І… кожен лист…– все це жива історія…
Олесь Юренко
В середу, 11 липня 2018 року, о 14 год. в
бібліотеці Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка відбудеться
презентація двотомового видання “Листи до Олеся
Гончара”. Видання представляє професор Михайло
Шалата.
Уявити людське життя тепер, – а особливо
колись, навіть кілька десятиліть тому, не кажучи вже
про збіглі сторіччя, – без листування неможливо. Воно, як і
письмо, з-посеред тих феноменів, які підкоряють простір і час., точно й повно
документують світ. Листи були й завжди залишаються важливим джерелом інформації
про особливості тієї доби й перебіг знакових та менш примітних подій, які вона пережила,
про суспільство загалом і окремих людей, їхні земні діяння. Словом, в епістолярію, як у
фокусі, віддзеркалена вся система буття, саме життя в усіх реальних і омріяних вимірах, у
всьому об’єктивно-суб’єктивному багатогранні.
Двокнижжя “Листів до Олеся Гончара” на документальній основі посвідчує, як
літературні метри того часу прийняли до свого коша Олеся – митця нової формації,
свіжих поглядів на довколишній світ. Окрім уже згадуваних, у цій славетній когорті були
Максим Рильський, Микола Бажан, Андрій Головко, Остап Вишня та інші, чиї щирі
поштівки й телеграми опубліковано в цьому виданні. Воно рясніє іменами близьких
побратимів – ровесників Олеся Гончара, серед яких Дмитро Білоус, Василь Бережний,
Платон Воронько, Григорій Тютюнник, Данило Бакуменко, Сергій Завгородній. Усі вони
несказанно радіють успіхам духовного брата, звертаються до нього по поради, звіряються
з ним баченням дійсності, тобто живуть за принципом ревного побратимства.
А тимчасом втішаємося золотим скарбом, який засвітився у двотомнику: 895 листів
(і то лише частина!), які письменник одержував від своїх колег по перу з різних куточків
України і колишнього Союзу, а також з Австралії, Болгарії, Індії, Канади, Німеччини,
Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини, Словенії, США, Хорватії, Чехії, Швейцарії тощо.
До видання ввійшли подані за автографами в хронологічному порядку (1946-1995
рр.) листи письменників, а також публіцистів, літературознавців, митців до всесвітньо
відомого майстра художнього слова Олеся Гончара.
Кожен, хто перегорне ці два томи епістолярії, ще глибше переконається в правоті
слів Василя Захарченка: «Олесь Гончар – це явище. Щасливе, світле явище, явлене
Богом для нас, українців, і з часом ми це усвідомимо».
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