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“Якi Люди в Чiкаго”
представляє

Володарка премії  "Приз глядацьких симпатій”, 
“Які люди в Голівуді” в Лос Анжелес,  

Дипломант конкурсу ЛаМузон в Нью Йорку

А також нові композиції за участю  
Чікагських виконавців і гостей  

з Нью Йорку та інших міст

у супроводі

Чiкаго Дестини Бенд

Альбом "Максималiстка"
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847-541-8100 
24/7 EMERGENCY 

847-630-4484

• Вбивства, жорстоке 
вбивство, спроба 
вбивства і побиття

• Підпалив
• Побутове насильство
• Зберігання наркотиків
• Водіння в нетверезому 

стані - DUI
• Дитяча порнографія
• Згвалтування
• Крадіжка, крадіжка в 

магазинах
• Крадіжка ID
• Володіння вкраденим 

автомобілем
• Пограбування, збройне 

пограбування

• Напад і образу дією
• Крадіжка зі зломом
• Незаконне 

використання зброї
• Хабарі
• Підробка чеків, підробка 

грошей, шахрайство з 
кредитними картками

• Шахрайство, присвоєння 
чужого майна

• Персональні травми
• Халатність при догляді 

за хворими в госпіталях
• Побутове насильство
• Медичні помилки
• Смертельні випадки
• Травми при пологах
• Відповідальність за 

неякісну продукцію
• Автоаварії 

(Автомобілі та траки)
• Автобусні аварії
• Авіакатастрофи
• Компенсація працівникам 

за травми, отримані на 
виробництві

• Аварії траків 
(Truking Accidents)

• Насильство і халатність 
по відношенню до 
стареньких з боку 
працівників Nursing 
Homes, Home Health Care 
і Elderly Day Care

847-541-8100
3400 DUNDEE RD,. SUITE 150 

NORTHBROOK, IL 60062

24 ГОДИНИ НА ДОБУ 7 ДНІВ НА ТИЖДЕНЬ

ТРАВМИ 

КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
І ЇЗДА В НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ 
(DUI) 

The Supreme Court of Illinois does not recognize certifi cations of specialties in the practice of law and the certifi cate, award or recognition is not a requirement 
to practice law in Illinois. The information on these pages is for general purposes only and should not be interpreted to indicate a certain result will occur in your 

specifi c legal situation. The information on these pages is not legal advice and does not create an attorney-client relationship.”

ОЛЕКСАНДР
ТOЛМАЦЬКИЙ

АДВОКАТ
ПРОФЕСІЙНIСТЬ

АГРЕСИВНІСТЬ • ДОСВІД

Якщо ви отримали травму або звинувачені 
в серйозному злочині - телефонуйте 
Олександру Толмацькому негайно. 
Не пропустіть час - телефонуйте зараз

ГНУЧКА СИСТЕМА ОПЛАТИ
ПРИЙМАЄМО ВСІ ОСНОВНІ ВИДИ КРЕДИТНИХ КАРТ

У ПРАКТИЦІ З 1991 РОКУ

МИ ЗАХИЩАЄМО ВАШІ ІНТЕРЕСИ
В СУДАХ З ПРИСЯЖНИМИ (JURY TRIALS)

Оплата послуг адвоката тільки після успішного 
закінчення справ, пов'язаних з травмами



4 | #18 • 5 – 11 червня 2015 Razomплюс



Razomплюс	 #18 • 5 – 11 червня 2015 | 5

Ваші ноги в надійних руках™

™

ХВОРОБЛИВІ ВАРИКОЗНІ
ВЕНИ АБО НАБРЯКЛІ НОГИ?

3927 W. BELMONT AVE., 
SUITE 103,  CHICAGO, IL 60618

4141 DUNDEE RD., 
NORTHBROOK, IL 60062

800 BIESTERFIELD RD.,SUITE 201, 
ELK GROVE VILLAGE, IL 60007

6415 S. ARCHER AVE., 
CHICAGO, IL 60638

www.USAVeinClinics.com

Приймаємо Medicare і більшість страховок!
Телефонуйте сьогодні для призначення консультації

847-580-1321

BEFORE AFTER

Варикозні вени - це БІЛЬШ, ніж просто косметична 
проблема. Це може бути  попереджувальним сиг-
налом про ускладнення, що носить назву венозна 
недостатність, яка призводить до смерті понад 
півмільйона людей щороку.

ВИ СТРАЖДАЄТЕ ВІД:
Варикозних вен
Павукоподібних вен
Свербіння 
Болей в ногах і судом
Тяжкості і набряків ніг

Зміни кольору шкіри
Виразок і тромбозу
Труднощів при ходьбі на 
довгі відстані

Завдяки нашим пацієнтам, USA Vein Clinics була удостоєна звання кращої клініки з лікування вен 6 разів! Довіряйте здоров’я своїх 
вен тільки серцево-судинним фахівцям! У USA Vein Clinics ми спеціалізуємося тільки на лікуванні вен, і наші лікарі - заслужені 

серцево-судинні хірурги з більш ніж 15-річним стажем.

Можливо, у вас серйозне захворювання - венозна 
недостатність. Наша нехірургічна мінімально 
інвазивна безболісна внутрішньовенна процедура 
займає всього 15 хвилин.
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– Борис, на своїх тренінгах Ви 
навчаєте людей корисним ре-
чам: наприклад, як зробити мрію 
по-справжньому відчутною, як 
управляти везінням, як правильно 
відпускати негативні емоції і вра-
ження. Навіть вчите, як правильно 
схуднути, зберігаючи надовго ре-
зультат. скажіть, а самі користує-
теся своїми навичками у власному 
реальному житті? Як Ви взагалі 
прийшли до того, щоб стати тим, 
ким стали?

– Зрозуміло, використовую 
(сміється), щодня. А почалося все 
майже десять років тому, коли я 
поставив питання чи можна вза-
галі по-справжньому управляти 
своїм життям, зокрема, везін-
ням. Паралельно виникли пи-
тання, чи можна управляти емо-
ціями, здоров'ям, оскільки усе це 
пов'язано з везінням, звичайно. Я 
став уважно спостерігати за людь-
ми, яким зазвичай по життю везе, 
– їх по-іншому ще називають “ве-
зунчики”.

Ми довго і щільно спілкували-
ся з цими людьми, з'ясовувавши 

яким життям вони живуть, якого 
способу мислення дотримуються 
і врешті-решт виявилось, що усі 
вони думають приблизно одна-
ково, але ні у кого немає стрункої 
системи, яка могла б дати якщо не 
стовідсотковий результат, то хоч 
би з достатньо високою мірою ві-
рогідності.

Насправді такої системи вза-
галі не було в природі, – я уваж-
но вивчав усі доступні практики, 
спілкувався з величезним числом 
різних людей, у тому числі і вче-
них різних профілів, і враховую-
чи отриману інформацію, просто 
вирішив створити власну систему 
управління везінням, яка допома-
гала б усім без виключення стати 
у буквальному розумінні господа-
рями своєї долі. За декілька років 
ми її відлагодили, і сьогодні я з 
упевненістю можу сказати, що 
вона працює.

– Прямо запитаю: власна ме-
тодика допомогла особисто Вам? 
Яким чином?

– Так, але забігаючи вперед 
скажу: везіння – дуже тонка шту-

ка, тут далеко не завжди все йде 
“за планом”. У везінні ніколи не 
знаєш яким чином все станеться. 
Тобто, відправляєш конкретне 
прохання у Всесвіт, малюєш собі у 
своїй уяві “алгоритм дій”, а в ре-
зультаті все приходить абсолютно 
несподіваним шляхом.

Завдяки власній методиці в 
моєму житті багато чого стало-
ся. Складно зараз виділити що-
небудь найважливіше, але точно 
можу сказати – змінився я дуже 
сильно.

– тобто?
– Ну, наприклад, кілька років 

тому у мене були великі складно-
щі з тим, щоб знайти собі партне-
ра. Я не міг просто узяти і підійти 
до вподобаної дівчини – страшно 
боявся. Природно, мене це напру-
жувало. Я відправив правильно 
сформульоване прохання до Всес-
віту і почав процес внутрішньої 
роботи над собою.

В результаті ось вже два роки я 
щасливо одружений. З дружиною 
Оксаною, яка на той момент жила 
в Україні, а я в Ізраїлі, ми позна-

йомилися на сайті знайомств і 
усупереч думці, що у такий спосіб 
нічого нормального створити не-
можливо, ми тепер не лише живе-
мо разом в Ізраїлі, але і працюємо 
– Оксана мій директор. І таких ось 
щасливих “випадковостей” в моє-
му житті дуже багато, перерахову-
вати можна довго (сміється).

– Прекрасний приклад, по-
моєму. скажіть, Борис, з чого роз-
починається везіння? його можна 
якось “побачити"?

– Везіння, передусім, розпо-
чинається з правильно сформу-
льованого бажання. Багато лю-
дей, прочитавши різні книги на 
цю тему вважають, що свою мету, 
своє бажання треба формулювати 
в теперішньому часі, тобто, пред-
ставляти, неначе воно вже у них 
є. Наприклад, “у мене вже зараз є 
квартира, яку я хочу, стосунки, які 
я хочу, або здоров'я”. Але при цьо-
му наша підсвідомість прекрасно 
розуміє, що це не так, цього не-
має. Тобто, ми його буквально об-
манюємо. Це типова помилка, яку 
допускає переважна більшість, – 
не зовсім вірно говорити про те, 
чого немає, в сьогоденні.

– Як же правильно?
– Треба формулювати макси-

мально конкретно і обов'язково 
з датою. Наприклад, у мене до 
такому-тому числа такого-то мі-
сяця, такого-то року буде те-то і 
те-то (при цьому дата має бути 
реальною) і як я це перевірю. Тоб-
то, необхідно вказати ще і щось, 
що стане прямим доказом того, 
що бажання виконалося. А далі 
ви уявляєте собі, у власній уяві, 
як переноситеся в загадану дату 
і ось тут вже в теперішньому часі 
“мешкаєте” як факт, що відбувся. 
Після цього, коли ви наповнитеся 
радістю і задоволенням від того, 
що все вийшло, повертаєтеся у 
своїй уяві у вихідну точку, в сьо-
годнішній день і відчуваючи аб-
солютну реальність власної мети, 
знову говорите: “у мене до такого-
то числа, такого-то місяця і року 
буде те-то і те-то, і перевірю я це 
так-то”.

Тобто, ви таким нескладним 
чином як би поєднуєте можли-
вість прожити глибоко вашу мету 
в сьогоденні і запланованому від-
чутному майбутньому і відправи-
те до своєї підсвідомості бажання 
через образ, який створюється 
ніскільки його при цьому не об-
манюючи, оскільки воно розуміє, 
що все відбувається в уяві, а йому 
лише вирушає команда, прохання 
допоміг досяг бажаний.

– але ж це дуже складно, ось 
так узяти і перенестися в “прекрас-
ну далечінь”.

– Щоб було легко, треба тре-
нуватися. Цьому я якраз і учу на 
своїх тренінгах.

– Ну, у такому разі Ви просто до-
брий чарівник, якщо можете ось 
так запросто навчити людей виру-

ДОктОр БОрис Мельцер:
Я навчаю людей  
практичному оптимізму

продовження на стор. 8

ЧастО люДи НаВіть Не заДУМУютьсЯ НаД тиМ, щО МОжУть ВПлиВати На сВОє ВезіННЯ, ВтілеННЯ 
Мрій і НаВіть зДОрОВ'Я. ОДНак це МОжлиВО. ДетальНіше рОзПОВість треНер з ПсихОаНалізУ Між-
НарОДНОї категОрії, ДОктОр БОрис Мельцер.
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• СТУДЕНТСЬКІ ВІЗИ (F1)  
• РОБОЧІ СЕРТИФІКАТИ (PERM) 

• ПЕРЕВЕДЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ З ІНОЗЕМНИХ КОМПАНІЙ (L-1)                                                                                                                 
• ІНВЕСТИЦІЙНІ ВІЗИ (E-2) 

• GREEN CARD
• ВЧЕНІ, ЛЮДИ З ЕКСТРАОРДИНАРНИМИ ЗДІБНОСТЯМИ  (0) 

• ФАХІВЦІ ЗІ СТУПЕНЕМ БАКАЛАВРА
 АБО ДОСВІДОМ РОБОТИ  (H-1B) 

• СЕЗОННІ АБО ТИМЧАСОВІ РОБОЧІ  (H-2B)  
• СПОРТСМЕНИ, ХУДОЖНИКИ ТА АРТИСТИ  (P) 

• РЕЛІГІЙНІ ПРАЦІВНИКИ   (R-1) 
• ВОЗЗ’ЄДНАННЯ СІМ’Ї  

• ДЕПОРТАЦІЯ І ЗАХИСТ В ІМІГРАЦІЙНИЙ СУДАХ

847-444-9000
3100 DUNDEE RD. #915, NORTHBROOK, IL 60062 

bmlaw.com

Aдвокат Євгеній Мельцер

В 2015 РОЦI ВИЗНАНИЙ ЯК 
“SUPER LAWYER” 

AVVO “10.0 SUPERB”

m e l t s e r l a w  g r o u p

Всі страхові послуги під одним дахом
Тільки один дзвінок щоб придбати страхівку

яка вам необхідна:

AUTO, HOME, BUSINESS, 
HEALTH and LIFE.

All your protection under one roof
®

One call is all it takes to get the insurance you need:

AUTO, HOME, BUSINESS, HEALTH and LIFE.

Product availability varies by state. Health insurance
underwritten by American Republic Insurance
Company, Des Moines, IA 50309, 1-800-247-2190.

Renata Tolvaisaite Agency
 
 
 
 

 
325 N. Milwaukee Ave Suite C
Wheeling, IL 60090
rtolvais@amfam.com
(847) 215-8989

American Family Mutual Insurance Company
and its Subsidiaries
American Family Life Insurance Company
American Family Insurance Company
Home Office — Madison, WI 53783

© 2011     003235 — Rev. 4/11

RENATA 
TOLVAISAITE 
Agency 
325 N. Milwaukee Ave. 
Suite C
Wheeling, IL 60090
rtolvais@amfam.com

847-215-8989

  003881203  1/12

Law Offi  ce of 
Steven E. Barlaben

3830 N. ASHLAND AVE., CHICAGO, IL 60613

• Імміграція (політичний притулок, 
грін карта, громадянство, 
захист від депортації )

• Кримінальні справи (правопорушення 
або тяжкі злочини)

• Штрафи за порушення 
правил дорожнього руху

• Керування в нетверезому стані (DUI)
• Позбавлення прав водія
• Автомобільні аварії

• Травми на роботі
• Операції з нерухомістю 

(Foreclosure) для комерційної 
і приватної нерухомості

• Модифікація та перефінансування 
іпотечного кредиту

• Банкрутство

• Цивільний судовий процес
• Сімейне право
• Планування заповіту
• Спадок і опікунство
• Реєстреція бізнесів
• Контракти
• Купівля - продаж бізнесу
• Податки та представлення в 

податковій службі (IRS)

РОЗМОВЛЯЄМО 
УКРАЇНСЬКОЮ, РОСIЙСЬКОЮ

ЗВЕРТАЙТЕСЬ 
ЗА ДОПОМОГОЮ В 
БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС!

Steven E. Barlaben

КОНСУЛЬТАЦІЇ БЕЗКОШТОВНО

847-392-8148 
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шати у власне майбутнє, не вста-
ючи при цьому із зручного крісла 
сьогодні і формувати там життя на 
власний розсуд.

– Так і є (сміється).
– Невже ось так насправді все 

просто? захотів, запланував, “по-
гуляв” в майбутньому і все, живи 
собі в очікуванні дива в приємному 
передчутті? У чому каверза? Не-
вже немає нюансів?

– Каверзи ніякої, а ось нюанси 
є, ви праві. Якщо це приємне пе-
редчуття стає занадто сильним, 
якщо людина занадто сильно чо-
гось хоче, то... вона може цього 
не отримати. Багато хто цього не 
знає і тому частенько випробо-
вують розчарування від того, що 
нічого не вийшло, хоча здавалося 
б все зробив правильно і так ста-
рався.

– тобто, все буде варто тільки 
розхотіти? Ви говорите про це?

– Саме. Треба “відпустити”, і 
тоді правда все вийде. Але про-
блема в тому, що мало хто знає як 
правильно це зробити. Відкрию 
маленький секрет: якщо ви дума-
єте про якесь бажання і вам за-
надто сильно хочеться, щоб воно 
неодмінно збулося... перекладіть 
увагу на іншу, менш важливу, 
мету.

Змусьте себе це зробити, це тре-
ба для того, щоб надмірна ідеалі-
зація першого, найважливішого 
бажання пішла з початкової мети, 
і тоді і ви зможете “відпустити”. 
Але повторю, для того, щоб у вас 
усе це виходило автоматично, ви 
повинні постійно тренуватися.

– крім того, що Ви вчите людей 
управляти везінням, Ви ще вчите 
їх правильно розшифровувати сни 
і не боятися кошмарів. розкажіть 
і нам про це, адже не секрет, що 
за нинішнього сумбурного жит-
тя, коли кожен день наповнений 
стресом, багато хто бачить стра-
хіття майже щоночі, а деякі через 
них взагалі боятися засинати. і чи 
можна управляти своїм сновидін-
ням так само як везінням?

– Цілком. Якщо ви перед сном 
гарненько розслабитеся, подумає-

те про щось приємне, то швидше 
за все і сон вам присниться легкий 
і приємний, без кошмарів. Адже 
що таке кошмари? Це шлаки під-
свідомісті, яка залишається від 
якихось неприємних подій, але 
якщо людина правильно нала-
годжена, то усі ці речі, як прави-
ло, не проявляються в реальному 
житті. Дуже багато хто вважає, 
що кошмари – це віщі сни і вони 
обов'язково збудуться причому 
найгіршим чином. Насправді, все 
залежить від того, як ви до цього 
відноситеся. Якщо вірите, зрозу-
міло, кошмари стануть віщими, 
якщо ні, то не стануть.

– Чи правильно я розумію, що 
Ви вчите людей в першу чергу 
оптимізму?

– Практичному оптимізму. До-
помагаю людям зробити так, щоб 
їх і без того “наполовину наповне-

на склянка” стала ще повнішою.
– Окей, давайте представимо 

ситуацію: жив-був песиміст. Нічо-
го йому ніколи не подобалося, все 
викликало відразу, але раптом в 
якийсь момент йому і це набридло 
і він захотів стати оптимістом. Він 
записався до Вас на курс, прийшов 
і що? В одну секунду став іншим?

– В одну секунду точно ні (смі-
ється), але поступово – так. Як і 
будь-який інший, навичка опти-
мізму досягається за допомогою 
вправ, постійних тренувань.

– Наприклад?
– Ну ось саме просто пропо-

зиція, з якої я пропоную почати: 
всякий раз, коли ви за собою по-
мічаєте, що прибігаєте до нега-
тивного формулювання власних 
думок – майбутнього це стосу-
ється або минулого, неважливо 
– просто помічайте це і перефор-
мулюйте на позитив, нехай на-
віть це буде спочатку синонім. 
Наприклад фразу “у мене все по-
гано” треба переформулювати на 
“у мене все не дуже добре”. Зда-
валося б, це синонім, але кожне 
слово запускає певний нейрон-
ний ланцюжок, і якщо ми ви-
користовуємо формулу “не дуже 
добре”, а відомо, що частка “не” 
автоматично відсівається підсві-
домістю, то залишається “добре” 
і в цьому випадку запускається 
вже абсолютно інший нейронний 
ланцюжок в результаті якого ми 
по-іншому починаємо діяти, і у 
нас по-іншому складаються об-
ставини, набагато позитивніше. 
Це перший крок.

– Я знаю, що окрім тренінгів 

і семінарів, які Ви проводите по 
всьому світу, з недавнього часу Ви 
ще ведете щотижневу програму на 
одному з радіо Чикаго – кожну не-
ділю в три години за місцевим ча-
сом Ви не лише розкриваєте деякі 
секрети своєї чарівної методики, 
але і відповідаєте на найрізнома-
нітніші питання слухачів. скажіть, 
про що найчастіше запитують? 
Чого бракує тим, хто і так живе в 
“країні мрії”, як називають аме-
рику і самі американці і більшість 
людей у світі?

– Люди є люди, у будь-якій 
країні світу вони завжди хочуть 
більшого, і це правильно і добре. 
Людина завжди, щодня пови-
нна прагнути до кращого, якщо 
вона перестає це робити, зна-
чить, перестає жити. У слухачів, 
які дзвонять мені на ефір Чикаго 
свої проблеми, завдання і цілі, 
при цьому вони дуже конкретні, 
вони ставлять чіткі і практичні 
питання, наприклад, яким чи-
ном розв'язати певну проблему із 
здоров'ям тут і зараз.

– із здоров'ям?
– Так, здоров'я безпосередньо 

пов'язане з везінням. Так само 
як можна навчитися управляти 
виконанням бажань, можна на-
вчитися управляти і власним оду-
жанням за допомогою контакту з 
підсвідомістю, яка, до речі, є пер-
шоджерелом будь-якої хвороби. 
Це дуже важливий аспект, люди 
цим цікавляться.

Лєра нєжина
читайте продовження інтерв'ю у 
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БРАЙАН 
ХОЛОДОВСЬКИЙ

Безкоштовні консультації 
З 9 ранку до 6 вечора з Понеділка по П'ятницю.
В Суботу  by appointment only

Пропоновані послуги:
• Захист від Депортації
• Возз’єднання сім’ї
• Політичний притулок
• Робочі та студентські Візи

• Візи для екстраординарних людей
• Візи інвестора
• Порушення правил дорожнього руху
• Травми  • Розлучення  • Нерухомість

www.usdreamlaw.com

3127887286   
Brian Kholodovsky LLC   (Ukrainian Village)

2059 Chicago Ave, Suite #1160 Chicago, IL 60622  
707 Skokie Blvd, #410 Northbrook, IL 60062

Адвокат, що спеціалізується на вирішенні складних проблем 
імміграції та ефективному представництві клієнтів. 
Зателефонуйте, щоб призначити безкоштовну консультацію.

ХОЛОДОВСЬКИЙ

Law Offi  ces of Brian Kholodovsky, llc

Розмовляємо 
українською

така, Як є
Наталя народилася в селянській 
родині на Волині та була старшою 
дочкою в багатодітній родині, тому 
в дитинстві навіть і не мріяла про 
кінокар’єру. Спочатку дівчина вза-
галі навчалася на залізничника, 
але якось випадково потрапила на 
виставу аматорського драмгуртка, і 
це змінило усе її життя.

Вражена до глибини душі виста-
вою 23-річна Ужвій вмовила режи-
сера взяти її до своєї трупи. Вона 
навчалася надзвичайно швидко і 
вже за два роки стала примадон-
ною Одеського драмтеатру. Не-
вдовзі вистави за її участю стали 
такими популярними, що десятки 
закоханих чоловіків почали освід-
чуватися їй у коханні... На одному 
з виступів Ужвій в Одесі її побачив 
студент Театральної Академії Єв-

ген Пономаренко. Але, як і на 
інших, Наталя на нього навіть 
не звернула уваги.

У 28 років вона переїхала до 
Харкова і на одній з вечірок зу-
стріла гарячого і безкомпроміс-
ного поета Михайля Семенка. 
Пара швидко одружилася, а за 
рік у них народився первісток, 
Михайло. Після цього чоловіка 
Наталі наче підмінили. Подейку-
вали, що він зраджував і навіть бив 
дружину. Зрештою сім'я розпала-
ся. А рік потому Михайля Семен-
ка заарештували. Та ж сама доля 
спіткала і близького друга актри-
си, керівника театру, де працюва-
ла Ужвій – українського режисера 
Леся Курбаса. Через чоловіка, “во-
рога народу” Михайля Семенка, її 
могли заслати в Сибір, а сина – від-
дати до інтернату. Заради малого 

Михайлика актриса зважилася на 
вчинок, за який картала себе до 
кінця днів – поставила підпис під 
доносом на режисера Леся Курба-
са.

За два тижні його розстріляли.
Театр, звісно, розпався. Ната-

лі довелося переїхати. Допоміг їй 
у цьому режисер Гнат Юра – він 
керував столичним театором іме-
ні Івана Франка. В столиці Наталя 
Ужвій відчула і нове кохання. Піс-
ля першої ж вистави її за лаштун-

ками чекав вже знайомий Євген 
Пономаренко, який на той час 
був актором. Кохання Понома-
ренка, яке майже всім здавалось 
зовсім безнадійним, переросло 
в міцні стосунки – разом актори 
прожили 50 років. Молодший 
на 11 років Євген допоміг Ната-
лі пережити найбільшу втрату 
її життя – у 24 роки її син по-
мер від менінгіту. “Залізна леді” 
українського кіно ледь не збо-
жеволіла і не наклала на себе 
руки. Її врятувала робота. Однак 
у 61 рік вона втратила й цю під-
тримку. З театру її просто звіль-
нили.

За декілька років акторку за-
просили до театру. І вона з ра-
дістю повернулася. Ще чверть 
століття Наталія Ужвій прожи-
ла на сцені. В останні роки, коли 
захворіла на онкологію, все 
одно не покидала театр. Її до-
глядав коханий чоловік Євген.

Кожен день він сприймав 
наче шанс і писав:
“Лютий. Втомлюється швидко.
 Рухатися їй все важче”

“Березень. Лікарі стали
 приходити все частіше”

“Квітень-травень.
 Наталці все гірше.

П'є тільки чай.
 Почалися нестерпні болі”

“Липень. Її не стало...
 Вівторок”.

ваЛерія прощенко

НаталіЯ УжВій –
український “оскар”

“актОр Не Має ПраВа ВтОМлюВатисЯ. ПОтріБНО щОДНЯ йти 
ВПереД, ОБОВ'ЯзкОВО щОсь рОБити. іНакше заВтра залишишсЯ 
У ВЧОра”, – ці слОВа БУли життєВиМ креДО ВеликОї 
УкраїНськОї актриси Наталії УжВій, Яка ПриНесла УкраїНі 
ПершОгО Оскара. її грОю захОПлюВалОсЯ Вище керіВНицтВО 
раДЯНськОгО сОюзУ і НаВіть ПрезиДеНт сша. але, Як 
з’ЯсУВалОсЯ, за слаВУ ВОНа рОзПлаЧУВалась ОсОБистОю 
трагеДією.


