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поняття “незалежність” вкладено глибокий зміст, який
кожен із нас осмислює по-своєму, відповідно й відзначає
свято незалежності кожен у різний спосіб. Народному
ансамблю “Чарівні струни” Львівської залізниці під керівництвом лауреата обласної премії імені Станіслава Людкевича
Ірини Содомори День Незалежності України неодноразово доводилося святкувати за кордоном, виступаючи перед глядачами. Спогади про такі концерти щоразу зринають у пам’яті,
коли учасники колективу переглядають численні фотографії
зі своїх подорожей світом.
– Нашому ансамблю неодноразово доводилося представляти
Україну на найвищому державному рівні на різних фестивалях, конкурсах, брати участь в урочистостях чи святкуваннях, на які “Чарівні
струни” запрошували посольства
України європейських держав,
– розповіла керівник “Чарівних
струн” Ірина Содомора. – Часто
доводилося бувати в Західній
Європі на “Днях української культури”, та найбільш зворушливі
спогади залишилися і в мене, і в

переважно виконуємо попурі на
відомі французькі пісні.
У 2009 році День Незалежності
наш творчий колектив святкував у
Польщі, у місті Щецін. На це святкування нас запросило об’єднання
українців у Польщі. Тоді від
України, крім нашого колективу,
був запрошений також танцювальний ансамбль. На офіційному святкуванні виступали й самодіяльні
українські колективи Польщі,
зокрема відомий хор “Журавлі’.
Кожен виступ цих колективів ут-

верджував наше переконання, що
українська пісня лунатиме завжди
й усюди, де б не були розкидані по
світах українці.
Приуроченою до Дня Незалежності України була минулорічна поїздка “Чарівних струн” до
Німеччини. Товариство української
культури в Німеччині запросило
наш ансамбль виступити в одному з престижних концертних залів
Мюнхена. Нам надзвичайно приємно, що мали за честь виступати разом із відомою оперною співачкою
з Австрії Тирсою Ребет. Співпраця
із пані Тирсою невдовзі переросла
у цікавий проект, у якому оперна
примадонна минулого року взяла
участь у концертній програмі з нагоди 150-річчя Львівської залізниці,
яка відбувалася у Львівській опері. Тирса Ребет співала разом із
“Чарівними струнами”.

бандуристок від участі у заходах,
які відбувалися в різних державах
саме із нагоди Дня Незалежності
України. Пригадую, як саме 24 серпня 2002 року з нагоди 11-ї річниці
незалежності України ми виступали з концертною програмою в
посольстві України у Франції. На
концерті були присутні офіційно
запрошені представники влади
Парижа, і все відбувалося на високому державному рівні. На згадку
про цю подію сфотографувалися
із послом України у Франції. Для
подібних концертів підбираю такі
твори, які були б цікавими для
глядача. Насамперед це жартівливі українські народні пісні, коломийки, у яких проглядається душа
українського народу. І, звичайно, з
поваги до країни, куди нас запрошено, виконуємо твір мовою тієї
держави. У Франції, наприклад,

4

Де б не виступав наш колектив, концертна програма “Чарівних
струн” завжди закінчується піснею
“Україна є, Україна буде!” І щоразу
цю пісню глядачі слухають стоячи, а після її виконання ще довго
лунають гучні оплески і вигуки
“Браво, Україна!” Глядачам дуже
подобаються наші автентичні костюми з давніми вишивками, тож із
задоволенням у них виступаємо,
коли виконуємо народні пісні, коли
ж співаємо сучасні українські твори – одягаємо більш сучасні костюми. Іноземний глядач часто не
розуміє, про що ми співаємо, та,
вслуховуючись у мелодійність українських пісень і бачачи при цьому усміхнені обличчя бандуристок,
їхні сяючі очі, не може не полюбити українську пісню. Такі відгуки ми
часто чуємо після концертів.
Під час фестивалю у Тайвані,

що відбувся у серпні 2008-го року,
виступ нашого колективу припав
саме на 24 серпня. І перед виступом ми з гордістю повідомили глядачів, що сьогодні Україна святкує
День Незалежності. Для тайванського слухача це, звичайно, не мало
особливого значення, та мені і
моїм вихованцям того дня було
особливо відповідально виступати, нам здавалося, що наші голоси
і звуки бандури чує вся Україна.
Поміж тим незабутнім є й 2005й рік, коли “Чарівні струни” представляли Україну в рамках робочого візиту Президента України до
Франції на урочистостях з нагоди
відкриття пам’ятника Анні Київській
– королеві Франції – у місті Санліс,
що в передмісті Парижа. Тоді на
Марсовому полі, біля Ейфелевої
вежі, у Парижі відбувалися заходи
в рамках культурної програми “Дні
України в Європі”. Виступ нашого ансамблю настільки зацікавив
французів, що вже наступного дня
вранішні газети, телебачення у
новинах розповідали про чарівних
бандуристок з України.
За 35 років існування ансамблю піснями “Чарівних струн” захоплювалися глядачі і слухачі багатьох держав світу – усюди цей
колектив представляє і державу
Україна, і зокрема Львівську залізницю, тому на адресу начальника залізниці щоразу надходить
чимало подяк за такий чудовий
колектив. Життя підтверджує,
що мистецтво і спорт здатні для
підняття іміджу держави зробити значно більше, ніж, скажімо,
політика. “Чарівні струни” є одним
із таких творчих колективів, що
став почесним послом культури
України за кордоном і завдяки
якому світ дізнається багато цікавого і корисного про Україну.
Спілкувалася Оксана
ПОДОЛЬСЬКА
Фото з архіву творчого
колективу “Чарівні струни”

