П'ятниця–вівторок, 29 березня – 2 квітня 2019 р. z

Гумор

Зоря Полтавщини

Описки
самописки

БАНЬКА МОЛОКА.
ВЛИППЕРСОНА.
ГЛИНЯНИЙ БОРЩИК.
ТОСТ НА ВАГІТНІСТЬ.
Богдан ЛЕТА.
Київська обл.
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Словникжартівник
ВАРЕНИК – кухар.
НАВУШНИКИ – шептуни.
ОГУДИНА – ганьба.
РЯЖАНКА – модниця.
ХОДИКИ – пішоходи.
Надія ОЧЕРЕТЯНА.
м. Миргород.

ВИНЯТОК – привілей законодавців.
ЗВИЧАЙ – звичайний чай.
ОБЛІПИХА – снігова баба.
СУФЛЕР – кондитер.
ТРУТЕНЬ – масажист.
Сергій ТЕРНИЧИЙ.
Харківська обл.

• 210 РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ М. В. ГОГОЛЯ

Мал. Олега ПАНЬКОВА.

Великий чародій слова
НЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЕЦЬ і не
Я
фахівець з творчості Гоголя, а
якщо ж насмілююсь виступати пе
ред цими поважними зборами, то
лише тому, що в мене, гадаю, є на
це певне право – назву його правом
земляка. Дозволю собі передати
вам тут слово поваги й вітання від
землі української, від Миргорода і
Диканьки, від тих Великих Сорочин
ців, які хоча не такі вже й великі, як,
можливо, зауважив би Рудий Пань
ко, порівнявши їх із Диканькою, про
те не такі й малі, коли зважити, що
під їхнім небом, під їхньою блакит
ною банею, під музику дзвонів він
чалися майбутні мати й батько пись
менника, і що саме тут, у Великих
Сорочинцях, з’явився потім у
скромній церковній книзі запис про
народження “младенца Николая”.
Для росіян він став Николай Васи
льевич, для українців – Микола Ва
сильович, римські друзі називали
його сеньйор Нікколо, а для люд
ськості він просто – Гоголь, великий
чародій слова, прозорливець з да
ром проникати в найпотаємніші гли
бини людської душі. Погодьтеся: це
щось все ж таки значить – бути його

Мал. Олександра СЕРГЕЄВА.

земляком, дихати тим повітрям,
яким Гоголь дихав у свої найсвітліші
роки, відчувати під собою саме ту
землю, по якій він бігав колись ма
лим і яку, без сумніву, згадував по
тім, теплу й рахманну, і в далеких
мандрах, згадував, як материну
ласку, як вищий дар буття.
Земля України, це вона вигодува
ла, виховала Гоголя і то не лише фі
зично, а – що важливіше – духовно,
з дитинства наділивши його красою
своєї поезії, буянням пісенної твор

чості, епічною величавістю дум,
фантастикою казок, переказами й
легендами, барвистою образністю –
всіма багатющими плодами народ
ного духу.
Будучи великим російським
письменником, Гоголь у найплідніші
свої творчі роки зберігав духовний
контакт з тим життєвим середови
щем, яке оточувало його в дитинстві
й ранньому юнацтві, прекрасно знав
живу мову українського народу.
У народності Гоголя, в глибоко
творчому проникненні митця в над
ра народної самосвідомості, в його
здатності не копіювати, а індивіду
ально перетворювати, вияскравлю
вати помічене в людях, розвивати в
напрямі досконалості те, що йому
давала художня фольклорна стихія,
– можливо, в цьому й слід шукати
ключ до розуміння неперехідної
життєвості гоголівських витворів.
Саме на цьому шляху митець сягав
світових вершин.
Олесь ГОНЧАР.
(Із доповіді на міжнародному
симпозіумі “Гоголь і європейська
культура”. Венеція. Квітень 1976 р.).

Наш вернісаж
МЕМУАРНІЙ літературі можна
У
знайти чимало спогадів про те,
що Гоголь захоплювався малюван
ням і навіть власноручно ілюстрував
свої твори, а ось самих малюнків, як
не дивно, збереглося дуже мало.
Тож дирекція “Сорочинського яр
марку” вирішила з нагоди пам’ятної
дати влаштувати невеликий (з огля
ду на обмеженість газетної площі)
вернісаж. Пропонуємо увазі читачів

дружній шарж Гоголя на Пушкіна (до
речі, поет теж намалював дружній
шарж на свого літературного побра
тима), малюнок з авторським ба
ченням завершальної сцени виста
ви “Ревізор”, а також сучасну кари
катуру за мотивами поеми “Мертві
душі”. Порівнюючи в цьому творі ро
сійську імперію з птицеютрійкою,
Гоголь майже двісті років тому про
зорливо передбачав, що вона мчить

Авторський малюнок М. В. Гоголя до останньої сцени “Ревізора”.

• Від смішного до великого –
довга дорога.
• Коли здійснюються утопії, уто
пістів найпершими й топлять.
• Коли переливати з пустого в
порожнє, то врештірешт стає не
переливки.
• Конкретна істина в деяких
обставинах – поняття цілком абс
трактне.
• Кулачне право не менш дош
кульне, коли воно стає телефон
ним.
• Менше умів ерудованих, біль
ше еродованих.
• Минулого не можна змінити.
Але, не знаючи минулого, не можна
змінити і майбутнього.
• Найзавзятіше б’ють себе у гру
ди ті, в кого за душею барабанна
порожнеча.
• Народ обирає владу, а влада
обдирає народ.

• Не дивися згори вниз на лю
дей, бо опинишся у них під ногами.
• Незнання не доказ невизнання.
• Не поможе інтуїція, коли катма
ерудиції.
• Обмін словами – це ще не роз
мова.
• Одні доносять до читачів, а інші
– до інстанцій.
• Одноголосно – це коли інако
думці кривлять душею.
• Платон мій друг, але їсти ж хо
четься.
• Попіл імперій засліплює очі так
само, як і їхній блиск.
• Порожнечі ніколи не випорож
ниш.
• Приховати власну бездарність?
Для цього теж треба мати неабия
кий талант.
• Прямий ефір кривих людей не
виправить.
Ростислав ДОЦЕНКО.
м. Київ.

Якось один чоловік глянув через
тин і побачив дивну картину: його
сусід, звівши руки вгору, стоїть під
деревом і щось шепче.
– Миколо, а ти що то робиш?
– Молю Бога, щоб він послав ме
ні стільки грошей, скільки листочків
на цьому дереві.
– А коли буде стільки грошей, ти
поділишся зі мною?

– А в тебе що, своїх дерев не
має?!

***
– Алло! Боря дома?
– Борі, на жаль, уже немає…
– О Боже! Він що, помер?
– Та ні, Боря в Інтернет зайшов. А
коли вийде – невідомо.

• БУВАЛЬЩИНА

немов уперед, а по суті в нікуди. Бо
об’єктивно й критично оцінюючи со
ціальні проблеми, свавілля чинов
ницькобюрократичної системи й
тяжке становище народу, письмен
ник не бачив шляхів досягнення
прекрасного майбутнього царської
держави. З огляду на сьогодення
путінської Росії, фінал “Мертвих
душ” і досі залишається незаверше
ним…
Дружній шарж М. В. Гоголя. 1833 р.

DО. С. Пушкін.

Іронізми

Народні усмішки

• БАЙКИ

Себе не бачить
– Плазує як незграбно
цей невдаха!
Над Слимаком глумилась
Черепаха.
Ілля КОНОНЕНКО.
м. Кривий Ріг.

Автомийка для коней
ІЙ зять вирішив першого квітня
М
розіграти свого приятеля –
власника автомийки.
Оскільки голос зятя там всі зна
ють, то дзвонити довелося мені.
Далі переповідаю телефонну роз
мову.
– Алло, це автомийка?
– Так.
– З ким я можу обговорити ділове
питання?
– Зі мною. Я Ігор, старший ме
неджер.
– Скажіть, будь ласка, ви можете
помити дванадцять коней, яких на
ша агрофірма показуватиме після
завтра на сільськогосподарській
виставці?
– Ммм… Вибачте, але в нас ав
томийка…
– А яка різниця? Щоб помити ко
ней, потрібно велике приміщення,
тепла вода й шланги. Все це у вас є.
– Розумієте, в шлангах дуже ви
сокий тиск, ваші коні отримають
травми…
– Так можна ж знизити тиск! Або
підключити довгі шланги до інших
кранів.
– Гм… Вибачте, ви це все серйоз
но говорите?!
– Ви мене теж вибачте, але мені
не до жартів! Ми сімсот кілометрів
везли коней на виставку в столицю,
і лише тому, що не можемо помити
тварин, важлива справа зведеться
нанівець. Жаль, що ваша автомийка
не може прийняти й виконати важ

Смачна пісня
Ворона Лиса запитала:
– Яка вас пісня схвилювала
із тих, що чули на віку?
Лис аж зітхнув: – “Кукуріку!”
Петро ГРИШКО.
Сумська обл.

КАРАОКЕ
Гей, минуться негаразди –
заживемо всі, як ґазди:
і ти ґазда, і я ґазда –
в мене дуля, в тебе “Мазда”!

ливе замовлення. А ми повірили
рекламі…
– Стривайте! А в який час ви хо
чете, щоб ми помили коней? Вас
влаштує завтра десь о десятій го
дині вечора?
– Боїтеся, що коні розполохають
клієнтів автомийки? Гаразд, ми по
годжуємося на такий час. Головне,
щоб ви помили коней.
– А як ви збираєтеся оплачувати
нашу послугу?
– По перерахунку.
– А готівкою ніяк не можна?
– Ну, це складніше… Хоча я гото
вий переговорити з вашим дирек
тором.
– О, це було б найкраще! Ви мо
жете передзвонити через дві годи
ни, бо наш шеф зараз на діловій
зустрічі?
– О’кей! Домовились!
…Зять не став чекати дві години.
Хвилин через сорок він сам зателе
фонував своєму приятелю і запи
тав, чи не можна в них помити беге
мота. Збагнувши, що його та стар
шого менеджера розіграли, прия
тель смачно виматюкався. Вияви
лось, що майстри автомийки вже
півгодини експериментують з пони
женням тиску в шлангах…
Олексій КІНДРАТЕЦЬ.
м. Харків.

Казка з мораллю
Ж

ИЛИБУЛИ дід та баба. І була в них курочка Ряба. Якось знесла вона
яйце. Та не просте, а золоте. Вирішили дід і баба його розбити. Довго
били, били, били – і врештірешт таки розбили. А заодно побили посуд,
розтрощили меблі, вибили вікна й двері, насмітили у під'їзді і зламали ліфт.
Мораль цієї казки: дорогоцінний предмет у руках малокультурних людей
може викликати неконтрольований спалах вандалізму.

Архів “зорянського”
гумору на сайті:
www.zorya.poltava.ua

