
Детальніше

Юрій  Работін,  голова  Одеської  обласної  організації  Національної  спілки  журналістів
України,  голова  оргкомітету  Загальнонаціонального  конкурсу  «Українська  мова  –  мова
єднання», заслужений журналіст України завітав до Національної скарбниці з офіційною
місією.  Він  щиро  привітав  з  ювілеєм  невтомного  трудівника  на  журналістській  ниві,
дружньо  потис  руку  колезі  «гострого  пера  і  влучного  слова»,  відзначив  його  фахову
майстерність та вручив почесну відзнаку – «Подяка» від Одеського міського голови за
«багаторічну  плідну  працю,  високий  професіоналізм,  активну  громадську  діяльність,
значний внесок у розвиток української журналістики та з нагоди відзначення 80-річчя від
дня народження».  Він також вручив почесну нагороду Одеській  національній науковій
бібліотеці,  яка  стала  лауреатом  цьогорічного  ХХІ  Загальнонаціонального  конкурсу
«Українська мова – мова єднання» та подарував у фонд бібліотеки книги переможців та
учасників конкурсу. 
Щиросердечними були й слова від колег  Ольги Сірої та  Ірини Паранюк. Пані Ольга,
заступник  головного  редактора  Одеської  обласної  газети  «Чорноморські  новини»,
наголосила:  «Роман  Кракалія  –  це  наша  гордість,  взірець,  на  якого  ми  рівняємося,
пишаємося тим, що він член нашого колективу… Україні пощастило, що у неї є такий син,
а Одесі пощастило, що пан Роман сорок років тому переїхав до Одеси». Приєдналася до
привітань колега з редакції газети «Вечерняя Одесса» – Ірина Паранюк, яка наголосила на
тому, що пишається тим, що працює з Романом Тарасовичем в одній будівлі, має змогу
вітатися з ним та насолоджуватися спілкуванням, його чарівною мовою...
Про  багату  літературну  мову  пана  Романа  говорив  і  Сергій  Савченко,  заслужений
художник України: «…мова Романа Кракалії має чіткий, виразний й завершений образ».
Він  все  своє  життя  досліджував  історію  великої  України,  склав  документалістику
північного  Причорномор’я,  писав  публіцистичні  дослідження,  які  трансформувалися  в
більші  форми;  яскравим  прикладом  є  його  вражаючий  документально-біографічний
роман-колаж «Три барви Дунаю, або Чужий серед чужих, не свій серед своїх». У цьому
прозовому творові  автор  заглибився  у  власний родовід,  історичні  події  Буковини.  Пан
Сергій  переконаний:  Роман  Кракалія  незламний  патріот  України,  справжній  дослідник
культури, яскравий носій форми духу…
Емоційним був виступ Ганни Рудик, колишнього педагога, вчителя-методиста, відмінника
освіти  України,  яка  завжди  високо  ставила  творчий  доробок  Кракалії,  його  слово,
особливо малу прозу – оповідання,  новели. Пані Ганна з  захопленням розповідала про
слово  Романа  Кракалії  (художнє  і  публіцистичне):  «глибинне  за  сутністю,  зболене,
сповнене любові і тривоги», про поетичність мови, яка є ковтком джерелиці для спраглих;
про  буковинські  говірки-приповідки,  справжні  перлинки,  які  завжди  наснажують.  У
подарунок  пролунала  пісня  «Стежина»  (слова  А.  Малишка,  музика  П.  Майбороди)  у
виконанні пані Ганни та її чоловіка Миколи Коваля.
Сердечні привітання привезла родина Дем’янишиних з Южного. Пані Лариса є головою
Южненського відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т.Г. Шевченка, у
якому  часто  бував  Роман  Тарасович.  Вона  поділилася  з  присутніми  спогадами  про
багаторічні дружні стосунки та плідну співпрацю на просвітянській ниві, адже Кракалія
багато писав про заходи, виставки, зустрічі у цьому місті-супутнику Одеси. Художниця-
буковинка,  подякувала  землякові  за  їх  творчий  тандем,  який  об’єднав  їхні  серця  на
мистецькому просторі. Лариса Дем’янишина – автор обкладинок книжок пана Романа –
«Образ», де зображений ніжний з лагідними очима образ Богородиці з дитям на руках,
«Вернись  на  Золотий  Берег»  та  збірника  «Силуети»,  упорядкованого  Романом
Тарасовичем. У друге видання збірника «Силуети» увійшли житейські історії написані і
опубліковані  в  газеті  «Чорноморські  новини»  Вірою  Семенченко,  дружиною  Романа
Кракалії (вона відійшла у небуття у 2015 р.). На обкладинці – неймовірний, безмежний
степ з червоними маками (Віра Сергіївна була родом з Біляївки, де навкруги степи). 
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Також передала вітання пані Лариса і від директора школи Тараса Прокопечка та завуча
Олесі Чайківської НВК ім. В’ячеслава Чорновола, від Наталії  Шаталової, позаштатного
кореспондента  газети  «Чорноморські  новини»  та  подруги  юності  Віри  Сергіївни
Семенченко.
Любов Ісаєнко, кандидат філологічних наук, доцент, відмінник освіти України говорила
про Романа, як про людину: високо інтелігентну, порядну, дивовижно працьовиту, віддану
своїй справі, відповідальну, патріотичну, мудру і при цьому дуже скромну, зауважуючи, що
його сила у слові. Любов Миколаївна запропонувала зібрати найцікавіші, надруковані у
різні часи публікації, і видати збірник, а спонсора ми знайдемо.
Про творчий ужинок та журналістські здобутки говорили і  колеги із Одеської обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. М. Грушевського –  Ольга Нагорнюк,  завідувачка
відділу  соціокультурної  діяльності  та  Ксенія  Сорокіна,  аспірантка  кафедри  історії  та
етнографії України ОНПУ.
Пізнавально-дискусійним  був  виступ  Тараса  Максим юۥка,  краєзнавця,  колекціонера,
заслуженого  працівника  культури  України,  який  підняв  питання  про  зв’язки  Одеси  та
Чернівців і навпаки, що дали Чернівці Одесі.  
Антон  Гриськов,  гід-екскурсовод,  член  правління  Одеської  обласної  організації
Національної спілки краєзнавців України ділився з присутніми своїми емоціями, які були
викликані  новим проектом «Чумацький шлях».  На  пропозицію взяти  участь  у  проекті
Роман Тарасович, з готовністю відгукнувся долучитися до пошуків чумацьких шляхів, які
стануть новими об’єктами арт-туризму.
У  заключному  слові  Роман  Тарасович  подякував  усім  присутнім,  що  розділили  його
радість: за теплі слова, які зігріли серце, за море щирих побажань, за шквал позитивних
емоцій, за подаруночки…
Не залишилася без подарунку і Книжкова скарбниця: ювіляр подарував низку видань та
залишив на згадку свій автограф: «Найкращій бібліотеці з усіх, які знаю – з повагою і
вдячністю».


