






що пасує митцю 

Письменництво, на відміну від багатьох видів 
творчості, справа індивідуальна, самітницька. Однак 
прагнення письменників гуртуватись у спілки, асоціації, 
організації — винахід не більшовицький, як дехто намагається 
сьогодні трактувати. Можна навести багато прикладів, коли 
письменники організовувались далеко до 1934-го року і не 
тільки на терені колишньої союзної держави. Та й нині в 
багатьох країнах світу діють різноманітні письменницькі 
об'єднання. Бо письменники так само мають потребу у 
спілкуванні, вирішенні якихось професійних, соціальних 
проблем, потреба ця здебільшого й зумовлює існування 
письменницької громадської організації. 

В Україні зокрема на письменниках лежала особлива 
місія — збереження і розвиток рідної мови, захист її від 
нівелювання, переведення у розряд другосортної, а отже 
знищення. Німцям, росіянам, французам така місія була 
незрозумілою. Як і те, що українська письменницька еліта в 
усі найнесприятливіші часи не мовчала, завжди подавала 
голос на захист нації і першою закачувала рукава до діла, коли 
з'являлась можливість працювати для розвою національної 
справи. На жаль і досьогодні мусить це робити, хоч живемо у 
незалежній державі і маємо достатньо інституцій, 
зобов'язаних творити національну ауру. 

На Кіровоградщині, багатій літературними іменами 
(варто бодай згадати драматургів Івана Карпенка-Карого і 
Марка Кропивницького, прозаїка і драматурга Володимира 
Винниченка, прозаїка Юрія Яновського, поетів Євгена 
Маланюка й Арсенія Тарковського - такими іменами могла б 
гордитись будь-яка література світу), творча письменницька 
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організація заіснувала з грудня 1984 року. Могла б бути 
створена й раніше, але так складалося, що як тільки митець 
вбирався в пір'я, то шукав собі творчого середовища: до Києва 
виїхали Сергій Плачинда, Володимир Базилевський, Леонід 
Тендюк, до Чернігова Дмитро Іванов, до Львова Юрій Коваль, 
до Миколаєва Валерій Юр'єв (і Валерій Гончаренко шукав 
там затишку), до Луцька Микола Смоленчук, до Одеси, до 
Полтави... Хтось іще як студент, когось родинна доля повела. 
Але багатьох, чого гріха таїти, з краю вилущували неувага 
влади до творчих проблем літературного середовища і, як це 
не парадоксально звучить, надмірна увага влади, ідеологічна, 
від якої хотілося тікати щонайдалі. 

Обласна письменницька організація у нас створена була 
передостанньою в республіці. 1 невідомо, чи була б вона 
взагалі, якби не наполегливість у цьому відношенні 
т о д і ш н ь о г о голови С п і л к и п и с ь м е н н и к і в П а в л а 
Загребельного. Збереглися установчі документи, фотографії 
прийому письменників у обкомі компартії уже декого із тих 
перших восьми й немає, а декого то треба було б попросити 
написати спогад: як це починалось. 

Мав би бути першим головою кіровоградської 
письменницької філії Володимир Базилевський, але вже тоді 
він зазбирався у столицю і, пам'ятаю, скільки нервів і 
недоспаних ночей коштував йому той переїзд, бо партійні 
керівники не пускали, навіть з партійного обліку не хотіли 
знімати, сподіваючись цим втримати. Може, саме тому 
Володимир Олександрович, нині відомий поет, лауреат 
Державної премії імені Т.Шевченка, так неохоче обзивається 
до рідних країв - ні одвідинами, ні публікаціями, аж ось 
недавно з'явився його передрук з "Літературної України" про 
долю назви нашого міста: Відчувається, що проблема йому 
небайдужа. 
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