (Скрипка). 8.50 — Фільм —ді
тям. «Як.я був самостійним». 9.10
— Мультфільм. 9.30 — Кінопубліцистика союзних республік. Пре
м’єра документального телефіль
му «Енспозиція». 10.00 — Відеока
нал «Співдружність». 13.30 — Ві
деоканал «Плюс одинадцять». 17.00
— Хокей. Чемпіонат СРСР. «Дина
мо» (Москва) — «Хімій». У перер
ві — 18.20 — Парламентський віс
ник Росії. 19.15 — Телепрограма
«Сім’я». 20.15 — Вечірня казка.
20.30 — «Вертикаль».
Прем’єра
документального фільму «Костян
тин Великорос». 21.00 — Час. (З
сурдоперенладом). 21.45 — «Затиш

шя». Художній телефільм. 1 і 2 се
рії. 23.55 — Легка атлетика. Чем
піонат світу у закритому примі
щенні. 0.55 — «Олександр ІЦоу».
(Повтор від 13 січня).

неділя
10 БЕРЕЗНЯ

▲ УТ
7.30 — Новини. 7.45 — Ритміч
на гімнастика. 8.05 — Естрадний
концерт. 8.35 — «У неділю вран
ці*. 9.35 — Науково-популярний
фільм. 10.35 — «Зачарована фея».
11.35 — Грає ужгородський
ка
мерний оркестр. 12.10 —" Прем’є
ра телефільму.
13.00 — Новини.
13.20 — Музичний фільм. 14.30 —
Село і люди. 15.15 — Ви нам пи
сали. 16.00 — Служба солдатська.
17.00 — Для дітей. «Кукурік I К*.
18.00 — Телеспортарена. 18.45 —
«Дума-монолог». 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — «Театр і час».
20.20 — Музичний фільм. 20.^5 —
На добраніч, діти! 21.00 — «Чумацьні пісні». 21.30 — Відеорепортаж про урочистий вечір, при
свячений 177-й річниці від дня на
родження Т. Г. Шевченка.
Кон
церт. По закінченні — Вечірній
вісник.

А ЦТ (І програма)
8.00 - ТСН. 8.15 — Ритмічна
гімнастика. 8.45 — Тираж «Спорт
лото». 9.00 — 3 ранку раненько.
Передача для дітей. 10.00 — «На
службі Вітчизні». 11.00 — Ранкова розважальна програма. 11.30 —
«Клуб
мандрівників».
13.00
—
Сільська година. 14.00 — Музичний кіоск. 14.30 — Програма «ВеДі». 15.00 - ТСН. 15.15 - «Марафон-15». 16.30 — Недільний променад-концерт ЦТ-1. 18.Ю — «Уолт
Дісней представляє». 19.00 — Не
дільний кінозал. «Котячі радощі».
Документальний фільм. Прем’єра
мультфільму «Єноти». 1 серія.ККа.
нада). 19.50 — «Містер Робінзон
Крузо». Художній фільм.
(США).
21.00 — Час. 21.45 — Легка атле
тика, Чемпіонат світу у закрито
му приміщенні. 22.25 — «Телеві
зійне знайомство». Народна ар
тистка СРСР О. Образцова. 23.35 —
Футбольний огляд. 0.05 — ТСН.
0-25 — Нічне ТБ. Танці, танці, тан
ці. II Міжнародний конкурс про
фесійних винонавців бальних тан
ців. 1.45 — «Привід». Художній
телефільм. 2 серія.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядну ставай. 8.15
— «Рицарський етюд». Докумен
тальний фільм. 8.25 — Фільм —
дітям. «Небезпечний приз». «Дре
сирувальники». 9.00 — Вас запро
шує зразковий оркестр коменда
тури Московського Кремля. 9.45 —
Спідвей. Чемпіонат світу. 10.15 —
Чемпіонат США з баскетболу се.
ред професіоналів НБА. 11.15 —
Відеоканал «Плюс
одинадцять».
14.45 — Мультфільми. 15.00
—
«Ангажемент». Програма за учас
тю письменника-сатирика М. За.
дорнова. 16.35 — «Джерела». 17.00
— «Планета». Міжнародна
про
грама. 18.00 — Футбол. Чемпіонат
СРСР. ЦСКА - «Металіст». 19.50
— Колаж. 19.55 — Вечірня казка.
20.10 — Легка атлетика. Чемпіо
нат світу у закритому приміщен
ні. 21.00 — Час. (З сурдоперенла
дом). 21.45 — Авторське телеба
чення. 23.45 — «Циганка». Музич
на програма за участю Т. Фмлммоиоваї.
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Для тебя среди ЗИМЫ
Я могу достать цветы.
Хочешь, для тебя достану розы!
Для тебя я все смогу —
Даже солнце принесу.
Солнце принесу в своих ладонях.

ПРИПЕВ:
Живу недалеко я
От дома твоего.

И часто вечерами смотрю в твое окно.
Не дождусь, когда опять
Из окна посмотришь ты, Алиса.

{Продовжена».
Поеетяд
за 1990 р„ Н9№ 1—8 за 1991 РІ

Я хочу, чтоб ветер
Все время повторял
Дорогое для меня, имя милое твое, Алиса.
Ведь у каждого должна
жизни быть своя звезда,
которой он всю жизнь мечтает.
ПРИПЕВ.

Что кроме МОЛИТВ и советов ‘■?Я2°™ноторые сояно было₽ также иметь под руной И иекоторыегс«

щенные предметы ОТ него,
палку о. Григория
рошо убедиться, держа пр
ч и его чудесную
‘СреГеХЖсеп^сеиМтеРльн^Ь1ю%П<.мЦинуту жизни труд.

Н!їне забудь пРиу'ВцаСм^жГЇ5К°®н^РЄі<3^іН5НОгИ

раз расчесать волосы Его
Р'
н_„а Федоровна
нает рассеянному супругу А^^дра
в письме ОТ 15 сект 1915
М забудь про гребен.
С«Вуе.ЧУ_Бв°нГоАваь телеграфируе’т*она вУсДтавкРу 16 сайт.

ЧАННА КОСМЕТИКА

’’если столь велика была вера царицы, е.ту. и жи
иную вещицу, на «оторую благодать чудо
рц^ .
легко представить себе, «Д“ мГ°?ГничЄской кончи-'
НЄГО саМОГО, ВПЛОТЬ ДО
.
приеходом его
ны. каковую царица сочла лишь переходом его
из царского чертога в божеский
благослоае^еОИчДт°оРб0ьГ0оИноМУпЧое^ян^

Іноді навіть
юне
обличчя
має стомлений вигляд, особли
во коли
припухають
повіки.
Причиною цього можуть бути
захворювання (найчастіше сер
ця та нирок), тоді треба звер
татися до лікаря. Та набряки
під очима можуть виникати й
через неправильне харчуван
ня й користування
космети
кою.
Тож, щоб ваше лице не зда
валося старшим, візьміть до
уваги такі моменти:
1. Ніколи не
залишайте на
обличчі крем на ніч, навіть як
що він нічний
за призначен
ням. Потримавши його на шкі
рі хвилин 20, промокніть на
сухо паперовою
чи полотня
ною серветкою.
2. Не спіть занурившись го
ловою в подушку і на одному
боці.
3. Завжди знімайте
грим з обличчя.

на

здесь,° наНземле.Т>И ГсЖ^аГо’ ^ас^небе^ах^

цариць^н^м^шиеміГо^ГригориЛ? заботливо вложенное в руки старца при положении его
I
Однако просьба царицы к п°н°иному мучен ну
оказалась, как мы знаем, тщетной, ибо сказано
было некогда старцем, что, пона он жив, и цар
ская семья будет жива, а погибнет он, - погибнут

и Романовы.
г, ийіил чмир
Так и случилось, по слову пророна, в назидание
неверующим!

ЕГО ТАЙНА

Мал. О. КОЧУБЕЯ.

СМІЄТЬСЯ ГАБРОВО

ніч

4. Раз на тиждень (ліпше у
вихідні)
попийте
сечогінне
(міцний чай, відвар петрушки,
курячий бульйон), але не на
ніч.
5. Коли під очима синці, при-и
кладайте до них компреси з І
міцного холодного чаю.
е
6. Намагайтеся гуляти
пе-’
ред сном на повітрі (не зага
зованими вулицями) хоча 6 пів- |
І години — тоді шкіра обличчя
І буде свіжою.
|
7. Не покривайте
припухлі
1 повіки рожевими, оранжевими,
сірими, зеленими, ліловими ті
нями. Доречніші білі,
блідоголубі, світло-коричневі.

Побожна
бабуся-габровка щовечора
запа
лювала лампаду і моли
лася аж до нестями. її
синові стало шкода олії,
а тому одного разу, ко
ли бабуся почала моли
тися, він сховався в ша
фі й голосно проказав*.
— Годі, Анно! Бог почув твою молитву.
Бабуся повірила й від
тоді перестала
палити
лампаду.

* * *

Габровець
продавав
варену кукурудзу
біля
входу в банк і незаба
ром зібрав чималу суму

грошей. Наприкінці се
зону його знайомий по
просив позичити з де
сять левів.
— Бачиш, друже, —
мовив продавець куку
рудзи, — коли я тут від
крив лоток, ми уклали
угоду з банком, щоб не
конкурувати. Банк зобо
в’язався не продавати
кукурудзу, а я — не по
зичати грошей.

* * *

Двоє сусідів склалися
і купили віслюка. Один
запитав:
— Яка половина буде
твоя!

Другий, посміхнувшись,
спитав:
— Яку ти хочеш!
— Передню, з голо
вою, — не
вагаючись,
відповів перший.
— Добре! — погодив
ся другий.

Порозганявши мух у
тварини навколо хвоста,
він сказав своєму
на
парникові:
— Я подбав про свою
частину
віслюка,
а ти
купи ячменю та дивися
добре годуй свою по
ловину, щоб наш спіль
ний віслюк добре ріс.

17.30 «Розлючена королева». Бойовик.
«Тікай без оглядання», бойовик.
«Серпіко». Детектив.
«Участь Самела». Фільм жахів.
ЧЕТВЕР, 7 БЕРЕЗНЯ
10.00 «Майті Маус». Мультфільми.
11.30 «Неаполь... серенада дев'ятого калібру». Бо-

13.30,
15.30
19.30
21.30

ж, Кіровоград* *Уа ПоЛтаесьжф, 71.
НЕДІЛЯ, З БЕРЕЗНЯ
10.00 «Джем». Мультфільм.
11.30 «Голуба лагуна». Пригоди.
13.30, 17.30 «Малюк» — секрет забутої легенди».
Фантастика.
15.30 «Перемога». 5, 6 серії. Фантастика.
19.30 «Будинок». 2 серія. Фільм жахів.
21.30 «Левіафан». Фільм жахів.
10.00
11.30
13.30,
15.30
19.30
21.30
10.00
11.30
13.30,
15.30
19.30
21.30

10.00
11.30

ПОНЕДІЛОК, 4 БЕРЕЗНЯ
«Робін Гуд». Мультфільм.
«Сім прекрасних гладіаторів». Пригоди.
17.30 «Ангел вогню». Бойовик.
«Свідок». Детектив.
«Америка 3000». Фантастика.
«Амстердам». Детектив.
ВІВТОРОК, 5 БЕРЕЗНЯ
Мультфільми.
«Мисливці за злодіями». Вестерн.
17.30 «Боксер із Таїланду». Бойовик.
«Барсолімо». Детектив.
«Китайський квартал». Детектив.
«Брудна справа». Бойовик.
СЕРЕДА, 6 БЕРЕЗНЯ
Мультфільми.
«Загублені скарби Сельви». Пригоди.

«молодой коммунар» — ин
формационно - публицистикаский еженедельник. Учредигель — Кировоградский обком
ЛКСМУ |МДС|.

II
X.

На украинском языке.

йовик.
13.30, 17.30 «Диявол приїхав з Акапулько». Бойовик.
15.30 «Герой і жах». Детектив.
У головній
ролі
Ч. Норріс.
19.30 «Нінзя-покровитель». Бойовик.
21.30 «Шлях пізнання». Мелодрама.

П’ЯТНИЦЯ, 8 БЕРЕЗНЯ
«Суперкіт». Мультфільм.
«Сіцілійський хрест». Бойовик про мафію.
17.30 «Меч з небес». Бойовик.
«Мертва зона». Фантастика.
«Цілісність». Містика.
«Канікули в Америці». Комедія.
СУБОТА, 9 БЕРЕЗНЯ
10.00 «Том і Джеррі». Мультфільми.
11.30 «Найробі». Пригоди.
13.30, 17.30 «Нінзя-вбивця». Бойовик.
15.30 «Пригоди мисливців за пригодами». Комедія
19.30 «Пришелець». Фантастика.
21.30 «Грецька смоківниця».
НЕДІЛЯ, 10 БЕРЕЗНЯ
10.00 «Єноти і втрачена зірка». Мультфільми.
1130 «Ультрофорс». Бойовик.
13.30, 17.30 «Новий кулак люті». Бойовик. У головній

10.00
11.30
13.30,
15.30
19.30
21.30

ролі Д.
15.30
19.30
21.30
Сільвія

Чен.

«Вверх за течією ріки». Комедія.
«Чужі». Фантастика.
«Приватні уроки». Еротика. В головній ролі
Крістель.

НАША АДРЕСА:
316060, мпс,
м. Кіровоград,
жул. Луначарського, 36.
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В чем была тайна Распутина? его беспримерного
восхождения на недосягаемую, назая°с,Увь'‘“'
ту? тайна его сказочной мощи у «подножия тро
на»? его исключительного порабощающего влия
ния на Николая и Александру Романовых, не гово
ря уж о других, о целом сонме жертв его колдов
ских чар?
___
Ответ на подобные вопросы некоторые находят
прежде всего в гипнотизме, коим широко пользо
вался «святой старец» не только в целях своих
мнимых чудес, но главным образом и в целях под
чинения
своему влиянию
«нужных
лиц»
— нужТППСППЛ
г«
• ’’У”’ —
,
ных ему или Другим, действовавшим через Распу
тина, — на этот счет мнения расходятся.
Утверждали, например, что Распутин был только
фокусом, в котором якобы сосредоточивалась кол
лективная сила гипноза группы «черных онкультистов», избравших «старца» как орудие своих
тайных, замыслов. Другие передавали, что Распу
тин был орудием лишь одного магнетизера,
на
учившего «старца», в своих собственных интере
сах, гипнотическому влиянию. — Последняя вер
сия находит себе, между прочим, подтверждение
и в записках С. П. Белецкого. «Когда я был дирек
тором департамента полиции, — пишет он, - то с
конце 1913 г , наблюдая за перепиской лиц, при
ближавшихся к Распутину, я имел в своих руках
несколько писем одного из петроградских магне
тизеров к своей даме сердца, жившей в Самаре,
которые свидетельствовали о больших надеждах,
возлагаемых этим гипнотизером, лично для своего
материального благополучия, на Распутина, брав
шего у него уроки гипноза и подававшего, по сло
вам этого лица, большие надежды, в силу наличия
у Распутина сильной воли и умения ее в себе скон
центрировать. Ввиду этого, я, собрав °°лее лоДР°°.
ные сведения о гипнотизере, принадлежавшем к
типу аферистов, спугнул его, и он быстро выехал
из Петрограда. Продолжал ли после этого Распу
тин брать уроки гипноза у кого-либо другого, я не
знаю, так к?к я в скорости оставил службу».
Что у Распутина были не только «наличие силь
ной воли», как передает Белецкий, и «умение ее в
себе сконцентрировать», но и чисто внешние для
гипнотизера данные, — об этом знает всякий, нто
хоть раз видел этого знаменитого «чародея».
«Ну и глаза у него!» — пишет Е. Джанумова в
своем дневнике. — Каждый раз, когда вижу его.
поражаюсь, так разнообразно их выражение и та
чая глубина. Долго выдержать его взгляд невоз
можно. Что-то тяжелое в нем есть, как будто ма•ериальное давление вы чувствуете, хотя глаза его
•лето светятся добротой, всегда с долей лукавства,
и в них много мягкости. Но каними жестокими ОНИ
могут быть иногда и как страшны в гневе».
Обычным «приемом» Распутина при знакомстве
X с новым для него лицом было — задержать его
т руну в своей огромной^ руне и вперить свой взор
во взор другого. — Эффект «воздействия» сильной
воли испытывался каждым из знакомившихся с
ним, испытывался сразу же и, насколько известно,
без единого исключения.
при дальнейшем знакомстве с Распутиным, его
гипнотические чары, если только ему нужно бы
ло, сказывались все сильнее и сильнее, пока
не
-А- доводили
объекта
его «колдовского) воздействия
.
.“.
~л
лг» подобия
ппплбия папалича
«гпРгтпвиилГ. воли».
до
паралича «собственной
— Я очень устала от всего этого,—пишет Ь. Джа
нумова, имея ввиду ПОД «всем этим» недвусмыс
ленное
«приставанье» к ней «старца» — хочу
уехать и, сама не знаю почему, остаюсь’ Как буд
то как-то парализована моя воля.
— Несомненно,
подтверждал убежденно бывш.
министр А. Н. Хвостов (в своих показаниях Чрезв.
следств. Комиссии в 1917 г.), — Распутин был один
из самых сильных гипнотизеров, которых я когданибудь встречал! Когда я его видел, я ощущал
полную подавленность; а между ?ем никогда ни
а один гипнотизер не мог на меня 'подействоваты
"Г Распутин меня давил; несомненно, у него была
чА-большая сила гипноза.
у
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Наступний номер «МК»
вийдр 8 березня.
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