
Чекаємо оскарів 
 
Чи можемо ми сьогодні уявити себе без кольорового телевізора, 

мобільного телефона чи Інтернету? Мабуть, ні. А ще ж якихось десять-

двадцять років тому більшість із нас про дещо з перерахованого навіть не 

чула. Так, людський розум і науково-технічний прогрес зробили значний 

крок уперед... 

І дуже помиляються ті, хто вважає, що знання сучасній молоді не 

потрібні. Потрібні – ще й як! І прогрес сучасної науки й техніки доводить це. 

Тому такими популярними стали на телебаченні, на різних каналах, 

інтелектуальні ігри "Найрозумніший", "Розумники й розумниці", "Сьома 

печатка", "Брейн-ринг", "Що? Де? Коли?" та інші – для дітей і молоді. 

 

Учень Ніжинської ЗОШ І–ІІІ ст. № 7 

Нікіта Торжевський іще в шостому класі 

зацікавився цими іграми. Хлопець був 

круглим відмінником із неабиякою 

ерудицією. Читав із величезною швидкістю, 

вивчав іноземні мови, історію, міфологію, 

музику, захоплювався спортом. Прикладом у 

здобутті знань для нього були бабуся – Інеса 

Віталіївна Марисова – професор Ніжинського 

університету імені Миколи Гоголя, мама – 

Олена Ромуальдівна Торжевська – педагог, 

старший брат Денис, на той час – аспірант, майбутній палеонтолог. 

Тож, пройшовши відбірковий тур, Нікіта потрапив на гру 

"Найрозумніший", яка тоді проходила на каналі "1+1" і одночасно – на 

російському "СТС". Високого, гарного, компанійського хлопця відразу 

помітили друзі-суперники, їхні батьки, режисери передачі та ведуча – Тіна 

Канделакі. Нікіта блискуче грав, відповідав так швидко, що Тіна навіть не 

встигала прочитати запитання. Хлопцеві з його величезною швидкістю 

читання вдавалося на моніторі збагнути запитання швидше, ніж його 

промовляла Тіна своєю скоромовкою. 

А у студійній залі вболівали бабуся і мама! У Ніжині тільки й розмов 

було про те, коли ж наступного разу гратиме Нікіта! Шкільні друзі і вчителі 

вітали Нікіту з першими перемогами. А скільки ж їх іще чекало попереду... 

Днями пригадували разом із мамою – Оленою Ромуальдівною, розмов-

ляючи на подвір’ї рідної сьомої школи... 

За час участі в іграх клубу "Найрозумніший" Нікіта виступив двадцять 

разів. Він мав п’ять других місць – саме тоді удача й перемога вислизали з-

під самісінького носа. 

Отримав чотири заслужені перемоги – серед суперників слабеньких не 

бувало. Став першим чемпіоном клубу, коли змагалися гравці "Золотої ліги" 

– вони були вже першокурсниками та другокурсниками різних вищих 



навчальних закладів. Це – у лютому 2009 року. Розумники згадували себе 

дітьми та підлітками. Але як захоплююче змагалися! 

Ще й зараз зустрічаються вони – перші члени клубу, але вже як друзі. 

До клубу "Найрозумніший" прийшла юна зміна. Нові гравці ще покажуть 

себе. 

А корифеї разом із ведучою та старшим другом Тіною Канделакі тепер 

усе більше говорять про сучасні студентські будні, про радість дружби, про 

перше кохання – і згадують, згадують, як усе починалося... 

Інтернет стає давнім друзям у пригоді. Адже Андрій Собченко, Андрій 

Воронов, Гоша Молощенков, Влада Терентьєва вчаться в Московському 

державному університеті, Іван Попов та Євген Михайлов у Московському 

державному інституті міжнародних відносин, Олег Олійник та Наташа 

Чернишова – в Київському авіаційному університеті, Анастасія Алєксєєнко – 

в Одеській юридичній академії, Віолетта Скрипнікова – в академії фінансів у 

Запоріжжі, а зараз проходить річне стажування в США. Але всі вони 

підтримують дружні зв’язки. 

А як же Нікіта – наш чемпіон?  

Творча натура й різногранні таланти привели хлопця до Київського 

університету театру і кіно імені Карпенка-Карого на факультет режисури 

телебачення. В дипломі у Нікіти по закінченні вузу буде запис: режисер 

телебачення і актор. І ми ще будемо милуватися високим красенем із 

проникливими розумними зеленими очима в головних ролях фільмів!.. 

А, може, Нікіта сам зніматиме фільми, які принесуть нашій країні 

"Оскарів"? Дай Боже! 

А поки він вивчає акторську майстерність та сценічну мову, режисуру, 

українську й зарубіжну літературу, сценографію... Має у заліковці всі 

п’ятірки і лише єдину четвірочку. 

Закінчується третій рік навчання. Юнак тільки-но захистив дипломну 

роботу – добре зіграв у дипломному спектаклі режисера І. Нікітіна, якого 

запросила майстер курсу, викладач режисури – Ірена Рудіна. 

Та й чи може бути інакше? Адже Нікіта виріс в інтелігентній, творчій 

родині. Мама працює у школі, кохається в поезії. Пише віршовані сценарії до 

шкільних свят. Її феєрія за мотивами повісті Олександра Гріна "Червоні 

вітрила" на Всеукраїнському конкурсі "Чисті роси" навесні цього року посіла 

І місце в Ніжині та області. Тут Олена Торжевська використала сучасне 

прочитання сценографії – декорації-трансформери. 

Отже, у матері та сина є спільна улюблена справа. І, можливо, вже 

Нікіта внесе в діалог нове, сучасне, молодіжне... 

Тож режисерських та акторських успіхів сім’ї Торжевських! 

А Нікіті особисто – міцно тримати свій прапор знаменитого земляка і 

прославляти свою малу батьківщину!  

 

 
 


