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Я стою біля постаменту де-
монтованого пам’ятника Леніну. 
Холодний березневий вітер не за-
лишає того маленького бажання 
постояти тут ще трохи. Все як і 
було, проте  – пустка. Та ж гребля, 
та ж Хортиця, але частини пейза-
жу не вистачає. Немає старого до-
брого/злого дідуся Леніна. Його 
пам’ятник, як і два монументи  
його однодумцям, більше не є 
частиною міста. Цей пласт істо-
рії стирається з нашої пам’яті, з 
пам’яті наших майбутніх дітей 
та онуків, залишаючись лише 
рідкими сторінками історії в 
школі. Та якщо подумати, що нам 
з того? Наші проблеми залиша-
ються живими, наш політичний 
популізм все ще нас б’є, а наша 

власна терпимість це перетрав-
лює. Хай йому грець, тому Союзу, 
хай їм грець, тим пам’ятникам та 
назвам. Хай йдуть і забирають із 
собою кров і страждання, які при-
несли. Та це не надає полегшення.

Я стою і не розумію, коли ми 
одумаємося, коли навчимося оби-
рати нормальних людей, коли 
перестанемо перетворювати па-
тріотизм у фарс, коли візьмемося 
за голову. Ще трохи, і ми стане-
мо пропащою силою. Ще трохи, 
і полум’я нової революції, масш-
табнішої за Революцію гідності, 
зіжре нашу країну. Але все ж, я 
сподіваюсь, що то буде революція 
мізків, а не ідей.

Біля постаменту розміркову-
вав Даниїл Богомолов, 20 років
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Відчути себе частиною чогось більшого

Одним из нововведе-
нием для украинцев стал 
биометрический паспорт. 
Первое с чем сталкивается 
человек, оформляя паспорт 
– документы. Система обра-
ботки данных сейчас далека 
от идеала, будьте готовы, что 
оригиналы документов могут 
забрать на 1-2 недели. 

К плюсам в оформлении 
биометрического паспор-
та, я бы отнесла то, что фо-
тографировать вас будут в                
районном отделении, зара-
нее делать фото не нужно. 
Если получившееся фото вам 
не понравится, можно будет 
перефотографироваться. А 

вот к минусам отношу про-
цес росписи. Это делается на 
сканере, к которому нельзя 
прикасаться рукой. Роспись 
приходится выводить, держа 
руку на весу, что напоминает 
рисование мышью в Пейнте. 
С первого раза получается 
криво, но, как и в случае с 
фото, роспись можно пере-
делать. С помощью того же 
аппарата в чип с данными пе-
реносят отпечатки пальцев 
(кстати, которые еще не бе-
рут из-за того, что в Украине 
нет аппаратов, считывающих 
информацию с чипа).

Паспорт выдают при-
близительно через месяц. 

Внешне он 
выглядит как 
п л а с т и к о в а я 
карточка. На 
нем будет на-
печатано ваше 
фото в черно-
белом вариан-
те, информация 
подтверждаю-
щая личность. 
Стоит заметить, 
что роспись, которую вы так 
долго выводили, будет очень 
маленькой. Если в ней много 
завитков, они будут выглядеть 
как сплошное черное пятно.

Несмотря на все усилия, 
получив такой паспорт, вам 

все равно придется оформ-
лять загранпаспорт. Так что 
для украинцев биометричес-
кий паспорт пока не больше, 
чем новый формат документа.                      

С новым  паспортом в ЕС

 Двері, за якими      
повним ходом іде робота, 
зустрічають нас таблич-
кою з написом «Здесь мож-
но помочь украинской 
армии». Оглядаємось у 
приміщенні – три кімнати, 
в яких все буквально про-
сякло духом отримання-
відправлення. На стіні 
висить дартс, на дартсі 
у якості мішені ви-
сить роздрукований 
Путін з відповідним 
проукраїнським лозун-
гом. «Вони так напругу 
від плетіння знімають, 
чи що?» – гигикаємо про 
себе. Помічаємо, що на 
коробці знизу лежать ще 
не пошкоджені Гіркін 
та Царьов. В кімнаті 
повним-повно ниток, 
мішків, коробок, гото-
вих до відправки, навіть 
техніка стоїть. В квартирі 

переважає ка-
муфляжна гама 
кольорів. 
Інна, хазяйка 
пункту, одра-
зу ж роз’яснює, 
за що і як мож-
на взятися. 
Отже, сьогодні 
і нашому ко-

лективу дитячо-
юнацької телерадіостудії 
«Грані» випала змо-
га відчути на собі, що 
ж таке волонтерська 
підтримка, дізнатися хто 
її забезпечує та як можна 
власноруч полегшити ро-
боту ініціативним людям. 
Нам доручають плести 
«кікімори» для снайперів 
та маскувальні сітки. 
 «Жодної геометрії, 
дівчата! Робіть плямисті 
візерунки!» Сідаємо. 
Інна дає кіп ниток 
незрозумілого поход-
ження, гачок, підтягує 
матеріал на станку так, 
щоб нам було максималь-
но зручно. Нас серйозно 
турбує питання, звідки ці 
нитки, які тут в кожно-
му куточку. Виявляється, 
що цього добра стає 
безліч, коли розпускають 

звичайні мішки. Плетіння 
петельок на сітці – геть не 
складне заняття, особли-
во якщо ви маєте звич-
ку доводити хендмейд 
до автоматизму. На пи-
тання, що привело Інну 
в цю діяльність, вона з 
посмішкою відповідає: 
«Потреба душі».
– А хто вас фінансує? – 
зірвалося з язика, поки 
Інна розрізала на шматки 
цифровий камуфляж.
– Все на волонтерсь-
ких засадах. От швейні 
машинки нам віддало 
підприємство, яке спи-
сало ще справну техніку. 
Квартиру безоплатно 
від одного ТОВ отри-
мали, яке навіть оренду 
сплачує.
– У вас були великі спон-
сори?
– Так. Наприклад, 
типографія «Кераміст» 
розщедрилася на 10 тисяч 
гривень. А взагалі, пере-
важно все надходить від 
волонтерів. Буває таке, що 
відвозимо добра на 100-
120 тисяч.
– Ви б могли самостійно 
підсумувати, наскільки 
корисна ваша праця?

Інна знову посміхається.
– Один наш солдат сказав 
мені після того, як отримав 
«кікімору», що під час бою 
сепаратисти пройшлися 
по їхнім маскуванням та 
мало не зламали руку ле-
жачому бійцю, який ту 
«кікімору» надягнув. Ма-
буть, декілька життів нам 
врятувати вдалося.
 Деякий час потому 
ми відволікаємось на чай 
з печивом та бесіду з еле-
ментами чорноти. 
 «А от Яроша кастру-
вати...» – лунає з робочої 
кімнати з вуст ще одної во-
лонтерки Інни. Всі замовка-
ють, але одразу ж після цьо-
го з полегшенням сміються, 
адже тамтешній Ярош – це 
кіт, який прибився до ко-
лективу на Привалі.
 Привал – пункт 
підтримки бійців на 
місцевій залізничній 
станції, де солдати 
можуть зігрітися та 
поїсти, коли поверта-
ються додому. Як каже 
Інна, настав час, коли 
вже бійці приїздять до 
волонтерів, а не навпа-
ки. Як нам повідомили, 
там дуже смачно готу-

ють. Крім цього, можна 
поспілкуватися з черго-
вими психологами, сол-
датами та волонтерами. 
Інна також каже, що сол-
датам насправді легшає, 
коли їм до рук потрапля-
ють дитячі листи та ма-
люнки, які зберігаються 
до відправлення якраз на 
Привалі.
 Тож ми знову 
стаємо до роботи, зно-
ву затягує до автоматиз-
му. В такі моменти до-
бре думається, і я згадую 
про батька: він то тут, то 
там, як і ці солдати, яким 
я плету «кікімору». Ма-
буть, це саме той випа-
док, коли відносно легка 
фізична праця (якщо не 
враховувати біль у руці 
від довготривалого вися-
чого положення) прино-
сить користь, яку важко 
переоцінити.
 Як сказала Інна, 
аналогів українським 
волонтерам ніде у світі 
немає. Непогано зву-
чить як привід пишатися 
місцем, де живеш, або як 
шанс стати частиною чо-
гось більшого.          

Ощутила «прелести» получе-
ния нового паспорта 
Александра Коцило, 16 лет

ВЗРОСЛЕЕМ

Допомагала, чим могла
Маргарита Дудіна, 18 років

Нарізка тканини для маскувальної сітки
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Моей 
стране 25

Если сравнить 
Украину с ребенком, 
то после  рождения, в 
отличии от своих се-
стер, которые с боем 
добивались неза-
висимости, она ока-
залась в тепличных 
условиях, не мотиви-
ровавших развитие. 
Поэтому у нее появи-
лись «опекуны», ко-
торым было выгодно 
воспитывать «дитё». 
Украину кормили де-
нежными вкладами, с 
обеих сторон, но по-

том щедрость «опе-
кунов» переросла в 
строгость и требова-
тельность.

Наша страна ока-
залась в ловушке. И 
мы по-прежнему бе-
гаем и просим деньги 
у «старших». Пыта-
емся создавать види-
мость выполняемой 
работы. Хватаемся за 
дело, не имея пред-
ставления о том, как 
его выполнить. У нас 
нет четкой стратегии 
и плана «взросле-

ния». Одна за другой 
меняются револю-
ции. Но правильно 
использовать свои 
ресурсы и опреде-
лять сильные сторо-
ны мы не научились. 
Нам 25 лет, но мы не 
станем самодоста-
точными до тех пор, 
пока не осознаем, 
что значит быть не-
зависимыми и ответ-
ственными. 

К  25 годам  человек, как правило, становится 
самодостаточным,  у него появляется работа, собственное 

жильё. В целом, он сам себя обеспечивает. Нашей стране 
исполнилось 25 лет, однако, самодостаточна ли она?

 22 лютого творче 
об’єднання «Арт-Простір» 
відкрило в м.Запоріжжі 
фотовиставку Володими-
ра Кліщевського «Майдан 
2014. Люди и события». 
Виставка була присвяче-
на вшануванню пам’яті 
Небесної сотні та подіям 
Майдану. 
 Фотографії розміщені 
за «температурою» - від 
знімків вогняної ночі до 
льодяного світанку та 
наслідків від зіткнень.

   Автор не спеціалізувався на 
фотографії подібного роду, 
та сила його знімків справді 
вражає. Особливо портре-
ти, що передають всю гаму 
почуттів. Пейзажі зимнього, 
охопленого вогнем Києву 
дають повне розуміння того, 

якою ціною нам дісталася 
перемога в Революції 
гідності.    Виставка три-
вала два тижні та була до-
ступна усім бажаючим.

Пам’яті майдану 
присвячується

Когда в сердце находится место 
для страны…

 Я стою на улице лю-
бимого города. Старательно 
сдерживая слезы, смотрю на 
выбитые стекла окон род-
ной школы, на дыры в стенах 
домов: где-то снаряд попал 
в подъезд, где-то в кварти-
ру. В одной из таких дыр я 
вижу людей.  Наблюдаю за 
тем, как они что-то взволно-
ванно обсуждают. Не вижу, 
но чувствую их озадачен-
ные, разочарованные лица. 
Не слышу, но представляю 
суть их возбужденного раз-
говора. Конечно, ведь жите-
ли этой квартиры потеряли 
свой дом. Может, уничтоже-
ны ценные вещи? Не знаю. 
Вдали слышу звуки фейер-
верка. Но знаю, что это во-
все не праздничные огни, 
нет. Это очередной обстрел, 
далекий и такой близкий… 
 Я уехала из Донецка 
еще в июне 2014 года. Снача-
ла отдыхала в Бердянске, за-
тем проживала у бабушки в 

Новомихайловке, очередном 
селе Донецкой области. Зна-
ете, как это страшно – слы-
шать бесконечные разрывы 
снарядов, каждый день ви-
деть людей с автоматами?   
Представляете, каково это 
– наблюдать такое не только 
наяву, но и во сне? Не думаю, 
что это всем понятно. А еще 
страшнее то, что со време-
нем к этому привыкаешь. 
Да, человек приспосаблива-
ется ко всему, не спорю. Но 
к такому… Особенно к столь 
ужасным событиям воспри-
имчивы дети. Даже сейчас 
помню, как переживал мой 
младший брат, как расплака-
лась от особо громкого об-
стрела сестренка. Но и там 
жизнь идет своим чередом, 
люди работают, отдыхают, 
учатся. Над школой раз-
вевается украинский флаг. 
Только вот ужасные звуки 
почти не смолкают, по ули-
цам часто проезжает воен-

ная техника. И каждый день 
по телевизору идут новости. 
Даже не о каких-то стихий-
ных бедствиях, ограблениях, 
нет. Снова и снова ведущая 
из телевизора напоминает 
о печальных военных со-
бытиях. Даже слушать о по-
добном не хочется. Но это 
окружает меня, от такого не 
отвертишься. 
 Так шло много, мно-
го дней. Я стала учиться в 
новомихайловской школе. 
Но вскоре произошло еще 
одно событие, эмоции от 
которого не забудутся ни-
когда. Прошли слухи о том, 
что уже следующей ночью 
Новомихайловку обстреля-
ют. Говорили, что не оста-
нется ни одного целого зда-
ния. Ситуация в соседнем 
поселке создавала опасение 
того, что это и впрямь про-
изойдет. Наверное, имен-
но эта близость преврати-
ла просто страх в панику. 

К счастью, то были только 
слухи. А уже утром за мной 
приехал папа, и началась со-
вершенно новая жизнь, уже 
не в Донецке, а в Запорожье. 
 А здесь совсем ина-
че. Людей не так интере-
сует то, что происходит на 
востоке нашей страны. У 
каждого есть свое мнение 
о сложившейся ситуации. 
Кто-то по-настоящему 
предан Украине, кто-то 
считает, что у нашей стра-
ны нет будущего. Честно 
говоря, я не совсем пони-
маю последнее мнение. Да, 
возможно, у нас есть не-
которые проблемы. Может 
быть, не всех устраивает 
наша экономическая ситу-
ация. Но это не значит, что 
надо презирать страну, в 
которой живем, сидеть сло-
жа руки. Все-таки, каким бы 
ни было государство, оно 
состоит из людей. Следова-
тельно, именно от них за-

висит настоящее и будущее 
страны. А что, если никто не 
стремится что-либо менять, 
только жалуется? Как быть, 
если все так стараются сва-
лить вину на других? О, как 
странно это безразличие. 
Наверное, такую простую 
истину, как любовь к Укра-
ине, трудно понять, пока не 
увидишь страшные разру-
шения, пока не услышишь 
ужасные звуки. Только тог-
да мы учимся ценить то, 
что имеем. Только тогда в 
сердце находится место для 
страны, в которой провели 
всю жизнь. И появляется 
вера в счастливое будущее 
дома, уже без пятибалльной 
системы, без русской ва-
люты, без разрушений, без 
страха, без войны. 

Вынужденно перемещалась 
по стране

Ирина Шинкаренко, 15 лет

ПЕРЕЖИВАЕМ

Доторкнувся до подій 
на Майдані

Даниїл Богомолов, 20 років

Воспитывала в себе 
ответственность 

Александра Коцило, 
16 лет

фото з виставки
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Протягом трьох 
тижнів відомий аме-
риканський фотограф 
Френк Фолвелл та його 
дружина, професор Ін-
діанського універси-
тету Шерон Річчарді 
викладали курси жур-
налістської етики та 
фотожурналістики для 
студентів-журналістів у 
ЗНУ. Напередодні його 
від’їзду, ми встигли по-
спілкуватися з ним і ді-
знатися його враження 
від роботи з нашими 
студентами.

-Френк, коли Ви по-
чали цікавитися фото-
графією?

-Свої перші кадри 
я почав робити ще у 
11-річному віці, займав-
ся аматорською зйом-
кою. Під час навчання в 
університеті, я робив фо-
тографії для місцевої га-
зети, пізніше почав пра-
цювати у них штатним 
фотографом. 

-У яких виданнях Ви 
працювали?

-Загалом, за всю свою 
кар’єру, я був фотографом 
у 5 виданнях. Найдовше я 
пропрацював у двох: ”The 
Des Moines Register” - сво-
го часу це було престижне 
видання у нашій країні, та 
у “USA Today” - там я пра-
цював найдовше.

-Ви коли-небудь шко-
дували, що обрали про-
фесію фотожурналіста?

-Ні, ніколи. Ви за-
вжди відкриваєте для 
себе щось нове, у вас 
завжди новий виклик, 
нове випробування, 
кожного дня, кожного 
тижня. Ви зіштовхуєте-
ся з новими ситуаціями, 
новими людьми. Інколи, 
правда, буває нудно - ви 
робите одне й те ж саме 
впродовж багатьох ро-
ків. Але якщо ви дійсно 
захоплюєтеся журналіс-
тикою та знаходитеся у 
постійному пошуку но-
вих ідей - ви уникнете 
цієї рутини.

-На Вашу думку, що 
є найважчим у Вашій 
роботі?

-Зацікавити читача, 
залучити до описуваної 
історії. Журналіст пови-
нен постійно вигадува-
ти щось нове, по суті це 
наша робота - продуку-
вати ідеї.

Часто видання не ма-
ють коштів утримувати 
фотографів, тому журна-
лісти змушені виступати 
у їхній ролі. Але за відсут-
ності належної техніки 
та навичок з’являються 
матеріали із не надто 
якісними знімками…Це 
дуже важлива пробле-
ма, вона типова не лише 
для України. Утриман-
ня фотографа у редак-
ції коштує так само, як 
і робота репортера, але 
обладнання вартує вели-
ких грошей. Тому деякі 
невеликі американські 
видання відмовилися від 
фотографів і журналіс-
ти видань самі роблять 
знімки або використо-
вують фотографії свідків 
подій, беруть світлини із 
соціальних мереж. Це ве-
лика помилка редакторів 
видань. Я дуже хотів, аби 
кожне фото у газеті чи 
журналі було зроблене 
саме фотографом. Дея-
кі журналісти вважають 
головною запорукою 
успіху дороге обладнан-
ня, але навіть не вміють 

правильно його засто-
совувати. Ця проблема є 
всюди. Молоді фотожур-
налісти думають, що до-
рогим обладнанням вони 
зроблять гарантовано 
гарні знімки. Але і деше-
вою камерою можна зні-
мати справжні шедеври. 
Звичайно, що гарне об-
ладнання дає додаткові 
можливості для зйомок, 
але камера є лише поміч-
ником фотожурналіста, 
вона не виконує всю ро-
боту за нього. 

-Чому Ви вирішили 
стати медіатренером 
та навчати студентів 
у різних країнах?

-Моя дружина, Шері 
(прим.авт: Шерон Річ-
чарді – професор Індіан-
ського університету (м. 
Індіанаполіс, США), спе-
ціаліст із журналістських 

стандартів та професій-
ної етики), вже досить 
давно займалася цим. Я 
почав подорожувати  з 
нею ще у 90-х роках. Ми 
вже 20 років мандруємо 

світом, викладаючи жур-
налістику. Це приносить 
нам величезне задово-
лення. Ми маємо шанс 
працювати з молодими 
спеціалістами, як ви. 

-Які Ваші враження 
від нашого вишу та ро-
боти зі студентами?

-Це було дуже ціка-
во і я хотів би провести 
більше занять зі студен-
тами, аби познайомити-
ся ближче. Я побачив у 
ваших студентах справ-
жню зацікавленість у 
своїй професії. Вони по-
казували мені свої фо-
тороботи, деякі з них 
були справді дуже ви-
сокої якості. З багать-
ма студентами я про-
довжу тримати зв’язок, 
ми встигли подружити-
ся та обмінялися e-mail 
адресами. Я дуже споді-

ваюся, що зможу повер-
нутися у Запоріжжя та 
продовжити почате.

Американський фотограф два місяці 
викладав в українському ВУЗі

Френк Фолвелл

Приключения гривны
Жила-была в одной стра-

не бедная девушка. И звали ее 
Гривна. От роду ей было 20 лет. 
С детства она была веселой и здо-
ровой. И думали ее родители, что 
вырастет красавицей и умницей, 
счастливой и богатой. А потом 
удачно выйдет замуж, например, 
за принца заморского Доллара 
или Фунта Стерлинга.

Но не так сталось, как гадалось. 
Сразу после рождения Гривна стала 
болеть. Постоянные недуги напа-
дали на ее слабенький, неокрепший 
организм. Такие страшные боляч-

ки, как «коррупция», «взяточниче-
ство», «инфляционные процессы» 
разрывали ее тело. И Гривна ста-
ла таять на глазах, угасать в самом 
расцвете лет. Она всеми силами 
старалась выжить в этом жестоком 
мире конкуренции. Ей помогали 
разные Международные Фонды, 
Всемирный Банк. Ее пытались поста-
вить на ноги лучшие специалисты. 
Но тщетно.

А ведь она могла бы влюбить 
в себя любого жениха. Увы… 
Никакой Доллар не мог спасти 
красивую, но болезненную Грив-

ну от инфляции. А тут еще и 
смертельный кризис-вирус в 2008 
году подкосил ее и так измучен-
ное тельце.

Только-только стала идти на по-
правку наша красавица, как огром-
ная беда пришла к ней домой. Злой, 
ужасный сосед Рубль сам захотел 
жениться на нашей Гривне. И при-
шел к ней с ультиматумом.

- Или ты со мной навсегда. Или 
я растерзаю тебя на мелкие клочья.

Но наша Гривна хоть и чахлая, 
но гордая девушка. И она ответи-
ла бандиту отказом. Тогда Рубль 

пошел на Гривну войной: с помо-
щью танков, «вежливых зеленых 
человечков», гранатометов разо-
рял и уничтожал девушку.

Она худела, болела, но не сда-
валась. И не сдастся. Потому что, в 
сказке Добро всегда побеждает Зло.

А значит, Рубль лопнет как 
мыльный пузырь. А Гривна 
выздоровеет, расцветет, окрепнет 
и выйдет замуж за Принца.

А кто он - Доллар или Фунт - 
это начало уже другой истории...

СРАВНИВАЕМ

на лекції зі студентами

Сказку на ночь рассказывала
Анастасия Вербовецкая, 15 лет

 Досвід переймали
Даниїл Богомолов з  

Таїсією Зозуль, 20 років
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Охота за курильщиками
Два молодых 

талантливых парня Ни-
колай Ткаченко и Мак-
сим Калынюк из Дне-
пропетровска создали 
проект «Apple Versus», со-
брали единомышленников 
и организовали группу в 
социальных сетях по оздо-
ровлению «легких» города 
и Украины в целом. В один 
из выходных дней, собрав-
шись и купив яблоки, они 
предлагали всем курящим 
обменять их на сигареты. 
Не все с радостью поддер-
жали такой exchange. Но за 
несколько часов веселого 
и полезного мероприятия 
11 кг красно-зеленых вита-
минов разошлись, а взамен 
ребята выбросили в мусор 
полный пакет сигарет.

Эта акция все боль-
ше и больше набирает 
обороты и популярность. 
Присоединяются новые 
молодые люди, которые 
пропагандируют ЗОЖ. 
И в очередные выходные 
команда с яблоками и 
хорошим настроением 
вновь выходит на улицы 
родного города, чтобы 
вовлечь в свои ряды тех, 
кто никак не может рас-
статься с сигаретой.

Акцией "зарази-
лась" и молодежь из дру-
гих городов, в том числе и 
наша запорожская телера-
диостудия «Грани». В це-
лом, Запорожье не просто 
поддержало идею, но и со-
брало большое количество 
старшеклассников и сту-
дентов, которые хотят до-
нести согражданам, что в 
их очень неблагоприятном 
с экологической точки зре-
ния городе, курить – рав-
носильно убивать. Убивать 
не только свои легкие, но и 
легкие своих родственни-
ков, детей, друзей.  

19 марта было 
прохладным, однако, нас, 
«истинных борцов за 
счастливое будущее», не 
напугала противная пого-
да. Мы вышли на просторы 
родного Zp, дабы бо-

роться с никотиновой за-
висимостью. Поход во 
благо запорожцев начался 
с того, что в ближайшем 
супермаркете мы купи-
ли 15 килограмм сочных 
сладких яблок. Эпично 
перешагнув порог магази-
на, и, почувствовав себя 
Супермэнами, мы подо-
шли к молодому челове-
ку, который курил прямо 
на входе. Предложили 
ему поменять сигарету 
на яблоко. Он согласился, 
хоть сперва и не понял, 
чего мы от него хотим. По-
следующие участники на-
шей акции также вежливо 
соглашались на сладкий 
обмен. Многие спрашива-
ли об этом мероприятии, 
а кто-то даже изъявил же-
лание присоединиться. 
Наша команда "Охота за 

курильщиками" обо-
шла точки пикового 
скопления людей.

По пути попада-
лись и те, кто не хотел 
«тушить свое пламя» 
и не поддавался ника-
ким уговорам, просто 
проходя мимо. 

Последним пунк-
том нашей миссии был 
железнодорожный 
вокзал "Запорожье-1". 

После прихода поезда 
большое количество людей 
скапливается возле марш-
руток, такси, автобусов и 
начинают курить в ожида-

нии транспорта.  Ухожен-
ная женщина "на лабутенах 
и в ослепительных штанах" 
с телефоном в руке и си-
гаретой направлялась к 
такси. Мы решили не от-

влекать деловую даму от 
разговора по телефону и 
просто наблюдали за раз-
витием событий. Таксист 
разогревал машину, а жен-
щина все еще докуривала 
«папироску». Буквально в 
пяти шагах от нее находи-
лась урна. Докурив, "дама" 
кинула окурок на асфальт, 
мгновенно села в машину 
и уехала.        

Хочется задать 
вопрос, на каких 
"быдлокомбинатах" про-
изводят таких людей?! 
Неужели трудно следить 
за тем, куда бросаешь 
свой окурок?!

Но эта ситуация не ис-
портила нам позитивный 
настрой. В целом, люди до-
брожелательно, с улыбками 
и шутками принимали 
участие в акции. А мы, воо-
душевившись хорошим на-
чалом, решили не останав-
ливаться на достигнутом, 
и организовать еще одну 
(а скорее всего не одну) 
подобную акцию. Потому 
что нам 15-18 летним со-
вершенно не все равно в 
каком городе и стране мы 
живем и чем дышим.

Утро 6-го мар-
та в моей семье на-
чинается явно не с 
кофе. Вся семья в 
предвкушении  Меж-
дународного женско-
го дня. Нужно еще 
столько успеть! Не-
когда разлёживаться. 
Все начинается с за-
готовки мяса на хо-
лодец. Бульон нужно 
тщательно проварить 
несколько часов, 
чтобы он получился 
наваристый и навер-
няка застыл. Затем 
придут внуки и на-
чнут вместе с бабуш-
кой замешивать (тес-
то для) «наполеона». 
Внучки учатся у нее 
готовить потому, что 
в будущем печь его на 
праздники придется 

им. Тесто нужно за-
мешивать аккуратно, 
иначе не поднимет-
ся. Когда все готово, 
его отправляют на-
стаиваться в другую 
комнату. А бабуля 
и внучки начина-
ют готовить блюда к 
праздничному столу. 

Спустя несколь-
ко часов можно 
продолжать ра-
боту с заготовкой. 
Роли здесь заранее 
распределены: стар-
шая внучка аккурат-
но раскатывает тесто 
как можно тоньше. 
Младшей эта рабо-
та пока не дается, но 
когда все готово, она 
смазывает противни 
и выкладывает кор-
жи. Затем их отправ-

ляют в печь. Когда 
они испекутся, самый 
маленький достанет-
ся тем, кто трудился 
над его созданием. На 
сегодня работа закон-
чена. Сделано нужное 
количество коржей и 
несколько закусок к 
столу. Завтра работа 
продолжится.

И снова приходят 
внуки помогать. Самые 
старшие – Женя и 
Лёша убирают в доме. 
Вместе с  дедушкой они 
раскладывают столы и 
приводят в порядок 
двор. Внучки опять 
берутся за приготовле-
ние праздничного тор-
та. Замешивают крем и 
настаивают его в холо-
дильнике. После чего 
коржи пропитываются 

кремом и шоколадной 
стружкой. «Наполеон» 
готов. Завтра, с утра 
пораньше, приедут    
дочки и будут готовить 
основные блюда. Зятья 
подтянутся чуть по-
зже и займутся мясом. 
Когда время подойдет 
к обеду, и за столом со-
берутся внуки, прав-
нуки, дочки и зятья, 
другие родственники и 
просто гости, прозву-
чат поздравления для 
женщин и, в первую 
очередь, для Бабушки - 
ведь именно благодаря 
ей наша семья и соби-
рается на протяжении 
многих лет.

Бабушку все 
очень уважают. Толь-
ко она может по-
настоящему сплотить 

и в один миг собрать 
за столом всю семью. 
Валентина Петров-
на - кладезь знаний, 
традиций и примет. 
«Через порог не пе-
редавай - беду на-
кличешь!» - можно 
часто услышать от 
нее. И еще она просто 
обожает истории из 
жизни. Например, о 
том, как они с дедуш-
кой на одном заводе 
работали, и бабуш-
ка за двоих зарплату 
получала. Еще она с 
мамой любит петь 
песни, например, лю-
бимую  «Ніч яка мі-
сячна..». Ее не редко 
можно услышать на 
домашних застольях 
под аккомпанемент 
баяна и гитары, на ко-

торой, кстати, играет 
мой папа. Он имеет 
два музыкальных об-
разования, как и у 
всех членов семьи с 
фамилией Геращен-
ко. Ни одно засто-
лье не обходится без 
музыкального сопро-
вождения.

Традиции нашей 
семьи помогают со-
хранять ее целост-
ность и поддержи-
вать уют, атмосферу 
сплоченности, госте-
приимности и непо-
вторимости. Благо-
даря этому, находясь 
вдали от родных лю-
дей, каждый из нас 
понимает, что его лю-
бят и ждут дома.

Семья без границ

запорожские активисты

вежливое согласие

Молодильные яблоки 
раздавала Анастасия 

Вербовецкая, 15 лет

РЕКОМЕНДУЕМ

Рецептами сплочен-
ности семьи делилась 
Дарья Геращенко, 14 лет
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Майдан вплинув на розуміння українським 
громадянином своєї значущості та культурної 
унікальності. Російська мова, будучи рідною для 
половини населення України, стала відходити на 
другий план, даючи можливість українській мові 
знову відродитися на вустах українців із русифі-
кованих міст. Можна сказати, що Майдан зробив 
українську мову модною і популярною.

На даний момент ми можемо спостерігати 
всі ці зміни. Багато російськомовних громадян 
стали використовувати українську мову в усно-
му мовленні набагато частіше: тепер у русифіко-
ваних містах державна мова в більшості випадків 
не сприймається як специфічна риса уродженця 
сільської місцевості. В людей з’явилася своєрідна 
повага до державної мови, стало модно її викорис-
товувати. В українських ЗМІ та Інтернеті тепер 
лідирує українська мова. Вона стала особливим 
виявом любові до своєї країни, можливістю пока-
зати себе і виділитися з сірої маси за допомогою 
інструментів патріотизму. Вона стала ніби яскра-
вою обгорткою патріота. Але чи дійсно в ній па-
тріот, а не просто мишка, яка намагається таким 
чином «вибитися в люди»?

Мовна ситуація в Україні: еволюція 
багатомовності
Тема мовної ситуації в Україні, особливістю 

якої є історично обумовлений білінгвізм, завжди 
буде актуальною. Різні соціальні та політичні про-
цеси так чи інакше стосуються мовної ситуації, 
змінюючи пріоритетне ставлення то до російської, 
то до української мов.

Під мовною ситуацією зазвичай розуміють 
функціональну спільність мов та її варіантів, тоб-
то форми існування мови – літературної, тери-
торіальних діалектів, функціональних стилів, що 
обслуговують певний соціум, етнічну спільність, 
державу, політико-територіальне об’єднання. В 
Україні завжди спостерігався білінгвізм та дигло-
сія: в суспільстві функціонує дві мови, причому 
одна з них (як правило нерідна) є мовою вищого 
соціального статусу.

Мовна ситуація в сучасній Україні має терито-
ріальну специфіку: для західних регіонів держави 
характерна функціональна повнота української 
мови, у східному ж напрямку мовне середовище 
змінюється на двомовне і диглосне, що переходить 
на лівому березі Дніпра в домінування російської 
мови. Таку мовну ситуацію дослідники-соціолінг-
вісти та експерти в галузі мовної політики визна-
ють складною та незбалансованою. Специфічною 
ознакою даною проблеми в Україні, на що вказує 
низка незалежних досліджень, є побутування мі-
шаних форм українсько-російського мовлення, 
тобто суржику, який сформувався стихійно вна-
слідок змішування двох близькоспоріднених мов: 
української і російської.

Сучасна трансформація білінгвізму
Майдан став найвагомішим чинником попу-

ляризації української мови в русифікованих міс-
тах з часів проголошення незалежності України. 
Він був могутньою зброєю впровадження пози-

тивного ставлення до української мови та культу-
ри. Він зробив величезний вплив на український 
соціум, його цінності і, зокрема, на ставлення до 
домінуючих мов - української та російської.

До подій Майдану мовна ситуація була дещо 
інша. Суттєва різниця між поняттями «державна 
мова» та «рідна мова» була набагато яскравішою. 
Різні громадяни України вкладають у це питання 
різний зміст. До революції Гідності рідною мовою 
для більшості українців Центральної та Східної 
України була переважно російська, бо це мова їх 
батьків. Для інших такою мовою була мова україн-
ської нації та держави, тобто українська. Після по-
дій 2013-2014 рр. рідною мовою стала все ж таки 
вважатися українська, бо роль нації та її значу-
щість значно піднялася в очах українців.

Згідно з дослідженням 2006 р., в Західній 
Україні лише українською розмовляють 73,2% 
громадян, в Центральній Україні та на Північному 
Сході – 31,3%, на Півдні та Південному Сході – 6,7 
і 15,7%, в Донбасі та Криму 0,0 і 0,3%. І, навпаки, 
лише російською в Західній Україні розмовля-
ють 1,3% громадян, в Центральній Україні – 12,2 
і 25,9%, на Півдні та Південному Сході – 41,2 та 
63,1%, в Донбасі та Криму – 89,2 та 98,7%.

Таким чином, в Україні в громадських мовних 
практиках до подій Майдану (при значній поши-
реності білінгвізму та змішаної мови) російська 
мова все ж переважає українську досить суттєво 
(на 9-11%). А винятково українською в громад-
ських мовних практиках послуговується близько 
чверті громадян України. Навіть у сімейних мов-
них практиках дещо переважає російська мова, 
якщо не враховувати того факту, що суржик є пе-
реважно українською мовою з великою кількістю 
російських слів і кальок, а не навпаки.

Чому ж старше покоління в основному нега-
тивно сприймають державну мову? Найрозумні-
шою відповіддю є минуле нашої держави. Молоде 
покоління не зазнало на собі всі принади Радян-
ського Союзу, за часів якого української мови як 
державної не було взагалі. Вона була лише в сер-
цях тих, хто хотів б її пам’ятати, хто щиро хотів 
говорити нею. Російська мова була рідною для ба-
гатьох, нею інформували ЗМІ, нею проводилося 
навчання в школах. 

Молоде покоління, більшість якого було «втяг-
нуто» у події Майдану, в основному народилося 
вже в епоху Незалежності України, коли україн-
ська мова не була заборонена, а, навпаки, люди на-
магалися створити величезне багаття з її тліючих 
дров. Батьки вже не боялися з дитинства прище-
плювати любов до державної мови, і нехай рідною 
мовою залишалася російська, діти з невтомним ін-
тересом пізнавали нову, українську.

Так, у нас час, у шкільному віці дітлахи ще «фу-
кають», коли в російськомовних школах почина-
ється викладання деяких предметів українською. 
Студентство вже розуміє, що вивчати українську 
мову, нести її в маси - це благородна справа, це 
заняття, яким повинен займатися кожен поважа-
ючий себе громадянин України протягом всього 

свого життя.
Подолання стереотипності
Існували різні стереотипи, що стосуються 

мовної ситуації. У русифікованих містах найпо-
ширенішим стереотипом є те, що людина, яка 
говорить українською – мешканець сільської міс-
цевості, «колгоспник». Причому ці ознаки мали 
негативний відтінок. Це один із глобальних на-
слідків впливу пострадянського менталітету на 
свідомість українців. Вважалося, що українська 
– це мова протесту, а російська – мова радянської 
більшості, ностальгуючої за СРСР. На Західній 
Україні навпаки існував стереотип про «москаля» 
- людину, що говорить російською мовою, тому не 
поважає свою країну та культуру.

Чому ж до подій Майдану, за часів вже неза-
лежної України, більшість населення активно не 
вживали українську мову? Дослідження мотива-
ції уникнення активного вживання української 
мови дозволило виділити чотири групи чинників:

– особистісне відсторонення – небажання 
бути білою вороною, незнання української мови 
та її непрестижність;

– ідеологічні уподобання, небажання поступа-
тися тиску, страх перед зміною власної особистос-
ті;

– зневажливе ставлення – непривабливість 
української мови;

– позиція знецінення – неповажливе ставлен-
ня до спілкування українською мовою, відсутність 
україномовного середовища, потреби спілкувати-
ся українською.

У даний момент ми можемо спостерігати зо-
всім іншу ситуацію: українське суспільство, а зо-
крема молоде покоління, намагається говорити 
українською якомога більше, відмовляючись від 
російської мови або від суржику. Це можна на-
звати новим поведінковим трендом. «Революція 
Гідності» заснувала нові принципи ставлення до 
української культури, відродила патріотичні по-
чуття, створила нову моду.

Українська мова: модно, стильно, 
молодіжно
Тепер у русифікованих містах України ніхто не 

сприйматиме за «колгоспника» людину, яка гово-
рить українською мовою. До нього поставляться 
з великою повагою, підтримають його прагнен-
ня і бажання відродити українську мову на вус-
тах українців. На Західній Україні стали лояльно 
ставитися до російськомовних жителів України, 
роблячи єдність і взаєморозуміння найвищою 
цінністю розвитку українського соціуму. Але ось 
російськомовні стали переходити на українську, 
адже зараз ця мова не тільки робить тебе яскра-
вішим і патріотичнішим в очах інших, а й допо-
магає працевлаштуватися, підвищує соціальний 
капітал, допомагає отримати повагу за прагнення 
відродити рідну мову в русифікованих містах.

Так що ж виходить? Знову негативізм в сторо-
ну української мови? Пора б їй заслужено відроди-
тися в масах! 

АНАЛИЗИРУЕМ

Українське мова: ультрамодний тренд чи 
ознака справжнього патріотизму?

«Шанування свого суспільства є рефлекс самошанування.» (Герберт Спенсер)

У даний час ми є свідками трансформаційних змін у всіх сферах життя українського суспільства. Події Майдану вплинули на культурну свідомість 
більшості українців. Забута культура, і, зокрема,  українська мова, все більше і більше почала впроваджуватися в маси, перетворюючись на своєрідний 
тренд нашого суспільства …



7

Грани запорожцев март 2016 № 20 март 2016 № 20 
Відродитися можна по-різному і абсолютно 

з різними цілями. Сплеск моди на націоналізм 
відобразився не тільки в молодіжній субкульту-
рі та фанатських футбольних рухах. Роботодавці 
стали звертати увагу на володіння кандидатами 
на працевлаштування українською мовою, на-
віть якщо робота не передбачає її використання. В 
університетах стали придивлятися до того, якою 
мовою говорить студент. Навіть в соціальних ме-
режах з’явилася величезна кількість спільнот роз-
важального характеру українською мовою. Цей 
факт породив новий інтернет-стереотип: підпи-
саний на український паблік - справжній патріот!

Коментарі людей, які з Майданом змінили в 
побуті свою російську мову на українську, під-
тверджують їхню схильність до націоналізму, але 
заперечують потрапляння під модний вплив: «Я 
перейшов на українську ще у 10-му класі, бо за-
хопився темою націоналізму і за-
хотілося говорити рідною мовою. 
Я вважаю, що немає зараз тренду 
змінювати мову на українську, ті, 
хто хотів говорити до цього - гово-
рили, якщо була адекватна можли-
вість. А ті, хто міг потрапити під 
«вплив» останніх подій, швидше за 
все не зможуть відвикнути від ро-
сійської, тому що це важкувато».

Важкувато, тому рідко зустрі-
неш випадок правильного викорис-
тання української, найчастіше таке 
мовлення - це банальний суржик. 
Розвиток особистості - складний 
процес. Високої мовної доверше-
ності досягає, як правило, та лю-
дина, яка працює над оволодінням 
мови, прагне правильно говорити, 
висвітлювати у мовленні та мислен-
ні свою індивідуальність, усвідом-
люючи, що «Я» - то є мовлення.

Суржик – це ознака людської 
недбалості. Це відсутність бажан-
ня працювати над вдосконаленням 
свого мовлення, інертність мислен-
ня, вузькість світогляду. Виховуючи 
в собі повагу до мови, якою розмов-
ляєш, передусім шануєш себе, вияв-
ляєш повагу до народу, його історії, 
культури. 

Грубо кажучи, спонтанні на-
ціоналісти мало думають про саму 
мову, її збереження в літературно-
му варіанті, а більше - про модні ві-
яння суспільства. Ще 10 років тому 
було модно навчатися в російсько-
мовній школі, а зараз модно бути 
патріотом, модно говорити про на-
ціоналізм, модно говорити про це 
українською. Колективне несвідо-
ме суспільства, про яке так багато 
говорив соціолог Дюркгейм, дає 
про себе знати, і більшість росій-
ськомовних українців, боячись се-
паратистів і російської культури в 
зв’язку з нестабільною ситуацією в 
країні, на рівні підсвідомості починають поважати 
патріотів. Колективне несвідоме створює мораль-
не товариство, змушує людей приймати способи 
дії і мислення, поширені в суспільстві.

Перейти на іншу мову не так вже й складно, 
складно говорити нею правильно. Але хіба ти ду-
маєш про це, якщо ти - ультраправий націоналіст, 
який потрапив під модні віяння українського сус-
пільства?  Більшість і російською говорити гра-
мотно не можуть, хоча ця мова є для них рідною, 

куди вже там до української! Таким чином, украї-
номовні в русифікованих регіонах перетворилися 
з білих ворон в прекрасних лебедів в очах багатьох 
людей.

Двостороння медаль: проблема чи
 досягнення?
Слід не замовчувати мовні проблеми в Украї-

ні, а вести постійний фаховий діалог щодо їхнього 
вирішення. Діалог цей має бути спрямований на 
пошук компромісів між інтересами української 
держави, україномовної та російськомовної гро-
мад, а не нав’язування позицій однієї з трьох сто-
рін іншій. І цей діалог має бути спрямований на 
пошук вирішення трьох основних проблем одно-
часно:

1. Припинення тенденцій витіснення україн-
ської мови з усіх сфер суспільного життя, особли-
во громадських і виробничих, яке було характер-

но для останніх десятиліть в Україні та триває й 
нині, і розширення відтворення функціонування 
української мови в усіх сферах суспільного життя.

2. Захист мовних прав російськомовних та ін-
шомовних громадян України на отримання освіти, 
інформації, розвиток мовою, якою вони бажають, 
особливо в тих регіонах країни, де російська мова 
домінує в приватному та публічному спілкуванні.

3. Зменшення мовної диференціації регіонів 
України та політичного протистояння регіональ-

них і лінгвістичних груп громадян.
Керівник соціологічної служби «Україн-

ський барометр» Віктор Небоженко говорить: 
«Мовна проблема - це політична проблема: як 
тільки загострюється ситуація між Україною і 
Росією, з одного боку, і як тільки загострюєть-
ся внутрішньополітична ситуація в Україні або 
починаються вибори, фактор утиску російської 
мови починає активно використовуватися по-
літичними силами, як орієнтованими на Росію, 
так і просто цинічними і глибоко націоналістич-
ними. Цей фактор буде існувати завжди, тому 
що фактично двомовність в Україні стабілізу-
валася, і змінити ситуацію не вдасться. Інше 
питання, наскільки і в яких формах можлива в 
Україні двомовність? Це вже тема дуже серйоз-
них політичних домовленостей і аналізу ... Дво-
значність, яка виникає особливо на рівні регіо-

нів, є великою проблемою, тому що, 
з одного боку, всі, хто хочуть бути 
українськими чиновниками, повинні 
вивчати українську мову. З іншого 
боку, безсумнівно, наявність тако-
го потужного сусіда і спільної з ним 
історії взагалі знімає проблему, що 
може бути лише українська мова. 
Російська мова буде завжди присут-
ня або в ЗМІ, або у вигляді культури, 
в друкованій продукції, або в широ-
ких масах, які ніколи не перейдуть 
на українську мову. І це стосується 
не тільки Східної України».

Незважаючи на весь політичний 
підтекст, який має величезний вплив 
на мовну ситуацію в Україні, звину-
вачувати потрібно в першу чергу не 
його, а себе. Ще Толстой казав, що 
поводитися з мовою абияк - значить 
і мислити абияк. Неграмотна мова, 
надлишок суржику і небажання вдо-
сконалюватися - це, в першу чергу, 
показник низького інтелектуального 
розвитку всієї української нації. По-
пулярним, швидкоплинним трен-
дам найчастіше піддаються люди з 
низькою самооцінкою і небажанням 
розвивати свій розум. Навіщо, адже 
можна показати себе за допомогою 
моди - швидкий і легкий спосіб!

Уся порція негативу - це лише 
одна сторона медалі. Поява україн-
ської мови, навіть у вигляді суржику, 
на вустах жителів русифікованих ре-
гіонів, має й інший бік, позитивний, 
яким варто пишатися. Масова повага, 
гордість за свою рідну національну 
мову – це те, що Україна втратила за 
роки існування в Радянському Союзі 
і відродила знову за період національ-
ного протесту. Події майдану стали 
фактором глобальних, незворотних 
змін у мовній ситуації України. Мода 
на українську мову ще більше впро-
ваджується в свідомість українців, і, 
можливо, в майбутньому усуне росій-

ську мову з більшості мовних територій України.
Варто пам’ятати, якщо немає двох сторін - зна-

чить це не медаль, значить це не досягнення. Не-
стабільна мовна ситуація - це те, чим можна навіть 
пишатися, це те, що виділяє нашу країну і робить 
її яскравою зіркою серед сотні типових. У наших 
руках знаходиться можливість зробити так, щоб 
привертала увагу саме позитивна сторона. Діємо!

Над мовною проблемою розмірковувала 
Тетяна Лобода, 20 років

АНАЛИЗИРУЕМ
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«Кейджибей» или 
«Вивисекция достоинства»  

(неоконченная притча)

Много в человеке животного…
Многим человек отличается от 

животного…
Чувство собственного достоинства 

– одно из главных таких отличий…

Многие века во всех уголках мира 
правители боролись с проявлениями 
чувства собственного достоинства у 
своих вассалов.

Века назад в разных странах время 
от времени начали взрываться револю-
ции «достоинства». 

Они подавлялись… 
Их результатами, как обычно, поль-

зовались негодяи… 
Но революции снова возникали…
Постепенно правители большин-

ства стран стали вынуждены считаться 
с этим чувством и даже поощрять его…

А вот на одной громадной террито-
рии случилось так, что удалось на века 
подавить у жителей это чувство. 

Принцип: «Я царь – все остальные 
«быдло»; я  царёк – все, кто ниже 
«быдло»; я «царюсик» - то же са-
мое…» - стал общегосударственным и 
общенародным. 

Как это удалось? 
Да очень просто: при рождении 

ребёнку отрубали одну руку. 
Страшно? Жестоко?  А ничего: 

вместо неё пришивали механическую 
– ещё краше и сильнее. И называлась 
эта рука – «достоинство государства». 
Это «достоинство» росло не только 
вместе с ребёнком, но и с могуществом 
страны. А чтобы рост не прекращал-
ся, государство было вынуждено по-
стоянно увеличивать свою мощь, свою 
территорию. Но главное – надо было 

не допускать, чтобы люди встреча-
лись с жителями других стран – с 
двумя нормальными руками. Если 
так случалось, им говорили: «Так 
это же инвалиды – у них две сла-
бенькие ручки, а у вас могучая ручища, 
с огромным кулаком!..». 

И страна размахивала этим 
огромным многомиллионным кулаком. 

И другие страны её побаивались…
Сменялись поколения и уже отре-

зать руки при рождении не было необ-
ходимости – большинство детей и так 
уже рождались с одной рукой. Остава-
лось только успевать пришивать меха-
нические.

Но всё равно, многие люди этой 
огромной страны понимали, что это они 
всё-таки инвалиды, а не те, кто «за»... 

И лет сто тому назад в очередной 
раз возмутились: «Хотим жить как весь 
мир - с двумя руками!» 

Но, не тут-то было – снова вмеша-
лись негодяи… Но очень хитрые: «Не 
всё сразу – победим тех «инвалидов» во 
всём мире, решим «триединую задачу», 
а потом руки сами начнут отрастать, 
да ещё мощнее и краше! Но пока надо 
увеличивать мощь этой самой механи-
ческой руки!.. А кто не хочет – тому и 
вторую отрубим!». 

И увеличивали, и отрубали (часто 
вместе с головой), и кулаком махали, 
махали…

И домахались – разлетелся механи-
ческий кулак на десятки пальчиков и 
фалангочек … 

И зажили бы все они своей жизнью 
– разной и свободной… И рука вторая 
начала бы сама отрастать…  

…Но, кисть-то механическая оста-
лась… и предплечье… и плечо. 

И царёчек появился по имени Кей-
джибей. 

И в царька превратился. 

Царём пора становиться!!! 
«Которые тут - двурукими себя во-

зомнившие?! Дураки! Инвалидами ста-
нете! Гомосексуалистическими! Как же 
вы без механической руки-то?!».

Многие пальчики и фалангоч-
ки подумали-подумали и вернулись: 
«И правда, зачем нам эти двурукие 
инвалиды?»

Да у них и свои царьки уже появи-
лись. А с царьками просто: того по-
манишь, тому силиконовую руку по-
обещаешь, а строптивого и ноготочком 
придавишь…

Осталось парочку небольших фа-
ланг да большой палец присоединить. 

Промашка вот вышла: на пальце 
своего царька скинули, от силиконовой 
руки отказались…

«А мы их хитростью! На ногте у 
этого пальца много одноруких ещё 
осталось – без могучего механичес-
кого кулака маются, бедненькие. Не 
привыкли ещё инвалидами двурукими 
жить. Так мы их и кремом пообещаем 
намазать и маникюр сделать…

А чтобы палец не «дёргался» - чело-
вечков зелёных запустим… 

…Хоп! И отвалился ноготочек. По-
чти без боли…

 А теперь за фалангочки примемся - 
там тоже одноруких полно…

Тут уже жучки полосатенькие помо-
гут…» 

А что же те, которые уже сто лет 
двурукие?  По-охали, по-возмущались,  
«по-озабочивались», со стороны посмо-
трели… Да своими делами и занялись!  

Примечание: «КейДжиБи»:  английская 
транскрипция аббревиатуры КГБ – глав-
ного карательного органа СССР. 
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