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Із спостережень А.Федя

Анатолій ФЕДЬ

У світі
ідей та
образів
Продовження. Початок в номері за 2 червня.

5
Ніч. У місячному сяйві посередині
просторої світлиці виблискує мовчанкою й нерухомістю чорне фортепіано. На
закритій клавіатурі передньої стіни якось
бочком примостилася скрипка. Людина з
витонченим естетичним смаком сидить
у кріслі, дрімає. Він приїхав уранці, але
відчуває, дивлячись на дека, у порожнині
якої зазвичай посилюється звук натягнутих над нею струн, що вона виконувала
якийсь віртуозний твір, швидше за все –
рапсодію.
Через відчинені двері балкону подув
нічний вітерець. Штора трохи посунулась, ніби даючи дорогу маестро вітрові
до інструменту і той не забарився торкнутися струн. Струни зашепотіли – заговорили ледь чутною мелодійною зв’язкістю,
благородством шляхетної натури, легкою
ходою невидимої жінки.
Скрипка, як серце живого організму – не
знає відпочинку, хоча відома їй втома…
А вдалині, за вікном, блискала блискавка і гримів грім.
* * *
«…Фантазія, – говорив Гете, – має свої
власні закони, до яких розум не може й не
повинен мати причетність. Якби за допомогою фантазії не створювались речі, які
не залишаться вічною таїною для розуму,
то фантазія не багато б вартувала. Цим
і відрізняється поезія від прози, у якої
розум завжди є й повинен бути вдома»
(Разговоры с Гете, собранные Эккерманом. – Ч. ІІ. – С.–Пб.: Изд. А.С. Суворина,
1905. – С. 6).
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Одна серед вічних проблем життя:
Говорила баба деду:
– Ты купи мине «Победу».
А не купишь мне «Победу»,
Я уйду к другому деду.
7
Красою мудрів, не старіючи.
8
Родина може передавати свої родові,
ділові та інші функції як одна одній, так і
речі. Не дзеркало набуло властиво-стей
характеру Сірого, а свідомість від першої
й до останньої сторінки стає «свідомістю»
дзеркала й це «усвідом-лює» «свідомість»
дзеркала.
9
Відомий музичний теоретик і філософ
проф. Гужва Олександр Павлович
(Харків): «Щоб уникнути зображення
трагедії на Землі, автор відправив своїх
героїв у Космос» («Переддень доби
Водолієвої»).
10
Інтелігентом не стають. Інтелігентом
народжуються в селі чи в місті. Навіть
у в’язниці. Дехто з дослідників моєї
творчості не аналізує текст, а ніби
дегустує, забуваючи, що автор створює
світ за своїми законами. «За який час ти
пошиєш мені костюм?» «Якщо добре натужитись, то за місяць можу впоратись,
а то трохи й більше». «Так довго? Он дивися, Бог створив світ за тиждень, а ти не
можеш костюм за місяць». «Так ти ж подивися й порівняй: який необлаштований
світ і який доладний костюм».
Кожен має свої закони сприйняття та
відтворення й до цього треба ставитись із
розумінням. Коли вимисел звіряти тільки
за допомогою раціо, для якого емоціо
завжди залишалось таємницею, то твори
мистецтва не збудять почуття, яке в кожного реципієнта інше, з огляду на вдачу
того чи того суб’єкта.
Далі буде.

Подія

Зберегти водні ресурси
У Сіверсько-Донецькому БУВР відзначили професійне свято
Щороку
в
першу
неділю
червня
фахівціводники відзначають своє
професійне свято – День
працівників водного господарства України. Встановлене Указом Президента
України від 18.03.2003 №
226, свято було засновано в
знак визнання вагомого внеску працівників підприємств і
організацій, що належать до
сфери управління Державного агентства водних ресурсів
України, у розвиток водного
господарства держави, задоволення потреб населення і галузей національної
економіки у водних ресурсах. По праву вважає це свято своїм і дружний колектив
Сіверсько-Донецького
басейнового управління водних ресурсів.
2 червня в СіверськоДонецькому БУВР відбулись
урочисті збори колективу за
участі запрошених ветеранів
управління та представників
регіональних
структурних
підрозділів з Харкова і Лисичанська. Почесними гостями свята стали заступник Слов’янського міського
голови
Юрій
Підлісний,
голова
Слов’янського
райдержадміністрації Євген
Данилюк, заступник директора департаменту екології
та
природних
ресурсів
Донецької ОДА Олександр
Лихач,
радник
голови
Харківської обласної ради
Олексій Кирюхін, директор
Слов’янського
навчальноконсультаційного
центру
Національного університету
водного господарства та
природокористування Володимир Московченко, а також
представники підприємств
та організацій водогосподарського комплексу басейну річки Сіверський Донець.
За традицією, керівник
управління – в.о. начальника
Сіверсько-Донецького БУВР
Сергій Трофанчук підбив
підсумки роботи колективу
за рік, окреслив завдання на
майбутнє, озвучив вітання від
колег та керівництва галузі.
Слова пошани і вдячності за
вагомий внесок у розвиток
водогосподарської
галузі
України були адресовані
ветеранам управління, які
мають високі державні нагороди – орден «За заслуги», грамоти Верховної
Ради та Кабінету Міністрів
України, відзнаки «Почесний
працівник
Держводагентства України» та іменні годинники. Слова привітання
звучали для передовиків
праці, які отримували нагороди з рук представників
влади області, міста й району, а також керівництва басейнового управління.
З гордістю, тепло і радісно
вітав колектив заступника начальника управління
Наталію Білоцерківську з

високою державною нагородою – грамотою Верховної
Ради України, яку їй було
вручено 1 червня у Києві на
урочистих зборах з нагоди
професійного свята в Державному агентстві водних
ресурсів України. «Отримати таку нагороду – це дуже
почесно й відповідально,
–
ділиться
враженнями
Наталія Олексіївна. – І я вважаю це заслугою усього нашого колективу і, перш за
все, Віктора Антоненка. Саме
Віктор Єгорович, будучи
керівником управління протягом 40 років, своїм власним прикладом сформував
головну ідею, що об’єднує
нині всіх працівників басейнового управління, – збереження водних ресурсів
басейну річки Сіверський
Донець. А враховуючи те,
що наш край є маловодним
– через природні умови
та антропогенне навантаження, – щоденна кропітка
діяльність колективу басейнового управління набуває
стратегічного значення для
розвитку країни. Адже вона
спрямована на стале забезпечення водою належної
якості та у достатній кількості
як населення, так і галузей
економіки
регіону,
та
потребує
прийняття

зважених
управлінських
рішень,
самовідданого
служіння справі й високого
професіоналізму. Що й було
гідно оцінено ще у 2011 році,
коли сумлінна праця колективу Сіверсько-Донецького
БУВР була відзначена Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України».
Високий рейтинг басейнового управління Сіверського
Дінця серед водогосподарських організацій щороку підтверджується кількістю
та якістю заслужених нагород. Так, відзнаками Державного агентства водних
ресурсів України було нагороджено в цей день начальника Слов’янського відділу
комплексного використання водних ресурсів Марину Омельченко, начальника
Харківського регіонального
управління водних ресурсів
Віталія Жука, хіміка І категорії
басейнової
лабораторії
моніторингу
вод
Ірину
Єкімову.
Відзнаки Донецької ОДА
було вручено заступнику
начальника відділу водних
об’єктів і моніторингу вод
Ірині Сидоренко, заступнику начальника відділу використання водних ресурсів
Анні Толстих та заступнику начальника басейнової

лабораторії моніторингу вод
Олені Полторацькій.
Почесні
грамоти
Слов’янської міськради отримали начальник відділу
економіки Вікторія Бондар
та провідний хімік БЛМВ
Ольга
Кудріна.
Почесні
грамоти
Слов’янської
райдержадміністрації
–
заступник
начальника
Слов’янського відділу КВВР
Валентина
Адоньєва
та
провідний токсиколог БЛМВ
Антоніна Карва. Почесні
грамоти Слов’янської райради – начальник відділу
техногенно-екологічної
безпеки Віктор Баюш та
провідний
фахівець
із
зв’язків з громадськістю та
пресою Юлія Киркач. Ще 16
фахівців були нагороджені
відзнаками
СіверськоДонецького
басейнового
управління водних ресурсів.
А Віктор Єгорович Антоненко
приймав вітання і грамоту від
Харківської обласної ради.
Святковий
настрій
присутнім створювали й
чудові виступи юних талантів
Слов’янщини – вихованців
Марини Шевельової, Інни
та Олександра Куриленків, з
якими басейнове управління
пов’язує давня дружба і
плідна співпраця, втілена
у піснях на слова Алли та
Віктора Антоненків. За творчий внесок у справу збереження водних ресурсів та
з нагоди 20-річчя зразкового вокального колективу
«Орфей» його художньому керівнику Інні Куриленко було оголошено подяку
від керівництва СіверськоДонецького БУВР.

Прес-служба
Сіверсько-Донецького
БУВР

На знімках: заступник начальника Н.О.Білоцерківська
ділиться враженнями про
нагородження
Грамотою
Верховної Ради України.
Фахівці
та
ветерани
управління з нагородами.

