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Незабутній Маестро, 
професор Еммануїл Мисько

Анотація. Розглянуто один з епізодів із життя Ем-
мануїла Миська як співорганізатора концертного 
турне Візантійського хору у Львові. Еммануїл Мись-
ко відомий художник-скульптор, керівник, патріот 
своєї держави, дипломат, організатор українських 
культурно-мистецьких заходів, людина глибокої 
культури роздумів. Ці спогади розкривають також 
кілька мало відомих епізодів з творчої біографії 
скульптора, коли він очолював Український фонд 
культури. Еммануїл Мисько налагоджував тісні 
контакти з українською діаспорою.

Завжди буду пам’ятати мою першу зустріч із 
цією надзвичайною людиною, яка відбула-

ся 21 вересня 1990 року о 3 год. рано на трасі 
із Чопа до Львова. Історична зустріч – автобус 
із Голландії із 40-ка співаками утрехтського 
Візантійського хору зі своїм замовником і ди-
риґентом п. Квіткою Кондрацькою із Торонто в 
Канаді, яка також була дириґентом і засновни-
ком дівочого хору «Веснівка» у Торонто. А та-
кож отець Павло Когут із місцевості Маквілер 
у Франції, довголітній приятель д-ра М. Анто-
новича, великий приятель голландського хору 
та організатор у Франції концертів для цього 
хору. І я, Влодко Луців, із Лондона, ініціатор 
задуму такого першого концертового турне 
цього надзвичайного хору в Україні. Чому над-
звичайного? Уже в тому часі я був тісно пов’я-
заний 30-ти років з др. Антоновичем і цим хо-
ром, у якому співали чистокровні голландці 
українські духовні, класичні й народні пісні 
українською мовою. Зодягнені в український 
народний одяг, і пісня лине по Канаді та ін-
ших країнах, які я їм організував і виступив з 
бандурою, як гість, вони одержали назву «гол-
ландські козаки»! Під’їжджаємо до умовленого 
пункту, темна ніч, але дві машини стоять із за-

свіченими світлами. Наш автобус зупиняється. 
Виходимо, неймовірна радість! Проф. Емма-
нуїл Мисько, професор Ярема Якуб’як та інші, 
обнімаємося, цілуємося, лунають оплески. Не-
можливо описати загальне вдоволення і щиру 
радість.

Вельмишановні присутні, прошу думкою 
повернутися у той період, вересень 1990 р., ми 
вже десятками років по світі пропагували не-
вмирущу українську пісню та її культуру, тим 
підносили українську діаспору, ми на порозі 
омріяної України, де перший раз від закінчен-
ня Другої Світової війни голландці із країни 
сильних художників, мореплавців. Годиться 
згадати, що славний гравер Вільгельм Гон-
діус виконав три портрети гетьмана Богдана 
Хмельницького, Целеріус, Вассенер та інші 
створили портрети гетьмана Петра Дорошенка, 
панорами Львова, Перемишля, а гравер Аврам 
Ван-Вестер – краєвиди Києва, археографіч-
ний атлас Києва із 1653 р. тощо. А тепер ці ж 
голландці будуть нам співати наші прекрасні 
пісні солов’їною мовою! Чи то не є прекрасна 
нація? А з другого боку – голова українського 
фонду культури маестро Еммануїл Мисько, 
без сприяння якого таке турне не відбулося б. 
Після надзвичайних, як було сказано, зустрі-
чей, їдемо на ночівлю і перебування від 21 по 
24 вересня до приміщень санаторію-профілак-
торію «Сокіл» у с. Брюховичі. У Львові були 
два концерти: один у Львівській опері, а один 

– у Філармонії. Після першого концерту одна 
львівська газета написала: своїм виступом гол-
ландці пригадали нам, що Україна ще не вмер-
ла! Тут не треба коментарів. Тому така надзви-
чайна людина, як Маестро Еммануїл, великий 
художник-скульптор, великий патріот, держав-
ний Муж, тонкий дипломат, людина глибокої 
культури розумів, яке значення матиме турне 
«голландських козаків» в Україні у той період 
духовно-творчого процесу. Маестро Еммануїл 
був також прекрасним організатором, це я міг 
запримітити у дальших роках нашої співпраці. 
Що він помилився, щодо важливості цього …. Я 
згадую хоч дещо із його статті у «Літературній 
Україні» від 4 жовтня 1990 року. Під заголов-
ком «Зустріч із цивілізованими людьми». А хто 
був автор? Олесь Гончар, якого називали сові-
стю України, у розмові з ним після концтабо-
ру, а у Києві їх було три, я запримітив сльози 
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в його очах і схвильований голос. Ось уривки 
із статті: і ось на київській сцені стоять ці спі-
ваки. Багато людей сивих, ніби зморених, а їм 
після цього концтабору ще виступати в опів-
нічному концерті в Покровській церкві на По-
долі, як вони це витримають? ... І грянув спів. 
На очах відразу миттєво ніби відмолоділи всі. 
Ніби славетні наші … Д. Паторжинський і всі 
генії нашого співу наснажені якоюсь небес-
ною силою постали з небуття, щоб явити на-
щадкам свою невмирущість, своє безсмертя … 
Або дальше: прикро, однак, що ані Міністер-
ство культури, ані українське телебачення не 
позбулося традиційної байдужості там, де мав 
замалювати інший стиль … ці офіційні устано-
ви не виявили належної гостинності до гол-
ландських друзів за їхню відданість і любов до 
української музики та до нашої мови. А жаль, 
бо такий концерт, може, буває раз у житті. Бо 
ж гості в своїй щедрій талановитості принес-
ли нам, мов би заново для нас відкривши, такі 
неоціненні скарби української духовності, що 
ми їх, здається, й самі не завжди усвідомлю-
ємо повністю. Хочеться висловити глибинну 
вдячність голландським співакам і їхньому 
керівникові за мистецький подвиг, за те, що 
вони дали відчути всім нам живий подих наці-
онального відродження, осягнути, яким знач-
ним може бути внесок українського народу в 
культуру європейську і світову!

Мушу додати, що Олесь Гончар дуже те-
пло у статті висловився відносно диригентки 
п. Квітки Кондрацької, відносно мого виступу, 
а диригент Маестро Антків приїхав зі своїм 
хором, щоб нас привітати. Музиколог, маестро 
М. Головащенко щиро допоміг і цим уприєм-
нив наш побут у Києві. Подібно поступили 
багато людей. Мушу щиро сказати, що після 
трьох виступів Київ заговорив вельми пози-
тивно, якоюсь гордістю за голландських дру-
зів-козаків за нашу пісню!

Я мав щастя майже десять років спілкува-
тися з майстрами в Україні та інших державах 
при різних нагодах під час різних подій. Ці 
зустрічі були для мене вельми повчальні, бо 
він мав великий талант у спілкуванні творити 
атмосферу довірливості, був завжди у коман-
ді будь-якого процесу. Він однаково поводився 
чи то в Академії, чи у себе вдома, де дружи-
на Маестро п. Віолетта, чудова людина, разом 
творили гармонію теплоти, добра і порозумін-
ня. Я щасливий і гордий, що Маестро створив 
мій портрет у бронзі з нагоди мого 70-ліття у 
1990 році, прекрасний портрет. Не можу кра-
ще висловити свою вдячність такому Велет-
ню Духа, Великому Будівничому України, як 
професор-маестро Еммануїл Мисько з нагоди 
90-ліття від дня народження. Я певний, що за 
10 років будуть згадувати з нагоди 100-ліття 
з дня народження цього титана української 
культури.

Честь Йому і Слава!
З подякою і вдячністю, 

Володимир Луців. 
Лондон, 2019 р. 

A N N OTAT I O N
Volodymyr Luciv. Unforgettable Maestro, 

Professor Emmanuil Mysko. One of the episodes 
from the life of Emmanuil Mysko as a co-organizer 
of the concert tour of the Byzantine Choir in Lviv is 
considered. Emmanuil Mysko is a famous sculptor, 
leader, patriot of his country, a diplomat, organizer of 
Ukrainian cultural and artistic events, a man of deep 
culture of thought. These are the memories of several 
episodes from the sculptor's creative biography when 
he headed the Ukrainian Foundation for Culture. 
Emmanuil Mysko established close contacts with the 
Ukrainian diaspora.


