СИЛУЕТИ СРІБНОГО ВІКУ

Оксана ЗУБ,

головний зберігач фондів

музею Ю. Словацького
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Кременчани вже добре знають про творчу плідну співпрацю між колективом
літературно-меморіального музею Юліуша Словацького та волонтерами Київської
асоціації «Новий Акрополь». Люди, а це здебільшого молодь, що об’єдналися у це
волонтерське співтовариство, - виняткові у наш прагматичний час.
Вони щоліта,
кілька років поспіль, безкорисливо працюють у Кременецькому ботанічному саду,
віддаючи свою силу, серце і душу на благо нашого міста. І так само щоразу організовують
у нашому музеї творчі зустрічі: музичні, поетичні вечори, художні виставки. В гостинному
Салоні Саломеї завдяки молодим волонтерам вже експонувались виставки, присвячені
Івану Франку, Максиміліану Волошину; звучало високе поетичне слово Лесі Українки,
Івана Франка, Василя Стуса; линули пісні у виконанні Соломії Крушельницької, читалися
лекції про представників світової культури різних епох.

А в останню п’ятницю липня у приміщенні музею Юліуша Словацького відбувся
музично-поетичний вечір «Силуети срібного віку», організований музейниками спільно з
акропольцями і творчою молоддю Кременця. Як завжди, склалася особлива атмосфера:
на фоні тремтливих мелодій звучали перлини філософської, пейзажної та любовної
лірики поетів початку ХХ століття, романси; спілкування між виступаючими та слухачами
було приємним і корисним. Із вступним привітальним словом до присутніх звернулася
директор музею Тамара Сеніна, налаштувавши всіх на романтичний настрій. Тепло і
доброта , особлива одухотвореність її виступу відобразили щиру радість від нової
зустрічі із нашими юними друзями.

… М’який літній вечір наче був заодно з нами – легенький вітерець тихо гойдав завіси,
хвилями вдихаючи у прочинені вікна пахощі напередодні скошеної трави та сухого зілля,
вплітаючи їх у поетично-музичну канву. Неможливо було залишитися байдужим до
справжніх перлин російського культурного Ренесансу, створених творчим генієм цілого
сузір’я талановитих гуманітаріїв – В. Брюсова, К. Бальмонта, О. Блока, М. Гумільова, А.
Ахматової, О. Мандельштама, Б. Пастернака, М. Цвєтаєвої, С. Єсєніна, В. Маяковського
та інших. До того ж у майстерному виконанні учасників-декламаторів: Євгена Данилова,
Олени Петренко, Тетяни Горобей, Оксани Муравської, Валентини Мефоденко, Максима
Романенка, Олександра Литвиненка та вокалісток: Наталії Ніколаєнко і Лілії Бондаренко
у супроводі гітариста Олександра Солодкова. Ведучими вечора виступили Арсеній
Прозоров та Ірина Ільїна, а режисером-постановником була Ніна Каменщикова. Цим
молодим людям вдалося оригінально передати гармонію між звуком і змістом,
естетичним та прагматичним, філософським та емоційним началами,
легендарно-міфічними нюансами та новими, сміливими експериментальними ідеями,
характерними для естетики «срібного століття».
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Рівноцінними по силі відтворення почуттів та емоційного впливу на слухачів були виступи
і молодих талановитих кременчан – учасників творчого вечора. Вдячними оплесками
зустріли у залі гру на фортепіано Єлизавети Ушакової – володарки Золотого диплому –
переможниці ХХІ Всеукраїнського юніорського музичного конкурсу в м. Ніжин, студентки
музичного відділення Кременецького гуманітарно-педагогічного факультету ім. Т.
Шевченка та гітариста Андрія Слюсаренка – студента цього ж вузу. Автор-виконавець
Роман Левандовський – дипломант обласного пісенного конкурсу «Окрилені піснею» та
міжнародних українсько-польських конкурсів також здобув прихильність молодіжної
публіки завдяки своїй безпосередності та щирості. Із декламацією власних поезій
виступила перед присутніми і директор музею Тамара Сеніна, викликавши неабияку
зацікавленість у аудиторії.

Атмосфера одухотвореності, високої поезії, щирості, взаєморозуміння захопила всіх
учасників дійства. Мрійливими силуетами «срібного віку» промайнули імена його творців,
зливши з Душею Миру, Вічної Жіночності, Краси і Любові, перекинувши місток пам’яті у
день нинішній, знаходячи відгук і у наших серцях.
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