
28 квітня 2018 року представники кафедри стали учасниками унікальної  

Літературно-музичної зустрічі, приуроченій пам`яті одеським літераторам 

 

         Унікальність проведеної Одеською обласною Радою миру зустрічі 

(ООРМ) полягала в тому, що відбувалася вона в подвір`ї будинку № 1 по вулиці 

Пироговській в м. Одесі. Цей будинок у 1950-х був спеціально зведений для 

одеських літературів. Нині на цьому встановлені дві меморіальні дошки - Івану   

Петровичу Гайдаєнку (1914 – 1994) і Володимирові Лясковському (1917 – 

2002).  

         Для сучасних читачів нагадаємо, Іван Петрович Гайдаєнко – автор 52 

книг, голова одеської письменницької організації, дуже порядна людина, яка 

постійно дбала про своїх побратимів - майстрів пера. Саме за його ініціативою і 

споруджений цей будинок. Окрім цього, він був засновником і першим головою 

Одеської обласної миротворчої організації, яку очолював понад 20 років 

поспіль. 

         Володимир Георгієвич Лясковський видав 42 книги загальним накладом 5 

мільйонів примірників, включаючи першу на тодішніх радянських теренах (у 

1943 році) повість про  про подвиг «молодогвардійців». 

         В будинку літераторів в різні часи  мешкало й чимало інших відомих 

прозаїків і поетів: Іван Рядченко, Юрій Усиченко, Віктор Бершадський, Юрій 

Трусов... Усі вони були різними, але об`єднувало їх одне - незламний дух і 

любов до рідної землі. Свій патріотизм вони довели особистим прикладом в 

буремні, ратні роки війни, повернушись з неї героями, в повоєнний час і, звісно 

ж, прекрасними й безцінними творами, що залишили своїм нащадкам. 

         Зустріч, яка зібрала в цьому місці кілька десятків небайдужих людей з 

числа письменників і поетів, миротворців і артистів, журналістів і молоді, 

мешканців будинку, а також дітей була першою з таких творчих зустрічей  

талановитої інтелегенції Одеси. Під відкритим небом  звучали пісні, вірші, 

промови про життєвий шлях одеських літераторів, про мир і злагоду, про День 

Перемоги над гітлерівським фашизмом. Поети Станіслав Стриженюк (доречі, 

один з перших поселенців будинку літераторів), Іван Рябухін, прозаїк, академік 

Богдан Сушинський, а також заступник голови ООРМ Володимир Павлюченко 

запропонували створити на цьому подвір`ї тематичну стелу на честь одеських 

літераторів та видати про них довідкові матеріали.                     

         Вела програму перший заступник голови ООРМ, член Національної 

спілки журналістів України Валентина Гайдаєнко (донька Івана Петровича 

Гайдаєнка). Кафедру преставляли к.і.н., доцент, член президії ООРМ Іван 

Усатюк, а також слухачі факультету публічного управління та адміністрування 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України Мар`яна Кучерук та Альона Бугова.  

         Захід був цікавим, змістовним й сприяв підвищенню якості  навчально-

виховного процесу в інституті. 

          
      

 


