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Батальне   братання
Iсторiя повторюється несподiваним чином. Нащадки
тих, хто колись пускав пiд Кам'янцем−Подiльським
одне одному кров, тепер разом шукають тут героїзму
i самоствердження. «Терра героїка» — так називається
фестиваль вiйськово−iсторичної реконструкцiї.
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П оїхав i я  на пошуки власного мину-
лого. В тому числi й не такого дав-
нього. Дев’ять рокiв тому востаннє
був у Кам’янцi-Подiльському, де на-

родився i проводив кожне своє шкiльне лiто.
5 жовтня, п’ятниця. Вокзал, таксi, вiтан-

ня рiднi — i ось воно, Старе мiсто. Прямую че-
рез центр i помiчаю, як змiнився мiй Кам’я-
нець: ошатнi парки, новий чудовий собор...
Заходжу до мерiї, де давня знайома надiляє
повною iнформацiєю про свято, чудовими бук-

летами та компакт-дисками. Тепер — до форте-
цi, через Новопланiвський мiст, на якому все
так само паморочить голову краєвид каньйо-
ну та стрiмкого Смотрича.

Вiдновленi старовиннi будинки, тут i там
реконструкцiї. Немалi грошi у вiдновлення Ка-
м’янця-Подiльського вкладають iноземнi дер-
жави, зокрема Польща, до iсторiї якої україн-
ське мiсто має пряме вiдношення.

Iз брами — чудова панорама фортецi. Од-
разу розумiєш, чому вона потрапила до спис-
ку пам’яток ЮНЕСКО та Семи чудес України!
Найдавнiший iз трьох тутешнiх мостiв — Зам-
ковий, вiн веде iз фортецi до Старого мiста.
Якщо вдуматися, вiн сполучає правий берег
рiчки... з правим! Смотрич утворює грецьку
лiтеру «Ω», вiд «нiжки» до «нiжки» якої й пере-
кинуто мiст.

Свято завтра, у фортецi сьогоднi самi екс-
курсанти. Деруться на стiни i вежi, спускають-
ся у пiдвали: не у кожному замку це дозволе-
но, а тут — будь ласка! Спiлкуються з воско-
вим Устимом Кармелюком, що кiлька разiв тi-
кав iзвiдси, а тепер у виглядi скульптури ув’яз-
нений назавжди. У фортечному дворi охочi
вправляються у стрiльбi з лука: пострiл — гривня.

Пообiдавши й вiдпочивши в гостинної тiтонь-
ки, рушаю в мiсто на вечiрнє фотополюван-
ня. Перед заходом сонця вдається побачити
фортецю в дуже незвичному освiтленнi. Тут
i вогонь, i нiжний цвiт якихось рослин, i тепло
старих стiн... А коли повмикали нiчнi лiхтарi,
вiдкрилася фантастична картина фортецi та
мосту в рiзнобарвних вогнях.

Усе-таки багато втратили учасники й гос-
тi фестивалю «Терра героїка»... Вони в цей час
налягали на горiлки й закуски на урочистiй
учтi в Старiй фортецi. Кажуть, на бенкетi доб-

ряче побраталися козаки, яничари, муш-
кетери, польськi гусари та росiйськi
стрiльцi. Декого з iноземних гостей опiс-
ля довелося транспортувати до готелю.
Наших, певно, виручив мiцних козаць-
кий дух.

6 жовтня, субота. Зранку мрячить,
але опiвднi прояснюється. Дорогою до
ратушi, що на площi Польський Ринок,
вже зустрiчаю чоловiкiв та жiнок у не-
звичному одязi. Поодинцi та групами
вони рухаються в бiк Нового мiста.

Займаю вигiдну позицiю поблизу Но-
вопланiвського мосту i... Починається!
Парадний хiд понад 320 «воякiв» iз Поль-
щi, України, Чехiї, Словаччини, Росiї, Iс-
панiї. Видовище незабутнє!

Усе бiльш нiж урочисто. Учасники III
Мiжнародного фестивалю «Терра ге-
роїка 2007» шикуються на майданi. Їх вi-
тають мер i почеснi гостi, а юнi кам’ян-
чани виконують менует у найкращих тра-
дицiях старосвiтських балiв. Пiсля цього
члени вiйськово-iсторичних груп демон-
струють свою бойову майстернiсть.

Та головна подiя суботи — планове
«взяття фортецi». Численнi глядачi зби-
раються на Замковому мосту та попiд
ним i чекають, коли на протилежному
боцi Смотрича розпочнуться бойовi дiї.
Зi смiхом спостерiгають, як звичiйний
сiльський трактор iз причепом розвозить
по бойових позицiях старовиннi гармати.

Але вояки серйознi, для них це показ
напрацьованого за мiсяцi й роки: костю-
ми, зброя, вишкiл, нерозтрачений бо-
йовий запал... Глядачi пiдбадьорюють
звитяжцiв оплесками.

Лунають сурми i барабани, гримлять
пострiли з аркебуз i гармат, вiйська су-
нуть лава на лаву, i в пороховому диму
вже важко розгледiти, як жовнiри та ко-
заки «сiчуть на капусту» одне одного так,
щоб часом не пошкодити амунiцiю чи,
не дай Боже, в запалi бою не «пiдпра-
вити» комусь пику.

«Змiшались в купу конi, люди...». До
речi, про коней — цього року на фести-
валь приїхали поляки з пiдроздiлу «To-
warystwo Jazdy Dawnej», що явно дода-
ло бойовому видовиську динамiзму.

Перемогла, як завжди, дружба. Учас-
ники фестивалю i гостi розходяться ве-
черяти по ятках i ресторацiях. Вулицi
Старого мiста нагадують набережну Ял-
ти в пiк сезону.

А потiм усi збираються на концерт.
Такої сцени, звуку та свiтла у «провiнцiй-
ному» Кам’янцi я не очiкував! Колорит
мiста й iсторичного дiства доповнили
етномузичнi гурти: українськi «Бурдон»
та «Пропала грамота», росiйський «Mu-
sika radicum», бiлоруський «Stary Olsa»
та «Zdob si zdub» iз Молдови. Глядачi
«вiдривались» як могли: заскакували
на сцену, обiймали виконавцiв, а один
навiть поцупив капелюх у молдовсько-
го етнопанка...

7 жовтня, недiля. О пiв на восьму я
попуткою рвонув до Хотина — це лише
кiлометрiв двадцять. Перетнув Днiстер
у мальовничому мiсцi, де стикаються
три областi — Хмельницька, Чернiвець-
ка i Тернопiльська. Хотинська тверди-
ня — ще одне iз 7 чудес України. Хоча во-
на й менша, виглядає значно грiзнiшою.

Повернувся до Кам’янця i знову до
фортецi — сьогоднi закриття фестива-
лю. В очiкуваннi вiйськового параду роз-
глядаю роботи народних майстрiв та гу-
ляю мiж прилавкiв, повних старожитнос-
тей та їхнiх iмiтацiй. Знову збираються
вiйськовi пiдроздiли. Реконструктори
вiдтворюють картинки з життя кам’я-
нецького гарнiзону. Битва менш мас-
штабна за вчорашню, зате наразi — по-
руч iз глядачами, тож можна розгледi-
ти (i сфотографувати) все детально.

Фiнальне шикування (справдi, з ши-
ком-блиском костюмiв!). Вiтання й по-
дяки мiського голови i — прощавай, «Тер-
ра героїка – 2007»! До зустрiчi, «Терра
героїка – 2008»! ■
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