29 березня 2017 року в Харківській спілці письменників відбулася презентація
книги «Тет-а-тет з Аквітанією… Та інші французькі враження. Бордо 1974–1976»
Володимира Калашника, видана за сприяння відділу культури Харківської міської
ради. До книги ввійшли спомини про дворічне відрядження до Франції в 1974 році,
які автор плекав у душі протягом 40 років. Цікаво й невимушено розповідається про
життя та викладацьку діяльність філолога-україніста на відділенні славістики в
Університеті-3 міста Бордо. У спогади вплетено переосмислення свідомості
інтегрованого у європейську ментальність українця сімдесятих. Книга пройнята
зворушливими деталями про звичаї та побут французів, взаємини з емігрантами,
подорожі країною. Теплі нотки ностальгії за родиною стали наскрізними мотивами
щоденникових записів автора, тож книга присвячена сім’ї – дружині та дітям.
На зустріч із Володимиром Калашником прийшли його шанувальники, друзі,
колеги, науковці, студенти. Вітальне слово виголосив поет В’ячеслав Романовський,
зазначивши, що в сучасному літературному процесі щоденнику як жанру
приділяється особлива увага, тому книга спогадів В. С. Калашника має повне право
на життя. Харківська поетеса, колишня студентка професора, Ірина Мироненко
провела паралелі між щоденниковими записами В. С. Калашника і денниками,
зокрема П. Сороки. Письменниця стверджує, що справжніми ліричними знахідками
книги
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В. С. Калашника без перебільшення стануть поряд із відомими в українській
літературі.
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висловив подяку Володимирові Семеновичу з приводу виходу книги, яку мав честь
читати ще в рукописному варіанті. Ліричним був виступ Олександри Ковальової,
колеги-письменниці, яка присвятила винуватцю зібрання власну поезію. Авторова
донька Олеся привітала батька з виходом книги, висловила вдячність видавцям і
всім шанувальникам його творчості.
Наприкінці зустрічі В. С. Калашник подякував за теплі слова й подарував
презентовану книгу з дарчим підписом.

Калашник В. Тет-а-тет з Аквітанією… Та інші французькі враження. Бордо 1974–1976 /
Володимир Калашник. – Х. : Майдан, 2016. – 218 с.

Професор кафедри української мови Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна Володимир Семенович Калашник

Під час презентації книги «Тет-а-тет з Аквітанією… Та інші французькі враження.
Бордо 1974–1976» В. С. Калашника

Доцент кафедри історії української літератури Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна Т. П. Гажа

