
Статтi 
 

 Тато Шульц і комі сироти 

Уродженець Комі, німецький письменник Райнгольд 
Шульц, вирішив допомагати видаватися на Заході своїм 
колегам із фіно-угорського Приуралля. Оскільки він 
відомий під псевдонімом Тато Шульц, то саме під цим 
іменем він презентував на літературній сторінці 
німецької газети «Кругозір» оповідання «Червоний 
кисет». Його автор - комі белетрист Алєксей Попов. На 
жаль, сама Російська Федерація не популяризує 
літератури своїх народів у Німеччині. Виняток - для 
Пушкіна, Толстого, Гоголя та інших "брил", за якими не 
видно десятки інших національних літератур РФ.  

Як розповів Фіно-угорському порталу Алєксей Попов, це його перша публікація в Німеччині. У 
грудні, коли тато Шульц відвідав Сиктивкар, автор передав йому кілька оповідань. Одне із них і 
побачило світ у далекій країні.  

«Я хочу познайомити європейських читачів з комі авторами, з літературою і культурою північного 
народу, – розповів Фіно-угорському порталу тато Шульц. – Першою ластівкою стало оповідання 
Алєксея Попова. Всі його оповідання, котрі я отримав, будуть надруковані в газеті «Кругозір». 
Також ми опублікуємо їх в газеті «Акцент» в Гамбурзі, і за океаном – в Сан-Франциско, в газеті 
«Діяспора».  

Завдяки татові Шульцу, п’єсу А. Попова «Сімейна таємниця» отримали багато культурних 
об’єднань Німеччини. Зараз, коли хтось із режисерів зацікавиться творчістю комі драматурга, то 
зможе самостійно зв’язатися з автором.  

Райнгольд Шульц шкодує, що не всі письменники із Комі надіслали свої твори для публікації в 
Німеччині. «Я неодноразово запитував їх електронною поштою і кілька разів дзвонив до 
Сиктивкару, – дивується німець. – Вочевидь, не бажають публікуватися в Німеччині». 

Райнгольд Шульц – не лише продюсер комі письменників і художників. Так, оповідання А. Попова 
проілюстрована картиною художниці із Іжми Татьяни Попової. «Її картини по можливості буду 
передавати на зустрічах читачів і зацікавлених людей», – пообіцяв татусь. Татьяна Попова 
повідомила порталу, що передала німцеві диск зі своїми роботами в Сиктивкарі, на зустрічі в «Ізьва 
керке».  

Папа Шульц народився і виріс в Сиктивкарі. Працював в управлінні громадянської авіяції, а 1990 
року з родиною переїхав до ФРН. Зараз мешкає в Гессені і працює на військовій базі НАТО.  

В еміграції почав займатися літературою. Зараз один із відомих письменників цієї країни. 
Публікується в Німеччині, США, Фінляндії, Україні. Пише вірші, байки, історичну прозу, гумористичні 
оповідання, анекдоти, християнські і житейські історії, репортажі, казки і верлібри.  

Рейнгольд Шульц – член земляцтва «Німці з Великоросії» 
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Дорогой Папаша, я не являюсь постоянным читателем "Русского базара". Заглядываю от силы раз в три месяца. Сайт 

этой газеты: http://www.russian-bazaar.com/Default.aspx Но можно и просто набрать в поисковике "Русский базар" и она 

выскочит. Твоих текстов или ссылок на тебя я там не видел. Пусть Анна скажет, хотя бы в каком контексте ты 

упоминался? Тогда проще найти. А так... Не знаю.  

 О Нюрнберге Мария что-то говорила, но вот когда это будет запамятовал и чесно не знаю будет ли 

возможность туда поехать. А вот в Берлин съездить хочу. 

 Ты, пожалуйста, не скромничай. Российского немца, который, если даже не читал, но не слышал имя Папа-

Шульц найти невозможно. У тебя даже есть что-то вроде фанов. Я, например, знаю двух таких. Как понимаешь,  

специально я их не допрашивал. Это само-собой выяснилось. Буквально тащатся они от твоих текстов.  

Сатиру твою почитаю. Но позже. Позже и откликнусь. Обнимаю! До встречи, Александр Фитц. Мюнхен. 
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