Просто любити…
(до 80-річчя від дня народження Юрія Покальчука - письменника,
літературознавця, перекладача, громадського діяча )

24 січня 1941 р. у м. Кременець народився Юрій
Володимирович Покальчук. Батько майбутнього модерніста Володимир
Феофанович Покальчук - відомий український діалектолог, краєзнавець, на той
час викладав російську мову Кременецькому вчительському інституті.
Дитинство і юність
Юрій провів у Луцьку. Навчався в Луцькому
педагогічному університеті, згодом перевівся до Ленінградського університету
на факультет східних мов (1965 р.) Кандидат філологічних наук (1969), Юрій
Володимирович був першим, хто захистив кандидатську дисертацію в Інституті
літератури з латиноамериканської прози, до якої належать Гарсія Маркес,
Кортасар, Фуентес, інші представники так званого латиноамериканського буму
шістдесятих років XX століття.
Своє життя він писав як пригодницький роман, захопливий і неймовірний, у
дусі магічного реалізму. Як казав сам письменник, з дитинства він "був
захоплений тим, що людина може сама створити цілий світ і жити там,
особливо, якщо реальність не подобається". Як наслідок, уже в 1956 році
п’ятнадцятирічний Юрко написав своє перше оповідання. Втягнувся, і був у
такому стані, що не писати просто не міг. Ю. Покальчук — автор літературнокритичних праць, з-під його пера вийшло понад 600 публікацій у періодиці,
5 збірок поезій, 17 збірок повістей та оповідань, ("Хто ти?" (1976), "І зараз, і
завжди" (1980), "Шабля і стріла" (1990), "Химера" (1992), «Українці у Великій
Британії» (1999), "Заборонені ігри" (2005) та ін.). Іноді жанр його творів
характеризують як "інтелектуальну еротику", причому на перше місце ставлячи
саме слово "інтелектуальну". Він експериментував у літературі, пишучи свої
романи з елементами еротики. Саме тому в його популярності є щось
скандальне. Твори Ю. Покальчука перекладені англійською, іспанською,
німецькою, польською, угорською та іншими мовами. Юрія Покальчука знають
не лише як одного з найпопулярніших письменників України, а й як науковця,
перекладача, Юрій Володимирович знав 13 мов. Українською мовою вийшли
друком переклади Покальчука творів Борхеса, Кортасара, Амаду, Кіплінга,
Рембо, Хемінгуея, Селінджера та ін. Покальчук також виступав з власними
віршами під акомпанемент свого рідного музичного гурту "Вогні Великого
Міста".

З 1976 – член Спілки письменників України, 1994 – 1998 – голова
іноземного відділу Спілки письменників України. Листопад 1997 – лютий 2000
– президент Асоціації українських письменників. З травня 1992 по квітень 2000
року – старший науковий співробітник відділу зарубіжної україніки
Національної бібліотеки України ім.Вернадськогo. Квітень 2000 – липень 2002
– член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. у та ін.
Окрім мандрівок в Індонезію, Нікарагуа, Аргентину, значна частина життя
Юрія Покальчука була пов’язана з телебаченням. Він працював на телеканалі
"1+1", а останнім часом був головою громадської ради при Національній раді.
Автор сценаріїв і співпостановник телефільмів. Понад 16 років опікувався
малолітніми в'язнями з Прилуцької колонії для неповнолітніх, для яких
видавав часопис «Горизонт», а також написав про них книгу "Хулігани".
Помер Юрій Володимирович Покальчук 10 вересня 2008 р. у м. Київ.
Похований на Байковому кладовищі. "Я бажав би всім когось любити, щоб
рухатись вперед", — постійно повторював Юрко Покальчук.
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