5-6’2009 Народознавчi Зошити

820

i тотожнiсть нацiональної традицiї в рiзних
галузях культури i мистецтва.

Ювiлеї

Успiшно прогресуючий в галузi музичного мистецтва, наснажений спiвом i бандурою Володимир
Луцiв ще наприкiнцi 1950-их рр. мав нагоду здоРоман ЯЦIВ

бути кар’єру у “вiльному свiтi” як iталiйський чи
англiйський музикант. Для цього треба було ди-

ВОЛОДИМИР ЛУЦIВ

станцiюватися вiд власних ментальних рис i пи-

(до 80-рiччя вiд дня народження)

томої української чуттєвостi, що для багатьох артистiв не є складно. Але та ж елiтарна музика, як

Roman YATSIV. Volodymyr Lutsiv (In His 80th i його серце, промовляли одне: вiн є українцем,
Birthday).

Досвiди українського мистецтва у XX ст.
доволi

часто

вироблялися

громадянсько-патрiотичного

синхронно

до

самоусвiдомлен-

ня особистостi, що зазвичай спричиняло ефект
сплаву нацiональної iдентичностi митця та програмування певних професiйних задач. Велике
число таких прикладiв (найбiльш репрезентативними можуть бути iмена Iвана Труша, Василя
Кричевського,

Олени

Кульчицької,

Георгiя

Нарбута, Олександра Кошиця, Леся Курбаса,
Михайла Бойчука, Павла Ковжуна, Василя
Авраменка,

Євгена

Маланюка,

Олександра

Довженка, Святослава Гординського та деяких
iнших видатних постатей української естетичної
та духовної культури) виявляє одну зi специфiчних рис українського культурної дiйсностi. У
другiй пол. XX ст. обставини для формування
такого типу особистостi були не менш складними,
як у попереднi iсторичнi перiоди. Давався взнаки
драматичний розлам цiлiсного органiзму української культури, свiдоме нищення московським i жодна блискуча кар’єра не варта нацiональнототалiтарним режимом в Українi дiячiв мистецтва го самообману. Бiльше того, в iнтонацiях викота їх творiв. Культурне пiдпорядкування Москвi нання пiсень щораз сильнiше проявлявся компов умовах УРСР, з одного боку, та природна нент замрiяностi i туги української народної пiснi,
асимiляцiя української культури щодо iнших в цього вищого iдентифiкату душi Українця. Переумовах дiаспори послаблювали сам ландшафт виданi вже у нових технологiях записи пiсень у

РОМАН ЯЦIВ. Володимир Луцiв...
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виконаннi маестро Луцiва розкривають глибину ра Луцiва, його високий авторитет в структурах
взаємопроникнення етнонацiонального мелосу та Української Греко-Католицької Церкви, громадкласичних форм свiтової музики через стверджен- ських колах захiдної української дiаспори, серед
ня емоцiйностi самого спiвака.
Розв’язуючи цю вкрай складну професiйну задачу на взiрець О.Кошиця чи О.Архипенка, Володимир Луцiв ще бiльше повертається до Українського Свiту в досвiдах культури i мистецтва, жертовно себе вiддаючи громадським та
культурно-органiзацiйним справам. З їх числа
важливо згадати працю в Союзi Українцiв Британiї, газетi “Українська Думка”, близькi творчi
взаємини з художниками Робертом Лiсовським,
Галею Мазуренко, Ростиславом Глувком, Святославом Гординським, Григорiєм Круком та iншими. Щораз глибше занурюючись у культурну спадщину, маестро Луцiв зi своєю дружиною
формує власну колекцiю мистецьких творiв, в рiзний спосiб популяризуючи нацiональнi артефакти
в Англiї, США, Канадi, Нiмеччинi. Це посилює його суспiльний авторитет, i невдовзi Володимир Луцiв стає фактично амбасадором української культури у Великiй Британiї, часто запрошуючись на Радiо-BBC у статусi коментатора з
рiзних питань культури, науки, полiтичної iсторiї.

письменникiв, музикантiв, художникiв. Маестро
не шкодував енергiї i матерiальних витрат для того, щоб встановлювати прямi контакти мiж творчими колективами та особистостями України та
свiту. Володимир Луцiв головним чином доклався
до вшанування у Львовi та Києвi таких iмен, як
Ростислав Глувко, Галя Мазуренко, Роберт Лiсовський, Олександр Харкiв, Святослав Гординський та iнших унiкальних постатей українського
образотворчого мистецтва.
Формат особистостi Володимира Луцiва має
великий монографiчний вимiр, тому вкрай непросто вiддiлити одну iпостась його дiяльностi
вiд iншої. Його енергетичний баланс вiдповiдає
типологiчнiй якостi людини-титана – митця ренесансної конфiгурацiї талантiв i чинiв. Маестро
залишається дiєвим чинником формування якiсно
нового рiвня української духовної та естетичної
культури, органiчно пов’язаної з високими осягненнями свiтового елiтарного духу. Нацiональнi
справи в українськiй культурнiй дiйсностi мають
шанс покращитися саме завдячуючи його iндивiдуальному досвiду i провiдничому таланту. З по-

Динамiчна натура i далекогляднiсть Володи- зицiї 80-лiтнього ювiлею спiввiтчизники повиннi
мира Луцiва ще бiльше проявилися напередод- дослухатися до його цiнних порад, в яких закнi i пiсля вiдновлення державностi України. Йо- ладений темперамент i ресурс великого творчої
го культурнi, а також церковнi iнiцiативи поч. сили. Володимир Луцiв залишається спiвтворцем
1990-их рр. мали насправдi фундаментальне зна- високого статусу нацiонального мистецтва, який
чення для цього iсторичного етапу в життi на- неодмiнно замiнить пострадянську модель митця
цiї. Всецiло вiддавшись поглибленню процесiв i визначить свiтову перспективу державної Укранацiонально-культурного пробудження, вiн iнi- їни. Многая лiт i нових творчих звершень, Дороцiює численнi заходи, якi, як правило, мали син- гий Маестро!
тетичний характер i були скерованi на розбудову культурно-мистецького життя в нацiональному iнституцiйному форматi. Саме тодi спiввiтчизники вiдчули значимiсть постави Володими-

