Назар Стасюк, черговий по парку станції ІваноФранківськ, пишається тим, що належить до залізничної династії, і переконаний, що сталева магістраль
може надихати на творчість. Його колеги по роботі
вважають, що цей юнак наполегливий і обов’язково
досягне задуманого, адже свої перші хвилини телевізійної слави він здобув власними талантами. Про це
і не тільки наша розмова з Назаром Стасюком.

– Що привело вас на залізницю?
– Напевно, мрія. Моя мама
працювала черговою по переїзду.
Деколи я бував у неї на роботі, і
мені подобалось уявляти себе залізничником. Тоді я хотів керувати
поїздами. Після закінчення школи
вступив у Харківську академію залізничного транспорту на заочну
форму навчання за спеціальністю “Управління процесами перевезень”. Щоправда, був момент
вагання у виборі між залізничним
фахом і професією зубного техніка,
але мрія перемогла. А може, далися взнаки гени.
– Маєте на увазі маму-залізничницю?
– Не тільки. По маминій лінії
я – четверте (а за родинними переказами навіть п’яте) покоління
династії залізничників. На станції
Годи-Турка колись працювали мої
прадід і дід. Мамин брат Мирослав
Рубич також продовжив династію.
Він працював поїзним диспетчером
Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень. Мої сестри
обрали собі не залізничні професії,
але одна з них, Надія, працює у
вузловій лікарні станції Коломия.

– А де розпочалася ваша робота на магістралі?
– На станції Хриплин. Я навчався в академії і паралельно
працював. Спочатку черговим стрілочного поста, пізніше помічником
складача поїздів і тепер черговим
з відправлення. На кожному місці
праці у мене були хороші наставники: чергова стрілочного поста
Марія Савюк, складач поїздів
Володимир Чорноріцький, чергова
з відправлення Галина Прокопів.
Їм я вдячний за науку і підтримку.
– На початку не виникало побоювань, що з чимось не впораєтеся?
– Ніколи. Я з перших днів
намагався все робити сам, прагнув обходитись без допомоги.
Пригадую день, коли мені нарешті
дозволили самостійно перевести
стрілку. У той момент я відчував і
радість, і впевненість, і задоволення від того, що мені все вдалося, і
відтепер робитиму це сам. А трохи
згодом на роботі мене прозвали
“стрілка ЕЦ”, бо був у колективі
наймолодшим, жвавим і швидко
справлявся із завданнями. Робота
завжди додає мені позитивного
настрою і натхнення.

– Це натхнення виявилося у
вашому хобі?
– Так. Усе почалося з віршів.
Одного нічного чергування, десь о
третій годині ночі, я написав вірш
про залізницю. Це було великою
несподіванкою, адже ніколи не помічав за собою подібного таланту
і в школі не любив вчити вірші. А
потім були й інші вірші, присвяти

друзям на весілля. Останнє вже
стало традицією. Перед першим
танцем молодят я вітаю їх віршем.
Друзям приємно.
– Знаємо, що ви складаєте
жарти. Звідки таке захоплення?
– Мені завжди подобалися
виступи команд КВК. Думав, що
варто й на залізниці створити такі
команди, адже у нас є багато артистично обдарованих хлопців, які
залюбки займалися б цим у вільний
час. Такі мрії налаштували мене на
складання жартів. І одного разу, переглядаючи рекламу на телебаченні, через гру слів спонтанно виник
жарт. Я записав його. До кінця дня
склав ще два жарти. Вони беруться
наче нізвідки. Новини, телепередача, якась ситуація, цікаве слово
– будь-що може стати поштовхом
для народження нового жарту.
– На кому “тестуєте” свої дотепи?
– Зачитую їх своїм друзям,
щоб знати, як відреагують слухачі.
Поки що відгуки схвальні.
– Як виникла думка піти на
відбір для передачі “Розсміши
коміка”?
– Спробувати пройти кастинг

мені порадив мій шваґро Валерій
Ославський, чоловік моєї сестри
Зоряни. Він професійно займався
у команді КВК і має в цьому неабиякий досвід. Його думка для
мене дуже важлива. Я показав
йому свої дотепи, дослухався до
поради і вирішив ризикнути. Мені
вдалося.
– Було складно?

– Було цікаво. У цієї передачі
високий рейтинг. За вдалий виступ
там можна отримати грошову винагороду, тому охочих потрапити
туди не бракує. Але представники
програми не перший рік працюють
із цим жанром і прискіпливо відбирають кращих. Інколи навіть радять, над чим треба попрацювати,
що відкоригувати, чого уникати. За
чотири сезони програми відбір в

Івано-Франківську вдалося пройти лише кільком людям, у тому
числі й мені. Рідні і знайомі були
вражені, не вірили, що я потрапив
до переліку учасників популярної
програми.
– Але прийшло запрошення,
і ви поїхали до Києва...
– Так. То був насичений і цікавий день. Я зблизька побачив

телевізійну “кухню” і багатьох знаних особистостей, яких доти бачив
лише на телеекрані. З’ясувалося,
що за один день знімають випуски передачі на цілий місяць.
Запрошених втомлює очікування
власного виступу. Моя черга спробувати розсмішити коміків припала приблизно на 20-ту годину. На
жаль, вона була невдалою.
– Вас це засмутило?
– Це підштовхнуло мене до подальшої праці над собою, до шліфування власних дотепів. Адже, як
на перший раз, усе було непогано: я
пройшов відбір, виступив із власними жартами, а не запозиченими з
Інтернету. Здобув певний досвід,
врахував недоліки свого виступу і
тепер готуюся до наступного відбору. Я ж націлився на виграш.
Підбираю вдалі жарти. Більшість
із них не на залізничну тему. Рідні
мене підтримують, а наполегливості мені не бракує. Я зроблю все,
щоб досягти бажаного.
Спілкувалася
Ольга ПАДКОВСЬКА
Реклама
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