Любов рухає пером письменника
До 40-річчя створення обласної організації
Національної спілки письменників України
У редакційній залі газети «Радянське Поділля» (тепер тут художній музей, що на вулиці
Проскурівській, 47) відбулися установчі збори щодо створення обласної письменницької
організації. З цієї нагоди прибув із Києва «десант майстрів Слова»: Павло Загребельний –
перший секретар правління Спілки письменників України, Юрій Мушкетик, Анатолій Бортняк і
Леонід Пастушенко… Тоді до Спілки письменників України входило дев’ять хмельничан:
Василь Баженов, Броніслав Грищук, Петро Карась, Аполлінарій Мацевич, Микола
Мачківський, Анатолій Ненцінський, Микола Суми-шин, Микола Федунець, Григорій Храпач.
У заході брали участь, окрім літераторів, актори, журналісти, художники. Виступаючи
перед шановним зібранням, Павло Архипович наголосив на тому, що створення Хмельницької
обласної організації Спілки письменників України піднесе духовний розвиток життя у своєму
краї. Адже ми повинні повсякчас дбати, щоб сфера духовності не відставала від сфери
матеріальної. Це відповідально й почесно. В нашій країні письменники користуються
особливою популярністю. Треба завжди пам’ятати про це, з гідністю нести звання літератора.
Вірю, що дванадцята за ліком в Україні обласна організація виправдає високе довір’я народу.
Збори завершувалися. Відповідальним секретарем Хмельницької обласної організації
було обрано тоді Броніслава Гри-щука.
Ця важлива подія сталася 29 березня 1980 року. Так почалася сучасна історія літератури
Подільського регіону, яку започаткувало старше покоління митців сорок років тому. Їх
напрацювання продовжують молоді таланти. Міцно й надійно тримав кермо очільництва
Микола Федунець (1986-2007), опісля письменницьку громаду вели Ростислав Балема (20072010) і Василь Горбатюк (2010-2017). Відтоді щороку виходило десятки книг, альманахів,
колективних збірок. Ширилася слава хмельницьких авторів на всеукраїнському літературному
полі, а окремі твори, наприклад, прозаїка Броніслава Грищука і поета Миколи Федунця,
друкувалися мовами інших народів. Чимало спілчан стали лауреатами міжнародних і
всеукраїнських, обласних і міських літературних премій, переможцями популярних конкурсів
«Коронація слова», молодіжного – «Гранослов».
Традиції підтримуються і примножуються. Письмен-ницька організація не обмежується
опублікованими виданнями, а є організатором багатьох заходів. Зокрема, постійним стало
літературно-мистецьке свято «Зернослово» (перший день – виступи в райцентрі, наступного
дня – письменницькі групи йдуть у села). Причому, обов’язково залучаємо до заходу колег з
інших областей.
Хмельницькі митці підтримують творчу співпрацю з бібліотеками міста та області,
закладами освіти, обласним літературним музеєм, міським монотеатром «Кут». Обласна
організація налагодила тісні стосунки з місцевою владою – міською, обласною радою та
облдержадміністрацією. За їхньої фінансової підтримки видається альманах «Південний Буг»
(двічі на рік), започатковано видання книг. Письменники беруть участь у різноманітних
конкурсах і фестивалях: «Кращий читач року», «Юнь шанує Кобзаря», «Слово – це те, що
житиме вічно», «Шевченківська весна», «Літературна вітальня» тощо.
Дружні стосунки підтримуються також і з вінницькими колегами.
Петро Маліш
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