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Від укладача 

 

Біобібліографічний список літератури «Жорж Сіменон» продовжує корпоративну 

серію «Вони написали детектив» централізованої бібліотечної системи Подільського 

району м. Києва.  

Випуск №7 присвячується Жоржу Сіменону – відомому французькому 

письменнику бельгійського походження, метру детективної літератури, автору 

легендарних романів про комісара Мегре. З його ім'ям пов'язаний особливий напрямок 

детективного жанру – соціально-психологічний детектив. 

           Сіменона, з одного боку, можна назвати письменником щасливим і таким, що 

відбувся. А з іншого – заручником образу, настільки вдало ним створеного, що стало 

причиною його вічного невдоволення собою. На рахунку письменника 425 книг, з них 

близько 200 бульварних романів під 16 псевдонімами, 220 романів під справжнім ім'ям і 

тритомна автобіографія. Найбільш відомий серією детективів про поліцейського 

комісара Мегре. 

 

Видання, що  включає біографію, перелік творів Жоржа Сіменона, літератури та 

інтернет-ресурсів про життя і творчість та знайомить з екранізованими творами 

письменника, адресовано широкому загалу читачів. 
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Метр детективної літератури 

 

Жорж  Сіменон 

Georges Joseph Christian Simenon 

 

 

Біографія 

 

 

 

 

Французький письменник бельгійського походження, один з найвідоміших 

представників детективного жанру. Славу Сіменону принесли твори про поліцейського 

комісара Мегре. Автор писав свої книги з величезною швидкістю, перший роман із циклу 

Мегре був створений всього за шість днів. Біографи підрахували, що в день письменник 

був здатний «видати» до 80 машинописних сторінок. Одного разу Сіменон запропонував 

написати роман за три дні на очах публіки, сидячи в скляній клітці. З якихось причин 

перформанс не відбувся. Розповідають ще таку історію: коли Сіменону зателефонував 

Альфред Хічкок, секретарка відповіла, що письменник просить не відривати його від 

роботи. Тоді режисер, знаючи, як швидко він працює, сказав: «Я не буду класти слухавку 

і зачекаю, коли він поставить останню крапку». 

 

 

 

Дитинство і юність 
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Жорж Жозеф Крістіан Сіменон (фр. Georges Joseph 

Christian Simenon) народився на 26-й вулиці Леопольда (зараз 

номер 24) в маленькому бельгійському містечку Льєж у 

небагатій родині. Батько Дезіре Сіменон  був службовцем 

страхової компанії,  мати письменника працювала 

помічницею продавця в Льєжській філії універмагу A 

l'ínnovation. Сіменон народився в «чортову п'ятницю» 13 

лютого 1903 року, очевидно, через 

забобони 23-річна мадам Генрієтта 

Сіменон вирішила «сплутати карти 

дияволу». Вона зареєструвала сина як 

народженого 12 лютого.  Ця історія 

свого  народження переказана на початку роману «Pedigree» 

(«Родовід») Жоржем Сіменоном. Дід майбутнього письменника 

був ремісником, «капелюшником», як писав пізніше Сіменон, а 

прадід – шахтарем. У сім'ї шанували релігію, тому юний Жорж 

регулярно відвідував церковні служби. З віком особисті 

пріоритети стали переважати: письменник ставився до релігії 

все холодніше. Але в далекому дитинстві мати плекала надії, що 

син присвятить своє життя служінню Богу, стане кюре або 

кондитером, однак життя розпорядилося інакше. Ніхто не міг 

припустити, з чим насправді буде пов'язана біографія Сіменона.  

Жорж навчився читати і писати в дитячому садку, який відвідував з тих пір, як 

народився молодший брат Крістіан. З 1908 до 1914 року навчався в початковій школі 

католицького інституту Сен-Андре.  

Після початкової школи батьки влаштували Сіменона в 

Єзуїтський коледж, однак закінчити навчання письменникові не 

вдалося. Йшла Перша світова війна, матеріальне становище сім'ї 

через хворобу батька стало катастрофічним, і  Жорж, не склавши 

випускних іспитів, полишає навчання й повертається додому. 

П’ятнадцятирічний юнак брався за будь-яку роботу, спочатку 

пробував працювати в кондитерській. Як помічника продавця в 

книгарні, його звільнили через шість тижнів, оскільки він 

суперечив власникові на очах у покупців. Головний редактор 

Льєжської газети «Gazette de Liège» Джозеф Демарто запропонував 

у 1919 році юнаку місце репортера у відділі пригод видання. Жорж 

описав це в одному з інтерв’ю: «Хвилину тому я був просто школярем. Я переступив 

поріг, і раптом світ став моїм». Тепер Сіменон вів поліцейську хроніку, двічі на день 

телефонував у шість поліцейських дільниць міста Льєжа і відвідував Центральний 

комісаріат. Юнак показав себе з гарного боку, дуже швидко йому довірили вести власний 

гумористичний розділ, в якому він і друкує своє перше оповідання. В автобіографічній 

книзі Сіменон згадував: «Писав я головним чином про життя Льєжа, про міські події, 

більш-менш пов'язані з політикою, був вельми категоричний в думках і досить скоро став 

популярним. Подумати тільки! Навіть мій батько читав скромні опуси свого сина і 

ввечері, за столом, розмовляв зі мною про них».  

Жорж Сіменон з батьками та 

молодшим братом 

 

Будинок Сіменона з 1905 по 

1911 р. Адреса: 3-я вулиця 

Пастера, нині 25-а вулиця 

Жоржа Сіменона. 

Жорж Сіменон, 1919 р. 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://uk.wikiqube.net/wiki/Pedigree_(Simenon_novel)
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Робота репортером допомогла молодому Сіменону почати досліджувати життя 

міста, і уже до того часу відносяться задуми  перших його творів. Багато епізодів з цього 

періоду життя знайшли відображення в творах письменника. 

 У 1919 – 1920 роках Сіменон написав і першу свою велику роботу –дев’яносто 

шести сторінкову повість «На мосту Стрільців». Молодий журналіст взяв псевдонім 

Жорж Сім. Автором численних поліцейських романів та статей, як зазначено в газеті, був 

18-річний історик Сим Сімсон (під таким псевдонімом також публікувався Жорж 

Сіменон).  

На початку століття в Льєжі, де життя було порівняно дешевше, ніж в Парижі або 

Лондоні, навчалося понад дві тисячі іноземців. У Сіменонів також мешкали іноземні 

студенти, які винаймали у них дешеві кімнати з пансіоном. Серед них було чимало і 

росіян, які  проводили вечори за розмовами про революцію і літературу. Вони і 

познайомили юнака з літературою, захопивши його російською класикою, що загалом 

вплинуло на визначення його подальшої долі. Завдяки їм юнак  прочитав твори Пушкіна, 

Достоєвського, Гоголя, Чехова. «Їм я зобов'язаний формуванням моїх поглядів», –  

стверджував письменник. Його улюбленим автором був Гоголь, а         ще  –  

Достоєвський, Чехов і Джозеф Конрад. Жорж Сіменон брав до десяти книг на тиждень у 

публічній бібліотеці, читав твори Бальзака, Дюма, Стендаля, Флобера і Шатобріана, 

Купера, Скотта, Діккенса, Стівенсона і Шекспіра. Крім літератури, Сіменон цікавився 

також медициною та правом і надалі спробував все це поєднати в своїй творчості.  
Незважаючи на свій професійний успіх, Сіменон розглядав себе як жахливого 

редактора, як нонконформіста та повстанця. Його втягнули в мистецькі кола, і в червні 

1919 року він приєднався до художників Льєжу та анархістської групи La Caque навколо 

художника Люка Лафнета. Тут напередодні Нового року він зустрів Регіну Раншон. Вона 

вразила тоді ще студента-третьокурсника Сіменона, хоча згодом він стверджував, що 

ніколи не був закоханий у Tigy – він змінив її ім'я, бо йому не подобалася Регіна, але, 

перш за все, він прагнув партнерства. Незабаром пара одружилася і запланувала спільне 

життя в Парижі.  

З 5 грудня 1921 року Жорж проходив військову службу в бельгійській армії. Після 

місяця в окупованому Аахені його прохання про завершення військової служби було 

задоволено.  

 

 

 

 

 

 

В  Парижі 

 

4 грудня 1922 року юнак повертається до Льєжу, а через десять днів  нічним 

поїздом їде  в Париж. Велике місто пропонувало привабливі перспективи.  

Перші кілька місяців для Сіменона в Парижі були невтішними. Без Tigy, яка 

залишилася в Льєжі, він почувався самотнім у великому зимовому місті. Письменник  

Біне-Вальмер, від якого Жорж очікував вступу на паризьку літературну сцену, виявився 

членом французького товариства Action із сумнівною репутацією. Замість 

https://de.wikipedia.org/wiki/Enfant_terrible
https://de.wikipedia.org/wiki/Nonkonformismus
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Luc_Lafnet&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Paris
https://de.wikipedia.org/wiki/Aachen
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довгоочікуваної посади особистого секретаря Сіменон виконував роль хлопчика на 

побігеньках для право-екстремістської політичної організації Біне-Вальмера.  

Юнак повертається до Льєжу, щоб одружитися з Tigy 24 березня 1923 року. 

Зрештою, знайомиться з редакціями паризьких газет, роздаючи листівки. Проте редакції 

столичних газет не відразу відчинили двері перед провінціалом. Сіменон знаходить 

спочатку місце переписувача, згодом  бажану роботу приватного секретаря маркіза 

Раймонда де Трейсі.  

Взимку 1922 – 1923 року пише так звані «contes galants» 

(«галантні казки»), короткі еротичні історії для легковажних 

паризьких журналів. Час від часу публікується у 14 різних журналах, 

використовуючи велику кількість псевдонімів для їх розрізнення. Для 

більш досконалої літератури він обрав високотиражну газету «Le 

Matin». Сіменону вдалося заручитися довірою літературного 

редактора та письменниці Сідоні-Габріель Колетт, яка сформувала 

стиль написання пізніх творів Сіменона. Вона кілька разів відкидала 

його роботи і вимагала: «Видалити все, що є літературним». Лише 

коли він дотримався рекомендацій і знайшов характерний для нього 

простий стиль, Колетт прийняла лірику свого «маленького Сіма». У 

1923 році  Сіменон опублікував 25 оповідань, а протягом 1924 – 1926 

років до трьохсот  оповідань у різних журналах. 

Роботу Сіменон полишає, коли йому вдається закріпитися на паризькій 

літературній арені. 

Спочатку він не думав про те, що стане займатися 

літературною працею, і обрав журналістику, хоча до цього 

ніколи не читав газет, а цю роботу уявляв собі лише за романами 

відомого в той час французького письменника Гастона Леру, 

який писав детективи. Головним героєм був детектив-аматор 

Рультабіль, який носив плащ і курив коротеньку трубочку. 

Якийсь час Сіменон наслідував свого улюбленого героя, а з 

трубкою не розлучався до кінця життя. Трубку курив і 

комісар Мегре, герой детективних творів Сіменона. У романах Гастона Леру діяли і 

репортери. 

Одного разу Сіменон прийшов до думки, що міг би і сам написати роман, який не 

був би гіршим тих, що він читає. Саме це рішення підштовхнуло Жоржа до написання 

власних романів. 1924 року письменник випустив дебютний твір «Роман друкарки», 

опублікований під псевдонімом. Після видання цього твору письменник створив понад 

триста романів. 

Його дружина, художниця Регіна Раншон, писала картини. Потім Сіменон з 

гумором згадував, що Tigy швидше за нього стала відомою художницею, а він довго 

залишався просто її чоловіком, хоча вже публікував свої твори. Початок серйозної 

літературної діяльності Сіменона поклали подорожі. Протягом 1928 – 1935 років він 

відвідав міста Бельгії, Франції і Голландії, черпаючи натхнення для творів. Письменник 

склав собі «графік», відповідно до  своїх потреб в грошах, і неухильно його 

дотримувався, випускаючи книгу за книгою під різними псевдонімами. За рахунок 

величезної кількості публікацій Сіменон став досить непогано заробляти, і це дозволило 

йому здійснити свою давню мрію – придбати корабель. Подружжя вело богемне життя, 

Критик Сідоні-Габріель 

Колетт, зображена на 

знімку 1932р. 

Жорж Сіменон в молодості 

https://de.wikipedia.org/wiki/Le_Matin_(Frankreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Le_Matin_(Frankreich)
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відвідувало улюблені художниками і письменниками кафе на Монпарнас, а коли 

вдавалося отримати солідний гонорар або продати дорого  картини, їхали подорожувати. 

Протягом майже семи років, починаючи з 1924 

року, Сіменон мешкав  у квартирі в будинку № 21 на 

площі Вогезов, колишньому готелі кардинала 

Рішельє. Письменник тепер добре заробляв, але й 

витрачав гроші із шаленою швидкістю: на 

вечірки, поїздки, машини і жінок. Tigy  

дізналася про численні зради свого чоловіка лише в 

1944 році. Дві жінки значили більше для 

Сіменона в той час: Анріетта Ліберж, 18-річна 

донька рибалки з Бенувілля, яку Сіменон і Tigy 

зустріли влітку 1925 року на канікулах у 

Нормандії і яку Сіменон назвав «Boule», була найнята  покоївкою, й незабаром стала 

коханкою свого «маленького месьє», залишаючись поруч з ним майже сорок років. 

Другою жінкою була Жозефіна Бейкер, в 1927 році вже світова зірка. Він був так 

захоплений нею, що навіть думав про одруження. Коли Сіменон виїхав з Парижа на 

острів Іль-д'Екс влітку 1927 року, це було його втечею від стосунків з Жозефіною Бейкер. 

На вітрильнику під назвою «Ostrogoth» Сіменон проплив по річках Бельгії і Голландії, 

виходив у Північне море до Бремена і Вільгельмсхафена. Йому подобалося працювати 

на вітрильнику, він друкував свої романи в теплій каюті, відпочивав на палубі і 

насолоджувався життям. На зворотному шляху подружжя  знову опинилося на півночі 

Голландії, в містечку Делфзейл, і вирішило перезимувати там… 

У 1929 році, поки його вітрильник ремонтувався в порту Делфзейла, Жорж Сіменон 

за шість днів написав роман «Петерс-Латиш», в якому вперше «народився» комісар 

Мегре. Успіх цього і наступних романів цієї серії (а вони були написані дуже швидко) 

призвів до того, що Мегре став постійним героєм книг Сіменона. 

30-і роки ХХ ст., особливо друга їх половина, були для Сіменона вкрай насичені 

творчістю. Він багато пише і публікує. Менш ніж за десять років Жорж Сіменон 

опублікує (крім зазначеного циклу «Мегре», а це 2–3 книги в рік) понад 30 соціально-

психологічних, як він сам їх називав «важких», романів, які він завжди вважав основними 

в своїй творчості.  

Комісар Мегре 

 

Комісар Жюль Мегре (фр. Сommissaire Jules 

Maigret, повн. Жюль-Амеде-Франсуа Мегре або Жюль 

Жозеф Ансельм Мегре) – герой популярної серії 

детективних романів й оповідань Жоржа Сіменона, мудрий 

поліцейський. 

Видавець Фейар, якому Сіменон приніс свій перший 

детективний роман, на думку багатьох, мав безпомилкове 

чуття щодо того, чи буде твір мати успіх чи ні. Письменник 

згадував потім у своїй автобіографічній книзі «Я диктую», 

як, прочитавши рукопис, Фейар сказав: «Що ви, власне 

кажучи, тут настрочили? Ваші романи не схожі на справжній детектив. Детективний 

Комісар Мегре 

Жозефіна Бейкер в 

костюмі Фолі Бержер 

1927 р. 
Яхта Сіменона 

"Ostrogoth" 
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роман розвивається, як шахова партія: читач повинен володіти усіма даними. Нічого 

схожого у вас немає. Та й комісар ваш аж ніяк не досконалість – не молодий, не 

привабливий. Жертви і вбивці не викликають ні симпатії, ні антипатії. Закінчується все 

сумно. Любові немає, весілля теж. Цікаво, як ви сподіваєтеся захопити всім цим 

публіку?». 

 

Мегре описується фрагментами в різних романах, і нерідко факти суперечать один 

одному, що видно вже в повному імені. Також Мегре є «людиною без віку» в 

буквальному сенсі. У першій справі («Петерс-Латиш») Мегре 44 роки, вважають, що 

подія відбувається близько 1927–1928 років. Реалії багатьох книг вказують, що їх дія 

відбувається після Другої Світової війни, вся серія романів може займати проміжок в 25–

30 років, при цьому в більшості книг комісару  від 53 до 60 років. Мегре виходить на 

пенсію у віці 55 років в 1934 році, але в 1967-му йому лише 58 років. 

 

Народження Мегре 

 

Комісар Мегре вперше згадується у книзі Жоржа Сіменона «Петерс-Латиш» (фр. 

Pietr-le-Letton) 1931 року, як другорядний персонаж. Плечистий чоловік, який завжди 

тримає в зубах люльку. У наступних творах стає головним персонажем.  

 

«Петерс-Латиш» Жорж Сіменон написав за 4–5 днів на борту вітрильника 

«Ostrogoth» на стоянці в порту Делфзейл навесні 1929 року. У ньому й «народився» 

комісар Мегре. Цей маловідомий роман, опублікований набагато пізніше, й поклав 

початок цілій серії творів, в яких діє прославлений поліцейський комісар. Цікава деталь 

– у жодному творі Сіменон не описує обличчя свого героя. Одягнений зазвичай в цупке 

драпове пальто з оксамитовим коміром, на голові – капелюх-казанок. У Делфзейлі Мегре 

поставлений пам'ятник. У наступних романах Мегре став головною дійовою особою.  

У «Справі Сен-Фіакр» описується дитинство й юність комісара, в «Записках 

Мегре» – зустріч з майбутньою мадам Мегре і одруження на ній, вступ на службу в 

поліцію і етапи роботи на набережній Орфевр. 

 

Жуль Жозеф Ансельм Мегре народився в 1884 році в вигаданому Сіменоном селі 

Сен-Фіакр під Мантіньоном в родині Еваріста Мегре, керуючого маєтком графа Сен-

Фіакр. Там пройшли його дитинство і юність. Сіменон неодноразово згадує про селянські 

корені Мегре. Мати комісара померла при пологах. Коли йому було 8 років, кілька 

місяців він провів в ліцеї, де йому доводилося дуже важко, і, врешті-решт, батько 

відправив його до своєї сестри, яка була одружена з пекарем в Нанті. Мегре вивчав 

медицину в Нантському університеті. Приїхавши в Париж, Мегре почав вчитися на 

лікаря, але з певних причин і обставин залишив навчання і вирішив піти на службу в 

поліцію. 

Мегре завдяки своєму таланту та наполегливості дослужився від рядового 

інспектора до дивізійного комісара, керівника бригади з розслідування особливо важких 

злочинів. 

Мегре неможливо собі уявити без люльки з його численної колекції. Коли у нього 

вкрали люльку, він сприйняв це як особисту образу та втручання у власне приватне життя 

(«Люлька Мегре»). Мегре любить пиво, біле вино, кальвадос – залежно від настрою. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1931


12 
 

Якщо Мегре замовляє під час допиту пиво та бутерброди у пивній «У Дофіна», значить 

попереду напружена та важка робоча ніч. Мегре любить Париж, особливо весною та в 

сонячні дні, найбільше задоволення отримує від відвідувань з дружиною кіно та спільної 

вечері в маленькому ресторанчику. 

У роботі Мегре використовує власний метод. Для того, щоб зрозуміти логіку 

злочинця йому необхідно зануритися в середовище, де відбувся злочин, намагатися 

з'ясувати все про злочинців, поставити себе на їх місце. Комісар Мегре завжди працює з 

одними й тими ж інспекторами, які йому дуже відданні. В його команду входять 

інспектори Жанв'є, Люка, Транс та наймолодший Лапуент, якого комісар називає 

«малюк». 

Мегре намагався водити автомобіль, але з його звичкою несподівано 

замислюватися, одного разу мало не потрапив в аварію, і більше за кермо не сідав. У 

книзі «Мегре в Віші» з'ясовується, що він придбав «Рено 4CV», але водить його мадам 

Мегре. 

Зазвичай вказується, що комісар не володів іноземними мовами, проте в повісті 

«Коновод з баржі «Провидіння» він, нехай і з труднощами, стежить за розмовами, що 

ведуться англійською. Через незнання мови йому доводилося несолодко в Англії та 

Америці, де він бував кілька разів. Це виводило комісара з себе, однак не завадило йому 

блискуче розслідувати англійські і американські злочини. 

В оповіданні «Шанувальник мадам Мегре» дружину комісара звуть Анріетта, а в 

«Записках Мегре» – Луїза. Відзначається, що чоловік і жінка так звикли називати один 

одного на прізвище, що відвикли від імен. В Америці Мегре відчуває себе незатишно, 

тому що американці називають його «Джуліус».  

 

Дружина, мадам Мегре, домогосподарка, яка дуже полюбляє куховарити. Завдяки 

цьому навіть була написана ціла книга Робера Куртіна «Рецепти мадам Мегре» (фр. 

Madame Maigret's Recipes Robert J. Courtine), в якій зібрано рецепти страв, що згадуються 

в творах Жоржа Сіменона. Мадам Мегре завжди приготує смачний обід-вечерю, напоїть 

грогом комісара, якщо той змерз, і заборонить палити люльку, якщо чоловік 

застуджений. Мегре завжди вірний своїй дружині і дуже її любить. Проживало подружжя 

у Парижі на бульварі Рішар-Ленуар. 

 

Чи мало коли-небудь подружжя Мегре власних дітей, незрозуміло. В оповіданні 

«Нотаріус з Шатонеф» і повісті «Шлюз № 1» мимохідь згадується, що у них народилася 

донька, яка невдовзі померла. Однак в «Записках Мегре» прозоро натякається, що мадам 

Мегре не могла мати дітей взагалі. У всякому разі, відсутність дитини стало справжньою 

трагедією для них обох. Оповідання «Різдво в домі Мегре» описує події, коли в сім'ю 

Мегре потрапила дівчинка, що залишилася без батьків. Подружжя дбало про неї, як про 

свою власну доньку. 

 

Після виходу на пенсію комісар переїжджає у власний будинок в Мен-сюр-Луар 

(фр. Meung-sur-Loire). Однак йому доводиться іноді повертатися в Париж, для того, щоб 

розслідувати черговий злочин.  

 

Судячи з усього, в кінці життя Мегре повернувся на службу в поліцію і, ймовірно, 

овдовів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8E%D1%80-%D0%9B%D1%83%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Жорж Сіменон написав 75 романів та 28 оповідань, героєм яких є Мегре. 

 

Пам’ятник Комісару Меґре 

 

У 1966 році в голландському місті Делфзейл, де у першому творі 

циклу («Петерс-Латиш») народився комісар Мегре, встановлено 

пам'ятник літературному герою (скульптор Пітер П. Д. Хонгт). На 

церемонії відкриття бурґомістр вручив Сіменону свідоцтво про 

народження Жуля Меґре, у якому вказано: «Жуль Меґре, місце 

народження – Делфзейл, дата народження – 1929 рік, батько – 

Жорж Сіменон, мати – не відома…» . 
 

 

 

 

 
Жорж Сіменон в Одесі 

 

За своє життя Сіменон переїжджав з місця на місце 27 

разів і подовгу жив у п'ятьох країнах. Із         1928-го до 1946 

року побував у Франції, Бельгії, Голландії, Норвегії, Італії, 

Польщі, Латвії, Туреччині, навіть в Африці. 

Найцікавіше: творець комісара Мегре двічі відвідав 

Одесу!  

Жорж Сіменон прибув до Одеси зі Стамбула 20 травня 

1933 року як французький журналіст на італійському пароплаві 

«Quirinale» разом з дружиною Тіgi, громадянкою США – 

Алісою Халь, репортеркою-журналісткою з Манчестера; Адою 

Міндлін, лікарем. Іноземці оселилися в «Londonskaya Hotel». За 

свою багатолітню історію гостями готелю були  письменники  А. Чехов, М. Горький, К. 

Паустовський, Р. Стівенсон, В. Маяковський, В. Катаєв, П. Коельо. Тут зупинялися 

балерини  А. Дункан та М. Плісецька, художник   І. Айвазовський,  актори С. Бернар,  М. 

Мастроянні,  А. Вертинський, Л. Утьосов, В. Висоцький, М. Владі, З. Гердт, М. Захаров,              

Е. Рязанов, М. Жванецький, М. Кабальє, Н. Міхалков, Ю. Башмет і навіть голлівудські 

зірки Тім Рот і Жан Клод ван Дамм. У готелі створені музей та галерея портретів відомих 

людей біля номерів, в яких вони зупинялися. Фотопортрет Сіменона знаходиться біля 

202-го готельного номера. 

Сіменон, 1933 Одеса, 

«Лondonskaya Hotel" 

Сіменон на відкритті пам'ятника 

Пам'ятника Мегре 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1966
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BB&action=edit&redlink=1
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Для пересування Одесою Жорж Сіменон 

використовував автомобіль «Лінкольн». Як людина, яка 

захоплювалась фотографією, він зробив безліч світлин на 

вулицях міста: краєвиди, архітектура, пам'ятники, а 

найголовніше, мешканці міста. У той час Сіменон ще не був 

знаменитим письменником, але вважався популярним 

журналістом: йому доводилося брати інтерв'ю у Гітлера, 

Муссоліні, Ганді, Троцького. І мета поїздки в Одесу теж 

була професійна – фотозйомка та написання репортажів для 

паризьких видань. 

  Сіменон потрапив в Україну в розпал Голодомору та сталінського терору. Вся 

територія Української РСР була охоплена масовим голодом, що спричинило 

багатомільйонні жертви. Голод і показуха, фальш і доноси неприємно вразили 

тридцятирічного письменника: «...Усі брешуть, шпигують, все щось приховують. Я це 

знаю, я це відчуваю». На жаль, саме таке враження склалося у іноземного гостя про 

Одесу. До журналіста була приставлена перекладачка (насправді співробітниця ГПУ), 

яка демонструвала закордонному гостю тільки світлі 

сторони радянської дійсності, однак справжній стан 

справ не міг сховатися від його професійного ока. 

Незважаючи на ретельну опіку, до Сіменона 

доходила інформація про загони червоноармійців, що не 

пускають голодних людей в місто в 1932 – 1933 роках. 

Жорж Сіменон цікавився життям простих людей, яких 

він фотографував. На його світлинах ми бачимо, як 

навколо одеського «Нового ринку» на тротуарах 

змарнілі жінки продають свій «антикваріат». Не допомогли навіть зусилля гіда Соні, яка 

привела його на Французький бульвар, де прогулювались відпочивальники санаторіїв. 

«Фотографуйте», закликала вона. «Мені не потрібні ці ситі люди», – відповідав Сіменон, 

доводячи перекладачку до сліз.  

Його журналістські репортажі (двадцять три) про цей візит були опубліковані у 

французькому тижневику «Le jour» (День) у квітні – травні 1934 року. Враження про 

візит в СРСР відображені в книзі «Люди в будинку навпроти» (Париж,           1934 р.) – 

єдиному політичному романі, написаному Сіменоном. Дія роману відбувається в Батумі. 

Автор відображає задушливу атмосферу в країні, створену сталінським режимом.  

Спогади про Одесу і Батумі увійшли в главу «Народ, 

який хоче їсти» книги «Мої вчення. Репортажі 1931 – 

1946». 

Публікації Сіменона носили влучні заголовки: «Злидні, які не можуть бути 

заховані, незважаючи на всі вжиті заходи», «Заборонено виходити без гіда», 

«Організований блеф для туристів». У репортажах Сіменона з Одеси зустрічаються й 

анекдоти тієї епохи.  

Як от: «В магазин «Торгзін» (Всесоюзне об'єднання з торгівлі з іноземцями) 

заходить жінка і пропонує купити у неї останню срібну ложку. Цю ложку зважують і 

вручають їй товарний чек. Вона поспішає в продовольчий відділ, де просить продати їй 

шматок ковбаси. Однак продавець відповідає, що для цього їй потрібно здати ще 10 

таких ложок. Нещасна жінка-покупець просить відпустити їй шматок сала. Все одно 

Одеса, 1933 р. 

Одеська барахолка, Одеса, 1933 р. 
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мало. Тоді вона показує на білий хліб. І його не може придбати на свій чек. Показує на 

буханку чорного. Знову дорого! Здивована жінка запитує, що ж вона може купити в 

магазині на свій чек. «Ось цю алюмінієву ложку!», – незворушно відповідає їй продавець. 

 

Інший анекдот: «Двоє робітників, прогулюючись Москвою, мало не на кожному 

кроці бачать величезні плакати з написом: «П'ЯТИРІЧКА». 

– Ти знаєш, що таке «П'ятирічка»? – запитує один іншого. 

– Ні. А давай я запитаю про це у самого товариша Сталіна! 

Робітник входить в кабінет Вождя народів. Той сидить за столом і гризе свій олівець. 

– Товаришу Сталін! Поясніть мені, будь ласка, що таке «П'ятирічка»? – запитує він.  

Сталін подивився на олівець, який він гриз, і сказав: 

– Товаришу! Ти бачиш цей олівець? Так ось. Зараз він у мене один, а через п'ять років 

таких олівців буде п'ятдесят мільйонів! 

Гордо вийшов робітник з Кремля і поспішив до свого друга: 

– Тепер я знаю, що таке «П'ятирічка», і зараз поясню тобі ... – При цьому робітник 

засунув свої руки в кишені, щоб знайти там «наочне приладдя». Але дістав лише 

сірникову коробку. – Ось бачиш цю сірникову коробку? Так ось. Зараз у мене одна, а через 

п'ять років таких коробок буде п'ятдесят           мільйонів ... 

Задоволений поясненням, його друг йде додому, але по дорозі зустрічає ще одного свого 

товариша. 

– До речі, – каже він йому. – Тепер я знаю, що таке «П'ятирічка». Сам товариш Сталін 

це пояснив. Дивись ... 

Він риється в своїх кишенях, але вони порожні. Тоді, подивившись навколо себе, робітник 

бачить, як вулицею проходить траурна процесія з труною, покритою червоною 

тканиною. 

– Ти бачиш цю труну? Так ось. Зараз вона одна. А через п'ять років їх буде п'ятдесят 

мільйонів ...». 

 

Але найголовніше, що збереглося від цієї поїздки, звичайно, зроблені Сіменоном 

фотографії. 

Відомий одеський краєзнавець Сергій Калмиков зібрав відомості про Сіменона-

фотографа. Захопившись фотографією в 1932 році, літератор не випускав фотоапарат з 

рук до 1935 року. З більшовицької Одеси він писав: «Я поклявся собі не цікавитися 

ідеями, бути оператором і ніким більше, виробником миттєвих світлин». 

25 червня 1933 року на пароплаві «Грузія» Жорж Сіменон відбув до Батумі, де мав 

намір пробути до 1 липня 1933 року. 

З Батумі відправився в Константинополь.  

Не менш цікаві його тодішні спогади про Туреччину. «У червні 1933 року я добрих 

десять разів зустрічав Гітлера в Константинополі, в кайзерівському палаці. В ті часи, коли 

він, будучи канцлером, гарячково проводив свою виборчу кампанію. Я бачив Муссоліні, 

невтомно поглядав на легіони юнаків, які марширували перед ним. А одного вечора на 

Монпарнас я впізнав Ганді в оповитій білим фігурі, в супроводі молодих жінок-

фанатиків». 

Вдруге письменник повторив подорож до Одеси разом з дітьми і внуками в 1965 

році. Багато вражень виніс письменник від цієї поїздки. 
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«В Одесі хочеться жити і творити, писати прекрасні романи, повісті 

... У мене про це місто прекрасні спогади. Найбільше мене вразили 

вулиці, засаджені деревами, що квітнуть, і в передмістях маленькі 

будиночки, дуже веселі і різнокольорові» (з листа Ж. Сіменона до 

Одеського літературного музею від 26 вересня 1978 р., Лозанна, 

Швейцарія). З музеєм 1978 року у Сіменона встановився постійний 

контакт. А в листі від 8 листопада 1978 року письменник повідомляє, 

що в його автобіографічному романі «Pedigree» («Мій родовід») 

йдеться про одеситку Фріду Ставицьку, яка проживала в Льєжі в 

сімейному  

 пансіоні його матері. Письменник просить розшукати 

інформацію про долю революціонерки. Проте ніяких даних про 

Фріду Ставицьку не вдалося встановити, очевидно, вона загинула в роки репресій.  

Завдяки старанням завідувачки сектору зарубіжної літератури Одеського 

літературного музею Анни Полторацької, яка листувалася з письменником, достоменно 

відомо: Сіменон бував в Одесі двічі. Відомо, що обидва рази письменник приїхав у СРСР 

морським шляхом. Вперше він відвідав Одесу в червні – липні 1933 року і перебував тут 

п'ять-шість діб. 

Жорж Сіменон подарував музею кілька своїх книг і трубку, подібну до тієї, яку 

курив сам комісар Мегре. Зв'язки з Одеським літературним музеєм не припинялися до 

кінця життя письменника. 

Син письменника 60-річний Джон Сіменон у рік 105-річчя 

від дня народження свого батька відвідав Одесу, де три чверті 

століття назад вперше побував його батько. Колись батько 

зупинявся в готелі «Лондонський», що на Приморському 

бульварі. Будучи класним репортером, він зробив тут чимало 

фотознімків. Багато з них збереглися в сімейному архіві: з видами 

Оперного театру, бульварів, приходу ескадри Чорноморського 

флоту, пейзажами Аркадії, яскравими пляжами і Привозом ... Ряд 

одеських видів серед трьох тисяч фотографій виявлено на 

початку 21 століття в швейцарській Лозанні, де письменник жив 

з 1955 року до своєї смерті. «Багато в чому завдяки цим 

фотодокументам зараз достеменно відомо, що батько, 

перебуваючи в Одесі, прагнув відобразити найбільш характерні куточки цього 

прекрасного міста», – зазначив Джон Сіменон, – Я зробив світлини сучасного міста – тих 

же місць, які колись зобразив батько, і щиро здивований тим, що Одеса за довгі роки не 

змінилася. Залишилися готель, бульвар, пляжі. Звичайно, все не може залишатися 

постійним, але приємно, що не змінюється сама атмосфера...». 

Незважаючи на невідступне стеження співробітників ГПУ 

за іноземцем, велелюбний письменник захоплювався чарівними 

одеситками. У свій перший візит в Одесу Сіменон відвідав 

«будинок під червоним ліхтарем». У своїх «Інтимних мемуарах» 

Сіменон вказував, що переспав з 10 тисячами жінок. Його 

дослідники, розуміючи, що цифра не дуже-то реальна, 

прискіпливо з'ясували справжнє число жінок, які стали об'єктами 

Фріда Ставицька 1912 р  

Син письменника Жоржа 

Сіменона 60-річний 
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сексуальних інтересів мсьє Жоржа. Їх виявилося трохи менше, хоча кількість все одно 

вражає – тисяча п'ятсот. 

 

Сіменон і Друга світова війна 

 

Після нападу Німеччини на Нідерланди у Другій світовій війні 10 травня 1940 р. 

Сіменон, як і всі резервісти у своїй країні, був призваний до складу бельгійської армії. 

Коли німецькі війська забрали будинок у Ньйолі, сім'я тричі переїздила під час війни, але 

завжди залишалася біля Ла-Рошелі. З часу вторгнення німецьких військ численні колони 

біженців прямували з Бельгії до Франції, район Ла-Рошель був оголошений зоною 

прийому, а Сіменон з його зв'язками в цьому районі був призначений комісаром у справах 

бельгійських біженців. Пізніше Сіменон заявив, що він був відповідальний за 300 000 

біженців протягом п'яти місяців. У будь-якому випадку, Сіменон відстоював своїх 

співвітчизників з відданістю. Після перемир’я 22 червня 1940 року він відповідав за 

повернення поїздів біженців до Бельгії; для цього йому довелося працювати спільно з 

німецькими окупаційними військами. Він склав із себе ці повноваження 12 серпня1940 

року.  

Поведінка письменника під час Другої світової війни була неоднозначною, його 

навіть зараховували до колабораціоністів (зокрема, мова йшла про німецькі фільми за 

книгами Сіменона). Насправді ступінь його залучення в політику був мінімальний. Проте 

протягом 5 років після війни на нього була накладена заборона на видавничу діяльність. 

За іншими джерелами, Сіменон відразу після приходу Гітлера до влади сам наклав 

заборону на видання своїх книг у нацистській Німеччині. 

Пізніше Сіменон розповів про долю біженців у двох романах: "Le Clan des 

Ostendais"(«Клан де Остенде») і «Le Train» («Поїзд») (екранізованих в 1973 році). Після 

цього він закінчив роботу на тему війни.  

За пропозицією André Gide, з яким у той час він вів жваве листування, Сіменон переробив 

автобіографічний роман у формі розповіді від першої особи зі зміненими іменами у 

роман «Pedigree («Родовід»). 

Щоб уникнути допитів у 1945 році, Сіменон залишає Париж і переїжджає до 

Північної Америки, згодом до Канади. 

 

У США та Канаді (1945-1955) 

 

5 жовтня 1945 року прибув разом з 

дружиною Tigy та сином Марком до Північної 

Америки. Сіменон, налаштований на нові 

враження, відразу відчув себе в новому світі як вдома. 

Йому подобався американський спосіб життя, 

демократичний дух і індивідуалізм. Через те, що 

погано знав англійську, Жорж Сіменон поїхав у 

франкомовну Канаду, де зняв два котеджі в Сент-

Маргеріт-дю-Лак-Массон (Ste-Marguerite du Lac 

Masson), на північний захід від Монреаля, одне для 

проживання, а інше для роботи. Шукаючи собі 

секретаря, він зустрів Деніз Уімет, яка стала його 
Жорж  Сіменон у США 

https://uk.wikiqube.net/wiki/Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson,_Quebec
https://uk.wikiqube.net/wiki/Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson,_Quebec
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другою дружиною, всього через місяць після свого приїзду. Сіменон був зачарований 25-

річною канадійкою французького походження. Пізніше  описав її як найскладнішу жінку, 

яку він коли-небудь зустрічав. Їхні стосунки були складними з самого початку, 

пристрасть була бурхливою з обох боків, і Сіменон писав: «Були моменти, коли я не міг 

вирішити, чи люблю я її, чи ненавиджу». 

Його перший роман, «Три спальні на Манхеттені» («Trois chambres à Manhattan»), 

написаний на американському континенті, був присвячений зустрічі з Деніз. Свого 

персонажа Мегре («Мегре в Нью-Йорку») він також перевіз через Атлантику. У наступні 

роки Сіменон подорожував по континенту. Він побував у Флориді і на Кубі, оселився в 

Арізоні в 1947 році, спочатку в Тусоні, наступного року в Тумакакорі і, нарешті, в 1949 

році він переїхав до Кармел-бай-зе-Сі в Каліфорнії. 29 вересня 1949 року в нього 

народився другий син Джон. 21 червня 1950 року Сіменон розлучився з Тіgi в Ріно і 

наступного дня одружився з Деніз. 

Із вересня нова сім'я жила на фермі в Лейквілль, штат Коннектикут. Наступні п'ять 

років були найпослідовнішими й найпродуктивнішими в житті Сіменона. Проживаючи в 

США, він отримав літературні нагороди, був призначений президентом Товариства 

містичних письменників Америки в 1952 році та обраний членом Американської академії 

мистецтв і літератури.  

Поїздка в Європу того ж року стала тріумфальним поверненням на батьківщину. 

Його слава, репутація й успіх росли. 23 лютого 1953 року народилася Марі-Жорж, яку 

звали Марі-Жо, єдина дочка Сіменона, з якою у нього були особливо близькі стосунки. 

В інтерв'ю New Yorker Сіменон заявив: «Я один із щасливчиків». Він навіть подумав про 

громадянство США, але відмовився, коли його образ Америки затуманився під впливом 

епохи Маккарті. 

У Деніз наростали психічні проблеми, яких він сподівався позбавитись, переїхавши 

в інше місце. У березні 1955 року його запитали, що Сіменон думає про Америку, 

відповідь письменника була дуже непереконливою. Наступного дня Жорж Сіменон 

вирішив залишити Канаду і повернутися в Європу. 

 

Особисте життя 

 

Якщо знаменитий книжковий комісар Мегре – зразок сім'янина, турботливий 

чоловік і батько, то його творець Сіменон – повна протилежність персонажу. 

Жорж Сіменон мав надзвичайний успіх у жінок. В останніх мемуарах він 

стверджував, що мав роман з величезною кількістю жінок. 

Письменник тричі був одружений. Перший раз –  на своїй землячці з Льєжа на ім'я 

Регіна Раншон – Тіgі. Він привіз її в Париж, де вона займалася живописом. Відвідували 

улюблені художниками і письменниками кафе на Монпарнас, а коли була можливість, 

їхали подорожувати.  
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 В 1933 році Тіgі супроводжувала чоловіка під час 

подорожі в Одесу за фальшивим паспортом Алісон Хьюз-

Холл, журналістки з США. Тіgі народила письменнику  

сина Марка. Письменник зраджував дружині з 

гувернанткою власної дитини. Одного разу, несподівано 

увійшовши до кабінету чоловіка, Тіgі  застала його зі 

служницею. Вибухнув страшний скандал. Дружина хотіла 

піти з дому, проте Жоржу вдалося утримати її. Було 

укладено «джентльменську» угоду заради їхнього сина: для 

світу вони залишаться чоловіком і дружиною, але стосунки 

між ними відтоді носили суто дружній характер. Незабаром вони розійшлися. 

 

Через шість років в США Жорж зустрівся з Деніз Ойме. 

Роман сорокадворічного письменника і двадцятип'ятирічної 

франко-канадки відрізнявся небувалим навіть для Сіменона 

напруженням пристрасті. Від цього шлюбу народилося двоє 

синів, П'єр і Джонні, і дочка Марі-Жо, яку Жорж називав 

Оленятком і любив понад усе на світі. 

Коли підросли діти, стосунки подружжя абсолютно 

розладналися. Сіменон був одержимий зрадами, а Деніз 

Ойме не могла пробачити цього. Чоловік продовжував 

вдаватися до плотських утіх з покоївкою. Деніз, на відміну 

від Тіgі, не змогла змиритися з нескінченними зрадами Сіменона. На тлі руйнування сім'ї 

жінка запила, у неї діагностували психічні розлади. Однак сімейне життя з коханою 

жінкою закінчилося не просто скандальним розлученням, а й трагедією. 

 

Останні роки свого життя Деніз перебувала переважно в 

клініках. Щоб помститися чоловікові за зраду, вона у 1978 році 

надиктувала журналісту книгу «Пташка для кота» про будні зі 

знаменитим письменником, описавши побої й образи, нанесені 

своїй дружині. Одкровення зустріли з небувалим ажіотажем. 

Донька Марі-Жо благала матір дати спростування, викупити 

тираж та знищити його. Але мати була непохитна. Галас і 

недвозначні вислови матері довели до самогубства дочку 

Сіменонів, яка обожнювала свого батька. Марі-Жо застрелилася 

в своїй квартирі на Єлисейських полях. Їй було 25 років. Це був 

крах мрії письменника про щасливу родину. Сіменон 

розпрощався з Америкою і поїхав до Швейцарії. Там він 

оселився в маленькому будиночку і почав писати мемуари. 

 

 

 

Жорж Сіменон і перша дружина 

Регіна Раншон (Тіgі) 

 

Сіменон з дочкою Марі-Жо  

Жорж Сіменон з другою дружиною 

Деніз Ойм 
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З третьою дружиною, Терезою Сберелен, тієї самою на 23 

роки молодшою покоївкою, Сіменон прожив до кінця життя в 

цивільному шлюбі. За словами Сіменона, саме вона дозволила 

пізнати любов і зробила його щасливим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрілі роки 

 

У зрілому віці забезпечений Сіменон вів богемне життя. 

Його близькими приятелями були Чарлі Чаплін, Джозефіна 

Бейкер, Артур Міллер ...  

У 1952 році Сіменона обирають членом Королівської 

академії наук і мистецтв Бельгії. У липні 1955 року 

письменник  переїжджає до Швейцарії, оселившись 1957 року 

в Ешандане, неподалік від Лозанни. 

 Осінь свого життя письменник тихо і скромно проживав у 

невеликому «рожевому будиночку» на околиці Лозанни. Останній роман про Мегре він 

написав у лютому 1972 року, тоді  письменник без жодних видимих причин оголошує, 

що більше не писатиме романи. Однак Сіменон не відмовляється від письменства взагалі. 

З 1972 по 1989 рік надиктував  двадцять один том цікавих і відвертих спогадів (серія «Я 

диктую»).  

Тут він і прожив до самої смерті.  

Легенда детективного жанру Жорж Сіменон помер 4 вересня 1989 року в Лозанні. 

Причини смерті виявилися природні для його віку: 

письменникові йшов 87-й рік. До останнього дня Сіменон 

стежив за тим, що відбувається в світі і давав інтерв'ю. 

Спадкоємцям письменник залишив величезні статки, що 

обчислювалися сотнями мільйонів доларів. Друга дружина, Деніз, 

отримала більшу частину грошей, а Терезі дістався будинок в 

Лозанні. Спадщину поділили і між синами Сіменона: 

кінорежисером Марком, продюсером Жаном і П'єром, який на той 

час був студентом. 

 

Стиль письменника 

У своїй творчості Сіменон рішуче дотримувався простого стилю. За його власними 

словами, він обмежив словниковий запас своїх творів до 2000 слів. Хоча його хвалили за 

Жорж Сіменон з третьою            

дружиною Терезою Сберелен 
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мистецтво описів, деякі з яких були вбудовані в сюжет, а деякі переривали його як 

вставлені картини. За словами Стенлі Дж. Ескін, Сіменон був проникливим 

спостерігачем, що дозволяло йому малювати сцени, які, здавалося б, залучали читача до 

дії. Атмосфера його прози часто будується на відповідності внутрішніх і зовнішніх 

елементів сюжету, теми, персонажа і навколишнього оточення. Погода, яка впливає на 

настрій людей, завжди має особливе значення. Сіменон також стежить за повсякденними 

дрібницями в світі своїх персонажів: фізичний стан, чи то в результаті застуди або нового 

взуття, завжди має пріоритет над тим, що відбувається насправді. В драматичні і трагічні 

моменти Сіменон свідомо протиставляє опис повсякденності будь-якому пафосу, що 

наростає. Британський письменник Раймонд Мортімер назвав Сіменона «поетом 

буденного», Йозеф Ліки – «генієм реалістичної візуалізації». 

 

Літературна творчість 

З ім'ям Жоржа Жозефа Крістіана Сіменона 

пов'язаний особливий напрямок детективного жанру – 

соціально-психологічний детектив. Досить згадати його 

твори про комісара Мегре, які перетворили простого 

журналіста у всесвітньо відомого письменника, кумира 

кількох поколінь. Багато дослідників вважають, що 

прототипом найвідомішого персонажа – Мегре був сам 

Жорж Сіменон, як вважав син письменника, образ 

легендарного комісара – це, скоріше, те, яким хотів бути батько.  

 Публіка познайомилася з найвідомішим персонажем письменника комісаром 

Мегре завдяки роману «Петерс-Латиш», написаному в Делфзейлі. Цей твір разом з 

романами «Ціна голови», «Пан Галле помер» і «Коновод з баржі «Провидіння» Сіменон 

передав видавництву «Файар» для публікації під власним прізвищем. 

Твори Сіменона – це не тільки детективні повісті про комісара Мегре. Головними 

своїми творами він вважав «психологічні», або, як їх сам називав, «важкі» романи, такі 

як «Потяг», «Бруд на снігу», «Поїзд з Венеції», «Президент». У них з особливою силою 

виявлялася складність світу, людських взаємин, психологізм життя. В кінці 1972 року 

Сіменон прийняв рішення не писати більше романів, залишивши незакінченим черговий 

роман «Оскар». В останні роки життя Сіменон написав ряд автобіографічних робіт, таких 

як «Я диктую», «Лист до моєї матері», «Прості люди», «Вітер з півночі, вітер з півдня». 

В автобіографічній книзі «Інтимні щоденники» (фр. Mémoires intimes, 1981) Сіменон 

розповідає про сімейну трагедію – самогубство своєї дочки Марі-Жо в 1978 році, і про 

свою версію подій, що призвели до її загибелі. 

Жорж Сіменон поділяв «справжню» літературу і розважальну. Твори легкого 

жанру він вважав за краще видавати під псевдонімами, вважаючи деякі свої твори 

другосортними, що допомагають «набити руку». 

Письменник мав бажання жити повним життям. Подорожі в Африку, Східну 

Європу, Середземноморськими країнами збагатили його досвід, а розпочата в 1935 році 

кругосвітня подорож серйозно поповнила багаж знань і запаси фантазії. 

Під час поїздки народилися твори: «Час негра», «Європа в 1933 році», «Будинок на 

каналі», «Банановий турист» та інші. До цього моменту письменник випустив 18 книг 

про комісара Мегре і вирішив почати роботу над творами, які міг би віднести до 

«справжньої» літератури. Завершивши співпрацю з видавництвом «Файар», Сіменон 
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почав співпрацювати з видавництвом «Gallimard», яке випустило романи «Сім'я Питар», 

«Невідомі в домі», «Вдова Кудерк». 

Матеріали для книг Сіменон черпав із зовнішнього середовища, помічаючи деталі 

того, що відбувається навколо нього. У 1930-ті роки письменник, вже здобувши симпатії 

публіки, брав участь в розслідуванні злочинів, співпрацюючи з поліцією. Цикл коротких 

оповідань під назвою «Термінова поліцейська допомога», або «Нові паризькі таємниці» 

надрукувала в 1937 році газета «Paris Soir». У 1942-му до читачів повернувся комісар 

Мегре. 

Літературознавці виділяють у творчості і бібліографії Сіменона два напрямки: 

книги про Мегре і романи, які сам автор назвав «важкими». У 1950 році він написав 

«Записки Мегре», розповівши історію створення персонажа. В молодості письменникові 

хотілося створити образ захисника, який готовий прийти на допомогу простим людям, 

знав про них все і готовий був дати пораду. Таким виявився Жуль Мегре. 

Через звинувачення у співпраці з фашистами, 

висунутих після Другої світової війни, в 1945-му 

Сіменон покинув Францію і перебрався в США. 

Враження від життя в новій країні він висвітлив у 

романах «Трикімнатна квартира з видом на 

Манхеттен», «Загубилася кобила», «Дно пляшки». 

У 1955 році Сіменон повернувся в Європу і 

облаштувався в Швейцарії. Він продовжував творити, випускаючи книги про комісара 

Мегре і романи на кшталт «Поїзд» і «Маленький святий». 

У 1973 році письменник залишив літературну діяльність як романіст. Він 

повернувся до написання автобіографії. Цей жанр цікавив Сіменона і раніше.      З-під 

його пера вийшли твори «Pedigree» («Родовід»), «Лист до моєї матері», «Я диктую». 

Після самогубства дочки автор опублікував «Спогади про сокровенне». 

 

 
 

 

Цікаві факти про Сіменона 

 

• З дев’ятнадцяти до двадцяти восьми років Жорж Сіменон написав 181 роман, 1075 

оповідань для дорослої публіки і 150 – для дітей. З 1929 до 1933 року випущено 19 книг 

про комісара Мегре. 

• Перший роман про Мегре Сіменон написав за 6 днів, а п’ять наступних – всього за 

місяць. Цей персонаж фігурує у 80 творах. Комісар Мегре має свідоцтво про народження, 

видане бургомістром міста Делфзейл, згідно з яким чоловік народився в 1929 році, а його 

батьком є Жорж Сіменон. 

• У 1952 році Сіменона обрали членом Бельгійської академії наук. 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Gallimard
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• За надзвичайну літературну плодючість брати по перу жартівливо звали Сіменона 

«Сітроен від літератури». 

• Екранізація романів про комісара Мегре користується популярністю серед 

шанувальників детективів. Фільми «Вільне падіння», «Незнайомець в домі», «Плюшевий 

ведмедик», «Бетті» також зняті за творами Сіменона. Сьогодні фото і цитати 

письменника красуються в усіх підручниках з літератури ХХ 

століття. 

• У Льєжі, рідному місті письменника, в будівлі, де колись проживав 

письменник, діє будинок-музей Сіменона. 

 

• Так само в Льєжі, на вулиці Леопольд, на лавочці, що знаходиться 

за ратушею, можна побачити самотню фігуру людини з незмінною 

люлькою і в капелюсі – це пам'ятник Жоржу Сіменону. 

 

• Зображення Жоржа Сіменона можна зустріти на 

бельгійській поштовій марці, випущеній в 1984 році. 

 

 

 

• На честь 100-річчя від дня народження письменника у 2003 

році була випущена пам'ятна монета в 10 євро, на лицьовій стороні якої викарбувано 

портрет Жоржа Сіменона.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Про звички письменника 

 

Починаючи чергову книгу, Сіменон вішав на двері табличку «Прохання не 

заважати!», опускав штори і набивав тютюном шість трубок, щоб безперервно палити, не 

відриваючись від роботи. Як боксер, він зважувався перед початком і після закінчення 

кожної книжки, відзначаючи спад ваги. Писав від руки, дуже дрібним почерком, 

пояснюючи, що так менше втомлюються зап'ясті. 

Почерк з роками у письменника залишався незмінно дрібним, майже бісерним, але 

тонким і точним. 

Сіменон вороже ставився до будь-якого редагування своїх текстів. Можливо, саме 

тому на початку одного з його романів героя звуть Жан-П'єр, а ближче до кінця він 

перетворюється в Жан-Поля. 
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Сіменон в цифрах 

 

У творах Сіменона є посилання на 1800 географічних назв на всіх континентах, ним 

створено 9000 персонажів: 

 103 епізоди з Меґре (75 романів і 28 оповідань); 

 117 інших романів; 

 загальний обсяг – 25000 сторінок; 

 повне зібрання творів становить 27 томів; 

 загальний наклад його творів становить 600 мільйонів примірників; 

 твори перекладено 55 мовами; 

 твори видано в 44 країнах; 

 створено більше 50 фільмів за його творами; 

 написано також тисячі газетних статей; 

 близько 1000 репортажів з усього світу. 

 

 

Псевдоніми Сіменона 

 

 

У різні роки своєї творчої діяльності у Сіменона було приблизно 16 псевдонімів. 

З-поміж них: 

Ж. Сім (фр. G. Sim), 

Жорж Сім ( фр. Georges Sim),  

Жак Дерсон (фр. Jacques Dersonne), 

Жак Дорсаж (фр. Jean Dorsage), 

Жорж-Мартен Жорж (фр. Georges-Martin Georges), 

Жан дю Перрі (фр. Jean du Perry), 

Гастон В’ялі (фр. Gaston Vialis), 

Крістіан Брюлль (фр.Christian Brulls), 

Люк Дорсан (фр. Luc Dorsan), 

Жом Гат (фр. Gom Gut), 

Гом Гут (фр. Gom Gut).  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://znaimo.com.ua/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://znaimo.com.ua/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://znaimo.com.ua/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://znaimo.com.ua/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://znaimo.com.ua/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://znaimo.com.ua/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://znaimo.com.ua/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://znaimo.com.ua/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://znaimo.com.ua/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://znaimo.com.ua/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Цитати письменника 

Людина читає, щоб впізнати себе в героях книги. 

Існує тільки одна мораль – та, за допомогою якої сильні поневолюють слабких. 

Починаєш курити, щоб довести, що ти чоловік. Потім намагаєшся кинути палити, щоб 

довести, що ти чоловік. 

Я читаю кримінальний кодекс і Біблію. Біблія – жорстока книга. Можливо, 

найжорстокіша, яка коли-небудь була написана. 

Життя інтелектуалів протікає у вузькому колі. І читають вони один одного. І пишуть один 

для одного. 

Розуміти людей, а не судити. У житті немає злочинців – є тільки жертви. 

Домашні завдання вчителі задають учням, а влучають у батьків. 

Кожен вважає себе винятковим і не бажає рівнятися зі звичайними смертними. 

Писати – це не професія, а покликання, нещастя. Я не думаю, що художник коли-небудь 

може бути щасливим. 

Ми всі потенційні персонажі роману – з тією різницею, що герої роману дійсно можуть 

прожити своє життя повною мірою.  

  

Нагороди і номінації 

 

У 1966 році Сіменону була присуджена вища нагорода MWA 

(Mystery Writers of America) – Grand Master Award (Премія Едгара Аллана 

По часто, премія «Едгар», англ. Edgar Award), названа на честь 

американського письменника Едгара По, вручається щорічно асоціацією).  

 

 

1959 року Премію Едгара Аллана По в номінації 

«Найкращий іноземний фільм» (1949 – 1966) було присуджено фільму 

«Мегре розставляє тенета» (в перекладі каналу «Культура»: 

«Мегре розставляє пастки»). Детективний фільм 1958 року за участю 

Жана Габена і Анні Жирардо, спільного виробництва Франції та Італії. 

Фільм знятий за однойменним романом Жоржа Сіменона і є 

частиною серії фільмів і романів про вигаданого персонажа, 

комісара поліції Жуля Мегре. 

 

 

 

Жан Габен - в ролі Жюля 

Мегре 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%BE
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Видатні особистості про творчість Жоржа Сіменона 

 

Сіменон – один з рідкісних прикладів популярного автора бестселерів, якого також 

високо цінували колеги-письменники. Одним з його перших шанувальників в 1935 році 

був Герман Граф Кейзерлінг, що назвав Сіменона «дивом природи» і дав йому титул 

«Геній-ідіот», яким Сіменон дуже пишався. 

Дружба зв'язала Сіменона на ранньому етапі з Андре Жидом, який в 1939 році 

писав: «Я вважаю Сіменона великим романістом, можливо, найбільшим романістом, 

який є у французькій літературі сьогодні». В романах Сіменона його вражав 

несподіваний для порівняно молодого письменника запас життєвих спостережень, 

знання з найрізноманітніших областей людської діяльності. 

Творчість Сіменона також цінували такі письменники, як Ф. Моріак,           Ж. 

Бернанос, Р. Мартен дю Гар, Ч. Сноу і багато інших. Охоче читали їх                   Е. 

Хемінгуей, Л. Арагон, У. Фолкнер, Ж. Кессель, А. Мальро, 

В Америці Генрі Міллер став тим Другом, який розсудив: 

«Він – все, чим хотів бути письменник, і він залишається 

письменником. Письменник нестандартний, як всім відомо. Він 

дійсно є унікальним не тільки сьогодні, але і в будь-яку іншу 

епоху». Федеріко Фелліні, друг Сіменона,  сказав, враховуючи 

обсяг роботи: «Я ніколи не міг повірити, що Сіменон дійсно 

існує». 

Серед читачів Сіменона було багато авторів світової літератури.  

Вільям Фолкнер зізнався: «Мені подобається читати 

кримінальні романи Сіменона. Вони нагадують мені Чехова».  

 

«Я читаю кожен новий роман Сіменона», – говорив Вальтер Бенджамін. 

 

Ернест Хемінгуей хвалив «дивовижні книги Сіменона».  

 

Курт Тухольський писав: «Ця людина володіє великим і таким рідкісним даром епічного 

оповідання, нічого не розповідаючи. Його розповіді зазвичай взагалі не мають змісту... І 

ви не можете відкласти книгу – вона розриває вас, ви хочете знати, як це відбувається, 

але …» 

 

Торнтон Уайлдер розсудив: «Оповідач – найрідкісніший з усіх талантів 20-го століття. 

Сіменон володіє цим талантом до кінчиків пальців. Ми всі можемо вчитися у нього».  

 

На думку Габріеля Гарсії Маркеса, він був «найважливішим письменником нашого 

століття». 

 

Багато письменників, що пишуть детективи, захоплювалися Сіменоном.  

 

Для Дашіелла Хеммета він був «найкращим письменником-криміналістом наших днів».  

 

Федеріко Фелліні, з яким дружив 

Сименон, 1965 рік. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
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Для Патрісії Хайсміт  – «найбільшим оповідачем наших днів». Для У. Р. Бернетт  – «не 

тільки кращим письменником-криміналістом, але і одним з найкращих письменників». 

 

 Фрідріх Глаузер похвалив серію про Мегре: «Майже всі романи написані за однією 

схемою. Але всі вони гарні. У них панує атмосфера людяності».  

 

Джон Бенвілл написав свій перший детективний роман, тому що він був «вражений 

Сіменоном».  

Така кількість шанувальників Сіменона, привернула увагу критиків. Для Джуліана 

Барнса це було «іноді якесь збентежене захоплення», яке деякі великі письменники 

виявляли повагу  Сіменону.  

 

Йохен Шмідт також вважав Сіменона «дуже переоціненим». Його репутація «великого 

письменника» – це «один з тих трюїзмів, у яких уже є якийсь м'який післясмак». 

Твори Жоржа Сіменона переведені на всі основні мови світу. 

 

Твори Жоржа Сіменона 

 
«…чудові  книги  Сіменона …» 

Ернест Хемінгуей 

 

Скласти повну бібліографію Сіменона – справа практично безнадійна. За різними 

джерелами, тільки під своїм ім'ям він випустив близько 200 романів (з них близько 80 

присвячені комісару Мегре) і приблизно стільки ж під псевдонімами, яких у нього було 

більше десяти. Видане кілька років тому у Франції зібрання творів письменника включає 

72 томи. 

 

Повні зібрання творів 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
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Собрание сочинений : в 30 т. Т. 8 : Дождь идет ; Показания 

мальчика из церковного хора ; Я вспоминаю ; Мегрэ и    неизвестная : 

повести и роман / Жорж Сименон ; [пер. с фр. под. ред. Ю. Б. Корнеева]. 

– Москва : Копирайт, 1997. – 385 с. 

 

   

 

 

 

           Собрание сочинений : в 30 т. Т. 10 : Мегрэ сердится ; Судьба 

семьи Малу ; Мегрэ и мертвец : романы / Жорж   Сименон ; [пер. с фр. 

под. ред. Ю. Б. Корнеева]. – Москва : Копирайт, 1997. – 383 с. 

 

 

 

 

 

Собрание сочинений : в 30 т. Т. 11 : Мегрэ в Нью-Йорке ; Грязь 

на снегу ; Братья Рико : романы / Жорж Сименон ; [пер. с фр. под. ред. 

Ю. Б. Корнеева]. – Москва : Копирайт, 1997. –  431 с.  

 

 

 

 

 

Собрание сочинений : в 30 т Т. 12. До самой сути ; Мегрэ у 

коронера ; Черный шар / Жорж Сименон ; [пер. с фр. под. ред.    Ю. Б. 

Корнеева]. – Москва : Копирайт, 1997. – 351 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Собрание сочинений : в 30 т.  Т. 13 : Мой друг Мегрэ ; Четыре 

дня бедного человека ; Маленький человек из Архангельска : 

романы / Жорж Сименон, [пер. с фр. под. ред. Ю. Б. Корнеева]. – 

Москва : Копирайт, 1997. – 383 с. 
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Собрание сочинений : в 30-ти т. Т. 14 : Новый человек в городе 

; Револьвер Мегрэ ; Свидетели / Жорж Сименон ; [пер. с фр. под. ред. 

Ю. Б. Корнеева]. – Москва : Копирайт, 1997. – 383 с. 

 

 

 

 

 

Собрание сочинений : 30 т. Т. 15 : Мегрэ и      долговязая ; 

Смерть    Беллы ; Красный свет : романы / Жорж Сименон ; [пер. с 

фр. под. ред. Ю. Б. Корнеева]. – Москва : Копирайт, 1997. – 352 с. 

 

 

 

 

 

 

Собрание сочинений : в 30-ти т. Т. 16. Мегрэ ищет голову ; 

Сын ; Кот / Жорж Сименон ; [пер. с фр. под ред.      Ю. Б. Корнеева]. 

– Москва : Копирайт, 1997. – 367 с. 

 

 

 

 

 

 

Собрание сочинений : в 30 т.  Т. 17 : Мегрэ у   министра ; 

Премьер-министр ; Сомнения Мегрэ : романы / Жорж Сименон ; 

[пер. с фр. под ред. Ю. Б. Корнеева]. – Москва : Копирайт, 1997. – 

351 с. 

 

 

 

 

 

 

Собрание сочинений : в 30-ти т. Т. 18. Гнев Мегрэ ; Поезд ; 

Господин с собачкой / Жорж Сименон ; [пер. с фр. под ред.  Ю. Б. 

Корнеева]. – Москва : Копирайт, 1997. – 333 с. 
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Собрание сочинений : в 30-ти т. Т. 19. Большой Боб ;       

Тюрьма ; Мегрэ и убийца : романы / Жорж Сименон ; [пер. с фр. 

под ред. Ю. Б. Корнеева]. – Москва : Копирайт, 1997. – 367 с. 

 

 

 

 

 

 

Собрание сочинений : в 30 т. Т. 20 : Кончина         Огюста ; И 

все-таки орешник зеленеет ; Мегрэ и г-н    Шарль : романы / Жорж 

Сименон ; [пер. с фр. под ред.         Ю. Б. Корнеева]. – Москва : 

Копирайт, 1997. – 335 с.  

 

 

 

 

 

 

Собрание сочинений : в 30 т.  Т. 24 : Бегство г-на Монда ; 

Исповедальня ; Малампэн : романы / Жорж Сименон ; [пер. с фр. 

под ред. Ю. Б. Корнеева]. – Москва : Копирайт, 1997. – 304 с. 

 

 

 

 

 

 

Собрание сочинений : в 30 т. Т. 26. : Бургомистр города Верне ; Тетя 

Жанна ; Плюшевый мишка : романы / Жорж Сименон; [пер. с фр. 

под ред. Ю. Б. Корнеева]. –  Москва : Копирайт, 1997. – 399 с. 

 

 

 

 

 

Собрание сочинений : в 30 т. Т. 28 : Зеленые ставни ; 

Маленький святой ; Переступить черту: романы / Жорж Сименон 

; [пер. с фр. под ред. Ю. Б. Корнеева]. – Москва : Копирайт, 1997. 

– 464 с. 

 

 

 

Окремі твори 

 

Твори українською мовою 
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Клуб «100 ключів» : романи / Жорж Сіменон ; пер. з фр.              М. 

Мещеряк. – Київ : Молодь, 1981. – 333 с. 

 

До збірки ввійшли три романи письменника: «Жовтий «ягуар», 

«Мегре і старенька пані» і «Клуб «100 ключів». 

 

 

 

 

Мегре в «Пікретсі» : роман / Жорж Сіменон ; пер. с фр. П. 

Воробйова.– Київ : Скарбниця, 1991. – 201 с. 

 

Це вбивство не було несподіванкою для поліції – про нього 

попередила танцівниця нічного кафе «Пікретс» – і все ж стражі закону 

не змогли попередити злочин. Вони не надали належного значення заяві 

танцівниці, бо нічна візитерка була «під мухою». 

Здавалося, для слідства обірвані всі нитки. І все ж комісар Мегре береться за 

розслідування... 

Як і інші твори Ж. Сіменона з серії про комісара Мегре, роман має гострий, 

напружений сюжет і читається з неослабним інтересом від першої до останньої сторінки.  

 

 

 

Французький детектив : Примари пітьми ; У зачарованому лісі 

/ П. Буало, Т. Нарсежак. Чорне світло /          Д. Дененкс. Хто убив Луї? 

; Зникнення Оділії / Ж. Сіменон : романи, повісті : [пер. з фр. ; упоряд. 

Л. А. Єремєєв]. – Київ : Молодь, 1990. – 384 с. : іл. 
 

 

 

 

 

 
 

 

*** 
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Віч-на-віч із Троцьким / Жорж Сіменон ; пер. з фр.           Ю. Педан 

// Всесвіт. – 2003. – № 9 – 10. – С. 149–150. 

 

Читати повні тексти автора онлайн українською мовою на сайті 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php Бібліотека Української 

літератури. 

У розділі Світова література > Бібліотека зарубіжної літератури > С > 

Сіменон Жорж > (назва твору) – повний текст твору 

 

 

«Гнів Мегре» – https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4059 

«Жовтий "Ягуар"» – https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4057 

«Замах на бродягу» – https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4055 

«Зникнення Оділії» – https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4067 

«Клуб "100 ключів"» – https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4056 

«Комісарова люлька» – https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4060 

«Люди навпроти» – https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4054 

«Мегре і старенька пані» – https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4058 

«Невдача комісара Мегре» – https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4062 

«Порт у тумані» – https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4064 

«Справа Сен-Ф'якрів» – https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4065 

«Так бідаків не вбивають» – https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4061 

«Тюрма» – https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4066 

«Хто убив Луї?» – https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4068 ;  або на 

https://lib.com.ua/uk/book/khto-ubiv-luyi/ 

 

*** 

 

Бар «Либерти» : [роман] / Ж. Сименон ; [пер. с фр.                            М. 

Нечаевой]. – Москва : [Бертельсманн Медиа Москау] ; [Харьков] : 

[Клуб Семейного Досуга], [2013]. –   127 с. : портр. 

 

Вільям Браун, колишній агент військової розвідки, знайдений 

мертвим. Усунений спецслужбами як непотрібний свідок? Убитий 

співмешканкою, яка втомилася від його пияцтва? Син і колишня дружина, 

власники величезних статків в Австралії, вирішили замовити вбивство 

Брауна, щоб привласнити собі його частку спадщини? Всі версії вельми правдоподібні 

для поліції. Але не для комісара. Мегре, який знає, що в цій справі замішана ... хвора 

пристрасть, а всі нитки ведуть до бару «Ліберті» – останню гавань для тих, хто зазнав всі 

пороки, але намагається любити ... хоча б раз у житті. 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4068#ddm2
https://www.ukrlib.com.ua/world/
https://www.ukrlib.com.ua/world/index.php?let=22
https://www.ukrlib.com.ua/world/author.php?id=365
file:///C:/Users/User/Downloads/Гнів%20Мегре
file:///C:/Users/User/Downloads/Жовтий%20%22Ягуар%22
file:///C:/Users/User/Downloads/Замах%20на%20бродягу
file:///C:/Users/User/Downloads/Зникнення%20Оділії
file:///C:/Users/User/Downloads/Клуб%20%22100%20ключів%22
file:///C:/Users/User/Downloads/Комісарова%20люлька
file:///C:/Users/User/Downloads/Люди%20навпроти
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4054
file:///C:/Users/User/Downloads/Мегре%20і%20старенька%20пані
file:///C:/Users/User/Downloads/Невдача%20комісара%20Мегре
file:///C:/Users/User/Downloads/Порт%20у%20тумані
file:///C:/Users/User/Downloads/Справа%20Сен-Ф'якрів
file:///C:/Users/User/Downloads/Так%20бідаків%20не%20вбивають
file:///C:/Users/User/Downloads/Тюрма
file:///C:/Users/User/Downloads/Хто%20убив%20Луї%3f
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4068
https://lib.com.ua/uk/book/khto-ubiv-luyi/
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Грязь на снегу ; Красный свет ; Свидетели ; И все-таки орешник 

зеленеет : пер. с фр. / Жорж Сименон ; вст. ст.                Ю. Уварова. – 

Москва : Правда, 1991. – 589 с.   

 

       Перу відомого французького письменника Жоржа Сіменона (1903 –

1989) належать не тільки книги про комісара Мегре, а й так звані «важкі» 

романи, в яких, як правило, йдеться про  долю людини, вирваної із звичних 

соціальних зв'язків, відкинутої в безодню власних страхів і неврозів, яка перебуває 

наодинці зі своєю бідою.  

  

 

Дама из Байе / Сименон Жорж.  Когда наступает полночь / 

Мастерсон Вит : повести. – Москва : НПО «Квант», 1990. – 63    с. : ил  

У видання увійшли детективні твори: «Дама з Байє» Жоржа 

Сіменона і «Коли настає північ» Віта Мастерсона. 

 

 

 

Дом судьи / Жорж Сименон ; сост.: Н. С. Алексеев,                           Э. 

Л. Шрайбер ; пер. с фр. Ю. Б. Корнеева. – Москва : Юридическая 

литература, 1990. –  448 с. 

 

До збірки увійшли два твори соціально-психологічного характеру – 

«Листопад», «Пан з собачкою» і два з циклу романів про комісара Мегре – 

«Будинок судді», «Мегре і вбивця». Тема злочину і покарання ставиться у 

всій її багатогранності і суперечливості. Автор підводить до думки про 

необхідність дієвого захисту прав та гідності людини. Романи, де автор показав себе 

блискучим стилістом, який зумів на порівняно малому просторі розгорнути повну 

картину характерів і доль своїх героїв, учасників чергової трагедії. Для широкого загалу 

читачів. 

 

Остросюжетный детектив : Желтый пес ; Цена        головы ; 

Негритянский квартал ; Президент ; Неизвестные в доме : романы, 

повесть : [пер. с фр.] / Жорж Сименон. – Харьков : Интербук-Украина 

: Лианда, 1993. – 574 с. 

 

 Молодий Леон Чи не Терек дуже кохав дівчину Емму, навіть шхуну 

свою назвав «Красуня Емма». Він поплив на ній з відданим жовтим псом 

в далеку Америку, щоб доставити ... сякий-такий вантаж і заробити собі й 

Еммі на безбідне життя: так обіцяли йому Мишу, Сервьер і Ле-Поммера 

– спритні ділки з Конкарно. З тих пір про Леона ніхто не чув. Але що це? У містечку 

з'явився жовтий пес, і тут же почався повний кошмар! Месьє Ле-Поммера отруїли! 

Сервьєра викрали невідомі. Поранено ще кількох городян. Чого домагається вбивця? Або 

їх кілька? Жовтий пес виведе комісара Мегре на правильний слід! 
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Записки Мегрэ ; Первое дело Мегрэ ; Петерс Латыш : [романы] 

/ Жорж Сименон ; [пер. с фр. Ю. Котовой,                        Э. Болдиной]. 

– Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2012. – 382 с. 

 

Брати росли разом, але Петерс у всьому перевершував Ганса: в 

дитинстві він був найкращим учнем, в юності – активістом-бунтівником, 

потім талант шахрая відчинив йому двері в особняки мільярдерів і, 

нарешті, в його руках зосередилася координація великих міжнародних 

банд. Ганс мріяв стати драматургом, як Чехов, терпів приниження брата і ніжно любив 

Берту, але Петерс забрав її. І ось одного разу, випивши літр джина, Ганс сам вирішив 

стати Петерсом. І у нього майже вийшло! Якби не комісар Мегре, який поклав кінець 

лиходійству, зрозумівши, чому Авель став Каїном. 

 

 

Инспектор Кадавр ; Мегрэ и одинокий человек ; Мегрэ и тело 

без головы ; Торги при свечах : [романы] / Жорж Сименон ; [пер. с 

фр. М. Нечаевой и др.]. – Харьков ;  Белгород : Клуб Семейного 

Досуга, 2013. – 382 с. 

 

Спотворене тіло 20-річного Альбера Ретельо знайшли поблизу 

залізниці. У містечку не вважають, що це нещасний випадок. Прибувши 

на місце, Мегре, на подив, бачить свого колишнього підлеглого і давнього 

заздрісника Каврая на прізвисько Кадавр, якого колись вигнали з поліції 

за фінансові махінації, тепер він відкрив приватну розшукову агенцію. Женев'єва, дочка 

місцевого аристократа Етьєна Але, – дівчина з бездоганною репутацією, признається 

Мегре, що вагітна від Альбера, і якщо про це дізнається батько ... Може, Етьєн вже 

здогадався і розправився зі спокусником дочки? Але чому так нервує його друг Альбан 

Груль-Котель? Хто допоможе розібратися?  
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Комиссар Мегрэ : романы  / Жорж Сименон ;  пер. с         фр. – 

Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 800 с. – (Знаменитые детективы). 

 

Книга містить сім чудових романів Жоржа Сіменона. Головний 

герой – комісар Мегре. Читач зможе простежити, яку еволюцію пройшов 

образ Жуля Мегре від своєї першої появи в романі «Петерс-Латиш» до 

останньої – в романі «Мегре і пан Шарль». 

 

 

Коновод с баржи «Провидение» ; Желтый пес ; Приятельница 

мадам Мегрэ : [романы] ; Таких бедолаг не убивают : [повесть] / 

Жорж Сименон ; [пер. с фр. Э. Болдиной,                     Ю. Котовой,  И. 

Найденкова]. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2012. – 

381 с.  

 

Ледве баржа «Провидіння» покинула Дізі, як в стайні при гавані два 

конюхи знайшли в соломі труп жінки. Як сюди потрапила жінка в 

ювелірних прикрасах за п'ятнадцять тисяч франків, до яких вбивця навіть 

не доторкнувся ?! Може, Мері Лемпсон завадила своєму чоловікові серу Уолтеру, який 

марнотратить життя на дорогій яхті разом з коханкою і старим приятелем Віллі? Але 

Віллі незабаром теж знаходять мертвим – і почерк вбивці однаковий. Комісар Мегре вже 

здогадався, хто вважав себе караючою правицею провидіння і вирішив ціною власного 

життя помститися кривдникам за зраду і роки  принижень. 
 

 

Маньяк из Бержерака ; Дом судьи ; Мегрэ и человек на скамейке 

: [романы] / Жорж Сименон ; [пер. с фр.                              И. Найденков, 

М. Нечаевой, Ю. Котовой]. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного 

Досуга, 2012. – 382 с. 

 

Комісару Мегре немає спокою навіть у відпустці! У нього стріляє і 

ранить в руку якийсь тип. Невже це той самий садист, який вбиває жінок в 

Бержераку: душить, а потім з хірургічною майстерністю встромляє в саме 

серце довгу тонку голку? Жителі містечка впевнені: з них на таке ніхто не здатний, Це 

заїжджий бродяга, – і незабаром знаходять в кущах труп невідомого. Але чому так нервує 

прокурор Бержерака, чому позбавляється звичної холоднокровності кращий лікар 

місцевої лікарні? 
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Мегрэ в меблированных комнатах : [роман] / Жорж        Сименон 

; [пер. с фр. Ю. Котовой]. – Москва : [Фирма Бергельсманн Медиа 

Москау] ; [Харьков] : [Клуб Семейного Досуга], 2013. – 144 с. 

 

Товариш по службі Мегре інспектор Жанвьє вистежував біля 

будинку з мебльованими кімнатами на вулиці Ломон молодого чоловіка 

на ім'я Паулюс, який разом зі спільником напередодні пограбував бар 

«Лелека», погрожуючи пістолетом хазяїну. Якраз тоді Жанвьє важко 

поранили. Хто міг стріляти в нього? Мегре вирішує оселитися в цьому 

будинку, щоб якнайшвидше напасти на слід. Однак навіть найретельніші допити 

власниці закладу мадемуазель Клеман і всіх її мешканців не дають ніяких результатів. 

Може, стріляв все-таки Паулюс: чому він ховається під ліжком мадемуазель Клеман? Але 

одного разу, коли Мегре перебував у себе в номері, його увагу привернуло вікно будинку 

... 

 

Мегрэ и виноторговец ; Мегрэ и человек на скамейке :      романы 

: [пер. с фр.] / Жорж Сименон. – Москва : АСТ  ХРАНИТЕЛЬ, [2008]. – 

350 с. 

 

«Мегре і виноторговець» – один із останніх романів про комісара 

Мегре (1970). Романи 30 – 40-х років читаються  як історична проза про 

традиційне суспільство. У цьому ж творі з’являються сучасні реалії: в офісі 

фірми-виробника  вин уже використовуються ЕВМ, легковажні й ліниві 

молоді працівниці інтимний зв’язок з начальником сприймають  як норму життя, живуть 

в кредит, ходять на службу в міні-спідницях. Людина сприймається й оцінюється як 

джерело доходів, еліта ж з презирством ставиться до людей нижчого від свого становища. 

Світ          середини – кінця 1960-х років  комісару цілком чужий  і йому залишається 

лише сказати: «Мені нечасто доводилось зустрічати  стільки огидних типів в одній 

справі. Офіціанте, порцію рому!».                                                                                  

 

Мегрэ и старая дама ; В подвалах отеля «Мажестик» ; «А 

Фелисити-то здесь!» ; Улица Пигаль : [романы] / Жорж Сименон ; пер. 

с фр. Э. Болдиной [и др.]. – Харьков ;          Белгород : Клуб Семейного 

Досуга, 2013. – 382 с. 

 

Вдова багатого комерсанта Валентина Бессон колись була яскравою 

красунею. Її чоловік, мало цікавлячись  вихованням своїх синів від першого 

шлюбу, щоразу догоджав молодій дружині, не шкодуючи грошей на будь-

який її каприз. Але справи пішли погано, чоловік помер, залишивши 

Валентині лише скромну пенсію, і стара дама в самоті доживала віку. Хто ж спробував її 

отруїти? Пасинки, які її ненавидять і вважають причиною банкрутства батька? Тоді чому 

ліки з підмішаним в нього миш'яком випадково випила молоденька служниця 

Валентини? Комісар Мегре не довіряє «випадковостям» і знає, що по-диявольськи  

винахідливі злочини зазвичай роблять ... 
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Мегрэ и убитая девушка ; Китайские тени ; Мегрэ и клошар ; 

Висельник из Сен-Фольена : [романы] / Жорж Сименон ; [пер. с фр. М. 

Нечаевой та ін.]. – Харьков ;      Белгород : Клуб Семейного Досуга, 

2013. – 383 с. 

 

У кримінальній поліції на набережній Орфевр ніхто навіть не 

здогадувався, що цієї ночі мовчазний, немов роздавлений фатальною 

випадковістю,  Мегре, забувши розкурити люльку, спостерігав за діями 

своїх німецьких колег, сторонився, звільняючи місце фотографам і судмедекспертам, 

вперто чекаючи можливості отримати жалюгідні пожитки покійного – одяг і паспорт, а 

також дюжину фотознімків, які здавалися неприродними через яскраві магнієві спалахи 

світла. Мегре був недалекий від думки – точніше, дуже близький до неї, – що він тільки 

що вбив людину. 

 

 

Мегрэ, Лоньон и гангстеры ; Мегрэ готовит западню ; Мегрэ и 

привидение : [романы] ; Мегрэ и инспектор Мальграсьё : [повесть] / 

Жорж Сименон; пер. с фр. –   Харьков ; Белгород : Клуб Семейного 

Досуга, 2013. – 384 с. 

 

Американські гангстери нападають на інспектора поліції. Але від 

комісара Мегре нахабам не втекти ... ( «Мегре, Лоньон і гангстери»). 

Ловля маніяка тривала півроку, поки Мегре не придумав виманити 

вбивцю «на живця» ... ( «Мегре готує пастку»). Лоньон ледь не застрелили 

на нічному чергуванні. Мегре з'ясовує, що замах пов'язаний зі спробою колеги викрити 

банду міжнародних шахраїв ... («Мегре і привид»). У телефонній трубці лунає істеричний 

голос, постріл – і всі в поліцейській дільниці розуміють, що сталося самогубство, – всі, 

крім комісара Мегре... («Мегре і інспектор Мальграсьє»). 

 

 

Мой друг Мегрэ : [сборник] / Жорж Сименон ; [пер. с фр. Э. 

Болдиной, И. Найденкова]. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного 

Досуга, 2015. – 414 с. 

 

До видання увійшли детективні твори з циклу про комісара Мегре: 

«Одна трубка на всіх», «Мій друг Мегре», «Промах Мегре», «Небувалий 

пан», «Оуен», «Трубка Мегре», «Помилка Мегре», «Нотаріус з 

Шатонеф». 
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Покойный господин Галле... / Жорж Сименон : пер. с фр. 

Происшествие в старом замке /Агата Кристи : романы : пер. с англ. – 

Москва : Интербук, 1991. – 256 с. – (Club «Фестиваль» 2). 

 

Жорж Сіменон і Агата Крісті! Немає двох імен в сучасній 

детективній літературі більш відомих і улюблених, ніж вони. Їх читають 

у всіх країнах світу і на всіх мовах. Строгий милосердний Мегре, 

проникливий добрий Пуаро. Ці два образи стали еталонами не тільки 

спритності сищика, а й людської порядності. Розслідуючи найзаплутаніші 

злочини, вони ніколи не забувають про справедливість, важливішу за  холодну букву 

закону. 

 

 

Порт туманов : романы  / Жорж Сименон ; пер. с фр. –      Москва 

: Центрполиграф, 2000. – 522 с. – (Весь Мегрэ ;                 Т. 3). – Содерж. 

: Кабачок ньюфлундлендцев ; Танцовщица «Веселой мельницы» ; 

Тень на шторе ; Порт туманов. 

 

У третій том творів Ж. Сіменона про комісара Мегре увійшли 

романи, в яких читач настільки занурюється в життя, звички і звичаї 

французьких моряків, що у нього складається враження, ніби він сам бере 

участь в похмурих і кривавих драмах, про які йдеться в цих романах, і в той же час, 

вимокнувши під дощем і наковтавшись туману, гріється біля камінів в затишних тавернах 

в товаристві своїх недовірливих і небагатослівних героїв. 

 

 

Промах Мегрэ : романы / Жорж Сименон ; пер. с фр. – Москва 

: Центрполиграф, 2002. – 493 с. – (Весь Мегрэ ;        Т.15). – Содерж. : 

Мегрэ ставит капкан ; Промах                   Мегрэ ; Мегрэ забавляется 

; Мегрэ путешествует. 

 

У романах, які увійшли в п'ятнадцятий том творів Жоржа Сіменона 

«Весь Мегре», прославлений комісар, що володіє рідкісним умінням 

осягнути психологію злочинця, викриває маніяка, який убив кількох 

жінок на темних вечірніх вулицях; змушує зізнатися в скоєному особу, 

що утопила у ванні постояльця фешенебельного готелю «Георг П’ятий». Найдивнішим є 

те, що будучи у відпустці, за одними лише газетними повідомленнями, точно встановлює 

винуватця смерті дружини відомого паризького лікаря, чий оголений труп виявлено в 

одній із замкнених шаф в кабінеті її чоловіка. Навіть допустивши на початку слідства 

промах, Мегре закінчує справу. 
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Трубка Мегрэ : повесть ; Мегрэ в отпуске : роман / Жорж 

Сименон ; [пер. с фр.]. – Москва :  АСТ  ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 254 с. 

 

Вдова, яка прийшла до поліцейської дільниці в супроводі сина 

«Трубка Мегре»), скаржиться на таємничих гостей. Після того, як вони 

вийшли з дільниці, Мегре виявляє пропажу улюбленої трубки...  

У курортному містечку («Мегре у відпустці») сталася трагедія – з машини, 

що мчить на величезній швидкості, випала молода жінка. Всі впевнені, що 

це нещасний випадок. Але комісар Мегре сумнівається і починає розслідування... 

 

 

Цена головы : [роман] / Ж. Сименон ; [пер. с фр.                                    Э. 

Болдиной]. –  Москва : [Бертельсманн Медиа Москау] ; [Харьков] : 

[Клуб Семейного Досуга], 2013. –  128 с. : портр. 

 

 Для товаришів по службі Мегре очевидно: вдову багатого дипломата, яка 

самотньо проживала на своїй віллі, вбив Жозеф Ортен, дрібний службовець 

без гроша в кишені і певних занять. Докази незаперечні: криваві відбитки 

пальців Ортена на фіранках, чіткі сліди його черевиків на підлозі. З 

криміналістами не посперечаєшся! А той факт, що молодий чоловік нічого не вкрав з 

будинку, що він не садист і не божевільний, не бентежить слідство. Ортена засуджують 

до смертної кари. Але Мегре-то знає, що хлопець потрапив в пастку і сам став жертвою 

витонченого лиходія, що ненавидить весь світ! Як же довести це? Ціною однієї 

ризикованої операції, що ледь не коштувала комісару власної голови... 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Аудіокниги Жоржа Сіменона  

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
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Жорж Сименон [Електронний ресурс] : 60 аудиокниг // Книга в ухе :   [сайт]. – Джерело 

доступу : https: // knigavuhe.org/author/zhorzh-simenon/ (12. 10. 2021). –  Назва з екрану. 

 

Жорж Сименон [Електронний ресурс] : аудиокниги слушаем онлайн : 91 аудиокнига // 

Аудиокниги Клуб : [сайт]. – Джерело доступу : 

https://akniga.org/author/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6%20%D0%A1%D0%B8%D

0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD/ 12. 10. 2021). – Назва з екрану. 

 

Комиссар Мегрэ – самый человечный комиссар : аудиокниги Жоржа Сименона о 

комиссаре Мегрэ [Електронний ресурс] // Аудиокниги : [сайт]. – Джерело доступу : 

https://komissar-megre.pp.ua/category/audiobooks                          (12. 10. 2021). – Назва з 

екрану. 

 

Жорж Сименон – слушать аудиокниги автора онлайн [Електронний ресурс]   // 

Аудиокниги медиа : [сайт]. – Джерело доступу  : 
https://audioknigi.media/author/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE

%D0%BD%20%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6/ (12. 10. 2021). –Назва з екрану.  

 

Жорж Сименон. Аудиокниги серии Комиссар Мегрэ слушать онлайн [Електронний 

ресурс] : 49 аудиокниг // Аудиокнига. – Джерело доступу 

:https://akniga.org/series/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%

B0%D1%80%20%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%8D/             (12. 10. 2021). – 

Назва з екрану. 

 

 
 

Детективні романи про комісара Мегре мовою оригіналу 

 

https://komissar-megre.pp.ua/category/audiobooks
https://audioknigi.media/author/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD%20%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6/
https://audioknigi.media/author/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD%20%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6/
https://akniga.org/series/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%20%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%8D/
https://akniga.org/series/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%20%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%8D/
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Simenon, Georges. Maigret a Vichy / G. Simenon. – Paris : Presses de 

la citê, [1976]. – 188 p.  

 

Роман «Мегре в Віші» (1968), один з останніх романів Жоржа 

Сіменона, який закінчив свою письменницьку кар’єру в 1972 році, 

приваблює своїм соціально-психологічним  забарвленням. Приїхавши 

відпочити і пройти курс лікування в Віші, комісар Мегре звертає увагу на 

одну даму, яку за кілька днів потому знаходять задушеною у власному будинку. Мегре, 

звичайно ж, бере участь в розслідуванні і виявляє, якою цинічною і підступною може 

бути жінка, щоб досягнути своєї мети. 

 

 

Simenon, Georges. Maigret se trompe / G. Simenon. –    Paris : 

Presses pocket, [1977]. – 189 p.  

 

У романі «Мегре помиляється» (1953) славнозвісний комісар 

розслідує вбивство молодої дівчини. Є тільки двоє підозрюваних : один з 

них – молодий музикант, а другий – старий лікар. Хто ж є вбивцею? 

 

 

Simenon, Georges. Maigret et la grande perche /                      G. 

Simenon. – Paris : Presses de la citê, [1970]. – 190 p.  

Події у романі «Мегре і Довгов’яза» (1951) починаються з того, що 

злодій на прізвисько Похмурий змушений переховуватися, виявивши 

труп жінки в будинку, який намагався обікрасти. Він побоюється понести 

покарання за цю смерть. Однак його дружина, колишня повія, 

звертається за допомогою до комісара Мегре. Хоча немає тіла і ніяких 

доказів, Мегре береться за справу і розкриває цей злочин. 

 

 

Simenon, Georges. Maigret au «Picratt’s» / G. Simenon. –        Paris : 

Presses de la citê, [1970]. – 192 p. 

У романі «Мегре у «Пікреттс» (1951) ніхто в поліцейському відділку 

серйозно не сприйняв застереження Арлетти, стриптизерки з Пігаль, 

п’яної на додачу: Оскар готується до вбивства графині, ім'я якої 

залишається невідомим. Невдовзі графиню знаходять  задушеною ... і 

Арлетт спіткала така ж доля. 

Оселившись у Піратті на Монмартрі, де працювала молода жінка, 

Мегре поринає у чужий для нього світ, щоб знайти вбивцю… 
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Simenon, Georges. Le chien jaune / Georges Simenon ;   préf. : dr. 

Marcel Aymé. – Paris, 1976. – 185 p. – (Le commissaire Maigret ; 330). I. 

Aymé Marcel. 

 

Судновласник з Конкарно на прізвище Мостаген отримав кулю в 

живіт на виході з кафе «Адмірал», де проводив час з друзями. Його 

приятелі трохи не отруїлися смертельною дозою стрихніну. Розслідувати 

злочин взявся комісар Мегре і звернув увагу, що навколо місця події 

крутиться безпритульний пес незвичайного жовтого кольору. Низка подій, що 

відбувається у відомому романі Ж. Сіменона «Жовтий пес» (1931) не відпускає читача 

до останньої сторінки. 

 

Simenon, Georges. Pietr-le-Letton / G. Simenon. – [Paris] : Fayard, 

[1970]. – 221 p. – (Le commissaire Maigret). 

 

Роман «Петерс-Латиш» (1929) письменник написав поки його 

вітрильник ремонтувався в голландському порту Делфзейлі. Це була 

перша поява комісара Мегре. Успіх цього і наступних романів серії (а 

вони були написані дуже швидко) призвів до того, що Мегре став 

постійним героєм книг Сіменона. 

 

 

Simenon, Georges. Maigret et le clochard : roman /                  G. 

Simenon. – Paris : Presses de la citê, [1966]. –187 p.  

 

У романі «Мегре і бродяга» (1963) знаменитий детектив розслідує 

замах на вбивство бродяги, що живе під мостом. Кому він міг настільки 

перешкодити, що його б'ють по голові і кидають в річку? Мегре дізнається 

про минуле життя бродяги. 

 

 

Simenon, Georges. Le bourgmestre de Furnes /                          G. 

Simenon. – [Paris] : Gallimard, [1968]. – 260 p. 

 

«Бургомістр Фурнеса» (1938) – це так званий «важкий» соціально-

психологічний роман Ж. Сіменона. Бургомістр Йоріс Терлінк – сухий, 

авторитарний, зарозумілий чоловік, виходець з небагатої родини, який 

посів чільне місце в суспільстві завдяки силі свого характеру. Його 

жорсткість не щадить оточення бургомістра – дружину, служницю, співробітників – за 

винятком власної  дочки Емілії, психічно хворої, яку він оточує постійною турботою. 

Розповідь зосереджена на психологічному дослідженні людини з характером, у якої є 

своя мораль, що не дозволяє йти на компроміс. Трагічний інцидент похитне  цей моноліт, 

в якому з'являться болючі тріщини. 

 

 

Біографічні   твори 
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Окрім романів, Сіменон писав і автобіографічну прозу: «Я згадую» («Je me 

souviens», 1945), «Педіґрі» («Pedigree»), «Особисті спогади, доповнені «Книгою Марі 

Жо» («ties"Memoires intimes. suivies du Livre de Marie Jo»). 

 

Я диктую : воспоминания / Жорж Сименон ; пер. с фр. Э. Л. 

Шрайбер ;  предисл. и коммент. В. Е. Балахонова. – Москва : 

Прогресс, 1984. –  520 с. : 1 л. ил. 

 

До збірки увійшли вибрані сторінки надиктованих мемуарів 

Жоржа Сіменона. Книга познайомить читача з майже невідомими у нас 

сторонами майстерності Сіменона, блискучого оповідача і яскравого 

публіциста. 

В кінці 1972 року, залишивши незакінченим черговий роман «Оскар», Жорж 

Сіменон різко обірвав свою діяльність всесвітньо відомого письменника-романіста. 

Багато років він, за його власним визнанням, «вживався» в долі інших людей – створених 

ним персонажів, –   дивився на світ їхніми очима, крізь призму чужих нещасть і чужого 

болю. 

Але ось настав момент, коли письменник відчув необхідність говорити від свого імені. 

День у день протягом десяти років Сіменон розмовляв сам з собою перед диктофоном, 

який став «останньою іграшкою старої людини», за допомогою якої він намагався 

сказати про те, що «пізнав протягом довгого життя», про те, що запало йому в серце. 

 

 

Воспоминания о сокровенном / Жорж Сименон ; [пер. с фр. Л. 

Н. Токарева, Н. А. Светловидовой ; предисл.                      С. Капелуш]. 

– Москва : Вагриус, 2005. –732 с. 

 

Свою останню книгу «Спогади про сокровенне» Сіменон написав 

після страшної трагедії – самогубства дочки Марі-Джо в 1978 році. А 

незадовго до цього його друга дружина випустила книгу «Пташки для 

кота», де писала про «розпусну і порочну натуру» колишнього чоловіка. 

Обидві ці події швидко стали центральною темою для «жовтої преси», 

яка не соромилася в самих невтішних епітетах. І мемуари Сіменона, за його початковим 

задумом, повинні були прочитати всього три людини – його сини. Саме перед ними 

письменник вирішив розкрити всі таємниці свого творчого і особистого життя, 

розповісти про своїх колег, друзів і жінок, про юність в маленькому Льєжі, про війну, про 

подорож до Америки і про те, як щоранку він вішав на двері свого кабінету табличку 

«Прохання не турбувати», а потім сідав за друкарську машинку і писав за сім-вісім днів 

черговий шедевр про комісара Мегре ... 

 

 

 

Публікації про Жоржа Сіменона 

 



44 
 

Модестова, Н. А. Комиссар Мегрэ и его автор : социально-психологический 

детектив Жоржа Сименона / Н. А. Модестова. – Киев : Издательство при Киевском 

Государственном университете, 1990. – 248 с. 

 

Шрайбер, Э. Л. Жорж Сименон : жизнь и творчество /                                      Э. 

Л. Шрайбер. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 

1983. – 335 с. : ил. 

 

*** 

 

Васильева, Е. Жорж Сименон : (12. 02. 1903–04. 09. 1989) // 100 знаменитых 

писателей / Васильева Е., Пернатьев Ю. – Харьков : Фолио, 2006. – С. 350–355. 

 

Творчість, невичерпна як океан : до 100-річчя від дня народження Жоржа 

Сименона // Знаменні дати: календар-2003. – Київ, 2003. – С. 32–34. 

 

*** 

 

Кушкин, Е. Сименон во весь рост / Евгений  Кушкин // Нева. – 1978. – № 8. – 

С. 180–182. 

Легенди про Сіменона // Урядовий кур'єр. – 2003. – берез. (№ 58). – С.7. 

 

Шама, О. Человек из Льежа / Олег Шама // Новое время. – 2018. –          № 26. – 

С. 55. 

 

Шрайбер, Э. Л. Жорж Сименон и его «тяжелые» романы /                             Э. Л. 

Шрайбер // Нева. – 1968. – № 10.  

 

Метабібліографія 

 

Комісар Мегре та його автор : до 90-річчя від виходу перших романів Жоржа 

Сіменона : бібліогр. буклет / уклад. Т. Гніда ; Публ. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва. 

– Київ, 2021. – 6 с. 
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Екранізація творів Жоржа Сіменона 

 

«Він приїхав у День всіх святих» (фр. Le voyageur de la Toussaint) – 

франко-італійська кримінальна драма 1943 року, поставлена режисером 

Луї Дакеном за романом Жоржа Сіменона, написаним у 1941 році. 

 

Сюжет.  
Після смерті батьків-артистів мюзик-холу Жиль Мовуазен (Габріель 

Дорзіа) повертається в рідний Ла-Рошель. Там він дізнається, що став 

єдиним спадкоємцем дядька, який нещодавно помер, одного з 

найвпливовіших і найбагатших жителів міста. Дружина його дядька Колетт 

звинувачується в отруєнні чоловіка. Почавши власне розслідування разом з колишнім 

поліцейським, Жиль розгадує таємницю смерті дядька і знімає звинувачення з Колетт. 

Потім їде разом з нею в інші краї. 

 

 

«Він приїхав у День всіх святих» (фр. Le voyageur de la Toussaint) – 

французький телевізійний драматичний фільм 2007 року, поставлений 

режисером Філіппом Лайком за однойменним романом Жоржа Сіменона. 

Ремейк однойменного фільму 1943 року режисера Луї Дакена.  

 

Сюжет.  
Глазго, 1953 рік. Жилю Мовуазену ледве виповнилося 20 років, 

коли його батьки, з якими він давав магічні шоу в маленьких кабаре, 

загинули в автокатастрофі… Через три тижні, напередодні Дня всіх святих, юнак 

приїжджає в Дюнкерк, сподіваючись знайти там свою рідню. Дядько Жиля Октав, 

власник верфі та більшості міських промислових підприємств, помер чотири місяці тому 

і призначив його за заповітом єдиним спадкоємцем своїх статків. Незабаром Жиль 

усвідомить, що ця спадщина призведе до важких наслідків… 

 

«Годинникар із Сен-Поля» (фр. L'Horloger de Saint-      Paul) – 

французький фільм 1974 року, поставлений режисером Бертраном 

Таверньє за романом Жоржа Сіменона «Годинникар з Евертона». Фільм 

брав участь в головній конкурсній програмі   24-го Берлінського 

міжнародного кінофестивалю й здобув Спеціальний приз журі – Срібного 

ведмедя.  
 

Сюжет.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1943_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%97_%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%96%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B7%D1%96%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%96%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B7%D1%96%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%97%D1%85%D0%B0%D0%B2_%D1%83_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D1%81%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%85_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1943)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%97_%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1974_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8C%D1%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8C%D1%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_1974&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_1974&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%B4%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%B4%D1%8C
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Мішель Декомб (Філіпп Нуаре) працює годинникарем у невеликому містечку Сен-

Поль. Від поліції йому стає відомо про те, що його син  Бернар убив сина могутньої і 

впливової людини. Тепер він переховується десь разом зі своєю подружкою. Мішель 

намагається розібратися в мотивах злочину і в ході роздумів з жахом розуміє, що 

практично нічого не знає про життя свого сина. Він нічим не може йому допомогти. 

Годинникареві доводиться бути лише стороннім спостерігачем і з гіркотою дивитися на 

те, як єдина близька йому людина йде з його життя. 

 

«Кіт» (фр. Le Chat) – франко-італійський фільм-драма 1971 року 

режисера П'єра Граньє-Дефера за однойменним романом Жоржа 

Сіменона, що здобув два призи на Берлінському кінофестивалі. Прем'єра 

фільму відбулася 24 квітня 1971 року. 

 

Сюжет.  

Це історія про літню пару пенсіонерів. Клемансо Буен (Симона 

Синьйореі) і Жульєн Буен (Жан Габен) живуть на околиці Парижа в 

Курбевуа, де руйнують старі будинки і будують нові. Він, колишній працівник друкарні; 

вона  – колишня гімнастка цирку на трапеції, чия кар'єра закінчилася передчасно через 

падіння під час вистави. Вони ніколи не мали дітей. Колись молодими були щасливими 

та обоє постаріли і дуже змінилися. Тепер їм важко пригадати ті часи, коли в їхньому 

будинку розквітала любов. Жульєн охолов до своєї «акробатки», тепер його «товаришем» 

став кіт… 

 

«Каліфорнія» (фр. La Californie) – французький фільм 2006 року 

режисера і сценариста Жака Фьєскі, екранізація оповідання «Chemin sans 

issue» («У глухому куті») Жоржа Сіменона. Показаний в секції 

«Особливий погляд» Каннського кінофестивалю в 2006 році. 

Сюжет.  

Довгий час здавалося ніщо не може розлучити Мірко і Стефана. 

Зараз вони на Французькій Рив'єрі. У них немає нічого, вони стоптали 

каблуки в пошуках роботи. На виході з дискотеки вони зустрічають 

Магі, багату жінку, яка занадто багато п'є. Магі наймає Мірко і Стефана до себе на службу 

на її розкішній віллі. Між нею, її дочкою Елен, Мірко і Стефаном, виникають заплутані 

стосунки, що ставлять їх у небезпеку. Вчинено злочин, і кожен, хто був на віллі, міг його 

вчинити ...  
 
«Човен Еміля» (фр. Le Bateau d'Émile) з альтернативною 

назвою «Омар фламбе» (фр. Le Homard flambé) – художній 

фільм спільного виробництва Франції та Італії, знятий в 1962 

році режисером Дені де Ла Пательера за однойменною 

новелою Жоржа Сіменона. 

Сюжет.  

Проживши безпутне життя, що стало причиною його 

вигнання з родини сорок років тому, в Ла-Рошель з Таїті повертається Шарль-Едмон, 

старший з братів Лармантьєлів, щоб померти в ліжку свого дитинства. Але перед цим він 

має намір помститися своєму братові Франсуа, зігравши з ним злий жарт: володіючи 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%BF_%D0%9D%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%94%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%94-%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B2%D1%83%D0%B0
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разом з ним великим рибним бізнесом, він хоче позбавити Франсуа спадщини, якої той 

очікує після смерті брата. Шарль-Едмон доручає нотаріусу Ламазюру знайти свого сина, 

народженого від юнацького зв'язку з портовою робітницею, щоб заповісти йому свою 

частку в сімейному бізнесі. Якщо син відмовиться від спадку, він перейде у власність 

церкви. Ламазюр швидко виявляє спадкоємця – рибалку Еміля Буе, грубіяна і п'яницю, 

що живе з колишньою напівпрофесійною співачкою із занепалого нічного клубу і 

хльоркою Фернандо, і не може втриматися від того, щоб не розповісти про це Франсуа. 

Але якщо Буе не знає всього про своє походження, то для Франсуа ніколи не було це 

таємницею. Еміль йому навіть подобається, тому що він кращий рибалка в регіоні, він 

починав юнгою в його компанії, і Франсуа не бажає його втрачати. У той час як Ламазюр 

гальмує втілення плану Шарля-Едмона, Франсуа вирішує зробити все можливе, щоб 

залишити спадок у родині. Він пропонує Емілю стати  капітаном на чолі флотилії з 

п'ятнадцяти рибальських суден. Приголомшений, що звалилася на нього, удачею, Еміль 

рясно обмиває «просування» з Фернандо, яку обсипає подарунками і з якою говорить про 

шлюб, турбуючись про абсолютно іншу тепер  перспективу. У свою чергу, нетвереза 

Фернандо бере машину, потрапляє в аварію й поліцейську дільницю, звідки її визволяє 

Франсуа в супроводі присоромленого Еміля. Франсуа тисне на свого «партнера», щоб 

той змінив поведінку і позбувся Фернандо, спокушаючи Еміля одруженням на своїй 

дочці Клод, що вирішило б усі проблеми успадкування. Відчуваючи власну важливість, 

Еміль в повчальному тоні дорікає подружці у вульгарності й неохайності і радить їй 

повернутися до свого «покликання». Вона йде. Еміль спочатку відчуває  полегшення, а 

потім кидається в Нант, де в барі «Mistigri» співає Фернандо, і повертає її назад в Ла-

Рошель. Тоді Франсуа викладає свою останню карту, відкривши Емілю, що той є 

Лармантьєлем, і малює перспективи на майбутнє, яких він буде позбавлений, якщо 

залишиться з Фернандо. Еміль п'є кілька днів, поки не вирішує  позбутися Фернандо 

назавжди. П’яний вночі він відвозить молоду жінку на човні далеко  від порту, ніби щоб 

перевірити сітки для лову лобстерів. Дівчина здогадується про небезпеку, але не втрачає 

самоконтролю і насміхається над його малодушністю. Відразу протрезвівши, Еміль 

кидається до неї  в обійми: він розуміє, що ніколи не зможе вбити її і ніколи не зможе її 

покинути. Потім мчить до Лармантьєлів, де щойно помер Шарль-Едмон, щоб розібратися 

з членами своєї «сім'ї". 

«Марія з порту» (фр. La Marie du port) – французький фільм 

режисера Марселя Карне. Це адаптація роману Жоржа Сіменона «Марі 

з Порт-Ан-Бесс»; сценарій Жоржа Рібмон-Дессеня і Жака Превіра. 

Вийшов на екрани фільм у 1950 році. 
Сюжет.  

1949 рік. Анрі Шатляр,  вже посивілий власник великої пивоварні 

та кінотеатру в Шербуре,  їде зі своєю співмешканкою Оділь на машині 

на похорон її батька в маленьке портове містечко Пор-ан-Бессен в 

Кальвадосі. Любов між ними вже згасла, і всю дорогу вони нудьгують. 

Тримаючи дистанцію від членів сім'ї покійного, Шатляр проводить час в 

«Портовому кафе». З вікна він бачить  у похоронній процесії  красиву дівчину. 

На стіні кафе він звернув увагу на оголошення про майбутній продаж на аукціоні 

рибальського судна і, щоб трохи розвіяти нудьгу, вирішує поїхати туди і, можливо, її 

купити. 
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Пізніше в кафе входить та ж сама дівчина. «Вона мила», – каже Шатляр власниці 

кафе. «Ви її не знаєте? Це Марі, сестра Оділі», – відповідає та. Він дивиться на Марі, і 

вона бачить його погляд. Тут, коли Шатляр вже встає з-за столика і виходить, щоб їхати 

на аукціон, між ним і дівчиною спонтанно виникає весела перепалка. 

З того моменту Шатляр, якого до цієї красивої дівчини тягне, починає жити між 

двома любовними історіями: однією, що повільно згасає, й іншою, яка поки ще навіть не 

почалася. 

 

«Мегре» (англ. Maigret) – англійський детективний телесеріал за 

творами Жоржа Сіменона. Головну роль в ньому зіграв Роуен Аткінсон. 

Одним з виконавчих продюсерів серіалу є син Сіменона Джон. Прем'єра 

відбулася 28 березня 2016 року на каналі ITV. Закрито в травні 2018 року.  
 

 

«Мегре» (фр. Maigret) – французько-чехословацький-швейцарсько-

бельгійський детективний телесеріал за творами Жоржа Сіменона про 

комісара Мегре. Головну роль зіграв Бруно Кремер. 

Серіал знімався з 1991 по 2005 рік. Всього на екрани вийшло 54 

серії. 

Сюжет.  

Мегре має свій власний метод розслідування, завдяки якому він і 

став найкращим сищиком Франції. Кожен злочин він розплутує у 

властивій тільки йому неквапливій манері. Його розслідування завжди призводять до 

розкриття справжніх причин вбивства, а правда виявляється там, де її ніхто не чекає. 

Найбільш відомий і найтриваліший із серіалів за книгами Жоржа Сіменона після 

«Розслідувань комісара Мегре». Кабінет комісара Мегре на набережній Орфевр, 36 [3] 

став місцем, де розплутуються кримінальні історії. 

 

«Мегре і справа Сен-Фіакр» (фр. Maigret et l'Affaire                      Saint-

Fiacre) – франко-італійський детективний фільм 1959 року, поставлений 

режисером Жаном Деланнуа за романом Жоржа Сіменона «Справа Сен-

Фіакр» (фр. L'Affaire Saint -Fiacre, 1932). 

 

Сюжет.  

Коміссар Мегре (Жан Габен) приїжджає в провінційне село Сен-

Фіакр неподалік від Мулена, де пройшло його дитинство. Сорок років 

тому його батько служив керуючим у графа де Сен-Фіакр, який помер за 

10 років до приїзду Мегре. У дитинстві Мегре був трохи закоханий в графиню. Тепер же 

вона звернулася до нього, оскільки отримала анонімний лист такого змісту: «Час 

розплати настав. Ти помреш до ранкової меси». Мегре проводить вечір в замку, проте 

графиня, яка страждає від хвороби серця, не може з ним повечеряти. Мегре, готовий до 

будь-яких несподіванок, засинає в кріслі і прокидається о 07:20. Графиня вже в церкві. 

Він іде туди, бачить, як графиня приймає від священика святе причастя, а потім сідає на 

лавку; через кілька хвилин Мегре підходить до графині і торкаєтьсч її плеча – вона 

мертва. 
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Мегре засмучений тим, що йому не вдалося вберегти графиню, і починає 

розслідування. Він розмовляє з керуючим, який нарікає на розорення господарства: 

багато земель розпродані, сам замок закладений. Керуючий звинувачує у всьому 

нинішнього секретаря та коханця графині Люсьєна Сабатьє. Сабатьє пише критичні 

статті з мистецтва в газету Мулена; він переконав графиню продати твори мистецтва, які 

зберігалися в палаці, і частину меблів. Син графині Моріс постійно позичає гроші у 

матері і живе, не зважаючи на витрати, в Парижі. Він несподівано приїжджає в Сен-

Фіакр, нічого не знаючи про драму, що розігралася. Моріс обурений публікацією в газеті 

Мулена неправдивого повідомлення про його самогубство, ймовірно, ця публікація і 

викликала смерть графині. Він також дорікає священика в тому, що той постійно соромив 

її за ніжні стосунки  з секретарем і погрожував вічними муками. 

Мегре приходить до редакції і дізнається, що помилкове повідомлення прийшло не 

з Парижа, як всі думали спочатку, а з Мулена. У будинку священика він знаходить 

требник графині, в який хтось підклав вирізку з газети з повідомленням про самогубство 

її сина. Мегре збирає в замку лікаря графині, керуючого і його сина (протеже графині, 

яка ставилася до нього як до рідного сина), кюре, графа Моріса, секретаря Люсьєна 

Сабатьє і його адвоката. Всі ці люди несуть моральну відповідальність за вбивство; 

головним рушійним мотивом були гроші. На цій останній зустрічі Мегре називає ім'я 

того, хто підклав вирізку в молитовник і став, таким чином, вбивцею графині. 
 

 

«Мегре вагається» – телевізійний спектакль В'ячеслава 

Бровкіна, поставлений в 1982 році на Центральному телебаченні 

(Головна редакція літературно-драматичних програм) за 

однойменним романом Жоржа Сіменона. 

 

Сюжет.  
Мегре отримує лист, написаний на поштовому папері рідкісної 

якості, в якому повідомляється про вбивство, яке готується.  Відразу 

вдається дізнатися, що таким папером користується відомий 

паризький адвокат Еміль Парандон. Мегре відправляється з візитом в 

сім'ю адвоката, щоб дізнатися подробиці ...  
 

 

«Мегре розставляє тенета» (в перекладі каналу «Культура»: 

«Мегре розставляє пастки») – детективний фільм 1958 року з участю 

Жана Габена і Анні Жирардо, спільного виробництва Франції та 

Італії. Фільм знятий за однойменним романом Жоржа Сіменона і є 

частиною серії фільмів і романів про вигаданого персонажа, комісара 

поліції Жуля Мегре. 

 

Сюжет.  

Поліція шукає маніяка, який вбиває жінок в паризькому районі 

Монмартр. Інспектор Лагрум (Олів'є Юсено) думає, що знайшов 

злочинця в особі місцевого м'ясника Барбера (Альфред Адам). Але Мегре (Жан Габен), 

який бере розслідування на себе, не впевнений в цьому. В глибині душі він знає, що 

вбивця все ще на волі. Але як заманити його в пастку?  
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«Миша» (фр. Monsieur La Souris) – французька кримінальна 

драма 1942 року, поставлена режисером Жоржем Лакомбом з Ремю 

в головній ролі. Екранізація однойменного роману Жоржа Сіменона 

1937 року. 

 

Сюжет.  

Антонін Раматель, відомий як «Мосьє Миша» (Ремю), 

доброзичливий старий клошар, колишній викладач сольфеджіо, 

розорений жінкою, працює портьє в кабаре. Він знаходить труп в 

машині. Поки він міркує, кого б повідомити про знахідку, машина 

від'їжджає. Миша підбирає гаманець, вміст якого – велика сума грошей – здає в поліцію, 

сподіваючись отримати гроші назад через рік і один день. Далі його чекають незвичайні 

пригоди: він зустрінеться з банкірами і філателістами, отримає удар по голові, послужить 

приманкою для арешту вбивці і зможе упізнати його після свого викрадення. Усі ці 

випробування не принесуть йому ні копійки; усвідомлення цього факту розлютить його.  

«Незнайомці у будинку» (фр. Les Inconnus dans la maison) – 

французька кримінальна драма 1942 року, поставлена режисером 

Анрі Декуеном – перша з трьох екранізацій творів Жоржа Сіменона, 

виконаних режисером до «Людини з Лондона» (фр. L'homme de 

Londres, 1942) і «Правди про Бебе Донж» (фр. La vérité sur Bébé 

Donge, 1951). 

 

Сюжет. 

 

Ектор Лурса (Ремю), колись успішний адвокат, живе в провінційному містечку і 

потихеньку спивається після того, як багато років тому від нього пішла дружина. Одного 

разу він чує постріл і виявляє у своєму будинку труп. Починається розслідування. Лурса 

дізнається, що його донька Ніколь пов'язана з бандою молодиків, які часто порушують 

закон, – в основному, щоб побороти нудьгу. Новий член банди Еміль Маню, вихідець з 

дуже бідних кіл, збив на краденому автомобілі рецидивіста на прізвисько Великий Луї, 

який після цього вимагав з членів банди гроші. Еміль, що став коханцем Ніколь, тепер 

йде під суд за звинуваченням у вбивстві Великого Луї, чий труп знайдений у будинку 

Лурса. Лурса знову одягає адвокатську тогу і встає на захист Еміля, бо вірить в його 

невинність. Перед великою аудиторією він засуджує суспільство, що  занепало і 

збайдужіло до молоді. Він знаходить справжнього злочинця: члена банди на прізвище 

Люска, таємно закоханого в Ніколь, щоб позбутися Маню.  

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1942_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1_(%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1942_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%80%D1%96_%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D1%8E
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«Ніч на перехресті» (фр. La Nuit du carrefour) – французький 

художній фільм Жана Ренуара, що вийшов на екрани в 1932 році. 

Фільм знятий за однойменним романом Жоржа Сіменона, з його серії 

романів про комісара Мегре і є першим з численних екранізацій, 

присвячених цьому персонажу. 

 

Сюжет.  

Дія фільму, що розгортається протягом декількох днів, 

пов'язана з подіями навколо самотньо розташованого дорожнього 

перехрестя. На цьому місці знаходиться кілька будинків і проходить 

жвава автомобільна траса на Париж. 

Страховий агент Еміль Мішон виявляє пропажу автомобіля зі свого будинку. В цей 

час, у розташованій поруч автомайстерні знаходився жандарм, який, почувши гамір 

Мішона і його дружини, прийшов до них дізнатися в чому справа. З'ясувалося, що 

страховий агент звинувачує у зникненні машини іноземців, що живуть по сусідству. 

До перехрестя примикає старовинний будинок з парком за парканом, в якому 

проживає Карл Андерсен, і разом з ним, за словами Мішон, його так звана «сестра» – 

Ельза. Жандарм із зацікавленими особами потрапляють у двір Андерсена і в гаражі 

виявляють зниклий автомобіль Мішон. За кермом автомобіля, на передньому 

пасажирському сидінні був виявлений труп голландського єврея-ювеліра Гольдберга з 

Антверпена, застреленого з гвинтівки. Обставини цього злочину стають надбанням 

преси, а розслідування вбивства доручено комісару Мегре. 

В першу чергу під підозру поліції потрапляє Карл Андерсен, колишній військовий 

офіцер, який, як передбачається, добре володіє вогнепальною зброєю. Андерсен заробляє 

на життя художником-декоратором тканин, виконуючи замовлення для паризьких 

клієнтів, отримуючи близько двох тисяч франків на місяць. За його словами, він вважає 

за краще жити самотньо, за межами Парижа, оскільки для підтримки ділових контактів 

йому досить зустрічатися із замовниками лише раз на місяць. Під час багатогодинного 

допиту комісаром Мегре та його помічниками, датчанин категорично заперечує будь-яку 

причетність до скоєного злочину, і його за браком доказів змушені були відпустити з 

поліції. 

Пізніше Мегре оглядає місце злочину, перехрестя і його околиці. Відвідавши 

будинок Андерсенів, комісар знайомиться з його обстановкою, намагається вникнути в 

психологію господарів і їх спосіб життя. У будинку він знайомиться з Ельзою Андерсен, 

красивою жінкою з сильним характером. З  метою з'ясування обставин злочину, поліція 

встановлює за перехрестям спостереження. 

У комісаріаті отримують телеграму, що дружина вбитого ювеліра впізнала його 

тіло по фотографії і прибуде до Франції для проведення необхідних поліцейських 

формальностей. Вночі її очікує комісар Мегре на перехресті. Як тільки вона, виходячи з 

автомобіля, представилася поліцейським, була застрелена невідомим. 

Наступної ночі, в той час як комісар Мегре веде допит Ельзи у неї вдома, яка явно 

щось не договорює і поводиться підозріло,  таємничий вбивця важко ранить Карла 

Андерсена. Ельза фліртує з комісаром, але раптово знепритомнівши, падає  в його обійми 

від отруєння. Її насилу приводять до тями. 

Комісару поступово стає зрозумілою загальна картина подій, що відбуваються. 

Мегре стає свідком сутички між Ельзою і Мішон. Жінка намагалася його вбити, а він у 
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відповідь ледве не задушив Ельзу. Комісар з'ясовує, що Ельза зовсім не є багатою 

спадкоємицею з порядної сім'ї, за яку вона видає себе, а дочка вбивці, страченого за 

вироком суду в Гамбурзі. З'ясовується, що Ельза –  колишня вулична повія, розшукувана 

данською поліцією за участь в численних збройних пограбуваннях. Крім того, 

з'ясовується, що Карл Андерсен зовсім не її брат, а благородна людина. Полюбивши 

Ельзу, він допоміг їй уникнути переслідування поліції і безуспішно намагався повернути 

до чесного способу життя. Саме Ельза стоїть за злочинами і вбивствами, які розслідує 

комісар Мегре. Вона зуміла звабити багатьох чоловіків, причетних до «справи на 

перехресті», заманила в пастку ювеліра Гольдберга і керувала діями вбивці  –   механіка-

італійця з автомайстерні Оскара. Поліція заарештовує членів банди і Ельзу. 

 

«Останній притулок» (фр. Dernier refuge) – французький 

кінофільм 1946 року з Луї де Фюнесом, знятий за твором Жоржа 

Сіменона. 

 

Сюжет.  

Філіпп та Сільві вирішують порвати з Альваресом, небезпечним 

ватажком банди, і здійснюють пограбування та вбивство, після чого 

Сільві пропонує сховатися в її будинку. Її молодша сестра Антуанетта 

фліртує з Філіппом, викликаючи ревнощі Сільвії, яка інформує 

Альвареса. Наприкінці, в справу втручається поліція, і Філіпп гине під час  сутички з 

поліцейськими. 

 

«Паніка» (фр. Panique) – французька кримінальна драма 1946 року, 

поставлена режисером Жульєном Дювів'є за романом Жоржа 

Сіменона «Заручини мосьє Іра» (фр. Les fiançailles de Monsieur Hire, 

1933). Прем'єра фільму відбулася у вересні 1946 року на 

Венеційському міжнародному кінофестивалі. 

 

Сюжет. 

Бандит убив літню жінку. Мосьє Ір (Мішель Симон), дивак, що 

живе у цьому ж кварталі і ненависний усіма сусідами, заявляє, ніби у 

нього є неспростовний доказ, який дозволить упізнати вбивцю. 

Вбивця доручає своїй коханці спокусити мосьє Іра, а потім підкинути йому сумку убитої. 

Коли доказ виявлений, жителі кварталу готові лінчувати мосьє Іра за нібито вчинений 

ним злочин. Тікаючи  від переслідувачів, він падає з даху. Поліцейський знаходить у 

нього фотографію справжнього вбивці, зроблену у момент злочину. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%97_%D0%B4%D0%B5_%D0%A4%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1946_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%BD_%D0%94%D1%8E%D0%B2%D1%96%D0%B2%27%D1%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_1946&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD


53 
 

«Поїзд» (фр. Le Train) – кінофільм, екранізація однойменного 

роману Жоржа Сіменона. 

 

Сюжет.  

Початок Другої світової війни, німецькі війська просуваються 

вглиб Франції. У потоці біженців перетинаються долі двох головних 

героїв: елегантна єврейська дівчина Анна стає коханою француза 

Жульєна ... 

 

 

 

«Президент» (фр. Le Président) – кінофільм режисера Анрі Вернея, 

що вийшов на екрани в 1961 році. Екранізація однойменного роману 

Жоржа Сіменона. 

 

Сюжет.  

Еміль Бофор, колишній голова (президент) ради міністрів, веде 

відокремлений спосіб життя в своєму маєтку і займається в 

основному написанням мемуарів про своє насичене подіями життя. У 

розпал урядової кризи особливі надії покладаються на  Філіпа 

Шаламона, колишнього співробітника адміністрації Бофора, що 

пізніше став одним з його основних суперників. Літній політик згадує два епізоди, в яких 

йому довелося зіткнутися зі своїм молодим колегою, – справи про девальвацію, яку 

необхідно було провести в інтересах розвитку країни, і проєкт про європейський митний 

союз, який зусиллями Шаламона був провалений у парламенті. 

 

«Привиди капелюшника» – (фр. Les Fantômes du chapelier) – художній 

фільм 1982 року французького режисера Клода Шаброля. 

Фільм знятий за однойменним романом Жоржа Сіменона 1949 

року, створеного в свою чергу на основі оповідання «Маленький кравець 

і Капелюшник» (1947). Дія фільму відбувається в Бретані, зйомки велися 

в містах Конкарно і Кемпер.  

 

Сюжет. 

У провінційному французькому містечку капелюшник (Мішель Серро) веде життя 

добропорядного громадянина, хоча в дійсності є серійним вбивцею. Єдина людина, яка 

його підозрює, це сусідній кравець (Шарль Азнавур). Після того, як капелюшник вбиває 

власну дружину та ще шість її подруг, готується вбити сьому. Оскільки вона помирає 

природньою смертю, тоді взамін капелюшник вбиває кохану повію, яка приводить до 

нього поліцію. 
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«Старший Фершо» – (фр. L'Aîné des Ferchaux) – художній фільм, знятий 

у 1963 році за романом Жоржа Сіменона «Справа Фершо». 

 

Сюжет.  

Молодий боксер Мішель Моді (Жан-Поль Бельмондо) програє свій 

вирішальний бій і йде зі спорту, залишившись без грошей. Продавши свій 

одяг і одяг своєї подруги і отримавши трохи грошей, він починає шукати 

роботу і знаходить в газеті оголошення про пошук секретаря, готового 

негайно відправитися в дорогу зі своїм босом. Оголошення дав відомий 

банкір Дьєдонне Фершо, чиї фінансові махінації були напередодні розкриті, і який 

вирішив втекти з країни, щоб уникнути арешту. Мішель вирушає на зустріч з Фершо і, 

представившись досвідченим секретарем, отримує місце. Ані пари з вуст своїй подрузі 

Ліні, що чекає його в кафе, він летить в Нью-Йорк зі своїм новим патроном. Там Фершо 

має намір зняти п'ять мільйонів з рахунку одного банку, спустошити свій сейф і сховатися 

в Венесуелі, де у нього теж є сейф, набитий купюрами. Однак зняти гроші з рахунку йому 

не вдається – щоб отримати таку суму, необхідн час. Побоюючись арешту, він вирішує 

обійтися тільки вмістом сейфа. Набивши грошима валізу, він зі своїм секретарем 

відправляється на автомобілі до мексиканського кордону. У Моді інші плани: він вичікує 

зручний момент, щоб втекти з грошима банкіра. 

Роман Сіменона був повторно екранізований в 2001 році, при цьому Бельмондо, що 

постарів на 28 років, зіграв роль Фершо. У російському прокаті фільм називався «Вільне 

падіння». 

 

 

«Вільне падіння» (фр. L'Aîné des Ferchaux) – французький 

телевізійний фільм, знятий у 2001 році за романом Жоржа Сіменона 

«Справа Фершо». 

 

Сюжет.  

Індустріального магната Поля Фершо (Жан-Поль Бельмондо), що 

збирається побудувати греблю в одній африканській країні, 

підставляють конкуренти напередодні укладення контракту. Його 

молодший брат Жиль потрапляє до в'язниці, і Поль, не чекаючи арешту, 

вирішує втекти з країни. Він наймає нового секретаря, Майка Моді, і їде в Південну 

Америку. Там, оселившись в глухому містечку, він починає обмірковувати план помсти. 

Однак його секретар теж будує плани ... 

 

«Розслідування комісара Мегре» (фр. Les enquêtes du 

commissaire Maigret) – французький детективний телесеріал за 

творами Жоржа Сіменона, що виходив на екрани з 14 жовтня 1967 

року по 10 червня 1990 року. 

Налічує 23 сезони (88 серій), в основі яких лежать сюжети 85 

творів Жоржа Сіменона (романи «Жовтий пес», «Ціна голови» і «Ніч 

на перехресті» були екранізовані двічі). 

Виконавець головної ролі – Жан Рішар. 
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Сюжет.  

Головний герой серіалу – комісар Жуль Мегре. В ході своїх розслідувань він 

стикається з представниками бідних верств населення: від бродяг (56-я серія, «Мегре і 

бродяга») до осіб, що належать до кіл вищої аристократії (47-я серія, «Мегре і 

дипломат»). 
 

«Три кімнати на Манхеттені» (фр. Trois chambres à Manhattan) – 

чорно-білий фільм режисера Марселя Карне, знятий французької 

кінокомпанією Les Productions Montaigne в Нью-Йорку (США) в 1965 

році. Сценарій написаний на основі однойменної новели Жоржа 

Сіменона, що вийшла в 1946 році. Одна з перших кіноробіт в епізодичній 

ролі 22-річного Роберта Де Ніро.  

 

Сюжет.  

Марсель Карне максимально зберіг романтичний настрій і фактуру 

відомої новели Сіменона. Зйомки були організовані на Манхеттені, в кварталі 

театральної і художньої богеми Грінвіч-Віллідж. Історія кохання чоловіка і жінки, двох 

французів середніх років, які волею випадку виявляються в іншомовному мегаполісі. 

Обидва мають багатий і непростий життєвий досвід. Франсуа (Роні) – популярний у 

Франції кіноактор, але його дружина, також кіноактриса, перевершує його даруванням і 

популярністю. Вона оголошує чоловікові про розірвання шлюбу та її зв'язки з молодим 

коханцем. Франсуа їде в США, де з невеликим успіхом пробує себе в телевізійних 

проєктах. Кей (Жирардо) – французька піддана з російським корінням, більше десяти 

років тому вступила в шлюб з італійським аристократом. У них народилася дочка. Кей, 

за її словами, не витримавши патріархального укладу великої італійської сім'ї поїхала в 

Нью-Йорк (за чутками в середовищі американської богеми причиною втечі став молодий 

жиголо). 

Ця незвичайна пара випадково знайомиться в нічний закусочній. Вони, знали кращі 

часи, але матеріально і душевно спустошені зараз, сходяться легко. Їх перша кімната – 

номер в недорогому готелі. Багато віскі, одкровення Кей і мовчання Франсуа. Дві ночі і 

один день, втомлені від самотності, вони намагаються насититися один одним. Знаком 

переходу їх відносин у щось більше, ніж перша пристрасть, стає їх друга кімната – 

маленька порожня кімната Франсуа, в яку він впускає Кей, немов у своє життя. Жінка і 

кімната змінюються й розквітають разом. Третя кімната в квартирі Кей, яку вона знімала 

зі своєю подругою. Тепер, впускаючи Франсуа в свою кімнату, вона остаточно впускає 

його і в своє життя. Несподівано приходить телеграма з Мексики, де колишній чоловік 

Кей займає пост повноважного посла Італії. Він повідомляє, що їх тринадцятирічна дочка 

хвора, можливий летальний результат. Кей вилітає в Мехіко, обіцяючи Франсуа 

зателефонувати при першій нагоді, але обставини не дозволяють зробити це досить 

швидко – практично весь час вона проводить біля ліжка дочки в післяопераційній палаті. 

Кілька вечорів Франсуа в своїй порожній кімнаті в Нью-Йорку чекає дзвінка. 

Припускаючи зраду і повернення своєї коханої до свого блискучого становища дворянки 

і дружини посла, він вступає в інтимний зв'язок з молодою актрисою, своєю партнеркою 

по зйомках у серіалі. Практично в момент їх близькості лунає телефонний дзвінок Кей з 

Мехіко. Вона повідомляє збентеженому Франсуа, що життю її дочки нічого не загрожує, 
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і до того, як повернеться дівчинка до тями  після операції, колишній чоловік вимагає 

негайного повернення Кей в Америку. 

Наступного дня вона прилітає в Нью-Йорк. Франсуа, виправдовуючись, 

признається в зраді. Після нетривалої суперечки Кей прощає Франсуа. Вони залишаються 

разом. 

«У випадку нещастя» (фр. En cas de malheur, італ. La ragazza 

del peccato) – французько-італійський фільм-драма 1958 року, 

поставлений режисером Клодом Отан-Лара за однойменним 

романом Жоржа Сіменона, що вийшов у 1956 році. 

 

Сюжет.  

Кримінальна мелодрама про шалену пристрасть немолодого, 

одруженого адвоката (Жан Габен) до юної і чарівної повії (Бріжіт 

Бардо). Андре Ґобійо, відомий і шанований п'ятдесятилітній адвокат, 

закохується у свою молоду клієнтку Івет Моде, яка випадково 

травмувала дружину годинникаря під час пограбування ювелірної крамниці. Дівчина 

просить юриста захистити її в суді, а як оплату за послуги пропонує власне тіло. Адвокат 

закохується у свою молоду клієнтку Івет, і добивається для неї виправдувального вироку, 

оплативши фальшиві свідчення бармена, який забезпечив для неї алібі. Після процесу 

адвокат розпочинає любовні відносини з Івет, яка знаходиться у любовних стосунках з 

молодим студентом-медиком. Кар'єра адвоката опиняється під загрозою, оскільки його 

підозрюють у організації лжесвідчення. Крім того, у нього виникають складні стосунки 

з дружиною, коли він іде, щоб жити з Івет. Ґобійо підозрює, що куртизанка веде подвійну 

гру, але не має сил, щоб протистояти її чарам. У кінці 50-х фільм «У випадку нещастя» 

викликав хвилю обурення серед пуританського населення Франції через велику кількість 

відвертих сцен. 
 

 

 

Телевізійний спектакль 
 

 

«Сесіль померла» – телевізійний спектакль В'ячеслава Бровкіна, 

поставлений в 1970 році на Центральному телебаченні (Головна редакція 

літературно-драматичних програм) за романом Жоржа Сіменона «Смерть 

Сесіли» (1942). 

 

Сюжет.  

Сесіль Маршан несподівано виявляє, що квартиру, де вона живе разом 

із хворою тіткою, відвідує хтось чужий. Поліцейські, яким було доручено 

вести спостереження за цією квартирою, нічого підозрілого не помітили. Однак 

незабаром Сесіль і її родичку знаходять убитими ... 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%96%D0%B6%D1%96%D1%82_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%96%D0%B6%D1%96%D1%82_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE
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Актори, які зіграли роль Мегре в кіно і театрі 

 

 
 

 

Сіменон любив кіно, і його книги – готові сценарії. За його життя було екранізовано 

55 романів. Пригоди Мегре стали сюжетом для більш ніж 40 кінофільмів (перша 

екранізація була здійснена вже в 1932 році) і 44 телевізійних передач. Інспектора Мегре 

в кіно зіграли такі актори, як Жан Габен, Гаррі Бауер, Альбер Прежан, Чарльз Лоутон 

(«Людина на Ейфелевій вежі», 1949), Джино Черві, Бруно Кремер, Борис Тенін («Мегре 

і чоловік на лавці», 1973; «Мегре і стара дама», 1974; «Мегре вагається», 1982), 

Володимир Самойлов, Армен Джигарханян, Майкл Гембон, Роуен Аткінсон .та ін 

Сіменон обожнював Шарля Азнавура, що знявся у фільмі «Привиди капелюшника» 

за мотивами свого роману. 

 

Жан Габен (фр. Jean Gabin, справжнє ім'я Жан Алекси 

Монкорже, фр. Jean-Alexis Moncorgé, 17 травня 1904 р., округ 

Парижа – 15 листопада 1976 р., Неї-сюр- Сен) – французький актор 

театру і кіно. Дворазовий лауреат премій Венеціанського і 

Берлінського кінофестивалів, премії «Сезар». Офіцер Ордена 

Почесного легіону. 

Жан Габен виконав роль Мегре в фільмах «Мегре розставляє 

тенета» (Франція, Італія, 1958), «Мегре і справа Сен-Фіакр» (Франція, Італія, 1959) і 

«Мегре і гангстери» (Франція, Італія, 1963).  
 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%96_%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%94%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Джигарханян Армен Борисович (вірм. Արմեն 

Ջիգարխանյան; 3 жовтня 1935, Єреван – 14 листопада 2020, 

Москва) – радянський, російський і вірменський актор, 

театральний режисер і педагог; Народний артист СРСР (1985). 

Почесний громадянин Єревана. Кавалер ордена Пошани 

(Вірменія) (2010). 

 

Армен Джигарханян виконав роль Мегре в телеспектаклі Центрального 

телебачення СРСР «Мегре у міністра» (1987). 

 

 

Бруно (Брюно́) Жан Марі́ Креме́р ( фр. Bruno Cremer) 
народився 6. 10. 1929, Сен-Манде, Сена (Валь-де-Марн), Франція – 

07. 08. 2010, Париж, Франція). 

Бруно Кремер знявся в 120 фільмах та телесеріалах. У 1991–2005 

роках з успіхом виконав роль комісара Мегре у екранізації романів 

Жоржа Сіменона (знято 54 фільми). Спільне виробництво Франції, 

Бельгії, Швейцарії та Фінляндії. 

 

 

 

Чарлз Лоутон (англ. Charles Laughton; 1 липня 1899 р. – 15 грудня 

1962 р.) – британський та американський актор, сценарист, кінопродюсер 

та режисер. Лауреат премії «Оскар» (1933). 1950 – «Людина на Ейфелевій 

вежі / The Man on the Eiffel Tower – комісар Мегре. 

 

 

 
 

Борис Михайлович Тенін (10 березня 1905 р., Кузнецьк, 

Саратовська губернія – 8 вересня 1990 р., Москва) – радянський 

актор театру і кіно, педагог. Народний артист СРСР (1981). 

Лауреат Сталінської премії першого ступеня (1948). 

Актор Борис Тенін – кращий, на думку Жоржа Сіменона, 

виконавець ролі комісара Мегре. Не тільки французький 

поліцейський, але навіть більшовики і воєначальники, зіграні 

Борисом Михайловичем, знаходили риси земних людей з 

пристрастями і слабостями. Борис Тенін знявся в ролі комісара Мегре в телевізійному 

спектаклі В'ячеслава Бровкіна «Сесіль померла», поставленому в 1970 році на 

Центральному телебаченні (Головна редакція літературно-драматичних програм) за 

романом Жоржа Сіменона «Смерть Сесіли» (1942). 
 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1935
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2020
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1985
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%84%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F)
http://www.kinopoisk.ru/level/4/people/18083/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1899
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1962
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1933
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Роуен Себастьян Аткінсон CBE (англ. Rowan Sebastian 

Atkinson; народився 6 січня 1955 року,              м. Консетт, Дарем, 

Англія, Великобританія) – британський актор, сценарист і 

продюсер, письменник. Найбільш відомий в світі комічною 

роллю містера Біна в однойменному телесеріалі. Лауреат двох 

премій BAFTA (1981, 1990), друга з яких була отримана за роль 

в ситкомі «Чорна Гадюка». Роуен Аткінсон в образі комісара 

Мегре у фільмі «Мегре», «Мегре розставляє пастку», «Мегре і 

мрець», (Великобританія, 2016 р.), «Мегре: Ніч на перехресті», «Мегре на Монмартрі» 

(Великобританія 2017 р.). 

 
 

Сер Майкл Джон Гембон (англ. Michael John Gambon; нар. 19 

жовтня 1940, Дублін, Ірландія) – британський актор. Багаторазовий 

номінант премій «Еммі», «Золотий глобус», БАФТА та інших.  
Серіал знятий у Великобританії в 1992 – 1993 роках, Майкл Гембон 

в ролі комісара Мегре. Всього було показано 2 сезони по 6 серій. 

 
 
 

Джино Черві (італ. Gino INO Cervi) 3 травня 1901, Болонья, 

Королівство Італія – 3 січня 1974, Пунта-Ала, Італія.  

Фільм «Мегре на площі Пігаль» («Maigret a Pigalle» (Італія) знятий у 

1966 році, Джино Черві в ролі комісара Мегре. 
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