
Історії радіолюдей Харкова 

Вона не любила відзначати свій день народження на роботі. Якось я 

просто зайшла її привітати, без очікувань спільного застілля в обідню 

перерву. Літня спека зупинилася ще на порозі радіодому. Ніби зрозуміла, що 

й без неї розпечена техніка на другому поверсі (магнітофони, пульти), а на 

першому прохолодніше, але кілька старих дверей її не пропустять. Відчинила 

одні з них, за якими мала бути іменинниця,  – й розгубилася. Владлену 

Вікторівну заступили-затулили колеги. Якусь мить ще тривало гудіння 

хаотичних розмов, а потім я почула дзвінкий голос В.В.: «Іди до нас кавуна 

їсти!» Обідальники розступилися. Побачила на столах талері із насичено-

рожевими скибками, що аж виблискували іскорками цукру, схожого на іній. 

Ще були шоколадні цукерки. Дефіцитні. 

Можливо, це  1986 рік, її 50-річчя, 

постчорнобильський червень, коли всі 

українські курорти заповнені дітьми, 

особливо київськими? Тоді В.В.  могла не 

поїхати  із чоловіком до моря «дикунами», 

що часто робили своїм «Запорожцем» з 

наметом. В.В. жартувала, мовляв, машина 

під мініатюрний зріст, можу в ній спокійно 

спати в дорозі. Важко уявляла її собі десь 

серед приморських пісків і кущів. Біля багаття з казаночком.  Природніше – у 

прохолоді кабінету в радіодомі, де на стінах – театральні афіші, картини, 

подаровані художниками-героями передач. І за спиною В.В. – шафа із 

книжками, більшість із дарчими написами. Поезія, проза, науково-популярні 

видання. «Радіомамі», «радіоняні»  – згадувалося в них досить часто. Те, що 

ви прочитаєте далі,  нагадує подарунок самим собі. Іноді корисний, іноді – 

кумедний, іноді – бо годиться щось на згадку про спільні години чи навіть 

десятиліття. 



Коли ми їли того іменинного кавуна, ще не було одноразового 

пластику. І в мене, позаштатниці, не  існувало на радіо власної тарілки та 

навіть і чашки. Вибрала найменшу і найтоншу скибку, але сік все-одно потік 

між пальцями на підлогу.   

Пишу про це серед снігів, а пахне зовсім не  стиглим watermelon. 

Англійці склали два слова, як дві скибки. Вийшла водяна диня або кавун.  

Скільки радіоводи розлилося-відхлюпало! Пахне мені старою рудою 

радіоплівкою, яку вміла В.В. знову акуратно змотати із розсипаного на 

підлогу в цупкенький акуратний рулон.  Історію Харківського обласного 

радіо так не підхопиш на тарілку, не запустиш заново на великому 

монтажному магнітофоні. Але вдячна усім, хто був колись у радіодомі, хто 

озвався на мої листи. Деякі із них коментуватиму. Радіо багатьом прищепило 

звичку інакше розрізняти голоси і слова, відчувати за звуками смак життя.  

Частуйтеся! 

Ірина Мироненко ( студентка-позаштатниця 80-х, у штаті радіо від 

січня 1992 до грудня 2020 )    
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Хтось,здається Конфуцій, застерігав: «Не 

дай вам Боже жити в часи змін!» В часи, коли я 

очолював Обласну державну 

телерадіокомпанію, ці переміни якраз визрівали. 

Колишній червоний директор Леонід Кучма, 

якого українці обрали президентом, натужно 

будував в колишній радянській республіці лад, в якому ми борюкаємося й 

досі: олігархічно-феодальний з деяким національним колоритом. Колорит 



цей, принаймні на першому етапі, передбачав існування державного радіо та 

телебачення. З фінансуванням цієї структури  було  значно гірше.  

Досить було мені відчинити двері помпезного п’ятого під’їзду 

харківського Держпрому,щоб зрозуміти: тут панують злидні. І виходило так, 

що з одного боку численний колектив структури полегшено зітхнув: 

«прислали»  їм в генеральні директори не колишнього чиновника, а все-таки 

журналіста, а з іншого цьому самому директору попервах було не до 

творчості. Нестача бензину (а це виїзди в регіон знімальних груп), вічна 

поломка телевізійної техніки, старезних автомобілів і купа інших проблем 

мали б ставити цю саму творчість, вдамся тут до телевізійної термінології, не 

на передній план, а дай Боже, щоб не на задній. На щастя так не сталося, але 

ж мова про радіо, так? 

Існування цього самого радіо в одній структурі само по собі було 

парадоксом (так і напрошується порівняння про «коня и трепетную лань»), 

але мені встановити  контакти з радійниками виявилося несподівано легко. 

По-перше, головним редактором, а відтак автоматично й моїм заступником, 

на обласному  уже була Світлана Кублицька, яку я ще пам’ятав тендітною 

дівчинкою Світланочкою Проявою  – вчився з нею на сусідніх курсах на 

журфаці Київського університету. По-друге, для журналістів-радійників  я 

був колегою  – ще недавно працював власним кореспондентом «Голосу 

Америки»  й ми з ними часто пересікалися на різного роду прес-

конференціях . По-третє, тут на той час склався своєрідний  матріархат  –  

якраз незадовго до мого приходу обласне радіо покинув, перейшовши у 

власкори, Саша Швець, на київську структуру став працювати Всеволод 

Чебодаєв і тільки Юрій Вірченко, диктор, радував слухачів (а заодно і 

пасажирів Харківського метрополітену) своїм баритоном. Дівчата, що 

залишилися, пройшли гарну, часом сувору школу з вимогливими 

наставниками (тут слід згадати легенду харківського радіо Владлену 

Вікторівну Костенко) і впевнено захопили свою частину журналістського 

пирога. Спрощено це виглядало так: зранку до старовинної будови в центрі 



міста, що до революції була школою білошвейок, стікався струмочок 

працівників радіо  – як журналістів, так і технічних. А вже ближче до вечора, 

в прайм-тайм на Чернишевську, 22 до Світлани Кублицької привозили 

обласних начальників, що прагнули поділитися з жителями чималенької 

області своїми здобутками, до Віталіни Зіньківської з’являлися політики чи 

ті, хто прагнув ними стати, ну а до Іри Мироненко приходили пішки люди 

творчі й гострі на язик. Ну, а де матріархат  – там мир і порядок. Дівчата 

працювали професійно, обласне радіо слухали  у Харкові та  

найвіддаленіших містечках і селах. У зворотньому зв’язку нам всім довелося 

переконатися досить швидко при обставинах несподіваних. 

 Річ  у тім, що Україна наближалася до революції. «Помаранчевий» 

майдан не виник сам по собі. Більш навіть ніж нерівність, що стрімко 

зростала, людям  допікали  несправедливість, корупція, якою була 

просякнута влада як у Києві, так і на місцях. 

Відомий столичний журналіст Євген Кисельов (тут я маю на увазі 

столицю українську) розповів, як дві «кнопки», тобто канали державного 

російського телебачення за півроку зробили з нікому не відомого майора 

КДБ  Володимира Путіна національного лідера. Сталося це зовсім недавно, 

коли  Інтернет ще був у зародковому стані, про Фейсбук і різні там твіттери 

та телеграм-канали людство ще не знало. 

Наші «рідні» українські олігархи, яким за «смішні гроші» дісталися 

колишні радянські заводи-пароплави вже не задовольнялися своїми 

футбольними клубами. Наявність персональної «кнопки», тобто власного 

телевізійного або радіоканалу додавала не лише престижу, а й дозволяла 

впливати на політику. Ніколи не забуду тієї наради на Хрещатику, 26, в 

державному телерадіокомітеті, коли нам, генеральним директорам обласних 

телерадіокомпаній  повідомили, що наші телевізійні частоти, якими 

розповсюджувався сигнал обласного телебачення по областях, перейдуть 

новоствореному олігархічному каналу  «Інтер». Ціною неймовірних зусиль  –  

не буду вже вдаватися в подробиці  –  нам вдалося відновити більшу частину 



покриття, вже на нових частотах. Моєму колезі в Донецьку повезло менше: 

місцева телекомпанія залишилась працювати на єдиній частоті. Відтак, 

найбільша в Україні телерадіокомпанія (близько чотирьохсот співробітників) 

вела трансляцію лише на Донецьк навіть без приміської зони. Величезну, 

п’ятимільйонну  область «захопили» не лише «Інтер» та вже створена 

Рінатом Ахметовим «Україна». Мізки місцевих жителів активно промивали 

російські телеканали. Результат цього всього ми й побачили за неповні 

десять років…. 

Щодо харківської телерадіокомпанії, то попри все ми умудрялися не 

виживати, а жити. Нас не обминали рекламодавці і ми, заробивши грошенят, 

зуміли поміняти древні УАЗи на новенькі «Жигулі», докупили 

найнеобхіднішу телевізійну техніку, дещо перепало й радійникам. Я навіть 

віддав дівчатам свої, ще з часів праці в «Голосі Америки», професійні 

магнітофони  «Соні», які дуже їм допомогли на виїздах. «Мої» дівчата з радіо 

постійно перемагали на всеукраїнських творчих конкурсах, група, яку 

очолила телевізійниця Люда Морозова, вийшла  на європейський рівень з 

фільмом «про любов»… А ще державне  телебачення й радіо все ще потужно 

впливало на електорат,  а отже інтерес до них знову виник не лише в 

глядачів-слухачів та рекламодавців, але й у влади та в тих, хто на цю владу 

мав безпосередній вплив.  

Такий вплив, крім усього іншого могло забезпечити радіо FM: життя 

ставало динамічнішим , а це радіо  можна було слухати в автомашині. Якраз 

частоти радіо FM стали лакмусовим папірцем для держави: ми, її 

представники – бо ж представляли державне радіо та телебачення – отримати 

ці частоти не мали жодних шансів. Все діставалося олігархам. Як приклад: 

прагнучи за будь-яку ціну цю частоту отримати, я домовився про спільну 

заявку з Віктором Набруском – тодішнім головним редактором 

всеукраїнського радіо,  а заодно й колегою по журфаку. Не допомогло: 

«наша» частота дісталася якомусь, щойно створеному товариству з 

обмеженою відповідальністю з міста Новомосковська, за яким, як мені 



шепнули, стояв зять Кучми Віктор Пінчук… Ще гіршою стала ситуація й з 

телебаченням. Не лише в  Донецьку, про який  я вже згадував, але й у 

більшості обласних центрів, про що розповідали мені колеги-генеральні 

директори, місцеві «очільники» забирали у державного телебачення 

найкращий час, створюючи, під наступні президентські вибори «своє» 

телебачення. Про свої  «розборки»  з тодішнім харківським губернатором 

розповідати не буду: людини вже немає на світі, що там вже…Скажу лише, 

що шансів у протистоянні він мав набагато  більше. Тиск був задіяний і 

психологічний  і, так би мовити,  технологічний: нам серед зими відключали 

опалення, а в холоді телевізійна апаратура працювати не може. Так що ідея 

страйку з’явилася у мене неспроста  – довели. Інша річ, що цю ідею треба 

було реалізувати, а я, ініціатор страйку, автоматично переставав бути 

начальником: страйк  – справа добровільна, тут не накажеш. І колектив –  

вірніше обидва колективи мене підтримали! Ні, не одностайно  – кілька 

людей утрималися  – повна демократія. І тут почався шалений рух! Вже до 

вечора про наші наміри дізналися в місті і до мене з’явився організатор і 

фронтмен  популярного серед молоді гурту. Вже наступного дня, ближче до 

вечора, на східцях п’ятого під’їзду Держпрому, по суті –  на головній площі 

міста гурт цей заводив харків’ян танцювальними мелодіями, які 

перемежовувалися репліками фронтмена та моїми короткими виступами про 

погану владу, яка душить свободу слова. Телевізійники та радійники, що 

приходили на роботу, але не працювали  – бо ж страйк! –  підспівували 

фронтмену й підтанцьовували під музику. На екранах телевізорів усієї 

області висіла «плашка»  «Ми страйкуємо!», час від часу знову ж включався 

я, як генеральний директор,  озвучуючи  наші вимоги. А от з радіо…Тут 

виникла складність, яку не врахували: радіо  – це не телебачення, тут плашку 

не повісиш. Радіо  – проводове, і коли воно мовчить,  зв’язківці,  особливо 

«простимульовані» владою, що хоче припинити мої виступи,  запросто 

можуть нас відімкнути.  І тут у когось з технічних працівників радіо 

з’явилася геніальна думка: метроном! Після мого виступу включався звук 



метронома. Звук моторошний  – серед наших слухачів ще жили люди, які 

пам’ятали часи війни і блокадний Ленінград. Перелякані харків’яни  бралися 

за слухавки, прагнучи вияснити, чи, крий Боже, не почалася війна. Дзвінків 

було багато – радіо слухали таки дійсно дуже багато людей! Добре ще, коли 

скаржилися в ЖЕК, але ж додзвонювалися  навіть до адміністрації 

Президента! Саме метроном змусив адміністрацію обласну поступитися. Вже 

через кілька днів мене покликали «до самого». Я перейшов через площу, 

зайшов у кабінет, і губернатор, не піднімаючи голови сказав приблизно таке: 

  – Припиняй уже цей ваш страйк! Я відмашку дав, поки-що вас не 

чіпатимуть!... 

«Поки що» – тут стало ключовим. Пережити нам тоді всім разом 

довелося чимало. Серед подій значимих була й спроба силового захоплення 

обласного  телебачення, і Помаранчева революція, коли наша ПТВС-

пересувна телевізійна станція єдина в Україні забезпечувала включення 

харківського майдану на підтримку київського. Було щемке відчуття свободи 

і, дуже швидко, гірке розуміння того що «хепі енд» – щасливий кінець  –  

можливий лише в голлівудських фільмах, але аж ніяк не в українських 

реаліях. Хоча… 

Цими днями несподівано сталося те, на що ніхто не сподівався: Рада 

національної безпеки і оборони з подачі президента закрила три пропутінські 

канали, які, по суті, працювали на державу-агресора. У медійно-

інформаційному шквалі, що вибухнув буквально відразу,  якось не 

поміченими залишились дві речі: Спілка журналістів України, до речі, 

фінансована державою, устами  свого голови це рішення РНБО засудила. А 

ось члени спілки з Харкова – сміливий крок влади, на який вона врешті решт 

спромоглася – повністю підтримали. Дуже уважно вчитувався в прізвища 

підписантів: принаймні кожен третій так чи інакше мав причетність до 

харківського радіо! Хлопці, дівчата, я щасливий, що ми знову  разом. Як і 

вам, мені хочеться вірити, що буде й на нашій вулиці свято  – житимемо у 



цивілізованій, справедливій вільній країні! Метроном, запущений колись на  

харківському радіо,  досі відбиває час… 

 

«ДОМІК» НА ПУШКІНСЬКІЙ І РАДІО 

Володимир Гальперін, 

  галерейник, 

 2003-2011 рр. – директор 

Харківського обласного 

центру народної творчості. 

 Заслужений працівник 

культури України 

 

Афіша арт-центру Гальперіна 

пропагує українське мистецтво 

(Німеччина,  Вайден) 

 

Дуже цікава тема. Завдяки 

нашому обласному радіо всі події, які 

відбувалися у нас протягом десятиріч,  

висвітлювалися в ефірі. В далеких 

селах та невеличких містечках Харківської області люди слухали народні 

пісні, вистави народних театрів, фольклорні виступи кращих колективів та 

виконавців. Вони  залишились в історії народної творчості Слобожанщини 

тільки завдяки наполегливій роботі працівників нашого радіо. Мені 

пригадується багато різних випадків нашого спілкування. Хочу розповісти 

про деякі з них. 2003 рік – «Слобожанські передзвони». Перший фестиваль 

такого високого рівня у Харківській області. У фестивалі беруть участь всі 

райони Харківщини, і завдяки нашим чудовим радійникам у кожному селі 

Харківської області знали про подію, стежили за нею і раділи за своїх 

земляків  –  учасників фестивалю. На обласному радіо транслювалися 

концерти учасників і гала-концерт переможців, який проходив у ХНАТОБі.  

Ще один обласний конкурс, який послідовно висвітлювався Обласним 

радіо,  – «Вічне слово Кобзаря». Радійники завжди були великими друзями 



нашого «доміка», тобто ХОЦНТ. Згадується творча робота Ірини Мироненко.  

Завжди усміхнена, високопрофесійна людина. Одна з небагатьох небайдужих 

до народної творчості і культури журналісток. Десятки конкурсів і 

фестивалів ми разом пройшли по дорогах Слобожанщини.  

 

РАДІО МОГО ДИТИНСТВА  

Ярослав Скидан, 

поет, перекладач 

У дитинстві в нас часто не працював телевізор, проте майже завжди 

говорило на кухні радіо. Воно заміняло і телевізор, і будильник, і театр. 

Здавалося, воно було повноправним членом родини:  із ним розмовляли, 

йому раділи, іноді навіть сварили за щось. Пам’ятаю, як залізав із ногами на 

табурет, підсувався ближче до підвіконня і зачаровано нашорошував вуха. 

Маленький жовтуватий приймач, бабусин ровесник, мав красивий голос, 

яким зачитував новини, повідомляв погоду, декламував вірші, ділився 

цікавинками. Особливими для мене були харківські передачі. Саме із них я 

дізнавався про культуру Слобожанщини, відкривав для себе нові імена поетів 

і письменників, а тоді бігав до бібліотеки, аби почитати когось із них. 

Пам’ятаю, як спершу довго мріяв довідатися, де розташована ота диво-

будівля, з якої транслюють передачі, а пізніше, дізнавшись адресу, часто 

проходив Чернишевською повз редакцію радіо. Вона мені здавалася великим 

приймачем, у якому, наче в скарбниці, зібрано сотні й тисячі голосів. 

Тоді, у дитинстві, я, хлопець із передмістя, з Дергачів,  часто уявляв 

себе диктором, але ніколи не міг повірити, що колись потраплю на радіо. 

Якось мені зателефонували, і приємний жіночий голос запросив дати 

інтерв’ю. Сказати, що я зрадів, – нічого не сказати. Я був шалено радий, але й 

дуже схвильований, бо відчував відповідальність: треба готуватися, адже 

кожне моє слово буде почуте багатьма людьми. Пані Юлія Ільницька, саме 

так звали співробітницю редакції, провела мене таємничими кімнатами, і ми 

опинилися в самому серці радіодому, там, де народжувалися голоси. 

Прилади, мікрофони, напівтемрява і приємний жіночий голос, який 



створював атмосферу затишку. Зустріч була короткою, але назавжди 

врізалася в пам’ять. Ми говорили про мою першу збірку.  Коли інтерв’ю 

випустили в ефір, я був в іншому місті, тому не міг його послухати. Але 

заздалегідь повідомив про передачу родичів і знайомих, навіть зателефонував 

братові, із яким давно не спілкувався. Того вечора я сидів біля вікна, 

вдивляючись у жовте світло ліхтарів чужого проспекту, і тішився з того, що 

люди, розділені кілометрами, думками і долями, бодай протягом цих 

двадцяти хвилин будуть на одній хвилі... Радіо здатне об’єднувати. 

 

БЕЗ НЕЇ ПОХИТНУВСЯ СВІТ  

Наталя Матюх , 

 поетеса, журналістка, 

позаштатниця радіо 80х рр. 

 

Наталя Матюх, Владлена 

Костенко, Валентина Овод, 

Георгій Костенко 

 

У мене збереглася 

унікальна чорно-біла світлина 

1983 року. На ній я в ситцевому платтячку, з хвостиком, дуже весела. А біля 

мене Владлена Вікторівна зі своїм чоловіком Жорою та моя землячка із 

Чернігівщини Валентина Овод – ми розмішуємо якусь фарбу чи штукатурку, 

такі собі справжні майстри з відрами, банками, малярськими щітками. Ну 

скажіть: де це видано, щоб старший редактор літдрами обласного радіо, така 

відома, досвідчена, талановита й шанована прийшла у вихідний (та ще 

прихопила свою половинку), аби допомогти робити ремонт позаштатній 

підопічній!!! Та ще й  не додому (в квартиру, будинок), а в кімнатку 

гуртожитку!!! Тоді я працювала у «Вечірньому Харкові», головний редактор 

якого Валер’ян  Іванович Єськов (світла пам’ять йому теж!) добився, аби 



мені виділили окрему кімнатку в гуртожитку автотранспортного технікуму 

на вулиці Воробйова. Владлена Вікторівна, розпитавши мене про моє житло, 

обурилася: «Як можуть у незатишному закапелку писатися гарні вірші та й 

узагалі чи може в ньому жити молода гарна жінка?!» (десь майже дослівно). 

Отже за суботу – неділю «закапелок» мій перетворився на милу блакитну 

кімнату з рівнесенькою білосніжною стелею й блакитними, як стіни, 

дверима, а комендант стала першою вітатися ще здалеку!.. Познайомилися 

ми, пам’ятаю, в письменницькому клубі, коли я тільки приїхала до Харкова – 

Владлена Вікторівна,як завжди, робила репортаж з якогось вечора, почула 

мої вірші, вони їй сподобалися, й відтоді ми вже не розставалися.  

Саме вона запропонувала мені спробувати свої сили на радіо, по-

материнськи опікувалася мною (завжди цікавилася, чи не голодна я, й майже 

завжди «підгодовувала» своїми бутербродами та чаєм). Нерідко я 

засиджувалася за північ у редакційному кабінеті за монтажем своєї передачі, 

йти в гуртожиток, куди впускали до 23.00, не могла, тому залишалася 

ночувати на маленькому дерматиновому диванчику. Владлена Вікторівна 

дала мені вкриватися свою хутряну жилетку й домовилася з охоронцями, щоб 

не чіпали мене… А ще пам’ятаю, як їздила з нею та її Жорою в ліс по 

опеньки, як пекли ми там картоплю у вогнищі й говорили про моє вже 

особисте життя, я читала вірші… Взагалі, коли ЇЇ не стало, переді мною 

похитнувся світ!.. Дивлюся зараз на фото й не можу стримати сліз… 

 

ДЕСЯТЬ РОКІВ ЩАСЛИВОГО СПІЛКУВАННЯ  

Світлана Зайцева (Глибицька),  

поетеса, бібліограф ЦНБ 

Каразінського університету 

Була колись за часів Радянського Союзу передача «Радионяня». Але, 

вкладаючи в це слово дещо інший сенс, подумала так про Владлену 

Вікторівну Костенко. Адже вона виплекала не одне покоління 

радіожурналістів, стала для них «радіомамою», «радіонянею». І це – крім її 



власної творчої роботи, коли вона своїми передачами буквально вивела у світ 

багатьох і багатьох харківських письменників, які стали згодом маститими і 

знаменитими. 

Владлена Вікторівна  була «радіонянею» і для мене. 

Одного разу, зробивши зі мною, як з автором віршів, радіопередачу, 

вона запропонувала і мені готувати передачі про поетів. Пропозиція була 

несподіваною. Адже у мене залишалася і основна робота. Але я знала в 

Харкові багатьох гарних поетів, які перебували «в тіні», і мені захотілося 

підняти їх із невідомості. І я погодилася.  Припало це  на початок 1990-х 

років. 

Наступне десятиліття  було щасливими роками нашої співпраці. 

Щасливими для мене. Працювати з Владленою Вікторівною було велике 

задоволення: стільки приязні, доброзичливості, світла в очах і при цьому 

вимогливості проявляла вона! Маленька, усміхнена, елегантно і своєрідно 

одягнена, вона являла собою щось святкове і надихаюче. Пізніше, коли ми 

здружилися, і я бувала у неї вдома, дізналася, через які життєві труднощі 

доводилося їй проносити свою радісну посмішку, свої святковість і веселість. 

Але всі проблеми залишалися за порогом її будинку. Радіо для неї було 

щастям, улюбленою роботою. 

У чому ж полягало наше із Владленою Вікторівною співробітництво? 

Спочатку ми з героєм мого радіонарису записували розмову і вірші. Це могло 

бути в студії на Чернишевській, 22, а якщо авторові стан здоров'я не дозволяв 

дістатися до будинку обласного радіо, мені давали диктофон, і я їхала до 

поета. Потім розшифровувала записи, укладала на папері передачу і несла 

свій напівфабрикат Владлені Вікторівні, в її редакторські руки. І вже з її 

допомогою, в результаті спільної «довипічки», і з'являвся готовий 

«кулінарний виріб». 

Так ми зробили з нею десятки радіопередач. Спочатку когось з авторів 

я знала особисто, потім мені давали рукописи талановитих поетів, і вони теж 



потрапляли до ефіру. Перераховувати імена не варто – це зайняло б занадто 

багато місця. 

Але можу розповісти про найнеординарніший особисто для мене 

випадок, коли треба було терміново «закрити вікно», яке несподівано 

утворилося. Владлена Вікторівна зателефонувала мені: чи є в мене хтось, про 

кого можна негайно зробити передачу? Незадовго до цього свого друга 

рекомендував мені Олександр Охріменко, який працював тоді керівником 

літературної студії обласного Палацу дитячої та юнацької творчості. Він 

казав: «Знайомся: Ілля Ріссенберг. Такого поета ти ніколи більше не 

знайдеш!». Я попросила у Іллі добірку віршів. Виявилося, усі його вірші 

(сотні, якщо не тисячі) були написані на шматках паперу олівцем; друкувати 

їх він не міг – в нього не було друкарської машинки, та й не вмів, і, крім того, 

у нього важко хворіла мати, йому було зовсім не до того. Але він прочитав 

мені один короткий вірш, який і насправді був дуже гарним. І все ж, 

обмінявшись з Іллею телефонами, попросила підготувати добірку, написану 

хоч олівцем, бо я не можу робити передачу на основі одного вірша. Відтоді 

від Ріссенберга відомостей не надходило. 

Розповіла про цього поета-інкогніто Владлені Вікторівні. Вона була 

згодна ризикнути, бо іншого виходу не було. Домовилася з Ріссенбергом про 

зустріч у нього вдома, бо він не міг залишити матір. І ось ми сидимо з ним у 

кімнаті, магнітофон включений, і я прошу Іллю читати вірші… 

Тепер Іллю Ріссенберга (якого, на жаль, вже теж немає серед нас) знає 

уся літературна громадськість Харкова. Неодноразово в різних аудиторіях 

він читав свої вірші, які важко сприймалися на слух.  Але його добірки вже 

почали виходити у відомих часописах і альманахах, з’явилися і власні 

книжки. 2011 року він став лауреатом «Русской премии» у номінації «поезія» 

(це міжнародна премія для письменників, які пишуть російською, але живуть 

поза Росією. До речі, друге місце посів поет, який мешкає у США).   

Але тоді… Можете уявити мій стан, коли я тривалий час слухала потік 

запаморочливо незрозумілих довжелезних віршів, у яких була своя музика, 



відчувалося щось всесвітнє та геніальне, проте як це можна було випустити в 

ефір? 

Однак треба було виручати Владлену Вікторівну. І я зробила передачу, 

огорнула  вірші Іллі Ріссенберга коментарями на кшалт, що це, мабуть, поезія 

майбутнього, яка повна космізму і незвіданої глибини... 

Передача вийшла. А втім, після неї Владлена Вікторівна сказала мені: 

«Більше Ріссенберга не повинно бути на радіо!». Цього вже й не було 

потрібно. Окрилений Ілля почав пробивати собі  шлях до читача. 

Радіо – це велика сила. Воно не тільки дає можливість донести художнє 

слово до багатьох слухачів, але й надихає авторів на подальшу творчість, дає 

відчуття їхньої потрібності людям. 

Коментар Ірини Мироненко.  

Світлана Глибицька підказала мені  джерела, до яких можете 

звернутися й ви, почитати про В.В. 

Оповідання Інни Мельницької «Серебрянная роза»  –  це частина   диптиху.  

Мельницкая Инна. Прости меня, Италия! : диптих // Нева. 2014. № 11.   

с. 99–113. Про В.В. Костенко с. 99-100 

Полякова Ирина. Город знал своих поэтов и писателей с ее голоса.  

Владлена Костенко чуяла   Божий дар за версту / И.Полякова// 

Панорама. 2000. 24 марта. С.14  

  

Вона сумно пішла з радіодому не просто на пенсію, а із професії. 

Спершу програми почала начитувати із зусиллями, з великою кількістю 

дублів, бо не могла змиритися, що голос уже не той. Тоді для неї вигадали 

посаду шеф-редактора, щоб працювала з новачками над мовою і стилем. 

Страждала, не могла на щось переключитися, коли залишилася вдома. 

Перекладами для видавництва не художніх тестів зайнятися категорично 

відмовилася. Можливо, це нагадувало їй роботу в НДІ з технічними 

паперами. Напівнатяками розповідала, що та робота привела її до психіатра, 



лікування й порад вишивати заспокійливим дрібним хрестиком. Тому В.В. 

ніколи не робила сюжетів  про вишивальниць, народних майстринь.  

Ще одним шеф-редактором на початку 2000-х вважалася Лілія 

Віталіївна Вейсе (в ефірі Весніна). Вона вчила виразному мовленню,  бо сама 

колись начитувала багато художніх текстів для різних програм. Ставила 

голоси новачкам. І теж без радіо швидко померла. 

 Світлана Глибицька та її колега Юліана Полякова поділилися зі мною 

цінним архівним матеріалом. 

 

 Гриф «Хранить 

постоянно». Справа 

студентки українського 

відділення фіологічного 

факультету Харківського 

державного університету 

ім.О.М.Горького. 1954-

1959 рр. За цими 

документами добра 

подруга В.В. Інна 

Володимирівна 

Мельницька збиралася 

написати прозу.  

Мені цікаво 

бачити, що почерк В.В. 

за багато літ майже не 

змінився. В редакції вона завжди шукала хоч рудого чи сірого паперу для 

чернеток сценаріїв, але ніколи не згоджувалася використовувати зворотний 

бік чогось старого, навіть власних текстів. Інтуїтивний страх, що чернетку 

знайдуть і їй щось «припишуть» як дитині арештованого 1937 року інженера 

Віктора Івановича Дженкова?  Владлена Дженкова писала: «українка, 



комсомолка, народилася 10 червня 1936 року в родині службовців у 

Борисоглєбську. Батько 1937 року розлучився з матір’ю і невдовзі помер».  

 Мені вона дуже неохоче розповіла, чому ніколи не пише про 

репресованих письменників. Коли в перебудовчі роки пішов потік публікацій 

про розстріляних і реабілітованих письменників, вона придумала цикл 50-

хвилинних радіопередач «Синівським поглядом». Не знаю, як умовила 

керівництво, щоб таку політичну тему вела я, студентка-позаштатниця. 

«Поглядом  доньки» ні їй, ні мені не подобалося. Кращого я не вигадала, але 

перепитала: «Чому Ви не хочете писати про тих, кому я швидше годжуся в 

онуки?» Ми були в кабінеті удвох. Вона страшенно напружилася, опустила 

голову і якось плутано почала говорити про арешт батька, який  походив із 

болгарського роду. І про меблі у маминій квартирі, які  викликали ненависть 

і страх, бо їх купили на гроші, ніби зароблені батьком і виплачені наприкінці 

50-х, коли його давно вже не було. Де саме його арештували,  вона не 

говорила. Це вже пізніше я прочитала про так звані «національні операції 

НКВС»  –  грецьку, болгарську. Історик Ігор Шуйський взимку 2021 року 

намагався допомогти мені  щось відшукати, але Борисоглєбськ – це Росія.  Є 

політв’язні Дженкови з інших міст і містечок. Деякі справи зберігаються у 

Донецьку. Тобто інженер Дженков міг розлучитися, щоб уберегти від тавра 

членів родини «ворога народу» дружину, Лідію Михайлівну Клеймьонову,  й 

своє крихітне дитя з іменем, що нагадувало про Владіміра Леніна.  

Лідія 1931 року закінчила інститут інженерів транспорту і потрапила на 

роботу до Сталінграда. 1939-го вона з маленькою донькою на руках уже в 

Харкові. З автобіографії  студентки Дженкової, золотої медалістки, без 

іспитів зарахованої до університету: «Евакуювалися в жовтні 1941 року із 

Харкова. Потрапили в оточення фашистів, виїхати далі не було можливості, 

тому змушені були залишитися на окупованій території. Матері довелося 

працювати чорноробом у лазні й пральні. Після визволення Радянською 

Армією тимчасово окупованої території мати  працювала в місті Жмеринці 

(де ми тоді жили) санітаркою  у військовому госпіталі. 1944 року за викликом 



із Харкова повернулася на попередню свою роботу на завод «Червоний 

Жовтень», де працює і зараз інженером з технічного навчання. Я з 1944 до 

1954 навчалася у 101-й  середній школі».  26 червня 1954 року Владлені 

виписали документ про закінчення школи, а  через три дні її вже зарахували  

до університету на підставі атестату, як тоді називали «відмінника середньої 

школи». Чи вибір української філології був зроблений раніше, чи щось інше   

–  я не розпитувала. 

 

Цікавий додаток до диплома.  Майже всі оцінки «відмінно», тільки 

чотири «добре». Канонічний тодішній перший рядок: «Основи марксизму-

ленінізму». Історія СРСР, історія України, логіка в переліку є. Але не вказано 

навіть «зараховано». Можливо, ці дисципліни в ті роки не викладали.  Добре 

у студентки В.В. Дженкової було з марксизмом-ленізмом, вступом до 

мовознавства, старослов’янською та сучасною українською мовою. Що 

ховалося за визначенням «західнослов’янська мова», не знаю. Філологам 80-

х пропонували на вибір польську і чеську. Ні поляки, ні чехи не були ніколи 



темою наших із В.В. розмов, хоча в гуртожитку ми читали кимось привезені 

газети польської «Солідарності» і на мовну практику до Познанського 

університету нас не пустили.  

Після університету В.В. залишилася в Харкові. Згадувала. що не 

поїхала тоді за своїм коханим за місцем його розподілу. Можливо, її 

особлива приязнь до позаштатних і штатних хлопців, бажання саме їх 

підтримувати було не тільки впливом дискримінації будь-яких колективів 

(«зате він не піде в декрет»), а  й інтуїтивним відлунням тієї вічної розлуки.  

 

КАК УХОДЬКО. ТАК И ПРИХОДЬКО  

Сергій Потімков, 

радіожурналіст 80-х рр., 

літератор, за фахом – військовий 

перекладач 

Думаю, у многих память – это 

неупорядоченный архив, где давнее прошлое 

всегда под рукой, а день вчерашний прозябает под  

сотнями пожелтевших от времени бумажек, бумаг 

и бумаженций. 

Сумбур воспоминаний, а не стройную 

музыку, и излагать, думаю, надо сумбурно… 

Армия догоняла меня, но не поймала. Я служил в Уганде, Эфиопии, а 

последний раз переподготовку проходил в близком и не жарком Чугуеве. 

Именно там и решил, что уйду из университета в систему Гостелерадио 

СССР. О том, что можно попробовать себя на областном радио, мне 

сообщила Инна Владимировна Мельницкая, замечательная женщина, 

отличный преподаватель английского языка и блестящий автор своеобычной 

прозы и стихов. Именно она бережно передала меня в руки другой 

замечательной женщины – Владлены Викторовны Костенко  – редактора 

областного радиокомитета. Мне было уже за тридцать. Нужно было забыть (я 



знал, что на время) всё, чему тебя учили прежде, и стать прилежным 

учеником на новой ниве жизнедеятельности. То были годы веселого ужаса, 

которые войдут в историю как ПЕРЕСТРОЙКА. Каждый день был не похож 

на прежний. Это было замечательно! Потом я научусь сам сочинять себе 

новый день, а тогда я послушно постигал хитрое в своей мнимой простоте 

радиоремесло под ненавязчивым руководством маленькой женщины, 

похожей на никогда неунывающего воробышка –  Владлены Костенко. Радио  

–  это Владлена! Так было для меня. И так будет уже всегда. 

Членом Союза журналистов СССР я стану ровно через год – это, 

поверьте, хорошая скорость профессионального продвижения. Я обхожу и 

объезжу весь Харьков. Будут конкурсы и премии. Будет цензура, которая 

будет разворачивать назад целые темы и передачи. Потом стыдливо вырезать 

страницы, потом абзацы, потом (о, чудо!) едва ли не отдельные мятежные 

буквы.  Потом я начну параллелить радиоработу с работой на телевидении. 

Это моя планида  –  уходить  во что-то новое. Но это будет потом. А тогда 

уютный особняк на Чернышевской станет домом.  

В этой «коммуналке» в маленьких комнатках жили не склочные люди, 

что выгодно отличало нас от того же коллектива ТВ с его завистливой 

атмосферой областного драмтеатра. Были совместные праздники, 

оглушительно смешные капустники, мастером которых был Володя Марков. 

Уже покойный. Ушли в потустронний эфир Миша Суходольский, Саша 

Белей, Сергей Дурашкин... Радио, как Сатурн, пожирало своих преданных 

сыновей. 

С целью побыстрее набраться опыта я сотрудничал со всеми 

редакциями  –  молодежкой, промышленностью, пропагандой. На меня стали 

коситься. Владлена с улыбкой пояснила, что меня подозревают в 

«заробитчанстве» –  безудержная погоня за рублем тогда не 

приветствовалась. Я «повинился» и творческую удаль поумерил.   

В архиве не останется ни одной из моих передач. Почему? А стоит ли 

это объяснять? Жалею только об одной. Я читал рассказы харьковского 



прозаика Миши Ялымова ( он тоже трагически до времени ушёл из жизни  – 

что за чертовщина такая!), так вот один из рассказов я оформил пением моей 

бабки – Евдокии Яковлевны Белогуровой. Её народные песни стоило бы 

сохранить... 

Сусанна Геннадиевна Розова, симпатично скрипучая старуха, легенда 

харьковского радио, которая, как я шутил, интервьюировала самого 

изобретателя Попова, возмущалась: Потимков, ты что артист? Кто дал тебе 

право художественную прозу читать?.. Не знаю, честное слово, не знаю. 

Наверное, Горбачев.  

После эфира с великим Борисом Чичибабиным –  первым эфиром после 

долгих лет забвения – раздался звонок. Дело в том, что в конце  передачи я 

объявлял, что остаюсь в студии и жду откликов.– Гордитесь собой? – Есть 

немного. – А ты у Степана Сапеляка интервью возьми, вот тогда и гордиться 

будешь. – А с кем я говорю? – С киномехаником. Меня зовут Генрих 

Алтунян.  

Так я впервые услышал эти фамилии, которые месяцы спустя станут 

громогласными. Я встретился со Степаном. Мы откровенно поговорили под 

запись, удивленную его рассказами. Шефом облтелерадио тогда был 

Анатолий Емец. Передачу он отклонил. Я тихо возмутился: – Анатолий 

Григорьевич, но ведь придет время, все равно придется об этом поведать, – 

Вот именно «придет время». А пока ещё не пришло.  

Емец. Осторожный, спокойный, улыбчивый, номенклатурно 

образованный. Он чувствовал время буквально поминутно. Мою 

телепрограмму «Комендансткий час» в харьковский эфир выпустит именно 

он. Наступит, видно, и такой час... 

До Емца всем рулил некто с дивной фамилией Приходько. Я его не 

застал. А вот его новаторский прием контроля за персоналом застал. 

Охранник каждое утро и каждый вечер выносил на вахту спецжурнал, где 

каждый сотрудник должен был оставить свою подпись. Журнал покоился на 

священном месте ровно полчаса. Потом его торжественно прятали в 



секретном месте. Процедура контроля была издевательски тупой и 

унизительно бессмысленной. Она позволяла работать буквально несколько 

минут утром, а потом вечером. Даже родная армия до такого безбожного 

иезуитства не додумалась бы! Этот журнал местные острословы окрестили 

журналом «Приходько и Уходько». 

Харьковское радио. Как неожиданно я там появился, так неожиданно и 

исчез. Как уходько, так и приходько. Ни фото не оставил, ни прощальной 

подписи. Как и женщина с революционно пламенным именем, именем- 

приветом – ВЛАДЛЕНА! Владлена, Харьковское радио, Владлена! 

 

 

Коментар Ірини Мироненко. Людям, довго причетним до радіо,  

легше наговорити, аніж написати. Отак записала дистанційно критика 

Валерія Дяченка. Коли побачила його вперше, не згадаю.  Ще працювала в 

багатотиражці велосипедного заводу і позаштатно на радіо, коли Валерію 

доручила Владлена Вікторівна зробити передачу про мою збірку. Про  

дебютний «Жіночий танок». 

 Домовилися про розмову  не студійну, під відкритим небом. Між ХВЗ і 

заводським гуртожитком, де я жила, був парк, ближче до стадіону 

«Металіст». Парк без музики, гойдалок і кав’ярень. Осінь тепла, але опалого 

листя багато, його назгрібали курганами в різних кінцях алей. Мій 

радіокритик вмикає диктофона, ми хочемо сісти на стару паркову лаву із 

спинкою,  а вона раптово перевертається разом із нами у листяну кучугуру. 

Регочемо, виборсуємося,  переконуємося, що магнітофон не постраждав і все 

пишеться. Це зараз би ті звуки могли доповнити розповідь про молоду 

поезію, але тоді, у 80х, коли існувала цензура і детальні розшифровки розмов 

та  опис усіх шумів у програмі,  хто дозволив би ремарку «Кореспондент і 

героїня нарису падають у купу листя й регочуть».  

Телефонні радіоспогади Валерій Дяченко почав із 70-х років. 

 



 

РАДІО ЗАПАМ’ЯТАЛОСЯ ЛЕГКИМ, РАДІСНИМ І 

ПІДНЕСЕНИМ 

Валерій Дяченко, 

 критик,  журналіст  

Я прийшов завідувачем літературно-мистецької критики в журнал 

тодішній «Прапор» (тепер «Березіль») по суті після університету. Доволі 

активно включився в роботу, в наші літературні змагання. Почав друкуватися 

у місцевій пресі. Швидше за все, Владлена Вікторівна, яка часто приходила 

до нас у Спілку письменників, помітила мене й запросила працювати на 

радіо. Журнал був республіканським. Я писав і для інших всеукраїнських 

видань статті-огляди і рецензії. Дещо йшло насамперед про харків’ян, робив 

варіанти для Владлени Вікторівни, ми тоді на радіо все це використовували.  

Радіо запам’яталося мені легким, радісним і піднесеним завдяки 

Владлені Вікторівні. Я туди прибігав, швиденько начитував те, що вона 

передивилася з моїх матеріалів. Інші люди допомагали мені з технічними 

радіомоментами. Запам’яталося, що я вів передачі про різних літераторів, 

їхні збірки. Владлена Вікторівна була роботою нашою задоволена, вона 

завжди до мене гарно ставилася. Казала, що мої огляди дуже подобаються 

слухачам. Це стимулювало мене частіше щось робити для ефіру як 

літературному критику, оповідачеві літпроцесу.  

Можливо, я почав співробітництво з радіо 1976 року, бо тоді вийшла 

так звана «Касета «Дебют-76»», там вісім поетів, з них шестеро в літературі 

зосталися. Її укладали поети-наставники, долучалися Віктор Тимченко, 

Микола Шаповал, Григорій Гельфандбейн. Касету чомусь широко 

обговорювали, хоча вона як явище не особливо прозвучала. «ЛітУкраїна» 

розмістила матеріал, на місцевому рівні – чи не всі газети. Вели діалоги, у 

яких я брав участь. Природно, я й на радіо щось про це наговорював. 

Коли з’явилася твоя перша збірка 1984 року. я написав рецензію-

дослідження, вона стала рецензією року, бо її неодноразово відзначали у 

якихось оглядах. 



Ірина Мироненко. Коли приїздив до Харкова на письменницькі збори 

із ЦК  КПУ Лук’яненко,  то він заявляв із трибуни «у нас в Кієвє єсть мнєніє, 

што про нєкоторих поетес слішком много пішут». 

В.Д. Та то жахливий тип, який топтався по літературі й пробував усе 

витоптати. Його проковтнули в Києві, коли він почав піднімати руку на 

Павличка, Загребельного. Жахлива авторитаризація всього була.  Він мене 

спробував вигнати з роботи через мої публікації. Не вийшло. 

І.М. Були в ту пору поети в Харкові, які до ЦК писали скарги  на 

Владлену Вікторівну, мовляв їх, трудівників, які живуть і працюють у 

райцентрах і просто невеликих селищах, не популяризує радіо, редактор 

Костенко ставиться упереджено до їхньої творчості. Натомість інших 

(перелік молодих) незаслужено прославляє. Лист переадресували для 

«реагування» в редакцію, Владлена Вікторівна зібрала всі можливі 

бюрократичні відмазки-штампи. Карати її, безпартійну, могли хіба що 

вказівкою підготувати передачу за добірками скаржників. Усе звели до 

радіокомпозиції – диктор почитав уже опубліковане, без будь-яких 

коментарів, інтерв’ю, як любила вона робити, коли автор подобався. Головне, 

коли вона вірила у його перспективність.   

В.Д. Такі люди, як ті скаржники, глухі абсолютно до всього життєвого. 

Якщо згадувати Владлену Вікторівну, то є в нас такий могутній хлопчик 

Котигорошок, а її б назвав я пані Котигорошковою. Згусток своєрідний 

енергії. Сонячна людина. Видно було, що вона жила літературою, у неї була 

своя глибина. Її талант міг би розвинутися в різних професіях. Вона тримала 

на радіо такий клубочок людських почуттів і думок. Наприклад, Сергія 

Потімкова запросила на радіо.  

Пригадую, ішли ми колись із поетом Юрієм Івановичем Стадниченком, 

тоді заступником головного редактора журналу «Прапор», а назустріч 

Сергій, обвішаний радіотехнікою. Ми із Сергієм колись були акторами 

університетського театру, коли вчилися у 72-73 роках. Він і каже, що працює 

на радіо. Запросив: «Приходьте, мовні проблеми обговоримо». І ми згодом 



записали з ним цікаву передачу. Зараз його згадують як телекоменданта 

Харкова. Він пише пристойну публіцистику, видає книжки. Владлена 

Вікторівна вчасно побачила ці його можливості. Він – військовий перекладач 

за освітою, викладав англійську мову. Коли я з ним говорю, він, більше 

російськомовний, переходить на українську, пробує шліфувати її у 

спілкуванні. І поштовх до цього був на радіо. 

І.М. Мені згадалася ще одна колега, з якою і Потімков перетинався у 

літдрамі. Віра Петрівна Гордєєва. Прийшла вона із якогось запису до 

редакції. Весна. Захоплено розповідає, як розцвітають каштани, яке листя 

після грози і птахи у парку. В.В. її слухає і раптом говорить несподіване: 

«Мене ніколи зміни у природі не зачіпають, але як я люблю спостерігати за 

людьми. Особливо цікаво, як молоді ростуть і розвиваються».  

В.Д. Майже філософський афоризм у дусі Сковороди.    

 

РІЙ ВЕСЕЛИХ ІСКОРОК В ОЧАХ  

Олександра Ковальова, 

поетеса, прозаїк, перекладач 

У 70-і, коли автори мого покоління ще тільки пробували робити свої 

перші кроки в літературі, запрошення виступити на Харківському обласному 

радіо значило для нас щось на зразок сходження на Олімп, хай не античний, 

хай навіть не загальноукраїнський, але все ж таки крок серйозний і не 

суєтний.  Особливо, коли запрошувала Владлена Вікторівна Костенко.  Це 

потім автор здогадувався, що про нього і попередньо розпитували інших, і 

його тексти уважно продивлялися, але на момент зустрічі складалося 

враження, що от на тебе щойно звели погляд і раптом помітили: який же ти 

вартий уваги, який же ти унікальний!   

Владлена Вікторівна була особливим майстром спілкування.  Ще десь 

на самісінькому початку 70-х, коли моєю творчістю цікавилися лише Микола 

Козак та Юрій Стадниченко, мені передали, що зі мною хотіла поговорити 

Владлена Вікторівна з обласного радіо (мабуть, за рекомендацією Юрія 



Стадниченка,  він чомусь  з самого початку твердо вірив у мою творчу зорю). 

Ми поговорили, потім вона запропонувала почитати вірші, я щось почитала. 

Читали ми, початківці, тоді з особливим натхненням, я так розумію, що 

досвідчена журналістка і добрий психолог Владлена Вікторівна робила свої 

спостереження та висновки. Раптом посеред розмови вона заявляє: «Ви –  

сучасна Леся Українка!». Мені чомусь навіть на думку не спало, що вона з 

мене сміється. То було б жорстоко, бо так високо мене ніколи не заносило.  

Але не могла ж така серйозна людина висловити  відверту єресь усерйоз! Я 

глянула моїй співбесідниці глибоко в очі і наштовхнулася на рій веселих 

іскорок, не несмішливих, а саме веселих. І на душі раптом стало так гарно і 

затишно, я збагнула: це гра!  Підхоплюй ці іскорки і хай їхній рій густішає! У 

цьому смисл  інтелектуальної гри, а не в одновимірному поділі світу на чорне 

та біле, на своїх та чужих, перспективних і не дуже.  Ми ще про щось 

говорили, а на душі лишилося відчуття якоїсь небуденності. 

Смію стверджувати, що Владлена Вікторівна не лише цікавилася 

нашою тоді ще такою незграбною творчістю, але й по-своєму нас, 

початківців, любила, цікавилася нашим життям, нашими рідними та 

близькими, переживала разом з нами поразки та перемоги. Знову ж таки 

конкретний приклад: не пригадую, коли саме я завітала до Владлени 

Вікторівни після тривалої затягнутої паузи.  Розмовляємо про те се, я читаю 

вірші і в одному з них звучать рядки: «Два горбики зелені у степу/ мене 

благословили в тиху путь». 

Два горбики – дві рідні могилки. «Що,  хіба і мами вже немає?».  У 

голосі таке щире непідробне співчуття… Бабусі немає давно, це вона 

пам’ятає. .. 

Рідна і незабутня, такою лишилася вона в моїй душі… 

 

 

 

 



ВІЧНО ЖИВИЙ ГОЛОС  

 Ніна Супруненко, 

заслужений діяч мистецтв України. 

Владлена Вікторівна Костенко…  

Її голос  для мене живий і нині… Голос, який безперешкодно проникав 

у найпотаємніші куточки душі, роблячи її світлішою, вразливішою, 

ніжнішою… Я впевнена, що таке відчуття не тільки в мене, бо безліч людей 

були залюблені в голос Владлени Вікторівни, який часто звучав по радіо. а ті, 

хто знав її особисто – не могли не любити її. Відкрита, щира, працьовита, 

серцем спрямована до людей, вона вміла знаходити в них щось таке світле, 

що, можливо, не було помітне для інших… Але після її радіопрограм слухачі 

завжди були вражені своїми новими відкриттями. Вона вміла розширювати 

світогляд інших, уміла відкривати щось нове і дивувати… 

У моїй пам’яті виникає усміхнена, з добрими уважними очима жінка, 

щиро зацікавлена в людині, з якою вона спілкується…На спілчанських 

вечорах Владлена Вікторівна сиділа в президії завжди скраю (щоб можна 

було покласти на стіл  магнітофона і поставити мікрофона перед тим, хто 

щось говорить або читає з трибуни. Ще радіожурналісти сідали у першому 

ряду, але тоді тягнули за собою дріт-подовжувач, який звисав із трибуни і 

через який  перечіпалися аж до висмикування мікрофона та його падіння  – 

коментар І.М.).  Мініатюрна, майже непомітна, але які помітні згодом 

виходили її радіорепортажі! 

Голос, що заворожував; голос молодий і замріяний; голос, який 

проникав у тебе і примушував слухати й насолоджуватися почутим; голос, 

від якого все, про що вона розповідала, ставало ще цікавішим! 

Радіопередач про поетів було багато, були вони й про мою поезію, 

зокрема про першу книжку « Дарунок долі », видану в Києві в «Радянському 

письменнику» 1990 року. Владлена Вікторівна читала вірші проникливим 

голосом і в її виконанні вони мені здавалися кращими і більш 

наповненішими, ніж у моєму… А ще, уявіть, що це перша книжка! 



У ті часи на радіопередачі було багато відгуків, слухачі  телефонували 

на радіо, люди цікавилися, дізнавалися номера телефонів авторів.  Таке було 

й після цієї передачі. Мені зателефонувала жінка і запросила… на свій день 

народження додому! Я була здивована, але вона так умовляла мене прийти, 

назвала адресу на вулиці  Пушкінській, сказавши, що я не можу їй відмовити, 

бо всім своїм гостям вона вже повідомила, що я буду обов’язково! І я 

погодилася. Виникло питання про подарунок, адже я не знала ні віку 

іменинниці, ні її уподобань, але потім подумала про те, що квіти та цукерки 

не можуть бути зайвими.  

Яке ж було моє здивування, коли мені відчинили двері і я побачила, що 

за столом сиділи тільки жінки. Згодом, коли мене представили, а потім 

познайомили з усіма гостями, мені розповіли, що всіх їх об’єднує захоплення 

вченням Порфирія Іванова, що це клуб його прихильників. 

Я потім, хоча і не стала послідовницею Іванова, здружилася з 

іменинницею, вона бувала з друзями на моїх зустрічах з читачами та 

авторських вечорах.  А кілька років тому мене в соціальних мережах знайшла 

її внучка і нагадала про свою бабусю та її любов до поезії, завдячуючи 

радіопередачі з голосом Владлени Костенко… 

Але найбільше вразила мене програма з нагоди виходу в Києві 1993 

року  моєї другої книжки «Цветные сны». Владлена Вікторівна взяла в мене 

інтерв’ю і запитала: «Ніночко, Ви не заперечуєте, якщо я виберу для передачі 

ті поезії, які я захочу?» Я засміялася: «Звісно, Владлено Вікторівно, аби вони 

були мої! Адже Ваша програма – це Ваша творчість». 

І ось радіопередача прозвучала. Були вражені не тільки мої 

прихильники! Я була вражена більше від усіх! Владлена Вікторівна підібрала 

поезії, які я сама ніколи не читала на своїх зустрічах із читачами. Не було 

жодного вірша з тих, які я вважала, вибачте на слові, «програмними»! Вона 

підібрала поезії філософського спрямування, містичні, поезії-сни, заглиблені 

у світосприйняття та самоаналіз… Це була неначе інша я… Ніби інша 

книжка…Інший світ… 



Це був талант Владлени Вікторівни Костенко розгледіти в світі інших – 

СВІЙ світ і озвучити його СВОЇМ неповторним голосом. 

 

ЛЮДИНА СОНЦЯ І ДОЩУ 

Інга Долганова,  

радіожурналістка 1993-2006 рр. 

Рік, для мене надзвичайно важливий, 

складний і абсолютно божевільний, минув. У 

ньому було і народження доньки, і складання 

держіспитів, і якісь нескінченні переїзди між 

Києвом, де я закінчувала навчання, Харковом, 

де жила моя родина, Луцьком, куди 

влаштувався на роботу в обласний музично-

драматичний театр мій чоловік і Кримом, де, 

мешкала його рідня… Навіть якщо закривала 

очі, бачила перед собою нескінченні залізничні колії і відчувала постійну 

тривогу – а раптом забули щось важливе?  

В Луцьку, де прожили близько півроку, було голодно, навіть талончики 

на масло для себе і дитини змогла реалізувати тільки під час зимової сесії у 

Києві – аж цілий кілограм одразу! Надія на обіцяну керівництвом театру 

квартиру, заради якої, власне, сюди і їхали, розтанула швидше, ніж перший 

сніг. А на одну акторську зарплату було не прожити – всі колеги чоловіка тут 

мали міцний «фундамент» у вигляді батьківських городів. Одні ми були, як 

перекотиполе. Цілком очевидно, що перспектив у славній столиці Волині не 

вимальовувалось ніяких, тож на сімейній раді вирішили перебиратися до 

Харкова. Тим більше, що вдома на нас чекали, а знайомі, яких в 

театральному світі міста було без ліку, клятвено обіцяли допомогти з 

працевлаштуванням. 

І раптом – оця неочікувана пауза в Києві. Захист диплому пройшов 

успішно, річна дочка була у мами в Харкові, чоловік – на гастролях в Івано-



Франківську, а я несподівано залишилася сам-на-сам із собою, бо дипломи 

мали видати тільки за тиждень-півтора. Гуляла, ходила на вистави, 

спілкувалася з друзями. Одного дня хтось із дівчат затягнув мене на день 

народження керівника мого курсу, Сергія Васильєва. Пам’ятаю, ми того дня 

дуже багато говорили з ним про Харків, з яким він був – і залишається до 

сьогодні – міцно зв’язаним емоційно. Саме тоді, коли сказала, що збираюся 

туди повертатися, вперше і почула це ім’я – Владлена Костенко.  

Сергій Геннадійович перепитував, чи не хотіла б я спробувати себе на 

радіо, де й сам колись починав як журналіст, готовий був дати свої 

рекомендації. І дуже багато розповідав про неї, свого радіовчителя. Говорив, 

як допомогла вона йому, особливо коли опинився у важкому депресивному 

стані – буквально витягла… Він говорив і говорив про Владлену Вікторівну, 

але нині вже нічого не пригадаю, бо коли тобі розповідають про абсолютно 

незнайому людину, зазвичай запам’ятовуєш лише якийсь головний 

емоційний акцент – а він був вкрай позитивним. 

І ось я в Харкові. Тримаючи листа від Васильєва, доволі впевнена у 

собі – ну, як же він дуже добре мене характеризує та й на захисті оце 

нещодавно наслухалася компліментів на свою адресу! – захожу до 

радіокомітету. А там – прямо мурашник якийсь! Туди-сюди бігають люди, 

хтось перегукується з кимось, хто стоїть вище поверхом, про монтаж… Втім, 

це не хаос, все напрочуд організовано, і в усьому відчувається чіткий, 

вивірений ритм.  

У просторій кімнаті, яку мені показали, прямо оазис тиші, спокою, 

зосередженості. Чотири столи зайняті, лише один, п’ятий, біля самих дверей 

– порожній, ніби чекає на мене. Хто знав, що зайшовши отак, навмання, до 

якоїсь кімнати я зустріну людей, які багато будуть значити в моєму житті? 

Всі люб’язно мені посміхаються, відірвавшись на мить від своїх справ 

– і продовжують працювати. Одна з них – пізніше дізнаюся, що це Світлана 

Дудар (тепер Пасічник)  – виходить на той самий загадковий «монтаж». Від 

дальнього столика встає мені назустріч невисока на зріст жінка – ясноока, 



моложава, пропонує сісти поруч, на коричневий дерматиновий диванчик, що 

стоїть вздовж вікна. Це і є вона, Владлена Вікторівна Костенко.  

Одразу стираючи формальності, просить дозволу називати мене на 

«ти», бо, мовляв, відчуває, що я не чужа – як же, учениця Васильєва, 

розпитує про те, чим цікавлюся і чим хотіла б займатися. Вона така привітна 

й усміхнена, але чомусь мій спокійно-радісний настрій поступово зникає, і у 

літню спеку відчуваю холод сонячного зимового ранку. Це відчуття 

контрасту залишилося у пам’яті… Інтуїція не підвела – Владлена Вікторівна 

все так же широко посміхаючись, пояснює мені, що займатися театральними 

питаннями мені тут не світить, бо всі завліти театрів по черзі вартують біля 

неї, щоб надати матеріали про свої колективи, питання літератури у неї теж 

повністю «накриті» – тож, мені абсолютно нема чого тут робити. Ну, хіба оце 

колегам з музичного відділу зможу чимось бути корисною… Віра Петрівна 

Гордєєва, як її представляють, завідувачка творчого об’єднання «Ефір», 

піднімає голову – що ж, можемо спробувати… Владлена Вікторівна сонячно 

посміхається: «Ну, ось, як добре я тебе прилаштувала!» 

А далі – раніше думала, що таке буває тільки в кіно – відчиняються 

двері, і до редакції заходить Валентин Бібік. Для них усіх – надзвичайно 

відомий і шанований композитор, а для мене – ще й батько моєї 

однокласниці Наталки, з яким була добре знайома впродовж одинадцяти 

років навчання у Харківській середній спеціалізованій музичній школі-

інтернаті. «Ти що тут робиш?» – дивується він. «Та ось, ніби на роботу 

влаштовуюсь…», – відповідаю ніяково. Розвертаючись до Віри Петрівни, 

говорить, обіймаючи мене за плечі: «Ви знаєте, якого фахівця ви отримали? 

Та вона ж одна з небагатьох, хто в ХССМШІ – від першого до останнього 

класу, уявляєте?» «Ну, бачите, який я вам подарунок зробила», – не 

задумуючись, парирує Владлена Вікторівна.  

Мені дуже незручно – такої «реклами» аж ніяк не чекала. Але 

атмосфера відчутно теплішає.  Перезирнувшись з Вірою Петрівною, сміється 

Сусанка Хівоянц, а коли та з Валентином Савовичем виходить на запис, 



починає збирати для мене листи слухачів – маю зробити «Музичну пошту» 

(одвічне прокляття новачків, як дізнаюся згодом). Це було літо 1993 року. 

Моя перша програма. 

Ні, сама я першою її не вважала, хоча й отримала на неї позитивні 

відгуки. Було ще кілька «Пошт», а потім – поїздка з родиною до Криму. 

Восени знову прийшла на радіо, хоча не розуміючи, заради чого – 

редакторських ставок там все одно не було. Але що поробиш? Я вже 

«підсіла» на оцю ефірну «голку», цей процес підготування передачі – від 

написання до начитки в студії та монтажу – буквально заворожував. І ось тут 

уже дійсно зробила першу справжню програму, кадр до рубрики «Час і 

кумири», присвячену творчості Дженіс Джоплін – «Ціна за право бути 

вільною».  

А часи були непрості, почуватися вільною аж ніяк не вдавалося. Гроші, 

які чоловік заробив на гастролях, закінчувалися, обом треба було 

влаштовуватися на роботу. Спочатку у нього все складалося, в театрах він 

добре показався, а Олександр Біляцький вже навіть вирішив його взяти – мав 

прийти писати відповідну заяву. Аж раптом до всіх закладів культури 

надійшов жахливий наказ про скорочення штатів – тож, перспективи стали 

більш ніж туманними.  

Якраз тоді після прослуховування я отримала пропозицію прийти на 

телебачення – хтось мав через два-три місяці піти на пенсію, і мене 

запросили зайняти цю посаду. Коли поділилася цією новиною з друзями-

радійниками, вони (здається, ініціатором була Сусанка) звернулися до мене з 

неочікуваною пропозицією: оскільки я маю музичну освіту, добрий слух – 

отже, можу працювати на посаді звукорежисера. Тож, там і чекатиму, поки 

звільниться редакторська ставка. Це вже була конкретна розмова, і я, не 

чекаючи журавля в небі, схопила цю «синицю». Та ні, якщо чесно, просто 

вже встигла прикипіти душею до радіо, почувалася там, як вдома, і встигла 

зміцнити цей зв’язок ще кількома програмами, вартісними для мене, деякі з 

яких, як оце півгодинку з поетом Олександром Крамером, пам’ятаю досі. 



Нова робота, нові обов’язки – фактично нова професія, яку 

опановувала під керуванням майстра, якого всі любовно називали «дядя 

Саша». Він був фантастичним, легендарним звукорежисером – у нас у 

фонічній висів його портрет. Закоханий у свою справу, навіть із сильно 

ослабленим слухом міг створити ідеальний звуковий баланс... Втягуватися в 

усе це мені було непросто, тим більше все одно відчувала потяг до зовсім 

іншої діяльності. 

Але все одно на радіо мені було добре. Та й особистостей непересічних 

зустріла там чимало. Чого вартувала одна лише наша геніальна баба Сусанна, 

випусковий редактор! Її, котру працювала ледь не від моменту створення 

харківського радіо, я відчувала скоріше не як людину, а як якось радійного 

домовика – без неї редакцію просто неможливо було уявити! Сидячи у 

невеличкій кімнатці на другому поверсі, у якій вона й жила, у допотопних 

спідниці та кофті, симетрично закладала за вуха посивілі пасма нашвидкоруч 

підстриженого волосся, в лупу розглядала підсліпуватими очима сценарії 

наших програм – і раптом робила такі точні зауваження, або відшукувала й 

вирізала з плівки якусь помилку… Це була справжня фантастика! 

Як не згадати «режисера режисерів» Нелу Гунченко, яка так 

допомагала мені на початку, прекрасних дикторів Юрія Вірченка, Анатолія 

Подорожка, Євгенію Зиман, Еріку Нефьодову, друкарок – світленьку 

Оленьку і темноволосу Тетяну, яку пошепки, жартома, через її манеру дещо 

надмірно фарбуватися, називали «Чингачгуком», а також «царицю реклами»  

– удавано сувору, але в дійсності найдобрішу Октябрину Іліодорівну?  

Журналістський кістяк на радіо був доволі потужний, було в кого 

повчитися. Сама головний редактор, Світлана Забродоцька, здавалося, могла 

за необхідності заповнити програмами весь ефір – працювала енергійно, 

точно, взагалі мала прекрасну школу. Звичайно, вабили своєю поетичністю і 

вишуканою мовою програми Ірини Мироненко, гостротою і свободою 

висловлювання – Олександра Швеця. Міцний тил створювала «гвардія» – 

«біблійний мудрець» Наум Воробйов і зосереджений на чомусь своєму 



Роман Манів. Зовсім епізодично співпрацювала з Володимиром Марковим та 

Інною Погорілою, значно краще пам’ятаю гучного й емоційного Олександра 

Бєлєя, як і повну його протилежність – акуратного й обережного Володимира 

Заваду, трошки різкувату, але справедливу Галину Хлистун, неприборкану 

стихію Генріету Вербу з її «інкубатором» – учнів у неї було не менше, ніж у 

Владлени, багатьох випустила у ефірний простір. Не говорю вже про свою 

родину з т/о «Ефір» – Віру Гордєєву, Свєту Дудар, Сусанну Хівоянц, 

Владлену Костенко… 

З Владленою Вікторівною ми зживалися непросто – вже надто були 

різні. Я, звичайно, бачила її величезну роботу з авторами, причому як з 

досвідченими, так і з новачками. І не могла нею не захоплюватися. Завжди 

ідеальна точність – ніяких зривів, ніяких відхилів, ніби добре налаштований 

годинник! Втім, іноді відчувала очевидне невдоволення деякими з цих 

передач. Ну хіба ж можна, здавалося мені, дозволяти робити програми про 

таких різних творчих людей за одним шаблоном?  

Значно пізніше, коли вже сама стала керівником відділу, зрозуміла, як 

важко організувати чіткий безперервний процес, щоб редакція не існувала в 

умовах хронічного форс-мажору. Як важливо, щоб люди різного рівня 

обдарування навчилися видавати стабільний результат, хоча б і не завжди 

оригінальний. Всього цього я тоді з усім своїм максималізмом 23-річної 

людини не розуміла, а тому й не приймала. А якщо додати, що Владлена 

Вікторівна, приховуючи у трояндах довжелезні шипи, вміла-таки майстерно 

зачепити за живе… 

Коли приїхала до Києва і зустрілася з Сергієм Васильєвим, розповідала 

йому, як сьогодні живуть його колишні колеги-радійники, не могла не 

висловити свого здивування – як людина, котра витягала його з депресії, 

постійно мене туди заганяє? Він посміявся – чи ж його вона туди не 

заганяла? Але життя не таке прямолінійне, на щось не треба звертати уваги, 

краще вміти вибачати та намагатися бачити за дрібним – велике… 



Поступово процес взаємного пристосування налагодився. Владлена 

Вікторівна виявилася чудовим співрозмовником, могла розповідати про якісь 

цікаві речі, акцентуючись на дуже тонких деталях. Та як би там не було, 

вколоти вона могла – але якоїсь підлості чекати від неї не доводилося. А до 

чужої творчості ставилася з повагою, могла відзначити, якщо тобі щось 

дійсно вдавалося. Або, коли, скажімо, шукаєш і не знаходиш того єдиного, 

максимально влучного слова, яке має бути у фразі, Владлена могла підказати, 

і навіть коли підеш вже далі по тексту, вона ще продовжувала думати над 

цим, «жонглювала» варіантами.  

Характер у неї був дійсно складний, мало хто, крім тих, хто постійно 

перебував поруч, могли побачити за маскою дуже контактної, привабливої, 

«сонячної» жінки таку собі «людину дощу», яку найменша зміна у звичному 

графіку дорівнювала землетрусу. Якісь її «своєрідинки» знали тільки ми. Те, 

що насправді вона дуже важко переносила спілкування з людьми, особливо 

сторонніми – весь час бігала після цього мити руки, й сама сміялася над цією 

своєю звичкою, але нічого з цим зробити не могла. Якось розповідала про 

відпочинок у санаторії і обмовилась про якусь сусідку: «Вона була настільки 

схожа на тебе, що я навіть почала з нею спілкуватися». Тільки тоді окремі 

кинуті нею зауваження зібралися для мене в одне ціле, і стало ясно, 

наскільки неохоче за межами роботи вона йде на будь-яку комунікацію. Яка 

внутрішня травма за цим стояла – хтозна. Ніхто, хто приходив до неї на радіо 

та годинами «висів над душею», мабуть, про це не здогадувався. Може, 

тільки ті, хто були близькі їй, а таких було небагато. 

Дивовижними здаються зараз ті роки, початок-середина 1990-х. Тепер, 

з дистанції часу, на все дивишся інакше, якісь образи виявляються смішними, 

і починаєш по-іншому оцінювати людей, з якими доводилося зустрічатися на 

своїй дорозі. Воістину, «лицем в лице лиця не розрізнить»… 

 

 

 



НІЖНА ТВЕРДІСТЬ 

Світлана Пасічник  

Радіожурналістка 90-х рр., 

директор і режисер 

Харківського театру «Р. S.» 

 

 Світлана Пасічник 

(ліворуч)  в театрі  

 

Пам’ятаю той день далекого 1992 року, коли перебувала вдома, щойно 

залишившись без роботи. Дзвонила Владена Вікторівна. Запрошувала на 

роботу у відділ творчого мовлення «Ефір».  

Коротка розмова, яка стала продовженням моєї любові до Обласного 

радіо. Наступні мої 10 років було прожито тут. Це була дивовижно коротка 

телефонна розмова, а потім – значне творче життя..... 

Та ті, хто знав Владлену Вікторівну, анітрохи не здивувалися б. Вона 

володіла дивовижною, але в той же час, такою простою якістю вчителя: їй 

був притаманний такий собі чарівний дотик. Вона звертала на тебе свою 

увагу, кидала ніби незначний погляд дивовижно красивих очей, і ти ставав..... 

на крок попереду від себе вчорашнього. Ти раптом ЩОСЬ УМІЄШ. 

Зараз, з відстані років, видно: це її незначні зауваження, побажання, 

м’яка наполегливість і непомітна, яка зовсім не відчувалася, висота, – 

стануть в майбутнього професійними маяками і табу, які виводять потім на 

свій шлях. Це її впевненість у тобі дає силу і зараз, по багатьох роках. Це її 

художній смак проростає потім у власний почерк. Це її ніжна твердість не 

дасть потім піддатися власним слабкостям, ліні, аби виправдати задумане, 

але не зроблене. 

Пам’ятатиму завжди це дивовижне почуття зв’язку. 

Дякую Вам, люба Владлено Вікторівно. 

 



РАДІОДІМ І РАДІОЛЮДИ 

Анатолій Лобанов, 

Заслужений артист Украіни, професор 

кафедри майстерності актора ХНУМ 

ім. І.П. Котляревського 

 

 Студент Анатолій Лобанов з 

однокурсницею. 1970 р. 

 

Якщо пригадати, що мене пов‘язує 

із Харківським обласним державним 

радіо, то перш за все це імена людей, з 

якими доля звела мене у стінах 

будиночку по вул. Чернишевській, 22 ще 

у студентські роки навчання у театральному інституті на Сумській, 34. Зараз 

цього інститутського приміщення у сквері вже немає. Обидва вони 

розташовувалися на паралельних вулицях: Сумській та Чернишевській. 

Пройдеш тінистою липовою алеєю біля Дзеркального струменю і потрапиш 

на Чернишевську,22 – також до двоповерхової будівлі радіокомітету. 

Варто сказати, що диктори на той час уособлювали собою образ нашої 

держави, говорили від її імені, їхні слова мали певну вагу і міру 

справедливості, і тому довіра до них була беззастережною. Зараз не те і не 

так... Надзвичайно відповідально було сідати перед мікрофоном у студії. 

Сама лише думка про те, що твій голос чує стільки людей, змушувала 

початківців, яким був і я, входити в ступор. Треба було навчатися 

позбавлятися цього відчуття і говорити вільно, не задихаючись, без натиску, 

логічно і дикційно чітко і виважено – правильно. 

За цим прискіпливо слідкувала режисер Нелла Гунченко. Випусковий 

редактор Сусанна Геннадіївна Розова, на слух контролювала записані 

програми, звіряла їх із сценаріями перед виходом до ефіру.    



Отож, мій шлях на радіо пролягав саме через липову алею 

Дзеркального струменя, нею я бігав після занять в інституті до радіостудії. 

Старшокурсник Василь Листопадний уже читав на радіо новини, і саме через 

нього ми дізналися про конкурс молодих дикторів до молодіжної редакції. Ця 

інформація і провела мене через вузенькі двері дому на Чернишевській, 22 на 

другий поверх, де і розташовувалась головна радіостудія. 

У конкурсі брало участь чимало «театралів», але обрали Світлану 

Золотько і мене. «Ватажок» і «Райдуга» – дві радіопередачі виховного 

спрямування для школярів і молоді.  Редактором цих передач була журналіст 

Генрієта Верба. 

На радіо є таке поняття – «радійний голос». Воно означає, як лягає 

голос на мікрофон, чи він привабливий у звучанні, приємного тембру, 

м‘який, без мовних дефектів. У мене він виявився саме таким, хоча навичок 

ще не було жодних. Це вже була  наполеглива робота з режисером.  

Щопонеділка передачу записували у великій студії – затемненій 

прохолодній залі, де й  досьогодні стоїть концертний чорний рояль. Студія 

ніби поглинала всю лункість коридору, робила голос притишеним та м‘яким. 

Іноді Генрієта Верба доручала мені ходити за репортажами із 

магнітофоном «Репортером» на плечі  до шкіл, де я мав робити  записи для 

майбутніх передач. Це потребувало і навичок  літературного опрацювання 

текстів, і уміння зосередити дітей перед мікрофоном. Звідси і пішло моє 

сьогоднішнє уміння редагувати  технічно та літературно не лише дикторські 

тексти, але й мої ролі в їхньому  аналітичному розборі (розподіл на абзаци, 

мовні такти, логічні наголоси, правильна орфоепічна вимова і т. і.). Звичка ця 

настільки була вкоріненою режисером Нелею Гунченко, що залишилася на 

все життя. Цього я навчаю зараз і своїх студентів. Я не пропускаю на слух 

жодного мовного огріху, найменшої помилки у вимові. Користь радійного 

досвіду для актора величезна. 

Понад п‘ять років, аж до 1975-го, коли я пішов служити до лав 

Радянської Армії, я вів радіопередачі для школярів «Ватажок» разом із 



незмінною партнеркою, школяркою Ольгою Захаренко та «Райдугу» зі 

Світланою Золотько, яка,  закінчивши інститут,  поїхала грати до Миколаєва, 

потому до Сімферополя і невдовзі стала заслуженою артисткою України, а 

нещодавно відсвяткувала свій ювілей на сцені Київського театру драми та 

комедії на Лівому березі. 

Потому на радіо з‘явилася її однокурсниця Лідія Сергієнко, актори 

Анатолій Подорожко, Юрій Вірченко. Це все випускники театрального 

інституту (нинішнього університету мистецтв ім. І.П. Котляревського), де 

любов до слова їм прищепили такі знані Майстри як Роман Черкащин, 

Галина Мілютченко, Лариса Лавриненко, Володимир Єрик. Згодом я, 

служачи у Дніпропетровську, пройшов конкурс дикторів на місцеве 

телебачення і був запрошений туди на роботу по закінченні служби, але 

повернувся до Харкова і читав новини з такими майстрами як Наталія 

Березовська та Еріка Нефьодова. Це була Школа прямих ефірів, а не 

студійних записів, де можна було все перечитати  наново.    

Із Владленою Вікторівною  Костенко я, звісно, чимало писав. Мені 

доводилося озвучувати й інші тексти, окрім дитячих та юнацьких передач. 

Мені завжди було приємно, заходячи до редакції з холоду, зустріти її 

привітний погляд і запрошення до чашки чаю. Тиха, непримітна була людина 

чи тільки такою здавалася. Брала ініціативу завжди  шумлива Гета Верба, 

тицяючи мені до рук щойно написаний чи переписаний і ще не залітований 

цензором  текст.  «На, бери, вичитуй, і швиденько до студії, свій чай доп‘єш 

потім!» А Владлена завжди заступалася за мене. Оце пам‘ятаю точно.  Вона 

сиділа за першим столиком справа, тиха, як мишка, з навушниками на вухах, 

потім вставала і клацала, клацала, слухаючи записи, – тоді такі були 

величезні тумби з шосткінськими рулонами  плівки. 

У 90-і роки я озвучив на радіо близько 20-и літературних програм. 

Авторами обиралися як харків’яни, так і літературні класики з інших міст. 

Серед них Роберт Третьяков, Іван Маслов, Віктор Полянецький, Анатолій 

Мірошниченко, В‘ячеслав Романовський, Віктор Кулик, Ігор Качуровський, 



Станіслав Безверхий, Петро Ребро, Олександр Довженко, Григір Тютюнник, 

Василь Симоненко, Борис Олійник. 

Іноді записував «концерт за заявками».  Передача називалась  

«Музична пошта». 

Із журналісткою  Валентиною Кульчицькою мені впродовж року 

випало вести програми на Трансвітовому радіо: «Життя, яке воно є» та 

«Людина і вічність». 

Як не пригадати «дядю Сашу»  –  Олександра Григоровича Олейнікова, 

звукорежисера, флейтиста фронтового оркестру і надзвичайно приязну 

людину, високого професіонала. Моя партнерка по дитячих передачах Оля 

Захаренко виросла на радіо і стала чарівною жінкою з приємним грудним 

голосом. Ми через стільки років зустрілися з нею на ювілейній вечірці з 

нагоди радійного ювілею в ошатному будинку – музеї Клавдіі Шульженко.  

 

Анатолій Лобанов на 

зйомках 

 

Для мене, актора, 

робота на Харківському 

радіо стала першою 

мовною Школою, яка 

допомагає мені повсюдно і 

повсякчас. Пам‘ятаю багатьох монтувальників, звукорежисерів, редакторів і 

ведучих різних передач, серед яких особливо вирізняю диктора ще 40х років 

Вікторію Желтовську, багатьох професіоналів, які мені відкрили дорогу до 

майстерності озвученого слова. 

Отак і пройшла через усе моє акторське життя любов до радійного 

мікрофона. 

 

 



«ПРОХОДИТЬ ВСЕ, ТА НЕ МИНАЄ» 

Микола Зубков,  

мовознавець (Львів) 

Портрет Миколи Зубкова із фойє 

Шевченківського театру в Харкові   минулих 

десятиліть    

Коли ХХ сторіччя вже добігало кінця, 

а саме 1985 р. мені випала нагода перейти з 

акторського складу на посаду завідувача 

літературної частини театру, а потім, час від 

часу й поєднувати їх...  Окрім співпраці з 

драматургами, видавництвами й 

театральними критиками доводилось також 

часто спілкуватись і з редакціями друкованих, теле- та радіо агенцій.  

У знакове 40-річчя т. зв. «великої перемоги» перед початком 

відповідальних гастролей до Києва я мав підготувати й записати рекламного 

ролика. Тепер уже й не пригадаю, хто із моїх одногрупників філфаку (тоді ще 

ХДУ ім.  Максима Горького) Олексій Яхно чи Віра Гордєєва, які працювали 

на радіо, порекомендував звернутися до пані Владлени. Саме тоді вперше й 

потрапив до нашого Харківського радіодому. Треба було спочатку 

зателефонувати й дочекатись поки за мною вийдуть, бо зайти до цього 

режимного об’єкта будь-кому з вулиці не випадало... Мене зустріла маленька 

привітна жіночка:»“Ви з театру? Зубков? Я, Владлена Костенко». У 

просторій кімнаті першого поверху я виклав їй мету своєї візити. Спочатку 

п. Владлена тактовно поцікавилась про наше театральне життя-буття, жваво 

обговорюючи деталі й виявляючи докладну обізнаність із репертуаром 

шевченківців. Потім, прочитавши текста мого виступу, доброзичливо й 

переконливо порадила записати його на тлі змікшованого музичного 

супроводу та доповнити фрагментами з наших вистав. Протягом тижня ми з 

нею скомпонували цього радіоролика й він як напередодні, так і протягом 



місячних гастролей звучав на столичних радіоканалах та навіть посів якась 

призове місце, про що мене повідомила п. Владлена вже восени. 

Того ж року я мав завданок від 

головного режисера О. Біляцького до нового 

театрального сезону, висвітлити на обласному 

радіо як наш традиційний репертуар, так і 

його прем’єрні вистави.  

Микола Зубков із народним артистом 

СРСРЛеонідом Тарабариновим у виставі 

«Дикий Ангел» 

І знову я прийшов за порадою до 

високофахової радіомами пані Владлени. Ми 

зустрілись уже як давні друзі... 

Поцікавившись, як ми відбули гастролі, вона запросила мене в апаратну, де 

тактовно у формі радіоінтерв’ю розпитала про новий театральний сезон. 

Відтоді це повторювалось щороку, допоки «крутизні» 90-ті не внесли свої 

вагомі коректи в життя кожного українця... 

 

ВІДКРИВАЛА МОЛОДІ ТАЛАНТИ 

В’ячеслав Романовський,  

письменник і журналіст,  

голова творчої асоціації 

літераторів 

«Слобожанщина». 

В’ячеслав  

Романовський (крайній 

ліворуч)  з харківськими 

літстудійцями 80-х рр. 

Ще кілька десятиліть 

тому без радіомовлення не можна було уявити наше життя. Від рання до 



пізнього вечора голос приймачів у кожній хаті чи квартирі був не просто 

звичним, а й незамінним. Він уводив у курс новин, дарував музику і пісню, 

поетичне слово і спортивний коментар, чарівне дійство театральної вистави, 

казку для дітлахів. І дикторів та радіожурналістів заочно знав чи не кожен 

вдячний слухач. Старшокласником мені, як учаснику Всеукраїнського 

семінару-наради школярів-початківців, поталанило побувати в Будинку 

республіканського радіомовлення на Хрещатику, куди і мене запросили 

прочитати власні вірші. Отож на все життя я проніс трепетне відчуття тих 

миттєвостей, коли моє слово прозвучало в домівках мільйонів українців (в 

тому числі і моїх краян) із знаменитого храму радіомовлення. Пригадую, що 

тоді все отам творило незабутній настрій – і святкова тиша в студії, з якої 

велась радіопередача, і чутливі мікрофони, і прониклива увага до нас, 

школярів, редактора програми. Відтоді на все життя у мене залишився пієтет 

до радіомовлення і його працівників.     

Харківське обласне радіомовлення я, насамперед, пов’язую з 

журналісткою від Бога і чудовою поетесою Іриною Мироненко. Радісна і 

дивовижна щедрість її таланту. Це відзначить кожен, хто мав нагоду стати 

слухачем її радіоматеріалів, пересвідчитися у вмінні Ірини говорити зі 

слухачем довірливо і щиро, віднаходити щось цікаве і примітне, зворушувати 

свіжістю тем і новизною навіть збайдужілих  людей.   

Пишаюся тим, що доля мене звела і з іншими радіожурналістами, що 

залишили помітний слід у багаторічній роботі обласного радіо. Прошу 

пробачення, що говорю лише про тих, кого знав, з ким спілкувався і по своїй 

газетярській роботі та письменницькій діяльності. Це, в першу чергу, 

Владлена Вікторівна Костенко, котра знала роботу обласних творчих 

організацій (і, насамперед, письменницької) і готувала свої блискучі 

радіопередачі з багатьма поетами і прозаїками, гумористами і 

літературознавцями, відкривала молоді таланти. Це і легка на підйом у 

пошуках цікавих новин і людей Генрієтта Степанівна Верба. А ще Іван 

Мірошниченко, Олександр Мусієздов, Володимир Завада, Юлія Ільницька… 



Кожен з них, як на мене,  був на своєму місці, робив свою справу добротно і 

професійно – і це головне.    

 

КАМЕРТОН МОГО БУТТЯ 

Валентин  Бердт (Бердута),  

журналіст, письменник. 

Позивні Харківського обласного радіо 1970-90 років… Стільки з ними 

пов’язано спогадів дитинства, юності; за ними уточнювали час, а коли 

вмовкали останні нотки, то вслуховувалися, щоб раптом не проґавити 

важливих подій, сподівалися почути імена знайомих. Словом, це був 

радіомовний камертон, який налаштовував на стрімкий лет життя. Новини, 

інтерв’ю, авторські програми, художні читання – все це мотивувало бути 

схожим на героїв радіосюжетів Владлени Костенко, Валентини Кульчицької, 

Ірини Мироненко, Світлани Кублицької, Всеволода Чебодаєва… Та чи 

згадаєш нині , через десятки років, усі ті імена, які знав, наче своїх старших 

друзів з вулиці!? Втім, що до друзів, то вже зовсім по панібратському. Бо ж 

насправді, люди, голоси яких чув щодня, здавалися мені, тодішньому 

школяреві, небожителями, недосяжними літописцями краю. А коли вперше, 

десятилітнім хлопцем  довелося пройти повз резиденцію обласного радію на 

вул. Чернишевській, то призупинив крок, вдивляючись в мовчазні вікна 

будинку…  То було перше відкриття, несміливо протоптана перша стежка до 

омріяних журналістських буднів… Сама споруда, (архітектурна пам’ятка 

ХІХ ст.) сприймалася недосяжним пантеоном. Як же я у ті часи прагнув 

швидше дорослішати й працювати поруч з тими, чиї голоси привітно 

наповнювали наш будинок!..  

Але доля влаштувала, як завжди, все не зовсім так, як мріялося: 

журналістика для мене  стала газетярською, а от поріг редакції обласного 

радіомовлення, сповитого  богемним туманцем, таки довелося переступити  й 

опинитися серед доброзичливих, привітних колег. Річ у тому, що моя дитяча 

мрія – «зазвучати в радіоефірі»  обернулася реальністю завдяки літерному 



дебюту: в 1991 р. світ побачила моя перша збірка верлібрів «Потойбіччя». 

Звісно хвилювався, адже перше інтерв’ю! Але, тривоги вмить розвіялися, і 

сам не розумію чому. Я почувався так, наче пропрацював в колективі 

«радистів» багато років.  

Потому було нетерпляче очікування виходу програми в ефір. Радість та 

привітання близьких, знайомих. Звідтоді, було чимало зустрічей з колегами-

радистами на інформаційних майданчиках Харківщини. Кожна з низ 

залишила по собі світлі й приємні спогади… 

Спливали роки й, здавалося б, вичерпалися нагоди навідатися до 

будиночку на Чернишевській. Та от дива! Напевне, мої дитячі, юнацькі мрії 

мали доволі потужний потенціал. На початку 2000-х років вийшла з друку 

дитяча повість-казка «Марципан Пломбірович», яку я написав у 

співавторстві з донькою Яною. Колеги з радіомовлення не оминули увагою 

літературну новинку, й запросили нас з донькою до розмови, в якій ми мали 

повідати слухачам про творчі перипетії під час написання книги.  

Пригадую, нашу поїздку з Салтівки до центру Харкова: це був 

суцільний монолог-сповідь про мою дитячу мрію працювати в редакції 

обласного радіомовлення, про перші журналістські спроби, професійне 

становлення.  

Вже потому, після інтерв’ю, коли ми знову пірнули в гамір міста з тиші 

редакційних коридорів, донька зізналася: «Аби не твої спогади  та цікаві 

розповіді про журналістів, з якими нам доведеться зустрітися, я б так і не 

поборола хвилювання й, напевне не мовила й речення». 

Сказане, вкотре ствердило мої переконання про талановитих, людяних, 

самовідданих своїй професії людей.  

Змінилися часи, разом з ними змінилися й фасадні вивіски на будівлях 

редакцій, але пам'ять міцно тримає обличчя, спогади, ті світлі миттєвості, які 

зігрівають серце й повертають подумки до молодості.    

 

 



МОЇ РАДІОПРИГОДИ 

Леонід Курохта,  

письменник (Тель-Авів, Ізраїль) 

 

Із потенційної збірки «Весела 

мемуаристика». Харків – Тель-Авів  

 

Леонід Курохта – кореспондент 

багатотиражки «Червона зірка» ВО 

«Комунар» 

Перший мій виступ на Харківському 

обласному радіо на початку 80-х міг стати 

для мене останнім. Письменник, мій старший друг і вчитель Леонід Тома 

готував радіопередачу про захоплення працівників заводу «Комунар», де я 

інженерив у відділі воєнізованої охорони та писав вірші. Крім мене, Леонід 

зібрав ще з півдюжини людей – від співаків до колекціонерів. На мій жаль, 

першим у списку виявився саме я. І ставить мені Леонід перше запитання: 

– Вірші це доля, чи висловлювання думок?. 

І тут... нічого не можу сказати. Ні навіть поворухнутися.  Зніяковів 

серед мікрофонів та блискучих лампочок. А всі присутні дивляться на мене: 

очікувально й осудливо. А з-за стінки, де пульт запису, чую голос редактора 

літдрампередач Владлени Вікторівни Костенко: 

– Курохта, Ви не зрозуміли питання? Вірші – це доля чи вираз? 

Тут укляк я остаточно. А Леонід Тома штовхає мене ногою під столом і 

сичить люто: 

– Та кажи хоч що-небудь! Або вірші читай! Не мовчи!!! 

Але я не міг сказати ні слова, і пауза вже ставала непристойною. Хтось 

кашлянув. Хтось завовтузився. Хтось загигикав.... 

– Ми слухаємо, – знову пролунав голос Владлени Вікторівни. 

– Е-е... – вичавив із себе.. 



– Ну! – підбадьорила мене Владлена Вікторівна. – Початок вже гарний!  

Продовжуйте! 

– Та не знаю я, що говорити, ну його к !.. – закричав я та підхопився зі 

стільця.  Гори воно все вогнем.... 

Тут же моє місце зайняв чи то збирач значків, чи то різьбяр, і швидко, 

захоплено заговорив про своє хобі. Я ж попрямував до виходу. 

Останнє, що почув, були слова Владлени Вікторівни: 

– Більш не приводьте його сюди! А перед вами, дорогі радіослухачі, ми 

вибачаємося!... 

КРАМОЛА. 

Готував я радіоматеріал про свою подругу дитинства – барда Наталку 

Дорошко-Берман.  Записав бесіду з нею та кілька її пісень. Приніс касету 

Владлені Вікторівні. Певний досвід уже мав, і передача без змін пішла до 

ефіру. Наступного дня телефонує Владлена Вікторівна: 

– У нас проблеми з КДБ. Не можна було давати в ефір Наталчину 

пісню «Реквієм», присвячену її батькові... 

– Але чому?! 

– Тому... 

– І от що з'ясувалося. У пісні «Реквієм» є такі слова: 

Ну а в нашей земной юдоли 

Те же дали, 

Вот и друг твой уже на воле – 

Оправдали.... 

Під словом «друг» мався на увазі харківський правозахисник Генріх 

Алтунян, але про це знали лише Наталка та працівники держбезпеки. Тож 

довелося мені йти до обласного УКДБ й писати пояснення, що я справді не 

відав, про кого ця пісня, і що записав я цю пісню помилково, а не з метою 

підриву соціалістичного ладу.  Що я просто помилявся, а не планував завдати 

шкоди Радянській державі... 

. 



МЕРТВИЙ  ТРУП 

У кінці 80-х на літературній студії при Харківському відділенні СПУ 

обговорювався мій новий авантюрно-кримінальний роман «Дохлий номер».  

Особливо його не хвалили, та й по стінці не сильно розмазували.  Дізнавшись 

про те, що в Харкові написався детектив (що для наших авторів було не 

характерно), редактор літдрампередач обласного радіо Владлена Вікторівна 

Костенко вирішила висвітлити його в ефірі. 

Записала вона інтерв'ю зі мною, актори зіграли пару діалогів з роману, 

диктор Юрій Вірченко жваво прочитав кілька великих уривків... Словом, 

матеріал був готовий до випуску, як раптом дзвінок від Владлени 

Вікторівни:. 

– Все б воно добре, – каже, – але назва роману абсолютно невдала.  

Тавтологічна. Ну, що це за вираз: «Мертвий труп»? 

Кажу: 

– Я не писав роману «Мертвий труп».  Я писав зовсім інший роман!. 

– Ну, може, я помилилася, і ваш роман називається «Убитий вмер». Все 

одно заголовок поганий. Як «масло масляне»... 

– Та не писав я «Убитий вмер»!  Це чийсь чужий роман! 

Після паузи говорить Владлена Вікторівна: 

– Значить, ваш роман називається чи то «Убитий мрець», чи то 

«Мертвого вбили». Дуже, дуже погано. Слід поміняти назву! 

Схвильований та збентежений, відпросився я з роботи і рвонувся в 

студію. Зустріла мене Владлена Вікторівна, і простягає мені теку з 

рукописом. 

– Вибачте, – каже, – я трошки переплутала. Але все одно назва 

негарна... 

Схопив я теку. Так: моя, зелена. Так: наклейка моя, біленька.  Так: 

прізвище моє, і назва моя... 

– І де ж тут «Мертвий труп»? – питаю здивовано. 

– А от! –Владлена Вікторівна тицяє пальцем у назву... 



Спочатку я злегка отетерів. Але потім усе зрозумів. 

Роман мій називався, повторюю, «Дохлий номер». Але в другому слові 

погано надруковалася літера «Н», і роман надбав нову назву: «ДОХЛИЙ 

ПОМЕР»... 

Сміялися довго. 

Коментар Ірини Мироненко. Звичайно, в інших країнах теж є колишні 

герої та позаштатні автори Владлени Вікторівни. Процитую тих, хто працює 

в Україні, переважно у Харкові. 

 

КОРОТКИМ АБЗАЦОМ 

Віктор Полянецький, 

прозаїк 

Пам'ятаю туманно Владлену Вікторівну, бо деякий час працював 

редактором радіо на «Комунарі», то бачив її. Дуже ніжна і комунікабельна 

була жіночка. Могла дати пораду, часто бувала в Спілці, мала приємний 

голос на радіо. Особисто ми з нею друзями не були. 

Сергій Шелковий, 

поет, прозаїк 

Владлена  Вікторівна – невеличка, тендітна, завжди з приязною 

посмішкою. Щось не згадаю, чи робили ми з нею безпосередньо удвох 

якийсь вихід на радіо, але добре її ставлення до подарованих мною 

поетичних книжок і взагалі до мене – пам’ятаю. Хоча, мабуть, то саме з її 

ініціативи робилися мої радіопередачі з Вірченком та з радіодівчатами, 

Юлею та Світланою.  Аура світлоплину від неї одразу ж відчувалася. 

Владислав Троцковець,  

оператор комп' ютерного 

монтажу облрадіо 

Я совсем мало работал с Владленой Викторовной, несколько раз 

монтировал  передачи. Но я помню один случай с инженером нашим (Олег 

Таркинский, проработал он около 3-х лет на радио). Вызвала Костенко Олега 



к себе с жалобой, что не работают наушники для прослушивания 

аудиозаписей. Слышен только монотонный скрип, Пришел он к ней, 

посмотрел что да как, оказалось, что Владлена Викторовна вилку от 

наушников вставила в розетку 220 вольт)) Все,  кто оказался рядом, были в 

шоке,  как не ударило током. 

Юлія Кучеренко (Золотарьова), 

радіожурналістка 1999- 2010 рр. 

Вміла Владлена Вікторівна робити подарунки. Колись на день 

народження подарувала мені кухлик чудний, в який наливаєш окріп, а на 

малюнку дядечко з тіткою стають роздягненими.  

Коли вичитували тексти, бувало, боролася за кожне слово. Бо то мої 

думки, які я хотіла написати саме такими словами. Певно у цьому був сенс. 

Вона виховувала в нас особистість, власний стиль і раділа, коли війна за 

зміну слова нею була програна. Взагалі, це була неймовірна жінка. Тендітна, 

маленька, але сильна духом. Остання наша розмова відбулася телефоном. 

Владлена Вікторівна тоді хвалилася, що робить ремонт і наразі переклеює 

шпалери на стелі. Скаржилася, що погано спить... За кілька тижнів я 

дізналася, що її вже немає з нами. Ця втрата спустошує. Пізніше, з'явилося 

відчуття гордості. Адже працювала з дивовижною жінкою, яка уособлювала 

цілу радіоепоху! А я всього лиш краплиночка в океані, яка мала змогу з нею 

працювати. 

Людмила Живолуп (Опанасенко)  

радіожурналістка, поетеса,  

фахівець Нацради з питань 

телебачення і радіо, Київ 

Моя пам’ять про неї – срібна... Працювали ми в різних відділах, а під 

дахом Харківського радіо перебували зовсім недовго з часу мого приходу –  

може, півроку, щонайбільше – рік. Було це у другій половині 90-тих.  

Мініатюрна жінка-підліток без ознак віку, якій напевне що багато-

багато років і яка водночас  сповнена молодістю духу, як гелієва кулька... 



Легка, мов ельф. Сріблясте – не сиве! – дещо хвилясте волосся, зачіска, як у 

дівчинки-третьокласниці у моїх школярських сімдесятих. Великі круглі очі, 

також із інієвою поволокою... Виринає в спогадах завжди  чомусь у сіро-білій 

елегантній жилетці. І розмова – як у пташки з райського саду, дзвінка і 

тонкоголоса. Часто її називали, не зважаючи на поважний вік, лише на ім’я  – 

Владлена. І хоча я не була близько і довго з нею знайома, при зустрічі в 

радійному коридорі завжди виникало відчуття інтересу до цієї людини і 

переконання, що вона по вінця сповнена різноманітних цікавинок, як 

старовинна шкатулка. 

 

Подруги та майбутні колеги Людмила 

Опанасенко (ліворуч)  та Юлія Ільницька, 

студентки  

 

 

БУКЕТ КВІТІВ ВЛАДЛЕНІ 

КОСТЕНКО 

Юлія Ільницька,  

радіожурналістка 2000-х рр.  

…Наш радіодім. Так називали 

Харківське обласне радіо його працівники на 

початку 2000-их, коли я мала щастя прийти  працювати тут. Відчувалося, що 

це була традиція, котру з любов’ю берегли. Пишуча журналістська братія, 

диктори, оператори, режисери і навіть друкарки й завідувачки фонотеки та 

бібліотеки намагалися підтримувати в колективі дух єдиної команди. Кожен 

почувався відповідальним за те, щоб радіопродукт, який виходить в ефір, був 

найвищої якості. Неприпустимим було явище «фейків», – уся інформація 

мала бути по кілька разів перевірена. Причому це вважали своїм обов’язком 

не тільки журналісти чи випускові редактори. Навіть оператори і 

звукорежисери тут же вказували автору на помилки у сценарії передачі. 



Пам’ятаю, в кімнаті головного редактора чи відповідальної випускової не раз 

збиралися імпровізовані мініконсиліуми для узгодження єдиної думки щодо 

певного фрагмента в радіопрограмі чи випуску новин.   

«Словом можна зцілити, а можна і вбити», – це я чула з різних уст на 

Харківському обласному радіо. Слухача тут справді поважали й цінували. 

Шанували як освічену й культурну людину, котрій не можна пропонувати 

абияку програму. І вже точно не могли бути пропущені в ефір лайливі або 

нецензурні слова чи навіть натяки. Пильно слідкували, щоб не зранити 

необережним словом національні почуття представників котрогось народу.    

Радіопрограми «вилизували» так, щоб авторські цикли наближалися до 

мінішедеврів. Деякі журналісти, зокрема Світлана Кублицька, створювали 

цілі радіофільми. Цикл програм Ірини Мироненко «Муравський шлях» 

роками бив рекорди за популярністю.  

У Харківському «радіодомі» намагалися підтримувати справді родинну 

атмосферу. У великій студії спільно відзначали професійні й  державні свята, 

а в камерній обстановці вітали кого з одруженням, кого з  народженням 

дитини. Спільно сумували й огортали опікою та матеріальною підтримкою 

тих, у кого хтось із сім’ї відходив у вічність.  

На Харківському радіо були і свої «радіомами», як називали їх молоді 

журналісти. Такий високий титул за щедре серце і професійну майстерність 

негласно присвоїли і Владлені Вікторівні Костенко. Про неї розповідали, що 

вона має особливий дар безпомилково визначати талант у молодих авторів. А 

коли вже розпізнає в комусь приховане обдарування, то все зробить, аби його 

відшліфувати й показати світові всю красу й багатогранність цього малого чи 

великого «алмаза». Багато нинішніх визнаних поетів, письменників і 

журналістів Харківщини свого часу пройшли школу Владлени Костенко. 

Упевнена, що серед тих, хто читає зараз ці рядки, не один зі мною погодиться 

і вдячно згадає часи спілкування із Владленою Вікторівною.  

Вона вміла делікатно вказати на недоліки, що трапляються в 

початківців. Пам’ятаю, я через свій надмірний перфекціонізм так довго 



сиділа над написанням програм, що це аж викликало занепокоєння в 

операторів, котрі чекали, що я після повернення із чергової події швидко 

принесу їм сценарій і звукову чернетку для монтажу. Не забудуться, мабуть, 

слова Владлени Вікторівни, сказані з делікатністю в інтонації під час якоїсь 

нашої зустрічі удвох (зауважу, що відтворення тієї розмови може бути не 

дослівним, бо часу збігло вже багато, але воно є точним за змістом). Тож 

Владлена Костенко запитала: 

– Юленько, скажіть, будь ласка, хіба всі абсолютно твори видатних 

письменників або славетних композиторів визнані шедеврами і належать до 

світової класики? 

– Ні, звичайно, – відповіла я. 

– А Ви що думаєте, що Вам вдасться те, що не змогли навіть світові 

генії?.. Бо тільки деякі їхні твори нас досі чарують і хвилюють, а решта – 

далекі від досконалості. І ваші програми не можуть бути всі ідеальними. Це 

нереально, погодьтеся. Так, бувають миттєвості особливого натхнення – і 

тоді виходить щось прекрасне, але підготовкою до них є тривалі періоди, 

коли Муза не приходить... Та й завдання в нас, журналістів, інакше. 

Доброзичлива усмішка і лагідний голос Владлени Вікторівни схиляли 

до прийняття її слів. До того ж, переді мною була журналістка, котра вже 

кілька десятиліть прожила в цьому радіодомі. (Я не обмовилась: не 

відпрацювала, а саме прожила!) Бо я вже знала, що свого часу із бадьорими 

нотками голосу Владлени Костенко мешканці Слобожанщини починали 

кожен свій день (вона вела ранкові програми). А вечорами під м’яке звучання 

багатого на тембральні відтінки голосу Владлени Вікторівни слухачі 

обласного радіо могли розслабитися після цілоденного напруження і 

відпочити душею, слухаючи високу поезію чи театральні репортажі із її 

коментарями. Владлена Костенко багато років працювала в редакції 

мистецьких програм «Ефір» Харківського обласного радіо – і я переконана, 

що також її програми десятиліттями формували високий культурний рівень і 

мистецький смак у нинішніх харків’ян.  



Тим сумніше було бачити згаслі очі Владлени Вікторівни, коли я разом 

із іншими колегами-радійниками відвідала її в лікарні. Це був час, коли 

почалися перші покоси штатних скорочень на підприємствах і в державних 

установах України. Кожен переживав це по-різному. А от Владлена Костенко 

належала до тих, хто не мислив свого життя без улюбленого радіо. Ходили 

чутки, що вона не змогла знести прикрого відчуття раптової непотрібності і 

хотіла вкоротити собі віку, та лікарі врятували. Але й після одужання і 

повернення додому Владлена Костенко не прожила довго…      

Тут маю додати пару фактів, що склали в моїй пам’яті цікаву мозаїку, 

звичайно ж, суб’єктивну. 2008 року поверталася потягом із Варшави після 

одного журналістського зібрання і розговорилася зі своєю сусідкою в купе. 

Молода дівчина із Сум теж їхала додому. Вона розповіла, що побувала в 

Німеччині, куди її запросили як особливо здібну студентку, обіцяючи 

влаштувати там на престижну роботу і надати житло на пільгових умовах. 

Справді, запевняла вона, там є цілі райони, де є багато повністю 

умебльованих, але порожніх будинків. Тільки приходь і живи! Але дівчина 

дізналася, що їхні мешканці залишили свої будинки зі всім майном і виїхали 

до інших місць, бо через цю територію свого часу пройшла радіоактивна 

хмара після аварії на Чорнобильській АЕС. Люди покидали нажите добро, 

аби тільки врятувати здоров’я і життя своє і своїх рідних. А спритні ділки 

тишком обкрадали будинки і продавали як речі, що були у вжитку. У 

місцевої влади з’явився новий клопіт: ким заселити спорожнілі будівлі і де 

знайти робочі руки для місцевих підприємств…   

Кілька років тому як журналістку обласного радіо мене відправили на 

запис однієї зустрічі, що мала відбутися в міськраді. Представники Харкова 

зустрічалися із представниками однієї німецької фірми. Харківська сторона 

прохала в німецької сприяння в будівництві центру для реабілітації 

поранених військових та інших хворих. Німецькі гості чемно відмовили, але 

додали втішну інформацію: наступного року вони планують надавати 



консультативну поміч Харкову у працевлаштуванні його мешканців. 

Наступного року відбулися великі «скорочення» в різних галузях…  

Я – за реформи, та не ціною людського життя. Як це сталося із 

Владленою Костенко. Бо Людина є найвищою цінністю на землі. На цих 

гуманістичних принципах будувалася і діяльність Харківського радіодому, 

про який тепер, на жаль, можна тільки згадувати. Але то була ціла епоха в 

історії українського радіо, час розквіту і професіоналізму. Недарма харківські 

журналісти посідали перші місця на багатьох усеукраїнських та міжнародних 

конкурсах журналістської майстерності. Хочеться, аби під час нинішніх 

реформ гуманізм не замінили економічною вигодою. Бо впевнена, що 

майбутнє точно доведе тотальну економічну невигідність такого підходу. 

Тимчасом як зерна добра і краси, посіяні в сотнях тисяч сердець 

радіослухачів Харківським обласним радіо, продовжать розквітати новими 

досягненнями слобожан у різних сферах науки, культури та економіки. І 

серед цих чудових «квітів» великий і прекрасний букет по праву належить 

журналістці колишнього Харківського обласного радіо Владлені Костенко. 

 

 


