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ДО КОГО Ж ТУЛИТИСЯ НАМ, ЯК НЕ ДО СЛОВА?
ПЕРЕДМОВА
Ідея цього збірника (видання) виникла рік тому, хоча спочатку книжка і не
планувалася…
Другий семестр 2014 року розпочався у понеділок 18 лютого.
А 19-го, у вівторок, почалися найстрашніші події на Майдані.
Горить Майдан. А ми – вчимося, а телефони розриваються від батьківських дзвінків, а в
інтернеті – повідомлення щораз жахливіші. І нарешті – рішення відпустити студентів. Але
вже вечір і зовсім темно (ця клята друга зміна!). І ось уже наші діти (ті, кому найдалі
добиратися), перестрашені і беззахисні, зібравшись у холі біля телевізора, чекають
приїзду батьків (а ми так далеко розташовані, аж на Дорогожичах), і дивляться трансляцію
з палаючого Хрещатика, де кілька сотень людей в огні і диму згуртувалися біля сцени.
А далі…
А далі був страшенний комплекс особистої вини “Того, хто НЕ стояв під кулями” і
“Того, хто залишився живим”. І нестерпний сором за те, що хтось із Небесної Сотні поліг
на Інститутській і за тебе також, а міг бути за віком твоїм братом чи дитиною. І був
чиїмось Батьком, Братом, Другом, Чоловіком чи Дитиною… Але тобі ось уже 50, а Йому
навіки буде 19. Чи 22. Чи 35…
А коли ми вийшли на заняття, ошелешені і розгублені, треба було терміново знайти
якусь роботу, щоб діти хоч трохи змогли відійти від тих жахливих подій. “До Кого ж
тулитися нам, як не до Слова?” (наважуся трохи перефразувати І.Драча). Бо, справді, до
кого і куди?
Наближався Шевченків ювілей, Великий, але водночас і такий тривожний. Так виникла
ідея ознайомлення студентів із унікальним авторським проектом Сергія Проскурні “Наш
Шевченко”, а також із творчістю різних виконавців Шевченкових творів, зокрема,
Анатолія Паламаренка та Павла Громовенка, Неоніли Крюкової та Михайла Мельника,
Андрія Середи і його знаменитих “Кому вниз”.
Це задумувалося спочатку просто як практичне завдання з “Літературного стилю” для І
курсу: студентам спеціальностей “журналістика” та “видавнича справа та редагування”
пропонувалось написати есе із елементами аналізу прийомів роботи з читачем, глядачем,
слухачем у вибраних кожним аудіо- і відеоматеріалах. А студенти спеціальності “реклама
і зв’язки з громадськістю” мали зробити проект афіші віртуального умовного концерту, в
якому були би задіяні вибрані із вказаного списку виконавці.
Це мало бути просто практичне завдання. Звичайно ж, приурочене до 200-річчя Поета, і
вже тим важливе і значуще.
Просто практичне завдання до Великого Ювілею…
Та уже перші озвучені творчі роботи були такими неймовірно щирими, до сліз
зворушливими і такими невимовно схвильованими, а ті афіші настільки любовно
зробленими, що не оприлюднити їх було неможливо. Ось так і виник задум цього
видання.
А через рік, на 9 березня 2015 року вже нові студенти нового І курсу спеціальності
“видавнича справа та редагування” виконали подібну творчу роботу. До списку
виконавців було включено і Петра Бойка, багаторічного викладача факультету
журналістики, знаменитого радіоведучого, а нині священника, а до списку проектів –
радіомарафон каналу “Культура” “Шевченко мобілізує”.
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Тож до збірника ввійшли вибрані творчі роботи студентів 1 курсів Інституту
журналістики усіх трьох спеціальностей (журналістики, ВСР та РЗГ), виконані у березні
2014 і березні 2015 років. До збірника включені також статті викладачів навчальної
дисципліни “Літературний стиль” – доцентів кафедри історії журналістики Боярської Л.В.
і Михайлюти В.П.
Загалом же, цей збірник є колективною робота всього Інституту журналістики, адже, як
наголошує його науковий редактор, завкафедри історії журналістики проф. Сидоренко
Н.С. “так чи інакше над ним працювали всі: ідеями, словом, образом, підтримкою,
схваленням, навіть зауваженнями”.
Укладачами початкової версії збірника була студентка 4 (зараз 5) курсу відділення
журналістики Вікторія Федорова, за що кафедра історії журналістики висловлює їй щиру
подяку, а остаточної – доц. кафедри історії журналістики Л.В.Боярська.
Верстка і дизайн здійнені студентами І курсу відділення ВСР Петром Зубарем і Марією
Мочаловою.
Представляючи читацькій аудиторії збірник творчих студентських робіт, наважимося
наголосити, що ця книжка є фактично документом, непідробним свідченням того, чим
живуть і про що мріють наші діти, оця сучасна наймолодша університетська молодь,
обпалена на самому порозі свого життя страшними подіями Революції і цієї варварської,
дикунської війни із осатанілим сусідом-агресором. У своїх роботах вони, наші студенти,
всі були різні. Хтось стриманий і прагматичний, а хтось відчайдушно, до сліз відвертий.
Ми, викладачі, намагалися максимально зберегти авторські варіанти тексту і дозволили
собі лише незначну коректуру, віддавши перевагу щирості над словесною “красивістю”.
Цим дітям належить майбутнє. І для них, і разом з ними мусимо таки збудувати
нарешті (як же ми всі на це сподіваємося і віримо!) нову, сильну і красиву Україну, про
яку мріємо і в якій хочемо жити. Бо “часу на поразку” у нас на цей раз таки немає.
І тоді (може, й зовсім-зовсім скоро), тішачись із професійних і життєвих успіхів
сьогоднішніх першо- і другокурсників: журналістів і видавців, рекламістів і піарщиків,
математиків і хіміків, філологів і дипломатів, фізиків і біологів, кожен з нас, їхніх
університетських учителів, зможе (тихенько, про себе) подумати, що в тому успіхові є,
мабуть, і малесенька часточка нашої викладацької праці.
Боярська Л.В.
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ЕСЕ
Вікторія Берещак, журналістика
Шевченко є народ. Народ і є Шевченко
Мій Шевченко. Важко відразу сказати, хто він для мене. Шевченко – це і поет, і пророк,
і голос української душі. Феномен митця як національного героя є у багатьох народів. Але
для нас Кобзар – значно більше, ніж геніальний творець. Для мене Шевченко – то надія.
Надія, яка допомагає моїй нації побороти усі негаразди. Без надії таки сподіваємося.
Андрій Середа, лідер гурту «Кому Вниз». «До Основ’яненка». Баси, гітара й
проникливий, щирий голос української душі. Роковий Шевченко. Оновлений та
адаптований для молодого покоління, здатного оцінити творчість рок-гурту.
Українці завжди потребували янгола-охоронця, провідника й пророка, який навіть після
смерті буде оберігати своїх «малих, нерозумних дітей». Хто краще за Тараса Григоровича
впорався б із цією місією і втримався б на цьому шляху так довго?
Можливо, хтось скаже, що геній Шевченка – фікція, нав’язана нам ідеологами різних
покроїв. Нав’язаної іншими. Плутаючись у тенетах вигадок і домислів, які породили
численні праці з шевченкознавства, ми забуваємо головне: Шевченко – більше, ніж поет.
Він давно визнаний нами національним пророком.
Анатолій Паламаренко та його леткий голос справжньої козацької душі. Поема «Сон»
у його виконанні здатна зачарувати будь-кого. Блискучий голос, надзвичайно вмотивовані
акценти, любов до рідного слова. Ось такий Шевченко повинен запам’ятатися крізь
століття. Бо він давно визнаний нами національним пророком.
Хто є пророк? Той, чиї слова закарбувалися у пам’яті народу. Хіба забудуться слова
Кобзаря через триста або чотириста років? А як можна забути те, чого ти ніколи не знав?
Адже роками нас привчали любити поета, іноді не читаючи його або не розуміючи його
творів і глибини його ідей. Довгі роки українці бачили лише те, що їм дозволяли бачити. І
лише тепер ми відкриваємо справжнього Шевченка. Поета, який знайшов себе у власному
народі. Шевченко і є народ. А народ і є Шевченко. Відкриваючи «Кобзаря», ми вчимося
розуміти себе, українця, який довго був похований під уламками надії на незалежну
державу, посаджений за ґрати за любов до свого народу, замордований в концтаборах.
Важко уявити проект Сергія Проскурні без завжди усміхненого Івана Малковича, чия
постать така яскрава у сучасному житті нашого народу. Проникливий вірш, Шевченкове
слово й заповнене вщерть любов’ю серце митця.
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Нам завжди потрібен був лідер. Не так військовий командир, як ідейний провідник,
який зможе запалити свічку в суцільній темряві незнання та неусвідомлення своєї
національної ідентичності. Ось що називається заблокованою культурою. У таких умовах
дуже складно не загубитися. І де ми були б, якби не Шевченко?
Шевченка можна любити чи не любити. Про нього багато сказано і ще багато
прозвучить. Але саме він спромігся досягти тієї сакралізації національної ідеї, завдяки
якій українці пам’ятають, хто вони є.
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Дар’я Сидоренко, журналістика
Шевченко для всіх і кожного
Проект

Сергія

Проскурні

«Наш

Шевченко»

є

одним

із

найпомітніших

і

наймасштабніших в Україні. Головна ідея полягає у зворотньому відліку до 200-річчя
великого Кобзаря. Впродовж року кожен день записувався відеоролик, в якому учасникам
пропонувалося продекламувати улюблений вірш Тараса Григоровича.
У проекті брали участь люди незалежно від соціального статусу, віку та національної
належності. У кадрі можна побачити відомих особистостей і пересічних українців,
дорослих і дітей, старих і молодих, людей зі Сходу та Заходу, Півночі та Півдня України,
представників інших національностей і навіть гостей нашої країни. Цим автор проекту
підкреслює, що Кобзареве слово лунає для кожного серця – його треба не лише розуміти,
а й відчувати.
Характерним є те, що всі герої знімалися у природному для них середовищі, яке б
найкраще відображало їхню професію чи характер.
Та частина проекту «Мій Шевченко», де режисер Станіслав Мойсеєв читає вірш «І тут,
і всюди – скрізь погано…», – одна з моїх найулюбленіших. Слова великого Кобзаря у його
виконанні змушують повністю відкрити душу назустріч поетичній мелодії. Абсолютна
впевненість у тому, що сонце зійде і розвіє тьму, що правда буде на землі, яку після себе
лишив Тарас Григорович, заграла яскравішими барвами. Кожного разу, передивляючись
цей ролик, я сповнююся вірою у те, що завтрашній день обов’язково принесе щось світле.
Мене надзвичайно вразило читання вірша «Доля» Мрідулою Гош, істориком,
перекладачкою, журналісткою з Індії. Коли побачила цей ролик уперше, я не могла
зрозуміти, як людина, для якої українська мова чужа, може так сприймати і передавати
українську поезію. Їй вдалося правильно розтлумачити багатозначність та іронічність
деяких фраз Шевченка, абсолютно точно вловити і передати манеру його письма. Але
найбільш захопливою частиною цього відео, безперечно, є читання цієї ж поезії у
перекладі на бенгалі.
Неможливо оминути увагою уривок із вірша «І мертвим, і живим, і ненародженим…» у
виконанні Романа Коляди, радіожурналіста, музиканта, диякона. Тверді та влучні слова
Тараса Шевченка з його вуст змушують розум протверезіти. Подивившись цей
відеоролик, мимоволі починаєш замислюватися. Хочеться у цю ж хвилину схопитися і
взятися за науку, щоб довести, що нарешті минув той час, коли українці дізнавалися про
себе від німців чи будь-кого іншого та з пафосом декламували те, чому їх навчено.
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Я вважаю, що проект Сергія Проскурні заслуговує на увагу. Адже завдяки йому можна
багато дізнатися не лише про Тараса Григоровича Шевченка, а й про людей, які тебе
оточують, та навіть про самого себе.
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Юлія Близнюк, журналістика
Житиме у людських серцях
Нинішній рік для українського народу позначений надзвичайно важливою подією –
200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Він не просто обдарований
поет чи талановитий художник, а й незнищенний український геній, котрий став
символом боротьби нашої нації за свободу та незалежність. Безліч проектів втілювали
сучасні українські митці з нагоди ювілею Кобзаря, і «Наш Шевченко» – один із них. У
його рамках вийшло 365 відеороликів (по одному щодня упродовж року), де і відомі, і
пересічні українці читають Тарасову поезію. Ця ідея належить Сергієві Проскурні –
українському театральному режисерові.
Так склалося, що святкування річниці збіглося з найбільшими за останні два десятки
років акціями протестів у нашій країні. Тому багато матеріалів безпосередньо пов’язані з
революційними подіями. Наприклад, за 61 день до річниці (а саме тоді було Різдво) на
Майдані відзняли сюжет, у якому Євген Нищук прочитав уривок з твору «І Архімед, і
Галілей» на тлі різдвяних декорацій. Після цього заграв на скрипці Кирило Стеценко.
Участь у зйомках взяли і пересічні євромайданівці – вони стояли колом і світили
ліхтариками.
До проекту також долучилася Ірена Карпа – досить епатажна українська письменниця.
Ролик за її участю був знятий на барикадах вулиці Грушевського за 41 день до ювілею. На
тлі палаючих шин і під акомпанемент гуркоту палиць об бочки Карпа прочитала уривок з
твору «Во Іудеї во дні они...».
Продекламувала Шевченка (уривок з «І мертвим, і живим, і ненародженим…») і
Мирослава Гонгадзе – українська телеведуча і журналістка, що працює в Америці. Також
у ролику показано акцію у Чикаго, де зібралися українські емігранти, аби вшанувати
пам’ять загиблих героїв Майдану (знімання проводилося за 6 днів до ювілею, тож криваві
події, які забрали понад сотню життів, уже відбулися).
Однак абстрагуймося від трагічних подій на революції. У рамках проекту прочитав
Кобзареву поезію і Андрій Середа – фронтмен гурту «Кому вниз» та український голос
мультфільму «Телепузики». Навіть перша його пісня була складена на слова Тараса
Григоровича. Середа читав його поезію публічно вже не раз – зокрема продекламував її на
«Коронації слова–2013». Цього разу пан Андрій розповів уривок з «Великого льоху».
Такий проект має величезне значення, адже і генії, і герої не вмирають у людських
серцях.
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Ольга Дуляницька, журналістика
Мій Шевченко
Сергій Проскурня не просто вшанував пам’ять українського героя. Він зробив
безцінний внесок у формування національної ідеї – розбудив Шевченка у сотнях тисяч
людей. Таким різним Тараса Григоровича ми ще ніколи й ніде не мали змоги бачити. Із
кожним десятком переглянутих відео, я ще надовше поринала у «Кобзар» і губилася в
думках, усе більше переповнювалася повагою і любов’ю до свого великого народу.
Тетяна Василишин, пенсіонерка в стареньких окулярах та білому капелюсі, сидячи на
старезній занедбаній зупинці, розчулила мене до сліз. Розчулила непідробною щирістю в
голосі, очах, у кожному її русі. Досі маю відчуття, ніби то сама ненька-Україна говорила
до мене, журилася своїм сином Богданом.
Образ українського канадця Лаврентія Клопущака вже не перший день стоїть перед
моїми очима. Для мене, людини, яка плаче щоразу, співаючи славень, побачити літнього
чоловіка, що не стримав сліз перед Шевченковим словом, означало здобути однодумця,
перестати соромитися власної вразливості перед Україною.
Черкаський кобзар Микола Пушкар змушує пишатися нашою культурою. Якщо в XXI
столітті ще є настільки колоритні вартові народного мистецтва і традицій, то славу
України ніхто ніколи не знищить.
Стосовно відео Сергія Нігояна, то тут будь-яких слів буде замало. Легенда назавжди
залишиться безсмертною. Сергій Владиславович Проскурня допоміг українцям хоч на
трішки наблизитися до національного героя нової епохи.
Найбільшу кількість разів я переглядала запис краєзнавця Вадима Смотренка.
Глибокий погляд цього, поза сумнівами, мудрого пана, ніби докір совісті пронизує тебе аж
до кісточок. Здається, ніби в ті п’ять рядочків чоловік уклав увесь свій життєвий досвід –
усе, що наболіло, і все, що зігрівало серце.
Олекса Марусяк та Юрій Олійник для мене – ще два символи України. Відверті й щирі,
як ніхто інший. У голосах і поглядах цих людей – стільки мудрості, що до них хочеться
дослухатися, їм не можна не повірити чи навіть подумати щось наперекір. Вони анітрохи
не намагалися виглядати артистичними, не прагнули створити певне враження чи комусь
сподобатися. Вони залишилися собою перед камерою, і це не може не зачаровувати.
Зачепили до глибини душі численні відео з Майдану. Адже любити свій Майдан – це
любити свою Україну, а любити свою Україну – це любити свого Шевченка.
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Голоси України
Якби я народилася на півтора століття раніше, то, можливо, знала б, як звучить голос
Тараса Шевченка. Та я з’явилася на світ 1995-го року і маю честь бути сучасницею
Михайла Васильовича Мельника, і саме його тембр став для мене голосом Кобзаря.
Театральний режисер, актор і музикант не просто декламує на професійному рівні, він
вкладає свою душу в кожну поезію, проживає її. Його «Заповіт» створює враження
причетності до божества, лунає, ніби з вуст справжнього пророка.
Голос Андрія Середи давно вже став для мене близьким, адже я зростала, чуючи його
майже щодня в «Телепузиках». Потім була реклама, ще більше мультиків, його музика… І
тепер Тарасові слова від пана Андрія сприймаються гармонійно, природно, як абсолютна
істина. Глибиною цього унікального голосу захоплююся не одна я, але поезії з «Кобзаря»
у його виконанні для мене – суцільна естетична насолода.
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Ярослав Зубченко, журналістика
Знову про Шевченка?
Невже Шевченко справді такий важливий? У виші, названому на його честь, про нього
пишуть творчий конкурс. Його вірші ми кожного року читали в школі. Вулиці, проекти,
гроші, пам’ятники? Як може людина, що жила двісті років тому, приносити користь нації
сьогодні?
Якщо Ви і справді задаєтеся цим питанням, то Сергій Проскурня гарантує вам
шаблонорозриваючу відповідь. Режисер провів хімічну реакцію, у якій, змішавши прості
елементи, отримав нову речовину – універсальне паливо для патріотичного настрою.
«Наш Шевченко» – це 365 відео, які щодня виходили в ефірі каналу ТРК «ВІККА».
Канали «2+2» та «СТБ» просто відмовилися надавати час та гроші для ідеї, що розрослася
від Чернівців до всієї України і змусила табуни гордих мурах бігати шкірою нації.
Насправді, все дуже просто: це всього лише люди, які на камеру читають вірші
Кобзаря. Трошки режисерського бачення, трішки постановки, пару дублів

– і відео

готове. Тому питання – «Чому ж це так класно?!» має знак оклику в кінці.
«Наш Шевченко» об’єднав твори нашого найбільшого генія з найкращими
представниками сьогоднішнього українства. Ця суміш виглядає так органічно та сильно,
що здається, Шевченко писав не про українців дев’ятнадцятого століття, а

про

сучасників. Вигляд і звучання народних акторів, політиків, майданівців, селян і містян
нагадує глобалізованому тобі, що, передусім, ти –

один із них. І це змушує тебе

пишатися. Пишатися, що Шевченко – поет твого народу. Пишатися, що люди на відео –
твій народ. Пишатися своєю нацією. Це так просто, але так цінно.
Якщо Ви готові до цього, ось відео, з яких варто почати:
- Василь Денисенко. «Осія. Глава 14». Цей твір – погроза владі. І у світлі вогнищ
революції вона особливо актуальна. Літній чоловік спокійно і впевнено промовляє до тих,
кого буде судити, не судячи. Він і такі, як він.
- Священик Михайло Дудар. «Розрита могила». У поганій якості, не з пам’яті, під
жахливу попсню, яка лунає на Майдані. Інше джерело фонових шумів – невеличка армія
“Беркуту” за спиною святого отця. Армія готових і до штурму, і до оборони церберів,
перед якими виступає Орфей. Спочатку, увімкнувши це відео, я думав пропустити його,
але щось зачепилося за прихований сенс, і недарма. Образ, що втілений у святому отці,
сильний та багатогранний. Учитель, Суддя та Українець у своїй країні. Його слова
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неймовірно точні. Повчання, погроза та заклик у розчарованих вустах. Оточення – вкрай
сатирично-жорстоке. Одомашнені вороги, дешева культура та неякісна зйомка речей,
зміст яких і не потребує форми. Усе це змушує подивитися на свою країну, як вона є.
Цього в імперативі просить Шевченко. І ти прокидаєшся від сну. Перед тобою той самий
кадр, але тепер це інша реальність. Це і є твоя країна – місце, у якому священики змушені
читати Кобзаря під бек-вокал із «Топ-10 MTV», аби тільки надихнути співвітчизників на
боротьбу із цим кадром. Із кадром, за зйомкою якого пильнують тисячі очей силовиків
прямо за Михайлом. І немов цього замало – режисер нещадно випускає на екран фото
руйнувань після 1 грудня. Подивися на свою державу, Богдане. Ми продовжуємо твою
війну.
- Володимир Кучинський. «Доля». Містичне відео, під час якого забуваєш, як дихати.
Відчай та намагання стриматись у голосі, зраджені одинокою сльозою. «Які з нас люди?»
– він питає. Занадто багато досвіду в його словах.
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Ярослав Зубченко, журналістика
Гордість
Коли до тебе приходять з війною, у тебе є два вибори. Ти можеш чекати на свою долю,
склавши свої сподівання і гасла до ніг переможця. Або можеш прийняти виклик,
захищаючи мрії своїх дітей і надії тих, хто обороняв їх до тебе.
У нас вибору немає. Ми нащадки Шевченка і Хмельницького так само, як спартанці
були нащадками Геракла. І так само, як триста відважних смертників, ми вистоїмо свою
битву при Фермопілах. Так сталося, що саме українцям уготована доля стати живим
щитом на шляху імперії східного загарбника. Але цього разу не Персії. Після того, як
маленька купка, що своєю волею була рівна лише міфологічним героям, затримала
нескінченні орди, армії вільних полісів об’єдналися і у битві на Платеї розбили воїнство
загарбника. Це перемога стала початком звільнення Елади. І кінцем держави Ксеркса.
Це нам заповідав Шевченко, і його слова, об’єднані з голосом Михайла Мельника,
звучать, як розкоти грому над штормовим морем українства. «Заповіт» Кобзаря у
виконанні метра заслуговує лише одного епітета – Лок’Нарад. У цього слова немає
точного перекладу. Але приблизно це означає – легендарний. Це – їхній титул. Це – наша
слава.
І двісті років тому найбільший геній свого народу, секретна зброя нашої нації,
заповідав людям України рвати кайдани. Повнити води Чорного моря кров’ю героїв
сьогодення і наших ворогів, як колись це робили козаки. Бо шлях до волі не може бути
мирним. Ми повинні показати свою силу, а вже потім молитися і сподіватися на
допомогу. Він хотів бути похованим тут, серед круч і неспокійних вод Дніпра. На своїй
Батьківщині. Де вільні люди будуть битися за свою свободу.
Ми не можемо відступити зараз. Проявивши слабкість одного разу, ми покажемо свою
слабкість назавжди. Андрій Скрипник, читаючи «Великий Льох», нагадує нам про помилки
Хмельницького. Тоді Україна теж піднялася на боротьбу, тоді у них теж не було шансів. І
тоді, найдовше в історії, ми були вільними. Але проявили слабкість. Замість того, аби
продовжити наступ на Польщу у 1649 році, Хмельницький вирішив, що йому вже досить
України. І налякана його силою, Річ Посполита вже через п’ять років змусила Богдана
шукати притулку в іншого ворога. Цей вчинок досі терзає наш край. Але тепер з-під
домовини помилок минулого повстане нова – сильна Україна. Нація, що не буде дивитися
назад і мріяти про комфортний мир. Сьогодні світло правди вже розвіяло морок. Сьогодні
у наших руках гордість нації – зброя масового ураження, проти якої не встоїть жоден
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ворог, особливо, якщо сам він – раб. Раби змагаються за гроші, їм є куди повертатися. Нам
– немає.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу… отойді я
І лани і гори –
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися… а до того
Я не знаю Бога.
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Божена Ікалюк, журналістика
Есе до відео з проекту «Наш Шевченко»
Тарас Григорович Шевченко. Мабуть, не існує українця, який хоча б раз у житті не чув
цього імені. Його ім’я з плином століть стало вже культовим, поезія – народною, а слово –
й досі актуальним. І хай би що там говорили бузини, він – пророк, він – геній, він –
людина, яка зуміла змінити хід історії нашого українського народу.
Ось йому уже виповнилося двісті років. Дата достатньо велика, щоб говорити про те,
що ім’я Тараса Григоровича не зітреться з пам’яті наших нащадків ще довгі століття. Так,
згодом буде триста, п’ятсот, вісімсот… А зараз йому – двісті. І, мабуть, найкращий
подарунок, який зміг би йому зробити український народ – це щодня протягом цілого
року

читати по одній з його поезій. Саме таку ініціативу взяв на себе театральний

режисер та продюсер Сергій Проскурня, започаткувавши проект «Наш Шевченко».
365 днів: сонячних, хмарних і радісних. 365 облич: відомих, звичайних, старих і
молодих. 365 поезій, як завжди, геніальних. Мабуть, читання Кобзаревих творів – це
найкращий вияв пошани, яку ми могли б проявити. Адже саме їх він нам і дарував, з
істинною мужністю відривав від серця, писав кожний рядок, усвідомлюючи, що,
можливо, через декілька років про нього ніхто й не згадає. А ми згадали – найвеличнішого
генія нашого народу неможливо забути.
Перший день проекту ознаменувався виконанням поезії «Прощай, світе, прощай,
земле…» контртенором Юрієм Миненком та національною хоровою капелою «Думка».
Мабуть, єдине, що можна було б сказати – талановито. І тут йдеться не тільки про
чарівний голос, який, здається, доноситься з небес, гукаючи:
А ти, моя Україно,
Безталанна вдово,
Я до тебе літатиму
З хмари на розмову
чи про всю аудіовізуальну органічність «Думки» та Наталії Кминь, яка виконувала
партію арфи. Тут ідеться і про вдалий вибір місця запису – Кирилівську церкву, і про
професійність режисера та операторів. Усе це

відверто зачаровує і вражає. Справді,

складається враження, що увесь світ завмер у декількох акордах та сконцентрувався у
рядках «Прощай, світе». І якщо це відео – зразок талановитого, багатого, насиченого
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органічно поєднаними деталями виконання, то наступне, під кодовою назвою «40 – Сергій
Бабкін», перш за все, вражає своєю простотою і довершеністю.
На противагу попереднім шести хвилинам, це відео триває лишень дві, а фрески ХІІ
століття замінені кімнатою у своєрідному стилі хай-теку.
Так просто і правдиво слова поезії «Не гріє сонце на чужині…» не звучали вже давно.
Особливо вражає власне постановка самої сцени: відображення профілю співака в
дзеркалі створює ефект присутності, а в декламуванні вірша вловлюється театральний
досвід Сергія. Згодом проста кімната замінюється сценою, з якої звучить «Треба грати,
доки є сили» Бабкіна. Справді, треба віддати належне режисерському таланту Сергія
Проскурні.
Загалом, можна було б ще багато розповідати і про оригінальність ідеї знімати читання
віршів звичайними студентами, перехожими чи учасниками мітингів на Майдані, і про
талановите

декламування віршів професійними театралами,

і про чудові рядки, які

лунали з уст справжніх українців. Але, мабуть, зупинюся все-таки на одній тезі: простий
задум та титанічна праця зробили своє – ми зуміли віддати шану найвеличнішому з
великих – Тарасу Григоровичу Шевченко.
Враження
У читанні

поезії Тараса Шевченка «Заповіт» вчувається і акторська майстерність

Михайла Мельника, і власне внутрішнє відчуття рядків. Практично однотонна декламація,
правильне розставлення акцентів та пауз створює враження, що «Заповіт» читає сам
Шевченко. Простота та відсутність надмірної театральності тут як ніколи доречна –
рядки пробираються до самого дна душі.
Дещо спорідненим

із попереднім відео можна назвати читання Андрієм Середою

уривку з містерії «Великий льох». Справді, та сама простота декламації та порівняно бідне
інтонаційне забарвлення. Тим не менше, саме ці риси роблять декламацію унікальною та
особливо проникливою. Насправді, інколи ти й не зовсім розумієш, про що він: чи то про
Суботів, чи то про теперішню Україну. В принципі, незважаючи на дещо песимістичні
настрої, наприкінці поезії Андрій Середа все ж таки з посмішкою на обличчі промовляє
шевченкове «і помоляться на волі невольничі діти!..», що вселяє віру в краще майбутнє
нашої країни

21

Тамара Істоміна, журналістика
Вічний символ України
Складно уявити Україну без Тараса Шевченка. Давню і сучасну, щасливу й нещасну –
її завжди супроводжує, надихає, наставляє Тарас Григорович. У цьому році українці
мають честь святкувати 200-річчя від дня народження всесвітньовідомого поета. Отож не
дивно, що творчі люди створюють численні проекти, заходи для відзначення такої дати.
Як на мене, то особливої уваги заслуговує відеопроект Сергія Проскурні «Наш
Шевченко». Річ у тім, що записи дають змогу ознайомитися із творчістю великого поета і
пропустити її крізь себе, адже кожен, хто читає поезію Кобзаря, вкладає в неї свої емоції і
переживання. Усі ці люди декламують вірші окремо: хтось у студії, хтось у кав’ярні, хтось
у себе вдома, але вони такі рідні, об’єднані, українці до глибини душі. Цей проект
демонструє незламний сакральний зв’язок поміж нами, нащадками козаків, що його втілив
на папері Шевченко.
Кожен з Вас може долучитися до цієї священності, стати частиною чогось справді
важливого, просто переглянувши відеозаписи, поділившись враженнями з друзями,
знайомими. Думаю, що у такий особливий для нації рік, ніхто не може і, мабуть, не має
морального права залишатися байдужим. Шевченко – частина нашої величної
багатовікової історії. Шевченко – національний пророк. Шевченко – вічний символ
України.
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Юлія Капітоненко, журналістика
Наш Шевченко
«Хто ти? – Українець. – Чому? – Шевченко».
Фоззі
Чи можна розкрити душу, коли душа – це люди?
Душа України – люди, які читають вірші світового поета – Тараса Григоровича
Шевченка.
Хоча ідея проекту не нова, проте цікаво слухати декламування поезії від навчених і
ненавчених цього людей: чоловіків, жінок, хлопців, дівчат, людей різних соціальних груп,
професій та вподобань. Мене найбільше вразили Оксана Забужко, Римма Зюбіна, Наталя
Черевань, Сергій Бабкін, Марина Мельникова і Вікторія Дорошенко. Через слова вони
торкнулися моєї душі.
У кожного читача своя історія – мініатюрна, не завжди зрозуміла, але тривожна,
неповторна і філософська. Марія Бурмака читає з папірця. Це видно, і одразу ж втрачається
уся зворушливість моменту. Софійка Андрущенко читає дитячими вустами про доросле з
посмішкою. Мрідула Гош читає «Думи мої» у перекладі на бенгалі. І не втрачається зв’язок,
навпаки – цікаво чути «наше» по-іншому.
Також хочу зазначити, що багато серій відзнято на Майдані. Не зовсім сподобалася ця
ідея, бо все ж таки мені не хотілося пов’язувати ці дві різні речі. Можливо, декілька віршів
було прочитано влучно, але все ж проект мав стосуватися Шевченка. Лоскотало горло, коли
читала Римма Зюбіна. Все-таки існує контакт, коли «очі в очі», коли за кадром чути
молитви і коли сцена – Будинок профспілок.
«Заповіт» був прочитаний Федором Кучером – дідусем, художником-аматором, який за
200 днів пообіцяв собі намалювати двісті портретів Шевченка. На час знімання у маленькій
квартирі все вже було заставлене картинами.
Вікторія Дорошенко – лікар, який працює з невиліковно хворими. Сюжет просто боїшся
переглядати вдруге – коли читає Вікторія, на задньому плані – дівчина, яка не має волосся.
Анна Коваль – чудо, якому шість років, яке ще й читати гаразд не вміє, без зупинки
розповідає «Садок вишневий». Коли переглядаєш цей відеоролик, хочеться посміхатися,
адже життя триває.
Українці надзвичайно різні. Але, на щастя, у кожного одне минуле, яке усі бережуть.
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Крістіна Каручек, журналістика
«Наш Шевченко» – це рік, присвячений Кобзарю
365 днів – це 365 віршів, які пролунали від 365 людей різного віку та професій задля
воскресіння духу великого поета.
Таким був задум українського режисера Сергія Проскурні, який вирішив створити
незалежний проект «Наш Шевченко», присвячений 200-річному ювілею від дня
народження Кобзаря. З 9 березня 2013 року до 9 березня 2014 року Сергій Владиславович
знімав і поступово оживляв вірш за віршем, втілюючи творчий доробок Тараса
Григоровича у життя.
Ось як сам режисер відгукується про свій задум:
«Наш проект – це спроба різних людей, різних професій, різного віку наблизитися до
Тараса Григоровича Шевченка, відчути силу його слова, перевірити її на собі, отримати
енергію, а головне – відтворити актуальність його слова».
На мою думку, проект заслуговує бути побаченим і почутим кожним українцем. Сергій
Проскурня присвятив себе відтворенню головного культурного надбання України –
творчості Тараса Григоровича, а отже, і відродженню національної свідомості. Кожен із
віршів великого генія пройнятий любов’ю до Батьківщини та нестримним прагненням
поета до свободи. Цей дух патріотизму має бути закладений у свідомості кожного
українця, особливо зараз, коли це є актуальним як ніколи.
Найважливішим відео у «Нашому Шевченко» став ролик, відзнятий на Майдані, із
Сергієм Нігояном. Він прочитав уривок із поеми «Кавказ». Після страшної загибелі юнака
режисер говорить, що сюжет з ним буде головним у його проекті.
Особливо мене вразило відео, де лунає вірш «Хіба самому написать…» у виконанні
Оксани Забужко, української письменниці та філософа. Дуже чуттєве виконання, яке
поетеса прожила на екрані, пронесла крізь свою душу до слухача. Жіночий голос, що
говорить за автора, дуже влучно відтворив усі інтонації, Оксана ніби говорить від себе.
Безперечно, хвилюючий фрагмент, який виявився надактуальним у наші часи.
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Марія Коцар, журналістика
Майдан у проекті Сергія Проскурні «Наш Шевченко»
Скільки б я не благала себе, але не можу не думати про Майдан. Про людей, що
загинули, що віддали себе за свободу. Від малого до великого – там були всі. Там і
стійкість, і мужність і хоробрість, воля і любов до Батьківщини. Прокинутися від цього
важкого довгого сну, змусити себе встати і йти в оковах, щоб в один момент звільнитися
від них – ось сила духу. Стільки років – жодної краплі крові, а сьогодні їх уже сотня.
Небесна сотня. Це ціна свободи, ціна перемоги.
Герой.
Скільки залишилося на Майдані нездійсненних мрій! Звичайний 20-річний хлопець,
вірменин з Дніпропетровська, хотів бути актором. Але Сергій Нігоян не витримав і поїхав
на Майдан. Загинув. Він був одним із перших.
«І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся – поборете,
Вам бог помагає!
За вас правда, за вас сила
І воля святая!»
Ці рядки він читає чітко і впевнено. Він знає, що Бог допоможе, що перемога настане.
Але очі говорять про більше – ціна перемоги буде дорогою.
Майдан.
«Дивись, синку! Тут були наші герої. Вони стояли тут, а в них стріляли. За що? За те,
що вони хотіли жити у вільній країні? Я і сам не знаю, чому вони це зробили. А ти тільки
подивися, скільки людей! Я ніколи в житті такого не бачив... Люди ж не за партію
вийшли, а вийшли за свою честь. Я тепер точно знаю, що ми одна єдина нація. У нас у
всіх одна ідея. Я хочу, щоб ти запам’ятав ці моменти, і з самого дитинства цінував те, що
в тебе є. Цінував свою Батьківщину». Одного разу я почула цю розмову на Майдані і
запам’ятала назавжди, адже і справді... Нація ніби народилася знову. Народилися нові
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українці, які будуть любити свою Батьківщину ще сильніше і ніколи не забудуть того, що
сталося. Народилася нова ідея. Ідея свободи і справедливості, яку будуть відстоювати всі
наступні покоління. Люди на Майдані допомагають один одному, знайомляться,
об’єднуються, читають вірші Шевченка.
Підтримка.
Мирослава Гонгадзе читає «І мертвим, і живим…». Вона – людина, яка теж зазнала
несправедливості з боку влади. Її чоловік, журналіст Георгій Гонгадзе, відомий своїми
критичними антивладними виступами, був убитий.
Після того Мирослава отримала політичний притулок у США. І навіть там люди
вийшли на вулиці з квітами, з плакатами, з українськими прапорами, моляться за героїв. Я
бачу, що вони разом зі всією Україною переживають, що вони засуджують дії злочинної
влади. Вони знають імена усіх убитих, на плакатах – їхні портрети.
«Герої не вмирають. І у нас тепер Небесна сотня – ангели-охоронці України».
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Інна Левченко, журналістика
Справжній Шевченко
«А ти вважаєш себе українкою?» – саме з таким провокативним запитанням до мене
нещодавно звернулися. «А що?» – невпевнено відповіла я. «Та хіба ж ти не розумієш?
Кожен, хто вважає себе справжнім українцем, просто зобов’язаний фанатіти від Шевченка».
Так ось воно що. Поширена думка про те, що ми любимо поета тільки через те, що його
вважають символом української літератури, а насправді кожен третій не знає навіть років
його життя.
Ще зі школи ми не мали вибору. Звична ситуація: захоплюйся Шевченком, бо ти повинна.
Чому? Навіщо? Багатьом це здається сліпим поклонінням. І портрети письменника, що
прикрашають кабінети української мови та літератури, і обов’язкове знання «Заповіту» без
пояснень та розуміння втрачають жест поваги. Мало хто насправді розуміє, що Шевченко –
це, в деякому сенсі, філософ, творець, геній, родоначальник українського слова.
Ви вернете носа від рядків «Реве та стогне Дніпр широкий» чи з незрозумілою посмішкою
киваєте на знак знання поеми «Сон»? А згадайте, за яких умов ці твори були написані,
зіставте факти історії з життям на сторінках. Згадайте, хто сидів у в’язниці лише за свої
погляди, талант, римування! А чи змогли б Ви так? Хай кожен сам відповість собі на це
запитання.
Своїми ще дитячо-юнацькими словами я хочу донести думку про те, що з роками ми
перестаємо цінувати своїх героїв. Ми спрощуємо історію, а як результат і наше мислення
взагалі. Ми самі собі не доводимо, що Шевченко геній, а сліпо віримо, повторюючи «затерті»
дефініції. Але тільки-но подумати і подивитися ширше шкільної програми, то стає зрозуміло,
ким насправді був Шевченко. На цьому місці думки і погляди можуть різнитися: або всі
подумають про неймовірну обдарованість, або про «земні» гріхи чоловіка. Але ж геній у тому
й геніальний, що вражає своєю багатогранністю та неоднозначністю. Я хотіла б звернути
увагу на його роль для літератури і країни взагалі. Г. Грабович слушно зазначив у своїй книзі,
що Шевченко – міфотворець. Але я б сказала, шо Шевченко – це творець історії та
національної свідомості. У його творах народ віднаходив себе, бачив справжню ситуацію,
знаходив порятунок у словах. Як не крути, але більшість його творів актуальні і на
сьогоднішній день.
Так давайте у цей період – 200-річчя з дня народження Шевченка ми читатимемо його
вірші і згадаємо тернистий земний шлях. Не просто тому, що так треба, а тому, що це поклик
серця, данина історії та пошана до минулого. Адже як без минулого будувати майбутнє?
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Світлана Лісовик, журналістика
Духовний відпочинок усією країною
Культ Тараса Шевченка або хоча б повага до його творчості – вже звичне явище в
Україні. Днем з вогнем не знайдеш людини, яка б не чула про нього і не могла згадати
бодай одного рядка з його віршів. Так, на нашій Батьківщині Тарас Григорович відомий
здебільшого як поет, співець, Кобзар. Нині важко собі уявити хоч один

навчальний

заклад, в якому його творів або творів про нього не вивчали б. Окрім цього, організовано
чимало літературних вечорів, а також проектів, на яких люди, чи то звичайні, чи то
актори, читають напам’ять його вірші. Одним з таких проектів став «Наш Шевченко»
Сергія Проскурні.
Серед декламаторів хотіла б виокремити Оксану Забужко та Юрія Миненка.
Опрацьовуючи книгу Оксани Забужко «Шевченків міф України», я уявляла собі цю
письменницю самодостатньою, неординарною і трохи навіть ексцентричною жінкою. І я
не помилилася. На камеру вона читала вірш «Хіба самому написать…». Незавчені
інтонації, яскрава міміка, вдалі паузи, деяка нервовість та емоційне напруження – ось як
би я охарактеризувала стиль декламації Оксани Забужко.
Юрій Миненко змусив мене тремтіти від мурашок! Він не просто читав вірш Шевченка
«Прощай, світе, прощай земле…», він проспівав ці поетичні рядки. Обожнюю оперні
голоси, тому мені особливо сподобався божественний контртенор цього молодого
чоловіка.
Проте не варто замикатися лише на цьому проекті. Слід згадати й інших виконавців
віршів Тараса Григоровича серед яких: Павло Громовенко, Андрій Середа, Анатолій
Паламаренко, Неоніла Крюкова, Михайло Мельник. Особливо мені сподобалися Анатолій
Паламаренко та Михайло Мельник. У них різні тембри, але в обох прекрасні. Вони обидва
голосом зачіпають душу. Хочеться слухати і слухати.
У виконанні Михайла Мельника я прослухала «Заповіт». Низький голос, дещо хриплий
і повільний темп читання… Усе це впливало на сприйняття тексту. І мушу визнати – це
було вражаюче.
Анатолій Паламаренко декламував вірш «Думи мої». В нього мужній і водночас легкий
та ніжний голос, його дуже приємно слухати. Інтонації, звичайно ж, яскравіші, адже це
зумовлено текстом.
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Під час прослуховування творів Шевченка душа відпочивала, тому я не хочу
зупинятися на тому, що вже почула і дізналася. І раджу всім шукати більше, щось іще. Без
перебільшення, звернення до мистецтва – найкращий вид дозвілля.
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Христина Мельник, журналістика
Проект «Наш Шевченко»
Проект «Наш Шевченко» – це 365 днів, коли щодня різні люди читали одну улюблену
поезію Тараса Григоровича. Процес фільмувався, і щодня кожен охочий зміг отримати «дозу»
Шевченка на публічному веб-сайті. І насправді неважливо, скільки разів повторювалася одна
й та сама поезія. Важливо, що люди хотіли її читати. І вірш найвідомішого поета лунав з вуст
небайдужої людини.
Постать Кобзаря уже давно стала іконою для українців. І не лише в аспекті цілковитої
ідеалізації його людського образу і «рихтування» відповідно до канонів героя. Вона стала й
іконою у дуже тривіальному матеріальному розумінні: Шевченко став предметом побуту, як
образ, що раніше був у кожній хаті. Перехід Шевченка з розділу письменництва до категорії
атрибутики відбувся давно. У період заборон його творчості (а варто нагадати, що після
успіху першого «Кобзаря» 1840 року його поезію майже нереально було знайти у відкритому
продажі) збірка віршів Шевченка у домашній книгарні була й елементом національної,
культурної та у цілому світоглядної самоідентифікації. Отже, дуже швидко поезія Тараса
Григоровича стала символом не лише українськості, а й певної духовності, смаку. Не дивно,
що як колись покуття у хаті свідчило про господаря за рівнем доглянутості, так і Шевченко
став чимось універсально-уніфікуючим та разом з тим навдивовижу унікальним. Ми, кожен
свідомий українець та прихильник Тараса Шевченка, якимось чином, що не піддається
жодним логічним поясненням, приватизували образ, що консолідував націю. І таке дивопоєднання показує нам проект «Наш Шевченко».
Надзвичайно важливо зрозуміти, що цей проект покликаний не відкрити Шевченка, а
відкрити українців. Він вимагає від нас побачити іншу людину, котра в одній площині з нами
(володіючи доступом до всіх віршів поета) здатна творити якусь свою реальність,
індивідуальний погляд, прочитання і трактування твору.
«Наш Шевченко» – це культурологічний і духовний зріз народу: він демонструє, чим ми,
сучасні українці, дихаємо та живемо. Проект зацікавлює людьми, що разом з нами ходять
одними й тими самими вулицями, мріють, борються, плачуть і радіють. Зовсім не
Шевченковими творами чи його образом. Ми так багато дивимося на фальшиве і штучне у
повсякденному існуванні. Чи не чарівна це можливість зазирнути в очі братам та сестрам, що
діляться з нами найсокровеннішим – улюбленими віршами? Духовний поводир повинен
допомогти нам не воскресити чийсь образ. Він і так живий і не убієнний. Своїми поезіями він
повинен прищепити нам справжній гуманізм і непідробний інтерес до кожної людини, що є
митцем власного життя.
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Микола Пазенко, журналістика
Актуальний як ніколи
Цього року Україна святкує 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка – мудрого
пророка, людини величезної гідності та незламного духу. Мабуть, символічно, що цей
ювілей збігся у часі з драматичними, епохальними подіями для усієї країни. Саме тому
поетові рядки сьогодні як ніколи актуально звучать з вуст людей різних професій, різного
віку, статку та віросповідання. Ідейний натхненник проекту режисер Сергій Проскурня ще
задовго

до

Майдану

вирішив

об’єднати

людей

із

різних

куточків

України,

запропонувавши їм продекламувати поезію великого Кобзаря. І кожен робить це посвоєму, у кожного своє розуміння цих уривків, у багатьох сльози на очах… і це дійсно
захоплююче. Наприклад, з особливим натхненням чудовий вірш Шевченка «Хіба самому
написать» прочитала Оксана Забужко. Вона проникла у самісіньку серцевину тексту, у
його душу.
Участь у проекті взяв і вірменин Сергій Нігоян. У його очах – віра в майбутнє України.
Сергій хотів стати актором, але судилося – героєм Небесної сотні. Так і увійшов в історію
і серця людей – з віршами Тараса на вустах.
На проекті «Наш Шевченко» всі люди по-своєму цікаві, талановиті,

щирі.

Вдивляючись у їхні обличчя, слухаючи вірші у їхньому виконанні, розумієш – неможливо
не пишатися такою нацією. Слава Україні!
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Тетяна Петренко, журналістика
Улюблені відео проекту «Наш Шевченко»
Це вражаючий проект, який дав змогу усім охочим вшанувати пам’ять генія і героя
Тараса Шевченка. Людини, яка стала гордістю України, уособленням незалежності,
боротьби та волі.
Під час перегляду різних сюжетів переді мною поставали історії, які різняться між
собою: від теми твору до читця. Я зустрічала і талановитих акторів, театралів, і звичайних
людей різних професій, але не менш обдарованих. Усі вони проявили повагу та висловили
подяку за спадщину, яку має наша Батьківщина.
Обираючи кращі відеокліпи, я керувалася насамперед тим, які відчуття викликали вони
у мене під час перегляду і як реагуватимуть оточуючі на них. Першою відмінністю стали
стать та вік людей, адже жінки, чоловіки і діти зовсім по-різному сприймають світ і те, що
їх оточує. Другою – їхні спеціальності та уподобання. Як можуть прочитати літературні
твори театрал і науковець, школяр і викладач, щоб не поступитися один одному і передати
всі емоції, які там закладені? Третьою і останньою ознакою був темп читання. Кожна
людина є індивідуальністю і декламує поезію по-своєму: хтось читає швидко, а хтось
повільно. То чи не завадить це самій поезії, і чи зможе донести читець зміст та настрій
твору до слухача?
Серед усіх 365 сюжетів мені сподобалися найбільше №14, №217, №235.
№ 14 – вірш «У Бога за дверма лежала сокира…», який читає актриса Римма Зюбіна.
Чарівність голосу та майстерність володіння емоціями викликають у слухача співчуття
своєму народові за тяжку долю. Зелені очі жінки, сповнені смутку, ніби вглядаються в
минуле і бачать весь той жах, який терпів люд.
№ 217 – вірш «Осія. Глава XIV» декламує науковець Володимир Пащенко. Чоловік
читає вірш голосно, емоційно, із «промовистим поглядом», що пробуджує відчуття сили і
гордості за свою державу і мужній народ. Але в той же час слова пройняті болем та
ненавистю до «тогочасних катів».
№ 235 – вірш «Собака та злодій», який читає театральний гурток «Творчий
будильничок». Поезія, яка лунає з дитячих вуст, є найщирішою і найпронизуючою. Вона
захоплює, і ти радієш, бо Україна має таких талановитих дітей, які вже починають
усвідомлювати, про що писав поет.
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Ірина Пупко, журналістика
Відкриваємо знову і знову
«Наш Шевченко» –

незалежний

проект, започаткований режисером Сергієм

Проскурнею, присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича. Це 365
відеосюжетів, які щоденно виходили у телевізійному та Інтернет-форматах. У задумі
взяли участь представники найрізноманітніших професій, вікових і соціальних груп.
Проект є позаполітичним, тому жодному з високопосадовців не запропонована участь у
ньому.
Я переглянула кілька роликів, серед яких один, де Іван Малкович декламує вірш Тараса
Шевченка «Доля». Він сподобався мені тим, що цей геніальний поет і видавець надав
творові нового звучання, у його устах слова забриніли по-іншому, оскільки кожен надає
мистецтву відтінок своїх емоцій. Оригінально й те, що відео зняте у кабінеті видавництва
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», де народжуються справжні шедеври.
Також мені припав до душі сюжет із Сергієм Бабкіним, актором, поетом і співаком
водночас. Він зачитав уривок з твору «Не гріє сонце на чужині». Цікава інтонація, акценти
у незвичних місцях, нетривіальне подання вірша: першу половину відео Сергій сидів у
гримерній, а другу – співав на сцені.
Дуже зворушив ще один Сергій, але уже Нігоян, охоронець Євромайдану з
Дніпропетровська, та його уривок з поеми «Кавказ». Але ще більше розчулив коментар,
залишений під відеофайлом, на офіційному сайті проекту: «У ці хвилини в селі
Березнуватівка Солонянського району Дніпропетровської області ховають Сергія Нігояна.
Доля подарувала мені зустріч із Сергієм на Євромайдані. Потім ще дві випадкові зустрічі
в метро, де він грівся… Він мріяв стати актором, може, тому з такою легкістю і з таким
ентузіазмом відгукнувся на зйомку сюжету в проекті «Наш Шевченко». Це відео побачив
увесь світ, а мені тяжко усвідомити, що така популярність досягнута ціною крові, життя.
Визнання Шевченка теж досягнуте не лише талантом,

а і його рішучістю,

безкомпромісністю, стражданнями і смертю. Сергія у Царстві Небесному зустріне Тарас”.
Проект виявився дуже захоплюючим і зацікавив більшість аудиторії у повторному
вивченні Шевченка. Адже цього геніального митця можна відкривати для себе знову і
знову, кожен його твір можна читати по кілька разів і щоразу знаходити щось нове.
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Наталія Пушкарук, журналістика
365 днів з Кобзарем
З 9 березня 2013 року до 9 березня 2014 року на черкаському телеканалі «ВІККА»
транслювався проект Сергія Проскурні «Наш Шевченко», присвячений 200-річчю
Кобзаря. Випусків було рівно 365. Усі охочі мали змогу приєднатися до цієї ініціативи і
поділитися власним неповторним виконанням творів Шевченка.
Серед усіх відеосюжетів глядачі, звичайно ж, обирали і продовжують обирати свої
улюблені. Прочитання поеії Шевченка Тетяною Мерзляковою, Олегом Примогеновим і
Аскольдом Зайченком мені видалися найчуттєвішими, до того ж наповненими
символічним сенсом, майстерним виконанням. Кожен з них за декілька хвилин прожив
частину життя своїх героїв, додав до виконання власну неповторну манеру.
Тетяна Мерзлякова, актриса з міста Луганська, прочитала

уривок з балади

«Утоплена». Щира, емоційна манера виконання не залишає байдужим нікого. Тетяна
прочитала вірш талановито, зрозумівши долі матері та дочки.
Виступ талановитого українського актора Олега Примогенова захоплює насамперед
майстерністю виконання. Актор читає баладу «У тієї Катерини…». Вкотре довівши свій
професіоналізм, Олег Примогенов за декілька хвилин відчув на собі усі щасливі і трагічні
моменти життя героїв історії. Найвиразнішими є очі актора, вони послідовно передають
запал і жорстокість Івана Ярошенка, нерішучість і зраду Катерини, увесь трагізм сюжету.
Виступ Аскольда Зайченка є найбільш для мене символічним. Хлопчик виконав вірш
«Зоре моя вечірняя…» (Уривок з поеми «Княжна»). Запис зроблено на Майдані
Незалежності під час нещодавніх подій Євромайдану. Аскольд розповідає вірш, а зі сцени
лунають патріотичні заклики, вигуки «Слава Україні!». Зовсім ще маленький хлопчик
навряд чи розуміє сенс вірша повністю. Але саме цей виступ змушує задуматися про наше
майбутнє, про невмирущість слів Тараса Шевченка. Батьки ще з дитинства вкладають в
уста малечі слова пророка українського народу, вони звучать у найвідповідальніші для
країни хвилини, у вирі запеклих подій, що вирішують подальшу долю України. Що б не
сталося, доки поезія Тараса Шевченка нами поціновується, передається через покоління,
доти український народ не буде коритися ворогу, відстоюватиме свою гідність і право на
самовизначення.
Проект «Наш Шевченко» демонструє, що Україна ще досі живе поезією Тараса
Шевченка, її духовними настановами і закликами. Байдужих до його поезії немає, просто
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кожен відчуває її по-своєму. Головне, що вона досі лунає і нагадує про рішучість вияву
національної свідомості у складні моменти історії.
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Тетяна Рикичина, журналістика
«Такі різні, але такі відкриті…»
Між 9 березня 2013 року і 9 березня 2014 року – 365 днів. І нас буде 365 – таких різних,
але відкритих до Тараса Григоровича.
С.Проскурня.
«Наш Шевченко» – незалежний проект режисера Сергієм Проскурні, присвячений 200річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Це 365 відеосюжетів, які
щоденно виходять у телевізійному та Інтернет-форматах.
Кожен сюжет – це окрема історія, прочитання поезій зазвичай непрофесійними
читцями із різних сфер суспільного життя. Кожен бачить і відчуває вірші Тараса
Григоровича по-різному, кожен втілює їх у життя по-своєму. У кожного свій стиль, своє
прочитання. І не можна казати, що хтось гірше, а хтось краще справляється з цим.
Упевнена, що кожен з 365-ти учасників робив це щиро, від душі.
Серед тих, хто наважився взяти участь у проекті, важко обрати кращого. Це справа
смаку, індивідуального сприйняття читця. Комусь подобається Люба Білаш, а комусь –
Іван Малкович, хтось у захваті від Оксани Забужко, а комусь до душі припали юні читці.
Як на мене, вірші можна читати по-різному, але коли робиш це серцем – це дійсно
неповторно й особливо.
Враження від проекту передати непросто – важко підібрати слова.
Мені здається, про нього не треба казати, його треба дивитися, бачити все на власні очі
і лише тоді давати якісь оцінки, виокремлювати для себе свою родзинку те, що найбільше
запам’яталося чи запало в душу. Однозначним є лише одне – проект «Наш Шевченко»
дивитися варто, адже він, ніби дзеркало духовності і самобутності нашого народу,
утілення його поетичності і творчості, сучасного духу і традиції.
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Валерія Рождественська, журналістика
Багатогранність і невичерпність
200-річний ювілей від дня народження Тараса Шевченка, генія і просвітителя,
великого пророка і батька українського народу – визначне свято, свято з присмаком жалю,
радощів і поезії. Світ Кобзаря неможливо осягнути

повною мірою через його

багатогранність і невичерпність, але в цьому шанувальникам Тараса Шевченка може
допомогти проект Сергія Проскурні «Наш Шевченко».
Проект відкриває людям неповторні твори Тараса Григоровича в інтерпретації
українських зірок, громадських діячів, пересічних громадян, дітей – усіх активних
прихильників творчості великого пророка. Вражає те, що твори Шевченка тепер можна не
просто прочитати, а й побачити та почути з вуст сучасників. Тепер не лише українці, а й
увесь світ, кожен охочий за допомогою Інтернету має нагоду переглянути 365 сторінок
історії Тараса Григоровича.
Декламують поета по-різному, кожен читець додає власні нотки та бачення слів у
рядки, написані Шевченком. Особисто мене найбільше вразив виступ

Володимира

Кучинського – режисера, художнього керівника театру Курбаса у Львові. Усім серцем я
поринула у поезію «Доля», я бачила не Володимира, перед моїми очима був Тарас
Шевченко такий далекий, але завжди близький, такий зрозумілий і завжди нерозгаданий,
той, ким я пишаюся, той, в кого я закохана з самого дитинства і до кінця своїх днів.
Ходімо ж, доленько моя!
Мій друже вбогий, нелукавий!
Ходімо дальше, дальше слава,
А слава — заповідь моя…
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Зоряна Сащук, журналістика
Завжди актуальний Шевченко
З творчістю Тараса Шевченка я вперше познайомилася у школі, в другому класі. Уже
тоді, коли я вивчила напам’ять перший вірш «Садок вишневий коло хати», який і досі
пам’ятаю, я почала шанувати цього поета. У 9–11 класах я більш глибоко пізнала творчу
спадщину Тараса Григоровича при вивченні його поезій із циклу «В казематі». Уже на той
час я любила Шевченка, але тоді не могла зрозуміти, чому його називали пророком
українського народу. Я не могла до кінця осмислити усю геніальність цієї людини.
Правильне розуміння творінь великого поета прийшло до мене під час Євромайдану. І це
переосмислення допомогло мені по-іншому подивитися на поезію Шевченка.
Я вважаю, що не тільки я переглянула творчість митця. Людей, які раніше цінували
його тільки як поета, автора багатьох творів, але ніяк не могли зрозуміти, у чому саме
проявляються пророцтва Тараса Григоровича, багато. Нині тема Шевченка чи не
найактуальніша, зважаючи на події у країні. Саме тепер у людей відкрилися очі на
головну тематику його творів, вони почали розуміти, що Пророк хотів нам донести своїми
посланнями. Сьогодні Тарас Шевченко набув нового бачення серед молоді, яка почала
дійсно розуміти значущість цієї людини. Як не дивно, саме він став одним із символів
Євромайдану. Слова його патріотичних творів були написані на революційних плакатах,
молоді хлопці з шевченковими словами відстоювали свою волю. Слова з поеми «Кавказ»
– «Борітеся – поборете!» стали слоганом національної боротьби.
Рядки з поеми «Катерина»:
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі люде,
Роблять лихо з вами...
стали, можна сказати, гімном українських дівчат у революційній групі «Легіон добра»,
створеної жіноцтвом України у соціальній мережі.
Слова із «Заповіту»:
... Вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте...
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є головним поштовхом для народу до боротьби за краще майбутнє. Адже цими словами
автор закликав ще багато років тому українців прагнути справжньої свободи.
Нещодавно я читала послання «І мертвим, і живим...», і за кожним прочитаним рядком
цього патріотичного твору я вбачала розвиток сьогоднішніх подій та заклик поета до
соціального примирення заради відродження нації.
Я вважаю, що завжди актуальна творчість Тараса Григоровича була і залишається
головною підтримкою для людей, які борються за нашу кращу долю. Вірші поета
декламували на Майдані багато відомих людей. Я була глибоко вражена, почувши, як
один із них читав Сергій Нігоян. Послухавши, як молодий хлопець читає уривок з
«Кавказу», я зрозуміла, як по-справжньому повинна звучати патріотична поезія. Адже
найпрофесійніший декламатор не зможе вкласти у ті рядки стільки душі і болю за власний
народ, ніж справжній патріот, який ревно любить свою Батьківщину. Саме у такі моменти
ти усвідомлюєш, що ці вічні рядки допомагають людям не впасти духом, повірити у себе і
свої сили та домогтися перемоги.
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Оксана Селюк, журналістика
Пам’ять нетлінна
«Кайданами міняются, правдою торгують»
Тарас Шевченко

Усі ми ще змалечку, беручи книгу в руки, знайомимося з тим самим втіленням
національного духовного та інтелектуального скарбу нашого народу – «Кобзарем». Часто
здається, що цей сивовусий дідусь на обкладинці скорботним поглядом зазирає ледь не у
саму душу, бачить істинне єство кожного з нас.
Шевченка величають провідником та совістю нації, пророком, українським Мойсеєм та
моральним авторитетом, генієм і велетом духу. Ось уже минуло 200 років з дня
народження великого сина української землі, пам’ять про нього й досі нетлінна, проте чи
збагнули ми зміст та сенс його нам послань, що дивовижним чином, зважаючи на всі
обставини та біографічні драми, потрясіння, утиски з боку царської влади, дійшли до нас
з вами?!
На сьогодні цілком очевидно, що слова поета: «Якби ви вчились так, як треба, то й
мудрість би була своя», написані ще кілька сотень років тому, актуальні й досі, і в
контексті нещодавніх подій звучать, як справедливий і навіть уїдливий докір цілому
народові.
Здається, і сам Шевченко чекав того моменту, коли народ перетвориться у повноцінну
націю, проте так і не дочекався. Тим, хто вивчав історію України, добре відомо, що ось
майже кілька сотень років українці то вгору, то вниз сходять нескінченними колами
Дантового пекла, циклічно повторюючи та відтворюючи помилки попередніх поколінь,
видаючи нам сьогодні продукт з маркуванням – «дійсність».
Далі представлено добірку відеоматеріалів з проекту Сергія Проскурні «Наш
Шевченко» (6 – Мирослава Гонгадзе, 65 – Левко Скоп, 74 – Станіслав Баханов). Обрано
ті, які, на мій погляд, максимально лаконічно та змістовно, звісно, що не вичерпують, але
передають суть шевченківських послань.
Вірші, озвучені вустами інтерпретаторів Шевченкової поезії, немов із глибини віків
долинають до нас та силою слова переконливо сіють в наші розум, душі та серця зерно
пізнання, прозріння, істини. І, напевно, чи не найголовніше – без жодної нотки фальші
дають нам відчуття усвідомлення і розуміння значимості явних та прихованих смислів,
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закодованих великим генієм українського народу у своїх посланнях. Ймовірно, що саме ці
маленькі цеглинки і є надзвичайно важливими у процесі формування національної
свідомості, а також як особистісної, так і всенародної самоідентифікації.
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Наталія Семенуха, журналістика
Запрошую переглянути
Нещодавно я подивилася проект, присвячений 200-річчю Тараса Шевченка, створений
режисером Сергієм Проскурнею. «Наш Шевченко», на мою думку – оригінальний задум,
де символічно 365 однодумців читають вірші українського поета.
Я звернула увагу на те, що багато хто з учасників проекту – відомі артисти та співаки
України. Найбільше мені сподобалися відео з Віктором Бронюком та Марією Бурмакою.
Коли до подібних заходів долучаються громадські та культурні діячі, а також просто
люди, які шанують своє історичне та культурне минуле – це об’єднує націю! Тому я
закликаю усіх переглянути цей проект та поринути в атмосферу поетичної творчості такої
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Надія Суха, журналістика
Українська smoking gun
2014 – рік, коли Україна святкує двохсотий день народження свого генія – Тараса
Григоровича Шевченка. Творчість Кобзаря наскрізь пронизана філософськими мотивами,
оспівуванням історичної долі свого народу, пророцтвами. Через свою багатогранність і
прогностичність поезія Шевченка є актуальною і сьогодні.
Окрім численних культурно-масових заходів і флешмобів, які проводяться з нагоди
ювілею, стартувало чимало проектів. Автором одного з таких є Сергій Проскурня. «Наш
Шевченко» створюється на основі запису фрагментів поезій Тараса Григоровича,
продекламованих як відомими особистостями, так і пересічними громадянами. Серед
учасників проекту

чимало людей, на яких рівняється сучасна молодь: Сашко

Положинський, Руслана Лижичко, Сергій Нігоян, Римма Зюбіна, Ірена Карпа та інші. Це
свідчить про те, що вони можуть стати інструментом підвищення інтересу до творчості
поета.
Сучасна українська молодь значною мірою захоплюється рок-культурою та рокмузикою. Існують гурти, які поклали на музику поезію Кобзаря. І слід зауважити, ці пісні
стали доволі прослуховуваними. До таких гуртів належить «Кому вниз» та «Merva».
Характер виконання у них різний, проте вони однаково популяризують та привертають
увагу до постаті Шевченка.
Проблема українців полягає у тому, що ми любимо Тараса Григоровича, на жаль,
практично його не читаючи, а тому і не знаючи. Але в такі складні для України часи саме
його слова як видатного генія-пророка можуть стати найсильнішою зброєю. І чим більше
її в руках, тим краще.
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Дар’я Трапезнікова, журналістика
До ювілею
Уся Україна, та що там – увесь світ вшанував пам’ять Кобзаря і «привітав» його з
двохсотліттям. Люди різні і по-різному виражають свої думки та емоції, тому і спектр
«вітань» вражаючий. Серед них звернемо увагу на проект Сергія Проскурні «Наш
Шевченко».
За рік до дня народження Тараса в соцмережах почали з’являтися відео, де відомі й не
дуже українці намагалися продекламувати вірші Шевченка. 365 інтерпретацій, 365 нових
граней Кобзаря. Разом із учасниками проекту Шевченко побував в Україні та за кордоном,
на вулицях і барикадах, в офісах і театрах, кафе і церквах. Хотілося б зупинитися
детальніше на кількох декламаторах.
Видавець Іван Малкович розповідає про важку долю, навчання, сподівання на краще і
розчарування в обіцянках (поезія “Доля”). З усіх засобів, поєднаних у відео, найбільше
переконує голос – розмірений, досвідчений, містить рівно стільки емоцій, скільки треба.
Не менш переконливо озвучує вірш «Чого ти ходиш на могилу» студійка Черкаського
театру імені Шевченка Марина Мельникова. Юнацький запал і надрив, відповідна
інтонація і вираз обличчя змушують вірити цій тендітній дівчині. Але враження від поезії,
у якій ідеться про могилу, калину і кохання, псують дроти, за допомогою яких намагалися
створити атмосферу безвиході. Як на мене, це лише відволікало від сприйняття твору
Шевченка.
Та й ідея проекту, за словами режисера, не нова, щось подібне з’являлося, зокрема на
російському телебаченні. Втім, це все урівноважується щирістю декламаторів. Безумовно,
кожен з них є патріотом, і це, на мою думку, є найбільшою цінністю проекту «Наш
Шевченко».
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Анна Узунян, журналістика
Вони хворіють людяністю
Проект «Наш Шевченко» – це 365 відеосюжетів, які щоденно виходять у телевізійному
та Інтернет-форматах. Таке неформальне ставлення до 200-річного ювілею від дня
народження Тараса надає йому більш емоційного та чуттєвого характеру. Кожен сюжет –
це власна інтерпретація Шевченкових поезій зазвичай непрофесійними читцями.
Особисто мене завжди надихали твори великого Кобзаря. Тож після ретельного
перегляду хотілося б відмітити тих людей, котрі своїм виконанням змусили покритися мої
руки мурахами. Один із таких виконавців є Блаженніший Любомир Гузар. Зворушливе
прочитання вірша «Думи мої» свідчить про розуміння настрою і глибини думок поета,
проникнення у його душу.
Ще одним потрясінням для мене стало виконання уривку з «N.N» Максимом
Кузьміним. Відчувалося хвилювання хлопця перед камерою, проте, насправді – це ще
юнацька невпевненість, намагання розібратися і в тексті, і в собі самому. Йому доводиться
виступати від імені юного Тараса, який переходить кордон дитинства і вступає в
отроцтво. Для переконливості у фіналі сюжету Максим бере у руки книгу «Маленького
принца» Екзюпері.
Не залишився поза увагою і ряд виконавців-євромайданівців. Ці люди мають
«щеплення» проти людоненависників. Можливо, хтось скаже: «Вони хворі». Так! Вони
хворіють людяністю, гострим почуттям гідності, стремлінням до свободи волевиявлення.
Вони хворіють Шевченком.
Тож, як зазначив сам автор проекту Сергій Проскурня: «Між 9 березня 2013 року і 9
березня 2014 року – 365 днів. І нас буде 365 – таких різних, але таких відкритих до Тараса
Григоровича». І це таки вдалося!
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Катерина Федоренко, журналістика
Стати ближчим
Уся Україна, весь світ святкує 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича
Шевченка. Пам’ять геніального художника, поета, Кобзаря та просто українського
Пророка

вшановують

на

найвищому

державному

рівні.

Палітра

заходів

найрізноманітніша: від культурно-мистецьких акцій, творчих конкурсів до проведення
міжнародних конгресів та спорудження нових пам’ятників.
Один із проектів, який називається «Наш Шевченко», захопив і водночас об’єднав не
тільки українців, а й людей різних національностей. Сам керівник проекту, Сергій
Проскурня, наголошує, що «Наш Шевченко» – це спроба різних людей різного віку та
різних професій наблизитися до Тараса Григоровича, відчути силу його слова, перевірити
її на собі, а головне – відтворити актуальність цього самого слова.
Переглянувши відеоматеріали, в яких люди читають твори Великого Кобзаря, я
відзначила для себе кількох осіб, які запам’яталися мені найбільше. Вірш «У неділеньку
святую» зачитав Андрій Жила. Він абсолютно точно передав настрій поезії та не залишив
байдужою жодну людину.
Надзвичайно емоційно та патріотично лунав уривок із поеми «І мертвим і живим…» із
уст Мирослави Гонгадзе. Мирослава прочитала уривок на Майдані Незалежності, що
певним чином вплинуло і на глядачів, що дивилися цей відеоматеріал. З її очей ледве не
текли сльози, адже вона обрала ту частину, в якій піднімається актуальне питання усіх
часів, і особливо це стосується сьогодення.
Інший учасник проекту «Наш Шевченко» – Олег Онещак переніс мене у ті часи, коли
творив Великий Кобзар. Мені здавалося, що уривок із поеми «Гайдамаки» читав мені сам
Тарас Григорович. В очах у Олега читалося те саме переживання і ніби ті самі думки, що
були у автора під час написання цієї поеми.
Я вважаю, що проект Сергія Проскурні надзвичайно важливий та корисний. Адже у
кожної людини є можливість стати ближчим до національного пророка Тараса Шевченка.
«Нас 365 – таких різних, але таких відкритих до Тараса Шевченка…»
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Поліна Фоменкова, журналістика
Із Шевченком у серці
Мабуть, ні у кого не викликає сумнівів той факт, що Тарас Григорович – український
геній. Його вірші зачіпали за живе двісті років тому і є актуальними до сьогодні. Тематика
творів Шевченка різноманітна: і про нещасливе кохання, і про красу рідної Україниненьки, і про добу Козаччини. Кожен знайде свій острівець у бурхливому морі творчості
поета.
На знак вшанування пам’яті митця Сергій Проскурня вирішив створити проект «Наш
Шевченко». Сама ідея – не нова, подібне уже відбувалося на ОРТ на 200-річчя Пушкіна.
Але схожі за ідеєю проекти є абсолютно різними за манерою втілення їх у життя. Згідно з
«Нашим Шевченком», 365 людей різного віку і професій читали напам’ять свої улюблені
Кобзареві поезії. Переглянувши чимало відео, я усоте переконалася у влучності та
геніальності Шевченкового слова. Кожен із читців робив це на власний лад. Хтось
сором’язливо, а хтось навпаки – зухвало і впевнено, неначе вірш, мов портрет, писався з
них. Наївно та водночас свідомо читають глибокі поезії Шевченка діти. Зокрема,
восьмирічний Антон Лонський прекрасно виконав уривок із поеми «Гайдамаки». Мало
того, що йому вдалося передати сенс твору, закладений автором, так Антон ще й заграв на
фортепіано наприкінці свого виступу. Я мало не просльозилася, настільки мене вразила
інтерпретація Шевченкових слів з уст маленького хлопчика.
Моєю улюбленою поезією Кобзаря є «Мені однаково…». Відома вона мені вже давно,
але на проекті «Наш Шевченко» у мене було таке відчуття, неначе я чую її вперше.
Сильне враження справило на мене виконання цього твору із циклу «В казематі»
директором державного історико-культурного заповідника «Трипільська культура»
Владиславом Чабанюком. Чесно кажучи, цей чоловік руйнує стереотипи про директорів як
«бюрократичних дядьків, яких на Черкащині садять у директорські крісла аж-гой». Його
щирість і простота можуть слугувати прекрасним прикладом справжніх керівників. Бо,
зрештою, хто сказав, що влада має обов’язково черствити людину?
Неперевершеною була Оксана Забужко. Вона дуже мені імпонує як авторка, а тепер ця
жінка ще й моя улюблена виконавиця Шевченкового вірша. Своєю щирістю Забужко
проникає глибше, ніж у серце – вона зачіпає усі струни душі. «Либонь уже десяте літо, як
людям дав я «Кобзаря»… А їм неначе рот зашито, ніхто й не гавкне, не лайне, неначе й не
було мене». Та хіба щось змінилося? Що десяте, що сто сімдесяте літо люди так і
залишилися пішаками у руках влади. Це підтверджує вічність творів поета.
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«Наш Шевченко» – це абсолютно новий підхід до виконання віршів. Це, погодьтеся,
цікавіше, аніж влаштовувати вечори поезій. До того ж така інтерпретація Кобзаревих
творів ніби поєднує минуле із сучасністю.
«Наша дума, наша пісня не вмре, не загине» – писав Тарас Шевченко. Так воно і буде
доти, доки на «нашій, не своїй землі» існують такі люди як Сергій Проскурня, а також 365
тих, хто погодився взяти участь у цьому задумі. Чи погодилася б я на це? Так! Мені дуже
шкода, що я запізно довідалася про цей захід. У майбутньому буду більше приділяти
увагу подібним проектам, аби теж поділитися з народом своїм баченням творів тих, ким
пишається наша ненька-Україна!
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Анастасія Хілевська, журналістика
200-річчя Кобзаря
А як сильно Ви любите Україну? Чомусь, даючи відповідь на це питання, ще в
дитячому віці я одразу згадувала Шевченка. Саме з ним у мене асоціюється Україна, та
гадаю, не тільки у мене. Напевно, тому, що розповідати про його любов до рідної землі
сьогодні є зайвим.
2014 – не простий рік. Він увібрав у себе довгоочікувану майданівську перемогу, а ще
більше сотні смертей, розбитих сімей і невиліковну рану нації, яка буде ще довго ятритися
у нашій пам’яті. Цього року ми відзначили й 200-ліття від дня народження Шевченка.
Можливо, це не зовсім збіг обставин? Святкувань у честь цієї визначної дати було
заплановано чимало, але у зв’язку з

трагічними подіями на Майдані багато з них

скасували і залишилися лише справді потужні проекти і шоу, варті нашої уваги.
Найбільше мені припав до душі проект Сергія Проскурні «Наш Шевченко». Упродовж
кожного з 365 днів небайдужі до творчості Кобзаря декламували його вірші. Серед них
можна побачити й відомі обличчя України, а також пересічних громадян. «Долю» читали
найбільше, мабуть, це стало ще актуальніше наприкінці осені. Мене вразили майже всі,
адже кожна людина вкладала у прочитання шматочок себе, інтерпретувала поезію на свій
манер. Але все ж я наважилася виокремити найкращих із найкращих.
Іван Малкович – один із них. Український поет і директор видавництва «А-БА-БА-ГАЛА-МА-ГА» прочитав «Долю». Позаду видно художні роботи видавництва, а насамкінець
Малкович узяв дитячого дерев’яного коника в руки, демонструючи

цим щирість і

відвертість перед слухачами. Напевно, в поетові головне не те, як він пише, а те, що його
хочеться слухати або читати. Як на мене, Малкович пройнявся віршем, який обрав, адже,
хто краще зрозуміє один одного, як не два поети?
Я ніколи особливо не цікавилася творчістю Римми Зюбіної, бачила її у кількох серіалах
і на сцені театру. Але прочитання вірша «У Бога за дверми лежала сокира» біля згорілого
Будинку профспілок, де на фоні її голосу «звучить Майдан», дійсно захоплює атмосферою
і не дає відірватися до кінця ролика. У Римми виступають сльози на очах, чути молитви
мітингувальників за Небесною сотнею і пронизливий звук сокири, яка ніби рубає по
живому…
Складно виділити тільки трьох найкращих, адже Шевченко «живе» не у 365
декламаторах проекту, а, напевно, у кожному свідомому українцеві, і навіть неважливо, у
якій частині земної кулі знаходиться українська душа. Як казав сам поет: «Мені однаково,
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чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині… та
неоднаково мені, як Україну злії люде присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять…»
Андрій Любка, молодий поет з Ужгорода, теж взяв участь у проекті. І знову «Доля».
Мабуть, цей шевченківський шедевр справді не має часових рамок. Відео було зняте у
День святого Миколая на Євромайдані. На фоні Любки – зображення святого Миколая,
позаду шум дітей і звуки святкування. На відміну від декламації Малковича, Любка
розповідає вірш невимушено, без трагічних ноток, у своїй звичній манері. Він ніби
впевнений, що доля усе ж змилується над Україною, вірить, що це не кінець, а початок
чогось нового, тим більше у такий світлий день.
Я поважаю Сергія Проскурню, перш за все, за те, що він чи не перший показав, що
Україну на чолі з Шевченком треба любити не 9 березня, 24 серпня, 22 січня, а щодня,
кожного з 365 днів. Тільки тоді ми зможемо називатися патріотами, адже носити
вишиванку, співати українських пісень, відвідати Майдан після лютневих подій може й
іноземець, якому припала до душі Україна. Шевченко – не просто поет, не просто
визволитель наших душ з-під російського ярма. Для мене він – Мойсей. Уже друге
століття ми живемо без цієї людини. Але його портрети висять у школах, університетах,
пам’ятники зведені чи не в кожному місті, «Кобзар» є чи не в кожному домі, а вогненні
поетичні слова чи не в кожному серці. Святкування на честь Шевченка сприяють тому,
щоб його не забували, щоб щоразу, читаючи його твори, знову й знову переосмислювали
їх. Я вважаю, це варте того, аби їх відвідувати, брати участь у створенні чогось нового,
своєї історії, водночас її нагадуючи і проживаючи. Адже хто, як не ми?
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Анастасія Цалко, журналістика
Прочитати по-своєму
Хто такий Шевченко? Думаю, кожен українець дасть відповідь на це запитання. Хтось
скаже, що це поет, а хтось – художник. Інші будуть говорити про Тараса Григоровича як
про віруючу людину, а ще хтось назве його борцем за свободу.
Відповіді, м’яко кажучи, неоднозначні. Проте чи можна говорити про їх правильність?
Впевнена, що – ні. Для кожного з нас Шевченко – це щось своє, хтось неповторний та
неоднозначний. А для всіх нас Шевченко – це симбіоз різний якостей, думок, талантів,
переконань, які творять генія.
Напевно, саме це й хотів сказати Сергій Проскурня, створюючи проект «Наш
Шевченко». Він дійсно НАШ. За роки Шевченко став не просто талановитим земляком,
яким можна пишатися, він став символом України.
Створений до 200-річчя від дня народження Кобзаря, проект дав можливість абсолютно
різним людям за віком, статтю, соціальним статусом прочитати перед камерою вірші
Шевченка. Прочитати їх так, як підказує серце, не за правилами декламаційного читання,
а по-своєму.
Було знято 365 відео, які оприлюднювали кожного дня. Найбільш яскравими для мене
залишилися два відеосюжети. Перший

за

участю найпопулярнішої

української

письменниці сучасності – Оксани Забужко, яка продекламувала поезію «Хіба самому
написать». А другий за участю Сергія Нігояна – першої жертви кривавих протистоянь на
Грушевського, який прочитав короткий уривок із поеми «Кавказ».
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Олена Целуйко, журналістика
Вогонь в одежі слова
На честь 200-річчя поета режисером і продюсером Сергієм Проскурнею був створений
проект «Наш Шевченко». Різні люди, різні професії, різні вікові категорії, але одна мета –
відчути силу слова Кобзаря, наблизитися до Тараса Григоровича, відтворити актуальність
його поезії.
З 9 березня 2013 року по 9 березня 2014 знімалися сюжети. 365 днів. 365 різних
поглядів. 365 творів великого Пророка нашого народу.
Людина обирає вірш для прочитання не просто так. А той, котрий може осягнути
розумом і пережити у своєму серці. Багато гарних слів, різних декламаторів, але найбільш
за все мені припав до душі американський історик українського походження, політолог,
літератор і художник – Олександр Мотиль. Вірш «Минають дні, минають ночі…» був
прочитаний двома мовами: українською та англійською. Етель Ліліан Войнич, англійська
письменниця і композитор, писала: «Вражаюча музика його [Тараса Григоровича]
української поезії досягла найвищого рівня ліричної поезії , яку б могла створити
людина». Саме тому сотні спроб перекладу його творів були зроблені майже на всі
основні мови світу. Це ще раз доводить той факт, що Тарас Шевченко – один з класиків
світової літератури. Геніальні народні образи, гуманізм роблять його зрозумілим та
близьким для людей різних націй. Я не побачила надмірної театралізованості дійства,
гіперболізації почуттів у виконанні вірша Олександром Мотилем. Побачила лише
щирість. Ніби людина на момент перетворилася у самого Шевченка і промовляє до нас
його вустами, дивиться тими самими очима, що дивився на цей світ колись сам Тарас
Григорович. Трохи зневірений і втомлений, але все одно прагнучий любові. Той, що
мусить кожного разу доводити, що його голос існує, його народ існує, існує його мова.
Доводити це і собі, і світові.
Сергій Проскурня та усі ці люди, що знімали та знімалися, зробили важливий і дійсно
цікавий проект. Він доводить, що ми не забули, ми, Тарасові «небожата», здійснили його
мрію: кайдани порвали, окропили волю кров’ю.
У сім’ї вольній, новій Тебе не забули і незлим тихим словом тихо пом’янули.
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Ксенія Цивірко, журналістика
Шевченко вустами народу
Ти не дивися на мене, Шевченку, не визирай із-під сірих кошлатих брів, ми ось
згадуємо тебе «незлим тихим словом». Не дарма кажуть, що очі – дзеркало душі. У твоєму
дзеркалі відбиваються очі мільйонів українців, полум’яніють вогнем любові і пам’яті. Ти і
сам гориш у наших очах, а твої слова стають нашими словами.
Міцно оселившись у наших головах, вхопившись своїми буквенними рядками у
свідомість, ти щодня протягом 365 днів, не перестаючи, звучав по всій Україні. Це був
проект Сергія Проскурні, українського театрального режисера і продюсера. «Сьогодні
справжній Шевченко ховається – він не на білбордах, а в серцях. В кожного – свій
Шевченко», – говорить автор.
Щодня, з 9 березня 2013 до 9 березня 2014 року, Кобзар поставав у обличчях українців.
Кожен виступ духмянів святістю і дивовижною трепетною пошаною. Автопортрет
Шевченка був своєрідною іконою, церковна хорова музика – втіленням чистоти і
непорочності, що змушувало ще більше повірити у вище призначення і недоторканність
«винуватця урочистості».
Виступ Івана Малковича, українського поета і директора видавництва «А-БА-БА-ГАЛА-МА-ГА», було знято за 8 днів до Ювілею в маленькому затишному кабінеті, де на
стінах висіли дитячі малюнки. Від цього «Доля» у його виконанні стала ще ближчою та
зрозумілішою. Адже дітям не повісять на плечі важку істину, з ними все просто і легко.
Так і вірш, чесний і проникливий, не вимагає якихось надрозумних слів. «Ми не лукавили
з тобою, ми просто йшли», так от і Земля поспішає, крутиться.
Аж ось 119-й день

представляла Галина Моргун, уроженка села Сотники. У стилі

мудрих і сумних народних пісень вона виконала уривок з «Тополі». На обличчі Галини
вже давно поселилися зморшки – то відбитки радощів та прикрощів, невблаганного часу
та важкої праці. Вишита хустка на сивій голові, національний костюм і просто рідні очі –
от у них і портрет цілої України.
А на 327 день, виступив один з моїх улюблених поетів – Юрій Андрухович. Соромно
зізнатися, але я його вперше побачила тільки зараз. «Якось-то йдучи уночі» міркував він
собі з Шевченком, хоча й на кухні, за столом. Відчувалося, що слова проходять крізь
поета не вільно, вони осідали в його свідомості важким і щемливим змістом: «Була б
сестра, і був би брат, / А то… нема тепер нічого… / Ні бога навіть, ні півбога».
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Пам’ятають Шевченка цілий рік, як він і заповідав, «в сім’ї вольній, новій». А зараз, під
час катастрофічних подій у країні, особливо відчувається ця єдність духу. У кожному
серці, дитячому і дорослому, горить блакитно-жовтий вогник надії за країну. А хіба не під
батьківським крилом великого Кобзаря слід було б сховатися? Хіба не національний
герой, не національна ідея виступають теплим гніздечком для кожного українця, де б він
дійсно відчув себе вдома, в рідній сторонці?
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Анастасія Ціхомська, журналістика
Шевченко у нашому серці
Щороку 9 березня ми згадуємо великого сина України – Тараса Григоровича Шевченка.
Згадуємо, аби пом’янути його тяжку долю, безмежну геніальність і незліченні заслуги
перед Батьківщиною. Сумно, що пам’ять у серцях нащадків про Українця з великої букви
так яскраво спалахує лише цього дня. Люди взагалі мають дивну властивість – пам’ятати
тільки те, що потрібно і коли потрібно. Адже віддати данину неперевершеному майстру та
борцю за волю і справедливість на рідній землі у день його народження – формальність.
Діти не задумуються, встаючи з місць під час уроку і вшановуючи Тараса Григоровича
хвилиною мовчання, дорослі й не хочуть думати. Шкода, що так мало людей посправжньому розуміють внесок Шевченка в історію своєї країни, цінують його звитяги
заради свободи і незалежності та мають ніжну любов до його творінь. Українці ще не до
кінця осмислили свою історію, полюбили своїх героїв і забули недругів. Отже, дуже
важливо зараз, на шляху формування міцної держави, культивувати людські цінності,
возвеличувати видатне, голосне слово Батька, що лине крізь століття та не втрачає
актуальності вже понад 200 років. Адже сильна держава та, в котрій живуть сильні люди.
А людей треба виховувати сильним словом. Саме таким є промовисте слово Тараса
Григоровича Шевченка. Тож виховуймо націю творіннями її героїв.
Такою думкою керувалися сучасні українські діячі культури, митці, мистецтвознавці і
шевченкознавці напередодні святкування річниці народження Кобзаря, створюючи
різноманітні проекти, що мали на меті популяризувати творчість Тараса. Одним із них є
дуже цікавий проект театрального режисера і продюсера Сергія Проскурні «Наш
Шевченко», в рамках якого від 9 березня 2013 року до того ж дня наступного було
прочитано 365 текстів українського майстра слова. У проекті брали участь земляки поета,
відомі митці, письменники, зірки естради, журналісти і навіть мітингувальники київського
Майдану.
Надзвичайно яскравим став сюжет за участю навіки українського героя Небесної сотні
Сергія Нігояна. У коротенькому півторахвилинному відео хлопець розкриває свою душу,
мовлячи устами генія. В очах видно невмирущий оптимізм, віру в краще майбутнє
України-неньки. Мурашки по шкірі і сльози з очей – велика Людина промовляє словами
іншої великої Людини, герой вшановує пам’ять іншого героя, свого великого предка. У
такі моменти мимоволі спадає на думку, що поки в Україні житимуть такі люди, вона буде
стояти вічно.
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Варто також відзначити роботу українського рок-гурту «Кому вниз», який записав
цілий альбом на тексти Шевченка з однойменною назвою. Виконує пісні своїм
проникливим голосом Андрій Середа.
Заслуговує на увагу і відеоролик 1998 року, на якому українська акторка Неоніла
Крюкова декламує літературну композицію «Чернець». Читання поезії справляє сильне
враження через свою експресивність. Чи варто нагадувати, що це бездоганна акторська
робота, проте, ймовірно, ця експресія викликана не творчим покликанням, а
проникненням шевченківською ідеєю, що закладена у творі.
Якщо бути відвертою, то я вважаю, що ходити до церкви, аби поспілкуватися з Богом –
дивна річ, адже Бог не у церкві, він не у будівлі чи на зображенні, Він – у нашому серці.
Так само і Шевченко. Він був і є нескінченним джерелом натхнення і надії на кращу долю
наступних поколінь, він є тим, у що люди вірять і кому вдячні. Він не на сцені театру,
записі, книжці, він – у наших серцях.
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Вікторія Череп’юк, журналістика
Представляю проект «Наш Шевченко»
Вітаю усіх! На радіо «Україна» Вікторія Череп’юк, і ми розпочинаємо програму
«Шевченко в устах народу». Сьогодні ми поговоримо про читання шевченкових творів
звичайними людьми. Вони не актори, не публічні люди, але читають від душі, щиро, без
зайвої помпезності. Саме на цій основі Сергій Проскурня створив проект «Наш
Шевченко». Із 365 декламацій я обрала три, про які хочу вам розповісти.
Першою я вам представляю Галину Бабій, музикознавця, радіожурналіста. Вона читала
твір «Блаженний муж на лукаву не вступає раду…» (із «Давидових Псалмів»). Тільки їй і
нікому іншому можна було доручити цей вірш. Від того, як вона читає, завмирає серце.
Кожне слово йде від її душі в нашу. Дуже проникливо і особливо щиро. Вона – жінка із
великим життєвим досвідом, точно розуміла кожне слово, яке вимовляла. Я впевнена, що
вам дуже сподобається цей відеозапис і захочеться ще не один раз перечитати цей твір.
Другими моїми обранцями стала закохана пара. Олена і Євген «Їжак» Романенко не
просто читали уривок з «Мар’яни-Черниці», а й показали міні-виставу. Так, хоч вони не
професійні актори, але повністю компенсують це своєю харизматичністю. Тут відсутня
награність, фальшивість. Усе в реальному часі, без репетицій, спонтанно. Одним словом –
імпровізація. У вас, безумовно, перегляд цього відео викличе усмішку. Можна безкінечно
дивитися на три речі: як тече вода, горить вогонь і закохані пари втілюють у життя
безсмертні твори великого національного пророка.
Ну і зірка, на мою думку, всього проекту Чао Янь, театрознавець з Китаю, який
продекламував уривок з «Тополі» так, як цього не робив ще ніхто і ніколи й не зробить. Я
особисто переглядала його відео десятки разів, і ще стільки ж перегляну. Це неможливо
відтворити. Такого самовідданого читання Шевченка я ніколи в житті не чула. Чао Янь
вабить наше око. Він надзвичайна людина. Хочеться сміятися. Сміятися по-доброму і бути
гордим за те, що нашого Шевченка знають навіть на Далекому Сході. Словом, не
розкриватиму вам усіх таємниць. Ви повинні це побачити самі.
Бажаю вам гарного поетичного вечора у компанії з нашими героями. Наступного ефіру
я залюбки послухаю ваші відгуки на проект «Наш Шевченко». До скорої зустрічі!
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Олександра Чернишук, журналістика
Щирість і любов
Україна… Одне слово, а скільки в ньому тепла, скільки душі! Саме тут живуть
найпрекрасніші жінки. Саме Україна є володаркою найдовшого музичного інструменту у
світі – трембіти. У нас найродючіша земля, найяскравіше сонце. Кажуть, що Бог створив
Україну під час натхнення. А вона подарувала своєму народові безліч таких талановитих
митців як Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко. Вони, немов коштовний діамант
на сонці, переливаються, перегукуються своєю багатою творчістю. Цього року одному з
найдорогоцінніших митців виповнилося 200 років. На його честь створена велика
кількість різноманітних проектів. І один з них – це проект Сергія Проскурні «Наш
Шевченко».
Насамперед, хочу зазначити, що «Наш Шевченко» – це вражаючий проект. Він
захоплює тим, що об’єднує людей з усіх куточків України, з усіх куточків світу. Всі, хто
читали Шевченка, робили це від щирого серця, переживаючи кожне слово вірша чи
поеми. Хоч вибрала я всього лише два відео, та передивилася їх чимало. Усі різні та гідні
уваги, але мене найбільше «зачепили» саме ці.
На першому відео Шевченка читає Чао Янь, театрознавець із Китаю. Хоч він і не
українець, але відчуває Тараса Григоровича душею. Хоч і погано знає українську, але
любить Україну та її людей. Чао Янь прочитав тільки маленький уривок з балади
«Тополя», але це вже щось для простого хлопця з Китаю. Він «зачепив» мене своєю
щирістю та любов’ю до українського поета. Він не просто прочитав сухий текст, а
викрикував деякі рядки, щоб донести уривком з вірша свої почуття. Він хотів, щоб його
почули і повірили, тому промовляв рядки так, ніби вони линули від самої його душі.
На другому відео Шевченка читає арт-куратор Наталія Юріна-Вернидуб. Декламуючи
рядки вірша «Боже, спаси, суди мене…», вона їх переживала. Вона знала історію свого
народу та була готова боротися за нього. Читаючи цей вірш, стояла на Майдані та, може,
здогадувалася про те, що чекає на Україну.
В очах Наталії був біль. Біль за тяжку долю Шевченка та його народу. Вона читала
вірш з надією, що її почують. Якраз тоді почалися масові заворушення на Майдані, тому
вона казала: «Господи, внуши їм...», щоб ці «вони» почули. Вона стояла і була душею з
українським народом, була душею з Шевченком і вірила у краще майбутнє. Вона
сподівалася, що Шевченкові слова з її вуст почують, і всі схаменуться. І не буде більше
болю, і кров не проллється.
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Анастасія Чернуха, журналістика
Відчуй
«Наш Шевченко» – унікальний проект Сергія Проскурні, який дає змогу наблизитися
до Тараса Григоровича, по-новому відчути та зрозуміти його слово, пропустити його крізь
себе.
Більшість відео зворушує своєю непідкупністю та щирістю. Коли отець Михайло Дудар
читає уривок з «Розритої могили», а позаду нього стоять беркутівці, готові у будь-який
момент, як ланцюгові пси, за наказом зірватися з місця та побігти руйнувати усе
життєствердне, то всередині все холоне. Коли лікар Майдану Олександр Бойчук декламує
цей самий уривок у хвилини перемир’я, коли Ірена Карпа читає надзвичайно актуальну в
усі часи сатиру «Во Іудеї во дні они…», на обличчі раптово з’являється гірка посмішка та
зневага до усіх, хто виступив проти волевиявлення нашого народу, до усіх, хто досі щиро
не розуміє, заради чого усі ці люди досі стоять на Майдані.
Дійсно… «Моя Україно, за що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш?»… Я
переглянула, мабуть, більшу частину усіх відео цього проекту, але найбільше припали
мені до душі кадри, які є найактуальнішими у наш час – кадри з Майдану. Усі три відео,
мабуть, якнайкраще показують внутрішній стан мого народу. І твори Тараса Григоровича
Шевченка допомагають певним чином переоцінити усе це.
Мені завжди було цікаво почути, який насправді був голос у Тараса Шевченка.
Звичайно, що цього вже ніхто ніколи не дізнається, але проект Сергія Проскурні «Наш
Шевченко» допомагає почути його всередині кожного з нас.
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Юлія Шморгун, журналістика
Дух Кобзаря не вмирає
Шевченкова система ціннісних орієнтацій для українського народу виявилася
актуальною і в наші дні. Тарас Шевченко плекав особливі надії на слово, на особливу
місію творення потужного силового поля духовної взаємодії між поетом і його народом. І
це слово, ці свої думи поет виряджає з місією духовного пробудження українця, бо його
слово наділене енергією творення нації через розгортання духовної історії нашої
Батьківщини. Сам Шевченко як митець, і український народ як нація могли
самоздійснитися передусім у рідному слові, яке відроджує історичну пам’ять народу, та в
духовних межах національного світу.
Сьогодні Україна відзначає 200 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка.
Звертаюся до прихильників нашого славного Кобзаря: якщо ви дійсно поважаєте, цінуєте
творчість генія та хочете зберегти свій український дух – неодмінно подивіться проект
«Наш Шевченко» талановитого режисера Сергiя Проскурнi.
Його особливість полягає у тому, що проект розгортається поступово – виростає з
Батьківщини Кобзаря i охоплює різні регіони України. Географічні місця зйомок дуже
різноманітні. Також до нього залучені носії різних мов. У цьому проекті взяли участь 365
осіб. 365 патріотів – 365 відеоісторій з використанням творів Тараса Шевченка. У проекті
вже знялися співачки Сестри Тельнюк, Ірина Білик, співаки Фома, Фоззі, Адрій Хливнюк,
актори Олег Примогенов і Олег Драч, актриса Лідія Данильчук. Також письменники Юрій
Андрухович та Оксана Забужко. Окрім відомих діячів культури, можна помітити чимало
громадян-патрiотiв, серед яких вчителі, школярі і студенти, бізнесмени, мітингувальники.
Проект є благодійною ініціативою Сергiя Проскурнi. Кожен може допомогти та
долучитися до всеукраїнського патріотичного руху. Якщо ви захоплюєтеся творчістю
Тараса Григоровича Шевченка, якщо шануєте українські традиції або просто вам не
байдуже майбутнє своєї країни –долучайтеся до проекту «Наш Шевченко», i Ви не
пошкодуєте!
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Тетяна Шпак, журналістика
Слово, що лине крізь віки
Мабуть, немає у нашій країні жодного свідомого громадянина, який би не відчув силу
пророчих слів Кобзаря. Поезія Шевченка – не просто вияв геніального мистецького
таланту, це справжній протест проти гноблення; той могутній рушій, що дав нашій нації
друге дихання та пробудив у душах українців прагнення бути вільними.
І ось тепер, коли минули століття, Тарасове слово заграло новими барвами. Відомий
режисер Сергій Проскурня представив унікальний проект «Наш Шевченко». За 365 днів
було знято 365 відеороликів, де вірші поета читають його співвітчизники і не тільки.
Кожне відео – це маленька історія, яку пропускаєш крізь себе. Коли бачу, як вірш «Ну
що б, здавалося, слова» читає мій земляк Сашко Положинський, а позаду нього майорять
жовто-блакитні стяги української революції ХХІ століття, розумію, що зараз, як і колись,
поетичне слово великого Кобзаря слугує для консолідації народу у боротьбі проти
гнобителів.
Не за Україну,
А за її ката довелось пролить
Кров добру, не чорну. Довелось запить
З московської чаші московську отруту!
Ці слова у наш час набули нового трагічного смислу. З уст Сергія Нігояна, який
невдовзі загинув на Майдані, вони звучать немов гірке передбачення.
Доторкніться ж і Ви до безсмертних рядків генія українського народу завдяки проекту
Сергія Проскурні, як це вже встигли зробили тисячі українців – «таких різних, але таких
відкритих до Тараса Григоровича».
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Вікторія Юркіна, журналістика
«Наш Шевченко… Шевченко всього світу»
Здавалося б, скільки людей навколо проходить різних… Хтось насправді лише
проходить, не лишаючи ані сліду, ані хоч маленької відміточки після себе. Хтось пролітає,
і настільки швидко, що вітер од того польоту плутається у волоссі перехожих, а листя, що
летить разом з тим поштовхом повітря, прилипає до ніг, обличчя, рук… І здихатися його
не можеш, адже вітер сильний. І такі люди бувають. А бувають такі, що немов весна після
лютої зими, мов сонячний промінь у темному тунелі думок, мов душевне тепло після
холодної та жорстокої грози. Такі люди дарують нам усього себе, надихають на вчинки і
думки, що, здавалося б, ніколи не могли з’явитися у нашому житті. Вони наділені
особливим «небесним» вогнем, шматочком якого вони і діляться з нами, щоб ми теж хоча
б на єдину мить могли відчути цю «небесність». Такі люди – наші скарби. Наші
безсмертні скарби, які переходять зі століття у століття, завмираючи на вустах у молодих.
Словом, у тих, кому не байдуже. Які пам’ятали, пам’ятають і будуть пам’ятати до кінця
своїх годин.
Наша

скарбниця,

на

щастя,

«небесниками», але, на жаль,

багата

такими

постатями,

такими

особливими

і невідома настільки, наскільки і багата. Мабуть, у

більшості випадків, коли мова йде про видатних діячів України, першим на думку спадає
ім’я нашого Кобзаря – Тараса Шевченка.
9 березня 2014 року ми відзначали урочисту дату – 200-річчя з дня народження Тараса
Григоровича. Звичайно, що ми вже не можемо потиснути руку далекому героєві, не
можемо сказати йому в очі хоча б декілька вдячних слів, обійняти його. Але замість цього
найкраще, що ми не просто можемо, а маємо робити – це вшановувати його пам’ять,
ніколи не забувати та нести скарб його творчості крізь роки життя, із покоління в
покоління. З цієї нагоди Сергій Проскурня створив проект «Наш Шевченко», який не
просто вшановує пам’ять любого українцям Кобзаря, а містить усю душу, щирість і любов
його народу. Особливо це стосується тих моментів, які були зняті під час подій на
Майдані Незалежності.
Цей проект – яскрава мозаїка, що складається зі слів і вражень абсолютно різних
людей. Стартував «Наш Шевченко» 9 березня 2013 року, і з тих пір кожного дня протягом
365 днів знімалися люди, а разом з ними і їхні почуття, їх щира зацікавленість, яка
відчувається під час перегляду.
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З тих сюжетів, що мала нагоду передивитися я, мені найбільш сподобалися емоції та
сила голосу Любові Білаш, Рими Зюбіної та маленької Ані Слобожанської. Коли я пишу
«найбільш сподобалися», це не значить, що серед інших 362 людей немає визначних
постатей. Навпаки – їх так багато, що можна було б написати про них про всіх. Про
Євгена Нищука, наприклад, з його “Різдвяною казкою”, де він прочитав “І на оновленій
землі…”, або про Андрія Приходька чи Мирославу Гонгадзе. Але мені до вподоби була
енергетика восьмирічної Ані Слобожанської, яка настільки відчула текст, так чарівно
пояснила його дитячим голосом, що я б нізащо не повірила, що це так мале дитя може
декламувати. Зйомки мали місце на Майдані одразу ж після Різдва. У сюжеті також
показали криваві події ночі 30 листопада. Голос Ані і ті сцени сплелися воєдино,
створивши свій ефект. Те, що я відчула тоді, коли дивилася розгін Майдану, я відчула
знов, передивившись це відео.
Любов Білаш також створила надзвичайно тривожну атмосферу у моєму серці.
Справжня українка з суворими карими очима розповідала «І виріс я на чужині…» так,
начебто сама була героїнею цього твору. Власне, так воно і було, адже вона –
представниця п’ятого покоління народжених у Канаді. Мабуть, саме тому відео за її
участю мене так зачепило. Сумувати за Батьківщиною, народившись зовсім в іншій
країні… мені ніколи не дізнатися, як це, але я відчуваю – важко.
Також мені сподобалася частина з Риммою Зюбіною – «У Бога за дверми лежала
сокира…». Коли слухаєш і дивишся, здається, наче ще мить, і з її очей поллються сльози,
стільки болі та почуттів у них. Додатковий ефект викликаний зйомками на Майдані, біля
барикад, поблизу Будинку профспілок України. Цей текст, інтершум з Майдану і легкий
вітерець, що колише волосся акторки, роблять відео унікальним.
Кожна людина, яка брала участь у цьому проекті – надзвичайна. Вона, так само як і
Тарас Шевченко, поділилася своїм натхненням, шматочком своєї душі з іншими, не тільки
з українцями.
Головне – щоб люди ніколи не забували, на якій землі вони живуть. Тих, хто ходив по
цій самій землі вчора, декаду назад, століття назад, коли усе тільки починалося… Головне
– щоб цінували, усвідомлювали і пам’ятали.
Слава Україні! Героям Слава!
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Анастасія Яворська, журналістика
Проект об’єднує людей
З дитинства і батьки, і вчителі плекали у моєму серці любов до Тараса Григоровича
Шевченка. Ще змалку у моїй пам’яті відклалися десятки безсмертних поезій Кобзаря. Та,
відвідавши нещодавно сайт «nashshevchenko.in.ua.», була приємно вражена, що не лише
мої однолітки можуть напам’ять цитувати геніальну спадщину поета.
365 – саме таке число обрав автор проекту Сергій Проскурня. «Між 9 березня 2013
року і 9 березня 2014 року – 365 днів. І нас буде 365 – таких різних, але таких відкритих
до Тараса Григоровича».
Як кажуть засновники проекту, ідея ця зовсім не нова. Раніше дещо подібний захід був
присвячений 200-річчю Пушкіна. Тож українські автори за допомогою соцмереж
вирішили «розкрутити» й нашу українську гордість. У проекті взяли участь і пересічні
українці, і публічні особи: від Верховного архієпископа Любомира Гузара до відомих
письменників, митців і зірок естради. Цікаво також те, що на одному з відео ми бачимо
20-річного

юнака-самооборонівця,

який

згодом

загине

у

сутичках

на

вулиці

Грушевського. Згодом його знатимуть усі, а відео збере мільйони переглядів.
До проекту долучилися також театрознавець із Китаю Чао Янь та індійська
перекладачка Мрідула Гош, ще раз підтвердивши, що Шевченка знають не лише на
теренах України, але й у всьому світі.
Що ж до віршів, мабуть, найбільше мені запало в душу виконання «Хіба самому
написать» Оксаною Забужко. Письменниця так проникливо читала, що було зрозуміло,
наскільки вона перейнялася темою поезії. Але, мабуть, жодне виконання не зрівняється
власне з автором цього проекту. Сергій Проскурня настільки щиро прочитав вірш «Мені
однаково…», простота його виконання вражала. Поезія йшла просто з душі. Як пізніше
сказав сам режисер, цей вірш лише за один місяць зйомок хотіли читати аж семеро!
Проект об’єднав людей зі всієї України. Він дав нам надію на те, що наша країна була, є
і буде єдиною, незважаючи на те, хто нею керує. Залишається лиш подякувати панові
Сергію за те, що реалізував свою ідею. Він надихає. І ти дякуєш Богу за те, що ти
українець. Нащадок великого Кобзаря.
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Катерина Яковенко, журналістика
Герої у проекті «Наш Шевченко»
Як запевняє нас «Вікіпедія», Сергій Проскурня – український театральний режисер.
Отже, Сергій Владиславович – режисер. Далі. Тарас Шевченко не має жодної потреби у
представленні, я в цьому цілковито переконана. Не знати Шевченка – ганьба для кожного,
хто хоче називатися українцем. А тепер спробуємо пов’язати ці два прізвища. І що ж в нас
вийде? Правильно, феномен, що їх пов’язує – проект «Наш Шевченко». От ми і підійшли
до нашої сьогоднішньої теми.
То ж в чому ідея проекту? Впродовж цілого року, а саме: з 9 березня (день народження
Тараса Григоровича, якщо хто не знає) 2013 року по той же день 2014 року Сергій
Проскурня знімав відео, на яких відомі українці, а також пересічні громадяни декламують
вірші Кобзаря. 365 днів – 365 людей – 365 віршів. Як на мене, ідеальна концепція проекту,
мета якого – вшанування пам’яті великого поета, тим паче з нагоди такого великого
ювілею.
Отож перейдемо до суті. Я передивилася десятки відео – це затягує так, що неможливо
відірватися. Чесно кажучи, важко визначити, які з них кращі, а які гірші, та, мабуть, і не
треба. Проте кожне з них не схоже на інше. І це не дивно – різні вірші, різні люди: як сам
Шевченко вкладав різні настрої в свої поезії, так і всі ці особистості по-різному
пропускають його геніальну творчість крізь себе. Тому, аби хоч якось познайомити вас із
цим проектом, а також привабити ним, я розкажу про два відео, що вас точно зацікавлять.
Почнімо з вірша «В казематі» у виконані Ігоря Момота. Вибір саме цього героя здався
мені напрочуд вдалим. Проскурня в інтерв’ю «Громадському» сказав, що Ігор не
спілкується в побуті українською майже ніколи, що зумовило його інколи навіть смішний
акцент у відео, проте, незважаючи на це, його вимова видавалася співучою. Мабуть, це
пов’язано зі щирістю виконавця, а також його прагненням якнайкраще вимовляти слова
нерідної для нього мови. Приблизно так українською розмовляє і моя мама – не знає,
проте щиро намагається. І це, як на мене, заслуговує на повагу.
Вірш по суті – трагічний, хоча в Шевченка взагалі мало поезій веселих. На обличчі
Момота під час прочитання твору яскраво відбивався цей драматизм: в деяких моментах
він не міг згадати слів, в деяких (принаймні, мені так здалося), ковтав невидимі сльози.
Певну роль тут відіграє також і професія Ігоря – військовий, прикордонник. У самому
відео скромно зазначено – полковник (Генерал Ігор Момот загине влітку 2014 року,
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захищаючи Україну – Л.Б.). Людина з народу, російськомовна, звичайна, але така щира.
Від перегляду відео по шкірі починають повзати мурахи. Сила мистецтва, двома словами.
Друге відео не менш символічне – уривок з «Кавказу» у виконанні Сергія Нігояна. Не
будемо зосереджуватися на виконанні: не шляхетна це справа – критикувати
непрофесійного виконавця, хоча маю зазначити, що нема до чого прискіпуватися. А все
тому, що вірші Шевченка – народні, і запорука їхнього успішного виконання – виконання
щире. Коли дивишся відео з циклу «Наш Шевченко» за участю Нігояна, розуміння того,
що цей запис було зроблено в останні дні його життя, стискає горло, не дає ковтнути.
Коротше – страшно стає.
Отже, підсумовуючи, зазначу, що творчість Шевченка є дійсно геніальною і
багатогранною. Ще раз впевнитися у цьому вам допоможе проект українського режисера
Сергія Проскурні. Приємного перегляду, і з днем народження, Кобзарю!
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Наталія Яковлева, журналістика
365 днів разом із Тарасом
До 200-річчя з дня народження українського Кобзаря режисер Сергій Проскурня
здійснив масштабний проект «Наш Шевченко». Його мета – об’єднуючи абсолютно
різних за професією, віком, соціальним станом та місцем проживання людей, показати
глибинний зміст Шевченкових творів, підкреслити їхню значущість для української нації
та актуальність.
Протягом року на сайті проекту та у соціальних мережах кожного дня з’являлося
відеозвернення українців: кожна людина або група людей, пропускаючи Тарасову поезію
через власну призму почуттів, зачитувала вічні рядки із обраних творів – хтось вдома, на
подвір’ї, на Майдані, у школі, у Києві, Черкасах, Одесі, Чикаго, Нью-Йорку, деінде – цим
самим підкреслюючи, що Кобзареві послання об’єднують тисячі людей з відмінними
світоглядами та різноманітними сферами діяльності із різних куточків світу.
365 відео. Сотні людей. І тільки він. Тільки Шевченко сучасний завжди.
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Валентина Павлушенко, РЗГ
Про проект
Незалежний проект черкаського режисера-постановника Сергія Проскурні «Наш
Шевченко» –

це

унікальне мистецьке явище, що

розпочинає нову епоху в

шевченкознавстві. Це 365 днів і 365 сюжетів таких різних, але об’єднаних єдиною
благородною метою – максимально наблизитися до постаті геніального українського
поета.
Аналізуючи спосіб творення та подачі проекту, можна виділити наступні безпрограшні
методи впливу на аудиторію:
- Використання в якості акторів не лише вітчизняних знаменитостей таких як: сестри
Тельнюк, Оксана Забужко, Олег Скрипка тощо,

а

й простих людей, представників

найрізноманітніших професій та різних соціальних і вікових структур, що робить проект
близьким та зрозумілим для широкої аудиторії;
- Відсутність у сюжетах спеціально створених декорацій, професійного озвучування та
обробки відеоредакторів,

мінімум постановки, що створює ефект невимушеності та

імпровізації та вражає глядача щирістю та ненаграністю;
- Залучення людей з різних куточків країни, що розширює географію проекту та сприяє
зростанню «потреби Шевченка» у суспільстві;
- Декламація творів Шевченка на різну тематику та в несподіваній інтерпретації
акторів, що підвищує інтерес до його творчості;
- Трансляція проекту не лише на телебаченні, а й у мережі Інтернет, що значно
розширює доступ до проекту усіх охочих.
На мій погляд, проект Сергія Проскурні «Наш Шевченко» – чи не найкраща спроба за
часи незалежності нашої держави відродити живий інтерес до Кобзаря та відкрити його
кожному пересічному українцю. На жаль, мені ще не вдалося переглянути усі 365
сюжетів, однак серед побачених я можу виділити три найбільш вражаючих, що дійсно
припали мені до душі.
День 24. Отець Михайло Дудар, священик УГКЦ з Гошева на Івано-Франківщині.
«Розрита могила» (уривок).
За словами режисера, отець Дудар сам знайшов Сергія на Майдані, щоб розповісти про
останні хвилини життя мужнього та відчайдушного Сергія Нігояна. Саме в цей момент
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Проскурня відчув, що назавжди поріднився з отцем. Михайло Дудар часто приїздив на
Майдан та служив там, для нього це було священне місце, уособлення божественного.
Сюжет викликає важкі емоції та думки. Вражає те, як чесно Дудар читає Шевченка
(незважаючи на те, що часом отець зазирає до тексту). Як по-справжньому поєднуються в
одній його руці дерев’яний хрест, в іншій – «Кобзар». Не можна не звернути уваги на фон
зйомки – вишикуваний рядами «Беркут» та жартівливу пісеньку про чорнявого Іванка за
кадром. Чи це не одвічна трагедія нашої України – сміх крізь сльози, про яку так болісно
писав Шевченко, про яку так відверто згадує отець Дудар:
«Світе тихий, краю милий,
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?»
День 50. Колективний портрет. 16. 01. 2014. « І мертвим, і живим, і ненародженим…»
(Уривок)
Спочатку мені здалося, що чорна заставка цього екрану випадкова, що це якийсь
технічний

недолік…

Невипадкова.

Хіба

заслуговують

на

якесь

зображення

безвідповідальні за прийняті рішення, ті, хто соромлять мою країну на весь світ, ті, кого
Шевченко закликав «схаменутись і бути людьми»? Та не почули, от вам і лихо.
Щодо цього сюжету Проскурня жодного разу не вагався – колективного антишевченка.
«Він був розсіяний, а у ці дні сконцентрувався. Концентрація цього антишевченка буде
продовжуватись і узурпувати Тараса, цензуруючи його і каструючи тексти, які лунають
дзвонами».
День 138. Вікторія Дорошенко. «Я не нездужаю, нівроку…»
Хочеться встати на честь цієї жінки зі смішним червоним клоунським носом, та зовсім
не смішним виразом очей. Вікторія завжди приходить на поміч маленьким героям. Те, як
просто та щиро вона читає, а дорослі діти навколо підхоплюють останні склади її слів,
змусило мене плакати. Ось воно справжнє, українське, непідробне, материнське почуття.
Шевченковий текст був дещо скорочений, однак менш виразним він від цього не став.
Звичайно, не можна не відзначити лейтмотив проекту – молитву композитора
Валентина Васильовича Сильвестрова «Отче наш», небесною аурою якої оточені всі 365
сюжетів.
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Єлизавета Приходько, РЗГ
Вечір з Кобзарем
Чи давно Ви були там, де відпочиває Ваша душа? Кожен день ми, як в урагані, що несе
нас з неймовірною швидкістю повз прекрасне, ніби до якоїсь нашої мети. А може, треба
призупинитися і відкрити себе чомусь новому, а може, і згадати про минуле?
І ось у тяжкий, божевільний понеділок настає вечір – 19:00, і Ви вирішуєте
доторкнутися до великого та прямуєте до театру імені Івана Франка на концерт,
присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Упродовж двох годин Ви
будете чути і бачити людей, які зачитують або заспівують вірші Кобзаря. Матимете змогу
побачити чудовий проект Сергія Проскурні «Наш Шевченко», а в ньому люди
відкривають свою душу, розповідаючи ці чуттєві вірші.
Отже, після усього цього Ваша свідомість відкриється світу, і Ви побачите, який
неймовірний та неочікуваний він є насправді.
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Анастасія Тимошенко, РЗГ
Андрій Середа з віршами Шевченка на Майдані
1-го квітня у Києві на Майдані Незалежності відбудеться концерт відомого
українського співака, лідера гурту «Кому вниз» – Андрія Середи. Захід буде присвячений
читанню віршів Шевченка.
У січні цього ж року в колонній залі Київської міської ради в рамках авторського
проекту Ірини Фаріон «Від книги до мети» вже відбулася творча зустріч із солістом рокгурту. Присутнім, яких зібралося у залі Київради понад 300 чоловік, була презентована
всеукраїнська збірка націоналістичної поезії «Голос крові». Збірка містить у собі поезії
семи авторів, насичена віковим повстанським духом нескорених українців з усіх куточків
країни.
Чекаємо на кожного, хто захоче послухати чудове виконання віршів невмирущого
Шевченка у фортеці революції і єдності – у Києві!
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Інна Дибан, ВСР
Великий пророк
Відверто кажучи, я нічого не чула про задум Сергія Проскурні до того дня, поки нам
не задали ознайомитися з «Нашим Шевченком». Як з’ясувалося, це незалежний проект у
телевізійному та Інтернет-форматі, присвячений 200-річчю з дня народження великого
Кобзаря. Звичайно, ми вивчали твори Тараса Григоровича у школі, але зазвичай не за
власним бажанням, а примусово і заздалегідь вибрані. Тому не дивно, чому молодь тільки
тими віршами й обмежується. Але коли ми бачимо, як вірші

Шевченка читають

письменники, музиканти, прості люди, діти, ми відчуваємо, наскільки вони значущі.
Поезія – крик душі автора, його погляд на цей світ, і від того, як її прочитати, з якою
інтонацією, поглядом, мімікою залежить сприйняття твору.
Першою, чий відеозапис я подивилася, стала Оксана Забужко, українська письменниця
та філософ. Вона читала вірш «Хіба самому написать», в якому Шевченко розмірковує
над тим, чому люди досі ще не повстали проти гніту. Автор каже, що любить Україну, але
вже не знає, чи варте вона того, адже він такий самотній, і це так важко. Крім того, поет
пише, що громада не сприймає його творів, і з одного боку, йому байдуже, але з іншого –
він пише для людей і прикро, що вони цього не розуміють.
…Мені, було, аж серце мліло,
Мій Боже милий! як хотілось,
Щоб хто-небудь мені сказав
Хоч слово мудре; щоб я знав,
Для кого я пишу? для чого?
За що я Вкраїну люблю?
Чи варт вона огня святого?..
Бо хоч зостаріюсь затого,
А ще не знаю, що роблю.
Ще один учасник проекту, лідер гурту «Кому вниз», Андрій Середа читав вірш «Стоїть
в селі Суботові...». У ньому Шевченко засуджує союз Богдана Хмельницького з
Московією. Гетьман хотів перемогти поляків, а в результаті Україна потрапила під
московський гніт. Та все ж таки автор не втрачає оптимізму і наприкінці вірша пише, що
ще настане час, коли Україна відродиться. Цей твір актуальний саме зараз, тому він мене
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дуже вразив. Крім того, у Андрія Середи дуже гарний, низький голос, і коли він декламує,
відчувається, наскільки Тарас Григорович був у відчаї, коли писав ці рядки.
Отак-то, Богдане!
Занапастив єси вбогу
Сироту Украйну!
За те ж тобі така й дяка.
Церков-домовину
Нема кому полагодить!
Вірші у виконанні Оксани Забужко та Андрія Середи сподобалися мені тим, що, на
мою думку, ці люди найкраще відчули настрій автора у момент написання, зрозуміли, що
він хотів передати й тому прочитали поезію зворушливо. У думках одразу виникають
певні асоціації, ми розуміємо думки і переживання Тараса Шевченка.
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Валерія Дорош, ВСР
Шевченко вустами сучасності
Оксана Забужко – письменниця, поетеса, філософ.
«Хіба самому написать…»
Оксана Забужко дуже майстерно виконує вірш, неначе сам Шевченко промовляє крізь
її вуста. Як приємно, що без «шпаргалки», просто та невимушено. Кожна думка, кожен
рядок, кожне слово мають своє відображення в її інтонації, русі головою, виразі обличчя.
Я так само захоплююся віршами не тому, що нас у школі постійно годували зранку, вдень
і вночі рядками з «Кобзаря», а тому, що ці поезії ще досі хвилюють наші серця. Ще досі
ми бачимо байдужих та відсторонених від долі нашої країни, ще досі не впевнені, що
Тарас писав недарма. Внутрішньо самотній поет уявляв себе кобзарем, старим
Перебендею, який співає у степу на могилі, сумуючи, що вітер по полю розвіє його слова.
Виряджав молодий Шевченко свої думи – «квіти мої, діти!» в Україну в образі народної
книги, написаної мовою свого народу. Мав надію, що будемо небайдужі до тих рядків, які
він обороняв від влади і цензури такою ціною.
Микола Береза – актор і директор театру Курбаса у Львові
«Сон» (епіграф)
Микола Береза декламує вірш, дивлячись у своє відображення в дзеркалі. З кожним
його словом відчувається засудження зла і неправди. Жахлива деградація душі, ці
земляки-перевертні уособлюють вірнопідданство й аморальність. Що залишиться в такої
нації, окрім розбрату та страждань? Поема «Сон» сама по собі дуже реалістична, а
використання деталей допомагає відобразити персонажів в уяві читача і створити такий
собі абстрактний образ «повільної внутрішньої смерті». Якраз

пасує

актору, який

спроможний показати всі емоції «Сну» через міміку, тембр голосу та сумні, пройняті
ідеєю, очі. Іван Франко назвав поему «сміливим маніфестом слова проти темного
царства», «першим у Росії сміливим і прямим ударом на гниль і неправду кріпацтва».
Тарас Шевченко написав, Іван Франко сказав, а Микола Береза показав.
Олег Стефан – актор театру Курбаса у Львові.
«І мертвим, і живим, і ненародженним…»
Для того, щоб послання до народу закарбувалося в їх памяті, треба звертатися і до
минулих, і до майбутніх поколінь. Тарас Шевченко, який промовляє вустами Олега
Стефана, хоче, щоб люди відновили власну самобутність, не залежали ні від німця, ні від
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царя, щоб самі знали і казали з гордістю, що ми за нація. Цінність поезії полягає у тому,
що вона розкриває головну думку творця: не все іноземне слід приймати, в кожному
окремому випадку треба керуватися інтересами самобутнього національного розвитку.
Звертаючись до представників дворянства і поміщиків, поет хоче збудити їх сумління:
виражає надію, що тільки вони, освічені люди, допоможуть закріпаченому селянству, яке
залишилося затурканим, неписьменним, заляканим і здатним лише на стихійний протест.
Його декламація сподобалася мені найбільше. Так, не Забужко, не Малкович, а саме
Олег Стефан. Гордість та сльози викликає ця поезія. Просто ми не читаємо кожен рядок
окремо, а сприймаємо вірш як цілісну структуру. Якщо Ви хоч раз ходили на виставу, то
зрозумієте, про що я. Адже актори так, як ми, не читають. Вони мають сльози і натхнення
на кожну строфу, на кожне слово. Спочатку він наче розмірковує з піднесеністю, а потім
його голос затихає, видніються сльози у очах, такі щирі, такі правдиві.
Як же хочеться, щоб це побачила кожна душа українця…
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Юлія Клебан, ВСР
Станьмо ближче до Кобзаря!
«Між 9 березня 2013 року і 9 березня 2014 року – 365 днів. І нас буде 365 – таких
різних, але таких відкритих до Тараса Григоровича».
Скільки вже було проектів на вшанування Шевченка, а скільки ще буде… Але цей запав у
душу найбільше. Чи тому, що ти міг сам спостерігати за розвитком проекту, впізнавати
учасників, навіть повторювати знайомі рядки слідом за ними, чи тому, що останні місяці
проекту припали на революційні події в Україні, які залишили слід у серцях кожного щирого
українця. Легко можна помітити ці зміни, коли гортаєш відео на офіційному сайті і розумієш,
що з якогось конкретного моменту відомих українських діячів замінюють звичайні люди,
мітингувальники та охоронці Євромайдану.
Сергій Нігоян
Такий собі звичайний хлопець з Дніпропетровщини, який приїхав оберігати країну, яку
щиро любить. Відео, де він читає «Кавказ», зібрало найбільше переглядів, отримало найбільше
коментарів. Як шкода, що ця слава кроплена кров’ю... Кров’ю Сергія, відважного хлопця, який
першим віддав життя за майбутнє України, за її щасливу долю. Те сяйво в його очах, та надія, з
якою він промовляв слова: «Борітеся – поборете!», нікого не залишить байдужим.
Ірена Карпа
Українська письменниця, співачка, журналістка. Я завжди вважала її епатажною та
байдужою до усього світу. До того часу, поки я не побачила, з якою щирістю та запалом читає
вона уривок із Шевченкового «Во Іудеї во дні они», а позад неї – барикади на Грушевського.
Саму Карпу ледь-ледь чути за стуком та гамором активістів, які протестують проти влади та
відстоюють краще життя. І вона там, серед них, звичайна людина, яка не побоялася вийти на
вулицю, стала поряд зі своїм народом і прочитала безсмертні рядки вічного революціонера.
Андрій Любка
Цей поет та підкорювач дівочих сердець завітав на Майдан разом зі Святим Миколаєм. Взяв
участь у народній революції, підтримав людей та прочитав відому всім «Долю» Шевченка. Від
тих емоцій перехоплювало подих, особливо зі співом людей на фоні його палких слів. З такими
людьми, які дивляться у камеру, наче прямо в твою душу, ти дійсно відчуваєш, що Шевченко –
вже набагато більше, ніж просто поет, борець за волю та Україну. Тепер він – вічний символ,
частина того безкінечного та безсмертного почуття любові до рідної країни.
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Андрій Ланецький, ВСР
200-річчя Шевченка
«Наш Шевченко» – це авторський проект українського режисера Сергія Проскурні,
приурочений до 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича. За 365 днів було знято
365 відеороликів, де охочі громадяни читають вірші поета. Таким чином, увесь світ
побачив, як люди різного віку, різних професій і навіть національностей читають рядки
Шевченкової поезії, що припали їм до душі. Усі ролики розпочинаються оригінальною
музичною заставкою – фрагментом із молитви «Отче Наш» композитора Валентина
Сильвестрова у виконанні хору «Київ», яку продовжують пророчі слова Кобзаря,
прочитані учасниками проекту.
Кожен відеоролик передає характер, настрій, емоції декламатора. Особливо мене
зацікавило відео за участю театрознавця із Китаю на ім’я Чао Янь (62-й день). У своєму
уривку із балади «Тополя» він дуже емоційно жестикулює, його можна порівняти з
оратором, який із трибуни виголошує революційні гасла до українського народу:
По діброві вітер виє!
Гуляє по полю!
Край дороги гне тополю!
До самого долу!
Дуже приємно бачити, як у іноземного діяча культури по-справжньому горить погляд,
коли він читає вірш нашого великого Кобзаря. Відеоролик закінчується українською
піснею революційних співаків у підземному переході під Майданом Незалежності.
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Вікторія Мельничук, ВСР
Звертається саме до нас
«Наш Шевченко» – це проект Сергія Проскурні, присвячений 200-річчю від дня народженя
Тараса Григоровича. Це 365 відеосюжетів, де відомі особистості кіно, музики, театру та інших
соціальних сфер і вікових груп зачитують вірші Шевченка. Я вважаю, що такий задум є дуже
вдалим, тому що він об’єднує українців, у них з’являється спільна справа і мета. Саме такі
проекти і потрібні нам, щоб ми зрозуміли свою єдність та неподільність.
Мені сподобалося відео Андрія Середи, фронтмену гурту «Кому вниз». Він зачитав
«Великий льох» та «Суботів». Мене вразив голос Андрія і щирість, з якою він читав твір. Цей
вірш зараз є дуже актуальним: в ньому йдеться і про жадібність, і жорстокість росіян, і про
Україну, яка повстане. Тарас Шевченко писав цей уривок як звернення до Богдана
Хмельницького, але, переглядаючи це відео зараз, створюється враження, що Тарас Григорович
звертається саме до нас. Упродовж всього тексту лунають песимістичні нотки, але наприкінці
вони стають оптимістичними:
Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!...
Також мені припав до душі сюжет з Мирославою Гонгадзе, вдовою українського
журналіста Георгія Гонгадзе, якого було вбито у 2000-му році за його сміливі статті в
«Українській правді», що викривали корупційні злочини тогочасної влади. Наразі
Мирослава та її дві доньки мешкають у США, де вона є ведучою і продюсером «Голосу
Америки». Вона зачитує уривок з «І мертвим, і живим, і ненародженим…». Шевченко в
ньому виступає проти війни, закликає до миру, спокою та дружби між братами. Гонгадзе
зачитує цей вірш на фоні протесту на захист миру в Україні у Вашингтоні, позаду неї
стоїть багато людей і висять українські прапори. Тут також простежується оптимізм та
впевненість поета, що лиха година пройде і настануть кращі часи:
І оживе добра слава,
Слава України,
І світ ясний, невечірній,
Тихо засіяє…
Обніміться ж, брати мої.
Молю вас, благаю!
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Сподобалося, як зачитав вірш Іван Малкович – поет, видавець і директор видавництва
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Він зачитав поезію «Доля», де Шевченко розповідає про те,
як здобув освіту, але все одно залишився кріпаком в очах людей. Шевченко звертається до
своєї долі, як до друга. Він вдячний їй, що повела в науку, що виховала його чесним та
справедливим і допомогла знайти шлях до слави і свого призначення:
«Ходімо ж, доленько моя!
Мій друже вбогий, нелукавий!
Ходімо дальше, дальше слава,
А слава — заповідь моя».
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Аліна Сандига, ВСР
Був. Є. І буде. Завжди.
Вічний Кобзар. І цього року усю країну чекає велична подія – 200 років з дня
народження Тараса Шевченка. Немає українця, для якого б його твори не мали жодного
значення. Неможливо не дивуватися безмежному таланту митця, не захоплюватися його
особистістю, не цінувати літературний спадок.
Сергій Проскурня, український театральний режисер і продюсер, разом з творчою
групою вирішив створити унікальний проект, що має назву «Наш Шевченко». Він має на
меті відзняти 365 відео, на яких люди різного віку, соціального статусу і професій будуть
декламувати поезію українського генія.
Прослідкувавши за усіма сюжетами, можна побачити зміни, які довелося відчути на
собі нашій Україні. Панорама пейзажів дуже швидко змінювалася на відео барикад і
людей у камуфляжі. Усе життя країни сконцентрувалося в єдиному місці – Майдані
Незалежності. «Наш Шевченко» не став винятком. Особисто мене вразило читання
Риммою Зюбіною, відомою українською акторкою, вірша «У Бога за дверми лежала
сокира». Текст твору набув особливого значення, адже Римма декламувала його, стоячи
біля Будинку Профспілок, який так нещадно спалили. Але і це не найстрашніше. За
кадром можна почути не лише звук сокири, а й молитву, яка 20 лютого символізувала
жалобу за загиблими. Дивлячись у щирі очі актриси, сам ненароком починаєш помічати
сльози на своєму обличчі. Чи знав Шевченко, що через стільки років його слова будуть
настільки актуальними і пророчими?
Палають села, города,
Ридають люди, виють звірі
І за Тоболом у Сибірі
В снігах ховаються.
Сім літ
Сокира Божа ліс стинала,
І пожарище не вгасало.
І мерк за димом божий світ.
Особистість поета цікавить людей усіх вікових категорій. Я у цьому переконалася на
прикладі Федора Кучера – простого 90-річного бібліотекаря із міста Сміли. Його можна
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назвати істинним шанувальником Кобзаря. Сам він каже: «Творчість Тараса Григоровича
я люблю, а його «Заповіт» мені ще з дитинства в душу запав». Тому Федора запросили на
проект прочитати саме цей вірш. Він розповідає його з таким захопленням, відчуваючи
кожен рядок, проживаючи кожне слово. Але на цьому таланти жителя Сміли не
закінчується – він створив унікальну у своєму роді колекцію портретів митця. До 200річчя Шевченка він намалював двісті однакових картин, які згодом планує подарувати
музеям, школам і бібліотекам. Оце дійсно приклад відданої любові до поета, справжній
прояв поваги та захоплення.
Поезія Шевченка торкається кожного. Будь-яка відома особистість вважає за честь
продекламувати його вірші. Андрій Середа, відомий український співак, артист, лідер
гурту «Кому вниз», вже багато років читає Шевченка на великій сцені. Дебютував він
після того, як заспівав пісню на слова «Суботів», і після цього ні на хвилину не залишав
свого захоплення творчістю Кобзаря. Андрій – володар унікального тембру голосу. Він
неймовірно читає вірш «Не завидуй багатому» на фоні

музичного супроводу. Лунає

музика, схожа на гуцульські мотиви, переплетена зі звучанням скрипки, і це в симбіозі
створює фантастичну композицію. А виконання «І тут, і всюди – скрізь погано» сколихує
зсередини.
Також мене дуже вразило виконання Михайлом Мельником віршів Шевченка. Його
голос вселяє упевненість та силу у душі людей. Виконання дійсно гідне. Голос трохи
хриплий, і в поєднанні з ненав’язливою фоновою музикою та геніальними словами ми
розуміємо кожне слово і переживаємо його разом з автором.
Отож, творчість Шевченка й досі залишається актуальною і потрібною. І саме вона є
зараз, в ХХІ столітті, генератором людськості та гідності серед усього народу – чого Тарас
Шевченко добивався все своє життя. Усе це зайвий раз підкреслює значимість Батька
української нації та його творів, які й дотепер відбиваються луною у серцях усіх громадян
нашої величної та сильної країни.
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Максим Сердюк, ВСР
Ми впораємося
Генію, народженому в неволі, судилося стати духовним стрижнем української нації на
шляху до здобуття її власної свободи. 2014 – рік Тараса Григоровича. Ми відзначаємо 200літній ювілей з дня його народження. З цієї нагоди й було запущено проект Сергія
Проскурні «Наш Шевченко», в якому небайдужі громадяни декламують його вірші.
Усього було знято 365 відео, 365 героїв і героїнь, 365 прочитаних текстів Тараса
Шевченка.
Мені дуже сподобався сюжет Андрія Середи з гурту «Кому Вниз», який читав вірш
«Стоїть в селі Суботові». На відміну від загальноприйнятої думки про те, що Богдан
Хмельницький зробив добру справу, підписавши угоду з російським царем на
Переяславській раді 1654 року, Шевченко вже тоді зрозумів – Україна потрапила у ще
більшу кабалу. Богдан «молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився». Але не
так сталося. Російський уряд не дотримався угоди, йому потрібні були лише гроші і нові
території. Поет картає гетьмана, говорячи, що москалі з нього сміються, нікому навіть
полагодити церкву, у якій він похований. Разом з тим вірить, що:
Церков-домовина
Розвалиться... і з-під неї
Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить…
До речі, «Кому Вниз» виконує пісню «Суботів», текстом якого слугує цей вірш. Вони
показали справжнє звучання Шевченка, але декламування Середи нічим не гірше. Я
вважаю, його голос, тембр надають твору особливого осмислення. Андрій дуже вдумливо
його читає, бо хто, як не багаторічний виконавець цього тексту усвідомить вірш повністю,
до останньої літери. Це для нього вже переконання, яке він намагається донести до нас,
що Україна здобуде волю, побудує нову демократичну державу. Особливо, зважаючи на
сьогоденну ситуацію з Кримом і Росією. Ось так і наша нова влада, як і Хмельницький,
нічого не зробила для того, щоб захистити цілісність рідної землі. Але попри це Україна
впорається, здолає ворога і, нарешті, отримає свою цілковиту незалежність.
Також не можу залишити без уваги виконання Михайла Мельника.

«І мертвим, і

живим, і ненарожденним...». Цим віршем він наче вимагає від людей рішучих дій. Його
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жорстке, впевнене, деколи брутальне виконання повністю передає суспільно-політичні
погляди Шевченка. Він усвідомлював протиріччя між народом і всім панівним класом,
тому викриває тепер не тільки кріпосників, реакціонерів, а й лібералів. Насамперед, проти
них і спрямоване послання «І мертвим, і живим, і ненарожденим…». Поетові слова
виявилися пророчими. Цим твором Шевченко заперечив думку про політичну незрілість
української нації. Бо, як показала практика, ми готові боротися за власну волю, життя і
майбутнє.
У дні, коли російська пропаганда волає про «наш русский Крым», тези про вічну
актуальність поезії Шевченка перестають здаватися банальними. Люди все більше
цитують українського поета, живуть його поезією. Тому я вважаю, що саме його думки
дуже допомагають пробуджувати у людей почуття єдності, любові до Батьківщини і чисте
сумління.
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Наталя Алова, ВСР
“Якби з ким сісти хліба з’їсти…”
233 дні до ювілею Шевченка.
Цього разу Сергія Проскурню занесло у невеличкий театр імені Тараса Шевченка у
Черкасах. Звісно, вибір на місто впав не випадково, адже Черкаси – найближче місце до
Тараса. Немало відео проекту було знято саме там. Проте цього разу декламатором став
молодий актор – Віталій Слуцький.
Він читає поезію «Якби з ким сісти хліба з’їсти». Відразу варто відмітити, що ця
декламація надзвичайно щира та душевна. У кожному вірші, неважливо хто його читає –
актор, учитель, журналіст – завжди присутня акторська гра. Здавалося б, що староста
театру має володіти високою акторською майстерністю і це має бути відчутно у його
декламації. Проте навпаки, розповідь Віталія вражає щирістю, відвертістю та душевністю.
Він сидить на фоні білої облупленої старої стіни, позаду нього – вікно. Віталій одягнений
у білу сорочку та класичні чорні брюки. Сорочка трохи недбало висмикнулася з-під пояса.
Цим акцентом зафіксована якась невловима схожість із Тарасом.
Коли Віталій починає говорити, відразу стає зрозуміло, що його переповнюють емоції.
Він настільки виразно декламує поезію, що цей голос пробирає до кісток. Віталій то
підвищує голос, то стишує його, говорить повільно, з наголосами, потім – тихо, майже
шепоче. Тембр його голосу змінюється відповідно до слів. Іноді робить паузи – чи для
того, щоб дати нам обдумати сказане, чи для того, щоб створити драматичний ефект.
Віталій уміло використовує міміку та жести. Дуже багато емоцій відображається в очах у
хлопця. Він підхоплюється з місця, з надією дивиться вдаль, наче таки сподівається
побачити там, вдалині, рідну душу. Потім знеможено та розчаровано опускається назад.
Вдале і закінчення відео. Останні рядки хлопець майже викрикує. Віталій підходить до
дверей, що, наче остання межа, відділяють його від усього світу, ніби це його остання
можливість дочекатися і свого щастя. Віталій підходить до дверей, заходить, повертається
назад, з невимовною надією дивиться вдалину, потім повільно зачиняє за собою двері і
йде.
Уся декламація пронизана щирими, не награними емоціями. В очах Віталія – безодня
суму та безвиході. Залишається тільки тиша. Порожня тиша і гіркота.
Людей чимало на землі...
А доведеться одиноким
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В холодній хаті кривобокій
Або під тином простягтись.

…А люде так собі пожнуть
І скажуть: «Десь його убито,
Сердешного, на чужині...»
О горе, горенько мені!
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Ганна Бойко, ВСР
Черкаські байкери читають Шевченка
Цікава ідея: запропонувати прочитати вірші Тараса Шевченка байкерам. І вибрати
місцем дислокації Черкаси.
У 265 день до ювілею Поета участь у зйомках взяли три герої – два Олександри та
Альона. Всі вони – байкери. Перед тим, як в’їхати у місто, перед вказівником “Черкаси”
вони читали вірш “Я не нездужаю, нівроку.” Спочатку читала Альона, за нею –
Олександр. З печаллю в очах вони говорили як болить, не спить і плаче Тарасове серце.
Вони ніби переживади той момент, ту лиху годину, коли добра не діждатись.
Всі троє сиділи на байку, їхні обличчя виражали і жаль, і сум, але і впевненість,
гордість та незламність, коли звучали слова, що “миром, громадою” треба вже
“заходиться будить волю”. Я вважаю, що саме це Шевченко і прагнув показати.
Надворі літо, навколо них все зелене, гарна природа, світить сонечко. Чутно, як поряд
проїжджають машини. Альона одягає сонцезахисні окуляри, Олександр заводить байк, – і
ось вони знову в дорозі. А до Революції Гідності залишається якихось два-три місяці…
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Марта Знак, ВСР
“Минають дні, минають ночі…”
Проект “Наш Шевченко.” 4 дні до Ювілею. Читає Юрій Макаров.
Юрій Макаров – відомий український журналіст, письменник, ведучий. На проекті він
виконував вірш “Минають дні, минають ночі…”.
Місцем локації було обрано дитячий майданчик. Письменник сидить на гойдалці і
дивиться прямо у камеру. Він читає вірш дуже розмірено, обдумуючи кожне слово.
Спочатку здається, що письменник просто перелічує слова, але насправді, то артист
віднайшов точну і дуже проникливу інтонацію, яка вкрай промовисто розкриває суть
поезії.
Юрій Макаров робить акценти на ключових словах вірша, що змушує глядача теж
задати собі питання, які піднімає великий поет: “Доле, де ти?” І про скороминущість
людського життя, і про складний життєвий вибір, і про бажання “серцем жити і людей
любити”, і про острах після себе “і сліду не кинуть”.
Атмосфера відеокліпу видається філософською та ліричною. У кінці показують
стареньку бабусю, яка тягне за собою візочок, що ще більше наштовхує нас на роздуми і
бажання вирішити сьогоденні проблеми (як, наприклад, покинуті бабусі та дідусі).
Після цього письменник кладе на гойдалку “Кобзар”, яка розгойдується, як маятник,
нагадуючи відлік часу…
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Валерія Золотарьова, ВСР
Іван Малкович читає “Долю”
Почався березень. За 8 днів до завершення проекту “Наш Шевченко” Іван Малкович
(поет, видавець, засновник видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА») читає вірш «Доля».
Дія відбувається у невеликому кабінеті, на стінах якого ми можемо помітити багато
картин, а, придивившись, розуміємо, що це – ілюстрації до книг. Тому цілком можна
припустити, що зйомки проходили у видавництві «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».
Цікаво, що перший кадр показує нам руки Малковича, а потім камера плавно
переходить на його обличчя. Певно, це кінематографічний прийом для більшої інтриги
глядачів.
Одразу привертає увагу те, що Малкович не дивиться у камеру, а ніби до когось
звертається, з кимось веде діалог. Він читає вірш майже пошепки, спокійно і з досить
довгими паузами, як людина, яка вже багато чого пережила у житті і розмовляє з Долею,
як з давньою приятелькою. Його інтонація, мені здається, допомагає глядачеві краще
зрозуміти переживання ліричного героя і відчути, ніби він згадує своє минуле.
На останніх рядках: «Ходімо далі, далі слава» він закликає глядача іти разом з ним.
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Олена Лазутіна, ВСР
Дух свободи
Для кожного українця Тарас Григорович Шевченко означає щось своє.
Але для всіх він символізує дух свободи.
Проект Сергія Проскурні «Наш Шевченко», на мою думку, наблизив Шевченківські
слова до наших днів, надав їм нового змісту в контексті сучасних подій. Я подивилася
багато відеороликів, в кожному з них є своя образна концепція, незвичайний підтекст.
Саме таким є і сюжет п’ятдесят четвертого дня. Роман Свідерський (фольклорист-бурлака)
читає вірш
«І мертвим, і живим, і ненарожденним…». Він стоїть на Майдані, в руках тримає
різдвяну зірку. Фоном звучить пісня «Щедрик». Романа знімають крупним планом. Він
має вигляд справжнього козака: чорні густі вуса, чорний довгий чуб, посмішка і шалений
блиск в очах.
Цим віршем ніби промовляє до сучасних українців його душа:
Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають.
Наприкінці відео Роман підіймає зірку вгору, і вона крутиться, мов вітрячок. Мені
здається, це символ народження Ісуса, а отже, і символ надії.
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Анастасія Папуч, ВСР
“Хіба самому написать...”
Я обрала третій день проекту «Наш Шевченко», в якому читала вірш видатна
українська

письменниця, поетеса й філософ – Оксана Забужко. Вона читала вірш

Т.Г.Шевченка «Хіба самому написать…». Чесно кажучи, цей вірш я почула вперше, але
вже з перших рядків я зрозуміла, наскільки він геніальний та неймовірний.
Початок відео: звучить лірична музика, крупним планом посеред екрану – Оксана
Забужко, позаду неї –
спокійний,

синій фон. Вона починає читати. Голос повільний, тихий,

нотки якоїсь стривоженості. Одразу можна помітити велику

акторську

майстерність. Оксана Забужко ніби перевтілюється з кожним словом, ніби перебуває в тих
умовах і переживає ті емоції, які відчував Т.Г.Шевченко, коли писав цей вірш. Очі
письменниці постійно дивляться в камеру, але коли вона читає рядки
Либонь, уже десяте літо,
Як людям дав я «Кобзаря» ,
А їм неначе рот зашито,
Ніхто й не гавкне, не лайне,
Неначе й не було мене,
то все ж таки вона відводить очі вбік, а коли її погляд знову повертається назад у
камеру, то поетеса з сумом та жалем тяжко зітхає.
Надзвичайним моментом, що мене дуже вразив, було наближення до

кульмінації.

Голос Оксани Забужко дещо підвищився. А на рядках:
Мені, було, аж серце мліло,—
Мій боже милий! як хотілось,
Щоб хто-небудь мені сказав
Хоч слово мудре; щоб я знав,
Для кого я пишу? для чого?
За що я Вкраїну люблю?
Чи варт вона огня святого?..
було видно, як в неї підійшов клубок до горла, і як їй важко було стримувати сльози.
Адже в цих рядках яскраво виражені роздуми про те, як твори Т.Г.Шевченка допомагають
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рідному краєві, як їх сприймають українці. Поета непокоїло те, що про нього ніби зовсім
забули читачі. Він ніби ставить

питання: для чого і для кого твориться література?

Закінчується відео тим, що на весь екран показується біле полотно ікони-скульптури. На
білому ніби випалено портрет Т.Г.Шевченка, як буває у іконах “Нерукотворний Спас”, а
над ним – напис «Сон».
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Валентина Пасічна, ВСР
“Боже, спаси, суди мене…”
Наталія Юріна-Вернидуб, арт-куратор, активістка Євромайдану.
15 днів до Великого Ювілею.
Наталія читала «Боже, спаси, суди мене…» посеред мітингу (на фоні чутно чиюсь
емоційну промову, видно скупчення людей у масках та з українськими прапорами).
Починає вона читати з відкритим, щирим лицем: це симпатична жінка з дуже коротким,
русяво-рудуватим волоссям, великими виразними очима, здається, синього кольору.
Непогано вдягнена, принаймні, як для мітингу. До теплої куртки додано яскравий шарф і
сережки. Спочатку Наталія читала спокійно, не поспішаючи, однак на словах «…бо на
душу мою встали сильнії чужії, не зрять бога над собою, не знають, що діють…» її голос
зламався, мовби вона ледь стримувала сльози. Можна легко провести паралель із сумною
реальністю: власне, в цій цитаті і криється причина того, як вона опинилась на Майдані,
серед диму і пороху. «Сильнії чужії» – то безчесні політики.
Але на словах «... а Бог мені помагає, мене заступає, і їм правдою своєю вертає їх
злая…» до неї повернулась упевненість, спокій, видно, що у неї є віра у справедливість
своїх слів та праведність своїх дій. Після останніх рядків вірша вона виразно подивилася в
камеру і натягнула на голову маску-шапку з діркою для очей. Одразу впав у око контраст
із відкритим, беззахисним лицем, з яким вона читала вірш, і обличчям жінки-воїна,
готовою миттю кинутися у бій, стати на захисті правди. Впродовж семи-десяти секунд ми
були змушені дивитися у її очі, обрамлені тканиною маски, і в них можна було побачити
більше, ніж у її попередніх словах та діях, – всі ті емоції, та рішучість, увесь той біль.
Це – класичний приклад «майданівського» Шевченка, якого створив Сергій Проскурня
поміж інших неканонічних образів; сучасний національно-визвольний Шевченко. Вірш,
який читала жінка, був обраний не просто так: це молитва, молитва її і ще тисяч людей,
покликана, щоб подолати, нарешті, отих «злих». Наталія дає зрозуміти, що Правда і Бог
на їхньому боці.
Отже, центровою концепцією відео стала гра на контрасті жінки і воїна, втілених в
одній людині; Наталія “грала” голосом і очима, промовистим було і живе дійство на фоні.
Усе це є засобами впливу, які створили атмосферу живої, не фальшивої, простої
урочистості, від якої тремтиш. Глядачеві мимоволі імпонує ця сильна жінка,
дивується її хоробрості та шукає себе у словах, які вона промовляє.
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він

Марія Тарнавська, ВСР
Сюжет до дня державного прапора
День 197 – до Дня державного прапору України
Вірш «У неділеньку святую…» читає черкаський актор Андрій Жила. На задньому
плані символічно розвивається на вітрі український прапор, актор одягнений у вишивану
сорочку, що одразу навіює патріотичний настрій. Андрій Жила читає дуже проникливо і
душевно, у нього добре поставлений голос і приємний тембр, через це українська мова
звучить чітко, проникливо та мелодійно з особливою чуттєвістю. Актор майже не
дивиться в камеру, але в моментах кульмінації він підвищує голос, аі його очі водночас
сумні й рішучі. Впродовж усього читання актор стоїть у задумливій позі, – і слухаючи
читання, сам мимоволі перехоплюєш такий настрій.
День 365.
Вірш «Мені однаково…» читає режисер проекту Сергій Проскурня. У коментарях він
нагадує, що саме цей вірш у проекті хотіли читати аж 7 осіб.
Початок вірша, де розповідається про долю автора, Сергій Проскурня читає дуже
чуттєво, передаючи сумний настрій, навіюючи тугу і підштовхуючи до роздумів. Читець
дивиться в камеру дуже проникливим поглядом. А згодом голос його сильнішає і погляд
стає серйознішим та рішучішим, передаючи глибоке переживання не за особисту долю, а
за долю рідної країни.
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Олена Тищук, ВСР
Експеримент
Проект «Наш Шевченко». До 9 березня – вісімнадцять днів.
Євген Якшин (читає «За сонцем хмаронька пливе») «…запропонував експеримент з
ритмізованим “пленерним” віршем Тараса Григоровича».
Відео починається із зображення сонця у космічному його розумінні на екрані
комп’ютерного монітора. Сонце у земному понятті давно вже опустилося за горизонт.
Штучне світло дозволяє нам бачити обличчя читця. Воно ж віддає синявою та холодом.
Не скажу, що полюбляю експерименти з осучасненням Шевченка чи будь-кого ще, але
цьому хлопцю поки що все вдається. Забуваєш, що слухаєш саме славнозвісного Кобзаря.
Вірш не пророчий, не піднімає наболілих питань, не звертається до одвічних проблем.
Легке виконання дозволяє якось забутися… Повірити, що все добре. За це я й люблю
пейзажну лірику – у ній усе добре, а поет постає простим смертним, а не Кобзарем,
Революціонером чи Дочкою Прометея.
Та повернемось до відео.
Увагу привертає

незвичний «інструмент» музиканта, який виглядає, як набір

кольорових кнопок. Тиснучи на них, музикант задає ритм, мелодія створюється його
голосом.
Динамізм відео виявляється і у нечіткості зображення. Оператор переводить камеру з
одного акценту на інший, будь-то обличчя виконавця, чорно-біла репродукція «Мадонни»
Рафаеля, зірки чи галактики, що проектуються на стіну. Акцентів багато, чого не можна
сказати про світло. Затемнена картинка змушує нас напружувати очі, вдивлятися, шукати,
за що зачепитися поглядом. Модернізований Шевченко з відтінком космічного звучить
органічно, навіть надто. Місцями забуваєш, що це Тарас Григорович, а часом гадаєш, чи
справді це він.
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Анна Слабошпицька, ВСР
Проект «Наш Шевченко»: Ірена Карпа
41 день до ювілею. Січень 2014 р.
Ірена Карпа (українська письменниця, співачка, журналістка, телеведуча) читає вірш
«Во Іудеї во дні они».
Відео зняте на вершечку барикади на вулиці Грушевського під час найгостріших
сутичок. Аби вплинути на глядача і вразити його, було вирішено порівняти образи тексту:
минуле і сучасність.
Ірод-цар символізує зрадливу владу колишнього президента («Самодержавний
государ!»). «Романські п’яні легіони» – загони «Беркуту», що виконували незаконні
накази людей при владі.
Ірена Карпа, як досвічена журналістка, письменниця і телеведуча, декламує вірш із
саркастичними акцентами і паузами. Враження від тексту підсилюють звуки періодичних
монотонних ударів протестуючих по металевих бочках.
Народні маси на фоні, за спиною Ірени, символізують протестний дух людей, які
прагнуть свободи, кращого життя. Вони готові виборювати це, навіть ціною власного
життя.
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Тетяна Хмельовска, ВСР
Мирослава Гонгадзе у проекті “Наш Шевченко”
Для епізоду “День 6” було обрано українську телеведучу, журналістку, юриста Мирославу
Гонгадзе. Читаючи уривок із послання “І мертвим, і живим…” , Мирослава стоїть біля людей з
прапорами України та українського козацтва. Відбуваються ці події в США, де зараз проживає
жінка. Люди позаду неї – патріотична українська діаспора. Задум режисера полягає у тому, щоб
показати любов цієї жінки, яка, хоч і натерпілася від своєї країни, проте не здалася і продовжує
цікавитися й активно діяти на благо рідної держави.
Весь образ декламатора дуже гармоніює з оточуючими людьми та віршем про народ
України. На шиї у Мирослави - шарф кольорів українського прапора.
Читаючи вірш, Мирослава постійно змінює інтонацію. Іноді вона читає швидше, ніби
підкреслюючи намважливість подій у вірші, іноді повільніше, змушуючи думати і хвилюватися
разом з нею. Така зміна “тактики” допомагає зрозуміти, обдумати таку серйозну тему. Варто
сказати, що Мирослава Гонгадзе читає дуже щиро і відверто. Якось автоматично ставиш себе
на її місце. Часто Мирослава киває головою, ніби стверджуючи щось, ніби передаючи читачам
свою впевненість. В очах цієї жінки можна побачити біль. Це біль за Україну, за її народ…
Нехай мати усміхнеться,
Заплакана мати.
Благословить дітей своїх
Твердими руками
І діточок поцілує
Вольними вустами.
І забудеться срамотня
Давняя година,
І оживе добра слава,
Слава України.
І світ ясний, невечірній
Тихо засіяє…
Обніміться ж, брати мої,
Молю вас, благаю!
Режисер дуже вдало продумав закінчення відео. Коли Мирослава перестає читати, на
екрані з’являється відео з мітингу у Вашингтоні. Ці люди вийшли на вулиці, щоб
продемонструвати свою солідарність з усім українським народом.
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Віра Литвинова, ВСР
“І де я в світі заховаюсь?”
Із проекту Сергія Проскурні «Наш Шевченко» я обрала для аналізу «День 133 –
Олександр Стрельчук».
У цей похмурий і прохолодний день глядачі проекту мали змогу познайомитися з
молодим філологом на ім’я Олександр Стрельчук. Режисер проекту характеризує хлопця:
«...має почуття здорової самокритики й гумору». А потім додає, що Олександр збирає
молодіжні гурти та пише для них пісні.
Молодий чоловік обрав для читання вірш Тараса Шевченка «Колись, дурною
головою…». Посеред гучної міської вулиці відбувається запис серії, котра більше схожа
на спонтанну зустріч із перехожим. Олександр стоїть, можливо, на зупинці й слухає щось
у навушниках. Раптом його ніби хтось кличе, він повертається до об’єктиву камери,
знімає навушники й розпочинає читати вірш. На обличчі Стрельчука бачимо

майже

відчай, а голос бринить у звуках вуличної метушні. Він запитує себе і цілий світ: «Як
доведеться в світі жить?», а потім просто розвертається, надягає навушники і повертається
до своєї буденності.
Зважаючи на те, що Олександр не має акторської освіти, можна зробити висновок, що
слова Кобзаря «Умерти й сліду не покинуть На обікраденій землі...» справді тривожать
душу хлопця. Тут є частка не тільки особистих переживань, а ще й хвилювання за долю
України – такі знайомі Шевченку, такі актуальні для нас.
На мою думку, таким чином Сергій Проскурня хотів створити враження присутності
Шевченка та його одвічних філософських питань у нашій повсякденності. Просто
спинившись на хвилинку у бурхливому потоці життя, чи не запитуємо себе: «І де я в світі
заховаюсь?»…
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ВИКЛАДАЧІ
Любов Боярська, кафедра історії журналістики
“Арарат – безгрешен”
Шевченківські дні

асоціюються у мене з трьома епізодами

перших українських

мітингів кінця 80-х. Пам’ятаю, як пронизливого і туманного вечора 9 березня 1989 року
біля пам’ятника Т.Шевченку

молодий Михайло Мельник (зараз – Народний артист,

лауреат Шевченківської премії, директор Дніпропетровського театру одного актора
“Крик”) читав “Гайдамаків” і “Кавказ”. Чоловік приїхав на перший республіканський
конкурс читців, отже, мав готуватися до завтрашнього виступу, берегти голос, а він, у
легесенькій курточці, на холоді і вітрі читав і читав поезію, розповідав, як він на Малій
сцені Дніпропетровського драматичного театру ставить “Гайдамаків” і
шабелькою”, граючи Ярему.

“ходить з

На тому конкурсі він переміг, і 10 березня ми зустрічали

його як тріумфатора і як людину, яка за один вечір стала рідною усім, хто був на мітингу.
Пам’ятаю, як уже у травні того ж року ставний, пишноволосий, дуже вродливий, наш
улюблений Павло Громовенко (як він читав шевченкову поезію! – душа завмирала) стояв
гордо випростаний у натовпі, який міліція намагалася потихеньку відтіснити від
пам’ятника у бік Жовтого корпусу, як привітався з нами (Народний артист з учорашніми
студентами!), і як біля нього ми зупинилися, бо тут, біля нього, було не так страшно і
якось упевненіше (та і міліція була тоді ще людьми: кинулися якось зривати прапор, але
знітилися перед іконою, яку виставив перед собою Олесь Шевченко). Пам’ятаю, як ми
співали “Реве та стогне Дніпр широкий…”, “Думи мої, думи мої…” та “Заповіт” і як у нас
напрочуд добре виходило, хоч ніхто з нас не мав музичної освіти.
Пам’ятаю надзвичайного (тепер кажуть, “харизматичного”) Андрія Середу, худого,
засмаглого, лисого, у темному костюмі, трохи аж демонічного у своїй яскравості (дівчата
пищали від захвату). Ось він зараз вийде на сцену Зеленого театру на теперішньому
Співочому полі, і разом зі своїми хлопцями із “Кому вниз” як вріже “Стоїть в селі
Суботові…” (щось неймовірне – Шевченко і рок!) – і всі підхопляться на останньому
рефрені:
“ …Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
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Невольничі діти!
І помоляться на волі
Невольничі діти!..”
Але останні кілька років, коли хтось знову починає товкмачити про те, що Шевченко
не такий уже і геній, що поет-Пророк – це якось занадто, я згадую ще один епізод. На
четвертому чи п’ятому курсі, десь у 1985-му чи 6-му, їдемо під час зимових канікул у
міжвузівську студентську подорож по Закавказзю. Приїхали в Єреван. Погода поганезна.
Холодно. Мряка. Туман як молоко – нічого не видно уже метрів за два. Простуджений і
геть замерзлий гід виводить нас на оглядовий майданчик і каже: “Прямо перед собой вы
видите белоснежные вершины Арарата”.

“Какие вершины?! – запитую. – Тут пальцев

на протянутой руке уже не видно”. І у відповідь чую дуже мудре: “Девушка, Арарат –
безгрешен!”.
Подорослішавши, я зрозуміла, що він мав на увазі. Священний Арарат стоїть, як і
стояв, віками. До його схилів причалив колись Ноїв ковчег, – і звідси почалася нова
історія людства. І яке Йому діло до того, що якійсь київській студентці колись через
туман так і не пощастило Його побачити? Це не пощастило мені. А Він – стоїть.
Так і Шевченко. Він свою місію виконав, розбудивши у малоросах українців, націю і
народ. І якщо хтось із нас цього і досі не зрозумів, то не пощастило нам. А не Йому. Бо
“Арарат – безгрешен!”
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Валентина Михайлюта, кафедра історії журналістики
Пам’ятаймо!
Велич Тараса Шевченка росте прямо пропорційно відстані часу, який минає. Для
кожної української людини Шевченко є реальністю. Впродовж цілого життя сприйняття
цієї постаті змінюється. Для мене Тарас Шевченко – жива людина в конкретних життєвих
обставинах, у живому спілкуванні з близькими йому людьми, геніальний письменник із
його думами – творами. Кожна деталь із його життя дорога й безцінна для нас, для пам'яті
про нього. У цих деталях дрібниць немає, важливий кожен штрих.
Сьогодні говорити я хочу про пам'ятники. І не про пам'ятник Тарасу Шевченку
навпроти Червоного корпусу, який дуже люблю й біля якого спиняюся щоразу, коли там
буваю. Аура біля нього для мене надзвичайно тепла, духовна й сприятлива. Вважаю, що
це дуже добре, що в Україні майже в кожному місті й містечку є пам’ятники нашому
поету. Слово "поет" відразу в пам'яті породило рядки з Євгена Маланюка, бо, дійсно, воно
дуже вузьке для означення місії Шевченка для українства:
Не поет – бо це ж до болю мало,
Не трибун – бо це лиш рупор мас,
І вже менш за все – "Кобзар Тарас"
Він, ким зайнялось і запалало.
По всьому світу пам’ятників йому багато, це загальновідомо. Чи не найвлучніше
про це зауважив Юрій Андрухович: "Жоден Данте або Шекспір не зрівняються з ним за
масою бронзи, міді, мармуру, граніту, залізобетону. Українські громади цілого світу
зазвичай акумулювали кошти на пам’ятники Шевченкові, це було свідченням їхньої
легітимізованої, головно у власних очах, присутності в тій чи іншій місцевості, їхнього
самоствердження..."
Повторюю, що говорити сьогодні я хочу про пам'ятники, правильніше, про
пам’ятник, якого ще немає. Бо це наш борг перед Шевченком. І це пам’ятник не Тарасу
Шевченку, а Іванові Максимовичу Сошенку.
Якось несподівано натрапила на вірш Ліни Костенко "Пам’ятник

І. М.

Сошенку", – і відтоді почуття морального боргу переслідує. Адже це той Сошенко, від
зустрічі з яким почався шлях Шевченка до волі і творчості. Доленосній зустрічі двох
українців у петербурзькому Літньому Саду завдячуємо звільненням Шевченка від
кріпацької неволі й подальшою можливістю для нього творити. Ліна Костенко розповідає,
що десь у Корсуні, у сквері біля автовокзалу, де колись був цвинтар, похований Сошенко.
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Умер проїздом. Корсунь спав, байдужий,
що десь сьогодні, вчора чи торік
умер проїздом, сивий і недужий,
якийсь старий самотній чоловік.
Тільки "дві вербички стали на сторожі, щоб ту могилу час не зарівняв". Старі люди
переказують, що саме там лежить Сошенко й оберігають могилку від руйнації й наступу
міста. Поетка "розгойдує совість громадськості", адже річка Рось уже "камінчиків
намила", з яких "добрі люди пам’ятник складуть".
А може якась скульптура з Літнього Саду сюди завітає постояти в журбі?
Ти в цей асфальт печально так вклинився.
Де твій народ? То в черзі, то в юрбі.
А хтось постояв, хтось і поклонився.
Оце і є наш пам’ятник тобі?
На початок ХХІ століття для увічнення пам'яті Великого Українця зроблено дійсно
багато. Але далеко не все.
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АФІШІ

102

Аліна Андрусишина, РЗГ
103

Тетяна Артемчук, РЗГ
104

Вікторія Баркова, РЗГ
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Марія Березіна, РЗГ
106

Олеся Бондар РЗГ
107

Олеся Бондар РЗГ
108

Василиса Брагаренко, РЗГ
109

\Валерія Ващенко РЗГ
110

Єлизавета Власенко РЗГ
111

Софія Возняк РЗГ
112

Софія Возняк РЗГ
113

Софія Гурмак РЗГ
114

Григорій Дончик РЗГ
115

Анна Зевако РЗГ
116

Валентина Керженцева РЗГ
117

Валентина Керженцева РЗГ
118

Валентина Керженцева РЗГ
119

Юлія Кізима РЗГ
120

Дар’я Кисельова РЗГ
121

Юлія Красницька, РЗГ
122

Катерина Леміщенко, РЗГ
123

Анна Щемелиніна, РЗГ
124

Ксенія Кіт, РЗГ
125

Мирослава Костишина РЗГ
126

Михайло Кузьменко, РЗГ
127

Анна Куліч, РЗГ
128

Цовінар Куюмчян, РЗГ

129

Каріна Лаврук ,РЗГ
130

Катерина Литовченко, РЗГ
131

Дар’я Нефьодова, РЗГ

132

Дар’я Нефьодова, РЗГ
133

Анастасія Никончук, РЗГ
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СТРУСИ ПИЛ З «КОБЗАРЯ» І ПОЧУЙ ШЕВЧЕНКА СЕРЦЕМ!

За Шевченком!
Нам здається, що ми знаємо про Шевченка все. Хрестоматійна література, портрет
у закутку та біографія, створена радянськими ідеологами – це наш Шевченко.
Лише цієї весни щонеділі відвідуй заходи «За Шевченком!» та ламай стереотипи
про геніального митця.
У рамках програми:

-

Лідер гурту «Кому вниз», улюбленець львівської публіки, безкомпромісний Андрій
Середа, чиї неординарні відео «Суботів» та «Розрита могила» кожного дня
набирають усе більше переглядів у мережі Інтернет.

-

«Віку 21-ого Предтечо, я до тебе одного молюсь» – цей рядок став візитівкою
Народної артистки України Неоніли Крюкової, а літературна композиція 1998 року
за її участю визнана однією з найкращих вітчизняних театральних постановок.

-

Народний артист України, загальновизнаний народний улюбленець Анатолій
Паламаренко, чиє виконання «Думи мої, думи мої» змусить Вас тремтіти та
переживати трагічну сутність Шевченкового буття.

Валентина Павлушенко, РЗГ
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Анастасія Пономаренко РЗГ
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Анастасія Пономаренко РЗГ
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З нагоди святкування 200-річчя

Т.Г. ШЕВЧЕНКА

Концерт із читанням віршів митця
У виконанні фронт-мена гурту “Кому Вниз”, Народної артистки України

Неоніли Крюкової та Народного артиста України Анатолія
Паламаренка.
29.03 О 19:00 У ТЕАТРІ ІМ.ФРАНКА
Софія Придувалова РЗГ
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Марія Романенко РЗГ
139

Анастасія Семченко РЗГ
140

Тетяна Сєкач РЗГ
141

Катерина Сівак РЗГ
142

Крістіна Сторожик РЗГ
143

Ганна Тирпак РЗГ
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Незабаром у Київському Мистецькому
Арсеналі відбудеться презентація проекта
Сергія Проскурні "Наш Шевченко" з
нагоди 200-річчя від дня народження
видатного поета.
Цю

масштабну

відео-інсталяцію

демонструватимуть у рамках виставки "Шевченко/MANIA/".
Герої 365-ти відео-сюжетів – студенти, школярі, вчителі, поети,
митці, аптекарі, пожежники, спортсмени, перукарі, журналісти.
У кожного з них свій Шевченко. Відвідувачі матимуть змогу з
головою поринути у світ поезії Тараса Григоровича та
розділити з відомими постатями України свої вшанування та
любов до митця.
Презентація проекту проходитиме з 27 лютого до 16
березня 2014 року.

Запрошуємо усіх охочих! Вхід вільний!
Марія Шацька РЗГ
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