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ІВАН ВИШЕНСЬКИЙ
Іван Вишенський народився в 30—40-х роках XVI ст. в м. Судова Вишня на Львівщині. Вірогідно,
там здобув початкову освіту. Проживав у Луцьку та в Острозі. У 70—80-х рр. переселився в Грецію
на Афон, де прожив майже сорок років. Помер у 20-х рр. XVII ст., усамітнившись у печері-келії над
Егейським морем.
Іван Вишенський — видатний український письменник-полеміст, автор багатьох трактатів і послань.
Його діяльність була пов’язана з полемічним протистоянням між католицькою та православною
церквами в Польській державі. Полеміка загострилася після Берестейської церковної унії, яку ухвалив
православний церковний собор 1596 р. Тоді частина православних єпископів визнала юридичну
зверхність католицької церкви. Прихильників унії почали називати уніатами, або греко-католиками.
Деякі православні єпископи не визнали унії. Спираючись на підтримку православних братств,
вони виступили за збереження попереднього статусу церкви. Церковний розкол і пов’язане з ним
протистояння зумовили пожвавлення полемічного руху, де кожна сторона обґрунтовувала виправданість
власної позиції. Полеміка мала значний суспільний резонанс, що нерідко виходив за межі релігійної
та церковної проблематики.
Творчість Івана Вишенського тісно пов’язана з церковним життям. У церковній полеміці він виступив
як послідовний прихильник збереження давніх традицій українського православ’я. Серед його послань
і трактатів особливою силою викривального пафосу відзначається «Послання до єпископів», де автор
засуджує церковних владик, які виступили ініціаторами Берестейської унії. Полеміст звинувачує їх у
нехтуванні євангельських заповідей та церковних традицій. Унія для Івана Вишенського — логічний
наслідок моральної деградації церковних ієрархів, що поставили користолюбство вище за скарби духовного
вдосконалення. Полеміст дає церковним владикам надзвичайно гострі негативні характеристики,
застерігає їх від подальших непродуманих вчинків, закликає до покаяння й виправлення.
Усі полемічні твори Івана Вишенського вражають силою духу, енергією слова та емоційною напругою.
Їх стиль образний і яскравий, позначений виразною печаткою авторської індивідуальності.

СЕБАСТІАН ФАБІАН КЛЕНОВИЧ
(1545—1602)
Себастіан Фабінович Кленович народився близько 1545 р. у м. Каліші. Навчався у Кракові. Писав
польською та латинською мовами. Відомий як автор латиномовної поеми «Роксоланія», в якій оспівав
природні багатства, міста та людність українських земель.

ЛАЗАР БАРАНОВИЧ
(1620—1693)
Лазар (світське ім’я — Лука) Баранович народився 1620 р. (за іншими даними — 1615 р.). Навчався в
Київській братській школі, у школах Вільна й Каліша. Викладав поетику, риторику, філософію в КиєвоМогилянській колегії, був її ректором. Пізніше служив єпископом та архієпископом чернігівським.
Помер 1693 р., похований у Чернігові.
Лазар Баранович був центральною постаттю Києво-Чернігівського культурного осередку, активно
сприяв розвиткові українського книгодрукування. В історію української літератури увійшов як автор
богословських трактатів, проповідей, барокових поезій. Більшу частину творчої спадщини Лазаря
Барановича складають польськомовні вірші.

ІВАН ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ
(р. н. невід. — 1701)
Іван Величковський народився в 40-х — 50-х рр. на Чернігівщині. Навчався в Києво-Могилянській
колегії. Упродовж певного часу належав до Києво-Чернігівського культурного осередку. Служив





священиком у Полтаві, де й помер у 1701 р.
В історію української літератури Величковський увійшов як поет, теоретик і практик фігурного
віршування.

КЛИМЕНТІЙ ЗИНОВІЇВ
Климентій Зиновіїв народився в середині XVII ст. Рано осиротів. Одержавши освіту, став священиком.
Овдовівши ще молодою людиною, вступив до монастиря як ієромонах. Багато мандрував. На схилі
життя уклав книгу своїх поезій, відобразивши в них багаторічні спостереження над життям різних
верств українського народу. Помер Климентій Зиновіїв не раніше 1712 р.

СЕМЕН КЛИМОВСЬКИЙ
Біографічних даних про Семена Климовського майже не збереглося. Він був козацького роду, походив
з Харківщини. Помер близько 1730 р.
Климовський увійшов в історію української літератури як поет. Його вважають автором тексту
популярної в народі пісні «Їхав козак за Дунай», що є яскравим зразком любовної лірики.

ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ
(1681—1736)
Феофан (світське ім’я — Єлеазар) Прокопович народився 1681 р. у Києві. Навчався в КиєвоМогилянській колегії. Удосконалював освіту в європейських школах. Викладав у Києво-Могилянській
академії поетику, риторику, філософію. Був ректором академії. 1816 р. переїхав до Петербурга. Пізніше
служив єпископом псковським та архієпископом новгородським. Помер у 1736 р. в Новгороді.
В історію української літератури Феофан Прокопович увійшов як талановитий поет і драматург.

ІЛЛЯ ТУРЧИНОВСЬКИЙ
(1695 — р. н. невід.)
Ілля Турчиновський народився 1695 р. у містечку Березані в сім’ї сотника. Здобувши початкову освіту,
навчався в Києво-Могилянській академії. Через родинні обставини був змушений залишити навчання.
Близько семи років вів мандрівне життя, сповнене різноманітних пригод і митарств. Потім повернувся
до рідної Березані, став священнослужителем. Помер у похилому віці парафіяльним священиком.
Історію свого життя письменник виклав у автобіографічній повісті «Моє життя і страждання…». У
читача викликає захоплення яскрава індивідуальність автора й водночас складається уявлення про
досить поширений у XVIII ст. соціальний тип мандрівного студента. Такі студенти називалися ще
мандрівними дяками, бурсаками, спудеями, іноді — пиворізами. Під час шкільних канікул або більшої
перерви в навчанні вони мандрували по селах і містечках, шукаючи випадкових заробітків. Заробляли
на життя, розважаючи людей виконанням віршів, співів, театральних вистав. Дехто з таких студентів
так і не повертався до школи, влаштувавшись на посаду сільського дяка або писаря. У своєму творі
Турчиновський розповідає про власне мандрівне життя. Автор створює колоритний портрет «маленької
людини», яка поринула у сповнений небезпек, але водночас такий цікавий для її допитливого розуму
світ. Історія життя мандрівного студента розповідається просто й водночас майстерно. Значну роль в опо
відній манері відіграє елемент авторської самоіронії, завдяки якому досягається ефект невимушеного
спілкування автора з читачем.

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА
(1722—1794)
Григорій Савич Сковорода народився 3 грудня 1722 р. в с. Чорнухах на Полтавщині. Походив з

козацького роду. Здобувши початкову освіту, вступив до Київської академії. Повного академічного курсу
не закінчив, залишивши навчання «студентом богословських наук». Був співаком придворної капели
в Петербурзі, входив до складу російської місії в Угорщині. Працював домашнім учителем, викладав
у Харківському колегіумі. Через конфлікт з керівництвом колегіуму був змушений залишити посаду.
Останні двадцять п’ять років життя, не маючи власної домівки, провів у мандрах. Помер Сковорода 29
жовтня 1794 р. в с. Іванівці, що на Харківщині.
Сковорода — автор літературних і філософських творів. Їх ідейний зміст підпорядкований пошуку
смислу життя людини та визначенню шляхів до щастя. Розуміючи філософію як науку життя, письменник,
аби найточніше виразити свої погляди, поступово переходив від літературних до філософських жанрів
— діалогів, трактатів, притч. Свою поетичну діяльність Сковорода розпочав ще в 50-х рр., а в 70—80-х
об’єднав раніше створені поезії у збірку «Сад божественних пісень». Це духовно-філософська лірика,
навіяна переважно релігійними переживаннями автора. Найбільшої популярності набула десята пісня
збірника «Всякому місту — звичай і права», де вічні людські чесноти — чисте сумління й мудрість
— протиставляються марноті щоденних спокус. У вісімнадцятій пісні «Гей ти, пташко жовтобоко»
письменник виявив високу майстерність у філософському осмисленні фольклорного матеріалу. У пісні
двадцятій «Чистий можеш буть собою» автор підносить душевну чистоту як найбільший людський скарб,
що не боїться злих наклепів і ворожих підступів. Значна частина поезій Сковороди залишилася поза
збірником. Серед них становить інтерес вірш «De libertate» («Про свободу»), у якому автор визначає
особисту свободу людини як одну з найбільших життєвих цінностей.
Сковорода увійшов в українську літературу як талановитий байкар, автор збірки «Байки харківські».
Частину творів він написав ще наприкінці 60-х рр., частину — 1774 р. У своїх байках письменник
звертається переважно до морально-філософських аспектів життя людини й суспільства. У збірці
байок однією з найголовніших є проблема індивідуального самопізнання та визначення людиною свого
природного шляху. У байках «Бджола та Шершень», «Зозуля та Дрізд» автор обґрунтовує ідею «сродної
праці», засуджуючи людей, які легковажать своїми природними нахилами. У байці «Собака і Вовк»
письменник звертається до з’ясування тих чинників, які сприяють утвердженню душевної спорідненості
й дружніх стосунків між людьми.
Серед філософських праць Сковороди складною побудовою та смисловою глибиною відзначається
діалог «Алфавіт, чи Буквар світу». Автор звертається до важливих питань самопізнання, визначення
людиною своїх природних нахилів, розглядає проблеми «сродної праці» та людського щастя.
Філософський досвід Сковороди відчутно вплинув на розвиток нової української літератури. Його
ідеї стали важливим духовним орієнтиром, що визначив особливу увагу українських письменників до
морально-філософської проблематики.

ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ
(1769—1838)
Іван Петрович Котляревський народився 29 серпня 1769 р. в Полтаві в сім’ї канцеляриста. Навчався в
духовній семінарії, працював канцеляристом, домашнім учителем. Майже дванадцять років перебував на
військовій службі. Повернувшись до Полтави, працював наглядачем (завідувачем) Будинку виховання
дітей бідних дворян. Брав участь у діяльності масонської ложі «Любов до істини». У 1818–1821 рр.
виконував обов’язки директора Полтавського театру. Упродовж тривалого часу обіймав посаду попечителя
полтавських богоугодних закладів. Помер письменник 29 жовтня 1838 р., похований у Полтаві.
Котляревський вважається першим представником нової української літератури. Він відомий як автор
«Енеїди», «Наталки Полтавки» й «Москаля-чарівника». Над «Енеїдою» письменник працював понад
чверть століття. Поема є бурлескно-травестійною переробкою твору давньоримського автора Вергілія,
у якому розповідається про пригоди мандрівної ватаги троянців на чолі з Енеєм. Згідно з вимогами
бурлескно-травестійного жанру, український автор змінив національне тло першоджерела. Персонажі
давньоримського твору набули виразних українських рис — троянців з поеми Котляревського цілком
правомірно ототожнюють з українським козацтвом. Українське життя представлене автором переважно
в побутово-етнографічному вимірі. Котляревський прагнув якнайповніше змалювати традиційний
народний побут. Недарма його «Енеїду» називають енциклопедією української старожитності.
Яскравим явищем в історії української драматургії є п’єси Котляревського. Вони були створені 1819 р.
і тоді ж уперше виставлені на сцені Полтавського театру. Серед них особливої популярності набула





«Наталка Полтавка». Майстерність у змалюванні персонажів, їхня простота і природність, м’який гумор,
вдало дібрані пісні — усе це зумовило високі сценічні якості твору.
Художні здобутки Котляревського помітно вплинули на розвиток української літератури ХІХ ст.
Поезія і драматургія після Котляревського надовго зберегли риси його стилю. Досвід письменника в
зображенні народу, у відтворенні його мовного багатства став важливим чинником творчого становлення
цілої низки українських літераторів.

ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО
(1778—1843)
Григорій Федорович Квітка народився 18 листопада 1778 р. у слободі Основа, що під Харковом.
Походив з дворянської сім’ї, яка мала давнє козацьке коріння. Навчався у приватних учителів та в
монастирській школі. Деякий час провів у монастирі як послушник. Залишивши монастир, працював
на різних державних та виборних посадах. Кілька разів обирався предводителем дворян Харківського
повіту, був совісним суддею, головою Харківської палати кримінального суду. Виступив ініціатором
заснування Харківського інституту шляхетних панн. Виконував обов’язки директора Харківського театру,
входив до складу редакції журналу «Украинский вестник». Помер Квітка 8 серпня 1843 р., похований
у Харкові.
Перші літературні спроби Квітки припали на 1816 рік. Українською мовою Квітка почав писати на початку
30-х рр., уже немолодою людиною. Свої твори частіше підписував псевдонімом Грицько Основ’яненко.
Перша публікація української прози письменника з’явилася на сторінках харківського альманаху
«Утренняя звезда» (1834, кн. 2).
Проза Квітки-Основ’яненка була для свого часу явищем новаторським. Представників простого
народу автор наділив такими рисами, як релігійність і патріархальність, розсудливість і доброчесність,
щирість і безпосередність у вияві почуттів. У повісті «Маруся» письменник змалював зворушливу історію
кохання, у якій розкривається душевне багатство, незіпсованість і краса почуттів простих людей. У повісті
«Конотопська відьма» автор майстерно переосмислив народні демонологічні вірування. Марновірству
й забобонам письменник протиставив християнську моральність та раціонально зумовлені правила
людського співжиття. Яскравий гумор, добре збудована оповідь, колоритні образи персонажів — усе це
визначило високі художні якості твору.
Квітка є також автором цілої низки драматургічних творів. Найбільшу популярність завоювали його
п’єси «Шельменко-денщик» та «Сватання на Гончарівці». У драматургії Квітка виступив продовжувачем
традицій, започаткованих І. Котляревським.

ПЕТРО ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ
(1790—1865)
Петро Петрович Гулак-Артемовський народився 27 січня 1790 р. в містечку Городище на Київщині.
Походив з родини священнослужителя. Здобув початкову освіту, навчався в Київській академії.
Учителював на Волині. 1817 р. переїхав до Харкова, закінчив словесне відділення університету. Невдовзі
став професором цього навчального закладу. Був деканом і ректором університету. Помер ГулакАртемовський 13 жовтня 1865 р., похований у Харкові.
У своїй творчості Гулак-Артемовський зазнав помітного впливу польської культури. В історію
літератури увійшов як автор байок, балад, поетичних послань. Відомий як перекладач із давньоримської,
польської та німецької літератур. Перекладав також біблійні псалми. З діяльністю Гулака-Артемовського
пов’язане зародження романтичного напряму. Його твори «Пан Твардовський» і «Рибалка» стали
першими спробами засвоєння жанру романтичної балади в українській літературі.

Євген Гребінка
(1812—1848)
Євген Павлович Гребінка народився 21 січня 1812 р. на хуторі Убіжище поблизу Пирятина на

Полтавщині. Походив з дворянської сім’ї. Навчався в Ніжинській гімназії вищих наук. Після нетривалого
перебування на військовій службі жив у батьківському маєтку. 1834 р. переїхав до Петербурга, працював
чиновником, викладав у різних навчальних закладах. Упорядкував і видав літературний альманах
«Ластівка» (1841). Помер Гребінка 3 грудня 1848 р.
Гребінка увійшов в історію літератури як поет і прозаїк. Значну популярність здобули його байки.
Великий інтерес становлять його романтичні поезії, побудовані на основі майстерного переосмислення
народнопоетичних мотивів («Човен», «Українська мелодія»). Перу Гребінки належать численні
російськомовні прозові твори, кращі з яких тематично пов’язані з українською історією.

Микола Костомаров
(1817–1885)
Микола Іванович Костомаров народився 4 травня 1817 р. в с. Юрасівка на Воронежчині. Закінчив
Воронезьку гімназію, історико-філологічний факультет Харківського університету. Працював у гімназіях
Рівного та Києва, викладав історію в Київському університеті. Був одним із засновників КирилоМефодіївського товариства — української політичної організації. Створив програмний документ
товариства — «Книги буття українського народу». Був репресований і на кілька років потрапив на
заслання. Звільнившись, жив у Петербурзі. Брав активну участь у виданні українського журналу
«Основа». Помер Костомаров 7 квітня 1885 р., похований в Петербурзі.
Свою літературну діяльність Костомаров розпочав як один з активних учасників харківської школи
романтиків. У харківський період видав дві поетичні збірки — «Украинские баллады» та «Ветка»,
написав п’єси «Сава Чалий», «Переяславська ніч». У наступні періоди свого життя виступав як поет,
прозаїк, драматург. Віддавав перевагу науковій праці та публіцистиці.

Михайло Петренко
(1817–1862)
Михайло Миколайович Петренко народився в м. Слов’янську на Харківщині. Закінчив Харківський
університет. Належав до харківської школи поетів-романтиків. Працював дрібним чиновником. Помер
1862 р. (за іншими даними — в 1864 р.).
Літературна діяльність Петренка припала на кінець 30-х — 40-ві рр. Перші твори поета побачили
світ на сторінках харківських альманахів «Сніп» і «Молодик». Більша частина творів Петренка була
опублікована як окрема добірка «Думи та співи» в «Южном русском сборнике». В його поезії переважає
психологічно-особистісна тематика. Найбільшої популярності здобув вірш Петренка «Небо» («Дивлюся
на небо та й думку гадаю»). Образ неба осмислюється автором як символ поетичного світу краси й
гармонії.

Віктор Забіла
(1808—1869)
Віктор Миколайович Забіла народився 1808 р. на Чернігівщині у дворянській сім’ї. Навчався в
Ніжинській гімназії вищих наук. Кілька років перебував на військовій службі. Вийшов у відставку, жив
у власному маєтку. Помер Забіла в 1869 р. в містечку Борзні на Чернігівщині.
Творча діяльність Забіли припала на другу половину 30-х — 40-ві рр. Нещасливе кохання автора
визначило провідну тему його поезій. Творам Забіли властиві емоційна простота і щирість. Вірші
поета «Не щебечи, соловейку» та «Гуде вітер вельми в полі», покладені на музику М. Глінкою, здобули
широке визнання.





Маркіян Шашкевич
(1811—1843)
Маркіян Семенович Шашкевич народився 6 листопада 1811 р. в с. Підлисся на Львівщині у сім’ї
священика. Навчався у Львівській та Бережанській гімназіях, а згодом —у Львівській духовній семінарії.
Очолював гурток семінаристів під назвою «Руська трійця». Брав участь у підготовці збірок «Син
Русі», «Зоря», «Русалка Дністровая». Після закінчення семінарії став священиком, служив у селах на
Львівщині. Помер Шашкевич 7 червня 1843 р.
Літературна спадщина Шашкевича вельми скромна. Більша частина творчого доробку письменника
побачила світ після його смерті. Шашкевичу належить авторство низки україномовних і польськомовних
поезій та одного оповідання. У його творах переважає історико-героїчна та патріотична тематика.
Нетривала літературна діяльність Шашкевича — найбільш талановитого учасника «Руської трійці»
— стала початком нового етапу українського письменства в Галичині, визначивши для нього чіткі
естетичні та національні орієнтири.

Тарас Шевченко
(1814—1861)
Тарас Григорович Шевченко народився 25 лютого 1814 р. в с. Моринці Звенигородського повіту на
Київщині у сім’ї селян-кріпаків. Рано втратив батьків, наймитував. Був зарахований до складу панських
служників і 1829 р. відправлений до Вільна. З початку 30‑х рр. жив у Петербурзі. Навесні 1838 р.
за сприяння К. Брюллова, В. Жуковського та ін. Шевченко був звільнений з кріпацтва. Упродовж
1838—1845 рр. навчався в академії художеств у Петербурзі.  Пізніше переїхав в Україну, працював
співробітником Археографічної комісії в Києві. Навесні 1847 р. Шевченко був заарештований за
причетність до Кирило-Мефодіївського товариства й відправлений рядовим до війська. Пробув на
засланні більше десяти років. Звільнившись, жив у Петербурзі. Лише раз після заслання у 1859 р.
відвідав Україну. Помер Шевченко 26 лютого 1861 р. у Петербурзі. У травні того ж року відбулося
перепоховання поета на Чернечій горі поблизу Канева.
Перші літературні спроби Шевченка припали на 1837 р. 1840 р. побачила світ його дебютна збірка
під назвою «Кобзар». Назва збірки (кобзар — народний співець, частіше сліпий виконавець пісень та
дум під акомпанемент кобзи або бандури) є знаком романтичного самовизначення поета. Тематично
ранні ліричні твори Шевченка пов’язані з переживанням самотності («Тече вода в синє море…», «Тяжковажко в світі жити…»), туги за батьківщиною («Думи мої, думи мої»). У ранніх баладах «Причинна»,
«Тополя», «Утоплена» автор поєднує мотиви розлуки, нещасливого кохання, родинного злочину з міфо
логічним мотивом метаморфози: доведена до відчаю людина знаходить спосіб альтернативного існування,
зливаючись з природою, перетворюючись на русалку або рослину. Історична тема у творчості раннього
Шевченка обмежена XVII—XVIII ст.— драматичним етапом української минувшини, що пов’язаний
з боротьбою проти зовнішньої експансії, національними та соціальними рухами. У поемах «Тарасова
ніч», «Іван Підкова», «Гамалія» Шевченко звертається до різних епізодів козацької історії. У поемі
«Гайдамаки» автор осмислює причини й наслідки Коліївщини — повстання українського народу проти
національного та релігійного гноблення. Окреме місце у творчості Шевченка посідає тема жіночої недолі,
до якої він уперше звернувся в поемі «Катерина». У ранній творчості Шевченка майстерно поєднується
літературна та фольклорна образність. Поет звертається до української міфології, широко використовує
у своїх творах народну символіку.
Характер Шевченкової поезії відчутно змінюється, коли він 1843 р. відвідує Україну, а в 1845 р.
переселяється туди на постійне проживання. Безпосередні враження від української дійсності та
спілкування з читачами вносять помітні корективи в його поетичний світогляд. У творчості Шевченка
посилюються антиколоніальні та антимонархічні мотиви. Автор у поезіях 1843–1845 рр. (цей етап
частіше визначають як період «трьох літ») еволюціонує від стилізованого народного поета-кобзаря
до образу поета-пророка. У Шевченкових творах постає образ України, що являє собою не провінцію
Російської імперії, а окрему спільноту з власною героїчною історією та національною самосвідомістю.
Поет визначає характер стосунків України з імперією, висміюючи й пародіюючи російські державні
інституції в поемі «Сон». Світ імперії трактується поетом як репресивний, негуманний та в принципі

ворожий людській природі. У поемі «Великий льох» Шевченко надає містеріального значення історичним
трагедіям українського народу. Він змальовує російську монархію як втілення зла, а найменші прояви
співробітництва з нею — як непростиме потурання цьому злу. У поемі «Кавказ» автор, характеризуючи
Росію як зловісну тюрму народів, наголошує на неприпустимості будь-яких проявів колоніалізму.
Програмово звучить Шевченкове послання до українців «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам
моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє». Закликаючи до національної єдності, автор наводить
низку аргументів та саркастичних зауважень, звернених до збіднілих духом співвітчизників.
У 1847 р. Шевченко був заарештований і після нетривалого ув’язнення відправлений на заслання.
Згідно з вироком, йому заборонялося писати й малювати. Перебуваючи у в’язниці, поет створив ряд
переважно ліричних творів, на основі яких пізніше уклав цикл «В казематі». Більшість творів циклу
тематично пов’язана з Україною. У них знайшов втілення емоційний стан ув’язненого поета.
Перші роки заслання Шевченко провів в Орській фортеці у віддаленому регіоні Російської імперії.
Незважаючи на заборону, продовжував писати вірші. Кількість створеного ним за три роки заслання
набагато більша, ніж за всі інші періоди життя. У Шевченковій творчості цього періоду переважають
ліричні поезії. У них автор прагне по-новому осмислити своє покликання, болісно відгукується на втрату
зв’язків зі звичним середовищем, висловлює тугу за рідним краєм, звертається до дитячих спогадів, із
сумом переживає самотність. Попри непоодинокі вияви сумнівів у доцільності обраного поетичного шляху
та певне розчарування в дієвості поетичного слова, у цілому поетичні твори Шевченка представляють
сильну особистість, яка критично переосмислює своє попереднє життя, але не впадає у відчай під
тиском репресій. На засланні увагу поета привертають такі персонажі українського життя та історії,
героїзм яких виявляється у стоїчному сприйнятті ударів долі. У поемі «Іржавець» Шевченко співчутливо
відгукується про заручника обставин гетьмана Івана Мазепу та запорожців, що стали жертвами погромів,
влаштованих російським військом. У поемі «Чернець» зразком патріота постає козацький полковник
Семен Палій. Автор поетизує образ гетьмана Дорошенка в поемі «Заступила чорна хмара». Подібні
персонажі змальовані письменником у поемах «Варнак», «Якби тобі довелося», «Меж скалами, неначе
злодій», «Москалева криниця». Автор приходить до нового типу героя — народного праведника, героїзм
якого полягає у прощенні ворогів та діяльній проповіді добра. Справжньою катастрофою став для
Шевченка арешт 1850 р., який зумовив наступне майже семилітнє поетичне мовчання. Його відправили
на нове місце заслання — до Новопетровського укріплення, що на узбережжі Каспійського моря. Лише
1857 р., перед самим звільненням, Шевченко відновив свою поетичну діяльність.
Твори Шевченка, написані після заслання, загалом розвивають традиційні для поета теми. У цей
період антимонархічний та антиколоніальний мотиви він нерідко розкриває через наслідування біблійних
пророків («Ісаія. Глава 35», «Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19», «Осія. Глава XIV»). Шевченків вірш
відчутно втрачає зв’язок з фольклорною поетикою й наближається до чітких рядків біблійних пророцтв
і псалмів. Автор то вибухає ненавистю до кривавих царів-тиранів, то поетизує страдників і праведників,
пророкуючи оновлення народного життя. Окреме місце серед творів Шевченка, написаних після
заслання, посідає його інтимна лірика. Вона відбиває почуття поета, пов’язані з намірами влаштувати
родинне життя, розкриває його болюче переживання самотності.
Значення Шевченка в українській історії важко переоцінити. Його творча спадщина відіграла
ключову роль у становленні нової української літератури. Вона й досі лишається важливим духовним
компонентом українського національного життя.

Марко Вовчок
(1833—1907)
Марія Олександрівна Вілінська (у першому шлюбі — Маркович, у другому — Лобач-Жученко;
літературний псевдонім — Марко Вовчок) народилася 10 грудня 1833 р. в маєтку Єкатерининське
Орловської губернії у дворянській сім’ї. Навчалась у приватному пансіоні в Харкові, жила в Орлі
у своєї тітки як вихователька її дітей. Узявши шлюб з українським фольклористом та етнографом О.
Марковичем, жила в Чернігові, Києві, Немирові. Незабаром виїхала до Франції, оселилась у Парижі.
Повернувшись до Росії, жила в Петербурзі, співробітничала в журналі «Отечественные записки». Пізніше
разом з другим чоловіком М. Лобачем-Жученком мешкала в різних регіонах Російської імперії. Померла
письменниця 28 липня 1907 р. в Нальчику.
Творчість Марка Вовчка розпочалась у другій половині 50-х рр. Свої найкращі оповідання з
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українського народного життя письменниця створила під час перебування в Немирові. Написані
тоді твори побачили світ як окрема збірка під назвою «Народні оповідання» (1857). У них авторка
звернулася до теми жіночої недолі, зумовленої соціальним безправ’ям. Вона рішуче виступила проти
соціальної дискримінації народних мас. У повісті «Інститутка» Марко Вовчок гостро критикує кріпосну
систему, що згубно позначається не лише на житті пригноблених, але й на моральному обличчі самих
кріпосників.
Перу письменниці належить також чимало творів, написаних російською і французькою мовами.

Пантелеймон Куліш
(1819—1897)
Пантелеймон Олександрович Куліш народився 26 липня 1819 р. на хуторі поблизу містечка Вороніж
на Чернігівщині в сім’ї заможного козака. Навчався у Новгород-Сіверській гімназії та в Київському
університеті. Учителював переважно в дворянських училищах та гімназіях. Був заарештований
за причетність до справи Кирило-Мефодіївського товариства. Звільнившись після кількарічного
адміністративного заслання, жив у Петербурзі, де працював дрібним чиновником. Одночасно займався
видавничою діяльністю, активно співробітничав в українському журналі «Основа». Кілька років
перебував на державній службі у Варшаві, подорожував країнами Західної Європи. Останні роки життя
провів на власному хуторі Мотронівка на Чернігівщині. Тут і помер 14 лютого 1897 р.
Літературну діяльність Куліш розпочав у 40-х рр. Виявив себе як талановитий поет, прозаїк,
драматург, майстерний перекладач та проникливий літературний критик. У прозі Куліша центральне
місце посідає історичний роман «Чорна рада. Хроніка 1663 року». Перший варіант роману (1846 р.)
не був вчасно опублікований через арешт письменника. Нова редакція «Чорної ради» побачила світ
1857 р. Використавши історичні свідчення з літописів Самовидця та Григорія Грабянки, осмисливши
матеріал козацьких записок, письменник на основі українського історичного матеріалу створив роман
вальтер-скоттівського типу. В основу сюжетної канви покладено мотив подорожі. Події в романі
зображено в двох планах — історичному та особистісному. Центральним епізодом твору є Ніжинська
рада 1663 р., в ході якої фатальну роль відіграв простолюд. Для автора чорний колір позначає не лише
соціальну приналежність учасників ради. Він виступає символом руїни та анархії, що зводить нанівець
державотворчі задуми козацької еліти.
Куліш є автором поетичних збірок «Досвітки», «Хуторна поезія», «Дзвін». Значний інтерес становлять
його переклади зі світової поезії, що увійшли до посмертної збірки «Позичена кобза».
Велике історико-літературне значення мають критичні праці Куліша, позначені аналітичною глибиною
та масштабністю філософських узагальнень.

Леонід Глібов
(1827–1893)
Леонід Іванович Глібов народився 21 лютого 1827 р. в селі Веселий Поділ Хорольського повіту
на Полтавщині в сім’ї управителя поміщицьких маєтків. Освіту здобув у Полтавській гімназії та
Ніжинському ліцеї. Учителював на Поділлі, згодом перейшов на роботу до Чернігівської гімназії. Кілька
років редагував газету «Черниговский листок». Звільнений з посади за політичні переконання, деякий
час не мав постійної роботи. Пізніше влаштувався на посаду завідувача земської друкарні в Чернігові.
Помер Глібов 29 жовтня 1893 р., похований у Чернігові.
Літературну творчість Глібов розпочав ще на шкільній лаві. Писав поезії російською та українською
мовами. 1863 р. в Києві побачила світ перша збірка його байок. Увійшов в історію української
літератури саме як байкар. Письменник спромігся вдихнути нове життя у загалом традиційні сюжетні
схеми й тематику, надавши їм колоритних національних рис та актуальних смислових нюансів. Байки
письменника формують живу й динамічну картину українського народного життя з його колективним
досвідом та мораллю. Глібов — автор низки ліричних творів переважно в елегійному жанрі. У них поет
досягає високого рівня майстерності в осмисленні фольклорного матеріалу. Його вірш «Журба» («Стоїть
гора високая») навіть став народною піснею. Сум за молодими роками, щемливе переживання плину
часу як особистої втрати – такими є мотиви цього твору.

Юрій Федькович
(1834—1888)
Юрій Федькович (повне ім’я — Осип Домінік Гординський де Федькович; ім’я Юрій письменник
узяв у зрілому віці) народився 8 серпня 1834 р. в с. Сторонець-Путилів на Буковині. Його батьком був
небагатий шляхтич, мати походила з родини священика. Навчався Федькович у приватного вчителя
та в реальній школі в Чернівцях. Кілька років вів мандрівне життя. Служив в австрійському війську.
Вийшовши у відставку, жив у рідному селі. Пізніше оселився в Чернівцях, редагував газету «Буковина».
Помер письменник 11 січня 1888 р.
Літературні твори Федькович почав писати німецькою мовою у другій половині 40‑х рр. До української
поезії звернувся наприкінці 50-х рр., коли перебував на військовій службі. Військові враження великою
мірою визначили тематику його творчості. У 60‑х рр. побачили світ дві поетичні збірки — «Поезії Іосифа
Федьковича» (1862) та «Поезії Юрія Городенчука-Федьковича» (1867—1868). Федькович — автор низки
прозових творів, які друкувалися переважно в галицькій та буковинській періодиці.
У творчості Федьковича велику роль відіграє військова тема. Автор змальовує підневільний стан
рядових військових — простих людей, яких позбавили звичного життя та рідної домівки. Його герої
прагнуть вирватися з бездушного світу військової муштри, що обмежує та деформує людську особистість.
Вони мріють про мирну селянську працю, родинний затишок та рідну оселю. Прагнення маленької
людини до щастя дістало яскраве художнє втілення в повісті Федьковича «Три як рідні брати».
Творчість Федьковича — самобутня сторінка української літератури. Вона знайомить читача з життям
та прагненнями українського населення Буковини.

²âàí ÍåЧóé-Ëåâèöüêèé
(1838—1918)
²âàí Ñåìåíîâè÷ Ëåâèöüêèé (ë³ò. ïñåâäîí³ìè — ². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé, ². Íå÷óé) íàðîäèâñÿ 13 ëèñòîïàäà
1838 ð. â ì. Ñòåáëåâ³ íà Êè¿âùèí³ ó ñ³ì’¿ ñâÿùåíèêà. Íàâ÷àâñÿ â äóõîâíîìó ó÷èëèù³ òà â ñåì³íàð³¿.
Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêó äóõîâíó àêàäåì³þ. Ó÷èòåëþâàâ ó Ïîëòàâñüê³é ñåì³íàð³¿, ó ã³ìíàç³ÿõ Êàë³øà, Ñåäëåöÿ,
Êèøèíåâà. Âèéøîâøè ó â³äñòàâêó, îñåëèâñÿ â Êèºâ³, äå é ïðîâ³â ðåøòó æèòòÿ. Ïîìåð ². Íå÷óéËåâèöüêèé 2 êâ³òíÿ 1918 ð.
Ïî÷àòîê ë³òåðàòóðíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ². Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî ïðèïàâ íà 60-ò³ ðîêè. Ó 70-õ — 80-õ ðð. áóëè
íàïèñàí³ íàéá³ëüø â³äîì³ òâîðè ïèñüìåííèêà — «Ìèêîëà Äæåðÿ», «Êàéäàøåâà ñ³ì’ÿ», «Áóðëà÷êà»,
«Ñòàðîñâ³òñüê³ áàòþøêè òà ìàòóøêè», «Õìàðè». Íà òë³ õóäîæí³õ ïîøóê³â ê³íöÿ Õ²Õ — ïî÷. ÕÕ ñò. éîãî
òâîð÷³ñòü â³äçíà÷àëàñü òåìàòè÷íèì ³ ñòèëüîâèì êîíñåðâàòèçìîì.
Äëÿ ïðîçè ². Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî õàðàêòåðíå ðåàë³ñòè÷íå â³äîáðàæåííÿ ä³éñíîñò³. Îñíîâíà òåìà éîãî
òâîð³â — ñåëÿíñüêà. Óâàãó àâòîðà ïðèâåðòàº ñîö³àëüíà ïðîáëåìàòèêà. Â³í ðîçêðèâàº âïëèâ êð³ïàöòâà íà
äîë³ é ìîðàëü ñåëÿí, ïîêàçóº ïðîöåñè, ùî â³äáóâàëèñÿ â óêðà¿íñüêîìó ñåë³ ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ êð³ïîñíî¿
çàëåæíîñò³. Ó ïîâ³ñò³ «Ìèêîëà Äæåðÿ» ïèñüìåííèê çîáðàçèâ ñåëÿíèíà-ïðàâäîøóêà÷à, æèòòÿ ÿêîãî áóëî
çìàðíîâàíå â ïîñò³éí³é áîðîòüá³ ç ð³çíîìàí³òíèìè ïðîÿâàìè íåñïðàâåäëèâîñò³. Ó ïîâ³ñò³ «Êàéäàøåâà
ñ³ì’ÿ» ïðîçà¿ê çìàëþâàâ øèðîêó êàðòèíó ñêëàäíèõ ïðîöåñ³â, çóìîâëåíèõ ñåëÿíñüêîþ ðåôîðìîþ. Íà
äóìêó àâòîðà, ñàìå ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðè÷èíè çì³íèëè òðàäèö³éíèé óñòð³é íàðîäíîãî æèòòÿ. Âîíè
ïîçíà÷èëèñü íå ëèøå íà ìàéíîâèõ â³äíîñèíàõ, à é íà âñüîìó êîìïëåêñ³ íàðîäíî¿ çâè÷àºâîñò³, ìîðàë³ òà
ïñèõîëîã³÷íîìó ñêëàä³ ñåëÿíèíà. Â îêðåìèõ òâîðàõ ïèñüìåííèê çìàëþâàâ æèòòÿ óêðà¿íñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿
— íàéá³ëüø ãëèáîêî öÿ òåìà ðîçêðèòà â ðîìàí³ «Õìàðè». Çíà÷íèé ³íòåðåñ ñòàíîâëÿòü ôîëüêëîðèñòè÷í³
òà ë³òåðàòóðíî-ïóáë³öèñòè÷í³ ïðàö³ ². Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî.

Ïàíàñ Ìèðíèé
(1849—1920)
Ïàíàñ ßêîâè÷ Ðóä÷åíêî (ë³ò. ïñåâäîí³ì — Ïàíàñ Ìèðíèé) íàðîäèâñÿ 1 òðàâíÿ 1849 ð. ó ì. Ìèðãîðîä³
íà Ïîëòàâùèí³ â ñ³ì’¿ ÷èíîâíèêà. Íàâ÷àâñÿ â Ìèðãîðîäñüêîìó òà Ãàäÿöüêîìó ïîâ³òîâîìó ó÷èëèùàõ.
Íå ìàþ÷è ìîæëèâîñòåé ïðîäîâæóâàòè ñèñòåìàòè÷íå íàâ÷àííÿ, íàïîëåãëèâî çàéìàâñÿ ñàìîîñâ³òîþ.
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Ñëóæèâ ó ïîâ³òîâèõ êàíöåëÿð³ÿõ Ãàäÿ÷à, Ïðèëóê, Ìèðãîðîäà. 1871 ð. îñåëèâñÿ â Ïîëòàâ³, äå ïðîâ³â
ðåøòó æèòòÿ. Ïðàöþâàâ ó êàçíà÷åéñòâ³ òà êàçåíí³é ïàëàò³, ï³ñëÿ 1917 ð. — ó ãóáô³íâ³ää³ë³. Ïîìåð Ïàíàñ
Ìèðíèé 28 ñ³÷íÿ 1920 ð., ïîõîâàíèé ó Ïîëòàâ³.
Ë³òåðàòóðíó ä³ÿëüí³ñòü Ïàíàñ Ìèðíèé ðîçïî÷àâ íàïðèê³íö³ 60‑õ ðð. Âèÿâèâ ñåáå ÿê ïèñüìåííèêðåàë³ñò. Ó òâîð÷³é ñïàäùèí³ Ïàíàñà Ìèðíîãî ïåðåâàæàº ïðîçà. Â³í º àâòîðîì ðÿäó íàðèñ³â, îïîâ³äàíü,
ïîâ³ñòåé, ðîìàí³â.
Ñåðåä òâîð³â Ïàíàñà Ìèðíîãî íàéá³ëüø ìàñøòàáíèì ³ ñêëàäíèì º ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé ðîìàí
«Õ³áà ðåâóòü âîëè, ÿê ÿñëà ïîâí³?», íàïèñàíèé ó ñï³âàâòîðñòâ³ ç ²âàíîì Á³ëèêîì (².ß. Ðóä÷åíêîì).
Ðîáîòà íàä ðîìàíîì ïðèïàëà íà 1872—1875 ðð. ×åðåç öåíçóðí³ ïåðåïîíè â³í áóâ âèäàíèé ï³çí³øå
— 1880 ð. Çàäóì òâîðó áóâ íàâ³ÿíèé ðåàëüíèì âèïàäêîì, ùî ä³ñòàâ â³äîáðàæåííÿ ñïî÷àòêó â íàðèñ³
Ïàíàñà Ìèðíîãî «Ïîäîð³ææÿ îä Ïîëòàâè äî Ãàäÿ÷îãî», à çãîäîì — ó ïîâ³ñò³ «×³ïêà». Ó öåíòð
ïîâ³ñò³ àâòîð ïîñòàâèâ ñåëÿíèíà, ÿêèé îáèðàº çëî÷èííèé øëÿõ ï³ä âïëèâîì ñîö³àëüíèõ îáñòàâèí.
Äî ðîçâèòêó ïîïåðåäíüîãî çàäóìó ïðèºäíàâñÿ ²âàí Á³ëèê, çà ó÷àñòþ ÿêîãî ç’ÿâèëèñÿ ê³ëüêà ðåäàêö³é
ðîìàíó. Ñï³âàâòîðñòâî ð³çíèõ îñîáèñòîñòåé, à òàêîæ òðèâàëèé ÷àñ ðîáîòè íàä ðîìàíîì çóìîâèëè éîãî
áàãàòîïëàíîâ³ñòü. Àâòîðè çìàëþâàëè øèðîêå ïîëîòíî íàðîäíîãî æèòòÿ ç óñ³ì êîìïëåêñîì ñóñï³ëüíèõ
ïðîöåñ³â, ùî îõîïëþº á³ëüø ÿê ñòîë³òí³é ÷àñîâèé â³äð³çîê. Ïðè öüîìó óâàãà çîñåðåäæåíà íà îáðàç³
îêðåìî¿ îñîáèñòîñò³ — ïðåäñòàâíèêà ñåëÿíñüêîãî ñåðåäîâèùà, ÿêèé ï³ä âïëèâîì ñîö³àëüíèõ îáñòàâèí
ñòàâ çëî÷èíöåì. Òâ³ð ïðîïîíóº ÷èòà÷åâ³ õóäîæí³é àíàë³ç òîãî æèòòºâîãî âèáîðó, ùî áóâ çðîáëåíèé
öåíòðàëüíèì ïåðñîíàæåì. Ðîìàí «Õ³áà ðåâóòü âîëè, ÿê ÿñëà ïîâí³?» ñòàâ âàæëèâèì åòàïîì ó ðîçâèòêó
óêðà¿íñüêî¿ ðîìàí³ñòèêè. Â³í äàâàâ â³äïîâ³ä³ íà ñêëàäí³ ïèòàííÿ òîãî÷àñíî¿ ä³éñíîñò³, ðîçêðèâàâ ïðè÷èíè
é çîáðàæóâàâ íàñë³äêè ðóéíóâàííÿ ïàòð³àðõàëüíîãî ñåëÿíñüêîãî æèòòºâîãî óñòðîþ. Îäíàê óæå íà òîé
÷àñ ö³ â³äïîâ³ä³, ñïðîåêòîâàí³ â ñîö³àëüíó ïëîùèíó, ñïðèéìàëèñÿ ÿê äåùî ñïðîùåí³ é îäíîá³÷í³. Ðîìàí
Ïàíàñà Ìèðíîãî òà ²âàíà Á³ëèêà ñòàâ íàéâèùèì äîñÿãíåííÿì óêðà¿íñüêî¿ ðåàë³ñòè÷íî¿ ïðîçè Õ²Õ ñò.
Âîäíî÷àñ â³í âèÿâèâ îáìåæåí³ñòü òà îäíîá³÷í³ñòü ðåàë³ñòè÷íîãî òðàêòóâàííÿ é ñîö³àëüíîãî àíàë³çó
ä³éñíîñò³.
Õóäîæíÿ ïðîçà Ïàíàñà Ìèðíîãî íàëåæèòü äî êëàñè÷íèõ çðàçê³â óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè. ¯¿ õàðàêòåðíèìè
ðèñàìè º ìàñøòàáí³ñòü ðåàë³ñòè÷íèõ ìàëþíê³â, òî÷íå â³äòâîðåííÿ íàðîäíîãî ïîáóòó, ñîö³àëüí³ñòü òà
ïñèõîëîã³çì.

²âàí Êàðïåíêî-Êàðèé
(1845—1907)
²âàí Êàðïîâè÷ Òîá³ëåâè÷ (ë³ò. ïñåâäîí³ì — Êàðïåíêî-Êàðèé) íàðîäèâñÿ 17 âåðåñíÿ 1845 ð. ó ñëîáîä³
Àðñåí³âö³ íà Õåðñîíùèí³ â ñ³ì’¿ óïðàâèòåëÿ ïîì³ùèöüêîãî ìàºòêó. Íàâ÷àâñÿ â Áîáðèíåöüêîìó ïîâ³òîâîìó
ó÷èëèù³, ÿêå çàê³í÷èâ ó 1859 ð. Â³äòîä³ ìàéæå äâàäöÿòü ðîê³â ñëóæèâ êàíöåëÿðèñòîì. ²ç ïî÷àòêó 60-õ
ðîê³â áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü â óêðà¿íñüêîìó òåàòðàëüíîìó æèòò³. Ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó âõîäèâ äî ð³çíèõ
òåàòðàëüíèõ òðóï, íà îñíîâ³ ÿêèõ ñêëàâñÿ òàê çâàíèé òåàòð êîðèôå¿â. Âèêîíóâàâ ïåðåâàæíî êîìåä³éí³
àêòîðñüê³ ðîë³. Ïîìåð Êàðïåíêî-Êàðèé 2 âåðåñíÿ 1907 ðîêó.
Êàðïåíêî-Êàðèé — àâòîð áàãàòüîõ ï’ºñ. Ñïðàâæíþ ïîïóëÿðí³ñòü éîìó ïðèíåñëè êîìåä³éí³ òâîðè
«Ìàðòèí Áîðóëÿ» (1886), «Ñòî òèñÿ÷» (1889), «Õàçÿ¿í» (1900). Ó íèõ àâòîð âèñòóïèâ ïðîíèêëèâèì
ñïîñòåð³ãà÷åì æèòòºâèõ ïðîöåñ³â, ùî çóìîâëþâàëè ñóòòºâ³ çì³íè â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³. Äðàìàòóðã
çâåðíóâ óâàãó íà âèêðèâëåííÿ ñåëÿíñüêî¿ ïñèõîëîã³¿, ñïðè÷èíåí³ ìàí³àêàëüíîþ æàãîþ çáàãà÷åííÿ.
Ìîðàëüíà äåãðàäàö³ÿ, ðóéíóâàííÿ ðîäèííèõ ³ ëþäñüêèõ âçàºìèí, ñàìîäóðñòâî é òóïå ÷âàíñòâî — òàê³
íåãàòèâí³ ðèñè ïîáà÷èâ Êàðïåíêî-Êàðèé â óêðà¿íñüêîìó ñåëÿíñüêîìó ñåðåäîâèù³. Ó êîìåä³¿ «Õàçÿ¿í»
äðàìàòóðã çîáðàçèâ ëþäèíó, ùî ïåðåéøëà ìåæó, çà ÿêîþ âòðà÷àºòüñÿ âàãîì³ñòü ìîðàëüíèõ ñòðèìóâàíü.
Äëÿ ãåðîÿ — ì³ëüéîíåðà â ñìåðäþ÷îìó êîæóñ³ — ïðàãíåííÿ íàæèâè ïåðåòâîðèëîñÿ íà õâîðîáëèâó
ïñèõîëîã³÷íó çàëåæí³ñòü, ùî ïðèçâîäèòü äî äåãðàäàö³¿ îñîáèñòîñò³.
Êàðïåíêîâ³-Êàðîìó íàëåæèòü ê³ëüêà ï’ºñ íà ³ñòîðè÷í³ òåìè. Ñåðåä íèõ ïåâíèé ³íòåðåñ ñòàíîâèòü
òðàãåä³ÿ «Ñàâà ×àëèé» — íå ïåðøà â óêðà¿íñüêîìó ïèñüìåíñòâ³ äðàìàòóðã³÷íà îáðîáêà â³äîìî¿ íàðîäíî¿
ï³ñí³. Âåðñ³ÿ, ùî ¿¿ ïðîïîíóº Êàðïåíêî-Êàðèé, â³äçíà÷àºòüñÿ çîð³ºíòîâàí³ñòþ íà íåâèáàãëèâèé çàãàëîì
ñìàê ì³ñòå÷êîâîãî ãëÿäà÷à.
Ïîçà ñóìí³âîì, íà äðàìàòóðã³÷í³é ïðàêòèö³ Êàðïåíêà-Êàðîãî ñóòòºâî ïîçíà÷èâñÿ éîãî âëàñíèé
òåàòðàëüíèé, ïåðåäóñ³ì àêòîðñüêèé äîñâ³ä, ùî äèêòóâàâ ïîøóê òèõ ñöåí³÷íèõ çàñîá³â, ÿê³ á ñïðèÿëè
ôîðìóâàííþ ìàñîâîãî óêðà¿íñüêîãî ãëÿäà÷à.

Ìèõàéëî Ñòàðèöüêèé
(1840—1904)
Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷ Ñòàðèöüêèé íàðîäèâñÿ 2 ãðóäíÿ 1840 ð. â ñ. Êë³ùèíöÿõ íà Ïîëòàâùèí³ ó
äâîðÿíñüê³é ñ³ì’¿. Ðàíî îñèðîò³â, âèõîâóâàâñÿ â ðîäèí³ äÿäüêà — Â. Ëèñåíêà. Íàâ÷àâñÿ â Ïîëòàâñüê³é
ã³ìíàç³¿, Õàðê³âñüêîìó òà Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåòàõ. Çäîáóâøè âèùó îñâ³òó, ïåâíèé ÷àñ ïðàöþâàâ ó Êè¿â
ñüêîìó ³ñòîðè÷íîìó àðõ³â³. Ï³ñëÿ ê³ëüêîõ ðîê³â, ïðîâåäåíèõ ó âëàñíîìó ìàºòêó íà Ïîä³ëë³, îñåëèâñÿ
â Êèºâ³. Áàãàòî ñèë â³ääàâàâ ãðîìàäñüê³é òà ë³òåðàòóðí³é ïðàö³. Áðàâ ó÷àñòü ó òåàòðàëüíîìó æèòò³
Êèºâà, ðàçîì ç Ì. Ëèñåíêîì âèñòóïèâ çàñíîâíèêîì Òîâàðèñòâà óêðà¿íñüêèõ ñöåí³÷íèõ àêòîð³â. Ïîìåð
Ì. Ñòàðèöüêèé 14 êâ³òíÿ 1904 ð., ïîõîâàíèé ó Êèºâ³.
Ì. Ñòàðèöüêèé — òàëàíîâèòèé ïîåò, äðàìàòóðã, ïåðåêëàäà÷. Ïåðø³ ë³òåðàòóðí³ ñïðîáè çä³éñíèâ ó
60-õ ðð. Ïîåç³ÿ Ì. Ñòàðèöüêîãî â³äçíà÷àºòüñÿ ãðîìàäÿíñüêèì çâó÷àííÿì. Ó òâîðàõ ïèñüìåííèêà 1900õ ðð. â³ä÷óòíî ïîñèëèëèñü ïñèõîëîã³÷í³ ðèñè.
Ïîì³òíèìè º çäîáóòêè Ì. Ñòàðèöüêîãî-äðàìàòóðãà. Á³ëüø³ñòü éîãî ï’ºñ ïîñòàëà ÿê â³äïîâ³äü íà
ïîòðåáó ðîçøèðåííÿ óêðà¿íñüêîãî òåàòðàëüíîãî ðåïåðòóàðó. Äðàìàòóðã ðîçïî÷àâ ç ïåðåðîáîê ÷óæèõ
òâîð³â ³ âèÿâèâ âèñîêó ìàéñòåðí³ñòü ó ïîñèëåíí³ ¿õ ñöåí³÷íîñò³. Ó çâ’ÿçêó ç öèì íàéá³ëüø â³äîìîþ
º êîìåä³ÿ «Çà äâîìà çàéöÿìè» (ïåðåðîáêà ï’ºñè ². Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî «Íà êîæóì’ÿêàõ»). Ö³êàâèìè
º âîäåâ³ë³ äðàìàòóðãà «ßê êîâáàñà òà ÷àðêà, òî ìèíåòüñÿ é ñâàðêà», «Ïî-ìîäíîìó». Ïåâíèé ³íòåðåñ
ñòàíîâëÿòü éîãî ³ñòîðè÷í³ äðàìè «Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé», «Îáîðîíà Áóø³». Ïîì³òíèìè äîñÿãíåííÿìè
Ì. Ñòàðèöüêîãî º ï’ºñè «Íå ñóäèëîñü» ³ «Òàëàí». Êðàù³ òâîðè Ì. Ñòàðèöüêîãî é ñüîãîäí³ ëèøàþòüñÿ
â óêðà¿íñüêîìó òåàòðàëüíîìó ðåïåðòóàð³.

²âàí Ôðàíêî
(1856—1916)
²âàí ßêîâè÷ Ôðàíêî íàðîäèâñÿ 27 ñåðïíÿ 1856 ð. â ñ. Íàãóºâè÷³ íà Ëüâ³âùèí³ â ðîäèí³ êîâàëÿ.
Íàâ÷àâñÿ ó ïî÷àòêîâ³é (1862—1864) òà í³ìåöüê³é íîðìàëüí³é (1864—1867) øêîëàõ, ï³çí³øå — ó
Äðîãîáèöüê³é ã³ìíàç³¿ (1867—1875). 1875 ðîêó âñòóïèâ íà ô³ëîñîôñüêèé ôàêóëüòåò Ëüâ³âñüêîãî
óí³âåðñèòåòó, ÿêèé çàëèøèâ ÷åðåç àðåøò ó ÷åðâí³ 1877 ð. Ï³çí³øå áóâ çààðåøòîâàíèé ùå äâ³÷³ (1880;
1889). Ìàéæå ïîñò³éíî ñï³âðîá³òíè÷àâ ç ð³çíîìàí³òíèìè ïåð³îäè÷íèìè âèäàííÿìè, íà ñòîð³íêàõ ÿêèõ
âèñòóïàâ ÿê êðèòèê, ïóáë³öèñò, íàóêîâåöü. Íàóêîâ³ ³íòåðåñè Ôðàíêà çóìîâèëè ïðàöþ íàä äîêòîðñüêîþ
äèñåðòàö³ºþ, ùî áóëà íèì çàõèùåíà 1893 ð. ó Â³äåíñüêîìó óí³âåðñèòåò³. ²ç 1894 ð. âèäàâàâ æóðíàë «Æèòº
³ ñëîâî», ï³ñëÿ çàêðèòòÿ ÿêîãî ç 1898 ð. áóâ ÷ëåíîì ðåäàêö³éíîãî êîì³òåòó «Ë³òåðàòóðíî-íàóêîâîãî
â³ñíèêà». Âçèìêó 1907—1908 ðð. çäîðîâ’ÿ ïèñüìåííèêà çíà÷íî ïîã³ðøèëîñü. Ìàòåð³àëüí³ íåñòàòêè é
âèñíàæëèâà ïðàöÿ ïðèçâåëè äî çàãîñòðåííÿ õâîðîáè âîñåíè 1915 ð. Ïîìåð Ôðàíêî 28 òðàâíÿ 1916 ð.;
ïîõîâàíèé ó Ëüâîâ³.
²âàí Ôðàíêî — ïîåò, ïðîçà¿ê, äðàìàòóðã. Ïî÷àòîê éîãî ë³òåðàòóðíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðèïàäàº íà ÷àñè
íàâ÷àííÿ â ã³ìíàç³¿. Ïåðøèìè ñïðîáàìè áóëè ïîåç³¿, ùî äðóêóâàëèñÿ â æóðíàë³ «Äðóã» òà ñôîðìóâàëè
çá³ðêó «Áàëÿäû ³ ðîñêàçû» (1876). Êðàù³ òâîðè äðóãî¿ ïîëîâèíè 70-õ — 80-õ ðð. ñêëàëè ïîåòè÷íó çá³ðêó
«Ç âåðøèí ³ íèçèí» (1887), ùî çàñâ³ä÷èëà òâîð÷å çðîñòàííÿ ìèòöÿ. Çá³ðêà ïîºäíóº ïîåç³¿ íà ð³çí³ òåìè,
ïåðåâàæíî ãðîìàäÿíñüê³. Íàñòóïíà êíèæêà ïîåç³é Ôðàíêà «Ç³â’ÿëå ëèñòÿ» (1896) ö³ëêîì â³äïîâ³äàº
àâòîðñüêîìó âèçíà÷åííþ ë³ðè÷íî¿ äðàìè. Á³îãðàô³÷íî çóìîâëåíà, âîíà âîäíî÷àñ º ìèñòåöüêèì øåäåâðîì
³ äðàìàòè÷íèì ëþäñüêèì äîêóìåíòîì. Äî çá³ðêè «Ì³é ²çìàðàãä» (1898) óâ³éøëè ïåðåâàæíî ïîåç³¿
1897 ð. òà ÷àñòèíà á³ëüø ðàíí³õ òâîð³â. Ó íèõ çíàéøëè â³äîáðàæåííÿ ìîðàëüí³ é ãðîìàäÿíñüê³ ïîøóêè
àâòîðà, ïîçíà÷åí³ íàïðóæåíèì äðàìàòèçìîì òà ñêëàäíîþ äèíàì³êîþ åìîö³é. 1900 ðîêó ïîáà÷èëà ñâ³ò
ïîåòè÷íà çá³ðêà Ôðàíêà «²ç äí³â æóðáè». Âàæëèâèì åòàïîì éîãî ïîåòè÷íî¿ á³îãðàô³¿ ñòàëà íàñòóïíà
êíèæêà «Semper tiro» (1906).
Ôðàíêîâ³ íàëåæèòü àâòîðñòâî ðÿäó òâîð³â ó æàíð³ ïîåìè, ñåðåä ÿêèõ íà îñîáëèâó óâàãó çàñëóãîâóþòü
«²âàí Âèøåíñüêèé» òà «Ìîéñåé». Îñòàíí³é òâ³ð ñòîñóºòüñÿ ñêëàäíîãî êîìïëåêñó íàö³îíàëüíî¿,
ãðîìàäÿíñüêî¿ é îñîáèñò³ñíî¿ ïðîáëåìàòèêè, îñìèñëåíîãî â óçàãàëüíåíî-ô³ëîñîôñüêîìó êëþ÷³. Ïîåìà
ïåðåéíÿòà ñóâîðèì óñâ³äîìëåííÿì íåìèíó÷îñò³ æåðòâ ³ ñêëàäíèõ âèïðîáóâàíü íà øëÿõó ëþäèíè é
íàðîäó äî äóõîâíîãî îíîâëåííÿ.
Ôðàíêî — àâòîð á³ëüø ÿê ñòà ïðîçîâèõ òâîð³â. Ïðèðîäíî, ùî íå âñ³ ç íèõ îäíîð³äí³ çà ìèñòåöüêèìè
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âàðòîñòÿìè. Ïðèêìåòíîþ îñîáëèâ³ñòþ ïðîçè ïèñüìåííèêà º ¿¿ âèðàæåíà òåíäåíö³éí³ñòü, ùî ³íîä³
ïåðåõîäèòü ó ïóáë³öèñòè÷í³ñòü, ñõåìàòè÷íó ³ëþñòðàö³þ ïîë³òè÷íèõ ³äåé, ÿê, ïðèì³ðîì, ó ïîâ³ñò³
«Áîðèñëàâ ñì³ºòüñÿ» (1881—1882).
Ñåðåä äðàìàòóðã³÷íèõ òâîð³â Ôðàíêà áåçñóìí³âíèì çäîáóòêîì º ï’ºñà «Óêðàäåíå ùàñòÿ» (1893).

Ïàâëî Ãðàáîâñüêèé
(1864—1902)
Ïàâëî Àðñåíîâè÷ Ãðàáîâñüêèé íàðîäèâñÿ 30 ñåðïíÿ 1864 ð. â ñ. Ïóøêàðíîìó íà Õàðê³âùèí³ â ñ³ì’¿
öåðêîâíîñëóæèòåëÿ. ²ç 1874 ð. íàâ÷àâñÿ â Îõòèðñüê³é áóðñ³, à ç 1879 ð. ó Õàðê³âñüê³é äóõîâí³é ñåì³íàð³¿,
ÿêó íå çàê³í÷èâ ÷åðåç àðåøò ó 1882 ð. çà ó÷àñòü ó íåëåãàëüíîìó íàðîäíèöüêîìó ðóñ³. Ï³ñëÿ íåòðèâàëîãî
óâ’ÿçíåííÿ ïðîæèâàâ ó ð³äíîìó ñåë³, íåäîâãî ïðàöþâàâ ó  Õàðêîâ³, ñëóæèâ ó â³éñüêó, à ï³ñëÿ àðåøòó
â 1886 ð. ³ òðèâàëîãî ñë³äñòâà áóâ â³äïðàâëåíèé íà çàñëàííÿ äî ²ðêóòñüêî¿ ãóáåðí³¿. Ó 1889 ð. âæå íà
çàñëàíí³ çà ïîë³òè÷íèì çâèíóâà÷åííÿì áóâ ÷åðãîâèé ðàç çààðåøòîâàíèé òà ïîíàä òðè ðîêè ïðîâ³â ó
â’ÿçíèö³. Ï³çí³øå ïåðåáóâàâ íà ïîñåëåíí³ â ßêóòñüêó òà Òîáîëüñüêó. Ïîìåð Ïàâëî Ãðàáîâñüêèé 29
ëèñòîïàäà 1902 ð.
Õàðàêòåð ïîåòè÷íî¿ òâîð÷îñò³ Ãðàáîâñüêîãî çóìîâëåíèé íåïðîñòèìè îáñòàâèíàìè éîãî ñâ³äîìî
îáðàíîãî æèòòºâîãî øëÿõó. Çâåðíóâøèñü äî ïîåç³¿ ùå çà íàâ÷àííÿ â ñåì³íàð³¿, íà çàñëàíí³ â³í ïðîäîâæóâàâ
íàïîëåãëèâó ë³òåðàòóðíó ïðàöþ. Ïåðø³ ïóáë³êàö³¿ òâîð³â ç’ÿâèëèñÿ íà ïî÷àòêó 1890-õ ðð. ó ãàëèöüê³é
ïåð³îäèö³. Ï³çí³øå âèéøëè äðóêîì éîãî ïîåòè÷í³ çá³ðêè «Ïðîë³ñîê» (1894), «Ç ï³âíî÷³» (1896), «Êîáçà»
(1898). Ñåðåä ïîåç³é Ãðàáîâñüêîãî ïåðåâàæàþòü òâîðè íà ãðîìàäÿíñüê³ òåìè, ùî ³ëþñòðóþòü éîãî æèòòºâ³
ïåðåêîíàííÿ. Íåïðîñòà äîëÿ ìèòöÿ ïîÿñíþº, ÷îìó éîãî ïîåç³ÿ ñïîâíåíà ð³çíîìàí³òíèìè ñêàðãàìè é
íàð³êàííÿìè òà çàêëèêàìè äî áîðîòüáè. Âîíî é íå äèâíî, ùî çà Ãðàáîâñüêèì ì³öíî çàêð³ïèëîñÿ îçíà÷åííÿ
ïîåòà-ðåâîëþö³îíåðà.

Ìèõàéëî Êîöþáèíñüêèé
(1864—1913)
Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷ Êîöþáèíñüêèé íàðîäèâñÿ 5 âåðåñíÿ 1864 ð. â ì³ñò³ Â³ííèö³ â ðîäèí³ ÷èíîâíèêà.
Ïî÷àòêîâó îñâ³òó ä³ñòàâ ó Áàðñüê³é øêîë³; ïðîòÿãîì 1876—1880 ðð. íàâ÷àâñÿ â Øàðãîðîäñüê³é äóõîâí³é
ñåì³íàð³¿. Ìð³ÿì Êîöþáèíñüêîãî ïðî ã³ìíàç³þ òà óí³âåðñèòåò ÷åðåç ñêëàäí³ ðîäèíí³ é ìàòåð³àëüí³
îáñòàâèíè çä³éñíèòèñü íå ñóäèëîñÿ; áðàê ñèñòåìàòè÷íèõ çíàíü äîâåëîñü íàäîëóæóâàòè çà äîïîìîãîþ
ñàìîîñâ³òè. Ïèñüìåííèê ö³êàâèâñÿ ãðîìàäñüêèì æèòòÿì, çàõîïèâñÿ ³äåÿìè íàðîäîâîëüö³â, çà ó÷àñòü
ó íåëåãàëüíîìó ðóñ³ ïîòðàïèâ ï³ä ïîë³ö³éíèé íàãëÿä. 1891 ðîêó Êîöþáèíñüêèé ñêëàâ ³ñïèò íà ïðàâî
ïðàöþâàòè íàðîäíèì ó÷èòåëåì. Ï³ñëÿ äîñèòü íåòðèâàëîãî ïåð³îäó â÷èòåëþâàííÿ â³í ä³ñòàâ ïîñàäó
ñï³âðîá³òíèêà Ô³ëîêñåðíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çàéìàëàñü îðãàí³çàö³ºþ áîðîòüáè ç³ øê³äíèêîì âèíîãðàäó
ô³ëîêñåðîþ. Ïðàöþþ÷è â êîì³ñ³¿, ïèñüìåííèê ³ç 1892 ïî 1896 ð³ê ïðîæèâàâ ó Áåññàðàá³¿ òà â Êðèìó.
Çíàéîìñòâî ç æèòòÿì ìîëäàâñüêîãî òà êðèìñüêî-òàòàðñüêîãî íàðîä³â ïîçíà÷èëîñü íà òåìàòèö³ éîãî
òâîð³â. Íà ïî÷àòîê ðîáîòè â êîì³ñ³¿ ïðèïàäàº çáëèæåííÿ Êîöþáèíñüêîãî ç  «Áðàòñòâîì òàðàñ³âö³â»
— îðãàí³çàö³ºþ ìîëîäèõ ³íòåëåêòóàë³â, ùî ïðàãíóëè â óñüîìó áóòè ïîñë³äîâíèìè, «ñâ³äîìèìè»
óêðà¿íöÿìè íà ïðîòèâàãó ñòàðøîìó ïîêîë³ííþ òàê çâàíèõ óêðà¿íîô³ë³â, ñõèëüíèõ äî ñï³âðîá³òíèöòâà
ç êîëîí³àëüíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ. Ï³ñëÿ ïåðåíåñåíî¿ â 1896 — 1897 ðð. õâîðîáè ïèñüìåííèê íåòðèâàëèé ÷àñ
áóâ ñï³âðîá³òíèêîì Æèòîìèðñüêî¿ ãàçåòè «Âîëèíü», à 1898 ðîêó ïåðåñåëèâñÿ äî ×åðí³ãîâà, äå ïðàöþâàâ ó
çåìñüê³é óïðàâ³. Îäíî÷àñíî â³í áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü ó êóëüòóðíîìó æèòò³ ì³ñòà, âëàøòîâóâàâ ë³òåðàòóðí³
âå÷îðè, ï³äòðèìóâàâ ïèñüìåííèê³â-ïî÷àòê³âö³â. Ó 1900-õ ðîêàõ ñòàí çäîðîâ’ÿ Êîöþáèíñüêîãî çíà÷íî
ïîã³ðøèâñÿ. Ñóõîòè òà õâîðå ñåðöå çìóøóþòü éîãî âè¿çäèòè íà ë³êóâàííÿ äî ²òàë³¿. Çàâäÿêè ïåíñ³¿,
ùî íàäàëî ïèñüìåííèêîâ³ Òîâàðèñòâî ïðèõèëüíèê³â óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, íàóêè ³ øòóêè, â³í ä³ñòàâ
ìîæëèâ³ñòü çàëèøèòè îáòÿæëèâó ðîáîòó â çåìñòâ³. Ïðîòå çàãîñòðåííÿ õâîðîáè íå äîçâîëèëî ïîâí³ñòþ
ïåðåêëþ÷èòèñü íà ë³òåðàòóðíó ïðàöþ. Ïîìåð ïèñüìåííèê 12 êâ³òíÿ 1913 ð., ïîõîâàíèé ó ×åðí³ãîâ³.
Äî ïåðøèõ ë³òåðàòóðíèõ ñïðîá Êîöþáèíñüêèé âäàâàâñÿ ùå â äâàíàäöÿòèë³òíüîìó â³ö³, ï³çí³øå,
íàâ÷àþ÷èñü ó ñåì³íàð³¿, ïèñàâ â³ðø³ é ïðîçó. Ó 80-õ — 90-õ ðîêàõ ïèñüìåííèê ïðîéøîâ ñêëàäíèé
øëÿõ óäîñêîíàëåííÿ ë³òåðàòóðíî¿ òåõí³êè. Ïåâíèé ÷àñ éîãî ïðîçà ùå ëèøàëàñü ó ñòèëüîâèõ ìåæàõ
åòíîãðàô³÷íîãî ðåàë³çìó ç éîãî óâàãîþ äî ñåëÿíñüêèõ òåì òà ïîáóòîïèñàííÿì, âîäíî÷àñ ó í³é

óâèðàçíèëàñü ÷³òêà òåíäåíö³ÿ äî ïîñèëåííÿ ïñèõîëîã³çìó. Ó öåé ÷àñ àâòîð íàïèñàâ ö³êàâ³ îïîâ³äàííÿ
äëÿ ä³òåé: «Õàðèòÿ», «ßëèíêà», «Ìàëåíüêèé ãð³øíèê», çâåðíóâñÿ äî ìîðàëüíî-åòè÷íî¿ òà ñîö³àëüíî¿
ïðîáëåìàòèêè ó òâîðàõ «Íà â³ðó», «Ï’ÿòèçëîòíèê», «Õî», «Äëÿ çàãàëüíîãî äîáðà» òà ³í.
Ëîã³÷íîþ ó òâîð÷³é åâîëþö³¿ Êîöþáèíñüêîãî ñòàëà â³äîçâà äî óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â, ñêëàäåíà
íèì ðàçîì ³ç Ì. ×åðíÿâñüêèì. Àâòîðè çàêëèêàëè äî îíîâëåííÿ òåìàòèêè òâîð³â ³ ë³òåðàòóðíîãî
ñòèëþ, ââàæàþ÷è, ùî óêðà¿íñüêîìó ïèñüìåíñòâó íå âàðòî îáìåæóâàòèñü ëèøå ñåëÿíñüêèìè òåìàìè,
îð³ºíòóþ÷èñü íà ñìàêè ³íòåë³ãåíòíîãî ÷èòà÷à. Ïðîãîëîøåí³ íàì³ðè Êîöþáèíñüêèé ïðàãíóâ ðåàë³çóâàòè
ó ñâî¿é õóäîæí³é ïðàêòèö³. ²ç ïî÷àòêó 1900-õ ó éîãî òâîð÷îñò³ ïîñèëþºòüñÿ ³ìïðåñ³îí³ñòè÷íà (â³ä ôð.
³mpression — âðàæåííÿ) ìàíåðà ïèñüìà, ùî ïåðåäáà÷àº ñïåöèô³÷íó òåõí³êó â³äòâîðåííÿ áåçïîñåðåäí³õ
âðàæåíü, ÿê³ é ñòàíîâëÿòü òå «ïîâ³äîìëåííÿ», ùî íåñå â ñîá³ òâ³ð. ßñêðàâèì çðàçêîì ³ìïðåñ³îí³ñòè÷íîãî
ñòèëþ º íîâåëà Êîöþáèíñüêîãî «Intermezzo». Ó í³é ïîøóê âíóòð³øíüî¿ ð³âíîâàãè îñîáèñòîñò³ ãåðîÿ
ïåðåäàºòüñÿ ÷åðåç ïîò³ê ñêëàäíèõ ³ ì³íëèâèõ âðàæåíü. Îêðåì³ òâîðè ïðîçà¿êà ïîºäíóþòü åëåìåíòè
ðåàë³ñòè÷íîãî ñòèëþ ç ³ìïðåñ³îí³ñòè÷íèì. Öå ñòîñóºòüñÿ é ïîâ³ñò³ «Fata morgana», ùî çìàëüîâóº óêðà¿í
ñüêå ñåëî ïåðåä çàâîðóøåííÿìè 1905—1907 ðð. ³ ï³ä ÷àñ öèõ ïîä³é. Ïåðøà ÷àñòèíà òâîðó, çàâåðøåíà
1903 ð., ñòèë³ñòè÷íî âèïèñàíà â ðåàë³ñòè÷í³é ìàíåð³. Äðóãó ÷àñòèíó ïîâ³ñò³ áóëî çàâåðøåíî 1910 ð. Íå
äèâíî, ùî ñåìèë³òíÿ ÷àñîâà äèñòàíö³ÿ òà äðàìàòè÷í³ ïîä³¿ â  æèòò³ ñóñï³ëüñòâà, ùî â³äáóëèñÿ çà öåé ÷àñ,
çóìîâèëè åâîëþö³þ ñòèëþ â íàïðÿìêó ïîñèëåííÿ ³ìïðåñ³îí³ñòè÷íî¿ ñêëàäîâî¿. Óçàãàë³ âðàæåííÿ â³ä
ïåðøî¿ ðîñ³éñüêî¿ ðåâîëþö³¿ ñòàëè îñíîâîþ ö³ëî¿ íèçêè ïåðøîêëàñíèõ òâîð³â ïèñüìåííèêà — «Ñì³õ»,
«Â³í ³äå», «Íåâ³äîìèé», «Persona grata», «Êîí³ íå âèíí³» òà ³í.
Îñòàíí³é ïåð³îä òâîð÷îñò³ Êîöþáèíñüêîãî õàðàêòåðèçóºòüñÿ éîãî ³íòåðåñîì äî çàãàäêîâîãî ñâ³òó
íàðîäíî¿ ì³ôîëîã³¿. Ðåçóëüòàòîì òàêî¿ çàö³êàâëåíîñò³ ñòàëà ïîÿâà îäíîãî ç êðàùèõ òâîð³â ïèñüìåííèêà
«Ò³í³ çàáóòèõ ïðåäê³â». Çâåðíóâøèñü äî æèòòÿ êàðïàòñüêèõ óêðà¿íö³â, àâòîð çîáðàçèâ ïîåòè÷íèé ñâ³ò
äàâí³õ ãóöóëüñüêèõ òðàäèö³é, ñèëüíèõ ³ íåñòðèìíèõ ïî÷óòò³â, îðãàí³÷íî¿ ºäíîñò³ ç ïðèðîäîþ.
Çàãàëîì õóäîæíÿ ïðàêòèêà Êîöþáèíñüêîãî ñâ³ä÷èòü ïðî çíà÷íèé ïîñòóï ó ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ ïðîçè.
Äëÿ íå¿ õàðàêòåðí³ òåíäåíö³¿ ïðîáëåìíî-òåìàòè÷íîãî îíîâëåííÿ, ö³êàâ³ æàíðîâ³ òà ñòèëüîâ³ ïîøóêè.
Ïèñüìåííèê ïî ïðàâó ââàæàºòüñÿ îäí³ºþ ç íàéá³ëüø ÿñêðàâèõ ³ îðèã³íàëüíèõ ïîñòàòåé â óêðà¿íñüê³é
ë³òåðàòóð³ ê³íöÿ Õ²Õ — ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ.

ËåñЯ ÓêðàЇíêà
(1871—1913)
Ëàðèñà Ïåòð³âíà Êîñà÷ (ë³òåðàòóðíèé ïñåâäîí³ì — Ëåñÿ Óêðà¿íêà) íàðîäèëàñÿ 25 ëþòîãî 1871 ð.
â ì. Çâÿãåë³ (òåïåð — Íîâîãðàä-Âîëèíñüêèé) ó äâîðÿíñüê³é ñ³ì’¿. ¯¿ áàòüêî, Ïåòðî Êîñà÷, ðîäîì ç
×åðí³ã³âùèíè, ïî çàê³í÷åíí³ þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó îäåðæàâ ñëóæáîâå
ïðèçíà÷åííÿ íà Âîëèíü. Â³í áóâ àêòèâíèì ó÷àñíèêîì óêðà¿íñüêîãî êóëüòóðíîãî ðóõó, âõîäèâ äî
ðåäàêö³éíî¿ êîëåã³¿ æóðíàëó «Êèåâñêàÿ ñòàðèíà». Ìàòè Ëàðèñè Êîñà÷ — Îëüãà Êîñà÷ (Äðàãîìàíîâà),
ðîäîì ³ç Ïîëòàâùèíè, — ð³äíà ñåñòðà â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à, ³ñòîðèêà, ïóáë³öèñòà
Ìèõàéëà Äðàãîìàíîâà. Âîíà ÷èìàëî çðîáèëà â ãàëóç³ ôîëüêëîðèñòèêè òà óêðà¿íñüêîãî êíèãîâèäàâíèöòâà,
â ë³òåðàòóð³ âèñòóïàëà ïåðåâàæíî ÿê äèòÿ÷à ïèñüìåííèöÿ ï³ä ïñåâäîí³ìîì Îëåíà Ï÷³ëêà.
Äèòèíñòâî Ëàðèñè Êîñà÷ ïðîéøëî â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³ íà Âîëèí³: ðîäèíà æèëà ñïî÷àòêó â
Çâÿãåë³, à çãîäîì ïåðå¿õàëà â ñ. Êîëîäÿæíå (íà çèìó Êîñà÷³ ïåðåáèðàëèñÿ äî Ëóöüêà). Ïî÷àòêîâó îñâ³òó
ìàéáóòíÿ ïîåòåñà çäîáóëà â ðîäèííîìó êîë³ ï³ä êåð³âíèöòâîì ìàòåð³. Âîíà çàõîïëþâàëàñü ìóçèêîþ,
äîáðå ìàëþâàëà, ö³êàâèëàñü òåàòðîì ³ ë³òåðàòóðîþ. Â ðîäèí³ Êîñà÷³â ä³òè ðàíî ïåðåéíÿëèñÿ íàñòðîÿìè
é æèòòÿì äîðîñëèõ — ç þíèõ ë³ò âîíè ñòàþòü ñâ³äîìèìè ÷ëåíàìè óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäè. Îñê³ëüêè îäíèì
ç íàéâàæëèâ³øèõ âèÿâ³â ãðîìàäñüêî¿ àêòèâíîñò³ íà òîé ÷àñ áóëà ïèñüìåííèöüêà ïðàöÿ, òî é ä³òè ðàíî
ïðîáóþòü ñåáå â ë³òåðàòóð³. Ïåðøèé â³ðø Ëàðèñà Êîñà÷ íàïèñàëà ùå â äåâ’ÿòèë³òíüîìó â³ö³. Ë³òåðàòóðí³
ñïðîáè þíî¿ ïîåòåñè áóëè ï³äòðèìàí³ ìàò³ð’þ. Âîíà íàä³ñëàëà òâîðè äî÷êè äî ëüâ³âñüêîãî æóðíàëó
«Çîðÿ», äå âîíè âèéøëè äðóêîì 1884 ð. ï³ä ïñåâäîí³ìîì Ëåñÿ Óêðà¿íêà (â³í òàêîæ áóâ îáðàíèé ìàò³ð’þ).
Ñòàëîñÿ òàê, ùî Ëàðèñà Êîñà÷ óâ³éøëà â ³ñòîð³þ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè ï³ä ñâî¿ì ðàíí³ì, äèòÿ÷èì
ïñåâäîí³ìîì (Ëåñÿ — çìåíøåíå ³ì’ÿ, ÿêèì çâàëè ¿¿ â ðîäèííîìó êîë³; Óêðà¿íêà — òåðèòîð³àëüíà âêàç³âêà,
ö³ëêîì äîðå÷íà â ãàëèöüêîìó âèäàíí³, ùî îçíà÷àëà ïðîñòî «Ëåñÿ ç Óêðà¿íè»). Ìð³¿ Ëàðèñè Êîñà÷ ïðî
ìóçè÷íó êàð’ºðó íå çä³éñíèëèñÿ. Âçèìêó 1881 ð. âîíà çàñòóäèëàñü ³ â íå¿ ïî÷àâñÿ òóáåðêóëüîç ê³ñòîê.
Ïîíàä òðèäöÿòü ðîê³â ïîåòåñ³ äîâåëîñÿ áîðîòèñÿ ç âèñíàæëèâîþ õâîðîáîþ, ùî çìóøóâàëà âè¿æäæàòè
íà ë³êóâàííÿ â Êðèì, ²òàë³þ, ªãèïåò, Ãðóç³þ. Íåçâàæàþ÷è íà õâîðîáó, Ëàðèñà Êîñà÷ íàïîëåãëèâî
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çàéìàëàñÿ ñàìîîñâ³òîþ, â³äçíà÷àëàñÿ âèñîêèì ð³âíåì åðóäèö³¿, äîáðå çíàëà ³íîçåìí³ ìîâè. 1907 ð. âîíà
îäðóæèëàñÿ ç ìóçèêîçíàâöåì ³ ôîëüêëîðèñòîì Êëèìåíòîì Êâ³òêîþ. Ôàòàëüíîþ äëÿ çäîðîâ’ÿ ïîåòåñè
ñòàëà çèìà 1906—1907 ðð., ïðîâåäåíà â Êèºâ³. Âèñíàæëèâà ïðàöÿ é íåñïðèÿòëèâ³ êë³ìàòè÷í³ óìîâè
ñïðè÷èíèëè çàãîñòðåííÿ õâîðîáè. Ç òîãî ÷àñó Ëàðèñà Êîñà÷ ìîãëà æèòè ëèøå â óìîâàõ ï³âäåííîãî
êë³ìàòó. Îñòàíí³ ðîêè æèòòÿ âîíà ïðîâåëà â Ãðóç³¿. Ïîìåðëà Ëàðèñà Êîñà÷-Êâ³òêà 1 ñåðïíÿ 1913 ð.
â ì. Ñóðàì³, ïîõîâàíà â Êèºâ³.
Ë³òåðàòóðíå ñòàíîâëåííÿ Ëåñ³ Óêðà¿íêè ïðèïàëî íà ê³íåöü 80-õ — ïî÷àòîê  90-õ ðð. Íàñë³äêîì òðèâàëî¿
òâîð÷î¿ ïðàö³ ñòàëè ¿¿ ïîåòè÷í³ çá³ðêè «Íà êðèëàõ ï³ñåíü» (1893), «Äóìè ³ ìð³¿» (1899), «Â³äãóêè»
(1902), âèñîêî îö³íåí³ êðèòèêîþ. ×èìàëî ïîåç³é Ëåñ³ Óêðà¿íêè íå áóëè âêëþ÷åí³ äî çá³ðîê, ÷àñòèíà ç
íèõ ïîáà÷èëà ñâ³ò ëèøå ï³ñëÿ ñìåðò³ àâòîðêè. ¯¿ òâîðàì âëàñòèâ³ âèñîêà êóëüòóðà äóìêè òà åìîö³éíà
ñòðèìàí³ñòü, ñâ³æ³ñòü îáðàç³â, ïðîäóìàíà ñèíòàêñè÷íà áóäîâà, îáåðåæí³ñòü â óæèâàíí³ ëåêñè÷íèõ
íîâîòâîð³â.
ßñêðàâî é îðãàí³÷íî ë³òåðàòóðíèé òàëàíò Ëåñ³ Óêðà¿íêè âèÿâèâñÿ â äðàìàòóðã³¿. ¯¿ òâîðè ïîçíà÷åí³
òåìàòè÷íîþ íîâèçíîþ òà îð³ºíòàö³ºþ íà îñâ³÷åíîãî ÷èòà÷à (ãëÿäà÷à). Òàê³ äðàìàòè÷í³ ïîåìè ³ äðàìè,
ÿê «Íà ïîë³ êðîâ³», «Êàññàíäðà», «Ó ïóù³», «Îðã³ÿ», «Áîÿðèíÿ», «Ë³ñîâà ï³ñíÿ», «Êàì³ííèé ãîñïîäàð»
ñòàëè ÿê³ñíî íîâèì ÿâèùåì óêðà¿íñüêî¿ äðàìàòóðã³¿. Îñîáëèâîþ ìèñòåöüêîþ äîâåðøåí³ñòþ â³äçíà÷àºòüñÿ
äðàìà-ôåºð³ÿ «Ë³ñîâà ï³ñíÿ». Ó ñèìâîë³÷íèõ îáðàçàõ, ç âèñîêîþ äðàìàòè÷íîþ íàïðóæåí³ñòþ àâòîðêà
ïðîïîíóº ³ñòîð³þ ïîøóêó ëþäèíîþ ñâîº¿ ñóòíîñò³. Ïðèðîäíà êðàñà é áóäåííà ïðàãìàòèêà ï³äíîñÿòüñÿ
â äðàì³ äî ð³âíÿ ñèìâîë³÷íèõ óçàãàëüíåíü, ùî äàþòü ìîæëèâ³ñòü ïîíîâèòè óÿâëåííÿ ïðî ñåíñ æèòòÿ,
ëþäñüêå ïðèçíà÷åííÿ òà ñïðàâæí³ æèòòºâ³ ö³ííîñò³.
²íòåëåêòóàëüíå òà åñòåòè÷íå áàãàòñòâî òâîð³â Ëåñ³ Óêðà¿íêè â³ä÷óòíî ïîçíà÷èëîñÿ íà ë³òåðàòóðíîìó
æèòò³ 20-õ ðð. ÕÕ ñò. ¯¿ ñïàäùèíà íàëåæèòü äî íàéÿñêðàâ³øèõ ÿâèù óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè. Âîíà ñïðèÿëà
ìîäåðí³çàö³¿ óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåíñòâà, íàáëèæåííþ éîãî äî ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ, âèõîäó óêðà¿íñüêî¿
êóëüòóðè çà ìåæ³ âóçüêèõ ïðîâ³íö³éíèõ ðàìîê.

ÂÀÑÈËÜ ÑÒÅÔÀÍÈÊ
(1871—1936)
Âàñèëü Ñòåôàíèê íàðîäèâñÿ 14 òðàâíÿ 1871 ð. â ñ. Ðóñîâ³ Ñíÿòèíñüêîãî ïîâ³òó íà Ñòàí³ñëàâùèí³
(íèí³ — ²âàíî-Ôðàíê³âùèíà) â ñ³ì’¿ çàìîæíîãî ñåëÿíèíà. Ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ â øêîëàõ ó ñ. Ðóñîâ³ òà ì.
Ñíÿòèí³ â³í 1883 ð. âñòóïèâ äî ïîëüñüêî¿ ã³ìíàç³¿ ó ì. Êîëîìè¿. Òóò çàâ’ÿçàëàñÿ äðóæáà Â. Ñòåôàíèêà ç
Ë. Ìàðòîâè÷åì. Çà óêðà¿íñüêó ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íó ä³ÿëüí³ñòü ¿õ îáîõ ó 1890 ð. âèêëþ÷èëè ç ã³ìíàç³¿.
Â. Ñòåôàíèê ïåðå¿õàâ äî Äðîãîáè÷à ³ âñòóïèâ äî ì³ñöåâî¿ ã³ìíàç³¿, ÿêó çàê³í÷èâ 1892 ð. Òîãî æ ðîêó â³í
âñòóïèâ íà ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò Êðàê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó, äå â÷èâñÿ äî 1900 ð. Ó âåðåñí³ 1903 ð. Â.
Ñòåôàíèê â³äâ³äàâ Íàääí³ïðÿíñüêó Óêðà¿íó: áóâ ïðèñóòí³ì íà â³äêðèòò³ ïàì’ÿòíèêà ². Êîòëÿðåâñüêîìó
â Ïîëòàâ³ é çóñòð³÷àâñÿ ç Ëåñåþ Óêðà¿íêîþ, Ìèõàéëîì Êîöþáèíñüêèì òà ³í.
Ç 1903 ð. Â. Ñòåôàíèê ïîñò³éíî æèâ ó ñåë³: äî 1909 ðð. — â Ñòåöåâ³, à ïîò³ì äî ê³íöÿ æèòòÿ â Ðóñîâ³.
1907 ðîêó ïèñüìåííèê ñòàâ çàñòóïíèêîì äåïóòàòà àâñòð³éñüêîãî ïàðëàìåíòó Â. Îõð³ìîâè÷à. Ï³ñëÿ òîãî,
ÿê 1908 ðîêó Â. Îõð³ìîâè÷ çð³êñÿ ìàíäàòó, Â. Ñòåôàíèêîâ³ äîâåëîñÿ âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè äåïóòàòà àæ
äî ðîçïàäó Àâñòðî-Óãîðñüêî¿ ³ìïåð³¿ 1918 ð. Ó ïåð³îä âèçâîëüíèõ çìàãàíü Â. Ñòåôàíèê áðàâ ó÷àñòü ó
ðîáîò³ Óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ðàäè Çàõ³äíîóêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ ðåñïóáë³êè (ÇÓÍÐ), ó ñêëàä³ äåëåãàö³¿
ÇÓÍÐ â³äâ³äàâ Êè¿â ï³ä ÷àñ ïðîãîëîøåííÿ ñîáîðíîñò³ óêðà¿íñüêèõ çåìåëü 22 ñ³÷íÿ 1919 ð.
Ïåðåáóâàþ÷è â ò³é ÷àñòèí³ Óêðà¿íè, ùî áóëà ï³ä âëàäîþ Ïîëüù³, Â. Ñòåôàíèê àêòèâíî ö³êàâèâñÿ
ïîä³ÿìè â  ÓÐÑÐ, â³äñèëàâ äî ðàäÿíñüêèõ æóðíàë³â («Âàïë³òå», «×åðâîíèé øëÿõ», «Ïëóã») ñâî¿ íîâ³
òâîðè. Â³äãóêîì íà ë³òåðàòóðíó äèñêóñ³þ 1925—1928 ðð. ñòàëà íîâåëà «Ìåæà» (1926), ÿêà ìàëà ïðèñâÿòó
«Ì. Õâèëüîâîìó» ³ áóëà íàäðóêîâàíà ó «Ë³òåðàòóðíî-íàóêîâîìó â³ñíèêó», ùî éîãî ðåäàãóâàâ Ä. Äîíöîâ.
1926 ðîêó íà â³äçíà÷åííÿ 30-ð³÷÷ÿ ë³òåðàòóðíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïèñüìåííèêîâ³ áóëà ïðèçíà÷åíà ïåíñ³ÿ â³ä
óðÿäó ÓÐÑÐ. Ïîìåð Â. Ñòåôàíèê 7 ãðóäíÿ 1936 ð.
Ë³òåðàòóðíó ä³ÿëüí³ñòü Â. Ñòåôàíèê ðîçïî÷àâ ïîåç³ÿìè â ïðîç³ (1896—1898). Ó æîâòí³ 1897 ð. íà
ñòîð³íêàõ ÷åðí³âåöüêîãî ÷àñîïèñó «Ïðàöÿ» áóëà íàäðóêîâàíà íîâåëà «Âèâîäèëè ç ñåëà», ï³çí³øå
— íîâåëè «Ó êîð÷ì³», «Ñòðàòèâñÿ», «Ñèíÿ êíèæå÷êà» òà «Ñàìà ñàì³ñüêà», ÿê³ îäðàçó çðîáèëè éîãî
øèðîêîâ³äîìèì óêðà¿íñüêèì ïèñüìåííèêîì. Ö³ òâîðè ââ³éøëè äî ïåðøî¿ çá³ðêè Â. Ñòåôàíèêà «Ñèíÿ
êíèæå÷êà» (1899). Ï³çí³øå âèõîäèëè êíèãè íîâåë «Êàì³ííèé õðåñò» (1900), «Äîðîãà» (1901), «Ìîº

ñëîâî» (1905), «Çåìëÿ» (1926).
Äëÿ òâîð÷îñò³ Â. Ñòåôàíèêà õàðàêòåðíà åêñïðåñ³îí³ñòè÷íà (â³ä ëàò. expression — âèðàæåííÿ) ìàíåðà
ïèñüìà, ùî ïåðåäáà÷àº âèðàæåííÿ ãëèáèíè òà ³ððàö³îíàëüíîñò³ ïñèõîëîã³¿ íàâ³òü çâè÷àéíî¿ ëþäèíè ÷åðåç
çîâí³øíþ íàïðóãó éîãî ïåðåæèâàíü òà åìîö³é. Â. Ñòåôàíèê ïðàãíóâ âèðàçèòè äóõîâíå (ïðèõîâàíå) ÷åðåç
ðåàëüíå (çîâí³øíº), çâåðíóòè óâàãó íà äóõîâíó äåãðàäàö³þ ñó÷àñíîãî ñâ³òó, çðîçóì³òè ñåíñ ñòðàæäàííÿ ³
ñìåðò³ ëþäèíè. Çâ³äñè âèïëèâàº éîãî óâàãà äî îðèã³íàëüíèõ ³ íåçâè÷íèõ åï³òåò³â ³ ïîð³âíÿíü, ìàéñòåðíå
âèêîðèñòàííÿ ä³àëîã³â, ëàêîí³çì òà ôðàãìåíòàðí³ñòü ïèñüìà. Òàê, ó íîâåë³ «Íîâèíà» âèíÿòêîâà ïîä³ÿ
â ñ. Òð³éö³ 1898 ð. ñòàëà ïðèâîäîì ïîðóøèòè ïðîáëåìè îìåðòâ³ííÿ ëþäñüêî¿ äóø³. Åì³ãðàö³ÿ óêðà¿íö³â
çà îêåàí ñïðè÷èíèëàñÿ äî ïîÿâè éîãî íîâåëè «Êàì³ííèé õðåñò», êîëè ïðîâîäè ñåëÿíèíà íàãàäàëè
àâòîðîâ³ ïîõîðîííèé îáðÿä. ²âàí Ä³äóõ ìóñèòü ðîç³ðâàòè óñ³ çâ’ÿçêè, ùî ç’ºäíóâàëè éîãî ç³ ñâ³òîì, ÿêèé
â³í ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ óïîðÿäêîâóâàâ. Ïîêàçóþ÷è æîðñòîê³ñòü ³ áåçãëóçäÿ ñåëÿíñüêîãî æèòòÿ, Â.
Ñòåôàíèê òàêîæ íàìàãàâñÿ ïðèâåðíóòè óêðà¿íñüêó ³íòåë³ãåíö³þ äî ñï³âó÷àñò³ â  æèòò³ ñåëÿíèíà.
Ï³ñëÿ äåñÿòèë³òíüî¿ ïåðåðâè ñâ³òîãëÿä Ñòåôàíèêà äåùî çì³íèâñÿ: ó òâîðàõ ç’ÿâèëèñÿ ïàòð³îòè÷í³
ìîòèâè, ÿêèõ íå áóëî â éîãî ðàíí³é òâîð÷îñò³. ßêùî ðàí³øå éîãî ãåðî¿ ñòðàæäàëè ëèøå ÷åðåç ñâî¿ âëàñí³
ïðîâèíè ÷è ïðîâèíè ñâîãî ðîäó, òî â ï³çí³øèõ òâîðàõ âæå ìîæíà ïîáà÷èòè ìîòèâè ñòðàæäàííÿ çà ñâ³é
íàðîä, çà ñâîþ Óêðà¿íó. Òàêèìè ìîòèâàìè çîêðåìà ïîçíà÷åí³ íîâåëè «Ìàð³ÿ» òà «Ñèíè».

ÎËÜÃÀ ÊÎÁÈËЯÍÑÜÊÀ
(1863—1942)
Îëüãà Þë³àí³âíà Êîáèëÿíñüêà íàðîäèëàñÿ 27 âåðåñíÿ 1863 ð. ó ì. Ãóðà-Ãóìîðà íà Ï³âäåíí³é Áóêîâèí³
(íèí³ ì. Ãóðà-Ãóìîðóëóé ó Ðóìóí³¿) â ðîäèí³ ñëóæáîâöÿ. Ó 1873—1877 ðð. Î. Êîáèëÿíñüêà â÷èëàñÿ â
ïî÷àòêîâ³é ÷îòèðèêëàñí³é í³ìåöüê³é øêîë³. Íå ìàþ÷è ìîæëèâîñò³ â÷èòèñÿ äàë³, äàëüøó îñâ³òó âîíà
çäîáóâàëà ñàìîñò³éíî. Ç 1889 ïî 1891 ð. Î. Êîáèëÿíñüêà æèëà â ñ. Äèìêà Ñåðåòüñüêîãî ïîâ³òó. Ï³çí³
øå âîíà ðàçîì ³ç ðîäèíîþ ïåðå¿õàëà íà ïîñò³éíå æèòòÿ äî ×åðí³âö³â, áðàëà àêòèâíó ó÷àñòü ó æ³íî÷îìó
ðóñ³, 1894 ðîêó âèñòóïèëà îäíèì ç îðãàí³çàòîð³â «Òîâàðèñòâà ðóñüêèõ æ³íîê íà Áóêîâèí³». 1899 ðîêó
Î. Êîáèëÿíñüêà ïîáóâàëà íà Íàääí³ïðÿíñüê³é Óêðà¿í³, â³äâ³äàâøè ðîäèíó Êîñà÷³â íà Âîëèí³, Ëèñåíê³â
³ Ñòàðèöüêèõ ó Êèºâ³, ìîãèëó Ò. Øåâ÷åíêà â Êàíåâ³.
Ï³ñëÿ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè òà ðóìóíñüêî¿ îêóïàö³¿ Ï³âí³÷íî¿ Áóêîâèíè ïèñüìåííèö³ äîâåëîñÿ æèòè
â òÿæêèõ óìîâàõ, çàçíàþ÷è ïåðåñë³äóâàíü ç áîêó ðóìóíñüêî¿ âëàäè. Ç 1927 ð. â Óêðà¿í³ áóëî ðîçïî÷àòî
âèäàííÿ 9-òîìíîãî ç³áðàííÿ òâîð³â Î. Êîáèëÿíñüêî¿. Òîãî æ ðîêó íà â³äçíà÷åííÿ 40-ð³÷÷ÿ ë³òåðàòóðíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ¿é áóëà ïðèçíà÷åíà óðÿäîì ÓÐÑÐ ïåíñ³ÿ, ùî äàëî ïèñüìåííèö³ ìîæëèâ³ñòü ïîë³ïøèòè
ìàòåð³àëüíèé ñòàí òà ïðèäáàòè âëàñíèé áóäèíîê, ó ÿêîìó ïèñüìåííèöÿ ïðîæèëà îñòàíí³ ðîêè ñâîãî
æèòòÿ. Ó 1940 ð. Î. Êîáèëÿíñüêà â³òàëà ïðèºäíàííÿ Ï³âí³÷íî¿ Áóêîâèíè äî ÓÐÑÐ, àêòèâíî âèñòóïàëà
â ïðåñ³ ç ïóáë³öèñòè÷íèìè ñòàòòÿìè òà ñïîãàäàìè. Òîãî æ ðîêó ¿¿ áóëî ïðèéíÿòî äî Ñï³ëêè ðàäÿíñüêèõ
ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè. Ïîìåðëà Î. Êîáèëÿíñüêà 21 áåðåçíÿ 1942 ð. ó ×åðí³âöÿõ.
Ë³òåðàòóðíó ä³ÿëüí³ñòü Î. Êîáèëÿíñüêà ïî÷àëà â ñåðåäèí³ 1880-õ ðð. òâîðàìè í³ìåöüêîþ ìîâîþ.
Ïåðøèé õóäîæí³é òâ³ð óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ — ïîâ³ñòü «Ëþäèíà», áóâ íàäðóêîâàíèé 1895 ð. ó æóðíàë³
«Çîðÿ». Öå áóëà äðóãà ðåäàêö³ÿ íàïèñàíîãî ðàí³øå í³ìåöüêîþ ìîâîþ îïîâ³äàííÿ «Âîíà âèéøëà çàì³æ».
Ï³çí³øå ç’ÿâèëèñÿ îïîâ³äàííÿ é ïîâ³ñò³ «Â³í ³ Âîíà» (1895), «Öàð³âíà» (1896), «Ùî ÿ ëþáèâ» (1896),
«Àðèñòîêðàòêà» (1898), «Valse melancholique» (1898) òà ³íø³, ïîçíà÷åí³ âïëèâàìè ïîåòèêè ñèìâîë³çìó,
ô³ëîñîô³¿ íàäëþäèíè Ô. Í³öøå òà ³äåé æ³íî÷î¿ åìàíñèïàö³¿.
Ó ïîâ³ñò³ «Çåìëÿ» (1902), ÿêà áóëà íàïèñàíà íà îñíîâ³ ðåàëüíîãî áðàòîâáèâñòâà, ùî ñòàëîñÿ âîñåíè 1894
ð. ó ñ. Äèìêà, Î. Êîáèëÿíñüêà çìàëþâàëà øèðîêó êàðòèíó æèòòÿ áóêîâèíñüêîãî ñåëà ç óñ³ì êîìïëåêñîì
ñóñï³ëüíèõ ïðîöåñ³â. Ó öüîìó òâîð³ ïîºäíóþòüñÿ åëåìåíòè ñèìâîë³÷íîãî òà ðåàë³ñòè÷íîãî ñòèë³â.
Ïèñüìåííèö³ âäàëîñÿ â³äòâîðèòè êàðòèíó ñåëÿíñüêî¿ ïñèõîëîã³¿, âçàºìèí ñåëÿíñòâà ³ç íàâêîëèøí³ì
ñâ³òîì, ïîêàçàòè çëî÷èííó, íà ¿¿ ïîãëÿä, âëàäó çåìë³ íàä ñåëÿíèíîì.
Îäíèì ç íàéïîåòè÷í³øèõ òâîð³â Î. Êîáèëÿíñüêî¿ ââàæàºòüñÿ ë³ðè÷íî-ðîìàíòè÷íà ïîâ³ñòü «Â íåä³ëþ
ðàíî ç³ëëÿ êîïàëà…» (1909), íàïèñàíà çà ìîòèâàìè â³äîìî¿ íàðîäíî¿ ï³ñí³-áàëàäè «Îé íå õîäè, Ãðèöþ,
òà é íà âå÷îðíèö³».
Ïðîòÿãîì 1915—1923 ðð. Î. Êîáèëÿíñüêà ïèøå íèçêó íîâåë íà àíòèâîºíí³ òåìè, ñåðåä ÿêèõ ìîæíà
âèä³ëèòè òàê³ òâîðè, ÿê «Ë³ñîâà ìàòè», «Âàñèëêà», «Þäà», «Íàçóñòð³÷ äîë³», «Ñíèòüñÿ» òà ³í. Óâàãîþ
äî ïñèõîëîã³÷íèõ òàºìíèöü ëþäñüêî¿ äóø³ ïîçíà÷åí³ íîâåëè Î. Êîáèëÿíñüêî¿ «Îãð³âàé ñîíöå…» (1927),
«Àëå Ãîñïîäü ìîâ÷èòü…» (1927).
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Ïîì³òíèì ÿâèùåì â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ïðîçè ñòàâ ðîìàí «Àïîñòîë ÷åðí³» (1926), â ÿêîìó íà øèðîêîìó
ñóñï³ëüíî-³ñòîðè÷íîìó òë³ Î. Êîáèëÿíñüêà ïîðóøèëà ïðîáëåìó ³íòåë³ãåíö³¿ òà íàðîäó, ³ç ñèìïàò³ºþ
çìàëþâàâøè îáðàçè ïðåäñòàâíèê³â äóõ³âíèöòâà.

ÌÈÊÎËÀ ÂÎÐÎÍÈÉ
(1871—1938)
Ìèêîëà Ê³íäðàòîâè÷ Âîðîíèé íàðîäèâñÿ 24 ëèñòîïàäà 1871 ð. íà Êàòåðèíîñëàâùèí³ â ñ³ì’¿ äð³áíîãî
òîðã³âöÿ. ×åðåç ï³âðîêó éîãî ðîäèíà ïåðå¿õàëà äî Õàðêîâà. Íàâ÷àâñÿ Ì. Âîðîíèé ó Õàðê³âñüêîìó,
ï³çí³øå — Ðîñòîâñüêîìó ðåàëüíîìó ó÷èëèùàõ, çãîäîì ó ã³ìíàç³¿, çâ³äêè áóâ âèêëþ÷åíèé çà çâ’ÿçêè
ç íàðîäíèêàìè, ÷èòàííÿ òà ïîøèðåííÿ çàáîðîíåíî¿ ë³òåðàòóðè. Åì³ãðóâàâ, â÷èâñÿ ó Â³äåíñüêîìó òà
Ëüâ³âñüêîìó óí³âåðñèòåòàõ. Ó Ëüâîâ³ çáëèçèâñÿ ç ². Ôðàíêîì, ïðàöþâàâ á³áë³îòåêàðåì ³ êîðåêòîðîì
Íàóêîâîãî òîâàðèñòâà ³ìåí³ Øåâ÷åíêà, áóâ ðåæèñåðîì óêðà¿íñüêîãî òåàòðó òîâàðèñòâà «Ðóñüêà áå
ñ³äà», ïðàöþâàâ â ðåäàêö³ÿõ ãàëèöüêèõ ÷àñîïèñ³â. Ç  1897 ð. Ì. Âîðîíèé — àêòîð òåàòðàëüíèõ òðóï
Ì. Êðîïèâíèöüêîãî, Ï. Ñàêñàãàíñüêîãî, Î. Âàñèëüºâà òà ³í. 1900 ðîêó ïîåò ñòàâ ÷ëåíîì Ðåâîëþö³éíî¿
óêðà¿íñüêî¿ ïàðò³¿ (ÐÓÏ). Ç 1901 ð. â³í çàëèøèâ ñöåíó ³ ñëóæèâ ïî óñòàíîâàõ ªêàòåðèíîäàðà, Õàðêîâà,
Îäåñè. 1910 ðîêó Ì. Âîðîíèé îñåëèâñÿ ó Êèºâ³, äå ïðàöþâàâ â òåàòð³ Ì. Ñàäîâñüêîãî òà âèêëàäàâ ó
òåàòðàëüí³é øêîë³. Ïîåò àêòèâíî â³òàâ Ëþòíåâó ðåâîëþö³þ 1917 ð. òà ïðîãîëîøåííÿ ÓÍÐ, áðàâ àêòèâíó
ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ Äèðåêòîð³¿, ïðàöþâàâ òàêîæ ³ â ðàäÿíñüêèõ óñòàíîâàõ. 1920 ð. Ì. Âîðîíîìó äîâåëîñÿ
åì³ãðóâàòè. 1926 ðîêó ïîåò ïîâåðíóâñÿ â Óêðà¿íó, äå çàéìàâñÿ ïåäàãîã³÷íîþ òà òåàòðîçíàâ÷îþ ðîáîòîþ. Ç
1934 ð. Ì. Âîðîíèé çàçíàâàâ ïåðåñë³äóâàíü ³ áóâ âèñëàíèé çà ìåæ³ ÓÐÑÐ. Ï³çí³øå â³í áóâ çààðåøòîâàíèé
³ ðîçñòð³ëÿíèé 7 ÷åðâíÿ 1938 ð.
Ïåðø³ ïîåòè÷í³ òâîðè Ì. Âîðîíèé ïî÷àâ ïèñàòè ùå ó÷íåì õàðê³âñüêîãî ðåàëüíîãî ó÷èëèùà, äðóêóâàâñÿ
ç 1903 ð. â ïåð³îäè÷íèõ âèäàííÿõ «Çîðÿ», «Ë³òåðàòóðíî-íàóêîâèé â³ñíèê», «Çàñ³â», «Äçâ³í», «Ðàäà»,
àíòîëîã³ÿõ ³ çá³ðíèêàõ «Àêîðäè», «Óêðà¿íñüêà ìóçà» òà ³í. Òâîð÷³ñòü Ì. Âîðîíîãî çíàìåíóº ñîáîþ
ðîçðèâ ³ç ïîïåðåäíüîþ íàðîäíèöüêîþ òðàäèö³ºþ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè. Âåëèêîãî ðîçãîëîñó íàáóâ
íàäðóêîâàíèé 1901 ð. â «Ë³òåðàòóðíî-íàóêîâîìó â³ñíèêó» â³äêðèòèé ëèñò äî óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â,
ó ÿêîìó Ì. Âîðîíèé çàêëèêàâ ¿õ âçÿòè ó÷àñòü â àëüìàíàñ³, äå ïëàíóâàëîñÿ âèäàâàòè òâîðè óêðà¿íñüêî¿
ë³òåðàòóðè, ùî îð³ºíòóâàëèñÿ íà ìîäåðí³ òå÷³¿ òà íàïðÿìêè ºâðîïåéñüêèõ ë³òåðàòóð. Ïåðøà çá³ðêà Ì.
Âîðîíîãî «Ë³ðè÷í³ ïîåç³¿» âèéøëà äðóêîì ó Êèºâ³ 1911 ð., ïîò³ì áóëè çá³ðêè «Â ñÿéâ³ ìð³é» (1913) òà
«Ïîåç³¿» (1920). Ñåðåä ïðîâ³äíèõ ìîòèâ³â ë³ðèêè ïîåòà áóëè òåìè çàãàëüíîëþäñüê³, ô³ëîñîôñüê³, òåìà
ì³ñòà, ïðàãíåííÿ ëþäèíè äî êðàñè ³ ñâ³òëà, ðîçêðèòòÿ òðàã³çìó äóõîâíî¿ ñàìîòíîñò³. Ïîåç³ÿ Ì. Âîðîíîãî
áóëà îð³ºíòîâàíà íàñàìïåðåä íà ³íòåë³ãåíòíîãî ÷èòà÷à. Ïîì³òíå ì³ñöå ó òâîð÷îñò³ ïîåòà ïîñ³äàþòü ³
ãðîìàäñüêî-ïàòð³îòè÷í³ ìîòèâè  («ªâøàí-ç³ëëÿ», «Òè íå ìîÿ!», «Çà Óêðà¿íó!», «Êîëè òè ëþáèø ð³äíèé
êðàé…» òîùî). Ì. Âîðîíèé òàêîæ º àâòîðîì ÷èñëåííèõ ïåðåêëàä³â ç ð³çíèõ ìîâ (çîêðåìà â³äîìèé
ïåðåêëàä óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ «²íòåðíàö³îíàëó») òà áàãàòüîõ òåàòðîçíàâ÷èõ ³ ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ ñòàòåé
òà ðåöåíç³é.

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÎËÅÑÜ
(1878—1944)
Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ Êàíäèáà (Îëåêñàíäð Îëåñü — ë³ò. ïñåâäîí³ì) íàðîäèâñÿ 5 ãðóäíÿ 1878 ð. ó ì.
Êðèãà (òåïåð Á³ëîï³ëëÿ) íà Ñóìùèí³ â çàìîæí³é ñåëÿíñüê³é ðîäèí³. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñ³ëüñüêî¿ øêîëè
íàâ÷àâñÿ â Äåðãà÷³âñüêîìó ó÷èëèù³. 1903 ðîêó â³í çàê³í÷èâ Õàðê³âñüêèé âåòåðèíàðíèé ³íñòèòóò,
ïðàöþâàâ ñòàòèñòèêîì ó çåìñòâ³ òà âåòåðèíàðíèì ë³êàðåì íà êè¿âñüêèõ áîéíÿõ. 1912 ðîêó Î. Îëåñü
âè¿çäèâ çà êîðäîí, äî Àâñòð³¿ òà ²òàë³¿, äå çóñòð³÷àâñÿ ç ². Ôðàíêîì òà Î. Êîáèëÿíñüêîþ. Ïîåò ðàä³ñíî
â³òàâ Ëþòíåâó ðåâîëþö³þ 1917 ð. Ó ëþòîìó 1919 ð. Î. Îëåñü ó ñêëàä³ äèïëîìàòè÷íî¿ ì³ñ³¿ ÓÍÐ âè¿õàâ
äî Óãîðùèíè. Ï³çí³øå â³í æèâ ó Â³äí³ òà Áåðë³í³, îñòàòî÷íî îñåëèâñÿ â Ïðàç³, äå é ïðîâ³â ðåøòó æèòòÿ.
Ïîìåð Î. Îëåñü 22 ëèïíÿ 1944 ð. â Ïðàç³. Éîãî ñèí Îëåã Êàíäèáà (1907—1944) òàêîæ ñòàâ â³äîìèì
óêðà¿íñüêèì ïîåòîì (ïèñàâ ï³ä ïñåâäîí³ìîì Îëåã Îëüæè÷).
Ïåðøà ïîåòè÷íà çá³ðêà Î. Îëåñÿ «Ç  æóðáîþ ðàä³ñòü îáíÿëàñü» âèéøëà 1907 ð. ó Ïåòåðáóðç³. Ïîåò
âí³ñ äî óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè íîâ³ îáðàçè ³ ðèòìè. Â³äñóòí³ñòü ïîâ÷àëüíîãî òîíó â ïîåç³ÿõ Î. Îëåñÿ
ñïðèéìàëàñÿ ñó÷àñíèêàìè ÿê ðîçðèâ ³ç ïîïåðåäíüîþ íàðîäíèöüêîþ òðàäèö³ºþ. Ïîðÿä ³ç òðàäèö³éíèìè

ðîìàíòè÷íèìè ìîòèâàìè ïîåò óæèâàâ ñèìâîë³÷íó ñèñòåìó îáðàç³â, ïðàãíó÷è çà äîïîìîãîþ ñèìâîë³â òà
àëåãîð³é îñÿãíóòè ïðèõîâàíó ñóòí³ñòü æèòòÿ («Àéñòðè», «Ëåá³äü» òà ³í.). Ïðîâ³äíå ì³ñöå ó ïåðø³é çá³ðö³
ïîåòà òàêîæ ïîñ³äàëè òâîðè, ïîâ’ÿçàí³ ç ðåâîëþö³ºþ 1905 ð., ùî ñòàëè ÿñêðàâèì çðàçêîì óêðà¿íñüêî¿
ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîåç³¿ («Îé íå êâ³òíè, âåñíî,— ì³é íàðîä â êàéäàíàõ», «Êàï³òàíó Øì³äòó», «Ç â³éñüêîì
çà âîëþ áîðîëèñÿ ìè…» òà ³í.). Ï³çí³øå âèõîäèëè äðóêîì çá³ðêè ïîåç³é, ÿê³ àâòîð ïîçíà÷àâ ðèìñüêèìè
öèôðàìè: 1909 — ²², 1911 — ²²², 1914 — ²V, 1917 — V. Óæå â òðåò³é çá³ðö³ äîì³íóþòü ìîòèâè ñòðàõó é
ðîçïà÷ó ïåðåä çàâòðàøí³ì äíåì, æóðáè òà çíåâ³ðè â ìîæëèâîñòÿõ ëþäèíè, âïåâíåí³ñòþ, ùî ëþäñüêå
æèòòÿ º ëèøå çàáàâîþ â ðóêàõ ïåâíèõ âèùèõ ñèë, ñë³ïîãî ôàòóìó. Î. Îëåñü ââàæàºòüñÿ îäíèì ³ç
çà÷èíàòåë³â óêðà¿íñüêîãî ìîäåðí³çìó. Ìîäåðí³ñòñüêà îñíîâà ñâ³òîâ³ä÷óâàííÿ ïîåòà ïðîÿâèëàñÿ ó
òðàã³÷íîìó ïðîòèñòàâëåíí³ ìð³é ³ ðåàëüíîñò³, ìèíóùîãî é â³÷íîãî.
Ëþòíåâ³é ðåâîëþö³¿ ïðèñâÿ÷åí³ â³ðø³ «Âîëÿ! Âîëÿ? Ñíèòüñÿ, ìîæå?..», «1 Ìàÿ», «Ëåá³äü», «Î ñëîâî
ð³äíå! Îðëå ñêóòèé!», ñïîâíåí³ íàä³¿ íà â³äðîäæåííÿ Óêðà¿íè. Â åì³ãðàö³¿ âèéøëè çá³ðêè «×óæèíîþ»
(1919), «Êîìó ïîâ³ì ïå÷àëü ìîþ» (1931), â ÿêèõ â³ä÷óòí³ íîñòàëüã³÷í³ ìîòèâè òóãè çà áàòüê³âùèíîþ,
òà ñàòèðè÷íà çá³ðêà «Ïåðåçâà» (1921). Íàïèñàâ Î. Îëåñü áàãàòî â³ðøîâàíèõ êàçîê äëÿ ä³òåé òà êíèæêó
«Êíÿæ³ ÷àñè. Ìèíóëå Óêðà¿íè â ï³ñíÿõ» (1930). Â³í º òàêîæ àâòîðîì äðàìàòè÷íèõ òâîð³â («Ïî äîðîç³
â Êàçêó», «Çîëîòà íèòêà», «Òàíåöü æèòòÿ», «Íàä Äí³ïðîì», «Í³÷ íà ïîëîíèí³»), ïðîçîâèõ òâîð³â òà
ïåðåêëàä³â ç ³íøèõ ìîâ. Ùèð³ òà åìîö³éí³ ïîåç³¿ Î. Îëåñÿ, ïîêëàäåí³ íà ìóçèêó, ñòàëè ïîïóëÿðíèìè
óêðà¿íñüêèìè ðîìàíñàìè.

ÑÒÅÏÀÍ ÂÀÑÈËÜ×ÅÍÊÎ
(1878—1932)
Ñòåïàí Âàñèëüîâè÷ Ïàíàñåíêî (ñïðàâæíº ïð³çâèùå ïèñüìåííèêà) íàðîäèâñÿ 27 ãðóäíÿ 1878 ð.
ó ì. ²÷í³ íà ×åðí³ã³âùèí³ â ñåëÿíñüê³é ðîäèí³. 1895 ð. â³í âñòóïèâ äî Êîðîñòèø³âñüêî¿ ñåì³íàð³¿,
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ÿêî¿ â÷èòåëþâàâ íà Êè¿âùèí³ é Ïîëòàâùèí³. 1904 ðîêó Ñ. Âàñèëü÷åíêî íàâ÷àâñÿ ó
Ãëóõ³âñüêîìó ó÷èòåëüñüêîìó ³íñòèòóò³, àëå çìóøåíèé áóâ çàëèøèòè éîãî ³ ïåðå¿õàòè íà Äîíáàñ, äå çà
ó÷àñòü ó ðîá³òíè÷èõ äåìîíñòðàö³ÿõ 1905 ð. â³í áóâ çààðåøòîâàíèé. Ïî âèõîä³ 1908 ð. ç Áàõìóòñüêî¿
òþðìè Ñ. Âàñèëü÷åíêî ïîâåðíóâñÿ äî ²÷í³ ³ ïðèñâÿòèâ ñåáå ë³òåðàòóðí³é ïðàö³. 1910 ð. â³í ïåðå¿õàâ
äî Êèºâà, äå ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ ðîê³â ïðàöþâàâ ó ãàçåò³ «Ðàäà» çàâ³äóâà÷åì â³ää³ëó õðîí³êè. Ó ðîêè
Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ïåðåáóâàâ íà ôðîíò³.
Ï³ä ÷àñ âèçâîëüíèõ çìàãàíü óêðà¿íñüêîãî íàðîäó 1917—1920 ðð. ïèñüìåííèê àêòèâíî ñï³âïðàöþâàâ
³ç óðÿäîì ÓÍÐ. Òàê, 1919 ð. ó Êàì’ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó Ñ. Âàñèëü÷åíêî íàïèñàâ íà ïðîõàííÿ Ñ. Ïåòëþðè
çàäëÿ áîðîòüáè ç àíòèñåì³òñüêèìè íàñòðîÿìè òà ºâðåéñüêèìè ïîãðîìàìè îïîâ³äàííÿ «Ïðî æèäêà
Ìàð÷èêà, á³äíîãî êðàâ÷èêà». Ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ó 1921 ð. Ñ. Âàñèëü÷åíêî ïðàöþ
âàâ çàâ³äóâà÷åì äèòÿ÷èì áóäèíêîì, à â  1922—1926 ðð. — ó÷èòåëåì òðóäîâî¿ øêîëè â Êèºâ³. Ïîìåð
ïèñüìåííèê 11 ñåðïíÿ 1932 ð.
Ñ. Âàñèëü÷åíêî — ïèñüìåííèê íàðîäíèöüêîãî ñïðÿìóâàííÿ, ÿêèé â³äñòîþâàâ ñàìîáóòí³ñòü óêðà¿íñüêîãî
ìèñòåöòâà, çâ’ÿçîê ³ç íàö³îíàëüíîþ òðàäèö³ºþ. Äëÿ òâîð÷îñò³ Ñ. Âàñèëü÷åíêà ïðèòàìàíí³ ïîåòèçàö³ÿ
íàö³îíàëüíîãî óêðà¿íñüêîãî õàðàêòåðó, ïîñèëåííÿ åìîö³éíî-îö³ííîãî íà÷àëà òà ïîãëèáëåíèé ïñèõîëîã³÷íèé
àíàë³ç. Òàê, ó ãóìîðåñö³ «Ìóæèöüêà àðèõìåòèêà» (1910) äîòåïíî çîáðàæåíî ñîö³àëüíèé êîíôë³êò ì³æ
ð³çíèìè âåðñòâàìè óêðà¿íñüêîãî ñåëà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Òðàãåä³ÿ òàëàíîâèòî¿ ëþäèíè ç íàðîäó ïîêàçàíà
ó ïîâ³ñò³ «Òàëàíò» (1924). Ïîì³òíå ì³ñöå ó òâîð÷îñò³ ïèñüìåííèêà ïîñ³äàº äèòÿ÷à òåìàòèêà («Öèãàíêà»
(1910), «Âîëîøêè» (1911), «Äîìà» (1912), «Îëèâ’ÿíèé ïåðñòåíü» (1927) òà ³í.) Òàêîæ ïèñàâ Ñ. Âàñèëü÷åíêî
ï’ºñè («Íà ïåðø³ ãóë³» (1911), «Êàðìåëþê» (1927) òà ³í.), ê³íîñöåíàð³¿, ôåéëåòîíè, áàãàòî ïåðåêëàäàâ. Â
îñòàíí³ ðîêè æèòòÿ ïèñüìåííèê ðîçïî÷àâ ïðàöþ íàä âåëèêîþ ïîâ³ñòþ ïðî æèòòÿ Ò. Øåâ÷åíêà «Øèðîêèé
øëÿõ», àëå âñòèã çàâåðøèòè ëèøå ïåðøó ÷àñòèíó «Â áóð’ÿíàõ», ó ÿê³é ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî äèòèíñòâî ïîåòà.

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÂÈÍÍÈ×ÅÍÊÎ
(1880—1951)
Âîëîäèìèð Êèðèëîâè÷ Âèííè÷åíêî íàðîäèâñÿ 16 ëèïíÿ 1880 ð. â ì. ªëèñàâåòãðàä³ (íèí³ Ê³ðîâîãðàä) ó
íåáàãàò³é ðîäèí³. Íàâ÷àâñÿ ó íàðîäí³é øêîë³, ïîò³ì ó ªëèñàâåòãðàäñüê³é ã³ìíàç³¿, ç ÿêî¿ áóâ âèêëþ÷åíèé
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çà çàõèñò ïðàâ ã³ìíàçèñò³â ³ ïîñò³éí³ êîíôë³êòè ç êåð³âíèöòâîì. Ìàéæå ð³ê Â. Âèííè÷åíêî ìàíäðóâàâ
Óêðà¿íîþ, çàðîáëÿþ÷è íà æèòòÿ òèì÷àñîâèìè ï³äðîá³òêàìè. Ó 1900 ð. â³í ñêëàâ åêñòåðíîì åêçàìåí
ó Çëàòîï³ëüñüê³é ã³ìíàç³¿ ³ âñòóïèâ íà þðèäè÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Íàâ÷àþ÷èñü â
óí³âåðñèòåò³, ìàéáóòí³é ïèñüìåííèê â³â àêòèâíó ðåâîëþö³éíó ä³ÿëüí³ñòü ÿê ÷ëåí Ðåâîëþö³éíî¿ óêðà¿í
ñüêî¿ ïàðò³¿ (ÐÓÏ), ùî áóëà çàñíîâàíà 1900 ð. õàðê³âñüêèìè ñòóäåíòàìè ³ âïåðøå ïðîãîëîñèëà ãàñëî
áîðîòüáè çà íåçàëåæíó óêðà¿íñüêó äåðæàâó.
4 ëþòîãî 1902 ð. Â. Âèííè÷åíêî áóâ âïåðøå çààðåøòîâàíèé ³ âèêëþ÷åíèé ç óí³âåðñèòåòó. Âîñåíè
éîãî çàáðàëè íà â³éñüêîâó ñëóæáó, äå â³í òàêîæ ïðîäîâæèâ íåëåãàëüíó ðåâîëþö³éíó ä³ÿëüí³ñòü. Íå
÷åêàþ÷è àðåøòó, â ëþòîìó 1903 ð. Â. Âèííè÷åíêî äåçåðòèðóâàâ ³ âò³ê äî Ãàëè÷èíè, äå íàëàãîäèâ
çâ’ÿçêè ç ãàëèöüêèìè ïàðò³ÿìè, ñï³âðîá³òíè÷àâ ³ç ÷àñîïèñàìè, ïèñàâ áðîøóðè é ïðîêëàìàö³¿. Ï³ä ÷àñ
ïåðåâåçåííÿ íåëåãàëüíî¿ ë³òåðàòóðè äî Óêðà¿íè â  1903 ð. Â. Âèííè÷åíêà çààðåøòîâóþòü ³ ÿê äåçåðòèðà òà
ðåâîëþö³îíåðà ñàäæàþòü äî â³éñüêîâî¿ â’ÿçíèö³ — Êè¿âñüêî¿ ôîðòåö³. Ïî âèõîä³ ³ç â’ÿçíèö³ çà àìí³ñò³ºþ
1905 ð. Â. Âèííè÷åíêî ïðîäîâæóº ïðîâîäèòè àêòèâíó ðåâîëþö³éíó ðîáîòó, âõîäèòü äî Öåíòðàëüíîãî
êîì³òåòó Óêðà¿íñüêî¿ ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íî¿ ðîá³òíè÷î¿ ïàðò³¿ (ÓÑÄÐÏ), íà ÿêó òðàíñôîðìóâàëàñÿ ÐÓÏ.
Âîñåíè 1906 ð. Â. Âèííè÷åíêà çíîâó çààðåøòîâóþòü ³ ñàäæàþòü äî Ëóê’ÿí³âñüêî¿ â’ÿçíèö³ â Êèºâ³. Ó
1907 ð. ïèñüìåííèêà âèïóñòèëè ï³ä çàñòàâó â 500 çîëîòèõ êàðáîâàíö³â, ÿêó âí³ñ â³äîìèé óêðà¿íñüêèé
ìåöåíàò ª. ×èêàëåíêî. Â. Âèííè÷åíêî îäðàçó æ âò³ê çà êîðäîí. Ç 1907 ïî 1914 ð. ïèñüìåííèê ïåðåáóâàâ
ó åì³ãðàö³¿ (Ëüâ³â, Â³äåíü, Æåíåâà, Ïàðèæ, î. Êàïð³, Áåðë³í…) òà ê³ëüêà ðàç³â íåëåãàëüíî ïðè¿çäèâ íà
Óêðà¿íó. 1911 ð. Â. Âèííè÷åíêî îäðóæèâñÿ ç³ ñòóäåíòêîþ Ñîðáîíñüêîãî óí³âåðñèòåòó Ðîçàë³ºþ ßê³âíîþ
Ë³ôøèöü. 1914 ð. â³í íåëåãàëüíî ïîâåðíóâñÿ äî Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, æèâ ó Ìîñêâ³ òà Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³,
ç 1916 ð. ïðàöþâàâ ðåäàêòîðîì ìîñêîâñüêîãî æóðíàëó «Ïðîì³íü».
Ï³ñëÿ Ëþòíåâî¿ ðåâîëþö³¿ 1917 ð. Â. Âèííè÷åíêî ïîâåðíóâñÿ äî Êèºâà ³ ñòàâ çàñòóïíèêîì Ãîëîâè
Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè, áóâ àâòîðîì ²-ãî Óí³âåðñàëó, ï³çí³øå éîãî ïðèçíà÷àþòü Ãîëîâîþ Ãåíåðàëüíîãî
Ñåêðåòàð³àòó Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè (ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì). Ó òðàã³÷í³ äí³ ïåðøî¿ óêðà¿íñüêî-á³ëüøîâèöüêî¿
â³éíè 1917 — 1918 ðð. Â. Âèííè÷åíêî âèéøîâ ç³ ñêëàäó óðÿäó ÓÍÐ. Ó ëèñòîïàä³ 1918 ð. â³í î÷îëèâ ðàçîì ³ç
Ñ. Ïåòëþðîþ Äèðåêòîð³þ, ÿêà ï³äíÿëà ïîâñòàííÿ ïðîòè ãåòüìàíà Ï. Ñêîðîïàäñüêîãî, àëå âæå â ëþòîìó
1919 ð. çíîâó ñêëàäàâ ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ ³ ïî¿õàâ äî Àâñòð³¿, Óãîðùèíè òà ×åõ³¿. Ó êâ³òí³ 1920 ð.
Â. Âèííè÷åíêî çðîáèâ ñïðîáó ïîðîçóì³òèñÿ ³ç êîìóí³ñòè÷íîþ âëàäîþ ³ ïî¿õàâ äî Ìîñêâè, à ïîò³ì äî
Õàðêîâà íà ïåðåãîâîðè ç ðàäÿíñüêèì óðÿäîì. Ïîë³òèêà á³ëüøîâèê³â âèÿâèëàñÿ ö³ëêîì íåïðèéíÿòíîþ
äëÿ ïèñüìåííèêà, ³ â³í ó ÷åðâí³ 1920 ð. íàçàâæäè çàëèøèâ ìåæ³ Óêðà¿íè.
Îñåëèëàñÿ ðîäèíà Âèííè÷åíê³â ó Áåðë³í³, äå âîíè æèëè äî ëèñòîïàäà 1924 ð., à ïîò³ì ïåðå¿õàëè
äî Ïàðèæà. Â åì³ãðàö³¿ Â. Âèííè÷åíêî ïðèñâÿòèâ ñåáå ïîâí³ñòþ ë³òåðàòóðí³é ä³ÿëüíîñò³ òà ïèñàííþ
ìåìóàð³â, âèäàâàâ æóðíàë «Íîâà Óêðà¿íà» (1923—1925), àêòèâíî ï³äòðèìóâàâ çâ’ÿçêè ³ç ïèñüìåííèêàìè
â ÓÐÑÐ, äå ó 1924—1928 ðð. âèäàâíèöòâî «Ðóõ» âèïóñòèëî ç³áðàííÿ éîãî òâîð³â ó 23 òîìàõ, à â 1930—
1932 ðð. ó âèäàâíèöòâ³ «Êíèãîñï³ëêà» âèéøëî 28 òîì³â. Ó 1934 ð. ïèñüìåííèê êóïèâ ñàäèáó íà ï³âäí³
Ôðàíö³¿ á³ëÿ Êàíí ó ì. Ìóæåí, äå ðàçîì ³ç äðóæèíîþ é ïðîæèâ îñòàíí³ ðîêè.
Ïîìåð Â. Âèííè÷åíêî 6 áåðåçíÿ 1951 ð. ó Ôðàíö³¿.
Ïåðøèé ë³òåðàòóðíèé òâ³ð Â. Âèííè÷åíêà — îïîâ³äàííÿ «Ñèëà ³ êðàñà» (çãîäîì àâòîð çì³íèâ íàçâó
íà «Êðàñà ³ ñèëà») ç’ÿâèâñÿ âîñåíè 1902 ð. íà ñòîð³íêàõ æóðíàëó «Êèåâñêàÿ ñòàðèíà». Íàñòóïí³ òâîðè
ñêëàëè ïåðøó çá³ðêó «Êðàñà ³ ñèëà» (1906), äî ÿêî¿ óâ³éøëè îïîâ³äàííÿ «Çàðó÷èíè», «Êîíòðàñòè»,
«Àíòðåïðåíåð Ãàðêóí-Çàäóíàéñüêèé», «Ãîëîòà», «Á³ëÿ ìàøèíè», «Ìí³ìèé ãîñïîä³í». Ðàííÿ ïðîçà Â.
Âèííè÷åíêà ñóòòºâî ðîçøèðèëà òåìàòèêó óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ïîêàçàâøè ð³çí³ âåðñòâè ñóñï³ëüñòâà
òà ãîñòð³ ñîö³àëüí³ êîíòðàñòè. Ö³ òà ³íø³ òâîðè âèêëèêàëè ñõâàëüí³ â³äãóêè ². Ôðàíêà, Ëåñ³ Óêðà¿íêè, Ñ.
ªôðåìîâà, Ì. Êîöþáèíñüêîãî òà ³í. Çàãàëîì Â. Âèííè÷åíêî íàïèñàâ áëèçüêî ñòà òâîð³â ìàëî¿ ïðîçè,
çîêðåìà òàê³ íîâåëè ÿê «Ñóä», «Áîðîòüáà», «×åñòü», «Ñòóäåíò», «Ñîëäàòèêè», «Ôåäüêî-õàëàìèäíèê»,
«Êóìåä³ÿ ç Êîñòåì», «Õòî âîðîã?», «Ðàá êðàñè», «Ãëóì», «“Óì³ðêîâàíèé” òà “ùèðèé”», «Òàºìíà ïðèãîäà»,
«Òàë³ñìàí» òîùî. Äëÿ íîâåë³ñòèêè Â. Âèííè÷åíêà õàðàêòåðíèé æàíð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî îïîâ³äàííÿ
ç äèíàì³÷íîþ ôàáóëîþ, â îñíîâ³ ÿêî¿ ëåæèòü ÿêàñü ïðèãîäà, ÷àñòî ñïîâíåíà òàºìíèöü. Âàæëèâó ðîëü ó
ñòðóêòóð³ ñþæåòó â³ä³ãðàº âèïàäîê, ÿêèé çàáåçïå÷óº äèíàì³êó ä³¿. Çàçâè÷àé ïèñüìåííèê ñòàâèòü ãåðîÿ
â åêñòðåìàëüíó ñèòóàö³þ âèáîðó, ïîêàçóþ÷è ïàðàäîêñàëüí³ñòü òà íåïåðåäáà÷óâàí³ñòü ëþäñüêî¿ ïîâåä³íêè,
êîëè ïðîòÿãîì íåâåëè÷êîãî åï³çîäó ïåðñîíàæ³ çàçíàþòü íåñïîä³âàíèõ ìåòàìîðôîç.
Ç 1907 ð. ó òâîð÷îñò³ Â. Âèííè÷åíêà ïî÷èíàºòüñÿ íîâèé åòàï. Ïèñüìåííèê ñòâîðþº íîâåëè, ðîìàíè òà
ï’ºñè, ó ÿêèõ äîñë³äæóº ïèòàííÿ ìîðàë³ é òàºìíèö³ ëþäñüêî¿ ïñèõ³êè. Ïåð³îä 1907—1912 ðð. ñòàâ çîðÿíèì
÷àñîì äðàìàòóðã³¿ Â. Âèííè÷åíêà, êîëè ç’ÿâèëèñÿ òàê³ ï’ºñè, ÿê «Äèçãàðìîí³ÿ» (1906), «Ùàáë³ æèòòÿ»
(1907), «Âåëèêèé Ìîëîõ» (1907), «Memento» (1909), «×óæ³ ëþäè» (1909), «Áàçàð» (1910), «Áðåõíÿ»

(1910), «×îðíà Ïàíòåðà ³ Á³ëèé Âåäì³äü» (1911), «Ãð³õ» (1919) òà ³í. Ãîñòðîòà ï’ºñ Â. Âèííè÷åíêà
çíàõîäèëà ùèðèé â³äãóê ñåðåä øèðîêîãî êîëà ãëÿäà÷³â, ÿê³ øóêàëè â³äïîâ³ä³ íà àêòóàëüí³ ïèòàííÿ ÷àñó.
Ï’ºñè «Áðåõíÿ», òà «×îðíà Ïàíòåðà ³ Á³ëèé Âåäì³äü» ç óñï³õîì ³øëè ìàéæå â óñ³õ êðàùèõ ñòîëè÷íèõ
òåàòðàõ ªâðîïè.
Òâîðàì Â. Âèííè÷åíêà öüîãî ïåð³îäó âëàñòèâ³ óâàãà äî ïðîáëåì êîõàííÿ, øëþáó òà á³îëîã³÷íèõ
÷èííèê³â ó ëþäñüê³é ïîâåä³íö³. Â ðåçóëüòàò³ òâîð÷èõ åêñïåðèìåíò³â ïèñüìåííèê ïðèõîäèòü äî âèñíîâê³â
ïðî áàãàòîâèì³ðí³ñòü ³ñòèíè ³ íåìîæëèâ³ñòü ïîâíîãî îñÿãíåííÿ ¿¿ ëþäèíîþ. Êðèòèêóþ÷è ëèöåì³ðñòâî
³ áðåõíþ «ñòàðî¿» ìîðàë³, Â. Âèííè÷åíêî çàïðîïîíóâàâ êðèòåð³é «÷åñíîñò³ ç ñîáîþ», òîáòî ï³çíàííÿ
ñâîãî «ß», ãàðìîí³þ ³ç ñîáîþ ÿê ´ðóíò äëÿ îö³íêè é âèïðàâäàííÿ áóäü-ÿêèõ â÷èíê³â.
Âïëèâ ô³ëîñîô³â Ô. Í³öøå é À. Áåðãñîíà, àâñòð³éñüêîãî ïñèõ³àòðà Âàãíåðà ôîí ßóðåãà, ïèñüìåííèê³â
Ô. Äîñòîºâñüêîãî òà Ñ. Ïøèáèøåâñüêîãî ïîçíà÷èâñÿ íà ðîìàíàõ Â. Âèííè÷åíêà «×åñí³ñòü ç ñîáîþ»
(1911), «Ð³âíîâàãà» («Íà âåñàõ æèçíè») (1912), «Çàïîâ³òè áàòüê³â» (1913), ÿê³ ñïî÷àòêó âèéøëè
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ, îñê³ëüêè ðåäàêö³ÿ ëüâ³âñüêîãî «Ë³òåðàòóðíî-íàóêîâîãî â³ñíèêà», íàïðèêëàä, â³äìî
âèëàñÿ äðóêóâàòè ðîìàí «×åñí³ñòü ç ñîáîþ» ÿê àìîðàëüíèé. Ðîìàíè «Ïî-ñâ³é!» (1913), «Áîæêè» (1914),
«Õî÷ó!» (1916) òà «Çàïèñêè Êèðïàòîãî Ìåô³ñòîôåëÿ» (1916) çàñâ³ä÷èëè ïðîâ³äíå ì³ñöå ïèñüìåííèêà â
ë³òåðàòóðíîìó ïðîöåñ³ öüîãî ïåð³îäó. ²äåÿ íàö³îíàëüíî-äåðæàâíîãî â³äðîäæåííÿ Óêðà¿íè ëÿãëà â îñíîâó
äðàìè «Ì³æ äâîõ ñèë» (1918) ³ ïîâ³ñò³ «Íà òîé á³ê» (1919—1923).
Òâîð÷³ñòü Â. Âèííè÷åíêà ðîçâèâàëàñÿ ïåðåâàæíî â ð³÷èù³ ðåàë³çìó, ÿêèé íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. íàáóâ
íîâèõ ðèñ ï³ä âïëèâîì ìîäåðí³çìó. Öåé ñòèëü ä³ñòàâ íàçâó «íåîðåàë³çì». Íåîðåàë³çìó âëàñòèâà á³ëüøà
óâàãà äî ãëèáèí ïñèõîëîã³¿ ïåðåñ³÷íî¿ ëþäèíè, êîëè ïèñüìåííèêà á³ëüøå ö³êàâëÿòü âíóòð³øí³ êîíôë³êòè
ïåðñîíàæ³â, í³æ áîðîòüáà ³ç çîâí³øí³ìè îáñòàâèíàìè. Ñóòòºâèì ÷èííèêîì ðîçêðèòòÿ õàðàêòåðó ñòàâ
äåòàëüíèé ñàìîàíàë³ç ïåðñîíàæà, òîìó âàæëèâà ðîëü â ñòðóêòóð³ íåîðåàë³ñòè÷íîãî òâîðó â³äâîäèòüñÿ
âíóòð³øíüîìó ìîâëåííþ ãåðî¿â.
Ó Áåðë³í³ â 1922—1923 ðð. Â. Âèííè÷åíêî íàïèñàâ «Ñîíÿ÷íó ìàøèíó», ÿêà ñòàëà ïåðøèì â
óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ óòîï³÷íèì ³ ôàíòàñòè÷íèì ðîìàíîì. Ïîïðè óñ³ ÷èñëåíí³ íåäîë³êè (íà¿âí³ñòü ³
ïðèì³òèâ³çì íàóêîâî¿ ã³ïîòåçè òà ïðîãíîç³â ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íîãî ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà, âèãàäàí³ñòü
³ íåîá´ðóíòîâàí³ñòü íàñë³äê³â åêñïåðèìåíòó, â³äñóòí³ñòü á³ëüø ìåíø ðåàëüíî¿ àëüòåðíàòèâè
«êàï³òàë³ñòè÷í³é ìîðàë³» îêð³ì àíàðõ³÷íèõ ³äåé çíèêíåííÿ äåðæàâè, ãðîøîâî¿ åêîíîì³êè òà ñóñï³ëüíèõ
³íñòèòóò³â òîùî), ó ñâ³é ÷àñ ðîìàí ìàâ íå÷óâàíèé óñï³õ ñåðåä ÷èòà÷³â ³ âèòðèìàâ â Óêðà¿í³ ç 1928 ïî
1930 ðð. òðè ïåðåâèäàííÿ. «Ñîíÿ÷íó ìàøèíó» òàêîæ çàãàëîì ïðèõèëüíî çóñòð³ëà òîãî÷àñíà óêðà¿íñüêà
êðèòèêà (Î. Á³ëåöüêèé, Ì. Çåðîâ òà ³í.), â³äçíà÷èâøè òàê³ ïîçèòèâí³ ñòîðîíè òâîðó, ÿê ãîñòðîòó ñþæåòó,
äèíàì³çì ðîçïîâ³ä³, øèðîòó îõîïëåííÿ ñóñï³ëüíèõ òåíäåíö³é æèòòÿ, åëåìåíòè ê³íåìàòîãðàô³÷íîñò³
òîùî.
Îêð³ì «Ñîíÿ÷íî¿ ìàøèíè» Â. Âèííè÷åíêî â åì³ãðàö³¿ òàêîæ íàïèñàâ òðèòîìíó ïðàöþ «Â³äðîäæåííÿ
íàö³¿» (1920), öèêë ïñèõîëîã³÷íèõ îïîâ³äàíü ç³ ñâîãî äèòèíñòâà «Íàìèñòî» (1921 — 1923), ðîìàíè
«Ïîêëàäè çîëîòà» (1927), «Ëåïðîçîð³é» (1938), «Ñëîâî çà òîáîþ, Ñòàë³íå!» (1950), ï’ºñó «Ïðîðîê»
(1929) òà ³íø³ òâîðè. Ó öåé ïåð³îä ïîñèëèëàñü òåíäåíö³éí³ñòü òà ³äåîëîã³÷í³ñòü òâîð³â ïèñüìåííèêà, êîëè
âîíè ñòàëè ³ëþñòðàö³ºþ ïåâíèõ àâòîðñüêèõ ³äåé («Ñîíÿ÷íà ìàøèíà», «Ñëîâî çà òîáîþ, Ñòàë³íå!»).
Â. Âèííè÷åíêî ââàæàºòüñÿ îäí³ºþ ç íàéÿñêðàâ³øèõ ïîñòàòåé â óêðà¿íñüêîìó ë³òåðàòóðíîìó ïðîöåñ³
ÕÕ ñò. Òâîð÷³ñòü ïèñüìåííèêà ñóòòºâî ðîçøèðèëà ³äåéíî-òåìàòè÷í³ òà æàíðîâî-ñòèëüîâ³ îáð³¿ íàøî¿
ë³òåðàòóðè, âïëèíóâøè íà ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ïðîçè òà äðàìàòóðã³¿, ââåëà óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðó äî
ñâ³òîâîãî êîíòåêñòó ÿê ¿¿ ðåàëüíó ä³þ÷ó ñêëàäîâó.

ÏÀÂËÎ ÒÈ×ÈÍÀ
(1891—1967)
Ïàâëî Ãðèãîðîâè÷ Òè÷èíà íàðîäèâñÿ 27 ñ³÷íÿ 1891 ð. â ñ. Ï³ñêàõ Êîçåëåöüêîãî ïîâ³òó íà ×åðí³ã³âùèí³
â ñ³ì’¿ äÿêà. Íàâ÷àâñÿ â áóðñ³, çãîäîì — ×åðí³ã³âñüê³é ñåì³íàð³¿. Áóäó÷è ìóçè÷íî îáäàðîâàíîþ ëþäèíîþ,
Ï. Òè÷èíà ñï³âàâ ñïî÷àòêó ó ñåì³íàðñüêîìó, à ï³çí³øå — ì³ñüêîìó õîð³. 1913 ðîêó â³í ïåðå¿õàâ äî Êèºâà
³ âñòóïèâ äî Êè¿âñüêîãî êîìåðö³éíîãî ³íñòèòóòó, ï³äðîáëÿâ ó ðåäàêö³ÿõ æóðíàëó «Ñâ³òëî» ³ ãàçåòè
«Ðàäà», à òàêîæ ïîì³÷íèêîì õîðìåéñòåðà â òåàòð³ Ì. Ñàäîâñüêîãî. 1918 ðîêó Ï. Òè÷èíà ñòàâ ÷ëåíîì
ðåäêîëåã³¿ ãàçåòè «Íîâà ðàäà». Òîãî æ ðîêó â Êèºâ³ âèéøëà ïåðøà çá³ðêà ïîåòà «Ñîíÿ÷í³ êëàðíåòè».
1923 ðîêó Ï. Òè÷èíà ïåðå¿õàâ äî Õàðêîâà ³ ñòàâ ÷ëåíîì ðåäêîëåã³¿ æóðíàëó «×åðâîíèé øëÿõ». Íàëåæàâ
äî «Ãàðòó», ïîò³ì äî ÂÀÏË²ÒÅ. Ó öåé ïåð³îä ïîåò áóâ íåîäíîðàçîâî êðèòèêîâàíèé çà íàö³îíàë³ñòè÷í³
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óõèëè. Àáè óíèêíóòè ô³çè÷íîãî çíèùåííÿ, éîìó äîâåëîñÿ ïîñòóïîâî ïðèñòîñîâóâàòèñü äî ³äåîëîã³÷íèõ
âèìîã ïàðò³¿.
Ç 1934 ð. Ï. Òè÷èíà áóâ âèçíàíèé îô³ö³éíèì êëàñèêîì óêðà¿íñüêî¿ ðàäÿíñüêî¿ ë³òåðàòóðè, øàíîâàíèé
ïàðò³ºþ òà óðÿäîì, óäîñòîºíèé ÷è íå âñ³õ íàãîðîä ³ ïî÷åñíèõ çâàíü: 1929 ðîêó â³í ñòàâ àêàäåì³êîì ÀÍ
ÓÐÑÐ, ÷ëåíîì-êîðåñïîíäåíòîì Á³ëîðóñüêî¿ ÀÍ, ï³çí³øå áóâ ëàóðåàòîì Ñòàë³íñüêî¿ ïðåì³¿ (1941) òà
Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà (1962), ì³í³ñòðîì îñâ³òè ÓÐÑÐ, äåïóòàòîì Âåðõîâíèõ Ðàä
ÑÐÑÐ òà ÓÐÑÐ, Ãîëîâîþ Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ (1953—1959). Îñòàííÿ çá³ðêà ïîåòà «Îñ³íí³
çîð³» âèéøëà äðóêîì 1964 ðîêó. Ïîìåð Ï. Òè÷èíà 16 âåðåñíÿ 1967 ð. â Êèºâ³.
Ï. Òè÷èíà — îäèí ç íàéîáäàðîâàí³øèõ òà íàéêîíòðîâåðñ³éí³øèõ óêðà¿íñüêèõ ìèòö³â ÕÕ ñò. Ïåðø³
ïîåç³¿ Ï. Òè÷èíè ç’ÿâëÿþòüñÿ ó 1906—1907 ðð. Íà çàö³êàâëåííÿ þíàêà ë³òåðàòóðîþ ìàâ âïëèâ Ì.
Êîöþáèíñüêèé. Äðóêóâàòèñÿ Ï. Òè÷èíà ïî÷àâ 1912 ð. â êè¿âñüêîìó æóðíàë³ «Óêðà¿íñüêà õàòà». Â³ä
ïåðøèõ ïîåòè÷íèõ ñïðîá, ïîçíà÷åíèõ âïëèâîì Ò. Øåâ÷åíêà, Î. Îëåñÿ, Ì. Âîðîíîãî, Ã. ×óïðèíêè òà ³í.,
ïîåò øâèäêî åâîëþö³îíóâàâ, ³ âæå äåáþòíà çá³ðêà «Ñîíÿ÷í³ êëàðíåòè» (1918) ñòàëà ïîä³ºþ â óêðà¿íñüê³é
ë³òåðàòóð³. Ï. Òè÷èíà çì³ã ñèíòåçóâàòè ïðèíöèïè ³ìïðåñ³îí³ñòè÷íî¿ òà ñèìâîë³ñòñüêî¿ ìàíåðè òâîðåííÿ
îáðàçó, ìóçè÷í³ñòü â³ðøà, ïîºäíàòè íàéêðàù³ çäîáóòêè óêðà¿íñüêîãî òà ñâ³òîâîãî ìîäåðí³çìó.
«Ñîíÿ÷í³ êëàðíåòè», îñîáëèâî äðóãà ÷àñòèíà çá³ðêè, ïðîñÿêíóò³ ïî÷óòòÿì ìîëîäîñò³ é îïòèì³çìó,
ñâ³òëèìè òà ðàä³ñíèìè îáðàçàìè, ïîðîäæåíèìè íàä³ºþ íà â³äðîäæåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ äî äåðæàâíîãî
æèòòÿ ï³ñëÿ ê³ëüêîõ ñòîë³òü êîëîí³àëüíîãî ðàáñòâà. Ñòàâëåííÿ ïîåòà äî íàö³îíàëüíî¿ ðåâîëþö³¿
ðîçêðèâàþòü ïîåìà «Çîëîòèé ãîì³í» ³ òâîðè, äðóêîâàí³ â ïåð³îäèö³: «Ãåé, âäàðòå â ñòðóíè êîáçàð³…»,
«Îé ùî â Ñîô³éñüêîìó çàãðàëè äçâîíè…»
Àëå âæå ó ãðóäí³ 1917 ð. á³ëüøîâèêè ðîçâ’ÿçàëè â³éíó ç Öåíòðàëüíîþ Ðàäîþ. Ó ïàì’ÿòü ïðî çàãèáëèõ
ï³ä Êðóòàìè þíàê³â Ï. Òè÷èíà íàïèñàâ ïîåç³þ «Ïàì’ÿò³ òðèäöÿòè». Æîðñòîê³ñòü á³ëüøîâèöüêîãî
òåðîðó âæàõíóëà ïîåòà, òîìó é ó ïîåç³ÿõ çá³ðêè, ïîçíà÷åíèõ 1918 ð., â³ä÷óòíå çàñóäæåííÿ æîðñòîêîñò³
áðàòîâáèâ÷î¿ â³éíè ³ òðèâîãà çà ìàéáóòíº Óêðà¿íè, çà ìàéáóòíº ëþäñüêî¿ äóø³ («Îä÷èíÿéòå äâåð³…»,
«Â³éíà», «Ïî áëàêèòíîìó ñòåïó…», ïîåìà «Ñêîðáíà ìàòè» òà «Äóìà ïðî òðüîõ â³òð³â»).
Ðîçïà÷ ³ ñòðàõ íàçàâæäè ïîëîíèëè äóøó ïîåòà. Ô³ëîñîôñüê³ ðîçäóìè ç öüîãî ïðèâîäó ëÿãëè â îñíîâó
çá³ðêè «Çàì³ñòü ñîíåò³â ³ îêòàâ» (1920). Ï. Òè÷èíà çðîçóì³â íåìèíó÷³ñòü íîâî¿ äîáè ³ ñõèëèâñÿ ïåðåä
íåþ. Íàñòóïí³ çá³ðêè «Ïëóã» (1920) òà «Â³òåð ç Óêðà¿íè» (1924) ìàëè çàñâ³ä÷èòè óïîêîðåííÿ ïîåòà
ïåðåä íåëþäñüêîþ, íåïîáîðíîþ ñèëîþ ðåâîëþö³¿. Îäíàê ïîðÿä ³ç â³òàííÿì íîâî¿ âëàäè ó çá³ðö³ áàãàòî
òâîð³â, ÿê³ â³äáèâàþòü òîä³øí³é ñòàí äóø³ ïîåòà, éîãî ðîçãóáëåí³ñòü ³ ñòðàõ.: «² Áºëèé, ³ Áëîê…», «26-²²
(11-²²²) (íà äåíü Øåâ÷åíêà)». Ùèðî ïðàãíó÷è áóòè íà áîö³ íîâî¿ âëàäè, Ï. Òè÷èíà ïðîòÿãîì 1920-õ ðð.
âñå æ òàêè ïèøå òàê³ ïîåç³¿, ÿê «Ãîëîä», «Çàãóïàëî â äâåð³ ïðèêëàäîì», «Õòî æ öå òàê ³ç òåáå íàñì³ÿòèñü
ñì³â?», óðèâêè ç ïîåìè «×èñòèëà ìàòè êàðòîïëþ…», â ÿêèõ çìàëüîâóº äóõîâíó äåãðàäàö³þ òà çäè÷àâ³ííÿ
ëþäèíè, çà ùî é áóâ íåîäíîðàçîâî êðèòèêîâàíèé.
1930 ðîêó âèéøëà äðóêîì çá³ðêà «×åðí³ã³â», ó ÿê³é, ç îäíîãî áîêó, áóëî ïðÿìå îñï³âóâàííÿ
êîëåêòèâ³çàö³¿, Ëåí³íà, ïîë³òè÷íèõ ñòàòåé Ñòàë³íà òîùî. Ç ³íøîãî áîêó, öÿ çá³ðêà áóëà ïîçíà÷åíà
êðàéíüîþ ôîðìàëüíîþ óñêëàäíåí³ñòþ, âèêîðèñòàííÿì áóðëåñêíèõ ³ ïðîñòîíàðîäíèõ ôîðì, áàãàòñòâîì
àâòîðñüêèõ ïîåòè÷íèõ íîâîòâîð³â, ãðîþ ð³çíèìè çì³ñòîâèìè ïëîùèíàìè òîùî. Âíàñë³äîê âçàºìîä³¿
«âèñîêî¿» ³äåîëîã³÷íî¿ òåìàòèêè òà «íèçüêî¿» áóðëåñêíî¿ ôîðìè òåêñò íàáóâ â³äâåðòî ³ðîí³÷íîãî
çàáàðâëåííÿ, ùî, ³ìîâ³ðíî, â³äáèâàëî ñïðàâæíº ñòàâëåííÿ ïîåòà äî â³äòâîðþâàíèõ ïîä³é. 1934 ðîêó Ï.
Òè÷èíà âèäàâ çá³ðêó «Ïàðò³ÿ âåäå», ÿêà ñòàëà åòàïíîþ íà øëÿõó äî îô³ö³éíîãî âèçíàííÿ éîãî êëàñèêîì
ñîöðåàë³çìó òà âîäíî÷àñ òâîð÷î¿ äåãðàäàö³¿. Ç òîãî ÷àñó ³ äî 1964 ð. Ï. Òè÷èíà âèäàâ áàãàòî êíèæîê
— ïðîòå ìèòåöüêà âàðò³ñòü ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ ç íèõ íå º âèñîêîþ. Âèíÿòîê ñòàíîâèòü õ³áà ùî íàïèñàíà
ï³ä ÷àñ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ïîåìà «Ïîõîðîí äðóãà» (1942), â ÿêèé ïîåò çóì³â ùèðî é òàëàíîâèòî
ïåðåäàòè ïî÷óòòÿ, ÿê³ âèíèêàþòü ó ëþäèíè ï³ä ÷àñ ñìåðò³ áëèçüêèõ ëþäåé.

ÌÀÊÑÈÌ ÐÈËÜÑÜÊÈÉ
(1895—1964)
Ìàêñèì Òàäåéîâè÷ Ðèëüñüêèé íàðîäèâñÿ 19 áåðåçíÿ 1895 ð. â Êèºâ³ ó äâîðÿíñüê³é ðîäèí³. Äèòèíñòâî
ïðîâ³â ïåðåâàæíî â ñ. Ðîìàí³âêà íà Æèòîìèðùèí³. 1908 ð. â³í âñòóïèâ äî ïðèâàòíî¿ Êè¿âñüêî¿ ã³ìíàç³¿
Â. Íàóìåíêà ³ çäîáóâ òàì ãëèáîêó ãóìàí³òàðíó îñâ³òó. Ç 1915 ð. Ì. Ðèëüñüêèé íàâ÷àâñÿ â Êè¿âñüêîìó
óí³âåðñèòåò³ — ñïî÷àòêó íà ìåäè÷íîìó, à ïîò³ì íà ³ñòîðèêî-ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³. Ðåâîëþö³ÿ òà
ãðîìàäÿíñüêà â³éíà íå äàëè çìîãè çàê³í÷èòè îñâ³òó, ³ Ì. Ðèëüñüêèé çìóøåíèé áóâ ïåðå¿õàòè íà ñåëî, äå

â÷èòåëþâàâ äî îñåí³ 1923 ð. Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ äî Êèºâà â³í ùå ø³ñòü ðîê³â âèêëàäàâ ìîâó òà ë³òåðàòóðó
â ñåðåäí³é øêîë³ òà íà ðîá³òôàö³, äîêè ïîâí³ñòþ íå ïðèñâÿòèâ ñåáå ë³òåðàòóðí³é ä³ÿëüíîñò³. Ó 1920-³
ðîêè Ì. Ðèëüñüêèé íàëåæàâ äî ë³òåðàòóðíî¿ ãðóïè «íåîêëàñèê³â» (Ì. Çåðîâ, Ï. Ôèëèïîâè÷, Ì. ÄðàéÕìàðà, Þð³é Êëåí), ÿêèõ îá’ºäíóâàëà íå ëèøå ëþáîâ äî ñâîº¿ áàòüê³âùèíè òà óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè.
¥ðóíòîâíà îñâ³òà, ³íòåë³ãåíòí³ñòü, íàÿâí³ñòü ìèñòåöüêîãî ñìàêó, îá³çíàí³ñòü ó ñâ³òîâ³é êóëüòóð³ òà
â³äñóòí³ñòü ³ððàö³îíàëüíî¿ â³ðè ó ñâ³òëå ìàéáóòíº áóëè ïðè÷èíîþ îðãàí³÷íîãî íåñïðèéíÿòòÿ íåâ³ãëàñòâà
³ áåçêóëüòóð’ÿ ïðåäñòàâíèê³â íîâîãî ïðîëåòàðñüêîãî ìèñòåöòâà. «Íåîêëàñèêè» ó ñâî¿é òâîð÷îñò³ áóëè
ñõèëüíèìè äî ³ðîí³¿, ñêåïòèöèçìó òà ñâîºð³äíîãî ôàòàë³çìó, ùî ïîðîäæóâàëèñÿ çíàííÿì ïðî â³äíîñí³ñòü
ÿâèù æèòòÿ.
Ó 1930—1932 ðð. ì³íÿºòüñÿ äîëÿ ïîåòà: ó êðà¿í³ ðîçãîðòàëèñÿ ìàñîâ³ ðåïðåñ³¿ ïðîòè íàö³îíàëüíî¿
³íòåë³ãåíö³¿, ïàðò³ºþ áóâ ïðîãîëîøåíèé êóðñ íà ìàñîâó êîëåêòèâ³çàö³þ, ùî ïðèçâåëî äî ãîëîäó 1932—1933
ðð. Íå îáìèíóëà äîáà ³ Ì. Ðèëüñüêîãî: ç áåðåçíÿ äî ñåðïíÿ 1931 ð. â³í ïðîáóâ «ï³ä ñë³äñòâîì» ó â’ÿçíèö³.
Ï³ñëÿ âèõîäó íà ñâîáîäó ïîåò, ùîá çàñâ³ä÷èòè ñâîþ ëîÿëüí³ñòü ðàäÿíñüê³é âëàä³, äðóêóº ó ñåðïí³ 1932 ð.
«Äåêëàðàö³þ îáîâ’ÿçê³â ïîåòà é ãðîìàäÿíèíà» òà çá³ðêó «Çíàê òåðåç³â» (1932). Ïîäàëüøà òâîð÷³ñòü Ì.
Ðèëüñüêîãî, ÿêèé ìóñèâ â³äòåïåð îáñëóãîâóâàòè ïàí³âíó ³äåîëîã³þ, áóëà ïîçíà÷åíà ïåâíèì çíèæåííÿì
ð³âíÿ õóäîæíîñò³. Íåòðèâàëèé ïåð³îä â³äíîñíî¿ òâîð÷î¿ ñâîáîäè ïîåò ïåðåæèâ ó ðîêè Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè. Ó ïîâîºííèé ïåð³îä Ì. Ðèëüñüêèé çàçíàâ íåñïðàâåäëèâî¿ êðèòèêè òà ³äåîëîã³÷íèõ ãîí³íü. Íîâå
äóõîâíå ï³äíåñåííÿ â³í â³ä÷óâ ëèøå ï³ñëÿ ñìåðò³ Ñòàë³íà, êîëè ç ñåðåäèíè 1950-õ ðð. áóâ ïîñëàáëåíèé
³äåîëîã³÷íèé òèñê. Öåé ÷àñ ïîåò íàçâàâ ïåð³îäîì «òðåòüîãî öâ³ò³ííÿ». Òâîð÷³ñòü Ì. Ðèëüñüêîãî áóëà
â³äçíà÷åíà Ñòàë³íñüêèìè (1943; 1950) òà Ëåí³íñüêîþ (1960) ë³òåðàòóðíèìè ïðåì³ÿìè ÑÐÑÐ.
Ó 1943 ð. Ì. Ðèëüñüêèé áóâ îáðàíèé ä³éñíèì ÷ëåíîì Àêàäåì³¿ íàóê ÓÐÑÐ, à ó 1958 ð. — àêàäåì³êîì ÀÍ
ÑÐÑÐ, î÷îëþâàâ ²íñòèòóò ìèñòåöòâîçíàâñòâà, ôîëüêëîðó òà åòíîãðàô³¿ ÀÍ ÓÐÑÐ, çàëèøèâøè êðèòè÷í³
òà íàóêîâ³ ïðàö³ ç ìîâîçíàâñòâà, ë³òåðàòóðîçíàâñòâà ³ ôîëüêëîðèñòèêè. Â³í òàêîæ áàãàòî ïåðåêëàäàâ,
çîêðåìà ç àíãë³éñüêî¿ (Øåêñï³ð), á³ëîðóñüêî¿ (ß. Êóïàëà, ß. Êîëîñ òà ³í.), ïîëüñüêî¿ (À. Ì³öêåâè÷, Þ.
Ñëîâàöüêèé), ðîñ³éñüêî¿ (Î. Ïóøê³í, Ì. Ëåðìîíòîâ, Â. Áðþñîâ òà ³í.), ôðàíöóçüêî¿ (Æ.-Á. Ìîëüºð,
Âîëüòåð, Ï. Âåðëåí, Â. Ãþãî) òà ³íøèõ ìîâ.
Ïîìåð Ìàêñèì Ðèëüñüêèé 24 ëèïíÿ 1964 ð., ïîõîâàíèé íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ â Êèºâ³.
Äî ïåðøèõ ë³òåðàòóðíèõ ñïðîá Ì. Ðèëüñüêèé âäàâñÿ ùå â äèòèíñòâ³, à âæå ó ï’ÿòíàäöÿòü ðîê³â
âèäàâ ñâîþ ïåðøó ïîåòè÷íó çá³ðêó «Íà á³ëèõ îñòðîâàõ», ÿêà, ïîïðè ó÷í³âñüêèé õàðàêòåð â³ðø³â, áóëà
ïðèõèëüíî çóñòð³íóòà êðèòèêîþ. Ïîäàëüøà ë³òåðàòóðíà òâîð÷³ñòü çàñâ³ä÷èëà øâèäêå çðîñòàííÿ õóäîæíüî¿
ìàéñòåðíîñò³ ïîåòà. 1918 ð. âèéøëà íàñòóïíà çá³ðêà — «Ï³ä îñ³íí³ìè çîðÿìè», äå, ÿê ³ â ïîïåðåäí³é,
ïðåâàëþâàëè ðîìàíòèêà þíàöüêî¿ ìð³¿, ïîðèâàííÿ ó äàëåê³ íåçíàí³ ñâ³òè, ïîåòèçàö³ÿ êîõàííÿ, êðàñè ³
ëþäèíè.
Íàéâèùîãî òâîð÷îãî ðîçâèòêó Ì. Ðèëüñüêèé äîñÿã ó 1920-õ ðð., ó òàê çâàíèé íåîêëàñè÷íèé ïåð³îä.
Çá³ðêè «Ñèíÿ äàëå÷³íü» (1922), «Êð³çü áóðþ é ñí³ã» (1925), «Òðèíàäöÿòà âåñíà» (1926), «Äå ñõîäÿòüñÿ
äîðîãè» (1929), «Ãîì³í ³ â³äãîì³í» (1929) çàñâ³ä÷èëè ðîçêâ³ò ñàìîáóòíüîãî òàëàíòó ïîåòà, ùî âèÿâèâñÿ
íàñàìïåðåä ó õóäîæí³é äîâåðøåíîñò³ â³ðøà, ô³ë³ãðàíí³é îáðîáö³ êîæíî¿ ñòðîôè, âèøóêàí³é äîñêîíàëîñò³
îáðàç³â. Ó ïîåç³ÿõ Ì. Ðèëüñüêîãî öüîãî ïåð³îäó â³äòâîðåíî ³äå¿ êóëüòóðè, êðàñè, ìèñòåöòâà, ïîøóêè
ãàðìîí³¿ ïðèðîäè ³ ëþäñüêî¿ äóø³.
Ó ðîêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè Ì. Ðèëüñüêèé ñòâîðèâ òàê³ òâîðè, ÿê «Ñëîâî ïðî ð³äíó ìàò³ð»,
ïîåìè «Æàãà» ³ «Ìàíäð³âêà â ìîëîä³ñòü» (îñòàííþ ïîåòîâ³ ï³çí³øå äîâåëîñÿ ê³ëüêà ðàç³â ïåðåðîáëÿòè,
àáè óíèêíóòè çâèíóâà÷åíü ó íàö³îíàë³çì³). Òåìà ïàòð³îòèçìó ïîñòàëà ó ñïîãàäàõ ïðî äèòèíñòâî,
çîáðàæåíí³ ìèòöåì êðàñè ïåéçàæ³â ð³äíî¿ çåìë³, ãåðî¿êè íàö³îíàëüíî¿ ³ñòîð³¿, íàéêðàùèõ ðèñ óêðà¿í
ñüêîãî íàðîäó.
Òâîð÷å â³äðîäæåííÿ Ì. Ðèëüñüêîãî ïðèïàëî íà ïåð³îä «â³äëèãè» â æèòò³ ñóñï³ëüñòâà. Ïîåòè÷í³ çá³ðêè
«Òðîÿíäè é âèíîãðàä» (1957), «Äàëåê³ íåáîñõèëè» (1959), «Ãîëîñ³¿âñüêà îñ³íü» (1959) ñèíòåçóâàëè â
ñîá³ çäîáóòêè ïîïåðåäí³õ åòàï³â. Ïðîâ³äíèìè äëÿ ïîåòà ñòàëè ô³ëîñîôñüê³ ðîçäóìè ïðî â³÷í³ ö³ííîñò³
áóòòÿ: ïðàöþ, êðàñó, äîáðî ³ ãóìàí³çì.

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÑÎÑÞÐÀ
(1898—1965)
Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷ Ñîñþðà íàðîäèâñÿ 6 ñ³÷íÿ 1898 ð. íà ñòàíö³¿ Äåáàëüöåâå (íèí³ Äîíåöüêî¿
îáë.) â ñ³ì’¿ øàõòàðÿ. Äèòèíñòâî ìàéáóòí³é ïîåò ïðîâ³â ó ñ. Òðåòÿ ðîòà (íèí³ ì. Âåðõíº, ùî âõîäèòü
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äî ñêëàäó Ëèñè÷àíñüêà). Ó÷èâñÿ â äâîêëàñí³é ñ³ëüñüê³é øêîë³, â ðåì³ñíè÷îìó ó÷èëèù³, ïîò³ì — â
àãðîíîì³÷í³é øêîë³. Ïðàöþâàâ ç 12 ðîê³â íà øàõò³, ï³çí³øå — íà ñîäîâîìó çàâîä³. Ãðîìàäÿíñüêà â³éíà
ñóòòºâî âïëèíóëà íà äîëþ Â. Ñîñþðè: 1917 ð. â³í ïî÷àâ á³éöåì Äîíåöüêî¿ ÷åðâîíî¿ ãâàðä³¿, ó  1918 ð.
áóâ êîçàêîì ãåòüìàíñüêèõ îõîðîííèõ ñîòåíü, ó 1919 — ãàéäàìàêîþ 3-ãî Ãàéäàìàöüêîãî ïîëêó, êóðñàíòîì
Ñï³ëüíî¿ þíàöüêî¿ ñòàðøèíñüêî¿ øêîëè àðì³¿ ÓÍÐ, ï³ñëÿ ïîðàçêè óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿ ñòàâ þíêåðîì
Äîáðîâîëü÷î¿ á³ëîãâàðä³éñüêî¿ àðì³¿, ó 1920 ð. Â. Ñîñþðà — ñòð³ëåöü ×îðíîìîðñüêîãî ïîëêó ×åðâîíî¿
óêðà¿íñüêî¿ ãàëèöüêî¿ àðì³¿ (×ÓÃÀ), à çàê³í÷èâ â³éíó çíîâó á³éöåì ×åðâîíî¿ àðì³¿. 1920 ð. â³í ñòàâ
÷ëåíîì á³ëüøîâèöüêî¿ ïàðò³¿, íàñòóïíîãî ðîêó äåìîá³ë³çóâàâñÿ ³ ïåðå¿õàâ äî Õàðêîâà, äå ïðàöþâàâ ó
àã³òïðîï³.
Â. Ñîñþðà áóâ îäíèì ³ç ôóíäàòîð³â óêðà¿íñüêî¿ ðàäÿíñüêî¿ ë³òåðàòóðè, íàïèñàâøè ðàçîì ³ç
Ì. Õâèëüîâèì òà Ì. Éîãàíñåíîì ó ëèñòîïàä³ 1921 ð. ïåðåäìîâó äî çá³ðíèêà «Æîâòåíü», ùî ìàëà
íàçâó »Íàø óí³âåðñàë äî ðîá³òíèöòâà ³ ïðîëåòàðñüêèõ ìèñòö³â óêðà¿íñüêèõ». 1922 ð. â³í âñòóïèâ äî
Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó, äå, íà ñâ³é ïîäèâ, ìóñèâ âèâ÷àòè âëàñíó ïîåìó «×åðâîíà çèìà», ÿêà âæå
ââàæàëàñÿ êëàñèêîþ óêðà¿íñüêî¿ ðàäÿíñüêî¿ ë³òåðàòóðè. 1925 ð. ïîåò êèäàº óí³âåðñèòåò ³ ïîâí³ñòþ
â³ääàºòüñÿ ë³òåðàòóðí³é ïðàö³. Â. Ñîñþðà â 1920-ò³ ðð. áóâ ÷ëåíîì áàãàòüîõ ë³òåðàòóðíèõ îðãàí³çàö³é
(Ïðîëåòêóëüòó, «Ïëóãó», «Ãàðòó», ÂÀÏË²ÒÅ, ÂÓÑÏÏó òà ³í.), êåðóþ÷èñü ïðè öüîìó íå ñò³ëüêè ³äåéíîåñòåòè÷íèìè ïðîãðàìàìè, ÿê îñîáèñòèìè ñèìïàò³ÿìè. Ó öåé ÷àñ ïîåòà ï³ääàâàëè ãîñòð³é êðèòèö³ çà
íàö³îíàë³çì, ðîç÷àðóâàííÿ ðàäÿíñüêîþ ä³éñí³ñòþ, îñï³âóâàííÿ êîõàííÿ òà êðàñè. Ï³ä òèñêîì êåð³âíèöòâà
ÂÓÑÏÏó â 1929—1930 ðð. Â. Ñîñþðà íàâ³òü çìóøåíèé áóâ «ïåðåâèõîâóâàòèñü», ïðàöþþ÷è ñëþñàðåì
íà çàâîä³. Àëå öå íå çàõèñòèëî éîãî â³ä ïåðåñë³äóâàíü òà íåñïðàâåäëèâî¿ êðèòèêè, ùî ïîçíà÷èëîñÿ íà
ïñèõ³÷íîìó ñòàí³ ïîåòà, äî öüîãî äîäàëèñÿ òàêîæ ìîòîðîøí³ êàðòèíè ãîëîäó 1932—1933 ðð. Òîìó âæå
1934 ð. Â. Ñîñþðà áóâ âèêëþ÷åíèé ç Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ ³ ïîòðàïèâ äî ïñèõ³àòðè÷íî¿ ë³êàðí³. Ïðîòå
ïåðåáóâàííÿ â í³é, ìîæëèâî, äîïîìîãëî ïîåòîâ³ óíèêíóòè ðåïðåñ³é.
1936 ð. Â. Ñîñþðó ïðèéíÿëè äî Ñï³ëêè ðàäÿíñüêèõ ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè, ³ â³í îòðèìàâ ìîæëèâ³ñòü
âèäàâàòè ñâî¿ òâîðè. 1937 ð. ïîåò áóâ íàãîðîäæåíèé îðäåíîì «Çíàê ïîøàíè». Òîãî æ ðîêó â³í ïåðå¿õàâ
äî Êèºâà. 1940 ð. Â. Ñîñþðà íàïèñàâ îñîáèñòîãî ëèñòà É. Ñòàë³íó, ³ éîãî áóëî â³äíîâëåíî â ïàðò³¿. Ï³ä
÷àñ â³éíè â³í ïðàöþâàâ ó Ìîñêâ³ â óêðà¿íñüêîìó ðàä³îêîì³òåò³ òà óêðà¿íñüêîìó ïàðòèçàíñüêîìó øòàá³,
áóâ êîðåñïîíäåíòîì ôðîíòîâî¿ ãàçåòè. 1944 ð. ïîåò ïîâåðíóâñÿ äî Êèºâà. 2 ëèïíÿ 1951 ð. â ìîñêîâñüê³é
ãàçåò³ «Ïðàâäà» ç’ÿâèëàñÿ ñòàòòÿ «Ïðîòè ³äåîëîã³÷íèõ ïåðåêðó÷åíü â ë³òåðàòóð³», ó ÿê³é Â. Ñîñþðó áóëî
çâèíóâà÷åíî â íàö³îíàë³çì³ çà â³ðø 1944 ð. «Ëþá³òü Óêðà¿íó!». Ïîåòà ïåðåñòàëè äðóêóâàòè, â³í æèâ ï³ä
áåçïîñåðåäíüîþ çàãðîçîþ àðåøòó. Ëèøå ñìåðòü É. Ñòàë³íà 1953 ð. äîçâîëèëà ìèòöåâ³ ïîâåðíóòèñÿ â
ë³òåðàòóðó. Ïîìåð Â. Ñîñþðà 8 ñ³÷íÿ 1965 ð. â Êèºâ³.
Ïåðø³ ïîåòè÷í³ ñïðîáè ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ Â. Ñîñþðà â³äíîñèòü äî 1914 ð., ï³çí³øå â³í ïèñàâ ïîåç³¿
óêðà¿íñüêîþ òà ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè. 1921 ð. âèéøëà çá³ðêà Â. Ñîñþðè «Ïîåç³¿». Òîãî æ ðîêó ç’ÿâèëàñÿ
éîãî ïîåìà «×åðâîíà çèìà», ÿêà ìàëà ïåâíèé óñï³õ é îäðàçó ââåëà Â. Ñîñþðó äî ðàíãó ïðîâ³äíèõ ðàäÿí
ñüêèõ ïîåò³â. Ó çá³ðêàõ «×åðâîíà çèìà» (1922), «Îñ³íí³ çîð³» (1924), «Ñüîãîäí³» (1925), «Çîëîò³ øóë³êè»
(1927), «Êîëè çàöâ³òóòü àêàö³¿» (1928) òà ³í. ÿñêðàâî âèÿâèâñÿ ë³ðè÷íèé òàëàíò ìèòöÿ. Ó ìåëîä³éíîñò³
â³ðøà Â. Ñîñþðè, ãëèáèí³ òà ùèðîñò³ ñåðäå÷íîãî ïåðåæèâàííÿ â³ä÷óâàþòüñÿ âïëèâè ³ìïðåñ³îí³çìó òà
³ìàæèí³çìó, ðîñ³éñüêî¿ òà óêðà¿íñüêî¿ ðîìàíñîâî¿ òðàäèö³¿ (Î. Àïóõò³í, ². Ñºâºðÿí³í, Î. Îëåñü, Îëåíà
Æóðëèâà, Ñ. ×åðêàñåíêî). Ñòâåðäæóþ÷è ÷åðåç ïî÷óòòÿ êîõàííÿ íåïîâòîðí³ñòü îñîáèñòîñò³, Â. Ñîñþðà
òèì ñàìèì ïðîòèñòàâëÿâ éîãî êîëåêòèâ³çìîâ³ ðàäÿíñüêî¿ ³äåîëîã³¿. Ïîðÿä ³ç ë³ðè÷íèìè òâîðàìè ó öåé
÷àñ áóëè íàïèñàí³ é òàê³ «³äåîëîã³÷íî âèòðèìàí³» ïîåìè, ÿê «Â³äïîâ³äü», «ÄÏÓ» òîùî. Ïñèõ³÷íèé
ðîçëàä ïîåòà, ðîç÷àðóâàííÿ ðàäÿíñüêîþ ä³éñí³ñòþ ÿñêðàâî â³äáèëèñÿ ó çá³ðêàõ «Ì³ñòî» (1924) òà
«Ñåðöå» (1931), äå â ïîåç³¿ «Äâà Âîëîäüêè» àâòîð â³äâåðòî ãîâîðèòü ïðî ñâîþ âíóòð³øíþ áîðîòüáó ì³æ
êîìóí³ñòè÷íèì òà íàö³îíàëüíèì.
Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîåòà äî Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â ç’ÿâèëèñÿ çá³ðêè «Íîâ³ ïîåç³¿» (1937), «Îñ³íü» (1938),
«Ëþáëþ» (1939) òà âåëèêèé ðîìàí ó â³ðøàõ «×åðâîíîãâàðä³ºöü» (1940). Ó ïåð³îä â³éíè Â. Ñîñþðà
íàïèñàâ ïåðåéíÿò³ ïàòð³îòè÷íèìè ìîòèâàìè ³ çàêëèêàìè äî áîðîòüáè ç ïîíåâîëþâà÷àìè Óêðà¿íè çá³ðêè
«Â ãîäèíó ãí³âó (1942), «Ï³ä ãóë êðèâàâèé» (1942) òà ïîåìó «Ì³é ñèí» (1942—1944). Ï³ñëÿ ñìåðò³
É. Ñòàë³íà 1953 ð. âèéøëè ïîåòè÷í³ çá³ðêè «Çà ìèð» (1953), «Íà ñòðóíàõ ñåðöÿ» (1955), «Ñîëîâ’¿í³
äàë³» (1957), «Áëèçüêà äàëèíà» (1960), «Îñ³íí³ ìåëîä³¿» (1964) òà ³í. Çàê³í÷èâ â³í òàêîæ ðîçïî÷àòó
ùå â 1926—1929 ðð. ïîåìó «Ìàçåïà» (1959—1960) ³ íàïèñàâ ïîåìó «Ðîçñòð³ëÿíå áåçñìåðòÿ» (1960),
ïðèñâÿ÷åíó óêðà¿íñüêèì ìèòöÿì 1920-õ ðð. Çàãàëîì Â. Ñîñþðà çàëèøèâ áëèçüêî 60 ïîåòè÷íèõ çá³ðîê,
äåñÿòêè ïîåì, à òàêîæ àâòîá³îãðàô³÷íèé ïðîçîâèé òâ³ð «Òðåòÿ ðîòà». Òâîð÷³ñòü ïîåòà áóëà â³äçíà÷åíà
Ñòàë³íñüêîþ ïðåì³ºþ 1948 ð. òà Äåðæàâíîþ ïðåì³ºþ Óêðà¿íè ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà 1963 ð.

Ïîïóëÿðí³ñòü ñåðåä ìàñîâîãî óêðà¿íñüêîãî ÷èòà÷à Â. Ñîñþðà çäîáóâ ïåðåâàæíî ñâîºþ òàëàíîâèòîþ
³íòèìíîþ ë³ðèêîþ. Íàáàãàòî ñëàáøèìè áóëè éîãî åï³÷í³ òâîðè, â ÿêèõ â³í íàìàãàâñÿ ïîºäíàòè ùèð³ñòü
íàö³îíàëüíîãî ïî÷óòòÿ òà äîãìàòè êîìóí³ñòè÷íî¿ ³äåîëîã³¿. Òàê, ³ñòîðè÷íèé ðîìàí ó â³ðøàõ «Òàðàñ
Òðÿñèëî» (1926), ó ÿêîìó àâòîð íàìàãàâñÿ äîòðèìóâàòèñÿ ñîö³îëîã³÷íî¿ ìîäåë³ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿,
øâèäøå íàãàäóº ïîãàíî çðîáëåíó ïàðîä³þ. Òàêó ñàìî ñîö³îëîã³÷íó ìîäåëü Â. Ñîñþðà ïîêëàâ â îñíîâó
ïîåìè «Ìàçåïà», ïîºäíàâøè ¿¿ ç ïîøèðåíèì â ºâðîïåéñüê³é ðîìàíòè÷í³é òðàäèö³¿ Õ²Õ ñò. ì³ôîì ïðî ².
Ìàçåïó ÿê «óêðà¿íñüêîãî Äîí-Æóàíà» (Áàéðîí, Â. ¥þ´î, Þ. Ñëîâàöüêèé òà ³í.).

ÏÀÂËÎ ÒÈ×ÈÍÀ
(1891–1967)
Ïàâëî Ãðèãîðîâè÷ Òè÷èíà íàðîäèâñÿ 27 ñ³÷íÿ 1891 ð. â ñ. Ï³ñêàõ Êîçåëåöüêîãî ïîâ³òó íà ×åðí³ã³âùèí³
â ñ³ì’¿ äÿêà. Íàâ÷àâñÿ â áóðñ³, çãîäîì — ×åðí³ã³âñüê³é ñåì³íàð³¿. Áóäó÷è ìóçè÷íî îáäàðîâàíîþ ëþäèíîþ,
Ï. Òè÷èíà ñï³âàâ ñïî÷àòêó ó ñåì³íàðñüêîìó, à ï³çí³øå — ì³ñüêîìó õîð³. 1913 ðîêó â³í ïåðå¿õàâ äî Êèºâà
³ âñòóïèâ äî Êè¿âñüêîãî êîìåðö³éíîãî ³íñòèòóòó, ï³äðîáëÿâ ó ðåäàêö³ÿõ æóðíàëó «Ñâ³òëî» ³ ãàçåòè
«Ðàäà», à òàêîæ ïîì³÷íèêîì õîðìåéñòåðà â òåàòð³ Ì. Ñàäîâñüêîãî. 1918 ðîêó Ï. Òè÷èíà ñòàâ ÷ëåíîì
ðåäêîëåã³¿ ãàçåòè «Íîâà ðàäà». Òîãî æ ðîêó â Êèºâ³ âèéøëà ïåðøà çá³ðêà ïîåòà «Ñîíÿ÷í³ êëàðíåòè».
1923 ðîêó Ï. Òè÷èíà ïåðå¿õàâ äî Õàðêîâà ³ ñòàâ ÷ëåíîì ðåäêîëåã³¿ æóðíàëó «×åðâîíèé øëÿõ». Íàëåæàâ
äî «Ãàðòó», ïîò³ì äî ÂÀÏË²ÒÅ. Ó öåé ïåð³îä ïîåò áóâ íåîäíîðàçîâî êðèòèêîâàíèé çà íàö³îíàë³ñòè÷í³
óõèëè. Àáè óíèêíóòè ô³çè÷íîãî çíèùåííÿ, éîìó äîâåëîñÿ ïîñòóïîâî ïðèñòîñîâóâàòèñü äî ³äåîëîã³÷íèõ
âèìîã ïàðò³¿.
Ç 1934 ð. Ï. Òè÷èíà áóâ âèçíàíèé îô³ö³éíèì êëàñèêîì óêðà¿íñüêî¿ ðàäÿíñüêî¿ ë³òåðàòóðè, øàíîâàíèé
ïàðò³ºþ òà óðÿäîì, óäîñòîºíèé ÷è íå âñ³õ íàãîðîä ³ ïî÷åñíèõ çâàíü: 1929 ðîêó â³í ñòàâ àêàäåì³êîì ÀÍ
ÓÐÑÐ, ÷ëåíîì-êîðåñïîíäåíòîì Á³ëîðóñüêî¿ ÀÍ, ï³çí³øå áóâ ëàóðåàòîì Ñòàë³íñüêî¿ ïðåì³¿ (1941) òà
Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà (1962), ì³í³ñòðîì îñâ³òè ÓÐÑÐ, äåïóòàòîì Âåðõîâíèõ Ðàä
ÑÐÑÐ òà ÓÐÑÐ, Ãîëîâîþ Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ (1953–1959). Îñòàííÿ çá³ðêà ïîåòà «Îñ³íí³
çîð³» âèéøëà äðóêîì 1964 ðîêó. Ïîìåð Ï. Òè÷èíà 16 âåðåñíÿ 1967 ð. â Êèºâ³.
Ï. Òè÷èíà — îäèí ç íàéîáäàðîâàí³øèõ òà íàéêîíòðîâåðñ³éí³øèõ óêðà¿íñüêèõ ìèòö³â ÕÕ ñò. Ïåðø³
ïîåç³¿ Ï. Òè÷èíè ç’ÿâëÿþòüñÿ ó 1906—1907 ðð. Íà çàö³êàâëåííÿ þíàêà ë³òåðàòóðîþ ìàâ âïëèâ Ì.
Êîöþáèíñüêèé. Äðóêóâàòèñÿ Ï. Òè÷èíà ïî÷àâ 1912 ð. â êè¿âñüêîìó æóðíàë³ «Óêðà¿íñüêà õàòà». Â³ä
ïåðøèõ ïîåòè÷íèõ ñïðîá, ïîçíà÷åíèõ âïëèâîì Ò. Øåâ÷åíêà, Î. Îëåñÿ, Ì. Âîðîíîãî, Ã. ×óïðèíêè òà ³í.,
ïîåò øâèäêî åâîëþö³îíóâàâ, ³ âæå äåáþòíà çá³ðêà «Ñîíÿ÷í³ êëàðíåòè» (1918) ñòàëà ïîä³ºþ â óêðà¿íñüê³é
ë³òåðàòóð³. Ï. Òè÷èíà çì³ã ñèíòåçóâàòè ïðèíöèïè ³ìïðåñ³îí³ñòè÷íî¿ òà ñèìâîë³ñòñüêî¿ ìàíåðè òâîðåííÿ
îáðàçó, ìóçè÷í³ñòü â³ðøà, ïîºäíàòè íàéêðàù³ çäîáóòêè óêðà¿íñüêîãî òà ñâ³òîâîãî ìîäåðí³çìó.
«Ñîíÿ÷í³ êëàðíåòè», îñîáëèâî äðóãà ÷àñòèíà çá³ðêè, ïðîñÿêíóò³ ïî÷óòòÿì ìîëîäîñò³ é îïòèì³çìó,
ñâ³òëèìè òà ðàä³ñíèìè îáðàçàìè, ïîðîäæåíèìè íàä³ºþ íà â³äðîäæåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ äî äåðæàâíîãî
æèòòÿ ï³ñëÿ ê³ëüêîõ ñòîë³òü êîëîí³àëüíîãî ðàáñòâà. Ñòàâëåííÿ ïîåòà äî íàö³îíàëüíî¿ ðåâîëþö³¿
ðîçêðèâàþòü ïîåìà «Çîëîòèé ãîì³í» ³ òâîðè, äðóêîâàí³ â ïåð³îäèö³: «Ãåé, âäàðòå â ñòðóíè êîáçàð³…»,
«Îé ùî â Ñîô³éñüêîìó çàãðàëè äçâîíè…»
Àëå âæå ó ãðóäí³ 1917 ð. á³ëüøîâèêè ðîçâ’ÿçàëè â³éíó ç Öåíòðàëüíîþ Ðàäîþ. Ó ïàì’ÿòü ïðî çàãèáëèõ
ï³ä Êðóòàìè þíàê³â Ï. Òè÷èíà íàïèñàâ ïîåç³þ «Ïàì’ÿò³ òðèäöÿòè». Æîðñòîê³ñòü á³ëüøîâèöüêîãî
òåðîðó âæàõíóëà ïîåòà, òîìó é ó ïîåç³ÿõ çá³ðêè, ïîçíà÷åíèõ 1918 ð., â³ä÷óòíå çàñóäæåííÿ æîðñòîêîñò³
áðàòîâáèâ÷î¿ â³éíè ³ òðèâîãà çà ìàéáóòíº Óêðà¿íè, çà ìàéáóòíº ëþäñüêî¿ äóø³ («Îä÷èíÿéòå äâåð³…»,
«Â³éíà», «Ïî áëàêèòíîìó ñòåïó…», ïîåìà «Ñêîðáíà ìàòè» òà «Äóìà ïðî òðüîõ â³òð³â»).
Ðîçïà÷ ³ ñòðàõ íàçàâæäè ïîëîíèëè äóøó ïîåòà. Ô³ëîñîôñüê³ ðîçäóìè ç öüîãî ïðèâîäó ëÿãëè â îñíîâó
çá³ðêè «Çàì³ñòü ñîíåò³â ³ îêòàâ» (1920). Ï. Òè÷èíà çðîçóì³â íåìèíó÷³ñòü íîâî¿ äîáè ³ ñõèëèâñÿ ïåðåä
íåþ. Íàñòóïí³ çá³ðêè «Ïëóã» (1920) òà «Â³òåð ç Óêðà¿íè» (1924) ìàëè çàñâ³ä÷èòè óïîêîðåííÿ ïîåòà
ïåðåä íåëþäñüêîþ, íåïîáîðíîþ ñèëîþ ðåâîëþö³¿. Îäíàê ïîðÿä ³ç â³òàííÿì íîâî¿ âëàäè ó çá³ðö³ áàãàòî
òâîð³â, ÿê³ â³äáèâàþòü òîä³øí³é ñòàí äóø³ ïîåòà, éîãî ðîçãóáëåí³ñòü ³ ñòðàõ.: «² Áºëèé, ³ Áëîê…», «26-²²
(11-²²²) (íà äåíü Øåâ÷åíêà)». Ùèðî ïðàãíó÷è áóòè íà áîö³ íîâî¿ âëàäè, Ï. Òè÷èíà ïðîòÿãîì 1920-õ ðð.
âñå æ òàêè ïèøå òàê³ ïîåç³¿, ÿê «Ãîëîä», «Çàãóïàëî â äâåð³ ïðèêëàäîì», «Õòî æ öå òàê ³ç òåáå íàñì³ÿòèñü
ñì³â?», óðèâêè ç ïîåìè «×èñòèëà ìàòè êàðòîïëþ…», â ÿêèõ çìàëüîâóº äóõîâíó äåãðàäàö³þ òà çäè÷àâ³ííÿ
ëþäèíè, çà ùî é áóâ íåîäíîðàçîâî êðèòèêîâàíèé.
1930 ðîêó âèéøëà äðóêîì çá³ðêà «×åðí³ã³â», ó ÿê³é, ç îäíîãî áîêó, áóëî ïðÿìå îñï³âóâàííÿ êîëåêòèâ³çàö³¿,
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Ëåí³íà, ïîë³òè÷íèõ ñòàòåé Ñòàë³íà òîùî. Ç ³íøîãî áîêó, öÿ çá³ðêà áóëà ïîçíà÷åíà êðàéíüîþ ôîðìàëüíîþ
óñêëàäíåí³ñòþ, âèêîðèñòàííÿì áóðëåñêíèõ ³ ïðîñòîíàðîäíèõ ôîðì, áàãàòñòâîì àâòîðñüêèõ ïîåòè÷íèõ
íîâîòâîð³â, ãðîþ ð³çíèìè çì³ñòîâèìè ïëîùèíàìè òîùî. Âíàñë³äîê âçàºìîä³¿ «âèñîêî¿» ³äåîëîã³÷íî¿
òåìàòèêè òà «íèçüêî¿» áóðëåñêíî¿ ôîðìè òåêñò íàáóâ â³äâåðòî ³ðîí³÷íîãî çàáàðâëåííÿ, ùî, ³ìîâ³ðíî,
â³äáèâàëî ñïðàâæíº ñòàâëåííÿ ïîåòà äî â³äòâîðþâàíèõ ïîä³é. 1934 ðîêó Ï. Òè÷èíà âèäàâ çá³ðêó «Ïàðò³ÿ
âåäå», ÿêà ñòàëà åòàïíîþ íà øëÿõó äî îô³ö³éíîãî âèçíàííÿ éîãî êëàñèêîì ñîöðåàë³çìó òà âîäíî÷àñ
òâîð÷î¿ äåãðàäàö³¿. Ç òîãî ÷àñó ³ äî 1964 ð. Ï. Òè÷èíà âèäàâ áàãàòî êíèæîê — ïðîòå ìèòåöüêà âàðò³ñòü
ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ ç íèõ íå º âèñîêîþ. Âèíÿòîê ñòàíîâèòü õ³áà ùî íàïèñàíà ï³ä ÷àñ Âåëèêî¿ Â³ò÷èç
íÿíî¿ â³éíè ïîåìà «Ïîõîðîí äðóãà» (1942), â ÿêèé ïîåò çóì³â ùèðî é òàëàíîâèòî ïåðåäàòè ïî÷óòòÿ,
ÿê³ âèíèêàþòü ó ëþäèíè ï³ä ÷àñ ñìåðò³ áëèçüêèõ ëþäåé.

ÌÀÊÑÈÌ ÐÈËÜÑÜÊÈÉ
(1895–1964)
Ìàêñèì Òàäåéîâè÷ Ðèëüñüêèé íàðîäèâñÿ 19 áåðåçíÿ 1895 ð. â Êèºâ³ ó äâîðÿíñüê³é ðîäèí³. Äèòèíñòâî
ïðîâ³â ïåðåâàæíî â ñ. Ðîìàí³âêà íà Æèòîìèðùèí³. 1908 ð. â³í âñòóïèâ äî ïðèâàòíî¿ Êè¿âñüêî¿ ã³ìíàç³¿
Â. Íàóìåíêà ³ çäîáóâ òàì ãëèáîêó ãóìàí³òàðíó îñâ³òó. Ç 1915 ð. Ì. Ðèëüñüêèé íàâ÷àâñÿ â Êè¿âñüêîìó
óí³âåðñèòåò³ — ñïî÷àòêó íà ìåäè÷íîìó, à ïîò³ì íà ³ñòîðèêî-ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³. Ðåâîëþö³ÿ òà
ãðîìàäÿíñüêà â³éíà íå äàëè çìîãè çàê³í÷èòè îñâ³òó, ³ Ì. Ðèëüñüêèé çìóøåíèé áóâ ïåðå¿õàòè íà ñåëî, äå
â÷èòåëþâàâ äî îñåí³ 1923 ð. Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ äî Êèºâà â³í ùå ø³ñòü ðîê³â âèêëàäàâ ìîâó òà ë³òåðàòóðó
â ñåðåäí³é øêîë³ òà íà ðîá³òôàö³, äîêè ïîâí³ñòþ íå ïðèñâÿòèâ ñåáå ë³òåðàòóðí³é ä³ÿëüíîñò³. Ó 1920-³
ðîêè Ì. Ðèëüñüêèé íàëåæàâ äî ë³òåðàòóðíî¿ ãðóïè «íåîêëàñèê³â» (Ì. Çåðîâ, Ï. Ôèëèïîâè÷, Ì. ÄðàéÕìàðà, Þð³é Êëåí), ÿêèõ îá’ºäíóâàëà íå ëèøå ëþáîâ äî ñâîº¿ áàòüê³âùèíè òà óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè.
¥ðóíòîâíà îñâ³òà, ³íòåë³ãåíòí³ñòü, íàÿâí³ñòü ìèñòåöüêîãî ñìàêó, îá³çíàí³ñòü ó ñâ³òîâ³é êóëüòóð³ òà
â³äñóòí³ñòü ³ððàö³îíàëüíî¿ â³ðè ó ñâ³òëå ìàéáóòíº áóëè ïðè÷èíîþ îðãàí³÷íîãî íåñïðèéíÿòòÿ íåâ³ãëàñòâà
³ áåçêóëüòóð’ÿ ïðåäñòàâíèê³â íîâîãî ïðîëåòàðñüêîãî ìèñòåöòâà. «Íåîêëàñèêè» ó ñâî¿é òâîð÷îñò³ áóëè
ñõèëüíèìè äî ³ðîí³¿, ñêåïòèöèçìó òà ñâîºð³äíîãî ôàòàë³çìó, ùî ïîðîäæóâàëèñÿ çíàííÿì ïðî â³äíîñí³ñòü
ÿâèù æèòòÿ.
Ó 1930–1932 ðð. ì³íÿºòüñÿ äîëÿ ïîåòà: ó êðà¿í³ ðîçãîðòàëèñÿ ìàñîâ³ ðåïðåñ³¿ ïðîòè íàö³îíàëüíî¿
³íòåë³ãåíö³¿, ïàðò³ºþ áóâ ïðîãîëîøåíèé êóðñ íà ìàñîâó êîëåêòèâ³çàö³þ, ùî ïðèçâåëî äî ãîëîäó 1932–1933
ðð. Íå îáìèíóëà äîáà ³ Ì. Ðèëüñüêîãî: ç áåðåçíÿ äî ñåðïíÿ 1931 ð. â³í ïðîáóâ «ï³ä ñë³äñòâîì» ó â’ÿçíèö³.
Ï³ñëÿ âèõîäó íà ñâîáîäó ïîåò, ùîá çàñâ³ä÷èòè ñâîþ ëîÿëüí³ñòü ðàäÿíñüê³é âëàä³, äðóêóº ó ñåðïí³ 1932 ð.
«Äåêëàðàö³þ îáîâ’ÿçê³â ïîåòà é ãðîìàäÿíèíà» òà çá³ðêó «Çíàê òåðåç³â» (1932). Ïîäàëüøà òâîð÷³ñòü Ì.
Ðèëüñüêîãî, ÿêèé ìóñèâ â³äòåïåð îáñëóãîâóâàòè ïàí³âíó ³äåîëîã³þ, áóëà ïîçíà÷åíà ïåâíèì çíèæåííÿì
ð³âíÿ õóäîæíîñò³. Íåòðèâàëèé ïåð³îä â³äíîñíî¿ òâîð÷î¿ ñâîáîäè ïîåò ïåðåæèâ ó ðîêè Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè. Ó ïîâîºííèé ïåð³îä Ì. Ðèëüñüêèé çàçíàâ íåñïðàâåäëèâî¿ êðèòèêè òà ³äåîëîã³÷íèõ ãîí³íü. Íîâå
äóõîâíå ï³äíåñåííÿ â³í â³ä÷óâ ëèøå ï³ñëÿ ñìåðò³ Ñòàë³íà, êîëè ç ñåðåäèíè 1950-õ ðð. áóâ ïîñëàáëåíèé
³äåîëîã³÷íèé òèñê. Öåé ÷àñ ïîåò íàçâàâ ïåð³îäîì «òðåòüîãî öâ³ò³ííÿ». Òâîð÷³ñòü Ì. Ðèëüñüêîãî áóëà
â³äçíà÷åíà Ñòàë³íñüêèìè (1943; 1950) òà Ëåí³íñüêîþ (1960) ë³òåðàòóðíèìè ïðåì³ÿìè ÑÐÑÐ.
Ó 1943 ð. Ì. Ðèëüñüêèé áóâ îáðàíèé ä³éñíèì ÷ëåíîì Àêàäåì³¿ íàóê ÓÐÑÐ, à ó 1958 ð. — àêàäåì³êîì ÀÍ
ÑÐÑÐ, î÷îëþâàâ ²íñòèòóò ìèñòåöòâîçíàâñòâà, ôîëüêëîðó òà åòíîãðàô³¿ ÀÍ ÓÐÑÐ, çàëèøèâøè êðèòè÷í³
òà íàóêîâ³ ïðàö³ ç ìîâîçíàâñòâà, ë³òåðàòóðîçíàâñòâà ³ ôîëüêëîðèñòèêè. Â³í òàêîæ áàãàòî ïåðåêëàäàâ,
çîêðåìà ç àíãë³éñüêî¿ (Øåêñï³ð), á³ëîðóñüêî¿ (ß. Êóïàëà, ß. Êîëîñ òà ³í.), ïîëüñüêî¿ (À. Ì³öêåâè÷, Þ.
Ñëîâàöüêèé, ), ðîñ³éñüêî¿ (Î. Ïóøê³í, Ì. Ëåðìîíòîâ, Â. Áðþñîâ òà ³í.), ôðàíöóçüêî¿ (Æ.-Á. Ìîëüºð,
Âîëüòåð, Ï. Âåðëåí, Â. Ãþãî) òà ³íøèõ ìîâ.
Ïîìåð Ìàêñèì Ðèëüñüêèé 24 ëèïíÿ 1964 ð., ïîõîâàíèé íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ â Êèºâ³.
Äî ïåðøèõ ë³òåðàòóðíèõ ñïðîá Ì. Ðèëüñüêèé âäàâñÿ ùå â äèòèíñòâ³, à âæå ó ï’ÿòíàäöÿòü ðîê³â
âèäàâ ñâîþ ïåðøó ïîåòè÷íó çá³ðêó «Íà á³ëèõ îñòðîâàõ», ÿêà, ïîïðè ó÷í³âñüêèé õàðàêòåð â³ðø³â, áóëà
ïðèõèëüíî çóñòð³íóòà êðèòèêîþ. Ïîäàëüøà ë³òåðàòóðíà òâîð÷³ñòü çàñâ³ä÷èëà øâèäêå çðîñòàííÿ õóäîæíüî¿
ìàéñòåðíîñò³ ïîåòà. 1918 ð. âèéøëà íàñòóïíà çá³ðêà — «Ï³ä îñ³íí³ìè çîðÿìè», äå, ÿê ³ â ïîïåðåäí³é,
ïðåâàëþâàëè ðîìàíòèêà þíàöüêî¿ ìð³¿, ïîðèâàííÿ ó äàëåê³ íåçíàí³ ñâ³òè, ïîåòèçàö³ÿ êîõàííÿ, êðàñè ³
ëþäèíè.
Íàéâèùîãî òâîð÷îãî ðîçâèòêó Ì. Ðèëüñüêèé äîñÿã ó 1920-õ ðð., ó òàê çâàíèé íåîêëàñè÷íèé ïåð³îä.
Çá³ðêè «Ñèíÿ äàëå÷³íü» (1922), «Êð³çü áóðþ é ñí³ã» (1925), «Òðèíàäöÿòà âåñíà» (1926), «Äå ñõîäÿòüñÿ

äîðîãè» (1929), «Ãîì³í ³ â³äãîì³í» (1929) çàñâ³ä÷èëè ðîçêâ³ò ñàìîáóòíüîãî òàëàíòó ïîåòà, ùî âèÿâèâñÿ
íàñàìïåðåä ó õóäîæí³é äîâåðøåíîñò³ â³ðøà, ô³ë³ãðàíí³é îáðîáö³ êîæíî¿ ñòðîôè, âèøóêàí³é äîñêîíàëîñò³
îáðàç³â. Ó ïîåç³ÿõ Ì. Ðèëüñüêîãî öüîãî ïåð³îäó â³äòâîðåíî ³äå¿ êóëüòóðè, êðàñè, ìèñòåöòâà, ïîøóêè
ãàðìîí³¿ ïðèðîäè ³ ëþäñüêî¿ äóø³.
Ó ðîêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè Ì. Ðèëüñüêèé ñòâîðèâ òàê³ òâîðè, ÿê «Ñëîâî ïðî ð³äíó ìàò³ð», ïîåìè
«Æàãà» ³ «Ìàíäð³âêà â ìîëîä³ñòü» (îñòàííþ ïîåòîâ³ ï³çí³øå äîâåëîñÿ ê³ëüêà ðàç³â ïåðåðîáëÿòè, àáè
óíèêíóòè çâèíóâà÷åíü ó íàö³îíàë³çì³). Òåìà ïàòð³îòèçìó ïîñòàëà ó ñïîãàäàõ ïðî äèòèíñòâî, çîáðàæåíí³
ìèòöåì êðàñè ïåéçàæ³â ð³äíî¿ çåìë³, ãåðî¿êè íàö³îíàëüíî¿ ³ñòîð³¿, íàéêðàùèõ ðèñ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.
Òâîð÷å â³äðîäæåííÿ Ì. Ðèëüñüêîãî ïðèïàëî íà ïåð³îä «â³äëèãè» â æèòò³ ñóñï³ëüñòâà. Ïîåòè÷í³ çá³ðêè
«Òðîÿíäè é âèíîãðàä» (1957), «Äàëåê³ íåáîñõèëè» (1959), «Ãîëîñ³¿âñüêà îñ³íü» (1959) ñèíòåçóâàëè â
ñîá³ çäîáóòêè ïîïåðåäí³õ åòàï³â. Ïðîâ³äíèìè äëÿ ïîåòà ñòàëè ô³ëîñîôñüê³ ðîçäóìè ïðî â³÷í³ ö³ííîñò³
áóòòÿ: ïðàöþ, êðàñó, äîáðî ³ ãóìàí³çì.

ÌÈÊÎËÀ ÁÀÆÀÍ
(1904—1983)
Ìèêîëà Ïëàòîíîâè÷ Áàæàí íàðîäèâñÿ 9 æîâòíÿ 1904 ð. â ì. Êàì’ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó â ðîäèíi
âiéñüêîâîãî òîïîãðàôà. Íàâ÷àâñÿ â Óìàíñüêié ãiìíàçi¿, çãîäîì — Ó Êè¿âñüêîìó Êîîïåðàòèâíîìó
iíñòèòóòi òà ²íñòèòóòi çîâíiøíiõ çíîñèí. Äðóêóâàòèñÿ ïî÷àâ ó êè¿âñüê³é ïðåñi ç 1923 ð. Áóâ áëèçüêèé
äî îá’ºäíàííÿ óêðà¿íñüêèõ ôóòóðèñòiâ íà ÷îëi ç Ì. Ñåìåíêîì (Àñïàíôóò). Ç  1927 ð. — ÷ëåí ÂÀÏË²ÒÅ,
ÿêå î÷îëþâàâ Ì. Õâèëüîâèé. Ïiä ÷àñ Äðóãî¿ ñâiòîâî¿ âiéíè ðåäàãóâàâ ôðîíòîâó ãàçåòó «Çà ðàäÿíñüêó
Óêðà¿íó», ïèñàâ ïîåçi¿ òà ïóáëiöèñòè÷íi ñòàòòi. Ç  1943 ð. Ì. Áàæàí ïðàöþâàâ íà êåðiâíèõ ïîñàäàõ
äåðæàâíèõ îðãàíiâ: çàñòóïíèêîì ãîëîâè Ðàäè Ìiíiñòðiâ ÓÐÑÐ (1943—1948), ãîëîâîþ ðåñïóáë³êàíñüêî¿
Ñïiëêè ïèñüìåííèêiâ (1953—1959), ãîëîâîþ ðåäàêöi¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ðàäÿíñüêî¿ Åíöèêëîïåäi¿ (1958-1983).
Ïîìåð Ì. Áàæàí 23 ëèñòîïàäà 1983 ð.
Ó ñâî¿é òâîð÷îñòi Ì. Áàæàí ïðîéøîâ ïîìiòíó åâîëþöiþ. Ðàííi ïîåçi¿ 1920-õ ðð. («Ðóðà-ìàðø», «Ïðî
æèòî é êðîâ», «Ïðîòèãàç» òà ií.) ïîçíà÷åíi âïëèâîì ôóòóðèñòiâ ÿê íà ôîðìàëüíîìó, òàê i íà iäåéíîòåìàòè÷íîìó ðiâíÿõ. Íàïðèêiíöi 1920-õ — ïî÷. 1930-õ ðð. ó òâîðàõ Ì. Áàæàíà âiä÷óâàºòüñÿ âïëèâ
iäåé Ì. Õâèëüîâîãî: «ðîìàíòèêà âiòà¿çìó», òåîðiÿ «àçiàòñüêîãî ðåíåñàíñó», îðiºíòàöiÿ íà ºâðîïåéñüêó
êóëüòóðó. ßñêðàâèì ïðèêëàäîì öüîãî ñëóãóþòü ïîåìè «Ðîçìîâà ñåðäåöü», «Ãîôìàíîâà íi÷», «Ñëiïöi»,
«¥åòî â  Óìàíi». Ó òðèïòèõó áóäiâëi», ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ïîåçié «Ñîáîð», Áðàìà», «Áóäèíîê», ïîåò
ïðîòèñòàâëÿº çàñòèãëié òà çàñòàð³ë³é êðàñi ãîòè÷íîãî ñîáîðó òà áàðîêîâî¿ áðàìè iíäóñòðiàëüíèé ïàôîñ
íîâîãî áóäiâíèöòâà. Çàñóäæåííÿ «ðîçäâîºíîñòi» iíòåëiãåíöi¿ ÿê íåãàòèâíîãî ÿâèùà, êîòðå ñëiä ïîäîëàòè,
ñòàº ïðîâiäíîþ òåìîþ ïîåì «Ãîôìàíîâà íi÷» òà ïîåçi¿ «Ñìåðòü Ãàìëåòà». Ç ñåðåäèíè 1930-õ ðð. Ì.
Áàæàí ñòàº «îôiöiéíèì» ïîåòîì (ïîåìè «Áåçñìåðòÿ» (1935—1937), «Áàòüêè é ñèíè» (1939) òîùî.).
Ïiä ÷àñ âiéíè ïîåò ïèøå ïàòðiîòè÷íi òâîðè( ïîåçiÿ «Êëÿòâà» (1941), «Äàíèëî Ãàëèöüêèé» (1942), öèêë
«Ñòàëiíãðàäñüêèé çîøèò» (1943). Àíòèñòàëiíñüêèìè ìîòèâàìè ïîçíà÷åíà ïîåìà «Ïîëiò êðiçü áóðþ»
(1964). Ó òâîð÷îñòi Ì. Áàæàíà 1960-1970-õ ðð. (çáiðêè «Ìiöêåâè÷ â Îäåñi», 1957; «Óìàíñüêi ñïîãàäè»,
1972; «Íi÷íi ðîçäóìè ñòàðîãî ìàéñòðà», 1976; «Êàðáè», 1978) ïðåâàëþþòü ôiëîñîôñüêi ðîçäóìè ïîåòà
íàä âëàñíèì æèòòÿì, ñóòíiñòþ ìèñòåöòâà òîùî. Âàæëèâó ÷àñòèíó ïîåòè÷íî¿ ñïàäùèíè ïîåòà ñòàíîâëÿòü
ïåðåêëàäè íà óêðà¿íñüêó ìîâó òâîðiâ À. Íàâî¿, Ä. Ãóðàìiøâiëi, Î. Ïóøêiíà, Â. Ìàÿêîâñüêîãî, É. Â. Ãåòå,
Ð.-Ì. Ðiëüêå, À. Ìiöêåâè÷à, Þ. Ñëîâàöüêîãî òà ií. Éîãî ïåðåêëàä ïîåìè Ø. Ðóñòàâåëi «Âèòÿçü ó òèãðîâié
øêóði» íåáåçïiäñòàâíî ââàæàºòüñÿ íàéêðàùèì ñëîâ’ÿíñüêîþ ìîâîþ.

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÑÂIÄÇÈÍÑÜÊÈÉ
(1885—1941)
Âîëîäèìèð ªâòèìîâè÷ Ñâiäçèíñüêèé íàðîäèâñÿ 8 æîâòíÿ 1885 ð. â ñ. Ìàÿíiâ íà Â³ííè÷÷èí³ â ðîäèíi
ñâÿùåíèêà. Íàâ÷àâñÿ ìàéáóòíié ïîåò ó Òèâðiâñüêié áóðñi òà Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêié äóõîâíié ñåìiíàði¿,
ÿêó êèíóâ ó  1904 ð. 1907 ð. ïåðå¿õàâ äî Êèºâà i âñòóïèâ íà åêîíîìi÷íèé ôàêóëüòåò Êîìåðöiéíîãî iíñòè
òóòó, ïiñëÿ çàêií÷åííÿ ÿêîãî ïðàöþâàâ ó Âiííèöüêîìó çåìñòâ³ åêîíîìiñòîì. Ïiä ÷àñ Ïåðøî¿ ñâiòîâî¿ âiéíè
áóâ íà ôðîíò³. Ç 1920 ð. Â. Ñâiäçèíñüêèé ïðàöþâàâ ðåäàêòîðîì âèäàâíè÷îãî âiääiëó íàðîäíî¿ óïðàâè â
Êàì’ÿíöi-Ïîäiëüñüêîìó. Ó öüîìó ìiñòi ïîåò îäðóæèâñÿ ç íàðîäíîþ â÷èòåëüêîþ Çiíà¿äîþ Ñóëêîâñüêîþ.
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1921 р. у них народилася донька Мирослава. 1925 р. разом iз дружиною та дочкою В. Свiдзинський
переїхав до Харкова, де до кiнця життя пропрацював в редакцiї журналу «Червоний шлях (з 1936 р.
- «Лiтературний журнал»). На початку 1930-х рр. поет пережив глибоку драму, що суттєво позначилася
на його творчостi: дружина з дочкою залишила Харкiв i переїхала жити до сестри до Вiнницi, де померла
від черевного тифу в липні 1933 р. В. Свідзинський залишився з дванадцятирічною Мирославою на
руках. З початком Другої свiтової вiйни поет був заарештований органами НКВС, а напередоднi вступу
нiмецьких вiйськ до Харкова 18 жовтня 1941 р. був спалений живцем пiд м. Куп’янськом у сараї разом
з iншими в’язнями.
Перший вiрш В. Свiдзинський надрукував 1912 р. в альманасi українських модернiстiв «Українська
хата». Перша збiрка поета «Лiричнi поезiї» з’явилася 1922 р., наступна - «Вересень» вийшла 1927 р. на
власний кошт автора. Останньою прижиттєвою стала збiрка «Поезiї» 1940 р. В. Свiдзинський все життя
цурався галасливого бiлялітературного середовища, тому бiльшiсть своїх поезiй писав у шухляду, на самотi
висловлюючи в них свої найпотаємнiшi думки. Вже пiсля його смертi на емiграцiї була упорядкована збiрка
недрукованих поезiй «Медобiр». Значну частину творчого доробку В. Свiдзинського складають поетич
нi переклади Гесiода, Овiдiя, Арiстофана, Лопе де Вега, О. Пушкiна, М. Лермонтова, Янки Купали та
ін. Йому належить поетичний переклад «Слова о полку Ігоревiм».
Поезiї В. Свiдзинського є одними з найдовершеніших зразкiв української фiлософсько-медитативної
лiрики. Небезпiдставною є думка дослiдникiв, що поезiя «Холодна тиша…», написана античним розмiром
сенарiєм, належить до перлин не лише української, а й свiтової лiрики. У своїх творах В. Свiдзинський
поєднував традицiї народної поезiї iз поетичними здобутками модерної української поезiї ХХ ст., пе
редусiм М. Зерова, М. Рильського, П. Тичини, Є. Плужника.
Свiдзинський споглядає свiт як людина, ще нiби не обтяжена сучасним досвiдом i знанням: все це
ще належить набути. Оце безпосереднє свiтопiзнання «вiд азiв» являє в його творчостi свiй колосальний
поетичний та морально-фiлософський потенцiал. Завдяки цьому мислительне i фольклорно-мiфологiчне
начала постають у нього в дивовижному злиттi: вони, по сутi, тотожнi. I в такому ж спiввiдношеннi,
максимально близькому до тотожностi, перебувають його iндивiдуально-особистiсна свiдомiсть i свiдомiсть народнопоетична - з тим суттєвим уточненням, що остання нiби витворюється наново, постає
«неготовою» i в процесi цього нового становлення виявляє, вивiльняє колосальнi експресивнi ресурси
i не меншу поетично-пiзнавальну результативнiсть…
Суґестивний лiризм Свiдзинського - особливий: вiн тяжiє до фiлософської медитацiї, поєднує в собi i
емоцiйнiсть, i предметно-зорову пластичну конкретику, i напружену духовну роботу. Гранична невловнiсть суґестивного образу вступає у складнi взаємини з багатоплановим, але в цiй багатоплановостi все
ж визначеним сенсом його символiв.

МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ
(1893–1933)
Микола Григорович Фітільов (справжнє прізвище письменника) народився 1 (13) грудня 1893 року в
селі Тростянець Охтирського повіту на Харківщині (нині місто Сумської області) в родині сільських
вчителів. Приблизно 1904 чи 1905 року мати майбутнього письменника Єлизавета Іванівна, забравши
дітей, переїхала тимчасово на хутір Зубівка до сестри, яка була одружена з дрібним поміщиком М.
Смаковським. Незабаром, діставши посаду, вона вчителювала в селі Чернеччині на Богодухівщині, а
згодом — на хуторі Дем’янівка поблизу Диканьки.
Так з 11 чи 12 років Микола виростав без батька. Крім матері, ним опікувалися М. Смаковський та
збіднілий ліберальний поміщик Савич. У великій бібліотеці, якою міг користуватися хлопець, були
«Кобзар» Т. Шевченка та ще деякі українські книжки. Микола закінчив Краснокутську вищепочаткову
школу та вступив до Богодухівської гімназії, з якої за розповсюдження нелегальної соціалістичної
літератури й зухвалу поведінку був виключений з п’ятого класу. З 1911 року він працював писарем
у Рублівській волосній управі, активно займаючись самоосвітою. 1916 року Микола успішно склав
екстерном іспити за курс гімназії і отримав диплом. Того ж року він добровільно пішов в армію.
Восени 1917 року Микола повернувся до Дем’янівки. На початку 1918 року М. Хвильовий оселився
в Богодухові, де працював у волосній управі. Наприкінці літа 1918 року він брав участь в організації
повстанського загону (за деякими свідченнями очолював його), який в листопаді 1918 року захопив

Áîãîäóõ³â. Ç ïî÷àòêîì íàñòóïó àðì³¿ ãåíåðàëà Äåí³ê³íà Ì. Õâèëüîâèé â³äñòóïèâ íà ï³âí³÷, äå öåé çàã³í
âëèâñÿ äî ëàâ ×åðâîíî¿ àðì³¿. 1919 ðîêó Ì. Õâèëüîâèé ñòàâ ÷ëåíîì ÊÏ(á)Ó.
Äåñü íàïðèê³íö³ 1918 ÷è íà ïî÷àòêó 1919 ðîêó Ì. Õâèëüîâèé îäðóæèâñÿ ç ìîëîäîþ â÷èòåëüêîþ
Êàòåðèíîþ Ãàùåíêî. Ó íèõ íàðîäèëàñü äîíüêà ²ðà¿äà. Ïðîòå øëþá öåé íå áóâ òðèâàëèì. Âåñíîþ 1921
ðîêó Ì. Õâèëüîâèé ïåðå¿õàâ äî ñòîëè÷íîãî Õàðêîâà, äå 1922 àáî 1923 ðîêó â³í îäðóæèâñÿ ç Þë³ºþ
Óìàíöåâîþ.
Ìèêîëà Õâèëüîâèé îäðàçó óâ³éøîâ ó õàðê³âñüêå óêðà¿íñüêå êóëüòóðíå êîëî, ÿêå ôîðìóâàëîñÿ íàâêîëî
ðåäàãîâàíî¿ Âàñèëåì Åëëàíîì-Áëàêèòíèì ãàçåòè «Â³ñò³ ÂÓÖÂÊ». Âë³òêó 1921 ðîêó âèéøëà îêðåìèì
âèäàííÿì éîãî ïîåìà «Â åëåêòðè÷íèé â³ê», à â ëèñòîïàä³ òîãî æ ðîêó — çá³ðíèê «Æîâòåíü», â ÿêîìó
çàì³ñòü ïåðåäìîâè áóâ íàäðóêîâàíèé «Íàø óí³âåðñàë äî ðîá³òíèöòâà ³ ïðîëåòàðñüêèõ ìèòö³â óêðà
¿íñüêèõ», ï³äïèñàíèé Ìèêîëîþ Õâèëüîâèì, Âîëîäèìèðîì Ñîñþðîþ òà Ìàéêîì Éîãàíñåíîì, ùî ñòàâ
ìàí³ôåñòîì íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ ðàäÿíñüêî¿ ë³òåðàòóðè. Ñàìå â öåé ÷àñ àâòîðèòåò ³ òàëàíò Ì. Õâèëüîâîãî
â ë³òåðàòóð³ çðîñòàâ áëèñêàâè÷íî. Ìàéæå â óñ³é òîãî÷àñí³é ïåð³îäè÷í³é ïðåñ³ äðóêóþòüñÿ éîãî òâîðè,
îêðåìèì âèäàííÿì âèõîäÿòü çá³ðêè ïîåç³é «Ìîëîä³ñòü» (1921) òà «Äîñâ³òí³ ñèìôîí³¿» (1922). Ç ê³íöÿ
1922 ðîêó ïî÷èíàþòü ç’ÿâëÿòèñÿ íîâåëè Ì. Õâèëüîâîãî, à çá³ðêà «Ñèí³ åòþäè» (1923) ñòàëà ïîä³ºþ
â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ïîðåâîëþö³éíî¿ ïðîçè. Íà äóìêó ìàéáóòíüîãî àêàäåì³êà Î. Á³ëåöüêîãî, ÿêèé íàçâàâ
Ì. Õâèëüîâîãî «îñíîâîïîëîæíèêîì ñïðàâæíüî¿ íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ ïðîçè», ôàêòè÷íî éîãî çá³ðêè íîâåë
«Ñèí³ åòþäè» òà «Îñ³íü» «âèçíà÷èëè âñå êîëî òåì íàøî¿ ðåâîëþö³éíî¿ áåëåòðèñòèêè».
Íîâèé åòàï òâîð÷îñò³ Ì. Õâèëüîâîãî ïî÷àâñÿ ç 1925 ðîêó, êîëè â³í 20 ëèñòîïàäà çàñíóâàâ ë³òåðàòóðíîìèñòåöüêå óãðóïîâàííÿ ÂÀÏË²ÒÅ (Â³ëüíà Àêàäåì³ÿ Ïðîëåòàðñüêî¿ Ë³òåðàòóðè) òà ïî÷àâ âèäàâàòè
æóðíàë «Âàïë³òå». ÂÀÏË²ÒÅ îá’ºäíàëà áàãàòüîõ êðàùèõ óêðà¿íñüêèõ ë³òåðàòîð³â, ÿê³ ìåøêàëè â Õàðêîâ³
(Ï. Òè÷èíà, Þ. ßíîâñüêèé, Ì. Êóë³ø, À. Ëþá÷åíêî, Ì. Áàæàí, Î. Äîâæåíêî, Ì. Éîãàíñåí, Î. Ñë³ñàðåíêî,
Þ. Ñìîëè÷, Ï. Ïàí÷ òà ³í.). Ïðîçà Ì. Õâèëüîâîãî öüîãî ïåð³îäó («Ìàòè», «Àðàáåñêè», «Ïîâ³ñòü ïðî
ñàíàòîð³éíó çîíó», «Ñåíòèìåíòàëüíà ³ñòîð³ÿ», «²ç Âàðèíî¿ á³îãðàô³¿», «²âàí ²âàíîâè÷», íåçàê³í÷åíèé
ðîìàí «Âàëüäøíåïè» òà ³í.) ñâ³ä÷èëà ïðî òå, ùî ïèñüìåííèê âñòóïèâ ó ïîðó òâîð÷î¿ çð³ëîñò³, ñòèëüîâîãî
óòâåðäæåííÿ òà ô³ëîñîôñüêîãî îñìèñëåííÿ æèòòÿ.
Ó öåé æå ÷àñ Ì. Õâèëüîâèé ñâî¿ìè Ñòàòòÿìè â ïðåñ³ ôàêòè÷íî ðîçïî÷àâ Ë³òåðàòóðíó äèñêóñ³þ
1925–1928 ðîê³â. Óïðîäîâæ 1925–1926 ðîê³â ç’ÿâèâñÿ ðÿä ïàìôëåò³â, îá’ºäíàíèõ ó öèêëè: «Êàìî
ãðÿäåøè?», «Äóìêè ïðîòè òå÷³¿», «Àïîëîãåòè ïèñàðèçìó» òà «Óêðà¿íà ÷è Ìàëîðîñ³ÿ?» (îñòàíí³é òàê ³
íå ïîáà÷èâ äðóêó). Ó öèõ ïàìôëåòàõ Ì. Õâèëüîâèé âèñòóïèâ ïðîòè ïðèì³òèâ³çìó òà åï³ãîí³çìó íîâî¿
ðàäÿíñüêî¿ ë³òåðàòóðè ³ çàêëèêàâ ìèòö³â îð³ºíòóâàòèñÿ íà íàéêðàù³ çðàçêè ñâ³òîâîãî òà, íàñàìïåðåä,
çàõ³äíîºâðîïåéñüêîãî ìèñòåöòâà. Â³ä îáãîâîðåííÿ øëÿõ³â ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè äèñêóñ³ÿ
ïîñòóïîâî ïåðåéøëà ó ïîë³òè÷íó ïëîùèíó, êîëè Ì. Õâèëüîâèé ïðîãîëîñèâ ê³íåöü ðîñ³éñüê³é ãåãåìîí³¿
íà Óêðà¿í³, áî Óêðà¿íà ìàº ñâîþ ìåñ³àíñüêó ³äåþ, ÿêó â³í îêðåñëèâ ìåòàôîðîþ «Àç³àòñüêèé ðåíåñàíñ». Ó
äèñêóñ³þ âòðóòèëàñÿ ïàðò³ÿ òà îñîáèñòî É. Ñòàë³í, íàïèñàâøè ëèñòà «Òîâ. Êàãàíîâè÷ó òà ³íøèì ÷ëåíàì
ÏÁ ÖÊ ÊÏ(á)Ó» â³ä 26.04.1926 ð., â ÿêîìó ï³ääàâ êðèòèö³ ïîãëÿäè êîìóí³ñòà Ì. Õâèëüîâîãî. Ó ÷åðâí³
1926 ðîêó ïëåíóì ÖÊ ÊÏ(á)Ó çàñóäèâ ïîçèö³þ Ì. Õâèëüîâîãî. Êðèòèêà ïèñüìåííèêà òðèâàëà é ó ïðåñ³:
áóâ êîíô³ñêîâàíèé øîñòèé íîìåð æóðíàëó «Âàïë³òå», ç íàäðóêîâàíîþ òàì äðóãîþ ÷àñòèíîþ ðîìàíó
«Âàëüäøíåïè» (ðóêîïèñ Ì. Õâèëüîâîìó ï³çí³øå äîâåëîñÿ çíèùèòè), à â³äòàê ïðèïèíèëà ³ñíóâàííÿ ³
ñàìà îðãàí³çàö³ÿ. Â³ä ïèñüìåííèêà âèìàãàëè êàÿòòÿ òà ñàìîîáïëüîâóâàííÿ. Ì. Õâèëüîâèé çìóøåíèé
áóâ ï³òè íà ïîñòóïêè, ³ âæå 4 ãðóäíÿ 1926 ðîêó â³í íàïèñàâ ïåðøîãî ñâîãî ïîêàÿííîãî ëèñòà, â ÿêîìó
âèçíàâ «ïîìèëêè» òà çàñóäèâ ñâî¿ ïîãëÿäè. Àëå çâèíóâà÷åííÿ â «õâèëüîâèçì³» ñóïðîâîäæóâàëè éîãî
äî ê³íöÿ æèòòÿ.
Âçèìêó 1928 ðîêó Ì. Õâèëüîâèé çä³éñíèâ ïî¿çäêó çà êîðäîí. Âïðîäîâæ 1929 ðîêó ôàêòè÷íî ï³ä
éîãî êåð³âíèöòâîì âèõîäèâ ïîçàãðóïîâèé æóðíàë «Ë³òåðàòóðíèé ÿðìàðîê», ÿêèé çãîäîì òàêîæ ìóñèâ
ïðèïèíèòè ñâîº ³ñíóâàííÿ. Íàïðèê³íö³ 1929 ðîêó çà àêòèâíîþ ó÷àñòþ Ì. Õâèëüîâîãî ñòâîðþºòüñÿ
îðãàí³çàö³ÿ «Ïðîë³òôðîíò», àëå é âîíà íà ïî÷àòêó 1931 ðîêó áóëà ðîçïóùåíà. Ïîñòàíîâîþ ÖÊ ÂÊÏ(á)
ç 23 êâ³òíÿ 1932 ðîêó âñ³ ïèñüìåííèêè áóëè çàãíàí³ äî îäí³º¿ îô³ö³éíî¿ ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â. Ðîçãðîì
êåð³âíèöòâà Óêðà¿íñüêî¿ êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ çàâåðøèâñÿ ïðèçíà÷åííÿì ðîñ³ÿíèíà Ïàâëà Ïîñòèøåâà
íà ïîñàäó äèêòàòîðà êðà¿íè. Â³í ïðè¿õàâ â Óêðà¿íó ç íîâèì øåôîì ÄÏÓ òà çãðàºþ ïîïë³÷íèê³â. Ñàìå
éîìó ïàðò³ÿ äîðó÷èëà îðãàí³çóâàòè âèíèùåííÿ ñåëÿí. Ïî÷àâñÿ ãîëîäîìîð 1932—1933 ðîê³â. Ó êâ³òí³
1933 ðîêó Ì. Õâèëüîâèé ïîáóâàâ íà Ïîëòàâùèí³ ³ íà âëàñí³ î÷³ ïîáà÷èâ öå. Àðåøòè, ùî ðàí³øå çíèùèëè
ñòàðó óêðà¿íñüêó ³íòåë³ãåíö³þ (ñóìíîçâ³ñíèé ïðîöåñ «ÑÂÓ»), ðîçïî÷àëèñÿ é ñåðåä êîìóí³ñò³â. 12 òðàâíÿ
çààðåøòóâàëè íàéáëèæ÷îãî ïðèÿòåëÿ Ì. Õâèëüîâîãî — Ìèõàéëà ßëîâîãî. Íàñòóïíèì, ³ìîâ³ðíî, ìàâ
áóòè â³í.
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13 òðàâíÿ 1933 ðîêó ïèñüìåííèê çàïðîñèâ äî ñåáå äðóç³â — Ì. Êóë³øà, Î. Äîñâ³òíüîãî, Ã. Åï³êà, Ì.
Éîãàíñåíà, ². Äí³ïðîâñüêîãî, ². Ñåí÷åíêà… Çà ÿêèéñü ÷àñ ó ðîáî÷îìó êàá³íåò³ ïèñüìåííèêà ïðîëóíàâ
ïîñòð³ë. Çàëèøèëèñÿ ïåðåäñìåðòí³ çàïèñêè äî äðóç³â-ïèñüìåííèê³â, äî äî÷êè…

ÃÐÈÃÎÐ²É ÊÎÑÈÍÊÀ
(1899—1934)
Ã. Êîñèíêà — îäèí ç íàéêðàùèõ óêðà¿íñüêèõ íîâåëiñòiâ ÕÕ ñò. Ãðèãîðié Ìèõàéëîâè÷ Ñòðiëåöü
(ñïðàâæíº ïðiçâèùå ïèñüìåííèêà) íàðîäèâñÿ 29 ëèñòîïàäà 1899 ð. â ñ. Ùåðáàíiâöi íà Êè¿âùèíi â
áiäíié ñåëÿíñüêié ðîäèíi. 1913 ð. çàêií÷èâ ïî÷àòêîâó øêîëó â ñ. Êðàñíîìó i ïðàöþâàâ ïèñàðåì. 1914
ð. Ãðèãîðié ïåðå¿õàâ äî Êèºâà, äå äîâîäèëîñÿ ïðàöþâàòè i â÷èòèñÿ íà âå÷iðíiõ ãiìíàçiéíèõ êóðñàõ.
Ïiä ÷àñ âèçâîëüíèõ çìàãàíü áðàâ ó÷àñòü ó áîéîâèõ äiÿõ ó ëàâàõ àðìi¿ ÓÍÐ, çà ùî ïåâíèé ÷àñ äîâåëîñÿ
âiäñèäiòè ó â’ÿçíèöi. Ïiçíiøå ïðèìêíóâ äî ëiâèõ åñåðiâ («áîðîòüáèñò³â»), ÿêi ñèìïàòèçóâàëè áiëüøîâè
êàì. 4 òðàâíÿ 1919 ð. â ãàçåòi «Áîðîòüáà» áóëî íàäðóêîâàíî àâòîáiîãðàôi÷íèé åòþä «Íà áóðÿêè», çà
ïiäïèñîì Ã. Êîñèíêà, ùî ñòàâ ïñåâäîí³ìîì ïèñüìåííèêà.
1920 ð. âñòóïèâ äî Êè¿âñüêîãî iíñòèòóòó íàðîäíî¿ îñâiòè (Ê²ÍÎ), ÿêèé çãîäîì äîâåëîñÿ çàëèøèòè
÷åðåç ìàòåðiàëüíó ñêðóòó. Éîãî íîâåëè ç’ÿâëÿëèñÿ íà ñòîðiíêàõ áàãàòüîõ ÷àñîïèñiâ, à 1922 ð. âèéøëà éîãî
ïåðøà çáiðêà «Íà çîëîòèõ áîãiâ». Ã. Êîñèíêà ÷àñòî âèñòóïàâ íà ëiòåðàòóðíèõ âå÷iðêàõ ç ÷èòàííÿì ñâî¿õ
òâîðiâ, ùî, çà ñâ³ä÷åííÿìè áàãàòüîõ ñó÷àñíèêiâ, âií ðîáèâ iç íåïåðåâåðøåíîþ ìàéñòåðíiñòþ. Ã. Êîñèíêà
áóâ ÷ëåíîì êè¿âñüêîãî ëiòåðàòóðíîãî îá’ºäíàííÿ ïèñüìåííèêiâ-ïîïóòíèêiâ «Ëàíêà» (ç 1926 ð. — ÌÀÐÑ
— Ìàéñòåðíÿ Ðåâîëþöiéíîãî Ñëîâà), äî ÿêîãî âõîäèëè Â. Ïiäìîãèëüíèé, Á. Àíòîíåíêî-Äàâèäîâè÷,
ª. Ïëóæíèê, Ò. Îñüìà÷êà òà ií. Ó 1920—1930-ò³ ðð. âèõîäèëî áàãàòî çáiðîê ïèñüìåííèêà: «Â æèòàõ»
(1926), «Ïîëiòèêà» (1927), «Âèáðàíi îïîâiäàííÿ» (1929), «Ñåðöå» (1933) òîùî. Ïèñàâ â³í ³ ïóáëiöèñòè÷íi
òâîðè, ïåðåêëàäàâ ðîñiéñüêèõ ïèñüìåííèêiâ. 5 ëèñòîïàäà 1934 ð. Ã. Êîñèíêà áóâ çààðåøòîâàíèé i 18
ãðóäíÿ òîãî æ ðîêó ðîçñòðiëÿíèé.
Ó ñâî¿é òâîð÷îñòi Ã. Êîñèíêà ðîçâèâàº íàéêðàùi òðàäèö³¿ óêðà¿íñüêî¿ íîâåëiñòèêè ïî÷àòêó ÕÕ
ñò., çîêðåìà Ì. Êîöþáèíñüêîãî, Ñ. Âàñèëü÷åíêà i ïåðåäóñiì Â. Ñòåôàíèêà. Ïèñüìåííèê ïðàãíå íà
îáìåæåíîìó ÷àñi i ïðîñòîði õóäîæíüîãî òâîðó çîáðàçèòè òðàãi÷íó ðîçiðâàíiñòü ñó÷àñíîãî éîìó ñâiòó,
â ÿêîìó ïåðñîíàæi íå ìîæóòü óæèòèñÿ. Äëÿ çìàëþâàííÿ iíäèâiäóàëüíèõ õàðàêòåðiâ Ã. Êîñèíêà ìàéñòåðíî
âèêîðèñòîâóº òàêi çàñîáè ïñèõîëîãi÷íîãî àíàëiçó, ÿê iíäèâiäóàëiçàöiÿ ìîâëåííÿ, òî÷íà é ëàêîíi÷íà
õóäîæíÿ äåòàëü, ñèìâîëi÷íèé ïåéçàæ, ïîêàç íàéäðiáíiøèõ íþàíñiâ ïñèõîëîãi÷íîãî ñòàíó ïåðñîíàæiâ.
Ñóñïiëüíi ïðîáëåìè ó òâîðàõ Ã. Êîñèíêè çàçâè÷àé ïðîõîäÿòü êðiçü iíäèâiäóàëiçîâàíå ñïðèéíÿòòÿ ãåðî¿â,
ùî âèêëþ÷àº îäíîái÷íi îöiíêè, íàãîëîøóþ÷è íà ïåðåâàçi çàãàëüíîëþäñüêèõ öiííîñòåé íàä êëàñîâî-iäåî
ëîãi÷íèìè.

ÎÑÒÀÏ ÂÈØÍЯ
(1889—1956)
Îñòàï Âèøíÿ — âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé ïèñüìåííèê-ñàòèðèê ³ ãóìîðèñò. Ïàâëî Ìèõàé
ëîâè÷ Ãóáåíêî (ñïðàâæíº ³ì’ÿ ïèñüìåííèêà) íàðîäèâñÿ 13 ëèñòîïàäà 1889 ð. íà õóòîð³
×å÷âà Îõòèðñüêîãî ðàéîíó Ñóìñüêî¿ îáëàñò³ â áàãàòîä³òí³é ðîäèí³ óïðàâèòåëÿ ïàíñüêîãî ìàºòêó. 1907 ðîêó çàê³í÷èâ Êè¿âñüêó â³éñüêîâî-ôåëüäøåðñüêó øêîëó. Ç  1917 ðîêó íàâ÷àâñÿ
â Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³, ÿêèé ÷åðåç ïîä³¿ ðåâîëþö³¿ 1917 ð. òà ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè òàê ³ íå
çàê³í÷èâ.
Äðóêóâàòèñÿ ïî÷àâ ó Êàì’ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó, ÿêèé ó 1919–1920 ðð. áóâ òèì÷àñîâîþ ñòîëèöåþ
Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè. Ç ïåðøèõ ïóáë³êàö³é (á³ëüø³ñòü ÿêèõ íå çáåðåãëàñÿ) â³äîì³ ôåéëåòîíè
«Äåìîêðàòè÷í³ ðåôîðìè Äåí³ê³íà» â ãàçåò³ «Òðóäîâà ãðîìàäà» çà ï³äïèñîì «Ï. Ãðóíñüêèé» òà «Êàçêà (ïðî
êðàñíîãâàðäºéöÿ)» ó ñàòèðè÷íîìó æóðíàë³ «Ðåï’ÿõè», ï³äïèñàíà «Ï. Ìèõàéëîâè÷». Ó öüîìó ôåéëåòîí³
ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî òå, ÿê íå ïðèäàòíèé í³ äî ÿêîãî ä³ëà áîâäóð, ïðèñòàº äî ïîãðîìíèê³â ³ áàíäèò³â, à
êîëè íàáèðàºòüñÿ òàì «äîñâ³äó», òî ñàì Ëåí³í áëàãîñëîâëÿº éîãî äî ëàâ ÷åðâîíîãâàðä³éö³â.
Ï³ñëÿ ïîðàçêè ÓÍÐ Îñòàï Âèøíÿ áóâ çààðåøòîâàíèé ×Ê ³ ñïðîâàäæåíèé äî Õàðêîâà íà ñë³äñòâî. ²ç
â’ÿçíèö³ éîãî âèçâîëèâ ó êâ³òí³ 1921 ð. Â. Åëëàí-Áëàêèòíèé ³ çàïðîïîíóâàâ ðîáîòó ïåðåêëàäà÷à â ãàçåò³
«Â³ñò³ ÂÓÖÂÊ». Ç òîãî æ ðîêó ïèñüìåííèê ïî÷àâ äðóêóâàòèñÿ â «Ñåëÿíñüê³é ïðàâä³» ï³ä ïñåâäîí³ìîì

Îñòàï Âèøíÿ. Ó 1920 — 1930-õ ðð. âèäàâ çá³ðêè «Ä³ëè íåáåñí³» (1923), «Âèøíåâ³ óñì³øêè (ñ³ëüñüê³)»
(1923), «Êîìó âåñåëå, à êîìó é ñóìíå» (1924), «Âèøíåâ³ óñì³øêè êðèìñüê³» (1925), «Óêðà¿í³çóºìîñü»
(1926), «Âèøíåâ³ óñì³øêè êîîïåðàòèâí³» (1927), «Âèøíåâ³ óñì³øêè ë³òåðàòóðí³» (1927), «Âèøíåâ³
óñì³øêè òåàòðàëüí³» (1927), «Âèøíåâ³ óñì³øêè çàêîðäîíí³» (1930) òà ³íø³.
26 ãðóäíÿ 1933 ð. Îñòàï Âèøíÿ çà çâèíóâà÷åííÿìè â ïîë³òè÷íîìó òåðîðèçì³ áóâ çààðåøòîâàíèé ³
çàñóäæåíèé äî ðîçñòð³ëó. Âèðîê áóëî çàì³íåíî äåñÿòèð³÷íèì óâ’ÿçíåííÿì ó ï³âí³÷íèõ òàáîðàõ. Â³äïîâ³äíî
äî íàêàçó Ãîëîâë³òó ÓÐÑÐ çà ¹ 228 â³ä 25 âåðåñíÿ 1938 ðîêó, âñ³ òâîðè Îñòàïà Âèøí³ ï³äëÿãàëè
âèëó÷åííþ ç êíèãîòîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³ òà á³áë³îòåê çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ. Ó Ãàäÿ÷³ íà Ïîëòàâùèí³
íàâ³òü â³äáóâñÿ ïðîöåñ íàä ó÷èòåëÿìè òà ó÷íÿìè çà ÷èòàííÿ òâîð³â îïàëüíîãî ãóìîðèñòà é ñàòèðèêà.
Ï³ñëÿ íåñïîä³âàíîãî çâ³ëüíåííÿ 3 ãðóäíÿ 1943 ðîêó Îñòàï Âèøíÿ áóâ çìóøåíèé ïèñàòè ïàìôëåòè,
ñïðÿìîâàí³ ïðîòè çáðîéíî¿ áîðîòüáè ÓÏÀ íà Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ («Óêðà¿íñüêî-í³ìåöüêà íàö³îíàë³ñòè÷íà
ñàìîñò³éíà ä³ðêà», «Ñàìîñò³éíèé ñì³òíèê» òîùî). Ïèñüìåííèêà íàâ³òü çìóñèëè çàïåðå÷èòè ôàêò âëàñíîãî
óâ’ÿçíåííÿ ó òâîð³ «Âåëèêîìó÷åíèê Îñòàï Âèøíÿ».
Ó ïîâîºííèé ïåð³îä âèõîäèëè êíèæêè «Âåñíà-êðàñíà» (1949), «Âèøíåâ³ óñì³øêè» (1950), «Ìóäð³ñòü
êîëãîñïíà» (1950), «Îòàê ³ ïèøó» (1954), «Âåëèê³ ðîñò³òü!» (1955). Ïîìåð Îñòàï Âèøíÿ 28 âåðåñíÿ
1956 ó Êèåâ³, ïîõîâàíèé íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³. Âæå ï³ñëÿ ñìåðò³ ïèñüìåííèêà áóëî óïîðÿäêîâàíî
òà âèäàíî öèêë «Ìèñëèâñüê³ óñì³øêè» (1958) òà ùîäåííèêîâ³ çàïèñè «Äóìè ìî¿, äóìè ìî¿…».
Íå âñ³ òâîðè Îñòàïà Âèøí³ º îäíàêîâèìè çà ñâî¿ì õóäîæí³ì ð³âíåì. Éîìó äîâîäèëîñÿ â³ääàâàòè äàíèíó
÷àñîâ³ ³ âèêîðèñòîâóâàòè ñâ³é òàëàíò íà ðîçâ’ÿçàííÿ ÷èñëåííèõ, ÷àñîì õèìåðíèõ, âèãàäàíèõ «ïðîáëåì»,
ÿê òîãî âèìàãàëè ïàðò³ÿ òà ðàäÿíñüêå êåð³âíèöòâî. Ïðîòå, íåçâàæàþ÷è íà ïåâí³ íåäîë³êè, Îñòàï Âèøíÿ
çàëèøèâñÿ â ë³òåðàòóð³ ñâî¿ìè íàéêðàùèìè òâîðàìè, ÿê³ çàâæäè âèêëèêàëè ùèðèé, áåçïîñåðåäí³é ñì³õ.
Ãóìîð Îñòàïà Âèøí³ äóæå áëèçüêèé äî íàðîäíîãî àíåêäîòó. Ó òâîðàõ ÷àñòî ïðèñóòí³é ìóäðèé îïîâ³äà÷,
çàâæäè ³ðîí³÷íî-óñì³õíåíèé, ÿêèé âæèâàº «ñîêîâèòó» íàðîäíó ëåêñèêó, âäàºòüñÿ äî ëàêîí³÷íèõ íàðîäíèõ
æàðò³â ³ ôðàçåîëîã³çì³â, íåñïîä³âàíîãî ïîºäíàííÿ «âèñîêîãî» òà «íèçüêîãî» ñòèë³â. Äîòåïí³ é õóäîæíüî
íåïîâòîðí³ ä³àëîãè ñòàþòü îäíèì ³ç îñíîâíèõ çàñîá³â õàðàêòåðèñòèêè é îö³íêè ïåðñîíàæ³â. ×èìàëó ðîëü
â³ä³ãðàþòü òàêîæ ïåéçàæ ³ õóäîæíÿ äåòàëü, ñòâîðþþ÷è íåïîâòîðíó àòìîñôåðó «âèøíåâèõ» óñì³øîê.

ªÂÃÅÍ ÌÀËÀÍÞÊ
(1897–1968)
ªâãåí Ôèëèìîíîâè÷ Ìàëàíþê íàðîäèâñÿ 2 ëþòîãî 1897 ðîêó â Íîâîàðõàíãåëüñüêó íà Ê³ðîâîãðàäùèí³.
Áàòüêî ïîõîäèâ ³ç êîçàöüêî-÷óìàöüêîãî ðîäó, à ìàòè, Ãëèêåð³ÿ, áóëà äî÷êîþ ÷îðíîãîðöÿ ßêîâà
Ñòîÿíîâà.
1914 ðîêó ª. Ìàëàíþê çàê³í÷èâ çåìñüêå ðåàëüíå ó÷èëèùå â ªëèñàâåòãðàä³ ³ âñòóïèâ
äî Ïåòåðáóðçüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó. Àëå ç ïî÷àòêó ñâ³òîâî¿ â³éíè ñòàâ ñëóõà÷åì
â³éñüêîâî¿ øêîëè â Êèºâ³. Ó ñ³÷í³ 1916 ðîêó ª. Ìàëàíþê ïîòðàïèâ íà Ï³âäåííîÇàõ³äíèé ôðîíò, äå äî ï³çíüî¿ îñåí³ 1917 ðîêó î÷îëþâàâ êóëåìåòíó ðîòó. Íåâäîâç³ â³í ñòàâ ñòàðøèíîþ
óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿, áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü ó âèçâîëüíèõ çìàãàííÿõ 1917–1920 ðð. ª. Ìàëàíþê áóâ àä’þòàíòîì
ãåíåðàëà Â. Òþòþííèêà, ñëóæèâ ñîòíèêîì ó  5-é Õåðñîíñüê³é äèâ³ç³¿. Îäíàê ï³ñëÿ ïàä³ííÿ ÓÍÐ ðàçîì
ç ³íøèìè ïîòðàïèâ äî Ïîëüù³, äå â òàáîð³ ³íòåðíîâàíèõ ó Êàë³ø³ ïî÷àâ ïèñàòè ïåðø³ â³ðø³. Òóò æå â
Êàë³ø³ ª. Ìàëàíþê âçÿâ ó÷àñòü ó çá³ðö³ «Îçèìèíà» (1923).
Ç 1923 ðîêó â³í ñòóäåíò ã³äðîòåõí³÷íîãî â³ää³ëó ³íæåíåðíîãî ôàêóëüòåòó Ãîñïîäàðñüêî¿ àêàäåì³¿
ó ÷åñüêîìó ì³ñò³ Ïîäºáðàäàõ, ÿêó çàê³í÷èâ 1928 ðîêó. 1925 ðîêó ª. Ìàëàíþê ïîáðàâñÿ ç ìîëîäîþ
ñòóäåíòêîþ ìåäèöèíè Çîºþ Ðàâè÷ ³ç Ïîëòàâùèíè, àëå 1929 ðîêó âîíè ðîçëó÷èëèñÿ.
1925 ðîêó â Ïîäºáðàäàõ âèõîäèòü ïåðøà çá³ðêà ª. Ìàëàíþêà «Ñòèëåò ³ ñòèëîñ», à 1926 ðîêó â
Ãàìáóðç³ — äðóãà — «Ãåðáàð³é». Ï³çí³ø³ çá³ðêè ïîåòà — «Çåìëÿ é çàë³çî» (1930), «Çåìíà Ìàäîííà»
(1934), «Ïåðñòåíü Ïîë³êðàòà» (1939). Ó ãðóäí³ 1926 ðîêó â  «Ë³òåðàòóðíî-íàóêîâîìó â³ñíèêó» ç’ÿâèëîñÿ
äîâãå «Ïîñëàí³º» ª. Ìàëàíþêà äî Ìàêñèìà Ðèëüñüêîãî, â ÿêîìó â³í äîêîðÿâ ïîåòîâ³, ùî òîé áàéäóæå
ñòàâèòüñÿ äî ïîä³é â Óêðà¿í³. Í³ Ï. Òè÷èíà, í³ Ì. Ðèëüñüêèé íà öå «Ïîñëàí³º» íå çðåàãóâàëè, à â³äïîâ³äü
íàïèñàâ Â. Ñîñþðà.
3 1929 ðîêó ª. Ìàëàíþê ïåðå¿õàâ äî Âàðøàâè, äå ïðàöþâàâ ³íæåíåðîì ³ áðàâ íàéàêòèâí³øó ó÷àñòü ó
ë³òåðàòóðíîìó ïðîöåñ³ (áóâ îäíèì ç ôóíäàòîð³â ë³òåðàòóðíî¿ ãðóïè «Òàíê»). 1930 ðîêó â³í îäðóæèâñÿ
ç ÷åøêîþ Áîãóìèëîþ Ñàâèöüêîþ, ÿêà ïîìåðëà 1963 ðîêó. Ó íèõ º ñèí Áîãäàí.
1944 ðîêó ª. Ìàëàíþê åì³ãðóâàâ äî Çàõ³äíî¿ Í³ìå÷÷èíè, äå ïðàöþâàâ ó÷èòåëåì ìàòåìàòèêè, áðàâ
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ó÷àñòü ó ë³òåðàòóðíîìó ïðîöåñ³, çîêðåìà áóâ ÷ëåíîì «ÌÓÐó». 1949 ðîêó â³í âè¿õàâ äî ÑØÀ, äå ïðàöþâàâ
³íæåíåðîì. Ó ï³ñëÿâîºííèé ïåð³îä ª. Ìàëàíþê âèäàâ ê³ëüêà çá³ðîê ïîåç³é («Âëàäà», 1951, «Ïðîùà»,
1954, «Îñòàííÿ âåñíà», 1959, «Ñåðïåíü», 1964) òà ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ ñòàòåé («Êíèãà ñïîñòåðåæåíü»,
1962, 1966; «Íàðèñè ç ³ñòîð³¿ íàøî¿ êóëüòóðè», 1954) òîùî.
16 ëþòîãî 1968 ðîêó ªâãåí Ìàëàíþê ïîìåð â³ä ñåðöåâîãî íàïàäó â Íüþ-Éîðêó. Âæå ïîñìåðòíî âèéøëà
çá³ðêà ïîåç³é «Ïåðñòåíü ³ ïîñîõ» (1972).
Ãîëîâíèìè ìîòèâàìè òâîð÷îñò³ ª. Ìàëàíþêà º âòðà÷åíà áàòüê³âùèíà ³ ðîçáèòå îñîáèñòå æèòòÿ. Ìîòèâ
«âòðà÷åíî¿ áàòüê³âùèíè» ïîåò ðîçâèâàº ó áàãàòüîõ ñâî¿õ â³ðøàõ, àíàë³çóþ÷è ïðè÷èíè òà íàñë³äêè ö³º¿
âòðàòè. Äðóãèé ìîòèâ, ïåðåïë³òàþ÷èñü ³ç ïåðøèì, ´ðóíòóºòüñÿ íà îñîáèñò³ñíèõ ïî÷óòòÿõ ïîåòà, ùî
âèïëèâàþòü ³ç ìîòèâ³â ðîçëóêè ç ð³äíèì êðàºì. Äëÿ ñòèëþ ª. Ìàëàíþêà õàðàêòåðíå ïðîòèñòàâëåííÿ
ïðîòèëåæíèõ âëàñòèâîñòåé ÿêîãîñü ÿâèùà çàäëÿ äîñÿãíåííÿ á³ëüøî¿ òî÷íîñò³ é âèðàçíîñò³ ïðîâ³äíîãî
ìîòèâó.

ÞÐ²É ЯÍÎÂÑÜÊÈÉ
(1902–1954)
Â³äîìèé óêðà¿íñüêèé ïðîçà¿ê, ïîåò ³ äðàìàòóðã Þð³é ²âàíîâè÷ ßíîâñüêèé íàðîäèâñÿ 27 ñåðïíÿ 1902
ðîêó íà õóòîð³ Ìàéºðîâå íà ªëèñàâåòãðàäùèí³ (íèí³ ñåëî Íå÷à¿âêà Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³) â çàìîæí³é
ñåëÿíñüê³é ðîäèí³. Ó 1911–1919 ðîêàõ Þ. ßíîâñüêèé íàâ÷àâñÿ â ªëèñàâåòãðàäñüêîìó ðåàëüíîìó ó÷èëèù³,
ÿêå çàê³í÷èâ ³ç çîëîòîþ ìåäàëëþ. Äî 1921ðîêó â³í ïðàöþâàâ ó ð³çíèõ óñòàíîâàõ Åëèñàâåòãðàäà. 1922 ðî
êó Þ. ßíîâñüêèé âñòóïèâ íà åëåêòðîìåõàí³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó, çâ³äêè
÷åðåç äâà ðîêè íàâ÷àííÿ éîãî âèêëþ÷èëè çà ïðèõîâóâàííÿ ñîö³àëüíîãî ïîõîäæåííÿ. Äðóêóâàòèñÿ Þ.
ßíîâñüêèé ïî÷àâ ç 1922 ðîêó, äåáþòóâàâøè â³ðøàìè ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. 1924 ðîêó áóâ íàäðóêîâàíèé
ïåðøèé â³ðø óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ «Äçâ³í».
1925 ðîêó ìîëîäèé ïîåò ïåðå¿õàâ äî Õàðêîâà, äå ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³¿ æóðíàëó «Ê³íî», î÷îëþâàíîãî
Ì. Ñåìåíêîì. Òîãî æ ðîêó âèéøëà ïåðøà êíèæêà íîâåë Þ. ßíîâñüêîãî «Ìàìóòîâ³ áèâí³». 1926 ðîêó â³í
ñòàâ ðåäàêòîðîì ÂÔÓÊÓ (Âñåóêðà¿íñüêîãî ôîòîê³íîóïðàâë³ííÿ) ³ ïåðå¿õàâ äî Îäåñè, äå îá³éìàâ ïîñàäó
ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà ê³íîôàáðèêè. Ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ 1927 ðîêó Þ. ßíîâñüêèé ïîâåðíóâñÿ äî Õàðêîâà, äå
àêòèâíî âêëþ÷èâñÿ äî ë³òåðàòóðíîãî æèòòÿ, ñòàâøè ÷ëåíîì ÂÀÏË²ÒÅ ç ïåðøîãî äíÿ ¿¿ çàñíóâàííÿ. Ï³ñëÿ
ë³êâ³äàö³¿ ÂÀÏË²ÒÅ â³í ³ äàë³ íàëåæàâ äî ïîçàãðóïîâîãî ñåðåäîâèùà Ì. Õâèëüîâîãî. 1929 ðîêó ðàçîì
ç óñ³ìà êîëèøí³ìè âàïë³òÿíàìè ïèñüìåííèê áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü ó òâîðåíí³ ì³ñÿ÷íèêà «Ë³òåðàòóðíèé
ÿðìàðîê». Íàïðèê³íö³ 1929 ðîêó Þ. ßíîâñüêèé ñòàº ÷ëåíîì ³ çàñíîâíèêîì íîâî¿ ë³òåðàòóðíî¿ îðãàí³çàö³¿
ÏÐÎË²ÒÔÐÎÍÒ. Ðàçîì ç ö³ºþ îðãàí³çàö³ºþ â³í ïåðåæèâ ¿¿ ë³êâ³äàö³þ çà íàêàçîì ïàðò³¿ 1931 ðîêó òà
ïåðåéøîâ äî îô³ö³éíî¿ ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â.
Íà öåé ïåð³îä ïðèïàäàº ïåð³îä ðîçêâ³òó òàëàíòó Þ. ßíîâñüêîãî. 1927 ðîêó ç’ÿâëÿºòüñÿ çá³ðêà íîâåë
«Êðîâ çåìë³», à íàñòóïíîãî — êíèæêà ïîåç³é «Ïðåêðàñíà ÓÒ». Ðîìàí «Ìàéñòåð êîðàáëÿ» (1928),
íàïèñàíèé àâòîðîì íà îñíîâ³ äîñâ³äó ðîáîòè ðåäàêòîðîì Îäåñüêî¿ ê³íîôàáðèêè, îäðàçó áóâ ñïðèéíÿòèé
êðèòèêîþ ÿê íîâàòîðñüêå ÿâèùå â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³. Íàñòóïíèé ðîìàí «×îòèðè øàáë³» (1930),
ÿêèé ïî ïðàâó ââàæàºòüñÿ îäíèì ³ç íàéêðàùèõ òâîð³â óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, âèêëèêàâ ãîñòðó íåãàòèâíó
ðåàêö³þ îô³ö³éíî¿ êðèòèêè ³ ïîíàä ï’ÿòäåñÿò ðîê³â íå âèäàâàâñÿ â ÓÐÑÐ. Ïèñüìåííèê ïîòðàïèâ â îïàëó
äî îô³ö³éíî¿ âëàäè. Ðîìàí ó íîâåëàõ «Âåðøíèêè» (1935), â ÿêîìó Þ. ßíîâñüêèé ñïðîáóâàâ âèïðàâèòè
«³äåîëîã³÷í³ ïîìèëêè» ïîïåðåäíüîãî òâîðó, çì³ã ç’ÿâèòèñÿ äðóêîì ëèøå â ðîñ³éñüêîìó ïåðåêëàä³ â Ìîñêâ³,
äå ï³ñëÿ îô³ö³éíîãî îáãîâîðåííÿ áóëî äàíî äîçâ³ë íà äðóê òâîðó â Óêðà¿í³.
Íåâäîâç³ Þ. ßíîâñüêèé íàïèñàâ ï’ºñó «Äóìà ïðî Áðèòàíêó» (1937) äî  20-ð³÷÷ÿ Æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿,
ÿêà ìàëà óñï³õ íà ðàäÿíñüê³é ñöåí³. 1939 ðîêó ïèñüìåííèê ïåðå¿õàâ äî Êèºâà ³ î÷îëèâ ðåäàêö³þ æóðíàëó
«Óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà» (ç 1946 ðîêó — «Â³ò÷èçíà»). Ï³ä ÷àñ â³éíè æóðíàë âèäàâàâñÿ â Óô³, ³ Þ.
ßíîâñüêèé ôàêòè÷íî ñòàâ êîîðäèíàòîðîì òîãî÷àñíîãî óêðà¿íñüêîãî ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó. Çà ðîêè â³éíè
ïèñüìåííèê íàïèñàâ äðàìó «Ñèí äèíàñò³¿» (1942) òà âèäàâ çá³ðêó îïîâ³äàíü «Çåìëÿ áàòüê³â» (1944).
Îäíàê ïî â³éí³ íà íüîãî ÷åêàëè íîâ³ íåïðèºìíîñò³. 1946 ðîêó «çà ïðîïàãàíäó áóðæóàçíî-íàö³îíàë³ñòè÷íî¿
³äåîëîã³¿» íà ñòîð³íêàõ ðåäàãîâàíîãî íèì æóðíàëó «Â³ò÷èçíà» Þ. ßíîâñüêîãî çâ³ëüíèëè ç ïîñàäè
ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà, à íàñòóïíîãî ðîêó ³äåîëîã³÷íîãî ðîçãðîìó çàçíàâ éîãî íîâèé ðîìàí «Æèâà âîäà»,
ÿêèé âæå ï³ñëÿ ñìåðò³ àâòîðà âèéøîâ ó ñïîòâîðåíîìó âèãëÿä³ ï³ä íàçâîþ «Ìèð» (1956). Ïîëåãøåííÿ
ïðèéøëî ëèøå 1949 ðîêó, êîëè ïèñüìåííèêîâ³ áóëî ïðèñóäæåíî Ñòàë³íñüêó ïðåì³þ çà çá³ðêó «Êè¿âñüê³
îïîâ³äàííÿ». 1953 ðîêó Þ. ßíîâñüêèé âèäàâ äðàìó «Äî÷êà ïðîêóðîðà», ÿêà êîðèñòóâàëàñÿ óñï³õîì ó

ãëÿäà÷³â.
Ïîìåð Þ. ßíîâñüêèé 25 ëþòîãî 1954 ðîêó â Êèºâ³.

ÂÀËÅÐ’ЯÍ Ï²ÄÌÎÃÈËÜÍÈÉ
(1901—1937)
Âàëåð’ÿí Ïåòðîâè÷ Ïiäìîãèëüíèé íàðîäèâñÿ 2 ëþòîãî 1901 ð. â ñ. ×àïëi ïiä Êàòåðèíîñëàâîì (íèíi óâiéøëî
äî ñêëàäó Äíiïðîïåòðîâñüêà) â ñåëÿíñüêié ðîäèíi. 1910 ð. Âàëåð’ÿí ïiñëÿ ïî÷àòêîâî¿ ñiëüñüêî¿ øêîëè âñòóïèâ
äî Êàòåðèíîñëàâñüêîãî ðåàëüíîãî ó÷èëèùà, ÿêå çàêií÷èâ ó ÷åðâíi 1918 ð. Âîñåíè òîãî æ ðîêó âñòóïèâ äî
Êàòåðèíîñëàâñüêîãî óíiâåðñèòåòó. 1919 ð. âií çàëèøèâ íàâ÷àííÿ i ïðàöþâàâ ó÷èòåëåì ó Ïàâëîãðàäi òà
Êàòåðèíîñëàâi. 1921 ð. ïèñüìåííèê ïåðå¿õàâ äî Êèºâà. Ç 1923 ð. Â. Ï³äìîãèëüíèé ïðàöþâàâ ðåäàêòîðîì
âèäàâíèöòâà «Êíèãîñïiëêà», ïiçíiøå ðåäàêòîðîì æóðíàëó «Æèòòÿ i ðåâîëþöiÿ», áóâ îäíèì iç çàñíîâíèêiâ
ëiòåðàòóðíî¿ ãðóïè «Ëàíêà» (ç 1926 ð. — ÌÀÐÑ (Ìàéñòåðíÿ Ðåâîëþöiéíîãî Ñëîâà)), äî ÿêî¿ âõîäèëè êè¿âñüêi
ïèñüìåííèêè ïîïóòíèêè (òîáòî ïèñüìåííèêè, êîòði íå ïðîïàãóâàëè ó òâîðàõ êîìóíiñòè÷íó iäåîëîãiþ, àëå é
íå âèñòóïàëè ïðîòè). 1929 ð. Â. Ïiäìîãèëüíèé ïåðå¿õàâ äî Õàðêîâà, äå ïðàöþâàâ êîíñóëüòàíòîì ç  iíîçåìíî¿
ëiòåðàòóðè â êîîïåðàòèâíîìó âèäàâíèöòâi «Ðóõ». Ó ãðóäíi 1934 ð. ïèñüìåííèê áóâ çààðåøòîâàíèé i çà
ñóäæåíèé íà äåñÿòü ðîêiâ óâ’ÿçíåííÿ â êîíöåíòðàöiéíîìó òàáîði íà Ñîëîâåöüêèõ îñòðîâàõ. 3 ëèñòîïàäà
1937 ð. Â. Ïiäìîãèëüíèé áóâ ðîçñòðiëÿíèé â óðî÷èùå Ñàíäîðìîõ ó Êàðåëi¿.
Ïåðøi îïîâiäàííÿ Â. Ï³äìîãèëüíèé ïî÷àâ ïèñàòè, ùå íàâ÷àþ÷èñü â ðåàëüíîìó ó÷èëèùi. 1920 ð. âèéøëà
çáiðêà, ÿêà ìàëà íàçâó «Òâîðè. Òîì ²». 1921 ð. äðóêóþòüñÿ îïîâiäàííÿ «Â åïiäåìi÷íîìó áàðàöi», ïîâiñòü «Îñòàï Øàïòàëà». 1922 ð. â åì³ãðàö³éíîìó æóðíàëi «Íîâà Óêðà¿íà», ÿêèé âèäàâàâ Â. Âèííè÷åíêî,
áóâ íàäðóêîâàíèé öèêë îïîâiäàíü «Ïîâñòàíöi» òà îïîâiäàííÿ «²âàí Áîñèé». 1924 ð. âèéøëà êíèæêà
îïîâiäàíü «Âiéñüêîâèé ëiòóí», 1925 ð. — ïîâiñòü «Òðåòÿ ðåâîëþöiÿ». Ïîïóëÿðíiñòü i âèçíàííÿ ïðèíiñ
Â. Ïiäìîãèëüíîìó ðîìàí «Ìiñòî» (1928), ÿêèé âèêëèêàâ øèðîêó äèñêóñiþ. Îôiöiéíà êðèòèêà çàñóäèëà
òâið, âèçíàâøè éîãî «íàñêðiçü íåñó÷àñíèì», «ïåñèì³ñòè÷íèì», «êëàñîâî âîðîæèì», ó ÿêîìó «ñîöiàëüíi
÷èííèêè» ï³äì³íåí³ «ïñèõîëîãi÷íèìè» òîùî. 1930 ð. íà ñòîðiíêàõ æóðíàëó «Æèòòÿ i ðåâîëþöiÿ» áóëî
íàäðóêîâàíî ðîìàí «Íåâåëè÷êà äðàìà», ÿêèé òàêîæ áðóòàëüíî çàñóäèëè êðèòèêè. Â îñòàííi ðîêè æèòòÿ
ïèñüìåííèê çìiã âèäàòè íîâåëó «Ç æèòòÿ áóäèíêó», íåçàâåðøåíà «Ïîâiñòü áåç íàçâè» áóëà íàäðóêîâàíà
ëèøå 1988 ð. Â. Ï³äìîãèëüíèé áàãàòî ïåðåêëàäàâ, çîêðåìà òâîðè Âîëüòåðà, Ä. Äiäðî, Î. äå Áàëüçàêà,
À. Ôðàíñà, Ã. äå Ìîïàññàíà, Ã. Ôëîáåðà òà ií. Àêòèâíî çàéìàâñÿ ïèñüìåííèê ³ ïðîáëåìàìè ôóíêöiîíó
âàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, óêëàâøè ðàçîì iç ª. Ïëóæíèêîì ñëîâíèê «Ôðàçåîëîãiÿ äiëîâî¿ ìîâè», ÿêèé
âèäàâàâñÿ 1926 òà 1927 ðð.
Ïðîçó Â. Ï³äìîãèëüíîãî ìîæíà íàçâàòè iíòåëåêòóàëüíî-ïñèõîëîãi÷íîþ. Ñâiòîãëÿä ïèñüìåííèêà
ñôîðìîâàíèé ïiä âïëèâîì çàðóáiæíî¿ êëàñè÷íî¿ ëiòåðàòóðè ÕÕ ñò. òà íàéÿñêðàâiøèõ ïðåäñòàâíèêiâ
çàõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ ôiëîñîôi¿ ïî÷. ÕÕ ñò.: Ç. Ôðåéäà, Ô. Í³öøå, À. Øîïåíãàóåðà. Ç-ïîìiæ ïîïåðåäíèêiâ
Â. Ï³äìîãèëüíîãî ñëiä çãàäàòè êðàùèõ ïðåäñòàâíèêiâ óêðà¿íñüêî¿ îïîâiäíî¿ ïðîçè: Ì. Êîöþáèíñüêîãî,
Â. Âèííè÷åíêà, Â. Ñòåôàíèêà. ßê i éîãî ïîïåðåäíèêiâ, ïèñüìåííèêà öiêàâèëà íàñàìïåðåä ëþäèíà ó ïðîÿâàõ
ëþäñüêîãî, ¿¿ âíóòðiøíié òà åìîöiéíî-äóõîâíèé ñâiò. Íàéêðàùèé ðîìàí Â. Ï³äìîãèëüíîãî «Ìiñòî» íàïèñàíî
çà ìîäåëëþ ôðàíöóçüêîãî ðåàëiñòè÷íîãî ðîìàíó, ïåðåäóñiì «Ìèëîãî äðóãà» Ãi äå Ìîïàññàíà. Ïèñüìåííèê
ó ðîìàíi «Ìiñòî» âäàëî ïîºäíóº ðåàëiñòè÷íó ìàíåðó ïèñüìà ç ïîãëèáëåíèì ïñèõîëîãiçìîì, óâàãîþ äî
âçàºìîäi¿ ñâiäîìîñòi òà ïiäñâiäîìîñòi â ëþäñüêié ïîâåäiíöi, äóõîâíîãî òà áiîëîãi÷íîãî íà÷àë. Ñàìîòíiñòü
òà âiä÷óæåíiñòü ãîëîâíèõ ïåðñîíàæiâ ïðîçè Â. Ïiäìîãèëüíîãî â íåïðèðîäíîìó é àáñóðäíîìó ñâiòi, ïîðîäæåíi íåñâîáîäîþ ëþäèíè, ÿñêðàâî ñâiä÷àòü ïðî ïðåâàëþâàííÿ ó ôiëîñîôñüêî-åñòåòè÷íié êîíöåïöi¿
ïèñüìåííèêà åêçèñòåíöiàëüíèõ ìîòèâiâ.

ÁÎÃÄÀÍ-²ÃÎÐ ÀÍÒÎÍÈ×
(1909–1937)
Áîãäàí-²ãîð Àíòîíè÷ íàðîäèâñÿ 5 æîâòíÿ 1909 ðîêó â ñåë³ Íîâèöÿ Ãîðëèöüêîãî ïîâ³òó íà Ëåìê³âùèí³
(òåðèòîð³ÿ ì³æ Ñõ³äíèìè Áåñêèäàìè, ð³÷êàìè Ñÿíîì ³ Ïîïðàäîì òà íà çàõ³ä â³ä Óæà). Éîãî áàòüêî —
ñ³ëüñüêèé ñâÿùåíèê Âàñèëü Ê³ò, ùî çì³íèâ ïð³çâèùå íåçàäîâãî ïåðåä íàðîäæåííÿì ºäèíîãî ñèíà.
Äèòÿ÷³ ðîêè Àíòîíè÷à ïðèïàëè íà ÷àñ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, êîëè éîãî áàòüêè áóëè çìóøåí³ 1914
ðîêó ïåðåñåëèòèñÿ äî Â³äíÿ, à 1919 ðîêó — íà Ïðÿø³âùèíó, äî ×åõîñëîâà÷÷èíè. Õëîïåöü ñïî÷àòêó
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íàâ÷àâñÿ âäîìà, à ç 1920 ðîêó — ó Ñÿíîöüê³é ã³ìíàç³¿, ÿêó â³í çàê³í÷èâ 1928 ðîêó. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
ã³ìíàç³¿ Áîãäàí-²ãîð ïîñòóïèâ íà ãóìàí³òàðíèé ôàêóëüòåò Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó çà ñïåö³àëüí³ñòþ
«ñëîâ’ÿíñüêà ô³ëîëîã³ÿ». Ïàðàëåëüíî ³ç çàãàëüíèìè ô³ëîëîã³÷íèìè ñòóä³ÿìè ³ ïîåòè÷íîþ òâîð÷³ñòþ
Àíòîíè÷ áàãàòî óâàãè ïðèä³ëÿâ îâîëîä³ííþ óêðà¿íñüêîþ ë³òåðàòóðíîþ ìîâîþ, ÷îìó ñïðèÿëî óâàæíå
÷èòàííÿ òà îïðàöüîâóâàííÿ òâîð³â óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â — â³ä êëàñèê³â äî ñó÷àñíèê³â (Ï. Òè÷èíè,
Ì. Ðèëüñüêîãî, ª. Ïëóæíèêà). Óïåðøå ïðèëþäíî ç ÷èòàííÿì âëàñíèõ òâîð³â Àíòîíè÷ âèñòóïèâ 20ð³÷íèì þíàêîì 1929 ðîêó ÿê ÷ëåí òîâàðèñòâà ñòóäåíò³â-óêðà¿í³ñò³â ó «Æèâ³é ë³òåðàòóðí³é ãàçåò³».
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ óí³âåðñèòåòó Á.-². Àíòîíè÷ çäîáóâ ñòóï³íü ìàã³ñòðà ô³ëîñîô³¿ òà ìàã³ñòðà ïîëüñüêî¿
ô³ëîëîã³¿. Íà äåðæàâíó ñëóæáó Á.-². Àíòîíè÷ íå ï³øîâ, áî çà ÷àñ³â ïîëüñüêîãî ïàíóâàííÿ óêðà¿íöåâ³
ä³ñòàòè ¿¿ áóëî äóæå âàæêî. Â³í ïî÷àâ ñï³âïðàöþâàòè ó ëüâ³âñüêèõ óêðà¿íñüêèõ æóðíàëàõ, çá³ðíèêàõ,
âèñòóïàâ ç ïîåç³ÿìè ³ ñòàòòÿìè íà ë³òåðàòóðí³ òà ìèñòåöüê³ òåìè. Ïîåò äðóêóâàâ ñâî¿ òâîðè ó æóðíàëàõ
ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ ñïðÿìóâàíü («Âîãí³», «Äçâîíè», «Â³ñíèê», «Íàçóñòð³÷», «Íàøà êóëüòóðà», «Ìè»
òîùî). Íå áàæàþ÷è îáìåæóâàòè ñâîþ ïîåòè÷íó òâîð÷³ñòü ÿêîþñü ïåâíîþ ³äåîëîã³ºþ, Á.-². Àíòîíè÷ ç
1934 ðîêó ïðèïèíèâ ïóáë³êóâàòèñÿ ó «Â³ñíèêó», ùî éîãî ðåäàãóâàâ Ä. Äîíöîâ, òà ðåë³ã³éíîìó ÷àñîïèñ³
«Äçâîíè», â³ääàþ÷è ïåðåâàãó ïîçàïàðò³éíîìó ÷àñîïèñîâ³ «Íàçóñòð³÷». ßêèéñü ÷àñ â³í ðåäàãóâàâ
ìîëîä³æíèé ÷àñîïèñ «Äàæáîã».
Ïåðøà çá³ðêà ïîåç³é Á.-². Àíòîíè÷à «Ïðèâ³òàííÿ æèòòÿ» âèéøëà 1931 ðîêó, êîëè àâòîðîâ³ áóëî 22
ðîêè. Çãîäîì ç’ÿâèëèñÿ ùå äâ³: «Òðè ïåðñòåí³» (1934) òà «Êíèãà Ëåâà» (1936). Óæå ï³ñëÿ ñìåðò³ ïîåòà
ïîáà÷èëè ñâ³ò «Çåëåíà ºâàíãåë³ÿ» (1938) òà íåçàê³í÷åíà çá³ðêà «Ðîòàö³¿» (1938).
Á.-². Àíòîíè÷ äîáðå ãðàâ íà ñêðèïö³, ìàëþâàâ. Ó ïðèâàòíîìó æèòò³ â³í áóâ ìàëîãîâ³ðêèì çàäóìëèâèì
ñàì³òíèêîì, òàê ³ íå âñòèã îäðóæèòèñÿ. Ñìåðòü íàñòèãëà éîãî íàãëî, íà÷å ÿêåñü íåïîðîçóì³ííÿ. Áîãäàí
çàõâîð³â íà àïåíäèöèò. Ï³ñëÿ îïåðàö³¿ ðîçïî÷àëîñÿ çàïàëåííÿ ëåãåí³â. Â³í äîâãèé ÷àñ ïåðåáóâàâ ó ë³êàðí³.
Éîãî ñòàí ïîë³ïøóâàâñÿ: â³í íàâ³òü ñòàâ ïðàöþâàòè íàä ïåðåðîáêîþ ë³áðåòî îïåðè «Äîâáóø». Òà ðàïòîì
âñå çì³íèëîñÿ: íå âèòðèìàëî çìàëêó ñëàáêå ñåðöå, äî òîãî æ ïåðåâòîìëåíå âèñîêîþ òåìïåðàòóðîþ. 6
ëèïíÿ 1937 ðîêó Áîãäàí-²ãîð Àíòîíè÷ ïîìåð. Ïîõîâàíèé ó Ëüâîâ³.

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÎÂÆÅÍÊÎ
(1894–1956)
Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ Äîâæåíêî íàðîäèâñÿ 10 âåðåñíÿ 1894 ð. â ì³ñò³ Ñîñíèöÿ íà ×åðí³ã³âùèí³ â
ñåëÿíñüê³é ðîäèí³. Íàâ÷àâñÿ â Ñîñíèöüê³é ïî÷àòêîâ³é øêîë³, ï³çí³øå — â Ãëóõ³âñüêîìó â÷èòåëüñüêîìó
³íñòèòóò³.
Ó ñåðïí³ 1917 ð. ïðèáóâ äî Êèºâà íà ïîñàäó â÷èòåëÿ Êè¿âñüêî¿ âèùåïî÷àòêîâî¿ øêîëè òà âîäíî÷àñ
ïîäàâ äîêóìåíòè íà ïðàâî áóòè â³ëüíèì ñëóõà÷åì åêîíîì³÷íîãî â³ää³ëó êè¿âñüêîãî êîìåðö³éíîãî
³íñòèòóòó. Òèì ÷àñîì ïî÷àëàñÿ ãðîìàäÿíñüêà â³éíà, ó ÿê³é Î. Äîâæåíêî áðàâ íàéàêòèâí³øó ó÷àñòü íà
áîö³ Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè òà ÓÍÐ.
Â³ä ê³íöÿ 1917 ðîêó äî ïîâåðíåííÿ Î. Äîâæåíêà ç-çà êîðäîíó äî Õàðêîâà 1923 ðîêó — áàãàòî òåìíèõ
ì³ñöü ó á³îãðàô³¿ ìèòöÿ. ª ñâ³ä÷åííÿ, ùî Î. Äîâæåíêî â ñêëàä³ êóðåíÿ ÷îðíèõ ãàéäàìàê³â ï³ä ïðîâîäîì
Ñ. Ïåòëþðè áðàâ ó÷àñòü ó øòóðì³ êè¿âñüêîãî çàâîäó «Àðñåíàë» ó ñ³÷í³ 1918 ðîêó. Â³äñòóïèâøè äî
Êàì’ÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî, ï³ñëÿ ïîðàçêè â³éñüê ÓÍÐ Î. Äîâæåíêî ïîòðàïèâ äî êîíöåíòðàö³éíîãî òàáîðó,
³ íàïðèê³íö³ 1919 ðîêó éîãî ñïðàâó ðîçãëÿäàëà ×Ê. Â³äîìî, ùî â³í âñòóïèâ äî ïàðò³¿ åñåð³â-áîðîòüá³ñò³â,
ÿêà çãîäîì âëèëàñÿ äî ëàâ ÊÏ(á)Ó. 1920 ðîêó Î. Äîâæåíêî âæå ïåðåáóâàº íà ïîñàä³ êîì³ñàðà ç ïèòàíü
îñâ³òè é êóëüòóðè. Ïîò³ì ìàéáóòí³é ê³íîäðàìàòóðã ïåðåáóâàâ íà äèïëîìàòè÷í³é ðîáîò³ ó Âàðøàâ³ òà
Áåðë³í³, äå â³äâ³äóâàâ ëåêö³¿ â Áåðë³íñüê³é Àêàäåì³÷í³é âèù³é øêîë³ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà.
1923 ðîêó Î. Äîâæåíêî ïîâåðíóâñÿ äî Õàðêîâà ³ ïî÷àâ ïðàöþâàòè õóäîæíèêîì-³ëþñòðàòîðîì ãàçåòè
«Â³ñò³». 1926 ð. ïåðå¿çäèòü äî Îäåñè, äå ðàçîì ç Þð³ºì ßíîâñüêèì ïðàöþº íà Îäåñüê³é ê³íîñòóä³¿ ÂÓÔÊÓ.
Òàì âèõîäÿòü ïåðø³ ô³ëüìè Î. Äîâæåíêà — ñàòèðè÷í³ êîìåä³¿ «Âàñÿ-ðåôîðìàòîð» (1926) òà «ßã³äêà
êîõàííÿ» (1926). Çà ñöåíàð³ºì Ì. Éîãàíñåíà òà Þ. Òþòþííèêà â³í çíÿâ ô³ëüì «Çâåíèãîðà» (1927),
ÿêèé íàâ³÷íî óñëàâèâ ³ì’ÿ ìîëîäîãî ðåæèñåðà ÿê îðãàí³÷íî óêðà¿íñüêîãî ìèòöÿ
Êîæíèé íàñòóïíèé ô³ëüì Î. Äîâæåíêà ñòàâàâ ïîä³ºþ — «Àðñåíàë» (1929), «Çåìëÿ» (1930), «²âàí»
(1932). Êîæíèé ô³ëüì âèêëèêàâ ïðèñòðàñò³. Íàïðèêëàä, â³äîìèé ðåâîëþö³éíèé ïîåò Äåì’ÿí Áºäíèé
â³äãóêíóâñÿ íà ïîÿâó «Çåìë³» ôåéëåòîíîì «Ô³ëîñîôè» ó ãàçåò³ «Èçâåñòèÿ», â ÿêîìó âèñì³ÿâ òâ³ð ÿê
ïðîñÿêíóòèé êóðêóëüñüêîþ ³äåîëîã³ºþ. À 1958 ðîêó íà Âñåñâ³òí³é âèñòàâö³ â Áðþññåë³ 117 â³äîìèõ
ê³íîçíàâö³â ³ ê³íîêðèòèê³â ³ç 20 êðà¿í íàçâàëè «Çåìëþ» â ÷èñë³ 12 íàéêðàùèõ ô³ëüì³â óñ³õ ÷àñ³â ³

íàðîä³â. Ï³ñëÿ êðèòè÷íèõ íàïàäîê ô³ëüì «²âàí» áóëî çíÿòî ç ïðîêàòó, à Î. Äîâæåíêî ç äðóæèíîþ
Þ. Ñîëíöåâîþ ¿äå íà Äàëåêèé Ñõ³ä, äå çí³ìàº ô³ëüì «Àåðîãðàä». Åï³çîä àâ³àö³éíîãî ïàðàäó ç öüîãî
ô³ëüìó ïî ê³ëüêà ðàç³â ïîëþáëÿëè ïåðåãëÿäàòè ÿê Ñòàë³í, òàê ³ Ã³òëåð.
Ï³çí³øå Î. Äîâæåíêî ïîñòàâèâ òàê³ ô³ëüìè, ÿê «Ùîðñ» (1939; Ñòàë³íñüêà ïðåì³ÿ 1941), «Ì³÷óðèí»
(1948; Ñòàë³íñüêà ïðåì³ÿ 1949), ùî âèâåëè éîãî íà ïåðø³ ì³ñöÿ ñåðåä ðàäÿíñüêèõ ê³íîìèòö³â. Ç ïî÷àòêîì
â³éíè Î. Äîâæåíêî ñòâîðèâ ê³ëüêà îïîâ³äàíü, äâà äîêóìåíòàëüíèõ ô³ëüìè ³ «Óêðà¿íó â îãí³», ÿêó
ðîçêðèòèêóâàâ òà çàáîðîíèâ îñîáèñòî Ñòàë³í, çâèíóâàòèâøè àâòîðà â óêðà¿íñüêîìó íàö³îíàë³çì³.
Ìàéæå äî ê³íöÿ æèòòÿ õóäîæíèê áóâ ïîçáàâëåíèé ïðàâà â³ëüíî òâîðèòè òà ïðàâà ïîâåðíóòèñÿ â Óêðà¿íó.
ßê ñòðàæäàâ â³ä öüîãî Î. Äîâæåíêî, ìîæíà ïîáà÷èòè, ïåðåãëÿíóâøè éîãî «Ùîäåííèêè».
Â ³ñòîð³þ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè Î. Äîâæåíêî óâ³éøîâ íå ëèøå ÿê âèçíà÷íèé ê³íîðåæèñåð, à òàêîæ
ÿê òâîðåöü íîâîãî ë³òåðàòóðíîãî æàíðó — ê³íîïîâ³ñò³. «Çåìëÿ», «Óêðà¿íà â îãí³», «Çà÷àðîâàíà Äåñíà»
ñòàëè øåäåâðàìè óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè.
Ïîìåð Î. Äîâæåíêî 25 ëèñòîïàäà 1956 ðîêó.

²ÂÀÍ ÊÎ×ÅÐÃÀ
(1881–1952)
²âàí Àíòîíîâè÷ Êî÷åðãà íàðîäèâñÿ 6 æîâòíÿ 1881 ðîêó â ì³ñòå÷êó Íîñ³âêà íà ×åðí³ã³âùèí³ â ñ³ì’¿
ñëóæáîâöÿ çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó. Ó÷èâñÿ â ×åðí³ã³âñüê³é ã³ìíàç³¿. Çàê³í÷èâ 1903 ðîêó þðèäè÷íèé
ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Òâîð÷ó ä³ÿëüí³ñòü ðîçïî÷àâ 1904 ðîêó ÿê òåàòðàëüíèé êðèòèê.
Ïåðøèé õóäîæí³é òâ³ð — äðàìàòè÷íà êàçêà «Ï³ñíÿ â êåëèõó» (1910, ðîñ. ìîâîþ), â ÿê³é çîáðàæåíî
åï³çîä ç ³ñòîð³¿ í³ìåöüêîãî ñåðåäíüîâ³÷íîãî ì³ñòà. Ï’ºñà «Ä³â÷èíà ç ìèøêîþ» ó 1914 — 1915 ðîêàõ ç
óñï³õîì éøëà â òåàòðàõ Ïåòåðáóðãà, Ìîñêâè, Êèºâà, Æèòîìèðà, áóëà åêðàí³çîâàíà.
Ïåðøîþ ï’ºñîþ, íàïèñàíîþ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ñòàëà êîìåä³ÿ «Ôåÿ ã³ðêîãî ìèãäàëþ» (1926), ä³ÿ
ÿêî¿ ïîâ’ÿçàíà ç ìèíóëèì ñëàâíîãî Í³æèíñüêîãî ë³öåþ. ²ñòîðè÷í³é òåìàòèö³ ïðèñâÿ÷åí³ òàêîæ ï’ºñè
². Êî÷åðãè «Àëìàçíå æîðíî» (1927) òà «Ñâ³÷÷èíå âåñ³ëëÿ» («Ï³ñíÿ ïðî Ñâ³÷êó», 1930).
Ïîïóëÿðí³ñòü äðàìàòóðãîâ³ ïðèíåñëà ï’ºñà «Ìàéñòðè ÷àñó» (1933). Ñïåðøó ². Êî÷åðãà ïîäàâ ¿¿
íà ðîçãëÿä óêðà¿íñüêîãî ðåïåòêîìó, àëå ï’ºñó áóëî â³äõèëåíî. Äðàìàòóðã ïåðåêëàâ ¿¿ ðîñ³éñüêîþ
ìîâîþ ³ ï³ä íàçâîþ «×àñîâùèê è êóðèöà» íàä³ñëàâ íà Âñåñîþçíèé êîíêóðñ äî Ìîñêâè, äå âîíà
³ áóëà â³äçíà÷åíà òðåòüîþ ïðåì³ºþ. Ï³ñëÿ öüîãî ³ â Ñï³ëö³ ðàäÿíñüêèõ ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè íàïåðåá³é
çàãîâîðèëè ïðî íåáóäåííèé òàëàíò ². Êî÷åðãè òà âèçíàëè çà íèì ïåðøîðÿäíå ì³ñöå â óêðà¿íñüê³é
ðàäÿíñüê³é äðàìàòóðã³¿.
Ï³çí³øå ². Êî÷åðãà ïèñàâ ï’ºñè íà ñó÷àñíó òåìàòèêó, àëå âîíè âàæêî äàâàëèñÿ äðàìàòóðãó é íå ìàëè
âåëèêîãî óñï³õó.
Ç ïî÷àòêîì â³éíè ². Êî÷åðãà æèâå â  Óô³ â åâàêóàö³¿, äå ðåäàãóº ãàçåòó «Ë³òåðàòóðà ³ ìèñòåöòâî» òà
ïðàöþº â ²íñòèòóò³ ë³òåðàòóðè ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà ÀÍ ÓÐÑÐ.
Ñïðàâæí³ì òâîð÷èì äîñÿãíåííÿì ². Êî÷åðãè ñòàëà äðàìàòè÷íà ïîåìà «ßðîñëàâ Ìóäðèé» (óïåðøå
îïóáë³êîâàíà â æóðíàë³ «Óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà», 1944, ¹ 12; 2-à ðåäàêö³ÿ — 1946). Ó ö³é ï’ºñ³
óí³âåðñàëüí³, çàãàëüíîëþäñüê³ ïðîáëåìè îñìèñëþþòüñÿ â êîíòåêñò³ ïðîáëåì, ÿê³ ïîñòàëè ïåðåä íàøèì
íàðîäîì ó ïåð³îä çàâåðøåííÿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè é â³äðîäæåííÿ êðà¿íè. Âïåðøå ï’ºñà áóëà
ïîñòàâëåíà 1946 ðîêó íà ñöåí³ Õàðê³âñüêîãî óêðà¿íñüêîãî äðàìàòè÷íîãî òåàòðó ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà.
«ßðîñëàâ Ìóäðèé» áóâ â³äçíà÷åíèé Ñòàë³íñüêîþ ïðåì³ºþ 1947 ðîêó. Îñòàíí³é âèçíà÷íèé òâ³ð
². Êî÷åðãè — ïîåìà «Ïðîðîê» (1948, îïóáë³êîâàíà 1961) ïðèñâÿ÷åíà Ò. Øåâ÷åíêó. ². Êî÷åðãà áóâ òàêîæ
àâòîðîì íàóêîâèõ ñòàòåé ³ç òåîð³¿ äðàìàòóðã³¿ («Äðàìàòè÷íèé åëåìåíò ó òâîð÷îñò³ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà»,
«Òåìà ïàòð³îòèçìó ³ áîðîòüáà çà ñâîáîäó Â³ò÷èçíè â äðàìàòóðã³¿» òà ³í.).
Ïîìåð ². Êî÷åðãà 22 ãðóäíÿ 1952 ðîêó.
ßê ìèòåöü ². Êî÷åðãà ñôîðìóâàâñÿ ï³ä âïëèâîì ñèìâîë³çìó, òîìó â êîæí³é éîãî ï’ºñ³ îá³ãðóþòüñÿ ïåâí³
ñèìâîëè. Îñíîâíèì êîíñòðóêòèâíèì ïðèíöèïîì ï’ºñ ². Êî÷åðãè º âçàºìîä³ÿ çàêëàäåíèõ â òåêñò³ ïåâíèõ
ñèìâîë³÷íèõ êîä³â ³ç öåíòðàëüíèì ñèìâîëîì òâîðó (ñâ³òëî — «Ñâ³÷÷èíå âåñ³ëëÿ», çàêîí — «ßðîñëàâ
Ìóäðèé»).
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ÓËÀÑ ÑÀÌ×ÓÊ
(1905–1987)
Óëàñ Îëåêñ³éîâè÷ Ñàì÷óê (ñïðàâæíº ïð³çâèùå — Äàíèëü÷óê) íàðîäèâñÿ 20 ëþòîãî 1905 ðîêó â ñåë³
Äåðìàíü íà Ð³âíåíùèí³. Áàòüêè — Îëåêñ³é (1869–1936) òà Àíàñòàñ³ÿ (1877–1933) — áóëè çàìîæíèìè
ñåëÿíàìè. ²ç ï’ÿòüîõ ä³òåé âèæèâ ëèøå â³í.
Ó. Ñàì÷óê çàê³í÷èâ ñïî÷àòêó ñ³ëüñüêó øêîëó â ñåë³ Òèëÿâö³, ïîò³ì Äåðìàíñüêó äâîêëàñíó øêîëó ïðè
ñåì³íàð³¿ òà Êðåì’ÿíåöüêó ã³ìíàç³þ ³ì. Ñòåøåíêà. 7 áåðåçíÿ 1927 ðîêó â³í áóâ ìîá³ë³çîâàíèé äî ïîëüñüêî¿
àðì³¿, ñëóæèâ ó Çàõ³äí³é Ïîëüù³, çâ³äêè 23 ñåðïíÿ 1927 ðîêó äåçåðòèðóâàâ äî Í³ìå÷÷èíè. Ó. Ñàì÷óê
îïèíèâñÿ ó ì³ñò³ Áîéòåí, òðè ì³ñÿö³ ïðàöþâàâ áåíäþæíèêîì, ó÷èòåëþâàâ ó ðîäèí³ äèðåêòîðà ì³ñöåâî¿
ã³ìíàç³¿, ï³çí³øå ïåðå¿õàâ äî ì³ñòà Áðåñëàó (íèí³ — Âðîöëàâ), äå ïî÷àâ â³äâ³äóâàòè ëåêö³¿ â ì³ñöåâîìó
óí³âåðñèòåò³. 1929 ðîêó Ó. Ñàì÷óê çàëèøèâ Í³ìå÷÷èíó ³ ïåðå¿õàâ äî ñòîëèö³ ×åõîñëîâà÷÷èíè Ïðàãè,
äå çàâåðøèâ ñâîº íàâ÷àííÿ â óêðà¿íñüêîìó â³ëüíîìó óí³âåðñèòåò³ (1929–1931).
Ç 1929 ðîêó Ó. Ñàì÷óê ïë³äíî ñï³âïðàöþº ç³ ëüâ³âñüêèì «Ë³òåðàòóðíî-íàóêîâèì â³ñíèêîì», ÷àñîïèñàìè
«Ñàìîñò³éíà äóìêà» (×åðí³âö³), «Ðîçáóäîâà íàö³¿» (Áåðë³í) òà ³íøèìè. Ó öåé ÷àñ ïèñüìåííèê
ðîçïî÷èíàº ïðàöþ íàä åïîïåºþ «Âîëèíü». Ïåðøà êíèãà ï³ä íàçâîþ «Êóäè òå÷å òà ð³÷êà» ç’ÿâèëàñÿ 1934
ðîêó, äâà íàñòóïí³ òîìè: «Â³éíà ³ ðåâîëþö³ÿ» òà «Áàòüêî ³ ñèí» áóëè íàïèñàí³ óïðîäîâæ 1935–1937 ðîê³â.
Ïàðàëåëüíî ç ïðàöåþ íàä «Âîëèííþ» Ó. Ñàì÷óê íàïèñàâ ùå äâà ðîìàíè, ïðèñâÿ÷åí³ óêðà¿íñüêîìó ñåëó:
«Êóëàê» (1932) ³ «Ìàð³ÿ» (1934).
Âîñåíè 1938 — âåñíîþ 1939 ðîêó Ó. Ñàì÷óê ÿê êîðåñïîíäåíò áðàâ áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó ïðîãîëîøåíí³
Çàêàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè ï³ä ïðîâîäîì Àâãóñòèíà Âîëîøèíà. Ï³ñëÿ ïîðàçêè ö³º¿ â³ä÷àéäóøíî¿ ñïðîáè
ñàìîñò³éíîãî äåðæàâíîãî áóä³âíèöòâà ïèñüìåííèê ïîòðàïèâ äî óãîðñüêî¿ òþðìè, çâ³äêè éîìó ìàéæå
÷óäîì âäàëîñÿ âèñëèçíóòè. Íàñë³äêîì öèõ âðàæåíü ñòàâ ðîìàí «Ãîðè ãîâîðÿòü».
Ç ïî÷àòêîì àãðåñ³¿ ôàøèñòñüêî¿ Í³ìå÷÷èíè ïðîòè Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó Ó. Ñàì÷óê, íå ïîëèøàþ÷è
íàä³¿ íà ðîçáóäîâó Óêðà¿íñüêî¿ Ñàìîñò³éíî¿ Äåðæàâè, íåëå´àëüíî ïåðåòíóâ êîðäîí ó ëèïí³ 1941 ðîêó ³
ïðèéøîâ äî Ëüâîâà. Ï³çí³øå â³í ñòàâ ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì ð³âíåíñüêî¿ ãàçåòè «Âîëèíü». Çà ïóáë³êàö³þ
23 áåðåçíÿ 1942 ðîêó ñòàòò³ «Òàê áóëî ³ òàê áóäå» Ó. Ñàì÷óêà çààðåøòóâàëè. Âíàñë³äîê âòðó÷àííÿ
êîëèøí³õ ïðèÿòåë³â (ùå ç ÷àñ³â ïåðåáóâàííÿ éîãî â  Í³ìå÷÷èí³) ïèñüìåííèêà ÷åðåç ì³ñÿöü çâ³ëüíèëè.
Ï³ñëÿ âèõîäó ç òþðìè â³í ïðîäîâæóº äðóêóâàòèñÿ â ð³çíèõ, ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêèõ, âèäàííÿõ.
Ç 1943 ðîêó Ó. Ñàì÷óê ïåðåáèðàºòüñÿ íà çàõ³ä: Ëüâ³â, Ïîëüùà, Í³ìå÷÷èíà. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ â³éíè
ïèñüìåííèê îïèíèâñÿ â òàáîðàõ «Ä³-Ï³», äå áóâ îáðàíèé ãîëîâîþ Ìèñòåöüêîãî óêðà¿íñüêîãî ðóõó
(ÌÓÐ) — îðãàí³çàö³¿ óêðà¿íñüêèõ ìèòö³â-åì³´ðàíò³â, äî ÿêîãî ñåðåä ³íøèõ âõîäèëè Âàñèëü Áàðêà, ²âàí
Áàãðÿíèé, ªâãåí Ìàëàíþê, Òîäîñü Îñüìà÷êà, Þð³é Øåâåëüîâ. Òàì æå âèéøîâ äðóêîì àâòîá³îãðàô³÷íèé
ðîìàí «Þí³ñòü Âàñèëÿ Øåðåìåòè» (1947) òà ïåðøà ÷àñòèíà íîâîãî ðîìàíó-åïîïå¿ «Ost» ï³ä íàçâîþ
«Ìîðîç³â õóò³ð» (1948). (Äðóãèé òîì åïîïå¿ — «Òåìíîòà», âèäàíèé â Àìåðèö³ 1957 ðîêó, à òðåò³é —
«Âòå÷à â³ä ñåáå» — 1982 ðîêó â Êàíàä³).
23 âåðåñíÿ 1947 ðîêó Ó. Ñàì÷óê âè¿õàâ äî Êàíàäè, äå â Òîðîíòî ïðîâ³â îñòàíí³ ñîðîê ðîê³â æèòòÿ.
Ó öåé ÷àñ â³í ñòàâ îäíèì ³ç çàñíîâíèê³â Îá’ºäíàííÿ óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â «Ñëîâî» 1954 ðîêó.
Ç-ï³ä ïåðà ïèñüìåííèêà âèéøëè ðîìàíè: «×îãî íå ãî¿òü âîãîíü» (1959) ïðî áîðîòüáó ÓÏÀ íà Âîëèí³,
«Íà òâåðä³é çåìë³» (1967), «Ñë³äàìè ï³îíåð³â» (1980) ïðî æèòòÿ óêðà¿íñüêèõ ïåðåñåëåíö³â ó Êàíàä³
òà ÑØÀ. Ó. Ñàì÷óê ïèøå òàêîæ ñïîãàäè, ïðèñâÿ÷åí³ ïåðåäóñ³ì ðîêàì Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè: «Ï’ÿòü ïî
äâàíàäöÿò³é», «Íà á³ëîìó êîí³», «Íà êîí³ âîðîíîìó», «Ïëàíåòà Ä³-Ï³» òîùî.
Ïîìåð Óëàñ Ñàì÷óê 9 ëèïíÿ 1987 ð. â Òîðîíòî, ïîõîâàíèé íà öâèíòàð³ öåðêâè ñâ. Âîëîäèìèðà
êàíàäñüêîãî ì³ñòå÷êà Êè¿â.
Òâîðè Ó. Ñàì÷óêà íàïèñàí³ â êðàùèõ òðàäèö³ÿõ ºâðîïåéñüêî¿ ðåàë³ñòè÷íî¿ ïðîçè, äëÿ ÿêèõ õàðàêòåðí³
ìàñøòàáí³ñòü ³ áàãàòîàñïåêòí³ñòü îõîïëåííÿ ä³éñíîñò³, ãëèáîêå ðîçêðèòòÿ ïñèõîëîã³¿ ïåðñîíàæ³â.
Ïèñüìåííèêó âäàºòüñÿ ïîºäíàòè ïóáë³öèñòè÷í³ñòü îïîâ³ä³ ç ïîåòèçàö³ºþ ñåëÿíñüêîãî æèòòÿ.

²ÂÀÍ ÁÀÃÐЯÍÈÉ
(1906–1963)
²âàí Ïàâëîâè÷ Ëîçîâ’ÿã³í (ñïðàâæíº ïð³çâèùå ïèñüìåííèêà, ùî ïîõîäèòü â³ä çðóñèô³êîâàíîãî —
Ëîçîâ’ÿãà) íàðîäèâñÿ 2 æîâòíÿ (çà ñòàðèì ñòèëåì 19 âåðåñíÿ) 1906 ðîêó â ì³ñò³ Îõòèðêà â ðîäèí³ ðîá³òíèêà-

ìóëÿðà. Ïî÷àòêîâó îñâ³òó â³í çäîáóâ ó ð³äíîìó ì³ñò³, 1922 ðîêó çàê³í÷èâ Êðàñíîï³ëüñüêó õóäîæíüîêåðàì³÷íó øêîëó. Ç 1922 ïî 1926 ð³ê ìàéáóòí³é ïèñüìåííèê, ïîåò ³ äðàìàòóðã ïðàöþâàâ íà ð³çíèõ ïîñàäàõ:
â³ä ñåêðåòàðÿ êîìñîìîëó Òðîñòÿíåöüêîãî öóêðîâîãî çàâîäó äî îêðóæíîãî ³íñïåêòîðà ì³ë³ö³¿, âèêëàäàâ ìàëþâàííÿ òîùî. Ó 1926—1930 ðîêàõ ó÷èâñÿ â Êè¿âñüêîìó õóäîæíüîìó ³íñòèòóò³.
Ë³òåðàòóðíó òâîð÷³ñòü ². Áàãðÿíèé ðîçïî÷àâ ùå ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ â Îõòèðñüê³é âèùåïî÷àòêîâ³é
øêîë³, ðåäàãóþ÷è ó÷í³âñüêèé ðóêîïèñíèé æóðíàë «Íàä³ÿ». Ç 1924 ðîêó â³í âõîäèâ äî îõòèðñüêî¿ ô³ë³¿
ë³òåðàòóðíîãî óãðóïóâàííÿ «Ïëóã», äå 1925 ðîêó ï³ä ïñåâäîí³ìîì «²âàí Ïîëÿðíèé» âèäàâ çá³ðêó íîâåë
«×îðí³ ñèëóåòè». Ïåðøèé òâ³ð, ï³äïèñàíèé ³ì’ÿì «²âàí Áàãðÿíèé», áóâ íàäðóêîâàíèé ó êè¿âñüêîìó
æóðíàë³ «Ãëîáóñ» çà 1926 ð³ê. Ó íàñòóïíèõ ðîêàõ éîãî ïîåòè÷í³ òà ïðîçîâ³ òâîðè ïåð³îäè÷íî ç’ÿâëÿþòüñÿ
íà ñòîð³íêàõ óêðà¿íñüêèõ æóðíàë³â. 1929 ðîêó âèéøëà ïåðøà çá³ðêà ïîåç³é ². Áàãðÿíîãî «Äî ìåæ
çàêàçàíèõ», ùî ìàëà ï³äçàãîëîâîê «Ïîåç³¿. Êí. 2».
Ñåíñàö³ºþ â óêðà¿íñüêîìó ë³òåðàòóðíîìó ñåðåäîâèù³ ñòàëà ïîåìà «Ave Maria» (1929), ÿêó ìîëîäèé
ïîåò âèäàâ â Îõòèðö³ âëàñíèì êîøòîì. Òâ³ð îäðàçó æ áóâ çàáîðîíåíèé, àëå 90% òèðàæó âæå âñòèãëî
ðîç³éòèñÿ. Ãí³â öåíçóðè âèêëèêàâ íå òàê çì³ñò ïîåìè, ÿê ïåðåäìîâà, íàïèñàíà ó ôîðì³ ëèñòà äî ðåäàêòîðà,
äå àâòîð âèñòóïèâ ïðîòè ñâàâ³ëëÿ ðàäÿíñüêî¿ öåíçóðè.
1930 ðîêó ². Áàãðÿíèé âèäàâ âåëèêèé ³ñòîðè÷íèé ðîìàí ó â³ðøàõ «Ñêåëüêà». Àëå ñèòóàö³ÿ â êðà¿í³
âæå äîêîð³ííî çì³íþâàëàñÿ. 1931 ðîêó â æóðíàë³ «Êðèòèêà» áóëà íàäðóêîâàíà âåëèêà ñòàòòÿ-äîíîñ
Î. Ïðàâäþêà «Êóðêóëüñüêèì øëÿõîì», â ÿê³é àâòîðà «Ñêåëüêè» áóëî íàçâàíî «ñï³âöåì êóðêóëüñüêî¿
³äåîëîã³¿» òà â³äâåðòèì âîðîãîì ðàäÿíñüêî¿ âëàäè. Áóëà çàáîðîíåíà ïîåòè÷íà çá³ðêà «Â ïîò³ ÷îëà». ².
Áàãðÿíèé ùå âñòèã âèäàòè êíèæêó íàðèñ³â «Êðîêâè íàä òàáîðîì», àëå 16 êâ³òíÿ 1932 ðîêó éîãî áóëî
çààðåøòîâàíî ³ çà çâèíóâà÷åííÿì ó êîíòððåâîëþö³éí³é ïðîïàãàíä³ çàñóäæåíî äî çàñëàííÿ íà Äàëåêèé
Ñõ³ä. Òàì â³í îñåëèâñÿ ñåðåä óêðà¿íö³â ò. çâ. Çåëåíîãî Êëèíó, æèòòÿ ³ ïîáóò ÿêèõ â³í ï³çí³øå çìàëþâàâ
ó ðîìàí³ «Òèãðîëîâè».
Çâ³ëüíèâøèñü, ². Áàãðÿíèé âè¿õàâ äî Îõòèðêè. ² ðîêó íå ïðîáóâøè íà âîë³, 16 ÷åðâíÿ 1938 ðîêó
â³í çíîâó ïîòðàïèâ çà ´ðàòè. Ïèñüìåííèê âæå ìàâ äîñâ³ä ³ ïîïåðåäíüîãî ñë³äñòâà, ³ òàáîðó, òîìó,
âèçíàþ÷è çâèíóâà÷åííÿ ó êîíòððåâîëþö³éí³é àã³òàö³¿ (çà ùî âæå â³äñèä³â), â³í íå ï³äïèñàâ «ç³çíàííÿ»
ó òåðîðèñòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³, ÿêîãî âñ³ìà çàñîáàìè íàìàãàëèñÿ âèáèòè ç íüîãî ñë³ä÷³. Ï³ñëÿ ïàä³ííÿ
íàðêîìà ÍÊÂÑ Ì. ªæîâà ÷àñòèíó â’ÿçí³â, ÿê³ íå âèçíàëè ñåáå âèííèìè, áóëî çâ³ëüíåíî. 1 êâ³òíÿ 1940
ðîêó ñïðàâó ². Áàãðÿíîãî áóëî ïðèïèíåíî çà â³äñóòí³ñòþ äîêàç³â, ³ â³í âèéøîâ ³ç íåâîë³. Äâà ðîêè äîïèò³â
ó õàðê³âñüêèõ òþðìàõ ëÿãëè â îñíîâó ðîìàíó «Ñàä Ãåòñèìàíñüêèé».
Ï³ä ÷àñ îêóïàö³¿ Óêðà¿íè ôàøèñòàìè ². Áàãðÿíèé ïðàöþâàâ õóäîæíèêîì â Îõòèðñüêîìó òåàòð³,
äðóêóâàâñÿ â ãàçåòàõ «Ãîëîñ Îõòèðùèíè», «Íîâà Óêðà¿íà», «Íàø³ äí³». Íàïèñàâ êîìåä³þ-ñàòèðó
«Ãåíåðàë», ÿêó çàïðîïîíóâàâ äî ïîñòàíîâêè Îõòèðñüêîìó òåàòðó. 1942 ðîêó, êîëè ïî÷àëèñÿ ðåïðåñ³¿
ôàøèñò³â ïðîòè óêðà¿íñüêîãî ñàìîñò³éíèöüêîãî ðóõó, ïèñüìåííèêà çàñóäèëè äî ñòðàòè, ³ â³í áóâ
çìóøåíèé ïåðåõîâóâàòèñÿ. ². Áàãðÿíèé ïåðåáðàâñÿ íà Ãàëè÷èíó, äå íà íåëåãàëüí³é ñõîâàíö³ ÓÏÀ çà äâà
òèæí³ íàïèñàâ ðîìàí «Òèãðîëîâè», ÿêèé ó äóæå ñêîðî÷åíîìó âèãëÿä³ âèéøîâ 1944 ðîêó ó âèäàâíèöòâ³
«Âå÷³ðíÿ ãîäèíà» ï³ä íàçâîþ «Çâ³ðîëîâè». Òîä³ æ áóëà íàïèñàíà ïîåìà «Ãóëÿé-ïîëå».
Íàáëèæåííÿ ê³íöÿ â³éíè çìóñèëî ². Áàãðÿíîãî åì³ãðóâàòè: ñïî÷àòêó äî Ñëîâà÷÷èíè, ïîò³ì äî
Àâñòð³¿ òà Í³ìå÷÷èíè, äå â³í îïèíèâñÿ â àìåðèêàíñüê³é çîí³ îêóïàö³¿ ó òàáîðàõ «Ä³-Ï³» («D. P.» — â³ä
àíãë³éñüêîãî «Displaced person» — ïåðåì³ùåíà îñîáà, óò³êà÷). Âèñòóïàþ÷è ïðîòè ïðèìóñîâîãî ïîâåðíåííÿ
äî ÑÐÑÐ, ÿêîãî âèìàãàëà ðàäÿíñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ, ². Áàãðÿíèé íàïèñàâ ïàìôëåò «×îìó ÿ íå õî÷ó
âåðòàòèñÿ äî ÑÐÑÐ?», â ÿêîìó ïîÿñíþâàâ çàõ³äíèì ñîþçíèêàì, ùî5 çìóñèëî òèñÿ÷³ ëþäåé ò³êàòè ç³
ñâîº¿ áàòüê³âùèíè.
Â åì³ãðàö³¿ ². Áàãðÿíèé çàéìàâñÿ ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íîþ òà æóðíàë³ñòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ: çàñíóâàâ
ãàçåòó  «Óêðà¿íñüê³ â³ñò³», ðàçîì ç ². Ìàéñòðåíêîì ñòàâ ³í³ö³àòîðîì ñòâîðåííÿ ÓÐÄÏ (Óêðà¿íñüêî¿
Ðåâîëþö³éíî-Äåìîêðàòè÷íî¿ ïàðò³¿), îáèðàâñÿ çàñòóïíèêîì ³ ãîëîâîþ Óêðà¿íñüêî¿ Íàö³îíàëüíî¿ Ðàäè,
áóâ îðãàí³çàòîðîì ³ çàñíîâíèêîì óêðà¿íñüêîãî ìîëîä³æíîãî ðóõó ÎÄÓÌ.
Ðàçîì ç ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ ². Áàãðÿíèé áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü ó ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöüêîìó
æèòò³ óêðà¿íñüêî¿ åì³ãðàö³¿. Íàïðèê³íö³ âåðåñíÿ 1945 ðîêó ². Áàãðÿíèé ðàçîì ç Â. Äîìîíòîâè÷åì, Þ.
Êîñà÷åì, ². Êîñòåöüêèì, ². Ìàéñòðåíêîì, Ë. Ïîëòàâîþ òà Þ. Øåðåõîì çàñíóâàëè îá’ºäíàííÿ óêðà¿íñüêèõ
ìèòö³â íà åì³ãðàö³¿ ï³ä íàçâîþ «Ìèñòåöüêèé óêðà¿íñüêèé ðóõ» (ÌÓÐ). Ïèñüìåííèê áðàâ íàéàêòèâí³øó
ó÷àñòü ó ðîáîò³ ÌÓÐó, âèñòóïàþ÷è íå ëèøå ç õóäîæí³ìè òâîðàìè òà òåîðåòèêî-ë³òåðàòóðíèìè ñòàòòÿìè,
àëå é ñòâîðèâøè êíèæêó æàðò³â, ïàðîä³é òà åï³ãðàì «Áóðÿ â Ìóð³» (1947). Ï³ñëÿ 1948—1949 ðîê³â ÷åðåç
â³ä’¿çä áàãàòüîõ ÷ëåí³â ä³ÿëüí³ñòü öüîãî îá’ºäíàííÿ ïðèïèíèëàñÿ.
Ïë³äíî ïðàöþâàâ ². Áàãðÿíèé ÿê ïèñüìåííèê. 1946 ðîêó âèéøëà çá³ðêà ïîåç³é «Çîëîòèé áóìåðàíã»,
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ùî ìàëà ï³äçàãîëîâîê «Ðåøòêè çàãóáëåíîãî, êîíô³ñêîâàíîãî òà çíèùåíîãî». Òîãî æ ðîêó â äâîõ òîìàõ,
ïîâí³ñòþ, âèéøîâ ðîìàí «Òèãðîëîâè», 1947 ðîêó — äðàìàòè÷íà ïîâ³ñòü «Ìîð³òóð³» òà «ïîâ³ñòü-âåðòåï»
«Ðîçãðîì». Íàñòóïíîãî ðîêó ïèñüìåííèê âèäàâ êîìåä³þ-ñàòèðó «Ãåíåðàë», à â 1950 — ðîìàí «Ñàä
Ãåòñèìàíñüêèé». 1953 ðîêó âèéøëà ïîâ³ñòü «Îãíåííå êîëî» ïðî ðîçãðîì äèâ³ç³¿ «Ãàëè÷èíà». ². Áàãðÿíèé
çàìèñëèâ íàïèñàòè ðîìàí-åïîïåþ ó ÷îòèðüîõ êíèãàõ (òåòðàëîã³þ) ïðî äîë³ óêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³ 1940-õ
ðîê³â. ²ç öüîãî çàäóìó 1957 ðîêó ïîáà÷èëà ñâ³ò ëèøå ïåðøà ÷àñòèíà — ðîìàí «Ìàðóñÿ Áîãóñëàâêà».
Òâîðè ïèñüìåííèêà ïåðåêëàäàëèñÿ áàãàòüìà ìîâàìè. Òàê, ëèøå ïåðåêëàä³â ðîìàíó «Òèãðîëîâè» áóëî
ðîçïðîäàíî ïîíàä ì³ëüéîí ïðèì³ðíèê³â.
Ïðîòå ï³ä³ðâàíå â ìîëîäîñò³ çäîðîâ’ÿ äàâàëîñÿ âçíàêè: äî íàáóòîãî â òþðì³ òóáåðêóëüîçó äîëó÷èâñÿ
ä³àáåò, ïîò³ì — ñåðöåâà õâîðîáà. Â îñòàíí³ ðîêè ïèñüìåííèêîâ³ äîâîäèëîñü âñå ÷àñò³øå ïåðåáóâàòè â
ë³êàðíÿõ òà ñàíàòîð³ÿõ.
Ïîìåð ²âàí Áàãðÿíèé ó çàõ³äíîí³ìåöüêîìó ñàíàòîð³¿ Ñåíò-Áëàç³ºí 25 ñåðïíÿ 1963 ðîêó. Ïîõîâàíèé
ó Íîâîìó Óëüì³. Âæå ï³ñëÿ ñìåðò³ ïèñüìåííèêà äðóç³ âèäàëè ðîìàí «Ëþäèíà á³æèòü íàä ïð³ðâîþ»,
ÿêèé áóâ íàïèñàíèé ùå â 1948–1949 ðîêàõ. Ç 1990 ðîêó òâîðè ïèñüìåííèêà ïî÷àëè äðóêóâàòè ³ íà
áàòüê³âùèí³, à 1991 ðîêó ². Áàãðÿíèé áóâ íàãîðîäæåíèé Äåðæàâíîþ ïðåì³ºþ Óêðà¿íè ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà
(ïîñìåðòíî).

ÒÎÄÎÑÜ ÎÑÜÌÀ×ÊÀ
(1895—1962)
Ôåîäîñié Ñòåïàíîâè÷ Îñüìà÷êà íàðîäèâñÿ 16 òðàâíÿ 1895 ð. â ñ. Êóöiâöi òîä³øíüîãî ×åðêàñüêîãî
ïîâiòó Êè¿âñüêî¿ ãóáåðíi¿ â ðîäèíi ñåëÿíèíà. Ï³ñëÿ çàêií÷åííÿ ìiñöåâî¿ øêîëè ïðàöþâàâ ïèñàðåì, 1915
ð. åêñòåðíîì ñêëàâ iñïèò ïðè Êè¿âñüêèé 1-é ãiìíàçi¿ íà çâàííÿ çåìñüêîãî â÷èòåëÿ. 1916 ð. Ò. Îñüìà÷êà
áóâ ìîáiëiçîâàíèé äî àðìi¿, àëå çàõâîðiâ i íåâäîâçi ïiñëÿ Ëþòíåâî¿ ðåâîëþöi¿ áóâ çâiëüíåíèé, ïîâåðíóâñÿ
äîäîìó, äå â÷èòåëþâàâ, áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü ó äiÿëüíîñòi ìiñöåâî¿ «Ïðîñâiòè» òà ïåâíèé ÷àñ ñëóæèâ ó
êóðåíi «×îðíèõ çàïîðîæöiâ» àðìi¿ ÓÍÐ.
Âîñåíè 1921 ð. Ò. Îñüìà÷êà âñòóïèâ äî Êè¿âñüêîãî iíñòèòóòó íàðîäíî¿ îñâiòè. ×åðåç ðiê âií
îäðóæèâñÿ çi ñòóäåíòêîþ ìåäiíñòèòóòó Ëåñåþ Òðîõèìåíêî, àëå ñiìåéíå æèòòÿ ó íüîãî íå ñêëàëîñÿ
÷åðåç ñêëàäíèé õàðàêòåð ïîåòà òà ìàòåðiàëüíó ñêðóòó. Ò. Îñüìà÷öi äîâåëîñÿ çàëèøèòè íàâ÷àííÿ i
âëàøòóâàòèñÿ â÷èòåëåì ó Êèºâi. ßê ïîåò Ò. Îñüìà÷êà íàëåæàâ äî ëiòåðàòóðíî¿ ãðóïè «Ëàíêà» (ç 1926
ð. — ÌÀÐÑ (Ìàéñòåðíÿ Ðåâîëþöiéíîãî Ñëîâà), äî ÿêî¿ ç-ïîìiæ iíøèõ âõîäèëè Â. Ïiäìîãèëüíèé, ª.
Ïëóæíèê, Á. Àíòîíåíêî-Äàâèäîâè÷ i Ã. Êîñèíêà, ç ÿêèì ó Ò. Îñüìà÷êè ñêëàëèñÿ îñîáëèâî äðóæíi ñòîñóíêè.
Íà ïî÷àòêó 1930-õ ðð. ïîåò âè¿õàâ ïðàöþâàòè íà Êóáàíü. Ïîòiì ïðàöþâàâ ó ñåëi áiëÿ òîäiøíüîãî
ïðèêîðäîííÿ, ïðàãíó÷è âè¿õàòè ç ÑÐÑÐ. Ïiçíiøå Ò. Îñüìà÷êà çðîáèâ íåáà÷åíèé ó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþçi
êðîê — âií 1932 ð. ïðèáóâ äî Õàðêîâà, äå ïîäàâ îôiöiéíó çàÿâó íà äîçâ³ë âè¿õàòè çà êîðäîí, ùî ïîÿñíþâàâ
ñâîºþ íåçãîäîþ iç íàöiîíàëüíîþ ïîëiòèêîþ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè òà íåìîæëèâiñòþ âiëüíî òâîðèòè. 5 ëþòîãî
1933 ð. ïîåòà çààðåøòóâàëè, àëå, çâàæàþ÷è íà íåðâîâó õâîðîáó, âiäïóñòèëè. Ó êâiòíi öüîãî æ ðîêó â
Êèºâi âií ïîäàâ ùå îäíó çàÿâó äî íiìåöüêîãî êîíñóëüñòâà ç ïðîõàííÿì äîïîìîãòè âè¿õàòè äî Í³ìå÷÷èíè.
Éîãî çíîâó çààðåøòóâàëè i çàïðîòîðèëè äî ïñèõ³àòðè÷íî¿ ëiêàðíi, àëå çãîäîì âèïóñòèëè. Âií ùå êiëüêà
ðàçiâ ïîòðàïëÿâ äî ïñèõ³àòðè÷íî¿ ëiêàðíi ïðîòÿãîì 1930-õ ðð., æèâ äåÿêèé ÷àñ ó Ëåíiíãðàäi, äå çíîâó
çðîáèâ íåâäàëó ñïðîáó ñ³ñòè íà ïàðîïëàâ, ùî éøîâ äî Ôiíëÿíäi¿. Éìîâiðíî, ùî âiä àðåøòó òà çíèùåííÿ
Ò. Îñüìà÷êó ðÿòóâàâ ïàñïîðò, âèäàíèé ëåíiíãðàäñüêîþ ïñèõ³àòðè÷íîþ ëiêàðíåþ, ÿêèé äîçâîëÿâ éîìó
÷àñ âiä ÷àñó áóâàòè íà âîëi.
Ïî÷àòîê âiéíè òà îêóïàöiþ íiìöÿìè Êèºâà ïîåò çàñòàâ ó Êèðèëiâñüêié ïñèõ³àòðè÷íié ëiêàðíi.
Ïðîæèâøè çèìó 1941—1942 ðð. ó ðiäíi íà ×åðêàùèí³, âií ó êâiòíi 1942 ð. ïåðå¿õàâ äî Ëüâîâà. Ïiä êiíåöü
1944 ð. Ò. Îñüìà÷êà áóâ çìóøåíèé åìiãðóâàòè íà Çàõiä. Ñïî÷àòêó áóëè òàáîðè äëÿ ïåðåìiùåíèõ îñ³á
(«Äi-Ïi») â ïîâîºííié Íiìå÷÷èíi, äå âií áðàâ äîâîëi àêòèâíó ó÷àñòü ó äiÿëüíîñòi ÌÓÐó (Ìèñòåöüêîãî
Óêðà¿íñüêîãî Ðóõó).
Ïåðåáóâàííÿ ïî â’ÿçíèöÿõ òà ïñèõ³àòðè÷íèõ ëiêàðíÿõ äàëîñÿ âçíàêè, áî Ò. Îñüìà÷öi ñêðiçü óâèæàëèñÿ
àãåíòè ÊÄÁ, âií áóâ õâîðèé íà ìàíiþ ïåðåñëiäóâàííÿ, òîìó ðàïòîâî ìiíÿâ ìiñöå ïðîæèâàííÿ, öóðàþ÷èñü
çíàéîìñòâ i ëþäñüêèõ êîíòàêòiâ. 1948 ð. Ò. Îñüìà÷êà ïåðå¿õàâ äî ÑØÀ, ïiçíiøå æèâ ó Êàíàäi òà çíîâó â
ÑØÀ. Ó ëþòîìó 1961 ð. ïîåò íåñïîäiâàíî âèëåòiâ äî ²ñïàíi¿, âiäâiäàâ Ïàðèæ i Ìþíõåí, äå ïiñëÿ iíñóëüòó
çíîâ îïèíèâñÿ â ëiêàðíi. ßê ãðîìàäÿíèíà ÑØÀ éîãî ñïåöiàëüíèì âiéñüêîâèì ëiòàêîì âiäïðàâèëè äî

Àìåðèêè. Ïîìåð Ò. Îñüìà÷êà 7 âåðåñíÿ 1962 ð. â ïñèõ³àòðè÷í³é ëiêàðíi ïiä Íüþ-Éîðêîì.
Òâîð÷³ñòü Îñüìà÷êè ïîçíà÷åíà âïëèâîì ïîåòèêè ñèìâîëiçìó òà åêñïðåñiîíiçìó. Ïåðøà äðóêîâàíà
çáiðêà Ò. Îñüìà÷êè «Êðó÷à» âèéøëà 1922 ð. Ó íié ïîåò ñïðîáóâàâ òâîð÷î îñìèñëèòè íåùîäàâíi ïîäi¿
ãðîìàäÿíñüêî¿ âiéíè òà ãîëîäó 1921 ð. Äðóãà çáiðêà «Ñêiôñüêi âîãíi» ïîáà÷èëà ñâiò 1925 ð., ïðîâiäíèìè
ìîòèâàìè ¿¿ ñòàëè ïîøóê ïðàâäè òà ïàëêèé áiëü çà äîëþ íàðîäó, âiðà â éîãî íåçíèùåíí³ñòü; â îñíîâó
ëÿãëè ìiôîëîãi÷íi ìîòèâè òà ïîåòèêà ñèìâîëiçìó. 1929 ð. âèéøëà òðåòÿ çáiðêà ïîåòà — «Êëåêiò», äå ïîìiæ
õàîòè÷íèõ îáðàçiâ äîìiíóâàëè àïîêàë³ïòè÷í³ âiçi¿ ïåðåä÷óòòÿ ïîåòîì ìàéáóòíüî¿ òðàãåäi¿ óêðà¿íñüêîãî
ñåëà. Ïîåòè÷íèé äîðîáîê Ò. Îñüìà÷êè 1920-õ ðð. êðèòèêà ââàæàº íàéÿñêðàâiøèì âèÿâîì â óêðà¿íñüêié
ëiòåðàòóði åêñïðåñiîíiçìó.
Ïiñëÿ ïîíåâiðÿíü 1930-õ ðð. íàñòóïíà çáiðêà ïîåçié «Ñó÷àñíèêàì» ïîáà÷èëà ñâiò ëèøå ó Ëüâîâi
1943 ð. Ñèìâîëiêà â ïiçíiõ ïîåçiÿõ Ò. Îñüìà÷êè ñòàº ñïîêiéíiøîþ, íàáóâàº ðèñ íåîðîìàíòèçìó, â íèõ
âiä÷óâàºòüñÿ íåðîçðèâíà ºäíiñòü ïîåòà ç óêðà¿íñüêîþ òðàäèöiºþ, íàðîäíîþ ïîåçiºþ òà ìiôîòâîð÷iñòþ.
Âæå â ÑØÀ 1953 ð. âèéøëà ïîåòè÷íà çáiðêà «Êèòèöi ÷àñó», à íàñòóïíîãî ðîêó ç’ÿâèëàñÿ âåëèêà êíèãà
âèáðàíèõ ïîåçié «²ç-ïiä ñâiòó» (1954).
Ó ðàìêàõ Óêðà¿íñüêîãî Ìèñòåöüêîãî Ðóõó Ò. Îñüìà÷êà âèäàâ âiðøîâàíèé ðîìàí «Ïîåò» (1947)
òà ïðîçîâó ïîâiñòü «Ñòàðøèé áîÿðèí» (1946). Ó öüîìó òâîði îñîáëèâî âiä÷óòíèé âïëèâ Ì. Ãîãîëÿ:
ðîìàíòè÷íå ñâiòîñïðèéíÿòòÿ, êàçêîâi âèäiííÿ, ïåðåïëåòiííÿ ðåàëüíîãî i ôàíòàñòè÷íîãî, åëåìåíòè
åòíîãðàôi÷íî-ôîëüêëîðíî¿ îïîâiäi, ëiðè÷íi âiäñòóïè òîùî. Ïîåòè÷íèé òàëàíò Ò. Îñüìà÷êè ïðîÿâèâñÿ
ó íàÿâíîñòi â õóäîæíié ñòðóêòóði ïîâiñòi ÿñêðàâèõ åïiòåòiâ, íåñïîäiâàíèõ ìåòàôîð òà îáðàçiâ-ñèìâîëiâ.
Ïèñüìåííèê ñòâîðèâ âëàñíó âiçiþ iäåàëüíî¿ Óêðà¿íè íàïåðåäîäíi êàòàñòðîôè 1917 ðîêó, ïîêàçàâøè
ðåàëüíiñòü àëüòåðíàòèâíîãî øëÿõó.
Ïiçíiøå ç’ÿâèëèñÿ ïðîçîâi òâîðè «Ïëàí äî äâîðó» (1951) i «Ðîòîíäà äóøîãóáöiâ» (1956), äå îñíîâîþ
ñþæåòó ñòàëè ïîäi¿ êîëåêòèâiçàöi¿ òà ãîëîäó â Óêðà¿íi ïî÷. 1930-õ ðð. Ïðîâiäíèì ìîòèâîì, íà äóìêó
äîñëiäíèêiâ, ñòàëè ïîêàç ñâàâiëëÿ âëàäè òà íåïðèõîâàíà iäåÿ ïîìñòè. Íà õóäîæíîñòi öèõ äâîõ òâîðiâ
íåãàòèâíî ïîçíà÷èëèñÿ ïóáëiöèñòè÷íà çàãîñòðåíiñòü òà ÷iòêà íàöiîíàëüíà ïîçèöiÿ àâòîðà. Àëå, íåçâàæàþ÷è
íà öå, òâîðè Ò. Îñüìà÷êè ïðèõèëüíî ïîöiíîâàíi êðèòèêàìè òà ëiòåðàòóðîçíàâöÿìè, ïîñiäàþòü íàëåæíå
ìiñöå â àíòèêîëîíiàëüíîìó äèñêóðñi óêðà¿íñüêî¿ ëiòåðàòóðè.

ÂÀÑÈËÜ ÁÀÐÊÀ
(1908—2003)
Âàñèëü Êîñòÿíòèíîâè÷ Áàðêà (ñïðàâæíº ïð³çâèùå — Î÷åðåò) íàðîäèâñÿ ó ñåë³ Ñîëîíèöÿ á³ëÿ ì³ñòà
Ëóáíè íà Ïîëòàâùèí³ 16 ëèïíÿ 1908 ðîêó. Áàòüêî ï³ñëÿ ïîðàíåííÿ íà ôðîíò³ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè
çìóøåíèé áóâ ïðîäàòè ä³ëÿíêó çåìë³ é ïåðå¿õàòè äî Ëóáåí. Âàñèëü ïî÷àâ â÷èòèñÿ â äóõîâíîìó ó÷èëèù³
(«áóðñ³»), êîòðå ï³ñëÿ ðåâîëþö³¿ áóëî ðåîðãàí³çîâàíå íà «òðóäîâó øêîëó». 1927 ðîêó â³í çàê³í÷èâ
ïåäàãîã³÷íèé òåõí³êóì çà ñïåö³àëüí³ñòþ ó÷èòåëü ô³çèêè ³ ìàòåìàòèêè ³ âè¿õàâ íà ðîáîòó äî øàõòàð
ñüêîãî ñåëèùà Ñüîìà Ðîòà (íèí³ ì. Íèæíº). 1928 ðîêó Â. Áàðêà âè¿õàâ ç Óêðà¿íè íà Ï³âí³÷íèé Êàâêàç ³
âñòóïèâ íà óêðà¿íñüêå â³ää³ëåííÿ ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó Êðàñíîäàðñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó,
ÿêèé ³ çàê³í÷èâ 1931 ðîêó.
1930 ðîêó â Äåðæàâíîìó âèäàâíèöòâ³ â Õàðêîâ³ âèéøëà ïåðøà çá³ðêà ïîåç³é «Øëÿõè», à 1932 —
äðóãà çá³ðêà «Öåõè». Ï³ñëÿ çãîðòàííÿ «óêðà¿í³çàö³¿» Êóáàí³ Â. Áàðêà âèêëàäàâ çàðóá³æíó ë³òåðàòóðó â
Êðàñíîäàðñüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³, ïðàöþâàâ ñï³âðîá³òíèêîì õóäîæíüîãî ìóçåþ. 1940 ðîêó â Ìîñêâ³
çàõèñòèâ êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ íà òåìó: ««Áîæåñòâåííà êîìåä³ÿ» Äàíòå: (Ïîë³òè÷íà òåîð³ÿ, ãóìàí³çì, ðèñè
ñòèëþ)». Ç ïî÷àòêîì â³éíè âñòóïèâ äî «íàðîäíîãî îïîë÷åííÿ». Ó ñåðïí³ 1942 ðîêó â³í áóâ ïîðàíåíèé ³
ïîòðàïèâ â îòî÷åííÿ. Ïðàöþâàâ êîðåêòîðîì ó ãàçåò³ «Êóáàíü», à ïîò³ì ÿê «îñòàðáàéòåð» áóâ âèâåçåíèé
äî Í³ìå÷÷èíè. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ â³éíè ïîòðàïèâ äî òàáîð³â «Ä³-Ï³», çàëèøèâñÿ â åì³ãðàö³¿. Ç 1950 ðîêó
ìåøêàº ó ÑØÀ: äî 1970 ð.— ó Íüþ-Éîðêó, ç 1970 — ó ì³ñòå÷êó ¥ëåí Ñïåé. Ïîìåð Â. Áàðêà 11 êâ³òíÿ 2003
ð. ó ì³ñòå÷êó Ë³áåðò³ (ÑØÀ).
Â. Áàðêà º àâòîðîì çá³ðîê ïîåç³é «Àïîñòîëè» (1946), «Á³ëèé ñâ³ò» (1947), «Ïñàëîì ãîëóáèíîãî ïîëÿ»
(1958), «Îêåàí ²» (1959), «Ë³ðíèê» (1968), «Îêåàí ²²» (1979), «Îêåàí ²²²» (1992), ðîìàíó ó â³ðøàõ
«Ñâ³äîê äëÿ ñîíöÿ øåñòèêðèëèõ» (1981), ïðîçîâèõ ðîìàí³â «Ðàé» (1953) òà «Æîâòèé êíÿçü» (1963),
åï³÷íî¿ ïîåìè «Ñóäíèé ñòåï» (1992), äðàìàòè÷íî¿ ïîåìè «Êàâêàç» (1993), çá³ðîê åñå¿â òà ³í. Ïåðåêëàâ
«Êîðîëÿ Ë³ðà» Øåêñï³ðà, «Áîæåñòâåííó êîìåä³þ» Äàíòå, «Àïîêàë³ïñèñ».
Äëÿ òâîð÷îñò³ Â. Áàðêè õàðàêòåðíå ïîºäíàííÿ øèðîêî¿ åðóäèö³¿ òà õðèñòèÿíñüêîãî äóõîâíî-ì³ñòè÷íîãî
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ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ. Ó ðîìàí³ «Æîâòèé êíÿçü» àâòîð âèä³ëÿº òðè ïëàíè çîáðàæåííÿ. 1. Ðåàë³ñòè÷íå
çìàëþâàííÿ òðàãåä³¿ ðîäèíè Êàòðàííèê³â ³ ìàñîâî¿ çàãèáåë³ óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí ó 1932—1933 ðîêàõ.
2. Ïñèõîëîã³÷íèé: ïîêàç çì³í, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â äóø³ ëþäèíè ï³ä âïëèâîì ãîëîäó. 3. Ìåòàô³çè÷íèé
àáî ñèìâîë³÷íèé ïëàí áîðîòüáè ñâ³òëèõ õðèñòèÿíñüêèõ íà÷àë ³ç òåìíèìè (³íôåðíàëüíèìè) ñèëàìè
çëà, ÿêèõ ó ðîìàí³ óîñîáëþþòü îáðàçè «Æîâòîãî êíÿçÿ» (Ñàòàíè) òà éîãî ñëóã — Ñòàë³íà, Îòðîõîä³íà,
Ø³êðÿòîâà òà ³í.

ÀÍÄÐ²É ÌÀËÈØÊÎ
(1912–1970)
Àíäð³é Ñàì³éëîâè÷ Ìàëèøêî íàðîäèâñÿ 2 (15) ëèñòîïàäà 1912 ðîêó â ñåë³ Îáóõîâ³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³
â ðîäèí³ øåâöÿ. 1932 ðîêó çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò íàðîäíî¿ îñâ³òè.  Äåÿêèé ÷àñ â÷èòåëþâàâ,
ïðàöþâàâ ó ãàçåòàõ «Êîìñîìîëåöü Óêðà¿íè», «Ë³òåðàòóðí³é ãàçåò³», æóðíàë³ «Ìîëîäèé á³ëüøîâèê».
Äðóêóâàòèñÿ ïî÷àâ ç  1930 ðîêó. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ 30-õ — íà ïî÷àòêó 40-õ ðîê³â âèéøëè äðóêîì çá³ðêè
À. Ìàëèøêà «Áàòüê³âùèíà» (1936), «Ë³ðèêà» (1938), «Ç êíèãè æèòòÿ» (1938), «Íàðîäæåííÿ ñèí³â»
(1939), «Æàéâîðîíêè» (1940), «Ëèñòè ÷åðâîíîàðì³éöÿ Îïàíàñà Áàéäè» (1940). Ï³çí³øå íèì áóëè
ñòâîðåí³ ïîåìè «ßðèíà» (1938), «Êàðìàëþê» (1940), «Äóìà ïðî êîçàêà Äàíèëà» (1940). Ï³ä ÷àñ Âåëèêî¿
Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè À. Ìàëèøêî áóâ êîðåñïîíäåíòîì ãàçåò «Êðàñíàÿ àðìèÿ», «Çà Ðàäÿíñüêó Óêðà¿íó!»,
«Çà ÷åñòü Áàòüê³âùèíè». Ó 1944–1947 ðîêàõ — â³äïîâ³äàëüíèì ðåäàêòîðîì æóðíàëó «Äí³ïðî». Îêð³ì
íàðèñ³â, ðåïîðòàæ³â, â³äîçâ ó ïðåñ³, ïîåò âèäàâ çá³ðêè «Óêðà¿íî ìîÿ!» (1942), «Ñëîâî î ïîëêó» (1943),
«Áèòâà» (1943), «Ïîëîíÿíêà» (1944), «ßðîñëàâíà» (1946). Çà ïîåìó «Ïðîìåòåé» (1946) òà çá³ðêó
«Ë³ðèêà» (1947) À. Ìàëèøêî áóâ óäîñòîºíèé Ñòàë³íñüêî¿ ïðåì³¿ (1947).
Íàñòóïíèé åòàï ë³òåðàòóðíî¿ òâîð÷îñò³ À. Ìàëèøêà — öå ï³âòîðà ïîâîºííèõ äåñÿòèë³òòÿ, êîëè âèéøëè
çá³ðêè «Âåñíÿíà êíèãà» (1949), «Çà ñèí³ì ìîðåì» (1950; Ñòàë³íñüêà ïðåì³ÿ, 1951), «Äàðóíêè âîæäþ»
(1952), «Êíèãà áðàò³â» (1954), «Ùî çàïèñàíî ìíîþ» (1956), «Ñåðöå ìîº¿ ìàòåð³» (1959). ¯õíÿ õóäîæíüîåñòåòè÷íà âàðò³ñòü íåð³âíîçíà÷íà. Ìàæîðíî-ðàä³ñíà òîíàëüí³ñòü áàãàòüîõ â³ðø³â ïîåòà (îñîáëèâî ó çá³ðö³
«Âåñíÿíà êíèãà»), ðîìàíòè÷íà ï³äíåñåí³ñòü ñòèëþ íå â³äïîâ³äàëè ðåàëüí³é àòìîñôåð³ ïîâîºííî¿ ä³éñ
íîñò³ — âàæêîãî ïåð³îäó â æèòò³ íàðîäó, îñîáëèâî ñåëÿíñòâà, ÿêîìó ïîåò ïðèñâÿòèâ ÷èìàëî ïîåç³é.
Ïåâíà çàäàí³ñòü ³äåéíî-çì³ñòîâî¿ îñíîâè òâîð³â ñïðè÷èíèëà é äî çá³äíåííÿ çàñîá³â õóäîæíüî¿
âèðàçíîñò³. ² ëèøå íàïðèê³íö³ 50-õ ðîê³â òâîð÷³ñòü À. Ìàëèøêà çâ³ëüíÿºòüñÿ â³ä ïîâåðõîâîñò³,
çàãàëüíèê³â, ïñåâäîïàòåòèêè.
Ó 60-ò³ ðîêè ïîåòè÷íèé òàëàíò À. Ìàëèøêà ðåàë³çóâàâñÿ á³ëüø ïîâíî ³ ð³çíîá³÷íî. Â³í îïóáë³êóâàâ
êíèæêè «Ïîëóäåíü â³êó» (1960), «Ëèñòè íà ñâ³òàíí³» (1961), «Ïðîçîð³ñòü» (1962), «Äàëåê³ îðá³òè» (1962;
Äåðæàâíà ïðåì³ÿ Óêðà¿íè ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, 1964), «Äîðîãà ï³ä ÿâîðàìè» (1964; Äåðæàâíà ïðåì³ÿ ÑÐÑÐ,
1969), «Ðóòà» (1966), «Ñåðïåíü äóø³ ìîº¿» (1970) òà ³í. Íà ñëîâà À. Ìàëèøêà êîìïîçèòîðàìè Ï. Ìàé
áîðîäîþ, Ë. Ðåâóöüêèì, Î. Á³ëàøåì òà ³íøèìè ñòâîðåíî áàãàòî ï³ñåíü («Êè¿âñüêèé âàëüñ», «Ï³ñíÿ ïðî
ðóøíèê», «Ñòåæèíà», «Â÷èòåëüêà» òà ³í.). Ïîïðè íàäì³ðíó çà³äåîëîã³çîâàí³ñòü, õàðàêòåðíèìè ðèñàìè
ë³ðèêè À. Ìàëèøêà º íàðîäí³ åòèêî-åñòåòè÷í³ óÿâëåííÿ, íàðîäí³ ôîðìè âèðàæåííÿ ¿õ ³ ïðèíöèïè
òâîðåííÿ öèõ ôîðì.
Ïîìåð À. Ìàëèøêî 17 ëþòîãî 1970 ðîêó â ì³ñò³ Êèºâ³. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâîìó öâèíòàð³.

ÎËÅÑÜ ÃÎÍ×ÀÐ
(1918–1985)
Îëåñü (Îëåêñàíäð) Òåðåíò³éîâè÷ Ãîí÷àð íàðîäèâñÿ 3 êâ³òíÿ 1918 ðîêó â ñåë³ Ñóõà, òåïåð Êîáåëÿöüêîãî
ðàéîíó Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè âñòóïèâ äî Õàðê³âñüêîãî òåõí³êóìó æóðíàë³ñòèêè.
Ç 1937 ðîêó Î. Ãîí÷àð ïî÷àâ äðóêóâàòèñÿ â óêðà¿íñüê³é ïðåñ³. 1938 ðîêó â³í âñòóïèâ íà ô³ëîëîã³÷íèé
ôàêóëüòåò Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó.
Ó ïåðø³ äí³ â³éíè ï³øîâ äîáðîâîëüöåì íà ôðîíò ó ñêëàä³ ñòóäåíòñüêîãî áàòàëüéîíó. Áðàâ ó÷àñòü
ó áàãàòüîõ áîÿõ. Áóâ äâ³÷³ ïîðàíåíèé. Óë³òêó 1942 ðîêó â ðàéîí³ Áºëãîðîäà, áóäó÷è êîíòóæåíèì,
ïîòðàïèâ ó ïîëîí — Õàðê³âñüêèé, ïîò³ì Ïîëòàâñüêèé òàá³ð â³éñüêîâîïîëîíåíèõ. Çâ³äòè ç ïàðò³ºþ
â³éñüêîâîïîëîíåíèõ áóâ íåçàáàðîì íàïðàâëåíèé í³ìöÿìè íà ñ³ëüãîñïðîáîòè äî ðàäãîñïó «Ïåðåäîâèê»
Êèøåíüê³âñüêîãî ðàéîíó Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³. Òóò, ïðàöþþ÷è íà çáèðàíí³ õë³áà, öåãåëüíîìó çàâîä³,

òâàðèííèöüê³é ôåðì³, áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü ó ä³ÿëüíîñò³ ï³äï³ëüíî¿ àíòèôàøèñòñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ñòâîðåíî¿
ïðè ðàäãîñï³ ç ðîá³òíèê³â òà â³éñüêîâîïîëîíåíèõ. Ó âåðåñí³ 1943 ðîêó ç ïðèõîäîì ×åðâîíî¿ Àðì³¿ çíîâó
ï³øîâ íà ôðîíò. Íà ôðîíò³ ïèñàâ â³ðø³, ÿê³ ïóáë³êóâàëèñÿ â äèâ³ç³éí³é ãàçåò³.
Ï³ñëÿ â³éíè çàê³í÷èâ 1946 ðîêó Äí³ïðîïåòðîâñüêèé óí³âåðñèòåò, íàâ÷àâñÿ â àñï³ðàíòóð³ ²íñòèòóòó
ë³òåðàòóðè ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà ÀÍ ÓÐÑÐ. Âæå ïåðøèé ðîìàí ìîëîäîãî òîä³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà «Ïðàïîðîíîñö³»
óâ³éøîâ â ³ñòîð³þ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè îäðàçó æ ï³ñëÿ éîãî ïóáë³êàö³¿ â æóðíàë³ «Â³ò÷èçíà» (1946—
1948 ðîêè). Òâ³ð äâ³÷³ â³äçíà÷åíèé Ñòàë³íñüêîþ ïðåì³ºþ (çà «Àëüïè» òà «Ãîëóáèé Äóíàé» — 1948 ðîêó;
çà «Çëàòó Ïðàãó» — 1949 ðîêó).
Ïðîòÿãîì 50-õ ðîê³â Î. Ãîí÷àð âèñòóïàº ç îïîâ³äàííÿìè (çá³ðêè «Ï³âäåíü» (1951), «Íîâåëè» (1954),
«×àðèêîìèø³» (1958), «Ìàøà ç Âåðõîâèíè» (1959)), ïîâ³ñòÿìè «Ìèêèòà Áðàòóñü» (1951), «Ùîá ñâ³òèâñÿ
âîãíèê» (1955) òà ðîìàíàìè «Òàâð³ÿ» (1952) ³ «Ïåðåêîï» (1957).
Íîâèì êðîêîì ó òâîð÷³é åâîëþö³¿ ïèñüìåííèêà ñòàâ ðîìàí «Ëþäèíà ³ çáðîÿ» (1960; Äåðæàâíà
ïðåì³ÿ ÓÐÑÐ ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, 1962) ïðî ñòóäåíòñüêèé áàòàëüéîí ó êðîâîïðîëèòíèõ áîÿõ 1941 ðîêó.
Ëåí³íñüêîþ ïðåì³ºþ ÑÐÑÐ áóâ â³äçíà÷åíèé ðîìàí ó íîâåëàõ «Òðîíêà» (1963).
Åòàïíèì äëÿ Î. Ãîí÷àðà ñòàâ ðîìàí «Ñîáîð» (1968), â ÿêîìó ïèñüìåííèê îäíèì ³ç ïåðøèõ ó
ðàäÿíñüê³é ë³òåðàòóð³ ïîðóøèâ ïèòàííÿ ïðî ðîçóì³ííÿ ³ñòîð³¿ íàðîäó, áåðåæëèâå ñïðèéìàííÿ áàãàòñòâ
éîãî äóõîâíî¿ êóëüòóðè, ãîñòðî âèñòóïèâ ïðîòè ñïîæèâàöüêî-áðàêîíüºðñüêîãî ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè
³ ïàì’ÿòîê ìèíóëîãî. Ï³ñëÿ ïåðøèõ ïîçèòèâíèõ â³äãóê³â ó ïðåñ³ âæå ç êâ³òíÿ 1968 ðîêó çà ³í³ö³àòèâîþ
ïåðøîãî ñåêðåòàðÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáêîìó ÊÏÐÑ Î. Âàò÷åíêà, ï³äòðèìàíîþ óêðà¿íñüêèì
ïàðò³éíèì êåð³âíèöòâîì, ðîìàí «Ñîáîð» òà éîãî àâòîðà áóëî ï³ääàíî ð³çê³é òà áåçäîêàçîâ³é êðèòèö³.
Íà ïèñüìåííèêà ïîñèïàëèñÿ íå ëèøå õóäîæí³, à é ïîë³òè÷í³ çâèíóâà÷åííÿ ó íàêëåïàõ íà ðàäÿíñüêó
ä³éñí³ñòü, ó íåòèïîâîñò³ õàðàêòåð³â òà ïîêàçàíèõ íåäîë³ê³â. Òâ³ð ç’ÿâèâñÿ óäðóãå ò³ëüêè ÷åðåç äâàäöÿòü
ðîê³â.
Ï³çí³øå âèõîäèëè ðîìàíè «Öèêëîí» (1970), «Áåðåã ëþáîâ³» (1976), «Òâîÿ çîðÿ» (1980; Äåðæàâíà
ïðåì³ÿ ÑÐÑÐ çà 1982 ð³ê), ïîâ³ñòü «Áðèãàíòèíà» (1973), íîâåëè «Íà êîñ³», «Êðåñàôò», «Çà ìèòü ùàñòÿ»,
«Ãåí³é â îáìîòêàõ», «Í³÷ ìóæíîñò³», «Íàðîäíèé àðòèñò», «Corrida», «×îðíèé ßð» (1986), à òàêîæ —
ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷í³ òà ïóáë³öèñòè÷í³ ñòàòò³, íàðèñè, ç³áðàí³ â êíèæêàõ «Ïðî íàøå ïèñüìåíñòâî» (1972)
³ «Ïèñüìåííèöüê³ ðîçäóìè» (1980), «×èì æèâåìî» (1991).

ÂÀÑÈËÜ ÑÈÌÎÍÅÍÊÎ
(1935–1963)
Âàñèëü Àíäð³éîâè÷ Ñèìîíåíêî íàðîäèâñÿ 8 ñ³÷íÿ 1935 ðîêó â ñåëÿíñüê³é ñ³ì’¿ â ñåë³ Á³¿âöÿõ
Ëóáåíñüêîãî ðàéîíó íà Ïîëòàâùèí³. Äèòèíñòâî, ùî ïðèïàëî íà ðîêè â³éíè, áóëî òðóäíèì ³ ãîëîäíèì.
Áàòüêî êèíóâ ñ³ì’þ, ³ Âàñèëÿ âèðîñòèëà ìàòè Ãàííà Ôåäîð³âíà. Ïèñàòè â³ðø³ â³í ïî÷àâ ùå ó øê³ëüí³
ðîêè, âì³ùóþ÷è ¿õ ó øê³ëüí³é ñò³íí³âö³. 1952 ðîêó Â. Ñèìîíåíêî âñòóïèâ íà ôàêóëüòåò æóðíàë³ñòèêè
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³é ïîåò àêòèâíî ïðàöþâàâ ó âóç³âñüê³é ë³òåðàòóðí³é
ñòóä³¿. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ óí³âåðñèòåòó Â. Ñèìîíåíêî ïðàöþâàâ ó ãàçåò³ «×åðêàñüêà ïðàâäà», ïîò³ì — ó
ãàçåò³ «Ìîëîäü ×åðêàùèíè», âëàñíèì êîðåñïîíäåíòîì «Ðîá³òíè÷î¿ ãàçåòè». Ó öåé ÷àñ â³í ³ ïî÷èíàº
äðóêóâàòè ñâî¿ òâîðè.
Ïåðøà çá³ðêà «Òèøà ³ ãð³ì» ïîáà÷èëà ñâ³ò 1962 ðîêó. Ïîä³ºþ â æèòò³ Â. Ñèìîíåíêà ñòàëî îáãîâîðåííÿ
éîãî ïîåç³é íà òâîð÷îìó âå÷îð³ â ðåñïóáë³êàíñüêîìó áóäèíêó ë³òåðàòîð³â, äå ïðîçâó÷àëè çîêðåìà ò³
òâîðè ïîåòà, ÿê³ íå ìîãëè íà òîé ÷àñ áóòè íàäðóêîâàíèìè. Äðóãà çá³ðêà ïîåç³é Â. Ñèìîíåíêà «Çåìíå
òÿæ³ííÿ» âèéøëà 1964 ðîêó, àëå ïîåòîâ³, íà æàëü, âæå íå ñóäèëîñÿ ¿¿ ïîáà÷èòè. 14 ãðóäíÿ 1963 ðîêó, íà
29-ìó ðîö³ æèòòÿ, Â. Ñèìîíåíêî ïîìåð ï³ñëÿ çâ³ðÿ÷îãî òà áåçêàðíîãî ïîáèòòÿ éîãî ì³ë³ö³ºþ.
Íå âñ³ òâîðè ïîåòà ìîãëè áóòè íàäðóêîâàíèìè çà òîä³øí³õ óìîâ, òîìó ÷àñòèíà ç íèõ äîâãèé ÷àñ ëèøàëàñÿ
íåâ³äîìîþ øèðîêîìó çàãàëîâ³. Ï³ñëÿ ñìåðò³ Â. Ñèìîíåíêà éîãî òâîðè ê³ëüêà ðàç³â ïåðåâèäàâàëèñÿ: «Ïîåç³¿»
(1966), «Ëåáåä³ ìàòåðèíñòâà» (1981), «Ïîåç³¿» (1985), «Íàðîä ì³é çàâæäè áóäå» (1990). Âàðòî çãàäàòè
òàêîæ çá³ðêó íîâåë «Âèíî ç òðîÿíä» (1965) òà ïîåìè ³ êàçêè äëÿ ä³òåé («Ïîäîðîæ ó êðà¿íó Íàâïàêè»,
«Öàð Ïëàêñ³é òà Ëîñêîòîí» òîùî).
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Äìèòðî ÏàâëèЧêî
(íàð. 1929 ð.)
Äìèòðî Âàñèëüîâè÷ Ïàâëè÷êî íàðîäèâñÿ 28 âåðåñíÿ 1929 ð. â ñåë³ Ñòîï÷àòîâ³ íà ²âàíî-Ôðàíê³âùèí³
â áàãàòîä³òí³é ñåëÿíñüê³é ðîäèí³. Ïî÷àòêîâó îñâ³òó ìàéáóòí³é ïîåò çäîáóâ ó ïîëüñüê³é øêîë³ ñåëà
ßáëóí³â. Â÷èâñÿ ó Êîëîìèéñüê³é ã³ìíàç³¿ òà ðàäÿíñüê³é äåñÿòèð³÷ö³, à 1948 ðîêó âñòóïèâ äî Ëüâ³âñüêîãî
óí³âåðñèòåòó. Ñòóäåíòîì â³í î÷îëþâàâ ë³òåðàòóðíó ÷àñòèíó Ëüâ³âñüêîãî òåàòðó þíîãî ãëÿäà÷à. 1953 ðî
êó Ä. Ïàâëè÷êî âñòóïèâ äî àñï³ðàíòóðè, äîñë³äæóâàâ ñîíåòè ². Ôðàíêà, àëå íåâäîâç³ çàëèøèâ íàóêîâó
ðîáîòó. Òîãî æ ðîêó âèéøëà éîãî ïåðøà çá³ðêà ïîåç³é «Ëþáîâ ³ íåíàâèñòü». Ç  1954 ð. Ä. Ïàâëè÷êî — ÷ëåí
Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â ÑÐÑÐ. Ó 1957–1959 ðð. çàâ³äóâàâ â³ää³ëîì ïîåç³¿ æóðíàëó «Æîâòåíü». Òîä³ æ
âèéøëè äðóêîì ïîåòè÷í³ çá³ðêè «Ìîÿ çåìëÿ» (1955) ³  «×îðíà íèòêà» (1958). Çá³ðêà «Ïðàâäà êëè÷å»
(1958) áóëà âèçíàíà «³äåîëîã³÷íî âîðîæîþ», à âåñü ¿¿ òèðàæ áóâ ïîâí³ñòþ çíèùåíèé.
1964 ðîêó Ä. Ïàâëè÷êî ïåðå¿õàâ äî Êèºâà ³ î÷îëèâ ñöåíàðíó ìàéñòåðíþ ê³íîñòóä³¿ ³ì. Î. Äîâæåíêà.
Íèì áóëè íàïèñàí³ ñöåíàð³¿ ê³íîô³ëüì³â «Ñîí» (1965) ³ «Çàõàð Áåðêóò» (1970). Ç 1966 ïî 1968 ðð.
Ä. Ïàâëè÷êî ïðàöþâàâ ó ñåêðåòàð³àò³ Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè. Åòàïíîþ äëÿ ïîåòà ñòàëà çá³ðêà
«Ãðàíîñëîâ» (1968), ó ÿê³é â³í îñìèñëþâàâ ³äå¿, áàãàòî â ÷îìó ñï³ëüí³ äëÿ ïîêîë³ííÿ ø³ñòäåñÿòíèê³â:
ïðîáëåìà ëþäèíè, ¿¿ âçàºìèí ç ïðèðîäîþ ³ íàâêîëèøí³ì ñâ³òîì, ïðîáëåìà ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³ íàðîäó
òîùî. Ïðîòÿãîì 1971–1978 ðð. Ä. Ïàâëè÷êî ðåäàãóâàâ æóðíàë «Âñåñâ³ò». Ñåðåä áàãàòüîõ ïîåòè÷íèõ
êíèæîê, ùî âèõîäèëè ó 1970–1980-ò³ ðîêè, ìîæíà âèä³ëèòè çá³ðêè «Ñîíåòè ïîä³ëüñüêî¿ îñåí³» (1973)
³ «Òàºìíèöÿ òâîãî îáëè÷÷ÿ» (1979). Ïîåç³ÿì Ä. Ïàâëè÷êà âëàñòèâ³ ô³ëîñîô³çì, ãëèáèíà ðîçäóì³â íàä
ñóòí³ñòþ ëþäñüêîãî áóòòÿ, çâåðíåííÿ äî êàíîí³÷íèõ ñòðîô (ñîíåò, òåðöèíà, ðóáà¿) òà òâîð÷å âèêîðèñòàííÿ
ôîëüêëîðíèõ îáðàç³â ³ ìîòèâ³â.
Ä. Ïàâëè÷êî — ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà 1977 ð., àâòîð áàãàòüîõ ë³òåðàòóðíîêðèòè÷íèõ ñòàòåé, îäèí ³ç çàñíîâíèê³â Íàðîäíîãî ðóõó Óêðà¿íè, Äåìîêðàòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè, â
1990–1994 ðð.— äåïóòàò Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ïåâíèé ÷àñ áóâ ïîñëîì Óêðà¿íè â Êàíàä³. Ó ñâî¿é îñòàíí³é
çá³ðö³ «Ïîêàÿíí³ ïñàëìè» (1994) ïîåò ïðàãíå ïåðåîñìèñëèòè âëàñíå æèòòÿ, ðîçì³ðêîâóº íàä ³ñòîð³ºþ
òà ìàéáóòí³ì Óêðà¿íè.

Ë²ÍÀ ÊÎÑÒÅÍÊÎ
(íàð. 1930 ð.)
Ë³íà Âàñèë³âíà Êîñòåíêî — óêðà¿íñüêà ïîåòåñà. Íàðîäèëàñÿ 19 áåðåçíÿ 1930 ðîêó â ì³ñòå÷êó Ðæèùåâ³
íà Êè¿âùèí³ ó ðîäèí³ â÷èòåë³â. Ç 1936 ðîêó æèëà â Êèºâ³. Òàì çàê³í÷èëà ñåðåäíþ øêîëó ³ íàïðèê³íö³
40-õ ðîê³â ñòàëà ñòóäåíòêîþ Êè¿âñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó. Ï³çí³øå âñòóïèëà äî Ìîñêîâñüêîãî
ë³òåðàòóðíîãî ³íñòèòóòó, ÿêèé çàê³í÷èëà 1956 ðîêó. 1957 ðîêó ïîÿâèëàñÿ ¿¿ ïåðøà çá³ðêà ïîåç³é «Ïðîì³ííÿ
çåìë³», íåçàáàðîì âèéøëè çá³ðêè «Â³òðèëà» (1958) ³ «Ìàíäð³âêà ñåðöÿ» (1961). Ïîò³ì Ë³íà Êîñòåíêî
çàçíàëà ãîñòðî¿ êðèòèêè, ³ â ¿¿ òâîð÷îñò³ ïî÷àëàñÿ òðèâàëà ïåðåðâà. Ãîòîâà íà ïî÷àòîê 1963 ðîêó äî äðóêó
êíèæêà «Çîðÿíèé ³íòåãðàë» ï³äïàëà ï³ä ÷åðãîâó õâèëþ ðåñòàë³í³çàö³¿ ³ áóëà çàáîðîíåíà âëàäîþ. Íàñòóïíó
ïîåòè÷íó êíèãó «Íàä áåðåãàìè â³÷íî¿ ð³êè» ÷èòà÷³ ïîáà÷èëè ëèøå 1977 ðîêó ï³ñëÿ ø³ñòíàäöÿòèð³÷íî¿
ïåðåðâè. Ïîä³ºþ â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ ñòàâ ðîìàí ó â³ðøàõ «Ìàðóñÿ ×óðàé» (1979). Çà öåé ðîìàí Ë³íà
Êîñòåíêî ñòàëà ëàóðåàòîì Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà (1987). Ïåðó ïîåòåñè íàëåæàòü
òàêîæ çá³ðêè ïîåç³é «Íåïîâòîðí³ñòü» (1980), «Ñàä íåòàíó÷èõ ñêóëüïòóð» (1987), çá³ðêà â³ðø³â äëÿ ä³òåé
«Áóçèíîâèé öàð» (1987). Îñòàíí³é òâ³ð ïîåòåñè — ³ñòîðè÷íèé ðîìàí ó â³ðøàõ «Áåðåñòå÷êî», ÿêèé âîíà
ïî÷àëà ïèñàòè ùå â 1966—1967 ðîêàõ, âèéøîâ äðóêîì ò³ëüêè 1999 ðîêó.
Äëÿ òâîð÷îñò³ Ë³íè Êîñòåíêî, ÿêà ðîçâèíóëàñü íà òë³ íàéêðàùèõ íàäáàíü ñâ³òîâî¿ ïîåç³¿ ÕÕ ñòîë³òòÿ,
õàðàêòåðí³ ïîòóæíà ³íòåëåêòóàëüíà íàïðóãà, òÿæ³ííÿ äî âëó÷íîñò³ âèñëîâó, ïîºäíàííÿ ðåëüºôíîñò³ â
îïèñ³ äåòàëåé ³ ï³äêðåñëåíî¿ ñóá’ºêòèâíîñò³ â îö³íö³ ÿâèù.

ÏÀÂËÎ ÇÀÃÐÅÁÅËÜÍÈÉ
(íàð. 1924 ð.)
Ïàâëî Àðõèïîâè÷ Çàãðåáåëüíèé íàðîäèâñÿ 25 ñåðïíÿ 1924 ð. ó ïðèäíiïðÿíñüêîìó ñåëi Ñîëîøèíîìó
íà Ïîëòàâùèíi. 1941 ð., çàê³í÷èâøè øêîëó, ìàéáóòíié ïèñüìåííèê ïiøîâ äîáðîâîëüöåì íà ôðîíò: ñòàâ

êóðñàíòîì 2-ãî Êè¿âñüêîãî àðòó÷èëèùà, áðàâ ó÷àñòü â îáîðîíi Êèºâà, áóâ äâi÷i ïîðàíåíèé. Ïiñëÿ äðóãîãî
ïîðàíåííÿ 1942 ð. ïîòðàïèâ ó ïîëîí i äî ëþòîãî 1945 ð. ïîíåâiðÿâñÿ ïî íàöèñòñüêèõ êîíöòàáîðàõ. Ïiñëÿ
çâiëüíåííÿ ïðàöþâàâ ó ðàäÿíñüêié âîºííié ìiñi¿ â Çàõiäíié Íiìå÷÷èíi. 1946 ð. Ï. Çàãðåáåëüíèé âñòóïèâ
íà ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Äíiïðîïåòðîâñüêîãî óíiâåðñèòåòó, ïiñëÿ çàêií÷åííÿ ÿêîãî ç 1951 ðîêó
ïðàöþâàâ íà æóðíàëiñòñüêié ðîáîòi (îáëàñíi ãàçåòè, æóðíàë «Âiò÷èçíà»). Ïîìiòíîþ äëÿ óêðà¿íñüêîãî
ëiòåðàòóðíîãî ïðîöåñó ñòàâ ïåðiîä, êîëè Ï. Çàãðåáåëüíèé ó  1961—1963 ðîêàõ áóâ ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì
ãàçåòè «Ëiòåðàòóðíà Óêðà¿íà», äå âií óñëàâèâñÿ ïiäòðèìêîþ ìîëîäèõ ïîåòiâ-øiñòäåñÿòíèêiâ. Ó 1979—
1986 ðð. î÷îëþâàâ Ñïiëêó ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè, áóâ ãîëîâîþ êîìiòåòó ïî Äåðæàâíèõ ïðåìiÿõ iì. Ò.
Ã. Øåâ÷åíêà, îáèðàâñÿ äåïóòàòîì Âåðõîâíèõ Ðàä ÑÐÑÐ òà Óêðà¿íè. Ó 90-òi ðð. ÕÕ ñò. ïèñüìåííèê
âiäiéøîâ âiä àêòèâíîãî ãðîìàäñüêî-ïîëiòè÷íîãî æèòòÿ, âîäíî÷àñ, íåçâàæàþ÷è íà âiê, ïëiäíî ïðàöþþ÷è
íà ñó÷àñíié ë³òåðàòóðí³é íèâi.
Ïèñüìåííèöüêó äiÿëüíiñòü âèçíàíèé ìàéñòåð-ðîìàíiñò Ï. Çàãðåáåëüíèé ðîçïî÷àâ ³ç íîâåë òà ïîâiñòåé, çáiðêè ÿêèõ âèõîäèëè ó äðóãié ïîëîâèíi 1950-õ ðð. Ñåðåä íèõ ïðèâåðòàº óâàãó ïîâiñòü «Äóìà ïðî
íåâìèðóùîãî» (1957). Ñïèðàþ÷èñü íà âëàñíèé ãiðêèé äîñâiä, ïèñüìåííèê ïîêàçàâ ïîäâèã ìîëîäîãî
ñîëäàòà Àíäðiÿ Êîâàëåíêà, ÿêèé çàãèíóâ ó êîíöòàáîði, àëå íå ñêîðèâñÿ íàöèñòàì. Ïiçíiøå ïî÷àëè
âèõîäèòè é ðîìàíè: òèïîâèé âèðîáíè÷èé «Ñïåêà» (1960) òà öiêàâèé çà êîìïîçèöiéíèì çàäóìîì «Äåíü
äëÿ ïðèéäåøíüîãî» (1964).
Ïîìiòíèì ÿâèùåì â óêðà¿íñüêié ëiòåðàòóði ñòàâ iñòîðè÷íî-ïñèõîëîãi÷íèé ðîìàí «Äèâî» (1968).
Ïèñüìåííèê çðîáèâ ñïðîáó ðîçøèðèòè ìåæi ðîñiéñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ ìiôîëîãi¿ i ðîçâèíóòè äåðæàâíèöüêó
iäåþ, çàïðîïîíóâàâøè àâàíòþðíî-ãiïîòåòè÷íå ïðî÷èòàííÿ iñòîði¿. Öå ïîºäíóâàëîñÿ ç ãëèáîêèì ðîçêðèòòÿì
ïñèõîëîãi¿ ïåðñîíàæiâ, ôiëîñîôñüêîþ àíàëiòè÷íiñòþ, îðèãiíàëüíîþ êîìïîçèöiéíîþ ïîáóäîâîþ. Îáðàç
ñîáîðó â ðîìàíi ïîäàíî ÿê âò³ëåííÿ íàðîäíîãî äóõó. Íàãîëîñ çðîáëåíî íà áåçïåðåðâíîñò³ íàðîäíî¿
òðàäèö³¿. Ó òðàêòóâàíí³ àâòîðà, Ñîô³ÿ — íå ò³ëüêè õðèñòèÿíñüêà ïàì’ÿòêà: âîíà óâ³áðàëà â ñåáå óâåñü
êîìïëåêñ êóëüòóðíèõ çäîáóòê³â ïîïåðåäí³õ ÷àñ³â. Íåîäíîçíà÷íèì º îáðàç êíÿçÿ ßðîñëàâà Ìóäðîãî. Âií
— àíòèïîä Ñèâîîêà, àëå é çàðó÷íèê ñâîãî ñòàíîâèùà — çâiäñè òðàãi÷íà ðîçäâîºíiñòü éîãî äóøi. Ðîìàí
«Äèâî» ïîêëàâ ïî÷àòîê öiëié ñåði¿ òâîðiâ, ïðèñâÿ÷åíèõ óêðà¿íñüêîìó ñåðåäíüîâi÷÷þ: «Ïåðâîì³ñò» (1972),
«Ñìåðòü ó Êèºâi» (1973), «ªâïðàêñ³ÿ» (1975), «Ðîêñîëàíà» (1980), «ß, Áîãäàí» (1983).
Çðàçêîì «ìîíóìåíòàëüíîãî åïi÷íîãî ñòèëþ» â óêðà¿íñüêié ïðîçi öüîãî ïåðiîäó ñòàâ ðîìàí Ï.
Çàãðåáåëüíîãî «Ðîçã³í», 1976 ð. (Äåðæàâíà ïðåìiÿ ÑÐÑÐ 1980 ð.), ó ÿêîìó çìàëüîâóâàëàñÿ ðàäÿíñüêà
åïîõà äîáè íàóêîâî-òåõíi÷íî¿ ðåâîëþöi¿. Çàâäÿêè iäåéíié ºäíîñòi ãåðî¿÷íî¿ áiîãðàôi¿ àêàäåìiêà-êiáåðíåòèêà
Ïåòðà Êàðíàëÿ ç iñòîðiºþ ðàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà îñîáèñòå i äåðæàâíå ó òâîði îòîòîæíþâàëîñÿ, à â³ä
ñóòí³ñòü ñîöiàëüíîãî àíàëiçó çàìiíÿëàñÿ ìîðàëüíî-åòè÷íîþ ïðîáëåìàòèêîþ.
Áëèçüêèìè äî ò. çâ. «õèìåðíî¿ ïðîçè» áóëè ðîìàíè «Ëåâèíå ñåðöå» (1978) òà «Âèãíàííÿ ç ðàþ» (1985).
Ãîñòðîìó âèêðèòòþ ñîöiàëüíèõ i ìîðàëüíî-åòè÷íèõ ïðîáëåì áóëè ïðèñâÿ÷åíi ðîìàí «Ïiâäåííèé êîìôîðò»
(1984) òà ïîâiñòi «Â-âàí» (1988) i «Ãîëà äóøà» (1992). Àêòèâíà òâîð÷à äiÿëüíiñòü Ï. Çàãðåáåëüíîãî íå
ïðèïèíÿºòüñÿ i â íàø ÷àñ. Ñâiä÷åííÿì öüîãî ñòàëè éîãî òâîðè îñòàííiõ ðîêiâ: «Òèñÿ÷îëiòíié Ìèêîëàé»,
«Þëiÿ», «Áðóõò».

ÃÐÈÃ²Ð ÒÞÒÞÍÍÈÊ
(1931–1980)
Ãðèã³ð Òþòþííèê (çà ïàñïîðòîì — Ãðèãîð³é Ìèõàéëîâè÷, àëå çà ë³òåðàòóðíå ³ì’ÿ âçÿâ ñîá³ «Ãðèã³ð»,
ùîá õî÷ ÿêîñü ðîçð³çíèòèñÿ ç³ ñâî¿ì ñòàðøèì áðàòîì ïî áàòüêîâ³, â³äîìèì ïèñüìåííèêîì, àâòîðîì
ðîìàíó «Âèð», Ãðèãîð³ºì Òþòþííèêîì, ÿêèé çà ïàñïîðòîì — ªãîð) íàðîäèâñÿ 5 ãðóäíÿ 1931 ðîêó
â ñåëÿíñüê³é ðîäèí³ ó ñåë³ Øèë³âö³ íà Ïîëòàâùèí³. 1937 ðîêó, êîëè Ãðèãîðó áóëî ø³ñòü ðîê³â, éîãî
áàòüêà çààðåøòóâàëè îðãàíè ÍÊÂÑ, ³ç çàñëàííÿ â³í íå ïîâåðíóâñÿ. Ìàëîãî Ãðèãîðà çàáðàâ äî ñåáå íà
Äîíáàñ äÿäüêî Ô³ë³ìîí. Ï³ä ÷àñ â³éíè Ãðèã³ð, ðÿòóþ÷èñü â³ä ãîëîäó, ïîâåðíóâñÿ ï³øêè äî ìàòåð³ íà
Ïîëòàâùèíó.
Íàâ÷àâñÿ ìàéáóòí³é ïèñüìåííèê ó Ç³íüê³âñüêîìó ðåì³ñíè÷îìó ó÷èëèù³. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïðàöþâàâ íà
Õàðê³âñüêîìó çàâîä³ ³ì. Ìàëèøåâà ñëþñàðåì, àëå çàõâîð³â, ïîâåðíóâñÿ â Øèë³âêó ³ ñòàâ êîëãîñïíèêîì. Çà
«âòå÷ó» ³ç çàâîäó (áî æ ìóñèâ â³äïðàöþâàòè òðè ðîêè) çà òîä³øí³ìè çàêîíàìè â³äñèä³â 4 ì³ñÿö³ â êîëîí³¿.
Ãðèã³ð âåðòàºòüñÿ äî ðîäè÷³â íà Äîíáàñ. Çâ³äòè ï³øîâ â àðì³þ, ñëóæèâ ó ìîðôëîò³ íà Äàëåêîìó Ñõîä³.
Òàì æå ïî÷àâ ïèñàòè. Ï³ñëÿ äåìîá³ë³çàö³¿ çàê³í÷èâ âå÷³ðíþ øêîëó ³ 1957 ðîêó âñòóïèâ íà ô³ëîëîã³÷íèé
ôàêóëüòåò Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó.
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1961 ðîêó æóðíàë «Êðåñòüÿíêà» íàäðóêóâàâ ïåðøå îïîâ³äàííÿ Ãðèãîðà Òþòþííèêà «Â ñóìåðêè»,
íàïèñàíå ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Òîä³ æ â³í ïåðåêëàâ éîãî óêðà¿íñüêîþ ³ â³äòîä³ ïèñàâ ëèøå ð³äíîþ
ìîâîþ.
1962 ðîêó â³í çàê³í÷èâ íàâ÷àííÿ ³ ðàçîì ³ç äðóæèíîþ âè¿õàâ íà Äîíáàñ, äå ïðàöþâàâ ó÷èòåëåì ó
âå÷³ðí³é øêîë³. Ç 1963 ðîêó Ã. Òþòþííèê ïåðå¿çäèòü äî Êèºâà, ïðàöþº â ðåäàêö³¿ ãàçåòè «Ë³òåðàòóðíà
Óêðà¿íà», çãîäîì ó ñöåíàðí³é ìàéñòåðí³ ê³íîñòóä³¿ ³ì. Î. Äîâæåíêà, ó âèäàâíèöòâàõ «Ðàäÿíñüêèé
ïèñüìåííèê», «Ìîëîäü», «Äí³ïðî», «Âåñåëêà».
1966 ðîêó âèéøëà ïåðøà êíèæêà éîãî îïîâ³äàíü «Çàâ’ÿçü». 1968 ðîêó «Ë³òåðàòóðíà ãàçåòà» îãîëîñèëà
âñåñîþçíèé êîíêóðñ íà êðàùå îïîâ³äàííÿ. Ãðèãîðîâ³ Òþòþííèêó áóëî ïðèñóäæåíî ïðåì³þ çà îïîâ³äàííÿ
«Äåðåâ³é». Ó 1970-ò³ ðîêè âèéøëè äðóêîì éîãî çá³ðêè íîâåë «Áàòüê³âñüê³ ïîðîãè» (1972), «Êðàéíåáî»
(1975), «Êîð³ííÿ» (1978), çá³ðêè äëÿ ä³òåé «Ëàñî÷êà» (1970), «Ñòåïîâà êàçêà» (1973), ïîâ³ñò³ «Êëèìêî»
(1976) òà «Âîãíèê äàëåêî â ñòåïó» (1978).
Çà êíèæêè «Êëèìêî» ³ «Âîãíèê äàëåêî â ñòåïó» Ãðèãîðîâ³ Òþòþííèêó ïðèñóäæåíî ë³òåðàòóðíó ïðåì³þ
³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè 1980 ðîêó â ãàëóç³ äèòÿ÷î¿ ë³òåðàòóðè, ÿêó âæå íåìîëîäèé ïèñüìåííèê ñïðèéíÿâ ÿê
îáðàçó. ×èíîâíèöüêèé äèêòàò íàä ë³òåðàòóðîþ, íåìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòè ñåáå, îñîáèñò³ ïðîáëåìè —
âñå öå é ñòàëî ïðè÷èíîþ éîãî ñàìîãóáñòâà 7 áåðåçíÿ 1980 ðîêó. Òâîð÷³ñòü Ãðèãîðà Òþòþííèêà áóëà
ïîñìåðòíî â³äçíà÷åíà Äåðæàâíîþ ïðåì³ºþ ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà â áåðåçí³ 1989 ðîêó.

ÎËÅÊÑ²É ÊÎËÎÌ²ªÖÜ
(1919–1994)
Äðàìàòóðã Îëåêñ³é Ôåäîòîâè÷ Êîëîì³ºöü íàðîäèâñÿ 17 áåðåçíÿ 1919 ðîêó â ñåë³ Õàðê³âöÿõ
Ëîõâèöüêîãî ðàéîíó íà Ïîëòàâùèí³ â ñåëÿíñüê³é ðîäèí³.
Íàâ÷àâñÿ íà ðîá³òôàö³ ïðè Õàðê³âñüêîìó ³íñòèòóò³ ðàäÿíñüêî¿ òîðã³âë³, à ç 1938 ïî 1941 ð³ê — ó
Õàðê³âñüêîìó óí³âåðñèòåò³. Ôðîíòîâèê. Ç 1950 ïî 1953 ð³ê ïðàöþâàâ ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì ãàçåòè
«Ìîëîäü Óêðà¿íè», ç 1953 ïî 1960 — çàâ³äóþ÷èì â³ää³ëîì æóðíàëó «Çì³íà». Ïåðøà êíèæêà — çá³ðêà
îïîâ³äàíü «Á³ëà êðèíèöÿ» — âèéøëà äðóêîì 1960 ðîêó. Îäíàê ïîïóëÿðí³ñòü Î. Êîëîì³ºöü çäîáóâ ÿê
äðàìàòóðã.
Ïåðøà ï’ºñà Î. Êîëîì³éöÿ «Ôàðàîíè» (1961), ÿêà ñïèðàëàñÿ íà óêðà¿íñüê³ òðàäèö³¿ òðàâåñò³éíî¿
äðàìè, íà òë³ îäíîìàí³òíèõ «êîëãîñïíèõ êîìåä³é» 50 —60-õ ðîê³â îäðàçó ïî÷àëà ñïðèéìàòèñÿ ÿê òâ³ð
íîâàòîðñüêèé, çàñâ³ä÷èâøè íåáóäåííèé òàëàíò äðàìàòóðãà. Íåâäîâç³ ç’ÿâèëèñÿ ï’ºñè «×åáðåöü ïàõíå
ñîíöåì» (1963), «Ïëàíåòà Ñïåðàíòà» («Ïëàíåòà Ñïîä³âàíü») (1966), «Êåëèõ âèíà äëÿ àäâîêàòà» (1969),
«Ãîðëèöÿ» (1970), «Ïåðøèé ãð³õ» (1971), «Çà äåâ’ÿòèì ïîðîãîì» (1972), «Ñð³áíà ïàâóòèíà» (1977),
«Êàì³íü ðóñèíà» (1982), «Ñàí³òàðíèé äåíü» (1983), «Çëèâà» (1985), «Ñâÿò³ ãð³øíèö³» (1989) òà ³íø³. Çà
ðîìàíòè÷íó äèëîã³þ «Ãîëóá³ îëåí³» (1973) ³ «Êðàâöîâ» (1975) Î. Êîëîì³ºöü áóâ óäîñòîºíèé Äåðæàâíî¿
ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà (1977). Íîâàòîðñüêîþ ó ðîçêðèòò³ òåìè ïðàö³ ñòàëà ï’ºñà «Äèêèé
Àíãåë» (1979), ó ÿê³é äðàìàòóðã çâåðòàâñÿ äî êîíêðåòíèõ ïîòðåá ëþäèíè, âäàþ÷èñü äî ïîãëèáëåíîãî
ïñèõîëîã³÷íîãî àíàë³çó ñêëàäíî¿ îñîáèñòîñò³.
Ïîìåð Î. Êîëîì³ºöü 23 ëèñòîïàäà 1994 ðîêó. Ïîõîâàíèé ó ñåë³ Õàðê³âöÿõ.

ÞÐ²É ÌÓØÊÅÒÈÊ
(íàð. 1929 ð.)
Þð³é Ìèõàéëîâè÷ Ìóøêåòèê íàðîäèâñÿ 21 áåðåçíÿ 1929 ðîêó â ñåë³ Âåðò³¿âö³ íà ×åðí³ã³âùèí³ â ðîäèí³
â÷èòåëÿ. 1953 ðîêó Þ. Ìóøêåòèê çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò. Ç 1956 ïî 1972 ð³ê Þ. Ìóøêåòèê
ïðàöþâàâ ó æóðíàë³ «Äí³ïðî», ç 1958 ðîêó — ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì. Ç 1986 ðîêó — ïåðøèé ñåêðåòàð
ïðàâë³ííÿ Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè, à ç 1989 ðîêó — ãîëîâà ðàäè ÑÏÓ.
Ë³òåðàòóðíó òâîð÷³ñòü Þ. Ìóøêåòèê ðîçïî÷àâ îïîâ³äàííÿì «Ïåðåä ãðîçîþ» (1952). Ïåðøèé óñï³õ
ìîëîäîìó ïðîçà¿êîâ³ ïðèíåñëà ³ñòîðè÷íà ïîâ³ñòü «Ñåìåí Ïàë³é» (1954). Ðîìàí «Ãàéäàìàêè» (1957)
óòâåðäèâ Þ. Ìóøêåòèêà â ë³òåðàòóð³ ÿê ïèñüìåííèêà ³ñòîðè÷íî¿ òåìè. Íàñòóïí³ òâîðè áóëè ïðèñâÿ÷åí³
âîºíí³é (ïîâ³ñò³ «Âîãí³ ñåðåä íî÷³» (1959), «Á³ëü» (1978); ðîìàíè «Æîðñòîêå ìèëîñåðäÿ» (1973), «Â³õîëà»
(1983)) òà ñ³ëüñüê³é òåìàì (ïîâ³ñòü «×îðíèé õë³á» (1960); ðîìàíè «Ïîçèö³ÿ» (1979; Äåðæàâíà ïðåì³ÿ
Óêðà¿íè ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, 1980), «Ðóá³æ» (1984; Äåðæàâíà ïðåì³ÿ ÑÐÑÐ, 1987)), ³íòåë³ãåíö³¿ (ïîâ³ñò³

«Äåíü ïðîë³òàº íàä íàìè» (1967), «Ñòàðèé ó çàäóì³» (1978); ðîìàíè «Êðàïëÿ êðîâ³» (1964), «Á³ëà ò³íü»
(1977)) òîùî. Ïîâòîðíî çâåðíóâøèñü äî ³ñòîðè÷íî¿ òåìè, Þ. Ìóøêåòèê ñòâîðèâ îðèã³íàëüíèé ³ ö³êàâèé
çà êîíöåïö³ºþ öèêë, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç³ çá³ðîê íîâåë: «Çåëåíåº æèòî» (1965), «Ñìåðòü Ñîêðàòà» (1971)
òà «Ñåëåíà» (1989). Äî öèõ çá³ðîê óâ³éøëè íîâåëè, ñåðåä ÿêèõ º ñïðàâæí³ ïåðëèíè æàíðó, ïðèñâÿ÷åí³
òðàã³÷íèì, äðàìàòè÷íèì êîë³ç³ÿì ëþäñüêîãî æèòòÿ: «Ñìåðòü Ñîêðàòà», «Ñóä», «Ñîëîäêå æèòòÿ Îíèê³ÿ
Çàéöÿ» òà ³í.
Òàëàíò Þ. Ìóøêåòèêà ÿê ³ñòîðè÷íîãî ðîìàí³ñòà íàéïîâí³øå ðîçêðèâñÿ â ðîìàíàõ «ßñà» (1987), ó
öåíòð³ ÿêîãî — îáðàç êîøîâîãî â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî ²âàíà Ñ³ðêà; òà «Ãåòüìàíñüêèé ñêàðá» (1993),
ïðèñâÿ÷åíèé íàêàçíîìó ãåòüìàíîâ³ Ïàâëó Ïîëóáîòêîâ³, ùî çàãèíóâ çà âîëþ Óêðà¿íè â êàò³âí³ Ïåòðà ².
1994 ðîêó âèéøîâ äðóêîì íîâèé ³ñòîðè÷íèé ðîìàí ïèñüìåííèêà «Íà áðàòà áðàò» (1993), ó ÿêîìó
çìàëüîâàíî ïî÷àòîê ôàêòè÷íî ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè íà Óêðà¿í³ (ÿêà ï³çí³øå ä³ñòàëà íàçâó «Ðó¿íè») ï³ñëÿ
ñìåðò³ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, êîëè ãåòüìàí ²âàí Âèãîâñüêèé çðîáèâ â³ä÷àéäóøíó ñïðîáó ïîâåðíóòè
Óêðà¿í³ âòðà÷åíó íåçàëåæí³ñòü. Àëå, íåçâàæàþ÷è íà áëèñêó÷ó ïåðåìîãó íàä Ìîñêîâñüêèì â³éñüêîì ï³ä
Êîíîòîïîì ó ÷åðâí³ 1859 ðîêó, éîìó íå âäàëîñÿ çóïèíèòè õâèë³ áðàòîâáèâñòâà, ÿêå ðîçäìóõóâàëîñü
çîâí³øí³ìè ñèëàìè.
Þ. Ìóøêåòèê æèâå ³ ïðàöþº â Êèºâ³, àêòèâíî âèñòóïàþ÷è â ïðåñ³ ç ïóáë³öèñòè÷íèìè òà ë³òåðàòóðíîêðèòè÷íèìè ñòàòòÿìè.
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