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З
гадується: з півтора десятка років тому у складі сформованої Олесем Гонча�
рем делегації Української Ради Миру, що відбула до столиці Баварії Мюн�
хену, я  побував удома в одного німецького професора. Був той візит "за про�

грамою", неафішована мета якого, очевидно, полягала в одному: аби ми на власні очі по�
бачили, як живе рядовий німецький професор та порівняли це з життям представників
цього "клану" в Україні.

Ані розмір платні, ані комфортність чудово умебльованого триповерхового особня�
ка, що в ньому жив господар, не надавались, звісно, для жодного порівняння. Але, при�
гадую, зацікавило мене  інше: галерея портретів, мальованих здебільшого олійними фар�
бами, що займали всі стіни вітальні�зали на першому поверсі. Більшість зображених, бу�
ли в середньовічному вбранні, нагадували якихось рицарів або князів.

� Мабуть, це у вас портрети баварських князів? � поспішив я задовольнити свою до�
питливість, на що господар, усміхнувшись, відповів:

� Та ні � це мій рід, починаючи з ХУ століття.
І, відчувши зацікавлення, почав переходити від портрета до портрета. Мовляв, це �

мій предок, вірніше � пра�пра�пра�предок, який жив отоді�то та про якого відоме те�то
й те�то… Були під портретами коротенькі довідки про тих, хто на них зображений, але
баварський професор прізвища та дати, як і іншу інформацію, видобував з пам'яті.

Зізнаюся:  подібним знанням своєї родової генеалогії я був не те що приголомшений,
а майже шокований. Тим більше, що той професор � аж ніяк не виняток у своїй країні.
Потужна родова пам'ять � то загалом одна з прикмет і німецького, і, як я переконався,
немало поїздивши по світу, західноєвропейського люду  загалом.

І ще в одному  щиро тут зізнаюся: повернувшись з тієї подорожі в Україну, я захо�
дився "копати" корені власного древа, які на той час були мені відомі не далі прапрадіда.
Та як я не докопувався, корені відкрилися найглибше лише до початку ХІХ століття. Це
� по матері, де предки належали до духовенства. Батьківський же селянський рід пови�
тий невідомістю і в ще ближчому до нас часі. Де вже більшості з нас і прозирати в оті
півтисячі чи й більше років, відкриті для  того баварського професора! Двісті років � для
нас вже і це багато, адже в переважній своїй масі наш співвітчизник далі однієї сотні
років не бачить. Знають батька, знають діда, а запитайте, прошу, чи всі знають ім'я
прадіда чи тим більше прапрапрадіда?

"Хвороби в галузі національної пам'яті", � назвав одну зі своїх статей видатний ук�
раїнський педагог Григорій Ващенко. Тож перефразовуючи ці слова, як не запитати: а в
галузі нашої родової пам'яті � хіба це не хвороби?

Одначе, як тут не відзначити: у давнину були ми в цьому плані незмірно здоровіши�
ми. Перечитаймо, скажімо,  "Велесову книгу" з її щонайпильнішою увагою до витоків
наших предків�русичів. Або згадаймо давньокиївські літописи, авторів яких, як�от Не�
стора�літописця, пильно цікавило "откуду єсть пошла земля руськая, та хто первіє по�
чав в Києві княжити". Або твори середньовічних українських поетів ХУ�ХУІІ століть,
які у пошуках генеалогічного дерева  своїх видатних сучасників (як�от Петра Сагайдач�
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ного чи Костянтина Острозького) діставалися ледь не до часів усесвітнього потопу.
І тут постає питання: то як же  стали ми  Іванами, Петрами, Ярославами, Микола�

ми, які не пам'ятають свого роду, як занехаяли той критерій, за яким розпізнаються і
рівень самосвідомості народу, і рівень його культури? Годі й казати, що причин тут ба�
гато. Адже було нас і палено, й стріляно, й виселено. А особливо ж заповзялися виби�
вати з нас і родову й національну пам'ять, відколи ми,  українці, потрапили в колоніаль�
ну залежність від Росії. Її вперті та цинічні домагання прищепити нам кочівницько�
кріпацьку ментальність, яка не відзначається глибоким пошанівком до власних витоків,
врешті решт, не лишилися без успіху: порівняно з давніми часами родова пам'ять ук�
раїнців критично ослаблена.

Не маймо сумнівів стосовно того, що це і є однією з причин нашої роз'єднаності, не�
сконсолідованості, яка так нині нам перешкоджає сформуватися у сильну націю, міцно
утвердити свою державу.

Усе це роздуми, що їх викликає у мене унікальна за своєю значимістю книжка, що з
нею ти, читачу, наразі знайомишся. Відомий київський письменник, професор Віктор
Жадько прагне відповісти  у ній на запитання: а бодай   хоч пам'ять наших світочів�пись�
менників ми, українці, чи бережемо?

Леле! � і стосовно цього відповідь у нього скорше негативна, аніж позитивна. Адже,
як упевнився він, і час народження та смерті багатьох діячів нашої літератури забуті, й
обставини їхнього життя і творчості дуже часто в тумані, і місце поховання теж нерідко
невідоме.  Хтось вигукне: "Але це ж письменники, це творці українського народу як
нації!" � і, звичайно, в своєму обуренні матиме рацію. Адже де дітися від правди: ось та�
кими нехлюями є ми  навіть у ставленні до своєї інтелектуальної еліти. Промовистий це
факт, який ще і ще раз увиразнює, наскільки болючою є для нас  проблема відновлення
своєї історично�родової пам'яті.

До честі В. Жадька, котрий набув неабиякого досвіду в цього роду тематиці у попе�
редніх своїх історичних фотоілюстрованих довідниках � "Байковий некрополь" та "Ук�
раїнський некрополь", Віктор немало попрацював, аби початкова та фінішна дати
київських  письменників, починаючи з раннього середньовіччя, таки були встановлені. У
цьому виданні є також вулиці та меморіальні дошки, парки та сквери, вулиці та
бульвари, будинки і кладовища � все, що пов’язано з життям, творчістю і вічним
спочинком літераторів. Потребувало це  часом досить копітких пошуків у друкованих
джерелах та в архівах. А окрім того, й  спогади осіб, котрі пам'ятають тих або інших
письменників, також йому вельми придалися.  

Зазначу, що автор � києвознавець, письменник і журналіст в одній особі Віктор
Жадько � людина неспокійного дослідницького характеру, невтомний ентузіаст і
справжній українець. Він узявся за справу звитяжну, яку можна порівняти з подвигом.

Книга В. Жадька має передовсім меморіально�некропольний характер, це робота по
каталогізації могил столичних майстрів пера. Значення її надзвичайно важливе для
відродження історичної пам’яті українського народу, формування духовного світу нації.
На письменницькому  матеріалі вона подає вельми корисну, незаміниму для всього
суспільства науку пошани до наших пращурів, розкриває ті джерела історичної пам'яті,
без розчищення та  відновлення яких будувати Україну як високоцивілізовану та висо�
кокультурну державу неможливо. Анатолій ПОГРІБНИЙ,

голова Київської організації 
Національної Спілки письменників України
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Òой, хто хоч раз бував у Києві і бачив його мальовничі краєвиди, золотоверхі

бані соборів і церков, особливо, під час заходу сонця, коли розкішна зелень

щедро налита небесним промінням, навряд чи забуде цю блаженну картину.

Вочевидь те вразило свого часу і Павла Тичину:

ННаадд  ККииєєввоомм  

  ззооллооттиийй  ггоомміінн,,

ІІ  ггооллууббии,,  іі  ссооннццее

ВВннииззуу  



ДДннііппрроо  ттооррккааєє  ссттррууннии......

Люблю Київ осінній, в період бабиного літа: коли ледь�ледь мрячить дощик, іще тепло й

безвітряно, а місто забарвлене різнокольоровим листям, як корабель у свято прапорами. Це

час роздумів, підбиття підсумків, споминів � і гірких і щасливих. Краплини тихо горнуться до

кам'яної бруківки, шелестять на асфальті, бентежно шепочуться із позолоченим листям...

Йду тими самими вулицями, що й десятки, сотні років тому ходили майстри пера, повз

будинки, в яких жили літератори, повз приміщеня, з яких вирушали в світ перші книжки

письменників...

Київ вабить унікальним ландшафтом і широковідомими архітектурними ансамблями, ес�

тетично вписаними в природнє середовище. Створюється цілісний фасад історичного, літе�

ратурного міста над Дніпром�Славутою � від Кирилівських висот до заплави Либеді й Лісо�

вої гори. Подумки охоплюю чарівливу понораму від Наводницького міського парку із за�

повідною площею Видубицького монастиря, Києво�Печерської лаври, схилів Липського па�

горба аж до Володимирової гори, Софійського собору та Андріївської церкви. Багата та са�

мобутня література виникла в Києві ще в добу раннього середньовіччя. Основою її розвитку

став високий рівень матеріальної та духовної культури українського народу, свідченням яко�

го є найдавніший твір про історію України �"Велесова книга" чи "Влес книга", або ж, як її ще

називають в наукових колах, � "дощечки Ізенбека". Чому Ізенбека? Бо саме він і знайшов

дощечки.

Стародавніми пам'ятками, як відомо, писемності Києва вважаються Остромирове Єван�

геліє та Ізборники Святослава (обидві � ХІ століття). Тоді ж написано перші твори оригіна�

льної давньоруської літератури. Основними її жанрами є літописи ("Повість временних літ",

"Київський літопис"), просвітницька проза ("Слово про закон і благодать" Іларіона), житія

("Києво�Печерський патерик"), паломницька література.

Однією з найвидатніших літературних пам'яток того часу є давньоруська героїчна поема

“Слово о полку Ігоревім” та  "Повчання дітям" Володимира Мономаха, який був ще й  пись�

менником.

Літературна спадщина Володимира Мономаха дійшла до нас трьома творами �"Повчан�

ня дітям", "Грамоткою" (листом) до князя Олега Святославича та молитвою, і належить до

найцінніших пам'яток писемності Київської Русі.

Володимир�Василій Всеволодович Мономах (1053�1125) � син Всеволода Ярославича,

онук Ярослава Мудрого і водночас онук, з боку матері, дочки візантійського імператора Ко�

стянтина IX Мономаха (від якого й дістав своє прізвище) прожив довге, багате на події

життя. Володимир Мономах дістав належне виховання, високу на ті часи й різнобічну освіту.

Водночас � був активним державним діячем, організував кілька переможних походів проти
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лютих ворогів Русі � половців, виступав за єдність Руської землі (хоча й сам брав участь

у міжкнязівських усобицях), законодавчо дещо послабив гніт і визискування народних мас,

підтримував духовенство, яке тоді було основним носієм і популяризатором писемності,

сприяв розвиткові літописання.  Володимир Мономах надавав великої ваги і правовим нор�

мам: він розширив “Правду Руську” свого діда, залишив по собі “Статут Володимира Все�

володовича”, який пізніше був включений у широку редакцію “Правди Руської”.

Усі три твори Володимира Мономаха збереглися в Лаврентіївському спискові "Повісті

минулих літ", де їх вміщено під 1096 роком. Доробок Володимира Мономаха перекладено

багатьма мовами. Українською мовою славетні пам'ятки Мономахового пера вперше видру�

кувано без будь�яких скорочень 1986 року.

...Сімнадцяти літ, десь 1073 року, був прийнятий ігуменом Феодосієм до Києво�Печерської

обителі "временник, єжи нарицається" Нестор+Літописець (бл. 1055 � бл. 1114), достеменніше �

киянин із берегів річки Ситомлі (нині � Сирець), що впадала на Оболоні в Почайну. Йому, "чор�

норизцеві Феодосієвого монастиря Печерського", належить авторство "Повісті минулих літ"

("Звідки пішла Руська земля і хто в ній спершу почав князювати і як Руська земля постала"). Він

же створив "Сказання про Бориса і Гліба" та "Житіє Феодосія Печорського", що збереглися до на�

ших днів. Автор прагнув укласти узагальнену історичну картину всієї "Руської землі нашої" як єди�

ного державного цілого.

Нестор�Літописець не лише впорядкував текст свого попередника � перший київський

літопис "Київські зведення", а й суттєво доповнив його впродовж 1111�1113 років. 

Спогадами для його праці поділилися печерський хлібопек (келар) Федір, який близько

знав святого Феодосія, та чернець, колишній воєвода київського князя Янь (помер у 90 літ

1105 року), що доводився сином воєводи й "тисяцького Ярослава Мудрого Вищати", а той,

у свою чергу, був за батька новгородського посадника за Ізяслава Ярославича Остромира�

Йосифа (помер 1060 року), якому київський дяк Григорій 1056�1057 років переписав Єван�

геліє � найдавнішу рукописну пам'ятку Київської Русі.

У своїй "Повісті" Нестор прихильно змальовує образи князів�державотворців Володи�

мира Святого та Ярослава Мудрого (977�1054). Він застерігає удільних володарів од чвар

і розбрату, а "Руську землю", вже з перших рядків її історії, і насамперед � древній Київ,

підносить як могутню й нескорену країну та столицю військово�дружинницького ладу. Вус�

тами одного з мужів висловлена наскрізна думка цього твору: "Чому у вас між собою чвари?

А нечестивці плюндрують землю Руську. Згодом поквитаєтесь, а зараз вирушайте назустріч

ворогам � або з миром, або з війною...". 

Помер Нестор�Літописець приблизно 1114 року (принаймні з цього часу нема про ньо�

го жодних звісток), і поховано його в печері Києво�Печерського монастиря. 1829 року над

срібною ракою Нестора�Літописця встановлено мідну карбовану й позолочену меморіальну

дошку. Один із київських провулків названо на честь Нестора, меморіальну дошку встанов�

лено на будинку №4 на території Києво�Печерської лаври. 1988 року вірменський скульп�

тор Ф.М. Согоян виготовив пам'ятник Нестору, який встановлений у сквері навпроти Ла�

ври.

...Поряд із книгами релігійного змісту, історичними хроніками, географічними творами,

в Києві переписували й перекладали з іноземних мов різноманітні твори, зокрема, роман
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"Александрія" � життєпис Олександра Македонського. Важливу роль у розвитку

художньої літератури відігравала й усна народна творчість, зокрема, билини, історичні пісні

та думи. Вони збагачували своїми патріотичними ідеями та художніми образами творчість

письменників. Серед відомих українських літературних діячів Києва ХVІІ�ХVІІІ століття

передусім заслуговують на шанобливу згадку майстри слова � І.Борецький,

М.Смотрицький, Л.Зизаній, З.Копистенський, П.Беринда, І.Ґалятовський, І.Ґізель,

Л.Баранович, Г.Кониський, М.Довгалевський,

Ф.Прокопович, Г.Сковорода. З Києвом

пов'язані життя й діяльність багатьох

українських письменників ХХ століття. 

Тут деякий час жили: світоч української літе�

ратури й національного духу Тарас Шевченко,

Микола Костомаров, Анатолій Свидницький,

Пантелеймон Куліш,  письменники � Марко Во�

вчок, Михайло Максимович, Павло Житець�

кий. У другій половині ХІХ � на початку XX

століття в столиці жили, працювали й творили:

М.Старицький, І.Нечуй�Левицький, М.Драго�

манов, Олена Пчілка, Леся Українка,

В.Самійленко, Б.Грінченко, С.Васильченко,

А.Кримський...

У Києві бували також �  І.Франко, М.Кро�

пивницький, О.Маковей, О.Кобилянська,

В.Стефаник, А.Тесленко, І.Карпенко�Карий, М.Коцюбинський. Зі столицею пов’язують

біографи Миколу Гоголя. Тут жили й російські письменники: М.Лєсков та О.Купрін,

Л. Толстой, Ф.Тютчев, М.Булгаков, А.Ахматова, класик єврейської літератури Шолом�

Алейхем. Місто на Дніпрі знало польського поета А.Міцкевича, французького класика

О.Бальзака, чеського гумориста й сатирика Я.Гашека, американського романіста Т.Драй�

зера...

У радянський період, 1920�ті роки, у місті діяли літературні групи та об'єднання.

Уславили себе взірцевою художньою якістю письменники, що входили до групи неокласиків

(М.Зеров, М.Драй�Хмара, Ю.Клен, П.Филипович, М.Рильський) та до літорганізації

“Ланка”: (Є.Плужник, В.Підмогильний, Б.Антоненко�Давидович, Г.Косинка,

Т.Осьмачка та інші).

З 1930�х років у столиці існує Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка (з 1968�

Центральний архів�музей літератури та мистецтва). 1930 року відкрився Будинок літера�

торів, 1934 � створено Спілку письменників України, яка не стала органом догоджання

партійній номенклатурі, а також � Укрлітфонд. Хрущовська "відлига" другої половини 50�х

� початку 60�х років породила таке явище суспільно�культурного життя, як "шістдесят�

ництво" � рух творчої молоді, котра сповідувала нову тематику, думки, відмінні від офіційних,

i стала основою опозиції режиму в Україні.
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Âèäàâíè÷à ä³ÿëüí³ñòü 
Êè¿âñüêî¿ ìèòðîïîë³¿

У ХУІ � ХУІІ столітті Києво�Печерська

лавра стає осередком запеклої релігійної

боротьби проти впливу римо�католицького

віровизнання. Ця боротьба мимоволі сприяла

ознайомленню з культурою Західної Європи,

спонукала до інтенсивної розбудови Лаври. 1615

року тут створюється друкарня.

Лаврські видавці випускали "простою" мовою

переважно більш � менш світські тексти,

а літургійні й богословські � церковнослов'янською. Видатною подією в культурному

житті став вихід 1627 року "Тріаді пісної", в якій синаксарі Никифора Каліста Ксанфо�

пула були вміщені в перекладі Т.Земки з грецької та тогочасну українську літературну

мову.

Митрополит Лаври Самуїл Миславський під час перебування Катерини II в Києві

1767 року, звертаючись у справах єпархії, просив дозволу "...на створення окремої дру�

карні для потреб Київської академії". Імператриця не заперечила, але утримання й кон�

троль за її діяльністю покладала не на академію і митрополію, а на Печерську Лавру.

В шостому пункті указу від 15 березня 1787 року зазначено: "Повелеваем при Ака�

демии завести гражданскую типографию для печатания книг как на российском, так и на

иностранных язиках, содержа сию типографию в Киево�Печерской Лавре, и наблюдая,

чтобы тут не были издаваемые книги, противные православной вере нашей, или же на�

полненные нелепыми заблуждениями просвещению и добрым правам несходственным".

Уже через рік побачила світ перша книжка � "Часослов з Богом". 1618 року вийшло

ще одне видання � "Візерунок цнот" ("Взірець доброчесності"), присвячене засновнику

друкарні. У наступні два десятиліття у Лаврській друкарні видрукувано понад 20 назв

книжок.

На перший погляд, ця кількість не вражає. Але згадаймо, що тоді друкарська спра�

ва була роботою ручною, копіткою. Книгодрукування було справжнім мистецтвом.

Старі книжки з їхніми шрифтами, гравюрами, вибагливими заставками й кінцівками, ху�

дожніми ініціалами є шедеврами. Лаврські друкарі використовували дві фарби � чорну

й червону, що робило текст більш привабливим. 

Оправи лаврських книжок виготовлялися з міцних дощок, обтягнутих шкірою. Крім

того, оправи мали орнаментовані металеві застібки, були оздоблені гравірованими мідни�

ми, срібними чи навіть золотими прикрасами. В центрі оправи містився медальйон із зо�

браженням на біблійну тему.
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У наступні роки друкарня нарощує виробництво, виходять у світ підручники: "Гра�

матика польская" (1791) та "Начальныя правила латинскаго языка" (1794, 1798)

Семігіановського, "Грамматика, руководствующая к славяно�российского языка"

(1794) Аполлоса (Байбакова).

Час від часу друкуються й наукові доробки вихованців академії та книжки історич�

ного змісту: "Таврикия или известия древнейшия и новейшия о состоянии Крыма и его

жителях" (1788), "Краткое историческое описание Киево�Печерской лавры" (1791),

"Достопамятные древности в Киеве" (1795, 1801, 1805), "Известия о погребенных

в Киеве князьях" (1795), "Краткое известие о Киеве" (1795, 1801), "Киевский синоп�

сис" (1823). 

Новий етап у розвитку книгодрукування, в зміцненні матеріально�технічної бази ви�

давництва Академії і в розширенні тематики книг пов'язаний із ім'ям вченого, академіка,

київського митрополита Євгенія (Болховітінова).

Спочатку друкарня розміщувалась у невеличкому одноповерховому дерев'яному бу�

динку, зображення якого збереглося на гравюрі 1638 року. Потім на тому місці з почат�

ку XVIII століття збудований одноповерховий кам'яний будинок, який частково згорів

1718 році. У 1851�1856 роках надбудований другий цегляний поверх. У такому вигляді

бароковий будинок зберігся. Тепер у ньому розміщується Державний музей книги та

друкарства України. 

Книжки, видрукувані в Лаврі, реалізовувалися в трьох київських крамницях.  Слід

зазначити, що Лаврська друкарня, як ми сьогодні сказали б, працювала на

самооплатності. В одному із її звітів читаємо: ”Друкарня на утримання сум ніяких

нівідкіля не одержує, а утримує себе з купівлею паперу і з платнею вільним робітникам

на суми від одних тільки книжок, що надходять у продаж”. При друкарні діяла

малярська школа, яку свого часу відвідував Тарас Григорович Шевченко.

У Лаврській друкарні працювало багато робітників: складачі текстів, друкарі,

різьбярі шрифтів, гравюр, коректори; високоосвічені люди того часу � вчені, письменни�

ки, перекладачі, редактори, художники�гравери. Серед них варто назвати Захарія Ко�

пистенського, який після смерті Єлисея Плетенецького 1624 року став архімандритом і

очолив друкарню; а також наступних керівників друкарні � письменника, лексикографа,

гравера Памву Беринду та письменника, знавця мов, ректора Братської школи, редак�

тора та перекладача Тарасія Земку.

Їхній внесок у розвиток книгодрукування в Києві вагомий. Єлисей Плетенецький,

Захарія Копистенський, Памво Беринда, Тарасій Земка поховані на території Києво�

Печерської лаври біля Успенського собору. 

У написах на їхніх надгробках серед інших чеснот називався великий внесок у роз�

будову друкарні. Зокрема, на могилі Тарасія Земки, "коректора книги та управителя

друкарні", викарбувано: "Типографы! Печатайте книги вечной славы... Пусть будет по�

чтена сия могила, сокрывшая столь благородную особу!".
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Видатною подією в суспільно�політичному і

культурному житті України стало відкриття

1834 року Київського університету св. Володимира, з

яким зв'язаний подальший розвиток книгодрукуван�

ня на підвалині похідної друкарні колишнього Голо�

вного штабу 1�ї армії, яка розпочала діяльність влітку 1835 року. Місце для випуску

книжок відвели в найманому приміщенні для університетських аудиторій, в будинку

Корта, поруч із Печерською фортецею. На її складі значилися: три верстати, виготов�

лені на заводі купця М.Дехтярьова лінійним майстром В.Лосенком, літографський вер�

стат, а також � російський, французький, грецький, слов'янський та арабський шрифти. 

До університетської друкарні строком на один рік зарахували видавничих

працівників колишнього Головного штабу: першим директором став Павло Каменський,

затим � Матвій Могилянський, Антон Деренговський, Петро Коломійцев.

Попервах друкарня виконувала замовлення Тимчасової військової комісії, створеної

для закінчення справ Головного штабу 1�ї армії, а також випускала у світ звіти про стан

навчання в учбовій окрузі, університеті, ліцеї кн. Безбородька, програми й відомості

гімназії, бланки й папери різних відомств. Робота друкарні не була налагоджена, часто

мінялись адміністратори, до того ж відчувалась гостра нестача устаткування й ма�

теріалів, і, звичайно, коштів на зарплатню.

У 1836�1838 роках університет зміцнив та розширив виробничий процес. Друкарня

поповнилася обладнанням, що залишилося після закриття Полоцького училища. У мос�

ковського видавця С.Селівановського придбано два друкарських верстати, а також

російський, латинський, німецький та польський шрифти. Водночас із Петербурга ви�

купили російський та французький шрифти, заголовні букви, каси, півкаси. Через де�

сять років друкарня ще придбала у "... С. Селівановського шрифтів на 318 крб.", а 1849

року � різних шрифтів і математичних знаків � вагою до 170 пудів.

Дещо зросла в ці роки університетська літографія (тобто � друк, для якого форма ви�

готовляється з літографського каменю, так званого вапняку чи доломіту), придбавши

кілька верстатів у видавця А.А.Деренковського, який, до речі, сам працював тут до

1842 року. 

1 квітня 1850 року друкарню передано в оренду київському книготорговцеві І.За�
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вадському строком на 12 років, який дістав звання "університетського друкаря" і став

повноправним господарем редакційно�видавничого обладнання. Згідно домовленості,

орендар виплачував університету щороку "...1000 крб.плати". Контракт не забезпечував

"наукових потреб", тобто � друкування науково � студентських видань університету, та

все ж вигідний у період матеріальної скрути. Із закінченням строку оренди договір про�

довжили на 12, а 1874 � ще на 10 років.

До 1874 року ні університет, ні І.Завадський як орендар не вкладали коштів на по�

повнення устаткування та шрифтів. Тому друкарня не завжди могла виконувати замов�

лення. Випуск книжок в університетській друкарні обходився авторові "... 7 крб. 20 коп.

за аркуш, тоді як в інших друкарнях � від 10 до 12".  За недостатніх коштів це мало важ�

ливе, а іноді � вирішальне значення. Загальна кількість випущеної продукції універси�

тетської друкарні з дня заснування університету до 1860 року складає 411 видань.

Друкарня Київського університету св. Володимира, окрім офіційних паперів, тобто

� бланків, звітів про діяльність навчального закладу, гімназій, учбового округу, друкува�

ла також підручники та учбові посібники для середніх шкіл і книжки київських літера�

торів.

У другій чверті XIX століття друкарня Київського університету св. Володимира за�

лишила помітний слід у розвитку та пропаганді ряду галузей знань, вивчення історії та

археології України, зокрема, Києва. Як відомо, значну роль у цьому дослідженні

відіграла Археографічна комісія, створена 1843 року, офіційна назва назву якої: "Киев�

ская временная комиссия для разбора древних актов", й вона існувала при генерал�гу�

бернаторові. До її складу входили відомі літературознавці та мовники: М.О.Максимо�

вич, М.Д. Іванишев, В.Ф.Домбровський, О.І. Ставровський. За час діяльності (1848�

1921), комісія видала значну кількість цінних історичних досліджень, узокрема � 40 ча�

стин "Архива юго�западной России" (виходив з 1859 по 1917 рік).

Друкарня опублікувала також чотири томи "Пам'ятників" з історії України ХVІ�

XVIII століття, три томи "Летописи" С. Величка, "Летопись" Г. Грабянки та два томи

"Жизнь князя Андрея Михайловича Курбского в Литве и на Волыни". 

На особливу увагу заслуговує перший том "Памятников", виданих Комісією 1845

року. Це � одне з найрозкішніших видань університетської друкарні. Історичні докумен�

ти в томі подано мовою оригіналу � кирилицею, а коментар � цивільним шрифтом.

Книжка містить ілюстративний матеріал, майстерно виконаний літографом Вальнером.

Відкривається видання заголовним аркушем, на якому зображені кольорові фрески

Софійського собору. Привертають увагу і два краєвиди міста із зображенням військо�

вих баталій на суші та Дніпрі. 

...Слід зазначити, що й нині видавництво  Національного університету імені

Т.Шевченка продовжує славну традицію друкарства, започатковану М.Максимовичем

та І.Огієнком: у світ вийшли та виходять сотні унікальних книжок, монографій,

наукових збірників, якими можна погордитися. 
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Дослідники життя і творчості Шевченка

підтверджують факт, що Тарас Григорович

мав можливість стати потенційним співробітником

друкарні�літографії імператорського університету

св.Володимира. 27 листопада 1846 року, відразу ж

після закінчення імператорської академії мистецтв у Петербурзі, він подає прохання на

ім'я попечителя Київського навчального округу О.Траскіна:

""ЙЙооггоо  ппррееввооссххооддииттееллььссттввуу  ппааннуу  ппооппееччииттееллюю  ККииїїввссььккооггоо  ннааввччааллььннооггоо  ооккррууггуу,,

ссввииттии  ййооггоо  ііммппееррааттооррссььккооїї  ввееллииччннооссттіі  ггееннеерраалл

ммааййоорруу  ТТрраассккііннуу  ввіідд  ххууддоожжннииккаа  ААккаа



ддееммііїї  ТТаарраассаа,,  ГГррииггоорр''єєвваа  ссииннаа,,  ШШееввччееннккаа

ППрроошшеенніієє..

ЗЗааккііннччииввшшии  ккууррсс  ннааввччаанннняя  вв ІІммппееррааттооррссььккіійй  ААккааддееммііїї  ммииссттееццттвв  уу ккллаассіі  ппррооффее



ссоорраа  ііссттооррііїї  ККааррллаа  ББррююллллоовваа  іі  ппррииссввяяттииввшшии  ссееббее  ппеерреевваажжнноо  ввииввччееннннюю  ххууддоожжннььооїї

ссттооррооннии  ннаашшооїї  ввііттччииззннии,,  яя  ббаажжаавв  ббии  ззаассттооссууввааттии  ннааббууттіі  ммннооюю  вв ммииссттееццттввіі  ппоогглляя



ддии  ннаа  ооссввііттуу  ззаа  ттииммии  жж  ооссннооввааммии,,  яяккіі  яя  ззаассввооїївв  ссооббіі  ппіідд  ккееррііввннииццттввоомм  ззннааммееннииттооггоо

ммооггоо  ввччииттеелляя..  

АА ттооммуу  ооссммііллююююссьь  ллаассккааввоо  ппррооссииттии  вваашшее  ппррееввооссххооддииттееллььссттввоо  ппррииззннааччииттии  ммее



ннее  ннаа  ввааккааннссііюю  ввччииттеелляя  ммааллюювваанннняя  вв ууннііввееррссииттееттіі  ссвв..  ВВооллооддииммиирраа,,  ддее  яя,,  ооккрріімм  ввии



ккллааддаанннняя  жжииввооппииссуу,,  ззооббоовв''яяззууююссяя  ввииккооннууввааттии  ббееззппллааттнноо  ввссіі  ддооррууччеенннняя  ннааччааллььсстт



вваа  вв ччаассттиинніі  ллііттооггррааффуувваанннняя  вв ннааяяввннооммуу  вв ууннііввееррссииттееттіі  ллііттооггррааффііччннооммуу  ззааккллааддіі..

ДДоо ццььооггоо  ммааюю  ччеессттьь  ппооддааттии  ааттеессттаатт  ІІммппееррааттооррссььккооїї  ААккааддееммііїї  ххууддоожжеессттвв..

ХХууддоожжнниикк  ТТ.. ШШееввччееннккоо""..

На документі читаємо резолюцію попечителя Траскіна для виконавців: "Передати

це прохання міністру разом з поданням Ради і відповіддю про Буяльського".

Через два тижні подібне прохання Шевченко надіслав і до Київського військового,

Подільського і Волинського генерал�губернатора Д. Бібікова, який своїм супровідним

листом переслав цей документ на ім'я міністра освіти С. Уварова. У зверненні до гене�

рал�губернатора Тарас Григорович просив дозволу на можливе суміщення посади вчите�

ля малювання в університеті і співробітника Київської археографічної комісії, до складу

якої він був офіційно зарахований ще в грудні 1845 року.

Як відомо, активну участь у роботі Археологічної комісії бравТарас Шевченко вже

як художник університету та записувач народних пісень, казок, легенд у Полтавській,
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Чернігівській, Волинській та Подільській губерніях. Тарас Григорович разом із профе�

сором М.Д. Іванишевим поїхав розкопувати курган Переп'ят у Васильківському повіті

Київської губернії. Матеріали про розкопки опубліковані в книжці "Древности, издава�

емые временною комиссиею для разбора древних актов", яка вийшла 1846 року тира�

жем 600 примірників із Шевченковими малюнками. До речі: Тарас Шевченко мав ста�

ти співробітником друкарні�літографії імператорського університету і співпрацювати з

Михайлом Максимовичем. Цей факт у житті Кобзаря таки мав місце: однак виклада�

чем  і видавцем, як відомо, Шевченко не став. Не судилося...

Тарас Григорович, як приїздив до Києва, у вільні години любив відвідувати книгарні,

цікавився видавництвом Лаври.

На Поштовій площі Подолу, в одному з купецьких будинків, поряд із поштовою

станцією, жив чоловік, про якого є згадка у творах Т.Шевченка. Мова йшла про закла�

ди Довжикова, який опублікував каталог своєї бібліотеки під назвою "Аптека для душі,

або систематичний алфавітнитий розпис книг, що складає кабінет читання новин

російської словесності з описом змісту деяких творів і думки про них наших критиків".

"Аптека для душі" налічувала 9000 книжок 4440 назв. Окрім того, тут передпла�

чували понад 20 російських журналів, зокрема � "Современник." Слід зазначити, що

"Аптека..." видана у друкарні відомого київського книготорговця Гліксберга, якого знав

особисто Тарас Шевченко. До речі: протягом 10 років (з 1845 по 1855) ця друкарня ви�

пустила 44 книжки, надруковані російським цивільним шрифтом. Випущено низку ви�

дань польською, латинською і німецькою мовами. 

У двадцятих числах квітня 1845 року Т.Шевченко після археографічних розшуків на

Чернігівщині, повернувся до Києва. Спершу на короткий час оселився в будинку напро�

ти Інституту шляхетних дівчат на вулиці Інститутській, а незабаром перебрався у трак�

тир з готельними номерами в будинок Беретті на Хрещатику, біля Бессарабської площі. 

Коли Т.Шевченка схопили поліцейські, генерал � губернаторові Д.Г.Бібікову стало

відомо із донесення, що "крамольні" книжки Тарас Григорович брав у книжковій крам�

ниці Гліксберга: він негайно наказав жандармам зробити в книгарні на Подолі обшук.

Т.Гліксбергу пощастило уникнути арешту: видавець утік.  Серед паперів, жандарми

відібрали й листа Харківського університету до Тараса Григоровича з проханням

надіслати два примірники офортів серії “Живописная Украина”...

Тут варто відзначити, що в столиці Т.Г.Шевченко опанував і гравірування на камені

й міді, що цінилося досить високо видавцями. Так, на замовлення Я.Г. Кухаренка, поет

виготовив малюнок�ескіз портрета кошового отамана Антона Головатого для

розмноження його літографічним способом.

Слід сказати, що Т.Шевченко як художник�ілюстратор брав участь  в оформленні

багатьох книжкових видань, що зближувало його з  відомими російськими та

українськими літераторами. Можемо з погордою сказати, що своїми працями молодий

український художник Тарас Шевченко зробив певний вклад і у розвиток російської та

вітчизняної графіки.
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З
діяльністю Київського університету св.Володи�

мира зв'язаний розвиток книгодрукування, по�

чаток якому поклав видатний ректор, видавець

та літератор Михайло Олександрович Максимович (1804�

1873). 

Вагомий внесок майстра пера й науковця М. Максимо�

вича й у вивченні української мови, літератури та фолькло�

ристики, він одстоював єдину літературну мову � українську, закликав письменників Га�

личини відмовитися від штучного і архаїчного "язычия" та рівнятися на справжню на�

родну мову, якою користуються широкі кола. Він багато років присвятив вивчен�

ню"Слову", зробив один із перших його перекладів українською мовою і двічі (1837 і

1857 ) перевидавав.

М.Максимович один із перших в Російській імперії випустив три збірки українських

пісень (М., 1827, М.,1834, К.,1849) та фольклорно�етнографічну монографію "Дни

и месяцы украинского селянина", перша частина якої надрукована 1856 року. Цими ви�

даннями покладено початок українській фольклористиці як науці. У передмові до "Ма�

лороссийских песен"(1827) М. Максимович відзначав органічний зв'язок творчості на�

роду з його життям, побутом, звичаями, виступив проти рабського наслідування інозем�

них зразків, проголосив принципи народності й самобутності національної літератури та

мистецтва. Фольклорні доробки М.Максимовича користувалися широкою попу�

лярністю як на Україні, так і в Російській імперії. Про них схвально відгукувались

М. Гоголь, Т. Шевченко. Про фольклорну збірку 1834 року М.Гоголь написав

спеціальну статтю "О малороссийских песнях". Відомий російський композитор

О.Аляб'єв опрацював 25 пісень із цього збірника.

З прибуттям до "золотоверхого міста", Михайло Максимович задумав видавати га�

зету "Киевские новости", або "Киевскую газету". Півторарічне листування з цензурним

комітетом щодо дозволу на видання (1835�1836) закінчилося невдачею. Із Петербурга

надійшла невтішна відповідь, де одназначно вказувалося про те, що із�за "...недостат�

ності матеріальних і духовних сил, журнал видавати в Києві передчасно". Однак, відмо�

ва не згасила видавничої зваги М.Максимовича, і 1839 року він започаткував альманах

під назвою "Кіевлянинъ", де активно друкували твори й столичні літератори. Перша

книжка дійшла до читача вже влітку 1840 року. Незважаючи на те, що цензурою час�

тина "недоречного" матеріалу вилучена, вихід у світ видання став помітним явищем
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у літературному житті Києва: тут активно друкувалися Гребінка, Квітка�Основ'яненко,

Хомяков та інші літератори.

Друкування альманаху принесло М.Максимовичу матеріальних збитків, про що і

свідчить без коментарів цей документ: "1840 року 13 дня грудня друкарня університету

св.Володимира, ґрунтуючись на білеті, виданому від київського цензурного комітету 29

листопада 1840 року за номером 91, зобов'язалася надрукувати книгу "Кіевлянинъ",

ч.2, згідно з побажаннями п.Максимовича, шрифтом мітель, формат книги у 600

примірниках � на папері, переданого від видавця, у 18 стопах; а коли не буде достатньо

цієї кількості, то з дозволу університетського начальства, на папері друкарні, з оплатою

друкарні: за стопу паперу � 3р. 11 коп.; за набір листа � 3 р.71 коп.; за друк � 2 р.57 коп.;

за друк обгортки 600 при. � 6 р.65 коп. 2 січня М.Максимович ще діставив від себе 10

стоп. 15 лютого друкування книжки Максимовича закінчено".

1841 року вийшов черговий номер, а вже аж 1850�го � третій і... останній, тобто світ

побачив лише три випуски альманаху. Тут уперше видруковані дослідження Михайла

Олександровича, присвячені славним сторінкам історичної минувшини: "Про надмо�

гильні плити в Печерському монастирі", "Острозька старовина", "Спомини про міста

Пересопницю і Дубрівці", "Сказання про гетьмана Сагайдачного", значні твори

Є.Гребінки, П.Куліша, О.Подолинського.

Після розгрому Кирило�Мефодіївського братства за умов жорстокої реакції 1848�

1855 роках систематично продовжувати друкувати видання стало неможливо. Однак,

думка про літературно � видавничу справу не залишала М.Максимовича. 

1857 року він став як видавець і редактор випускати альманах "Украинецъ", усі

статті для якого написав власноручно, однак побачило світ лише два випуски �1859 ро�

ку в Москві, 1864 � у Києві. Тематика останної книжки була значно"українською", бо

Михайло Олександрович, не зважаючи на цензурну пересторогу, таки вмістив свої

дослідження: "Три пісні 1863 року", "Дещо про землю Київську", "Замітка про землю

Волинську", "Про литовського гетьмана князя Костянтина Острозького".

На останок зазначимо, що 1834 року, коли М.Максимович став першим ректором

університету св. Володимира, йому виповнилося лише 33 роки. 

Значення постаті Михайла Олесандровича Максимовича як видавця і літератора

для Києва важко переоцінити. Саме завдяки його піклуванню в університетській дру�

карні випущена у світ українською мовою поема "Україна", створена молодим учителем

П.Кулішем; збірка поетичних творів Л.Глібова; "Київський народний календар" на 1845

рік і ще чимало видань.

Отже, попри всі несприятливі обставини, Михайло Максимович  в період свого

ректорства прагнув й у видавничій справі зреалізувати своє наукове й суто громадянське

право благословляти в світ книжки з української історії, культури, мови. Задумів у цій

справі було, за висловом самого Максимовича, до скону літ і їх виконання  Михайло

Олександрович вважав своєю “священною працею задля народу”.
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ХУІІІ + ХІХ століть

Окрім університетської друкарні, цивільного

відділення друкарні Києво�Печерської лав�

ри й губернського правління 1840�х років, у Києві по�

стають приватні друкарні: Й. Вальнера та А. Гам�

мершмідта.

Й.Вальнер за національністю угорець. Неоднора�

зово відвідував Російську імперію. У Контрактовому

будинку Й.Вальнер мав окреме приміщення, де торгу�

вав картинами, фарбами, полотном для малярства та

іншою всячиною.  4�го березня 1843 року Й.Вальнер

звернувся безпосередньо до міністра внутрішніх справ із проханням передати йому пра�

во на заснування літографії.  Дозвіл отримано 12 вересня 1843 року. 

Друкарня Й.Вальнера випускала книжки латинською, німецькою та французькою

мовами, серед них: "Памятники, изданные временною комиссиею для разбора древних

актов", "Летопись Самуила Велички", "Жизнь князя Андрея Михайловича Курбско�

го", "Обозрение Києва" І. Фундуклея. А в літографії друкувалася велика кількість аль�

бомів, краєвидів, нот. З часом, через брак коштів 18 лютого 1858 року Й.Вальнер про�

дав друкарню подружжю Іванові та Антоніні Давиденкам. У середині 1860�х років Да�

виденки передали друкарню в оренду В.С. Кульженкові та В.І.Давиденкові. Пізніше

певний час її орендував В.Кульженко, а згодом вона перейшла до М.Чоколова. Це бу�

ла одна з перших і найбільших приватних друкарень.

У 1850�х роках XIX століття в Києві засновано ще друкарню, яка належала Анто�

ну Гаммершмідту � вихідцю з Баварії, який 20 вересня 1848 року звернувся до генерал�

губернатора Д. Бібікова з проханням дозволити відкрити словолитню в Києві.

Д.Бібіков вдався до міністра внутрішніх справ із клопотанням про дозвіл А.Гам�

мершмідту, який одержано 18 грудня 1851 року.

У середині 1850�х років, поруч із словолитнею, А.Гаммершмідт заснував іще й ма�

лопотужні � друкарню та літографію.  

Існувала друкарня з 1851 до середини 1860�х років, в якій вийшло 35 видань, серед

них � "Галерея Киевских достопримечательных видов и древностей". Видавцем був чи�

новник особливих доручень київського губернатора � М.Сементовський.   Так, у 1859�

1860 роках вийшло 7 видань. Друкарня припинила існування десь у вісімдесятих роках.

Приватні друкарні випустили в світ чимало книжок київських літераторів. 
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Ñó÷àñí³ âèäàâíèöòâà  
“Український письменник”+

видавництво Спілки письменників України, засноване  1933 року у Харкові під

назвою “Радянська література”. З 1934 року переїхало до Києва;  1939 року

перейменоване на “Радянський письменник”. З проголошенням  незалежності України

видавництво одержало назву “Український письменник”. Найстаріше видавництво

України за роки діяльності випустило в світ мільйони книг. Спеціалізується на виданні

творів українських письменників, а також художніх творів за навчальними програмами,

словників, посібників, науково�пізнавальної літератури. Біля джерел видавництва

стояли: М.Бажан, Остап Вишня, А.Головко, І.Микитенко, І.Кулик, П.Тичина та інші

майстри слова. 

“Дніпро” +

це свого часу державне видавництво художньої літератури УРСР, одне з

найбільших видавництв художньої літератури в республіці, свій початок брало від

Всеукрвидаву, заснованого 9 травня 1919 року. 1922 року входило до складу

Державного видавництва України (ДВУ),  1930 � внаслідок реорганізації увійшло до

складу Державного видавничого об’єднання України (ДВОУ) під назвою ЛІМ

(видавництво художньої літератури і графіки “Література і мистецтво”); з 1934 р.

ЛІМ�окреме видавництво; згодом � “Художня література”, з 1935 � Держлітвидав

України. З 1964 року одержало назву видавництво “Дніпро”. У цьому видавництві

друкувались твори багатьох українських письменників � прозаїків, поетів, драматургів,

критиків, літературознавців.

“Молодь”+

книжкове видавництво засноване 1923 року в Харкові під назвою “Молодий

робітник”. 1930�1941 роках називалось “Молодий більшовик”,  1934 року переїхало до

Києва. 1945 року поновлює роботу як Державне видавництво дитячої та юнацької

літератури України, з 1948 � носить назву  видавництво “Молодь”. Тут виходила

друком суспільно�політична, художньо�документальна література й публіцистика,

сучасна поезія, проза, перекладна література.

“Веселка” +

видавництво засноване в березні 1934 року як Дитвидав УРСР. 1964 року

перейменоване на “Веселку”. Видає книжки для дітей дошкільного, молодшого,

середнього і старшого шкільного віку, твори прогресивних письменників світу,

переклади літератури письменників ближнього й далекого зарубіжжя. 
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До революції їх, книгарень, налічувалась у Києві кілька десятків. Тільки після

1905 року, коли стало можливим спроваджувати українські книжки з�за кор�

дону, почали вони збагачуватися новими виданнями. 

Українську книгарню на Бібіківському бульварі, 8 (нині бульвар Т.Г.Шевченка,

зруйнована), тримав видавець і меценат Євген Харлампійович Чикаленко (1861�

1929), який мешкав у Києві на вулиці Маріїнсько�Благовіщенській, тепер

Саксаганського, 91, у так званому "українському кутку". Про Є.Чикаленко письменник

Михайло Коцюбинський, що якийсь час жив у його селі Кононівці на Пирятинщині і

там написав знамените "Інтермеццо", споминає: 'Тримав себе Чикаленко звичайно ду�

же просто й ніколи не виказував свого панства. Його родина належала до наддніпрянсь�

кої інтелігенції, де українська мова була природною

й органічною".

Непересічною заслугою Євгена Чикаленка ста�

ла організація в місті української демократичної

преси, зокрема видання газети "Рада" (1906�1914,

Київ, вулиця Підвальна,6, біля Золотих воріт), де

й друкувалися київські літератори. Це йому нале�

жав афористичний вислів:"Любити Україну треба

не тільки до глибини душі, а й до глибини вашої ки�

шені". 

А ось як згадує сучасник про цю ж, на вулиці

Безаківській, київську книгарню та її незмінного

завідувача Василя Степаненка: "Вперше зайшовши

до примішення, я не помітив жодного покупця.

Тільки коло бюрка сидів якийсь пан і щось хутко

кидав на рахівниці. 

Я здивувався, шо назустріч мені ніхто не поква�

пився й навіть не привітався. Нарешті пан востаннє

гучно клацнув на рахівниці й глянув крізь окуляри.

Він привітався, але не встав з місця, навіть не за�

пропонував стільця, що стояв біля нього (невдовзі я взнав, що Василь Степаненко здав�

на має хворобу, яка відібрала в нього ноги й примусила довгі роки сидіти сидьма)”. 

Щоранку службовці зносили Василя Степаненка й садили за прилавок, а ввечері

знову відносили додому. За молодих літ був Василь Пилипович народним учителем.

Але, як і більшість свідомих українців, утратив посаду як політично ненадійний. Фахо�

вим книгарем не був, всі його знали як людину чесну, на яку можна покластися, яка не

прагне наживатися. 

На щастя, Степаненко жив у тому ж будинкові над книгарнею (до 2001 року буди�

нок ще лишався неперебудованим, двоповерховим, але за потурання міської влади тепер
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він повністю змінив обличчя: надбудували нові поверхи, знищили й натяки на ме�

моріальність). А в стінах же цієї книгарні бували такі класики української літератури як

Олена Пчілка, Архип Тесленко, Володимир Самійленко, Олександр Олесь, Євген Чи�

каленко, Софія Русова, Володимир Винниченко, Павло Тичина.

Така ж сумна доля й меморіального будинку на вулиці Жилянській, де з 1910�их і

до середини 1950�их років жила Софія Тобілевич, бували Панас Саксаганський, Мико�

ла Садовський, Марія Заньковецька, Спиридон Черкасенко, Лесь Курбас, Йосип

Гірняк: весною 2002 року будинок знищений в один день.

Вулиця Комінтерну, 14 (нині вулиця О.Кониського): житловий будинок, де

мешкали літератори, зведений 1874�1875 роках за проектом архітектора П.Шлейфера

на замовлення Л.�К. М. Фальберга, який займав посаду механіка й оптика Київського

університету св. Володимира.

У будинку №17 на вулиці Володимирській, знаходилася редакція історико�етно�

графічного та літературного видання журналу "Киевская старина". Знаходилася тут і

бібліотека видання, якою керував бібліофіл В. Степаненко, особиста бібліотека якого

пізніше перейшла до Всенародної бібліотеки України (тепер Національна Бібліотека

України  ім. В.Вернадського).

Магазин відвідувало багато відомих київських письменників, громадських діячів,

вчених � І. Франко, Леся Українка, М. Коцюбинський, М. Старицький, які брали

участь у виданні журналу й публікувалися на його сторінках. На початку червня 1905

року, під час першого приїзду до Києва, сюди приніс рукопис збірки своїх перших

оповідань письменник Архип Юхимович Тесленко (1882�1911). До збірки входили

оповідання: "Хуторяночка", "За пашпортом", "Маруся",

"Мати", "Дід Омелько".

...Із так званої письменницької кімнати починалося й

сучасне "Сяйво", що на вулиці Червоноармійській, нині

Великій Васильківській, 4: спочатку виникло як книгарня

українського відділення Літфонду СРСР, і яка стала

своєрідною вітальнею, де збиралися після Другої світової

війни київські письменники. 

Так, своєрідним клубом творчої інтелігенції � знаковим

місцем духовності й культури стала столична книгарня для

кількох поколінь киян. Сюди за книжкою, за добрим сло�

вом з'їжджаються творчі люди з усієї України, шанувальни�

ки української книжки із діаспори, гості столиці. 

І хоча в роки Незалежності, за нових економічних умов

і змінилася форма власності (власником став трудовий колектив), але не змінилися ста�

тутні обов'язки книгарні. Вона зосталася тим, чим завжди була � книгарнею письмен�

ників. Власне, чи не єдиною торговельною установою, яка переймається долею   ук�

раїнської книжки, і її творців.
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П
рограмова погромницька стаття в квітневому числі "Комуніста України" за

1973 рік "Про серйозні недоліки та помилки однієї книги" стала висхідним

моментом до остаточної заборони української наукової, культурної і видав�

ничої діяльності. В цензурні комітети столиці весною 1973 року кадебісти передають

"чорні" списки київських письменників, яких заборонено цитувати і згадувати

в публікаціях, серед них: Б.Антоненко�Давидович, І.Багряний, О.Бердник, І.Дзюба,

С.Плачинда, І.Світличний, Є.Сверстюк, Р.Смаль�Стоцький...

В 1970�ті роки зі Спілки письменників України виключили і ряд талановитих

київських майстрів пера: О.Бердника, Г.Кочура, М.Лукаша.  А ще десяткам столичних

письменників заборонено друкуватися, що також було усуненням з письменницької ор�

ганізації. 

У державному Комітеті по пресі, як виявилося, тримався список київських письмен�

ників, рукописи яких не рекомендувалося схвалювати до друку. Першим там значилося

прізвище Б. Антоненка�Давидовича, затим � Л.Костенко, В.Некрасова, � всього понад

сто письменників. Кинуті до психіатричних в'язниць поети З.Красівський, В.Рубан та

інші.

У письменницькому Будинку на Банковій відбувалися й віхові події, які стали пере�

ломними не лише в житті Київської організації Спілки, а й України. 2 березня 1972 ро�

ку проходило сумнозвісне закрите засідання Президії Правління Спілки радянських

письменників України, на якому розглядали персональну справу Івана  Дзюби у зв'язку

з його славнозвісною працею "Інтернаціоналізм чи русифікація?". 

Автора, якого вже позбавили письменницького квитка на Правлінні київської ор�

ганізації СПУ, виключено із Спілки письменників із таким формулюванням: "За грубе

порушення принципів і вимог Статуту Спілки письменників, за виготовлення і розпов�

сюдження матеріалів, які носять антирадянський, антикомуністичний характер, виража�

ють націоналістичні погляди, зводять наклеп на радянський устрій та національну

політику партії, активно використовуються нашими класовими ворогами в боротьбі про�

ти Комуністичної партії і Радянської держави, Дзюбу І. М. виключити із членів Спілки

письменників України".

1989 року у Будинку письменників зародилися паростки демократії, незалежності

України: тут пройшли перші збори, на яких зорганізувався Народний рух України, який

підтримало чимало і київських письменників.

На історичну арену України ступило нове покоління інтелігенції, яке виборювало

громадянські свободи, національні права, критикувало непослідовність процесу дес�

талінізації. Вони вимагали припинити втручання комуністичної партії в духовне життя,

в справи літератури, мистецтва і преси, визнати провідну роль української мови в дер�

жавній, освітній та культурній діяльності як необхідну умову вільного культурного роз�

витку українського народу. 

Це було притаманно рухові "шістдесятників" в Україні. Його представники гуртува�

лися навколо популярних видань � "Літературної України", журналів � "Дніпро" і "Ра�

нок", видавництва "Молодь". 
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Неофіційними місцями зборів "шістдесятників" стали київські адреси: майстерня ху�

дожника, збирача народних старожитностей І. Гончара (вул.Січневого повстання, 46

нині вулиця І.Мазепи; тепер тут створено меморіальний музей митця); квартири літера�

турознавця і поета І.Світличного (вул. Уманська, 35), де утворився осередок відроджу�

ваного українства; художників В.Зарецького й А. Горської (вул. Терещенківська, 25);

онуки письменника І. Франка � 3іновії Франко (вул. Володимирська, 48�А); хата ди�

сидентки О. Мешко (вул. Верболозна, 16) та інших учасників руху, які невдовзі зазна�

ли переслідувань з боку радянської влади і потрапили в концтабори чи під нагляд ка�

дебістів.

Виникнувши 1959 року як Клуб творчої молоді (розігнаний 1964), цей культур�

ницький рух перетворився на відверту опозицію компартійній владі. Від боротьби на

літературних теренах багато з

його учасників перейшли до

політичних дій, центром яких

став Київ. 1963 року офіційна

конференція з питань культури

та мови у Київському держав�

ному університеті імені Т.Шев�

ченка, учасниками якої було по�

над тисячу чоловік, переросла

у відкриту демонстрацію проти

русифікації. Свідоме київське

громадянство � студенти, сто�

личні письменники дедалі

частіше збиралися в Шев�

ченківському парку навпроти

червоного корпусу університе�

ту. На цих зібраннях не тільки

читали твори Кобзаря, а й лу�

нала критика культурної

політики радянської влади. 

1964 року київські літера�

тори виступили з протестом

щодо пожежі в Центральній науковій бібліотеці АН України, внаслідок якої знищено

величезну кількість унікальних книжок. 

Широкого резонансу набув і вечір з нагоди 50�річчя від дня смерті Лесі Українки,

проведення якого на літній естраді заборонено міськкомом партії, але який таки відбув�

ся на дніпровських схилах. Київських письмеників обурило несправедливе службове по�

карання тридцятьох журналістів, які виступили на захист декана факультету жур�

налістики Київського університету М.Шестопала, звільненого з ярликом "націоналіста"

за наполегливе впровадження викладання предметів українською мовою.
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У вересні 1965 року в кінотеатрі "Україна" (вул.Карла Маркса, тепер � Архітектора

Городецького, 7) під час прем'єри фільму "Тіні забутих предків" опозиційна інтелігенція

організувала протест проти щойно проведених арештів. З таким же настроєм наприкінці

1965 року пройшов вечір пам'яті поета і журналіста В.Симоненка в залі політехнікуму

зв'язку (вул. Леонтовича, 11), на якому виступив київський поет і перекладач, учасник

дисидентського руху В.Стус. Учасників зібрання підтримали відомі столичні письменни�

ки О. Гончар, А.Малишко, М. Стельмах. У Києві таємно поширювали заборонені тво�

ри, редагований В. Чорноволом часопис "Український вісник" висвітлював політичну

обстановку в країні.

Нова хвиля опозиційного руху була викликана підписанням СРСР 1975 року

Гельсінської угоди, згідно з якою він зобов'язувався гарантувати громадянські права.

У листопаді 1976 року в Києві легально засновано Українську Гельсінську групу (УГГ)

з метою нагляду за дотриманням умов угоди з боку радянської держави і захисту грома�

дянських і національних прав. До складу групи входило 37 учасників, серед них � й чи�

мало київських письменників, що визначали свою діяльність як правозахисний рух.

Очолив Українську Гельсінську групу (УГГ) письменник Микола Руденко, його

близьким товаришем був генерал  Петро Григоренко � кавалер багатьох урядових

відзнак, якого за непокору владі відправили у відставку.  У групі були й дисиденти, що

вже відбули терміни ув'язнення, такі як Ніна Строката, Василь Стус, Левко

Лук'яненко, Іван Кандиба, Надія Світлична та Вячеслав Чорновіл,  Святослав

Караванський, Оксана Попович, Оксана Мешко, Ірина Сеник, Петро Січко, Данило

Шумук та Юрій Шухевич (син командувача УПА Романа Шухевича), й такі релігійні

активісти, як православний священик Василь Романюк.

Побоюючись українського націоналізму, партійний режим здійснив в Україні

жорсткі репресії. До 1980 року переважну більшість членів УГГ ув'язнено на терміни

від 10 до 15 років, частину з них вислано з України, деяким дозволили емігрувати. Се�

ред "в'язнів совісті", що загинули у таборах � київські письменники: Ю.Литвин, В.Стус,

О.Тихий.

Київські літератори взяли на себе й організацію Народного руху України за перебу�

дову (згодом Народний рух України, Рух); за ініціативи та безпосереднім патронатом

Дмитра Павличка і активною участю Анатолія Погрібного створився осередок

товариства української мови імені Т.Шевченка.

З ініціативи київської письменницької організації в лютому 1989 року в Будинку

кіно відбулися спільні збори столичних літераторів і працівників інституту літератури ім.

Т.Г. Шевченка АН України, які й схвалили програму НРУ (головував на зборах І.

Драч, доповідав П.Осадчук). У вересні цього ж року відбувся Установчий з'їзд, на яко�

му головою Народного Руху України обрано київського поета Івана Драча. 

Своїм народженням та копіткою працею громадська організація "Меморіал" також

завдячує столичним літераторам. Першим її головою став київський прозаїк Володимир

Маняк. Разом з дружиною, журналісткою Лідією Коваленко, зібрав, впорядкував і

видав народну Книгу � меморіал "33�й: голод", за яку подружжя удостоєно Національ�
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ної премії імені Тараса Шевченка (1993).

31 березня 1992 року засновано благодійну  фундацію "Мартиролог України", яку

очолив Олексій Мусієнко. За його реадакцією та завдяки ретельній архівній праці

письменників і журналістів � членів комісії СПУ  "Меморіал", побачила світ і

поминальна  книжка "З порога смерті", це � 153 коротких есе про трагічні долі

українських письменників, які стали жертвами сталінських репресій.

Н
а позачерговому з'їзді Національної Спілки письменників України, що

відбувся в суботу, 28 лютого 2004 року, у Києві під стінами будинку на ву�

лиці Банковій, 2, в якому міститься Київська письменницька організація,

підтвердили повноваження її голови � Володимира Яворівського.

Суть "конфлікту": політичні сили намагалися підім'яти під себе Національну Спілку

письменників України, у тому числі � й Київську організацію, влаштувавши "літератур�

ний переворот". 

Позачерговий з'їзд Національної Спілки письменників України мав відбутися в ак�

товому залі Національного технічного університету України “ Київський політехнічний

інститут”. Він проходив в умовах жорсткого пресингу з боку влади, однак, у цей

складний, вирішальний для долі Спілки час  консолідував майже усіх майстрів пера, в

тому числі  й київських літераторів. У столи�

цю приїхало близько 400 письменників із

регіонів та організовано, й поодинці, понад

500 столичних майстрів пера. 

Однак, за два дні до його проведення

організаторам � Національній  Спілці

письменників України �  відмовили в оренді.

Оскільки клуб Спілки на Банковій, 2 може

вмістити лише 180 осіб, позачерговий з'їзд

провели просто неба: я бачив, як під

холодним небом стояли  сотні посивілих,

добродушних письменників, на творах яких

вчилася нинішня влада, їхні діти � й від болю стискалося серце. А разом і з тим �

гордістю переповнялося серце і шаноблива повага до цих мудрих, нездоланних творців

духовності, відчайдушних людей, яких ніколи не поставити на коліна.  Відтепер, як

говорилося у виступах письменників, ми можемо чесно подивитися українському

народові в очі. І повторити”...У нас нема зерна неправди”.

Письменники захистили не лише свою літературну  Мекку, вони зібралися біля

свого  письменницького штабу, щоб відчути себе українською духовною силою, щоб

нагадати, що майстри пера не розтоптані і не приватизовані, що Національна Спілка

письменників, у тому числі й столичні літератори � основа національного духу,

національної честі і совісті українського народу.
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Б
удинок Національної Спілки письменників Ук�

раїни також став одним із осередків

“Помаранчевої революції” у листопаді � грудні

2004 року: тут готувалися агітаційні листівки, письменни�

ки обговорювали участь у мітингах та виступах у засобах

масової інформації, проходили численні дискусії та наради.

У ті незабутні дні на обох поверхах відпочивали покотом

хлопці, які прийшли сюди перепочити після тривалих піке�

тувань адміністрації Президента, у кімнатах зігрівалися та

обсушувалися після негоди; тут харчувалися і лікувалися

юнаки та дівчата; унизу порядкувала кухня � годували

змерзлих на грудневому морозі, а в Будинку літераторів,

у правому крилі першого поверху діяв пересувний мед�

пункт. Щогодинно приходили пікетувальники до приміщення Спілки письменників,

щоб дізнатися про останні новини і знову йшли у вир помаранчевих подій. Це був один

із штабів В. Ющенка � “Наша Україна”, керівником якого  було призначено Анатолія

Погрібного.

На Банковій � намети, вогнища, пісні. Географія � майже вся Україна. Роздають �

"Червоний Перець", "Без цензури", "П'ятий" (прощальний лист Володимира

Яворівського президенту України Леонідові Кучмі) і силу�силенну інших видань.

Свіжої інформації � море. Кияни пригощають учасників подій � пиріжками, бутерброда�

ми, гарячим чаєм та кавою. 

Біля адміністрації Президента, на Банковій, 11, мерзнуть на холоді охоронці.

А крізь щити видніються квіти: яке щастя, що впродовж цих напружених днів не про�

лилася жодна краплина крові! І у влади, і в учасників акцій непокори вистачило здоро�

вого глузду не довести ситуацію "до кипіння".

Народ має право бути почутим. Ось він, цей на�

род: живий потік з прапорами, з пищалками, транспа�

рантами рушає від Банкової на Майдан. Усміхнені об�

личчя, привітність, відсутність агресії. Карнавал і ей�

форія свободи! Не пострілами, не кривдами � людсь�

кою гідністю. 

Письменник має бути в народі, з народом, а не

над народом, попереду чи позаду нього й тому чима�

ло майстрів слова були за покликом душі в гущі подій.

На столичному Майдані, на найвідомійшій сцені для

світу поруч із майбутнім народним Президентом �

Віктором Ющенком, пліч�о�пліч стояли та промовля�

ли до тисяч однодумців і київські письменники: Воло�

димир Яворівський, Дмитро Павличко, Іван Драч,

Микола Жулинський, Євген Дудар, В'ячеслав Брю�
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ховецький, Віктор Терен. 

Масова аудиторія була і в тих столичних

письменників, що виступали на телебаченні та

радіо � Іван Дзюба, Ліна Костенко (довірена

особа Віктора Ющенка на виборах), Борис

Олійник, Анатолій Погрібний, Любов Голота,

Євген Сверстюк, Олег Чорногуз, Михайло Сла�

бошпицький, Микола Шудря, Анатолій Скрип�

ник, колектив "літукраїнців" на чолі з Петром

Перебийносом...

А ще ж працювали письменники у дільнич�

них виборчих комісіях столиці, спостерігачами,

зверталися до читачів з публіцистичним словом

через київські газети та журнали. Скажімо, як

заява, підписана російськомовними столичними

письменниками А.Кримом, А.Курковим та

В.Юговим, іншими відомими письменниками

про підтримку

у к р а ї н с ь к о ї

помаранчевої

революції та

протест проти спроби зарубіжних політтехнологів

втручатися в долю України, розіграти так звану "мов�

ну карту".

Українська революція в листопаді�грудні 2005

року ввійде до історії держави як початок відроджен�

ня національного духу, як час істини � повернення

правди, справедливості, не примиренність з брехнею,

корупцією, нахабністю... 

Нинішня помаранчева революція почалася,

по суті, з низів. В Україні сталася Подія, якої не було

з часів козацьких бунтів за Богуна. Народ, а з ним і

київські письменники, вийшли на Майдан із власної

волі, без закликів та спонуки. Достеменно: "Як в нації вождя нема, тоді вожді її � по�

ети". 

Причетність київських письменників до подій на Майдані та на Банковій була різно�

плановою та різноаспектною, адже всі разом стояли з народом пліч�о�пліч: безвідмовно

спрацювала філософія творчого серця...

Помаранчеве море Майдану буде довго вирувати перед кожним, хто вершитиме

долю українського народу...
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Київську письменницьку організацію  Спілки письменників України було

створено 25 лютого 1969 року на Установчих зборах, які проходили під

головуванням Олеся Гончара. "Столична організація, � сказав Олесь Терентійович, �

має об'єднати 437 письменників�киян. Отже, кількісно це буде найбільша організція,

цей наш творчий колектив має все для того, щоб стати авангардом, окрасою письмен�

ницької організації України."

На першому засіданні правління київських майстрів пера його головою обрано Ва�

силя  Козаченка, першим заступником � Платона Воронька, заступниками � Віталія

Петльованого і Бориса Олійника, відповідальним секретарем � Олександра Дяченка;

головою ревізійної комісії обрано Дмитра Ткача. Як історичний факт засвідчуємо пер+

ший склад правління Київської організації Спілки письменників України: П.Авто�

монов, Я.Баш, Ю.Бедзик, П.Воронько, С.Воскрекасенко, С.Голованівський, О.Гон�

чар, І.Гончаренко, О.Дяченко, Ю.Збанацький, І.Зуб, О.Іваненко, А.Іщук, А.Кац�

нельсон, В.Козаченко, В.Коломієць, С.Крижанівський, І.Ле, Ф.Маківчук, Ю.Мар�

тич, О.Мусієнко, Б.Олійник, В.Петльований, Г. Плоткін, М.Рудь, М.Сингаївський,

М.Строковський, Ю.Смолич, М.Тарновський, М.Упеник, Б.Чалий, В.Швець.

Склад першої Ревізійної комісії київської організації Спілки письменників України

був такий: Д. Ткач, В.Близнець, В.Кисельов, К.Кудієвський, В.Міняйло, Д.Міщенко,

А.Турчинський, І.Фалікман, Ю. Чорний�Діденко.

Установчі збори відбулися в Будинку архітекторів на вулиці Ново+Пушкінській

(тепер П.Грабовського). Це стало значною подією в житті київських літераторів і

офіційним визнанням. Секретаріат знаходився у лівому крилі Будинку письменників на

вулиці Орджонікідзе (тепер Банкова, 2), де розташований і нині. Перед тим тут місти�

лася редакція "Літературної газети" (нині � газета "Літературна Україна"), якій довело�

ся переселитися у спілчанський флігель, а згодом � на перший поверх новозведеного бу�

динку на бульварі Лесі Українки, 20 (де є і нині).

Після Василя Козаченка, який 1971 року склав повноваження, керівником

Київської письменницької організації обрано Героя Радянського Союзу Юрія  Зба+

нацького, відповідальним секретарем � Михайла  Ігнатенка.

На звітно�виборчих зборах 1976 року першим секретарем переобрали Ю.Збанаць�

кого, відповідальним секретарем � Петра Осадчука. Окрім першого і відповідального

секретарів, до правління на пленумах звітно�виборчих зборів столичних літераторів

у різний час входили: Павло Автомонов, Юрій Бедзик, Микола Зарудний, Віктор Ко�

чевський, Юрій Сердюк, Михайло Шевченко, Ігор Римарук.

Столичну письменницьку організацію найдовший час очолював і Юрій Мушкетик

(червень 1986�листопад 2002), посаду відповідального секретаря обіймав Петро Осад�

чук. На їхню долю випало багато всіляких клопотів, і, насамперед, господарських � за�

ради поліпшення побуту і медичного обслуговування київських письменників. 

Саме тоді зводили багатоповерховий житловий будинок із приміщенням для видав�

ництва "Радянський письменник" (тепер � "Український письменник") на вулиці Чка�

лова (нині � О. Гончара), 52; будували поліклініку на вулиці Рейтарській, 15.
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Кілька місяців (з листопада 1986�го до лютого 1987�го) на чолі столичних літера�

торів стояв Микола  Карпенко. За станом здоров'я М. Карпенка невдовзі відправлено

на відпочинок: першим секретарем правління Київської організації став Іван Драч, який

на цій посаді працював протягом кількох років.

Звітно�виборні збори київських письменників 11 березня 1991 року відбулись напе�

редодні ухвалення Верховною Радою України "Акту проголошення державної незалеж�

ності України". Обрано оновлений склад правління київських письменників, на якому

затверджено секретаріат: Іван Драч � перший секретар правління, Віль Гримич � за�

ступник першого секретаря, Олександр Божко � відповідальний секретар, а також чле�

ни секретаріату: Валентина Єрмолова, Іван Малкович, Павло Мовчан, Петро Осадчук,

Анатолій Погрібний, Ігор Римарук, Вячеслав Медвідь, Михайло Слабошпицький,

Юрій Хорунжий. Невдовзі Павло Мовчан та Ігор Римарук вибули внаслідок обрання

їх секретарями Спілки письменників України.

З 12 квітня 1994�го до 19 січня 2000 року столичну Спілку письменницьку ор�

ганізацію очолював відомий публіцист Степан  Колесник (відповідальним секретарем

був Олександр  Шугай). Ще в середині шістдесятих, за право мати і висловлювати на

шпальтах офіційної преси власну думку, комуністичний режим звільнив професійного

публіциста Степана Колесника з редакції республіканської газети "Радянська Україна",

а пізніше виключив і з КПРС на закритому засіданні Політбюро ЦК Компартії Ук�

раїни. Відлучений від журналістики, Колесник знайшов негласну підтримку у середо�

вищі  київських письменників і журналістів, і, як автора книжки нарисів "Обкрадені се�

ла", колеги прийняли С.Колесника до своїх лав та довірили кермо письменницької ор�

ганізації. 

У зв'язку з тим, що Іван  Драч став народним депутатом України, обов'язки Першо�

го секретаря правління київської організації Спілки письменників України виконував за�

ступник � Віль Гримич, який 12 квітня 1994 року звітував перед колегами за виконану

роботу. За участі київських письменників 1999 року створено Конгрес української

інтелігенції України (КУІНУ). Крім голови Оргкомітету І.Драча, заступниками до йо�

го складу увійшли: критик Микола Жулинський, колишній Міністр оборони Незалеж�

ної України Костянтин Морозов та Степан Колесник, який  разом із Віталієм Карпен�

ком став і співголовою Київської організації КУІНУ. 

У кабінеті №12 київської організації діяла й громадська приймальня Фундації імені

Івана Багряного (США). Фундація безкоштовно передає книжки бібліотекам, науко�

вим і навчальним закладам, товариствам, клубам, осередкам "Просвіти", журналістам,

студентам, учням � усім, хто цікавиться духовною спадщиною своїх славетних поперед�

ників, діаспори.

19 січня 2000 року  письменники обрали головою Київської організації

Національної Спілки письменників України Леоніда  Череватенка. Замість Дмитра Го�

ловка, який змінив Олександра Міщенка, референтом призначено Григора Гайового.

Разом з міськдержадміністрацією, київська письменницька організація заснувала

літературно�мистецьку премію імені Євгена Плужника. Відтоді її вручають щороку під
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час урочистого свята � Дня Києва.

Від 11 жовтня 2003 року київську письменницьку організацію очолює Анатолій

Погрібний, перший заступник голови � Василь Фольварочний, відповідальний секре�

тар Володимир Мордань, референт � Валентина Козак. Незмінним завсекретаріатом з

1983 року залишається Любов  Бубнова. 

У нинішній період відбуваються віхові події як в Україні, так і в Київській

письменницькій організації: не дивлячись на економічну скруту та чимало інших

проблем, столичні  поети і

прозаїки продовжують невтомно

працювати. У книжкових

магазинах продається  чимало

різноманітних творів літераторів,

у журналах і газетах друкуються

їхні проблемні статті та роздуми

про сьогодення. Письменники

виступають на конференціях,

вони часті гості у школах, в

солдатських аудиторіях. Можна

впевненістю сказати, що свої

пера не зачохлили столичні

письменники й продовжують

невтомно трудитися  на

літературній ниві.

Київські письменник, як і всі митці нашої держави, і нині ще працюють у складних

умовах матеріальної скрути й заниженого рівня суспільної уваги. Попри все, майстри

пера роблять істотний внесок у літературний розвиток і духовне оновлення України. Бо

відповідальні як  за минуле, сучасне, так і за майбутнє нації. Відповідальні перед тими,

хто прийде після нас, адже успадкують  молоді таланти не тільки наше сьогодення, а й

минуле.

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ

Ïðåçåíòàö³ÿ êíèæêè â çàë³ Ñï³ëêè, öå - âèçíà÷íà ïîä³ÿ äëÿ
ïèñüìåííèêà. 2004 ð³ê.

НБ
 Н
ПУ

 ім
ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



ÁÁóóääèèííêêèè     òòàà
ââóóëëèèöö³³     ÊÊèèººââàà ,,     ääåå
ïïððààööþþââààëëèè     ³³     ææèèëëèè

ïïèèññüüììååííííèèêêèè

НБ
 Н
ПУ

 ім
ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



36

Áóäèíîê ïèñüìåííèöüêî¿
Ìåêêè

Н
іколи й не снилося, що настане 27 травня

2002 року й мене, сина коваля з Черкащини

приймуть до письменницьких лав, тут відбу�

деться презентація мого роману про Миколу Аркаса "Грек

із душею українця", а Будинок літераторів Національної

Спілки письменників України на Банковій, 2 стане доступ�

ним, і я зможу, як і тисячі таких же не байдужих до слова,

зайти до нього, ніби в батькову хату: з чистою душею, ба�

жаним. Тут, у лівому крилі розкішного осторонця, на дру�

гому поверсі й розташований осередок столичних майстрів

пера. Однак, щоб пройтися історичними коридорами, завітати в кабінети, де працюва�

ли і працюють письменники не лише столиці, а й нації, проходять вікопомні письмен�

ницькі заходи, спершу ознайомимося з історією району Липки на Печерську, де і роз�

ташований Будинок письменників.

На той час ця територія належала Києво�Печерській лаврі, від 1787 року � казен�

ному володінню, того ж року складений і перший план майбутньої забудови. Район

охоплює територію між вулицями Хрещатик, Грушевського, Кловським узвозом, про�

вулком Мар'яненка, територією Жовтневої лікарні, вулицями Басейною, Шовкович�

ною, Дарвіна, Крутим узвозом, вулицями Круглоуніверситетською, Банковою та Інсти�

тутською. В ширшому розумінні, до Липок також відносять і територію між вулицями

Шовковичною, Басейною і Круглоуніверситетською.

Забудовані на частині  Клову, Липки прилягають до місцевостей: Бессарабка,

Євсейкова долина, Козине Болото, Новоє Строєніє, Перевісище, Піски, Провалля, сад

Мерінга, Собача Тропа і Хрести та являють собою плато, що в північній частині зами�

кається горами � Бегічевською та Графською (над вулицею Хрещатик), а із західного �

Лєвашовською горою (над вулицями Басейною та Мечникова). На території Липок ви�

явлено пам'ятки зарубинецької культури та римські монети І�ІІ століття.

Освоєння Липок як району, що став місцем поселення київської аристократії та іно�

земних заможних громадян, розпочинається 1830 року. Ліквідовано виноградний і шов�

ковичний сади (1835), що росли на чималій частині території Липок.

Довідник 1917 року так характеризує цей чарівний куточок: "Кроме липовых садов

здесь существовали также сады шелковичные (для фабричных целей); в 1850 годах

здесь в домах Кудашева, Милорадовича, Васильчикова, Лукашевича, Иваненка, Без�

бородка, графа Тышкевича давались раскошные пиры и блестящие балы и приемы, при�

чем на приемах у Милорадовича и Веселицкой щеголяли украинским; звездою общест�

ва была графиня Эвелина Ганская, вышедшая замуж за писателя Бальзака (эти изне�

женные и утонченные люди любили все же простые и сильные формы искусства). Лип�

ки собственно были распланированы при генерал�губернаторе Левашове, при этом

строго соблюдались прямые линии. До Левашова это была довольно пустынная часть
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города, где люди окутывались облаками пыли

и подвергались опасности от множества собак. Бы�

ло много садов, звучала украинская речь, хотя ки�

евская знать того времени, благодаря деятельности

Чарторийского, Чацкого и других, уже находилась

под польским влиянием. Поляки имели в Липках

и свое особое дворянское собрание, помещавшееся

на Институтской улице".

Історія Банкової вулиці � як непрочитана книж�

ка. Поринувши у клопоти, ми не завжди цікавимо�

ся, від чого походить та чи та назва. Щодо вулиці,

то вона носила різні назви: Банківська (1870, й

пролягла на землі київського лікаря Фрідріха

Фрідріховича Мерінга (1822�1887, професора ме�

дицини Київського університету святого Володи�

мира й популярного лікаря з величезною практикою). За існуючими правилами, вулиця

Банкова належала до першої категорії забудови, де не дозволялося споруджувати де�

рев'яне житло. Археологічні дослідження тут ніхто не проводив. Газета "Киевлянинъ"

повідомляла 23 жовтня 1873 року, що під час зведення будинків виявили каплиці з по�

хованнями, які були знов засипані.

До слова, забудова нової вулиці велася за індивідуальними проектами. Скажімо, з

боку Липок до садиби Ф. Мерінга прилягала садиба

генерал�адьютанта Ф.Трепова. Через неї в 1870�ті

роки було прорізано вулицю, якій судилося упродовж

кількох років бути то Царедарською, то Треповсь�

кою, аж поки за нею не закріпилася назва Банкова �

на честь Київської контори державного банку (що

містилася спершу в пристосованому будинку по

Інститутській 7, � доки спеціально для неї в 1902�

1905 роках збудовано імпозантну споруду по Інсти�

тутській, 11, де й сьогодні розташовано Національ�

ний банк України). Вулиця ще іменувалася � Ко�

муністична (1919). Після самогубства діяча більшо�

вицького руху Серго Орджонікідзе, яке видавали за

звичайну смерть, його ім'я стали увічнювати в назвах.

У Києві з'являється однойменна вулиця Орд�

жонікідзе (1938) і знову � Банківська (1991).

Кияни не визнавали перейменувань і вдавались до

дореволюційних топонімів, про що свідчать архівні

документи. На їхнє звернення міська рада повернула

(після проголошення Незалежності України) істо�
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ричні назви багатьом вулицям, у тому числі Банковій.

Історія спілчанського Будинку на Банковій, 2, що стоїть одразу ж, якщо завернути

із вулиці Інститутської праворуч, коли піднімаєшся від Хрещатика � незвична, цікава й

варто про нього розповісти детальніше. Повз розкішне

приміщення аж ніяк не можна пройти байдуже: осто�

ронець у стилі палацової архітектури вирізняється се�

ред інших будівель урочистістю, фасад прикрашений

рустом � каменями, що за формою, здається, нагаду�

ють огранення діаманта.

До речі: протягом 1938�1953 років (з перервою на

роки фашистської окупації) Спілка радянських пись�

менників України перебувала у неоренесансному бу�

динку на вулиці Ярославів Вал, 3 з оригінальним

навісом на тонких металевих колонах. Його зведено

1858 року за проектом архітектора Ф.Голованова для

професора медицини С.Алфер'єва (дядька відомого

літератора М.Лєскова). Пізніше осторонець належав

баронові М. Штейнгелю. Після встановлення ра�

дянської влади садибу барона націоналізовано, тут

містилися різні установи.

...Отже, як засвідчує "Звід пам'яток", будинок на

розі вулиць Банкової та Інститутської, відомий з 1860�х років дев'ятнадцятого століття

і належав генерал�ад'ютанту Федорові Трепову. 1879 року на місці дерев'яного

приміщення на території садиби споруджено одноповерховий, цегляний будинок. Автор

проекту � київський архітектор Володимир Ніколаєв, той, що звів, зокрема, будинок ку�

пецького зібрання (нині � філармонія) і театр Бергоньє (нині

� Лесі Українки).

1898 року садибу придбав Симха Ліберман � київський

купець 1�ї гільдії, цукропромисловець, директор�розпоряд�

ник Товариства Топорівського та Іванківського цукрового та

рафінадного заводів, голова відомої в Україні "цукрової" ди�

настії. На його замовлення того ж року за проектом архітек�

тора В.Ніколаєва до існуючого осторонця добудували ліве

крило і другий поверх, центральний вестибуль з парадними

сходами, а також повністю переробили фасад приміщення.

У такому вигляді будинок зберігся й дотепер: двоповерхо�

вий, цегляний, з підвалом, Е�подібний у плані. Центрально�

осьова структура споруди з анфіладним плануванням основ�

них приміщень має риси палацової архітектури. У торцях

бічних об'ємів з боку вулиці вхідні двері.

Другий поверх також спланований відповідно до складу
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сім'ї (як відомо, багатодітної) і до вірос�

повідання родини. У лівому крилі розташува�

лися: чотири дитячі кімнати, кімнати для при�

слуги, ванна, спальня; в центрі � їдальня, бу�

фет, будуар, приймальня; в правому крилі �

вітальня, зала та кабінет. 

За спогадами сучасників, одне з

приміщень на другому поверсі мало розсувну

стелю і слугувало для ритуальних потреб під

час святкування восени іудейського свята Сук�

кот. За обрядом іудеї мали жити тиждень у ку�

рені й милуватися зоряним небом. У будинку

була також власна молитовня, до речі, тут

відспівали вбитого власника садиби.

Інтер'єр садиби еклектичний: у декоративному оздобленні простежуються риси ре�

несансу, барокко, класицизму, мавританського стилю. У кількох приміщеннях плафони

стилізовано під артесонадо з використанням характерних для мавританського стилів �

елементів стрілчасто�підковоподібних арочок, соснових шишок (характерних для орна�

менту східних килимів), інших елементів, що імітують різьблення. Цей декор особливо

вирізняється в коридорі другого поверху. 

Вражає цікавий елемент ліплення, що зображує ліру, перехрещену смолоскипом, і

пучок стріл. Ця композиція розташована на тлі вигнутих стеблин з листям і квітами.

Стіни кімнат розписано під мармур, прикрашено пілястрами, гірляндами з квітів. 

У деяких приміщеннях стіни в нижній частині оформлено панелями. Ліплення по�

крито поліхромним розписом. Двері у приміщеннях дерев'яні, двостулкові � прості та з

різьбленням, деякі � подвійні, з невеличким тамбуром між ними. Частина дверей пофар�

бована білою олійною фарбою, частина � пишно декорована, вкрита лаком, позолотою.

Також збереглися металеві (прості та з орнаментом) пристрої, щоб розчиняти вікна та

двері.

У будинку залишилося 17 кахляних груб, частина з яких � виробництва фірми

І.Анджейовського: одні цілком облицьовано полив'яними кахлями з рельєфним орна�

ментом, інші мають орнаментовані нижню чи середню частини декоративне обрамлення,

а самі груби обкладено гладенькими кахлями (їх п'ять). На грубах є оригінальні ме�

дальйони з квітами у вазах, головами міфологічних істот. 

Сходи парадного входу � гранітні, металеві деталі виконано з використанням рене�

сансно�барокових елементів: химерні завитки, витягнуті стебла рослин, стилізовані квіти

(лілії). Металеве поруччя прикрашено монограмою власника особняка "Л. С". Інтер'єр

будинку, особливо груби, мають велику мистецьку цінність. 

Зала на першому поверсі сполучається з літньою терасою невеличкого саду, що роз�

кинувся на розі вулиць � Інститутської та Банкової. Нині там облаштовано місце для

відпочинку, роздумів в оточенні розлогих дерев.

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ
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Письменницький Будинок огороджено цегляним

муром із стовпцями та кованими ґратами, вхід на

подвір'я через браму і дві хвіртки. Окрім основного

приміщення, на подвір'ї зберігся флігель: двоповер�

ховий (перший поверх цегляний, другий � дерев'яний,

тинькований), зі старовинними сходами.

До 1918 року будинок належав родині Лібер�

манів, у тому ж році в частині приміщень знаходила�

ся контррозвідка Київського військового округу.

В радянський час будинок націоналізовано. У 1920�х

роках тут розташовувалася військова цензура штабу

КВО; 1930�х � дитячий садок та ясла імені

Н. Крупської для дітей безробітних; згодом � Рад�

нарком УРСР; 1939�1940�х � міський будинок про�

паганди та агітації імені Й. Сталіна; 1952�1953 роках

� Комітет у спра�

вах мистецтв при

Раді Міністрів

УРСР.

З 1953 року Будинок належить Спілці пись�

менників (з 1991 � Національній Спілці письмен�

ників України), в ньому міститься (на другому по�

версі, в лівому крилі приміщення) й секретаріат

Київської письменницької організації.

До речі, попри стодвадцятичотирирічний вік

письменницького осторонця, фасад і внутрішні оз�

доблення, груби та старовинні меблі в приміщеннях

зберегли первісний вигляд. Звісно, певні зміни

відбулися: перебудовано деякі кімнати, чимало ре�

чей зникло у вихорі історичний подій, однак � у за�

гальному вигляді й понині вражає специфічність,

архітектоніка приміщень та їхнє оздоблення.

І  сьогодні, коли проходиш коридорами, сидиш

у залах письменницької Мекки, що на Банковій, 2,

відчуваєш  душевну гордість лише від того, що ти у

стінах того приміщення, де творили  і працювали письменники�класики українського

народу, тут вони читали свої перші твори,  благословляли у нелегкий літературний шлях

молоде покоління прозаїків і поетів.

Довголіття тобі, наша духовна материзна! 

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ
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Б
удинки, як і долі письменників, які в них проживали, мають свою історію,

зберігать для нащадків дух тієї доби, архітектоніку, вони � німі свідки подій,

що тут відбувалися, тим більше, коли там мешкали відомі особистості. Таким

чином, через будинки, столичні вулиці ми не позбавлені зв'язку з минулим, з нашим ду�

ховним корінням. А надання назв вулицям відкрило шлях до увічнення пам'яті відомих

письменників, життя і діяльність яких пов'язана з Києвом.

Чимало вулиць і будинків у столиці збереглося, однак чимало їх варварськи знище�

но. Скажімо, апогеєм руйнування в лютому 1918

року став прицільний розстріл з гармат більшо+

вицькими військами будинку Михайла Гру+

шевського на вулиці Паньківській, 9. Від арти�

лерійського вогню семиповерхова споруда знищена

вщент. Так загинув не лише будинок відомого літе�

ратора, вченого і державного діяча, а й творіння

архітекторів В.Максимовича та В.Кричевського.

Цінність будинку полягає ще й у тому, що це був

найбільший за розмірами зразок так званого "на�

родного напрямку" в архітектурі українського сти�

лю початку ХХ століття. Знищено 1936 року й

київський Будинок книги, споруджений архітекто�

ром М.Холостенком на розі вулиць � Леніна (те�

пер Богдана Хмельницького) та Хрещатика. 

На жаль, багато історичних споруд зруйно+

вано, та все ж пройдемося вулицями, якими хо+

дили київські літератори, постоїмо біля будинків, де вони жили, що засвідчують

меморіальні дошки, посидимо у парках та скверах, які названо їхніми іменами. І

розповімо про майстрів слова, якими пишається не тільки столиця, а й, звісно,

Київська письменницька організація... 

З
а бажанням сина батько віддав його "аж у Київське училище", яке тоді сла�

вилося науками: цим "бажаючим усе знати" був Григорій Савич Сковорода

(3.ХІІ.1722, с. Чорнухи на Полтавщині � 9.XI.1794, с.Паніванівка (нині

Сковородинівка на Слобожанщині), видатний український філософ, поет і проповідник

Біблії. З 1734 року (з перервами) до 1753 року був "спудеєм" Києво�Могилянської

академії.

Григорій Сковорода став найпершим серед однокурсників. Недарма ж, коли перея�

славський поміщик Степан Томара попросив київського митрополита Тимофія Щер�

бацького прислати до нього "інспектора найкращого для виховання розбалуваного си�

на", митрополит направив у Коврай, у його маєток,  Сковороду.

А студент Григорій Сковорода закінчує другий клас філософії і мріє продовжити

освіту за кордоном, в європейських університетах. Нагода незабарилася: у складі

комісії, яка їде в угорське місто Токай закуповувати вина для царського двору в Петер�

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ
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бурзі. У жовтні 1750 року Григорій повертається до Києва, до рідної академії. "Рапорт"

майора Василя Горбунова, писаний 7 жовтня у Васильківському форпості в Київську ге�

нерал�губернську канцелярію, детально перелічує, хто прибув із винним обозом із міста

Токая: "Кабінет�кур'єр Микола Жолобов, при ньому рейтарів два; драгунів два; сол�

датів два та камердин один; чоловіків один; греків один; студентів один;" � от цей сту�

дент і був Григорій Сковорода...

Григорій повернувся з Європи освіченою людиною, із знанням новітньої філософії,

природничих наук, літератури. Йому бажалося якнайшвидше застосувати повноту своїх

знань на практиці, в педагогічній діяльності. Не мине й півроку, як Сковорода напише

посібник для учнів переяславського колегіуму, де почав викладати поетику. Однак, ви�

кладання радувало недовго: єпископ Никодим Срібницький визнав, "...що те викладан�

ня суперичить старовинному звичаю" й студентові Григорію Скороводі показали на

двері.

Він іще повернеться до Києва: вільний духом і помислами, Григорій Савич обере той

шлях, на якому найкраще здійснив своє завдання � пішов у народ, тому його світогляд і

вчення органічно пов'язані із світоглядом простих людей, народною філософією.

Учення "київського спудея" Сковороди, попри його релігійне розуміння, про "дві на�

тури" � світ видимий, зовнішній, і світ внутрішній, в основі якого діяльна і рушійна сила

� Бог. Осердям у тлумаченні "трьох світів" у нього стає другий світ � людина, й основ�

ний зміст його моральної етики � це питання

людського щастя, яке він вбачає у "відкритті

себе": в пізнанні навколишньої дійсності й у ви�

конанні в житті "спорідненої", притаманної по�

кликанню й нахилам, праці. Особливого зна�

чення філософ у своїх трактатах, байках і в по�

етичній збірці "Сад божественних пісень" на�

дає поняттю свободи ("вільності").

На його думку, підвалиною виховання щас�

ливої й корисної для суспільства людини має

бути відповідність природі. Він заперечує існу�

вання здирства, поневолення, вивищення одно�

го стану над іншим. Адже всі перед Богом рівні.

"Під козацьким чубом і в селянській свитці ми мали свого Піфагора", � стверджу�

вав ректор Харківського університету Василь Каразін, "українського Сократа" вбачали

в образі Григорія Савича Сковороди та його діях прогресивні земляки.

...Переписавши на вершині життя ще раз свої твори: вірші, байки, філософські трак�

тати, виправивши остаточно їх повний список, Сковорода 29 жовтня 1794 року в селі

Іванівці (нині Сковородинівка, що на Харківщині) тихо пішов у Вічність. Світ ловив йо�

го, але не спіймав...

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ
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М
айже три роки Тарас Григорович Шевченко (1814�1861) жив і творчо

працював у Києві. Вперше Тарас побачив столицю 1829 року, потім була

поїздка до "золотоверхої" з весни до середини червня 1843. Згодом по�

трапив на Контракти � зимові ярмарки на Подолі 7 січня 1844 року. Та найдовше був

Тарас Шевченко у Києві в період 1845 (друга половина) � 1847 роки. А востаннє Коб�

зар відвідав улюблене місто після заслання � в липні 1859 року. 

Наводимо перелік київських місць перебування Тараса Григоровича Шевченка, ви�

ходячи з його творчого доробку: у повістях Кобзаря зустрічаємо � гору Щекавицю

("Скавиця"), Рейтарську вулицю шукає Степан Мартинович у повісті "Близнецы", йо�

го герої прогулюються Щикавицею перед екзаменами до університету, знають вони і

Фролівський монастир та Кирилівський притулок, їздять у Кинь�грусть (тепер район

Пріорки та площі Шевченка)...

...У січні 1844 року Тарас Шевченко прибув до Києва відомим поетом та художни�

ком і поселився на вулиці Московській у "Зеленому трактирі", що належав Києво � Пе�

черській лаврі (зведений 1803�1805 роках; тепер на цьому місці будинок № 30, де роз�

ташувалася районна міліція). Затишне місце приваблювало творчу інтелегенцію, тому

в трактирі зупинялися письменники, зокрема � А.Муравйов, О.Грибоєдов, Є.Гребінка.

Тарас Григорович, до речі, згадує про цей печерський квартал у повісті "Близнецы", де

автор поселив своїх персонажів, а поряд, на цій же вулиці квартирував знайомий

оповідача "художник Ш., який нещодавно приїхав з Петербурга".

Одразу ж по приїзді, Кобзар ринув у ярмаркове дійство у будинку Контрактів, що

піднісся над Подолом чотириколонним портиком, увінчаний трикутним фронтоном (те�

пер Котрактова площа, будинок №1). 

На ярмарку на Подолі укладалися комерційні угоди, йшла жвава торгівля в усіх бу�

динках Контрактового майдану, а в головній залі, на другому поверсі відбувалися бали,

маскаради, концерти, вистави, бенкети, що розпочиналися 19 січня і закінчувались 5

лютого. Маскаради, як правило, влаштовували на користь притулків, і вся аристократія,

що прибувала на Контрактовий ярмарок, особливо

її жіноча половина, вважали за обов'язок відвідати

маскаради у Контрактовому будинку і пожертвува�

ти кошти на потреби київських притулків. Танцю�

вали на балах наші предки�слов'яни: українську

"метелицю", "голубця", "козачка", "гопака", далі

йшли французькі контрданси, німецькі алеманди,

виконували російську "бариню", "циганочку",

а закінчувався бал, як правило, "алегриком", який

був не що інше, як фокстрот. До речі: примою кон�

трактових балів 1849�1850 років вважалася

Евеліна Ганська, уроджена Ржевуська. Разом з

нею приїздив до Києва на контракти і славетний

французький романіст Оноре де Бальзак.

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ

ßðìàðêà á³ëÿ Êîíòðàêòîâîãî áóäèíêó.
Ê³íåöü Õ²Õ ñòîë³òòÿ.

НБ
 Н
ПУ

 ім
ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



44

Окрім різноманітного краму та забавок, Тараса

Григоровича цікавила передовсім торгівля книжка�

ми. Зокрема, у крамниці Глюксберга пропонували

видання іноземними мовами. На Поштовій площі

Подолу, в одному з купецьких будинків, поряд із

поштовою станцією, жив чоловік, про якого є та�

кож згадка у творах Т.Шевченка. У повісті "Про�

гулка с удовольствием и не без морали" оповідач

розповідає, що послав слугу Трохима "в книжную

лавку купить себе книгу по своему нраву".

А в "Близнецах" сказано, що один із її героїв,

Саватій, "отправился в контору застрахования

жизни, она же и книжний магазин" з наміром прид�

бати там гоголівські "Мертві душі". В наступному епізоді:" Улаштували брати пристой�

не прощання зі світом, тобто закупили на Подолі горілку � розлили її в цебра і з цехо�

вою музикою пішли в Межигір'є, пригощаючи зустрічного й поперечного братською

горілкою з михайлика, а брат, що прощається зі світом, знай собі танцює попереду му�

зик". Не менш яскраво цей сюжет вивсвітлено в Шевченковій поемі "Чернець":

У Києві на Подолі

Козаки гуляють,

Як ту воду, цебром+відром

Вино розливають.

Льохи, шинки з шинкарками,

З винами, медами

Закупили запорожці

Та й тнуть коряками.

А музика реве, грає,

Людей звеселяяє.

А з Братства те бурсатство

Мовчки виглядає.

Найдовше Шевченко затримався в Києві 1846 року. Спершу на короткий час осе�

лився в дерев'яному будинку напроти Інституту шляхетних дівчат на вулиці Інсти�

тутській (не зберігся). Це знайшло підтвердження у повісті "Прогулка с удовольствием

и не без морали": "Квартира в мене була в Києві саме проти Інституту, на Хрещатику,

на горі".

Незабаром поет перебрався у трактир з готельними номерами в будинку архітекто�

ра В.Беретті на Хрещатику біля Бессарабської площі (тепер приміщення Національної

Спілки журналістів). До речі, напроти трактиру, де зупинився Кобзар, в будинку Сухо�

ставського (не зберігся, нині № 52 і № 54) квартирував із матір'ю викладач історії

Київського університету М.Костомаров. Тарас Шевченко познайомився з ним, і з

квітня по червень часто відвідував. Тут, у Костомарова, Т.Шевченко зустрічався з

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ

Áóäèíîê ²âàíà Þñüêåâè÷-
Êðàñêîâñüêîãî, äå çóïèíÿâñÿ Òàðàñ
Øåâ÷åíêî. 1859 ð³ê (íå çáåð³ãñÿ).
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О.Марковичем, О.Пильчиковим, П.Гулаком і

В.Білозерським, читам їм свої поезії. М.Костомаров

досить яскраво змальовує ті зустрічі: " ...ми говорили

один одному "ти", і поет читав свої вірші. Особливо

сильне враження справив на мене "Сон", невидана,

безцензурна поема Шевченка. Я читав і перечитував

її цілу ніч і був у справжньому захваті".

У Києві Тарас Григорович написав передмову до

другого видання "Кобзаря", яке готувалося до друку

в університетській друкарні, що стала справжнім

маніфестом нової української літератури.

5 квітня 1847 року Т.Шевченко заарештований на

дніпровській переправі в Києві і доставлений у будинок губернатора Фундуклея, що

стояв на розі вулиць Інститутської та Єкатерининської. Наступного дня Т.Шевченка

відправлено до Петербурга у ІІІ відділ "под строгим караулом при одном полицейском

офицере и одном рядовом жандарме". Фундуклей передав також до жандармерії вилу�

чені під час арешту в'язку листів, альбом із віршами і малюнками, а головне � рукопис

"Три літа", які поет планував видрукувати в Києві.

Після десятирічного заслання і повернення до Петербурга, Тарас Шевченко довго

клопочеться про видачу дозволу на відвідання України, зокрема � Києва й таки добився

свого.  У місті з 31 липня по 7 серпня 1859 року Шевченко мешкав в будинку священи�

ка Юхима Ботвиновського, що стояв на Георгіївському провулку,11, другий � від

Стрілецької вулиці. Був цей будинок двоповерховим, на чотири помешкання: на друго�

му поверсі в першій кімнаті від входу і жив Тарас Григорович (будинок знищено під час

війни). Від Ботвиновського поет переїхав жити до академічного товариша Івана Гу�

довського, фотографа, що жив на розі Малої Житомирської та Думської площі. Бував

Тарас Шевченко і в будинку на розі Ірининської та Михайлівського провулку, який на�

лежав вчителеві Івану Юськевич�Красковському: це були останні відвідини Києва Коб�

зарем...

...Тараса Григоровича Шевченка 12 березня 1861

року поховали на Смоленському кладовищі Петер�

бурга, однак друзі пам'ятали Тарасів "Заповіт", тому

через 58 днів труну із тліном Шевченка переправили

в Україну.

Домовину Тараса Григоровича везли поштовим

трактом через Серпухов � Тулу � Орел � Волобуєве �

Кошелівку � Дмитрівку � Севськ � Есмань � Глухів �

Кролевець � Батурин � Борзну � Ніжин � Козелець �

Залісся � Бровари і до Києва. Скрізь похоронну про�

цесію зустрічало та проводжало багато людей. 6 трав�

ня 1861 року о 7�й годині ранку похоронні дроги при�

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ

Áóäèíîê-ìóçåé Ò.Ã Øåâ÷åíêà
(ïðîâ.Øåâ÷åíêà 8-À): òóò 1846- íà

ïî÷àòêó 1847 ðîêó æèâ ïîåò.

Ò.Øåâ÷åíêî â òðóí³. Ë³òîãðàô³ÿ
Â.Âåðåùàã³íà. 1861 ð³ê.
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були у Бровари. Багато людей прийшло попрощатися з

Тарасом до Троїцької церкви, де стояла домовина з

Кобзарем.

Потім рушили в напрямку Києва, до Микільської

Слобідки, де треба було чекати дозволу на в'їзд до

міста. Допоки не дістали дозвіл, домовина Поета стоя�

ла на Подільській набережній, біля Баштових воріт.

Коли в Києві стало відомо, що з Петербурга при�

везли труну Кобзаря, зійшлися численні шанувальники

Поета, особливо, молодь. Коней розпрягли, і студенти

самі впряглися і повезли Великого Українця. 

За розпорядженням, поставили домовину в церкві

Різдва на Подолі. Проте, ще не було остаточно

вирішено, де ж саме поховати Поета. Варфоломій

Шевченко, ще до прибуття небіжчика в Київ, мав

намір обрати місце для брата  на Щекавицькому цвин�

тарі, де вже викопали могилу. Однак між учасниками похорону виникли незгоди: одні

пропонували поховати на Аскольдовій могилі, інші � у Видубицькому монастирі. Та все

ж найбільшу підтримку мала думка навічно покласти тлін Кобзаря в Каневі на високій

горі, де Тарас Григорович мріяв звести хату й поселитися назавжди. 

7 травня (неділя) до церкви Різдва Христового прийшли тисячі киян. Петро Лебе+

динцев (1819�1896), земляк поета, черкащанин, який відправив панахиду над домови�

ною Шевченка, згадує: "Не тільки в церкві, а й на дворі було повно�повнісінько людей.

Сотні киян зібралися на Олександрівській вулиці (нині вулиця Сагайдачного), на шосе,

на горі Андріївській і Михайлівській та на горі біля Царського саду".

О 16�й годині того ж дня цинкову труну винесли, поклали терновий вінок і багато�

тисячна процесія, попереду якої на конях тряслися двоє жандармів, рушила до Ланцю�

гового мосту. П.Лебединцев так описує останні хвилини прощання з Поетом на

київській землі: "Ніяких промов у церкві не виголошували, така була умова розпоряд�

ників процесії. Але тільки�но ви�

несли труну з церкви на Набереж�

не шосе, з'явилось стільки всіляких

промовців із молоді, що довелося

спинятися з труною мало не через

кожні п'ять кроків". Серед про�

мовців були М.Чалий, студенти

В.Антонович і М.Драгоманов.

Пароплав "Кременчуг", який

стояв біля Ланцюгового мосту (те�

пер Патона) і мав везти тлін Поета

до Канева, через велику повінь не

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ

Á³ëÿ òðóíè Ò.Ã.Øåâ÷åíêà â Êèºâ³. Ôîòî 1861 ðîêó.
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Óêðà¿íó Òàðàñà Øåâ÷åíêà.

НБ
 Н
ПУ

 ім
ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



47

міг пристати до берега, тому труну спустили з

мосту на палубу. 

8 травня о 7�й ранку пароплав із труною

Т.Г.Шевченка відчалив од київської набережної

і поплив до Канева. Небіжчика супроводжува�

ли: його брати Микита і Йосип з дружинами,

сестра Ярина, І.Сошенко із сім'єю, М.Чалий,

О.Лазаревський, Г.Честахівський, В.Забіла,

М.Лисенко, М.Старицький, кілька студентів

Київського університету, серед них � Тадей

Рильський, майбутній батько поета Максима

Рильського. 

10 травня (22 � за новим стилем) о 7�й годині

вечора Тараса Григоровича Шевченка поховали

на Чернечій (тепер Тарасовій) горі.   При числен�

ному напливі народу із міських передмість та на�

вколишніх сіл, була відслужена соборно За�

упокійна Літургія протоієреєм Мацкевичем.

Спочатку могила Тараса Григоровича мала вигляд традиційної степової. На місці по�

ховання змурували цегляне склепіння, насипали два яруси землі й обклали камінням.

Могилу вінчав дубовий хрест. А вже 1884 року на народні пожертви виготовлено ча�

вунний хрест.

1923 року чавунний хрест замінили відли�

тим з того самого металу на Городищенській

цукроварні, що на Черкащині, бюстом Шев�

ченка за проектом українського скульптора

Каленя Терещенка.

Ще через шістнадцять років могила Тараса

набуває знайомого нам сучасного вигляду. Над

двоярусним насипом заввишки 6,5 метра

здійнявся лабрадоритовий постамент, що сягає

вгору на 7,5 метра. На ньому височить 3,5�ме�

трова бронзова постать Кобзаря, авторами

якої є скульптор Матвій Манізер та архітектор

Євген Левінсон.

Сталася ця подія 1939 року. Тоді ж відкри�

то літературно�меморіальний музей, споруд�

жений за проектом знаних українських митців

� Василя Кричевського і Петра Костирка.

Мільйони людей з усіх куточків планети приїздять до Канева, щоб віддати глибоку

шану, вклонитися нетлінній пам'яті всеслов'янського Поета. 

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ

Îëåñü Ãîí÷àð ³ Ëþáîìèð Äìèòåðêî  (çë³âà
íàïðàâî) ïîêëàäàþòü â³íîê êâ³ò³â îä Ñï³ëêè

ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè äî ìîãèëè Òàðàñà
Øåâ÷åíêà. Êàí³â. 1950 ð³ê.

Â³äáóäîâàíà öåðêâà Ð³çäâà Õðèñòîâîãî, äå
êèÿíè ïðîùàëèñÿ ç Òàðàñîì Øåâ÷åíêîì. 

2005 ð³ê.

НБ
 Н
ПУ

 ім
ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



48

На початку своєї літературної діяльності

Микола Васильович Гоголь (1809�1852)

захоплювався Україною, зокрема � Києвом, водночас

жив надією написати багатотомну історію Малоросії.

Це зблизило його з літератором і видавцем Михайлом

Олександровичем Максимовичем (1804�1873), який

готував до друку "Малоросійські пісні". 

Їхня дружба була міцною, удвох вони збиралися

їхати до Києва, де відкрився університет імені св.Во�

лодимира. "Туди, туди! У Київ! � писав Микола Го�

голь Максимовичу в грудні 1833 року. � У древній і

прекрасний Київ! Він наш... Там або навколо нього

діялися діла старовини нашої... Так, це буде чудово,

коли ми посядемо з тобою київські кафедри. Багато

можна зробити добра. А нове життя серед такого гарного краю! Там можна буде обно�

витися всіма силами."

Але М.Гоголю запропонували в Київському університеті св. Володимира лише по�

саду ад'юнкта, однак він не залишав надію, про що написав і О.Пушкіну: "Я захоплю�

юсь наперед, коли уявляю, як закиплять твори мої в Києві. Там я витягну з�під спуду

багато речей, з яких я не все ще читав вам. Там закінчу я історію України й Півдня Росії

й напишу Загальну історію, якої в справжньому вигляді її, на жаль, досі немає не лише

на Русі, але навіть і в Європі. А скільки зберу там легенд, повір'їв, пісень".

1834 року М.Гоголь ще мріяв придбати в Києві, десь на підвищенні, будиночок із

видом на Дніпро. М.Максимович до Києва поїхав, а М.Гоголю відмовили в роботі. Од�

нак, наприкінці липня 1835 року письменник усе ж побував у Києві, коли їхав до Моск�

ви з Криму: протягом п'яти днів Микола Васильович мешкав у М.Максимовича на ву�

лиці Микільській (згодом вулиця Січневого повстання, тепер вул І.Мазепи) у Катери�

ничевому будиночку, що стояв перший праворуч при в'їзді в Нову Печерську фортецю,

поряд з особняком Іпсіланті. І в цей приїзд М.Гоголь знайомиться з містом: відвідав

історичні місця. Потім у творах всебічно змалював, використавши київську тематику, й

торги на Житньому базарі ("Страшна помста"), легенди та перекази, почуті на

Андріївському узвозі ("Вій", "Тарас Бульба").

1848 року, повертаючись із Єрусалима, Микола Гоголь ще раз приїхав до Києва і

зупинився в шкільного товариша О.С.Данилевського. Квартира, де перебував письмен�

ник, не збереглася: містилася на колишній Виноградній вулиці, 4, у дворі � тепер тут (ву�

лиця Богомольця, 7), новозбудований житловий комплекс.

...Помер М.В. Гоголь 4 квітня 1852 року в Москві, похований на Новодівочому

кладовищі (ділянка 2).
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Óí³âåðñèòåò ñâ.Âîëîäèìèðà 
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Вулиця Набережно+Хрещатицька, 27, � у кімнатці бурси Київської академії,

на березі Дніпра і проживав Семен Степанович Гулак+Артемовський (1813�

1873) � син священика з Черкащини, небіж ректо�

ра Харківського університету, приятель Глинки і

Шевченка, був не лише композитором, а й само�

бутнім драматургом.

У бурсі (студентському гуртожитку) прожива�

ли учні, переважно сироти та діти бідних, які утри�

мувалися братством. Перший дерев'яний будинок

бурси містився на території Братського монастиря.

Протягом 1763�1765 було збудовано нову бурсу.

Тут проживало до 400 бурсаків. У серпні 1775 бу�

динок згорів. За розпорядженням митрополита

Г. Кременецького по митрополії проводився збір

коштів. 1778 року споруджено нову одноповерхову

цегляну бурсу, яка мала високий дах із заломом та

фронтонами над бічними крилами, що було характерним для українського бароко. Ав�

тор � архітектор І. Григорович�Барський. Згодом добудовано цегляну кухню. 1811 року

з ініціативи митрополита С.Олександрівського за проектом архітектора А. Меленсько�

го надбудовано і реконструйовано у стилі класицизму. 

10 червня 1838 року композитор М.Глинка прибув до Києва, щоб набрати для при�

дворної співацької капели співаків. 12 червня він звернувся до митрополита київського і

галицького Філарета з проханням відпустити Гулака�Артемовського до Петербурга.

У своїх "Записках" композитор так згадує прощання Семена Степановича з однокурс�

никами: "Він був дуже любий товаришам, і, коли він виїздив з Києва, вони проводжа�

ли його з плачем".

Вулиця Пушкінська, 19 � будинок, у якому з 1889

до 1909 року мешкав письменник Іван Семенович

Нечуй+Левицький, справжнє прізвище�Левицький

(13(25).ХІ.1838, Стеблів, Корсунь�Шевченківського

району Черкаської області � 15.ІV.1918, Київ). До речі, сто�

личних адрес у Івана Семеновича за півстолітнє тут перебу�

вання чимало: вчився протягом 1853�1861 років у семінарії

(на Костянтинівській вулиці, 5), в 1861�1865 роках �здобу�

вав освіту в Духовній академії (вулиця Ільїнська, 4, ріг

Контрактової площі). Перші роки ж свого тут життя Іван

Нечуй�Левицький мешкав у будинку архітектора П.Спарро,

учня В.Беретті (вулиця Ярославів Вал, 13), потім � на вулиці

Артема, 41 ( тепер Січових Стрільців, не зберігся). А ще він

бував на Бессарабці � у будинку безпритульних. 

Закінчив Київську духовну академію, однак не став свя�
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щеником, а захопився літературою. У його творах чимало київських пейзажів, соціаль�

них картин побуту, краєвидів. Скажімо, в комедії "На Кожум'яках" (1875) всебічно

змалював життя Подолу, назвав вулиці, які й нині не забулися � Глибочицька, Дегтяр�

на, бурхливий Житній ринок. 

І.Нечуй�Левицький, може, як ніхто з українських класиків, відчув серцебиття про�

стого народу, його болі й тривоги напередодні великих суспільних струсів; йому потала�

нило закарбувати з "етнографічною" достеменністю образ Прометея, що хотів не лише

скинути ланцюги з рук і душі, а і створити власну � незалежну й самостійну � державу.

...Останні роки київського життя припали на період, коли влада у столиці мінялася

щотижня, йшла війна на вулицях, панував терор й анархія. Хворого Івана Семеновича

відвезли до лікарні Дегтярівського притулку (вулиця Дегтярівська, 9), де він і помер 15

квітня 1918 року. Похований на Байковому кладовищі Києва (ділянка 2, центральна

алея).

Вулиця Жилянська, 59 � будинок (знесений в січні 1982 року), в якому

в 1860�ті роки жив Михайло Петрович Драгоманов (18(30).ХІ.1841, м. Га�

дяч, тепер Полтавської області � 20.VІ.(2.VІІ).1895, Софія, Болгарія) � український

публіцист, літературознавець, фольклорист; рідний брат Олени Пчілки, дядько Лесі Ук�

раїнки. До університету св. Володимира Михайло Драго�

манов прийшов восени 1859 року, саме напередодні ре�

форми (1861). Проживаючи у цьому будинку, він керував

прогресивним крилом київської "Старої громади", редагу�

вав газету "Київський телеграф".

Коли в Києві виникли перші в Російській імперії

недільні школи, М.Драгоманова запросили викладати

історію в школі на Новім Строєнії, згодом цей же предмет

� у Тимчасовій педагогічній школі. Він виявляє свою по�

зицію й публічно: під час проводів останків Тараса Шев�

ченка з Києва до Канева, коли привселюдно казав про ве�

лич Кобзаря для українського народу та у зв'язку з по�

лемікою між М.Пироговим і О. Добролюбовим щодо

тілесних покарань у школах. 

Відразу по закінченні університету (навесні 1863 року) йому довелося вчителювати

у 2�ій київській гімназії. Тоді ж з'являються перші статті, присвячені національній школі

на Україні, що викликало тривалу полеміку з попечителем Київського учбового округу

О.Ширинським�Шахматовим, міністром Д. Толстим і навіть В.Шульгіним � редакто�

ром офіціозного "Киевлянина".

У вересні 1875 року вченого і літератора М.Драгоманова звільнено з Київського

університету св. Володимира за вільнодумство, приверженність національній ідеї � без

права будь�якої державної служби в межах Російської імперії, тому він змушений зали�

шити Україну і виїхати з родиною в еміграцію.

Взагалі ж із Києвом невід'ємно пов'язана велика родина Драгоманових�Косачів.
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Син Михайла Петровича � Світозар навчався у київській

гімназії та комерційному інституті (нині педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова), був ректором Архітектурного інститу�

ту. У Києві навчалася і багато років жила сестра М. Драгомано�

ва � Ольга Драгоманова�Косач, відома українська письменниця,

фольклорист, етнограф Олена Пчілка, мати Лесі Українки.

...З Києва Михайла Петровича з родиною проводжали чис�

ленні колеги з університету південно�західного відділу

Російського географічного товариства і Київської громади,

призбиравши трохи коштів для вигнанця. Михайло Старицький

лишив нам згадку про це у розчуленому вірші "На проводи",

нарікши М.Драгоманова "апостолом". Помер М.П.Драгоманов

20 червня (2 липня) 1895 року в Софії (Болгарія), похований на

міському кладовищі.

Для мене було відкриттям, що на Байковому кладовищі

поховано Людмилу Михайлівну Драгоманову (1844�

1918)� публіциста, автора праці "Народні говірки й освіта", вірного, і до останку �

надійного помічника та однодумця, дружину Михайла Петровича Драгоманова. 

1864 року Михайло Драгоманов, захистивши в Київському університеті дисертацію

"Імператор Тиберій", відразу ж запропонував руку і серце Людмилі Кучинській, яка й

стала його  дружиною, бувала з ним в усіх державах, куди заносила доля невгамовного

українця. Після смерті Михайла Петровича, залишившись без чоловіка, Людмила Ми�

хайлівна  повернулася з дітьми на рідну землю. Вони відразу поїхали до Косачів, бо

втратили все по від'їзді ще у 1876 році. Потім майже вся родина переїхала до Києва.

Однак у 1929�30 роках розпочався "процес Спілки визволення України" з метою зне�

кровлення української інтелігенції. Леся Українка готувала  сина Драгоманова � Світо�

зара до іспитів до гімназії. Він навчався в тодішній четвертій гімназії разом з одним із

молодших братів Лесі.  Минули роки… Світозар одружився, народилося четверо дітей.

Деякий час Світозар Михайлович був ректором Київського будівельного інституту. У

його родини було дуже цікаве коло спілкування, до якого, зокрема, входили брати Кри�

чевські, Антоновичі…

...Я не схилю голову біля могили  великої і мудрої жінки, щирої дружини великого

українця � Михайла Драгоманова не побачу на білому мармуровому постаменті � по�

груддя Л. Драгоманової і не прочитаю напис: "Посвящается памяти Людмилы Михай�

ловны Драгомановой (в девичестве Кучинской), родивш. 3.V.1844, почившей в Бозе

16.V.1918. Господи, да будет воля Твоя". Могила не збереглася.

Вулиця Саксаганського, 93 � будинок, що сусідствував з помешканням М.Ли�

сенка, в якому жив Михайло Петрович Старицький (2(14).ХІІ.1840,

Кліщинці, Золотоніського повіту Полтавської губернії, нині Черкаської області �

14(27).IV.1904, Київ) � письменник, театральний діяч. Залишившись сиротою, вихо�

вувався у свого дядька Віталія Лисенка. 1858 року вступив до Харківського універси�
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тету, а через 2 роки перейшов до університету св. Володимира

в Києві. З 1883 року очолив перший український професійний

театр, де працювали М.Садовський, Марія Заньковецька,

П. Саксаганський .

Його п'єси не сходили з театрального кону, особливо "Талан"

(1894), "Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці" (1897), "Мару�

ся Богуславка" (1897), "Богдан Хмельницький" (1887). Він �

автор численних інсценізацій за творами М. Гоголя, Я. Кухарен�

ка, І. Нечуя�Левицького, Панаса Мирного.

Поезії М.Старицького притаманний наспівний ліризм (вірш

"Виклик" покладено на музику); в них стверджується ідея

слов'янської єдності. У своїх перекладах поет подав українською

мовою найкращі взірці з О. Пушкіна, М.Лермонтова, М. Не�

красова, А. Міцкевича, Дж. Байрона, Г. Гейне. Та найбільша йо�

го заслуга у відтворенні сербського народного епосу та "Гамлета"

У. Шекспіра. Останнє літо "патріарх п'єс та українського слова" Михайло Петрович

провів на околиці Києва, на дачі в Дарниці. Похований на Байковому кладовищі Києва

(ділянка 1, центральна алея). 

На будинку №14, що на вулиці Тарасівській, встановлено меморіальну дошку

на честь видатної української поетеси Лариси Петрівни Косач (псевдонім �

Леся Українка, 1871�1913), яка мешкала тут у березні 1889 року у квартирі брата, Ми�

хайла Косача. 

З Києвом у Лесі Українки надто багато чого пов'язано на життєвому, творчому шляху.

Поетеса не мала можливості постійно жити в Києві,

однак про її перебування засвідчують адреси та ме�

моріальні дошки, встановлені на столичних будинках:

на вулиці Саксаганського, 97 (нині музей Лесі) та на

цій же вулиці, на будинках � №101 і № 115 (знесений

в грудні 1991); на вулиці Вєтрова, 21 та � Ярославів

Вал, 32.

У 1908�1914 роках вона була редактором і видав�

цем літературно�наукового журналу "Рідний край" та

одного з перших дитячих українських журналів "Моло�

да Україна". Жили й працювали у Києві сестри Лесі

Українки � Ольга Косач�Кривинюк, Оксана Шима�

новська, Ісидора Борисова. У Києві на Байковому кла�

довищі поховані батько Лесі Українки Петро Косач,

мати Олена Пчілка, брат Михайло. Вперше маленька

Лариса Косач приїхала до Києва разом з батьками

в січні 1876 року. Нагода для цього приїзду була сум�

на: за кордон на еміграцію виїздив її дядько Михайло
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Петрович. Драгоманови жили тоді на Кузнечній (тепер

В.Антоновича) вулиці.

Восени 1881 року родина Косачів знову в Києві.

Цього разу мета приїзду � навчання дітей. Косачі осе�

лилися у будинку на вулиці Стрілецькій, 15. До Лари�

си й Михайла запрошують учителів � дівчинка надто

квола, щоб навчатися у гімназії. Того року на свято

Йордана Лариса застудилася й відтоді захворіла на ту�

беркульоз кісток: діагноз встановлений через два роки.

У Києві Лесі роблять першу операцію � у жовтні

1883 року в університетській клініці (тепер бульвар

Шевченка, 17) професор О. Рінек видаляє з лівої ру�

ки дванадцятирічної дівчинки кістки, вражені тубер�

кульозом. Оперована рука на все життя залишилася

у неї із шрамами, деформована через брак вийнятих кісток і трохи менша за праву руку.

Попереду були роки, сповнені страждань, боротьби й чудових віршів.

Попри тяжку недугу, що надовго прикувала її до ліжка, Леся Українка багато пра�

цювала. Перебуваючи у Києві, брала участь у роботі Літературно�артистичного товари�

ства, де виступала з доповідями та декламувала свої поезії, відвідувала засідання Ук�

раїнського клубу.

У провулку Стрілецькому, на будинку №9 (належав тоді Григоровичам�Барським.

Нині це будинок №15), немає меморіальної дошки: тут Леся вже проживала без батьків

� з молодшою сестрою Ольгою, відвідувала цікаві заходи міста.

Про це й сповіщала 16 жовтня 1893 року рідних: "...Вибрали�

ся в Київ і поселилися на своїй давній вулиці � Стрілецькій.

Маємо дуже гарненькі дві хатки і живемо з комфортом, на який

я, признатися, не сподівалась...Я вчитимусь англійської мови і

ходитиму на публічні лекції, що тепер читаються в універси�

теті". На цій квартирі Леся Українка багато працювала: тут на�

писана і поема "Давня казка", під якою в автографі стоїть дата:

"Київ, 12.ХІ. 1893 р."

Братові, Михайлові Косачу Леся писала: "Я скінчила

"Давню казку" (поет і лицар), прочитала її в "Плеяді" з певним

тріумфом". До речі, "Плеядою" звалася група київських діячів

культури � поетів, прозаїків, композиторів. До неї в той час вхо�

дили, окрім Лесі Українки, Микола Лисенко, Володимир

Самійленко, Грицько Григоренко (О.Судовщикова).

У це ж своє перебування в Києві Леся працювала над цик�

лом невеличких поезій "Мелодії", який називає в листах "Ме�

теликами". І справді, це здебільшого короткі поезії, по дві�три

строфи, серед яких є такі шедеври як "Стояла я і слухала вес�
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ну" та "У чорну хмару зібралася туга моя".

25 липня 1907 року Леся Українка взяла шлюб із Кли�

ментом Васильовичем Квіткою (1880�1953) � фольклорис�

том, музикознавцем. Вінчання відбувалося у Вознесенській

церкві на Деміївці. Подружжя оселилося в липні того ж року

на вулиці Великій підвальній (тепер Ярославів Вал), 32,

в квартирі № 11.

1899�1910 роках під час приїздів до Києва Леся Українка

зупинялася у будинку своєї матері, Олени Пчілки, на вулиці

Маріїнсько�Благовіщенській, 101 (тепер Саксаганського,

97). Цей будинок зберігся. У ньому 1962 року відкритий

літературно�меморіальний музей, який після реконструкції,

проведеної у 1990�х роках, входить до складу Музею видат�

них діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка,

М.Старицького.

...Померла Леся Українка 1 серпня (19 липня) 1913 в місті

Сурамі на Кавказі, де лікувалася. Тіло поетеси перевезено до Києва й поховано на Бай�

ковому старому кладовищі (ділянка 3).

Вулиця Паньківська, 7 � власний київський будинок (знищений більшовиками

1918 року) родини Михайла Сергiйовича Грушевського (17 (29).9.1866�

24.11.1934)� письменника, історика і публіциста. Оповідання учня Тифліської гімназії

"Бех�аль�Джугур" і "Бідна дівчина" (1885) під псевдонімом "Михайло Заволока" дру�

кують львівський часопис "Діло" та херсонський альманах "Степ".

Навчався 1886�1890 роках на iсторико�фiлологiчному факультетi Київського

унiверситету св. Володимира. У травнi 1894 року захистив дисертацiю та тему "Барсь�

ке староство" i отримав ступiнь магiстра. 

Наукову працю розпочав під керівництвом Володимира Антоновича. 1890 року

М.Грушевський залишений на кафедрі для підготовки до викладання. Здобув ступінь

магістра й отримав місце професора у Львівському університеті (1904). Невдовзі його

обирають головою Наукового Товариства імені

Шевченка. 1898 року вийшов у світ перший том йо�

го ґрунтовної праці "Історія України�Руси". Нині

цілком здійснено перевидання всіх 10 томів цього

неоціненного скарбу та п'ятитомника "Історія ук�

раїнської літератури". Як літератор, Михайло Гру�

шевський за життя опублікував: оповідання "Осо�

бисте щастя", "Історія одної ночі" ("Зоря", 1895,

1896) та "Ясновельможний сва", "Неробочий

Грицько Кривий" ("ЛНВ",1898).

1905 року М.Грушевський переїхав до Києва,

щоб видавати тут Лутературно�науковий вісник та
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керувати новозаснованим Українським науковим товариством, яке випускало свої "За�

писки" та історичний квартальник "Україна". У київський період творчої письменниць�

кої діяльності Михайло Сергійович видрукував оповідання: "Ніч", "Предок", "Пенати",

"Тестамент", "Комета", "У святої Софії".

Під час Першої світової війни, восени 1914 року, М.Грушевський заарештований;

після ув'язнення в Києві його вислали спершу в Симбірськ, потім � у Казань, а звідти �

до Москви, де він працював до Лютневої революції, друкуючись переважно в журналі

"Украинская жизнь" С. Петлюри. 

Згодом він повертається до Києва. У цей період з�під пера М.Грушевського вийш�

ли такі оповідання: "Вихрест Олександр", "Розмова з Кривоносом", "Історія сеньори

Занети Альберіго з Венеції", які видрукував у часописі "Промінь" (1917) й у книжці

"Зі старих карток" (К., 1918).

З ім'ям Грушевського пов'язані перші кроки української державності � від засідань

уряду до Четвертого універсалу, в якому проголошено: "Віднині Українська Народня

Республіка стає самостійною, від нікого не залежною, вільною, суверенною Державою

Українського Народу".

29 квітня 1918 року письменник та історик Михайло Грушевський став президентом

Народної Республіки. Це були жахливі часи боротьби України з ворогами різних мас�

тей.

1919 року Грушевський змушений, під натиском більшовиків, покинути Україну й,

зрештою, виїхати на чужину. Там він розгорнув свою наукову й політично�публіцистич�

ну діяльність. Під його проводом виходить орган Української партії соціальних рево�

люціонерів (УПСР) � "Борітеся � поборете!" (1922�1923).

1924�1930 роках, коли М.Грушевський повернувся до Києва, разом із родиною про�

живав у флігелі на вулиці Паньківській, 9. Щоб схилити на

свій бік Михайла Сергійовича, Всеукраїнська Академія наук,

із наказу властей, обирає його своїм академіком та дозволяє

відновити при ВУАН роботу історичної секції колишнього Ук�

раїнського наукового товариства.  А найважливішим творчим,

науковим здобутком його життя була праця над багатотомною

"Історією України�Руси" та над "Історією української літера�

тури". 1926 року відзначено 60�літній ювілей ученого та

40�річчя його наукової діяльності. Незабаром письменника та

відомого вченого Грушевського більшовики висилають з Ук�

раїни до Москви під нагляд; засновані ним установи зникають

одна за одною, працівники секцій потрапляють під арешт,

а згодом на заслання. 

Остання його праця з'явилася в "Известиях АН СССР"

№ 3 за 1934 рік. А всього перові М.Грушевського, за підра�

хунками бібліографа Бориса Грановського, належить чотири

тисячі прижиттєвих публікацій. Це � багатотомники, моно�
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графії, історичні розвідки, публіцистичні й наукові статті, літературні твори. Всі вони

споріднені з "народницькою школою" в українській історіографії. Уже в наш час під ре�

дакцією Л.Винара за упорядкування працівниць Інституту літератури НАНУ імені

Т.Шевченка � Г.Бурлаки і А.Шацької вийшла книжка "Михайло Грушевський. Із літе�

ратурної спадщини" (Нью�Йорк�Київ, 2000), де вперше надруковано оповідання Ми�

хайла Сергійовича і, зокрема, повість "Чужі і свої" та сценарій "Запорожці". Тут також

вміщено значну за обсягом добірку поетичних творів М.Грушевського.

...Не стало Михайла Сергійовича 24 листопада 1934 року в Кисловодську, де ліку�

вався: тіло Грушевського перевезено до Києва і поховано на Байковому кладовищі

(ділянка 6, центральна алея, біля Вознесенської церкви).

Вулиця Овруцька, 6, будинок 1910�х років зведення, в якому жила і працюва�

ла Олена Пчілка (справжнє � Ольга Петрівна Драгоманова+Косач; 1849�

1930) � письменниця, фольклорист, етнограф, видавець, член�кореспондент Всеук�

раїнської академії наук (ВУАН, з 1927), мати Лесі Українки, сестра М.Драгоманова.

1866 року Олена закінчила Київський пансіон шляхетних дівчат. 

Ольга Петрівна � обдарована творча особистість, а придбане нею ім’я найбільш

повно характеризує її надзвичайну працьовитість та активну участь у різноманітних

ділянках під час мешкання в Києві.

Цей столичний будинок�двоповерховий, з великими прямокутними прорізами вікон,

у 1997�1998 роках реконструйований. Тут у свій останній приїзд до Києва (1925�1930)

й проживала Олена Пчілка у чотирикімнатній квартирі № 4 на другому поверсі право�

го крила будинку. Поселилася в сім'ї молодшої дочки Ізидори, яка з родиною переїхала

1925 року до Києва. Перед цим Олена Пчілка деякий час жила у будинку на вулиці

Багговутівській (на Лук'янівці, не зберігся). В цьому будин�

ку, у двокімнатній квартирі, мешкала також сім'я старшої її

дочки � Ольги Косач�Кривинюк.

Влітку 1929 року вже тяжко хворою Ольга Петрівна на�

читує автобіографію редактору своєї збірки "Оповідання"

(вийшла 1930 року в Харкові). Працюючи в лекційній та

етнографічній комісіях київської “Просвіти”, “Українського

клубу”, а після його закриття � в клубі “Родина”, Олена

Пчілка була ініціаторкою Шевченкових вечорів. Маючи

тверді національні переконання, високодуховна Мати з

родини Косачів нам, сучасникам, заповіла:”Нехай же

громадськість, зігрівши душу Шевченковим святом,

береться до української справи”. Варто про це пам’ятати.

...Померла О.Пчілка в цій квартирі й похована на старо�

му Байковому кладовищі поруч із дочкою, Лесею.

Вулиця Гоголівська, 8 � будинок, в якому 1902�1905 роках проживав Борис

Дмитрович Грінченко (1863�1910) � письменник, перекладач, літературозна�

вець, мовознавець, теоретик та історик української лексикографії, фольклорист, етно�
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граф, публіцист, видавець, громадсько�культурний діяч.

У цей період працював над першим ґрунтовним "Словарем

української мови" (68 тисяч слів), що вийшов друком 1907�

1909 роках у 4�х томах.

Б. Грінченко був співукладачем, упорядником і редакто�

ром словника, матеріали до якого збирало кілька поколінь ук�

раїнської інтелігенції, починаючи з П. Куліша (1861), пізніше

� Київська Громада, редакція "Киевской старины". Борис

Грінченко один із перших на Наддніпрянській Україні ор�

ганізував київську "Просвіту"(1906) та був обраний поче�

сним членом Товариства. 

Помер Б.Д.Грінченко 6 травня (23 квітня) 1910 року

в місті Оспедалетті (Італія). 9 травня, коли домовину доста�

вили до Києва, п'ятитисячна процесія вирушила на Байкове

кладовище. Над свіжою могилою першою виступила від імені

"Просвіти" київська письменниця Любов Яновська:

"Просвіта" � остання дитина нашого дорогого небіжчика.

Без грошових засобів, за допомогою тільки маленького тісного гуртка людей, він влас�

ною енергією глибокої віри своєї та безмежної любові до Батьківщини з'єднав навколо

себе розрізнену українську інтелігенцію, згуртував її в одне товариство". 

У Києві нині столичному університеті підвищення кваліфікації вчителів присвоєно

ім'я Грінченка, а також вулиця (з 1988), що пролягає від Майдану Незалежності до ву�

лиці Прорізної. На фасаді будинку №8 на вулиці Гоголівській, де 1902�1910 роках

мешкав із родиною Б.Грінченко, 1988 року встановлено меморіальну дошку: з темно�

сірого граніту у вигляді розкритої книжки з бронзовим горельєфним портретом вченого

(скульптор А. Чемерис). 

Разом з Борисом Дмитровичем на вулиці Гоголівській, як і на Маріїнсько�

Благовіщинській, (тепер Саксаганського) 67  проживала і його дружина � Марія Ми�

колаївна Грінченко (1863�1928) � київська письменниця, лексикограф, перекладачка,

громадсько�культурний діяч. Була діяльною

помічницею в підготовці словника української мови,

в етнографічній та громадській роботі Б. Грінченка.

Похована Марія Миколаївна на Байковому кладо�

вищі, поруч з чоловіком та дочкою � письменницею

Настею Грінченко.

Вулиця Житомирська, 36 � садиба належала

Києво�Стрітенській церкві. З середини

ХІХ століття тут містилося два невеличких буди�

ночки � одно�і двоповерховий. В одноповерховому

№ 38 мешкав відомий український художник Іван

Максимович Сошенко (1807�1876). Під час остан�
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нього перебування в Києві 1959 року Тарас Шевченко бував у Сошенка на квартирі.

В докуметальній розповіді В.Жмиря "Слідами Кобзаря" переказуються спомини

М.Чалого про цю садибу: "У дворі був садок, відкривався чудовий краєвид на Ко�

жум'яки, Дитинку. Коли туди прийшов Чалий, який давно мріяв про зустріч з Шевчен�

ком, то застав двох давніх друзів за трапезою у товаристві дружини і племінниці Сошен�

ка та їхньої приятельки. З дамами Тарас Григорович розмовляв польською мовою, був

говірким і веселим, співав".

Вулиця Гоголівська, 9 � будинок (розібра�

ний влітку 1992 року) з 1859 року належав

Михайлу Корнійовичу Чалому (1816�1907), педа�

гогу, культурно�освітньому діячеві, організатору

недільних шкіл для дорослих. У цьому будинку гос�

тював Т.Шевченко під час останнього перебування

в Києві в липні�серпні 1859 року. М.Чалий � пер�

ший бібліограф Кобзаря, 1882 року вийшла його

книжка "Життя й твори Тараса Шевченка".

Вулиця Ярининська, 8 � будинок (знесений

1978 року) вчителя латини Другої

київської гімназії І. Юскевич+Красовського, який

був давнім другом Т.Шевченка. Саме тут поет

провів свій останній день і ніч перед від'їздом назавжди з Києва 1859 року.

Провулок Несторівський, 8: будинок зведений 1900 року на ділянці землі, яка

належала чиновнику І. Іванову. З 1908 року він перейшов у власність Віктора

Володимировича Ігнатовича (1862�1933) � громадського діяча, якого у квітні 1909 ро�

ку і відвідав свояк, Іван Якович Франко (1856 � 1916) � український письменник і гро�

мадський діяч, який перебував у Києві нелегально. Їх об'єднували не тільки родинні сто�

сунки (їхні дружини були сестрами), а й активна участь у громадському і культурному

житті столиці. В. Ігнатович був членом правління і скарбником "Українського клубу"

(вул. Володимирська, 42), збори якого відвідав І.Франко. В пам'ять про перебування

в будинку І. Франка, на його фасаді 1955 року встановлено меморіальну дошку з біло�

го мармуру, яку 1971 замінено на гранітну дошку сірого кольору.

Іван Франко вперше прибув до свого заочно улюбленого, вимріяного Києва в люто�

му 1885 року. Зупинився він у викладача Колегії Павла Ґалаґана � історика і етногра�

фа Єлисея Кіпріяновича Трегубова, який і жив у приміщенні навчального закладу, але ж

не в тому будинку (нині № 11 на вул. Б.Хмельницького), на якому в наш час встанов�

лено пам'ятну дошку (це був учбовий корпус), а в будинку № 9, де мешкали викладачі.

Іван Франко відвідував у Києві й Миколу Лисенка (на Рейтарській вул., №19), Пав�

ла Житецького на нинішній вулиці Січових Стрільців, № 10/1, зустрічався з Михайлом

Старицьким, Володимиром Самійленком, Оленою Пчілкою та іншими українськими

діячами культури. Щовечора влаштовувалися зібрання молоді � на квартирі у Лисенків

або у приміщенні на Маріїнсько�Благовіщенській вулиці (нині Саксаганського), № 5.
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Людні вечірки бували на квартирі Трегубових, на вулиці

Фундуклеївській (тепер вулиця Б.Хмельницького, №9) де

жив Франко. Дружина Трегубова Антоніна Федорівна

(уроджена Хоружинська) пише у своїх спогадах: "У нас тоді

перебувало багато людей, бо в нашій сім'ї жили дві мої сест�

ри, що якраз скінчили свою середню освіту; вони були мо�

лоді, гарні з себе, веселі, а молодша, Ольга, була до того ж

ще й дуже привітна та дотепна... Сестра Ольга в ті часи, як

гостював у нас Франко, вчилася на Вищих жіночих курсах

у Києві. Вона дуже йому подобалася, і після повернення до�

дому, він, листуючись з моїм чоловіком, прохав посватати

йому Ольгу".

Як свідчить Антоніна Трегубова, для рішення Ольги Хо�

ружинської дати згоду на сватання Івана Франка чимале

значення мала "слава, що йшла слідом за ім'ям Франка як

письменника". Вони почали листуватися, і Ольга Федорівна

погодилася стати дружиною молодого Франка.

Наступний приїзд Івана Франка до Києва у квітні 1886 року завершився шлюбом Іва�

на Франка з Ольгою Хоружинською, зареєстрованим 4(16) травня 1886 року в домовій

церкві Петра і Павла при Колегії Павла Ґалаґана; вінчав Симеон Трегубов. На весільному

застіллі також були: Віктор Володимирович Ігнатович, Петро Кирилович Любимов (жив

на Гоголівській вулиці, № 34) та Ізмаїл Орестович Новицький (його будинок на Та�

расівській вулиці, № 2, не зберігся). Можна гадати, що і

в цих будинках Франкові також доводилося бувати.

У цей приїзд Іван Якович зупинився вже не у Трегубових,

а на квартирі у В.С.Качали, орендаря київських "Мінераль�

них вод" (нині Володимирський спуск, № 4, поруч з будин�

ком філармонії), з небожем якого �Омеляном Киричинським

він і приїхав до Києва. У день одруження, після скромного

святкування на квартирі у Трегубових, по обіді, молоді

виїхали з Києва до Львова.

Вулиця Трьохсвятительська, 4 (колишня вулиця Те�

атральна) � у готелі Михайлівського монастиря в се�

редині травня 1910 року зупинився Михайло Михайлович

Коцюбинський (1864�1913). Відомий письменник завітав

до Києва, щоб провідати знайомих і про це повідомив дружи�

ну листом:"...Був у Леонтовича і на обіді у гласного Щитковського... Увечері заходив до

Русових. Всі тобі кланяються: Лисенко, Чикаленко, Леонтович, Науменко, Яновська".

Автор роману "Fata Morgana". З листопада 1912 до січня 1913 лікувався у клініці

Київського університету (тепер бульвар Т. Шевченка № 17), де встановлено ме�

моріальну дошку письменникові.
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Під час своїх відвідин Києва (у тому числі й 1911 року, коли брав участь у роботі

Об`єднаного комітету зі спорудження пам`ятника Т.Г.Шевченку в Києві) зупинявся

в готелі "Англія" на Хрещатику (не зберігся), у знайомих, зокрема, на теперішньому

бульварі Шевченка, 54. Мешкав і на вулиці Вєтрова,15 та Фундуклеївській (тепер

Б.Хмельницького) 16. Про враження так записав: "У Києві метушня, возня, багато лю�

дей давно бачили мене, кожному хочеться що�небудь одірвати від мене, що�небуть роз�

повісти мені своє � створюється гарячковий настрій...Такою увагою, такою турбо�

тливістю оточили мене, стільки сердечності, ледве чи не самопожертва, що, бігме, дово�

диться вірити в людську доброту. Звичайно, це зворушує мене..." 

1939 року на його честь у Києві перейменовано вулицю  Тимофіївську.

Вулиця Чкалова, 30+А (тепер вулиця Гончара): у цьому будинку проживала

Любов Олександрівна Яновська (псевд. Ф. Екуртжа, Омелька, Реп'ях; 1861�

1933) � письменниця. У Києві � з 1905 року. 1910�1914 роках � голова київської

"Просвіти", в 1910�х � з'явилися її останні п'єси "Огненний змій" (1914) та "Четверта

аксіома" (1916), після чого припинила літературну діяльність.

Вулиця Маріїнсько+Благовіщенська, 97 (тепер це Саксаганського, 99). Стіни

цього будинку пам'ятають невгамовного Володимира Кириловича Винниченка

(26.УІІ (7.УІІ) 1880, с. Великий Кут, Херсонської губернії � 6.ІІІ 1951� Мужен, депар�

тамент Приморські Альпи, Франція), коли 1900 року він вперше з'явився у Києві і

вступив на юридичний факультет Київського університету св. Володимира. Винниченка

за пропаганду матеріалів Революційної української партії (РУП) виключили з універ�

ситету. Його навіть заарештували і кинули до Лук'янівської в'язниці, проте через брак

доказів невдовзі випустили на волю.

Та 1903 року Винниченка знову мали привезти до Лук'янівської в'язниці: з осені

1902 року він служив у 5�му саперному батальйоні у Києві, часто залишав казарми і вів

пропагандистську роботу серед робітників. Це не залишилося непоміченим. Аби уник�

нути арешту, юнак 1 лютого 1903 року втік до Львова. 

Восени 1906 року В.Винниченка втретє заарештували

й знову привезли до Лук'янівської в'язниці. Суд над ним

та його товаришами, Юрієм Тищенком та Андрієм Жуком

мав відбутися 12 жовтня 1907 року. Та того ж дня

політв'язні вже перетинали австрійський кордон: цього ра�

зу у звільненні В.Винниченка вирішальну роль відіграв

відомий меценат Євген Чикаленко, який домігся дозволу

на те, щоб узяти його на поруки під заставу в 500 золотих

карбованців.

Його літературна спадщина � це золотий фонд України.

У своїх оповіданнях, романах і драмах В.Винниченко на�

магався перевірити найсуттєвіше: якою мірою люди вірять

у те, що проголошують; якою мірою сьогоднішні Лаерти

хочуть і можуть жити у згоді з повчанням старшого По�
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лонія � бути вірним самим собі. Теорія конкордизму, що її про�

повідував Володимир Винниченко, була спробою примирити

внутрішній розлад людини в житті, її настанову � "честь із со�

бою". 

Численні п'єси Винниченка: "Брехня", "Чорна Пантера і

Білий Медвідь", "Закон", "Гріх" � були перекладені в Європі

й поставлені в театрах багатьох країн. Німці випустили за йо�

го твором кінокартину "Чорна Пантера" (1922). За мотивами

оповідань письменника створено київською фабрикою ВУФ�

КУ дитячий фільм "Пригоди полтиника" (1928). До речі,

у будинку на Маріїнсько�Благовіщенську, 97 і відбувалися

події його роману "Записки Кирпатого Мефістофеля". В об�

разі адвоката, Володимир Винниченко, певно, змалював само�

го себе (роман написано 1916 року).

...Помер В.Винниченко 6 березня 1951 року в місті Мужені на півдні Франції. Во�

лодимир Кирилович увійшов в історію київської організації як письменник, що залишив

нам у спадок 14 романів, понад 100 оповідань і повістей, 23 драматичні твори.

Вулиця Гоголівська, 26 + у помешкані 6 мешкав із родиною Володимир Михай�

лович Отроковський ( 15 жовтня 1892�26 квітня 1918 року) � київський

російськомовний поет, літературознавець. Отроковський народився в селі Кудринцях

Кам’янець�Подільського повіту (тепер Хмельницька область).  Закінчив гімназію

в Немирові.  Середню освіту в Київській колегії Павла Галана (1910). Навчався водно�

час з Михайлом Драєм, Павлом Филиповичем та Борисом Ларіним. Потім записався

на історико�філологічний факультет університету св.Володимира. Зі студентської лави

захопився літературознавством. 1914 року його залишили в університеті для підготовки

до професорського звання. Писати почав ще з десяти літ, а восьмикласником уже ство�

рив “ліричну повість в октавах” �”Старці долі”. 1913 року зустрівся в Петербурзі зі

своїм славетним духовним наставником Олександром Блоком, якому присвятив свій

вірш “Всю жизнь я томилась тобою”. Відомий поет залишив запис у щоденникові про

це знайомство та відгукнувся листом від 23 квітня того ж року на доробок початківця.

Помер  Володимир Отроковський у двадцять шість років: його поховали на тери�

торії Покровського монастиря на цвинтарі біля Воскресенської церкви. Камінний над�

гробок прикрасили поетичні слова небіжчика:

ННеежжннеейй  ннее  ммооггуутт  ббыыттьь  ссллоовваа,,

ППееччааллььннеейй  ззввааттьь  ннее  ммооггуутт  ззввууккии,,

ЧЧеемм  ссввеетт  ввеесснныы  ии ссииннеевваа

ННаадд  ттииххиимм  ккооррааббллеемм  ррааззллууккии..

За життя було видруковано лише шість віршів В.Отроковського. Щось з’явилося

пізніше принагідно. Лише 2004 року його ширше опубліковано в “Антології. Київ, по�

езія ХХ століття” та в альманасі “Рукопис”.
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Вулиця Чкалова, 32+Б (тепер  вулиця Гончара): у січні�лютому 1919  року

у квартирі № 3 фасадного будинку жив під час своєї роботи в уряді Ук�

раїнської Народної Республіки (УНР) Іван Львович Липа (1865�1923) � письменник,

міністр УНР. Псевдоніми � Петро Шелест, Мих. Житецький, Іван Степовик.  З 1902

до кінця 1918 року жив і працював в Одесі, співробітник Одеської громади, організа�

тор видавництва "Одеська літературна спілка", української газети "Народний стяг", Ук�

раїнського клубу, одеської "Просвіти"; 1917 року � комісар Центральної Ради в Одесі,

член ЦК партії Українських соціалістів� самостійників. 

26 грудня 1918 року І. Липа призначений керуючим Управлінням культів в уряді

В.Чехівського та С.Остапенка, переїхав до Києва й оселився в цьому будинку. Однак

на початку лютого 1919 року з відходом військ Директорії виїхав до Кам'янця�

Подільського. Брав участь у роботі Всеукраїнської Національної Ради. 

Написав тут чимало поезій, оповідань, казок, притч символічно�філософського ха�

рактеру. Його твори друкувалися в "Літературно�науковому віснику", газетах "Гро�

мадська думка", "Рада", альманахах: "Багаття", "У неволі".

Помер 13 листопада 1923 року в Львові.

Дружина І. Липи � Марія Липа, що тут мешкала, київська

дитяча письменниця, педагог і громадський діяч, одна із за�

сновників Всеукраїнської Учительської Спілки (1906), загину�

ла 1935 року у сталінському концтаборі.

Син�Липа Юрій Іванович (1900�1944) � письменник,

публіцист, лікар, громадський діяч. Здобувши гімназійну

освіту, 1917 року добровольцем вступив до куреня морської

піхоти армії УНР. 3 1919 року навчався у Кам'янець�

Подільському університеті. З осені 1920 року емігрував

у Польщу: брав участь у діяльності Союзу української молоді,

організував літоб'єднання "Сонцесвіт", видає свою першу по�

етичну збірку � "Світлість" (1925). Закінчив медичний фа�

культет Познанського університету (1929), стажувався

в Лондонському університеті. Згодом вивчав політичні та економічні дисципліни у Вар�

шавській школі політичних наук. 

З початку 1930�х років Ю.Липа друкує літературно�публіцистичні роботи

в київських періодичних виданнях. Разом з Є.Маланюком заснував літературно�мис�

тецьке об'єднання "Танк". Видає поетичні збірки: "Суворість" (1931), "Вірую" (1938);

з прозових � роман "Козаки в Московії" (1931), збірку новел "Нотатник"; лікарські

праці: "Фітотерапія" (1933), "Ліки під ногами" (1943); публіцистичні праці "Ук�

раїнська доба" (1936), "Призначення України" (1938). 

Друга світова війна застає Ю.Липу у Варшаві. Бере активну участь в українському

громадсько�політичному житті. 1943 року переїжджає на Львівщину (м. Яворів),

приєднується до Руху Опору. Працюючи лікарем, організував підпільні курси з підго�

товки медичних кадрів для Української повстанської армії, готував тексти листівок та
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відозв до населення. З 1944 року � інструктор 1�ої старшинської школи УПА в Карпа�

тах, входив до складу Української Головної Визвольної Ради. У серпні цього ж року по�

пав у засідку підрозділу НКВС. Закатований Ю.Липа енкаведистами 20 серпня 1944

року в с. Шугів на Яворівщині.

Вулиця Чкалова, 90 (тепер вулиця О.Гончара): будинок займає наріжну части�

ну кварталу на перетині вулиць О.Гончара і Тургенєвської, збудований за про�

ектом архітектора А. Краусса. 1920�х роках у квартирі № 28 проживав Борис Воло�

димирович Якубський (1889�1944) � літературознавець, професор Київського універ�

ситету, одночасно викладач Вищого музично�драматичного інституту імені М. Лисенка;

співробітник Комісії новітнього письменства Всеукраїнської академії наук (ВУАН).

Один із основоположників соціологічного методу в українському літературознавстві.

Автор праць: "Наука віршування" (1922), "Соціологічний метод у письменстві"

(1923). За його загальною редакцією у "Книгоспілці" вийш�

ло 12 томів "Творів" Лесі Українки (1927�1930). М. Зеров

присвятив йому вірш "Аристарх" (1923), а також два вірші

російською мовою з циклу "Баришівка".

За часів фашистської окупації Борис Якубовський пере�

бував у Києві, публікувався у газеті "Нове українське слово".

Був репресований.

Вулиця Садова, 1/14: у 1920 �1930�х роках тут про�

живав Михайло Панасович Драй+Хмара (1889�

1939) � київський поет і літературознавець. Михайло Пана�

сович викладав у київському медичному інституті (1923�

1929), працював в Інституті мовознавства Всеукраїнської

академії наук України (1930�1933). У цьому будинку Драй�

Хмара підготував першу збірку поезій "Проростень", яка

вийшла друком 1926 року. Дві інші збірки � "Сонячні марші"

та "Залізний обрій" побачили світ 1969 року. 

1926 року опубліковано його монографію "Леся Українка � життя і творчість",

а 1929 � у "Записках Історико�філологічного відділу ВУАН" статтю "Поема Лесі Ук�

раїнки "Вілла посестра" на тлі сербського та українського епосу". Перекладав ук�

раїнською твори світової класики.

Разом з М. Зеровим, П. Филиповичем, О. Бургардтом, М. Рильським � М.Драй�

Хмара належав до літературного угруповання неокласиків. Вперше поет заарештований

21 березня 1933 року, звинувачений у причетності до контрреволюційної націоналістич�

ної організації, яка діяла у Кам'янець�Подільському університеті, де він працював ви�

кладачем 1918�1923 роках. 16 липня його відпустили через відсутність доказів. Арешт

став підставою для звільнення з Інституту мовознавства, виключення із Спілки науко�

вих працівників, заборони друкуватися. 

Вдруге органи НКВС заарештували поета у його квартирі 6 вересня 1935 року. 28

березня 1936 року засуджений за сфальсифікованим звинуваченням у приналежності до
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націоналістично�терористичної групи, М. Зерова відправили на 5 років ув'язнення у ви�

правно�трудові табори. Відбував покарання на Колимі. У травні 1938  року додано ще

10 років за участь в антирадянській пропаганді у таборі. Помер М.П.Драй�Хмара

в Усть�Тайожному 19 січня 1939 року. Реабілітований 1989 року.

Вулиця Чкалова 36+Б (тепер вулиця Гончара): житловий будинок початку ХХ

століття, в якому проживав Дмитро Юрійович Загул (1890�1944) � поет, літе�

ратурознавець, критик, перекладач. 

Щодо характеристики будинку: чотириповерховий, оздоблений у цегляному декорі

у формах київського ренесансу з елементами раннього модерну. Збереглися ковані мета�

леві ажурні огородження парадних сходів і балконів, характерні для забудови кінця

ХІХ� початку ХХ століття.

1917�1933 роках у цьому будинку і проживав Дмитро Загул, який друкуватися по�

чав з 1909 року. Писав під псевдонімами І. Майдан, Б.Тиверець, Д.Буковинець,

Г. Юрась. Належав до групи символістів "Музагет", пізніше � до літературних спілок

"Західна Україна", Всеукраїнської спілки проле�

тарських письменників (ВУСПП). Видав збірки

віршів: "З зелених гір" (1918), "На грані" (1919),

"Наш день" (1925), "Мотиви" (1927). Перекладав

Гете ("Фауст"), Шіллера, Гейне, Бальмонта, Байро�

на, а також � підручник "Поетика" (1923). Автор

текстів пісень і романсів.

9 травня 1933 року Д. Загул незаконно заареш�

тований органами Державного політичного уп�

равління УРСР і засуджений до десяти років позбав�

лення волі. Покарання відбував у Забайкаллі та на

Колимі, де й помер. Реабілітований 1957 року.

1995 року на фасаді будинку встановлено бронзо�

ву меморіальну дошку з барельєфним портретом

Дмитра Юрійовича Загула (скульптор В. Сівко). 

Вулиця Горького, тепер Антоновича, 4+6:

у повоєнні роки в київському будинку прожи�

вали мати � Одарка Єрмолаївна й сестра � Поліна,

письменника й кінорежисера Олександра Петровича

Довженка (1894�1956). Останній раз тут зупинявся Олександр Петрович у серпні

1956 року... 

Вулиці Подолу пам'ятають двадцятирічного Довженка, випускника Глухівського

учительського інституту (1911�1914), коли Сашко вчителював у 7�му київському вище�

початковому училищі (будинок не зберігся). 1919 року О.Довженко залишив Київ,

перебував у армії УНР. А повернувся лише влітку 1920 року (боротьбісти взяли на по�

руки) на роботу в наросвіти, потім працевлаштувався комісаром театру імені Т.Шевчен�

ка (тепер вулиця Б.Хмельницького, 5), дипломатом за кордоном.
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Після кінофільмів “Звенигора” та  "Арсенал",

в якому О.Довженко всебічно відтворив і краєвиди

Києва, 1930 року він ставить кінофільм "Земля", який

сприйнятий неоднозначно, і митець "посивів і постарів

за кілька днів", хоч пізніше цей фільм визнано одним із

найкращих "у всіх народів і епох".

Для роботи над новою кінострічкою "Щорс" вес�

ною 1935 року Олександр Петрович знову приїздить

до міста й зупиняється на шість років на вулиці

К.Лібкнехта, тепер Шовковичній, 10 (тут нині вста�

новлено меморіальну дошку). Довженко мріяв написа�

ти нарис про "зруйнований Київ". Письменника, як він

записав у "Щоденнику", вразило бачене після фашистської навали: "Картина потряса�

юча. Такого наш світ на протязі кількох століть, багатьох століть не знає. Адже Київ був

мільйонним містом. Зараз на руїнах тисяч п'ятдесят. Ми в'їжджали в Київ удень 6�го

числа листопада 1943 року. Се було в день визволення. Київ був очищений од німців

п'ятого листопада уночі".

О.Довженко поспішає на вулицю Горького 4�6 (тепер В.Антоновича), до матері,

Одарки Єрмолаївни, де почув розповідь про смерть батька, Петра Семеновича, який

пережив побої фашистів та вигнання з квартири, розчарування в Сталіні, за його

"невміння правити і воювати". "Так у тяжкій безнадійності і помер у великих муках," �

завершила сумну розповідь вбита горем ненька. В "Зачарованій Десні" син так написав

про батька: " Скільки він землі виорав, скільки хліба накосив! Як вправно робив, який

був дужий і чистий".

...1946 року, за десять літ перед смертю, Олек�

сандр Петрович Довженко занотував до "Щоденни�

ка" свій заповіт такими словами: "Прощай, Україно.

Прощай, рiдна, дорога моя земле�мати. Я скоро по�

мру. Умираючи, попрошу вирiзати з грудей моїх сер�

це i хоч його одвезти i закопати пiд твоїм небом.

Прийми його. Воно тобi весь вiк молилось, не про�

клинаючи нi однiєї з чужих земель". 

Покоїться нині тлін Великого українця на Но�

водівочому кладовищі Москви (ділянка 3) й чекає ча�

су, коли упокоїться, нарешті, як заповідав, поруч мо�

гили батьків, на Байковому кладовищі (ділянка 44).

Вулиця Леніна, 68 (тепер Б.Хмельницько�

го), вулиця Рєпіна, 5 та вулиця Кузнеч�

на,(тепер Антоновича) 107 тісно пов'язані із

творчістю Павла Гигоровича Тичини (15(27).І.1891,

с. Піски, тепер Бобровицького району Чернігівської
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області � 16.ІХ.1967, Київ) � поета, громадського і державного діяча, академіка

Національної академії наук України з 1929 року. 

Перед Жовтневою революцією 1917 року П.Тичина навчався в Київському ко�

мерційному інституті (тепер � педагогічний університет імені М.Драгоманова). Водно�

час підробляв помічником хормейстра в театрі М. Садовського та в конторі газети "Ра�

да" (в 1918 � член її редколегії, вже мала назву � "Нова Рада"). "У Києві я зустрів ре�

волюцію," � згадував Павло Григорович. Потім оселився на постійне проживання

в квартирці на вулиці Кузнечній,107 (нині В.Антоновича): тут переховувалися від пе�

реслідувань Василь Чумак і Еллан�Блакитний.

У квартирі на Кузнечній, Павло Тичина написав 20 березня 1918 року вірш, в яко�

му засуджував громадянську війну з її жорстокістю:

......ІІ  ввззяяллииссяя  ккрроовв''юю  ппооллее  іі  ггааїї,,

ББоо  ррууббааллииссьь,,  ббииллииссьь  ррііддннііїї,,  ссввооїї..

ХХттоо  жж  ттооббіі  ззггооттооввиивв  ццеейй  ккррииввааввиийй  ччаасс??

ХХттоо  ттаакк  ллююттоо  ккииннуувв  ннаа  ппооттааллуу  ннаасс??

ІІ  ссккааззааллии  ллююддии::  ггооддіі  ннаасс  ддууррииттьь!!

ББууддеемм  щщее  йй  ннаа  ввоолліі  уу ккааййддааннаахх  ггннииттьь!!

ЖЖддааллии  ммии  ггеерроояя,,  аа ввссттаавв  ссввииннооппаасс  



ХХттоо  жж  ттаакк  ллююттоо  ккииннуувв  ннаа  ппооттааллуу  ннаасс??

Київ відбився в багатьох творах Павла Тичи�

ни. Ось запис із "Щоденника" за 1922 рік: "Мо�

люсь перед тим, як починаю писати. До Шіллера,

Шевченка і до менших, недавніх, як Чумак. Це

не молитва, бо я не прошу помогти мені щось на�

писати. Це � горіння поміж друзями, це � продов�

ження того, що вони зробили. Вони своє зробили.

Тепер вони є свідками того, як я, брудний, фаль�

шивий, незадоволений із себе, свічу, і розгоряюся,

і піднімаюся ген�ген, падаю і знову іду"...

Першу збірку поезій Павла Григоровича "Со�

нячні кларнети" (1918) прихильно зустріла кри�

тика. Наступні книжки: "Замість сонетів і октав"

і "Плуг" (обидві � 1920) та "Вітер з України" (1924) висунули поета в передові лави

європейських поетів; Тичина став одним із заспівувачів українського національно�куль�

турного "Ренесансу" 1920�х років.

За тоталітарної системи сталінщини поет змушений був "оспівувати", "закликати",

"боротись". І Євген Маланюк цілком справедливо закинув авторові: "...від кларнета тво�

го � пофарбована дудка осталась... В окривавлений Жовтень � ясна обернулась Весна". 

Але муза поета підносилась до верховин світової поезії, як у незавершеній поетичній

симфонії "Сковорода", де Київ виступає не лише тлом, а живим єством Павла Григоро�

вича, його нестримне бажання бачити "місто каштанів" щасливим "в усьому"...
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Вулиця М. Рильського, 7 (колишня вулиця Радянська): будинок зведено 1946�

1951 роках, на пагорбі, що височить над Горіховатськими ставками та межує з

Голосіївським лісом. Тут жив і працював останні тринадцять років життя Максим Та�

дейович Рильський (1895�1964) � поет, мистецтвознавець, перекладач і громадський

діяч, академік АН УРСР (з 1943), академік АН СРСР (з 1958). За допомогою

давніх друзів поета � селекціонера зі Сквири Й.Магомета та академіка М.Гришка біля

будинку закладено сад. 

У цей час (1942�1964) М.Рильський очолював Інститут мистецтвознавства, фоль�

клору та етнографії АН УРСР (нині Інститут мистецтвознавства, фольклористики та

етнології НАНУ імені М. Рильського), був головним редактором журналу "Народна

творчість та етнографія" (1957�1964). Відзначений Державною премією СРСР

(1950), Ленінською премією (1960). 

Як тепер відомо, 1931 року ніжний лірик Максим Рильський потрапив у жорсткі ле�

щата НКВС. Майже рік просидів за гратами на Лук'янівці. Його ж товаришів�неокла�

сиків Драй�Хмару, Филиповича, Зерова репресували � вони загинули в концтаборах.

Ось що писав Богдан, молодший син Максима Тадейовича про ті страшні часи: "...За�

арештували батька пізно вночі, в будинку на вулиці Бульйонській, 14 (нині Боженка)...

Під час обшуку мама непомітно зняла зі стіни батькову мисливську рушницю, на її дум�

ку, небезпечний "речовий доказ"... До Лук'янівської в'язниці тата повели під конвоєм,

через усе місто... ". Серед семи співкамерників Рильського була київська професура.

Допитували на Інститутській, у приміщенні нинішнього Міжнародного центру культури

і мистецтв. Туди ж Катерина Рильська ходила до чо�

ловіка на побачення. Приносила каву, пиріжки, бу�

терброди... 

У Голосіївському будинку народжувалися вірші,

що увійшли до збірок: "Троянди й виноград" (1957),

"Далекі небосхили" (1959), "Голосіївська осінь"

(1959), "Зграя веселиків" (1960), "В затінку жайво�

ронка" (1961), "Зимові записи" (1964). 

1960 року М. Рильський писав для газети

"Вечірній Київ" нариси "Вечірні розмови", які 1962 і

1964 роках видані окремими збірками. У цьому бу�

динку літературознавець працював над перекладами,

редагував, писав рецензії. У цей період вийшли

дослідження та статті про П. Саксаганського � "Май�

стер високої правди" (1958), М. Лисенка � "Про листи Лисенка" (1962), І. Карпенка�

Карого� "Гордість української драматургії" (1955), С. Гулака�Артемовського (1954),

М. Садовського (1956), А. Луначарського (1958), М. Заньковецьку і М.Микишу

(обидва � 1960), І. Козловського і А. Бучму (обидва� 1961), М. Донця, О. Мишугу,

О. Довженка, Л. Ревуцького (1963�1964); мистецтвознавчі проблемні твори � "Про

наші мистецькі справи" (1961), "Театр, глядач, репертуар" (1963).
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У затишній кімнаті на першому поверсі � спальні � пройшли останні дні М.Т.Рильсь�

кого. Його ім'я носить одна з вулиць, парк у Києві. 

Після смерті поета його сини подарували державі цей будинок. 1966 року тут ство�

рено Київський літературно�меморіальний музей М.Т.Рильського (для відвідувачів

відкрито 1968 року). На першому поверсі � вітальня � простора, світла, продовгувата

кімната. Тут збиралася родина поета, сюди сходилися друзі господаря � письменники,

артисти, вчені, діячі науки і культури. Дві менші кімнати першого поверху займає ме�

моріальна бібліотека, яка налічує понад 8 тисяч книжок. Круті дерев'яні сходи ведуть на

другий поверх до робочого кабінету. У трьох кімнатах � літературна експозиція музею,

матеріали якої розповідають про життєвий шлях М.Т. Рильського та його оточення.

1968 року перед будинком встановлено бронзове погруддя поета.

Вулиця Кузнечна, 64/16 (тепер вулиця Антоновича): будинок споруджений за

проектом архітектора В. Рикова як прибутковий житловий будинок, що нале�

жав купцю 3. Гринкевичу. У цьому будинку 1911�1919 роках мешкав Олександр Олесь

(справж.� Олександр Іванович Кандиба ; 1878�1944) � поет. Народився на хуторі Кан�

диби біля с. Білопілля на Сумщині. Закінчив (1902) Харківський ветеринарний інсти�

тут.  З 1911 року, коли  переїхав до Києва, працював ветеринарним лікарем. 

Літературну діяльність почав 1903 року й набув широкої популярності вже після ви�

ходу першої збірки "З журбою радість обнялась" (1907). Літературний псевдонім

“Олесь” �  це насправді любовне ім’я: так звала Сашка наречена, а згодом дружина,

бестужевка Віра Свадковська. Коли  1919 року

Олесь, чудом врятувавшись від  розстрілу, виїздить

за кордон як культурний аташе УНР, дружина із си�

ном залишаються в Києві, як виявилося, на цілих чо�

тири роки. 

У тридцять його називали “українським Гейне” і

“українським Надсоном”. Його віршами освідчува�

лося в коханні два покоління — те, що виросло перед

Першою світовою, і те, що його страшний 1918�й рік

застав на гімназичній лаві. У творах О.Олеся особи�

ста лірика поєднується з громадянськими, патріотич�

ними настроями. Його вірші поклали на музику ук�

раїнські композитори М. Лисенко, Я.Степовий,

К. Стеценко, а також російські, білоруські, французькі, чеські композитори. 

У ці роки, О.Олесем, у будинку на Горького, написані драматичні твори: "Над

Дніпром", "Трагедія серця", "По Мюллеру" (всі �1911), "Тихого вечора" (1912), "Злот�

на нитка" (1913, з присвятою М. Лисенкові), "Осінь", "Танець життя", "На свій шлях",

"На курорті" (всі � 1913), "Хвесько Андибер", "Буржуї" (обидва�1917).

1919 року О.Олесь емігрував до Будапешта, потім до Відня, де 1920 року редагу�

вав часопис "На переломі", був головою Союзу українських журналістів. Із 1924 року

жив у Празі, де й помер.
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Слід зазначити, що в столичній квартирі  О.Кандиба мешкав і з сином � Олегом

Ольжичем � талановитим поетом і відомим громадським діячем,  якого  у червні 1944�

го як одного з лідерів оунівського підпілля було схоплено ґестапо і закатовано у

Заксенгаузені.

Вулиця Леонтовича, 6+А (колишня вулиця Гімназична): житловий будинок

першої половини 1930�х років. У цьому будинку 1935�1937 проживав Антон

Семенович Макаренко (1888� 1939) � письменник, педагог, який розробив свого часу

дуже дійову теорію й методику виховання у колективі і через колектив. З липня 1935

року працював у Києві заступником начальника відділу трудових колоній. Відвідував

київські школи, вивчав шкільну практику, деякий час (жовтень �листопад 1936) завіду�

вав трудовою колонією у Броварах. У вересні 1935 року закінчив роботу над рукописом

"Педагогічної поеми". Тоді саме її було перекладено українською мовою й видано в Ук�

раїні.

1936 року в цьому будинку Макаренко заходився писати "Методики організації ви�

ховного процесу", розпочав роботу над романом "Шляхи покоління" та повістю "Пра�

пори на баштах", збирав матеріал до "Книги для батьків". Цікавився історією Київської

Русі, разом із дружиною працював над романом про великого київського князя Володи�

мира Мономаха. Проживав у квартирі №18 (за іншою версією � в №21) на 5�му по�

версі.

1978 року на фасаді будинку встановлено бронзову меморіальну дошку з го�

рельєфним портретом А. Макаренка (скульптор М. Вронський,

архітектор В.Гнєздилов).

На вулиці Десятинній, 9, під час фашистської окупації

Києва в цьому будинку містилася Спілка українських

письменників, створена в листопаді 1941 року поетесою, ак�

тивісткою Культурної референтури Організації українських

націоналістів Оленою Іванівною Телігою (1907�1942). Осторо�

нець (тепер у будинку міститься Посольство Великої Британії

в Україні). У середині ХІХ століття земельна ділянка тут належа�

ла родині О. Анненкова, з 1856 � титулярному раднику Б. Климо�

вичу. Пізніше розділена на кілька частин, одну з яких 1899 року

придбав цукрозаводчик і відомий меценат В.Симиренко. Існуючий

двоповерховий цегляний будинок зведений за проектом архітекто�

ра В. Ніколаєва. 

Споруда � зразок приватного осторонця, вдало вписаного у за�

будову вулиці Десятинної. Власник будинку � Василь Федорович

Симиренко (1835�1915) надавав велику матеріальну допомогу

українській культурі: фінансував хор М.Лисенка, журнал "Киевская старина" та видан�

ня Українського наукового товариства. За його заповітом будинок з жовтня 1919 року

перейшов у власність Українського наукового товариства. Тут відбувалися засідання

відділів і секцій товариства, містилися його канцелярія, постійні комісії, деякі музеї.
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У роботі товариства в цей період брали участь

учені й київські письменники: М.Біляшівський,

М.Василенко, І.Каманін, А. Кримський, О.Ле�

вицький, А.Лобода, С. Маслов, В.Перетц,

Д. Щербаківський, О. Яната. 

Навесні 1919 року проведені засідання,

на яких обговорювалися такі питання, як участь

у реставрації Софійського собору, фіксування

пам'яток української старовини, заснування й ак�

тивне поповнення музею і кабінету українського

мистецтва. На кінець 1919 року було 33 постійних

дійсних члени секції і 6 членів�співробітників. Се�

ред них � відомі діячі культури й науки, зокрема �

письменники: Д. Антонович, М.Біляшівський,

М. Бойчук, С.Гіляров, О. Грушевський, В. Козловська, В. Кричевський, М.Макарен�

ко, В.Модзалевський, Г. Нарбут, Г. Павлуцький, С. Таранушенко, Д.Щербаківський.

У будинку також містилися: на другому поверсі � Музей українських діячів науки і

мистецтва (з 1924 його директор � О.Новицький, 1929 року  музей перейшов до

Києво�Печерської лаври), на першому поверсі � кабінет українського мистецтва ВУАН.

Цей кабінет заснований 1924 року на базі невеликого музею, що залишився від Ук�

раїнського наукового товариства. Тут було зібрано різноманітні матеріали з історії ук�

раїнської народної творчості: порцеляна, фаянс, глиняні й плетені вироби, скло, ткани�

ни, вишивка, різьблення, старовинні книжки й гравюри. У кабінеті була велика бібліоте�

ка, якою користувалися співробітники науково�дослідної кафедри мистецтвознавства

ВУАН.

1923�1934 роках у квартирі № 1 на першому поверсі  вулиці Десятинної  проживав

і Олекса Петрович Новицький (1862�1934) � історик мистецтв, академік ВУАН (з

1922), голова ВУАКу (з 1924), реорганізованого з Археологічної комісії УНТ; автор

низки робіт з вивчення мистецької спадщини Т. Шевченка.

Вулиця Золотоворітська, 4: житловий будинок другої половини ХІХ століття.

1930�х роках у помешкані № 1 проживав Василь Федорович Різниченко

(Різников; 1892�1938) � краєзнавець, бібліограф, демограф, видавець, громадський

діяч. У дорадянський час � відомий діяч київської "Просвіти". Заснував у Києві власне

видавництво, у роки визвольних змагань видавав великими тиражами брошури про ге�

тьманів Д. Апостола, І. Мазепу, П. Орлика, національну символіку України. Одночас�

но широко друкувався в київській, чернігівській та західноукраїнській періодиці (38

назв видань). Опублікував праці з краєзнавства, історії козацької державності ХУІІ�

ХУІІ століття.

1920� 1930�х роках � старший науковий співробітник Інституту демографії ВУАН.

За редакцією академіка М. Птухи вийшли покажчики В.Різниченка "Демографія Ук�

раїни за 1914�1928 рр." 
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10 лютого 1938 року у цьому ж будинку В.Різниченко незаконно заарештований ен�

каведистами. Проходив в одній справі з антропологом М. Ткачем, істориком та мис�

тецтвознавцем М. Тарасенком. Розстріляний.

Вулиця Уманська, 35 (колишня вулиця Нова 490�та): невеличка кімната, де жи�

ла родина Івана Олексійовича Світличного (20.IX.1929, с. Половинкине,

Старобільського району на Луганщині � 25.Х.1992, Київ) � поета, перекладача, літера�

турознавця, критика, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка

(1994). Приміщення стало осередком бурхливих дискусій, клубом творчої молоді. Це

був затишний прихисток і для молодого поета Василя Симоненка. Тут почували себе як

удома "шестидесятники": Опанас Заливаха, Алла Горська, Іван Дзюба, Юрій Бадзьо,

Галина Севрук, Василь Стус, Ігор Калинець і Василь Голобородько. Всі вважали цей за�

камарок, де добре думалося й дихалося, � "ластів'ячим гніздом під самим дахом".

Іван Світличний закінчив 1947 року десятирічку в Старобільську. Вступив до

Харківського університету на філологічний факультет, де 1952 року одержав диплом

учителя української мови й літератури. Київський період життя: був аспірантом в Інсти�

туті літератури АН УРСР імені Тараса Шевченка (науковий керівник � академік О.І.

Білецький); після випуску завідував критикою журналу "Дніпро"; 1957�1963 роках �

молодший науковий працівник Інституту літератури; з 1964�го � в Інституті філософії

АН УРСР. Звільнений із роботи, І.Світличний якийсь час працював у Товаристві охо�

рони природи. 

За весь час перебування в Києві, Іван Олексійович висвітлював літературний про�

цес у столиці України. Його статті позначені глибиною думок, новітнім підходом до роз�

гляду творів письменства, самобутнім тлумаченням художніх явищ. Він був людиною

своєї доби, не просто шістдесятником, а за словами Михайлини Коцюбинської, "генера�

тором ідей" шістдесятництва. Перший арешт стався 1965 року. Протримавши вісім

місяців у слідчому ізоляторі, Івана Світличного відпустили. "Мистецтвознавці

в цивільному" стежили за кожним його кроком; вони були впевнені, що це � "суспільно

небезпечний злочинець № 1". Його залишили без роботи, без друку (змушений був

публікувати свої статті під чужими прізвищами). Наглядачам за ним не давали спокою

зв'язки І.Світличного із культурним світом.

На початку 1972 року І.Світличного засудили на сім років таборів і п'ять років за�

слання: одбував покарання в Пермській області (ВС 389/35, 36), а потім � в Алтайсь�

кому краї (Усть�Кан і Майма). Працював нічним сторожем і палітурником у бібліотеці.

А на дозвіллі перекладав і писав власні вірші.

1981 року невільника, після вибуху крові, розбили корчі: Іван Світличний став

інвалідом першої групи. Прожив іще 11 років, але так і не зміг віддатися творчій праці.

...Помер Іван Олексійович 25 жовтня 1992 року в Києві. Його відспівували у Во�

лодимирському соборі й поховали на Байковому кладовищі столиці (ділянка 33). 

Вулиця Заньковецької, 5/2 (колишня вулиця Фірдоусі): споруджений за про�

ектом архітектора П. Альошина, за участю архітектора О. Колісниченка. Бу�
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динок (другий) житлового кооперативу "Радянсь�

кий лікар", зведений 1931�1936 роках: згорів у ве�

ресні 1941 року, відбудований після Другої світової

війни.

1950�1980�х роках тут проживала: у квартирі

№ 20 � Наталя Львівна Забіла (1903�1985) � по�

етеса, драматург, перекладач. Писала переважно

для дітей. Автор драматичних творів, які написані

переважно тут: "Коли зійде місяць" (1963), "Пер�

ший крок" (1968), "Троянові діти" (1971). Відзна�

чена літературною премією ім. Лесі Українки

(1972).

1952�1976 роках у квартирі № 59 цього ж бу�

динку мешкав Юрій Корнійович Смолич (1900�

1976) � фантаст�романіст, театральний критик,

громадський діяч. З 1960 року �голова Українського товариства дружби і культурних

зв'язків із зарубіжними країнами. В 1971�1973 роках � голова правління Спілки пись�

менників України. Тут він написав "Розповідь про неспокій"(1968), "Розповідь про не�

спокій триває"(1969), "Розповіді про неспокій немає кінця"(1972), роман "Світанок

над морем" (1956); монографічне есе "Лесь Курбас" (1969); збірник статей "Про те�

атр" (опубл. 1977); публіцистичні книжки "Розмова з читачем" (1953); "Про хороше

в людях" (1965, у співавт. з М. Рильським). Твори вийшли у 7�ми томах (1984).

Вулиця Артема, 46 (тепер вулиця Січових Стрільців): осторонець зведений

1945 року для сім'ї генерала М. Ватутіна за проектом архітектора А.Добро�

вольського. У другій половині ХІХ століття на цьому місці була Вознесенська церква

(знесена у 1930�х роках). Від неї залишилася брама цвинтаря, збудована у кінці ХІХ �

на початку ХХ століття. 1949 року будинок переданий під заміську дачу подружжю �

О.Корнійчуку і В.Василевській.

1949�1957 роках у цьому будинку проживали

Олександр Євдокимович Корнійчук (1905�1972)

� письменник, драматург, кіносценарист, держав�

ний і громадський діяч, академік АН УРСР (з

1939) і АН СРСР (з 1943), Герой Соціалістичної

Праці (1967), 1946�1953 роках був головою

правління СПУ та його дружина Ванда Львівна

Василевська (1905�1964)�письменниця, гро�

мадська діячка. 

У цей період О. Корнійчук працював над п'єса�

ми "Калиновий гай" (1950), "Крила" (1954), "Чо�

му посміхалися зорі" (1958). У цьому будинку В. Василевська написала роман "Ріки го�

рять" (1951) з трилогії "Пісні над водами", а також повість "В тяжкій боротьбі" (1953).
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Тут бували відомі київські письменники: М. Бажан, О. Гончар, М.Рильський,

англійський � Дж. Прістлі, бразильський � Ж. Амаду, російський � О.Фадєєв, актори

Київського українського драматичного театру імені І. Франка, МХАТу  ім.М.Горького

та інші діячі культури. 1957 року подружжя переїхало на вулицю К.Лібкнехта, 10 (те�

пер вулиця Шовковична).

Вулиця Суворова, 19+А (колишня вулиця Урбановича): будинок зведено 1973

року, шістнадцятиповерховий, облицьований білим кахлем.

1974�1989 роках у квартирі № 66 на п'ятнадцятому поверсі проживав Дмитро

Омелянович Луценко (1921�1989)� київський поет, заслужений діяч мистецтв УРСР

(з 1974). За цей період вийшли збірки його поезій: "Пахучий хліб" (1974), "До остан�

нього патрона" (1975), "Хліб і пісня" (1978), "Березовий

дзвін" (1980), "Дорога спадщина" (1984). У цьому ж бу�

динку написав популярні пісні, як: "Києве мій", "Сивина",

"Осіннє золото". Вірші поета поклали на музику композито�

ри О. Білаш, В. Верменич, К. Данькевич, Г.Майборода,

П.Майборода, Л. Ревуцький. За пісні, написані

у співдружності з І. Шамо, Д.Луценко удостоєний Держав�

ної премії імені Т.Шевченка (1976). 1996 року на фасаді

будинку встановлено бронзову меморіальну дошку з ба�

рельєфним портретом поета (скульптор М. Міщук).

Вулиця Освіти, 4, де стоїть гуртожиток Національ�

ного університету імені Т.Г.Шевченка. Там прожи�

вав (1952�1957) студент факультету журналістики, якого

завжди бачили однокурсники в спортивному костюмчику �

Василь Андрійович Симоненко (8.І.1935, с. Біївці Лу�

бенського району Полтавської області � 14.ХІІ.1963, м.

Черкаси) � поет, журналіст. Закінчив 10 класів середньої школи в Тарандинцях (1952).

Василя обрали старостою університетської літературної студії університету, яка

у п'ятдесятих роках стала справжньою кузнею творчих талантів України. Він натхненно

відстоював українське слово серед творчих однодумців і побратимів: Віктора Близнеця,

Тамари Коломієць, Василя Шевчука, Бориса Олійника, Петра Засенка, Станіслава

Тельнюка, Наталі Кащук, Роберта Третьякова, Володимира Коломійця, Олеся Лупія,

Василя Діденка, Дмитра Головка, Івана Власенка, Олекси Мусієнка, Анатолія Перепа�

дю, Миколи Шудрі та інших університетчиків � нині відомих київських письменників. 

Одержавши диплом літературного працівника на факультеті журналістики (1958),

Симоненко працював у виданнях: "Черкаська газета", з 1960� "Молодь Черкащини",

та в останній рік життя � власкором "Робітничої газети" (Київ). Він встиг потримати

своїми руками перші поетичні книжки: "Тиша і грім" (1962) та казка "Цар Плаксій і

Лоскотон" (1963). За віршовані твори став членом Спілки письменників України

(1962). Рекомендував його київський поет Платон Воронько.

Творча спадщина Василя Симоненка цілком відкрилася лише після його смерті.
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На особливе поцінування заслуговує "Казка про Дурила" (1963), щоденник "Окрайці

думок" (1962�1963), повість "Огуда" (1956�1962) та кіносценарій "Бенкет

небіжчиків" (1961). 

Олесь Гончар назвав поета "витязем молодої української поезії". Перелік чеснот по�

ета Шевченкового засягу доповнив упорядник мюнхенської книжки Симоненка "Берег

чекань" Іван Кошелівець: "Йому судилося на одному з критичних поворотів історії бу�

ти обранцем, устами якого промовляє ціла нація". 

Побачили світ численні збірки Симоненка: "Земне тяжіння" (1964), "Поезії"

(1966), "Лебеді материнства" (1981), "Поезії" (1985), "Народ мій завжди буде"

(1990) і найповніше видання � "У твоєму імені

живу" (1994); двотомник "Твори" (Черкаси,

"Брама",2004), та вибрані твори "На схрещених

мечах" у "Бібліотеці Шевченківського комітету

(Київ, "Пульсари", 2004). Свого часу (1965)

вийшла із друку і книжка новел Симоненка �

"Вино з троянд".

На клопотання вісімнадцяти Шев�

ченківських лауреатів України ("Витязь невми�

рущого слова". � "Літературна Україна" від

24.XI.1994) Симоненка посмертно нагороджено

Державною премією імені Тараса Шевченка.

...Столична вулиця Освіти, де мешкав у гур�

тожитку студентом поет, що на Олександрівській

слобідці давно проситься, щоб її назвали ім'ям славетного поета, розвій творчого натх�

нення якого припадає на часи київського життя. 

Не може бути, щоб не увіковічив Київ свого співця. Адже Симоненкова дорога

у вічність проходить і через столицю, де народилися й такі його рядки поезії:

ННаарроодд  мміійй  єє!!  ВВ ййооггоо  ввоолляяччиихх  жжииллаахх

ККооззааццььккаа  ккрроовв  ппууллььссууєє  іі  ггууддее!!

Ще в грудні 1963 року Микола Вінграновський, познайомившись із поезією

Симоненка, мовив пророче: “Наш Василь вже іде по найдовшій у світі дорозі”. Вже й

Вінграновський пішов по найдовшій у світі дорозі. Але часом вони повертаються � як до

обраних дух пророка...

Бульвар Академіка Вернадського, 61: будинок зведено в кінці 1970�х років,

шістнадцятиповерховий, блочний. Тут з середини серпня 1963 �1965 роках жив

Василь Семенович Стус (1938�1985)� поет, громадський діяч.

У 1963�1965 роках Стус � аспірант Інституту літератури імені Тараса Шевченка АН

УРСР зі спеціальності "Теорія літератури". Відтоді оселяється в Києві. За виступ 4 ве�

ресня 1965 року в кінотеатрі "Україна" з приводу арештів серед української інтелігенції

відрахований із навчання. Має тимчасову роботу на будівництві, кочегаром � в Ук�

раїнському інституті садівництва (Феофанія), науковим співробітником � Центрально�
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го державного історичного архіву УРСР. Од вересня 1966 року й до слідства � старший

інженер відділу технічної інформації проектно�конструкторського бюро Міністерства

будівельних матеріалів, а потім � проектно�технічного об'єднання.

Повернувшись до Києва після заслання 1972 року,

у серпні 1979�го Стус продовжує працювати над рукописа�

ми поетичних збірок "Палімпсести" та "Свіча в свічаді", які

він розпочав ще на волі. 

1978 року Василя Семеновича прийнято до ПЕН�клубу.

У грудні 1979 року він став членом Групи сприяння виконан�

ню угод Гельсінської конференції із прав людини. Незабаром

за ним було встановлено адміністративний нагляд з боку

КДБ. З 22 жовтня 1979 до січня 1980 року працював фор�

мувальником на заводі ім.Паризької комуни, з 1 лютого до

арешту 14 травня 1980 року� мастильником на конвеєрі у ви�

робничому об'єднанні "Укрвзуттєпром". У кінці вересня

1980 року В. Стуса засуджено на 10 років ув'язнення та на 5

� заслання. Відбував покарання у Пермській області. З лис�

том на захист Василя Стуса до учасників Мадридської нара�

ди звернувся академік Андрій Сахаров. За звільнення хво�

рого поета з табору виступив у радіоінтерв'ю президент Міжнародного ПЕН�клубу

Генріх Бель. Помер Василь Семенович у карцері табору ВС389/36. 17�19 листопада

1989 року тлін поета разом із прахом його побратимів � Ю. Литвина і О. Тихого пере�

везено до Києва на Байкове кладовище (ділянка 33). 

Перші видання творів В.Стуса окремими книжками вийшли за кордоном: "Зимові

дерева", "Свіча в свічаді", "Палімпсести". Найповнішу спадщину Стуса видруковано

в чотирьох томах (шести книгах) у Львові впродовж 1994�1997 років. До підготовки

багатотомника причетний і син поета, Дмитро Стус. В. Стус � лауреат Національної

премії імені Т.Шевченка (1989, посмертно) за твори у двох томах.

Андріївський узвіз, 34. На вигині вулиці,

навпроти Андріївської церкви стоїть чоти�

риповерховий будинок ламаної конфігурації, відо�

мий серед киян як “будинок�терем” (проект архітек�

торів О.Хойнацького і М.Вишневського), де 1907�

1911 роках в квартирі №29 проживав Павло Гнато�

вич Житецький (1837�1911) � філолог, дослідник

української мови і літератури, співробітник “Киев�

ской старины”.

З 1857 року власником садиби став Михайло

Грабовський (1805�1863)� польський письменник і

критик. Підтримував тісні зв'язки з письменником та

істориком П.Кулішем.

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ

Áóäèíîê ¹ 61 íà áóëüâàð³
Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî, äå

ìåøêàâ Âàñèëü Ñòóñ. 
2005 ð³ê.

Ó áóäèíêó ¹ 34 íà Àíäð³¿âñüêîìó
óçâîç³, ìåøêàëè Ïàâëî Æèòåöüêèé ³

Ãðèã³ð Òþòþííèê. 2005 ð³ê.
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А 1963�1967 роках у квартирі № 17 цього ж будинку мешкав Григір (Григорій)

Михайлович Тютюнник (1931 � 1980) � прозаїк, лауреат премії імені Лесі Українки

(1980, посмертно, за повість "Климко" та "Вогник далеко в степу", які написав у цій

квартирі). Тут же перекладав українською мовою твори В.Шукшина. 1991 року на фа�

саді будинку встановлено бронзову меморіальну дошку з барельєфним портретом пись�

менника (скульптор В.Луцак, архітектор І.Лебідь). 

Вулиця О.Гончара, 52 ( кол. вулиця Чкалова), � письменницький будинок зве�

дено 1982 року.  Поруч із ним � невеличкий скверик, який полюблюють

майстри слова, і де , проходжуючись  під вітами ошатних дерев, мріяли про вічне.

Тут проживали й написали багато відомих творів київські письменники: Василь Ва�

сильович  Моруга (1947�1989), Наталя Омелянівна Кащук (1937� 1991), Володимир

Антонович Маняк (1934�1992) і його дружина Лідія Борисівна Коваленко (1937�

1993), Дмитро Михайлович Косарик (Коваленко) (1904 � 1993),   Ростислав Фе�

досійович Самбук (1923�1996), Григорій Павлович Коваль (1921� 1997), Кузьма

Кіндратович Гриб (1910 �1997),  Данило Олександрович Бакуменко (1918 � 1998),

Веніамін Юхимович Росін (1912�2000), Віталій Кирилович Коваль (1937�2001), Во�

лодимир Омелянович Забаштанський (1940�2001), Петро Федорович Сингаївський

(1929�2001),  Олекса Григорович Мусієнко (1935� 2002), Петро Микитович Біба

(1913 � 2002),  Володимир  Григорович Дрозд ( 1939�2003), Борис Петрович Рогоза

(1934�2004), Микола Степанович Вінграновський (1936�2004), Віктор Іванович

Кава (1937�2004), Віктор Васильович Кочевський  (1923 � 2005).

Мешкав  із родиною в цьому будинку й Дмитро Григорович Білоус (1920�2004) �

поет, лауреат премій: імені Максима Рильського, Лесі

Українки та Національної �  імені Тараса Шевченка,

кавалер болгарського ордена Кирила і Мефодія пер�

шого ступеня за багаторічну перекладацьку діяльність;

невтомний, енергійний, непосидючий, доброзичливий,

щедрий на слово, висококерівний науковець, поціно�

вувач українського слова.

Вулиця Кавказька,11, будинок зведено в кінці

1960 року. Письменники заселилися з роди�

нами  у будинок влітку 1971 року. Тут жили й працю�

вали над творами відомі київські поети і прозаїки: Іхіл

Шмульович Фалікман (1911 � 1977),  Іван Олексійо�

вич Немирович (1928 � 1986), Михайло Михайло�

вич Острик (1927 �1987), Дора (Дебора) Гіршівна

Хайкіна ( 1913 1983), Іван Іванович Цинковський

(1919�1987), Лідія Григорівна Горячко ( 1913� 1993),

Василь Андрійович  Шевчук (1932�1999),  Леонід

Захарович Ковальчук (1933� 2000).

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ

Ïèñüìåííèöüêèé áóäèíîê ¹ 52 íà
âóëèö³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà. 2005 ð³ê.
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Вулиця Володимирська, 24+Б. В цьому

будинку  в 1924�1933 роках. жив Григорій

Михайлович Косинка (справжнє прізвище �

Стрілець), який народився 29 (17) листопада 1899

року в селі Щербаківка Обухівського району

Київської області. Коли Григорію минуло 14 років, він

вирушив до Києва, де  працював чистильником чобіт,

канцеляристом і відвідував вечірні гімназичні курси.

Творчий дебют прозаїка відбувся 1919 року, коли в

одному з літніх чисел київської газети "Боротьба"

з'явилося його перше оповідання � "На буряки".

Публікації 1920�го року чисельніші: в київському

альманасі "Гроно" з'являються оповідання "Під

брамою собору", "Мент", "За земельку", а 1922�го �

перша книжка новел та оповідань "На золотих богів".

На початку 1920�х років молодий письменник навчається у Вищому інституті народної

освіти � таку назву мав тоді Київський університет. Через матеріальні нестатки Косинка

не зміг закінчити повний курс навчання, але він здобув певні історико�філологічні

знання, чітко визначився у своїх світоглядних

орієнтаціях. Не маючи змоги жити з літератури,

заробляє на життя у сценарному відділі Київської

кінофабрики.  На початку 30�х років випускає

збірку "Серце", яку в останній момент затримав

Головліт. 4 листопада 1934 року письменника

заарештовано. 15 грудня 1934 року, "виїзна сесія

Військової колегії засудила Григорія Косинку�

Стрільця до розстрілу". Вирок виконали в

Лук’янівській в’язниці й небіжчика таємно

поховали разом із 28 не законно страченими на

Лук'янівському кладовищі (ділянка 7).

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ

Áóäèíîê ¹ 11 íà âóëèö³
Êàâêàçüñüê³é. 2005 ð³ê.

Âóëèöÿ Âîëîäèìèðñüêà, 24-Á, òåðèòîð³ÿ
ñâ.Ñîô³¿: ó öüîìó áóäèíêó ìåøêàâ
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Цей письменницький будинок дістав на�

зву "РоЛіт" � тобто, кооператив

робітників літератури. Охочих стати пайщиками,

коли він зводився, виявилося чимало, адже на�

прикінці 1920�х років київські письменники

не мали окремих квартир, тим більше � нормаль�

них умов для творчої праці. Потребували житла

Г.Косинка, О.Кундзіч, Є. Плужник, І. Кіпніс,

Б.Антоненко�Давидович, О.Корнійчук,

Л.Смілянський, Г. Яковенко, Д. Гуменна,

А.Турчинська, О.Влизько. В окремих квартирах

мешкали тільки М. Рильський, С.Скляренко,

Іван Ле. 

Як зазначають дослідники цього будинку, попервах новобудову збиралися зводити

зовсім не там, де вона стоїть нині. Подробиці з цього приводу зафіксовано у "Звіті про

роботу українського комітету охорони пам'ятників культури при Наркомосвіти УРСР"

за термін від травня 1930 до травня 1931 року: "Київський житловий кооператив РоЛіт

вирішив будувати чотириповерховий будинок у садибі на площі Київського акрополя,

на "пагорбі Перуна" та церкви Василя, що її побудовано замість скинутого Перуна".

Скандал навколо будівництва письменницького будинку став резонансним: справу

передано до прокуратури, будівництво припинили, запропонувавши підшукати інше

місце. Ділянку для спорудження обрано в мальовничій місцевості, яку здавна називають

"київською Швейцарією": це горішня частина сучасної вулиці Б.Хмельницького, яку

так назвали ще в XIX столітті студенти �медики з університету.

Архітектором РоЛіту став тоді вже відомий архітектор Василь Кричевський

(у співавторстві з Петром Костирком), який уперше в архітектобудуванні відходить від

декоративності у бік більшої функціональності й конструктивності споруди. Втім, історія

створення проекту теж виявилася кривулястою, адже зодчим довелося (не із власної

волі) двічі його переробляти � щоразу, під тиском обставин, погіршуючи початковий за�

дум.

Зведенням від Спілки письменників опікувався Іван Ле (1895�1978). Письменни�

ки�кооператори разом зі своїми дружинами часто допомагали будівельникам, виходили

на суботники.

31 жовтня 1934 року голова Спілки радянських письменників України Іван Кулик

розпорядився виписувати ордери на квартири, а в грудні того ж року першими щаслив�

цями помешкань стали: П. Тичина (кв. 38), М. Рильський (кв. 6), М.Бажан (кв. 31),

І. Микитенко (кв. 52), А. Головко (кв. 18), О. Копиленко (кв.37), С.Скляренко (кв.

11), Леонід Первомайський (кв. 24), С. Голованівський (кв. 59), П.Панч (кв. 58),

О. Корнійчук (кв. 15), І. Кочерга (кв. 2), І. Кіпніс (кв. 3), І.Гончаренко (кв. 19), І. Ле

(кв. 13), О. Кундзіч (кв. 9), Л. Квітко (кв. 12), Л.Смілянський (кв. 29), А. Шиян

(кв. 33).

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ

Ïàðàäíèé âõ³ä â ÐîË³ò. 2005 ð³ê.
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З часом, коли збільшувалися родини, кімнати, надто далекі

від сучасного комфорту та метражу, стали затісні. До того ж чо�

тирикімнатних помешкань налічувалося тільки шість, решта � три�

й навіть двокімнатні. Завдяки наполегливості мешканців будинку,

ухвалено зведення нового корпусу для письменників.

До речі, архітектор В. Кричевський і П. Костирко до другої

черги "РоЛіту" не мали жодного стосунку � її споруджено за про�

ектом молодого київського архітектора, працівника "Цивільбуд�

проекту" Миколи Сдобнєва. Новий семиповерховий корпус скла�

дався з одного під'їзду з 14�ма квартирами: цокольний поверх,

фасад корпусу облицьований коростенським гранітом сірого ко�

льору. Саме обабіч вхідних дверей під'їзду з боку вулиці

Б.Хмельницького і встановлено меморіальні дошки. 

Цей будинок пам'ятає і Юрія Івановича Яновського (1902�1954). А вперше

Юрій приїде до Києва і поступить у політехнічний інститут (закінчив два кур�

си) навесні 1922 року. Відразу ж почав друкуватися у київській газеті "Більшовик". Че�

рез два роки закинув політех і поринув у літературу.

Доля виділила йому лише 52 коротких років, сповнених не тільки творчих пошуків,

а і партійних проробок та "критичних" розносів. А був він письменником європейсько�

го закрою, поетом (збірка віршів "Прекрасна УТ"), витонченим стилістом і граносло�

вом, блискучим знавцем української мови (починав російською), класичним майстром

романного жанру, експресивної новельної оповіді, драматургом і журналістом (тривалий

час редагував "Українську літературу" � тепер "Вітчизна").

Його останнім тріумфом стала драма "Дочка прокурора", хоч і її не оминули � поси�

палися звинувачення у "підкопі" під радянський лад, "похмурості" й ідейній порочності.

Через вісім днів після прем'єри "Дочки прокурора" в Київському театрі російської дра�

ми імені Лесі Українки � з великої радості й успіху � Юрій

Іванович Яновський раптово помер: дружина письменни�

ка, Тамара Юріївна зайшла до магазину купити торт, а,

вийшовши, побачила, що чоловік повільно схиляється до

землі. Дома лікар Берлянді константував у Яновського

інфаркт: розтин засвідчив, що причиною смерті письмен�

ника виявився перитоніт.

Поховали Юрія Івановича Яновського, як розповіда�

ли очевидці, на крайній ділянці Байкового кладовища,

в хащах біля смітника. Микита Хрущов, який тоді захоп�

лювався творчістю київського письменника, зокрема

збіркою "Київських оповідань" якось забажав відвідати

могилу улюбленого письменника. Розповідають, за ніч

тлін Ю.Яновського перепоховали із глибинки на цент�

ральну алею кладовища, на другу ділянку... 

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ

Äðóãèé êîðïóñ ÐîË³òó.
1960-ò³ ðîêè.

Ðîçïîâ³äàþòü, Þð³é ßíîâñüêèé
ëþáèâ äèâèòèñÿ íà ïèñüìåííèöü-

êèé áóäèíîê ç öüîãî ì³ñöÿ... 
2005 ð³ê.

НБ
 Н
ПУ

 ім
ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



81

Будинок (семи�, восьмиповерховий, цегля�

ний, облицьований білою плиткою,

у плані складної конфігурації з багатогранним

наріжним ризалітом) на вулиці М.Коцюбинсь+

кого, 2 (колишня вулиця Нова) зведено 1955�

1957 роках і віднесено до статусу історичного.

Його споруджено на складному рельєфі за проек�

том архітектора В. Гопкала. У будинку прожи+

вали в різний час відомі письменники: 

1949+1995 роках із родиною мешкав Олесь

Терентійович Гончар (1918�1995), прозаїк, по�

ет, громадський діяч, Герой Соціалістичної

праці (1978), Герой України (2005), лауреат

Національної премії ім. Т.Шевченка (1962, за роман “Людина і зброя”). 1959�1971

роках � голова правління Спілки письменників України. Тут написано чимало відомих

творів, серед яких: ”Тронка”, “Твоя зоря”, “Собор”, та ті, що увійшли в Повне

зібрання.
1952+1970 роках жив і працював Андрій Самійлович Малишко (1912�1970) � по�

ет. Автор збірок віршів, написаних тут: "Що записано мною", "Полудень віку", попу�
лярних пісень: "Київський вальс", "Пісня про рушник", лібретто опер "Арсенал", "Мо�
лода гвардія". Лауреат Державних премій СРСР (1947, 1951, 1969). 

1957+1994 роки � Юрій (Григорій) Оліферович Збанацький (1914�1994) �пись�
менник, Герой Радянського Союзу (1944). Учасник Другої світової війни, командир
партизанського загону ім. М. Щорса, партизанського з'єднання. У роки проживання
тут написав романи: "Малиновий дзвін" (1958), "Сеспель" (1961), "Хвилі" (1967),
"Кують зозулі" (1975), "Червона роса" (1981); повісті "Морська чайка" (1959), "Ми
не з легенди" (1972), "П'ятий полюс" (1986). 

За його сценаріями поставлено кінофільми "Таємниця партизанської землянки",
"Чекайте зв'язкового". У1972�1981 очолював Київську організацію Спілки письмен�
ників України. Відзначений Державною премією УРСР ім. Т. Шевченка (1970),
премією ім. Лесі Українки (1975). Жив у п'ятикімнатній квартирі № 28 на четвертому
поверсі будинку. У квартирі збережено меморіальний кабінет письменника. 

1968+1977 роки � Василь Земляк (справж. Вацик Василь Сидорович; 1923�1977)

� письменник, кінодраматург. Учасник Другої світової війни, підпільник, командир пар�

тизанського загону. Під час проживання в цьому будинку створив романи: "Лебедина

зграя" (1971), "Зелені Млини" (1976), за які відзначений Державною премією УРСР

ім. Т. Шевченка (1978, посмертно). 

За його сценаріями на Київській кіностудії ім. О. Довженка поставлено фільми: "На

Київському напрямі" (1968, співавт. і реж. В. Денисенко), "Відвага" (1971), "Вавилон�

ХХ" (1980, співавт. і реж. І.Миколайчук). Мешкав у квартирі № 34 на сьомому по�

версі. 

1957+1967 роки � Василь Степанович Кучер (1911�1967)�письменник. Учасник

Другої світової війни, це згодом знайшло своє відображення у його творчості. Тут напи�
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сані романи: "Трудна любов" (1960), "Голод" (1961), "Орли воду п'ють" (1966), "Ми

не спимо на трояндах" (1967). Мешкав у квартирі № 7 на четвертому поверсі.

1957+1997 роки � Леонід Миколайович Новиченко (1914�1997)� критик, літера�

турознавець, академік АН УРСР (з 1985). У 1959�1986 � секретар правління Спілки

письменників СРСР. Лауреат Державної премії УРСР імені Т. Шевченка. (1968).

В 1993�1996 роках � академік�секретар відділення літератури, мови та мистецтвознав�

ства НАН України. Автор книжок: "Мирослав Ірчан" (1958), "Шевченко й су�

часність" (1964), "Не ілюстрація � відкриття!" (1967), "Поетичний світ Максима

Рильського" (1980 і 1993). Мешкав у квартирі №30 на п'ятому поверсі.

1957+1995 роки � Борис Дмитрович Палійчук (1913�1995) � поет і прозаїк. Писав

російською мовою. Видав збірки віршів: "Є на Волзі скала", "Літаки" (1958), "Моє по�

коління" (1963), "Крила землі" (1968), "Відгуки грози" (1983); романи: "Розбіг"

(1964), "Сходження на хмари" (1967); повісті: "Ескадрилля "Лисий орел" (1969),

"Червоне кільце" (1961). Мешкав у квартирі № 12 на п'ятому поверсі.

1957+1965 роки � Володимир Миколайович Сосюра (1898�1965)�поет. Учасник

громадянської та Другої світової воєн. В цьому будинку підготував збірки віршів:

"Ластівки на сонці" (1960), "Поезія не спить" (1961), "Щастя сім'ї трудової" (1963),

"Осінні мелодії" (1964). Відзначений Державною премією УРСР імені Т.Шевченка

(1963). Мешкав у квартирі №29 на четвертому поверсі, де збережено кабінет поета. 

1957+1973 роках � Микола Миколайович Ушаков (1899�1973)�поет. Писав

російською мовою. Тут написав збірки віршів: "Є така сторона" (1965), "Теодоліт"

(1967), "Я рими не боюся дієслівної" (1970), "Мої очі" (1972), "Повість швидкоплин�

них років" (1960); роман "Вздовж гарячого асфальту" (1965). Відзначений Державною

премією УРСР імені Т. Шевченка (1973). Пере�

кладав російською мовою твори Т. Шевченка,

І.Франка, Лесі Українки, сучасних поетів. Приділяв

увагу питаню поетичної творчості й майстерності.

Проживав у квартирі № 11 на п'ятому поверсі. 

1957+1973 роки � Юрій (справж.�Діденко Вяче�

слав Лукич) Чорний+Діденко (1907�1973) � пись�

менник. Писав російською мовою. Учасник Другої

світової війни. Основна тема творчості � життя і пра�

ця шахтарського Донбасу. Створив тут повісті: "Си�

ня блуза" (1963), "Повісті далеких доріг" (1965),

"Загострені олівці" (1967), "Іскри на вітрі" (1969);

роман�дилогію "Правда на землі одна" ("Дика бал�

ка"; 1957 і "Пласти"; 1959); романи: "Вечірні вогні"

(1961), "Ключі від палацу" (1971). Мешкав у квар�

тирі № 5 на третьому поверсі. 

1957+1993 роках у будинку проживав і Василь

Степанович Швець (1918�1993) � поет, лауреат
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премій � імені В. Сосюри (1982) та імені П. Тичини "Чуття єдиної родини" (1988).

У період проживання в цьому будинку видав збірки: "Неспокійне літо" (1959), "Зеле�

на рута" (1960), "Кроки і роки" (1962), "Двобій" (1965), "Живе намисто" (1971),

"Віднайдений зошит" (1975), "Сподівання" (1984), "Листи в окопи" (повість у нове�

лах, 1985). Мешкав у квартирі на восьмому поверсі.

1957+1988 роки � Павло Юхимович Бейлін (1910�1988) � письменник, лікар. У

цьому будинку написав твори: "Живи, солдате!" (1960), "Михайло Сидорович Ко�

ломійченко" (1962), "Рік щастя" (1970), "Завжди в дорозі" (1978), "Поговори зі

мною, лікаре" (1980). 

Мешкав у цьому будинку й Борис Дмитрович Антоненко+Давидович (1899�

1984) � письменник, член київської групи Ланка�МАРС, лауреат Національної премії

імені Т.Шевченка (1992). Його донька � Ярина Голуб � згадувала про той час: "До

батька багато хто тоді заходив. Мені доводилось у нього бачити і Олеся Гончара, і Юр�

ка Мушкетика, й Івана Дзюбу. Всі вони користувалися нагодою познайомитися з жи�

вим представником "розстріляного відродження" й послухати, що він оповідатиме про

злощасні сталінські часи".

Відомі київські письменники, мешканці будинку,

стали жертвами сталінських репресій: із РоЛіту "чор�

ний ворон" забрав літераторів � Б.Коваленка, Г.Сав�

ченка, С.Щупака, Г.Проня, П.Колесника, В.Чигири�

на, В.Гудиму, І.Кулика, Л.Піонтек, А.Патяка. Невідь�

куди зник популярний драматург І.Микитенко... 

У цьому будинку в різні роки проживали  О.Іванен+

ко, П. Панч, 3. Тулуб, перекладач М. Лукаш. 

Нову будівлю � "хрущовку" на бульварі Лиха+

чова, 8+Б письменницькі родини заселили

1960 року. У кого не було свого кутка, трикімнатні

квартири площею 38 квардратних метри вважали

царськими покоями. Першими новосельцями стали ро�

дини І.Сенченка, І.Рябокляча, А.Шияна, В.Большака,

І.Шкаровської, О.Бердника, М.Сиротюка, А.Дрофа�

ня, Р.Чумака, М.Ятка, І.Цинковського, В. Шевчука,

а також вдови поетів і прозаїків, замордованих

у сталінських застінках кадебістами, зокрема � Григорія Косинки � Тамара Михайлівна

Мороз�Стрілець, Гордія Коцюби � Олена Станіславівна.

Згодом, одні переїхали в квартири інших будинків столиці, другі � поміняли на

більш комфортні... А провели в останню путь од порога будинку на бульварі Лихачова

до вічності таких київських письменників: Івана Кириловича Мішуру (1916�1960),

Миколу Михайловича Ятка (Ятченка, 1903�1968), Івана Юхимовича Сенченка

(1901�1975), Анатолія Івановича Шияна (1906�1989), Тамару Михайлівну Мороз

Стрілець (дружину Г.Косинки), Івана Панасовича Рябокляча (1914�1994).
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ÀËÒÀÐ ÑÊÎÐÁÎÒÈ

Олена Іванівна Теліга (в дівоцтві: Шовгенова; 21.VІІ.1906, с.

Іллінське Московської губернії, Росія � 21.ІІ.1942,

розстріляна в Бабиному Яру (Київ) � київська поетеса, публіцистка,

політичний і громадський діяч, юнацькі роки якої пройшли в

Петербурзі.  Олена Шовгенова навчалась у приватній жіночій гімназії

О. Дучинської та трудовій школі Києва. Працювала кур'єром

у політехнічному інституті. 1922 року з матір'ю і братом Сергієм пе�

рейшли кордон і потрапили в Тарнів (Польща), а звідти до батька,

у Прагу. Там поступила на курси для українських емігрантів і одержа�

ла документ про середню освіту. З осені 1923 року � студентка Ук�

раїнського педагогічного інституту імені М. Драгоманова у Празі. Але

її оточення ("празька школа") та знайомство з кубанським козаком уенерівським стар�

шиною Михайлом Телігою остаточно виробило з неї людину патріотичних українських

переконань.

Восени 1928 року її вірші для публікації одержує публіцист і літературний критик

Дмитро Донцов � редактор Літературно�наукового вісника. Два твори Олени вийшли

у № 11 і № 12 часопису і в наступному році � № 1.

Коли фашистські війська 22 червня 1941 року напали на українську землю, О.Теліга

вирушила на схід до Києва у складі загонів Культурної референтури ОУН. 22 жовтня

Олена була на берегах Дніпра й одразу ж очолила Спілку українських письменників, на�

лагодила видання часопису "Литаври" � літературно�мистецького додатку до газети

"Українське слово", її запросили в Українську національну раду,

засновану з ініціативи О. Ольжича.

Окупанти заборонили Українську Національну Раду, зааре�

штували співробітників міської газети. На початку лютого 1942

року під час розмови з Телігою О. Ольжич застеріг, що їй зали�

шатися у Києві небезпечно, але поетеса відмовилась виконати

його наказ. Невдовзі гестапо влаштувало засідку в приміщенні

Спілки письменників на Трьохсвятительській, 23 (тепер � Деся�

тинна, 9): схопило Теліг � Олену й Михайла та їх однодумців.

Після допитів фашисти розстріляли подружжя.

...1941 року Олена Теліга готувала книжку своїх поезій, але

вона не побачила світу. Перше видання вийшло 1946 року

в Мюнхені під назвою: "Душа на сторожі"; друге � "Прапори ду�

ха" (1947); третє � "Олена Теліга. Збірник" (Детройт � Нью�

Йорк � Париж, 1977); останнє найповніше видання: "О краю

мій" (Київ, 1999).

Ім'ям О.І.Теліги названо видавництво при Фундації імені

О. Ольжича. У столиці України створено перший осередок Все�
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українського жіночого товариства імені Олени Теліги; засновано премію пам'яті цієї ви�

датної жінки, яку вперше присуджено поетесі Ліні Костенко. За клопотанням громадсь�

кості Київській бібліотеці № 15 та Київській спеціалізованій школі № 97 надано ім'я

О. Теліги; цим іменем найменовано й середню школу № 1 у Феодосії (Крим).

21 лютого 1992 року в Бабиному Яру встановлено дерев'яний хрест на символічній

могилі. 

Олег Олександрович Кандиба (син Олександра Олеся, Олександра Івановича

Кандиби; його поетичний псевдонім � О. Ольжич; 8.VІІ.1907, Житомир �

9.VІ.1944, Заксенхаузен, "Целенбау", камера № 14) � поет, політичний і державний

діяч. Навчався Олег у середній школі Пущі�Водиці . На початку 1923 року прибув із

матір'ю Вірою Антонівною до Берліна, а потім � у Прагу. Там

11 листопада 1924 року й закінчив літературні курси Ук�

раїнського Громадського Комітету. Далі � студент філософсь�

кого факультету Карлового університету, де був слухачем ар�

хеології та історії мистецтва на семінарах професорів Стоцько�

го, Нідерле, Високого, Матейка й Фоустека. 

З 1930 року О.Кандиба почав друкувати поезії в журна�

лах "Літературно�науковий вістник", "Студентський вістник"

та інших виданнях, підписані "О.Ольжич". 1935 року

у Львові з'явилася його збірка "Рінь", 1940 � книжка "Вежі"

(Прага) та по смерті, 1946, � "Підзамчя". 

Після вбивства Є. Коновальця 1938 року Ольжич утво�

рює й розбудовує культурну рефентуру ОУН. З його прибут�

тям  до Києва створено Українську Національну Раду. Це мав

бути майбутній парламент України. На перших зборах УНРа�

ди Ольжич сказав, що українцям нічого сподіватися на фа�

шистську окупаційну владу, для впорядкування життя українського народу покликане

центральне керівництво із 130 членів (гетьманців, республіканців, оунівців, без�

партійців). Його діяльність була заборонена наказом із Берліна 27 листопада 1941 ро�

ку. У Києві почалися арешти. Над Ольжичем нависла небезпека.

У січні 1944 року гестапо провело арешти членів ОУН по всій Європі: 25 травня йо�

го схоплено гестаповцями у Львові в будинку №32 на Личаківській вулиці. Звідси він

під конвоєм потрапляє в Берлін, а звідти � в Заксенхаузен біля Оранієнбурга. Після

тортур, тіло О.Ольжича 9 червня о 19 годині 45 хвилин віднесли до крематорію... 

Київська вулиця на Сирці, що звалася іменем Дем'яна Бєдного, перейменована

на вулицю О.Ольжича. На фасаді будинку на вулиці Л.Толстого,15, в якому 1941�

1942 року мешкав Ольжич, 2004 року відкрито меморіальне погруддя.

Уфойє будинку Національної Спілки письменників України на Банковій, 2

(у лівому крилі першого поверху) 1975 року встановлено меморіальні дошки:

одна � на пошанування Я.Галана; три � з прізвищами письменників, полеглих на фрон�

тах Другої світової війни (міліція в 1990�х  роках конфіскувала). На щастя, зберігся

ÀËÒÀÐ ÑÊÎÐÁÎÒÈ

Áóäèíîê ¹ 15 íà âóëèö³
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список про тих, хто не повернувся із фронтів до лав

письменницької організації і ми маємо про них

пам'ятати. Переконаний, прийде час, коли їхні

прізвища знову з'являться на меморіальній дошці на

фасаді будинку НСП України.

Отже, серед тих, хто не повернувся з Другої

світової війни та хто був увічненений на меморіальній

дошці: Олександр Якимович Гаврилюк (1911�1941),

Михайло Денисович Гайдабура (1909�1942), Кос�

тянтин Михайлович Герасименко (1907�1942),

Мойсей Якович Гершензон (1903�1943), Яків

Дем'янович Качура (1897�1943), Давид Ісаакович

Каневський (1916�1944), Борис Андрійович Котов

(1909�1943), Юрій Володимирович Корецький

(1911�1941), Михайло Семенович Пронченко

(1909�1942), Петро Андрійович Радченко (1902�

1942), Наум Йосипович Розін (1907�1942), Пилип

Сергійович Рудь (1910�1942), Дем'ян Захарович

Семенов (1906�1944), Олена Іванівна Теліга (1907�1942), Клим Антонович Ткач

(1882�1943), Василь Іванович Ткачук (1916�1944), Микола Петрович Трублаїні

(1907�1941), Степан Йосипович Тудор (1892�1941), Йосип Айзикович Угаров

(Андрій Остропольський, 1907�1941), Йосип Ісакович  Фельдман (1915�1941), Євген

Павлович Фомін (1910�1942), Михайло Давидович Хазан (1911�1943), Мойсей

Ізраїльович  Хащеватський (1897�1943), Юрій Аронович Черкаський (1912�1944),

Іван Іванович Чумаченко (19180 �1941), Федір Гаврилович Швіндін (1913�1943),

Михайло Васильович Шлома (1916�1944), Микола Іполитович  Шпак (1909�1942),

Михайло Іванович Шульга+Шульженко (1901�1942), Микола Степанович Шуть

(1918�1943), Юрій Іванович Яковенко (1902�1943).

...Народ, і в тому числі й київські письменники � перемогли в Другій світовій,

страшній війні, адже боролися разом, в одному окопі. Єдність рядового солдата і солда�

та�письменника стала запорукою майбутнього України. Пам'ять про війну і про втрати,

зокрема, столичних письменників, об'єднує всіх українців. Так само нас об'єднує почут�

тя поваги і вдячності до ветеранів� літераторів, яких серед письменницьких лав катаст�

рофічно стає все менше й менше. Вони чесно виконали свій громадянський обов’язок,

захистили нашу Батьківщину від ворога і ми маємо пам’ятати тих, хто поклав у цій війні

своє життя, а живих оточити увагою і турботою.

Давайте разом забезпечимо письменникам гідну старість! 

ÀËÒÀÐ ÑÊÎÐÁÎÒÈ
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²ðï³íü: çåëåíèé õðàì òâîð÷îñò³

ВІрпені на зустрічах молодих літераторів

мені довелося двічі побувати у 1980�х ро�

ках. І понині пам'ятаю цей заповітний куточок під

Києвом, який вперше побачив і де пережив душев�

ну радість од того, що тут жили й творили відомі

українські письменники. 

Серед сосен, берез і досі стоїть кілька затишних

осель, які складають своєрідну заміську дачу �

Ірпінський Будинок творчості. Письменники люб�

лять це місце, на території вони садили кущі, дерева, розбивали клумби. Саме тут мож�

на спостерігати, як жили поети і прозаїки в, так би мовити, неформальній обстановці �

за волейбольними та більярдними баталіями, саме тут шашликували та смакували рибну

юшку. Цьому творчому куточку Київщини столичні поети присвячують вірші. Ось як

виплекала свій душевний щем про Приірпіння київська поетеса Світлана Йовенко:

ККууппииттии  ххааттуу  вв ІІррппеенніі,,

ЙЙ  ооссттаанннніійй  ттуурр

ннаа  ккллааддооввиищщіі,,

ЦЦеейй  ееккззооттииччнниийй  рраайй  ммеенніі

ССттааєє  рріідднніішш  зз  ррооккааммии

йй  ббллиижжччее..

ТТаамм  єє  ммоояя  ссттііннаа  ттрроояянндд

ЙЙ  ссввоояя  ггаалляяввккаа  ннаа  ууззллііссссіі..  

ТТаамм  ееллееккттррииччоокк  

ттооччнниийй  яяммбб..  

ННооччааммии  ссллууххааллаа  ккооллииссьь  яя..

Тут кожен мов би стає самим собою: невимушено читались вірші, уривки із прозо�

вих чи драматичних творів, велися задушевні розмови... Розповідають, перебуваючи

в Будинку творчості, Олександр Довженко читав колегам уривки своїх творів. А понад

півстоліття тому прозаїк Семен Скляренко зазначив: "Я не поет й не пишу віршів. Та

в Ірпені хочеться писати тільки віршами".

Відомо, що Ірпінь вабив митців ще задовго до появи Будинку творчості: у різні роки

це містечко відвідували Костянтин Федін і Костянтин Паустовський, Марієтта Шагінян,

Борис Пастернак і Сергій Баруздін. Бували й закордонні літератори � Джон Стейнбек та

Філіпп Боноскі з Америки, Марія Марчанова з Чехії, француз П'єр Гамарра. 

...Ми йдемо з патріархом української поезії � вісімдесятисемилітнім Олексою Яко�

вичем Ющенком доріжкою � в день семидесятиліття Будинку творчості, 25 квітня 2005

року, вітаємося з гостями � київськими поетами та прозаїками, і Поет ділиться спомина�

ми про зустрічі тут із відомими письменниками, розповідає про їхні переживання, творчі

плани та здобутки, читає присвяту притишеним, але твердим голосом: 

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ
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ВВ ІІррппіінніі,,  вв ппииссььммееннннииццььккооммуу  ДДоомміі,,

ІІзз  ннааттххннеенннняямм  вв ддрруужжббіі  яя  ззааввжжддии,,

ТТуутт,,  ддоо ббооллюю,,  ввссее  ммеенніі  ззннааййооммее  



ТТиишшаа  йй  ггууррккооттллииввіі  ппооїїззддии......

А мені так хочеться зазирнути в минувшину, в первооснову краю та Будинку і дізна�

тися, що ж творилося тут, на цій землі й звідкіля бере початок тихоплинна річечка, яка

так надихнула поетів і прозаїків до написання душевних рядків...

Перша письмова згадка про містечко Ірпінь датується 1494 роком. Тоді великий

князь литовський Олександр відібрав гостомельський маєток у Сенька Володкевича й

передав його князю Іванові Глинському. Пізніше Гостомель належав українському шлях�

тичу Сенькові Полозовичу (Семенові Полозу), який відіграв

велику роль в обороні України від нападів татар. 1506 року

вперше в писемних джерелах згадується й село Романівка

(нині частина Ірпеня). Тут поселив селян архімандрит

Києво�Печерського монастиря Никифор Тур. За письмови�

ми джерелами, цю землю монастирю надав 1240 року князь

Роман Галицький.

У квітні 1899�го року владою прийнято рішення про

будівництво тут залізниці коштами держави. Влітку того ж

року проведено розвідку, на підставі якої і складено проект.

Пізньої осені розпочали вирубувати просіки. Весною 1900�го

розпочалися роботи по всій Києво�Ковельській лінії. У бе�

резні 1902 року почався рух поїздів з перевезенням паса�

жирів і вантажів, 6 жовтня 1902�го Києво�Ковельська

залізниця офіційно передана в експлуатацію. 

Селище Ірпінь забудовувалося без чіткого архітектурного

плану. В лісі вирубували просіки. Так виникали вулиці, їх на�

зивали: Перша лінія, Друга і так далі. Будинок творчості � на Першій лінії, згодом її пе�

рейменували на вулицю імені Михайла Стельмаха.

Будинок творчості письменників в Ірпіні відкрили в квітні 1935 року на колишній

дачі київського підприємця� дріжджового фабриканта й нотодрукаря Івана Чоколова

Розповідають, що багатій спорудив особняк ніби для коханки�балерини, після ж рево�

люційних подій власникові довелося тікати за кордон.

1938 року, напередодні 125�річчя від дня народження Тараса Шевченка, Будинок

творчості став для колективу перекладачів "Кобзаря" російською своєрідним "штабом".

Очолював його тоді Максим Тадейович Рильський (1895�1964).

Відомий український письменник Степан Васильович Васильченко (1878�1932) з

1926 по серпень 1932 року також проживав на дачі в Ірпені. Ось як він згадує наше

місто в листі до дружини: "Живу в Ірпені на дачі і думаю ще довгенько не вилазити

звідціль. Тут гарно. Ліс, правда, суворий, туманний, Ірпінь�річка холодна, дача в глухо�

му краю лісу, над усім тиша і сон, а все ж гарно".

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ
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Павло Григорович Тичина (1891�1967) неодноразово бував ще до створення Бу�

динку творчості письменників: поет наймав кімнату в будинку стрілочника А.М.Мазу�

ренка. Хоча з 1923 по 1934�й роки він і проживав у Харкові, відпочивати завжди

приїздив до Ірпеня. Інколи по декілька місяців він жив і працював у кімнаті першого

корпусу Будинку творчості. Тичина більше працював, ніж відпочивав. Інколи його ба�

чили на прогулянці біля річки чи в задумі біля широколистих старезних лип. 

1936 року Павло Тичина занотував до "Щоденника": "Ще за кілька днів до смерті

Горького у Ірпені в своїй кімнаті якось глянув у вікно � а там каштани! Небо чисте! Аж

серце стиснулось. Наче передчував, що хтось помре із тих, що тобі вони близькі і рідні.

Люди не вертаються".

Володимир Миколайович Сосюра (1898�1965) також

любив відпочивати в Ірпені й одну із збірок назвав "Зелений

світ". У творчому доробку поета можна нарахувати більше

ста віршів, присвячених Ірпеню, квітам, травам, річці, що ко�

лись тут була чиста і прозора. Нищення річки Ірпінь і широ�

кого лугу заповзятливими меліораторами Володимир Мико�

лайович переживав як особисте велике горе. Про це він 1960

року написав вірш "Офіра". 

"В Ірпені гарно думається, гарно пишеться", � розповідав

Андрій Самійлович Малишко (1912�1970). З�під його пера

тут вийшли вірші, що потім склали збірки поезій: "За синім

морем", "Весняна книга", "Що записано мною", один з його

схвильованих та радісних акордів � "Поїзди гудугь за

Ірпінню".

В Ірпені зав'язалася ще до війни щира дружба А.Малиш�

ка із значно старшим за нього Максимом Рильским. Про це

Малишко пізніше розкаже у присвяченому Максиму Тадейо�

вичу вірші "Вогник":

ББіілліієє  ттаамм  ббууддиинноокк  ппооммііжж  ттрраавв..

ШШууммннаа,,  ппррииввііттннаа  ннее  яяккаассьь  ооббииттеелльь,,

ВВ нніійй  ддрруугг  мміійй  ллююббиийй  ззддааввннаа  ппрроожжиивваавв,,

ММууддррееццьь  уу ссллооввіі,,  уу ппіісснняяхх  

  УУччииттеелльь..

На другому поверсі будинку фабриканта � основного корпусу того часу, фактично на

горищі, був балкончик. На нього під розлогі липові віти любив виходити Юрій Іванович

Яновський (1902�1954). Здавалося, він стоїть на капітанському містку пароплава. Та�

кож на другому поверсі містилися крихітні кімнати, прозвані "гробками". Там зазвичай

мешкали молоді автори. Письменники оселялися і в чотирикімнатній хатині, колись при�

значеній для прислуги, і в кількох невеликих будиночках на дві кімнати, зведених

у двадцяті роки київськими профспілками. 

В Ірпені Олександр Петрович Довженко (1894�1956) лікував краєвидом вечірнім

і тихими ночами хворе серце. І дуже боявся, що одного разу серце зрадить його. Свій

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ
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спомин про перебування в цьому затишному краї, Олександр Петрович відсповідався

листом до Юрія Смолича 26 листопада 1953 року: "З любов'ю згадую Ірпінь: письмен�

ників�рибалок, річку, листя золоте, спориш, маленькі "хатки творчості" і велетня�діда,

великого митця і майстра копанок, ставків та інших грабарських споруд реконструктив�

ної доби. І білявого хлопця Купріяна, якому так не до вподоби його прекрасне квітчасте

ім'я".

Видатний український письменник Борис Дми�

трович Антоненко+Давидович (1899�1984) та�

кож неодноразово тут бував. З його листа

дізнаємося, що влітку 1928�го року він у Ворзелі

працював над романом "Січ�мати". В оповіданні

"Мертві не воскресають" його герой, син київсько�

го адвоката, згадує двадцяті роки: "Одної неділі

ранком Євген надумав поїхати до Ірпеня � глянути

на ту дачу, де вони щоліта жили, коли в родині все

було гаразд, і воднораз скупатись у вузенькій, але

прудкій річці, з якою зв'язано стільки дитячих спо�

гадів".

Про перебування Антоненка�Давидовича

в Ірпені свідчать і опубліковані дослідником Ле�

онідом Бойком документи з архіву Служби Безпе�

ки України. Так, заарештований коректор видавництва Лев Будай на допиті в НКВС 16

березня 1933 року розповів: "Атаманюк мав біля Києва в Ірпені дачу, яку відвідували

Марфієвич, Загул, Кічура, Антоненко�Давидович та ін." 

Б.Антоненко�Давидович відкинув звинувачення, але його все ж 1935 року засуди�

ли до десяти років виправно�трудових таборів із конфіскацією особистого майна. Він по�

невірявся понад двадцять років.

Документальне свідчення про останнє перебування Антоненка�Давидовича в Ірпені

після повернення в Україну датується 10 вересня 1957 роком. У листі до Василя Півто�

радні Антоненко�Давидович повідомляє, що після подорожі в Західну Україну працює

над оповіданням "Букарт", знайшов "більш�менш вигідну квартиру в Ірпені". Далі пи�

ше: "Якщо будете в Києві, прошу не тільки завітати до мене, але й спинятись у мене.

Моя адреса: Ірпінь, Київської області, Києво�Святошинського району, 5�та лінія,

№ 42, б. Свенцицької. Б.Д.Антоненко�Давидович".

Отримавши квартиру в Києві (вулиця Б.Хмельницького, 68), Антоненко�Давидо�

вич приїздив до Ірпеня. Узимку 1967 року він писав доньці: "16 грудня я поїхав до

Ірпінського будинку творчості, де досить добре, у монастирській тиші пропрацював до

10 січня. На шкільні вакації Євген (син письменника) приїхав до мене й пробув цілий

тиждень, маючи змогу накататися на лижах".

В Ірпені Антоненко�Давидович писав листи українським письменникам діаспори �

Петрові Кравчуку в Канаду і Дмитрові Чубу в Австралію.

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ

Íåâåñåë³ ðîçäóìè: 
Îëåêñàíäð Äîâæåíêî â ²ðïåí³.
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..."Симпатично тут", � так міг сказати про Ірпінь тільки Олександр Іванович

Ковінька (1900�1985). Він щедро дарув свої книжки і не любив, коли критики у своїх

статтях перелічували авторів, закінчуючи речення "та інші". Цікаво, що Ковінька не ки�

янин, але писав лише в Ірпені...

1974 року на центральній алеї Будинку відпочинку з обох боків садили дубки.

До кожного з них прикріплювали табличку з номером, де зазначалося прізвище того,

хто посадив. А дехто із керівництва, хоч зазвичай і гад�

ки не мав про ті насадження, його � запобагливі � теж

"намагалися увічнити" біркою. Олександр Ковінька �

як це й притаманно гумористові � причепив "бирку" з

написом "ДУБ нумер перший..." й вказав прізвище.

Про свої враження від Ірпіня Олександр Іванович

скаже так: " Тут роками жили й творили велети людсь�

кого духу. Тут я склав чимало сатирично�гумористич�

них оповідань і стулив не одну збірку дотепних

усмішок. Говорили і ще скажуть чесне слово до лиця:

митцям, гордості нашої літератури, час створити

в Ірпені пантеон. Я вірю, що так воно й буде".

Чимало київських письменників мали в Приірпінні і власні садиби. Максим Рильсь�

кий від весни 1938 до весни 1951 року мешкав і працював у Ірпені на вулиці Цент�

ральній, 17. Тут поетом створено чимало віршів: "Димом котиться весна", "Тобі одній",

"Рибальські сонети", "Ніч колихала так ласкаво". А після Другої Світової війни � "Сло�

во про тугу і щастя", "Ліс", "В моїм будиночку, в зеленім Ірпені", зворушлива "Меди�

тація".

...У мальовничому куточку, серед

столітніх дубів, на вулиці Комінтерну,

у 1953�му році з'явився будинок і письмен�

ника Леоніда Соломоновича Первомайсь+

кого (1908�1973). Тут він написав багато

відомих творів, зокрема роман "Дикий мед".

Понад тридцять років поблизу Будинку

творчості проживав у своїй садибі на вулиці

Спартака, 3 й письменник Анатолій Ме�

фодійович Хорунжий (1915�1991). Сюди

до нього приїздили, привозячи свої доро�

гоцінні спогади про Другу світову війну для

літературного опрацювання О.І.Покришкін,

В.Д.Лавриненков, В.С.Єфремов,

М.П.Дев'ятаєв. А потім з'явилися широко

відомі читачам книжки, написані Анатолієм

Мефодійовичем в Ірпені: "Небо війни",

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ

Ñóáîòíèê â ²ðïåí³: ïèñüìåííèêè âèñàäæóþòü
äóáêè. Êâ³òåíü, 1974 ðîêó. Ôîòî ².ß¿öüêîãî.

Ê³ìíàòà, ÿêà ïàì’ÿòàº ªâãåíà
Ãóöàëà...2005 ð³ê.
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"Повернення в небо", "Ескадрильї ле�

тять за обрій", "Втеча з острова Узе�

дом".

Ірпінь, незаперечно, став відомим на

літературній карті України і завдяки май�

страм українського перекладу � Григорію

Порфировичу Кочуру (1908�1994),

Дмитру Хомовичу Паламарчуку (1914�

1998), Миколі Олександровичу Лука+

шу (1919�1958).

Г.Кочур � лауреат Національної

премії імені Т.Шевченка (посмертно) та

літературної премії імені М.Рильського, знав близько 30�ти мов, зробив переклади із

25�ти літератур світу. Його скромний ірпінський будиночок на вулиці Баумана (нині

Кочура) мав неофіційну назву "Ірпінського університету", де вчилося чимало серйозних

українських перекладачів із колишнього СРСР та із�за кордону. 

Григорій Порфирович наснажував своїм інтелектом "шістидесятників": Василя Сту�

са, Івана Дзюбу, Ліну Костенко, Івана Драча, Дмитра Павличка, Леоніда Череватен�

ка, Євгена Сверстюка. 

Поховані Г.Кочур та Д.Паламарчук на міському кладовищі Ірпеня.

...Так: Ірпінський Будинок творчості

став благословенним куточком настрою й

натхнення багатьом київським письмен�

никам. Більшість їхніх творів написано

саме тут, в "куточку царства Парнаса, й

тривожних муз і дум". Місцині з чудовим

парком та довколишнім краєвидам поети

та прозаїки присвятили чимало своїх

творів. 

Саме тут, у Будинку творчості

“Ірпінь”, упівголося жила та примірялася

до життя ідея незалежності України. І

коли захиталася імперія, саме в

письменницькому середовищі народжується Товариство української мови і перша

політична альтернатива � Народний Рух.

...Як хочеться побажати довголіття цьому Українському Парнасу в оточенні

деревостою, який оберігає вічні миттєвості  унікального письменницького життя і

творчості.

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ

À.Ìàéáîðîäà ³ Ï.Ìàéáîðîäà â ²ðïåí³.

НБ
 Н
ПУ

 ім
ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



94

Ïèñüìåííèöüêå ñåëèùå
â îòî÷åíí³ äåðåâîñòîþ

Трохи історії: Конча+Озерна � лісопаркова зо�

на міста на південній околиці Києва (30 кіло�

метрів од міста), поблизу Дніпра. Згадується в писем�

них пам'ятках ХУІ століття як місцевість навколо озе�

ра Конча (Глушець), багатого на рибу, і невеликого

озерця Заспа. У дореволюційні часи ця місцевість з унікальним дубовим гаєм належала

частково � київським Видубицькому і жіночому Введенському монастирям. Нині Кон�

ча�Озерна � одна з найбільших київських баз відпочинку (площа 5309 га), тут розта�

шовані і, так звані, "дачні" будинки письменницької еліти.

...Письменницьке селище, що прибрало назву "Конча�Озерна," бере свій початок

від кінця п'ятдесятих років ХХ століття. Місце, в якому літераторам урядовою поста�

новою дозволили забудувати дачі, чудове: ліс, луки, озера, та й до Дніпра недалеко.

Дачно�будівельний кооператив “Конча�Озерна” засновано рішенням  виконкому

Київміськради за № 1257 від 6 серпня 1957 року.  Як згадує у споминах вдова пись�

менника Василя Павловича Козаченка (1913�1995) � Ірина Завістовська, спочатку

письменники приїхали на оглядини до лісу, пізніше почався розподіл ділянок під забудо�

ву (їх було всього десь 26). Отже, почали тягти жереб Леоніду Івановичу Смілянсько+

му (1904�1966), хорошому другові Василя Павловича, сподобалася саме сонячна,

відкрита ділянка. А витяг жеребок на цю ділянку В.Козаченко. І він, не роздумуючи,

віддав її Леоніду Івановичу. На чому, власне, й за�

вершив свою участь у жеребкуванні. Гадаю, одна з

причин � на той час навряд би у нас вистачило

коштів на будівництво хатини. На початку 1960�х

років, коли закінчилася забудова селища, письмен�

ники почали селитися у свої дачні будиночки.

Отже, за жеребкування,  0,4 га землі, в зелено�

му царстві дерев  поблизу столиці дісталися

київським письменникам: №1 � А.Малишку і

Л.Забашті; № 2 � П.Усенку (по смерті поета

ділянку придбала Р.Іванченко); № 3�С.Склярен�

ку (потім придбав художник С.Григор’єв); № 4 �

Л.Компанійцю (потім придбав О.Килимник); №5�

Г.Бойку, потім В.Бойку (сину. 2001 року  поміняли

ділянку на № 24); №6 � М.Нагнибіді; № 7 �

А.Головку; №8 � М.Руденку (потім В.Козаченку); № 9 � В.Минку (тепер Валерію

Шевчуку і Павлу Мовчану); №10 � П.Дорошку; № 11 � В.Кучеру; № 12 � І.Гонча�

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ

Êîí÷å-Îçåðíñüê³ äà÷íèêè Áîéêè:
Îëåêñàíäðà Îëåêñ³¿âíà ³ç ñèíîì

Ãðèöüêîì ³ îíóêîì Âàäèìîì. 
1970 ð³ê.
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Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ

ренку; № 13 � М.Бажану; №14 � О.Гончару;

№ 15� О.Підсусі; № 16 � В.Кисельову; № 17�

С.Голованівському (тепер І.Драчу);№ 18 � Сеніну

(тепер Д.Павличку); № 19 � Ю.Смоличу (тепер

О.Сизоненку); № 20 � О.Іваненко; № 21 �

Є.Кирилюку; № 22 П.Панчу (тепер П.Загре�

бельному); № 23 � В.Швецю; № 24 � В.П’янову

(тепер Б.Бойку, а на 2�й частині � М.Жулинсько�

му); №25 � Н.Забілі (тепер Ю.Мушкетику); №26

� Д.Білоусу; № 27 � О.Чорногузу.

Перше враження від будиночків письменниць�

кого селища було захоплюючим. Невисокі, двоповерхові (хоч за документами вважа�

ються одноповерховими, бо мансардний поверх � то не поверх), майже однакової

архітектури, за винятком якихось дрібниць, із "живими" плотами із винограду та хмелю,

вони дуже поетично, якщо можна так висловитися,

виглядали з�за дерев. Нема теперішніх великих бе�

тонних будівель, три�, а то й чотириповерхових "ха�

тинок", як їх тепер називають.

Як згадував Вадим Бойко: “атмосфера на дачах

неповторна� всі як брати і сестри. Парканів або вза�

галі немає, або вони умовні. Живі класики в сороч�

ках�вишиванках і довгих сімейних сатинових трусах

гуртом ходять від дачі до дачі пригощатися один в од�

ного”.

Вечірні прогулянки "хуторян�письменників" по

"стріту" (вздовж єдиної вулиці письменницького се�

лища) увійшли в традицію чи не з першими дачними

поселенцями, літературними класиками � Петром Панчем, Юрієм Смоличем, Миколою

Бажаном, Андрієм Малишком, Олесем Гончаром та іншими письменниками. Іноді мож�

на було зустріти і жінок�письменниць � Наталю Забілу й Оксану Іваненко.

...А Василь Петрович Минко (1902�1989), голова кооперативу, “президент” Кончі

зручно влаштувавшись на лавочці, яку він поставив за огорожею, біля воріт,  привітно

зустрічав теплою посмішкою сусідів та тих, хто приїздив до письменницького селища. І

часто запрошував до себе на "вечорниці", до пізньої ночі в літній альтанці граючи або

у карти, або "забиваючи козла", тобто у доміно. 

Звісно, сьогодні в Кончі � Озерній немає тієї творчої аури, веселого сміху й не чути

пісень: багато  господарів  залишили цей світ, однак є  пам’ять про їхнє буття, про це на�

писано чимало споминів, і залишилася земля, яка не забула легкі кроки відомих майстрів

слова.

Áóäèíîê Ï.Ïàí÷à ( òåïåð - ðîäèíè
Ï.Çàãðåáåëüíîãî ). 2005 ð³ê.

Êîí÷å-Çàñï³âñüêà “ñòð³ò”: ºäèíà
âóëèöÿ ïèñüìåííèöüêîãî ñåëèùà. 

2005 ð³ê.

НБ
 Н
ПУ

 ім
ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



Êè¿â - îäíå ç íàéäàâí³øèõ ñëîâ’ÿíñüêèõ ì³ñò.
Ó éîãî íåïðîñòó ³ñòîð³þ äîêëàëè ìàêñèìóì
çóñèëü ³ ñòîëè÷í³ ïèñüìåííèêè. Ïðàêòè÷íî
íåìàº æîäíî¿ âàæëèâî¿ ³ñòîðè÷íî¿ ïîä³¿ â ì³ñò³,
ó÷àñíèêàìè ÿêî¿ íå áóëè á ïðîçà¿êè òà ïîåòè.
×åðåç öå ë³òåðàòîðè, ÿê ïðàâèëî, íàéá³ëüø
ïîì³òí³ ñåðåä êóëüòóðíèõ ä³ÿ÷³â. Òîæ íåñïðîñòà
ïàì’ÿòêàìè ³ñòîð³¿ âèçíàíî áàãàòî êè¿âñüêèõ
áóäèíê³â, âóëèöü, ïàðê³â òà ñêâåð³â, ïîâ’ÿçàíèõ
³ç òâîð÷³ñòþ ÷è ãðîìàäñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ
ïèñüìåííèê³â, íà ¿õ ÷åñòü â³äêðèòî ìåìîð³àëüí³
äîøêè.

Êàæóòü, äåðæàâà º òàêîþ, ùî â³äáóëàñÿ,
òîä³, êîëè øàíîáëèâî ñòàâèòüñÿ äî âëàñíîãî ìè-
íóëîãî, âøàíîâóº ïàì'ÿòü ³ ïðî ïîåò³â òà
ïðîçà¿ê³â, íà òâîðàõ ÿêèõ ôîðìóºòüñÿ ñâ³òîãëÿä
³ äóõîâí³ñòü íàö³¿. 

Â÷èòàéìîñü ó ïð³çâèùà íåçàáóòí³õ
êè¿âñüêèõ ïèñüìåííèê³â, ùî çàêàðáîâàí³ íà
ìåìîð³àëüíèõ äîøêàõ ³ ñõèë³ìîñÿ ç ïîâàãîþ òà
ëþáîâ'þ ïåðåä íèìè - íåïîõèòíèìè, ñàìîâ³ääà-
íèìè, ïðîðî÷èìè, ãåí³àëüíî-äàëåêîñÿæíèìè.
Ïîâ÷³ìîñü ó íèõ ãðîìàäÿíñüêîãî ïðîìåòå¿çìó,
â³ä÷àéäóøíîñò³ â áîðí³, ãëèáîêî¿ â³ðè òà ÷åñò³ é
í³êîëè íå çàáóâàéìî ì³ñöå ¿õíüîãî â³÷íîãî ñïî-
÷èíêó.

Àâòîð
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Антоненку+Давидовичу Б.Д.

Встановлено на фасаді будинку № 68 на вулиці

Б.Хмельницького Борисові Дмитровичу Антоненку+

Давидовичу (1899�1984) � письменнику, члену

київської групи Ланка�МАРС, лауреату Національної

премії імені Т.Шевченка (1992).

Його донька � Ярина Голуб � згадувала про той час, коли родина одержала

квартиру: "До батька багато хто тоді заходив. Мені доводилось у нього бачити і

Олеся Гончара, і Юрка Мушкетика, й Івана Дзюбу. Всі вони користувалися наго�

дою познайомитися з живим представником "розстріляного відродження" й послу�

хати, що він оповідатиме про злощасні сталінські часи".

Бажану М.П.

Встановлено 9 жовтня 1984 р.  на фасаді будинку

№ 5 на вулиці Терещенківській (колишня вул. Рєпіна),

де з 1944 по 1983 роки працював Микола Платонович

Бажан (1904�1983), поет, лауреат Національної премії

імені Т.Шевченка. Він  написав “Уманські спогади”,

“Нічні роздуми старого майстра”, “Доробок”, здійснив переклад з грузинської мо�

ви  поеми Шота Руставелі “Витязь в тигровій шкурі”, поезії, що ввійшли у “Твори

в 4�х томах”. Дошка � бронза, автори: скульптор І.В.Макогон, архітектор

О.К.Стукалов.

Бейліну П.Ю.

Встановлено на будинку № 2 на вулиці М.Коцю�

бинського, де мешкав Павло Юхимович Бейлін

(1910 � 1988), письменник, кандидат медичних наук,

учасник Другої світової  війни.  Серед книжок, тут на�

писані: "Чотири операції (Нариси з хірургії)", "Запис�

ки польового хірурга", "По велению сердца", "Михайло Сидорович Коломійченко",

Твори в 2�х т. 

Автори  дошки з барельєфним портретом: скульптор В.Медведєв, архітектор

П.Купрій; відкрито 1990 року.
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Бойченку О. М. 

Встановлено на фасаді будинку № 9 на вулиці М.Гру�

шевського (колишня Кірова), де 1944�1950 роках жив

письменник Олександр Максимович Бойченко (1903�

1950). Народився в столиці, закінчив Київське вище почат�

кове училище (1918); працював робітником на станції

“Київ�Московський”. 1932 року тяжко захворів, втратив

рухомість і частину зору. За допомогою дружини написав

трилогію “Молодість” (1945, 1948, третя частина лишила�

ся незавершеною).

Дошка � бронза, барельєфний портрет; скульптор В.Й.Оснач, архітектор

І. Л. Шмульсон; відкрито  19 червня 1959 року. 

Булгакову М.О.

Встановлено 9 лютого 1982 р. на фасаді будинку

№ 13 Андріївського узвозу, де письменник Михайло

Опанасович Булгаков (1891�1940) мешкав понад трид�

цять років.  Народився в столиці, навчався в Першій

київській гімназії (бульвар Шевченка,14), медичному

університеті Київського університету (1906�1916).

Автори бронзової  дошки � скульптор А.В.Кущ,

архітектор Б.Л.Кравчук.

Василевській В. Л. 

Встановлено на будинку № 10 на вулиці Шовкович�

ній (колишня Карла Лібкнехта), де 1957�1964 роках жи�

ла і працювала письменниця Ванда Львівна Василевська

(1905�1964). У Києві � з 1939. Мешкала після Другої

світової війни також на вулиці Обсерваторній № 16 та

Артема № 46 (тепер Січових стрільців, Шевченківський район). Померла

в Києві, похована на Байковому кладовищі, надгробок � мармур; скульптор

Г. Н. Кальченко; встановлено 1967 року. Ім'ям В. Л. Василевської названо вулицю

в Києві (колишня Маріїнська) і бібліотеку для юнацтва № 122. 

Дошка � граніт, барельєфний портрет; скульптор Г. Н. Кальченко, архітектор

Б.І.Приймак.; відкрито  21 січня 1965року. 
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Васильченку С. В.
Встановлено  на будинку № 81 на вулиці Мельникова (кол.

Дорогожицька). Тут, у трудовій школі № 61 ім. І. Франка,
1928�1932 (на дошці: 1925�1932) роках жив і працював учите�
лем письменник Степан Васильович Васильченко (справж.
прізв.� Панасенко; 1879�1932). Вперше письменник оселився
в Києві 1910 року, очоливши (до 1914) відділ театральної
хроніки газети "Рада", яка містилася на Великій Підвальній №6
(тепер Ярославів Вал). Наймав кімнату на Солом'янці (тоді вул.
Нова № 22; тепер М. Островського). Ім'ям С. В. Васильчен�
ка названо вулицю (кол. Воскресенська), бібліотеку у Шев�

ченківському р�ні. Дошка на фасаді � мармур, відкрито вперше  15 січня 1954 року
(знищена); другий варіант � бронза, барельєфний портрет; скульптор А.В.Німен�
ко; відкрито 1976 року.

Вишні Остапу. 

Встановлено на будинку № 6 на вулиці Великій

Васильківській (колишня Червоноармійська), де

у 1952�1956 роках жив і працював Остап Вишня

(справж. прізв.� Павло Михайлович Губенко; 1889�

1956) � письменник, сатирик і гуморист. Закінчив 1907

року Київську військово�фельдшерську школу (вулиця Госпітальна, 24). Похова�

ний у Києві на Байковому кладовищі (надгробок � граніт; скульптор М. Д. Декер�

менджі, архітектор Я. Ф. Ковбаса, встановлено 1966). Ім'ям Остапа Вишні 1957

року названо одну з вулиць Києва (кол. Новорівнобіжна Автострада вул, Печерсь�

кий р�н), бібліотеку в Печерському р�ні. Дошка � граніт; барельєф � бронза:

скульптор М.Д.Декерменджі; відкрито 28 вересня 1957 року.

Вишеславському Л.М.

Меморіальну дошку відкрито в червні 2005 року на фа�

саді будинку № 68, на вулиці Богдана Хмельницького, де

понад шістдесят років мешкав київський поет  Леонід Мико+

лайович Вишеславський (1914�2002), лауреат Шев�

ченківської премії (1984, за збірку "Близкая звезда"). Тут

він написав кращі твори, що не залишають байдужими і нині

вдячних читачів. 

Наприкінці життя Леонід Миколайович писав поезію українською мовою. 
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Вороньку П.М.

Встановлено на фасаді будинку № 6 на вулиці Ве�

ликій Васильківській (колишня Червоноармійська), де

1952�1988 роках мешкав  київський поет  Платон

Микитович Воронько (1913� 1988), перший заступ�

ник Голови київської організації Спілки письменників

України,   лауреат Національної премії імені Т.Шев�

ченка(1972, за збірку поезій “Повінь”), премії імені Лесі Українки (1976, за вірші

для дітей). 

Головку А. В. 

Встановлено на фасаді будинку № 68 на вулиці

Б.Хмельницького (колишня Леніна), де 1935�1972 роках

жив і працював письменник Андрій Васильович Головко

(1897�1972).  Лауреат Державної премії УРСР ім.

Т. Г. Шевченка,1969. Похований у Києві на Байковому

кладовищі. Ім'ям А. В. Головка названо 1958 року одну з ву�

лиць Києва (кол. Новобудівельна). Ім'я письменника надано

бібліотеці № 10 у Шевченківському р�ні. 1979 року Спілка письменників України

встановила літературну премію імені А. В. Головка за кращий роман року. 

Дошка � граніт, бронза, барельєфний портрет; скульптор М. К. Вронський,

архітектор В.Г.Гнєздилов; відкрито  15 липня 1975 року. 

Голованівському С.О.

Встановлено на фасаді будинку № 68 на вулиці

Б.Хмельницького (колишня Леніна), де 1934�1989 роках

мешкав  Сава Овсійович Голованівський (1910�1989),

київський поет, перекладач. Тут написав багато творів,

зокрема:  "Дорога", "Близьке й далеке", "Дві поеми",  "Літа", "35 літ", "Клени",

"Біографія берези", "Синій птах"; п'єс "Смерть леді Грей", "Марія",  "Поетова до�

ля", "Сонячна сторона", "Драми", "Перший грім", "Дальня луна", "Тінь минулого

дня", "П'єси","Скатертю доріжка", "Чобіт Європи", "Тополя на тому березі",

"Корсунь", "Часопис", "Від нашого кореспондента".
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Гончару О.Т.

Встановлено на фасаді  будинку № 68 вулиці

Б.Хмельницького (колишня Леніна), де мешкав 1949�

1995 роках Олесь Терентійович Гончар (1918�1995),

прозаїк, поет, громадський діяч, Герой Соціалістичної

праці (1978), лауреат Національ�

ної премії імені Т.Шевченка

(1962, за роман “Людина і

зброя”), Герой України (2005).

1959�1971 роках � Голова

правління Спілки письменників України. Тут написано чима�

ло відомих творів, серед яких: ”Тронка”, “Твоя зоря”, “Со�

бор”, та ті, що увійшли в Повне зібрання. 

Дошка, бронза, барельєфний портрет; автори � скульпто�

ри  В.Бик і Р.Найда; відкрито 1997 року.

Гофштейну Н.Д.

Встановлено на фасаді будинку №68 на вулиці Б.Хмель�

ницького (колишня Леніна) Давиду Наумовичу Гофштейну

(1889�1952), еврейському  поету (писав російською та

єврейською мовами), члену Президії Спілки письменників

України. Друкував пейзажну та філософську лірику у

збірниках:  "У дорог" (1919), "Лирика" (1923),

"Стихотворения" (1970, посмертно). Репресований,

реабілітований  посмертно. 

Грінченку Б.Д.

Встановлено на фасаді будинку №8 на вулиці Го�

голівській,  в якому 1902�1905 роках проживав Борис

Дмитрович Грінченко (1863�1910) � письменник, пере�

кладач, літературознавець, мовознавець, теоретик та істо�

рик української лексикографії, фольклорист, етнограф,

публіцист, видавець, громадсько�культурний діяч. У цей

період працював над першим ґрунтовним "Словарем ук�

раїнської мови" (68 тисяч слів), що вийшов друком 1907�1909 роках у 4�х томах.

Ïàì’ÿòíà äîøêà
âñòàíîâëåíà ó Á³ë³é
Öåðêâ³ (Êè¿âùèíà). 
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Грушевському М.С.

Михайло Сергiйович Грушевський

(17 (29).9.1866�24.11.1934) � письменник, історик і

публіцист, у Києві � 1908�

1919 та 1924�1930 роках.

У 1917�1918 роках очолював

Центральну Раду, яка 29

квітня 1918 року обрала його

першим президентом Народ�

ної Республіки (УНР).

1905 року М.Грушевсь�

кий переїхав до Києва, щоб

видавати тут Лутературно�на�

уковий вісник та керувати но�

возаснованим Українським на�

уковим товариством, яке випу�

скало свої "Записки" та істо�

ричний квартальник "Ук�

раїна". 

Гудзенку С.П.

Встановлено на будинку №3�А на вулиці Та�

расівській  бронзову дошку, на якій напис: "У цьо�

му будинку в 1922�1939 рр. жив поет�фронтовик

Семен Гудзенко. 1922�1953".   Між цими двома

датами коротке життя поета � 31 рік. Зовсім неба�

гато... Про його фронтову одіссею, поетичну

творчість, що зробила С.Гудзенка представником

фронтового покоління молодих поетів, жур�

налістську діяльність (спецкор "Литературной газеты") багато говорилося на

відкритті меморіальної дошки, яке урочисто відбулося у травні 1988 року. 

Âñòàíîâëåíî íà ôàñàä³ ãî-
ëîâíîãî êîðïóñó

Íàö³îíàëüíîãî óí-òó ³ì.
Ò.Øåâ÷åíêà, äå Ìèõàéëî

Ãðóøåâñüêèé íàâ÷àâñÿ
1886-1890 ðîêàõ íà iñòî-

ðèêî-ôiëîëîãi÷íîìó ôà-
êóëüòåòi  óí³âåðñèòåòó.  ñâ.

Âîëîäèìèðà. 2005 ð³ê.

Âñòàíîâëåíî íà ôàñàä³ áó-
äèíêó ¹ 35, äå  àêàäåì³ê
Ì.Ñ.Ãðóøåâñüêèé  1927-
1930 ðîêàõ ïðàöþâàâ â

³ñòîðè÷í³é ñåêö³¿ 
ÂÓÀÍ. 2005 ð³ê.
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Гулаку+Артемовському С. С. 

Встановлено на будинку № 31 на вулиці Набе�

режно�Хрещатицькій. Тут у духовному училищі

(бурсі) 1824�1830 роках навчався Семен Степа+

нович Гулак+Артемовський (1813�1873) � драма�

тург. Освіту здобув у Київській духовній семінарії

(1835�1838).  Автор опери "Запорожець за Ду�

наєм": у Києві йшла на сцені театру Миколи Садовського, поставлена й 1934 року.

Ім'ям С. С. Гулака�Артемовського 1955 року названо вулицю в Києві (кол.

Павлівський провулок). Дошка � бронза, барельєфний портрет; скульптор

Г. Н. Кальченко, архітектор А.Ф. Ігнащенко; відкрито 21 лютого 1974 року.

Дмитерку Л.Д.

Встановлено на будинку 32/34 на вулиці

Шовковичній (архітектор М.Кислий, скульптор

І.Макогон). Любомир Дмитрович Дмитерко

(1911�1985), лауреат Шевченківської премії

(1979, за книжки поезій "Основа" і "Світе мій")

творчо працював і проживав із родиною в цьому

будинку в період з 1960 по 1985 роки. Тут написані збірки "В обіймах сонця",

"Дівоча доля", та інші.

Дольду+Михайлику Ю. П. 

Встановлено на фасаді будинку № 6 на вул.

Великій Васильківській (колишня Червоно�

армійська), де 1952�1966 роках жив і працював

(Юрій Петрович Михайлик) Дольд+Михай+

лик  (1903�1966) � письменник, автор романів:

"Степовики", "І один у полі воїн", "У чорних ли�

царів". Жив у Києві з 1937 року (мешкав на вул. Саксаганського № 24), працю�

вав головним редактором на Київській кіностудії, в редакції газети "Радянська Ук�

раїна". 

На сірій гранітній дошці барельєфний портрет; скульптор К.В.Годулян, архітек�
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Драгоманову М.П.

Встановлено на фасаді головного корпусу Національ�

ного університету імені Т.Шевченка, де 1859�1876 роках

навчався Михайло Петрович Драгоманов (1841�1895),

письменник, публіцист, видавець, філософ, громадський

діяч.

Закінчивши університет св. Володимира, викладав

у ньому (1864�1875), захистив дисертацію, став доцен�

том (1870).

Довженку О. П.

Меморіальні дошки в столиці встановлено:     1.

На будинку Київської кіностудії художніх фільмів

(з 1957 � ім. О. П. Довженка) на проспекті

Перемоги № 44. Тут у 1920�1930�х роках  пра�

цював Олександр Петрович Довженко (1894�

1956) � письменник, Заслужений діяч  мистецтв

УРСР (з 1939). У Києві знімалися фрагменти

фільму О.Довженка "Арсенал" (1929) на

Дніпровському березі. На Київській кіностудії художніх фільмів поставив картини:

"Земля" (1930), "Іван" (1932), "Щорс" (1939). 1933�1941

роках готував до зйомок фільм "Тарас Бульба" (Ленінська

премія, 1959). Ім'ям Довженка названо також вулицю

в Києві (1959; Шевченківський р�н), кінотеатр (Брест�Ли�

товський просп, закрито).  На бронзовій плиті барельєфний

портрет; скульптор М. К. Вронський, архітектор

І.Л.Шмульсон; відкрито 12 квітня 1960 року.

2. Встановлено  12 квітня 1960 р. меморіальну дошку й

на будинку № 10 на вулиці Карла Лібкнехта (тепер Шов�

ковична), де жив О.П.Довженко 1935�1941 роках (автори�

скулп. М.К.Вронський, арх. І.Л.Шмульсон). На гранітній

плиті барельєфніий портрет; скульптор М. К. Вронський,

архітектор І.Л.Шмульсон; відкрито 12 квітня 1960 року.

Äîøêà íà ôàñàä³ áóäèíêó ¹ 10
íà âóë. Øîâêîâè÷í³é.  2005ð³ê.

Äîøêà ïðè âõîä³ íà
ê³íîñòóä³þ ³ìåí³

Î.Äîâæåíêà. 
2005 ð³ê.
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Дубову М.І

Встановлено на фасаді будинку № 68 на вулиці

Богдана Хмельницького (колишня Леніна), де мешкав

Микола Іванович Дубов (1910�1983) � київський

російськомовний прозаїк, журналіст, драматург.

Тут написано твори: “У отдельно стоящего дерева”,

“Беглец”, “Небо з макове зерня”. За роман “Горе одно�

му” удостоєний Державної премії СРСР (1970).

Забашті Л.В.

Встановлено на фасаді будинку № 68 на вулиці

Б.Хмельницького (колишня Леніна) Любові Ва+

силівні Забашті (1918�1990) � київській  поетесі і

прозаїку, дружині А.Малишка. Тут написані твори:

"Київська гора", "Сівачі", "Відлуння тривожних

доріг", "Паляниця білолиця", "Коли я виросту", "Пісня зеленого лісу"; п'єси

"Весілля в Тернах", "Троянди на камені"; драматична поема "Квіт папороті"

(збірник "Драматичні твори"); повісті: "Крила Арсена Дороша", "Будинок мого

дитинства"; романи: "Там, за рікою�молодість", "Крилаті мої кораблі".

Збанацькому Ю.О.

Встановлено на фасаді будинку № 2 на вулиці

М.Коцюбинського в 1957�1994 роках жив Юрій

Олефірович Збанацький (1914�1994) � київський

прозаїк, Герой Радянського Союзу, лауреат

Національної премії імені Т.Шевченка за роман

"Хвилі" (1970),  премії ім. Лесі Українки за твори для дітей (1970), Рес�

публіканської комсомольської премії ім. М. Островського за роман "Малиновий

дзвін"(1959).  

Дошку з барельєфним портретом встановлено 1996 року; автор скульптор

М.Суходолов.
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Загулу Д.Ю.

1995 року на фасаді будинку № 36�Б на вулиці О.Гон�

чара (колишня Чкалова) встановлено бронзову меморіальну

дошку з барельєфним портретом Дмитра Юрійовича За+

гула (1890�1944), (скульптор В. Сівко). Саме тут поет на�

писав і видав збірки віршів: "З зелених гір", "На грані",

"Наш день", "Мотиви", робив переклади творів Гете ("Фа�

уст"), Шіллера, Гейне, Бальмонта, Байрона, написав підруч�

ник "Поетика" та чимало текстів пісень і романсів.

9 травня 1933 року Д. Загул у цьому ж будинку незаконно заарештований ор�

ганами Державного політичного управління УРСР і засуджений до десяти років

позбавлення волі.

Земляку В.С.

Встановлено на фасаді будинку № 2 на вулиці

М.Коцюбинського, в якому з 1968 по 1977 року

мешкав Василь Сидорович Земляк (Вацик, 1923�

1977), київський прозаїк, журналіст, сценарист, кіно�

драматург, лауреат Національної премії  імені

Т.Шевченка (1978, за романи “Лебедина зграя” і “Зелені млини”).

На бронзовій дошці барельєфний портрет, автори � скульптор І.В.Макогон,

архітектор О.С.Тамаров; відкрито 20 січня 1983 року.

Кавалерідзе І.П.

Встановлено на фасаді будинку №12  на вулиці

Великій Васильківській (колишня Червоно�

армійська), де в 1954�1978 роках мешкав Іван Пе+

трович Кавалерідзе (1887�1978) київський драма�

тург, скульптор, кінорежисер.

Тут він написав п’єси: “Ватанів меч”, “Перша борозна” та інші твори.
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Коваленку Л.М.

Встановлено на фасаді будинку № 68 на вулиці

Б.Хмельницького (колишня Леніна), де 1965�1983 роках

мешкав Леонід Миколайович Коваленко (1922�1093),

київський вчений�літературознавець, автор досліджень з

“Історії Києва”, наукових праць:  “Київ”, “Поет Андрій Ма�

лишко”, “Андрій Головко” та інші.

Копиленку О. І.

Встановлено на фасаді будинку № 68 на вул. Б.Хмель�

ницького (колишня Леніна), де 1935�1958 роках жив і працю�

вав Олександр Іванович Копиленко (1900�1958) � письмен�

ник, автор романів: "Народжується місто", "Лейтенанти",

"Земля велика". Дилогія "Дуже добре" (1937), "Десятиклас�

ники" (1938) � присвячені життю київської середньої школи

№19 (тепер № 100). У Києві � з 1934 року. Ім'ям О. І. Ко�

пиленка названо одну з вулиць (кол. Петра Могили) Печерського р�ну Києва,

бібліотеку. 

На гранітній дошці бронзовий  барельєфний портрет; скульптор М.К.Вронсь�

кий, архітектор І. Л. Шмульсон; відкрито 1 грудня 1959 року.

Копиці Д. Д. 

Встановлено на фасаді будинку № 1�3/5 на

вулиці Пушкінській, де 1953�1965 роках жив і пра�

цював Давид Демидович Копиця (1906�1965)�

літературознавець і критик. З 1945 року жив

у Києві. Був редактором журналів "Вітчизна",

"Україна", головою Комітету в справах мистецтв,

заступником міністра культури УРСР, директором Київської студії художніх

фільмів ім О.П.Довженка. 

На бронзовій дошці барельєфний портрет; скульптор А. В. Німенко; встанов�

лено 22 вересня 1971 року.
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Корнійчуку О. Є.

Встановлено на фасаді будинку № 10 на ву�

лиці Шовковична (колишня К.Лібкнехта), де

в 1957�1972 роках жив і працював Олександр

Євдокимович Корнійчук (1905 � 1972) � пись�

менник, академік АН СРСР (з 1943), академік

АН УРСР (з 1939), Герой Соціалістичної Праці

(1967). 1938�1941 та 1946�1953 роках був голо�

вою правління Спілки письменників України.

Оселився в Києві 1923 року, навчаючись на робітничому факультетіті Інститутуту

народної освіти. 1925�1929 роках навчався на філологічному факультеті цього ж

інститутуту. 1929�1931 роках працював сценаристом на Київській кіностудії ху�

дожніх фільмів (тепер ім. О П. Довженка). Жив також на вулиці Обсерваторній

№ 16 і на вул. Артема № 46 (тепер Січових Стрільців). Помер у Києві, похова�

ний на Байковому кладовищі (надгробок � білий мармур; скульптор О.П.Скобли�

ков, архітектор А. Ф. Ігнащенко; встановлено 1973). Його ім'ям названо проспект

у Оболонському р�ні. У с. Плютах Обухівського р�ну Київської області 1975 року

відкрито музей. На бронзовій дошці барельєфний портрет; скульптор О. П. Скоб�

ліков, архітектор А. Ф. Ігнащенко; відкрито 25 травня 1973.

Косинці Г. М. 

Встановлено на фасаді будинку № 24�Б на вулиці Воло�

димирській, де 1924� 1933 роках жив і працював Григорій

Михайлович Косинка (Стрілець; 1899�1934)� письменник.

Працював редактором київських видавництв, директором

київського радіокомітету. Автор збірок оповідань: "На золо�

тих богів", "За ворітьми", "Мати", "Циркуль". Разом із 28�ма

діячами української культури його розстріляли в Лук’янівській

в’язниці і таємно поховали на Лук’янівському кладовищі.

На бронзовій дошці скульптурний портрет; скульптор

Г.Н.Кальченко, архітектор А.Ф. Ігнащенко; відкрито 2 черв�

ня  1971 року.

Âñòàíîâëåíî íà ôàñàä³ áóäèíêó
¹10 íà âóë. Øîâêîâè÷í³é.
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Коцюбинському М. М. 

Встановлено на фасаді будинку лікарні № 22

(кол. університетська клініка) на бульварі Т. Шев�

ченка № 17. Тут, у палаті № 9, з листопада 1912

по січень 1913 року перебував на лікувані Михай+

ло Михайлович Коцюбинський (1864�1913) �

письменник. З лікарні Михайло Михайлович лис�

тувався з І. С. Нечуєм�Левицьким, В. М. Гнатюком, П.Г.Тичиною. Тут п'ятого

листопада 1912 року письменника відвідав композитор М. В. Лисенко (за день до

своєї смерті). Ім'ям М. М. Коцюбинського названо вулицю (кол. Тимофіївська),

бібліотеку для дітей і юнацтва. 

Біла мармурова дошка встановлена 1948 року.

Кочерзі І. А. 

Встановлено на фасаді будинку № 68 на ву�

лиці Б.Хмельницького (колишня Леніна), де

1935�1952 роках жив і працював Іван Антонович

Кочерга (1881 � 1952) � драматург, заслужений

діяч мистецтв УРСР (з 1950). 1903 року закінчив

юридичний факультет Київського університету св.

Володимира. Автор  творів про історичне минуле Києва: "Свіччине весілля" (1930)

і "Ярослав Мудрий" (1944) � обидві драми поставлені київським драматичним те�

атром ім. І.Франка. Похований у Києві на Байковому кладовищі. Ім'ям І. А. Ко�

черги 1955 року названо вулицю в Києві (Позняки). 

На гранітній дошці бронзовий барельєфний портрет; скульптор А.А.Шапран,

архітектор П. Є. Захарченко; відкрито 29 грудня  1960 року.

Кулику І. Ю. 

Встановлено на фасаді будинку № 68 на ву�

лиці Б.Хмельницького колишня Леніна). Тут

1934�1937 роках жив і працював Іван Юліанович

Кулик (1897�1941) � письменник, 1934 року �

перший голова Спілки письменників України. 

Відлито із бронзи у вигляді книжки; скульптор

А. Ю. Білостоцький, архітектор А.Ф.Ігнащенко; відкрито 16 лютого 1973 року.
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Кундзічу О. Л.

Встановлено на фасаді будинку № 68 на ву�

лиці Б.Хмельницького (колишня Леніна). Тут

1935�1964 роках жив і працював Олексій Лео+

нардович Кундзіч (1904�1964) � письменник і

перекладач.   

На гранітній дошці викарбувано барельєфний портрет; скульптор Н. М. Дере�

гус, архітектор  Нгуен Дзинь Лок; відкрито 19 жовтня 1971 року.

Кучеру В. С. 

Встановлено на фасаді будинку № 2 на вулиці

М. Коцюбинського. Тут 1957�1967 роках жив і

працював Василь Степанович Кучер (1911�1967)

� письменник, автор романів: "Устим Кармалюк",

"Чорноморці", "Прощай, море", "Голод", "Трудна

любов". Похований у Києві на Байковому кладо�

вищі (надгробок � габро; скульптор М. М. Суходолов); встановлено 1968. Ім'ям

В.С.Кучера 1967 року названо вулицю в Києві (Микільська Борщагівка).  На

дошці із бронзи барельєфний портрет; скульптор І.М.Подрєз, архітектор

Я.Ф. Ковбаса; відкрито 12 березня  1968 року.

Ле І.Л.

Встановлено на фасаді будинку №6 на вулиці

Великій Васильківській (колишня Червоно�

армійська) Івану Леонтійовичу Ле (Мойсі,

1895�1978), київському письменнику, лауреату

Національної премії імені Т.Шевченка (1967,

за роман у трьох книгах “Хмельницький”), який

мешкав тут  у 1952�1978 роках.

На бронзовій плиті � горельєфний портрет, автори � скульптор А.В.Німенко,

архітектор Т.Г.Довженко; відкрито 18 вересня 1981 року.
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Леваді О.С.

Встановлено на фасаді будинку № 16 на ву�

лиці Інститутській, де в 1954�1995 роках мешкав

Олександр Степанович Левада (Косак, 1909�

1995), київський письменник і кінодраматург, лау�

реат Національної премії імені Т.Шевченка (1971,

за сценарій кінофільму “Родина Коцюбинсь�

ких”).Тут написано твори: "Перстень з діамантом"; кіносценарії: "Берег надії",

"Родина Коцюбинських"; збірка "Кіноповісті"; книжки критики і публіцистики:

"Письменник і доба"; повість "Ріки невпинна течія". 

Луценку Д.О.

1996 року на фасаді будинку 19�А на вулиці Суворо�

ва встановлено бронзову меморіальну дошку (скульптор

М. Міщук) з барельєфним портретом Дмитру Омеля+

новичу Луценку (1921�1989)� київському поету, заслу�

женому діячу мистецтв УРСР (з 1974).  

За пісні, написані у співдружності з І. Шамо, Д. Лу�

ценко удостоєний Національної премії імені Т.Шевченка

(1976).

Макаренку А.С. 

Встановлено на будинку № 6�А на вулиці Леон�

товича, де 1935�1937 роках жив Антон Семенович

Макаренко (1888�1939) � педагог і письменник.

1935�1936 роках працював у Києві, деякий час керу�

вав трудовою колонією у Броварах (Київщина). Ав�

тор творів: "Марш 30�го року", "Педагогічна поема",

"Прапори на баштах". 1953 року ім'ям А. С. Макаренка названо вулицю і прову�

лок у Києві. 

На бронзовій дошці барельєфний портрет; скульптор М.К.Вронський, архітек�

тор В. Г. Гнєздилов; відкрито 29 березня  1978 року.
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Максимовичу М.О.

Встановлено на фасаді головного курпусу Національного

університету імені Т.Шевченка Михайлові Олександровичу

Максимовичу (1804�1873) � літераторові, видавцю, першому

ректорові університету св. Володимира. Як видавець, Макси�

мович започаткував і випустив у світ чимало журналів, зокре�

ма, “Киевские новости”, “Ученые записки” “Кіевлянинъ”. 

Малишку А. С.
Встановлено на фасаді будинку № 68 на вулиці

Б.Хмельницького (колишня Леніна), де 1952�1970
роках жив і працював Андрій Самійлович Малиш+
ко (1912�1970) � поет. 1932 року закінчив літератур�
ний факультет Київського університету. 1944 року �
головний редактор журналу "Дніпро". Автор збірок

віршів, написаний тут: "Що записано мною", "Полудень віку", популярних пісень:
"Київський вальс", "Пісня про рушник", лібретто опер "Арсенал", "Молода
гвардія". Лауреат Державних премій СРСР (1947, 1951, 1969). Похований
у Києві на Байковому кладовищі (надгробок � погруддя з білого мармуру на
гранітному постаменті, скульптор Г. Н. Кальченко, архітектор А.Ф.Ігнащенко;
встановлено 1974). Ім'ям А. С. Малишка 1971 року названо вулицю Києва (ко�
лишня Вищедубечанська). На бронзовій дошці барельєфний портрет; скульптор
І.В.Макогон; відкрито  23 вересня 1973 року.

Марку Вовчку.

Встановлено на будинку № 4 на вулиці Героїв Революції

(тепер Трьохсвятительська), де 1902 року перебувала Марко

Вовчок (справж. прізв.� Марія Олександрівна Вілінська, за чо�

ловіком � Маркович; 1833�1907) � письменниця. 1854�1955 ро�

ках разом зі своїм другим чоловіком етнографом О.В.Маркови�

чем жила на Куренівці на вулиці Кирилівській № 21 (тепер вул.

Фрунзе). Авторка творів: "Народні оповідання", "Інститутка",

"Кармелюк", "Невільничка", "Маруся". Ім'ям Марка Вовчка

1944 року названо вулицю в Києві (кол. Кожевенний провулок)

і провулок (Куренівка). На бронзовій дошці барельєфний

портрет ; скульптор Г. Н. Кальченко, архітектор А.Ф.Ігнащен�

ко; відкрито 7 січня  1958 року. 
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Микитенку І. К.

Встановлено на фасаді будинку № 68 на вулиці

Б.Хмельницького (колишня Леніна, з боку вул. М. Коцю�

бинського), де 1934�1937 роках жив Іван Кіндратович

Микитенко (1897 � 1937) � письменник, драматург; 1934�

1937 роках � секретар правління Спілки письменників Ук�

раїни. Автор п'єс: "Диктатура", "Вугілля", "Соло на

флейті", "Як сходило сонце". Ім'ям І.К.Микитенка 1964 ро�

ку названо вулицю в Києві (кол. Погребська, Воскресенсь�

ка Слобідка). 

На гранітній дошці барельєфний портрет; скульптор І.М.Гончар, архітектор

Могилі П.С.

Встановлено на фасаді Києво�Могилянської академії

(Контрактова площа) Петрові  Семеоновичу Могилі

(1596�1647) � літераторові, церковному і культурно�

освітньому діячеві, архімандритові Києво�Печерської ла�

ври, ректору Києво�братської школи на Подолі (нині

Києво�Могилянка його імені).

Започаткував Печерську друкарню, автор низки

творів, що піднесли рівень духовної культури українсько�

го та інших православних народів.

Москаленку А.З.

Встановлено 11 листопада 2004 року на фасаді бу�

динку №29 на вулиці Шовковичній. Анатолій Захаро+

вич Москаленко (1934�1999) � письменник, публіцист,

директор інституту журналістики Національного універ�

ситету імені Т.Шевченка, лауреат премії імені Ярослава

Галана написав у цьому будинку відомі прозові твори, на�

вчальні посібники для журналістів.

На бронзовій дошці барельєфний портрет, автор �

скульптор В.Лєбєдєв; відкрито 11 листопада 2004 року.
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Нагнибіді М.Л.

Встановлено на фасаді будинку № 6 на ву�

лиці Великій Васильківській (колишня Червоно�

армійська), де з 1952 по 1985 рік мешкав  Мико+

ла Львович Нагнибіда (1911�1985) �київський

поет, лауреат Національної премії імені Т.Шев�

ченка (1970, за кілька збірок нарисів).

Нестору+Літописцю.

Встановлено на фасаді корпусу № 4 на території Києво�

Печерської лаври на вулиці Івана Мазепи Нестору+Літопис+

цю � рік народження невідомий �після 1113) � літератор,  чер�

нець Києво�печерського монастиря, автор творів “Читання

про життя і згубленння...Бориса і Гліба”, “Житіє Феодосія,

ігумена Печерського”; автор і упорядник “Повісті временних

літ”. Нестор був людиною освіченою, знав кілька древніх мов

і був обізнаний з досить широким  колом історичних першо�

джерел. На бронзовій дошці барельєфний портрет, автори:

скульптор А.С.Фуженко і архітектор Т.Г.Довженко; відкри�

то 14 вересня 1982 року.

Неході І. І. 

Встановлено на будинку № 15 на Хрещати�

ку (Пасаж), де 1955�1963 роках жив Іван Іва+

нович Нехода (1910� 1963) � поет. Працював

головним редактором видавництва "Молодь",

відповідальним редактором журналу "Піонерія".

Автор книжок для дітей. Похований у Києві на

Байковому кладовищі (надгробок � бюст на постаменті, оргскло, граніт; скульпто�

ри: Ф. А. Коцюбинський, К. А. Кузнецов; встановлено 1965). 

На мармуровій дошці барельєфний портрет: скульптор К. А. Кузнецов,

архітектор В.Г.Гнєздилов; відкрито 22 червня 1972 року.
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Нечую+Левицькому І. С.

Встановлено на фасаді будинку № 17 на вулиці

Пушкінській на честь Івана Семеновича Нечуя+Ле+

вицького (1838 �1918) � письменника і драматурга. Тут

до 1974 року стояв одноповерховий будинок (кол. Но�

воєлизаветинська № 19), де протягом 1889�1910 років

жив і працював Іван Семенович. 1853�1861 роках Іван

навчався у київській духовній семінарії (Костян�

тинівська № 5) а 1861�1865 роках � київській духовній

академії. З 1885 року постійно оселився у Києві.  Ім'ям

І. С. Нечуя�Левицького 1955 року названо вулицю (колишня Нова 468�а).  

На гранітній дошці бронзовий барельєфний портрет; скульптори М.Я.Грицюк

та А.С.Фуженко; встановлено 1978 року.

Огієнку І.І.

Встановлено на фасаді жовтого корпусу Національного

університету ім.Т.Шевченка на бульварі Т.Шевченка на честь

митрополита, державного діяча, поета, перекладача, богослова

Івана Івановича Огієнка (1882+1972), який був 1911�1917 рр.

професорським стипендіатом і приват�доцентом в університеті св.

Володимира. 

Олійнику С.І.

Встановлено на фасаді будинку № 6  на вулиці Вели�

кій Васильківській (колишня Червоноармійська) Степа+

ну Івановичу Олійнику (1908�1982) київському поету�

гумористу, який мешкав у цьому будинку 1952�1982 ро�

ках. 

За збірку "Наші знайомі" удостоєний Державної

премії СРСР (1950).  

В гранітну кладку вмонтовано бронзовий горельєф�

ний портрет; скульптор А.Кущ, архітектори К.Сидоров, Г.Щербина; встановлено
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Палійчуку Б.Д.

Встановлено на фасаді будинку № 2 на вулиці М.Ко�

цюбинського, де в 1957�1995 роках мешкав  Борис Дми+

трович Палійчук (1913�1995)� київський письменник,

учасник Другої світової війни. Працював у пресі. Тут  на�

писав твори:"Мое поколение", "Реки смотрят в небо",

"Парад", "Поединок с грозой", "Избранное" в 2�х т.;  ро�

манів у віршах: "Новая Каховка", "Твердыня"; романів

"Разбег", "Восхождение на облака"; повісті "Эскадрилья

"Лысый орел". На бронзовій дошці портрет;  скульптор

О.Корунський; встановлено 1997 року.

Панчу П.Й.

Встановлено на фасаді будинку № 68 на вулиці

Б.Хмельницького (колишня Леніна), де в 1938�

1958 роках мешкав  Петро Йосипович Панч (Пан�

ченко, 1891�1978), київський прозаїк, секретар

правління Спілки письменників України (1966�

1969), лауреат Національної премії імені Т.Шевчен�

ка (1965). В бутову гранітну кладку будинку вмонтовано бронзовий горельєфний

портрет; скульптор А.Кущ, архітектор П.Купрій.

Первомайському Л. С. 

Встановлено на будинку № 68 на вулиці Б.Хмельниць�

кого (колишня Леніна), де 1935�1973 роках жив Леонід

Соломонович Первомайський (справж. прізв.� Гуревич,

1908 �1973) � письменник, автор п'єс, поетичних збірок.

Лауреат Державної премії СРСР, 1946. Похований у Києві

на Байковому кладовищі (надгробок � граніт; скульптори

В.В.Мельниченко і А. Ф. Рибачук, архітектор А. М. Ми�

лецький). Ім'ям Л.С.Первомайського 1974 року названо ву�

лицю в Печерському р�ні столиці. 

На бронзовій дошці барельєфний портрет; скульптор А. Ю. Білостоцький,

архітектор А.Ф.Ігнащенко; відкрито 11 листопада 1974 року.
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Підсусі О.М.

Встановлено на фасаді будинку №2 на вулиці М.Ко�

цюбинського, в якому мешкав Олександр Миколайович

Підсуха (1918�1990) � київський поет, драматург,

відповідальний редактор журналу “Дніпро” (1958),

завідувач редакції “Романів і повістей” видавництва

“Дніпро”. Серед творів:  "Материн заповіт", "Іду на

клич", "Світає світ мені",   "Срібна грань", "Літа і думи",

"Лірика", "Чекання зустрічі", "Гарячий цвіт осені"; роману

у віршах "Поліська трилогія"; збірок прози "Віч�на�віч. Невигадані історії", "З

відстані літ", "Пізнання істини"; збірок п'єс "Жарти жартами...", "Кому кують зо�

зулі". 

Пригарі М.А.

Встановлено на фасаді будинку № 68 на вулиці

Б.Хмельницького (колишня Леніна), де мешкала

Марія Аркадіївна Пригара (1908�1983) �

київська поетеса, прозаїк, перекладачка,  редактор

журналу “Барвінок” (1945�1950), лауреат премії

імені Лесі Українки (1979, за Вибрані твори у 2�х

томах).

Прилюку Д.М.

1976�1987 роках у квартирі №12 будинку на вулиці

Заньковецької, №7 жив Дмитро Михайлович Прилюк

(1918�1987) � письменник, член Спілки журналістів

(1958), доктор філологічних наук (1974), декан факультету

журналістики, завідувач кафедри теорії і практики радянсь�

кої преси Київського університету ім. Т.Шевченка (1965�

1982). Видав навчальний посібник "Теорія і практика жур�

налістської творчості. Проблеми майстерності" (1983). 

1991 року на фасаді будинку відкрито бронзову меморіальну дошку з го�

рельєфним портретом Д. Прилюка (скульптор С. Андрійченко, архітектор К.Си�

доров).
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Рибаку Н.С.

Встановлено на будинку № 68 на вулиці Б.Хмельниць�

кого (колишня Леніна) Натану Самійловичу Рибаку

(1913�1978) � київському письменнику, який тут мешкав

1935�1978 роках. Тут написав трилогію “Час сподівань і

звершень”, яка складається з романів � “Назустріч блискав�

кам”, “Скриня Пандори” та “Солдати без мундирів”.

На бронзовій дошці барельєфний портрет; автори �

скульптор Б.С.Довгань, архітектор А.Ф.Ігнащенко; встановлено 22 лютого 1984

року.

Рильському М. Т. 

Встановлено на будинку № 68 на вулиці

Б.Хмельницького (колишня Леніна), де 1934�

1964 роках жив Максим Тадейович Рильсь+

кий (1895�1964) � поет, академік АН УРСР (з

1943) і АН СРСР (з 1958). Народився

у Києві, 1907�1912 роках навчався в приватній київській гімназії на вулиці Вел.

Підвальній (тепер Ярославів Вал)№ 25; 1913�1916 роках � на істор.�філологічно�

му факультеті Київського університету; 1917�1929 � вчителював на Київщині та

в Києві. 1944�1946 роках � голова правління Спілки письменників України; 1944�

1964 � директор Інститутуту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН

УРСР (тепер його імені); 1957�1964 � головний редактор журналу "Народна

творчість та етнографія". Образ міста, його пейзажі відображено у віршах і поемах:

"Київ" (1935), "Київські октави" (1945), "Голосіївська осінь" (1959). Державна

премія СРСР, 1943, 1950. Ленінська премія, 1960. Жив у Києві також на вулиці

Радянській № 7 (з 1965 � вул. М. Рильського). Помер у Києві, похований на

Байковому кладовищі (надгробок � граніт, бронза; скульптори П. П. Остапенко,

П. Ф. Кальницький; встановлено 1969). Ім'ям М. Т. Рильського названо Го�

лосіївський парк, бібліотеку; відкрито меморіальний музей Рильського М. Т. 

На гранітній дошці барельєфний портрет; скульптори П. П. Остапенко,

С.Ф.Тимофєєв; відкрито  19 березня 1965 року.
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Сиваченку М.Є.

Встановлено на фасаді будинку, в якому 1968�1988 ро�

ках мешкав і працював Микола Єфремович Сиваченко

(1920�1988)� літературознавець і фольклорист, директор

Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН

УРСР, автор більше 200 наукових праць, 9 монографій,

лауреат премії ім. І.Я.Франка. Похований на Байковому

кладовищі столиці(ділянка13).   

Скляренку С. Д. 

Встановлено на будинку № 6 на вулиці Великій Ва�

сильківській (колишня Червоноармійська), де 1952�

1962 роках жив і працював Семен Дмитрович Скля+

ренко (1901�1962) � письменник. У Києві з 1927 року.

Почав друкуватися 1918 року. Твори � історичні романи:

"Святослав", "Володимир". Похований у Києві на Бай�

ковому кладовищі (надгробок � граніт, бюст на поста�

менті; скульптор А. С. Шаталов; встановлено 1963).

Ім'ям С. Д. Скляренка названо в столиці вулицю,

бібліотеку. 

На гранітній дошці бронзовий барельєфний портрет; скульптор А. С. Фужен�

ко, архітектор В. В. Савченко; відкрито 26 вересня  1972 року. 

Сковороді Г. С. 

Встановлено на будинку колишньої Київської академії

(Контрактова площа, Києво�Могилянка), де 1738�1742 і

1744�1750 роках навчався Григорій Савич Сковорода

(1722�1794) � український просвітитель�гуманіст, філо�

соф і поет.   Відвідував Київ 1764 і 1770 року (жив у ро�

дича в Китаєво). У сквері на Контрактовій площі встанов�

лено пам'ятник поету і філософу.

На гранітній дошці барельєфний портрет; скульптор

І.П. Кавалерідзе, архітектор Р.П. Бикова; відкрито 16 вересня 1964 року.
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Смілянському Л. І.
Встановлено на будинку № 6 на вулиці Великій

Васильківській (колишня Червоноармійська), де
1952�1966 роках жив Леонід Іванович Смілянсь+
кий (1904�1966)�письменник. У Києві з 1924 року:
1928 року закінчив Київський інститут народної
освіти. Працював у журналах: "Літературна крити�

ка" (1935�1936), "Радянська література" (1936�1938). Серед творів: історична
повість "Золоті ворота" (1942), роман "Євшан�зілля" (1943), повість "Сашко".
Похований на Байковому кладовищі (надгробок� стела з габро, оздоблена висіче�
ним орнаментом, що складається з грони винограду; архітектор Я. Ф. Ковбаса;
встановлено 1972). Ім'ям Л. І. Смілянського названо вулицю в Києві (колишня ву�
лиця Озерна). 

На бронзовій дошці горельєфний портрет; скульптор І. В. Макогон; відкрито
28 травня 1978 р.

Смоличу Ю. К. 
Встановлено на фасаді будинку № 5/2 на вулиці Зань�

ковецької, де 1956�1976 роках жив Юрій Корнійович
Смолич (1900�1976) � письменник, публіцист і літературний
критик, Герой Соціалістичної Праці (1970). У Києві з 1944
року. Працював редактором журналу "Україна"(1943�1950);
1971�1973 роки � голова Правління Спілки письменників Ук�
раїни, 1960�1969 � голова, з 1970 року � президент Товари�
ства культурних зв'язків з українцями за кордоном "Ук�
раїна". Ім'ям Ю. К. Смолича 1977 року названо вулицю

в Києві (колишня вулиця Нова №1, Теремки ІІ), бібліотеку. 
Бронзова дошка, барельєфний портрет у вигляді півпостаті; скульптор

О.П.Скобликов, архітектор А.Ф.Ігнащенко; відкрито 6 лютого 1980 року.

Собку В.М.

Встановлено на фасаді будинку № 68 на вулиці

Б.Хмельницького (колишня Леніна) Вадиму Миколай+

овичу Собку (1912�1981) � київському письменнику,

який тут мешкав 1953�1963 роках. За роман "Лихобор"

удостоєний Національної премії  імені  Т.Г. Шевченка

(1975).  На бронзовій дошці барельєфний портрет;  автори � скульптор А.В.Кущ,

архітектор П.П.Купрій; встановлено 14 січня 1983 року.
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Сосюрі В. М. 

Встановлено на фасаді будинку № 2�А на

вулиці М.Коцюбинського, де 1957�1965 роках

(на дошці 1957�1964) жив Володимир Ми+

колайович Сосюра (1898 �1965)� поет, лау�

реат Державної премії СРСР (1948) та Дер�

жавної премії УРСР ім. Т.Г.Шевченка

(1963). Переїхав до Києва 1937 року. На слова В.М.Сосюри композитор

Г. Л. Жуковський написав пісню "Києве мій". У 1935�1941 та 1944�1957 роках

Володимир Миколайович жив також на вулиці Леніна № 68 (нині Б.Хмельниць�

кого). Помер Сосюра у Києві, похований на Байковому кладовищі (надгробок �

стела з граніту з висіченим горельєфом; скульптор О. О. Банников; встановлено

1968). Ім'ям В. М. Сосюри 1965 року названо вулицю в Києві, бібліотеку. 

На бронзовій дошці барельєфний портрет; скульптор А.С.Фуженко, архітектор

Т.Г.Довженко; відкрито 12 травня 1966 року.

Старицькому М. П.

Встановлено на фасаді будинку № 93 на

вулиці Саксаганського, де в 1898 � 1904 роках

жив Михайло Петрович Старицький (1840�

1904) � письменник і драматург, театральний

діяч. За життя в Києві вийшли окремими кни�

гами його твори, переклади, збірники та п'єси.

У 1870�х роках жив із сім'єю на Куренівці, згодом на вулиці Шулявській

(пізніше Караваєвська, тепер вул. Л.Толстого, № 35). Працював у київському

літературно�артистичному товаристві. Як досвідчений майстер художнього читання

М.Старицький виступав на ювілейних вечорах, присвячених Т.Шевченкові, І.Кот�

ляревському, Лесі Українці. 

Помер у Києві, похований на Байковому кладовищі (встановлено надгробний

пам'ятник). Ім'ям М. Старицького 1955 року названо вулицю та провулок у Києві

(колишня вулиця Замковецька 3�а, Куренівка). 

Дошку встановлену з білого мармуру  14 грудня  1955 року, замінено 16 грудня

1969 року на лабраторитову з барельєфним портретом; автор � архітектор

І.Л.Шмульсон.
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Стельмаху М.П.

Встановлено на фасаді будинку № 68 на ву�

лиці Б.Хмельницького (колишня Леніна), де

1965�1983 роках мешкав  Михайло Панасович

Стельмах (1912�1983) � київський прозаїк, поет,

драматург, Герой Соціалістичної праці (1972),

академік АН України (1978), лауреат Національ�

ної премії імені Т.Шевченка (1981, за роман “Чотири броди”). 

Автори � скульптор Ф.Согоян, архітектор Є.Стамо; встановлено 1983 року.

Стусу В.С.
1994 року на фасаді будинку на бульварі Академіка

Вернадського, 61, (1963�1965 р., гуртожиток), в якому
жив Василь Семенович Стус (1938�1985) � поет, вста�
новлено бронзову меморіальну дошку з барельєфним
портретом (скульптор Б. Довгань). 

З грудня 1966 року ( і до дня арешту) Василь Стус
працював у відділі технічної інформації Міністерства
будівельних матеріалів. За життя вийшло 2 збірки творів
за кордоном. Серед творів: "Вікна в запростір", "Золота
красуня", "І край мене почує", "Феномен доби", Твори

у 6�и т. 9 кн. Лауреат Державної премії ім. Т.Г.Шевченка (1991, посмертно) за
збірку "Дорога болю".

Тесленку А. Ю. 
Встановлено на будинку № 8 на вулиці

О.Кониського (колишня Комінтерну, Бе�
заківська), де 1905�1909 роках проживав пись�
менник Архип Юхимович Тесленко (1887�
1911). Тут містилася "Киевская старина":
у приміщенні газети письменник мав і притулок.

Востаннє А.Ю.Тесленко був у Києві на початку 1909 року, коли вертався із за�
слання в рідне село (тепер с. Харківці Лохвицького р�ну Полтавської обл.).
У Києві 1911 року накладом Укр.�рус. видавничої спілки з'явилася єдина при�
життєва книга письменника � повість "Страчене життя". Ім'ям А. Ю. Тесленка
1955 року названо вулицю і провулок у Києві (хутір Шевченка, Дарницький р�н). 

На плиті з чорного граніту висічено розкриту книжку; архітектор І.І.Макушен�
ко; відкрито 19 вересня 1964 року.
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Тичині П. Г. 
Встановлено на фасаді будинку № 5 на ву�

лиці Терещінківській (колишня Рєпіна), де
1944�1967 роках жив Павло Григорович Ти+
чина (1831�1967) � поет, академік АН УРСР
(з 1929). Працював 1913�1914 роках у редакції

журналу "Світло", 1910�1917 � помічником хормейстера у театрі Миколи Садовсь�
кого. 1913�1917 роках навчався в київському комерційному інститутуті (тепер буди�
нок педагогічного університету імені М.Драгоманована). Жив у Києві до 1923 ро�
ку на вулиці Кузнечній (тепер вулиця В.Антоновича) № 107. 1934�1941 роках по�
ет жив на вул. Леніна № 68 (нині Б.Хмельницького).  Державна премія СРСР,
1941; Національна премія імені Т.Шевченка, 1962.  Ім'ям П.Г. Тичини 1968 року
названо проспект у Києві (колишня вулиця Тельбинська, Березняки), бібліотеку.
На бронзовій дошці барельєфний портрет;  автори � скульптор А. С. Фуженко,
архітектор Т.Г.Довженко; встановлено 27 січня 1971 року.

Ткачу Д.В.
Встановлено на фасаді будинку № 2 на вулиці

М.Коцюбинського, де 1958�1993 роках жив і працював
київський письменник Дмитро Васильович Ткач (1912�
1993) � заступник головного редактора журналу
“Дніпро”,  головний редактор видавництва “Молодь”,
директор видавництва дитячої літератури “Веселка”. Тут
написано твори:  "Дорога в Ясне", "Учись жити, Сашко
Жуков", "Чорне сальто", "Плем'я дужих" (трилогія).
Лауреат премії ім. Лесі Українки (1981). 

На бронзовій дошці барельєфний портрет. 

Тютюннику Г.М.

Встановлено на фасаді будинку № 32 на

Андіївському узвозі, де 1963�1967 роках

в квартирі № 17 мешкав  Григір (Григорій)

Михайлович Тютюнник (1931 � 1980) � про�

заїк, лауреат премії ім. Лесі Українки (1980,

посмертно, за повість "Климко" та "Вогник да�

леко в степу", які написав у цій квартирі). Тут

же займався перекладами українською мовою творів В. Шукшина.

1991 року  встановлено бронзову меморіальну дошку з барельєфним портретом

письменника; автори �скульптор В.Луцак, архітектор І. Лебідь. 
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Українці Лесі

Меморіальні дошки видатній українській поетесі

Лесі Українці (1871�1913) встановлено: 

1. На фасаді будинку № 14 на вулиці Тарасівській.

Тут, на квартирі свого брата М.П.Косача, жила Леся

Українка в березні 1889 року. Дошка � мармур; відкри�

то 15 травня 1955 р.; автор � архітектор В.П. Шевчен�

ко. 

2. На фасаді будинку № 21 на вулиці Вєтрова,

в будинку, що стояв на цьому місці,  1895 �1997 роках

жила Леся Українка. Дошка � мармур; встановлена 30

квітня 1954р., замінена 1971; автор архітектор �

В.П.Шевченко. 

3. На фасаді будинку № 32 на вулиці Яро�

славів Вал.Тут жила й працювала Леся Українка

влітку 1907 року. Дошка � мармур; встановлено

15 травня 1955 року; автор � архітектор

В.П.Шевченко.

4. На фасаді будинку

№115 ( у дворі) на вулиці

Саксаганського, де 1910

р. жила поетеса.  Дошка �

мармур, встановлено 30

квітня 1955 р.; автор �

архітектор В.П.Шевченко.

5. На фасаді будинку № 97 на вулиці Саксаганського,

де 1899�1910 роках жила й працювала поетеса (тепер тут Ук�

раїнки Лесі музей). Дошка � граніт; скульптурний портрет;

скульптор Г. Н. Кальченко, архітектор А.Ф.Ігнащенко;

встановлено 23 лютого 1971 року. 

6. На фасаді будинку №101 на вулиці Саксагансько�

го, де 1911 і 1913 роках жила й працювала Леся Українка.

Дошка � мармур; встановлено  30 квітня 1955 року, 1971

року замінено новою дошкою; автор � архітектор

В.П. Шевченко.
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Упенику М.О.

Встановлено на фасаді будинку № 8/10 на вулиці

Івана Франка де мешкав київський поет, учасник оборо�

ни Києва  Микола Олександрович Упеник (1914�

1994); працював заступником  головного редактора жур�

налу “Всесвіт”, редактором газети “Радянська культура”.

Тут написано твори: "Вірші та поеми", "Найдорожче",

"Поезії", "Цим живу", "Багряне листя"; збірку пісень � "І

мужність, і любов". Лауреат літературних премій ім. О. О. Фадєєва (1977) та

Міжнародної спілки поетів�лауреатів (Філіпіни, 1970). Заслужений діяч польської

культури (1968).  

Усенку П. М.
Встановлено на фасаді будинку № 68 на вулиці

Б.Хмельницького (колишня Леніна), де 1935�1975 ро�
ках жив Павло Матвійович Усенко (1902� 1975)� поет.
Працював редактором "Літературної газети". Автор
збірок творів: "КСМ", "Із вогнищ боротьби", "Сини",
"Після розбуджених літ". Помер у Києві, похований на

Байковому кладовищі. Ім'ям П. М. Усенка 1976 року названо вулицю ( колишня
Новомосковська) в Києві. 

На бронзовій плиті барельєфний портрет; скульптор Н. М. Дерегус, архітектор
В.М.Яценко; відкрито 21 червня 1978 року.

Ушакову М. М. 
Встановлено на фасаді будинку № 2 на

вулиці М. Коцюбинського, де 1957�1973 ро�
ках жив і працював Микола Миколайович
Ушаков (1899�1973) � поет. 1924 року
закінчив Київський інститут народного госпо�
дарства. Автор творів, присвячених минулому

й сучасному столиці. Перекладач творів Т.Шевченка, І.Франка, Лесі Українки.
Помер у Києві, похований на Байковому кладовищі (надгробок � стела з мармуру
у вигляді книги; архітектор Н. Д. Подгородецький; встановлено 1978). Ім'ям
М.М.Ушакова 1974 року названо вулицю в Києві (колишня вулиця Углова). 

На бронзовій плиті барельєфний портрет; скульптор І.М.Копайгоренко,
архітектор А. Ф. Ігнащенко; відкрито  11 червня 1975 року.
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Франку І.Я.

Встановлено  на фасаді будинку № 8 у Несторівсько�

му провулку, де 1886 року перебував у столиці в гостях

у директора київської контори

Держбанку В.В.Ігнатовича та

київських письменників відо�

мий український письменник

Іван Якович Франко (1856�

1916);  На мармуровій плиті

барельєфний портрет; автор

І.Л.Шмульсон; відкрито 1955 року.

Перший раз був у Києві у лютому  1885 року, про�

живав у викладача Колегії Павла Галагана Є.К. Трегу�

бова на вулиці  Фундуклеївській, № 8, відвідував

бібліотеку Колегії. Вдруге приїздив у квітні 1886 року.

зустрічався з М.Лисенком, Оленою Пчілкою.

Меморіальну дошку також встановлено на фасаді будинку №11 на вулиці

Б.Хмельницького(колишня Леніна ), де 1885�1886 року зупинявся І.Я.Франко;

на мармуровій плиті барельєфний портрет поета;  автор І.Л.Шмульсон; відкрито 

1955 року. 

Чорному+Діденку Ю.

Встановлено на фасаді будинку № 2 на вулиці М.Ко�

цюбинського київському письменнику Юрію Чорному+

Діденку (В. Л. Діденко, 1907�1973), який тут мешкав

1957�1973 роках. Писав російською мовою. Тут написав

твори:  "Пороховой погреб", "Человек�песня", "Созвез�

дие", "Донецкие рассказы", "Сказание о первом взводе",

"Заостренные карандаши","Правда на земле одна", "Пла�

сты", "Ключи от дворца","Матвей с "Капитальной". 
На бронзовій плиті барельєфний портрет; автори � скульптор В.А.Чепелик,

архітектор В.А. Костін; встановлено 8 грудня 1981 року. Меморіальну дошку вста�
новлено також на будинку редакції газети "Кочегарка" в Горлівці. Його іменем на�
звано вулицю в Горлівці.

Äîøêà íà ôàñàä³ áóäèí-
êó  ¹ 8 ó Íåñòîð³âñüêîìó

ïðîâóëêó. 2005 ð³ê.

Äîøêà íà ôàñàä³ áóäèíêó
¹ 11 íà âóëèö³

Á.Õìåëüíèöüêîãî. 2005 ð³ê.
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Шевченку Т. Г. 
Меморіальні дошки встановлено: 
1. На фасаді меморіального будинку�музею Т.Г.Шевченка

(пров. Т. Г. Шевченка, № 8�А). Дошка � бронза, барельєф робо�
ти скульп. Г.Н.Кальченко, арх. А. Ф. Ігнащенко; відкрито  4 трав�
ня 1974; 

2.На фасаді головного корпусу Київсько�
го університету (вул. Володимирська № 60),
де Т.Г. Шевченко 1845�1847 роках працював
у київській Археографічній комісії (нині
Національний університет його імені). Дошка
� бронза; барельєф роботи скульптора
О.О.Ковальової, архітектора В. Г. Гнєзди�
лова; відкрито  17 травня 1961;

3. На будинку № 5 на вулиці Вишгородській (Пріорка, Шев�
ченківський район), де в серпні 1859 року в сім'ї С.М.Лободи жив
Т. Г. Шевченко. Дошка � граніт, барельєф роботи скульптора
М.К.Вронського, архітектора О. М. Годованюка; відкрито в березні
1964 року. 

Меморіальні дошки також встановлено: на фасаді будинку на
Майдані Незалежності (колишній площі Жовтневої революції), де
Т.Г.Шевченко перебував 1859 року у свого петербурзького товариша
І. В. Гудовського (будинок 1979 року під час реконструкції площі
розібрано); на фасаді одноповерхового будинку № 10 по вулиці
Іринінській, де 12�13 серпня 1859 року поет останнього разу був

у Києві. Цей будинок (1977 р. під час забудо�
ви вулиці розібрано) належав учителеві латинської мови Другої
київської гімназії І.Д.Юскевичу�Красковському. Тут Т. Г. Шевчен�
ко зустрічався з М.К. Чалим, І.В.Гудовським, І. М. Сошенком. До�
шку відкрито 10 березня 1961 року на відзначення 100�річчя з дня
смерті поета. 

1859 року Т. Г. Шевченко бував також у Києві на Стрілецько�
му провулку № 18 (тепер Георгієвський провулок) в будинку столо�
начальника київської консисторії Д.К.Поставського; мешкав у свого
знайомого Ю. Г. Ботвиновського на вулиці Стрілецькій № 11; бу�
вав також у художника О. Ф. Сенчила�Стефановського на Костян�
тинівській вулиці № 9/6, на Великій  Житомирській № 36 (меш�
кав художник І. Сошенко). М. К. Чалий згадував, що бачив поета і
в готелі "Європейський" (на розі Хрещатика і Володимирської
гірки, будинок не зберігся). 

Ім'ям поета в столиці 1919 року названо бульвар ( Шевченка Та�
раса бульвар), 1965 � вулицю і провулок (Біличі), 1954 � провулок,

1959 � площу в Оболонському р�ні, парк у центрі міста, оперний театр, Республіканську ху�
дожню школу, дитячу міську бібліотеку. Встановлено погруддя Шевченка Т. Г. в оперному
театрі. У Києві працюють музей і будинок�музей Т. Г. Шевченка. 

Äîøêà íà ôàñàä³ ãî-
ëîâíîãî êîðïóñó
Íàö³îíàëüíîãî

óí³âåðñèòåòó ³ìåí³
Ò.Øåâ÷åíêà.  

2005 ð³ê.

Äîøêà - áàðåëüºô
âñòàíîâëåíà 1974

ðîêó íà ôàñàä³
Ë³òåðàòóðíî-ìå-
ìîð³àëüíîãî áó-

äèíêó-ìóçåþ
Ò.Øåâ÷åíêà.  2005

ð³ê.

Äîøêà - ñòåëà âñòà-
íîâëåíà á³ëÿ áóäèíêó
¹ 5 íà âóëèö³ Âèøãî-

ðîäñüê³é.  2005 ð³ê.
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Шолом+Алейхему.
Встановлено на фасаді будинку № 5 на вулиці Великій Ва�

сильківській (колишня Червоноармійська), де 1897�1904 роках
жив Шолом+Алейхем (справж. прізвище, ім'я та по батькові �
Шолом Нахумович Рабинович; 1859�1916) � письменник. З
1887 до 1907 року мешкав у Києві також на вул. Костян�

тинівській (Поділ), Маріїнсько�Благовіщенській (тепер вул. Саксаганського),
у Боярці (поблизу Києва; дача Томашевичів № 26). У Києві написав: "Тев'є�мо�
лочник", "Менахем�Мендл", "Залізничні оповідання".  1920�1950�х роках ім'ям
Шолом�Алейхема називали вул. Костянтинівську; з 1975 � вулицю на житловому
Лісовому масиві. Дошка � мармур, автор � архітектор І.Л.Шмульсон; встановлено
6 березня 1959 р.

Шпаку М. І.

Встановлено на фасаді будинку № 68 на вулиці Б.Хмель�

ницького(колишня Леніна), де 1935�1941 роках жив Микола

Іполитович Шпак (Шпаківський) (1909�1942)�поет. Учасник

Другої світової війни. У вересні 1941 року потрапив під Києвом

у полон; ув'язнений в Дарницькому концтаборі. Після втечі � один

з організаторів партизанського руху на Житомирщині. Схоплений

гестапівцями в Києві, закатований. Ім'ям М.Шпака 1957 року на�

звано вулицю в Києві. Дошка � бронза, барельєф роботи скульптора О. О. Супрун,

архітектора А.Ф.Ігнащенко;  відкрито 19 липня  1973 року.

Яновському Ю. І.
Встановлено на фасаді будинку № 68 на вулиці

Б.Хмельницького (колишня Леніна), де 1939�1954 ро�
ках жив і працював Юрій Іванович Яновський (1902�
1954) � письменник, поет, драматург. 1922�1924 роках
навчався в Київському політехнічному інституті. Не раз
відвідував Київ, з 1939 року жив постійно. Автор віршів,

новел: "Кров землі", роману"Вершники",  з  п'єс: "Дума про Британку", "Дочка
прокурора". Лауреат Державної премії СРСР, 1949. Помер у Києві, похований на
Байковому кладовищі (надгробок � граніт, скульптор І. В. Макогон, архітектор
П. Ф. Костирко; встановлено 1961). Ім'ям Ю. І. Яновського 1955 року названо
вулицю в Києві (Печерський р�н,  перейменовано). 

На гранітній дошці бронзовий барельєф, автори � скульптор А.В Німенко,
архітектор І.Л.Шмульсон;  встановлено 27 серпня  1958 року.
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Довженку О.П.

Встановлено 1964 року на території

Київської кіностудії імені О.П.Довжен�

ка. Пам’ятник � скульптурний бюст на

високому постаменті; граніт, оргскло, ав�

тори � скульптори А.В.Козуб, П.Д.Ор�

лов.

Тут у 1920�1930�х роках працював

Олександр Петрович Довженко (1894�

1956), письменник, кінорежисер, Заслу�

жений діяч мистецтв України (1939).

На Київській кіностудії поставив

картини “Земля” (1930), “Іван” (1932),

“Щорс” (1939). У 1939�1941 роках  го�

тував тут до зйомок фільм “Тарас Буль�

ба”.

Драгоманову М.П.

На вулиці Пирогова, 9, ліворуч від входу до

головного корпусу Національного педагогічного

університету ім. М.Драгоманова, звернений на

бульвар Т. Шевченка,  з нагоди 160�річчя від

дня народження М. Драгоманова коштом

навчального закладу 2002 року встановлено

пам'ятник Михайлові Петровичу Драгоманову

(1841�1895) � літературознавцю, історику,

публіцисту, фольклористу, економісту, філософу,

громадсько�політичному діячеві. 

Бронзове погруддя встановлено на

прямокутному сірому гранітному постаменті, що

спирається на зроблений з цього ж матеріалу

триступінчастий стилобат. На чоловому боці

постаменту ім'я та дати життя педагога і

літератора виконано бронзовими накладними літерами. Автори � скульптор

О.Красноголовець, архітектор  С. Сліпець.
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Грушевському М.С.

На вулиці  Володимирській праворуч

від Будинку вчителя, перед огорожею

колишньої Першої Київської гімназії

встановлено пам'ятник Михайлу

Сергійовичу Грушевському (1866�1934)

�письменнику, історику, літературо�

знавцю, громадському, політичному і

державному діячеві, академіку ВУАН (з

1923) і АН СРСР (з 1929). Урочисте

відкриття відбулося 1 грудня 1998 за

участі найвищих урядових осіб держави і

столиці. 

Бронзову постать М. Грушевського,

що сидить на лаві, встановлено на круглому постаменті з сірого граніту, який

органічно переходить у круглий ступінчастий стилобат з сірого граніту. На

постаменті � стилізований під факсиміле підпис вченого, виконаний накладними

бронзовими літерами. Автори � скульптор В. Чепелик, архітектори  М. Кислий,

Р. Кухаренко, Ю.Мельничук, інженер М. Печенов.

Гончару О.Т.

На розі вулиць М. Коцюбинського

та О.Гончара, у сквері,  2001 року

встановлено пам'ятник Олесю Гончару

(Олександру Терентійовичу; 1918�1995)

Бронзову постать письменника

встановлено на сіру гранітну брилу

неправильної природної форми: Олесь

Терентійович  зображений під час

відпочинку.  На передньому боці каменя,

праворуч від постаті викарбувано напис:

"З любові � творчість, з любові � щастя

людське" та підпис О. Гончара, стилізований під факсиміле, на правому � дати

життя. Автор � скульптор  В.Чепелик. 
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Малишку А.С. 

Встановлено в Обухові Київської об�

ласті, де народився та навчався в середній

школі №1  Андрій Самійлович  Малиш+

ко (1912�1970), яка з 1970 року носить

його ім’я. 1971 року в приміщенні школи

відкрито кімнату�музей А.С. Малишка.

Пам’ятник встановлено 19 листопада

1994 року; автори � лауреати Національ�

ної премії імені Т.Шевченка скульптор

М.Лисенко та архітектор А.Ігнатенко.

Лесі Українці. 

На площі  Лесі Українки, поряд із

будинком Київської обласної державної

адміністрації, 1973 року до 100�річчя від

дня народження Лесі Українки

(справж. � Косач Лариса Петрівна;

1871�1913) встановлено пам'ятник�

поетесі, драматургу, перекладачці,

літературному критику, громадській

діячці; дочці письменниці Олени Пчілки.

На чоловому боці постаменту

викарбувано напис: 

""ЯЯкк  яя  ууммрруу,,  ннаа  ссввііттіі  ззааппааллааєє  

ППооккииннууттиийй  ввооггоонньь  ммооїїхх  ппііссеенньь,,  

ІІ  ссттррииммуувваанниийй  ппллоомміінньь  ззаассііяяєє,,  

ВВннооччіі  ззааппааллеенниийй,,  ггооррііттииммее  ууддеенньь..  

ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа""..  

Автори � скульптор  Г. Кальченко, архітектор  А. Ігнащенко.
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Нестору+Літописцю.

1988 року вірменський скульптор

Ф.М. Согоян виготовив пам'ятник Не�

стору, який встановлений у сквері на�

впроти Києво�Печерської лаври.

З 70�х років ХІ століття був ченцем

Києво�Печерського монастиря. Автор

творів “Читання про життя і згублення...

Бориса і Гліба”, “Житіє Феодосія, ігуме�

на Печерського”, автор і упорядник

“Повісті временних літ”. Похований

у Ближніх печерах Києво�Печерської ла�

ври, де біля мощей встановлено пам’ятну

дошку.

Рильському М. Т.

Встановлено в листопаді 2003 року в

Голосіївському парку (скульптор

П.Остапенко) імені видатного поета,

одного з основоположників української

літератури, мовознавця, фольклориста,

перекладача, доктора філологічних наук,

мистецтвознавця етнографа Максима

Тадейовича Рильського. Бронзова постать  поета, що сидить  на лаві�постаменті

з червоного граніту. 

Парк став улюбленим місцем відпочинку киян: тут проходять цікаві заходи,

які відвідують як похилого віку громадяни, так і молодь, діти. Чудовий ланшафт,

багато квітів, озера � ось що приваблює в Голосієво не лише  жителів мікрорайону,

а й гостей столиці.
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Сковороді Г.С.

Пам’ятник споруджено 1976 року

у сквері на Контрактовій площі навпроти

Києво�Могилянської академії, де на�

вчався Григорій  Савич Сковорода

(1722� 1794). 1734 року вступив до

Києво�Могилянської академії. Прожи�

вав у Києві в приміщенні  гуртожитку

Києво�Могилянської академії, на По�

долі, де встановлено меморіальну дошку;

у двоюрідного брата Іустина Звіряка

в друкарні Києво�Печерської лаври. 

Автори п’ятиметрової бронзової по�

статі Г.Сковороди � скульптор І.П. Ка�

валерідзе, архітектор В.Г.Гнєздилов.

Франку І.Я.

Встановлено біля Українського дра�

матичного театру імені Івана Франка.

Відкрито 28 серпня 1956 року на відзна�

чення 100�річчя з дня народження пись�

менника Івана Яковича Франка (1856�

1916); автори � скульптори:  О.О. Су�

прун  та А.Ю.Білостоцький, архітектор

М.К.Іванченко. Вперше  І.Франко  при�

був  до столиці  в лютому 1885 року і жив

у будинку № 9 на вулиці Б.Хмельниць�

кого. Наступний приїзд � у квітні 1886

року (жив на вул. Гоголівській № 34).

Деякий час жив у Несторівському про�

вулку № 8 у родича по лінії дружини

В.Ігнатовича.  

Пам'ятник � бронзова півпостать на

постаменті з червоного граніту. Загальна висота � 4,3 метри.  
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Шевченку Т.Г.

Відкрито 6 березня 1939 року до

125�річчя від дня народження Т.Г.Шев�

ченка (скульптор М.Г. Манізер, архітек�

тор Є.А.Левінсон). Бронзовау постать

висотою 6,64 метри відлито на

Ленінградському заводі художнього лит�

ва, встановлено на постаменті з червоно�

го граніту (висота 7,3 метра). На пам'ят�

нику напис: Т.Г.Шевченко. 1814+

1861). Нижче слова з його "Заповіту":

""ІІ  ммееннее  вв ссіімм''її  ввееллииккіійй,,

ВВ ссіімм''її  ввооллььнніійй,,  ннооввіійй,,

ННее  ззааббууддььттее  ппоомм''яяннууттии

ННееззллиимм  ттииххиимм  ссллооввоомм""..

Пам'ятник стоїть у Шевченкіському парку, навпроти червоного курпусу

Національного університету імені Т.Г.Шевченка.

В університеті св. Володимира перед засланням

поет і художник працював у Тимчасовій (Архео�

графічній) комісії для розбору

стародавніх актів. Згадуючи

столицю  на засланні, Т.Шев�

ченко занотував: “Частіше за

все я тішу мою старезну уяву

картинами золотоверхового,

садами повитого й тополями

увінчаного Києва і після

світлого непорочного захоп�

лення, навіяного спостережен�

нями краси твоєї, впаде на

моє осиротіле старе серце ту�

га, і я переношуся у віки дав�

но минулі”.

Ïàì’ÿòíèê âñòàíîâëåíî â ïàðêó, íàâïðîòè
÷åðâîíîãî êîðïóñó Íàö³îíàëüíîãî

óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ò.Øåâ÷åíêà. 2005 ð³ê.

Ïîãðóääÿ  Êîáçàðÿ
âñòàíîâëåíî  íàä âõîäîì äî

òåàòðó îïåðè òà áàëåòó
³ìåí³ Ò.Øåâ÷åíêà. 2005 ð³ê.

Ïîãðóääÿ Ò.Øåâ÷åíêà
âñòàíîâëåíî 1968 ðîêó
íà òåðèòîð³¿ õóäîæíüîãî

³íñòèòóòó (âóëèöÿ Ñìèðíî-
âà-Ëàñòî÷ê³íà, 20).  Àâ-

òîð - ñêóëüïòîð Ì.Ëèñåí-
êî. 2005 ð³ê.
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Олеся Гончара парк

Відкрито 2001 року разом із

пам’ятником письменникові, що

видніється вглибині. На камені, що

встановлено при вході, викарбува�

но ”Парк імені О. Гончара”. Тери�

торія парку невелика, ухожена, по�

середині облаштована  альтанка, де

можна затишно провести час за ду�

шевною розмовою.

Тут часто бував Олесь Терентійович (мешкав із родиною поруч): думав

наодинці про людську душу, про рідну Україну, про щастя нескореної душі

українця, тут народжувались теми його творів.

Максима Рильського парк

Парк закладено 1631 року за�

сновником Київського колегіуму

Петром Могилою. В 1958 році пар�

ку надано ім'я поета Максима

Рильського. Площа парку � 146

гектарів, тут збереглося близько

400 дерев, в основному � дуби,

віком близько п'ятсот років. У пар�

ку налічується також майже 260

порід дерев та кущів. Біля входу до

парку облаштовано "Зелений театр" на 600 місць, бібліотека, павільйон "Мо�

лодіжний" атракціони, дитячі майданчики.

Своєрідну ізюминку парку становить каскад із трьох озер в Оріховатській

долині. 1960 року парк як унікальний заповідник узятий державою під охоро�

ну. 2004 року тут відкрито пам'ятник М.Т.Рильському.

НБ
 Н
ПУ

 ім
ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



139

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ

Шевченківський парк

Розташовано навпроти головного

корпусу Національного університету

імені Т.Шевченка, на вулиці Володи�

мирській. Площа близько 5,5 гекта�

ра: прямокутна ділянка поділена дво�

ма взаємно перпендикулярними алея�

ми (на осях) та додатковими діаго�

нальними; мальовнича кільцева

обхідна дорога, тут же � дитячий май�

данчик, кав'ярня, фотоательє.

Закладений у 1860�х роках ХІХ століття (садівник Хрістіані, проект

архітекторів  В. Беретті та Л.Станзані.) на пустирі й названий Університетсь�

ким. Після встановлення тут пам'ятника Миколі І � називався Миколаївським.

З 1939 року � Шевченківський.

Котляревського сквер

Сквер Котляревського розта�

шовано на розгалуженні вулиць

Герцена та Мельникова в Шев�

ченківському районі; закладено

в 1950�х роках ХХ століття. За�

гальна площа �1,61 гектара. 1979

року там відкрито дитячий розва�

жальний комплекс. Милують око

газони з зеленою травою та клумби

з квітами, віє прохолодою літнього

спекотного дня � фонтан. Розбудову здійснили 2003 року на кошти Шев�

ченківської райради та райдержадміністрації. Улюблене місце відпочинку до�

рослих та дітей. Тут встановлено пам’ятник І.Котляревському
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Укиївських соборах, монастирях і церквах ховали людей видатних, а для пе�

ресічних громадян міста протягом своєї історії відкривали у своїх куточках де�

сятки кладовищ. До речі: на сьгодні в Києві є  29 кладовищ площею 560 гектарів, де

понад 700 тисяч поховань. Діють із них лише два: Південне та Північне.

На Паньківщині у середині XVIII століття був Лютеранський цвинтар, який 1812

року закрили. На Щекавиці містився найдавніший серед київських цвинтарів (до речі,

у довідниках і путівниках Києва, виданих у ХIХ

столітті, зазначено, що "912 року, на Щекавиці

віддано вічному сну Олега Віщого"), на якому з

1772 і до 1930�х років ховали тисячі й тисячі киян.  

Деякі кладовища діяли й при монастирях.

У Кирилівському, наприклад, хоронили тих, хто

помер у богоугодних установах міста.

А у Флорівському, на горі Киселівці, існував

цвинтар для поховання померлих черниць цього ж

монастиря. При Видубицькому монастирі, засно�

ваному Всеволодом Ярославовичем (князь

київський 1077� 1793), був цвинтар, де (починаю�

чи з 1840 року) ховали заможних та відомих киян.

Серед них � педагог К. Ушинський, професор ме�

дицини Київського університету Є.Афанасьєв, ук�

раїнський анатом В.Бец, генерал�майор Я.Гандзюк, генерал артилерії Л.Яшвіль, меце�

нати Б.та В.Ханенки, вчений � гідротехнік М.Лелявський.

1832 року на правому березі Либеді виник Солом'янський цвинтар, закритий

1890�го року рішенням міської Думи "...через близькість до залізниці й неможливість

подальших поховань небіжчиків поруч із гуркотом і шумом". Його перенесли на Верх�

ню Солом'янку.

1848 року рішенням міського голови засновано кладовище на Куренівці, "...щоб

тамтешніх небіжчиків не возити далеко, а віддавати землі й відспівувати біля оселі й

рідних".

Поблизу так званої Преображенської пустині Києво�Печерської лаври 1890 року

облаштовано цвинтар, який назвали "Корчуватівським".

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ

Áðàìà Ùåêàâèöüêîãî êëàäîâèùà (íå
çáåðåãëàñÿ).
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14 грудня 1833 року губернський землемір із при�

ставом та іншими особами о 12 годині дня вже відміряв

"...в урочище Лыбедь блізъ хутора генерала Байкова

место, предполагаеме к отдаче подъ кладбище." Біля

православного було відведено місце для католицького

та лютеранського кладовищ. Отже, датою заснування

Байкового кладовища на площі 73 гектари (вулиця

Байкова, 6) варто вважати 14 грудня 1833 року.

У вісімдесятих роках позаминулого століття кладо�

вище розділено та розширено, виникло два Байкових �

старе, що ліворуч від центральної дороги, й нове � ого�

роджене кам'яною стіною, має входи, стилізовані під

церкву, костел та кірху. Всього землі під поховання

відведено "...27 десятин 1570 кв. сажнів". На старому

цвинтарі зведено будинки для священика (1892 року) й

диякона (1899 року), які належали церкві.

На новому споруджено 1915 року двоповерховий будинок для священика та дияко�

на, сторожку для охоронців. До церкви належала й капличка протоієрея Павла Троць�

кого. Була там і ділянка для поховання військовополонених. 1916 року ксьондз просив

перенести ці поховання на Лютеранське кладовище, обгрунтовуючи це меншою

кількістю поховань на ньому. 

Лютеранське кладовище розташоване на Байковій горі вище Католицького. Спо�

чатку на ньому не дотримувались чіткості рядів і ховали хаотично. На це звернув увагу

член лютеранської громади Краузе. За його сприянням кладовище розширилось:

розділено доріжками, обсаджено деревами і кущами. В 1848 році на ньому збудовано

капличку для померлих і приміщення для копачів могил та обслуги.

24 серпня 1841 року на старому кладовищі відкрито дерев'яну церкву св. Дмитра

Ростовського, а церковним старостою призначено Т.Островського. Однак, 1897 року

церкву за вказівкою "згори" розібрано до підвалин, а її будівельний матеріал використа�

но для зведення Макарівської дерев'яної церкви на Щекавиці в роковини пам'яті заби�

того татарами (1497) київського митрополита Макарія. 

1884 року на Байковому кладовищі проведено закладання нової кам'яної церкви,

Вознесенської, за проектом київського архітектора, академіка Володимира Миколайо�

вича Ніколаєва, яка будувалась виключно на кошти, зібрані від продажу підмогильних

місць. Храм зводився п'ять літ і освячений лише 5 листопада 1889 року.

35 років "охоронцем спокою померлих" (1874 � 1909), священиком�завідуючем та на�

глядачем Байкового кладовища був протоієрей Феофілакт Михайлович Рябчинський. Всі

кам'яні будови тут споруджені за часів його господарювання. Як, до речі, й водогін, прокла�

дений за допомогою фірми братів Якубовських, який після багаторазової заміни труб пра�

цює й понині. 1975 року поряд із кладовищем архітектор Авраам Милецький спроектував

крематорій, а з 1983 � у притик кладовища, на вершині Байкової гори діє колумбарій.

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ

Áðàìà  Áàéêîâîãî  íåêðîïîëÿ.
2005 ð³ê.
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На Байковому кладовищі встановлені сим�

волічні надгробки Євгенові Плужнику, Валерію

Підмогильному, Василеві Блакитному, Григорію

Епіку, визначене місце поховання Миколи

Міхновського. 

Тут покоїться прах особистостей, якими гор�

диться нація, а саме: Л.Українки, О.Пчілки,

Б.Грінченка, О.Вишні, Ю.Яновського, Д.Чай�

ки, Івана Нечуя�Левицького, С.Олійника, О.Гон�

чара, М.Грушевського, П.Житецького, А.Ма�

лишка, В.Сосюри, В.Стуса, О.Тихого, І.Світличного, В.Бережного, Г.Тютюнника,

Є.Гуцала, Л.Вишеславського, М.Руденка, М.Вінграновського, В.Дрозда,

О.Мусієнка, М.Амосова, П.Глазового, багатьох інших київських письменників.

Н
екрополь Києво+Печерської лаври � найдавніший, що зберігся, попри

вплив історичних та природних руйнівних явищ. У різні часи ці поховання

канцелярія імператора то дозволяла, то категорично забороняла, потім �

знову знімала обмеження.

З середини ХІV століття Успенський собор Києво�Печерського монастиря стає

усипальницею князівських й інших знаменитих родів.

У Ближніх печерах Києво�Печерської лаври поховано літописців Никона й Несто�

ра, авторів "Києво�Печерського патерика" Симона

й Полікарпа... У Дальніх печерах � автора "Слова

про закон і благодать" Іларіона, якого Ярослав Му�

дрий 1051 року поставив київським митрополи�

том...

В Успенському соборі поховано: Михайла �

першого київського митрополита й соратника

київського князя Володимира, Феодосія Печерсь�

кого � церковного діяча ХI століття, Єлисея Плете�

нецького � архімандрита Лаври, Костянтина Ост�

розького � великого литовського гетьмана, князя,

Захарія Копистенського � автора "Часослова", Пе�

тра Могилу � митрополита Київського й Галицько�

го, засновника Києво�Могилянської академії...

До речі, сам Петро Могила 1634 року неподалік

Десятинної церкви виявив (як свідчить "Опис

Києво�Печерської лаври", виданий 1795 року)

"невеличке заглиблення, поцікавився й наказав ці

місця розкопати й шукати старанно". Там знайшли

дві мармурові труни, у яких, відповідно до написів,

лежали рештки князя Володимира та його дружини

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ

Ïàì’ÿòíèêè íà ìîãèëàõ Â.Ñòóñà, Î.Òèõîãî,
².Ñâ³òëè÷íîãî. 2005 ð³ê.

Ï³ä Óñïåíñüêèì ñîáîðîì  çíàéøëè
â³÷íèé ñïîê³é â³äîì³  êè¿âñüê³

ë³òåðàòîðè, äðóêàð³, äåðæàâîòâîðö³,
ñëóæèòåë³ öåðêâè. 2005 ð³ê.
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Анни. 1996 року, на відзнаку 400�річчя від дня народження київського митрополита

Петра Могили, на вірогідному місці його поховання встановили пам'ятну дошку.

На території Лаври, зокрема, поховані � письменник Памво Беринда, поет і друкар

Тарас Земка... Приїхав досвідчений гравер Памво до Києва навесні 1619 року. До цьо�

го займався друкарством у Стрятині (теперішній Стратин Рогатинського району на Іва�

но�Франківщині) та у Львові. Саме стараннями Беринди стрятинські видання вперше

в історії східноєвропейського друкарства були прикрашені сюжетними ілюстраціями,

вмонтованими в текст. Як відомо, раніше вживалися лише орнаментальні гравюри.

Памво Беринда виконував у Стрятині друкарські роботи, йому належали виконан�

ня гравюр, переклади деяких творів. Запросив Памво Беринду до Києва засновник

київського друкарства архімандрит Єлисей Плетенецький, батько якого походив з Ро�

гатина на Прикарпатті. 1620 року друкар став протосингелом

(головним), а згодом � архітипографом, тобто завідувачем

Києво�Печерської друкарні. Разом із братом понад десять

років працював у Києві і Степан Беринда. У Києві брати Бе�

ринди разом із Захарієм Копистенським виправляли "Анфо�

логіон", перекладений на слов'яноруську мову Іовом Борець�

ким. 1623 року вони здійснили київське видання "Бесід" Іоана

Златоуста та послання Павла �переклад з грецької Памва Бе�

ринди. На той час він уже був відомий як автор декламаційної

композиції "На рождество..." � видатної пам'ятки тогочасної

української поезії й драматургії.

Та найважливішою працею Памво Беринди є "Лексикон славено�росский и имен

толкование". Перше видання його здійснене в Києві 1627, друге�в Кутейні (біля Орші)

1653 року. "Лексикон" � перший друкований український словник. У ньому � майже сім

тисяч слів, загальних та власних назв переважно тогочасної церковнослов'янської мови

з перекладом і тлумаченням їх українською літературною мовою початку XVII століття.

У тридцяті роки XVII століття в Києво�Печерській друкарні видано кілька па�

негіриків, присвячених архімандриту, а згодом митрополитові Петру Могилі. Написані

за життя Могили ці твори мали урочистий ха�

рактер. Зокрема, 1630 року Петру Могилі

піднесено хвалебний твір (264 віршовані ряд�

ки). В останні два вірші вкраплено ім'я Памво

Беринди � одного з можливих його авторів.

У липні 1632 року життя Памво Беринди на

сімдесятому році обірвалося. Поховано  його

в Києво�Печерській лаврі, а в будинку, де ко�

лись була друкарня, його � Памви Беринди �

нині міститься Музей книги і друкарства Ук�

раїни.

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ

Áðàìà Ëóê’ÿí³âñüêîãî êëàäîâèùà. 2005 ð³ê.
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І
сторія місцевості "Лук'янівка", як і саме кладовище, сягає сивої давнини.

Раніше ця територія звалася "передмістям" Києва, а до повені 1845 року тут був

пустир. Десь ХVІІІ століття поблизу цієї місцевості й започатковано цвинтар.

А неподалік стояла дача цехмістера шевського цеху Лук'яна, від імені якого й пішла, ли�

бонь, назва всієї території.

26 липня 1878 року міська влада узаконила статус цвинтаря як "Центрального"

в кінці вулиці Великої Дорогожицької, ухваливши відповідну постанову про "... відве�

дення для цього трьох десятин землі". 27 березня 1915

року міська управа постановила відвести землю на

Лук'янівському православному цвинтарі під католиць�

ке. Рішення викликане відсутністю місць на Байковому

кладовищі. На початку 1910 року

цвинтар розбито на 54 ділянки (до 100

поховань кожна). 18 квітня 1911 року

урочисто освятили церкву св. Катери�

ни, збудовану на кошти полковника зі

старовинного українського роду Івана

Мировича на честь покійної дружини.

Біля ділянки № 7 � братські по�

ховання 28 осіб, діячів української

культури, письменників, розстріляних

15�16 грудня 1934 року. Їх таємно за�

копано вночі, місце знайшла дружина

Григорія Косинки �

Тамара Михайлівна

Мороз+Стрілець.

18 грудня 1994 року на місці розстрілу братство

Андрія Первозванного поставило дерев'яний хрест з

переліком страчених: Роман Федорович Сказинсь+

кий, Іван Антонович Крушельницький, Тарас Ан�

тонович Крушельницький, Михайло Мойсейович

Лебединець, Роман Ілліч Шевченко, Анатолій

Юрійович Карабут, Петро Йосипович Сидоров,

Григорій Михайлович Косинка+Стрілець, Дмитро

Никанорович  Фальківський, Михайло Гаврилович

Оксамит, Олександр Гаврилович Щербина,  Іван

Петрович Терещенко, Кость Степанович Буревій,

Олексій Федорович Влизько, Євген Кузьмович

Дмитріїв, Адам Адамович Богданович, Порфирій

Іванович Бутузов, Іван Мойсейович Бутузов, Во�

лодимир Васильович П'ятниця, Яків Павлович

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ

Ð³øåííÿ â³éñüêîâî¿ êîëåã³¿ ùîäî 28
êè¿âñüêèõ ä³ÿ÷³â êóëüòóðè.

Ëóê’ÿí³âñüêå êëàäîâèùå: áðàòñüêå
ïîõîâàííÿ 28 ä³ÿ÷³â êóëüòóðè ³

ïèñüìåííèê³â. 2005 ð³ê.

Ãðèãîð³é Êîñèí-
êà (Ñòð³ëåöü).

Õóäîæíèê
Â.Êàñ³ÿí.
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Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ

Блаченко, Домінік Йосипович Полевий, Іван Онуфрійович Хоптяр,  Петро Миколай�

ович Борецький, Леонід Іванович Лук'янов, Костянтин Іванович Півненко, Гаврило

Микитович Проценко, Сергій Якович Матяш, Олександр Корнійович Лященко.

Вічна їм пам'ять!

Міський некрополь столиці (або ще +

кладовище Берківці, вулиця Стеценка,

18) створений 1957 року на площі 130 гектарів.

Поділений на дві частини: ліву � єврейську (пере�

несення з Лук'янівки), та праву � для нинішніх по�

ховань, існують дільниці і для татарських могил,

поховань � афганських, військових та для кремова�

них в урнах.  В центрі кладовища діє церква, є

комбінат із замовлення надгробків.

З�поміж тисяч могил, останній притулок знай�

шли тут і київські письменники:Панас Кочура,

Борис Харчук, Сидір Сакидон, Григорій

Кіпніс, Валентина Малишко, Грицько та Ва+

дим Бойки...

Цвинтар біля Видубицького монастиря є історичним. Як засвідчують архівні

документи, київським князем Всеволодом Ярославичем 1070 року "...в память

чуда Святого архангела Михаила, каменную цер�

ковь заложивши, Видубицкий монастыр создал".

Одразу після відкриття монастиря багато відо�

мих, шляхетних киян вибирали тут місце для похо�

вання рідних і близьких. До облаштування цвинтаря

й монастиря доклали рук і серця козаки та українські

гетьмани. Скажімо, у ХVІІІ столітті приміщення

монастиря зведено коштом стародубського полков�

ника Михайла Миклашевського, дзвіницю � гетьма�

ном Данилом Апостолом. Сприяли будівництву і

знатна українська старшина, серед яких � Капністи,

Дорошенки, Соломки, Капцевичі, Жоравки,

Дуніни�Барковські. У документах зазначено похо�

вання осіб, пам'ять про яких заслуговує на увагу: це

� діячі освіти, культури, вчені, професори медицини,

інженери, меценати, герої війни 1812 року, першої світової війни, почесні громадяни

Києва. 

1950 року комісія у справах Українського ботанічного саду АН УРСР вирішила

ліквідувати тут некрополь, залишивши із кількох сотень тринадцять дореволюційних по�

ховань, серед них � і могила відомого літератора і педагога К.Ушинського.

Áðàìà Ì³ñüêîãî íåêðîïîëÿ (Áåðê³âö³).
2005 ð³ê.

Áðàìà Âèäóáèöüêîãî ìîíàñòèðÿ. 
2005 ð³ê.НБ
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Звіринецьке кладовище утворилося одночасно із

забудовою Києво �Печерської лаври. Ця

місцевість у Наводницькій долині та на прилеглих

дніпровських пагорбах відома історикам із давньоруських

часів. На горі (мис Чайка) стояв Красний двір � позаміська

літня резиденція київських князів. Згодом у Звіринецькому

палаці жив Юрій Долгорукий, зупинявся 1250 року

проїздом через Київ князь Данило Галицький. На Звіринці

(назва утворилася від безлічі звірів, що блукали хащами на

околиці Києва і на яких полювали) після монголо�татарської

навали існувало однойменне селище, яке належало Виду�

бицькому монастирю.

Протягом ста років на Звіринці діяло три кладовища,

на яких спершу ховали ченців, а потім � православних, лютеран, "... небіжчиків і їхніх ро�

дичів римського віросповідання". Але згодом частина кладовища знадобилася для фор�

течних укріплень і там поховання ліквідовано, а прахи

мертвих перенесено на Новостроєнське кладовище.

Сюди перекочували з Аскольдової могили поховання

батька й сина Подолинських, В.Тарновського,

М. Ятка, похована Тамара Михайлівна Мороз+

Стрілець, дружина Григорія Косинки.

Лісове кладовище (вулиця Меліоративна, 3)

площею більше як 133 гектари, що на лівому

березі Дніпра, створено 1970 року. Могили здебільшо�

го доглянуті, всюди відчувається турботлива рука

працівників кладовища. Тут зарезервовано й місце для

другого крематорію міста.

Кладовище має центральну й меморіальну алею, оригінально оформлено в'їзд, кри�

тий ритуальний зал та ритуальний майданчик, церкву.

Тут знайшли останній спочинок київські письменники:

Борис Антоненко+Давидович, Володимир Забаш+

танський, Іван Кирій, Валерія Гуртовенко, Василь

Минко, Андрій М'ястківський, Семен Шаховський,

Анатолій Стась...

Південне кладовище: відкрито у вересні 1992 ро�

ку, знаходиься біля села Віта�Поштова, ліворуч

траси Київ�Одеса. 

Тут знайшли вічний спочинок і київські письменники:

Лідія Компанієць, Анатолій Таран, Олесь Жолдак,

Іван Логвиненко...

Ó ÏÀÌ'ßÒ² ÊÈªÂÀ

Áðàìà Çâ³ðèíåöüêîãî
êëàäîâèùà. 

2005 ð³ê.

Áðàìà Ë³ñîâîãî êëàäîâèùà.
2005 ð³ê.

Áðàìà Ï³âäåííîãî êëàäîâèùà.
2005 ðîêó.
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Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ Àâðàìåíêî íàðîäèâñÿ 4

ñåðïíÿ 1934 ðîêó ó Çàïîð³ææ³. Çàê³í÷èâ Îäåñüêèé

óí³âåðñèòåò (1967). Ïðàöþâàâ êîðåñïîíäåíòîì

ãàçåòè "Ìîëîäü Óêðà¿íè", ðåäàêòîðîì ãàçåòè

"Êîìñîìîëåöü Çàïîð³ææÿ".

Äðóêóâàòèñÿ ïî÷àâ ³ç 1964 ð. Îêðåìèìè âè-

äàííÿìè âèéøëè çá³ðêè îïîâ³äàíü ³ ïîâ³ñòåé

"Çãðàéêà çåëåíèõ ëàñò³âîê", "Ïðîìåòåºâ³ ä³òè",

"Ñîëîäêà ÷àðà ã³ðêîòè", "Ã³íö³ ç íåâîë³"; êàçêà

"Ïðèãîäè Á³ëî¿ Ðîìàøêè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1972 ð. Ó Êèºâ³ ïðîæèâàâ íà

áóëüâàð³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 24. Éîãî ³ì'ÿì íàçâàíî âó-

ëèöþ â Çàïîð³ææ³. 

Ïîìåð 23 ëþòîãî 1974 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 2-2-17). Àâòîðè

íàäãðîáêà - ñêóëüïòîð Þ.Ê.Ñêîáëèêîâà, àðõ³òåê-

òîð À.Ô.²ãíàùåíêî.
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ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÀÂÐÀÌÅÍÊÎ
ïðîçà¿ê

Ïàâëî Ôåäîðîâè÷ Àâòîìîíîâ íàðîäèâñÿ 10

÷åðâíÿ 1922 ð. â ñ. Îëåêñàíäð³âö³ Çîëî÷³âñüêîãî

ðàéîíó íà Õàðê³âùèí³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿

â³éíè. Êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê. Ïðàöþâàâ ó

ïðåñ³, ñåêðåòàðåì ïðàâë³ííÿ Êè¿âñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

ÑÏÓ. 

Ñåðåä êíèæîê: "Òàê íàðîäæóâàëèñü çîð³",

"Êàøòàíè íà ñïîìèí", "Ãàëêà", "Íà Çàõ³äíîìó

íàïðÿìêó"; çá³ðêà ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ íàðèñ³â

"Æàíð ïåðåäíüîãî êðàþ"; òâîðè ó 2-õ ò. Ó éîãî

ë³òçàïèñ³ âèéøëè êíèãè Â. Áåãìè, Ë. Êèç³, Ò.Ñòðî-

êà÷à, ². Âîâ÷åíêà.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1950 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Ëåí³íà, òåïåð  Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåð 6 òðàâíÿ 1988 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 52À-1-9 çë³âà).

Àâòîð áàðåëüºôà - Ïåòðî Àâòîìîíîâ (ñèí ïèñü-

ìåííèêà).

ÏÀÂËÎ
ÀÂÒÎÌÎÍÎÂ
ïðîçà¿ê, êðèòèê
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ªâãåí Ãåîðã³éîâè÷ Àäåëüãåéì íàðîäèâñÿ 14

ëèñòîïàäà 1907 ð. â Êèºâ³. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé

ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1931). Ïðà-

öþâàâ ðåäàêòîðîì íà Êè¿âñüê³é ê³íîñòóä³¿, âèêëà-

äàâ ó ïåä³íñòèòóò³ òà ê³íî³íñòèòóò³. Ó÷àñíèê

Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íàãîðîäæåíèé îðäåíîì ×åð-

âîíî¿ Ç³ðêè ³ ìåäàëÿìè.  1946-1949 ðð. - ó æóðíàë³

"Â³ò÷èçíà". 

Àâòîð ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ êíèæîê "Ïî-

åòè÷íèé "Ìîëîäíÿê", "Äâà äðàìàòóðãè", "Âîëî-

äèìèð Ìàÿêîâñüêèé", "Ïîåç³ÿ áîðîòüáè é òðó-

äà", "Âàñèëü Åëëàí", Ìèêîëà Áàæàí", "×àñ ³

ïàì'ÿòü", "Êð³çü ðîêè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ â

çàâóëêó Ìèõàéë³âñüêîìó, 7.

Ïîìåð 13 ñ³÷íÿ 1983 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâî-

ìó êëàäîâèù³  Êèºâà íà ñòàð³é Ëþòåðàíñüê³é

ä³ëÿíö³.
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ªÂÃÅÍ
ÀÄÅËÜÃÅÉÌ
êðèòèê, 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü

Â³êòîð ªâãåíîâè÷ Àëåêñàíäðîâ íàðîäèâñÿ 6

ëèñòîïàäà 1917 ð. íà Ï³âí³÷íîìó Êàâêàç³ â  Ñòàâ-

ðîïîë³. Çàê³í÷èâ Ë³òåðàòóðíèé ³íñòèòóò ³ì. Î. Ì.

Ãîðüêîãî.  1964-66 ðð. - çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó ïðîçè,

çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëó "Ðàäó-

ãà". 

Ñåðåä òâîð³â: "Ëåîí³ä Ëóòóã³í"; çá³ðêà

îïîâ³äàíü "Çâåçäî÷êà", "Ñîëäàòû ïåõîòû êðûëà-

òîé", "Ñëó÷àé â âîçäóõå", "Ñëîâî ñîëäàòà",

"Êðûëàòûå ïåõîòèíöû"; çá³ðîê ïîâ³ñòåé ³

îïîâ³äàíü "Íà êðóòîì ïîâîðîòå", "Íåñòàðåþùàÿ

ïàìÿòü", "Ãîðîä, íàä êîòîðûì âñåãäà ÿñíî", "Òè-

ìóð - ñûí Ôðóíçå" (ìîëäàâñüêîþ ìîâîþ), "Äå-

ñàíòíèé óçåë", "Ìèõàéëî Ôðóíçå". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1959 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Áàáóøê³íà, 27/32. 

Ïîìåð 2 ÷åðâíÿ 1992 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñîâî-

ìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 68-29-4). 

Â²ÊÒÎÐ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ
ïðîçà¿ê,
ïîåò
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Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷ Àìîñîâ íàðîäèâñÿ 6

ãðóäíÿ 1913 ð. â ñ. Îëüõîâîìó òåïåð Âîëîãîäñüêî¿

îáëàñò³. Çàê³í÷èâ Àðõàíãåëüñüêèé ìåäè÷íèé

³íñòèòóò (1939). Ïðàöþâàâ äèðåêòîðîì ²íñòèòó-

òó ñåðöåâî-ñóäèííî¿ õ³ðóðã³¿. Ç 1962 ð. ÷ëåí-êîðåñ-

ïîíäåíò Àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê, ç 1969 ð. àêà-

äåì³ê Àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè. Ëàóðåàò òðüîõ äåð-

æàâíèõ ïðåì³é Óêðà¿íè - çà õ³ðóðã³þ é ê³áåðíåòèêó.

Àâòîð êíèæîê: "Ìûñëè è ñåðäöå", "Çàïèñêè èç

áóäóùåãî", "Êíèãà î ñ÷àñòüå è íåñ÷àñòüÿõ", "Ãî-

ëîñà âðåìåí", "ÏÏÃ 22-66", "Åíöèêëîïåä³ÿ  Àìî-

ñîâà".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1975 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ ïî

âóë. Ëåí³íà, òåïåð  Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 42.

Ïîìåð  13 ãðóäíÿ 2002 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 52-À). Àâòîðè

ïàì'ÿòíèêà ñêóëüïòîðè Î. Äÿ÷åíêî, Î. ×óäîâñüêèé

òà Ï.Àíòèï.

151

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â

ÌÈÊÎËÀ
ÀÌÎÑÎÂ
ïðîçà¿ê

Íàä³ÿ Ìèêîëà¿âíà Àíäð³àíîâà-Ãîðä³ºíêî íà-
ðîäèëàñÿ 15 ãðóäíÿ 1921 ð. â  Âàñèëüêîâ³ íà
Êè¿âùèí³. Çàê³í÷èëà ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1945) òà òðèð³÷í³ êóðñè
³íîçåìíèõ ìîâ. Ïðàöþâàëà â ðåäàêö³¿ ãàçåòè, â
Äåðæë³òâèäàâ³ Óêðà¿íè. 

Ïåðåêëàäàëà ç ðîñ³éñüêî¿, í³ìåöüêî¿,
àíãë³éñüêî¿, ôðàíöóçüêî¿ òà åñïåðàíòî ìîâ. Ïåðå-
êëàëà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ òâîðè Â. Êîðîëåíêà,
Î.Ãåðöåíà, Î.Êóïð³íà, Î.Îñòðîâñüêîãî, Ê. Ôåä³íà,
Â. Øðàéºðà, Ì. Ãðåãîðà, Ã. Êåëëåðà, Á. Áðåõòà,
Â.ßðîøåíêà. Àâòîð áðîøóðè "Øëÿõè ðîçâèòêó óê-
ðà¿íñüêîãî òåàòðó", íàðèñó "²âàí Êî÷åðãà",
ïîâ³ñòåé "Çàïàëèâ ÿ â ñåðö³ âîãîíü", "Áóðøòèíî-
âèé áåðåã".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1957 ð. Ïðîæèâàëà â  Êèºâ³
íà  âóë. Ñåðàôèìîâè÷à, 5.

Ïîìåðëà 27 áåðåçíÿ 1998 ð. Ïîõîâàíà íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 1).

ÍÀÄ²ß 
ÀÍÄÐ²ÀÍÎÂÀ
ïåðåêëàäà÷, 
ïðîçà¿ê
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Áîðèñ Ìèêîëàéîâè÷ Àíäð³é÷åíêî íàðîäèâñÿ 3
ëþòîãî 1925 ð. â ñ. Ðåâîëþö³éíîìó Âîâ÷àíñüêîãî
ðàéîíó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³. Ïåðåáóâàâ ó Êîá-
ëåíöüê³é â'ÿçíèö³, â êîíöòàáîð³ Ìàóòõàóçåí.
Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Îäåñüêîãî
óí³âåðñèòåòó (1966).  Ç 1951 ð.- íà æóð-
íàë³ñòñüê³é ðîáîò³. Î÷îëþâàâ ðàéîííó òà
ðåã³îíàëüíó ãàçåòè íà Îäåùèí³, áóâ êîðåñïîíäåí-
òîì òà çàâ³äóâàâ â³ää³ëîì ³íôîðìàö³¿ "Ë³òåðà-
òóðíî¿ Óêðà¿íè", ðåäàêòîðîì â³ää³ëó íàóêè òà
â³äïîâ³äàëüíèì ñåêðåòàðåì æóðíàëó "Õë³áîðîá
Óêðà¿íè". 

Àâòîð çá³ðîê: "Ñòåïîâ³ äàë³", ïîâ³ñòåé
"Ìåñíèêè", "Ðàä³ñòü"; ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íîãî
íàðèñó "Á³ëÿ äæåðåë òâîð÷îñò³"; ðîìàíó "Âîãîíü ³
ïîï³ë".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1962 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. ×åëþñê³íö³â, òåïåð  Êîñòüîëüí³é, 9.

Ïîìåð  15 ñåðïíÿ 1999 ð. Ïîõîâàíèé íà
Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³  Êèºâà (äèòÿ÷à
ä³ëÿíêà).
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ÁÎÐÈÑ
ÀÍÄÐ²É×ÅÍÊÎ 
ïðîçà¿ê

Ðîìàí Âàñèëüîâè÷ Àíäð³ÿøèê íàðîäèâñÿ 9

òðàâíÿ 1933 ð. â ñ. Êîðîë³âö³ Áîðù³âñüêîãî ðàéîíó

Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò æóð-

íàë³ñòèêè Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1964). Ïðà-

öþâàâ ó âèäàâíèöòâ³ "Ðàäÿíñüêèé ïèñüìåííèê"

ðåäàêòîðîì.

Àâòîð ðîìàí³â: "Ëþäè ç³ ñòðàõó", "Äîäîìó

íåìà âîðîòòÿ", "Êðîâíà ñïðàâà", "Äóìíà äîðî-

ãà", "Ñàä áåç ëèñòîïàäó". Ðîìàíè ïåðåêëàäàëè

ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Íåçàâåðøåíèé ðîìàí "Òðè õðå-

ñòè" âèéøîâ äðóêîì ó çá³ðö³ "Âèáðàíå"

2004ð.(ïîñìåðòíî).

Ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ³ì. Ò.Øåâ÷åíêà

(1998) çà ðîìàí "Ñòîðîíåöü" òà ïðåì³¿ "Áëà-

ãîâ³ñò" (1993). 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1966 ð. Ïðîæèâàâ  ó Êèºâ³

íà âóë. Çàáîëîòíîãî, 114.

Ïîìåð 2 æîâòíÿ 2000ð.  Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 49-À).

ÐÎÌÀÍ
ÀÍÄÐ²ßØÈÊ
ïðîçà¿ê
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ÁÎÐÈÑ 
ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ-
ÄÀÂÈÄÎÂÈ× 
ïðîçà¿ê

Îëåíà Ìèõàéë³âíà Àïàíîâè÷ íàðîäèëàñÿ 9 ëè-

ñòîïàäà 1919 ð. â ì. Ìåëåêåñ³, Ðîñ³ÿ. Íàâ÷àëàñÿ ó

Âñåñîþçíîìó êîìóí³ñòè÷íîìó ³íñòèòóò³ æóð-

íàë³ñòèêè ó Ìîñêâ³ òà Õàðê³âñüêîìó äåðæàâíîìó

ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³, ÿêèé çàê³í÷èëà ïåðåä

â³éíîþ. Ç 1944ð. ïðàöþâàëà â Öåíòðàëüíîìó äåð-

æàâíîìó ³ñòîðè÷íîìó àðõ³â³ Óêðà¿íè.

Äîñë³äæóâàëà  ³ñòîð³þ óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà,

óêðà¿íñüêî¿ ðóêîïèñíî¿ êíèãè ÕV²-ÕV²²² ñò. Ëàóðå-

àò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà

(1994) çà êíèæêó "Ãåòüìàíè Óêðà¿íè ³ êîøîâ³

îòàìàíè Çàïîðîçüêî¿ Ñ³÷³", ïðåì³¿ Ôóíäàö³¿ Àíòî-

íîâè÷³â (ÑØÀ, 1995). 

Ïðîæèâàëà â Êèºâ³ íà âóë. Åæåíà Ïîòüº, 11.

Ïîìåðëà   21 ëþòîãî 2000 ð. Ïîõîâàíà íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 49-À).

ÎËÅÍÀ
ÀÏÀÍÎÂÈ×
³ñòîðèê, 
ïðîçà¿ê

Áîðèñ Äìèòðîâè÷  Àíòîíåíêî-Äàâèäîâè÷ íà-
ðîäèâñÿ 5 ñåðïíÿ 1899 ð. â Ðîìíàõ  Ñóìñüêî¿ îá-
ëàñò³. Â÷èâñÿ  ó Õàðê³âñüêîìó òà Êè¿âñüêîìó
óí³âåðñèòåòàõ. Äðóêóâàòèñÿ ïî÷àâ  1923 ðîêó. 

Àâòîð äðàìè "Ëèöàð³ àáñóðäó"; êíèæîê
îïîâ³äàíü, ïîâ³ñòåé ³ íàðèñ³â "Çàïîðîøåí³ ñèëóå-
òè", "Òóê-òóê", "Ñèíÿ âîëîøêà", "Ñìåðòü",
"Ñïðàâæí³é ÷îëîâ³ê", "Øêàïà", "Ïå÷àòêà",
"Çåìëåþ óêðà¿íñüêîþ", "Ëþäè é âóã³ëëÿ", "Êðèëà
Àðòåìà Ëåòþ÷îãî", "Ïàðîòÿã ×-273", "Çáðó÷",
"Â ñ³ì'¿ âîëüí³é, íîâ³é", "Çîëîòèé êîðàáëèê",
"Ñëîâî ìàòåð³", ðîìàíó "Çà øèðìîþ"; çá³ðîê ñòà-
òåé "Ïðî ùî ³ ÿê", "Â ë³òåðàòóð³ ³ êîëî ë³òåðàòó-
ðè", "Çäàëåêà é çáëèçüêà". Ëàóðåàò Äåðæàâíî¿
ïðåì³¿ ³ì. Ò.Øåâ÷åíêà (1992, ïîñìåðòíî) çà
çá³ðêó ïðîçè "Ñìåðòü. Ñèá³ðñüê³ íîâåëè. Çàâè-
ùåí³ îö³íêè". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1957 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ëåí³íà, òåïåð  Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåð 8 òðàâíÿ 1984 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñîâî-
ìó êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 69-23-22).  Àâòîð
äóáîâîãî ð³çüáëåíîãî õðåñòà íà ìîãèë³ - Ìèõàéëî
Ãîðëîâèé.
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Îëåã Ê³íäðàòîâè÷ Áàáèøê³í íàðîäèâñÿ 4 ëèñ-
òîïàäà 1918 ð. ó  Ïåðåÿñëàâ³-Õìåëüíèöüêîìó íà
Êè¿âùèí³. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1941). Ó÷àñíèê Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ç 1945 ð.- íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê
ÀÍ ÓÐÑÐ, ç 1965 ð.- ïðîôåñîð ÊÄÓ. Äîêòîð ô³ëî-
ëîã³÷íèõ íàóê. 

Àâòîð êíèæîê: "Îëüãà Êîáèëÿíñüêà", "Ëåñÿ
Óêðà¿íêà â Ãðóç³¿", "Ëåñÿ Óêðà¿íêà â Êðèìó", "Ëå-
ñÿ Óêðà¿íêà", "Þð³é ßíîâñüêèé", "Ìèõàéëî
Ñòåëüìàõ", "Äðàìàòóðã³ÿ Ëåñ³ Óêðà¿íêè", "Âîëî-
äèìèð Ñàì³éëåíêî", "Àìâðîñ³é Áó÷ìà ó ê³íî",
"Àãàòàíãåë Êðèìñüêèé", "Îëåñü Ãîí÷àð", "Ñó÷àñ-
íå ê³íîìèñòåöòâî Çàõîäó", "Ó ìàíäð³âêó ñòîë³òü.
Ñëîâî ïðî Ëåñþ Óêðà¿íêó", "Ê³íåìàòîãðàô ñó÷àñ-
íîãî Çàõîäó", "Âèñòîÿòè ³ ïåðåìîãòè. Ïðîáëåìà
ìîðàëüíîãî âèïðîáóâàííÿ ó òâîð÷îñò³ Âàñèëÿ Áè-
êîâà".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1950 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ïîòºõ³íà, 12.

Ïîìåð 29 ÷åðâíÿ 1991 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 52À-6-14).
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ÎËÅÃ 
ÁÀÁÈØÊ²Í
êðèòèê,
ë³òåðàòóðîçíàâåöü

Éîñèï Àíäð³àíîâè÷ Áàãìóò íàðîäèâñÿ 17
êâ³òíÿ 1905 ð. â ñ. Áàáàéê³âö³ Öàðè÷àíñüêîãî
ðàéîíó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ â ñ³ì'¿ â÷èòåëÿ.
Çàê³í÷èâ ë³òåðàòóðíî-ë³íãâ³ñòè÷íèé ôàêóëüòåò
Õàðê³âñüêîãî ²ÍÎ. Äî â³éíè â÷èòåëþâàâ ó Õàðêîâ³.
Ç  1945 ð. ïðàöþâàâ ãîëîâíèì ë³òðåäàêòîðîì
Äåðæïîë³òâèäàâó ÓÐÑÐ, íàóêîâèì ñï³âðî-
á³òíèêîì ²íñòèòóòó ìîâîçíàâñòâà ÀÍ ÓÐÑÐ ³
çàâ³äóâà÷åì ñåêòîðó ïåðåêëàä³â òâîð³â êëàñèê³â
ìàðêñèçìó-ëåí³í³çìó ²íñòèòóòó ³ñòîð³¿ ïàðò³¿ ïðè
ÖÊ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè. Êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ
íàóê. Íàãîðîäæåíèé ìåäàëÿìè.  

Ïåðåêëàäàâ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ òâîðè
Â.Êîðîëåíêà, Ì. Ãîðüêîãî, Ì. ×åðíèøåâñüêîãî,
Î.Ãåðöåíà, Â. Áºë³íñüêîãî, Ì. Äîáðîëþáîâà òà ³í.
Áóâ ðåäàêòîðîì ïåðåêëàäó òâîð³â êëàñèê³â
ìàðêñèçìó-ëåí³í³çìó. Àâòîð íèçêè ñòàòåé ³
áðîøóð ç òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè ïåðåêëàäó. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1951 ð. Ïðîæèâàâ íà âóëèö³
Âîëîäèìèðñüê³é, 19- À.

Ïîìåð 26 ñåðïíÿ 1968 ð. Ïîõîâàíèé íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 50).

ÉÎÑÈÏ
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ïåðåêëàäà÷
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Ìèêîëà Ïëàòîíîâè÷ Áàæàí íàðîäèâñÿ 9 æîâòíÿ
1904 ð. â ì. Êàì'ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó Õìåëüíèöüêî¿ îá-
ëàñò³. Â÷èâñÿ ó Êè¿âñüêîìó êîîïåðàòèâíîìó ³íñòèòóò³ òà
â ²íñòèòóò³ çîâí³øí³õ çíîñèí. Ïðàöþâàâ Ãîëîâîþ ñï³ëêè
ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè  1953-1959 ð., 1957-1983ð. - ãîëî-
âíèé ðåäàêòîð Ãîëîâíî¿ ðåäàêö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ðàäÿíñüêî¿
åíöèêëîïåä³¿. Àêàäåì³ê ÀÍ Óêðà¿íè. Çà ë³òåðàòóðíó ³ ãðî-
ìàäñüêó ä³ÿëüí³ñòü óäîñòîºíèé çâàííÿ Ãåðîÿ
Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ïðàö³ (1974) òà ïî÷åñíèõ çâàíü: íàðîäíî-
ãî ïîåòà Óçáåêèñòàíó, çàñëóæåíîãî ä³ÿ÷à ìèñòåöòâ
Ãðóç³¿. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âóë.
Ðºï³íà, òåïåð  Òåðåùåíê³âñüê³é, 5, äå âñòàíîâëåíî ìå-
ìîð³àëüíó äîøêó. Ìåìîð³àëüíà äîøêà âñòàíîâëåíà ³ â
Êàì'ÿíö³ Ïîä³ëüñüêîìó íà áóäèíêó, äå íàðîäèâñÿ ïîåò.
Éîãî ³ì'ÿì íàçâàíî ïðîñïåêò, ðåäàêö³þ "Óêðà¿íñüêà åí-
öèêëîïåä³ÿ", á³áë³îòåêó â Êèºâ³,   Óìàí³ òà  Êàì'ÿíö³
Ïîä³ëüñüêîìó.

Ïîìåð 23 ëèñòîïàäà 1983 ð. ó Êèºâ³, ïîõîâàíèé íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ ñòîëèö³ (ä³ëÿíêà 2). Àâòîðè
ïàì'ÿòíèêà - ñêóëüïòîð ².Â.Ìàêîãîí òà àðõ³òåêòîð
Î.Ê.Ñòóêàëîâ 
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ÌÈÊÎËÀ 
ÁÀÆÀÍ 
ïîåò

Äàíèëî Îëåêñàíäðîâè÷ Áàêóìåíêî íàðîäèâñÿ
31 ãðóäíÿ 1918 ð. â ñåëèù³ Äåðãà÷³ (íèí³ ì³ñòî) íà
Õàðê³âùèí³. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò
Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1946) òà ðåäàêòîðñü-
êèé ôàêóëüòåò Â³éñüêîâî-ïîë³òè÷íî¿ àêàäåì³¿
(1952). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðàöþâàâ
äèðåêòîðîì Áþðî ïðîïàãàíäè õóäîæíüî¿ ë³òåðàòó-
ðè ÑÏÓ. 

Àâòîð êíèæîê ë³ðèêè òà ïîåì: "Íà ùàñòÿ
çåìë³", "Êîð³íü æèòòÿ", "Çåìëÿ ³ çîð³", "Ëþáîâü,
êàê ìîðå", "Ñîëíöå â ñòðîþ", "Çîðåöâ³ò", "ßê³ â
òåáå î÷³?", "Îáð³¿", "Âîãíåïàä", "Îáëè÷÷ÿì äî
ñîíöÿ", "×óþ ñåðöå òâîº"; ðîìàíó "Æèâèõ êëè-
÷ó". Ïåðåêëàâ ïîåìè ª. ²ñàºâà "Ñóä ïàì'ÿò³",
"Æèòòÿ ïðîæèòè", "Äâàäöÿòü ï'ÿòà ãîäèíà",
"Óáèâ ìèñëèâåöü æóðàâëÿ". Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ì.
Ï.Òè÷èíè (ïîñìåðòíî) çà çá³ðêó â³ðø³â
"Êàðä³îãðàìà ìóæíîñò³"(2001).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1955 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. ×êàëîâà, òåïåð  Î.Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåð 22 ñåðïíÿ 1998 ð. Ïîõîâàíèé íà
Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà
71-18-17). 

ÄÀÍÈËÎ 
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Ðèâà Íàóì³âíà Áàëÿñíà íàðîäèëàñÿ 8 áåðåçíÿ

1910 ð. â ì. Ðàäîìèøë³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. Âè-

õîâóâàëàñü ó äèòÿ÷îìó áóäèíêó, ïðàöþâàëà íà

âçóòòºâ³é ôàáðèö³. Çàê³í÷èëà   Êè¿âñüêèé ²íñòè-

òóò íàðîäíî¿ îñâ³òè òà àñï³ðàíòóðó. Ï³ä ÷àñ Äðó-

ãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ïåðåáóâàëà â åâàêóàö³¿. 

Ïèñàëà ºâðåéñüêîþ ìîâîþ. Îêðåìèìè âèäàí-

íÿìè âèéøëè çá³ðêè â³ðø³â òà ïîåì "Ïåðåêëèê",

"Ñâ³òë³ äîð³æêè", "Ñòèõè", "Ä³â÷èíà ç ²âàíêîâà",

"Þíü ìîÿ", "Ñíåã è òèøèíà", "Â ñåðö³ íå çãàñà-

þ÷è", "Â³òðè êðèëàò³", "×åòâåðòü âåêà"  òà

ê³ëüêîõ çá³ðîê íàðèñ³â.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1956 ð. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³

íà âóëèö³ Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåðëà 1 æîâòíÿ 1980 ð. Ïîõîâàíà íà

Ì³ñüêîìó êëàäîâèù³ (Áåðê³âö³, ä³ëÿíêà 81-9-10).
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ÐÈÂÀ 
ÁÀËßÑÍÀ
ïîåòåñà

Îëåêñàíäð ²ëàð³îíîâè÷ Áàíäóðà íàðîäèâñÿ 21

òðàâíÿ 1918 ð. ó ñ. Çâåðõ³âöÿõ Ñàòàí³âñüêîãî ðàéî-

íó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé

ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1947).

Ó÷àñíèê â³éíè ç á³ëîô³íàìè òà Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿.

Ïðàöþâàâ ó âèäàâíèöòâàõ. Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê

êóëüòóðè ÓÐÑÐ, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ êóëüòóðè

Ïîëüñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè. 

Ïåðåêëàâ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ òâîðè Ì. Ãîðü-

êîãî, Ä. Ìàì³íà-Ñèá³ðÿêà, Ô. Âîëüôà,  Â.Êàòàºâà,

Â. Çàêðóòê³íà, Ã. Ìàðêîâà, Þ. Áîíäàðåâà, Ï. Ïðî-

ñêóð³íà, Â. Ë³ïàòîâà.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1960 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Îáñåðâàòîðí³é, 12 -À.

Ïîìåð  24 ëþòîãî 2005 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñî-

âîìó êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 5-3-28).

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 
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ïåðåêëàäà÷
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Ëàçàð Áàðàíîâè÷ íàðîäèâñÿ 1620 ðîêó. Íà-

â÷àâñÿ â Êèºâî-Ìîãèëÿíñüê³é êîëåã³¿ òà

ºçó¿òñüêèõ øêîëàõ. Âèêëàäàâ ïîåòèêó ³ ðèòîðèêó â

êîëåã³¿. ²ç 1650 ðîêó - ¿¿ ðåêòîð òà ³ãóìåí êè¿âñüêî-

ãî áðàòñüêîãî Áîãîÿâëåíñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Ç 1657-

ãî - àðõ³ºïèñêîï ÷åðí³ã³âñüêèé. Òðèâàëèé ÷àñ âèêî-

íóâàâ îáîâ'ÿçêè ì³ñöåáëþñòèòåëÿ êè¿âñüêî¿ ìèò-

ðîïîëè÷î¿ êàôåäðè. Áóäóâàâ øêîëè, ìîíàñòèð³.

1674 ðîêó çàñíóâàâ äðóêàðíþ ó Íîâãîðîä³-Ñ³âåðñü-

êîìó, ïåðåíåñåíó 1679 ðîêó äî ×åðí³ãîâà. Âèäàâ

áëèçüêî 50-òè êíèã. Îáñòîþâàâ íåçàëåæí³ñòü óê-

ðà¿íñüêîãî äóõ³âíèöòâà â³ä Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àð-

õàòó, ïðîòèä³ÿâ êàòîëèöèçìó. Îêðåìèìè âèäàí-

íÿìè âèéøëà íèçêà éîãî ïðîïîâ³äåé. Ïîìåð 13 âå-

ðåñíÿ 1693 ðîêó, ïîõîâàíèé íà êëàäîâèù³   ×åðí³ãî-

âà.  
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ËÀÇÀÐ 
ÁÀÐÀÍÎÂÈ×
öåðêîâíèé ä³ÿ÷,
ë³òåðàòîð

Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷  Ãðèãîðîâè÷-Áàðñüêèé íà-

ðîäèâñÿ 1 ñ³÷íÿ 1701 ð. Íàâ÷àâñÿ â Êè¿âñüê³é àêà-

äåì³¿, äîñêîíàëî îïàíóâàâ ëàòèíó é ðèòîðèêó.

1724ð. âèðóøèâ ó îäíó ç íàéá³ëüøèõ ìàíäð³âîê

XVIII ñò. ïî ²òàë³¿, Ãðåö³¿, Ïàëåñòèí³, Ñ³ð³¿, Àðàâ³¿,

ªãèïòó. 1747 ð. ïîâåðíóâñÿ äî Êèºâà. Ïîäîðîæ çà

24 ðîêè îïèñàâ ó êíèæö³ "Ïåøåõîäíàÿ Âàñèëèÿ

Ãðèãîðîâè÷à-Áàðñêîãî-Ïëàêè-Àëüáîâà, óðîæåíöà

êèåâñêîãî, ìîíàõà àíòèîõèéñêîãî, ïóòåøåñòâèå ê

ñâÿòèì ìåñòàì, â Åâðîïå, Àçèè è Àôðèêå íàõîäÿ-

ùèìñÿ, ïðåäïðèíÿòîå â 1723 é îêîí÷åííîå â 1747

ãîäó, èì ñàìèì ïèñàííîå", ÿêà  áóëà âèäàíà â Ïå-

òåðáóðç³ 1778 ð. Òâ³ð ïåðåâèäàâàëè â 1785, 1793,

1800, 1819, 1887 ðð. 

Ïîìåð 26 æîâòíÿ 1747 ðîêó. Ïîõîâàíèé ç

ï³âí³÷íîãî áîêó Áîãîÿâëåíñüêîãî ñîáîðó Áðàòñüêîãî

ìîíàñòèðÿ â Êèºâ³. Íà ìîãèë³ áóâ ïàì'ÿòíèê, ÿêèé

ó ñåðåäèí³ XIX ñò. âð³ñ ó çåìëþ.

ÂÀÑÈËÜ 
ÃÐÈÃÎÐÎÂÈ×-
ÁÀÐÑÜÊÈÉ
ïèñüìåííèê 
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Êîñòÿíòèí ßêîâè÷ Áàñåíêî íàðîäèâñÿ 1 ñ³÷íÿ

1923 ð. ó ì. Êèºâ³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Çàê³í÷èâ Îäåñüêèé óí³âåðñèòåò (1950). Ï³ñëÿ äå-

ìîá³ë³çàö³¿  1950 ð. ïåðå¿õàâ äî Êèºâà, ïðàöþâàâ ó

Äåðæë³òâèäàâ³, â ðåäàêö³ÿõ ãàçåò  òà æóðíàë³â.

Ñåðåä êíèæîê: "Äî íîâèõ â³íèê³â", "À ðèáêà ïëà-

âàº", "Äóøåþ ùåäð³", "ßê Æåðåð Ïèëèï ó ëþäè

âèõîäèâ", "Ä³òÿì äî ø³ñòíàäöÿòè"; ï'ºñà "Äåñü ó

ïîë³ æåíö³ æíóòü", ðîìàíè "Æ³íî÷³ ðàäîù³ é ïå-

÷àë³", "Æèòòÿ ïðîæèòè", "Íà êðóòîçëàì³", "Ïî-

÷àòîê" .

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1961 ð.  Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Àíð³ Áàðáþñà, 58.

Ïîìåð 20 òðàâíÿ 1973 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 28).
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ÊÎÑÒßÍÒÈÍ 
ÁÀÑÅÍÊÎ
ïðîçà¿ê

Â³êòîð Ãàâðèëîâè÷ Áàòþê íàðîäèâñÿ 15 áå-

ðåçíÿ 1939 ð. â ñåëèù³ Ìîñòîâö³ Òàâäèíñüêîãî

ðàéîíó Ñâåðäëîâñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ Ìîñêîâñü-

êèé äåðæàâíèé ³íñòèòóò ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí.

Ïðàöþâàâ ó Ì³í³ñòåðñòâ³ çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óê-

ðà¿íè.

Àâòîð ïîåòè÷íî¿ êíèæêè "Ïîëþñè". Â éîãî ïå-

ðåêëàäàõ ïîáà÷èëè ñâ³ò òâîðè Â. Àðìñòðîíãà,

Ä.Êåðîëà, Îóòñà, Ð. Òàãîðà, Ê. Åíí Ïîðòåðà. 

×ëåí ÑÏ Óêðà¿íè ç 1992 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Òàðàñ³âñüê³é, 21. 

Ïîìåð 2 ãðóäíÿ 1996 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 52-À-5-5).
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ßê³â Âàñèëüîâè÷ Áàø (Áàøìàê) íàðîäèâñÿ 8

ñåðïíÿ 1908 ð. â ñ. Ìèëîâîìó Áåðèñëàâñüêîãî ðàéî-

íó íà Õåðñîíùèí³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé óí³âåðñè-

òåò (1937) òà àñï³ðàíòóðó. Ïðàöþâàâ äèðåêòî-

ðîì âèäàâíèöòâà "Ðàäÿíñüêèé ïèñüìåííèê",

â³äïîâ³äàëüíèì ñåêðåòàðåì ÑÏÓ. 

Ñåðåä êíèæîê: "Íà áåðåãàõ äí³ïðîâèõ", "Ñè-

ëà", "Ïðîôåñîð Áóéêî",  "Íà áåðåãàõ Ñëàâóòè",

"Äí³ïðîâ³ çîð³", Òâîð³â ó 2-õ ò. Çà òâîðè "Ãàðÿ÷³

ïî÷óòòÿ", "Íàä³ÿ", "Íà êðóò³é äîðîç³" óäîñ-

òîºíèé Ðåñïóáë³êàíñüêî¿ êîìñîìîëüñüêî¿ ïðåì³¿ ³ì.

Ì. Îñòðîâñüêîãî (1970).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1938 ð.  Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Ðîçè Ëþêñåìáóðã, òåïåð  Ëèïñüê³é, 9. Ìå-

ìîð³àëüíó äîøêó  âñòàíîâëåíî â ñ. Ìèëîâå íà Õåð-

ñîíùèí³, äå íàðîäèâñÿ ïèñüìåííèê.

Ïîìåð 14 áåðåçíÿ 1986 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 48). Àâòîð áà-

ðåëüºôà  ñêóëüïòîð Î.Ê.Ðåäüêî.
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ßÊ²Â 
ÁÀØ
ïðîçà¿ê

Äìèòðî ²âàíîâè÷ Áåäçèê íàðîäèâñÿ 1 ëèñòî-
ïàäà 1898 ð. â ñ. Â³ëüõ³âö³ Ñÿí³öüêîãî ïîâ³òó (òå-
ïåð  Ïîëüùà). Çàê³í÷èâ Ãí³äèíñüêå ñ³ëüãîñïó÷èëè-
ùå íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ òà Õàðê³âñüêèé ²íñòè-
òóò íàðîäíî¿ îñâ³òè (1924). Ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òî-
âî¿ â³éíè áóâ ñïåöêîðåñïîíäåíòîì ãàçåòè "Ðà-
äÿíñüêà Óêðà¿íà". 

Àâòîð ï'ºñ: "Ëþäè! ×óºòå?", "Øàõòàð³",
(1925), "Ïåðøà êóï³ëü" "Öâ³ðêóíè", "Ïðîðîê",
"Àðñåíàëüö³", "Òàðàñîâà í³÷", "×àð³âíà ñîï³ëêà",
"Êîðñóíü-Øåâ÷åíê³âñüêå ïîáî¿ùå" , "Îëåíà Õîá-
òà", "Ñòóäåí³ âîäè", "Äí³ïðî ãîðèòü", "Òàì, äå
ßòðàíü" ( ðîìàí âèéøîâ ó ïåðåðîáëåíîìó âèãëÿä³
ï³ä íàçâîþ "Õë³áîðîáè"), "Ñåðöå ìîãî äðóãà",
"Óêðàäåí³ ãîðè", "Ï³äçåìí³ ãðîìè", "Çà õìàðàìè
çîð³", "Êàì'ÿí³ ïîðîãè", Òâîð³â ó 2-õ ò., "Ïîäîðîæ
ó ìîëîä³ñòü", "Ãîðà Ä³âèöÿ", "Ñïîëîõ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1939 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³  Ñóâîðîâà,13.

Ïîìåð 27 ëèñòîïàäà 1982 ð. Ïîõîâàíèé íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ â Êèºâ³ (ä³ëÿíêà 33).

ÄÌÈÒÐÎ 
ÁÅÄÇÈÊ
ïðîçà¿ê, 
äðàìàòóðã
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Ïàâëî Þõèìîâè÷ Áåéë³í íàðîäèâñÿ 10 áåðåç-

íÿ 1910 ð. â Êðèâîìó Ðîç³ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³.

Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ìåä³íñòèòóò (1933). Êàíäè-

äàò ìåäè÷íèõ íàóê. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿  â³éíè.

Ñåðåä êíèæîê: "×îòèðè îïåðàö³¿ (Íàðèñè ç

õ³ðóðã³¿)", "Çàïèñêè ïîëüîâîãî õ³ðóðãà", "Ïî âåëå-

íèþ ñåðäöà", "Ìèõàéëî Ñèäîðîâè÷ Êîëîì³é÷åí-

êî", Òâîðè â 2-õ ò. Íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè ³ ìå-

äàëÿìè.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Ì.Êîöþáèíñüêîãî, 2, äå âñòàíîâëåíî ìå-

ìîð³àëüíó äîøêó.

Ïîìåð 29 ñåðïíÿ 1988 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó  (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà  (ä³ëÿíêà

71-3-17).
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ÏÀÂËÎ 
ÁÅÉË²Í
ïðîçà¿ê

Îëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ Áåðäíèê íàðîäèâñÿ 27
ëèñòîïàäà 1926 ð. â ñ. Âàâèëîâîìó (òåïåð  Ìèêî-
ëà¿âñüêå) íà Õåðñîíùèí³. Çàê³í÷èâ òåàòðàëüíó
ñòóä³þ ïðè Êè¿âñüêîìó òåàòð³ ³ì. ².Ôðàíêà
(1949). Ïðàöþâàâ ó ð³çíèõ òåàòðàõ Óêðà¿íè.
Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 

Àâòîð êíèæîê: "Ïðèâèä ³äå ïî çåìë³", "Õòî
òè?", "Øëÿõè òèòàí³â", "Ä³òè áåçìåææÿ",
"Ñåðöå Âñåñâ³òó", "Êàòàñòðîôà", "Ïîäâèã Âàé-
âàñâàòè", "×àøà Àìð³òè", "Ïîêðèâàëî ²ç³äè",
"Çîðÿíèé êîðñàð", "Âîãíåñì³õ", "Ëàá³ðèíò Ì³íî-
òàâðà", "Ï³òüìà âîãíèùà íå ðîçïàëþº", "Êàæó
âàì". "Ïîðà çâåñòè áëàêèòíèé õðàì". Çà êîð-
äîíîì âèéøëè êíèãè "Ñâÿòà Óêðà¿íà", "Çîëîò³ âî-
ðîòà", "Ïðîìåòåé", "Áëàêèòíèé êîâàëü", "Àïîñ-
òîë áåçñìåðòÿ", "Óêðà¿íà Ñ³÷³ âîãíÿíî¿". Çà "àí-
òèðàäÿíñüêó ïðîïàãàíäó" áóâ çàñóäæåíèé.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1987 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Äðàãîìàíîâà, 27, çãîäîì íà âóë. Ëèõà÷îâà,
8-Á.

Ïîìåð 18 áåðåçíÿ 2003 ð. Ïîõîâàíèé ó ñåë³
Ãðåáåí³ Êàãàðëèöüêîãî ðàéîíó íà Êè¿âùèí³ á³ëÿ
âëàñíî¿ ñàäèáè.

ÎËÅÑÜ 
ÁÅÐÄÍÈÊ
ïðîçà¿ê
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Âàñèëü Ïàâëîâè÷ Áåðåæíèé íàðîäèâñÿ 26

÷åðâíÿ 1918 ð. â ì. Áàõìà÷³ íà ×åðí³ã³âùèí³.

Çàê³í÷èâ ó Õàðêîâ³ Óêðà¿íñüêèé òåõí³êóì æóð-

íàë³ñòèêè ³ì. Ì. Îñòðîâñüêîãî (1937) òà

Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò (1952). Íàãîðîäæåíèé îð-

äåíîì ³ ìåäàëÿìè. Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ ãàçåòè

"Ìîëîäü Óêðà¿íè", æóðíàë³â "Äí³ïðî", "Â³ò÷èç-

íà", "Óêðà¿íà". Îêðåì³ éîãî íàóêîâî-ôàíòàñòè÷í³

òâîðè ïåðåêëàäåí³ ðîñ³éñüêîþ, ìîëäàâñüêîþ,

ïîëüñüêîþ, àíãë³éñüêîþ, ³ñïàíñüêîþ, ôðàíöóçüêîþ

ìîâàìè.

Ïåðåêëàâ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ ï'ºñè Ì. Ïî-

ãîä³íà, À. Ñîôðîíîâà, ðîìàíè Ï. Êîïòºëîâà.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1954 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà  âóëèö³ Ñóâîðîâà, 3.

Ïîìåð 19 áåðåçíÿ 1988 ð. Ïîõîâàíèé ó Êèºâ³

íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 2 ñòàðîãî êëàäî-

âèùà).
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ÂÀÑÈËÜ 
ÁÅÐÅÆÍÈÉ 
ïðîçà¿ê, 
æóðíàë³ñò, 
ïåðåêëàäà÷

Ð³ê íàðîäæåííÿ Ïàìâè Áåðèíäè òî÷íî íå

âñòàíîâëåíî /ì³æ 50-70 ðð. XVI ñò./. Ïðàöþâàâ

ÿê äðóêàð ³ ãðàâåð ó Ñòðÿòèí³, Ïåðåìèøë³, Ëüâîâ³.

Ç 1619 ðîêó - â Êèºâ³. Áóâ ãîëîâíèì äðóêàðåì ó

Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é ëàâð³. Íàéâàæëèâ³øà ïðàöÿ

Ï.Áåðèíäè - "Ëåêñ³êîíú ñëàâåíîðîññê³é àëüáî èìåí

òëúêîâàí³å" /Êè¿â, 1627/ - îõîïëþº 6982 ñë³â ç ¿õ

ïîÿñíåííÿì òà ïîäåêóäè é åòèìîëîã³ºþ. Â³í - îäèí

³ç çà÷èíàòåë³â óêðà¿íñüêî¿ ïîåç³¿, âèäàâ íèçêó

â³ðø³â íà öåðêîâí³ òåìè.

Ïîìåð 23 ëèïíÿ 1632 ðîêó â Êèºâ³. Ïîõîâà-

íèé â Óñïåíñüêîìó ñîáîð³ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ Ëàâðè.

ÏÀÌÂÀ 
ÁÅÐÈÍÄÀ
ëåêñèêîãðàô, 
äðóêàð 
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Â³êòîð³ÿ Ïåòð³âíà Áåðíàñîâñüêà íàðîäèëàñÿ

13 ëèñòîïàäà 1917 ð. ó  Ìîñêâ³. Çàê³í÷èëà

Â³ííèöüêèé ïåä³íñòèòóò (1948). Ïðàöþâàëà

âèêëàäà÷åì ìîâè é ë³òåðàòóðè Æìåðèíñüêî¿

ñåðåäíüî¿ øêîëè.

Ïèñàëà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Àâòîðêà ïîâ³ñòåé

"Â êîìåíäàíòñêèé ÷àñ", "Ñëûøèòå: çâîíîê!".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1963 ð. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³

íà âóëèö³ Ëåí³íà, íèí³ Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåðëà 10 êâ³òíÿ 1983 ð. Ïîõîâàíà íà

Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ â Êèºâ³ (ä³ëÿíêà 28).
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Â²ÊÒÎÐ²ß 
ÁÅÐÍÀÑÎÂÑÜÊÀ
ïðîçà¿ê

Âàëåíòèí Âàñèëüîâè÷ Áè÷êî íàðîäèâñÿ 17
÷åðâíÿ 1912 ð. â ì. Õàðêîâ³. Çàê³í÷èâ Õàðê³âñüêèé
³íñòèòóò íàðîäíî¿ îñâ³òè (1932). Ïðàöþâàâ ó÷è-
òåëåì, ðåäàêòîðîì ãàçåòè "Ç³ðêà", ãîëîâíèì ðå-
äàêòîðîì âèäàâíèöòâà "Ìîëîäü", ðåäàêòîðîì
æóðíàëó "Ï³îíåð³ÿ". Àâòîð êíèæîê: "Ìàòåð³ íà
çàâîäàõ", "ß õî÷ íåâåëè÷êà", "Âåñåëêà", "Âîãíè-
ùå", "Òðè ñåñòðè", "Îäíå ñëîâî", "ßê ìè â òàáîð³
æèëè", "Ðîçìîâà", "Ñîíå÷êî ³ Õìàðèíêà",
"Ï³ñåíüêà", "Ë³òà äçâ³íêîãîëîñ³", "Ë³ñîâà ïåðåïó-
ñòêà", "Çåìë³ âåñåëèé öâ³ò", "Ñ³ìåéíèé àëüáîì",
"Ïîáðàòèìè", çá³ðîê ïîåç³é äëÿ äîðîñëèõ "Ñîíöå
çóñòð³÷àþ", "Á³ëÿ ñåðöÿ áëèçüêî", "Ñ³éñÿ, ðîäèñÿ,
çåðíî", ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íîãî íàðèñó "Í. Ë.
Çàá³ëà". "Âèáðàí³ òâîðè" Â. Áè÷êà âèéøëè ó 2-õ
òîìàõ. Óäîñòîºíèé Ðåñïóáë³êàíñüêî¿ êîìñîìîëüñü-
êî¿ ïðåì³¿ ³ì. Ì. Îñòðîâñüêîãî (1970); çà êíèãè
"Ñ³ìåéíèé àëüáîì" òà "Áëàãîñëîâëÿëîñÿ íà ñâ³ò"
- ë³òåðàòóðíî¿ ïðåì³¿ ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè (1977).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1938 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ëåí³íà, òåïåð  Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåð 31 æîâòíÿ 1994 ð. Ïîõîâàíèé íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 49-8-3).

ÂÀËÅÍÒÈÍ 
ÁÈ×ÊÎ
ïîåò
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Ïåòðî Ìèêèòîâè÷ Á³áà íàðîäèâñÿ 1 ëèïíÿ

1913 ð. â ì. Íîâîìèðãîðîä³ íà Ê³ðîâîãðàäùèí³.

Çàê³í÷èâ Í³êîïîëüñüêèé ó÷èòåëüñüêèé ³íñòèòóò.

Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íàãîðîäæåíèé îð-

äåíàìè ³ ìåäàëÿìè, Ïî÷åñíîþ Ãðàìîòîþ Ïðåçèä³¿

Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê

êóëüòóðè Óêðà¿íè. Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³.

Àâòîð çá³ðîê: "Áðàòåðñòâî", "Âåëèêèé ïî-

÷èí", "Ç ëþáîâ'þ", "Ñëóõàþ ñåðöå", "À ìè - íà-

âêîëî Ñîíöÿ", "Ñòðóì", "Âèñü", "×àñ", "Êðàïëè-

íè òåïëîãî äîùó", "Ãîäèíà çîðÿíà - æèòòÿ",

"Áðàòåðñòâî", "Ç âåðøèíè ë³ò", "Æóðàâëè ïîä

ñîëíöåì" (â ïåðåêëàä³  ðîñ³éñüêîþ). 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1948 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà áóëüâàð³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 19.

Ïîìåð 22 áåðåçíÿ 2002 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà

130-7-5).
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ÏÅÒÐÎ 
Á²ÁÀ
ïîåò

Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷  Á³ëàø íàðîäèâñÿ 6

áåðåçíÿ 1931 ð. â  Ãðàäèçüêó íà Ïîëòàâùèí³.  1957

ð. çàê³í÷èâ Êè¿âñüêó êîíñåðâàòîð³þ. Ç 1976 ð. -

ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Êè¿âñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ñï³ëêè

êîìïîçèòîð³â Óêðà¿íè. 

Íàéâ³äîì³ø³  òâîðè:  ë³ðè÷í³ ï³ñí³  "Äâà

êîëüîðè", "Ëåëå÷åíüêè", "ßñåíè", "Òðåáà éòè äî

îñåí³", ðîìàíñ "Öâ³òóòü îñ³íí³ òèõ³ íåáåñà",

ï³ñíÿ-äóìà "Ñèíó, êà÷êè ëåòÿòü"; îïåðè

"Ãàéäàìàêè", "Ïðàïîðîíîñö³", ìîíîîïåðà

"Áàëàäà â³éíè" òà áàãàòî ³íøèõ òâîð³â. Ëàóðåàò

Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà (1975) çà

ï³ñí³ "Ìîÿ Áàòüê³âùèíà", "Ï³ñíÿ çâèòÿæö³â",

"ß æèë â òàêèå âðåìåíà".

×ëåí ÑÏ Óêðà¿íè ç 2000 ð.  Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Ïóøê³íñüê³é, 8-Á.

Ïîìåð  6 òðàâíÿ 2003 ð. Ïîõîâàíèé ó Êèºâ³

íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 52-2-7).

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 
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Ç³íîâ³é ßêîâè÷ Á³ëåíêî íàðîäèâñÿ 21 ãðóäíÿ

1909 ð. â ì. Ðîìíàõ Ñóìñüêî¿ îáë.  Ïðàöþâàâ ó

Õàðêîâ³ â ðåäàêö³ÿõ æóðíàëó "×åðâîí³ êâ³òè" ³ ãà-

çåòè "Íà çì³íó". Çàê³í÷èâ Õàðê³âñüêèé ²íñòèòóò

íàðîäíî¿ îñâ³òè. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Ï³ñëÿ äåìîá³ë³çàö³¿ - ó ðåäàêö³ÿõ æóðíàë³â

"Äí³ïðî" ³ "Ðàäÿíñüêà øêîëà". 

Ñåðåä òâîð³â: "Âåëèêå ì³ñòî", "²äå òîâàðèø

óðîæàé", "Ïðî êíèæêó", "Ìè ìîëîä³ âåñíÿí³

êâ³òè". Ïåðåêëàäàâ ç ðîñ³éñüêî¿, á³ëîðóñüêî¿

í³ìåöüêî¿, ºâðåéñüêî¿ ìîâ.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1958 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà  áóëüâàð³ Äàâèäîâà, 10.

Ïîìåð 26 ÷åðâíÿ 1979 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 11-6).
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Ç²ÍÎÂ²É 
Á²ËÅÍÊÎ
ïîåò, ïðîçà¿ê

Ìèõàéëî Ñåìåíîâè÷ Á³ëåöüêèé íàðîäèâñÿ 8

ëèñòîïàäà 1910 ð. â ì. Êîáåëÿêàõ íà Ïîëòàâùèí³.

Çàê³í÷èâ Ïîëòàâñüêèé ³íäóñòð³àëüíèé òåõí³êóì

òà ïåä³íñòèòóò, Ë³òåðàòóðíèé ³íñòèòóò ³ì. Î. Ì.

Ãîðüêîãî. Â÷èòåëþâàâ. 

Àâòîð êíèæîê: "Ðîçìîâà ïî ùèðîñò³", "Ç

îðèã³íàëîì çã³äíî", "Ë³ðèêà ç ïåðöåì", "Ïðî ïåíü-

êè òà îïåíüêè", "Ãåíåðàë áåçøòàíüêî", "Ñâ³é íå

ñâ³é - íà äîðîç³ íå ñò³é", "Çàñóêàâøè ðóêàâà",

"ßêáè ñâèí³ ðîãè", "Âåñåë³ îáæèíêè", "Êîìó ùî".

Àâòîð êíèæîê â³ðø³â äëÿ ä³òåé "×è âèðîñòå ëÿëü-

êà", "Ñí³ãîâà ãîðà"; ê³ëüêîõ ï'ºñ, ç íèõ îêðåìèì

âèäàííÿì âèéøëà "Çîð³ íàçóñòð³÷"; çá³ðíèêà

"Íàðîäíà òâîð÷³ñòü Âîëèí³"; ïîâ³ñòåé "Çà êîëþ-

÷èì äðîòîì", "Ñòèð ëàìàº êðèãó", "Òð³éíèö³, "Ç

â³ðîþ â ëþäèíó", "Íåçëàìí³ñòü", "Â³äëóííÿ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1956 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Ðåéòàðñüê³é, 5. 

Ïîìåð 18 áåðåçíÿ 1998 ð.  

ÌÈÕÀÉËÎ 
Á²ËÅÖÜÊÈÉ 
ïîåò, ïðîçà¿ê
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Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ Á³ëåöüêèé íàðîäèâñÿ 1 ëèñ-
òîïàäà 1884 ð. ïîáëèçó Êàçàí³. Çàê³í÷èâ ³ñòîðèêî-
ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó
(1907). 1929- 1937 ðð. - ïðîôåñîð ²íñòèòóòó ÷åðâîíî¿
ïðîôåñóðè. Äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê (1937), ä³éñíèé
÷ëåí ÀÍ ÓÐÑÐ (ç ëþòîãî 1939 ð.). Ç 1936 ð. ïðàöþ-
âàâ â ²íñòèòóò³ ë³òåðàòóðè ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, òðè-
âàëèé ÷àñ áóâ äèðåêòîðîì ³íñòèòóòó. Çàñëóæåíèé
ä³ÿ÷ íàóêè (1941), ÷ëåí-êîðåñïîíäåíò ÀÍ ÑÐÑÐ
(1944), àêàäåì³ê ÀÍ ÑÐÑÐ (1959). Áóâ â³öå-ïðåçè-
äåíòîì ÀÍ ÓÐÑÐ, ÷ëåíîì Óêðà¿íñüêîãî êîì³òåòó
ñëàâ³ñò³â. Ïèñàâ óêðà¿íñüêîþ ³ ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè. 

Îêðåìèìè âèäàííÿìè âèéøëî ïîíàä òðèäöÿòü
êíèæîê. Ñåðåä íèõ: "Øåâ÷åíêî é ìèðîâàÿ ëèòåðàòó-
ðà", "Òàðàñ Ãðèãîðüåâè÷ Øåâ÷åíêî" (ðàçîì ç Î.
Äåé÷åì), "Ìàêñèì Ðèëüñüêèé"; ï³äðó÷íèêè ç óê-
ðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè äëÿ âóç³â ³ øê³ë, "Óêðà¿íñüêå
ë³òåðàòóðîçíàâñòâî çà ñîðîê ðîê³â", "Óêðà¿íñüêà
ë³òåðàòóðà ñåðåä ³íøèõ ñëîâ'ÿíñüêèõ ë³òåðàòóð",
"Â³ä äàâíèíè äî ñó÷àñíîñò³. Â 2-õ ò.", "Øåâ÷åíêî ³
ñëîâ'ÿíñòâî", Òâîðè â 5-òè ò. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà
âóëèö³ Ìèê³ëüñüêî-Áîòàí³÷í³é, 14, äå âñòàíîâëåíî
ìåìîð³àëüíó äîøêó. Ó Êèºâ³ âóëèöþ íàçâàíî éîãî
³ì'ÿì. ²ì'ÿ Î. ². Á³ëåöüêîãî ïðèñâîºíî ðåñ-
ïóáë³êàíñüê³é ë³òåðàòóðí³é ïðåì³¿ â ãàëóç³ ë³òåðàòóð-
íî-õóäîæíüî¿ êðèòèêè.

Ïîìåð 2 ñåðïíÿ 1961 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâîìó
êëàäîâèù³ â Êèºâ³ (ä³ëÿíêà 6, á³ëÿ öåðêâè).
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ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 
Á²ËÅÖÜÊÈÉ
ë³òåðàòóðîçíàâåöü

Êëàâä³ÿ Ìèõàéë³âíà Á³ëè÷ íàðîäèëàñÿ 14

ñ³÷íÿ 1949 ð. â ì. Êèºâ³. Çàê³í÷èëà á³îôàê

Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ò.Ã.Øåâ÷åíêà.

Àâòîð ðîñ³éñüêîìîâíèõ ïîåòè÷íèõ êíèæîê:

"Íîâèé äåíü", "Àíäðååâñêèé ñïóñê",”Ïîäîáðàëè”,

“Ñèíåå ïëàòüå Îðàíòû”. Ïðàöþâàëà ³ ÿê

ïåðåêëàäà÷. Ëèøå íàéäîâ³ðåí³øèì

âòàºìíè÷óâàëà ñâî¿ ïîåòè÷í³ ðîçäóìè, ìîëîäü

íàñòàâëÿëà íà ðîçóì, ë³êóâàëà ñëîâîì ¿õí³

ðîç’ÿòðåí³ ñåðöÿ.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1990 ðîêó. Ó Êèºâ³

ïðîæèâàëà íà âóëèö³  Ñàêñàãàíñüêîãî, 90.

Ïîìåðëà 31 áåðåçíÿ 2004 ð.  Ïîõîâàíà íà

Ëóê’ÿí³âñüêîìó êëàäîâèù³ Êèºâà(ä³ëÿíêà 27).

ÊËÀÂÄ²ß 
Á²ËÈ×
ïîåòåñà, 
ïåðåêëàäà÷
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Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷ Á³ëêóí íàðîäèâñÿ 21
ãðóäíÿ 1928 ð. â ñ. Ïðèâîðîòò³ Ñòàðîóøèöüêîãî
ðàéîíó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè. Çàê³í÷èâ Â³ííèöüêèé ìåäè÷íèé
³íñòèòóò (1957). Ïðàöþâàâ ôåéëåòîí³ñòîì, çà-
ñòóïíèêîì â³äïîâ³äàëüíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëó
"Ïåðåöü", çàñòóïíèêîì ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà âè-
äàâíèöòâà "Ðàäÿíñüêèé ïèñüìåííèê". 

Ñåðåä òâîð³â: "Âàëåð³é Êîâàëåíêî", "Îäí³º¿
âåñíè", "Ìàíäð³âêà â ïðèéäåøí³é äåíü", "Íà
â³éí³ ³ âäîìà"; ïîâ³ñò³ ³ ãóìîðåñêè "Ïðèéøëà êîçà
äî âîçà"; "Íå òà íàòóðà", "Ñóáîòà-íåä³ëÿ",
"Ë³ìóçèí äèêòàòîðà", "Âàñÿ íà êîíñåðâàöèè";
çá³ðêè êàçîê äëÿ ä³òåé, çá³ðêè îïîâ³äàíü òà ãóìî-
ðåñîê, çá³ðêè ãóìîðó ³ ñàòèðè, ðîìàíè "Ò³, ùî çîñ-
òàëèñÿ æèòè", "Äèê³ ãóñè", "Ðîìàí øóêàº". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1959 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Çàõ³äíà, 14.

Ïîìåð 17 ÷åðâíÿ 1995 ð. Ïîõîâàíèé íà
Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 106-11-
18à).
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ÌÈÊÎËÀ 
Á²ËÊÓÍ
ïðîçà¿ê

Â³ðà Ñàìñîí³âíà Á³ëîâà íàðîäèëàñÿ 15 âåðåñ-

íÿ 1928 ð. â ì. Îñòð³ ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³.

Çàê³í÷èëà ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî

óí³âåðñèòåòó (1953). Ïðàöþâàëà ó âèäàâíèöòâ³

"Äí³ïðî". Ïåðåêëàëà òâîðè Î. Ñåðàôèìîâè÷à

"×îðíî¿ íî÷³", "Òà¿íñòâî ñâÿòîãî ïðè÷àñòÿ", "×ó-

äî", "Ì³ñöå ñâÿòå", "Ï³ñêè", "Áóíò", "Äî÷êà",

"Çàºöü", Ñ. Ìóêàíîâà "Ñèðäàð'ÿ", Ì. Ãàð³íà-

Ìèõàéëîâñüêîãî "Äèòèíñòâî Òüîìè", Ì. Àíäåð-

ñåíà-Íåêñå "Ä³òòå - äèòÿ ëþäñüêå", Â, Òåâåêåëÿ-

íà "Ãðàí³ò íå ïëàâèòüñÿ", À. Àëåêñ³íà "Íåçâè-

÷àéí³ ïðèãîäè Ñºâè Êîòëîâà", Ã. Òðîºïîëüñüêîãî

"Á³ëèé Á³ì ×îðíå âóõî", Ê. Ñà¿ "Äåíü ñì³õó",

À.Ëàóð³í÷þêàñà "Îñòàííº ïðîõàííÿ", À. Àíàíüºâà

"Âåðñòè êîõàííÿ", "Ðîêè áåç â³éíè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1974 ð. Ïðîæèâàëà ó Êèºâ³

íà âóë. Ëåí³íà, òåïåð  Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 68. 

Ïîìåðëà  31 ãðóäíÿ 1997 ð. Ïîõîâàíà íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 49-À-8-3). 

Â²ÐÀ 
Á²ËÎÂÀ
ïåðåêëàäà÷
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²âàí Êîñòÿíòèíîâè÷ Á³ëîä³ä íàðîäèâñÿ  29ñåðï-
íÿ 1906 ð. â ñ. Óñïåíñüêîìó íà Ê³ðîâîãðàäùèí³.  1932ð.
çàê³í÷èâ Õàðê³âñüêèé ³íñòèòóò ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè. Ç
1946 ð. ïðàöþâàâ â ²íñòèòóò³ ìîâîçíàâñòâà ÀÍ Óê-
ðà¿íè ³ îäíî÷àñíî - â Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ (ç
1956ð. - éîãî ïðîôåñîð). Áóâ ì³í³ñòðîì îñâ³òè ³ â³öå-
ïðåçèäåíòîì ÀÍ Óêðà¿íè, ÷ëåíîì Ì³æíàðîäíîãî
êîì³òåòó ñëàâ³ñò³â. Àâòîð ïðàöü:  "Ïèòàííÿ ðîçâèò-
êó ìîâè óêðà¿íñüêî¿ ðàäÿíñüêî¿ õóäîæíüî¿ ïðîçè",
"Øåâ÷åíêî â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿ ìîâè",
"Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ â ³ñòîð³¿ ñõ³äíî-
ñëîâ'ÿíñüêèõ ë³òåðàòóðíèõ ìîâ", îäíèì ³ç àâòîð³â ³
â³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð "Êóðñó ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿
ë³òåðàòóðíî¿ ìîâè", "Ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóð-
íî¿ ìîâè", "Ñëîâíèêà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè". Äîñë³äæóâàâ
ìîâó òâîð³â ². Ôðàíêà, Ëåñ³ Óêðà¿íêè, Ì. Ðèëüñüêîãî
òà ³íøèõ ïèñüìåííèê³â. 

Ìåìîð³àëüíà äîøêà âñòàíîâëåíà íà ôàñàä³ áó-
äèíêó íà âóë. Ê³ðîâà, òåïåð Ãðóøåâñüêîãî, 4, äå ïðî-
æèâàâ ². Á³ëîä³ä.

Ïîìåð 21 âåðåñíÿ 1981 ðîêó â Êèºâ³, ïîõîâàíèé
íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ ñòîëèö³  (ä³ëÿíêà 50). Àâòî-
ðè ïàì'ÿòíèêà: ñêóëüïòîðè Ì. Õàð÷åíêî ³ Â.Ì³êðîïó-
ëî,  àðõ³òåêòîð Â.Îë³éíèê. 

167

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â

²ÂÀÍ 
Á²ËÎÄ²Ä 
ìîâîçíàâåöü

Äìèòðî Ãðèãîðîâè÷ Á³ëîóñ íàðîäèâñÿ 24 êâ³òíÿ
1920 ð. â ñ. Êóðìàíàõ Íåäðèãàéë³âñüêîãî ðàéîíó Ñóìñü-
êî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò òà àñï³ðàí-
òóðó. Ó÷àñíèê Äðóãî¿  ñâ³òîâî¿ â³éíè, íàãîðîäæåíèé îð-
äåíàìè òà ìåäàëÿìè, Ïî÷åñíîþ Ãðàìîòîþ Ïðåçèä³¿
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, áîëãàðñüêèì îðäåíîì Êèðèëà
òà Ìåôîä³ÿ. ×ëåí-êîðåñïîíäåíò Àêàäåì³¿ ïåäàãîã³÷íèõ
íàóê Óêðà¿íè.   

Àâòîð çá³ðîê: "Îñêîëî÷íèì!", "Âåñåë³ îáëè÷÷ÿ",
"Êîëîñ ³ êóê³ëü", "Êðèòè÷íèé ìîìåíò", "Òàðàñîâ³ æàð-
òè", "Õòî íà ÷åðç³", "Àëüôè - íå îìåãè", "Îáåðåæíî:
ñëîâî!"; áàãàòüîõ êíèæîê äëÿ ä³òåé - "Ïòàøèí³ ãîëîñè",
"Óïåðòèé Ãðèöü", "Ë³êàðíÿ â çîîïàðêó", "Òóðáîòëèâ³
äðóç³", "Ñàä íà Ëèñ³é ãîð³", "Âåñåëèé Êóò", "Ãðèöü Ãà-
÷îê", "Äèâî êàëèíîâå", "Äèâî êàëèíîâå. ×àðè
áàðâ³íêîâ³" òà ³í. Áàãàòî ïåðåêëàäàâ ç ðîñ³éñüêî¿, áîë-
ãàðñüêî¿, á³ëîðóñüêî¿, ëèòîâñüêî¿ òà ³íøèõ ìîâ. Ïåðåêëàâ
òâîðè: Ê. Ç³äàðîâà, É. Éîâêîâà, ². Áàçîâà, Ä. Ìå-
òîä³ºâà, Ã. Äæàãàðîâà, À. Òîäîðîâà, Í. Í³êîëîâà, Ë. Ëåâ-
÷åâà òà ³í. Óïîðÿäíèê ³ ðåäàêòîð "Àíòîëîã³¿ áîëãàðñüêî¿
ïîåç³¿" â äâîõ òîìàõ. Òâîðè Ä. Á³ëîóñà âèõîäèëè áàãàòü-
ìà ìîâàìè çàðóá³æíèõ êðà¿í.

Ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ìåí³ Ò. Ã.
Øåâ÷åíêà(1990) çà çá³ðêó  ïîåç³é "Äèâî êàëèíîâå",
ïðåì³¿ ³ìåí³ Ì. Ðèëüñüêîãî (1976), ïðåì³¿ ³ì. Ëåñ³ Óê-
ðà¿íêè (1997).

×ëåí ÑÐÏ ÑÐÑÐ ç 1947 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà
âóë. ×êàëîâà, òåïåð  Î. Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåð 13 æîâòíÿ 2004 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâîìó
êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 49 -Á-3-6, ïðàâîðó÷).

ÄÌÈÒÐÎ 
Á²ËÎÓÑ
ïîåò, ïåðåêëàäà÷,
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Â³êòîð Ñåìåíîâè÷ Áëèçíåöü íàðîäèâñÿ 10
êâ³òíÿ 1933 ð. â ñ. Âîëîäèìèð³âö³ Êîìïàí³¿âñüêîãî
ð-íó Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò
æóðíàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1957).
Ïðàöþâàâ ó ãàçåò³ "Êîìñîìîëüñêîå çíàìÿ", â ðå-
äàêö³ÿõ æóðíàë³â "Ï³îíåð³ÿ", "Ìàëÿòêî", çàñòóï-
íèêîì ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà âèäàâíèöâà "Ìî-
ëîäü". 

Àâòîð òâîð³â: "Îéîéêîâå ãí³çäî", "Ïàðóñè
íàä ñòåïîì", "Çåìëÿíêà", "Äðåâëÿíè", "Çâóê ïà-
âóòèíêè", "Ìîâ÷óí", "Æåíÿ ³ Ñèíüêî" ; ðîìàíó
"Ï³äçåìí³ áàðèêàäè" ; çá³ðêè îïîâ³äàíü "ßê íàðî-
äæóºòüñÿ ñòåæêà"; ïîâ³ñò³-êàçêè "Çåìëÿ
Ñâ³òëÿ÷ê³â"; çá³ðîê ïîâ³ñòåé ³ îïîâ³äàíü "Ëþäèíà
â ñí³ãàõ", "Çîëîòà ãîðà äî íåáà"; Òâîðè â 2-õ ò.
Ïåðåêëàâ ç äàâíüîðóñüêî¿ òà ïåðåêàçàâ ë³òîïèñ
"Ïîâ³ñòü âðåìåííèõ ë³ò".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1966 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ãåðöåíà, 18/20.

Ïîìåð 2 êâ³òíÿ 1981 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ â Êèºâ³ (ä³ëÿíêà 33).
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Â²ÊÒÎÐ 
ÁËÈÇÍÅÖÜ
ïðîçà¿ê

Ä³îäîð Ìèêîëàéîâè÷ Áîáèð íàðîäèâñÿ 18

÷åðâíÿ 1907 ð. â  Àðõàíãåëüñüêó. Â÷èâñÿ íà ë³òåðà-

òóðíîìó ôàêóëüòåò³ Êè¿âñüêîãî ²íñòèòóòó íàðîä-

íî¿ îñâ³òè. Ïðàöþâàâ ó ãàçåòàõ, æóðíàëàõ, òåàò-

ðàõ. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Ïî÷àâ äðóêóâàòèñÿ 1926 ð. Ïðàöþâàâ ó ãà-

ëóç³ õóäîæíüîãî ïåðåêëàäó ç ðîñ³éñüêî¿ (òâîðè

Ì.Ãîãîëÿ, Î. Ãðèáîºäîâà, Ì. Ëºðìîíòîâà, Ë. Òîë-

ñòîãî, À. ×åõîâà, Ô. Ãëàäêîâà, Â. Âåðåñàºâà òà

³í.). Ïåðåêëàâ íèçêó ë³áðåòòî îïåð. Àâòîð ïåðå-

êëàä³â, ñòàòåé, ñïîãàä³â "Ëþáëþ ³ â³ðþ". Çà ïåðå-

êëàäè  1980 ð. ïîñìåðòíî â³äçíà÷åíèé ïðåì³ºþ

³ìåí³ Ìàêñèìà Ðèëüñüêîãî.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1959 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ ×åðâîíîàðì³éñüê³é, òåïåð Âåëèê³é Âà-

ñèëüê³âñüê³é, 6.

Ïîìåð 23 ñ³÷íÿ 1980 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâî-

ìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 9).
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Ìóñ³é Êèðèëîâè÷ Áîãóöüêèé íàðîäèâñÿ 10

âåðåñíÿ 1920 ð. â  Îäåñ³.   Çàê³í÷èâ Îäåñüêèé

ïåä³íñòèòóò òà àñï³ðàíòóðó Êè¿âñüêîãî óí³âåðñè-

òåòó (1951). Ïðàöþâàâ ó âèäàâíèöòâ³ "Ðàäÿíñü-

êèé ïèñüìåííèê", ó ðåäàêö³ÿõ ãàçåò "Ðàäÿíñüêèé

Êðèì" ³ "Âå÷³ðí³é Êè¿â" òà æóðíàë³â "Äí³ïðî",

"Ðàäóãà", â Òîâàðèñòâ³ êíèãîëþá³â. 

Àâòîð íàðèñó "Äçâ³íêå ñëîâî ïîåòà", ê³ëüêîõ

ñöåíàð³¿â äîêóìåíòàëüíèõ ô³ëüì³â.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1963 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. 50-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 9.

Ïîìåð 13 ãðóäíÿ 1982 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 33).
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ÌÓÑ²É 
ÁÎÃÓÖÜÊÈÉ 
êðèòèê

Àíàòîë³é ²âàíîâè÷ Áîæåíêî íàðîäèâñÿ 18 áå-

ðåçíÿ 1920 ð. â ì. Êèºâ³. Çàê³í÷èâ þðèäè÷íèé ôà-

êóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Ó÷àñíèê Äðóãî¿

ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íàãîðîäæåíèé Ãðàìîòîþ Ïðåçèä³¿

Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. Ïðàöþâàâ ó

Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ ÓÐÑÐ, ó 1958-1981 ðð.- â ãà-

çåò³ "Ë³òåðàòóðíà Óêðà¿íà".

Àâòîð çá³ðîê ïîâ³ñòåé òà îïîâ³äàíü äëÿ

ä³òåé: "Ìàéáóòí³ êàï³òàíè", "Ñåðã³éêî ñòàº ñëþ-

ñàðåì", "Ïðîçð³ííÿ", Ãàðÿ÷à êðóãîâåðòü"; ï'ºñ "¯¿

ëþáîâ", "Øóêà÷³ ïîäâèã³â", "Òàºìíè÷èé ñêàðá",

"Ï³ä ð³äíèì íåáîì". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1955 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Ì.Êîöþáèíñüêîãî, 2.

Ïîìåð 15 ëèïíÿ 1998 ð. Ïîõîâàíèé íà Ì³ñüêî-

ìó  (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 120).
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Ãðèöüêî (Ãðèãîð³é) Ïèëèïîâè÷ Áîéêî íàðîäèâñÿ
5 âåðåñíÿ 1923 ð. â ñ. Îëåí³âö³ íà Äîíå÷÷èí³. Ó÷àñíèê
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Çàê³í÷èâ ë³òåðàòóðíèé ôàêóëü-
òåò Äîíåöüêîãî ïåä³íñòèòóòó (1949). Ïðàöþâàâ â
îáëàñí³é ãàçåò³ "Ðàäÿíñüêà Äîíå÷÷èíà" òà ë³òêîí-
ñóëüòàíòîì Äîíåöüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÑÏÓ. Ïèñàâ ïåðå-
âàæíî äëÿ ä³òåé.

Ñåðåä âèäàíü: "Ìàëÿòà-äîøê³ëüíÿòà", "Âåðå-
äà", "Áèëèö³ äÿä³ Ãðèöÿ", "¥àâà-ðîççÿâà", "Çåëåíà
àïòåêà", "Ìè çáèðàºìîñü â ïîë³ò", "Âåñåëèíêè",
"Æèâà êàçêà", "Ïðî Ñòåïàíà ³ ñìåòàíó", "Ðÿòó-
âàëüíèé ïîÿñ",  "Ðîñò³òü, äóáî÷êè", "Ïðî ä³äóñÿ Òà-
ðàñà", "Ôóòáîë³ëüíèê",  "Ïðî ëîáàòîãî áè÷êà", "Âî-
ðîíà-êàðêàðîíà", "Áðóäíóëÿ", "Ìóõà-íàáðèäóõà",
"Ïðî âåëèê³ âóõà", "Äèâî, äèâî, äèâèíà", "Àêóëà ³
ñâèñòóí", "Ó ëÿëüêîâ³ì äèòñàäêó", "Ìè íà Ì³ñÿöü
ëåòèìî", "ßê Àíäð³éêî ñòàâ óì³éêîì", "Øâèäêî êàç-
êà ìîâèòüñÿ", "Ñîëîâåéêî", "Âåñåëèíêè, â³ðø³, ñêîðî-
ìîâêè", "Â³ðø³-âåñåëèíêè",  "Áèëèö³ ä³äà Ãðèöÿ",
Òâîðè â 2-õ ò. òà ³í., à òàêîæ áàãàòî ïåðåêëàä³â ç
ðîñ³éñüêî¿ òà   ïîëüñüêî¿ ìîâ. Éîãî òâîðè âõîäèëè äî
÷èòàíîê, õðåñòîìàò³é, ¿õ äðóêóâàëè çà êîðäîíîì. Áà-
ãàòî â³ðø³â ñòàëè ï³ñíÿìè.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1951 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà
âóëèö³ Òîëñòîãî, 25.

Ïîìåð 25 âåðåñíÿ 1978 ð. Ïîõîâàíèé  íà Ì³ñüêî-
ìó (Áåðê³âö³)  êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 76-1-4).
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ÃÐÈÖÜÊÎ 
ÁÎÉÊÎ
ïîåò

Âàäèì Ãðèãîðîâè÷ Áîéêî íàðîäèâñÿ 3 ëèïíÿ 1951 ð.
ó  Äîíåöüêó â ðîäèí³ ïèñüìåííèêà. Çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò
æóðíàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1973) òà
Âèù³ ë³òåðàòóðí³ êóðñè ïðè Ë³ò³íñòèòóò³ ³ì. Î.Ì.Ãîðü-
êîãî (1981). Ïðàöþâàâ íà ñòóä³¿ "Óêðòåëåô³ëüì",
â³äïîâ³äàëüíèì ñåêðåòàðåì êîì³ñ³¿ ç äðàìàòóðã³¿
Íàö³îíàëüíî¿ Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè, áóâ ÷ëåíîì
ðåïåðòóàðíî-ðåäàêö³éíî¿ êîëåã³¿ Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè
Óêðà¿íè. 

Àâòîð äåñÿòê³â ï'ºñ. Îäèí ç àâòîð³â ïîåòè÷íî¿
êíèæêè "Òðèëèñíèê". Îêðåìèìè âèäàííÿìè âèéøëè:
äðàìà ó â³ðøàõ "Í³íà Ñàãàéäàê", êîìåä³ÿ "Íåçâè÷àé-
íèé óðîê", çá³ðêà êîìåä³é "Ñòàðå ñ³äëî", êîìåä³ÿ "Ðóêè
çàéíÿò³", çá³ðêà êîìåä³é òà äðàì "Ðàíî ÷è ï³çíî",
ï'ºñà-êàçêà "Äàðèíêà, Ãðèöü òà íå÷èñòà ñèëà". Ïîñòàâ-
ëåí³ ï'ºñè "Í³íà Ñàãàéäàê", "Ìèòüêî Íåãîäà"(Íåçâè-
÷àéíèé óðîê), "Ðàíî ÷è ï³çíî", "Ùàñëèâèé äîë³ ïîâî-
ðîò" (ó ñï³âàâòîðñòâ³), "Âè çàìîâëÿëè Ä³äà Ìîðîçà",
"Â íàø³ì ë³ñ³ îá'ÿâèâñÿ...", "Ñòàðå ñ³äëî", "Ðóêè çàé-
íÿò³!..". Àâòîð ñöåí³÷íî ùå íåâò³ëåíî¿ ï'ºñè ó â³ðøàõ
"Êîçàêè ³ Ëåéáà-øèíêàð", òåëåñåð³àëó "Äà÷í³ ïðèñò-
ðàñò³" òåëåïðîãðàìè "Ñèòóàö³ÿ", ïîâ³ñò³-êàçêè "Êëà-
ïîâóøêî ³ Ê" òà íèçêè îäíîàêò³âîê ³ åññå. Çà éîãî ñöå-
íàð³ºì áóëî â³äçíÿòî òåëåô³ëüì "Âè çàìîâëÿëè Ä³äà
Ìîðîçà?"; ïèñàâ òåêñòè ï³ñåíü äî òåëå- òà ê³íîô³ëüì³â.
Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ìåí³ ². Êîòëÿðåâñüêîãî.  ×ëåí Ñï³ëêè
òåàòðàëüíèõ ä³ÿ÷³â. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1979 ðîêó. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà
âóëèö³ Òðîñòÿíåöüê³é, 3.

Ïîìåð 11 ÷åðâíÿ  2005 ð. Ïîõîâàíèé íà Ì³ñüêîìó
(Áåðê³âö³ ) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 76-1-4).
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²âàí Çàõàðîâè÷ Áîéêî íàðîäèâñÿ 2 ëèñòîïàäà

1908 ð. â ñ. Íîâ³é Ãðåáë³ Ðîìåíñüêîãî ð-íó Ñóìñü-

êî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Õàðê³âñüêèé ²íñòèòóò íàðîäíî¿

îñâ³òè (1931). Áóâ ÷ëåíîì ë³òåðàòóðíî¿ îð-

ãàí³çàö³¿ "Ìîëîäíÿê". Ç 1938 ð. ïðàöþâàâ ó Öåí-

òðàëüí³é íàóêîâ³é á³áë³îòåö³ ÀÍ ÓÐÑÐ ãîëîâíèì

á³áë³îãðàôîì ç óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè. Ó÷àñíèê

Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 

Àâòîð çá³ðêè ïîåç³é: "Ïàðóþòü çåìë³";

çá³ðîê ïðîçè "×óì÷èðèê", "Íîâåëè çðîñòó"  òà

áàãàòüîõ á³áë³îãðàô³÷íèõ ïîêàæ÷èê³â, çîêðåìà -

äâîòîìíî¿ á³áë³îãðàô³¿ òâîð³â Ò. Ã.Øåâ÷åíêà. 

Ïîìåð 25 êâ³òíÿ 1970 ð. Ïîõîâàíèé  íà

Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ â Êèºâ³ (ä³ëÿíêà

38-5-41).
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²ÂÀÍ 
ÁÎÉÊÎ
ïîåò, 
á³áë³îãðàô

²âàí ßðåìîâè÷ Áîé÷àê íàðîäèâñÿ 16 ñ³÷íÿ

1921 ð. â ñ. Ï³ääóáöÿõ Ñëàâóòñüêîãî ð-íó Õìåëü-

íèöüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò

Îäåñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1952). Êàíäèäàò ô³ëî-

ëîã³÷íèõ íàóê. Áàãàòî ðîê³â ïðàöþâàâ çàâ³äóâà÷åì

â³ää³ëîì êðèòèêè òà ñòàðøèì ðåäàêòîðîì ïðîçè

æóðíàëó "Äí³ïðî".

Ïî÷àâ äðóêóâàòèñÿ  1954 ð. Àâòîð áàãàòüîõ

ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ ñòàòåé, íàðèñ³â, ðåöåíç³é

ïðî óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1958 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³  â

Ìèõàéë³âñüêîìó ïðîâóëêó, 8.

Ïîìåð 21 ëèñòîïàäà 1972 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà

48-38-6).
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Îëåêñàíäð Ìàêñèìîâè÷  Áîé÷åíêî íàðîäèâñÿ
22 ëèñòîïàäà 1903 ð. ó ì. Êèºâ³. Ïðàöþâàâ íà
çàë³çíèö³, çãîäîì - ðåöåíçåíòîì òà ðåäàêòîðîì
âèäàâíèöòâà "Ìîëîäèé á³ëüøîâèê". 1931 ð.
çàõâîð³â(âòðàòèâ ç³ð, íå âîëîä³â ðóêàìè). 1945 ð.
âèäàâ ïåðøó ÷àñòèíó ðîìàíó "Ìîëîä³ñòü", 1949-
ãî - äðóãó. Ðîìàí "Ìîëîä³ñòü" âèõîäèâ áàãàòüìà
ìîâàìè çàðóá³æíèõ êðà¿í. 

×ëåí  Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â ç 1945 ð. Ïðîæè-
âàâ ó Êèºâ³ íà âóë. Ê³ðîâà, òåïåð Ãðóøåâñüêîãî, 9.
Âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëüíó äîøêó íà áóäèíêó, äå
æèâ ïèñüìåííèê, òà íà áóäèíêó âîêçàëó ñòàíö³¿
Êè¿â - Ìîñêîâñüêèé, äå â³í  ïðàöþâàâ ó 1920-1926
ðð. Îäíà ³ç âóëèöü Êèºâà íàçâàíà éîãî ³ìåíåì. Íà
òåðèòîð³¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè ¹59 âñòàíîâëåíî ïî-
ãðóääÿ.

Ïîìåð 30 òðàâíÿ 1950 ðîêó, ïîõîâàíèé íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 1-1 öåíò-
ðàëüíà àëåÿ). Àâòîð ïàì'ÿòíèêà - ñêóëüïòîð
Â.².Îñíà÷.
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ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÁÎÉ×ÅÍÊÎ 
ïðîçà¿ê 

Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷ Áîëüøàê íàðîäèâñÿ 23
êâ³òíÿ 1922 ð. â ñ. Áåçóãë³âö³ ßãîòèíñüêîãî ðàéîíó
Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Â÷èâñÿ â Óêðà¿íñüêîìó êî-
ìóí³ñòè÷íîìó ãàçåòíîìó ó÷èëèù³ ³ì. Ì. Îñò-
ðîâñüêîãî â Õàðêîâ³, â Õàðê³âñüê³é ïîë³òîñâ³òí³é
øêîë³. Ïðàöþâàâ ó  ãàçåòàõ,  æóðíàëàõ, ãîëîâíèì
ðåäàêòîðîì æóðíàëó "Óêðà¿íà", ãîëîâîþ Äåðæê³íî
ÓÐÑÐ, ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì æóðíàëó "Óê-
ðà¿íñüêèé òåàòð". Àâòîð êíèæîê: "Íà ìèðí³é
çåìë³", "Ïðî òèõ, õòî â ïîë³", "Äðóç³ Àíäð³ÿ Ñòå-
ïàíîâè÷à", "Íà çåìë³ ïîë³ñüê³é", "Ñèëà ìîëîäà",
"Ð³äí³ ïðîñòîðè ìî¿", "Ñï³âàòè â ãàþ ñîëîâ'ÿì",
"Âàäèì", äîêóìåíòàëüíèõ ïîâ³ñòåé: "Ïî¿äåì çà
Äåñíó", "Ñëîâî ïðî ïîäîëÿíêó"; çá³ðîê ãóìîðó ³ ñà-
òèðè "Íåæîíàòèé ãîëîâà", "ßíãîë ³ç Òåðåøîê",
"Àíòðåêîò", "Àí³ãäîò", "Ãóñàê íà Áðîäâå¿",
çá³ðêè îäíîàêòíèõ ï'ºñ "Âàñ âèêëèêàº â÷èòåëüêà";
ïîâ³ñòåé "Ïðîâ³äíèê ó áåçîäíþ", "Ãëèáîêèé ÿð",
"Ãåë³îñ - áîã ñîíöÿ"; ðîìàí³â "Îáðàçà", "Íå
æóð³òüñÿ, ïðîôåñîðå", ïîâ³ñò³ äëÿ ä³òåé "Ùåä-
ðèê-âåäðèê". Çà êíèæêó "Ãóñàê íà Áðîäâå¿" ó
1967ð. óäîñòîºíèé Ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ïðåì³¿ ³ì. ß.
Ãàëàíà.  Â ßãîòèí³ íà Êè¿âùèí³ íàçâàíî øêîëó é
â³äêðèòî ìóçåé íà éîãî ÷åñòü.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1957 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ðºï³íà, òåïåð  Òåðåùåíê³âñüêà, 5.

Ïîìåð 18  ãðóäíÿ 1988 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³  Êèºâà  (ä³ëÿíêà 52).

ÂÀÑÈËÜ 
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²îàíí Ìàòâ³éîâè÷ Áîðåöüêèé , íàðîäèâñÿ ó

äðóã³é ïîëîâèí³ XVI ñò., ó ì. Á³ð÷³, Ëüâ³âñüêî¿

îáëàñò³.  Íàâ÷àâñÿ ó Ëüâ³âñüê³é  áðàòñüê³é øêîë³,

äå çãîäîì áóâ âèêëàäà÷åì, à 1604 ð. - ðåêòîðîì.

1615-1618 ðð. -  ïåðøèé ðåêòîð Êè¿âñüêî¿ áðàòñüêî¿

øêîëè. Áóâ ÷åíöåì, ïîò³ì-³ãóìåíîì Êèºâî-Ìè-

õàéë³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ. 9 æîâòíÿ 1620 ð.

âèñâÿ÷åíèé íà Êè¿âñüêîãî ìèòðîïîëèòà.  Áóâ öåð-

êîâíèì, ïîë³òè÷íèì ³ îñâ³òí³ì ä³ÿ÷åì, âèñîêî-

îñâ³÷åíîþ ëþäèíîþ ñâîãî ÷àñó. 

Àâòîð ÷èñëåííèõ òâîð³â ðåë³ã³éíîãî çì³ñòó,

ïîñëàíü, ëèñò³â, ïåðåäìîâ. Ïåðåêëàâ ç ãðåöüêî¿

óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ “Ëèñò  Ìåëåò³ÿ, ñâÿò³øîãî

ïàòð³àðõà îëåêñàíäð³éñüêîãî, äî âåëåáíîãî

ºïèñêîïà ²ïàò³ÿ Ïîò³ÿ...”. 

Ïîìåð 2 áåðåçíÿ 1631 ð. Ïîõîâàíèé ó Âèäó-

áèöüêîìó ìîíàñòèð³ Êèºâà.
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²ÎÂ 
ÁÎÐÅÖÜÊÈÉ
îñâ³òí³é ä³ÿ÷,
ë³òåðàòîð 

Îëåêñàíäð ²ñààêîâè÷ Áðîäñüêèé íàðîäèâñÿ 31

áåðåçíÿ 1913 ð. â ì. Êèºâ³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé

ïåä³íñòèòóò (1939). Ïðàöþâàâ ë³òêîíñóëüòàí-

òîì ó âèäàâíèöòâ³ "Ìîëîäèé á³ëüøîâèê". Ó÷àñ-

íèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ï³ñëÿ â³éíè ïðàöþâàâ ó

ðåäàêö³¿ ãàçåòè "Êîìñîìîëüñêîå çíàìÿ". 

Àâòîð êíèæîê: "Íàøà ÿáëîíüêà öâåòåò",

"Êàðóñåëü", "Êóçíå÷èêè", "Êòî íå âåðèò - âûõî-

äè!", "×òî ñêàçàëà ïåðåïåëêà?", "Ó ìàëåíüêîé

Ìàðèíî÷êè", "Êòî çäåñü æèâåò?", "Ñèíÿÿ äî-

ðîæêà", "Ìåäâåäü é ÷åðåïàõà", "Ñîëíöå óëûáíó-

ëîñü", "Ïðèêëþ÷åíèÿ ëèñåíêà", "Âîðîáåé íà çà-

ðÿäêå", "×óäî-ñàíè", "Îãîíüêè", "Ðàäîñòü ìîåé

æèçíè", "Íà ðîäíîì ïðîñòîðå"; ïîåòè÷íèõ çá³ðîê

äëÿ äîðîñëèõ "Â ýòè ãîäû", "Ñåðäöó áëèçêîå";

çá³ðîê ï³ñåíü äëÿ ä³òåé. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1946 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. ×êàëîâà , òåïåð  Î.Ãîí÷àðà, 24.

Ïîìåð 26 áåðåçíÿ 1992 ð.  

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÁÐÎÄÑÜÊÈÉ
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ªâà Ìàòâ³¿âíà Áóäíèöüêà íàðîäèëàñÿ 3

ñ³÷íÿ 1917 ð. â ì. Êèºâ³. Çàê³í÷èëà ìåõàí³÷íèé

òåõí³êóì (1936) òà Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé

³íñòèòóò (1941). Âèêëàäàëà â ìåõàí³÷íîìó

òåõí³êóì³ (ì. Çåëåíîäîëüñüê), ïðàöþâàëà íà çà-

âîä³, â ïðîåêòíîìó ³íñòèòóò³. 

Àâòîðêà ïîåòè÷íèõ çá³ðîê: "Âóëèöÿ ïåðøîãî

êîõàííÿ", "Âåñíà ÷è îñ³íü", "Êàì'ÿíà òðîÿíäà",

"Ñïàëàõè", "Çåëåíèé îñòð³â", "Îòçâóê",

"Ñâ³òëèöÿ", "Ïàìîðîçü", "Ïàäîëèñò".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1968 ð. Ïðîæèâàëà ó Êèºâ³

íà âóë. Ïðèëóæí³é,  8.

Ïîìåðëà 4 ëèñòîïàäà 1994 ð.  
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ªÂÀ 
ÁÓÄÍÈÖÜÊÀ
ïîåòåñà

Ôåä³ð Ìèêîëàéîâè÷ Áóðëàêà (Ãîðøêîâñü-

êèé) íàðîäèâñÿ 29 âåðåñíÿ 1902 ð. â ñ. Äîâãàëåâñü-

êîìó Òàðàùàíñüêîãî ð-íó íà Êè¿âùèí³. Çàê³í÷èâ

ðåàëüíå ó÷èëèùå â Òàðàù³ (1920). Ïðàöþâàâ

æóðíàë³ñòîì.

Äðóêóâàòèñü ïî÷àâ 1926 ð. â êè¿âñüê³é ãàçåò³

"Ïðîëåòàðñüêà ïðàâäà". Îêðåìèìè âèäàííÿìè

âèéøëè ïîâ³ñò³: "Êàð'ºðà àãðîíîìà Êó÷åðÿâîãî",

"Áèòâà íà Êîäèì³", "Îñòàï Âåðåñàé", "Ä³òè Êà-

ðàñüîâèõ"; ðîìàíè "Íàïåðåäîäí³", "Ìàðóñÿ Ãîí-

òà", "Ïîòîïëåí³ ïîðîãè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1940 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Òàðàñ³âñüê³é, 18.

Ïîìåð 10 æîâòíÿ 1972 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 33).
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Ôîêà Ôåäîðîâè÷ Áóðëà÷óê íàðîäèâñÿ 22 ëèï-

íÿ 1914 ð. â ñ. Ñí³æíîìó Ïîãðåáèùåíñüêîãî ðàéîíó

Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ ïëàíîâî-åêîíîì³÷íèé

òåõí³êóì òà â³éñüêîâó àêàäåì³þ. Ó÷àñíèê Äðóãî¿

ñâ³òîâî¿ â³éíè. Â³éñüêîâèé. Ãåíåðàë-ìàéîð. 

Ïèñàâ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Àâòîð êíèæîê "Âîç-

âðàùàéòåñü, àèñòû", "×åðíèãîâñêîãî ïîëêà ïîðó-

÷èê", "Ñîææåííûå ìîñòû", "Íåðæàâåþùèé êëè-

íîê".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1982 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ, òåïåð ².Ìàçåïè, 3.

Ïîìåð 26 âåðåñíÿ 1997 ð. Ïîõîâàíèé íà

â³éñüêîâîìó Ëóê'ÿí³âñüêîìó êëàäîâèù³ ñòîëèö³

(ä³ëÿíêà 6-7-21).
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ÔÎÊÀ 
ÁÓÐËÀ×ÓÊ
ïðîçà¿ê

Âàëåíòèí Ôåäîðîâè÷ Áóðë³í íàðîäèâñÿ 24

âåðåñíÿ 1909 ð. â ñ. Âåëèê³é Ëîç³âö³ Òàìáîâñüêî¿

îáëàñò³. Çàê³í÷èâ Ëåí³íãðàäñüêèé ïëàíîâî-åêî-

íîì³÷íèé ³íñòèòóò (1935). Ïðàöþâàâ ïåðøèì çà-

ñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà öåíòðàëüíî-ñòàòèñòè÷íî-

ãî  óïðàâë³ííÿ. Êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê.

Àâòîð êíèæîê: "Ïå÷àëè è ðàäîñòè",

"Ðîç'¿çíèé ³íñïåêòîð", "Ðîä ëþäñêîé", "Çåìñêèé

ñòàòèñòèê", "Ñòóïåíè æèçíè Ñåðãåÿ Âàëÿåâà",

"Öâåòîê íà ñêàëå", "Òóìàí íàä íåáîñêðåáàìè",

"Âåñíà ñâåòà".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1976 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ ïî

âóë. Ìå÷íèêîâà, 10/2.

Ïîìåð 30 ÷åðâíÿ 1995 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 52-À-3-9). 
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Þð³é(Ãåîðã³é) Ñåìåíîâè÷ Áóðëÿé íàðîäèâñÿ

11 ãðóäíÿ 1918 ð. â ì. Òàðàù³ íà Êè¿âùèí³.

Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî

óí³âåðñèòåòó (1941) òà àñï³ðàíòóðó â ²íñòèòóò³

ë³òåðàòóðè ÀÍ ÓÐÑÐ (1950). Ó÷àñíèê Äðóãî¿

ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðàöþâàâ ÿê æóðíàë³ñò, çîêðåìà,

çàñòóïíèêîì ðåäàêòîðà "Ë³òåðàòóðíî¿ Óêðà¿íè"

òà íà âèêëàäàöüê³é ðîáîò³ ó âóçàõ Êèºâà. Êàíäè-

äàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê. 

Àâòîð ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ êíèæîê:

"Çáðîºþ ñëîâà", "Âîëîäèìèð Ñîñþðà", "Ìèõàéëî

Ñòåëüìàõ", "Áîºöü æèòòÿ íîâîãî", "Æèòòÿ ³ ñëî-

âî"; ïîâ³ñò³ "Ñïàëàõ"; êíèæêè-àëüáîìó "Âîëîäè-

ìèð Ñîñþðà"; ³ñòîðè÷íîãî ðîìàíó "Ñâ³òàíîê". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1950 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà  ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè, 20. 

Ïîìåð 26 æîâòíÿ 1998 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà

54).

176

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â

ÞÐ²É 
ÁÓÐËßÉ
êðèòèê, ïðîçà¿ê

Áîðèñ Ñïèðèäîíîâè÷ Áóðÿê íàðîäèâñÿ 6 ñåðïíÿ
1913 ð. íà ñò. Ðóá³æíå  Ëóãàíñüêî¿ îáë. Ïðàöþâàâ ó ãà-
çåò³ "×åðâîíèé ïðàïîð" (ì. Ðóá³æíå).  Ó 1939 ð.
çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåð-
ñèòåòó. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðàöþâàâ -
ðåäàêòîðîì âèäàâíèöòâà "Â³ëüíà Óêðà¿íà", ãîëîâíèì
ðåäàêòîðîì Êè¿âñüêî¿ ê³íîñòóä³¿ õóäîæí³õ ô³ëüì³â ³ì.
Î. Ï. Äîâæåíêà.   Î÷îëþâàâ êîì³ñ³þ òåîð³¿ ë³òåðàòóðè
³ êðèòèêè ÑÏÓ. Äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð,
çàâ³äóâàâ êàôåäðîþ ê³íîçíàâñòâà â ²íñòèòóò³ òåàò-
ðàëüíîãî ìèñòåöòâà ³ì. ². Êàðïåíêà-Êàðîãî. 

Îäèí ç àâòîð³â ³ ðåäàêòîð³â "²ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿
ë³òåðàòóðè" ó 8-ìè ò. òà "²ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî ðà-
äÿíñüêîãî ê³íî" â 3-õ ò.  Àâòîð êíèæîê:  "ßê³â Êà÷ó-
ðà", "Çà çàêîíàìè êðàñè", "Íà çàõèñò ëþäñüêèõ
åìîö³é", à òàêîæ ðîìàíó "Òàðàñ Æóðáà", ïîíàä 300
ïðàöü ç ïèòàíü òåîð³¿ òà ³ñòîð³¿ ë³òåðàòóðè ³ ê³íîìèñ-
òåöòâà. Çà ñöåíàð³ºì Á. Áóðÿêà ïîñòàâëåíî äîêóìåí-
òàëüíèé ô³ëüì "ßðîñëàâ Ãàëàí". Ëàóðåàò Âñåñîþçíî¿
ïðåì³¿ â ãàëóç³ ë³òåðàòóðíî-õóäîæíüî¿ êðèòèêè
(1972), ëàóðåàò Ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ïðåì³¿ â ãàëóç³
ë³òåðàòóðíî-õóäîæíüî¿ êðèòèêè (1974).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1938 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà
âóë. Ì. Êîöþáèíñüêîãî, 2 òà íà âóë. Ïðåäñëàâèíñüê³é,
29.  

Ïîìåð 21 ëèñòîïàäà 1993 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 50). Àâòîð ïàì'ÿò-
íèêà - ñêóëüïòîð Ì. Ì. Ñóõîäîëîâ.

ÁÎÐÈÑ 
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Þð³é Îëåêñàíäðîâè÷ Áóðÿê³âñüêèé íàðîäèâñÿ

4 ÷åðâíÿ 1914 ð. â ì. Ðº÷èö³ Ãîìåëüñüêî¿ îáë. Ïðà-

öþâàâ æóðíàë³ñòîì. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Íàãîðîäæåíèé äâîìà îðäåíàìè ×åðâîíî¿ Ç³ðêè ³

ìåäàëÿìè. 

Îêðåìèìè âèäàííÿìè âèéøëè ï'ºñè:  "Çåëåíà

ðàêåòà", "Ïðàãà çàëèøàºòüñÿ ìîºþ", "Ä³ì ç äâî-

ìà àíòåíàìè", "Í³÷ ïåðåä ÷óäîì", "¯¿ ïåðøèé

êðîê"; çá³ðêè íàðèñ³â ³ îïîâ³äàíü "Ð³êè øóìëÿòü",

"Ðîçïîâ³ä³ ìî¿õ äðóç³â", "Íà ñâåòå ñòîèò æèòü",

"Âåòðû ðàçíûõ øèðîò"; ðîìàíó "Íå â³äðå÷óñü!" .

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1947 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ ².Ôðàíêà, 17.

Ïîìåð 18 ëèïíÿ 1973 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 28).
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ÞÐ²É 
ÁÓÐßÊ²ÂÑÜÊÈÉ
ïðîçà¿ê, 
äðàìàòóðã

Éîñèï Øìóëüîâè÷ Áóõá³íäåð íàðîäèâñÿ 25

ãðóäíÿ 1908 ð. â ì. ×åðíÿõîâ³ íà Æèòîìèðùèí³.

Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ïåä³íñòèòóò (1935). Áóâ íà

ïåäàãîã³÷í³é òà æóðíàë³ñòñüê³é ðîáîò³.

Ïèñàâ ºâðåéñüêîþ ìîâîþ. Îêðåìèìè âèäàí-

íÿìè âèéøëè çá³ðêè: "Áàáåíêî", "Êîìàíäèð Ñè-

çîâ", "Ë³ðè÷í³ ìîòèâè", "Îñòàíí³é ñí³ã", "Äîðîãà

æèòòÿ", "Ì³æ õâèëÿìè", "ßñíèìè î÷èìà", "Òîá³

ì³é äðóã", "Ñâ³òëèé ïîãëÿä", "Áëèçüêà äàëå÷³íü".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1937 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà  âóë. ×êàëîâà, òåïåð  Î.Ãîí÷àðà, 52.  

Ïîìåð 20 æîâòíÿ 1993 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà

52-1Ä-16).
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Îëåã Âàñèëüîâè÷ Áóöåíü íàðîäèâñÿ 4 áåðåç-

íÿ 1923 ð. â Êèºâ³. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëü-

òåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1951). Ïðàöþâàâ

íà ðàä³î, ó âèäàâíèöòâ³ "Âåñåëêà". 

Àâòîð çá³ðîê îïîâ³äàíü: "Ùî ðîçïîâ³â Êàëà-

÷èê", "Ç ðàíêó äî âå÷îðà", "Òàê ÷è íå òàê?", "Ãî-

ðîä óçèìêó", "Íå âàðòî îáðàæàòèñü", "Íàøå

â³äêðèòòÿ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1965 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Àâ³àö³¿, 8.

Ïîìåð 10 æîâòíÿ 1966 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 8-À).
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ÎËÅÃ 
ÁÓÖÅÍÜ
ïðîçà¿ê

Â³êòîð Äìèòðîâè÷ Âàêóëåíêî íàðîäèâñÿ 16
ãðóäíÿ 1921 ð. â ì. ²çþì³ íà Õàðê³âùèí³. Çàê³í÷èâ
ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó
òà Ë³ò³íñòèòóò ³ì. Î. Ì. Ãîðüêîãî. Ïðàöþâàâ ó
ðåäàêö³ÿõ ãàçåò "Ðàäÿíñüêà Óêðà¿íà" ³ "Ðàäÿíñü-
êå ìèñòåöòâî".

Íà ñöåíàõ áàãàòüîõ òåàòð³â Óêðà¿íè òà
³íøèõ êðà¿í ïîñòàâëåíî ê³ëüêà éîãî ï'ºñ. Àâòîð êî-
ìåä³¿ "Ï³ñíÿ ñåðöÿ", äðàìè "Ïîëòàâñüêà ôîðòå-
öÿ", êîìåä³¿ "Çîðÿí³ íî÷³"; çá³ðîê ï'ºñ "Âèéäè,
ä³â÷èíîíüêî", "Ï³ñíÿ ñåðöÿ"; çá³ðêè ïîâ³ñòåé òà
îïîâ³äàíü"Ãîì³í çåìë³"; ðîìàíó "Øóêàþ÷è öâ³òó
ïàïîðîò³", äèëîã³¿ "Òàê í³õòî íå ëþáèâ", ³ñòîðè÷-
íîãî ðîìàíó "Âñå éäå, âñå ìèíàº" â äâîõ òîìàõ;
êíèãè "Õìàðè ìèíóëèõ äí³â". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1957 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà   Ðóñàí³âñüê³é íàáåðåæí³é, 22.

Ïîìåð 10 ÷åðâíÿ 2000 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñî-
âîìó êëàäîâèù³  Êèºâà  (ä³ëÿíêà 99-1-1À).

Â²ÊÒÎÐ 
ÂÀÊÓËÅÍÊÎ
äðàìàòóðã, 
ïðîçà¿ê
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Âàíäà Ëüâ³âíà Âàñèëåâñüêà íàðîäèëàñÿ 21
ñ³÷íÿ 1905 ð. â ì. Êðàêîâ³. Çàê³í÷èëà Êðàê³âñüêèé
óí³âåðñèòåò (1923). Àâòîð ðîìàíó "Â³ò÷èçíà",
ïîâ³ñò³ "Çåìëÿ â ÿðì³", òðèëîã³¿ "Ï³ñíÿ íàä âîäà-
ìè" ("Âîãí³ íà áîëîòàõ", "Çîð³ â îçåð³", "Ð³êè ãî-
ðÿòü"), ïîâ³ñòåé "Ðàéäóãà", "Ïðîñòî ëþáîâ",
"Êîëè çàïàëàº ñâ³òëî", "Â òÿæê³é áîðîòüá³", áà-
ãàòüîõ êíèã íàðèñ³â, ë³áðåòòî îïåðè "Áîãäàí
Õìåëüíèöüêèé" (ó ñï³âàâòîðñòâ³ ç Î. Êîðí³é÷ó-
êîì). Áóëà ÷ëåíîì Âñåñâ³òíüî¿ Ðàäè Ìèðó.
Ïîâ³ñò³: "Ðàéäóãà" â³äçíà÷åíà Äåðæàâíîþ
ïðåì³ºþ ÑÐÑÐ â 1943 ð., "Ïðîñòî ëþáîâ" - ó 1946
ð., òðèëîã³ÿ "Ï³ñíÿ íàä âîäàìè" - â 1952 ð.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1940 ð.  Ïðîæèâàëà ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Àðòåìà, òåïåð Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 46, íà
âóë. Ê.Ë³áêíåõòà, òåïåð - Øîâêîâè÷íà, 10, äå
âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëüíó äîøêó. ²¿ ³ì'ÿ ïðèñâîºíî
îäí³é ç âóëèöü Êèºâà òà á³áë³îòåö³ äëÿ þíàöòâà.

Ïîìåðëà  29 ëèïíÿ 1964 ð. Ïîõîâàíà íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 1). Àâòîð íàä-
ãðîáêà ñêóëüïòîð Êàëü÷åíêî Ã.Í.
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ÂÀÍÄÀ 
ÂÀÑÈËÅÂÑÜÊÀ
ïðîçà¿ê

Ñòåïàí Âàñèëüîâè÷ Âàñèëü÷åíêî (Ïàíàñåí-
êî) íàðîäèâñÿ 8 ñ³÷íÿ 1878 ð. â ì. ²÷í³
×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ Êîðîñ-
òèø³âñüêî¿ â÷èòåëüñüêî¿ ñåì³íàð³¿ (1898) â÷èòå-
ëþâàâ íà Êè¿âùèí³. 1904 ð. íàâ÷àâñÿ â Ãëóõ³âñüêî-
ìó ó÷èòåëüñüêîìó ³íñòèòóò³. Ïðàöþâàâ ó Êèºâ³
çàâ³äóâà÷åì äèòÿ÷èì áóäèíêîì, â÷èòåëåì øêîëè
³ì. ².Ôðàíêà (1921-28).

Ñåðåä òâîð³â: "Êàðìàëþê", "Áóñóðìàí",
"Ìóæèöüêà àðèõìåòèêà", "Âèáðàí³ òâîðè",
"Àâ³àö³éíèé ãóðòîê", "Íà ïåðø³ ãóë³", "Âèáðàí³
îïîâ³äàííÿ", "Îëîâ'ÿíèé ïåðñòåíü", "Òàëàíò",
Òâîðè â 4-õ ò., Òâîðè â 3-õ ò. Ïåðåêëàâ óê-
ðà¿íñüêîþ ìîâîþ òâîðè Ãîãîëÿ, Êîðîëåíêà, Ëºñêî-
âà, Ñåðàôèìîâè÷à.

Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âóë. Ìåëüíèêîâà, 81. Íà
ôàñàä³ áóäèíêó âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëüíó äîøêó.
Ó ñòîëèö³  º âóëèöÿ éîãî ³ìåí³ òà á³áë³îòåêà.

Ïîìåð 11 ñåðïíÿ 1932 ð. Ïîõîâàíèé ó Êèºâ³ íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 1). Àâòîð ïàì'ÿò-
íèêà ñêóëüïòîð ².Ãîí÷àð.

ÑÒÅÏÀÍ 
ÂÀÑÈËÜ×ÅÍÊÎ
ïðîçà¿ê
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Ïà¿ñ³é Âåëè÷êîâñüêèé (ñâ³òñüêå ³ì'ÿ Ïåòðî)

íàðîäèâñÿ 21 ãðóäíÿ 1722 ð. â Ïîëòàâ³, â ñ³ì'¿ ïîë-

òàâñüêîãî ñâÿùåíèêà. 

Àâòîð â³äîìîãî òâîðó "Ïðî âíóòð³øíþ ìî-

ëèòâó", à òàêîæ áàãàòüîõ ïåðåêëàä³â ñòàðî-

ñëîâ'ÿíñüêîþ ìîâîþ, çîêðåìà áàãàòîòîìíîãî âè-

äàííÿ "Äîáðîòîëþá³º".

Ïðàöþâàâ ãðàâåðîì ó ìàéñòåðíÿõ ³ äðóêàðí³

Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè. Ìàíäðóâàâ ïî ìîíàñòè-

ðÿõ Óêðà¿íè é Ìîëäîâè. Ïîáóâàâ íà ãîð³ Àôîí, äå

âèñâÿ÷åíèé íà ñâÿùåíèêà ç ³ì'ÿì Ïà¿ñ³é.  1763 ð.

îñåëèâñÿ â ìîíàñòèð³ Ñâÿòîãî Äóõà á³ëÿ Äðàãî-

ìèðí³, ïîò³ì æèâ ó Ñåêóë³. Ç 1790 ð. ³ äî ê³íöÿ æèò-

òÿ áóâ àðõ³ìàíäðèòîì Íÿìåöüêîãî ìîíàñòèðÿ

(òåïåð íà òåðèòîð³¿ Ðóìóí³¿).

Íà éîãî ìîãèë³ âèêàðáóâàíî ñëîâà: "Òóò ñïî-

÷èâàº àðõ³ìàíäðèò ñòàðåöü Ïà¿ñ³é, ìàëîðîñ³ÿíèí".

Ïîìåð áëèçüêî 1795 ðîêó â Ðóìóí³¿.
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ÏÀ¯Ñ²É
ÂÅËÈ×ÊÎÂÑÜÊÈÉ
äðóêàð, 
ë³òåðàòîð

Ãðèãîð³é Äàâèäîâè÷ Âåðâåñ íàðîäèâñÿ 15

êâ³òíÿ 1920 ð. â ñ. Ïåòðîâ³ì Ïåòð³âñüêîãî ðàéîíó

Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé

óí³âåðñèòåò. Äîêòîð íàóê, ïðîôåñîð, àêàäåì³ê

ÍÀÍ Óêðà¿íè. 

Àâòîð ïðàöü: "À. Ì³öêåâè÷ â óêðà¿íñüê³é

ë³òåðàòóð³", "Þ. Ñëîâàöüêèé ³ Óêðà¿íà", "Òàðàñ

Øåâ÷åíêî ³ Ïîëüùà", "²âàí Ôðàíêî ³ ïèòàííÿ óê-

ðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ ë³òåðàòóðíî-ãðîìàäñüêèõ

âçàºìèí 70-90 ðð. XIX ñò.", "Ïðî òðàäèö³éíå é

íîâàòîðñüêå â ñëîâ'ÿíñüê³é ïîåç³¿ XX â³êó", "Ìàê-

ñèì Ðèëüñüêèé â êîë³ ñëîâ'ÿíñüêèõ ïîåò³â", "Óê-

ðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà â çàãàëüíîñëîâ'ÿíñüêîìó êîí-

òåêñò³" òà ³í. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1976 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Ñóâîðîâà, 1.

Ïîìåð 9 ñ³÷íÿ 2001 ð. Ïîõîâàíèé íà

Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 31).

ÃÐÈÃÎÐ²É 
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Âîëîäèìèð Ñòåïàíîâè÷ Âèãîâñüêèé íàðîäèâ-

ñÿ 1 ñ³÷íÿ 1929 ð. íà ñò. Æóæåë³ ªì³ëü÷èíñüêîãî

ðàéîíó Æèòîìèðñüêî¿ îáë. Â÷èâñÿ íà ðåäàêòîðñü-

êîìó ôàêóëüòåò³ Óêðà¿íñüêîãî ïîë³ãðàô³÷íîãî

³íñòèòóòó. Ïðàöþâàâ íà  Óêððàä³î. Ó÷àñíèê Äðóãî¿

ñâ³òîâî¿ â³éíè. 

Ñåðåä êíèæîê: ïîâ³ñòü "Âîãîíü þíîãî ñåðöÿ"

ïåðåêëàäåíà ðîñ³éñüêîþ, ëàòèñüêîþ, óçáåöüêîþ

ìîâàìè; çá³ðêà îïîâ³äàíü äëÿ ä³òåé "Íåçâè÷àéíà

ðîçâ³äêà".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1962 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà  âóë. Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåð 16 ëþòîãî 1987 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñî-

âîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 94 -7-20).
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ÂÎËÎÄÈÌÈÐ 
ÂÈÃÎÂÑÜÊÈÉ 
ïðîçà¿ê

Ïàíàñ Çàõàðîâè÷ Âèñ³êàí íàðîäèâñÿ 22 ëèïíÿ

1922 ð. â ñ. Ïîäîðîæíüîìó Ñâ³òëîâîäñüêîãî ð-íó

Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáë. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Áóâ ë³òïðàö³âíèêîì ãàçåòè "Ìîëîäü Óêðà¿íè".

Àâòîð êíèæîê ïðîçè äëÿ ä³òåé: "Äâ³ òîïîëüêè",

"Ãðóäî÷êà öóêðó" (ðàçîì ç Ì. Â. Ãíàòåíêî), "Â

ïå÷åð³ ñâÿòî¿ Ìàãäàëèíè", "Ïîäîðîæ íà Âîãíÿíó

Çåìëþ", "Ñòðàõîâèñüêî ç îäí³ºþ çÿáðîþ" (1968,

ïîñìåðòíî).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1962ð.  

Ïîìåð 4 áåðåçíÿ 1963 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 31).
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Ëåîí³ä Ìèêîëàéîâè÷ Âèøåñëàâñüêèé íàðî-
äèâñÿ 18 áåðåçíÿ 1914 ðîêó â ì. Ìèêîëàºâ³.
Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî
óí³âåðñèòåòó (1938). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè, íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè òà ìåäàëÿìè, Ïî-
÷åñíîþ Ãðàìîòîþ òà Ãðàìîòîþ Ïðåçèä³¿ Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. 

Àâòîð çá³ðîê: "Çäðàâñòâóé, ñîëíöå!", "×àé-
êà", "Ïåñíÿ ñ Äíåïðà", "Ìîëîäîñòü ìèðà", "Äîðî-
ãàìè ïðàâäè", "Ðîäñòâî", "Ïðîñòîð", "Åäèíñòâî
çåìëè", "Ùåäðîñòü", "Ýòî - Ðîäèíà ìîÿ!", "Çâå-
çäíûå ñîíåòû", "Ãîí÷àðíûé êðóã", "Ðàçíîëåòüå",
"Ñàäîâíèê", "Âåòâèñòîå äåðåâî", "Ãëîòîê âðåìå-
íè", "Ëîíî", "Îñíîâà", "Ðåêà", "Çà ãîëóáûì êîð-
äîíîì òèøèíû", "Ñêîâîðîäèíñêèé êðóã", "Ñíåæ-
íàÿ âåñíà", "Áëèçêàÿ çâåçäà", "Ãðóíò" (â ïåðå-
êëàä³ íà óêðà¿íñüêó ìîâó), "Ìîÿ ïëàíåòà", "Íàè-
çóñòü"; ê³ëüêîõ ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ äîñë³äæåíü  òà
êíèæîê äëÿ ä³òåé.  Ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ³ìåí³
Ò. Ã. Øåâ÷åíêà çà çá³ðêó ïîåç³é "Áëèçêàÿ çâåç-
äà"(1984) òà ïðåì³¿ ³ìåí³ Ï. Òè÷èíè(1975).

×ëåí ÑÐ ÑÐÑÐ ç 1939 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ ïî
âóë. Ëåí³íà, òåïåð Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 68, äå
âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëüíó äîøêó (2005).

Ïîìåð 26 ãðóäíÿ 2002 ð. Ïîõîâàíèé íà  Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 49Á).
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ËÅÎÍ²Ä
ÂÈØÅÑËÀÂÑÜÊÈÉ
ïîåò

Îñòàï Âèøíÿ (Ãóáåíêî Ïàâëî Ìèõàéëîâè÷)  íàðî-
äèâñÿ 11 ëèñòîïàäà 1889 ð. â ñ. Ãðóí³ Îõòèðñüêîãî ð-íó
Ñóìñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêó â³éñüêîâî-ôåëüäøåðñü-
êó øêîëó (1907), íàâ÷àâñÿ â Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³.
Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³. Ç  1921 ð. äðóêóâàâñÿ â ãàçåòàõ, çîêðå-
ìà â "Ñåëÿíñüê³é ïðàâä³", æóðíàë³ "×åðâîíèé ïåðåöü".

Îêðåìèìè âèäàííÿìè âèéøëî ïîíàä 150 êíèæîê ãó-
ìîðåñîê, ñàòèðè, ôåéëåòîí³â, îïîâ³äàíü. Ñåðåä íèõ: "Ä³ëà
íåáåñí³", "Âèøíåâ³ óñì³øêè ñ³ëüñüê³", "Óñì³øêè", çá³ðêè
"Ñàìîñò³éíà ä³ðêà", "Çåí³òêà", "Âåñíà-êðàñíà", "Âèø-
íåâ³ óñì³øêè", "Ìóäð³ñòü êîëãîñïíà", "Âåëèê³ ðîñò³òü",
Òâîðè â 2-õ ò., "Ìèñëèâñüê³ óñì³øêè", Òâîðè â 7-ìè ò.,
Òâîðè â 5-òè ò. Ïåðåêëàäàâ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ òâîðè Ì.
Ãîãîëÿ, À. ×åõîâà, Ìàðêà Òâåíà, ß. Ãàøåêà.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà  âóë.
×åðâîíîàðì³éñüê³é, òåïåð Âåëèê³é Âàñèëüê³âñüê³é, 6, äå
âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëüíó äîøêó. Éîãî ³ìåíåì íàçâàíî
âóëèöþ Êèºâà òà á³áë³îòåêó.

Ïîìåð 28 âåðåñíÿ 1956 ð. Ïîõîâàíèé ó Êèºâ³ íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 2). Àâòîðè ïàì'ÿòíèêà -
ñêóëüïòîð Ì.Ä.Äåêåðìåíäæ³  òà àðõ³òåêòîð ß.Â.Êîâáà-
ñà.
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Ãàëèíà Âàñèë³âíà Â³ãóðñüêà íàðîäèëàñÿ 28

÷åðâíÿ 1909 ð. â ñ. Þëèíöÿõ Ìàíüêîâåöüêîãî

ðàéîíó Â³ííèöüêî¿ îáë. Ïðàöþâàëà àãðîíîìîì,

á³áë³îòåêàðåì, âèõîâàòåëüêîþ äèòÿ÷îãî ñàäêà, â

ðåäàêö³ÿõ ãàçåò. Íàâ÷àëàñÿ â ³íñòèòóò³ ïåäà-

ãîã³â-äîøê³ëüíèê³â ïðè Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³. 

Ïåðåêëàäà÷êà ç á³ëîðóñüêî¿, ïîëüñüêî¿,

ðîñ³éñüêî¿ ìîâ (òâîðè ß. Êîëàñà, Ï. Áðîâêè, ². Øà-

ìÿê³íà, Â. Áèêîâà, Â. Êàðïîâà, Ê. Êðàïèâè, Ã. Çà-

ïîëüñüêî¿, Ì. Ëèíüêîâà, Â. Äàä³îìîâà, À. Ãóëÿøêè,

Â. Êîçüêà).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1962 ð. Ïðîæèâàëà ó Êèºâ³

íà  âóë. ×åëþñê³íö³â, òåïåð  Êîñòüîëüí³é, 3.

Ïîìåðëà 1 ñåðïíÿ 1990 ð. Ïîõîâàíà íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³  Êèºâà (êîëóìáàð³é).

183

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â

ÃÀËÈÍÀ
Â²ÃÓÐÑÜÊÀ
ïåðåêëàäà÷êà

Âîëîäèìèð Ìèêèòîâè÷ Â³ëüíèé (Âîë÷êîâ)

íàðîäèâñÿ 13 ëþòîãî 1921 ð. â ñ. Âåëèêîìèõàéë³âö³

Ïîêðîâñüêîãî ð-íó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáë.

Çàê³í÷èâ ìîâíî-ë³òåðàòóðíèé ôàêóëüòåò

Êè¿âñüêîãî ïåä³íñòèòóòó. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿

â³éíè. Çàâ³äóâàâ â³ää³ëîì æóðíàëó "Óêðà¿íà". 

Àâòîð çá³ðîê ïîåç³é: "Ëþáëþ æèòòÿ",

"Ñâ³òè, íàøå ñîíöå", "Ðîñè íà êâ³òàõ", "Òâîº ïî-

âíîë³òòÿ", "Ñîíÿ÷íà ñîíàòà", "Ë³ðè÷íèé íàñòóï",

"Ï³ñíÿ îïîëóäí³", "Íåîïàëèìà ñîâ³ñòü"; ïîâ³ñòåé

"Çäðàñòóéòå, ìàìî", "Òàê ïî÷èíàëîñü êîõàííÿ",

"Íå îñóäè äàðåìíî", "Äåíü íåñê³í÷åííèé"; ðî-

ìàí³â "Òè íà ñâ³ò³ îäíà", "Æèòí³ Ãîðè", "Âîãíÿí³

òðîÿíäè", "Êîìó ñï³âàþòü æàéâîðîíêè", "Âèñîêà

ïðîáà"; áàãàòüîõ êíèæîê ïóáë³öèñòèêè.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1956 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Òîëñòîãî, 25.

Ïîìåð 2 æîâòíÿ 1981 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 47).
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Ïåòðî ßêèìîâè÷ Â³ëüõîâèé íàðîäèâñÿ 25 âå-

ðåñíÿ 1900 ð. â ñ. Â'ÿç³âêó íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³.

Çàê³í÷èâ â÷èòåëüñüêó ñåì³íàð³þ. Â÷èòåëþâàâ,

ïðàöþâàâ æóðíàë³ñòîì, ðåäàêòîðîì ó Äåðæë³òâè-

äàâ³. Íàãîðîäæåíèé îðäåíîì Òðóäîâîãî ×åðâîíîãî

Ïðàïîðà òà ìåäàëÿìè. 

Àâòîð çá³ðêè îïîâ³äàíü:  "Çóáàòà áàáà",

ïîâ³ñò³ "Íåáîÿíè"; ðîìàí³â: "Çåëåíà ôàáðèêà",

"Íà áåðåãàõ äâîõ ð³ê"; ïîâ³ñòåé ³ îïîâ³äàíü "Ó Òî-

ïîëèíîìó", êíèæîê íàðèñ³â.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1935 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Ïóøê³íñüê³é, 1/3.

Ïîìåð 14 æîâòíÿ 1975 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 20).
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ÏÅÒÐÎ
Â²ËÜÕÎÂÈÉ
ïðîçà¿ê

Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷ Â³íãðàíîâñüêèé íàðî-
äèâñÿ 7 ëèñòîïàäà 1936 ð. â ì. Ïåðâîìàéñüêó íà
Ìèêîëà¿âùèí³. Çàê³í÷èâ Âñåñîþçíèé ²íñòèòóò
ê³íåìàòîãðàô³¿. Àêòîð, ê³íîðåæèñåð, ïîñòàíîâíèê
õóäîæí³õ òà äîêóìåíòàëüíèõ ô³ëüì³â. 

Àâòîð êíèæîê: "Àòîìí³ ïðåëþäè", "Ñòî ïî-
åç³é", "Ïîåç³¿", "Íà ñð³áí³ì áåðåç³", "Êè¿â", "Ãó-
áàìè òåïëèìè ³ îêîì çîëîòèì", "Öþ æ³íêó ÿ ëþá-
ëþ", "Ç îá³éíÿòèõ òîáîþ äí³â"; çá³ðîê äëÿ ä³òåé
"Àíäð³éêî-ãîâîð³éêî", "Ìàê", "Ë³òí³é ðàíîê",
"Ë³òí³é âå÷³ð", "Ëàñò³âêà á³ëÿ â³êíà", "Íà äîá-
ðàí³÷"; ïîâ³ñòåé "Ïåðâ³íêà", "Ñ³ðîìàíåöü", "Ó
ãëèáèí³ äîù³â"; ðîìàíó "Ñåâåðèí Íàëèâàéêî".

Ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ìåí³ Ò. Ã.
Øåâ÷åíêà(1984) çà çá³ðêè òâîð³â äëÿ ä³òåé
"Ë³òí³é ðàíîê", "Ë³òí³é âå÷³ð", "Ëàñò³âêà á³ëÿ
â³êíà", "Íà äîáðàí³÷"; ë³òåðàòóðíî¿ ïðåì³¿ "Áëà-
ãîâ³ñò" òà ïðåì³¿ Ôóíäàö³¿ Àíòîíîâè÷³â (ÑØÀ).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1962 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. ×êàëîâà, òåïåð  Î.Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåð 26 òðàâíÿ 2004 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 49 À-1-2).

ÌÈÊÎËÀ 
Â²ÍÃÐÀÍÎÂÑÜÊÈÉ
ïîåò, ïðîçà¿ê
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Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷ Âëàäêî íàðîäèâñÿ

26 ãðóäíÿ 1900 ð. â ì. Ëåí³íãðàä³, òåïåð Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé Âèùèé ²íñòèòóò

íàðîäíî¿ îñâ³òè ³ì. Äðàãîìàíîâà. Ç 1917 ð. ïðàöþ-

âàâ ó ãàçåòàõ ³ æóðíàëàõ. Â ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿

â³éíè - íà Óêðà¿íñüê³é ðàä³îñòàíö³¿ ³ìåí³ Ò.Ã.

Øåâ÷åíêà â Ñàðàòîâ³. Ïî â³éí³ - êîðåñïîíäåíòîì

"Ë³òåðàòóðíî¿ ãàçåòè".

Cåðåä òâîð³â: ðîìàí "Àðãîíàâòè Âñåñâ³òó";

çá³ðêà "12 îïîâ³äàíü"; ðîìàíè "Íàùàäêè ñê³ô³â",

"Ñèâèé êàï³òàí"; çá³ðêà "×àð³âí³ îïîâ³äàííÿ";

ïîâ³ñò³ "Ïîçè÷åíèé ÷àñ", "Ô³îëåòîâà çàãèáåëü";

ðîìàí "Çàë³çíèé áóíò"; Òâîðè â 5-òè òîìàõ. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Äàðâ³íà, 8.

Ïîìåð 21 êâ³òíÿ 1974 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 8À).
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ÂÎËÎÄÈÌÈÐ
ÂËÀÄÊÎ 
æóðíàë³ñò,
ïðîçà¿ê

Îëåêñà Ôåäîðîâè÷ Âëèçüêî íàðîäèâñÿ 17 ëþ-

òîãî 1908 ð. â ñ. Êîðîñòåí³ Íîâãîðîäñüêî¿ îáëàñò³.

1917 ð. ñ³ì'ÿ ïåðå¿õàëà â ñ.Ñèíãà¿âêó Çâåíèãîðîäñü-

êîãî ðàéîíó íà ×åðêàùèí³, çâ³äêè áóâ ðîäîì áàòü-

êî. Â÷èâñÿ íà ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³ Êè¿âñüêî-

ãî Âèùîãî ²íñòèòóòó íàðîäíî¿ îñâ³òè ³ì. Äðàãîìà-

íîâà. Ïåðøèé â³ðø "Ñåðöå íà íîðä" íàäðóêóâàâ

1925 ð. â æóðíàë³ "Ãëîáóñ".  

Àâòîð çá³ðîê: "Çà âñ³õ ñêàæó", "Ïîåç³¿",

"Æèâó, ïðàöþþ", "Êíèãà áàëàä", "Ðåéñ", "Âèá-

ðàí³ ïîåç³¿", "Ìîº óäàðíå", "Ì³é äðóã Äîí-Æó-

àí", "Âèáðàí³ ïîåç³¿", "Âîãîíü ëþáîâ³".

Ðîçñòð³ëÿëè  Î. Âëèçüêà 16 ãðóäíÿ 1934 ð. åí-

êàâåäèñòè ³ òàºìíî ïîõîâàëè ó Êèºâ³ íà

Ëóê'ÿí³âñüêîìó êëàäîâèù³ ó áðàòñüê³é ìîãèë³

(ä³ëÿíêà 7).
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Ìàðêî Âîâ÷îê (Ìàð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà
Â³ë³íñüêà-Ìàðêîâè÷) íàðîäèëàñÿ 22(10) ãðóäíÿ
1833 (1834) ð. â ñ. ªêàòåðèíîâö³ íà Îðëîâùèí³
(Ðîñ³ÿ).1845-48 ðð. â÷èëàñÿ â Õàðê³âñüêîìó
ïàíñ³îí³. Ï³çí³øå ïðîæèâàëà â Îðë³, ïîò³ì ïåðå¿õà-
ëà íà Óêðà¿íó.

Æèëà â ×åðí³ãîâ³ (1851-53), ó Êèºâ³ (1853-
55), Íåìèðîâ³ (1856-58), äå íàïèñàëà "Íàðîäí³
îïîâ³äàííÿ". Ç 1858 ð. ó Ïåòåðáóðç³, äå âïåðøå
çóñòð³ëàñü ç Ò. Øåâ÷åíêîì.

Ç 1871 ð. âèäàâàëà æóðíàë "Ïåðåâîäû ëó÷øèõ
èíîñòðàííûõ ïèñàòåëåé", äå äðóêóâàëà ³ ñâî¿ ïåðå-
êëàäè òâîð³â Æþëÿ Âåðíà, Â³êòîðà Ãþãî, Àíäåðñå-
íà òà ³íøèõ. Ñåðåä ¿¿ òâîð³â: ïîâ³ñòü "²íñòèòóò-
êà", "Æèâà äóøà", "Â ãëóøèí³", "Êàçêè ³ áóâàëü-
ùèíè", óïîðÿäêóâàëà çá³ðêó "Äâ³ñò³ óêðà¿íñüêèõ
ï³ñåíü". Îñòàíí³ ðîêè æèòòÿ Ìàðêî Âîâ÷îê ïðîâå-
ëà íà Ï³âí³÷íîìó Êàâêàç³, ñïî÷àòêó â ì. Àëåêñàí-
äðîâñüêîìó (1899-1906 ðð.), à ïîò³ì â ì. Íàëü÷èê.
Ïðîæèâàëà â Êèºâ³ íà âóëèö³ Ãåðî¿â ðåâîëþö³¿, òå-
ïåð Òðüîõñâÿòèòåëüñüê³é, 4, äå âñòàíîâëåíî ìå-
ìîð³àëüíó äîøêó. 

Ïîìåðëà Ìàðêî Âîâ÷îê 10 ñåðïíÿ (28 ëèïíÿ)
1907 ðîêó â ì. Íàëü÷èê.
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ÌÀÐÊÎ
ÂÎÂ×ÎÊ
ïèñüìåííèöÿ, 
ïåðåêëàäà÷êà

Âàñèëü Îëåêñàíäðîâè÷ Âîéöåõîâè÷ íàðîäèâñÿ

5 ñ³÷íÿ 1913 ð. â ì. Êðàñíîêóòñüêó íà Õàðê³âùèí³.

Çàê³í÷èâ Áîãîäóõ³âñüêèé ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèé

òåõí³êóì (1930). Ïðàöþâàâ ó ïîøóêîâèõ åêñïå-

äèö³ÿõ ó Ñåðåäí³é Àç³¿ òà íà Óêðà¿í³. Â ðîêè Äðóãî¿

ñâ³òîâî¿ â³éíè ïåðåáóâàâ ó ïàðòèçàíñüêîìó

ç'ºäíàíí³ Ñèäîðà Êîâïàêà. Ãåðîé Ðàäÿíñüêîãî Ñî-

þçó.  

Àâòîð êíèæîê "Ñòî äí³â çâèòÿãè", "Ôðîíò

íà Ïîë³ññ³".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1976 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Ñóâîðîâà, 13.

Ïîìåð 22 êâ³òíÿ 1987 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 52).
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Òåòÿíà ²ëë³âíà  Âîëã³íà íàðîäèëàñÿ 3 ëèïíÿ

1911 ð. â ì. Æìåðèíö³ íà Â³ííè÷÷èí³. Â÷èëàñÿ â

Êè¿âñüêîìó   Âèùîìó ³íñòèòóò³ íàðîäíî¿ îñâ³òè

³ì. Äðàãîìàíîâà, çàê³í÷èëà ñöåíàðíî-ðåäàêòîðñü-

êèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó ê³íåìàòî-

ãðàô³¿ (1934). Ïðàöþâàëà â ïðåñ³.

Ñåðåä òâîð³â: "Ãîðîä íàä Äíåïðîì", "Âàðå-

íèêè ñ âèøíÿìè" (îïîâ³äàííÿ ³ êàçêè), "Êàê ñîë-

íûøêî âñåõ ïîìèðèëî", "×àøà æèçíè", "Çåìíàÿ

îñü". Ïåðåêëàëà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ íèçêó òâîð³â Ò.

Øåâ÷åíêà, ². Ôðàíêà, Ì. Êîöþáèíñüêîãî, Ï. Òè-

÷èíè, Ì. Ðèëüñüêîãî, Â.Ñîñþðè, Â. Ìàëèøêà òà ³í.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1945 ð. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³

íà âóëèö³ Ëåí³íà, òåïåð  Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåðëà 14 ÷åðâíÿ 1981 ð. Ïîõîâàíà ó Êèºâ³

íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (êîëèøíÿ êàòîëèöüêà

ä³ëÿíêà, 13).
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ÒÅÒßÍÀ
ÂÎËÃ²ÍÀ 
ïîåòåñà

Âîëîäèìèð Ìîíîìàõ íàðîäèâñÿ 1053 ð. Ñèí
Âåëèêîãî êíÿçÿ êè¿âñüêîãî Âñåâîëîäà ßðîñëàâè÷à.
1094 ð. ñòàâ Ïåðåÿñëàâñüêèì êíÿçåì. Íà çàïðî-
øåííÿ êè¿âñüêèõ áîÿð îá³éìàâ âåëèêîêíÿæèé ñò³ë
ç 1113 ð. Âîëîäèìèð îá'ºäíàâ êðà¿íó, çì³öíèâ
ì³æíàðîäí³ ïîçèö³¿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³.  Çä³éñíèâ ïðàâ-
íè÷î-ô³íàíñîâ³ ðåôîðìè, ÿê³ óâ³éøëè äî "Ðóñüêî¿
ïðàâäè" é â³äîì³ ÿê Ñòàòóò Âîëîäèìèðà Ìîíîìà-
õà. 

"Ïîâ÷àííÿ"  Ìîíîìàõà,  ùî ì³ñòèòü ³ñòîðè-
êî-ïîáóòîâ³, êóëüòóðí³ ñþæåòè, ìîðàëüí³ ïîâ÷àí-
íÿ, àäðåñîâàíî ìîëîäîìó ïîêîë³ííþ. 

Íàäáàííÿ Â. Ìîíîìàõà - âèïðàâëåíà é óêëà-
äåíà çà éîãî ïî÷èíó "Ïîâ³ñòü ìèíóëèõ ë³ò". Éîãî
ë³òåðàòóðíà òâîð÷³ñòü, ñòàëà âåëèêèì âíåñêîì ó
ðîçâèòîê óêðà¿íñüêî¿ ³ ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè.

Ïîìåð   1125 ð. ïîáëèçó Ïåðåÿñëàâà, ïîõîâà-
íèé â ñàðêîôàç³ â Ñîô³éñüêîìó ñîáîð³ Êèºâà.

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ 
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Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷ Âîëîñåíêî íàðî-

äèâñÿ 25 ãðóäíÿ 1934 ð. â ñ. Êðèâ÷³ Áðàãèíñüêîãî

ðàéîíó Ãîìåëüñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêå

ó÷èëèùå ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà òà Ë³òåðàòóð-

íèé ³íñòèòóò  ³ìåí³ Î. Ì. Ãîðüêîãî. Ïðàöþâàâ õó-

äîæíèêîì-äåêîðàòîðîì òà íà òâîð÷³é ðîáîò³. 

Àâòîð êíèæîê: "Íàøè ñíû ñòàíîâÿòñÿ êîðî-

÷å", "Õàé áóäå â äîì³ õë³á", ''Ïðîäóêòû äëÿ ãîðî-

äà". 

×ëåí ÑÏ Óêðà¿íè ç 1991 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà  âóë. Óðèöüêîãî, 17.

Çàãèíóâ â àâòîêàòàñòðîô³ 28 ëèñòîïàäà

1996ð.  â ×åõ³¿. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâîìó êëàäî-

âèù³ â Êèºâ³ (êîëóìáàð³é, ä³ëÿíêà 5, ïîñåðåäèí³).
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ÂÎËÎÄÈÌÈÐ
ÂÎËÎÑÅÍÊÎ
ïðîçà¿ê

²âàí ²âàíîâè÷ Âîëîøèí íàðîäèâñÿ 10 æîâòíÿ

1905 ð. â Êèºâ³. Çàê³í÷èâ õóäîæíüî-ïðîìèñëîâèé

òåõí³êóì. Ïðàöþâàâ ðîá³òíèêîì, ìàòðîñîì, æóð-

íàë³ñòîì. 

Ñåðåä òâîð³â: "Îëåêñàíäð Ãðèøêî", "Ñà-

ìîöâ³òè", "Íàääí³ïðÿíñüê³ âèñîòè", "Ç ìîðÿ íà-

ðîäíîãî" , "Äí³ õóäîæíèêà", "Ìàÿ÷îê" , "Êðèø-

òàëåâ³ âîãí³", "Õóäîæíèêè", "Ñàøêî Ðîäåíü".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1948 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà   Ðóñàí³âñüê³é íàáåðåæí³é, 12/1.

Ïîìåð 15 ñåðïíÿ 1973 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñîâî-

ìó êëàäîâèù³ Êèºâà  (ä³ëÿíêà 7-8-13).
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ïðîçà¿ê
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Ñåðã³é ²ëàð³îíîâè÷ Âîñêðåêàñåíêî íàðîäèâñÿ
19 æîâòíÿ 1906 ð. â ñ. Ëàç³ðö³ Êàí³âñüêîãî ð-íó
×åðêàñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ïåäàãîã³÷íèé
òåõí³êóì (1928). Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ ãàçåò ³
æóðíàë³â. Ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè - êîðåñïîí-
äåíò ãàçåòè "Çà Ðàäÿíñüêó Óêðà¿íó". 

Àâòîð çá³ðîê ïîåç³é: "Ïîåç³¿", "Âçàãàë³ ³ çîê-
ðåìà", "Áåðåçîâà êàøà", "Íå òîé ãåðîé, ó êîãî
øàïêà íàáàêèð", "Ç ïåðöåì!", "² âñåðéîç, ³ æàðòî-
ìà", "ß âàñ òðîøêè ïîòóðáóþ", "Áóäüìî ùå êðà-
ùèìè", "Ïîäèâèñü íà ñåáå çáîêó", "² òàê äàë³",
"Íà òîìó ³ íà öüîìó ñâ³ò³", "Ñàòèðè÷í³ ì³í³àòþ-
ðè", "Ïëÿìè íà ñîâ³ñò³", "Íå êðèâè äóøåþ", "Ïî
êîíþ ³ ïî ãîëîáëÿõ", "Ùî áóâàº, òå áóâàº", "Ðâèñü
óâèñü, àëå é ï³ä íîãè äèâèñü"; ñïîãàä³â "Ïîðòðåòè
çáëèçüêà". Ïåðåêëàâ ïîåìó Î. Òâàðäîâñüêîãî "Âà-
ñèëü Òüîðê³í".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1936 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ëåí³íà, íèí³ Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåð 16 òðàâíÿ 1979 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 33). Àâòîð
ïàì'ÿòíèêà - Ëåîí³ä Âîñêðåêàñåíêî.
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ÑÅÐÃ²É
ÂÎÑÊÐÅÊÀÑÅÍÊÎ
ïîåò

Ìèêîëà Ê³íäðàòîâè÷ Âîðîíèé íàðîäèâñÿ 19
ãðóäíÿ (25 ëèñòîïàäà) 1871 ð. íà
Äí³ïðîïåòðîâùèí³.  Íàâ÷àâñÿ ñïî÷àòêó â
Õàðê³âñüê³é, à ïîò³ì ó Ðîñòîâñüê³é ðåàëüí³é øêîë³.
×åðåç êîíôë³êò ³ç øê³ëüíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ çìó-
øåíèé çàëèøèòè íàâ÷àííÿ ³ ÿê "â³ëüíîäóìåöü"
ïîòðàïèâ ï³ä æàíäàðìñüêèé íàãëÿä. Ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ òåðì³íó íàãëÿäó âè¿æäæàº çà êîðäîí.
1897 ð. ïîåò ïîâåðòàºòüñÿ íà Óêðà¿íó: çàé-
ìàºòüñÿ òåàòðàëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, à ç 1901 ð. ³äå
íà äåðæàâíó ñëóæáó, âèñòóïàþ÷è âîäíî÷àñ ó ïðåñ³
ç ïîåç³ÿìè. 1910 ðîêó Âîðîíèé ïåðå¿æäæàº äî
Êèºâà, äå ö³ëêîì â³ääàºòüñÿ ë³òåðàòóðí³é ïðàö³.
Éîãî ïåðó íàëåæàòü "Ë³ðè÷í³ â³ðø³", "Ïîåç³¿",
"Âèáðàí³ òâîðè", ïåðåêëàäè "²íòåðíàö³îíàëó",
"Ìàðñåëüºçè". 

Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âóëèö³ Ïàíüê³âñüê³é, 8.
Ðîçñòð³ëÿíèé   7 ÷åðâíÿ 1938 ð. çà âèðîêîì

îñîáëèâî¿ òð³éêè ÓÍÊÂÑ Îäåñüêî¿ îáëàñò³.  

ÌÈÊÎËÀ 
ÂÎÐÎÍÈÉ 
ïîåò

НБ
 Н
ПУ

 ім
ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



Ïëàòîí Ìèêèòîâè÷ Âîðîíüêî íàðîäèâñÿ 1
ãðóäíÿ 1913 ð. â ñ. ×åðíå÷÷èí³ Îõòèðñüêîãî ð-íó íà
Ñóìùèí³. 1929 ð. âñòóïèâ äî Õàðê³âñüêîãî àâòî-
øëÿõîâîãî òåõí³êóìó, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ÿêîãî ïðà-
öþâàâ ó Òàäæèêèñòàí³.   Íàâ÷àâñÿ â Ë³òåðàòóðíî-
ìó ³íñòèòóò³ ³ì. Î.Ì. Ãîðüêîãî. Ïðàöþâàâ ó
Ñï³ëö³ ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè.

Ñåðåä éîãî âèäàíü: çá³ðêè ïîåç³é "×èòàíî÷-
êà", "Äîáðèé ðàíîê", "Äðàã³ äðóãàð³"; Òâîðè â 4-õ
òîìàõ òà áàãàòî ³í. Ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿
ÑÐÑÐ çà çá³ðêè â³ðø³â "Äîáðèé ðàíîê", "Ñëàâåí
ìèð" (1951) òà Ðåñïóáë³êàíñüêî¿  ïðåì³¿ ³ì. Ì. Îñ-
òðîâñüêîãî çà  çá³ðêó "Äðàã³ äðóãàð³" (1962). 1972
ð. çà çá³ðêó ïîåç³é  óäîñòîºíèé Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿
Óêðà¿íè ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà;  1976 ð. çà çá³ðêè
â³ðø³â "×èòàíî÷êà", "Ñí³æíà ç³ðêà ãîðèòü",
"Îáë³òàâ æóðàâåëü", "Âñ³ì ïî ñ³ì", äðàìàòè÷íó
ïîåìó "Êàçêà ïðî ×óãàéñòðà" â³äçíà÷åíèé
ïðåì³ºþ ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1944 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, òåïåð Âåëèê³é Âà-
ñèëüê³âñüê³é, 6.

Ïîìåð 10 ñåðïíÿ 1988 ð. ó Êèºâ³. Ïîõîâàíèé
íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ ñòîëèö³  (ä³ëÿíêà 2).
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ÏËÀÒÎÍ
ÂÎÐÎÍÜÊÎ 
ïîåò

Ì³ñöå ³ äàòà íàðîäæåííÿ ²îàíèê³ÿ
Ãàëÿòîâñüêîãî òî÷íî íå âñòàíîâëåí³.  1640-õ ðð.
çàê³í÷èâ Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêó êîëåã³þ, ïîò³ì
âèêëàäàâ òàì ðèòîðèêó,  1659-64 ðð. áóâ
ðåêòîðîì. Ë³òåðàòóðíà ñïàäùèíà - áëèçüêî
äâàäöÿòè òâîð³â, íàïèñàíèõ óêðà¿íñüêîþ òà
ïîëüñüêîþ ìîâàìè. Íàéá³ëüøó ïîïóëÿðí³ñòü
çäîáóëà êíèæêà "Êëþ÷ü ðàçóìºí³ÿ", ùî ïðîòÿãîì
êîðîòêîãî ÷àñó âèòðèìàëà òðè âèäàííÿ (1659,
1663, 1665). Äî âèäàííÿ äîäàíî ïåðøèé
óêðà¿íñüêèé êóðñ ãîì³ëåòèêè - òðàêòàò "Íàóêà,
àëáî Ñïîñîá çëîæåíÿ êàçàííÿ", äå âèêëàäåíî
òåîðåòè÷í³ çàñàäè ñòâîðåííÿ óêðà¿íñüêî¿
áàðîêîâî¿ ïðîïîâ³ä³. Îñíîâí³ òâîðè ².
Ãàëÿòîâñüêîãî: "Íåáî íîâå"; "Ðîçìîâà
Á³ëîöåðê³âñüêà"; "Ñòàðà öåðêâà"; òðàêòàòè
"Ëåá³äü" òà "Àëüêîðàí Ìàãîìåòà". Ç 1669 ð. é äî
ê³íöÿ æèòòÿ òóâ àðõ³ìàíäðèòîì ªëåöüêîãî
ìîíàñòèðÿ â ×åðí³ãîâ³.

Ïîìåð 12 ñ³÷íÿ 1688 ðîêó.   
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Ìå÷èñëàâ Åäìóíäîâè÷ Ãàñêî íàðîäèâñÿ 27

ñ³÷íÿ 1907 ð. â ì. Ëóöüêó. Çàê³í÷èâ ²íñòèòóò íà-

ðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà ó Õàðêîâ³, àñï³ðàíòóðó

²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè òà ìèñòåöòâà. Çà á³ëüøî-

âèöüêîãî ðåæèìó ïåðåñë³äóâàíèé, äîâã³ ðîêè

ïðîâ³â ó êîíöòàáîðàõ ÑÐÑÐ.

Àâòîð ïîåòè÷íèõ çá³ðîê: "Îáàá³÷ êîðäîíó",

"Øëþ âàì ñâ³é ïðèâ³ò", "Íàä àåðîäðîìîì", "Ïî-

åç³¿", "Ëàíêè æèòòÿ"; êíèæîê åòþä³â "Ïðî ùî

ðîçïîâ³äàþòü ìàëþíêè Òàðàñà Øåâ÷åíêà", "Ó

êîë³ Øåâ÷åíêîâèõ òà Ãîãîëåâèõ äðóç³â", "Ïîøóêè

òà çíàõ³äêè". Ïðàöþâàâ ó ãàëóç³ ïîåòè÷íîãî é ïðî-

çîâîãî ïåðåêëàäó ïåðåâàæíî ç ïîëüñüêî¿ òà

àíãë³éñüêî¿ ìîâ.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1956 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Ì.Êîöþáèíñüêîãî, 2.

Ïîìåð 5 ëèñòîïàäà 1996 ð.  
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ÌÅ×ÈÑËÀÂ 
ÃÀÑÊÎ
ïîåò, ïðîçà¿ê

Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷ Ãäàëü íàðîäèâñÿ 4 òðàâíÿ

1941 ð. â ñ. ×îâãóçîâ³ Òåîô³ïîëüñüêîãî ðàéîíó

Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé òåàò-

ðàëüíèé ³íñòèòóò.

Àâòîð ïîåòè÷íèõ êíèæîê "ßñåíè ïðè äîðîç³",

"Ìîëîäèé â³òåð",   "Ïîëêâà".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ.  Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà  âóë.

Ñîëîì'ÿíñüê³é, 10.

Ïîìåð 29 êâ³òíÿ 2000 ð.

ÃÐÈÃÎÐ²É 
ÃÄÀËÜ
ïîåò

НБ
 Н
ПУ

 ім
ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



²íîêåíò³é Ã³çåëü  íàðîäèâñÿ áëèçüêî 1600 ðî-

êó â Ïðóñ³¿. Þíàêîì ïðèáóâ äî Êèºâà, ïðèéíÿâ

õðåùåííÿ ³ ñòàâ ìîíàõîì. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ â 1642

ðîö³ Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ àêàäåì³¿ ïîñëàíèé Ï.

Ìîãèëîþ çà êîðäîí äëÿ ï³äãîòîâêè íà ïðîôåñîðà

êîëåã³¿. Ïîâåðíóâøèñü â Óêðà¿íó, áóâ ïðîôåñîðîì ³

ðåêòîðîì Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ êîëåã³¿. Îäíî÷àñíî

ç 1648 ð.- ³ãóìåí Êèºâî-Áðàòñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Ç

1656 ð. - àðõ³ìàíäðèò Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè. 

Äî íàñ ä³éøëè äâ³ ô³ëîñîôñüê³ ïðàö³ ². Ã³çåëÿ

- "Òâ³ð ïðî âñþ ô³ëîñîô³þ"  ³ "Ìèð ç Áîãîì - ëþ-

äèí³".  Ç éîãî áëàãîñëîâåííÿ áóâ âèäàíèé ïåðøèé

â³ò÷èçíÿíèé ï³äðó÷íèê ³ñòîð³¿ - "Ñèíîïñèñ ÷è êî-

ðîòêå ç³áðàííÿ îä ð³çíèõ ë³òîïèñö³â". Â³í òàêîæ

ðåäàãóâàâ "Ïàòåðèê". 

Ïîìåð 18 ëèñòîïàäà 1683 ðîêó. Ïîõîâàíèé â

Óñïåíñüêîìó ñîáîð³ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè.
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²ÍÎÊÅÍÒ²É 
Ã²ÇÅËÜ
³ñòîðèê, 
ë³òåðàòîð 

Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷ Ã³ðíèê íàðîäèâñÿ 7 ÷åðâ-
íÿ 1923 ð. â ñ. Âåðá³âö³ Êàòåðèíîï³ëüñüêîãî ð-íó
×åðêàñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò
(1950) òà Âèù³ ë³òåðàòóðí³ êóðñè ïðè Ë³ò³íñòè-
òóò³ ³ì. Î. Ì. Ãîðüêîãî. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè. Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³¿ ãàçåòè "Êè¿âñüêà
ïðàâäà", î÷îëþâàâ â³ää³ë ïîåç³¿ æóðíàëó "Â³ò÷èç-
íà", çàñòóïíèêîì ðåäàêòîðà ãàçåòè "Äðóã ÷èòà-
÷à". 

Àâòîð ïîåòè÷íèõ çá³ðîê: "Ìîÿ Çâåíèãîðîä-
ùèíà", "Â³ðí³ñòü", "Äðóç³-ñîëäàòè", "Ðîìàøêî-
âèé öâ³ò", "Ñîâ³ñòü", "Ñîíöå ³ ãðîçè", "Ñóðìà÷³",
"Ñòàðòóþòü ìð³¿", "Ñóç³ð'ÿ ñåðöÿ", "Öâ³òå òå-
ðåí", "Ïîåç³¿", "Êð³çü â³äñòàí³", "Îäâ³÷íå, ñüîãî-
äåííå", "Íåâòîìà", "Íàçàâæäè ñîëäàò"
(1983,ïîñìåðòíî).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1950 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Âîëîäèìèðñüê³é, 71, çãîäîì â Åëåêòðî-
òåõí³÷íîìó ïðîâ., 7/11.

Ïîìåð 8 ãðóäíÿ 1981 ð. Ïîõîâàíèé íà Ì³ñüêî-
ìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³  ñòîëèö³(ä³ëÿíêà 100-21-
25).
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Ïàâëî Ïðîêîïîâè÷ Ãëàçîâèé íàðîäèâñÿ 30
ñåðïíÿ 1922 ð. ó ñ. Íîâîñêåëþâàòö³ Êàçàíê³âñüêî-
ãî ðàéîíó Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ
Êè¿âñüêèé ïåä³íñòèòóò.

Ïðàöþâàâ ó æóðíàëàõ "Ïåðåöü" òà "Ìèñ-
òåöòâî", â Ðàä³îêîì³òåò³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè. Íàãîðîäæåíèé ìåäàëÿìè òà Ãðàìîòîþ Ïðå-
çèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. Àâòîð ïîåìè "Ñëàâ-
ñÿ, Â³ò÷èçíî ìîÿ!"; êíèæîê ñàòèðè òà ãóìîðó: "Âå-
ëèê³ öÿö³", "Êàðèêàòóðè ç íàòóðè", "Êîðîòêî ³ ÿñ-
íî", "Ùîá âàì âåñåëî áóëî", "Ì³í³àòþðè òà ãó-
ìîðåñêè", "Êóì³àäà". "Óñì³øêè", "Ñì³éòåñÿ,
äðóç³, íà çäîðîâ'ÿ", "Áàéêè òà óñì³øêè", "Âåñåëà
ðîçìîâà", "Õàé âàì áóäå âåñåëî", "Ñì³õîëîã³ÿ",
"Âèáðàí³ óñì³øêè"; êíèæîê äëÿ ä³òåé: "Ïóøîê ³
Äðóæîê", "Ïðî â³äâàæíîãî Áàðâ³íêà òà Êîíèêà-
Äçâîíèêà" (ó ñï³âàâòîðñòâ³), "²âàíåöü-Á³ãó-
íåöü". "ßê ñòîð³íêà, òî é êàðòèíêà", "Ïðî
Ñåðã³éêà-Íåæàë³éêà òà êëîóíà Áîáó", "Ïåð÷åíÿ"
òà ³í.

Çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè. Ëàóðåàò
ïðåì³¿ ³ìåí³ Îñòàïà Âèøí³ (1988).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1968 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà  âóë. Òîëñòîãî, 25. 

Ïîìåð 29 æîâòíÿ 2004 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 49Á-3-13 ñïðà-
âà).
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ÏÀÂËÎ 
ÃËÀÇÎÂÈÉ 
ïîåò

Êàòåðèíà ²âàí³âíà Ãëîâàöüêà íàðîäèëàñÿ 27

âåðåñíÿ 1921 ð. â ì. Îõòèðö³ íà Ñóìùèí³. Çàê³í÷è-

ëà ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñè-

òåòó (1945). Ïðèñâÿòèëà ñåáå ðåäàêòîðñüê³é òà

âèêëàäàöüê³é ðîáîò³. Êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê,

äîöåíò.

Îñíîâí³ ïðàö³ ïðèñâÿ÷åí³ àíòè÷íîñò³: "Ì³ôè

Äàâíüî¿ Ãðåö³¿", "Êðèëàòèé ê³íü" (äðóãà êíèãà

ì³ô³â); ïåðåêàçè äëÿ ä³òåé "²ë³àäè" òà "Îä³ññå¿"

Ãîìåðà. Ïåðåêëàäàëà ç ïîëüñüêî¿ òà í³ìåöüêî¿ ìîâ.

Àâòîð ñòàòåé ïðî ðîñ³éñüêèõ òà óêðà¿íñüêèõ ïèñü-

ìåííèê³â.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1984 ð. Ïðîæèâàëà ó Êèºâ³

íà ïðîñïåêò³ Ìèðó, 13.

Ïîìåðëà 25 ñ³÷íÿ 2001 ð. Ïîõîâàíà íà Äàð-

íèöüêîìó êëàäîâèù³ Êèºâà.

ÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÃËÎÂÀÖÜÊÀ
ïåðåêëàäà÷, 
ïðîçà¿ê, ë³òåðà-
òóðîçíàâåöü
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Ìèêîëà Ãåðàñèìîâè÷ Ãëóõåíüêèé íàðîäèâñÿ

14 ëèñòîïàäà 1928 ð. â ñ. Ñåãåäèíöÿõ Êîðñóíü-

Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó ×åðêàñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ

³ñòîðè÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó

(1959).

Àâòîð ðîìàíó "Êîë³¿âùèíà" òà ïîâ³ñòåé

"Êîë³¿", "Ìàêñèìîâè÷".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1984 ð. Ïðîæèâàâ ó Ôàñ-

òîâ³ íà  âóë. Êîìàðîâà, 8.  

Ïîìåð 25 ñ³÷íÿ 1993 ð. Ïîõîâàíèé íà êëàäî-

âèù³  ì. Ôàñò³â Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.
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ÌÈÊÎËÀ 
ÃËÓÕÅÍÜÊÈÉ
ïðîçà¿ê

Âîëîäèìèð Àíòîíîâè÷ Ãíàòîâñüêèé íàðîäèâ-

ñÿ 21 ñ³÷íÿ 1913 ð. â ñåë³ Êàëüíèê ²ëë³íåöüêîãî

ðàéîíó íà Â³ííè÷÷èí³. Íàâ÷àâñÿ íà ô³ëîëîã³÷íîìó

ôàêóëüòåò³ Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Ï³ä ÷àñ

â³éíè âèêëàäàâ â Êè¿âñüêîìó òàíêîòåõí³÷íîìó

ó÷èëèù³. Ïðàöþâàâ ó "Ë³òåðàòóðí³é ãàçåò³", âëà-

ñêîðîì "Ëèòåðàòóðíîé ãàçåòû", â æóðíàë³

"Äí³ïðî",  Ñï³ëö³ ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè,  ãàçåò³

"Äðóã ÷èòà÷à". 

Ïåðåêëàäàâ ç ðîñ³éñüêî¿ òà óçáåöüêî¿ ìîâ.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1955 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Ñàêñàãàíñüêîãî, 34.

Ïîìåð 8 âåðåñíÿ 1977 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó  (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ â Êèºâ³ (ä³ëÿíêà

48-9-18).

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ 
ÃÍÀÒÎÂÑÜÊÈÉ
ïåðåêëàäà÷
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Ñàâà Îâñ³éîâè÷ Ãîëîâàí³âñüêèé íàðîäèâñÿ 29
òðàâíÿ 1910 ð. ó ñ. ªëèñàâåòãðàäê³âö³ íà Ê³ðîâî-
ãðàäùèí³. Íàâ÷àâñÿ â ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó
³íñòèòóò³ â Îäåñ³. 

Àâòîð ïîåòè÷íèõ êíèæîê: "Ê³íüìè çàë³çíè-
ìè", "Îäâåðòî", "Âàñèëü Íàéäà",  "Êíèãà ïîåì",
"Òàê ïî÷èíàºòüñÿ ï³ñíÿ", "Ôðîíòîâèêè" (â³ðøî-
âàíèé ðîìàí), "Òèñÿ÷à äðóç³â", "Çóñòð³÷ Ìàð³¿",
"Ç ëèñò³â ïðî äîðîãó", "Êíèãà âî¿í³â", "Äîðîãà",
"Áëèçüêå é äàëåêå", "Äâ³ ïîåìè", "Íîâ³ ïîåç³¿",
"Ë³òà", "35 ë³ò", "Êëåíè", "Á³îãðàô³ÿ áåðåçè",
"Ñèí³é ïòàõ"; ï'ºñ "Ñìåðòü ëåä³ Ãðåé", "Ìàð³ÿ",
"Îñ³íü äâàäöÿòîãî", "Ïîåòîâà äîëÿ", "Ñîíÿ÷íà
ñòîðîíà", "Äðàìè", "Ïåðøèé ãð³ì", "Äàëüíÿ ëó-
íà", "Ò³íü ìèíóëîãî äíÿ", "Ï'ºñè"; êíèæîê íà-
ðèñ³â, ïóáë³öèñòèêè ³ õóäîæíüî¿ ïðîçè "Ñêàòåðòþ
äîð³æêà", "×îá³ò ªâðîïè", ðîìàí³â- "Òîïîëÿ íà
òîìó áåðåç³", "Êîðñóíü"; êíèæîê ñòàòåé "×àñî-
ïèñ", "Â³ä íàøîãî êîðåñïîíäåíòà".  

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ëåí³íà, òåïåð  Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåð 2 òðàâíÿ 1981 ð.  Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 33). Àâòîðè
ïàì'ÿòíèêà - Â.Ìåëüíè÷åíêî ³ À.Ðèáà÷óê.
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ÑÀÂÀ 
ÃÎËÎÂÀÍ²ÂÑÜÊÈÉ 
ïîåò, ïðîçà¿ê, 
äðàìàòóðã

Àíäð³é Âàñèëüîâè÷ Ãîëîâêî íàðîäèâñÿ 3 ãðóä-
íÿ 1897 ð. â ñ. Þðêàõ Êîçåëüùàíñüêîãî ð-íó íà
Ïîëòàâùèí³. Íàâ÷àâñÿ ó Êðåìåí÷óöüêîìó ðåàëü-
íîìó ó÷èëèù³.

Ñåðåä òâîð³â:  "Ñàìîöâ³òè" "×åðâîíà õóñòè-
íà", "²íæåíåðè", "Ïèëèïêî", "Áóð'ÿí", "Ïàñèíêè
ñòåïó", "Çåëåí³ ñåðöåì", "×åðâîíèé ðîìàí",
"Ìàòè", "Àðòåì Ãàðìàø". Íàïèñàâ ê³ëüêà ï'ºñ,
ê³íîñöåíàð³¿â. Çà åïîïåþ "Àðòåì Ãàðìàø" óäîñ-
òîºíèé Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åí-
êà 1969 ð. Éîãî ³ì'ÿì  íàçâàíà îäíà ç âóëèöü òà
á³áë³îòåêà â Êèºâ³; çàñíîâàíî êàá³íåò-ìóçåé â
Öåíòðàëüíîìó äåðæàâíîìó àðõ³â³-ìóçå¿ ë³òåðà-
òóðè ³ ìèñòåöòâà; â³äêðèòî ìåìîð³àëüíó äîøêó íà
áóäèíêó íà âóë. Ëåí³íà, òåïåð - Áîãäàíà  Õìåëü-
íèöüêîãî, 68, äå æèâ ïèñüìåííèê. ²ì'ÿ À.Ãîëîâêà
íîñèòü  òåïëîõ³ä, âóëèöÿ â Êèºâ³ òà â ðàäãîñï³
"×åðâîíèé Ïåðåêîï", øêîëà ó ì. Êîçåëüùèí³, äå
ä³º éîãî ìåìîð³àëüíà ê³ìíàòà.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð.  
Ïîìåð 5 ãðóäíÿ 1972 ð. Ïîõîâàíèé ó Êèºâ³ íà

Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 2).
Àâòîðè ïàì'ÿòíèêà - ñêóëüïòîðè Ì.Ê.Âå-

ðîíñüêèé  ³ Â.Ì.Êîñò³í.

ÀÍÄÐ²É 
ÃÎËÎÂÊÎ 
ïðîçà¿ê
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²âàí Õàðèòîíîâè÷ Ãîëîâ÷åíêî íàðîäèâñÿ 14

æîâòíÿ 1918 ð. â ñ. Äðóãîìó Ëèìàí³ Äâîð³÷àíñüêî-

ãî ðàéîíó íà Õàðê³âùèí³.  

Àâòîð êíèæîê îïîâ³äàíü òà ïîâ³ñòåé: "Òðåòÿ

çóñòð³÷", "×îðíà ñòåæêà", "Êàìåíèñòèìè òðîïà-

ìè", "Íåîêîí÷åííîå äåëî"; ðîìàí³â (ó ñï³âàâ-

òîðñòâ³ ç Î. Ìóñ³ºíêîì) - "Çîëîò³ âîðîòà", "×îð-

íå ñîíöå", "Á³ëèé ìîðîê", "Ãîëóáèé áåðåã".

Óäîñòîºíèé ïðåì³¿ ³ì. À.Ãîëîâêà (2001) çà

ðîìàí "Çëî÷èí áåç ïîêàðè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1967 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ ó

ïðîâ. Âèíîãðàäíîìó, 4.

Ïîìåð 8 ëèñòîïàäà 1992 ð. Ïîõîâàíèé íà

Áàéêîâîìó êëàäîâèù³  (ä³ëÿíêà 52à-11-2).
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²ÂÀÍ 
ÃÎËÎÂ×ÅÍÊÎ
ïðîçà¿ê

Îëåñü (Îëåêñàíäð) Òåðåíò³éîâè÷ Ãîí÷àð
(ñïðàâæíº ïð³çâèùå Á³ëèìåíêî) íàðîäèâñÿ 3 êâ³òíÿ 1918
ð. â ñëîáîä³ Ñóõ³é Êîáåëÿöüêîãî ð-íó Ïîëòàâñüêî¿ îáë. Ç
1938 ð. - ñòóäåíò ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó Õàðê³âñüêî-
ãî óí³âåðñèòåòó.  1941 ð. äîáðîâîëüöåì ï³øîâ íà ôðîíò.
Íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè Ñëàâè 3-ãî ñò., ×åðâîíî¿ Ç³ðêè,
òðüîìà ìåäàëÿìè "Çà â³äâàãó" òà ³íøèìè ìåäàëÿìè.
Ï³ñëÿ äåìîá³ë³çàö³¿ çàê³í÷èâ Äí³ïðîïåòðîâñüêèé óí³âåð-
ñèòåò (1946), áóâ àñèñòåíòîì êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ë³òå-
ðàòóðè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî óí³âåðñèòåòó, àñï³ðàíòîì
²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ÀÍ ÓÐÑÐ, ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì
æóðíàëó "Â³ò÷èçíà". 1959-1971 ðð. - Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ
Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè, ç 1959 - ñåêðåòàð
ïðàâë³ííÿ ÑÏ ÑÐÑÐ.

Ñåðåä éîãî âèäàíü:  Òâîðè â 2-õ, 4-õ, 5-òè, 6-òè ³ 7-
ìè òîìàõ, ÿê³ ïåðåêëàäåíî á³ëüø ÿê ñîðîêà ìîâàìè çà-
ðóá³æíèõ êðà¿í. 1964 ð. çà ðîìàí "Òðîíêà" óäîñòîºíèé
Ëåí³íñüêî¿ ïðåì³¿, çà ðîìàí "Ïðàïîðîíîñö³" - äâîõ Äåð-
æàâíèõ ïðåì³é ÑÐÑÐ (1947, 1948), çà ðîìàí "Òâîÿ çî-
ðÿ" - Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ÑÐÑÐ (1982), çà ðîìàí "Ëþäèíà
³ çáðîÿ" - Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ ³ì. Ò. Ã.
Øåâ÷åíêà (1962).  Ãåðîé Óêðà¿íè (2005).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1946 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà  âóë.
Ëåí³íà, òåïåð Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 68, äå â³äêðèòî
ìåìîð³àëüíó äîøêó.  Éîãî ³ì'ÿì íàçâàíî âóëèöþ ñòîëèö³,
ïàðê.

Ïîìåð 14 ëèïíÿ 1995 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâîìó
êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 1). Àâòîð íàäãðîáêà  ñêóëüï-
òîð ª.Ïðîêîïîâ. 

ÎËÅÑÜ 
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ïðîçà¿ê
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Áîðèñ Àâðàìîâè÷ Ãîí÷àðåíêî íàðîäèâñÿ 18
ëèïíÿ 1925 ð. â Íîâîìèðãîðîä³ íà Ê³ðîâîãðàäùèí³.
Çàê³í÷èâ ×åðí³âåöüêèé ó÷èòåëüñüêèé ³íñòèòóò
(1952). Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ îáëàñíèõ ãàçåò
"Ðàäÿíñüêà Áóêîâèíà", "×îðíîìîðñüêà êîìóíà"
òà â ðåäàêö³¿ ãàçåòè "Ñ³ëüñüê³ â³ñò³", â òîâà-
ðèñòâ³ "Çíàííÿ". 1973 - 1982 ðð. - çàñòóïíèê ðå-
äàêòîðà ãàçåòè "Ë³òåðàòóðíà Óêðà¿íà",1982-
1986- çàâ³äóâàâ â³ää³ëîì êóëüòóðè ãàçåòè "Ïðàâ-
äà Óêðàèíû". 

Îêðåìèìè âèäàííÿìè âèéøëè êíèæêè: "Òâîÿ
øêîëà" (ïîâ³ñòü, îïîâ³äàííÿ, íàðèñè), "Åñòàôå-
òà" (îïîâ³äàííÿ, íàðèñè), "Ñòî¿òü ãîðà âèñîêàÿ"
(ïîâ³ñòü), "Ãîñò³ áóêîâèíñüêî¿ îðëèö³" (îïîâ³äàí-
íÿ), "Ãîëîâóþ äðóãèé ð³ê" (ïîâ³ñòü, îïîâ³äàííÿ).
Àâòîð ïîâ³ñòåé: "Äí³ íàøîãî òèæíÿ", "Ïîâ³ñòü
ïðî ïåðøå é îñòàííº", "Îðëèíèé êëåê³ò", îïóáë³êî-
âàíèõ ó æóðíàëàõ.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1961 ð.  Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà  âóë. Áîðùàã³âñüê³é, 129/131.

Ïîìåð 7 ñåðïíÿ 1993 ð. Ïîõîâàíèé íà Ì³ñüêî-
ìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ â Êèºâ³ (ä³ëÿíêà 60-29-
4).
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ÁÎÐÈÑ 
ÃÎÍ×ÀÐÅÍÊÎ
ïðîçà¿ê

²âàí ²âàíîâè÷ Ãîí÷àðåíêî íàðîäèâñÿ 30 ëèï-
íÿ 1908 ð. â ñ. ßáëóíåâ³ íà Ïîëòàâùèí³.
Çàê³í÷èâ ²íñòèòóò ÷åðâîíî¿ ïðîôåñóðè (1934).
Ïðàöþâàâ ðåäàêòîðîì, íàóêîâèì ïðàö³âíèêîì
²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà,
êåð³âíèêîì êàá³íåòó ìîëîäîãî àâòîðà ïðè Ñï³ëö³
ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè, â³äïîâ³äàëüíèì ñåêðåòà-
ðåì êîì³ñ³¿ ÑÏÓ ïî â³éñüêîâî-õóäîæí³é ë³òåðàòóð³.
Ñåðåä êíèæîê: "Äðóç³", "Íà ðèøòîâàíí³", "Çà íà-
øå ùàñòÿ", "Êðàþ ð³äíèé", "Îäåñà, Ñåâàñòî-
ïîëü", "Ïðèìîðö³", "Çàðó÷èíè" (ïîåìà), "Íà
çåìë³ îíîâëåí³é", "Â³ðø³ òà ïîåìè", "²äó çåìëåþ
ð³äíîþ", "Ìàòðîñ Ãàéäàé", "Ï³ñí³ ìîº¿ þíîñò³",
"Íà êëè÷ æèòòÿ", "Ïîåç³¿", "Ë³òà ³äóòü",
"Îáåë³ñêè", "Ñ³ÿéòå, çîð³ ÿñí³¿", Òâîðè â 2-õ ò.  

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë.Ì.Êîöþáèíñüêîãî, 2.

Ïîìåð  5 ÷åðâíÿ 1988  ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 52à-2-11).

²ÂÀÍ 
ÃÎÍ×ÀÐÅÍÊÎ 
ïîåò
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Çàõàð Âëàñîâè÷ Ãîí÷àðóê íàðîäèâñÿ 23 ëþòî-

ãî 1921 ð. â ñ. Êîðèòí³ Ìîíàñòèðèùåíñüêîãî ð-íó

×åðêàñüêî¿ îáë. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íà-

ãîðîäæåíèé îðäåíàìè ³ ìåäàëÿìè. Ïðàöþâàâ: ðå-

äàêòîðîì Äåðæë³òâèäàâó Óêðà¿íè, çàâ³äóâàâ

â³ää³ëîì æóðíàë³â "Ï³îíåð³ÿ" ³ "Â³ò÷èçíà".

Àâòîð çá³ðîê: "Ãîëóáèíèé ðàíîê", "Äí³ïðîâ³

äóìè", "Äîëÿ", "Êâ³íòà", "Çëàãîäà", "Àïàñ³îíà-

òà", "ßäðàí" (ïåðåêëàä ³ç ñåðáîõîðâàòñüêî¿),

"Ìîÿ êîíñòàíòà", "Äîì³íàíòà". Óäîñòîºíèé

ïðåì³¿ ³ì. Ï. Òè÷èíè(1997, ïîñìåðòíî).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1959 ð.  Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà  âóë. Þ.Êîöþáèíñüêîãî, 7. 

Ïîìåð 19 ëèñòîïàäà 1993 ð. Ïîõîâàíèé íà

êëàäîâèù³ ñ. Êîðèòí³ Ìîíàñòèðèùåíñüêîãî ðàéî-

íó ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³.
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ÇÀÕÀÐ 
ÃÎÍ×ÀÐÓÊ
ïîåò

ßê³â Âëàñîâè÷ Ãîí÷àðóê íàðîäèâñÿ 18 ñåðïíÿ

1931 ð. â ñ. Êîðèòí³ Ìîíàñòèðèùåíñüêîãî ðàéîíó

×åðêàñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ Êîçÿòèíñüêèé ïòà-

õîòåõí³êóì òà ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî

óí³âåðñèòåòó (1959). Ïðàöþâàâ ðåäàêòîðîì ó âè-

äàâíèöòâ³ "Ðàäÿíñüêèé ïèñüìåííèê".

Àâòîð êíèæîê: "Â ñóç³ð'¿ Âåëåñà", "Øàíóéñÿ

çàìîëîäó", "×àºíÿ - ïòàøîê â³ùèé"; êàçêè äëÿ

ä³òåé "Çàé÷èê-ïðèáèâ÷èê". Âèñòóïàâ ç õóäîæí³ìè

òà äîêóìåíòàëüíèìè íàðèñàìè. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1982 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà  âóë. Óðèöüêîãî, 23.

Ïîìåð 5 âåðåñíÿ 2000 ð. Ïîõîâàíèé â ñ.Êî-

ðèòí³ Ìîíàñòèðèùåíñüêîãî ðàéîíó ×åðêàñüêî¿

îáëàñò³.

ßÊ²Â 
ÃÎÍ×ÀÐÓÊ
ïðîçà¿ê
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Ëåîí³ä Íàóìîâè÷ Ãîðáàøîâ íàðîäèâñÿ 25

ãðóäíÿ 1914 ð. â ì. ×åðíÿõîâ³ Æèòîìèðñüêî¿ îáë.

Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ìåä³íñòèòóò (1941). Ó÷àñíèê

Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íàãîðîäæåíèé ìåäàëÿìè. 

Äðóêóâàòèñü ïî÷àâ ó ðîêè â³éíè. Ïèñàâ

ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Àâòîð ï'ºñ: "Ïðèëåòÿò æóðàâ-

ëè", "Ïðåñòóïëåíèå, çà êîòîðîå íå ñóäÿò","Äîðî-

ãè íà÷èíàþòñÿ ñ âîêçàëà", "Èñïîâåäü", "Óðîê èñ-

êðåííîñòè" , "Ìèøåíü", "Øåñòîå ÷óâñòâî",

"Åäèíñòâåííîå ïðåèìóùåñòâî".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1969 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà áóëüâàð³ Äðóæáè íàðîä³â, 9.

Ïîìåð 25 ÷åðâíÿ 1980 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 50).
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ËÅÎÍ²Ä 
ÃÎÐÁÀØÎÂ
äðàìàòóðã

Ñàìó¿ë Ìîéñåéîâè÷ Ãîðäåºâ(ñïðàâæíº -

Ãîëüäôàéí) íàðîäèâñÿ 12 ëèïíÿ 1902 ð. â  Ìàêà-

ðîâ³ íà Êè¿âùèí³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Ïðàöþâàâ íà Êè¿âñüêîìó çàâîä³ "Àðñåíàë", æóð-

íàë³ñòîì. 

Ñåðåä òâîð³â: "Ñòèõè", "Ìåñòü", "Ñóäüáà",

"Ïðèàçîâüå", "Ñåðäöåì ñîãðåòîå", "Âñòðå÷à ñ

þíîñòüþ", "Çîëîòûå âîðîòà", "Íåçàìåðçàþùåå

òå÷åíèå", "Èçáðàííîå", "Òåïëîå ïðèêîñíîâåíèå". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1935 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåð 17 ëþòîãî  1990 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà32).

ÑÅÌÅÍ 
ÃÎÐÄªªÂ
ïîåò, ïåðåêëàäà÷
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Ïåòðî Ãíàòîâè÷ Ãîðåöüêèé íàðîäèâñÿ 26

÷åðâíÿ 1919 ð. â ñ. Ìàêñèì³ëüÿí³âö³ Ìàð'¿íñüêîãî

ðàéîíó Äîíåöüêî¿ îáëàñò³. Ïåðåáóâàâ íà ë³òåðà-

òóðí³é ðîáîò³ â Çàêàðïàòò³, íà Ëüâ³âùèí³ òà â

Êèºâ³. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Óæãî-

ðîäñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1956). 

Àâòîð çá³ðîê: "Äæåðåëî", "Âåñíà", "Ìîÿ ëþ-

áîâ", "Ëþáîâü çîâåò", "Ç äí³ïðîâñüêèõ êðó÷",

"Â³÷íå òåïëî", "Îñ³íí³ ïðîêîñè", "Ç äîð³ã æèòòÿ",

"Çà÷àðîâàí³ñòü". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1950 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà  âóë. Òðîñòÿíåöüê³é, 6-Æ.

Ïîìåð ó áåðåçí³ 1997 ð. Ïîõîâàíèé ó Á³ëîðóñ³. 
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ÏÅÒÐÎ 
ÃÎÐÅÖÜÊÈÉ 
ïîåò

Âàñèëü Ïåòðîâè÷ Ãîðëåíêî íàðîäèâñÿ 13

ñ³÷íÿ 1853 ðîêó â ñ. ßðîø³âö³, òåïåð Óêðà¿íñüêîìó

íà ×åðí³ã³âùèí³. Íàâ÷àâñÿ â Í³æèíñüêîìó ë³öå¿ òà

ïàðèçüê³é Ñîðáîíí³. Ïåðøà éîãî ïîì³òíà ïðàöÿ -

"Ë³òåðàòóðí³ äåáþòè Íåêðàñîâà". Â³í îäíèì ³ç

ïåðøèõ ïîäàâ â³äîìîñò³ ïðî ðóêîïèñè ðîñ³éñüêèõ

ïîâ³ñòåé Ò. Øåâ÷åíêà, íàäðóêóâàâ ê³ëüêà óðèâê³â

ç íèõ. Ç ÷àñó çàñíóâàííÿ æóðíàëó "Êèåâñêàÿ ñòà-

ðèíà" (²882 ð.) îäèí ³ç éîãî ñï³âðîá³òíèê³â: âèñòó-

ïàâ ç³ ñòàòòÿìè ç ïèòàíü óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè,

ìèñòåöòâà, ³ñòîð³¿, êðàºçíàâñòâà, ôîëüêëîðó òà

åòíîãðàô³¿. Øèðîêî ïîïóëÿðèçóâàâ òâîðè óê-

ðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â. 

Ïîìåð 27 êâ³òíÿ 1907 ðîêó â Ïåòåðáóðç³,

òåïåð Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.   Çã³äíî ³ç çàïîâ³òîì éî-

ãî ïîõîâàëè â ð³äíîìó ñåë³ íà êîçàöüêîìó êëàäî-

âèù³ ïîðÿä ç ìîãèëàìè áàòüê³â.

ÂÀÑÈËÜ 
ÃÎÐËÅÍÊÎ
ë³òåðàòóðíèé 
êðèòèê,
ìèñòåöòâîçíàâåöü 
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ßê³â Ç³íîâ³éîâè÷ Ãîðîäñüêîé íàðîäèâñÿ 23

æîâòíÿ 1898 ð. â Äí³ïðîïåòðîâñüêó. Ïðàöþâàâ ó

ðåäàêö³ÿõ ãàçåò. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 

Äðóêóâàòèñÿ ïî÷àâ  1916 ð. Ïèñàâ ðîñ³éñüêîþ

ìîâîþ. Àâòîð çá³ðîê â³ðø³â: "Î ñàìîì ïðîñòîì",

"Æåëåçíàÿ áðèãàäà", "Îòñòóïëåíèå ñìåðòè",

"Ðàéîí", "ßñíî âèæó", "Ìîÿ ñòðàíà", "Ïîñëåä-

íèé ðàóíä", "Êàâêàçñêàÿ çàïèñü", "Äîðîãà íà Èð-

ïåíü", "Ñòî ìèëëèîíîâ", "Çåëåíûé ëèñò",

"Âñòðå÷è", "Îðóæèå", "Êèåâëÿíå", "Âîçâðàùå-

íèå"; çá³ðêè êðèòè÷íèõ ñòàòåé: "Çàìåòêè î ëèòå-

ðàòóðå". Ïåðåêëàäàâ òâîðè Ò. Øåâ÷åíêà, ².Ôðàí-

êà, Ëåñ³ Óêðà¿íêè ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Ëåí³íà, òåïåð  Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåð 5 ñ³÷íÿ 1966 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâî-

ìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 9).
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ßÊ²Â 
ÃÎÐÎÄÑÜÊÎÉ
ïîåò

Ë³ä³ÿ Ãðèãîð³âíà Ãîðÿ÷êî íàðîäèëàñÿ 17 ãðóä-

íÿ 1913 ð. â ñåë³ Îëüøàíö³ Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáë.

Çàê³í÷èëà ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî

óí³âåðñèòåòó (1941). Ó÷èòåëþâàëà, ïðàöþâàëà â

ãåîëîã³÷íèõ åêñïåäèö³ÿõ íà Óðàë³ òà Óêðà¿í³. Íàãî-

ðîäæåíà ìåäàëÿìè.

Óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ â ¿¿ ïåðåêëàäàõ âèéøëè

òâîðè Ä. Àíãåëîâà, Ì. Ãîð÷èâê³íà, Ñ. Äàñêàëîâà,

Ã.Êàðàñëàâîâà, Å. Ïåë³íà òà áàãàòüîõ ³íøèõ áîë-

ãàðñüêèõ ïèñüìåííèê³â.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1966 ð.  Ïðîæèâàëà ó Êèºâ³

íà âóë. Êàâêàçüê³é, 11.

Ïîìåðëà 2 ñåðïíÿ 1993 ð. Ïîõîâàíà íà  Ë³ñî-

âîìó êëàäîâèù³  Êèºâà.

Ë²Ä²ß 
ÃÎÐß×ÊÎ
ïåðåêëàäà÷êà
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²ñààê Äåì'ÿíîâè÷ Ãðåêóë íàðîäèâñÿ 30 òðàâ-

íÿ 1906 ð. â ñ. Ëóíç³ Äóáîññàðñüêîãî ð-íó (Ìîë-

äàâ³ÿ). Çàê³í÷èâ Óêðà¿íñüêèé êîìóí³ñòè÷íèé

³íñòèòóò æóðíàë³ñòèêè ³ì. Ì.Îñòðîâñüêîãî â ì.

Õàðêîâ³ (1934). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ç

1956 ð.-íà âèäàâíè÷³é ðîáîò³. 

Àâòîð êíèæîê: "Áàéêè Î. Äîíè÷à", "Êîíñòàí-

òèí Ñòàìàòè", "Îëåêñàíäð Äîíè÷" (ó ñï³âàâ-

òîðñòâ³), "Ñòðàíèöû äðóæáû" (ó ñï³âàâòîðñòâ³),

"Ç æèòòºâîãî ïîòîêó".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1956 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà  ïðîñïåêò³ Íàóêè, 33.

Ïîìåð 22 ÷åðâíÿ 1992 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà

9-6-1Ä). 
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²ÑÀÀÊ 
ÃÐÅÊÓË
êðèòèê, 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü

Êóçüìà Ê³íäðàòîâè÷ Ãðèá íàðîäèâñÿ 30
æîâòíÿ 1910 ð. â ñ. Âåðõ³âö³ Òðîñòÿíåöüêîãî ð-íó
Â³ííèöüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Â³ííèöüêèé ïåä³íñòèòóò
(1933), íàâ÷àâñÿ â Êè¿âñüêîìó ³íñòèòóò³ íàðîäíî¿
îñâ³òè. Â÷èòåëþâàâ ó ñåðåäí³õ øêîëàõ òà òåõí³êó-
ìàõ. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 

Ñåðåä òâîð³â:"Áîéîâå çàâäàííÿ", "Ïîáðàòè-
ìè", "Êëèìêî", "Ïåðøèé ïîñòð³ë",  "Ïàðòè-
çàíñüê³ òàºìíèö³", "Äâàíàäöÿòü ³ îäíà", "Íà-
çóñòð³÷ þíîñò³". Îïîâ³äàííÿ "Â çîðÿíó í³÷"
â³äçíà÷åíî Ì³æíàðîäíîþ ïðåì³ºþ çà êðàù³ òâîðè
äëÿ ä³òåé (1966). Çà çá³ðêó ïîâ³ñòåé "Íàçóñòð³÷
þíîñò³" àâòîðó ïðèñóäæåíî ïðåì³þ ³ì. Ëåñ³ Óê-
ðà¿íêè (1986).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1962 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. ×êàëîâà, òåïåð  Î.Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåð 21 áåðåçíÿ 1997 ð. Ïîõîâàíèé íà
Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà
32-36-3).

ÊÓÇÜÌÀ 
ÃÐÈÁ
ïðîçà¿ê, êðèòèê
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Ãðèãîð³é Ïðîêîïîâè÷ Ãðèãîð'ºâ íàðîäèâñÿ 21

ñåðïíÿ 1898ð. â Êèºâ³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé

ê³íî³íñòèòóò (1934). Ïðàöþâàâ íà ê³íîñòóä³¿, âè-

êëàäàâ ó òåõí³êóì³, äðóêóâàâñÿ â ïðåñ³.  

Àâòîð ïóáë³öèñòè÷íî-äîêóìåíòàëüíèõ êíè-

æîê "Ó ñòàðîìó Êèºâ³", "Óêðà¿íà òàíöþº", "Ùî

áóëî, òå áà÷èâ", "Ö³êàâ³ áóâàëüùèíè", "×àðêà

ìåäó". Ïåðåêëàäàâ ç ìàð³éñüêî¿ ìîâè. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1964 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà áóëüâàð³ Ëèõà÷îâà, 6. 

Ïîìåð 26 ñåðïíÿ 1971 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà  (ä³ëÿíêà 1-11).
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ÃÐÈÃÎÐ²É 
ÃÐÈÃÎÐ'ªÂ
ïðîçà¿ê

Àíàòîë³é Êèðèëîâè÷ Ãðèãîðåíêî íàðîäèâñÿ 5
÷åðâíÿ 1937 ð.  â ñåë³ Ïëîñêîìó Ðåøåòèë³âñ üêîãî
ðàéîíó íà Ïîëòàâùèí³. Íàâ÷àâñÿ â Õàðê³âñüêîìó
àâòîìîá³ëüíî-äîðîæíüîìó ³íñòèòóò³. Çàê³í÷èâ
ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò  Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî
óí³âåðñèòåòó(1966). Ïðàöþâàâ ó æóðíàë³
“Çíàííÿ òà ïðàöÿ”, ùîð³÷íèêó “Íàóêà ³ êóëüòóðà”,
íà ðåñïóáë³êàíñüêîìó ðàä³î. Â 1985-1995 ðîêàõ
ïðàöþâàâ ó âèäàâíèöòâ³ “Ðàäÿíñüêèé
ïèñüìåííèê”.

Àâòîð ðîìàíó "Çàï³çí³ëèé öâ³ò âàë³íóð³¿",
ïîâ³ñò³ "Îñòð³â ãåí³¿â"; çá³ðêè â³ðø³â "Ò³íü
Ïåðóíà". 2004 ðîêó âèäàíî êíèæêó “Âî õðàì äóø³”
(ïîñìåðòíî).

×ëåí ÑÏ Óêðà¿íè ç 1993 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà  âóë. Ëèñüê³âñüê³é, 9/22.

Ïîìåð 2 êâ³òíÿ 2001 ð.  Ïîõîâàíèé ó ñ.
Ïëîñêîìó Ðåøåòèë³âñüêîãî ðàéîíó Ïîëòàâñüêî¿
îáëàñò³.

ÀÍÀÒÎË²É 
ÃÐÈÃÎÐÅÍÊÎ
ïðîçà¿ê,
ïîåò
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Ãðèöüêî Ãðèãîðåíêî (Îëåêñàíäðà ªâãåí³âíà

Ñóäîâùèêîâà-Êîñà÷ ) íàðîäèëàñÿ â áåðåçí³ 1867

ð. â ì. Ìàêàð'ºâîìó Êîñòðîìñüêî¿ ãóáåðí³¿. Â÷èëà-

ñÿ â Êè¿âñüê³é æ³íî÷³é ã³ìíàç³¿, à ïîò³ì íà ³ñòîðè-

êî-ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³ Âèùèõ æ³íî÷èõ

êóðñ³â. 1901 ð  ïî¿õàëà â Õàðê³â, à  1908 ð. ïîâåðíó-

ëàñÿ äî Êèºâà. Çàê³í÷èâøè þðèäè÷í³ êóðñè, ïðàöþ-

âàëà â Êè¿âñüêîìó ñóä³. 1917 ð. ïåðå¿õàëà â Ìî-

ãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé. 

Ñåðåä  òâîð³â: îïîâ³äàííÿ "Ïåðåñåëåíö³",

"Ñìåðäè", "×è ïî ïðàâä³?", çá³ðêà "Íàø³ ëþäè íà

ñåë³", íàðèñè òà ê³ëüêà ï'ºñ.

Ïîìåðëà 27 êâ³òíÿ 1924 ð. â Êèºâ³.  Ïîõîâàíà

íà Ñòàðîêè¿âñüêîìó öâèíòàð³ â Êèºâ³ á³ëÿ Âîçíå-

ñåíñüêî¿ öåðêâè, ÿêà â 1930-õ ðîêàõ çíèùåíà ðàçîì

³ç öâèíòàðåì. Ïîõîâàííÿ âòðà÷åíî.
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ÃÐÈÖÜÊÎ 
ÃÐÈÃÎÐÅÍÊÎ
ïèñüìåííèöÿ 

Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷ Ãðèãîð³â (Ãðèãîð'ºâ)

íàðîäèâñÿ 20 ñ³÷íÿ 1924 ð. â ñ. Ñòàâèäë³ Îëåê-

ñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³.

Çàê³í÷èâ Ê³ðîâîãðàäñüêèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò

(1955). Ïðàöþâàâ íà îñâ³òÿíñüê³é ðîáîò³.

Àâòîð çá³ðîê ïîâ³ñòåé òà îïîâ³äàíü "Ñåðïíå-

âà òèøà", "Âåñíÿíèé äåíü". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1986 ð. Ïðîæèâàâ  â ²ðïåí³

íà Êè¿âùèí³, âóë. Æîâòíåâà, 158. 

Ïîìåð 24 ëþòîãî 1997 ð. Ïîõîâàíèé íà êëàäî-

âèù³ ²ðïåíÿ.

ÌÈÊÎËÀ 
ÃÐÈÃÎÐ²Â
ïðîçà¿ê
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Äìèòðî Ãðèãîðîâè÷ Ãðèíüêî íàðîäèâñÿ 18

÷åðâíÿ 1905 ð. íà õóòîð³ ×åðíåùèí³ Äèêàíñüêîãî

ð-íó Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³.  Çàê³í÷èâ Ìîñêîâñüêèé

óí³âåðñèòåò (1932). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿

â³éíè.  Â 1944-1964 ðð. - â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

æóðíàëó "Â³ò÷èçíà", â 1964-1971 ðð.-äèðåêòîð

Óêðà¿íñüêîãî â³ää³ëåííÿ Ë³òôîíäó ÑÐÑÐ.  

Àâòîð êíèæîê îïîâ³äàíü ³ íàðèñ³â "Ëèöå âîðî-

ãà", "Òðèíàäöÿòü", "Äìèòðî Îñòàïåíêî", "Ïî ãî-

ãîë³âñüêèõ ì³ñöÿõ", "Ëþáîâ ³ ìóæí³ñòü", "Äî-

íåöüê", "Ï³ä êâ³òó÷èì ðàé-äåðåâîì", "Íåçâè÷àé-

íà ³ñòîð³ÿ", "Ïàíàñ Êî÷óðà" (ó ñï³âàâòîðñòâ³).

Ïåðåêëàäàâ ç ðîñ³éñüêî¿, á³ëîðóñüêî¿ òà ïîëüñüêî¿

ìîâ.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1948 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Âîëîäèìèðñüê³é, 48-À.

Ïîìåð 28 âåðåñíÿ 1986 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (êîëóìáàð³é).
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ÄÌÈÒÐÎ 
ÃÐÈÍÜÊÎ
êðèòèê, ïðîçà¿ê,
ïåðåêëàäà÷

Ñòåïàí Ïëàòîíîâè÷ Ãðèöåíêî íàðîäèâñÿ 11
òðàâíÿ 1929 ð. â ñ.Ñâÿòîäóõ³âö³ (òåïåð Ëþ-
áèì³âêà) Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ðàéîíó Çàïîð³çüêî¿ îá-
ëàñò³. 1948 ð. çàê³í÷èâ Ïîëîã³âñüêå çàë³çíè÷íå
ó÷èëèùå,  1960 - Ìîñêîâñüêèé óí³âåðñèòåò êóëü-
òóðè ³ ìèñòåöòâ. Äðóêóâàâñÿ ó ÷àñîïèñàõ:
"Â³ò÷èçíà", "Êè¿â", "Óêðà¿íà", "Äí³ïðî", "Ïðà-
ïîð", "Õë³áîðîá Óêðà¿íè", "Ñòàðò", "Òðèáóíà",
"Áàðâ³íîê", "Ï³îíåð³ÿ", à òàêîæ ó ñàòèðè÷íèõ
æóðíàëàõ "Ïåðåöü", "ÂÓÑ", "Êðîêîäèë" (Ìîñê-
âà), "Âîæèê" (Ì³íñüê), "Øìåëü" (Àëìà-Àòà),
"Òîêìàê" (Àøãàáàä), "Ãîëóá" (Áàêó), "Êàïêàí"
(×åáîêñàðè), "×óøêàíãç³" (Ñèêòèâêàð). Ä³éñíèé
÷ëåí Çàïîð³çüêî¿ àñîö³àö³¿ ãóìîðèñò³â òà ñàòèðèê³â
"Âåñåëà Ñ³÷", ëàóðåàò Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó
ãóìîðó òà ñàòèðè, ëàóðåàò æóðíàëó "Ïåðåöü", ëà-
óðåàò ïðåì³¿ ³ì. À.Ìàëèøêà (Îáóõ³âùèíà - 1993
ð.). Äèïëîìàíò Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó "Áàéêà-
2001".Ñåðåä òâîð³â: "Íà âåñåë³é õâèë³", "Çíàìå-
íèòèé á³ñ", "Ê³ò ³ ïðîãðåñ", "Ïîñì³ºìîñü ðàçîì",
"Óñì³øêà ëþäèíó ïðèêðàøàº", "Ñì³õ ³ ñëüîçè";
äèòÿ÷èõ - "Îëåñèí³ äðóç³", "Õîðîáðà Íàòà"; äó-
õîâíî¿ ïîåç³¿ - "Ðîçìîâà ç Ãîñïîäîì" (ìîëèòîâ-
íèê), "Ñëîâî ïðî Õðèñòà", "Òâîðåöü Âñåñâ³òó".

×ëåí ÑÏ Óêðà¿íè ç 1999 ð. Ïðîæèâàâ â ì. Óê-
ðà¿íö³  Îáóõ³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, äå ³
ïîõîâàíèé.

Ïîìåð 15 áåðåçíÿ 2003 ð.  

ÑÒÅÏÀÍ 
ÃÐÈÖÅÍÊÎ
ãóìîðèñò
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Âàñèëü ßêîâè÷ Ãð³í÷àê íàðîäèâñÿ 26 êâ³òíÿ

1928 ð. â ñ. Êèòàéãîðîä³ íà Â³ííè÷÷èí³. Çàê³í÷èâ

ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Îäåñüêîãî óí³âåðñèòåòó

(1953). Ïðàöþâàâ ó âèäàâíèöòâàõ "Ìîëîäü",

"Âåñåëêà".  

Àâòîð çá³ðîê: "Ìåí³ íå áàéäóæå", "Êåòÿã

êàëèíè", "Ëèñòè â áåçñìåðòÿ", "Â³ðí³ñòü", "Âèé-

øëî â ïîëå òîïîëÿòêî", "Áîöìàí Ïòàõà",  "Äâîº â

ìîð³", "Íàñòèí³ áåðåãè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1959 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ ó

ïðîâóëêó Áàñò³îííîìó, 11.

Ïîìåð 22 ñ³÷íÿ 1987 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâî-

ìó êëàäîâèù³ Êèºâà (êîëóìáàð³é).
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ÂÀÑÈËÜ 
ÃÐ²Í×ÀÊ 
ïîåò

Áîðèñ Äìèòðîâè÷ Ãð³í÷åíêî íàðîäèâñÿ 27 ëè-
ñòîïàäà (9 ãðóäíÿ) 1863 ð. íà õóòîð³ Â³ëüõîâîìó
ßð³ íà Õàðê³âùèí³. Ç 1874 ð. â÷èâñÿ ó Õàðê³âñüê³é
ðåàëüí³é øêîë³. 1881 ð. åêñòåðíîì ñêëàâ ³ñïèòè íà
íàðîäíîãî â÷èòåëÿ. Ó÷èòåëþâàâ íà Õàðê³âùèí³,
áóâ ñòàòèñòèêîì ó Õåðñîíñüêîìó çåìñòâ³, ïðîæè-
âàâ ó ×åðí³ãîâ³. 

1902 ð. ïåðå¿õàâ äî Êèºâà, äå ïî÷àâ ïðàöþâà-
òè íàä ÷îòèðèòîìíèì "Ñëîâàðåì óêðà¿íñüêî¿ ìî-
âè", à òàêîæ ðîçâèíóâ ÷èìàëó ïèñüìåííèöüêó, ðå-
äàêö³éíó òà âèäàâíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü. Äåÿêèé ÷àñ ãî-
ëîâóâàâ ó êè¿âñüê³é "Ïðîñâ³ò³".

Ñåðåä òâîð³â:  ïîâ³ñò³ "Ñîíÿ÷íèé ïðîì³íü",
"Áðàò íà áðàòà", äðàìè "ßñí³ çîð³", "Ñòåïîâèé
ã³ñòü"; "Óêðà¿íñüêà ãðàìàòèêà äî íàóêè ÷èòàííÿ ³
ïèñàííÿ",  4- òîìíèé "Ñëîâàð óêðà¿íñüêî¿ ìîâè". 

1988 âñòàíîâëåíî ïàì'ÿòíèê Á.Ãð³í÷åíêó â ì.
Îëåêñ³¿âö³ íà Ëóãàíùèí³. Ó Êèºâ³ º âóëèöÿ éîãî
³ìåí³, à íà áóäèíêó ¹9 íà  âóë. Ãîãîë³âñüê³é, äå
æèâ Á.Ãð³í÷åíêî, âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëüíó äîøêó.

Ïîìåð Á. Ãð³í÷åíêî 23 êâ³òíÿ(6 òðàâíÿ)
1910 ð. â ì. Îñïåäàëåòò³ (²òàë³ÿ), ïîõîâàíèé ó
Êèºâ³ íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 9). 

ÁÎÐÈÑ 
ÃÐ²Í×ÅÍÊÎ 
åòíîãðàô, äðàìà-
òóðã, ìîâîçíàâåöü
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Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà Ãð³í÷åíêî (äðóæèíà
Á.Ãð³í÷åíêà)  íàðîäèëàñÿ 23 òðàâíÿ 1863 ð.(ë³ò.
ïñåâä. - Ì. Äàíêî, Ì. Äîëåíêî, Ì. Çàã³ðíÿ, Ì.
×àé÷åíêî) â ì. Áîãîäóõîâ³, òåïåð Õàðê³âñüêà îáë.
Çàê³í÷èëà Áîãîäóõ³âñüêó ïðîã³ìíàç³þ, â÷èòåëþâà-
ëà (1881-1884).1887-1894ðð. ïðîæèâàëà íà Êàòå-
ðèíîñëàâùèí³, ïîò³ì ïåðå¿õàëà äî ×åðí³ãîâà, ïðà-
öþâàëà ó  "Ãðîìàä³". 1902 ð. ïðîæèâàëà ó Êèºâ³,
ïðàöþâàëà íàä "Ñëîâàðåì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè". Â
1910-1918 ðð. - êåðóâàëà âèäàâíèöòâîì ³ì. Á.
Ãð³í÷åíêà. 

Ñåðåä òâîð³â: áðîøóðè - "Õòî íàðîäîâ³ âî-
ðîã", "Ïðî äåðæàâíèé ëàä ó âñÿêèõ íàðîä³â", "Çå-
ìåëüíà ñïðàâà ó Íîâ³é Çåëàíä³¿"; ÷èòàíêè - "Ð³äíå
ñëîâî" òà "Íàøà ð³äíà ìîâà".  

Ïðîæèâàëà â Êèºâ³ íà âóëèö³ Ãîãîë³âñüê³é, 9.
Ïîìåðëà  Ì. Ãð³í÷åíêî 15 ëèïíÿ 1928 ð. Ïî-

õîâàíà â Êèºâ³ íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà
9). Â îãîðîæ³,  ïîðó÷ ç áàòüêàìè,  ìîãèëà çàãèáëî¿
äîíüêè - ïèñüìåííèö³ Íàñò³ Ãð³í÷åíêî(1884-
1908), àâòîðêè â³ðø³â, îïîâ³äàíü, ïåðåêëàä³â.
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ÌÀÐ²ß 
ÃÐ²Í×ÅÍÊÎ 
ïåðåêëàäà÷êà,
åòíîãðàô, 
âèäàâåöü

Ëàâð³í Ïðîêîïîâè÷ Ãðîõà íàðîäèâñÿ 23 ñåðï-
íÿ 1908 ð. â ñ. Êîçèí³ Ìèðîí³âñüêîãî ð-íó
Êè¿âñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ ïðîôòåõøêîëó (1925).
Áóâ æóðíàë³ñòîì. Ç 1948 ð. ïðàöþâàâ ó æóðíàë³
"Ïåðåöü". 

Äðóêóâàòèñÿ ïî÷àâ  1924 ð. Àâòîð ë³ðè÷íî¿ êî-
ìåä³¿ "Îé ó ïîë³ íèâêà" (ó ñï³âàâòîðñòâ³ ç Î.Ëåâà-
äîþ); îäíîàêòíèõ êîìåä³é "×îá³ò ëèõà íàðîáèâ",
"Íåâ³ñòî÷êà", "Çàðó÷èíè", "Ñâÿò³ ïðîéäèñâ³òè";
êíèæîê ãóìîðó ³ ñàòèðè "Êâàøåí³ â³òàì³íè", "Áå-
êåøà", "Ïî ö³é ìîâ³-áóâàéòå çäîðîâ³", "Ïðèâà-
ðîê", "×èñò³ñ³íüêà ïðàâäà"; çá³ðîê ï'ºñ: "Ìàëà
äðàìàòóðã³ÿ", "Ôåñòèâàëü", "Òåàòð "Ïåðöÿ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1953 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Òîëñòîãî, 25.

Ïîìåð 19 âåðåñíÿ 1976 ð. Ïîõîâàíèé íà
Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³)êëàäîâèù³ â Êèºâ³ (ä³ëÿíêà
66à-11-14).
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²îíà ²ñààêîâè÷ Ãðóáåð íàðîäèâñÿ 7 áåðåçíÿ

1908 ð. â ñ. Áîÿí³ ×åðí³âåöüêî¿ îáëàñò³. Â÷èâñÿ â

×åðí³âöÿõ, â Àâñòð³¿, ó Ïîëüù³. Ç 1940 ð. â÷èòå-

ëþâàâ.

Àâòîð çá³ðêè â³ðø³â "Ãåòü ç ì³ñòà"; ïîâ³ñòåé

"Â³çíèê", "Ïî÷àòîê"; çá³ðîê "Ñîíöå íà ïîðîç³",

"Ðîçïëþùåíèìè î÷èìà". Ïåðåêëàäàâ íà í³ìåöüêó

ìîâó òâîðè óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1946 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³  ×åëþñê³íö³â, òåïåð Êîñòüîëüíà, 15.

Ïîìåð ². Ãðóáåð 14 ñ³÷íÿ 1980 ð. Ïîõîâàíèé ó

Êèºâ³ íà Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³)  êëàäîâèù³ (ä³ëÿí-

êà 106).
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²ÎÍÀ 
ÃÐÓÁÅÐ 
ïîåò, 
ïåðåêëàäà÷

Âàëåð³é Ëåîí³äîâè÷ Ãðóç³í íàðîäèâñÿ 7 ëþòî-

ãî 1944 ð. â ì. Êèºâ³. Çàê³í÷èâ Ë³òåðàòóðíèé

³íñòèòóò ³ì. Î. Ì. Ãîðüêîãî (1972). Ïðàöþâàâ òî-

êàðåì, ìîíòåðîì çâ'ÿçêó,  â Êè¿âñüê³é îðãàí³çàö³¿

ÑÏÓ, çàâ. â³ää³ëîì ïóáë³öèñòèêè æóðíàëó "Ðàäó-

ãà". 

Àâòîð çá³ðîê ïîâ³ñòåé òà îïîâ³äàíü: "Êðóã",

"Âåñíîé é ëåòîì", "Áîëüøàÿ âîäà", "Íà äâîðå

òðàâà", "Íà õîäîâîì ìîñòèêå" (ó ñï³âàâòîðñòâ³),

"Æàæäà".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1979 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà  âóë. ×êàëîâà, òåïåð - Î.Ãîí÷àðà, 52. 

Ïîìåð 11 æîâòíÿ 1995 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà

53-17-35).

ÂÀËÅÐ²É 
ÃÐÓÇ²Í
ïðîçà¿ê
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Ëåîí³ä (Îëåêñ³é) ²âàíîâè÷ Ãóá³í íàðîäèâñÿ
11 ëèñòîïàäà 1926 ð. â ñåëèù³ Ñëîâ'ÿíîñåðáñüêó,
òåïåð Ëóãàíñüêî¿  îáë. Ïðàöþâàâ ñëþñàðåì âàãîíî-
ðåìîíòíîãî äåïî.  Çàê³í÷èâ  ôàêóëüòåò æóð-
íàë³ñòèêè Äîíåöüêî¿ îáëàñíî¿ ïàðòøêîëè. Ïðàöþ-
âàâ ë³òïðàö³âíèêîì, äîâãèé ÷àñ  íà Óêðà¿íñüêîìó
ðàä³î òà Ðåñïóáë³êàíñüêîìó òåëåáà÷åíí³   ãîëî-
âíèì ðåäàêòîðîì. 

Àâòîð  âèäàíü: "Ïåðâîîòêðûâàòåëü","Áîëü-
øèå ãðà÷è", "Êàìåíü-óãîëüå", "Ñâàäüáû èãðàþò
â êîíöå ëåòà"; ñöåíàð³¿â äîêóìåíòàëüíèõ ô³ëüì³â
"Èâàí Ìèêèòåíêî" (ó ñï³âàâòîðñòâ³ ç Î. Ìèêè-
òåíêîì), "Çà ðåêîþ, çà Ëóãàíêîé", "Çàâîäó â íà-
ñëåäñòâî", "Äåâè÷êè. Åñòü òàêîå ñåëî". Ëàóðåàò
ïðåì³¿ ³ì. Â.Ã.Êîðîëåíêà.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1982 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà  âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, òåïåð Âåëèê³é Âà-
ñèëüê³âñüê³é, 118.

Ïîìåð 21 ëþòîãî 1995 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 52à).
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ËÅÎÍ²Ä 
ÃÓÁ²Í
ïðîçà¿ê

Þð³é Íàóìîâè÷ Ãóíäè÷ íàðîäèâñÿ 19 ñ³÷íÿ

1901 ð. â ñ. Íîñ³âö³ Ëþáàðñüêîãî ð-íó Æèòîìèðñü-

êî¿ îáë. Íàâ÷àâñÿ íà ðîá³òôàö³ â Í³æèí³, â

Õàðê³âñüêîìó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó ³íñòèòóò³

òà â ²íñòèòóò³ ÷åðâîíî¿ ïðîôåñóðè (1933). Ïðà-

öþâàâ æóðíàë³ñòîì, ðåäàãóâàâ íèçêó ãàçåò òà

æóðíàë³â. Áóâ ÷ëåíîì ë³òåðàòóðíî¿ îðãàí³çàö³¿

"Ïëóã". 

Îêðåìèìè âèäàííÿìè âèéøëè: ïîâ³ñòü "Éî-

ñèï Ìàãîìåò", íàðèñ "Éîñèï Ìàãîìåò", "Ìà-

ëåíüê³ îïîâ³äàííÿ". Ïåðåêëàäàâ ç ðîñ³éñüêî¿, á³ëî-

ðóñüêî¿, ëàòèñüêî¿, áîëãàðñüêî¿, ñåðáñüêî¿ ìîâ.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ.  

Ïîìåð 12 òðàâíÿ 1972 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà  49-11-22).

ÞÐÊÎ 
ÃÓÍÄÈ×
ïðîçà¿ê,
ïåðåêëàäà÷
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Áîðèñ Ìèêèòîâè÷ Ãóð'ºâ íàðîäèâñÿ 10 âåðåñ-

íÿ 1920 ð. â Áåðäè÷åâ³ íà Æèòîìèðùèí³. Ó÷àñíèê

Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôà-

êóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1945). Âèêëà-

äàâ â óí³âåðñèòåò³, ïðàöþâàâ ó âèäàâíèöòâ³

"Äí³ïðî".

Àâòîð êíèæîê: "Ëåîí³ä Ãë³áîâ", "Ìèêîëà Òè-

õîíîâ"; ñòàòåé òà îãëÿä³â ïðî óêðà¿íñüêó äîæîâò-

íåâó òà ñó÷àñíó  ë³òåðàòóðó.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1957 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà  âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 87.

Ïîìåð 14 âåðåñíÿ 1992 ð.  Ïîõîâàíèé íà

Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 47-3).
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ÁÎÐÈÑ 
ÃÓÐ'ªÂ
êðèòèê, 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü

Îëåêñà ²âàíîâè÷ Ãóðå¿â íàðîäèâñÿ 12 æîâòíÿ
1913 ðîêó íà Êðèâîð³çüêîìó ðóäíèêó "²íãóëåöü".
Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ïåä³íñòèòóò (1940). Âèêëà-
äàâ óêðà¿íñüêó ìîâó é ë³òåðàòóðó â ²íãóëåöüê³é
ñåðåäí³é øêîë³ íà Êðèâîð³ææ³. Ïðàöþâàâ íà æóð-
íàë³ñòñüê³é òà âèäàâíè÷³é ðîáîò³. 

Àâòîð ïîåòè÷íèõ êíèæîê: "Åíòóç³àñòè
øàõò" ³ "Ëåãåíäà ïðî Êîáçàðÿ"; êíèæîê ïðîçè
"Íà îêîëèö³" (ïîâ³ñòü), "Îñîêîð³âñüê³ äðóç³",
"Íàøà ìîëîä³ñòü" (ðîìàí), "Íîâåëè", "Æèòòÿ
³äå" (ðîìàí), "Äðóç³ íå çðàäæóþòü" (ïåðøà ÷àñ-
òèíà ðîìàíó), "Çà ñí³ãàìè á³ëèìè" (ïîâ³ñò³),
"Ëþäè, ç ÿêèìè æèâó" (ðîìàí ³ íàðèñè), "Êîìåí-
äàíòñüêà ãîäèíà" (äîêóìåíòàëüíèé ðîìàí),
"Äðóç³ íå çðàäæóþòü" (âèáðàí³ òâîðè). 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1943 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà  ïðîñïåêò³ Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 15.

Ïîìåð 5 áåðåçíÿ 1999 ð. Ïîõîâàíèé íà   êëà-
äîâèù³ Áîÿðêè Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.

ÎËÅÊÑÀ 
ÃÓÐÅ¯Â
ïðîçà¿ê, ïîåò
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Âàëåð³ÿ Àíäð³¿âíà Ãóðòîâåíêî íàðîäèëàñÿ 9

êâ³òíÿ 1925 ð. â ñ. Æèòíèêàõ íà ×åðêàùèí³.

Çàê³í÷èëà Êè¿âñüêèé ìåä³íñòèòóò. Ïðàöþâàëà

ë³êàðåì.

Àâòîðêà çá³ðîê: "Ìèðí³ äí³", "Ïðîìåí³ é

ò³í³", "Â³äñâ³òè", "Ñîíàòà", "Ìð³éíèöÿ", "Ñòà-

íîâëåííÿ", "Äåíü ë³òíüîãî ñîíöåñòîÿííÿ", "Ïåðå-

òâîðåííÿ", "Ïîåç³¿", "×åðâîíà êíèãà äëÿ ëþäè-

íè", "Ëþäñüêèé âåðòåï". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1963 ð. Ïðîæèâàëà ó Êèºâ³

íà  âóë. Ï³òåðñüêà, 2.

Ïîìåðëà 20 òðàâíÿ 1997 ð. Ïîõîâàíà íà Ë³ñî-

âîìó êëàäîâèù³ ( ä³ëÿíêà 46-21-20).
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ÂÀËÅÐ²ß 
ÃÓÐÒÎÂÅÍÊÎ 
ïîåòåñà

ªâãåí Ïèëèïîâè÷ Ãóöàëî íàðîäèâñÿ 14 ñ³÷íÿ
1937 ð. â ñ. Ñòàðîìó Æèâîòîâ³ ²ëë³íåöüêîãî ð-íó
Â³ííèöüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Í³æèíñüêèé ïåä³íñòèòóò
(1959). Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ ãàçåò íà Â³ííè÷-
÷èí³, Ëüâ³âùèí³ ³ ×åðí³ã³âùèí³, â "Ë³òåðàòóðí³é
Óêðà¿í³", ó âèäàâíèöòâ³ "Ðàäÿíñüêèé ïèñüìåí-
íèê". Àâòîð êíèæîê: "Ëþäè ñåðåä ëþäåé", "ßáëó-
êà ç îñ³ííüîãî ñàäó", "Ñêóïàíà â ëþáèñòêó", "Õó-
ñòèíà øîâêó çåëåíîãî", "Çàïàõ êðîïó", "Ùî ìè
çíàºìî ïðî ëþáîâ", "Ïîëþâàííÿ ç ãîí÷èì ïñîì",
"Øê³ëüíèé õë³á", "Ìèñòåöòâî ïîäîáàòèñü
æ³íêàì", "Êíÿæà ãîðà"; ðîìàí³â "Ïîçè÷åíèé ÷î-
ëîâ³ê", "Ïàðàä ïëàíåò"; çá³ðîê â³ðø³â "Ïèñüìî
çåìë³", "×àñ ³ ïðîñò³ð", "Æèâåìî íà Çîð³"; êíè-
æîê äëÿ ä³òåé "Îëåíü Àâãóñò", "Ïðîëåò³ëè êîí³",
"Ç ãîð³õà çåðíÿ", "Ó ëåëå÷îìó ñåë³", "Äåíèñêî",
"Çà îáðó÷åì", "Çåëåíå ëèñòÿ÷êî ç âèð³þ", "Ñàéé-
îðà", "Æîâòèé ãîñòèíåöü"; Òâîð³â â 2-õ òîìàõ.

Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ì. Þ. ßíîâñüêîãî (1982) çà
îïîâ³äàííÿ "Ïîëþâàííÿ ç ãîí÷èì ïñîì",   Äåðæàâ-
íî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà
(1985) çà ïîâ³ñòü "Ñàééîðà" òà ïðåì³¿ ³ì.
².Îã³ºíêà (1996) ïîñìåðòíî.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1962 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà  âóë. Ñóâîðîâà, 3.

Ïîìåð  4 ëèïíÿ 1995 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó ñòàðîìó êëàäîâèù³ Êèºâà.

ªÂÃÅÍ 
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Àíàòîë³é ²âàíîâè÷ Äàâèäîâ íàðîäèâñÿ 8 ëþ-
òîãî 1938 ð. â ñ. Áî÷êàõ Êîíîòîïñüêîãî ðàéîíó íà
Ñóìùèí³. Çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò ïðèðîäîçíàâñòâà
Í³æèíñüêîãî ïåä³íñòèòóòó. Ïðàöþâàâ  ãîëîâíèì
ðåäàêòîðîì æóðíàëó "Áàðâ³íîê", äèðåêòîðîì âè-
äàâíèöòâà "Ìîëîäü". Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê
êóëüòóðè Óêðà¿íè.

Àâòîð íàóêîâî-õóäîæí³õ òà õóäîæí³õ êíèæîê
äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà: "Øèðøàº âèäíîêðóã",
"Ñîíÿ÷í³ âåðøíèêè", "Åêñïåäèö³ÿ Ñóíè÷êà",
"Êàòàìàðàí", "Áåç êðåñëåíü ³ êåëüìè", "Çíàé,
ëþáè, áåðåæè", "Ñêàðá", "Ãîëóáèé ïàòðóëü",
"Îçèâàéêî", "Ñîíå÷êî ñïèòü ó äçâîíèêàõ", "Ïðî
Îçèâàéêà, ë³ñîâèé ëþä òà ¿õí³ íåçâè÷àéí³ ïðèãî-
äè".  Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè (1987) çà
çá³ðêó îïîâ³äàíü "Ñîíå÷êî ñïèòü ó äçâîíèêàõ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1976 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà  áóëüâàð³ Ë.Óêðà¿íêè, 24.

Ïîìåð 5 ñ³÷íÿ 2002 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñîâîìó
êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 91-13-1).
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ÀÍÀÒÎË²É 
ÄÀÂÈÄÎÂ
ïðîçà¿ê

Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷ Äàðäà íàðîäèâñÿ 6

æîâòíÿ 1924 ð. â  ñ. Âåñåëèí³âö³ Áàðèø³âñüêîãî

ðàéîíó íà Êè¿âùèí³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò

(1951). Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ æóðíàë³â "Â³ò÷èç-

íà", "Çì³íà", ó âèäàâíèöòâàõ "Ìèñòåöòâî" ³

"Ðàäÿíñüêèé ïèñüìåííèê". 

Àâòîð êíèæîê: "Çåìëÿ, ÿêó ñõîäèâ Òàðàñ",

"Éîãî êîõàíà", "Ñí³ã íà çåëåíå ëèñòÿ", "Ïîâåð-

íåííÿ ç ïåêëà", "Çåëåíèé â³òåð", "Åãî ëþáîâü",

"Êîëè ãðèì³ëè ãàðìàòè"; â³ðø³â "Â³ä÷èíÿé â³êîí-

öå".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1963 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà   Ðóñàí³âñüê³é  íàáåðåæí³é, 4.

Ïîìåð 13 ëèïíÿ 1992 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ëóê'ÿí³âñüêîìó êëàäîâèù³ Êèºâà(ä³ëÿíêà 38-12-

9).
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Ìèêîëà Ïàâëîâè÷ Äàøêåâè÷ íàðîäèâñÿ 4

ñåðïíÿ 1852 ðîêó â ñ. Áåæ³â íà Æèòîìèðùèí³. Ç

1868 ðîêó íàâ÷àâñÿ â Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³, äå

çãîäîì ïðàöþâàâ ïðîôåñîðîì. Ïðåäñòàâíèê êóëü-

òóðíî-³ñòîðè÷íî¿ øêîëè òà ïîð³âíÿëüíî-³ñòîðè÷íî-

ãî ìåòîäó ó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³. Äîñë³äæóâàâ

çàõ³äíîºâðîïåéñüêó ñåðåäíüîâ³÷íó ë³òåðàòóðó é

ðîìàíòè÷í³ òå÷³¿, çîêðåìà Â. Øåêñï³ðà, à òàêîæ Î.

Ïóøê³íà, Â. Æóêîâñüêîãî, Ì. Ëåðìîíòîâà, Ì. Ãî-

ãîëÿ, À. Ìåòëèíñüêîãî òà ³í. Ïðàöþâàâ ó ãàëóç³

³ñòîð³îãðàô³¿ - éîãî ðîçâ³äêè ïðî Äàíèëà Ãàëèöüêî-

ãî, Ëèòîâñüêî-Ðóñüêó äåðæàâó, ïîõîäæåííÿ êîçà÷-

÷èíè.   

Ïîìåð 20 ñ³÷íÿ 1908 ðîêó â Êèºâ³.  
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ÌÈÊÎËÀ 
ÄÀØÊÅÂÈ×
ë³òåðàòóðîçíàâåöü,
³ñòîðèê, ôîëüêëî-
ðèñò

Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷ Äàøê³ºâ íàðîäèâñÿ
16 òðàâíÿ 1921 ð. â ì. Êðàñíîêóòñüêó Õàðê³âñüêî¿
îáë. Íàâ÷àâñÿ íà ô³çè÷íîìó ôàêóëüòåò³
Ëåí³íãðàäñüêîãî óí³âåðñèòåòó, çàê³í÷èâ
Õàðê³âñüêèé ïåä³íñòèòóò (1948). Ó÷àñíèê Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè. Äðóêóâàòèñÿ ïî÷àâ  1943 ð. 

Àâòîð çá³ðêè â³ðø³â: "Íà ïåðåâàë³", íàóêîâî-
ôàíòàñòè÷íîãî ðîìàíó "Òîðæåñòâî æèòòÿ";
ïîâ³ñòåé ³ ðîìàí³â: "Âîëîäàð Âñåñâ³òó", "Çóáè
äðàêîíà", "Çàãèáåëü Óðàí³¿";çá³ðêè îïîâ³äàíü
"Ãàëàòåÿ"; ïîâ³ñò³ "Ç áåçîäí³ ìèíóëîãî", "Êðèø-
òàëåâ³ äîðîãè"; Òâîð³â ó 2-õ ò. (1981,ïîñìåðòíî);
ðîìàíó "Ñòðà÷åíà ï³ñíÿ" (1985,ïîñìåðòíî).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1947 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ëåí³íà, íèí³  Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, çãî-
äîì íà âóëèö³ Ï³òåðñüê³é, 4. 

Ïîìåð 23 ëþòîãî 1976 ð. Ïîõîâàíèé íà
Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ â Êèºâ³ (ä³ëÿíêà
66-23-38).
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Ãàëèíà Îëåêñ³¿âíà Äåì÷åíêî íàðîäèëàñÿ 28

ãðóäíÿ 1922 ð. â ñ. Îëåêñàíäð³âö³ Îëåêñàíäð³â-

ñüêîãî ðàéîíó Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èëà

Êè¿âñüêå ó÷èëèùå ïðèêëàäíèõ ìèñòåöòâ (1949).

Ïðàöþâàëà õóäîæíèêîì äåêîðàòèâíîãî òêàöòâà, â

ðåäàêö³¿ æóðíàëó "Ìàëÿòêî".

Àâòîðêà êíèæîê äëÿ ä³òåé: "Ìàëÿòàì",

"Ä³äóñåâ³ êàçêè", "Çàãàäêè òà âèãàäêè",

"Îïîâ³äàííÿ çîëîòàâêè", "Êâ³òè-êâ³òîíüêè",

"Ñêà÷å çàé÷èê".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1956 ð. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³

íà âóëèö³ Ñèìèðåíêà, 14/9.

Ïîìåðëà 10 ÷åðâíÿ 1986 ð. Ïîõîâàíà íà Ë³ñî-

âîìó êëàäîâèù³  (ä³ëÿíêà 84-25-27).
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ÃÀËÈÍÀ 
ÄÅÌ×ÅÍÊÎ
ïîåòåñà, 
ïðîçà¿ê

²ãîð Îëåêñàíäðîâè÷ Äçåâåð³í íàðîäèâñÿ 5 ëè-

ñòîïàäà 1929 ð. â ì. Äðàáîâ³ íà ×åðêàùèí³.

Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Ëüâ³âñüêîãî

óí³âåðñèòåòó òà àñï³ðàíòóðó. Äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ

íàóê, ïðîôåñîð, àêàäåì³ê ÍÀÍ Óêðà¿íè. Áóâ äèðåê-

òîðîì ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ÍÀÍ Óêðà¿íè.

Àâòîð òâîðó "Îñòàï Âèøíÿ". Îäèí ç àâòîð³â

áàãàòüîõ êîëåêòèâíèõ ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ

äîñë³äæåíü.

Ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà

(1988) çà íàóêîâó ðåäàêö³þ, ï³äãîòîâêó òåêñò³â

òà óïîðÿäêóâàííÿ Ç³áðàííÿ òâîð³â ².Ôðàíêà. Ëàó-

ðåàò ïðåì³¿ ³ìåí³ Î. Á³ëåöüêîãî.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1961 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà

âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 51/53.

Ïîìåð 13 ëþòîãî 2001 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 27-À).

²ÃÎÐ 
ÄÇÅÂÅÐ²Í 
ë³òåðàòóðîçíà-
âåöü, êðèòèê
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Àíäð³é Ëåîíò³éîâè÷ Äèííèê íàðîäèâñÿ 6 áå-

ðåçíÿ 1920 ð. â ñ. Êîáèæ÷àõ Áîáðîâèöüêîãî ðàéîíó

íà ×åðí³ã³âùèí³. Ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè  áóâ

ó ïàðòèçàíàõ. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé

³íñòèòóò(1949). Ïðàöþâàâ ó Êè¿âñüêîìó

ðàä³îöåíòð³.

Àâòîð çá³ðîê ñàòèðè òà ãóìîðó: "Ï³äñëóõàíà

ðîçìîâà", "Ðèäèêþëü ³ òîðáèíà", "Âñ³ì ïî çà-

ñëóç³", "Ïðîñòà àðèôìåòèêà", "Çà ùî íå ëþá-

ëÿòü", "Íå â òîìó íàïðÿìêó", "²ñêðè ç ëüîäó",

"Êðîïèâà", "Âåñåëåíüê³ áóëè", "Ñêëàäíà ñèòó-

àö³ÿ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1963 ð. Ïðîæèâàâ ó Áðîâà-

ðàõ,  Êè¿âñüêî¿ îáë. íà âóë. Êóòóçîâà, 6.

Ïîìåð 30 áåðåçíÿ 1987 ð. Ïîõîâàíèé íà

ì³ñüêîìó êëàäîâèù³ Áðîâàð³â.
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ÀÍÄÐ²É 
ÄÈÍÍÈÊ
ïîåò

Âàñèëü ²âàíîâè÷ Ä³äåíêî íàðîäèâñÿ 3 ëþòîãî

1937 ð. â ì. Ãóëÿéïîë³ íà Çàïîð³ææ³. Çàê³í÷èâ ô³ëî-

ëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó

(1959). Áóâ íà æóðíàë³ñòñüê³é ðîáîò³.

Àâòîð çá³ðîê: "Çàöâ³òàé, êàëèíî", "Ï³ä çîðÿ-

ìè ÿñíèìè", "Çàïîâ³òíà çåìëÿ", "Äçâîíÿòü êîí-

âàë³¿" (1972), "Áåð³çêà", "Ìåðåæêè ñîíöÿ",

"Âðîäëèâèé äåíü", "Äèâî-êðàé".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1963 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Ïîñòèøåâà, òåïåð  Ìàëà Æèòîìèðñüêà,

14.

Ïîìåð 14 êâ³òíÿ 1990 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ï³âí³÷íîìó (Áðîâàðè) êëàäîâèù³ ñòîëèö³ (ä³ëÿí-

êà 14).

ÂÀÑÈËÜ 
Ä²ÄÅÍÊÎ
ïîåò
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Ëþáîìèð Äìèòðîâè÷ Äìèòåðêî íàðîäèâñÿ 18
áåðåçíÿ 1911 ð. â ñ. Âèííèêàõ íà Ëüâ³âùèí³. Íà-
â÷àâñÿ â ²íñòèòóò³ íàðîäíî¿ îñâ³òè, íà ñöåíàðíèõ
êóðñàõ ïðè ê³íî³íñòèòóò³. Ïðàöþâàâ ðåäàêòîðîì
íà Êè¿âñüê³é ê³íîñòóä³¿, çàñòóïíèêîì ãîëîâè
ïðàâë³ííÿ ÑÏÓ, ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì æóðíàëó
"Â³ò÷èçíà".  1958 òà 1962 ðð. áðàâ ó÷àñòü ó ðîáîò³
ñåñ³¿ Ãåíåðàëüíî¿ Àñàìáëå¿ ÎÎÍ.  Àâòîð êíèæîê:
"Áàãðÿíèé ðàíîê", "Ãàðÿ÷èé ñóõîä³ë", "Ïðîë³ñêè",
"Ïåðåòâîðåííÿ ñâ³òó", "Â îá³éìàõ ñîíöÿ", "Îé ó
ïîë³, äå òîïîë³...", "Êè¿âñüê³ êðó÷³", "Êðèëàòèé
ê³íü", "Ïðè÷åòí³ñòü", "Îñíîâà"; ï'ºñè "Ä³âî÷à äî-
ëÿ"; êíèæîê îïîâ³äàíü ³ íàðèñ³â:  "Â³òåð ç³ Ñõîäó",
"Ïîë³ñüê³ áóäí³", "Òàì, äå ñÿº Ï³âäåííèé Õðåñò",
"Íàðå÷åíà" (ïîâ³ñòü ³ îïîâ³äàííÿ) "Äîáðî ³ çëî
Êàíàäè";  ðîìàí³â "Ðîçëóêà", "Îáïàëåí³ ãðîìà-
ìè", "Ïëàíåòà â òåïëèõ äîëîíÿõ", "Êð³çü äí³ ³
íî÷³", "Âèáðàí³ òâîðè â 2-õ ò.";   "Ç âèðó æèòòÿ".
Çà êíèæêè ïîåç³é "Îñíîâà" ³ "Ñâ³òå ì³é" óäîñ-
òîºíèé Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿  ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà
(1979).  

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1935 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà  âóë. Êàðëà Ë³áêíåõòà, íèí³ - Øîâêîâè÷íà,
34/32 , äå âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëüíó äîøêó.

Ïîìåð Ë.Äìèòåðêî 2 æîâòíÿ 1985 ð. Ïîõîâà-
íèé íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 50).

Àâòîðè íàäãðîáêà - ñêóëüïòîð ².Ìàêîãîí òà
àðõ³òåêòîð Ì.Êèñëèé. 
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ËÞÁÎÌÈÐ 
ÄÌÈÒÅÐÊÎ 
ïîåò, ïðîçà¿ê, äðà-
ìàòóðã, ë³òåðàòóð-
íèé êðèòèê 

Äí³ïðîâà ×àéêà (Ëþäìèëà Îëåêñ³¿âíà Âàñè-

ëåâñüêà (Áåðåç³íà) ) íàðîäèëàñÿ 1 ëèñòîïàäà

1861ð. â ñ. Çåëåíîìó ßðó Äîìàí³âñüêîãî ðàéîíó

Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáë. Íàâ÷àëàñÿ â Îäåñüê³é ã³ìíàç³¿,

äåÿêèé ÷àñ ó÷èòåëþâàëà. Äðóêóâàòèñÿ ïî÷àëà ç

1885 ð.

Ñåðåä òâîð³â: "Ïèñàíêà", "Õðåñòîíîñ",

"×óäíèé", ï'ºñè "Êàçêà ïðî Ñîíöå òà éîãî ñèíà",

"Êîçà-äåðåçà", "Çèìà é âåñíà, àáî Ñí³ãîâà êðà-

ëÿ"; Òâîðè â 2-õ ò., "Âèáðàí³ òâîðè, Òâîðè â 2-õ ò.

Ïðîæèâàëà ó Êèºâ³ íà âóëèö³ Ñàêñàãàíñüêîãî,

90. 

Ïîìåðëà Äí³ïðîâà ×àéêà 13 áåðåçíÿ 1927 ð.

Ïîõîâàíà ó Êèºâ³ íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ ñòîëèö³

(ä³ëÿíêà 2, öåíòðàëüíà àëåÿ).

ÄÍ²ÏÐÎÂÀ 
×ÀÉÊÀ
äðàìàòóðã
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Àðêàä³é Çàõàðîâè÷ Äîáðîâîëüñüêèé íàðîäèâ-

ñÿ 23 ëèñòîïàäà 1911 ð. â ñ. Êëåêîòèí³ Øàðãî-

ðîäñüêîãî ð-íó Â³ííèöüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé

³íñòèòóò íàðîäíî¿ îñâ³òè ³ì.Äðàãîìàíîâà (1933).

Ïðàöþâàâ íà Êè¿âñüê³é ê³íîñòóä³¿ õóäîæí³õ

ô³ëüì³â. Ðàçîì ç³ ñöåíàðèñòîì Ïîìºùèêîâèì íà-

ïèñàâ ñöåíàð³é ô³ëüìó "Òðàêòîðèñòè". Ç 1959 ð.

ïî÷àâ ïðàöþâàòè â ãàëóç³ õóäîæíüîãî ïåðåêëàäó ç

àíãë³éñüêî¿, ôðàíöóçüêî¿, ïîëüñüêî¿ ìîâ. 1963 ð. íà-

ïèñàâ ó ñï³âàâòîðñòâ³ ç Ë. Êîñòåíêî ñöåíàð³é

ô³ëüìó "Ïåðåâ³ðòå ñâî¿ ãîäèííèêè", â³äçíà÷åíèé

ïðåì³ºþ íà ðåñïóáë³êàíñüêîìó êîíêóðñ³.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1958 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà áóëüâàð³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 20.

Ïîìåð 10 ÷åðâíÿ 1969 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà(ä³ëÿíêà

32-38-10).
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ÀÐÊÀÄ²É 
ÄÎÁÐÎÂÎËÜÑÜÊÈÉ
ïåðåêëàäà÷, 
äðàìàòóðã

Ñïèðèäîí Ïåòðîâè÷ Äîáðîâîëüñüêèé íàðîäèâ-

ñÿ 26 ãðóäíÿ 1894 ð. â ñ. ªëèçàâåò³âêà Íîâîóê-

ðà¿íñüêîãî ð-íó íà Ê³ðîâîãðàäùèí³. Îäèí ð³ê ó÷èâ-

ñÿ â óí³âåðñèòåò³. Ó÷àñíèê ãðîìàäÿíñüêî¿ ³ Äðóãî¿

ñâ³òîâî¿ âîºí. 

Ïèñàòè ïî÷àâ  1926 ð. Îêðåìèìè âèäàííÿìè

âèéøëè: ïîâ³ñòü "Çàë³çíèé ê³íü", ï'ºñà "Êðîâ çà

êðîâ"; íàðèñ "×îðíîçåìíèé Äí³ïðåëüñòàí"; ðîìàí

"Ìàÿê"; çá³ðêè îïîâ³äàíü: "Ïðèêðå íåïîðî-

çóì³ííÿ", "Õàðá³-Íàçèð", "Çàðàäè æèòòÿ"; ðî-

ìàí "Òå÷å ð³÷êà íåâåëè÷êà"; ïîâ³ñòü "Îëîâ'ÿí³

ñîëäàòèêè"; ³ñòîðè÷í³ ðîìàíè: "Î÷àê³âñüêèé ðîç-

ìèð", "Êàðàñóíñüêèé êóò"; ñïîãàäè "Ïðî ìîº äè-

òèíñòâî ³ áðàòîâó þí³ñòü".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1960 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Ùåðáàêîâà, 1 7.

Ïîìåð 30 ëèñòîïàäà 1977 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³)  êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà

4-2-4-À).

ÑÏÈÐÈÄÎÍ 
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Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ Äîâæåíêî íàðîäèâñÿ 12
âåðåñíÿ 1894 ð. â ñ. Ñîñíèö³ íà ×åðí³ã³âùèí³.
Çàê³í÷èâ Ãëóõ³âñüêèé ó÷èòåëüñüêèé ³íñòèòóò
(1914), íàâ÷àâñÿ â Êè¿âñüêîìó êîìåðö³éíîìó
³íñòèòóò³ òà Àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ. Ïðàöþâàâ íà
ê³íîñòóä³¿ õóäîæí³õ ô³ëüì³â éîãî ³ìåí³. 

Àâòîð ê³íîñöåíàð³¿â òà ðåæèñåð ô³ëüì³â: "Âà-
ñÿ-ðåôîðìàòîð", "ßã³äêè êîõàííÿ", "Ñóìêà äèï-
êóð'ºðà", "Àðñåíàë", "Çåìëÿ", "²âàí", "Àåðî-
ãðàä", "Ùîðñ", "Áèòâà çà íàøó Ðàäÿíñüêó Óê-
ðà¿íó", "Ì³÷óð³í". Ô³ëüìè "Ùîðñ" (1941) ³
"Ì³÷óð³í" (1949) â³äçíà÷åí³ Äåðæàâíèìè
ïðåì³ÿìè ÑÐÑÐ. Çà ñöåíàð³é "Ïîåìà ïðî ìîðå"
(1956) óäîñòîºíèé Ëåí³íñüêî¿ ïðåì³¿ 1959 ð. (ïî-
ñìåðòíî). Ñåðåä òâîð³â: "Çåìëÿ", "Àðñåíàë",
"Ùîðñ", "Çà÷àðîâàíà Äåñíà", "Ïîåìà ïðî ìîðå";
ï'ºñè - "Æèòòÿ â öâ³òó", "Ïîòîìêè çàïîðîæö³â";
"Ìàòè"; Òâîðè â 3-õ ò., Òâîðè â 3-õ ò., Òâîðè â 5-
òè ò., Òâîðè â 5-òè ò. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð.  Âñòàíîâëåíî ìå-
ìîð³àëüí³ äîøêè íà áóäèíêó Êè¿âñüêî¿ ê³íîñòóä³¿
õóäîæí³õ ô³ëüì³â (Áðåñò-Ëèòîâñüêèé ïð-ò, òåïåð
Ïåðåìîãè, 90), òà íà áóäèíêó íà âóë. Êàðëà
Ë³áêíåõòà, òåïåð Øîâêîâè÷íà, 10, äå æèâ Äî-
âæåíêî. Â Êèºâ³ ê³íîñòóä³ÿ òà  âóëèöÿ íàçâàí³ éî-
ãî ³ì'ÿì. Íà òåðèòîð³¿ ê³íîñòóä³¿ âñòàíîâëåíî
ïàì'ÿòíèê.

Ïîìåð Î. Äîâæåíêî 25 ëèñòîïàäà 1956 ð. Ïî-
õîâàíèé ó Ìîñêâ³ íà Íîâîä³âî÷îìó êëàäîâèù³
(ä³ëÿíêà 3).
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ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÄÎÂÆÅÍÊÎ 
ïðîçà¿ê,
ê³íîäðàìàòóðã

Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷ Äîëåíãî (Êëîêîâ) íàðî-
äèâñÿ 10 ñåðïíÿ 1896 ð. â ì. Ëåáåäèí³ Ñóìñüêî¿
îáë. Ó÷èâñÿ â Õàðê³âñüêîìó óí³âåðñèòåò³, ïðîõî-
äèâ àñï³ðàíòóðó ç áîòàí³êè (1922-1926) ³ ç ë³òå-
ðàòóðîçíàâñòâà (1926-1930). 

Ñåðåä òâîð³â: "Áëàêèòíà æàëîáà",
"Îá'ºêòèâíà ë³ðèêà. Ñõåìà ³ ä³àãíîçè", "Litteràå
(Ìîº ïèñüìî)", "Âèáðàí³ ïîåç³¿", "Óçüì³íü",
"Çðîñëî íà êàìåí³", "Ï³ä ãàðÿ÷èì íåáîì", "Ö³ëþ-
ùå ç³ëëÿ", "Ðîçäóìè", "Çåëåíå é ÷åðâîíå" òà
ë³òåðàòóðîçíàâ÷³ ðîáîòè "Êðèòè÷í³ åòþäè" ³
"Òâîð÷³ñòü Âîëîäèìèðà Ñîñþðè". Óäîñòîºíèé
Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè â ãàëóç³ íàóêè ³ òåõí³êè
çà ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ 12-òîìíî¿ ïðàö³ "Ôëîðà
ÓÐÑÐ" (1969).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà  âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 51-53.

Ïîìåð Ì. Äîëåíãî 5 æîâòíÿ 1981 ð. Ïîõîâà-
íèé ó Êèºâ³ íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ ñòîëèö³
(ïîëüñüêà ä³ëÿíêà, 1, ñòàðîãî êëàäîâèùà).

ÌÈÕÀÉËÎ 
ÄÎËÅÍÃÎ 
ïîåò, 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü
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Þð³é Äîëüä-Ìèõàéëèê (Þð³é Ïåòðîâè÷ Ìè-
õàéëèê ) íàðîäèâñÿ 17 áåðåçíÿ 1903 ð. â ñ. Áóòåí-
êàõ Êîáåëÿöüêîãî ð-íó Ïîëòàâñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ
Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ²íñòèòóò íàðîäíî¿ îñâ³òè.
Ïðàöþâàâ  á³áë³îòåêàðåì,   ñï³âðîá³òíèêîì ãàçå-
òè. Â ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè çàâ³äóâàâ ë³ò÷àñ-
òèíîþ òåàòðó ³ì. Ùîðñà. Ï³ñëÿ â³éíè - ó ðåäàêö³¿
ãàçåòè "Ðàäÿíñüêà Óêðà¿íà", íà âèäàâíè÷³é ðî-
áîò³. 

Äðóêóâàòèñü ïî÷àâ  1925 ð. Àâòîð çá³ðîê
îïîâ³äàíü ³ íàðèñ³â: "Æ³íî÷³ ïîðòðåòè", "Ñòåï
ïðàãíå", "Êàõîâñüê³ îïîâ³äàííÿ", "Ïîðòðåò ìà-
òåð³";  ðîìàí³â: "Ñòåïîâèêè", "² îäèí ó ïîë³ âî¿í",
"Ó ÷îðíèõ ëèöàð³â", "Íàä Øïðåå êëóáî÷àòüñÿ
õìàðè" òà íèçêè ï'ºñ.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1939 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ ×åðâîíîàðì³éñüê³é, òåïåð Âåëèê³é Âà-
ñèëüê³âñüê³é, 6, äå âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëüíó äî-
øêó. Âóëèöÿ â Êèºâ³ íîñèòü éîãî ³ì'ÿ.

Ïîìåð 17 òðàâíÿ 1966 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 19).
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ÞÐ²É 
ÄÎËÜÄ-ÌÈÕÀÉËÈÊ
ïðîçà¿ê, 
äðàìàòóðã

Êîñòÿíòèí Âàñèëüîâè÷ Äîìàðîâ íàðîäèâñÿ 8

ñåðïíÿ 1927 ð. â ñ. Êîðøóí³âö³ Óñòü-Òàðñüêîãî

ðàéîíó Íîâîñèá³ðñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé

óí³âåðñèòåò (1963). Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³. Ó÷àñíèê

Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íàãîðîäæåíèé îðäåíîì òà

áàãàòüìà ìåäàëÿìè.

Àâòîð êíèæîê: "Ïîïóò÷èêè", "Ãðîçà íà

Åëåíü-îçåðå", "Ñàííûé ñëåä", "Ñèíååò ðå÷êà Òà-

ðà", "Ïàðíèøêà èç äàëåêèõ Äóáðîâîê", "Çîëîòàÿ

ïðÿæà", "Êðóæêà ïàðíîãî ìîëîêà", "Óëûáàÿñü çî-

ðÿì". Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ìåí³ Â. Êîðîëåíêà.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1981 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà

âóë. Ôåäüêîâè÷à, 14.

Ïîìåð 26 ãðóäíÿ 1996 ð. Ïîõîâàíèé íà Ñîâñü-

êîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 22).

ÊÎÑÒßÍÒÈÍ 
ÄÎÌÀÐÎÂ
ïðîçà¿ê
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Ãðèãîð³é Ïðîêîïîâè÷ Äîíåöü íàðîäèâñÿ 30

ëèñòîïàäà 1913 ð, â ñ. Êóðèë³âö³ Êàí³âñüêîãî ð-íó

íà ×åðêàùèí³. Çàê³í÷èâ ×åðêàñüêèé ïåä³íñòèòóò

(1934). Â÷èòåëþâàâ. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿

â³éíè. 

Ñåðåä êíèæîê:  "Äóìà ïðî ãàëè÷àíêó",

"Êàí³âñüêà êíèãà", "Ïðèäí³ïðîâ'ÿ", "Â Êîáçà-

ðåâ³ì êðàþ", "Ãîì³í çåìë³", "Ñåðöå Ïðîìåòåÿ",

"Çåìëÿ Áîÿíîâà", "Â³äëóííÿ ãðîìó", "Ðèòìè

æèòòÿ", "Êè¿âñüêà êíèãà", "Âèáðàíå".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1958 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ ×åðâîíîàðì³éñüê³é, òåïåð  Âåëèê³é Âà-

ñèëüê³âñüê³é, 14.

Ïîìåð 27 êâ³òíÿ 1985 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (êîëóìáàð³é).
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ÃÐÈÃÎÐ²É 
ÄÎÍÅÖÜ 
ïîåò

Ïåòðî Îíóôð³éîâè÷ Äîðîøêî íàðîäèâñÿ 24
ãðóäíÿ 1910 ð. â ñ. Òóïè÷åâ³ íà ×åðí³ã³âùèí³.
Çàê³í÷èâ Õàðê³âñüêèé ³íñòèòóò ïåäàãîã³÷íî-ïðî-
ôåñ³éíî¿ îñâ³òè (òåïåð Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò).
Ó÷àñíèê â³éíè.

Àâòîð êíèæîê: "Ñàíäîìèðñüêèé ïëàöäàðì",
"Çàïîëÿð'ÿ", "Ñåðåä ñòåïó øèðîêîãî", "Äàëüí³
ïîäîðîæ³", "Â³ëþéñüêèé â'ÿçåíü", "Ë³òà ³ äóìè",
"Ó Îëåíêè êîëî õàòè" (äëÿ ä³òåé), "Æèâ³  äæåðå-
ëà", "Äàðóíîê", "Ë³òà, äîðîãè, çóñòð³÷³", "Ï³ñíÿ
ïðîäîâæóºòüñÿ", "Ìî¿ òðèâîãè", "Ñïîëîõ óíî÷³"
(äðàìàòè÷íà ïîåìà), "²âîëãè ìîãî ñàäó", "Ñë³ä"
òà ³í.; ïîâ³ñò³ "Ë³ñîâà Ãóòà"; ðîìàíó "Íå ïîâòîðè
ìîþ äîëþ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1938 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà  âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, òåïåð Âåëèê³é Âà-
ñèëüê³âñüê³é, 6.

Ïîìåð 7 ñ³÷íÿ 2001 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâî-
ìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 11).

ÏÅÒÐÎ 
ÄÎÐÎØÊÎ
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Îëåñü Äîñâ³òí³é (Îëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷
Ñêðèïàëü ) íàðîäèâñÿ 8 ëèñòîïàäà 1891 ð. â ì. Âî-
â÷àíñüêó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³.  1906 ð. âñòóïèâ äî
Ïåòåðáóðçüêîãî óí³âåðñèòåòó, àëå áóâ
âèêëþ÷åíèé çà ðåâîëþö³éíó ä³ÿëüí³ñòü.  Ïðàöþ-
âàâ ó ðåäàêö³ÿõ ãàçåò òà ó Âñåóêðà¿íñüêîìó ôî-
òîê³íîóïðàâë³íí³. 

Ñåðåä òâîð³â: "Íîâåëè", "Òþíãóé", "Íà ÷ó-
æèí³", "×èÿ â³ðà êðàùà?", "Àëàé", "Ãþëëå", "Íî-
òàòêè ìàíäð³âíèêà", "Íà ïëàâíÿõ", "Ï³éìàâ",
"Ïîñòàò³", "Ñ³ðêî", "Íà òîé á³ê", "Íîâåëè",
"Ãþëëå", ðîìàí³â "Àìåðèêàíö³", "Íàñ áóëî òðîº",
“Õòî”, "Êâàðöèò".  Éîãî òâîðè âèäàâàëè ìîâàìè
ÑÐÑÐ òà ñâ³òó.

Ïîìåð 21 ëèñòîïàäà 1942 ð. Ïîõîâàíèé íà
Õàðê³âñüêîìó êëàäîâèù³, ÿêå âæå íå ³ñíóº. Íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà  (ä³ëÿíêà 28) - ñèì-
âîë³÷íèé íàäãðîáîê.
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ÎËÅÑÜ 
ÄÎÑÂ²ÒÍ²É 
æóðíàë³ñò, 
ïðîçà¿ê

Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷ Äðàãîìàíîâ íàðîäèâñÿ
18(30) âåðåñíÿ 1841 ð. â ì. Ãàäÿ÷³ íà Ïîëòàâùèí³
ó äâîðÿíñüê³é ðîäèí³. Íàâ÷àâñÿ â Ãàäÿöüêîìó
ïîâ³òîâîìó ó÷èëèù³, Ïîëòàâñüê³é ã³ìíàç³¿, óí³âåð-
ñèòåò³ Ñâ. Âîëîäèìèðà, ÿêèé çàê³í÷èâ 1863 ð., à â
1864-75 ðð. âèêëàäàâ òàì ³ñòîð³þ.

Âèäàâ ç Â. Àíòîíîâè÷åì äâîòîìíèê "Èñòî-
ðè÷åñêèå ïåñíè ìàëîðóññêîãî íàðîäà", "Ìàëîðóñ-
ñêèå íàðîäíûå ïðåäàíèÿ è ðàññêàçû". Ó 1876-89
ðð. ïë³äíî é àêòèâíî ïðàöþâàâ ó Æåíåâ³ ÿê
ïîë³òèê, íàóêîâåöü, âèäàâåöü ³ ïóáë³öèñò. Ç 1889
ð. ³ äî ñìåðò³ - ïðîôåñîð Ñîô³éñüêîãî óí³âåðñèòå-
òó.Éîãî ïðàö³: "Ïåðåäíº ñëîâî äî "Ãðîìàäè",
"Ïðîïàùèé ÷àñ", "Øåâ÷åíêî, óêðà¿íîô³ëè ³
ñîö³àë³çì", "Èñòîðè÷åñêàÿ Ïîëüøà è âåëèêîðóñ-
ñêàÿ äåìîêðàòèÿ", "Âîëüíûé ñîþç", "Ëèáåðàëèçì
è çåìñòâî â Ðîññèè", "Ëèñòè íà Íàääí³ïðÿíñüêó
Óêðà¿íó" , "Ñîáðàíèå ïîëèòè÷åñêèõ ñî÷èíåíèé" â
2 ò. òà ³í. 

Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âóëèö³ Æàäàí³âñüêîãî,
òåïåð  Æèëÿíñüêà, 59 (áóäèíîê íå çáåð³ãñÿ).

Ïîìåð 20 ÷åðâíÿ (2 ëèïíÿ) 1895 ð.
Ïîõîâàíèé íà êëàäîâèù³ ó Ñîô³¿ (Áîëãàð³ÿ).  

ÌÈÕÀÉËÎ 
ÄÐÀÃÎÌÀÍÎÂ 
³ñòîðèê, ïóáë³öèñò,
âèäàâåöü, ãðî-
ìàäñüêèé ä³ÿ÷
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ªâãåí Àíòîíîâè÷ Äðîá'ÿçêî íàðîäèâñÿ 1 âå-
ðåñíÿ 1898 ð. ó  Êèºâ³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé óí³âåð-
ñèòåò (1920) ³ òåàòðàëüíèé ³íñòèòóò (1923).
Áóâ íà ðåæèñåðñüê³é òà ðåäàêòîðñüê³é ðîáîò³. Ïðà-
öþâàâ  ðåäàêòîðîì ó âèäàâíèöòâ³ ÀÍ ÓÐÑÐ.

Ñåðåä ïåðåêëàä³â òâîðè: Î. Ãåðöåíà, Ì. Ãîðü-
êîãî, Î. Ãðèáîºäîâà, ². Êðèëîâà, Î. Îñòðîâñüêîãî, Î.
Ïóøê³íà, Â. Ìàÿêîâñüêîãî, Î. äå Áàëüçàêà, Ã. Ãåé-
íå, É.-Â. Ãåòå, Þ. Òóâ³ìà, Ô. Ø³ëëåðà, Å. äå
Ô³ë³ïïî, Ò. äå Ìîë³íà, Æ. Ìîëüºðà, Â. Íåçâàëà,
Þ. Ñëîâàöüêîãî. Éîãî ïåðó íàëåæàòü òàêîæ ïåðå-
êëàäè ë³áðåòòî îïåð Ê.-Â. Ãëþêà "Îðôåé òà
Åâð³ä³êà", Â.-À. Ìîöàðòà "Âåñ³ëëÿ Ô³ãàðî" ³
"×àð³âíà ôëåéòà", óñ³õ òðüîõ ÷àñòèí "Áîæåñò-
âåííî¿ êîìåä³¿" Äàíòå Àë³ã'ºð³ (1975). Çà ïåðå-
êëàä "Áîæåñòâåííî¿ êîìåä³¿" Äàíòå îäåðæàâ
ïðåì³þ ³ì. Ì.Ò.Ðèëüñüêîãî.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1945 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ, òåïåð  ².Ìàçåïè,
24.

Ïîìåð 2 òðàâíÿ 1980 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà  (ä³ëÿíêà 33).

222

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â

ªÂÃÅÍ 
ÄÐÎÁ'ßÇÊÎ
ïåðåêëàäà÷

Âîëîäèìèð Ãðèãîðîâè÷ Äðîçä íàðîäèâñÿ 25
ñåðïíÿ 1939 ð. â ñ. Ïåòðóøèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ðàéî-
íó ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò
æóðíàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó, ïðàöþâàâ
ó ïðåñ³,  áóâ ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè Ñï³ëêè
ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè.

Àâòîð êíèæîê: "Èð³é", "Í³÷ ó âåðåñí³",
"Êðèê ïòàõà ó ñóò³íêàõ"; ðîìàí³â "Êàòàñòðîôà",
"Äîáðà â³ñòü", "Ðèòìè æèòòÿ", "Äîðîãà äî ìà-
òåð³", "Ëþäè íà çåìë³", "Çåìëÿ ï³ä êîïèòàìè",
"Ñàìîòí³é âîâê", "Áàëàäà ïðî Ñëàñòüîíà", "Ëèñ-
òÿ çåìë³". Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ìåí³ À. Ãîëîâêà(1981)
çà ðîìàí "Çåìëÿ ï³ä êîïèòàìè", Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿
Óêðà¿íè ³ìåí³ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà (1992) çà ðîìàí-
åïîïåþ "Ëèñòÿ çåìë³", ì³æíàðîäíî¿ ïðåì³¿ Ôóí-
äàö³¿ Àíòîíîâè÷³â (ÑØÀ).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1962 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà  âóë. ×êàëîâà, òåïåð  Î.Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåð 23 æîâòíÿ 2003 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 49-À). 
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Êîñòü Ëåîí³äîâè÷ Äðîê íàðîäèâñÿ 22 êâ³òíÿ

1919 ð. â ì. Ëóãàíñüêó. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôà-

êóëüòåò Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Ó÷àñ-

íèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðàöþâàâ âëàñêîðîì

ÐÀÒÀÓ.

Àâòîð çá³ðîê: "Õî÷ó çíàòè ïðî Êàðïàòè",

"Äí³ïðîâñüê³ ìåëîä³¿", "Òîá³ ðàä³þ", "Âåñíÿíèé

ïëèí", "Ï³ä â³òðèëàìè ë³ò", "Îñâ³ä÷åííÿ",

"Ëàñò³âêè íàä çåìëåþ", "Îñ³ííº âîãíèùå". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç  1949 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà  âóë.Ñåðàôèìîâè÷à, 15.

Ïîìåð 22 òðàâíÿ 1996 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ (êîëóìáàð³é 5, ñåêòîð 3-15-18).
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ÊÎÑÒÜ 
ÄÐÎÊ
ïîåò

Àíàòîë³é Ïàâëîâè÷ Äðîôàíü íàðîäèâñÿ 17

ëèñòîïàäà 1919 ð. â ì. ²÷í³ íà ×åðí³ã³âùèí³.

Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî

óí³âåðñèòåòó (1945). Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ ãà-

çåò òà æóðíàëó "Óêðà¿íà".

Ñåðåä òâîð³â: "Òðîÿíäè", "Àëüá³îí", "Çåìëÿ

äëÿ êâ³ò³â", "Ñîíöåëþáè", "²ìåíèíè","Ó êîæíîìó

êàìåí³ - ³ñêðà", "Òà¿íà ãîëóáîãî ïàëàöó", "Áóðåì-

íà òèøà". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1958 ð. Ïðîæèâàâ â Êèºâ³

íà âóëèö³ Ñóâîðîâà, 3.

Ïîìåð 25 òðàâíÿ 1988 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà

79).
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²ëëÿ Âîëîäèìèðîâè÷ Äóáèíñüêèé íàðîäèâñÿ

29 áåðåçíÿ 1898 ð. â ñ. Áóòåíêàõ íà Ïîëòàâùèí³.

Íàâ÷àâñÿ ó Â³éñüêîâ³é àêàäåì³¿ ³ì. Ì. Â. Ôðóíçå.

Ñåðåä òâîð³â: "Çàë³çí³ á³éö³", "Êîíòðóäàð", "Çî-

ëîòàÿ Ëèïà", "Òðóáà÷è òðóáÿò òðåâîãó",  (1967),

"Íàïåðåêîð âåòðàì", "Ïðèìàêîâ" (ó ñåð³¿

"ÆÇË", 1968), "Êèåâñêàÿ òåòðàäü". Ëàóðåàò

ë³òåðàòóðíî¿ ïðåì³¿ ³ìåí³ Ïàâëà Òè÷èíè "×óòòÿ

ºäèíî¿ ðîäèíè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Ñóâîðîâà, 3.

Ïîìåð 7 æîâòíÿ 1989 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 52-16-27).
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²ËËß 
ÄÓÁÈÍÑÜÊÈÉ
ïðîçà¿ê

Ìèêîëà ²âàíîâè÷ Äóáîâ íàðîäèâñÿ 22 æîâò-
íÿ 1910 ð. â Îìñüêó. Ç 1930 ð. ïðàöþâàâ íà ïàðîâî-
çîðåìîíòíîìó çàâîä³, ó çàâîäñüêèõ áàãàòîòèðàæ-
êàõ., ó ðåäàêö³ÿõ ãàçåò òà â æóðíàë³ "Ñîâåòñêàÿ
Óêðàèíà" ("Ðàäóãà").

Àâòîð ï'ºñ: "Ó ïîðîãà", "Íàñòóïàåò óòðî";
ïðîçîâèõ êíèæîê "Íà êðàþ çåìëè", "Îãíè íà ðå-
êå", "Ñèðîòà", "Òàì ³ òóò", "Æåñòêàÿ ïðîáà",
"Íåáî ñ îâ÷èíêó", "Ìàëü÷èê ó ìîðÿ", "Ó îòäåëü-
íî ñòîÿùåãî äåðåâà", "Áåãëåö", "Íåáî ç ìàêîâå
çåðíÿ". Çà ðîìàí "Ãîðå îäíîìó" óäîñòîºíèé Äåð-
æàâíî¿ ïðåì³¿ ÑÐÑÐ (1970).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1949 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68, äå
âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëüíó äîøêó. Äèòÿ÷à
á³áë³îòåêà ¹14  Êèºâà  íàçâàíà éîãî ³ìåíåì, òàì
âñòàíîâëåíî ïîãðóääÿ ïèñüìåííèêà ³ ñòâîðåíî ìó-
çåé.

Ïîìåð 24 òðàâíÿ 1983 ð. Ïîõîâàíèé ó Êèºâ³
íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 47).

ÌÈÊÎËÀ 
ÄÓÁÎÂ 
ïðîçà¿ê, 
äðàìàòóðã
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Ìèêîëà Äìèòðîâè÷ Äÿòëåíêî íàðîäèâñÿ 26

ëèñòîïàäà 1914 ð. â ñ. Êóëè÷ö³ Ëåáåäèíñüêîãî

ðàéîíó íà Ñóìùèí³. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôà-

êóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Ó÷àñíèê Äðóãî¿

ñâ³òîâî¿  â³éíè. Êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê. 

Ïåðåêëàâ ç í³ìåöüêî¿ òâîðè Á. Áðåõòà, À. Çå-

ãåðñ, Å.-Ì. Ðåìàðêà, Â. Øðàéºðà, Ì. Ôð³øà,

Ã.Áåëëÿ, É. Ðåä³íãà òà ³í. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1965 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà  âóë. Öèòàäåëüí³é, 5/9.

Ïîìåð 11 æîâòíÿ 1996 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà  (ä³ëÿíêà

48-37-11).

225

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â

ÌÈÊÎËÀ 
ÄßÒËÅÍÊÎ
ïåðåêëàäà÷ 

Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷ Äÿ÷åíêî íàðîäèâñÿ 27

æîâòíÿ 1919 ð. â ñ. Êè÷åíöÿõ Êîðñóíü-Øåâ-

÷åíê³âñüêîãî ð-íó íà Êè¿âùèí³. Çàê³í÷èâ

Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò (1947). Ïðàöþâàâ äèðåê-

òîðîì âèäàâíèöòâà "Ðàäÿíñüêèé ïèñüìåííèê",

â³äïîâ³äàëüíèì ñåêðåòàðåì ïðàâë³ííÿ Êè¿âñüêî¿

îðãàí³çàö³¿ ÑÏÓ, âèêëàäà÷åì Êè¿âñüêîãî óí³âåðñè-

òåòó. Êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê.

Àâòîð êíèæîê: "Ïðî ëþäñüê³ õàðàêòåðè",

"Ïîäâèã íàðîäó",  "Ïèñüìåííèê ³ éîãî òâ³ð",

"Ë³òåðàòóðà ïðàâäè ³ áîðîòüáè", "Âî¿íè ³ ë³òî-

ïèñö³". Ïåðåêëàäàâ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ òâîðè Â.

Áºë³íñüêîãî, À. Ìàêàðåíêà, 3. Êèñåëüîâà, Ì. Íà-

óìîâà, Î. Ñàáóðîâà.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1952 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Ì.Êîöþáèíñüêîãî, 2.

Ïîìåð 7 áåðåçíÿ 1984 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó êëàäîâèù³ (Áåðê³âö³)  Êèºâà (ä³ëÿíêà

81-19-22).

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 
Äß×ÅÍÊÎ
ë³òåðàòóðîçíà-
âåöü, ïåðåêëàäà÷
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Ìèõàéëî Îïàíàñîâè÷ Äðàé-Õìàðà íàðîäèâñÿ
10 æîâòíÿ 1889 ð. â ñ. Ìàëèõ Êàí³âöÿõ
×îðíîáà¿âñüêîãî ðàéîíó íà ×åðêàùèí³ â ðîäèí³
êîçàöüêîãî ïîõîäæåííÿ. Â÷èâñÿ â ×åðêàñüê³é
ã³ìíàç³¿ òà Êîëåã³¿ Ïàâëà Ãàëàãàíà (1910),
³ñòîðèêî-ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³ Êè¿âñüêîãî
óí³âåðñèòåòó (1915). Ïèñàâ â³ðø³,
ë³òåðàòóðîçíàâ÷³ ñòàòò³ ç 1919 ðîêó. 

Àâòîð çá³ðêè ïîåç³é "Ïðîðîñòåíü",
ìîíîãðàô³¿ "Ëåñÿ Óêðà¿íêà. Æèòòÿ ³ òâîð÷³ñòü"
òà áàãàòüîõ ïåðåêëàä³â òâîð³â íà óêðà¿íñüêó ìîâó
- À.Ì³öêåâè÷à, Ø.Áîäëåðà, Î.Ïóøê³íà,
Ì.Ëåðìîíòîâà, Î.Áëîêà, Ñ.ªñåí³íà. 1969 ðîêó
âèéøëî "Âèáðàíå" (ïîñìåðòíî). Çàâäÿêè äðóæèí³
ïîåòà äî íàñ ä³éøîâ ðóêîïèñ äðóãî¿ éîãî çá³ðêè
“Ñîíÿ÷í³ ìàðø³” òà íàïèñàíèé 1936 ðîêó ó
Ëóê’ÿí³âñüê³é â’ÿçíèö³ òðàã³÷íèé â³ðø “² çíîâ
îáâóãëåíèé ñ³ðíèêàìè”.

Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âóëèö³ Ñàäîâ³é, 14. Áóâ
ðåïðåñîâàíèé.

Çàãèíóâ 19 ñ³÷íÿ 1939 ð. íà Êîëèì³ ó òàáîð³
Îðòóêàí.
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ÌÈÕÀÉËÎ
ÄÐÀÉ-ÕÌÀÐÀ 
ïîåò, ïåðåêëàäà÷,
ïåäàãîã

Â³ðà Ìèõàéë³âíà ªí³íà íàðîäèëàñÿ 2 òðàâíÿ
1906 ð. â ñ. Íîâîòðî¿öüêîìó Áåðäÿíñüêîãî ð-íó Çà-
ïîð³çüêî¿ îáë. Çàê³í÷èëà Êè¿âñüêèé õóäîæí³é ³íñòè-
òóò (1929). Ïðàöþâàëà ó âèäàâíèöòâàõ Õàðêîâà
³ Êèºâà. 

Îêðåìèìè âèäàííÿìè âèõîäèëè: ïîâ³ñò³ "Ãî-
ëóáèé ïîò³ê", "Ðîçñòóïèëèñÿ ãîðè", "Íàãîðîäà",
"Íîâà òðåìá³òà", "Óêðà¿íñüêà êâ³òêà", "Âèðîê
ââàæàòè óìîâíèì"; çá³ðêè îïîâ³äàíü "Ñåðöå áà-
æàº ùàñòÿ", "Êðàñà æ³íî÷à"; ðîìàíè: "Ìèíóëå íå
ìèíàº" , "²ñòèíè ðîçêðèâàþòüñÿ ïîâîë³"; ïîâ³ñòü
äëÿ þíàöòâà "Ñåðäîë³êîâà óñì³øêà"; ñïîãàäè
"×îòèðè äîâãèõ ðîêè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1952 ð. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³
íà âóëèö³ Ì.Êîöþáèíñüêîãî, 2.

Ïîìåðëà 26 ëèñòîïàäà 1977 ð. Ïîõîâàíà íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 33).
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Ëåîí³ä Þõèìîâè÷ ªô³ìîâ íàðîäèâñÿ 13

êâ³òíÿ 1924 ð. â ì. Êèºâ³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿

â³éíè. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêî-

ãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó. Áóâ íà ðåäàêö³éíî-âè-

äàâíè÷³é ðîáîò³. Çàñëóæåíèé æóðíàë³ñò Óêðà¿íè.

Àâòîð êíèæîê: "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè", "Ïî ãàðÿ-

÷èõ ñë³äàõ", "Íåâ³äâîðîòí³ñòü", "Ïîñòð³ë ç ìèíó-

ëîãî", "Ñë³äñòâîì óñòàíîâëåíî", "Ìåíå âáèòî

ãàíãñòåðàìè". Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âóë. Ìàë³é

Æèòîìèðñüê³é, 10.

Ïîìåð 8 æîâòíÿ 1998 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (êîëóì-

áàð³é, 13- 5).
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ËÅÎÍ²Ä
ªÔ²ÌÎÂ
ïðîçà¿ê,
ïóáë³öèñò

Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ ªô³ìîâ íàðîäèâñÿ

12 ñåðïíÿ 1937 ð. â ì. Ñëóöüêó (Áºëàðóñü).

Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò.

Àâòîð áàãàòüîõ êðèòè÷íèõ ñòàòåé, îãëÿä³â,

ñöåíàð³¿â. Îêðåìèìè âèäàííÿìè âèéøëè êíèæêè:

"Ñêîð³øå á âèðîñòè!", "Çàäà÷³ òðàïëÿþòüñÿ

ð³çí³", "Îðäåíè áîéîâî¿ ñëàâè", "ß - ñàì!",

"Òàºìíèöÿ, îäíà íà âñ³õ".

Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âóë. Ùóñºâà, 34/1.

Ïîìåð 5 ÷åðâíÿ 1999 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñîâî-

ìó êëàäîâèù³ Êèºâà ( ä³ëÿíêà 6-24-3).

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ
ªÔ²ÌÎÂ
ïðîçà¿ê, êðèòèê
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Ïàâëî Ãíàòîâè÷ Æèòåöüêèé íàðîäèâñÿ  4
ñ³÷íÿ (23 ãðóäíÿ) 1837 ð. ó  Êðåìåí÷óö³ íà Ïîë-
òàâùèí³. Â÷èâñÿ â Ïåðåÿñëàâñüê³é äóõîâí³é
ñåì³íàð³¿, ÿêó çàê³í÷èâ 1857 ð. Íàâ÷àâñÿ â
Êè¿âñüê³é äóõîâí³é àêàäåì³¿, àëå çàëèøèâ ¿¿ ³ âñòó-
ïèâ íà ³ñòîðèêî-ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêî-
ãî óí³âåðñèòåòó, ÿêèé çàê³í÷èâ 1864 ð. Ïðàöþâàâ
ó÷èòåëåì ðîñ³éñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè â
Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêó. 1867 ð. ïîâåðíóâñÿ äî
Êèºâà, ïðàöþâàâ ó ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.
Äîñë³äæóâàâ óêðà¿íñüêó ìîâó é ë³òåðàòóðó. 1908 ð.
éîìó ïðèñóäæåíî ó÷åíèé ñòóï³íü äîêòîðà ô³ëî-
ëîã³¿.

Ãîëîâí³ ïðàö³: "Î÷åðê çâóêîâîé èñòîðèè ìàëî-
ðóññêîãî íàðå÷èÿ" (1876), "Íàðèñè ç ³ñòîð³¿ óê-
ðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿ ìîâè ÕV²² â." "Îïèñàíèå
Ïåðåñîïíèöêîé ðóêîïèñè XV² â." (1876), "Ýíåè-
äà" È. Êîòëÿðåâñêîãî" (1900 ³ 1917 ð. óêðà¿íñüêîþ
ìîâîþ).

Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³  íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³,
34 òà íà âóëèö³ Îáñåðâàòîðí³é,5.

Ïîìåð 18(5) áåðåçíÿ 1911 ð. Ïîõîâàíèé ó
Êèºâ³, íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 1).

ÏÀÂËÎ 
ÆÈÒÅÖÜÊÈÉ 
ìîâîçíàâåöü, 
ôîëüêëîðèñò

Ãðèãîð³é Äàíèëîâè÷ Åï³ê íàðîäèâñÿ 17 ñ³÷íÿ

1901 ð. â ïåðåäì³ñò³ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà

(ñ.Êàì'ÿíêà). Ïðàöþâàâ äèðåêòîðîì Äåðæàâíîãî

âèäàâíèöòâà õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè. Íàâ÷àâñÿ â

Õàðê³âñüêîìó ³íñòèòóò³ ÷åðâîíî¿ ïðîôåñóðè

(1925-1929). Ñåðåä òâîð³â: "×åðâîíà Êîáçà",

"Òåðåøêî", "Òîì ñàòèðè"; ï'ºñà "Êðîâ íà Ëåí³";

"Áåç ãðóíòó", "Çóñòð³÷", "Íåï³ÿ", "Ïåðøà âåñ-

íà", "Ïåòðî Ðîìåí"; Òâîðè â 3-õ ò., Òâîðè, "Ïåð-

øà âåñíà".

Ó ÷åðâí³ 1934 ðîêó âíàñë³äîê "÷èñòêè", âè-

êëþ÷åíèé ç ÊÏ(á)Ó. 5 ãðóäíÿ 1934 ðîêó  çààðåø-

òîâàíèé, ï³ä ïðèìóñîì "âèçíàâ" ó÷àñòü ó òåðîðè-

ñòè÷í³é îðãàí³çàö³¿, âèñëàíèé äî Ñîëîâê³â. Ó

æîâòí³ 1937 ðîêó  êàäåá³ñòàìè âèíåñåíî  âèðîê -

ðîçñòð³ë ³ 3 ëèñòîïàäà - âèêîíàíî. 1956 ðîêó

Ã.Åï³êà ðåàá³ë³òîâàíî.   

Íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ â Êèºâ³ - ïàì'ÿòíèê

- ñèìâîë (ä³ëÿíêà 8-À); ñêóëüïòîð Â.Ìàøêàðà. 
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Îëåñü ²âàíîâè÷ Æîëäàê íàðîäèâñÿ 30 áåðåçíÿ

1918 ð. â ñ. Âåðáëþæö³ Íîâãîðîäê³âñüêîãî ðàéîíó

Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ Çàïîð³çüêèé ïå-

äàãîã³÷íèé ³íñòèòóò (1940). Ó÷àñíèê Äðóãî¿

ñâ³òîâî¿  â³éíè.

Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ ãàçåò: "×åðâîíå Çà-

ïîð³ææÿ", "Ðàäÿíñüêà Óêðà¿íà", "Ë³òåðàòóðíà

Óêðà¿íà", æóðíàë³ "Ïåðåöü" òà  Äåðæë³òâèäàâ³.

Àâòîð çá³ðîê: "Ùîá íå æóðèâñÿ êîëîñ"; "Âèáðèêè

Ïåãàñà", "Ð³âíîâàãà", "Ìàñòèò³ ìàñòàêè". Ëàó-

ðåàò ïðåì³¿ ³ìåí³ Îñòàïà Âèøí³ (1987) çà êíèæêó

"Ìàñòèò³ ìàñòàêè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1961 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà  âóë. Ã. Ñêîâîðîäè, 11.

Ïîìåð 8 ÷åðâíÿ 2000 ð. Ïîõîâàíèé íà Ï³âäåí-

íîìó êëàäîâèù³ Êèºâà ( ä³ëÿíêà 22-9-19).
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ÎËÅÑÜ 
ÆÎËÄÀÊ
ïîåò

Ñåìåí Ìèõàéëîâè÷ Æóðàõîâè÷ íàðîäèâñÿ 6

ëèñòîïàäà 1907 ð. â ñ. Ñîê³ëö³ Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³.

Çàê³í÷èâ ðîá³òôàê ó Ïîëòàâ³ òà Êè¿âñüêèé ïåäà-

ãîã³÷íèé ³íñòèòóò. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³. 

Àâòîð êíèæîê: "Â³òðÿí³ ãîðè", "Âå÷³ð íàä

Îð³ëüêîþ", "Âñ³ øóêàþòü àëìàçè", "Çíîâó âñå ïå-

ðåä î÷èìà",  ðîìàíó "Êè¿âñüê³ íî÷³", ïîâ³ñò³ "Ãîðà

íàä ìîðåì", "Ñâ³òë³ âîäè", "Ïàì'ÿò³ ïåêó÷èé

á³ëü" (ñïîãàäè), "Ìîíîëîãè íà ñàìîò³". Ëàóðåàò

ïðåì³¿ ³ìåí³ Þ. ßíîâñüêîãî (1985) çà öèêë íîâåë

"Â³éíà ³ ä³òè".

×ëåí ÑÐ ÑÐÑÐ ç 1948 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà  âóë. Óðèöüêîãî, 31.

Ïîìåð ó áåðåçí³ 1997 ð.   

ÑÅÌÅÍ 
ÆÓÐÀÕÎÂÈ×
ïðîçà¿ê
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Îëåíà Æóðëèâà (Îëåíà Êîñòÿíòèí³âíà Êîòî-
âà ) íàðîäèëàñÿ 24 ÷åðâíÿ 1898 ð. â ì. Ñì³ë³
Êè¿âñüêî¿ (íèí³-×åðêàñüêî¿) îáëàñò³ â ðîäèí³ â÷è-
òåëÿ. Çàê³í÷èëà Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò íàðîäíî¿
îñâ³òè ³ì. Äðàãîìàíîâà (1922). Âèêëàäàëà â øêî-
ëàõ Êèºâà, Õàðêîâà, Ìîñêâè, Äí³ïðîïåòðîâñüêà,
Ê³ðîâîãðàäà. Ìàëà ÷óäîâ³ âîêàëüí³ äàí³, ñï³âàëà â
îïåðàõ. 

Îêðåìèìè âèäàííÿìè âèéøëè çá³ðêè â³ðø³â:
"Ìåòàëîì ãîðíî", "Áàãðÿíèé öâ³ò", "Ïîåç³¿",
"Çåìëÿ â öâ³òó", "×åðâîíå ëèñòÿ"; çá³ðêè äëÿ
ä³òåé: "Õòî çíàº, ÿê ð³ê ìèíàº", "Ãîëóáè", "Îé
ë³òå÷êî, ë³òî", "Ó íàøî¿ Íàòàë³", "Íà çåëåíîìó
ãîðîä³"; "Âèáðàíå" (1974, ïîñìåðòíî).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³
íà âóëèö³ Ïóøê³íñüê³é, 12.

Ïîìåðëà 10 ÷åðâíÿ 1971 ð. Ïîõîâàíà íà
ì³ñüêîìó êëàäîâèù³ Ê³ðîâîãðàäà.
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ÎËÅÍÀ 
ÆÓÐËÈÂÀ
ïîåòåñà

Ëþáîâ Âàñèë³âíà  Çàáàøòà íàðîäèëàñÿ  3 ëþ-
òîãî 1918 ð. â  Ïðèëóêàõ íà ×åðí³ã³âùèí³. Çàê³í÷è-
ëà Îäåñüêèé âîäíèé ³íñòèòóò (1941). Íàâ÷àëàñÿ
íà ë³òåðàòóðíîìó ôàêóëüòåò³ Êè¿âñüêîãî
ïåä³íñòèòóòó. 

Ñåðåä òâîð³â: "Íîâ³ áåðåãè", "Ùîá ìîâ÷àëè
ãàðìàòè", "Êâ³ò ïàïîðîò³", "Ãí³çäî ãîëóáêè",
"Ñêðèïêà Ñòðàä³âàð³", "Áåðåã íàä³¿", "Âåðåñíåâ³
ñâ³òàíêè", "Êè¿âñüêà ãîðà", "Ñ³âà÷³", "Â³äëóííÿ
òðèâîæíèõ äîð³ã", "Ïàëÿíèöÿ á³ëîëèöÿ", "Êîëè ÿ
âèðîñòó", "Ï³ñíÿ çåëåíîãî ë³ñó"; ï'ºñè "Âåñ³ëëÿ â
Òåðíàõ", "Òðîÿíäè íà êàìåí³"; äðàìàòè÷íà ïî-
åìà "Êâ³ò ïàïîðîò³" (çá³ðíèê "Äðàìàòè÷í³ òâî-
ðè"); ïîâ³ñò³: "Êðèëà Àðñåíà Äîðîøà", "Áóäèíîê
ìîãî äèòèíñòâà"; ðîìàíè: "Òàì, çà ð³êîþ - ìî-
ëîä³ñòü", "Êðèëàò³ ìî¿ êîðàáë³"; "Âèáðàíå".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1950 ð. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³
íà âóëèö³  Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåðëà Ë. Çàáàøòà 21 ëèïíÿ 1990 ð. Ïîõî-
âàíà ó Êèºâ³ íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ á³ëÿ ÷î-
ëîâ³êà - ïîåòà À.Ìàëèøêà (ä³ëÿíêà 1).

ËÞÁÎÂ 
ÇÀÁÀØÒÀ 
ïîåòåñà
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Âîëîäèìèð Îìåëÿíîâè÷  Çàáàøòàíñüêèé íà-
ðîäèâñÿ 5 æîâòíÿ 1940 ð. â ñ. Áðà¿ëîâ³ Æìåðèíñü-
êîãî ð-íó Â³ííèöüêî¿ îáë. Íàâ÷àâñÿ ó Ìàê³¿âñüê³é
áóä³âåëüí³é øêîë³, ïðàöþâàâ êàìåíÿðåì ó
êàð'ºðàõ, ï³äðó÷íèì êî÷åãàðà íà öóêðîâîìó çàâîä³,
ðîá³òíèêîì ó ðàäãîñï³. Âíàñë³äîê íåùàñíîãî âè-
ïàäêó 1958 ð. âòðàòèâ ç³ð ³ ðóêè. 18-é þíàê çíàé-
øîâ  ó ñîá³ ñèëè ³ âîëþ äî æèòòÿ. Çàê³í÷èâ ç
â³äçíàêîþ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî
äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó (1969). Íàãîðîäæåíèé
îðäåíîì “Çíàê Ïîøàíè” òà îðäåíîì “Çà
ìóæí³ñòü” ²²² ñò.Ñåðåä òâîð³â: "Íàêàç êàìå-
íÿð³â", "Â³ðà â ëþäèíó", "Ìîÿ âóçüêîêîë³éêà",
"Ãðàí³òí³ êðàïë³", "Êðèöåþ ðÿäêà", "Ñèí³ ñêåë³",
"ßêáè íå áóëî âîãíþ" (ó ñï³âàâòîðñòâ³ ç áîëãàðñü-
êèì ïîåòîì Äàì'ÿíîì Äàì'ÿíîâèì), "Âàãà ñëî-
âà", "Çàïàõ äàëèíè", "Òðåáà ñòîÿòè", "Æàãà
æèòòÿ", "Ìóæí³ñòþ çàâäÿ÷óþ òîá³", "Äðåâî ðî-
äó", "Áðà¿ë³âñüê³ áàëàäè", "Âåðåñíåâà çåìëÿ",
"Íàéêðåâí³øà ð³äíÿ",  "Ñâ³÷å÷êîþ ñëîâà".

Ëàóðåàò Ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ïðåì³¿ ³ìåí³ Ì. Îñ-
òðîâñüêîãî (1974) òà Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè
³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà (1986) çà çá³ðêó "Çàïàõ äàëè-
íè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1967 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà  âóë. ×êàëîâà, òåïåð  Î.Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåð 2 ãðóäíÿ 2001 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñîâî-
ìó êëàäîâèù³ Êèºâà ( ä³ëÿíêà 79-6-3).
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ÂÎËÎÄÈÌÈÐ 
ÇÀÁÀØÒÀÍÑÜÊÈÉ 
ïîåò

Íàòàí ²ëë³÷ Çàáàðà íàðîäèâñÿ 27 ãðóäíÿ
1908ð. â ñ. Ðîãà÷åâ³ Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîãî ðàéîíó
íà Âîëèí³ â ñ³ì'¿ ãîí÷àðà. Â÷èâñÿ â àñï³ðàíòóð³
²íñòèòóòó ºâðåéñüêî¿ êóëüòóðè ÀÍ ÓÐÑÐ. Ó÷àñ-
íèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿  â³éíè. 

Ïèñàâ ºâðåéñüêîþ ìîâîþ. Îêðåìèìè âèäàí-
íÿìè âèéøëè: "Ðàä³îðîìàí", "Íèëîâêà", "Ëþäè ³
÷àñ", "Õëîï'ÿòà", "Ç êðà¿íè â êðà¿íó", "Áàòüêî".
Â ïåðåêëàä³ íà ðîñ³éñüêó ìîâó âèéøëè ïîâ³ñòü
"Äâà ñûíà" , ðîìàíè "Îòåö", "Ñåãîäíÿ ðîæäàåò-
ñÿ ìèð", "Îáûêíîâåííàÿ ìàòü".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1956 ð. Ïðîæèâàâ  ó Êèºâ³
íà áóëüâàð³ Ëèõà÷îâà, 8, çãîäîì íà âóë. Ì.Êîöþ-
áèíñüêîãî, 2.

Ïîìåð 19 ëþòîãî 1975 ð. Ïîõîâàíèé íà
Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà
11-14-10).

ÍÀÒÀÍ 
ÇÀÁÀÐÀ
ïðîçà¿ê
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Íàòàëÿ Ëüâ³âíà Çàá³ëà íàðîäèëàñÿ 5 áåðåçíÿ
1903 ð. ó Ïåòåðáóðç³. Çàê³í÷èëà Õàðê³âñüêèé
óí³âåðñèòåò (1925). Ïðàöþâàëà â ðåäàêö³ÿõ æóð-
íàë³â "Íîâà êíèãà" òà "Áàðâ³íîê", â Óêðà¿íñüê³é
êíèæêîâ³é ïàëàò³, êåðóâàëà Õàðê³âñüêîþ îð-
ãàí³çàö³ºþ ÑÏÓ. 

Àâòîðêà òâîð³â: "ßñî÷÷èíà êíèæêà", "Ñëîâî
ïðî ²ãîð³â ïîõ³ä" (ðèìîâàíèé ïåðåñï³â), "Íàì âå-
ñåëî æèòè", "Ìàðèíà Äìèòð³âíà", "Ï³ä ÿñíèì
ñîíöåì", "Êàòðóñÿ âæå âåëèêà", "Ð³äíèé Êè¿â",
"Âåñåëà àáåòêà", "Ìàëèì ïðî âåëèêå", "Äèâî-
âèæí³ ïðèãîäè õëîï÷èêà Þð÷èêà òà éîãî ä³äà",
"Ñòîÿëà ñîá³ õàòêà", "Ïðî áàáèí³ êàçêè", "Òðè
÷âåðò³ â³êó". Áàãàòî ïðàöþâàëà â ãàëóç³ õóäîæ-
íüîãî ïåðåêëàäó ç ðîñ³éñüêî¿, ôðàíöóçüêî¿, ïîëüñü-
êî¿ òà ³íøèõ ìîâ. 

Óäîñòîºíà ïðåì³¿ ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè çà äðàìà-
òè÷íó ïîåìó "Òðîÿíîâ³ ä³òè", ï'ºñó-ôàíòàç³þ
"Ïåðøèé êðîê" ³ ïîåòè÷í³ òâîðè îñòàíí³õ ðîê³â
(1972) òà ïðåì³¿ ³ì. Î. Êîïèëåíêà. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³
íà âóëèö³ Çàíüêîâåöüêî¿, 5/2.

Ïîìåðëà 6 ëþòîãî 1985 ð. Ïîõîâàíà ó Êèºâ³
íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 9).

232

ÍÀÒÀËß 
ÇÀÁ²ËÀ 
ïîåòåñà, ïðîçà¿ê,

äðàìàòóðã

Äìèòðî Þð³éîâè÷ Çàãóë íàðîäèâñÿ 28 ñåðïíÿ
1890 ð. â ñåë³ Ì³ë³ºâîìó Âèæíèöüêîãî ðàéîíó
×åðí³âåöüêî¿ îáëàñò³ â ñåëÿíñüê³é ñ³ì'¿. 

Íàâ÷àâñÿ íà ô³ëîñîôñüêîìó ôàêóëüòåò³
×åðí³âåöüêîãî óí³âåðñèòåòó. Ç 1915 ð. æèâ â
Îäåñ³, ïîò³ì - ó Êèºâ³. Ïðàöþâàâ ó÷èòåëåì.  Ç
1922 ð. ïåðåéøîâ íà ë³òåðàòóðíó ðîáîòó. 

Äðóêóâàòèñü ïî÷àâ ç 1907 ð. Àâòîð çá³ðîê ïî-
åç³é "Ç çåëåíèõ ã³ð", "Íà ãðàí³", "Íàø äåíü",
"Ìîòèâè", "Âèáðàíå", çá³ðîê ë³òåðàòóðíî-êðè-
òè÷íèõ ñòàòåé "Ë³òåðàòóðà ÷è ë³òåðàòóðùèíà",
"Ïîåòèêà", áàãàòüîõ ïåðåêëàä³â çàõ³äíîºâðî-
ïåéñüêèõ ïîåò³â.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë.×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 36-Á. Ðåïðåñî-
âàíèé. Ðåàá³ë³òîâàíèé â 1957 ð. (ïîñìåðòíî).

Ïîìåð   â 1938 ð. íà Êîëèì³.

ÄÌÈÒÐÎ 
ÇÀÃÓË 
ïîåò
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Ìèêîëà ßêîâè÷  Çàðóäíèé íàðîäèâñÿ 20 ñåðï-
íÿ 1921 ð. â ñ. Îð³õîâö³ Ñêâèðñüêîãî ð-íó Êè¿âñüêî¿
îáë. Çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò æóðíàë³ñòèêè Êàçàõñü-
êîãî óí³âåðñèòåòó (Àëìà-Àòà, 1942). Ïðàöþâàâ
ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì Êè¿âñüêî¿ ê³íîñòóä³¿ ³ì. Î.Ï.
Äîâæåíêà, ñåêðåòàðåì ïðàâë³ííÿ ÑÏÓ, ñåêðåòà-
ðåì ïðàâë³ííÿ Êè¿âñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÑÏÓ. 

Ñåðåä òâîð³â: "Ï'ºñè", "Ôàáðèêàíò", "Àí-
òå¿", "Âåñåëêà", "Íà á³ëîìó ñâ³ò³", "Ñèí³ ðîñè",
"Íà ñüîìîìó íåá³", "Ðèì, 17, äî çàïèòàííÿ",
"Â³ðí³ñòü", "Óðàí", "Îñòð³â òâîº¿ ìð³¿", "Äîðîãè,
ÿê³ ìè âèáèðàºìî", "Ïðîáà÷òå, ìè áåç ãðèìó",
"Ïîðà æîâòîãî ëèñòÿ", "Òàêå äîâãå, äîâãå ë³òî",
"Íà á³ëîìó ñâ³ò³", "Óðàí", "Ã³ëåÿ".

Çà ï'ºñó "Òèë" óäîñòîºíèé Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿
Óêðà¿íè ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà (1978).

×ëåí ÑÐ ÑÐÑÐ ç 1950 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà
âóë. Ãîãîë³âñüê³é, 37/2.

Ïîìåð 25 ñåðïíÿ 1991 ð. Ïîõîâàíèé ó Êèºâ³ íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 52-À).
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ÌÈÊÎËÀ 
ÇÀÐÓÄÍÈÉ 
äðàìàòóðã,
ïðîçà¿ê

Îëåêñ³é ªëèñåéîâè÷ Çàñåíêî íàðîäèâñÿ 4
æîâòíÿ 1907 ð. â ñ. Ëþáàðöÿõ Áîðèñï³ëüñüêîãî ð-íó
íà Êè¿âùèí³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé
óí³âåðñèòåò (1934). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè. Ïðàöþâàâ äèðåêòîðîì ³ ãîëîâíèì ðåäàêòî-
ðîì âèäàâíèöòâà "Ðàäÿíñüêèé ïèñüìåííèê". Äîê-
òîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð. Àâòîð êíèæîê:
"Ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷í³ íàðèñè ³ ñòàòò³", "Ìàðêî
Âîâ÷îê ³ çàðóá³æí³ ë³òåðàòóðè", "Ìàðêî Âîâ÷îê.
Æèòòÿ, òâîð÷³ñòü, ì³ñöå â ³ñòîð³¿ ë³òåðàòóðè",
"Îñèï Ìàêîâåé", "Ìàðêî ×åðåìøèíà", "Äîðîã³
ìî¿ ñó÷àñíèêè". Ïðàöþâàâ íàä ñòâîðåííÿì
"²ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè" ó âîñüìè òîìàõ
ÿê îäèí ³ç ¿¿ àâòîð³â. Ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ³ì.
Ò.Ã.Øåâ÷åíêà (1988) çà íàóêîâó ðåäàêö³þ, ï³äãî-
òîâêó òåêñò³â òà óïîðÿäêóâàííÿ Ç³áðàííÿ òâîð³â
².ß.Ôðàíêà ó 50 òîìàõ (ó ñï³âàâòîðñòâ³)

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1951 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà
âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, òåïåð Âåëèêà Âà-
ñèëüê³âñüêà, 6.

Ïîìåð 8 òðàâíÿ 1993 ð.   

ÎËÅÊÑ²É 
ÇÀÑÅÍÊÎ
ë³òåðàòóðîçíàâåöü
êðèòèê
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Ð³òàë³é Ç³íîâ³éîâè÷ Çàñëàâñüêèé íàðîäèâñÿ 4
áåðåçíÿ 1928 ð. â Êèºâ³. Çàê³í÷èâ Ë³òåðàòóðíèé
³íñòèòóò ³ì. Î. Ì. Ãîðüêîãî (1962).  

Àâòîð çá³ðîê: "Ïðèêîñíîâåííîñòü", "Îãíè-
âî", "Âðåìÿ", "Ðîâíûé ñâåò", "Ìîé äîì", "Ãî-
äîâùèíû", "Âçäîõ è âûäîõ", "Î÷íóñü òðàâîé...",
"Ïîêà ìû æèâû", "Êîðîëåê é çèìà", "Ìîé ñåí-
òÿáðü", "Ðèñóíîê íà êàìíå", "Ðàñêëåéùèê
àôèø", "Íî÷íîå òàêñè", "Ìàðèíêà é ìàëèíêà",
"Òîïàë òîïîëü â Ìåëèòîïîëü", "Òÿïà".

Ïåðåêëàäàâ óêðà¿íñüêó ïîåç³þ ðîñ³éñüêîþ
ìîâîþ.

Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ì.Ì.Óøàêîâà (2000) çà
êíèãó ïîåç³¿ "Âñå òàê è åñòü".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1974 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà  âóë. Óðèöüêîãî,19.

Ïîìåð 13 áåðåçíÿ 2004 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà  (ä³ëÿíêà 49-À-4-6).

234

Ð²ÒÀË²É 
ÇÀÑËÀÂÑÜÊÈÉ
ïîåò, ïåðåêëàäà÷

Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷ Çàòóëèâ³òåð íàðîäèâñÿ
29 ëþòîãî 1944 ð. â ñåë³ ßáëó÷íîìó Âåëèêîïè-
ñàð³âñüêîãî ðàéîíó íà Ñóìùèí³ â ñ³ì’¿
ïîòîìñòâåííîãî êîçàêà. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé
ôàêóëüòåò Ñóìñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó
(1966). Ïðàöþâàâ æóðíàë³ñòîì, ó âèäàâíèöòâàõ
“Ìîëîäü”, "Äí³ïðî", “Îñíîâè”, ó æóðíàë³
“Ñó÷àñí³ñòü” 

Àâòîð ïîåòè÷íèõ êíèæîê: "Òåîð³ÿ êðèëà",
"Òåïåð³øí³é ÷àñ", "Òåêòîí³÷íà çîíà", "Ïàì'ÿòü
ãëèíè", "Çîðÿíà ðå÷îâèíà", "Ïîëîòíî",
“Ïî÷àòêîâà øêîëà”, “×åòâåðòèé ³ç òðèïòèõà”.
Ïðàöþâàâ óãàëóç³ õóäîæíüîãî ïåðåêëàäó  Éîãî
òâîðè ïåðåêëàäåí³ áàãàòüìà ìîâàìè.

Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ìåí³ Ï. Òè÷èíè (1987) çà
çá³ðêó "Ïîëîòíî" òà ïðåì³¿ ³ìåí³ Ïàâëà Óñåíêà. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1977 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà
âóë. Ðèçüê³é, 18. Ó Áó÷àêó çàñíîâàíî Ë³òåðàòóðíî-
ìåìîð³àëüíèé ìóçåé ïîåòà.

Òðàã³÷íî çàãèíóâ 15 ñ³÷íÿ 2003 ð.  Ïîõîâàíèé
ó ñ. Áó÷àêó Êàí³âñüêîãî ðàéîíó íà ×åðêàùèí³,
íàïðîòè Òàðàñîâî¿ ãîðè íà Êîçàöüêîìó øïèë³.

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ 
ÇÀÒÓËÈÂ²ÒÅÐ 
ïîåò, ïåðåêëàäà÷
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Âîëîäèìèð Àïîëë³íàð³éîâè÷ Çàÿöü íàðîäèâñÿ
9 âåðåñíÿ 1949 ð. â ñ. Âåëèê³é Áóãà¿âö³ Âà-
ñèëüê³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ
Êè¿âñüêèé ìåäè÷íèé ³íñòèòóò (1972). Ïðàöþâàâ
ë³êàðåì-ïåä³àòðîì ó Âèøãîðîäñüêîìó öåíòð³
øâèäêî¿ äîïîìîãè. 

Àâòîð íàóêîâî-ôàíòàñòè÷íèõ êíèæîê: "Ìà-
øèíà çàáóòòÿ", "Òåìïîíàâòè", "Çåìëÿ íåîáåòî-
âàííàÿ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1987 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà  âóë. Âåðõîâèíí³é,  80.

Ïîìåð 20 ãðóäíÿ 2002 ð.  
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ÂÎËÎÄÈÌÈÐ 
ÇÀßÖÜ 
ïðîçà¿ê

Þð³é Îë³ôåðîâè÷  Çáàíàöüêèé íàðîäèâñÿ  1 ñ³÷íÿ
1914 ð. â ñ. Áîðñóêîâ³ íà ×åðí³ã³âùèí³.   Çàê³í÷èâ
Í³æèíñüêèé ïåä³íñòèòóò (1937). Çà ïåðåïðàâó ðà-
äÿíñüêèõ â³éñüê ÷åðåç "Äåñíó" ïðèñâîºíî çâàííÿ Ãå-
ðîÿ.Ñåðåä òâîð³â:  "Ðàä³ñòü ³ íàä³¿", "Íà ãîëîâí³é âó-
ëèö³"; êíèæîê îïîâ³äàíü äëÿ ä³òåé ³ äîðîñëèõ "Íà âñå
æèòòÿ", "Íàä Äåñíîþ",  "Íåçàáóòíº", "Â äîðîç³",
"Äîëÿ", "×îãî ñì³ÿëèñÿ ðèáêè", "Ïîë³ñüê³ áèëèö³",
"Êàëåíèêîâ³ ïðèãîäè"; ïîâ³ñòåé "Òàºìíèöÿ Ñîêîëè-
íîãî áîðó", "Ë³ñîâà êðàñóíÿ", "Ì³æ äîáðèìè ëþäü-
ìè", "Ïðèâ³òàéòå ìåíå, äðóç³!",  "Ìè-íå ç ëåãåíäè",
"Ñëàâêî", "ß áóâ ä³äóñåì"; ï'ºñ "Çàâîéîâíèêè",
"Êë³ºíòè áóäóòü çàäîâîëåí³"; ðîìàí³â "Ïåðåäæ-
íèâ'ÿ", "Ìàëèíîâèé äçâ³í", "Õâèë³", "Êóþòü çî-
çóë³"; "Òâîð³â ó 4-õ ò."; ïîâ³ñòåé: "Ì³æ äîáðèìè
ëþäüìè", "Ìîðñüêà ÷àéêà", "Ñåñïåëü" òà "Êóðÿ÷èé
áîã", ÿê³  åêðàí³çîâàí³ íà ê³íîñòóä³¿ ³ì. Î. Ï. Äîâæåí-
êà. Çà ñöåíàð³ºì Þ. Çáàíàöüêîãî ïîñòàâëåíî
ê³íîô³ëüìè: "Òàºìíèöÿ ïàðòèçàíñüêî¿ çåìëÿíêè",
"×åêàéòå çâ'ÿçêîâîãî".

Ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿   ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà
çà ðîìàí "Õâèë³" (1970),  ïðåì³¿ ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè çà
òâîðè äëÿ ä³òåé (1970), Ðåñïóáë³êàíñüêî¿ êîìñî-
ìîëüñüêî¿ ïðåì³¿ ³ì. Ì. Îñòðîâñüêîãî çà ðîìàí "Ìà-
ëèíîâèé äçâ³í"(1959).  

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1948 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà
âóë. Ì. Êîöþáèíñüêîãî, 2, äå âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëü-
íó äîøêó.

Ïîìåð  25 ÷åðâíÿ 1994 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâî-
ìó êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 13).

ÞÐ²É 
ÇÁÀÍÀÖÜÊÈÉ 
ïðîçà¿ê
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Òàðàñ³é Ëüâîâè÷ Çåìêà íàðîäèâñÿ ó äðóã³é

ïîëîâèí³ XVI ñòîë³òòÿ. Áóâ ãîëîâíèì ïîì³÷íèêîì

êè¿âñüêîãî àðõ³ìàíäðèòà ó âèäàâíè÷³é ñïðàâ³. Ïè-

ñàâ ïåðåäìîâè é ï³ñëÿìîâè ìàéæå äî âñ³õ âèäàíü

Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ äðóêàðí³, ùî âèõîäèëè ó 1624-

1631 ðîêàõ, ðåäàãóâàâ ïåðåêëàäè ³ ñàì ïåðåêëàäàâ,

ñêëàäàâ ãåðàëüäè÷í³ åï³ãðàìè òà åï³ãðàìè-åìáëå-

ìè. Îäèí ³ç çàñíîâíèê³â Êè¿âñüêîãî áðàòñòâà òà

Ëàâðñüêî¿ øêîëè, ó÷èòåëþâàâ òàì.

Ïîìåð 23 ëèñòîïàäà 1632 ðîêó â Êèºâ³. Ïîõî-

âàíèé â Óñïåíñüêîìó ñîáîð³ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâ-

ðè.
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ÒÀÐÀÑ²É 
ÇÅÌÊÀ
ïîåò ³ ïåðåêëàäà÷

Âàñèëü Ñèäîðîâè÷  Çåìëÿê íàðîäèâñÿ 23
êâ³òíÿ 1923 ð. â ñ. Êîíþø³âö³ Ëèïîâåöüêîãî ð-íó
íà Â³ííè÷÷èí³. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñåðåäíüî¿ øêîëè
íàâ÷àâñÿ â àâ³àö³éíîìó ó÷èëèù³ â Õàðêîâ³.
Çàê³í÷èâ Æèòîìèðñüêèé ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèé
³íñòèòóò (1950). 

Ç 1958 ð. ïðàöþâàâ ó ïðåñ³, íà âèäàâíè÷³é ðî-
áîò³. Â 1963-66 ðð. - ãîëîâíèé ðåäàêòîð Êè¿âñüêî¿
ê³íîñòóä³¿ õóäîæí³õ ô³ëüì³â ³ì. Î.Ï. Äîâæåíêà,
çãîäîì - êåð³âíèê ñöåíàðíî¿ ìàéñòåðí³.

Ïåðø³ îïîâ³äàííÿ íàäðóêîâàí³  1945 ð. Ñåðåä
òâîð³â: "Ð³äíà ñòîðîíà", "Êàì'ÿíèé áð³ä", "Ëåáå-
äèíà çãðàÿ", "Çåëåí³ ìëèíè"; ï'ºñà "Ïðåçèäåíò";
"×àð³âíèé ê³íü" (ïîâ³ñò³ é îïîâ³äàííÿ). Çà ñöå-
íàð³ÿìè Â. Çåìëÿêà ïîñòàâëåí³ õóäîæí³
ê³íîô³ëüìè: "Ëþäè ìîº¿ äîëèíè", "Íîâåëè êðàñíî-
ãî äîìó", "Äî÷êà Ñòðàò³îíà". Ðîìàíè "Ëåáåäèíà
çãðàÿ" ³ "Çåëåí³ ìëèíè" â³äçíà÷åí³ Äåðæàâíîþ
ïðåì³ºþ Óêðà¿íè ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà (ïîñìåðòíî,
1978).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1957 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà  âóë. Ì.Êîöþáèíñüêîãî, 2, äå âñòàíîâëåíî ìå-
ìîð³àëüíó äîøêó.

Ïîìåð Â.Çåìëÿê 17 áåðåçíÿ 1977 ð. Ïîõîâà-
íèé íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (êîëèøíÿ êà-
òîëèöüêà ä³ëÿíêà). Àâòîðè ïàì'ÿòíèêà - ñêóëüï-
òîð ².Â. Ìàêîãîí òà àðõ³òåêòîð Î.Ñ.Òàìàðîâ. 

ÂÀÑÈËÜ 
ÇÅÌËßÊ 
äðàìàòóðã, 
ïðîçà¿ê

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â

НБ
 Н
ПУ

 ім
ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



Ìèêîëà Êîñòüîâè÷ Çåðîâ íàðîäèâñÿ 26
êâ³òíÿ 1890 ðîêó â ì³ñò³ Ç³íüêîâ³ íà Ïîëòàâùèí³ â
ñ³ì'¿ â÷èòåëÿ. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêó ã³ìíàç³þ òà
óí³âåðñèòåò Ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà, (ï³çí³øå
Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò íàçèâàâñÿ Êè¿âñüêèì
³íñòèòóòîì íàðîäíî¿ îñâ³òè), çãîäîì ñòàâ éîãî
ïðîôåñîðîì. Ðåäàãóâàâ æóðíàë "Êíèãàð".

Äðóêóâàâñÿ ç 1912 ðîêó, áóâ âèçíàíèì ìåò-
ðîì êè¿âñüêî¿ øêîëè íåîêëàñèê³â. Êð³ì ë³òåðàòó-
ðîçíàâ÷èõ ðîçâ³äîê ("Íîâå óêðà¿íñüêå ïèñüìåíñò-
âî", "Äî äæåðåë", "Â³ä Êóë³øà äî Âèííè÷åíêà"),
áóëî íàäðóêîâàíî àíòîëîã³þ ïåðåêëàä³â ³ç ðèìñüêî¿
ïîåç³¿ òà çá³ðêó îðèã³íàëüíèõ òâîð³â "Êàìåíà".

Íà õâèë³ ðåïðåñ³é 30-õ ðîê³â  çààðåøòîâàíèé ³
çàñóäæåíèé íà 10 ðîê³â óâ'ÿçíåííÿ. Ïîñìåðòíî ðå-
àá³ë³òîâàíèé. Ó Ñîëîâåöüêîìó òàáîð³ çä³éñíèâ ïî-
âíèé ïåðåêëàä ïîåìè Âåðã³ë³ÿ "Åíå¿äà", ùî áóâ,
íà æàëü, âòðà÷åíèé ï³ä ÷àñ â³éíè.

Ó Êèºâ³ ïðîæèâàâ âïðîäîâæ 1919-1920 ðîê³â
íà Âåëèê³é Ï³äâàëüí³é,36 (òåïåð ßðîñëàâ³â Âàë),
ç îñåí³ 1923 - íà âóëèö³ Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëü-
íèöüêîãî, 82.

Ðîçñòð³ëÿíèé 3 ëèñòîïàäà 1937 ðîêó â Ñîí-
äîðìîñ³. Ñèìâîë³÷íå ïîõîâàííÿ ó Êèºâ³ íà
Ëóê'ÿí³âñüêîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 12).
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ÌÈÊÎËÀ 
ÇÅÐÎÂ 
ïîåò, 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü

Îëåêñàíäð Â³êòîðîâè÷  Çèìà íàðîäèâñÿ  8 áå-
ðåçíÿ 1937 ðîêó â ñ. Ðèáàëü÷îìó Ãîëîïðèñòàíñüêî-
ãî ð-íó íà Õåðñîíùèí³. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñåðåäíüî¿
øêîëè  ñëóæèâ â àðì³¿. Äðóêóâàâñÿ â ðàéîíí³é ãà-
çåò³, ï³ä ÷àñ ñëóæáè - â ãàçåò³ Äàëåêîñõ³äíîãî
â³éñüêîâîãî îêðóãó. Çàê³í÷èâ Ëüâ³âñüêèé äåðæàâ-
íèé óí³âåðñèòåò ³ì. ².  Ôðàíêà (1964).  Áóâ êîðå-
ñïîíäåíòîì ãàçåòè "Ìîëîäü Óêðà¿íè", ðåäàêòî-
ðîì Ëüâ³âñüêîãî ðàä³î ³ òåëåáà÷åííÿ, äåðæàâíèì
ñëóæáîâöåì Ëüâ³âñüêî¿ îáëðàäè. Ï³çí³øå - çàâ³äó-
âàâ ðåäàêö³ºþ  ïîåç³¿ òà ïåðøî¿ êíèæêè ó âèäàâ-
íèöòâ³ "Ìîëîäü". Íåîäíîðàçîâèé ïðèçåð ë³òåðà-
òóðíèõ òà ïóáë³öèñòè÷íèõ êîíêóðñ³â.  

Àâòîð êíèæîê: îïîâ³äàíü "Õë³á äëÿ ïîäîðîæ-
íüîãî", " Äåíü ìîëîäîãî ñîíöÿ", ïîâ³ñòåé ³ ðîìàí³â
"Ì³äíèé ñåðïåíü", "Òåðåçè", "Æîëóä³ íà ï³ñêó",
"Äåíü íà ðîçäóìè",  äèòÿ÷èõ "Êàçêè Äèâîãëÿäà",
"Ìàëèé ïîâîäèð", "Âèðîñòèìî ñàä", "Çà÷àðîâà-
íèé õëîï÷èê".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1974 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 56.

Ïîìåð 3 òðàâíÿ 1986 ðîêó. Ïîõîâàíèé íà
Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 1 (äè-
òÿ÷à)-1-23).

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÇÈÌÀ
ïðîçà¿ê
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Ìàðêî Äàâèäîâè÷ Ç³ñìàí íàðîäèâñÿ 19 áå-
ðåçíÿ 1909 ð. â  Îäåñ³. Çàê³í÷èâ Óêðà¿íñüêèé ³íñòè-
òóò ë³íãâ³ñòè÷íî¿ îñâ³òè (1933). Ïðàöþâàâ ó ðå-
äàêö³ÿõ æóðíàë³â ³ ãàçåò  Êèºâà òà Ëüâîâà. Ó÷àñ-
íèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 

Àâòîð çá³ðîê: "Ðîò-ôðîíò", "Ó âñå-
îçáðîºíí³", "Ð³çíîë³òòÿ", "Ðÿñò". Ïðàöþâàâ ó
ãàëóç³ õóäîæíüîãî ïåðåêëàäó ç ðîñ³éñüêî¿, á³ëîðóñü-
êî¿, ïîëüñüêî¿, áîëãàðñüêî¿, í³ìåöüêî¿, ºâðåéñüêî¿ íà
óêðà¿íñüêó (òâîðè Ì. Ëºðìîíòîâà, Ì. Äîáðîëþáî-
âà, Î. Ê. Òîëñòîãî, ßíêè Êóïàëè, Þ. Ñëîâàöüêîãî,
². Áàçîâà, Ë. Ñòîÿíîâà, Ä. Ãîôøòåéíà, ². Ôåôåðà,
É.-Â. Ãå-òå, Ã. Ãåéíå, Ô. Ø³ëëåðà, Á. Áðåõòà, Ô.
Âîëüôà, Ì. Ö³ììåð³íãà).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1938 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³  Øîòà Ðóñòàâåë³, 26.

Ïîìåð 12 ñ³÷íÿ 1985 ð.  Ïîõîâàíèé íà Ë³ñîâî-
ìó êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 22-16-27).
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ÌÀÐÊÎ 
Ç²ÑÌÀÍ
ïîåò, ïåðåêëàäà÷

Þõèì Ïåòðîâè÷ Çîðÿ íàðîäèâñÿ 29 âåðåñíÿ

1902 ð. â ñ. Êàòþæèíö³ Êàëèí³âñüêîãî ðàéîíó

Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé çàë³çíè÷-

íèé òåõí³êóì (1929). Ïðàöþâàâ   çàâë³òîì òåàò-

ðó ³ì. Ôðàíêà, â³äïîâ³äàëüíèì ñåêðåòàðåì æóðíà-

ëó "Àðõ³òåêòóðà Ðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿íè". Ó÷àñíèê

Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íàãîðîäæåíèé ìåäàëÿìè. 

Ó 1920-õ ðîêàõ ïî÷àâ äðóêóâàòè ïîåç³¿ òà

îïîâ³äàííÿ. Àâòîð ðîìàíó "Äåïî"; ïîâ³ñò³ "Ó

çàë³çíîìó ïàâóòèíí³"; çá³ðîê îïîâ³äàíü "Æîâòíå-

âà ïðèãîäà", "Îñòàííÿ ìàíäð³âêà".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1935 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ â

Ìóçåéíîìó ïðîâóëêó, 8.

Ïîìåð 19 ëþòîãî 1971 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 21).

ÞÕÈÌ 
ÇÎÐß
ïðîçà¿ê
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²âàí Âàñèëüîâè÷ Çóá íàðîäèâñÿ 7 æîâòíÿ
1929 ð. â ñ. Âàðâ³ Âàðâèíñüêîãî ð-íó íà
×åðí³ã³âùèí³. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1954) é òàì æå
àñï³ðàíòóðó (1957). Êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê.
Ïðàöþâàâ ó Ñï³ëö³ ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè
â³äïîâ³äàëüíèì ñåêðåòàðåì êîì³ñ³¿ êðèòèêè ³ òå-
îð³¿ ë³òåðàòóðè, ç 1965 ð. - çàñòóïíèê ðåäàêòîðà, ç
1967 - ðåäàêòîð ãàçåòè "Ë³òåðàòóðíà Óêðà¿íà"; â
1973-1979 ðð. çàâ³äóâàâ â³ää³ëîì êðèòèêè æóðíàëó
"Â³ò÷èçíà"; áóâ ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâíîãî
ðåäàêòîðà æóðíàëó "Ðàäÿíñüêå ë³òåðàòóðîçíàâ-
ñòâî" (1980-1984 ðð.), ç 1979-ãî-ñòàðøèé íàóêî-
âèé ñï³âðîá³òíèê ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ³ì. Ò. Ã.
Øåâ÷åíêà ÀÍ ÓÐÑÐ. 

Ñåðåä êíèæîê: "Ïîåòè÷í³ çíàêè æèòòÿ",
"Ñòåïàí Îë³éíèê", âèñòóïàâ ó ïðåñ³ ç ë³òåðàòóð-
íî-êðèòè÷íèìè ïðàöÿìè, àâòîð ðÿäó íàðèñ³â æèò-
òÿ ³ òâîð÷îñò³ óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â, çîêðåìà
- Îñòàïà Âèøí³, Î.Êîâ³íüêè, Þ. ßíîâñüêîãî, À.Ìà-
ëèøêà, ².Íåõîäè, Ë, Äìèòåðêà, âèäðóêóâàíèõ â êî-
ëåêòèâíèõ çá³ðíèêàõ òà ³íøèõ âèäàííÿõ.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1962 ð.  Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà  âóë. Ëºñêîâà, 3-À.

Ïîìåð 10 ñ³÷íÿ 2005 ð.  Ïîõîâàíèé íà
Ï³âí³÷íîìó êëàäîâèù³ Êèºâà.
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²ÂÀÍ 
ÇÓÁ
êðèòèê,
ë³òåðàòóðîçíàâåöü

Ôåä³ð ²âàíîâè÷ Çóáàíè÷ íàðîäèâñÿ 5 áåðåçíÿ

1947 ð. â ñ. Âåëèêîìó Áåðåçíîìó Çàêàðïàòñüêî¿ îá-

ëàñò³. Çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò æóðíàë³ñòèêè

Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1971). Ïðàöþâàâ ó

ðåäàêö³ÿõ ãàçåò, ó æóðíàë³ “Â³ò÷èçíà”

Àâòîð êíèæîê: "Åäåëüâåéñ ªâðîïè", "Äîâáó-

øåâ³ ãîðè", "Ïîëîíèíà", "Ä³àëîãè ñåðåä ë³òà",

"Áåðêóò - ïòàõ ã³ðñüêèé", "Ëåãåíäè ïðî Ïî÷àòîê ³

Êðàé Ñâ³òó". Ëàóðåàò ïðåì³¿ Ôîíäó Ò. Ã. Øåâ-

÷åíêà (1995).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1978 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà  âóë. Áóëãàêîâà, 4.

Ïîìåð 9 ëèñòîïàäà 2004 ð. ó Êèºâ³. Ïîõîâà-

íèé íà áàòüê³âùèí³ â ñ. Âåëèêîìó Áåðåçíîìó Çà-

êàðïàòñüêî¿ îáë.

ÔÅÄ²Ð 
ÇÓÁÀÍÈ×
ïðîçà¿ê,
ïóáë³öèñò
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Âàëåð³ÿ (Âîëÿ) Âîëîäèìèð³âíà ²âàíåíêî íà-
ðîäèëàñÿ 25 ãðóäíÿ 1926 ð. â Õàðêîâ³ â ñ³ì'¿ ïèñü-
ìåííèö³ Î. Ä. ²âàíåíêî. Çàê³í÷èëà á³îëîã³÷íèé ôà-
êóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1950) òà
àñï³ðàíòóðó. Ïðàöþâàëà âèêëàäà÷åì óí³âåðñèòå-
òó òà â "Ðåôåðàòèâíîì æóðíàëå ÀÍ ÑÑÑÐ". Â
1953 ðîö³ çàõâîð³ëà ³ ç òîãî ÷àñó áóëà ïðèêóòà äî
ë³æêà.

Àâòîð çá³ðîê îïîâ³äàíü: "Äå âîíè áëóêàþòü",
"Õàòèíêà â ìîð³", "Îëåíÿòêî", "Í³÷ ó ë³ñ³" . Ïå-
ðåêëàäàëà ç ðîñ³éñüêî¿ òà áîëãàðñüêî¿ ìîâ (òâîðè
Ñ. Áàðóçä³íà, ª. Ïåðìÿêà, Ã. Áåëåâà ).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1963 ð. Ïðîæèâàëà â  Êèºâ³
íà âóëèö³ Ì.Êîöþáèíñüêîãî, 2.

Ïîìåðëà 7 ëèñòîïàäà 1968 ð. Ïîõîâàíà íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 50). Àâòîðè
íàäãðîáêà - ñêóëüïòîð Â.Ì.Êëîêîâ òà àðõ³òåêòîð
Â.ß.Ãîðîäñüêîé.

ÂÀËÅÐ²ß 
²ÂÀÍÅÍÊÎ
ïðîçà¿ê, ïåðåêëàäà÷

Þð³é Îëåêñ³éîâè÷ ²âàê³í íàðîäèâñÿ 6 ñ³÷íÿ
1917 ð. â  Äí³ïðîïåòðîâñüêó. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé
óí³âåðñèòåò (1940). Ïðàöþâàâ âèêëàäà÷åì ó÷è-
òåëüñüêîãî ³íñòèòóòó â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó. Ó÷àñ-
íèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ç 1946 ð.- àñï³ðàíò, çãî-
äîì-ìîëîäøèé ³ ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê
â³ää³ëó øåâ÷åíêîçíàâñòâà ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè
³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà ÀÍ ÓÐÑÐ. Äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ
íàóê. 

Àâòîð êíèæîê: "Ñàòèðà Øåâ÷åíêà", "Ñòèëü
ïîë³òè÷íî¿ ïîåç³¿ Øåâ÷åíêà. Åòþäè", "Êîìåíòàð
äî "Êîáçàðÿ" Øåâ÷åíêà. Ïîåç³¿ äî çàñëàííÿ",
"Êîìåíòàð äî "Êîáçàðÿ" Øåâ÷åíêà. Ïîåç³¿ 1847-
1861 ðð.", "Øåâ÷åíêîçíàâñòâî. Ï³äñóìêè é ïðî-
áëåìè" (ó ñï³âàâòîðñòâ³), "Ïðîáëåìè òâîð÷îãî
ìåòîäó é ïîåòèêè Øåâ÷åíêà", "Íîòàòêè øåâ÷åí-
êîçíàâöÿ"; çá³ðîê ë³òåðàòóðíèõ ïàðîä³é, ôåéëå-
òîí³â, ãóìîðèñòè÷íèõ îïîâ³äàíü.

Çà ïðàöþ "Øåâ÷åíê³âñüêèé ñëîâíèê" (ó
ñï³âàâòîðñòâ³) óäîñòîºíèé Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿
ÓÐÑÐ ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà(1980).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1967 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ñâåðäëîâà, òåïåð Ïðîð³çíà, 4.

Ïîìåð 6 áåðåçíÿ 1983 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 1).

ÞÐ²É 
²ÂÀÊ²Í
ë³òåðàòóðîçíàâåöü,
ïðîçà¿ê
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Îêñàíà Äìèòð³âíà ²âàíåíêî íàðîäèëàñÿ 13
êâ³òíÿ 1906 ðîêó â ì. Ïîëòàâ³. Çàê³í÷èëà
Õàðê³âñüêèé ³íñòèòóò íàðîäíî¿ îñâ³òè òà àñï³ðàí-
òóðó (1931), ïðàöþâàëà ï³ä êåð³âíèöòâîì
À.Ñ.Ìàêàðåíêà òà ó ïðåñ³. Àâòîðêà ïîíàä 50 êíè-
æîê äëÿ ä³òåé, ñåðåä íèõ: "Ìàéêà òà Æàáêà",
"Ìè ùå íåâåëè÷ê³", "Âåñåëà äóäî÷êà", "Ë³ñîâ³
êàçêè", "Åäåëüâåéñ", "Êàçêà ïðî âåñåëó Àëü",
"Òðè áàæàííÿ", "Øêîëà", "Òàºìíèöÿ", "Äðóêàð
êíèæîê íåáà÷åíèõ", "Êóäè ë³òàâ æóðàâëèê",
"Ð³äí³ ä³òè" (ïîâ³ñòü), "Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé",
"Êàçêè", "Ìàëåíüêèì ïðî âåëèêîãî Òàðàñà", "Âå-
ëèêèé øóì" (ïîâ³ñòü); ðîìàíè "Òàðàñîâ³ øëÿõè",
"Ìàð³ÿ". Ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ³ìåí³ Ò. Ã.
Øåâ÷åíêà çà êíèãó "Çàâæäè â æèòò³" (1986)  òà
ïðåì³¿ ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè(1974).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³
íà  âóë. Ì.Êîöþáèíñüêîãî, 2.

Ïîìåðëà 17 ãðóäíÿ 1997 ð. Ïîõîâàíà íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 50) ïîðÿä ³ç
äî÷êîþ Âàëåð³ºþ Âîëîäèìèð³âíîþ ²âàíåíêî. 
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ÎÊÑÀÍÀ 
²ÂÀÍÅÍÊÎ
ïðîçà¿ê

Â³êòîð Ïàíàñîâè÷ ²âàíèñåíêî íàðîäèâñÿ 2
ñ³÷íÿ 1927 ðîêó â ñ. Íîâîïàâë³âö³ Ìåæ³âñüêîãî ð-
íó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáë. â ñ³ì'¿ â÷èòåëÿ.
Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Õàðê³âñüêîãî
óí³âåðñèòåòó (1953). Ïðàöþâàâ ó÷èòåëåì,
çàâ³äóâà÷åì â³ää³ëîì â ²íñòèòóò³ ë³òåðàòóðè ÀÍ
ÓÐÑÐ ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà; ñòàðøèì íàóêîâèì ðå-
äàêòîðîì  Ãîëîâíî¿ ðåäàêö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ðàäÿíñü-
êî¿ åíöèêëîïåä³¿. Êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê.

Àâòîð ë³òåðàòóðíèõ ïîðòðåò³â À. Ìàëèøêà,
Ì. Íàãíèá³äè, Ï. Âîðîíüêà, ². Ãîí÷àðåíêà òà ³í.
Îêðåìèìè âèäàííÿìè âèéøëè êíèãè: "Ñó÷àñíà
ë³ðîåï³÷íà ïîåìà", "Óêðà¿íñüê³ ïèñüìåííèêè ïðî
ë³òåðàòóðó òà ìîâó", "Ùî òàêå ë³ðèêà", "Íàðîä-
æåííÿ ñòèëþ"; â ïåðåêëàä³ ç ïîëüñüêî¿ "Ïîâ³ñò³
Þçåôà ²ãíàö³ÿ Êðàøåâñüêîãî", "ªæ³ Åíäæ³ºâè÷.
Óêðà¿íñüê³ íî÷³, àáî ðîäîâ³ä ãåí³ÿ"; áàãàòüîõ ë³òå-
ðàòóðíî-êðèòè÷íèõ ñòàòåé.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1958 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Å.Ïîòüº, 11.

Ïîìåð 2 ëèñòîïàäà 1997 ð. Ïîõîâàíèé íà êëà-
äîâèù³ ñ. Ãåðìàí³âêà  Îáóõ³âñüêîãî ðàéîíó íà
Êè¿âùèí³.

Â²ÊÒÎÐ 
²ÂÀÍÈÑÅÍÊÎ
ë³òåðàòóðîçíàâåöü,
êðèòèê, ïåðåêëàäà÷
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Â³êòîð Ìèõàéëîâè÷ ²âàíîâ íàðîäèâñÿ 13 ëþ-

òîãî 1909 ð. â  Êîçÿòèí³ íà Â³ííè÷÷èí³. Çàê³í÷èâ

Ìîñêîâñüêèé ³íñòèòóò ê³íåìàòîãðàô³¿ (1936).

Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðàöþâàâ àñèñòåí-

òîì ðåæèñåðà, ðåæèñåðîì, ñöåíàðèñòîì íà

Êè¿âñüê³é ê³íîñòóä³¿ õóäîæí³õ ô³ëüì³â. Íàãîðîäæå-

íèé îðäåíîì ×åðâîíî¿ Ç³ðêè òà ìåäàëÿìè.

Àâòîð êíèæîê äëÿ ä³òåé "Ïðî íàøó Íàòà-

øó", "Äîð³æêà", "×èëü". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1956 ð. Ïðîæèâàâ  ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Ãóë³ Êîðîëüîâî¿, 9.

Ïîìåð 18 ÷åðâíÿ 1981 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 33).
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Â²ÊÒÎÐ 
²ÂÀÍÎÂ
ïðîçà¿ê

Ïåòðî Ôåäîðîâè÷ ²âàíîâ íàðîäèâñÿ 23

æîâòíÿ 1921 ð. â ñåëèù³ Âåëèê³é Âåðãóíö³ ïîáëèçó

ì. Ëóãàíñüêà. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò ³ì.

Ò. Ã. Øåâ÷åíêà. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè,

íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè òà ìåäàëÿìè. Êàíäèäàò

ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê. 

Àâòîð çá³ðîê: "Ìîÿ àíêåòíà â³äïîâ³äü",

"Êàçêà ïðî êëþ÷³", "Òðàâíåâà íàïðóãà", "ªäèíèé

âèì³ð", "Ñð³áíà òðàñà", "Êîëèñêà ìàòåðèíñüêèõ

ðóê".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà

áóëüâàð³ Äðóæáè íàðîä³â, 2.

Ïîìåð 6 ëèïíÿ 1997 ð.   

ÏÅÒÐÎ 
²ÂÀÍÎÂ
ïîåò
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Ñâÿòîñëàâ Ïàâëîâè÷ ²âàíîâ íàðîäèâñÿ 29
æîâòíÿ 1918 ð. â ì. Êèºâ³ â ñ³ì'¿ ñëóæáîâö³â.
Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò (1941). Ó÷àñíèê
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè òà
ìåäàëÿìè. Áóâ ðåäàêòîðîì ãàçåò "Êîìñîìîëüñêîå
çíàìÿ", "Âå÷³ðí³é Êè¿â", çàñòóïíèêîì ðåäàêòîðà
ãàçåòè "Ïðàâäà Óêðàèíû" òà æóðíàëó
"Ñîö³àë³ñòè÷íà êóëüòóðà", ãîëîâîþ Êîì³òåòó ç
ê³íåìàòîãðàô³¿ ïðè Ðàä³ Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ
(Äåðæê³íî ÓÐÑÐ), âèêëàäà÷åì Êè¿âñüêîãî ³íñòè-
òóòó òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà. Êàíäèäàò ìèñ-
òåöòâîçíàâñòâà, Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê êóëüòóðè
Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ. 

Àâòîð ñòàòåé íà ë³òåðàòóðí³ òà ìèñòåöüê³
òåìè.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1956 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ãåðî¿â Ðåâîëþö³¿, òåïåð - Òðüîõñâÿòè-
òåëüñüêà, 9-À.

Ïîìåð 7 êâ³òíÿ 1984 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 52-10-5 çë³âà).
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ÑÂßÒÎÑËÀÂ 
²ÂÀÍÎÂ
êðèòèê

²âàí Ñåìåíîâè÷ ²âàí÷åíêî íàðîäèâñÿ 22 ëèï-

íÿ 1902 ð. â ì. Êðîëåâö³ íà Ñóìùèí³. Çàê³í÷èâ çà-

ãàëüíîîñâ³òí³ 4-ð³÷í³ êóðñè â Êèºâ³ (1930). Ó÷àñ-

íèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Àâòîð â³ðø³â, ï³ñåíü, äóì (ìåëîä³¿ ñêëàäàâ

ñàì), îïóáë³êîâàíèõ ó êîëåêòèâíèõ çá³ðíèêàõ "Íà-

ðîäí³ ñï³âö³ Ðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿íè", "Íàðîä ïðî

Øåâ÷åíêà".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1939 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³  Õðåùàòèê, 21.

Ïîìåð 9 ÷åðâíÿ 1987 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñîâî-

ìó êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà52).

²ÂÀÍ 
²ÂÀÍ×ÅÍÊÎ
ïîåò
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Ìèõàéëî ²âàíîâè÷ ²ãíàòåíêî íàðîäèâñÿ 28

ãðóäíÿ 1919 ð. ³ â ñ. Ïðåäòå÷³ íà Ñòàâðîïîëüùèí³.

Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî

óí³âåðñèòåòó (1946). Ïðàöþâàâ âèêëàäà÷åì â

Óæãîðîäñüêîìó ïåäó÷èëèù³, ×åðí³ã³âñüêîìó

ïåä³íñòèòóò³. 3 1958 ð.- íà ðåäàêö³éí³é ðîáîò³, â

ÑÏ Óêðà¿íè. Íàãîðîäæåíèé ìåäàëÿìè. 

Àâòîð çá³ðîê "Áîðîòüáà òðèâàº",

"Äåñíÿíñüê³ âåñíè", "Çàîçåðíà äàëèíà", "Â

ãîëóáîìó îðåîë³", "Áàãðåöåâà çåìëÿ", "Êàðáè íà

ñåðö³", "Çåìëÿ ìîÿ - ì³é ä³ì", "Ùî ïðîéøëî êð³çü

ñåðöå", "Ïåðåä÷óòòÿ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1958 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Ùîðñà, 7/9.

Ïîìåð 19 ãðóäíÿ 2004 ð.  Ïîõîâàíèé íà

Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà.
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ÌÈÕÀÉËÎ
²ÃÍÀÒÅÍÊÎ
ïîåò

Ïåðøèé êè¿âñüêèé ìèòðîïîëèò ³ç ðóñè÷³â. Àâ-

òîð òâîðó "Ñëîâî ïðî çàêîí ³ áëàãîäàòü" - ïåðøî¿

ë³òåðàòóðíî¿ ïàì'ÿòêè, â ÿê³é ñòâåðäæóºòüñÿ âå-

ëè÷ ³ ºäí³ñòü Ðóñüêî¿ çåìë³. Çàïî÷àòêóâàâ òåî-

ëîã³÷í³ ³ ô³ëîñîôñüê³ çàñàäè Êè¿âñüêîãî õðèñòèÿí-

ñòâà.

Ìèòðîïîëèò çä³éñíþâàâ ÷àñòêîâó ðåôîðìó

â³çàíò³éñüêîãî êàíîí³÷íîãî ïðàâà òà ñòâîðþâàâ

çá³ðíèê çàêîí³â "Ðóñüêà ïðàâäà".  Éîìó íàëåæèòü

"Ñëîâî ïðî çàêîí ³ áëàãîäàòü".

Â³ðîã³äíî, ï³ñëÿ ñìåðò³ ßðîñëàâà Ìóäðîãî

(1054) éîãî ïîçáàâëåíî ñàíó é â³í ïðèéíÿâ ó Ïå-

÷åðñüêîìó ìîíàñòèð³ ñõèìó ï³ä ³ì'ÿì Íèêîíà, à

çãîäîì ñòàâ ³ãóìåíîì öüîãî ìîíàñòèðÿ. Òðàäèö³ÿ

ïðèïèñóº éîìó àâòîðñòâî ùå ê³ëüêîõ áîãîñëîâñüêî-

äîãìàòè÷íèõ òâîð³â - "Ñïîâ³äàííÿ â³ðè", "Ìî-

ëèòâà", "Ñëîâî äî áðàòà ñòîâïíèêà", à òàêîæ òàê

çâàíîãî Ïå÷åðñüêîãî ë³òîïèñó.

Äàòà íàðîäæåííÿ ³ ñìåðò³ íåâ³äîì³. Ïîõîâàíî

ó Äàëüí³õ ïå÷åðàõ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè.

²ËÀÐ²ÎÍ 
ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ
äàâíüîðóñüêèé
ïèñüìåííèê
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Îëåêñàíäð ªëèñåéîâè÷ ²ëü÷åíêî íàðîäèâñÿ 4
÷åðâíÿ 1909ð. â ì. Õàðêîâ³. Íàâ÷àâñÿ ó
Õàðê³âñüêîìó óí³âåðñèòåò³. Áóâ íà âèäàâíè÷³é ³
æóðíàë³ñòñüê³é ðîáîò³. 

Àâòîð êíèæîê: "Ã³ðñüêèé ïåéçàæ", "Ïàìÿòü
ñåðäöà", "Ðóêàâè÷êà", "Çâè÷àéíèé õëîïåöü",
"Íåàïîë³òàíêà"; "Äâ³ êàçêè äëÿ äîðîñëèõ"
(ïîâ³ñò³), "Áàãðÿíèé ëèñò" (ïîâ³ñò³, îïîâ³äàííÿ,
íàðèñè), "Êàïðè÷÷î" (ïîâ³ñò³, îïîâ³äàííÿ, åñå);
Òâîð³â ó 2-õ ò.; "Îñíîâà, èëè Êòî òàì ñòó÷èòñÿ â
äâåðü"; ðîìàíó "Êîçàöüêîìó ðîäó íåìà ïåðåâîäó,
àáî æ Ìàìàé ³ ×óæà Ìîëîäèöÿ"; ï'ºñ  "Ïåòåð-
áóðçüêà îñ³íü", "Òðèâîãè äàëüí³õ ë³ò"; ñöåíàð³þ
õóäîæíüîãî ô³ëüìó "Ðîìàí ³ Ôðàí÷åñêà". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1939 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà  âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 73.

Ïîìåð 16 âåðåñíÿ 1994 ð. Ïîõîâàíèé íà  Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 49-À).
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ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 
²ËÜ×ÅÍÊÎ
ïðîçà¿ê

Àðñåí Îëåêñ³éîâè÷ ²ùóê íàðîäèâñÿ 22 ÷åðâíÿ
1908 ð. â ñ. Ãîðîäêó Ðóæèíñüêîãî ð-íó íà Æèòî-
ìèðùèí³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò
(1934). Êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð. Ç
1937 ð. ïðàöþâàâ âèêëàäà÷åì ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿
ë³òåðàòóðè, äåêàíîì ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó,
çàâ³äóâàâ êàôåäðîþ, áóâ ïðîðåêòîðîì Êè¿âñüêîãî
óí³âåðñèòåòó. 

Àâòîð ìîíîãðàô³é:  "Ëåñÿ Óêðà¿íêà", "Ïàâëî
Òè÷èíà" ; êðèòèêî-á³îãðàô³÷íîãî íàðèñó "Âàñèëü
Ìèíêî"; ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ çá³ðîê
"Ñòàòò³", "Íà øëÿõó ïîñòóïó"; ðîìàíó-õðîí³êè
"Âåðá³â÷àíè" (êí. 1-1961, êí. 2-1964, êí. 3-1975).
Áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ï'ÿòèòîìíîãî
âèäàííÿ "Ìàòåð³àë³â äî âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ óê-
ðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1954 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Òîëñòîãî, 13.

Ïîìåð 21 ãðóäíÿ 1982 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 33).

ÀÐÑÅÍ 
²ÙÓÊ 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü,
ïðîçà¿ê
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Â³êòîð ²âàíîâè÷ Êàâà íàðîäèâñÿ 1 ñ³÷íÿ 1937
ð. â ñ. Ïîäîë³ Ñð³áíÿíñüêîãî ð-íó ×åðí³ã³âñüêî¿ îáë.
Çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò æóðíàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî
óí³âåðñèòåòó (1959). Ïðàöþâàâ ðåäàêòîðîì âè-
äàâíèöòâà "Âåñåëêà", çàâ³äóâàâ â³ää³ëîì æóðíà-
ëó "Áàðâ³íîê", áóâ ë³òêîíñóëüòàíòîì êîì³ñ³¿
Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè ïî ðîáîò³ ç ìîëîäèìè
àâòîðàìè. Ç 1983 ð.-â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð ö³º¿
Êîì³ñ³¿.

Àâòîð êíèæîê: "Ïðîãóëÿíèé äåíü", "²ñòîð³ÿ
îäíîãî âåëîñèïåäà", "Âå÷³ðíÿ òåëåãðàìà", "Ìåí³
íå ñòðàøíî", "Òàê ïàõëà òèøà", "Ìàðê³ÿí",
"Áóäü îáåðåæíà, Ìàð³éêî!", "Îñ³ííÿ ñòåæêà",
"Íà òå ë³òî, ï³ñëÿ â³éíè", "Óñì³øêà", "Òðîº ³ âåñ-
íà"; ïîâ³ñò³ "Äåíü ÿñíèé ³ íî÷³ ãîðîáèí³". Òâîðè
ïåðåêëàäàëè íà ðîñ³éñüêó, ëàòèñüêó, ëèòîâñüêó, óç-
áåöüêó, àçåðáàéäæàíñüêó, á³ëîðóñüêó ³ ìîëäàâñüêó
ìîâè. Îêðåì³ òâîðè ïåðåêëàäåí³ íà àíãë³éñüêó,
í³ìåöüêó, óãîðñüêó, áîëãàðñüêó, ðóìóíñüêó ìîâè.
Ëàóðåàò ë³òåðàòóðíî¿ ïðåì³¿ ³ì. Ëåñ³ Óê-
ðà¿íêè(1985) çà îïîâ³äàííÿ "Áóäü îáåðåæíà,
Ìàð³éêî", "Íà òå ë³òî ï³ñëÿ â³éíè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1966 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. ×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåð 1 ëèñòîïàäà 2004 ð. Ïîõîâàíèé íà
ì³ñüêîìó êëàäîâèù³ Áðîâàð³â, Êè¿âùèíà.
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Â²ÊÒÎÐ 
ÊÀÂÀ
ïðîçà¿ê

²âàí Ïåòðîâè÷ Êàâàëåð³äçå íàðîäèâñÿ 26
êâ³òíÿ 1887 ð. íà õóòîð³ Ëàäàíñüêîìó Ñóìñüêî¿
îáë. Íàâ÷àâñÿ â Êè¿âñüêîìó õóäîæíüîìó ó÷èëèù³,
Ïåòåðáóðçüê³é Àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ, ó ïðèâàòí³é
ñòóä³¿ â Ïàðèæ³. Àâòîð áàãàòüîõ ïàì'ÿòíèê³â. 

Çà éîãî ñöåíàð³ÿìè ïîñòàâëåíî ô³ëüìè: "Çëè-
âà", "Ïåðåêîï", "Êîë³¿âùèíà", "Ïðîìåòåé", "Íà-
òàëêà Ïîëòàâêà", "Çàïîðîæåöü çà Äóíàºì",
"Ãðèãîð³é Ñêîâîðîäà", "Ïîâ³ÿ". Àâòîð ï'ºñ "Âî-
òàí³â ìå÷", "Ïåðøà áîðîçíà", "Ï'ºñè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1972 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ ×åðâîíîàðì³éñüê³é, òåïåð Âåëèê³é Âà-
ñèëüê³âñüê³é, 12.

Ïîìåð 3 ãðóäíÿ 1978 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 46).

Àâòîð ïàì'ÿòíèêà - çÿòü ². Êàâàëåð³äçå -
ñêóëüïòîð Ð.Î.Ñèíüêî.

²ÂÀÍ 
ÊÀÂÀËÅÐ²ÄÇÅ 
äðàìàòóðã, ñêóëüï-
òîð, ê³íîðåæèñåð,
ñöåíàðèñò
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²âàí Ôåäîðîâè÷ Êàëåíè÷åíêî íàðîäèâñÿ 1941
ðîêó â ñ. Ìèõí³âö³ Ðåøåòèë³âñüêîãî ðàéîíó Ïîë-
òàâñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ Ãàäÿöüêå êóëüòîñâ³òíº
ó÷èëèùå òà Äîíåöüêèé ô³ë³àë Õàðê³âñüêîãî ³íñòè-
òóòó ìèñòåöòâ.

Àâòîð êíèæîê: "Í³æíèé êðåì³íü", "Äîëîí³ ïî-
äîðîæíèêà", "Õàé éîìó ãðåöü", "Òþëüïàí-äåðå-
âî", "Ãîï, ìî¿ ãðå÷àíèêè".

×ëåí ÑÏ Óêðà¿íè ç 1994 ð. Ïðîæèâàâ íà âóë.
Ìîëîä³æí³é, 67 ó Áîÿðö³, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, äå é
ïîõîâàíèé íà ì³ñüêîìó êëàäîâèù³. 

Ïîìåð 26 áåðåçíÿ 1998 ð.
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²ÂÀÍ 
ÊÀËÅÍÈ×ÅÍÊÎ
ïîåò, ïðîçà¿ê

Ãàëèíà Îëåêñàíäð³âíà Êàì³ííà íàðîäèëàñÿ 1
ëþòîãî 1926 ð. â ì. Ãðîñóëîâîìó íà Îäåùèí³. Ó÷àñ-
íèöÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðàöþâàëà â ðåäàêö³ÿõ
ãàçåò. Çàê³í÷èëà Âèù³ ë³òåðàòóðí³ êóðñè ïðè
Ë³òåðàòóðíîìó ³íñòèòóò³ ³ì. Î. Ì. Ãîðüêîãî
(1963). 

Àâòîðêà êíèæîê: "Ïîëíîëóíèå", "Òðè ñîëí-
öà", "Îëåíèé ñëåä", "Ðàññòîÿíèÿ", "Øàãè", "Îã-
íÿ âèñîêîãî êîñíóñü", "Ñ÷àñòüå æèâåò â ÷åëîâå-
êå", "Äåííèöà", "Òîïîëèíàÿ ñòðàæà", "Êðàñíîå
ëåòî"; "Ãîðøå ïîëûíè"; êíèæîê äëÿ ä³òåé: "ß åå
íå îáèæàëà", "Áðàòèøêè", "Îïàñíàÿ øàëîñòü",
"Ïðèêëþ÷åíèÿ ñòàðîé êóêëû", "Áóëü é Òîï". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1960 ð. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³
íà âóë. Êîòîâñüêîãî, 19.

Ïîìåðëà 1 æîâòíÿ 1994 ð. 

ÃÀËÈÍÀ 
ÊÀÌ²ÍÍÀ
ïîåòåñà, ïðîçà¿ê
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Ìèõàéëî Ñåðã³éîâè÷ Êàíþêà íàðîäèâñÿ 8 áå-
ðåçíÿ 1922 ð. â ñ. Áóäà¿âö³ Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîíó íà Êè¿âùèí³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.
Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò (1953). Êàíäè-
äàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê. Áóâ íà æóðíàë³ñòñüê³é ðî-
áîò³. 

Àâòîð êíèæîê: "×åòâåðòèé âèì³ð", "Îõîòà
íà ãèãàíòîâ" (ó ñï³âàâòîðñòâ³), "Îò Ëóáÿíêè äî
Ñòàðîé ïëîùàäè", "Ïî íèõ íå îáüÿâëÿëè òðàóðà",
"Â ëàáèðèíòàõ ðàçâåäêè"; ñöåíàð³¿â õóäîæí³õ
ô³ëüì³â "Èñïîâåäü", "Ùåäðå ñåðöå", "Ðåïîðòàæ
íà ïàì'ÿòü", "Ïðåîäîëåíèå", "Ïàðîëü çíàëè
äâîº", "Äîðîãà â àä", "Ñëóøàòü â îòñåêàõ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1976 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè, 22.

Ïîìåð 24 ëþòîãî 2000 ð. Ïîõîâàíèé ó
ßãîòèí³ íà Êè¿âùèí³.
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ÌÈÕÀÉËÎ 
ÊÀÍÞÊÀ
ïðîçà¿ê, 
ê³íîäðàìàòóðã

Â³ðà ªâãåí³âíà Êàðàñüîâà íàðîäèëàñÿ 27
òðàâíÿ 1905 ð. â Êèºâ³. Çàê³í÷èëà ñïåö³àëüí³ ïåäà-
ãîã³÷í³ êóðñè (1926). Â÷èòåëþâàëà, ïðàöþâàëà â
ðåäàêö³ÿõ þíàöüêèõ ãàçåò. 

Ïèñàëà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Àâòîðêà êíèæîê:
"Ñèíÿÿ ÷àøêà", "Òåðåìîê", "Ìåëàíêà ïðèøëà â
øêîëó", "Ïðî Ëþäî÷êó é äðóãèõ ðåáÿò", "Íà äà-
÷å", "Áàáóøêèíû âíó÷êè", "Ïîäñíåæíèêè", "ß
ñàì", "Ìû ïåðâîêëàññíèêè", "Ìàøåíüêà", "Çå-
ëåíàÿ ñêàìåéêà", "Ãàëèí äåíü", "Þðêà",
"Ñåðåæèíû ñàíêè", "Òåðåì-Òåðåìîê" òà ³í. 

Ïåðåêëàäàëà òâîðè óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1949 ð. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³
íà áóëüâàð³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 20. 

Ïîìåðëà 26 áåðåçíÿ 1983 ð. Ïîõîâàíà íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 12-7, á³ëÿ ñêëå-
ïà).

Â²ÐÀ 
ÊÀÐÀÑÜÎÂÀ
ïîåòåñà, ïðîçà¿ê
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Àðñåí Àðñåíîâè÷ Êàñïðóê íàðîäèâñÿ 8 áåðåç-
íÿ 1919 ð. ó ñ. Ñòðåêîâîìó Äåðàæíÿíñüêîãî ð-íó íà
Õìåëüíè÷÷èí³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.
Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò (1947). Â÷èòå-
ëþâàâ. Ç 1952 ð.-íà íàóêîâ³é ðîáîò³ â ²íñòèòóò³
ë³òåðàòóðè ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà ÀÍ ÓÐÑÐ. Íàãîðî-
äæåíèé îðäåíîì ×åðâîíî¿ Ç³ðêè òà ìåäàëÿìè.
Êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê. 

Àâòîð êíèæîê: "ßê³â Ùîãîë³â. Íàðèñ æèòòÿ ³
òâîð÷îñò³", "Ëåñÿ Óêðà¿íêà. Ë³òåðàòóðíèé ïîðò-
ðåò", "Ô³ëîñîôñüê³ ïîåìè ². Ôðàíêà", "Óê-
ðà¿íñüêà ïîåìà ê³íöÿ XIX - ïî÷àòêó XX ñò. ²äå¿,
òåìè, ïðîáëåìè æàíðó".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1962 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Óìàíñüê³é, 35.

Ïîìåð 10 ëèñòîïàäà 1982 ð. Ïîõîâàíèé íà
Ë³ñîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 46-4-36).
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ÀÐÑÅÍ 
ÊÀÑÏÐÓÊ
ë³òåðàòóðîçíà-
âåöü, êðèòèê

Ãàííà Ãðèãîð³âíà Êàñüÿíåíêî íàðîäèëàñÿ 5

ëèñòîïàäà 1891 ð. ó ì³ñòå÷êó Õîðòèö³ íà Äí³ïðîïå-

òðîâùèí³. Çàê³í÷èëà æ³íî÷ó ã³ìíàç³þ (1912), ïðà-

öþâàëà â øêîëàõ Äí³ïðîïåòðîâñüêà ³ Êèºâà.

Â ãàëóç³ õóäîæíüîãî ïåðåêëàäó ç àíãë³éñüêî¿

ìîâè ïî÷àëà ïðàöþâàòè 1925 ð. Ïåðåêëàëà óê-

ðà¿íñüêîþ ìîâîþ òâîðè Äæîçåôà Êîíðàäà "Âèçâî-

ëåííÿ" òà "Ñèëà äóæîãî" Äæåêà Ëîíäîíà, ³ñòîðè÷-

íèé ðîìàí Êîíàí-Äîéëÿ "Âèãíàíö³".

Ïðîæèâàëà ó Êèºâ³ íà âóëèö³ ×åðâîíî-

àðì³éñüê³é, òåïåð Âåëèê³é Âàñèëüê³âñüê³é, 6.

Ïîìåðëà 12 òðàâíÿ 1969 ð. Ïîõîâàíà íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 2-Á).

ÃÀÍÍÀ 
ÊÀÑÜßÍÅÍÊÎ
ïåðåêëàäà÷
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Àáðàì ²ñàêîâè÷ Êàöíåëüñîí íàðîäèâñÿ 1
ñ³÷íÿ 1914 ð. â ì. Ãîðîäí³ íà ×åðí³ã³âùèí³.
Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò
³ì.Ò.Ã.Øåâ÷åíêà (1939) òà àñï³ðàíòóðó. ×ëåí
Ì³æíàðîäíîãî ÏÅÍ Êëóáó (1995). Çàñëóæåíèé
ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè, ëàóðåàò ïðåì³é: ³ì. Ìàê-
ñèìà Ðèëüñüêîãî òà ²âàíà Êîøåë³âöÿ (2001). 

Ñåðåä òâîð³â: "Êðàïë³ ñîíöÿ", "Ïåðåäí³é
êðàé", "Âèáðàíå", "Ë³òà ìî¿", "Áóðøòèí", "Âèá-
ðàíå" , "Çàïîâ³òíå" , "Òðîÿíäè íà ñí³ãó", "Ë³ðè-
êà", "Â³ðø³ ïðî òåáå" "Ç ïåðåêëàäàöüêîãî çîøè-
òà", "Çäàëåêà ³ çáëèçüêà" òà ³íø³, êíèãè ç òåîð³¿ ³
êðèòèêè ïîåç³¿. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1938 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ñóâîðîâà, 3.  Ç 1994 ðîêó æèâ ó Ëîñ-Àíäæå-
ëåñ³ (ÑØÀ). 

Ïîìåð À.Êàöíåëüñîí 21 ñåðïíÿ 2003 ð. Ïîõî-
âàíèé íà ì³ñüêîìó êëàäîâèù³ Ëîñ-Àíäæåëåñà
(ÑØÀ). 
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ÀÁÐÀÌ 
ÊÀÖÍÅËÜÑÎÍ 
ïîåò 

ßê³â Äåì'ÿíîâè÷ Êà÷óðà íàðîäèâñÿ 9 ëèñòî-

ïàäà 1897 ð. â ñ. ßðê³âö³ Òóëü÷èíñüêîãî ð-íó

Â³ííèöüêî¿ îáë. Â÷èâñÿ â Êè¿âñüêîìó ²íñòèòóò³

íàðîäíî¿ îñâ³òè (1922-1925). Ïðàöþâàâ ó ðå-

äàêö³ÿõ, ïåðåä Äðóãîþ ñâ³òîâîþ â³éíîþ-ñåêðåòà-

ðåì ðåäàêö³¿ æóðíàëó "Á³ëüøîâèê Óêðà¿íè". Ó÷àñ-

íèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íàãîðîäæåíèé îðäåíîì

×åðâîíî¿ Ç³ðêè.

Ïî÷àâ äðóêóâàòèñü 1923 ð. Âèéøëî áëèçüêî

òðüîõ äåñÿòê³â êíèæîê, ñåðåä íèõ: çá³ðêè

îïîâ³äàíü "Äâ³ ñèëè", "²ñòîð³ÿ îäíîãî êîëåêòèâó",

"Íåï³", "Áåç õë³áà", "Çëàìàíà ïðèñÿãà", "Ïîõî-

ðîí", "Õòîäüîâà ðîäèíà", "Áåç îñòàíí³õ

ñòîð³íîê", "Ëþäè é ôàêòè"; ïîâ³ñò³ òà ðîìàíè

"×àä", "Îëüãà", "²âàí Áîãóí"; Âèáðàí³ òâîðè, Âè-

áðàí³ òâîðè â 2-õ òîìàõ. 

Â Êèºâ³ ïðèñâîºíî éîãî ³ì'ÿ âóëèö³ ³ ïðîâóëêó.

Çàãèíóâ ó ôàøèñòñüêîìó êîíöòàáîð³ â

æîâòí³ 1943 ð.

ßÊ²Â 
ÊÀ×ÓÐÀ
ïðîçà¿ê
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Àíàòîë³é Ôåäîðîâè÷ Êàøå¿äà íàðîäèâñÿ 14
ñåðïíÿ 1928 ð. ó Òàëüíîìó íà ×åðêàùèí³. Çàê³í÷èâ
Ëåí³íãðàäñüêå âèùå â³éñüêîâî-ìîðñüêå ó÷èëèùå
(1951) òà Ë³òåðàòóðíèé ³íñòèòóò ³ì. Î. Ì. Ãîðü-
êîãî (1959). Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³, íà Êè¿âñüê³é
ê³íîñòóä³¿ ³ì.Î.Ï.Äîâæåíêà.

Àâòîð çá³ðîê: "ß ëþáëþ", "Ìàòðîññêîå ìî-
ðå", "Ñ÷èòàåò ìèëè ëàã", "Ëåáåäü áåëûé é ëå-
áåäü ÷åðíûé - äðóæàò", "Àôðèêà îòêðûâàåòñÿ",
"Òâåðäûé áåðåã".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1961 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ â
ïðîâóëêó Äåñÿòèííîìó, 7.

Ïîìåð 19 ÷åðâíÿ 1998 ð.  
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ÀÍÀÒÎË²É 
ÊÀØÅ¯ÄÀ
ïîåò

Âîëîäèìèð Ëåîí³äîâè÷ Êàøèí íàðîäèâñÿ ÇÎ
áåðåçíÿ 1917 ð. â Êîáåëÿêàõ íà Ïîëòàâùèí³.
Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî
óí³âåðñèòåòó (1941). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè. Ïðàöþâàâ: çàâ³äóâà÷åì ðåäàêö³ºþ äèòÿ÷î¿
ë³òåðàòóðè âèäàâíèöòâà "Ìîëîäü", î÷îëþâàâ
â³ää³ë ïðîçè æóðíàëó "Äí³ïðî". 

Ñåðåä êíèæîê: "Îïîâ³äàííÿ", "Ç íàìè áóëè
ä³â÷àòà", "Ãíàí³ êð³çü ìîðîê", "Íàâçäîã³í çà
æèòòÿì", "Íà âå÷³ðí³ì ïðóç³", "Òàéíèêè ðîçêðè-
âàþòüñÿ âíî÷³", "Òàºìíèöÿ çàáóòî¿ ñïðàâè",
"Ò³í³ íàä Ïàòåðèöåþ", "×óæà çáðîÿ", "Ïî òîé
á³ê äîáðà", "Ñë³äè íà âîä³", "Ñïðàâåäëèâ³ñòü-ìîº
ðåìåñëî", "Ëåãê³ ãðîø³", "Äåíü íàðîäæåííÿ".

Éîãî òâîðè ïåðåêëàäåíî íà ðîñ³éñüêó,
òàòàðñüêó, óãîðñüêó òà ÷åñüêó ìîâè.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1950 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. ×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 52. 

Ïîìåð â åì³ãðàö³¿ â òðàâí³ 1992 ð. Ïîõîâàíèé
ó Í³ìå÷÷èí³.

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ
ÊÀØÈÍ
ïðîçà¿ê
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Íàòàëÿ Îìåëÿí³âíà Êàùóê íàðîäèëàñÿ 25
æîâòíÿ 1937 ð. â Ñëîâ'ÿíñüêó Äîíåöüêî¿ îáë.
Çàê³í÷èëà ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî
óí³âåðñèòåòó (1959). Ïðàöþâàëà ðåäàêòîðîì ó
âèäàâíèöòâ³ "Äí³ïðî", êîðåñïîíäåíòîì æóðíàëó
"Óêðà¿íà". Àâòîðêà ïîåòè÷íèõ êíèæîê: "Âåñíÿíå
ïðîáóäæåííÿ", "Ïåðåäí³âîê", "Ñâ³òëîäåííÿ",
"Ñîíÿ÷íèé êàìåðòîí", "Çåìí³ ðàäîù³", "Âèñîêå
Â³äðîäæåííÿ", "Âåñåëêîâà áðàìà", "Îçèìèíà áðè-
íèòü", "Ðóäàíà". 

Ó ïåðåêëàä³ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ  âèéøëè êíèãè
"Ðóäàíà", "Äåðåâî äîáðà", ó ïåðåêëàä³
êèðãèçüêîþ âèéøëè "Â³ðø³". Ïåðêëàäàëà ç
á³ëîðóñüêî¿ ìîâè.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1968 ð. Ïðîæèâàëà ó Êèºâ³
íà âóë. ×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåðëà 2 ëèïíÿ 1991 ð. Ïîõîâàíà íà Ì³ñüêî-
ìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 72-23-
3).
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ÍÀÒÀËß 
ÊÀÙÓÊ
ïîåòåñà, ïðîçà¿ê

Îëåêñàíäð Äìèòðîâè÷ Êåòêîâ íàðîäèâñÿ 30
ñåðïíÿ 1907 ð. â ñ. Çåëåí³âö³ Ïðèìîðñüêîãî ð-íó
Çàïîð³çüêî¿ îáë. Ïðàöþâàâ íà æóðíàë³ñòñüê³é òà
âèäàâíè÷³é ðîáîò³, â ñèñòåì³ ðàä³îìîâëåííÿ ³ òå-
ëåáà÷åííÿ Óêðà¿íè. Çàê³í÷èâ Óêðà¿íñüêèé êî-
ìóí³ñòè÷íèé ³íñòèòóò æóðíàë³ñòèêè (1936).
Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Â éîãî ïåðåêëàäàõ ïîáà÷èëè ñâ³ò òâîðè áîë-
ãàðñüêèõ ïèñüìåííèê³â: X. Ðóñåâà "Ïî êðó÷àõ",
"Ïðèãîäà îï³âíî÷³", "Îäí³º¿ äîùîâî¿ íî÷³", "Ñïëÿ-
÷à êðàñóíÿ", "Âèêðàäåííÿ Äàíà¿", Ï.Âåæèíîâà
"Ç³ðêè íàä íàìè", Å. Ñòàíîâà "Ëåãåíäà ïðî Ñèáè-
íà, êíÿçÿ Ïðåñëàâñüêîãî", ².Äàâèäêîâà "Çèìîâ³
ñíè ëåâ³â", À. Äîí÷åâà "×àñ âèáîðó"; ìîíîãðàô³¿
Ñ. Ðóñàê³ºâà "Òàðàñ Øåâ÷åíêî ³ áîëãàðñüêà ë³òå-
ðàòóðà" òà "Ïëàòîí Âîðîíüêî". Óïîðÿäêóâàâ àí-
òîëîã³þ áîëãàðñüêî¿ ïîåç³¿ "Ñâ³òëî íàä Áîëãàð³ºþ"
òà çá³ðíèê "Áîëãàðñüêèé ãóìîð ³ ñàòèðà", "Áîë-
ãàðñüê³ íàðîäí³ êàçêè". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1962 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿, òåïåð ²íñòè-
òóòñüê³é, 18.

Ïîìåð 23 ñ³÷íÿ 1991 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâî-
ìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 47- À).

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÊÅÒÊÎÂ 
ïåðåêëàäà÷, ë³òå-
ðàòóðîçíàâåöü 
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Îëåã Âîëîäèìèðîâè÷ Êèëèìíèê (ñïðàâæíº
ïð³çâèùå-Ðîçåíáîðã) íàðîäèâñÿ 26 ëèïíÿ 1913 ð.
â ñ. ßìïîë³ Êàòåðèíîï³ëüñüêîãî ðàéîíó íà ×åðêà-
ùèí³. Çàê³í÷èâ Îäåñüêèé ïåä³íñòèòóò(1939) òà
àñï³ðàíòóðó ïðè ²íñòèòóò³ ë³òåðàòóðè ³ì. Ò. Ã.
Øåâ÷åíêà (1948); ³íâàë³ä Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè,
íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè òà ìåäàëÿìè. Äîêòîð
ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð.

Àâòîð êíèæîê: "Âîëîäèìèð Ñîñþðà", "Àíäð³é
Ãîëîâêî", "Îëåñü Ãîí÷àð", "Þð³é ßíîâñüêèé",
"Ãðèãîð³é Åï³ê", "Îëåêñàíäð Êîïèëåíêî", "Ðîìàí-
òèêà ïðàâäè"; ë³òåðàòóðíî¿ êðèòè÷íèõ íàðèñ³â:
"Êð³çü ðîêè", "Îæèëè ñòåïè ³ ñåëà", "Íàòõíåííèé
ãîëîñ ïîåòà", "Ïîåò ³ ÷àñ", "Ïåðåä ëèöåì ³ñòîð³¿",
"Ñâ³ò ïðàâäè ³ êðàñè. Ïðîçà Ìèõàéëà Ñòåëüìà-
õà".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1950 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. À.²âàíîâà, 17.

Ïîìåð 2 ëþòîãî 2001 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 8-1-6).

253

ÎËÅÃ 
ÊÈËÈÌÍÈÊ 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü,
êðèòèê

ªâãåí Ïðîõîðîâè÷ Êèðèëþê íàðîäèâñÿ 18 áå-
ðåçíÿ 1902 ð. ó Âàðøàâ³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé
³íñòèòóò íàðîäíî¿ îñâ³òè (1926). 

Äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, ÷ëåí-êî-
ðåñïîíäåíò ÀÍ Óêðà¿íè. Çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè
Óêðà¿íè. 

Ñåðåä òâîð³â: "Ïàíòåëåéìîí Êóë³ø" ³
"Á³áë³îãðàô³ÿ ïðàöü Ï. Êóë³øà", "Ïàíàñ Ìèð-
íèé", "Ò.Ã. Øåâ÷åíêî", "²âàí Ôðàíêî", "Øåâ-
÷åíêî é ñëîâ'ÿíñüê³ íàðîäè", "Ò. Øåâ÷åíêî. Æèò-
òÿ é òâîð÷³ñòü", "Æèâ³ òðàäèö³¿. ²âàí Êîòëÿ-
ðåâñüêèé òà óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà", "Ñëîâî,
â³ääàíå íàðîäîâ³", "Øåâ÷åíêîçíàâ÷³ é ñëàâ³ñòè÷í³
äîñë³äæåííÿ", "Ò. Øåâ÷åíêî. Æèòòÿ ³
òâîð÷³ñòü", "²âàí Êîòëÿðåâñüêèé. Æèòòÿ ³
òâîð÷³ñòü". 

Çà ìîíîãðàô³þ "Ò. Øåâ÷åíêî. Æèòòÿ ³
òâîð÷³ñòü" óäîñòîºíèé Ëåí³íñüêî¿ ïðåì³¿ (1964);
çà "Øåâ÷åíê³âñüêèé ñëîâíèê" ó äâîõ òîìàõ - Äåð-
æàâíî¿ ïðåì³¿ ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà (1980). 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ ×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 41-À.

Ïîìåð ª. Êèðèëþê 11 âåðåñíÿ 1989 ð. â Êèºâ³,
ïîõîâàíèé íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ ñòîëèö³
(ä³ëÿíêà 33).

ªÂÃÅÍ 
ÊÈÐÈËÞÊ 
ë³òåðàòóðîçíà-
âåöü, êðèòèê 
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Ïèíÿ (Ïåòðî) Íóõèìîâè÷ Êèðè÷àíñüêèé íà-
ðîäèâñÿ 10 ñåðïíÿ 1921 ð. â ì. Ìàëèí³ Æèòîìèðñü-
êî¿ îáë. Çàê³í÷èâ ñåðåäíþ øêîëó (1939). Ó÷àñíèê
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðàöþâàâ íà ð³çíèõ
ï³äïðèºìñòâàõ Êèºâà âàíòàæíèêîì, äèñïåò÷åðîì,
çàêð³éíèêîì. Ïèñàâ ºâðåéñüêîþ ìîâîþ. 

Àâòîð çá³ðîê "Ñâ³òàííÿ", "Ñîëíå÷íûå ñòâî-
ëû".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1982 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà ïðîñïåêò³ ×óáàðÿ, 28.

Ïîìåð 1 áåðåçíÿ 1986 ð. Ïîõîâàíèé íà
Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà
30-24-8).
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ÏÈÍß 
ÊÈÐÈ×ÀÍÑÜÊÈÉ
ïîåò

²âàí ²âàíîâè÷ Êèð³é íàðîäèâñÿ 12 ÷åðâíÿ
1924 ð. â ñ. Ïàñê³âùèí³ Çãóð³âñüêîãî ðàéîíó
Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé óí³âåðñè-
òåò ³ìåí³ Ò.Øåâ÷åíêà (1960). Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³.

Àâòîð êíèæîê: "Êëþ÷³ äî ùàñòÿ", "Ñèã-
íàë³ñòè", "Ì³é äðóã Êàñÿ", "Ïòàøêàì ë³òàòè â
íåá³", "Õèòðà øòóêà çàêàðëþêà" (ãóìîðåñêè),
"Ñïàñèá³ âàì, ëþäè!", "Êàòðóñÿ 1 Ìàéêà", "Ëèñ-
òîê ç êàëåíäàðÿ", "Ï'ÿòà îñ³íü", "Õàé íå ïàäà-
þòü çîð³", "Ïðèãîäè Êàñ³-Âàñ³ Ãàðìàøà", "Âå÷å-
ðÿ äëÿ çàéöÿ", "Ñë³äè ï³ä â³êíîì", "Áðàòîâà ìå-
äàëü", "Íå ñï³òêíóòèñÿ â äîðîç³", "Ï³ñëÿ ãðîçè",
"Çàãàäêîâèé Óñ", "Ñêàðãà ïðîêóðîðó", "Ãîëîäíà
âåñíà", "Ñòî óñì³øîê" .

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1964 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Øîëîì-Àëåéõåìà, 6.

Ïîìåð 27 ëèñòîïàäà 1998 ð. Ïîõîâàíèé íà
Ë³ñîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 78-22-13).

²ÂÀÍ 
ÊÈÐ²É 
ïðîçà¿ê
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Âîëîäèìèð Ëåîíò³éîâè÷ Êèñåëüîâ íàðîäèâñÿ

3 òðàâíÿ 1922 ð. â Êèºâ³. Íàâ÷àâñÿ â òåàòðàëüíî-

ìó ³íñòèòóò³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðà-

öþâàâ íà æóðíàë³ñòñüê³é òà âèäàâíè÷³é ðîáîò³.

Àâòîð êíèæîê: "Áîëüøèå çàáîòû", "Õîðîøåå

íàñòðîåíèå", "×åëîâåê ìîæåò","Âîðû â äîìå",

"Äåâî÷êà è ïòèöåëåò", "Âåñåëûé Ðîìàí", "Ëþ-

áîâü è êàðòîøêà". Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ì. Ì.Òðóáëà¿í³

(1989) çà ïîâ³ñòü "Ïîìèëêà Þðêà Áàñàâðþêà".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1955 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, òåïåð Âåëèê³é Âà-

ñèëüê³âñüê³é, 132.

Ïîìåð 26 ëþòîãî 1995 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 1).
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ÂÎËÎÄÈÌÈÐ 
ÊÈÑÅËÜÎÂ
ïðîçà¿ê

Ëåîí³ä Âîëîäèìèðîâè÷ Êèñåëüîâ íàðîäèâñÿ 21
âåðåñíÿ 1946 ðîêó â Êèºâ³ â ðîäèí³ ïèñüìåííèêà
Âîëîäèìèðà Êèñåëüîâà. Ó 1965-68 ðîêàõ íàâ÷àâñÿ
â Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³. Ñïî÷àòêó ïèñàâ
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Äðóêóâàâñÿ ç 1963 ðîêó.
Çì³ñòîâí³ñòü, ïðîçîð³ñòü, òåìàòè÷íà
ñâîºð³äí³ñòü â³ðø³â Ë. Êèñåëüîâà ïðèâåðíóëà äî
íüîãî óâàãó ÷èòà÷³â. Îðãàí³÷íî â éîãî ïîåç³þ âõî-
äèòü óêðà¿íñüêà òåìàòèêà, óêðà¿íñüêà îáðàçíà
ñòèõ³ÿ. Ïîä³áíî Øåâ÷åíêîâ³, íàìàëþâàâ íåãàòèâ-
íèé ïîðòðåò Ïåòðà ² ³ ðîñ³éñüêèõ öàð³â çàãàëîì â
ïîåì³ "Öàð³" (1963), ÷èì âèêëèêàâ îáóðåííÿ â
ðîñ³éñüêèõ øîâ³í³ñòè÷íèõ êîëàõ. Éîãî êðèòè÷íî
ñïðÿìîâàí³ óêðà¿íñüêî- ³ ðîñ³éñüêîìîâí³ â³ðø³
îïóáë³êîâàí³ â äâîõ çá³ðêàõ "Ñòèõè. Â³ðø³" (1970)
³ "Ïîñëåäíÿÿ ïåñíÿ. Îñòàííÿ ï³ñíÿ" (1979). 

Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é,
òåïåð Âåëèê³é Âàñèëüê³âñüê³é, 132.

Ïîìåð 19 æîâòíÿ 1968 ðîêó â³ä ëåéêåì³¿, ïðî-
æèâøè âñüîãî 22 ðîêè. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâîìó
êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 1).

ËÅÎÍ²Ä 
ÊÈÑÅËÜÎÂ
ïîåò
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Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ Êèñåëüîâ íàðîäèâñÿ 29
áåðåçíÿ 1903ð. â ñ. Ñàòàí³âö³ Ãîðîäîöüêîãî ð-íó
Õìåëüíèöüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëü-
òåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1936) òà àñï³ðàí-
òóðó. Ïðàöþâàâ ñòàðøèì íàóêîâèì ñï³âðîá³òíè-
êîì ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ÀÍ ÓÐÑÐ. Äîêòîð
ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 

Äðóêóâàòèñü ïî÷àâ ç 1926 ð. Àâòîð êíèæîê:
"Ïàâëî Ãðàáîâñüêèé" , "Ïàâëî Ãðàáîâñüêèé.
Çá³ðêà ñòàòåé ³ ìàòåð³àë³â" , "Ïàâëî Ãðàáîâñüêèé.
Æèòòÿ ³ òâîð÷³ñòü", "²âàí Ôðàíêî" (ó ñï³âàâ-
òîðñòâ³ ç Î. Á³ëåöüêèì òà ². Áàññîì).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1951 ð. Ïðîæèâàâ íà âóëèö³
Ñâåðäëîâà, òåïåð Ïðîð³çíà, 16.

Ïîìåð 24 ëþòîãî 1967 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 50).
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ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÊÈÑÅËÜÎÂ
ë³òåðàòóðîçíàâåöü

Éîñèï Ìèõàéëîâè÷ Êèñåëüîâ íàðîäèâñÿ 15
áåðåçíÿ 1905 ð. â ñ. Øèðà¿âö³ Áðÿíñüêî¿
îáë.(Á³ëîðóñü) Çàê³í÷èâ Õàðê³âñüêèé ìåä³íñòè-
òóò (1927). Ïðàöþâàâ ó ðåñïóáë³êàíñüêèõ ãàçå-
òàõ ³ æóðíàëàõ. Ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè áóâ
â³éñüêîâèì êîðåñïîíäåíòîì àðì³éñüêî¿ ³ ôðîíòîâî¿
ãàçåò "Çà íàøó ïîáåäó", "Çà ÷åñòü Áàòüê³âùè-
íè". Áóâ êîíòóæåíèé. Ç 1946 ð. ïðàöþâàâ ó ãàçåò³
"Ïðàâäà Óêðàèíû", â ç 1949-ãî-â ãàçåò³ "Ðà-
äÿíñüêå ìèñòåöòâî". 

Ñåðåä òâîð³â: "Îãíè", ìîíîãðàô³¿: "Ãíàò
Þðà" , "Âàëåíòèíà ×èñòÿêîâà"; äîñë³äæåííÿ â
ãàëóç³ óêðà¿íñüêî¿ äðàìàòóðã³¿, ïîåç³¿ ³ ïðîçè:
"Êîíôë³êòè ³ õàðàêòåðè", "Îáðàç ïîçèòèâíîãî ãå-
ðîÿ â äðàìàòóðã³¿ Î. Êîðí³é÷óêà", "Òåàòðàëüí³
ïîðòðåòè", "Äðàìàòóðã³÷íà ìàéñòåðí³ñòü",
"Åï³÷íà ïîåç³ÿ", "Ï'ºñà ³ âèñòàâà", "Êîíôë³êò ó
õóäîæíüîìó òâîð³", "Ãåðîé é îáñòîÿòåëüñòâà",
"Äðàìàòóðãè Óêðà¿íè". Â³äçíà÷åíèé ïðåì³ºþ â
ãàëóç³ ë³òåðàòóðíî-õóäîæíüî¿ êðèòèêè (1975).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1944 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ëåí³íà, 68 (íèí³ Á.Õìåëüíèöüêîãî).

Ïîìåð 3 ÷åðâíÿ 1980 ð. Ïîõîâàíèé íà Ì³ñüêî-
ìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 62-12-11).

ÉÎÑÈÏ 
ÊÈÑÅËÜÎÂ
êðèòèê, 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü
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²ñààê Íóõèìîâè÷ Ê³ïí³ñ íàðîäèâñÿ 12 ãðóäíÿ
1894 ð. â ñ. Ñëîâå÷íîìó Îâðóöüêîãî ð-íó Æèòî-
ìèðñüêî¿ îáë. Ó÷àñíèê ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè. Äðóêó-
âàòèñÿ ïî÷àâ ç 1922 ð. Ïèñàâ ºâðåéñüêîþ ìîâîþ.

Àâòîð ïîíàä 50 êíèæîê îïîâ³äàíü ³ ïîâ³ñòåé
äëÿ ä³òåé ³ äîðîñëèõ, áàãàòüîõ ïåðåêëàä³â ºâðåéñü-
êîþ ìîâîþ òâîð³â óêðà¿íñüêèõ, ðîñ³éñüêèõ, í³ìåöü-
êèõ ïèñüìåííèê³â. Ñåðåä òâîð³â - ïîâ³ñòü-õðîí³êà
"Ì³ñÿö³ ³ äí³", ðîìàí "Ä³ì", çá³ðêà îïîâ³äàíü "Â
äîðîç³".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ì.Êîöþáèíñüêîãî, 2.

Ïîìåð 16 êâ³òíÿ 1974 ð. Ïîõîâàíèé íà
Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà
16-3-12À). Àâòîð ïàì'ÿòíèêà Ì.Ï.Ðàïàé.
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²ÑÀÀÊ 
Ê²ÏÍ²Ñ
ïðîçà¿ê

Ïåòðî Ïàâëîâè÷ Êëèìåíêî íàðîäèâñÿ 12 ëèï-

íÿ. 1920 ð. â ñ. Õîòèí³âö³ Êîðîñòåíñüêîãî ðàéîíó

íà Æèòîìèðùèí³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ïåä³íñòè-

òóò (1949). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, íàãîðî-

äæåíèé îðäåíàìè òà ìåäàëÿìè. Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³.

Àâòîð ïîâ³ñòåé: "Æèâà ëåãåíäà", "Êðîâ'þ

ñâÿòîþ"; ðîìàí³â: "Êðóò³ äîðîãè", "Ðîäèçåìëÿ",

"Ñìåðòþ ñìåðòü ïîðàçè", "Îïàëå æèòî"; ïîâ³ñòü

"Êðîâ'þ ñâÿòîþ" ("Âîãíåíí³ òóìàíè") ê³ëüêà

ðàç³â âèäàâàëàñÿ ÷åñüêîþ ìîâîþ.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1953 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. ×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåð 4 áåðåçíÿ 1999 ð. 

ÏÅÒÐÎ 
ÊËÈÌÅÍÊÎ
ïðîçà¿ê
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ßê³â Äìèòðîâè÷ Êëèìåíêî íàðîäèâñÿ 17
÷åðâíÿ 1912 ð. â ñ. Îëåêñàíäð³âö³
Îëåêñàíäð³âñüêîãî ð-íó íà Ê³ðîâîãðàäùèí³.
Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ³ì.
Ò.Øåâ÷åíêà (1964). Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³¿ ãàçåòè
"Ðàäÿíñüêà Óêðà¿íà". Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê
êóëüòóðè ÓÐÑÐ.

Àâòîð ïîâ³ñò³ "Âàøà ïåðåïóñòêà?"; êíèæîê
íàðèñ³â: "Áàðàí³âêà" , "Çåìëÿ ÷óäåñ", "Ñóöâ³òòÿ
âåñíè", "Ðîäè íàì, ïðåêðàñíå", "Ãðèãîð³é
Âåðüîâêà" .

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1964 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Òîëñòîãî, 25.

Ïîìåð 8 áåðåçíÿ 1984 ð. Ïîõîâàíèé íà
Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà
119-22-37).
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ßÊ²Â
ÊËÈÌÅÍÊÎ
ïðîçà¿ê

Âàëåð³é Êîñòÿíòèíîâè÷ Êíÿçþê íàðîäèâñÿ
24 ëèñòîïàäà 1931 ð. â Õàðêîâ³. Çàê³í÷èâ ôàêóëü-
òåò æóðíàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåð-
ñèòåòó (1957). 

Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ "Ðîá³òíè÷î¿ ãàçåòè",
æóðíàëó "Â³ò÷èçíà".

Àâòîð êíèæîê: "Ñâ³ò ìàëåíüêèõ Ãóëë³âåð³â",
"Âåðáëþäåíÿ Ïàãî-Ïîãî, àáî Ïîäîðîæ äî ÷àð³âíî¿
êðèíèö³", "Ñïîê³é ñòàë³", "Çàãàäêà ñîíÿøíèêà",
"Âîäÿíûå ïàðóñà "Ôðåãàòîâ", "Ìîëîêî ç ïðèñìà-
êîì ìèãäàëþ", "Ïëàìÿ è ïàìÿòü".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1977 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ â
ïðîâóëêó Ðèëüñüêîãî, 3. 

Ïîìåð 12 ÷åðâíÿ 1997 ð. 

ÂÀËÅÐ²É 
ÊÍßÇÞÊ
ïðîçà¿ê
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Þð³é (²âàí) Ñâèðèäîâè÷ Êîáèëåöüêèé íàðî-
äèâñÿ 11 ñåðïíÿ 1905 ð. â ì. Çâåíèãîðîäö³ íà ×åð-
êàùèí³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñè-
òåò (1934). Ïðàöþâàâ ðåäàêòîðîì æóðíàë³â
"Ìîëîäèé á³ëüøîâèê", "Ìîëîäíÿê", ãîëîâíèì ðå-
äàêòîðîì Äåðæïîë³òâèäàâó. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òî-
âî¿ â³éíè, ç 1944 ð.- äîöåíò, çàâ³äóâàâ êàôåäðîþ
óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî
óí³âåðñèòåòó. Ç 1958 ð.-ïðîôåñîð ³ñòîð³¿ óê-
ðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè Êè¿âñüêîãî ïåä³íñòèòóòó.
Äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê. 

Àâòîð êíèæîê: "Áóêîâèíñüêà êðàñà. Íàðèñ ïðî
Î. Êîáèëÿíñüêó", "Ïîåòè÷íà òâîð÷³ñòü ²âàíà
Ôðàíêà", "Òâîð÷³ñòü Àíäð³ÿ Ìàëèøêà",
"Òâîð÷³ñòü ²âàíà Ôðàíêà", "Ë³òåðàòóðí³ ïîðòðå-
òè", "Íàòàí Ðèáàê", "Øåâ÷åíêî ³ Ôðàíêî",
"Êðèëà Êðå÷åòà", "Ç ë³òîïèñó æèòòÿ" , "Äàëü
ìàõíå êðèëîì...". Ñï³âàâòîð "²ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿
ë³òåðàòóðè â äâîõ òîìàõ", "²ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿
ë³òåðàòóðè (1-øà ïîë. XIX ñò.)", "²ñòîð³¿ óê-
ðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè (2-ãà ïîë. XIX ñò.)".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1940 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåð 9 âåðåñíÿ 1987 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ ñòîëèö³ (ä³ëÿíêà 52).
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ÞÐ²É 
ÊÎÁÈËÅÖÜÊÈÉ
ë³òåðàòóðîçíà-
âåöü, êðèòèê

Âîëîäèìèð Îëåêñàíäðîâè÷ Êîáèëÿíñüêèé íà-

ðîäèâñÿ 27 ñåðïíÿ 1895 ð. â ì. ßññàõ (Ðóìóí³ÿ).

Â÷èâñÿ â ×åðí³âåöüê³é ã³ìíàç³¿, ïðàöþâàâ ó÷èòå-

ëåì. 1913 ð. ïåðå¿õàâ äî Êèºâà, ï³çí³øå ïðàöþâàâ

ó Íàðîäíîìó ñåêðåòàð³àò³ îñâ³òè, íà÷àëüíèêîì

êàíöåëÿð³¿ Êíèæêîâî¿ ïàëàòè, â ñåêö³¿ Âñåâèäàâó.

Äðóêóâàòèñÿ ïî÷àâ ç 1913 ð. Àâòîð çá³ðîê ïî-

åç³é "Ì³é äàð", "Òâîðè", "Ïîåç³¿" òà áàãàòüîõ

ïåðåêëàä³â ç í³ìåöüêî¿ ìîâè (òâîðè Ã. Ãåéíå,

Ô.Ø³ëëåðà).

Ïîìåð 10 âåðåñíÿ 1919 ð. â Êèºâ³. Ïîõîâàíèé

íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 1, ï³ä ãîðîþ).

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ 
ÊÎÁÈËßÍÑÜÊÈÉ 
ïîåò, ïåðåêëàäà÷
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Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷ Êîâàëåâñüêèé
(Âîëêîâ)íàðîäèâñÿ 29 òðàâíÿ 1905 ð. â ñ. Ñîñíèö³
×åðí³ã³âñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò
íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà (1926). Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³
òà íà ðàä³î. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 

Àâòîð ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ ïðàöü
"Ðèòì³÷í³ çàñîáè óêðà¿íñüêîãî ë³òåðàòóðíîãî
â³ðøà", "Ðèìà", "Ðîñ³éñüêèé ïèñüìåííèê-ïàòð³îò
². Ñ. Í³ê³ò³í", "Îáðàçè áóä³âíèê³â Äí³ïðîâñüêîãî
êàñêàäó â õóäîæí³é ë³òåðàòóð³", "Îáíîâëåííàÿ
Ãîðëîâêà".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1943 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ ×åðâîíîàðì³éñüê³é, òåïåð Âåëèê³é Âà-
ñèëüê³âñüê³é, 85/87.

Ïîìåð 8 ëèñòîïàäà 1970 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 21).
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ÂÎËÎÄÈÌÈÐ 
ÊÎÂÀËÅÂÑÜÊÈÉ
ë³òåðàòóðîçíàâåöü

Ãà¿íà Ñèìîí³âíà Êîâàëåíêî íàðîäèëàñÿ 14 ëè-
ñòîïàäà 1905ð. ó Êèºâ³. Çàê³í÷èëà òðè êóðñè Ìó-
çè÷íî-äðàìàòè÷íîãî ³íñòèòóòó ³ì. Ì. Â. Ëèñåíêà
(1924). Ïðàöþâàëà àêòðèñîþ òåàòðó "Áåðåç³ëü",
ãðàëà íà ñöåí³ Êè¿âñüêîãî 2-ãî ðîá³òíè÷îãî ïåðå-
ñóâíîãî òåàòðó. Ïðàöþâàëà íà Êè¿âñüê³é ñòóä³¿ õó-
äîæí³õ ô³ëüì³â ë³òðåäàêòîðîì, ïåðåêëàäà÷êîþ, ðå-
äàêòîðîì ñöåíàðíîãî â³ää³ëó.

Ïåðåêëàäà÷ ³ç ðîñ³éñüêî¿, ïîëüñüêî¿, ãðóçèíñü-
êî¿, ëàòèñüêî¿ ìîâ (ïîåòè÷í³ òà ïðîçîâ³ òâîðè
Ã.Ëåîí³äçå, Â. Ìàÿêîâñüêîãî, Ì. Òèõîíîâà, À. Öå-
ðåòåë³, Ñ. ×³êîâàí³, À. Ì³öêåâè÷à, Þ. Ñëîâàöüêî-
ãî, Àéáåêà, Â.Áåðöå, Ì. Á³ðçå, À. Óï³òà). Ïåðåêëà-
ëà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ òåêñòè áëèçüêî ñòà õó-
äîæí³õ ô³ëüì³â.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1942 ð. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³
íà âóëèö³ Ëîìîíîñîâà, 79.

Ïîìåðëà 29 êâ³òíÿ 1989 ð. Ïîõîâàíà íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 16-3-7).

ÃÀ¯ÍÀ 
ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
ïåðåêëàäà÷êà
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Ëåîí³ä Ìèêîëàéîâè÷ Êîâàëåíêî íàðîäèâñÿ 28
ëþòîãî 1922 ð. â ñ. Ãåðìàí³âö³ Îáóõ³âñüêîãî ðàéîíó
íà Êè¿âùèí³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé
óí³âåðñèòåò (1948). Ïðàöþâàâ â ²íñòèòóò³ ë³òå-
ðàòóðè. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.
Íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè òà ìåäàëÿìè.

Àâòîð êíèæîê: "Ïîåò Àíäð³é Ìàëèøêî",
"Àíäð³é Ãîëîâêî", "Äîëàþ÷è â³äñòàí³ é êîðäîíè",
"Ìîâàìè ñâ³òó". Â³í îäèí ç àâòîð³â "²ñòîð³¿ óê-
ðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè", "²ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ðà-
äÿíñüêî¿ ë³òåðàòóðè", "Èñòîðèè Êèåâà". Çà êíèãó
"Ìîâàìè ñâ³òó" òà "Ñòàòò³ é íàðèñè" ïîñìåðòíî
óäîñòîºíèé ïðåì³¿ ³ì. Î.Á³ëåöüêîãî (1988).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1954 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68, äå
âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëüíó äîøêó (àâòîð Ì.Ãîðëî-
âèé). Ó ñåë³ Ãåðìàí³âö³ â³äêðèòî ìåìîð³àëüíó äî-
øêó íà ïðèì³ùåíí³ øêîëè, äå â÷èâñÿ. Îäíà ç âó-
ëèöü ñåëà íàçâàíà éîãî ³ì'ÿì.

Ïîìåð 10 ëèïíÿ 1983 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 43, ï³ä ñò³íîþ).
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ËÅÎÍ²Ä 
ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
ë³òåðàòóðîçíà-
âåöü

Àíàòîë³é ²ëë³÷ Êîâàëü íàðîäèâñÿ 16 ëèïíÿ
1921 ð. â ì. Îñòð³ ×åðí³ã³âñüêî¿ îáë. Ó÷àñíèê Äðó-
ãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íàãîðîäæåíèé ìåäàëÿìè.
Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî
óí³âåðñèòåòó (1950). Ïðàöþâàâ ó âèäàâíèöòâ³
"Äí³ïðî" ðåäàêòîðîì, çàâ³äóâà÷åì ðåäàêö³ºþ, çà-
ñòóïíèêîì ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà. 

Äðóêóâàòèñü ïî÷àâ ùå â ñòóäåíòñüê³ ðîêè.
Àâòîð ðîìàíó "Ëþáîâ êëè÷å" , ïîâ³ñò³ "Õðåùåíèé
êðîâ'þ áàòüê³â", "Ëþáîâ êëè÷å", ðîìàíó "Äèïëî-
ìàíòè".  Áàãàòî ïåðåêëàäàâ.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1957 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ñóâîðîâà, 3, çãîäîì íà áóëüâàð³ Ëèõà÷î-
âà, 8-Á.

Ïîìåð 16 ãðóäíÿ 1974 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 33).

ÀÍÀÒÎË²É 
ÊÎÂÀËÜ
ïðîçà¿ê
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Â³òàë³é Êèðèëîâè÷ Êîâàëü íàðîäèâñÿ 25 âå-
ðåñíÿ 1937 ð. â ñ. Ïåòð³âö³ Ïðèëóöüêîãî ðàéîíó
×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³. 1956 ð. çàê³í÷èâ Í³æèíñü-
êèé êóëüòîñâ³òí³é òåõí³êóì. Â 1960-65 ðð. â÷èâñÿ
â Êè¿âñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³. 

Ç 1967 ð. ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³¿ ãàçåòè "Ë³òå-
ðàòóðíà Óêðà¿íà", ïîò³ì äî 1989 ð. - â àïàðàò³
Êè¿âñüêî¿ ïèñüìåííèöüêî¿ îðãàí³çàö³¿. 

Àâòîð ïîâ³ñò³ "Äî òåáå, áàòüêó", çá³ðíèêà
ñòàòåé "Æèòòºâà ïîçèö³ÿ", á³áë³îãðàô³÷íèõ
äîâ³äíèê³â "Ïèñüìåííèêè Ðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿íè" (ó
ñï³âàâò.), àëüòåðíàòèâíî¿ ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òå-
ðàòóðè XX ñò. "Ñåðöå ìîº â êîëþ÷îìó äðîò³".
Äîñë³äíèê æèòòÿ ³ òâîð÷îñò³ Î. Ãîí÷àðà. Ïåðåêëàâ
òâîðè Þ. Øåñòàëîâà, Â. Òåíäðÿêîâà, Â. Ïîâî-
ëÿºâà, Î. Ãàâðèëîâà.

Àâòîð ñöåíàð³¿â òåëåô³ëüì³â: "Îëåñü Ãîí÷àð.
Ñòîð³íêè òâîð÷îñò³", "Îëåñü Ãîí÷àð: ïèøó Óê-
ðà¿í³"; äîêóìåíòàëüíèõ ô³ëüì³â "Ëþá³òü! Ñóä íàä
îäíèì â³ðøåì Âîëîäèìèðà Ñîñþðè" òà "Óêðà¿íà
ªâãåíà Òîâñòóõè".

Ëàóðåàò Ì³æíàðîäíèõ ë³òåðàòóðíèõ ïðåì³é
³ì. Â. Âèííè÷åíêà (1993) çà êíèæêó "Ñîáîð" ³ íà-
âêîëî íüîãî", òà Ã.Ñêîâîðîäè(1997).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1977 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà
âóë. ×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåð 4 ëèïíÿ 2001 ð. Ïîõîâàíèé çà çà-
ïîâ³òîì íà êëàäîâèù³ ñ. Æîâòíåâå Ïðèëóöüêîãî
ðàéîíó, íà ×åðí³ã³âùèí³.
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Â²ÒÀË²É 
ÊÎÂÀËÜ 
ïèñüìåííèê, 
æóðíàë³ñò

Â³òàë³é Ôåäîðîâè÷ Êîâàëü íàðîäèâñÿ 26

êâ³òíÿ 1932 ð. â ñ. Ãàðìàùèí³ Ëîñèí³âñüêîãî ðàéî-

íó íà ×åðí³ã³âùèí³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ìåäè÷íèé

³íñòèòóò (1958). Ïðàöþâàâ ãîëîâíèì ë³êàðåì

Æîðí³âñüêî¿ ë³êàðí³ íà Êè¿âùèí³.

Ïèñàòè ³ äðóêóâàòèñü ïî÷àâ ùå â

ñòóäåíòñüê³ ðîêè. Îêðåìèìè çá³ðêàìè âèéøëè éî-

ãî ãóìîðèñòè÷í³ îïîâ³äàííÿ: "Ñòðóæêà", "Æåðòâà

áåçïåêè", "Äåô³öèòíèé ñòîðîæ", "Öèðêóëÿð íà

øè¿". "ßê ñòàòè ñòðóíêîþ", "Ñ³ëüñüêèé äåòåê-

òèâ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1985 ð. Ïðîæèâàâ ó ñ.Æîð-

íîâîìó, Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó íà âóë.

Ë³ñîâà, 8.

Ïîìåð 14 ñåðïíÿ 1998 ð. 

Â²ÒÀË²É 
ÊÎÂÀËÜ
ïðîçà¿ê
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Ãðèãîð³é Ïàâëîâè÷ Êîâàëü íàðîäèâñÿ 20 âå-

ðåñíÿ 1921 ð. â ì. ²÷í³ íà ×åðí³ã³âùèí³. Çàê³í÷èâ

Êè¿âñüêèé ïåä³íñòèòóò (1951). Ó÷àñíèê Äðóãî¿

ñâ³òîâî¿ â³éíè, íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè ³ ìåäàëÿ-

ìè. Ïðàöþâàâ íà âèäàâíè÷³é ðîáîò³.

Àâòîð çá³ðîê: "Ñëîâî ïðî â³ðí³ñòü", "Ã³ðñüêà

ëåãåíäà", "Ï³ä íåáîì Óêðà¿íè", "Ðîñÿíèöÿ", "Çå-

ëåíå ïîëóì'ÿ", "Ìåðèä³àíè äîë³", "Çàïàõ òðàâè",

"Ñóç³ð'ÿ äîáðîòè", "Ñîëîâ'¿íà êðèíèöÿ", êíèæîê

äëÿ ä³òåé: "Ùåäðèé ¿æà÷îê", "Æàéâîðîíêîâ³

äçâ³íî÷êè", "ßê êîìàð çáèðàâ íåêòàð", "Ðîñèí-

êà". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1958 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. ×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåð 14 ëèïíÿ 1997 ð. Ïîõîâàíèé íà

áàòüê³âùèí³, ó ì. ²÷í³ íà ×åðí³ã³âùèí³. 
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ÃÐÈÃÎÐ²É 
ÊÎÂÀËÜ
ïîåò

Ëåîí³ä Çàõàðîâè÷ Êîâàëü÷óê íàðîäèâñÿ 25
ãðóäíÿ 1933 ð. â Êèºâ³. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôà-
êóëüòåò Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó
(1957). Ïðàöþâàâ ðåäàêòîðîì íà Óêðà¿íñüêîìó
ðàä³î, â ìóçè÷íîìó âèäàâíèöòâ³ "Ñîâåòñêèé êîì-
ïîçèòîð", âèäàâíèöòâ³ "Ðàäÿíñüêèé ïèñüìåí-
íèê". Áàãàòî éîãî â³ðø³â ïîêëàäåíî íà ìóçèêó êîì-
ïîçèòîðàìè ².Øàìî, Ë.Âåðáèöüêèì, Ñàíäëåðîì.
Àâòîð çá³ðîê â³ðø³â: "Ð³äí³ âîãíèêè", "Â³äñòàí³",
"Ìàéñòðè", "Çåðíî ³ çîð³", "Êðóòèçíà", "Êîí-
òðàñòè", "Ñåðåäèíà ë³òà"; êíèæîê äëÿ ä³òåé "Ñî-
íå÷êî ñòð³÷àþ", "Æèòí³ êîëîñêè", "Ìàðèíêà ³
õìàðèíêà"; ïîâ³ñòåé "Â³ñò³ ç îñòðîâà ×à¿íîãî",
"Ïîëóì'ÿ íå çãàñíå", "Âîãíåííà òðàºêòîð³ÿ". Áà-
ãàòî ïåðåêëàäàâ ç ðîñ³éñüêî¿, á³ëîðóñüêî¿,
â³ðìåíñüêî¿ òà åñòîíñüêî¿ ë³ðèêè.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1969 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Êàâêàçüê³é, 11.

Ïîìåð 12 ëèñòîïàäà 2000 ð. Ïîõîâàíèé íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 33-9).

ËÅÎÍ²Ä 
ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ
ïîåò, ïðîçà¿ê
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Ñåðã³é Äàâèäîâè÷ Êîçàê íàðîäèâñÿ 14 áåðåç-

íÿ 1921 ð. â ñ. Êðèâèí³ Ñëàâóòñüêîãî ð-íó Õìåëü-

íèöüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Ìîñêîâñüêó êîíñåðâàòîð³þ

³ì. ×àéêîâñüêîãî (1950). Ç 1950-ãî ïî 1982-é -

ñîë³ñò Äåðæàâíîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó îïåðè òà

áàëåòó ÓÐÑÐ ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà. Ïðàöþâàâ õó-

äîæí³ì êåð³âíèêîì Êè¿âñüêî¿ äåðæàâíî¿ ô³ëàð-

ìîí³¿. Íàðîäíèé àðòèñò ÓÐÑÐ. 

Àâòîð êíèæîê: "Ìèõàéëî Ãðèøêî", "Ãðèãîð³é

Âåðüîâêà"; "ß íå ñïàâ, ìàìî". Àâòîð ìóçèêè

ï³ñåíü, ðîìàíñ³â ³ õîðîâî¿ êàíòàòè íà â³ðø³ Ì.

Ðèëüñüêîãî, À. Ìàëèøêà, Ï. Âîðîíüêà, Á.Îë³éíèêà,

Ñ. Êðèæàí³âñüêîãî, Â. Áðîâ÷åíêà, Â. Þõèìîâè÷à,

ß. Øïîðòè, Ä. Ëóöåíêà.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1985 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Õðåùàòèê, 25.

Ïîìåð 13 áåðåçíÿ 1993 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 52-6-1).
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ÑÅÐÃ²É 
ÊÎÇÀÊ
ïîåò, ïðîçà¿ê

²âàí ²âàíîâè÷ Êîçà÷åíêî íàðîäèâñÿ 10 æîâò-

íÿ 1961 ð. â Êàëóø³ ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³.

Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî äåð-

æàâíîãî óí³âåðñèòåòó.

Àâòîð çá³ðêè "Â³äåîõðîíîïèñ", ïóáë³êàö³é â

ïåð³îäèö³.

×ëåí ÑÏ Óêðà¿íè ç 1993 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Çàõàð³âñüê³é, 3.

Ïîìåð 10 ÷åðâíÿ 1999 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ë³ñîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 107-43-19).

²ÂÀÍ 
ÊÎÇÀ×ÅÍÊÎ
ïîåò

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â

НБ
 Н
ПУ

 ім
ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



Âàñèëü Ïàâëîâè÷ Êîçà÷åíêî íàðîäèâñÿ 25 áå-
ðåçíÿ 1913 ð. â  Íîâîàðõàíãåëüñüêó íà Ê³ðîâîãðàä-
ùèí³. Â÷èòåëþâàâ. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé äåðæàâ-
íèé óí³âåðñèòåò (1938). Áóâ íà ðåäàêö³éí³é ðî-
áîò³, ñåêðåòàðåì ïðàâë³ííÿ Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â
Óêðà¿íè. Â 1969 - 1973 ð.-çàñòóïíèê ãîëîâè
ïðàâë³ííÿ Êè¿âñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÑÏÓ, ç 1973-1978
ðð. - ïåðøèé ñåêðåòàð ïðàâë³ííÿ ÑÏÓ. Ñåðåä êíè-
æîê: "Äàíèëî Ñêîðîáàãàòüêî", "Ïåðøèé âçâîä",
"Ñåðöå ìàòåð³", "Íîâ³ Ïîòîêè", "Çîð³ íà-
çóñòð³÷", "Ñàëüâ³ÿ", "Ãàðÿ÷³ ðóêè", "Áëèñêàâêà",
"Ëèñòè ç ïàòðîíà", "ßðèíêà Êàëèíîâñüêà", "Á³ëà
ïëÿìà", "Âåðøíèêè ×åíë³ìà", "Îò÷èé ä³ì";
Òâîð³â ó 4-õ òîìàõ. Çà öèêë ïîâ³ñòåé - "Ö³íà æèò-
òÿ", "Ãàðÿ÷³ ðóêè", "Áëèñêàâêà", "Ëèñòè ç ïàòðî-
íà", "ßðèíêà Êàëèíîâñüêà", "Á³ëà ïëÿìà" óäîñ-
òîºíèé Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ÓÐÑÐ ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åí-
êà (1971). Çà ïîâ³ñòü "Áëèñêàâêà"-Ðåñïóáë³êàíñü-
êî¿ êîìñîìîëüñüêî¿ ïðåì³¿ ³ì. Ì. Îñòðîâñüêîãî
(1963). Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ì. Î. Î. Ôàäººâà. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1938 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, òåïåð Âåëèê³é Âà-
ñèëüê³âñüê³é, 6.

Ïîìåð 2 áåðåçíÿ 1995 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 52-À-4-1 çë³âà).
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ÂÀÑÈËÜ 
ÊÎÇÀ×ÅÍÊÎ
ïðîçà¿ê

Âàñèëü Àíäð³éîâè÷ Êîçëîâ íàðîäèâñÿ 25

êâ³òíÿ 1918 ð. â ñ. ²â³ Ïåíçåíñüêî¿ îáë(Ðîñ³ÿ).

Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðàöþâàâ äèðåêòî-

ðîì Óêðà¿íñüêîãî äåðæàâíîãî ìóçåþ Âåëèêî¿

Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1941-1945 ðð. 

Ïèñàâ ðîñ³éñüêîþ òà óêðà¿íñüêîþ ìîâàìè. Àâ-

òîð êíèæîê: "Äîçîðíûå çàïàäíûõ ðóáåæåé",

"Êîíòðîëüíà ñìóãà", "Çàñëîí", "Çàñòàâà".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1979 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Ì.Ï³äâàëüíà, 21.

Ïîìåð 29 áåðåçíÿ 1994 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 47- À).

ÂÀÑÈËÜ 
ÊÎÇËÎÂ
ïðîçà¿ê

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â

НБ
 Н
ПУ

 ім
ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



Ïåòðî Éîñèïîâè÷ Êîëåñíèê íàðîäèâñÿ 28
ñ³÷íÿ 1905 ð. â ñ. Áàðèø³âö³ Áàðèø³âñüêîãî ð-íó
Êè¿âñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò íà-
ðîäíî¿ îñâ³òè (1928) òà àñï³ðàíòóðó (1931). Ç
1931 ð.- íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê ²íñòèòóòó ë³òåðà-
òóðè ÀÍ ÓÐÑÐ. Äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê. 

Àâòîð äîñë³äæåíü: "Âàëåð³àí Ï³äìîãèëüíèé.
Êðèòè÷íèé íàðèñ", "²âàí Ôðàíêî. Êîðîòêà á³îã-
ðàô³ÿ", "Ñèí íàðîäó. Æèòòÿ ³ òâîð÷³ñòü ²âàíà
Ôðàíêà", "Áåçñìåðòíèé Êîáçàð", "Êîöþáèíñü-
êèé-õóäîæíèê ñëîâà", "²âàí Ôðàíêî. Ë³òåðàòóð-
íèé ïîðòðåò", "Ôàòà ìîðãàíà" Ì.Êîöþáèíñüêî-
ãî", "²âàí Ôðàíêî. Á³îãðàô³÷íèé íàðèñ", "Ñòåïàí
Ðóäàíñüêèé. Ë³òåðàòóðíèé ïîðòðåò"; ðîìàí³â:
"Áîðîòüáà", "Íà ôðîíò³ ñòàëèñÿ çì³íè"; îäèí ç
àâòîð³â 5-ãî òîìó "²ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòó-
ðè" ó âîñüìè òîìàõ.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ïîë³íè Îñèïåíêî, òåïåð Ñòð³òåíñüê³é,
11.

Ïîìåð 9 ñåðïíÿ 1987 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñîâî-
ìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 33-10-7).
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ÏÅÒÐÎ 
ÊÎËÅÑÍÈÊ 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü,
êðèòèê, ïðîçà¿ê

Îëåêñ³é Ôåäîòîâè÷ Êîëîì³ºöü íàðîäèâñÿ 17
áåðåçíÿ 1919 ð, â ñ. Õàðê³âö³ Ëîõâèöüêîãî ð-íó íà
Ïîëòàâùèí³. Íàâ÷àâñÿ â Õàðê³âñüêîìó óí³âåðñè-
òåò³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðàöþâàâ ãî-
ëîâíèì ðåäàêòîðîì ãàçåòè "Ìîëîäü Óêðà¿íè", â
æóðíàë³ "Çì³íà" ("Ðàíîê"). Àâòîð êíèæîê: ï'ºñ
"Ôàðàîíè", "Äå æ òâîº ñîíöå?","×åáðåöü ïàõíå
ñîíöåì", "Ñïàñèá³ òîá³, ìîº êîõàííÿ", "Êåëèõ âè-
íà äëÿ àäâîêàòà!", "Ãîðëèöÿ", "Äâàäöÿòà ãîäèíà.
Ðåïîðòàæ ç òîãî ñâ³òó", "Îä³ññåÿ â ñ³ì äí³â", "Çà
äåâ'ÿòèì ïîðîãîì", "Äèêèé Àíãåë", "Ñàí³òàðíèé
äåíü". Çà ï'ºñó "Äèêèé Àíãåë" óäîñòîºíèé Äåð-
æàâíî¿ ïðåì³¿ ÑÐÑÐ (1980). Çà ï'ºñè: "Ïëàíåòà
ñïîä³âàíü", "Ñïàñèá³ òîá³, ìîº êîõàííÿ", "Ãîðëè-
öÿ" - Ðåñïóáë³êàíñüêî¿ êîìñîìîëüñüêî¿ ïðåì³¿ ³ì.
Ì. Îñòðîâñüêîãî (1970). Çà ï'ºñè: "Ãîëóá³ ³ îëåí³"
òà "Êðàâöîâ" - Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ÓÐÑÐ ³ì. Ò. Ã.
Øåâ÷åíêà (1977), çà ï'ºñè: "Çëèâà" òà "Óáèé ëå-
âà" - ë³òåðàòóðíî¿ ïðåì³¿ ³ì. Î. Êîðí³é÷óêà (1986),
çà ïîâ³ñòü "Ñâÿò³ ãð³øíèö³" - ïðåì³¿ ³ì. Ã.Ñêîâî-
ðîäè (1993).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1961 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà
âóë. Õðåùàòèê, 21.

Ïîìåð 23 ëèñòîïàäà 1994 ð. Ïîõîâàíèé íà
êëàäîâèù³ ñåëà Õàðê³âö³ Ëîõâèöüêîãî ðàéîíó íà
Ïîëòàâùèí³.

ÎËÅÊÑ²É 
ÊÎËÎÌ²ªÖÜ
äðàìàòóðã
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Ë³ä³ÿ Îëåêñàíäð³âíà Êîìïàí³ºöü íàðîäèëàñÿ
12 áåðåçíÿ 1914 ð. â ñ. Íîâîãðèãîð³âö³ íà Çà-
ïîð³ææ³. Çàê³í÷èëà Ëåí³íãðàäñüêèé á³áë³îòå÷íèé
òåõí³êóì (1933). Ïðàöþâàëà ó ðåäàêö³ÿõ ãàçåò.

Àâòîðêà çá³ðîê: "Ó âñ³õ ó íàñ ä³ëà", "Ãíàâ ÿ
ðàíêîì êà÷åíÿò", "Ìèãóíö³", "Á³æ³ìî ñòð³÷àòè
âåñíó", "Âèéøëà Ãàëÿ çà ïîð³ã", "Ä³â÷èíêà ç êðàï-
ëèíêó", "Êîðîë³âñüêà òàºìíèöÿ", "Ñåñòðè÷êè íå-
âåëè÷ê³", "Ì³é ä³ì, ì³é ð³äíèé êðàé", "Â³ëüøàí-
êà", "Õëîïö³ ñ³þòü æèòî" (âèáðàíå); çá³ðîê ë³ðè-
êè: "Çóñòð³÷³ é ïðîùàííÿ", "Ñîíöå â äîðîç³", "Íà
òåïë³é çåìë³". Çà ¿¿ ñöåíàð³ÿìè ïîñòàâëåíî õó-
äîæí³ ô³ëüìè: "Äîëÿ Ìàðèíè", "Êîëè ñï³âàþòü
ñîëîâ'¿", "Ë³òà ä³âî÷³". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1952 ð. Ïðîæèâàëà ó Êèºâ³
íà âóë. Ïóøê³íñüê³é, 19.

Ïîìåðëà 30 ãðóäíÿ 2003 ð. Ïîõîâàíà íà
Ï³âäåííîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 28).
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Ë²Ä²ß 
ÊÎÌÏÀÍ²ªÖÜ
ïîåòåñà,
ê³íîäðàìàòóðã

Âîëîäèìèð Òèìîô³éîâè÷ Êîíâ³ñàð íàðîäèâñÿ

23 ñåðïíÿ ²911 ð. ó Êðèâîìó Ðîç³ íà Äí³ïðîïåòðîâ-

ùèí³. Çàê³í÷èâ Õàðê³âñüêèé ³íñòèòóò çåðíîâèõ

êóëüòóð (1932). Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ ãàçåò ³

æóðíàë³â, â Óêðà¿íñüêîìó ðàä³îêîì³òåò³. 

Àâòîð êíèæîê: "Ì³æ Çáðó÷åì ³ Òèñîþ",

"Ïðàãà ñüîìîãî ëèñòîïàäà", "Êàííè", "Ãàëè÷è-

íà", "Çàñ³ÿíå ïîëå", "Çîëîòà àðêà", "Íà êðóòîì

ïîâîðîòå", "Äèìëÿòü ñìåðåêè", "Ñàïóí-ãîðà". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1963 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Áîãîìîëüöÿ,6.

Ïîìåð 5 âåðåñíÿ 1990 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (êîëóìáàð³é).

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ 
ÊÎÍÂ²ÑÀÐ
ïðîçà¿ê
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Â³êòîð Àíäð³éîâè÷ Êîíäðàòåíêî íàðîäèâñÿ 9
ëþòîãî 1911 ð. â Õàðêîâ³. Íàâ÷àâñÿ â ²íñòèòóò³ íà-
ðîäíî¿ îñâ³òè. Ïðàöþâàâ æóðíàë³ñòîì ó ãàçåò³
"Êðàñíàÿ Àðìèÿ". 1939 ð. ÿê â³éñüêîâèé êîðåñïîí-
äåíò ïåðåáóâàâ íà Çàõ³äí³é Óêðà¿í³, à â 1940 ð.- â
Áåññàðàá³¿. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðàöþ-
âàâ ó Ì³í³ñòåðñòâ³ êóëüòóðè ÓÐÑÐ, ãîëîâíèì ðå-
äàêòîðîì æóðíàëó "Ðàäóãà". 

Àâòîð ïîåòè÷íèõ çá³ðîê: "Ñòèõè", "Âåëèêîå
âðåìÿ", "Äîðîãè íàñòóïëåíèÿ", "Âîñõîä ñîëíöà";
êíèæîê íàðèñ³â: "Îò Çáðó÷à äî Ñàíà", "Ôðîíòî-
âûå î÷åðêè"; ðîìàí³â "Êóðñêàÿ äóãà", "Îñòàíí³é
êîìåíäàíò", "Âòîðãíåííÿ", "Â îòáëåñêå ãðîçû";
ïîâ³ñòåé: "Áåç îáüÿâëåíèÿ âîéíû", "Ìàëü÷èêè
Ãðîìà".

Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ì. Î. Î. Ôàäººâà (1974).
×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1940 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ ×åðâîíîàðì³éñüê³é, òåïåð Âåëèê³é Âà-
ñèëüê³âñüê³é, 6.

Ïîìåð 10 ñåðïíÿ 1987 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 52).
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Â²ÊÒÎÐ 
ÊÎÍÄÐÀÒÅÍÊÎ
ïîåò, ïðîçà¿ê

Îëåêñàíäð ßêîâè÷ Êîíèñüêèé íàðîäèâñÿ
18(6) ñåðïíÿ 1836 ð. íà õóòîð³ Ïåðåõîä³âö³
Í³æèíñüêîãî ðàéîíó íà ×åðí³ã³âùèí³. Â÷èâñÿ ç
1845 ð. ó Í³æèí³. Ïðàöþâàâ ïèñàðåì ó ïîâ³òîâ³é
êàíöåëÿð³¿ â Ïðèëóêàõ, ó Ïîëòàâñüêîìó ãóáåðíñü-
êîìó óïðàâë³íí³. Ó Ïîëòàâ³ áóâ îäíèì ç ³í³ö³àòîð³â
óòâîðåííÿ Òîâàðèñòâà ïî ðîçïîâñþäæåííþ ïèñü-
ìåííîñò³. Î. Êîíèñüêèé æèâ ó ªëèñàâåòãðàä³, Áîá-
ðèíö³, à îñòàíí³ ðîêè â Êàòåðèíîñëàâ³, ïðàöþþ÷è
àäâîêàòîì. 1872 ð. ïåðå¿õàâ äî Êèºâà, äå é æèâ äî
ñìåðò³.

Ñåðåä éîãî òâîð³â: îïîâ³äàííÿ "Ñóääÿ Ãàð-
áóç", "Ñïîêóñëèâà íèâà", ïîâ³ñòü "Ñòåëüìàõè",
ðîìàí-õðîí³êà "Ãð³øíèêè", òâ³ð “Ìîëèòâà çà
Óêðà¿íó”, ïîêëàäåíèé íà ìóçèêó Ì.Ëèñåíêîì.
Íàïèñàâ á³îãðàô³þ Ò.Øåâ÷åíêà.

Ïîìåð Î. Êîíèñüêèé 12 ãðóäíÿ (29 ëèñòîïà-
äà) 1900 ð. ó Êèºâ³, ïîõîâàíèé íà Áàéêîâîìó êëà-
äîâèù³ (ä³ëÿíêà 1). Àâòîð ïàì'ÿòíèêà õóäîæíèê-
àðõ³òåêòîð Â.Ã.Êðè÷åâñüêèé.

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÊÎÍÈÑÜÊÈÉ 
øåâ÷åíêîçíàâåöü
ïåäàãîã
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Ëþáèì-Ãàé Îëåêñàíäðîâè÷ Êîïèëåíêî íàðî-

äèâñÿ 3 êâ³òíÿ 1932 ð. â Êèºâ³ â ñ³ì'¿ ïèñüìåííè-

êà. Çàê³í÷èâ ô³ëîñîôñüêèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî

äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó. Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³¿

"ãàçåòè "Ë³òåðàòóðíà "Óêðà¿íà".

Àâòîð êíèæîê: "Õðåñòîìàòèÿ ïî àíòè÷íîé

ôèëîñîôèè" (ó ñï³âàâòîðñòâ³); îïîâ³äàíü äëÿ

ä³òåé: "Êóíäåëü", "¯äàëüíÿ íà äîëîí³"; ïóáë³öèñ-

òèêè "Íà ñâ³òîâèõ îáøèðàõ". Ïåðåêëàâ íà óê-

ðà¿íñüêó òâîðè áîëãàðñüêèõ ïèñüìåííèê³â, çîêðå-

ìà-Á. Ðàéíîâà, À. Ãóëÿøêè, Ñïàñîâà, À. Àíòîíîâà-

Òîí³÷à, Ã.Êàðàñëàâîâà, Á. Êðóìîâà. Âèñòóïàâ ³ç

íàðèñàìè, ñòàòòÿìè ïðî áîëãàðñüêó ë³òåðàòóðó, ¿¿

ä³ÿ÷³â, ïðî óêðà¿íñüêî-áîëãàðñüê³ ë³òåðàòóðí³

çâ'ÿçêè.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âóë.

Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåð 17 ëþòîãî 1999 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 49-À-8-10).
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ËÞÁÈÌ-ÃÀÉ 
ÊÎÏÈËÅÍÊÎ
ïðîçà¿ê, ïåðåêëàäà÷

Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ Êîïèëåíêî íàðîäèâñÿ 1
ñåðïíÿ 1900 ð. â Êîñòÿíòèíîãðàä³, òåïåð Êðàñíî-
ãðàä Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ Õàðê³âñüêèé
³íñòèòóò íàðîäíî¿ îñâ³òè (1925). 

Ïðàöþâàâ ó Íàðêîìîñ³, â ãàçåòàõ ³ æóðíàëàõ,
ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè - â Ìîñêâ³ íà
ðàä³îñòàíö³¿ "Ðàäÿíñüêà Óêðà¿íà". 

Äðóêóâàòèñü ïî÷àâ ç 1923 ð. Âèäàâ ïîíàä ñòî
êíèæîê, ïåðåâàæíî äëÿ ä³òåé ³ þíàöòâà. Ñåðåä íèõ
çá³ðêà îïîâ³äàíü "Êàðà-Êðó÷à", ðîìàíè "Íàðîä-
æóºòüñÿ ì³ñòî", "Äóæå äîáðå", "Äåñÿòèêëàñíè-
êè", "Ëåéòåíàíòè", "Çåìëÿ âåëèêà". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68, äå
â³äêðèòî ìåìîð³àëüíó äîøêó. Â Êèºâ³ ³ìåíåì Êî-
ïèëåíêà íàçâàíî âóëèöþ òà á³áë³îòåêó.

Ïîìåð 1 ãðóäíÿ 1958 ð. â Êèºâ³. Ïîõîâàíèé íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ ñòîëèö³ (ä³ëÿíêà 8).

Àâòîðè ïàì'ÿòíèêà: ñêóëüïòîð Ì. Âåðîíñü-
êèé ³ àðõ³òåêòîð Ð.Áèêîâà. 

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÊÎÏÈËÅÍÊÎ 
ïðîçà¿ê
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Çàõàð³ÿ (Àçàð³ÿ) Êîïèñòåíñüêèé íàðîäèâñÿ â

äðóã³é ïîëîâèí³ ÕÓ² ñò. â ì. Ïåðåìèøëü. Àâòîð

"×àñîñëîâà", òðàêòàò³â, ïðîïîâ³äåé, "Ñë³â", ïðè-

ñâÿ÷åíü, ïåðåäìîâ, ïåðåêëàä³â. Ãîëîâíèì ââà-

æàºòüñÿ òâ³ð "Ïàë³íîä³ÿ", ÿêèé ïîøèðþâàâñÿ â

ñïèñêàõ â Óêðà¿í³, Á³ëîðóñ³¿ òà Ðîñ³¿. Ñòâåðäæóâàâ

áëàãîòâîðíó ñèëó çíàíü. Ñèí ºïèñêîïà, ÿêèé ðàçîì

ç Áàëàáàíîì â³äìîâèâñÿ ïðèéíÿòè óí³þ.

Ïîìåð 21 áåðåçíÿ 1627 ð. Ïîõîâàíèé Â Óñ-

ïåíñüêîìó ñîáîð³ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè. 
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ÇÀÕÀÐ²ß 
ÊÎÏÈÑÒÅÍÑÜÊÈÉ
ïèñüìåííèê, 
äðóêàð

Äàâèä Äåìèäîâè÷ Êîïèöÿ íàðîäèâñÿ 7 ëèïíÿ

1906 ð. â ñ. Ñëîáîä³ íà Â³ííè÷÷èí³. Çàê³í÷èâ

Õàðê³âñüêèé ³íñòèòóò ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè(1930)

òà àñï³ðàíòóðó. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íà-

ãîðîäæåíèé îðäåíàìè òà ìåäàëÿìè. Ïðàöþâàâ ó

æóðíàë³ "Â³ò÷èçíà", "Óêðà¿íà", äèðåêòîðîì

Êè¿âñüê³é ê³íîñòóä³¿ õóäîæí³õ ô³ëüì³â. 

Àâòîð êíèæêè "Ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷í³

ñòàòò³", ñöåíàð³¿â ô³ëüì³â "Êîí³ íå âèíí³, "Ïå-

êîïòüîð", "Ìàêñèì Ðèëüñüêèé".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1940 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

ïî âóë. Ïóøê³íñüê³é 1, äå âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëü-

íó äîøêó.

Ïîìåð 15 ãðóäíÿ 1965 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 1-3). Àâòîð

ïàì'ÿòíèêà ñêóëüïòîð Ê.À.Êóçíåöîâ.

ÄÀÂÈÄ 
ÊÎÏÈÖß
êðèòèê
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Ëåîí³ä Ãíàòîâè÷ Êîðåíåâè÷ íàðîäèâñÿ 12
÷åðâíÿ 1935 ð. â ñ. Îìåëÿíîâîìó Êîçåëåöüêîãî
ðàéîíó ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ
Ðæèù³âñüêå ïåäàãîã³÷íå ó÷èëèùå òà ôàêóëüòåò
æóðíàë³ñòèêè Ìîñêîâñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Ïðà-
öþâàâ äèðåêòîðîì Áóäèíêó ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè.

Äðóêóâàâ ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷í³ ñòàòò³, íà-
ðèñè, åñå â ïåð³îäè÷íèõ âèäàííÿõ. Íàéïîì³òí³ø³
ðîáîòè - ïðî Ìàêñèìà Ðèëüñüêîãî, Àíäð³ÿ Ìàëèø-
êà, Âàñèëÿ Ñèìîíåíêà, Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà, ²ðè-
íó Â³ëüäå, Âîëîäèìèðà ²æèöüêîãî, ªâãåíà Ãóöàëà,
Ïàâëà Çàãðåáåëüíîãî, ²ãîðÿ Ìóðàòîâà.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1989 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ñàêñàãàíñüêîãî, 29.

Ïîìåð 4 ëèñòîïàäà 2004 ð. Ïîõîâàíèé íà
Ì³ñüêîìó êëàäîâèù³ (Áåðê³âö³) Êèºâà (ä³ëÿí-
êà 45).
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ËÅÎÍ²Ä 
ÊÎÐÅÍÅÂÈ×
êðèòèê,
ë³òåðàòóðîçíàâåöü

Îëåêñàíäð ªâäîêèìîâè÷ Êîðí³é÷óê íàðîäèâñÿ
25 òðàâíÿ 1905 ð. íà ñò. Õðèñòèí³âö³, ×åðêàñüêî¿
îáë. Çàê³í÷èâ ë³òåðàòóðíèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî
³íñòèòóòó íàðîäíî¿ îñâ³òè(1929). Ñåðåä òâîð³â:
"Íà ãðàí³", "Çàãèáåëü åñêàäðè", "Ïëàòîí Êðå-
÷åò", ³ñòîðè÷íà äðàìà "Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé";
ï'ºñè "Â ñòåïàõ Óêðà¿íè", "Ïðè¿çä³òü ó Äçâîíêî-
âå", "Êàëèíîâèé ãàé", "Íàä Äí³ïðîì", "Ìàêàð
Ä³áðîâà", "Ïàðòèçàíè â ñòåïàõ Óêðà¿íè",
"Ôðîíò"(ó ðîêè â³éíè), "Êðèëà", "×îìó ïîñì³õà-
ëèñÿ çîð³", "Ñòîð³íêà ùîäåííèêà". Ï'ºñè
Êîðí³é÷óêà ïîñòàâëåíî â áàãàòüîõ òåàòðàõ êðà¿íè
³ ñâ³òó. Ê³ëüêà ç íèõ åêðàí³çîâàíî Âèñòóïàâ òàêîæ
ÿê ïóáë³öèñò. Ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ÑÐÑÐ
1941, 1942, 1943, 1949, 1951 ðîê³â; ì³æíàðîäíî¿
Ëåí³íñüêî¿ ïðåì³¿ "Çà çì³öíåííÿ ìèðó ì³æ íàðîäà-
ìè", (1960), Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ³ìåí³ Ò.Øåâ÷åíêà
(1971, ó ñï³âàâòîðñòâ³) çà âèñòàâó "Ïàì'ÿòü ñåð-
öÿ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Àðòåìà, 46, òåïåð Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, íà
âóë. Ê.Ë³áêíåõòà, òåïåð - Øîâêîâè÷íà, 10, äå
âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëüíó äîøêó. Éîãî ³ìåíåì íà-
çâàíî ³íñòèòóò êóëüòóðè, ïðîñïåêò íà Îáîëîí³.

Ïîìåð 14 òðàâíÿ 1972 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 2).

Àâòîðè ïàì'ÿòíèêà - ñêóëüïòîð Î.Ï. Ñêîáëè-
êîâ òà àðõ³òåêòîð À.Ô.²ãíàùåíêî. 

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÊÎÐÍ²É×ÓÊ 
äðàìàòóðã
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Äìèòðî Ìèõàéëîâè÷ Êîñàðèê (Êîâàëåíêî)
íàðîäèâñÿ 31 æîâòíÿ 1904 ð. ó ñ. Ôåäîð³âö³ íà
Ïîëòàâùèí³. Çàê³í÷èâ Õàðê³âñüê³ âèù³ 3-ð³÷í³ ïå-
äàãîã³÷í³ êóðñè ³ì. Ã. Ñ. Ñêîâîðîäè (1926). Êàíäè-
äàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê. Ïðàöþâàâ ñòàðøèì íàóêî-
âèì ñï³âðîá³òíèêîì ³íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ³ì. Ò.
Ã. Øåâ÷åíêà ÀÍ ÓÐÑÐ. 

Àâòîð êíèæîê: "Ì³é àçèìóò", "Äîáðîì
íàãð³òå ñåðöå", "Äóìà íàä Òÿñìèíîì"; êíèæîê
ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íîãî ³ á³îãðàô³÷íîãî æàíðó:
"Ïóøê³í íà Óêðà¿í³", "Ïóøê³í, Øåâ÷åíêî, Ãîðü-
êèé â íàðîäíèõ ïåðåêàçàõ", "Ãîðüêèé íà Óêðà¿í³",
"Ñë³äàìè ñâ³òëèìè", "Âîéîâíè÷å æèòòÿ Ò.Øåâ-
÷åíêà", "²âàí Âäîâåíêî", "Äàâèä Ãóðàì³øâ³ë³",
"Æèòòÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü Ò. Ã. Øåâ÷åíêà".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. ×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåð 24 ëþòîãî 1992 ð. Ïîõîâàíèé íà êëàäî-
âèù³ ñåëà Ôåäîð³âêè, Ãëîáèíñüêîãî ðàéîíó íà Ïîë-
òàâùèí³.
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ÄÌÈÒÐÎ 
ÊÎÑÀÐÈÊ
ïðîçà¿ê, 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü

Ãðèãîð³é Ìèõàéëîâè÷ Êîñèíêà (ñïðàâæíº
ïð³çâèùå - Ñòð³ëåöü) íàðîäèâñÿ 29 ëèñòîïàäà
1899 ð. â ñ. Ùåðáàí³âö³ Îáóõ³âñüêîãî ð-íó
Êè¿âñüêî¿ îáë. Â÷èâñÿ íà ³ñòîðèêî-ô³ëîëîã³÷íîìó
ôàêóëüòåò³ Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó. 

Ïðàöþâàâ ó æóðíàëàõ: "Íîâà ãðîìàäà",
"Âñåñâ³ò", ðåäàêòîðîì Êè¿âñüêî¿ ê³íîôàáðèêè, ðå-
äàêòîðîì ³ äèðåêòîðîì Êè¿âñüêîãî ðàä³îêîì³òåòó. 

Äðóêóâàòèñü ïî÷àâ ç 1919 ð. Àâòîð çá³ðîê
îïîâ³äàíü: "Íà çîëîòèõ áîã³â", "Çàêâ³ò÷àíèé
ñîí", "Çà âîð³òüìè", "Ìàòè", "Â æèòàõ",
"Ïîë³òèêà", "Âèáðàí³ îïîâ³äàííÿ", "Ìàòè" (äî-
ïîâíåíå âèäàííÿ), "Âèáðàí³ îïîâ³äàííÿ", "Öèð-
êóëü", "Ñåðöå", "Íîâåëè", "Ñåðöå", "Òâîðè",
"Ãàðìîí³ÿ". Ïåðåêëàâ ç ðîñ³éñüêî¿ "Ìåðòâ³ äóø³"
Ì. Ãîãîëÿ, òâîðè À. ×åõîâà, Ì. Øîëîõîâà,
Ì.Ãîðüêîãî. 

Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é,
24-Á, äå âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëüíó äîøêó. Â
ñ.Ùåðáàí³âö³ çâåäåíî ïàì'ÿòíèê ïèñüìåííèêó.

Ðîçñòð³ëÿíèé 17 ãðóäíÿ 1934 ð. ó Êèºâ³, çàðè-
òèé âíî÷³ íà Ëóê'ÿí³âñüêîìó êëàäîâèù³ ñòîëèö³
(áðàòñüêà ìîãèëà, ä³ëÿíêà 7).

ÃÐÈÃÎÐ²É 
ÊÎÑÈÍÊÀ
æóðíàë³ñò, 
ïåðåêëàäà÷

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â

НБ
 Н
ПУ

 ім
ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



Àíàòîë³é Äåíèñîâè÷ Êîñìàòåíêî íàðîäèâñÿ 3

æîâòíÿ 1921 ð. â ñ. Âðåì³âö³ Âåëèêîíîâîñ³ëê³âñüêî-

ãî ð-íó Äîíåöüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôà-

êóëüòåò Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó

(1953). Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³¿ "Ë³òåðàòóðíî¿ Óê-

ðà¿íè", â æóðíàë³ "Äí³ïðî" òà ó âèäàâíèöòâ³

"Äí³ïðî". 

Äðóêóâàòèñü ïî÷àâ ç 1947 ð. Àâòîð çá³ðîê:

"Áàéêè", "Íîâ³ áàéêè", "Êðó÷åí³ ïàíè÷³", "Ñëî-

âî", "ßêà æ ìîðàëü?", "Ñì³õ ³ ãí³â", "Çàïîðîæåöü

³ ÷îðò", "Ñê³ôñüêà ñåðåæêà", "¯æàê, òðîÿíäè é ñî-

ëîâåé", "Æàãó÷å êîõàííÿ", "Òâîðè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1955 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Ìåòðîñòðî¿âñüê³é, 6. Ìåìîð³àëüíó äî-

øêó â³äêðèòî â ñ. Âðåì³âö³ íà õàò³, äå íàðîäèâñÿ ³

ïðîâ³â äèòÿ÷³ ðîêè ïèñüìåííèê.

Ïîìåð À. Êîñìàòåíêî 6 êâ³òíÿ 1975 ð. Ïîõî-

âàíèé ó Êèºâ³ íà Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³

(ä³ëÿíêà 60 -2-4). 
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ÀÍÀÒÎË²É 
ÊÎÑÌÀÒÅÍÊÎ 
ïîåò 

Ñèëüâåñòð Êîñîâ (Êîñ³â), øëÿõòè÷ çà ïîõîä-
æåííÿì, íàðîäèâñÿ 1600 ð. â ìàºòêó Æèðîâèö³
(òåïåð Á³ëîðóñü). Îñâ³òó çäîáóâ ó Â³ëåíñüê³é
áðàòñüê³é øêîë³, Ëþáë³íñüê³é ºçó¿òñüê³é êîëåã³¿ òà
Çàìîéñüê³é àêàäåì³¿. Ïðàöþâàâ ó÷èòåëåì ó
Â³ëåíñüê³é òà Ëüâ³âñüê³é ïðàâîñëàâíèõ øêîëàõ.

Âë³òêó 1631 ð. Ñ. Êîñîâ ïåðå¿õàâ äî Êèºâà ³
ñòàâ ïðåôåêòîì Ëàâðñüêî¿ ìîíàñòèðñüêî¿ øêîëè, à
÷åðåç ð³ê - ïðåôåêòîì Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ êî-
ëåã³¿, äå âèêëàäàâ ðèòîðèêó ³ ô³ëîñîô³þ. Áðàâ àê-
òèâíó ó÷àñòü ó ðîáîò³ çàñíîâàíîãî Ï. Ìîãèëîþ
ãóðòêà "Ìîãèëÿíñüêèé Àòåíåóì". Éîãî òâîðè, íà-
ïèñàí³ â 1635 ð. ïîëüñüêîþ ìîâîþ, ìàëè ÿñêðàâî âè-
ðàæåíó ïîëåì³÷íó ñïðÿìîâàí³ñòü. Àêòóàëüí³ñòü ³
ïîïóëÿðí³ñòü "Ïàòåðèêîíà" çàñâ³ä÷åíî ôàêòîì
éîãî ïåðåêëàäó óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ òà âèêîðèñòàí-
íÿì êîñîâñüêèõ ëåãåíä ó ðåäàêö³¿ Éîñèôà Òðèçíè,
îáðîáêàõ Êàë³ñòðàòà Õîëàøåâñüêîãî ³ Òàðàñ³ÿ Ðà-
áèñåâè÷à, ùî âèéøëè âæå ïî ñìåðò³ ìèòðîïîëèòà.
Ï³ñëÿ ñìåðò³ Ï. Ìîãèëè (1647) Ñ. Êîñîâà áóëî îá-
ðàíî ìèòðîïîëèòîì Êè¿âñüêèì.

Ïîìåð 13 êâ³òíÿ 1657 ð. Ïîõîâàíèé íà êëàäî-
âèù³ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî ëàâðè.

ÑÈËÜÂÅÑÒÐ 
ÊÎÑÎÂ 
ïèñüìåííèê
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Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷ Êîñîâñüêèé íàðîäèâñÿ

28 ëèïíÿ 1923 ð. â ñ. Âåïðèêó Ôàñò³âñüêîãî ðàéîíó

Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. 1943 ð. Çàñóäæåíèé êàäåá³ñòà-

ìè äî 20 ðîê³â êàòîðãè. Ïîâåðíóâñÿ ó Âåïðèê, çà-

î÷íî çàê³í÷èâ Êè¿âñüêå ìåäó÷èëèùå. Ïðàöþâàâ

ôåëüäøåðîì ó ñåëàõ Ôàñò³âñüêîãî ðàéîíó. 

Àâòîð ïîåòè÷íèõ êíèæîê: "Ó òåðí³ êîëþ÷î-

ìó", "ß á ñèïàâ ðàéñüê³ ñàìîöâ³òè", "Òðèçóá";

ïóáë³öèñòè÷íî¿ ³ êðàºçíàâ÷î¿ çá³ðêè "ßê ðâàëèñÿ

ñòðóíè íà êîáç³" òà ï³äñóìêîâî¿ êíèæêè "Äóìà

äåííà ³ í³÷íà". ²í³ö³àòîð ³ îäèí ³ç îðãàí³çàòîð³â

ìåìîð³àëüíîãî ìóçåþ êîìïîçèòîðà ³ ñâÿùåííèêà

ÓÀÏÖ Êèðèëà Ñòåöåíêà ó ñ. Âåïðèêó.

×ëåí ÑÏ Óêðà¿íè ç 1996 ð. Ïðîæèâàâ ó ñ. Âå-

ïðèêó íà Êè¿âùèí³, äå â³äêðèòî ïàì'ÿòíèê.

Ïîìåð Â.Êîñîâñüêèé 29 òðàâíÿ 2000 ð. Ïîõî-

âàíèé íà ìàéäàí³ ñåëà Âåïðèê ïîðÿä ç ìîãèëîþ Êè-

ðèëà Ñòåöåíêà.
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ÂÎËÎÄÈÌÈÐ 
ÊÎÑÎÂÑÜÊÈÉ 
ïîåò

Àíàòîëü ²ëë³÷ Êîñòåíêî íàðîäèâñÿ 17 ñåðïíÿ
1908 ð. â ñ. Áàëàêë³¿ Âåëèêîáàãà÷àíñüêîãî ðàéîíó
íà Ïîëòàâùèí³. Çàê³í÷èâ Ïîëòàâñüêèé ³íñòèòóò
íàðîäíî¿ îñâ³òè (1931) òà àñï³ðàíòóðó (1934).
Êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê. 1937 ðîêó ñõîïëåíèé
êàðàëüíèìè îðãàíàìè á³ëüøîâèê³â. Ç íåâîë³, ç êî-
ëèìñüêèõ òàáîð³â ïîâåðíóâñÿ 1956 ðîêó. Ðå-
àá³ë³òîâàíèé. 

Àâòîð êíèæîê: "Øåâ÷åíê³â æóðíàë", "Ìåìó-
àðíûå ìàòåðèàëû êàê èñòî÷íèê èçó÷åíèÿ áèîãðà-
ôèè Øåâ÷åíêî". "Ñï³âà÷êà äîñâ³òí³õ îãí³â",
"Øåâ÷åíêî â ìåìóàðàõ", "Ëåñÿ Óêðà¿íêà" (õó-
äîæíÿ á³îãðàô³ÿ), "Ëåñÿ Óêðà¿íêà" (â ñåð³¿ ÆÇË),
"Îæèâóòü ñòåïè. Òàðàñ Øåâ÷åíêî çà Êàñï³ºì" (ó
ñï³âàâòîðñòâ³), "Àíäð³é Ìàëèøêî" (á³îãðàô³÷íà
ïîâ³ñòü), "Çà ìîðÿìè, çà ãîðàìè" (õóäîæíüî-äî-
êóìåíòàëüíà ïîâ³ñòü), "Ë³÷ó â íåâîë³ äí³ ³ íî÷³" .

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1935 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ñóâîðîâà, 3.

Ïîìåð 28 ëþòîãî 1997 ð. 

ÀÍÀÒÎËÜ 
ÊÎÑÒÅÍÊÎ
êðèòèê, 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü
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Àíàòîë³é Ãåîðã³éîâè÷ Êîñòåöüêèé íàðîäèâñÿ

6 ãðóäíÿ 1948 ð. â Êèºâ³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé äåð-

æàâíèé óí³âåðñèòåò (1971). Êàíäèäàò ô³ëî-

ëîã³÷íèõ íàóê. 

Âèäàâ ïîíàä ï'ÿòäåñÿò êíèæîê â³ðø³â ³ êàç-

êîâèõ ïîâ³ñòåé äëÿ ä³òåé, ñåðåä ÿêèõ: "Äæì³ëü ïðî

ñîíå÷êî ãóäå", "À ìåòåëèêàì - âåñåëî", "Âåñíÿí³

äàðóíêè", "Ëèñò äî ïòàõ³â", "Âñå - ÿê íàñïðàâä³",

"×îãî ïëà÷å õëîï÷èê?", "Ìîÿ ìàìà", "Áþðî

çíàõ³äîê", "Äå ë³òî æèâå", "Ñîíå÷êîâà ìàìà",

"Õîä³ì íà íàø ìàéäàí÷èê", "ßê çðîáèòè äåíü âå-

ñåëèì", "Íàñ áàòüêè íå ðîçóì³þòü", "Ïðèãîäàì -

óðà!". Êíèæêè âèõîäèëè â ïåðåêëàäàõ áàãàòüìà

ìîâàìè íàðîä³â ñâ³òó.

Ëàóðåàò ïðåì³é: ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè(1994),

³ìåí³ Ì. Òðóáëà¿í³, ³ìåí³ Î. Êîïèëåíêà.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1978 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Ïóøê³íñüê³é, 2-4/7.

Ïîìåð 10 áåðåçíÿ 2005 ð. 
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ÀÍÀÒÎË²É 
ÊÎÑÒÅÖÜÊÈÉ
ïîåò, ïðîçà¿ê,
ïåðåêëàäà÷, 

ë³òåðàòóðîçíàâåöü

Ìèêîëà ²âàíîâè÷ Êîñòîìàðîâ (ïñåâäîí³ìè

²ºðåì³ÿ Ãàëêà, ²âàí Áîãó÷àðîâ òà ³í.) íàðîäèâñÿ 16

(4) òðàâíÿ 1817 ð. â ñ. Þðàñ³âö³ Âîðîíåçüêî¿ ãó-

áåðí³¿ (Ðîñ³ÿ). Ñê³í÷èâøè ã³ìíàç³þ ó Âîðîíåæ³,

1833 ð. âñòóïèâ íà ñëîâåñíèé ôàêóëüòåò

Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Çàê³í÷èâøè íàâ÷àííÿ,

ïåðåáóâàâ íà â³éñüêîâ³é ñëóæá³. 

1845 ð. ïåðå¿õàâ äî Êèºâà íà ïîñàäó ñòàðøîãî

ó÷èòåëÿ ³ñòîð³¿ Ïåðøî¿ êè¿âñüêî¿ ã³ìíàç³¿, à â

1846ð. éîãî îáðàíî àä'þíêò-ïðîôåñîðîì íà êà-

ôåäð³ ðîñ³éñüêî¿ ³ñòîð³¿ Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó

ñâ. Âîëîäèìèðà. 

Ñåðåä òâîð³â: äðàìè - "Ìîòðÿ Êî÷óáåé" ³

"Ñàâà ×àëèé"; ìîíîãðàô³¿ "Áîãäàí Õìåëüíèöü-

êèé", "Ìàçåïà", "Ðó¿íà". 

Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âóëèö³ Äåñÿòèíí³é, 14.

Ïîìåð Ì. Êîñòîìàðîâ 19 (7) êâ³òíÿ 1885 ð. â

Ïåòåðáóðç³, òåïåð Ñàåíêò-Ïåòåðáóðã (Ðîñ³ÿ), äå

³ ïîõîâàíèé íà Âîëêîâîìó êëàäîâèù³ íà òàê çâàíèõ

"ë³òåðàòóðíèõ ì³ñòêàõ".  

ÌÈÊÎËÀ 
ÊÎÑÒÎÌÀÐÎÂ 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü
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Þð³é Ãðèãîðîâè÷ Êîñòþê íàðîäèâñÿ 21 ñåðïíÿ

1910 ð. â ñ, Çàãðàä³âö³ Âèñîêîï³ëüñüêîãî ð-íó Õåð-

ñîíñüêî¿ îáë. Ç 1928 ð. íàâ÷àâñÿ â Õàðê³âñüêîìó

³íñòèòóò³ íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà. Ó÷àñíèê Äðóãî¿

ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðàöþâàâ â ²íñòèòóò³ ë³òåðàòóðè

³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà ÀÍ ÓÐÑÐ òà â ²íñòèòóò³ ìè-

ñòåöòâîçíàâñòâà, ôîëüêëîðó òà åòíîãðàô³¿ ³ì. Ì.

Ò. Ðèëüñüêîãî ÀÍ ÓÐÑÐ, î÷îëþâàâ â³ää³ë òåàòðó ³

ê³íî, áóâ íà æóðíàë³ñòñüê³é òà ðåäàêö³éí³é ðîáî-

òàõ. Êàíäèäàò ìèñòåöòâîçíàâñòâà. 

Àâòîð ï'ºñ: "Òàðàñ Øåâ÷åíêî", "Á³ëÿ îñòðî-

âà Õîðòèö³"; ê³íîñöåíàð³¿â "Áîðèñ Ðîìàíèöüêèé",

"Ìàð'ÿí Êðóøåëüíèöüêèé" , "Ê. Ñ. Ñòàí³ñëàâñü-

êèé ³ óêðà¿íñüêèé òåàòð". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1940 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Åíãåëüñà, òåïåð - Ëþòåðàíñüê³é, 8.

Ïîìåð 10 ñ³÷íÿ 1995 ð. 
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ÞÐ²É 
ÊÎÑÒÞÊ
êðèòèê,
ë³òåðàòóðîçíàâåöü,
äðàìàòóðã

Ïåòðî Îëåêñàíäðîâè÷ Êîñòþ÷åíêî íàðîäèâñÿ

10 æîâòíÿ 1925 ðîêó .

Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íàãîðîäæåíèé

áàãàòüìà îðäåíàìè ³ ìåäàëÿìè. Çàê³í÷èâ Îäåñüêå

õóäîæíº ó÷èëèùå. Ïîò³ì ïåðå¿õàâ äî Êèºâà.

Ïðàöþâàâ ó æóðíàë³ "Óêðà¿íà", "Ë³òåðàòóðíà

Óêðà¿íà" òà ³íøèõ äðóêîâàíèõ âèäàííÿõ. Â³äîìèé,

ÿê äèòÿ÷èé ïèñüìåííèê òà ÿê õóäîæíèê-

îôîðìëþâà÷. 

Àâòîð êíèæîê-îïîâ³äàíü: "Ó ë³ñîâ³é

ñêðèíüö³", "Ïåðøèé êîìóíàð", "Ó êîòèêîâ³é

õàò³", "Ä³ä, áàáà, ñîì ³ ÿ". Ï³äãîòóâàâ äî äðóêó

êíèãó ïîðòðåò³â-øàðæ³â íà ñâî¿õ êîëåã

ïèñüìåííèê³â, àëå âèäàòè íå âñòèã.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1990 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Çîä÷èõ, 54.

Ïîìåð 16 êâ³òíÿ 1992 ðîêó, ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà

53-24 -1Ä).

ÏÅÒÐÎ 
ÊÎÑÒÞ×ÅÍÊÎ  
ïðîçà¿ê
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Ñòåïàí Ïîðôèð³éîâè÷ Êîñòÿíèé íàðîäèâñÿ

27 ëèñòîïàäà 1928 ð. â ñ. Ñîêîëîâ³é Áàëö³ Íîâîñàí-

æàðñüêîãî ðàéîíó Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ

Â³éñüêîâî-ïîë³òè÷íó àêàäåì³þ â Ìîñêâ³.

Àâòîð êíèæîê: "Ïðèíàäëåæó íå ñåáå", "Îïå-

ðàöèÿ "Àëôàâèò", "Âñòðå÷à çà çâóêîâûì áàðüå-

ðîì", "Íàä íàìè íåáî ñèíåå", ïóáë³êàö³é â

ïåð³îäèö³.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1988 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Ëàéîøà Ãàâðî, 17.

Ïîìåð 19 òðàâíÿ 1999 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 107-41-20).
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ÑÒÅÏÀÍ 
ÊÎÑÒßÍÈÉ
ïðîçà¿ê

Êîñòü Êîòêî (Ìèêîëà Ïåòðîâè÷ Ëþá÷åíêî )

íàðîäèâñÿ 29 ëþòîãî 1896 ð. â Êèºâ³. Â÷èâñÿ íà

ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³ Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòå-

òó. Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ êè¿âñüêèõ ãàçåò: "×åð-

âîíà ïðàâäà", "Êèåâñêèé ïðîëåòàðèàò", "Â³ñò³", â

æóðíàë³ "×åðâîíèé ïåðåöü". 

Àâòîð 20 êíèæîê ãóìîðó é ñàòèðè, ñåðåä íèõ:

"Àëüìàíàõ òðüîõ", "×óäñïðàâìàéñòðè", "Áåç

øòåïñåëÿ", "Äèâîâèæíà ïðèãîäà ç ãðå÷êîþ", "Îá-

ëè÷÷ÿì äî ñïèíè", "ßê âîíî òàì, çà êîðäîíîì",

"Ñîíöå ïîçà ì³íàðåòàìè", "Ñòî ãîäèí íà äîáó",

"Îñòàíí³é ïîëîí", "Ùîäåííèê ê³ëüêîõ ì³ñò",

"Òðàãåä³ÿ ³ ôàðñ". 

Ïîìåð â 1933 ð. 

ÊÎÑÒÜ
ÊÎÒÊÎ 
ïðîçà¿ê 
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Çîÿ Õîì³âíà Êîöþáèíñüêà-ªô³ìåíêî íàðîäè-

ëàñÿ 7 êâ³òíÿ 1904 ð. â Ëåí³íãðàä³, òåïåð Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã. Çàê³í÷èëà Ìåë³òîïîëüñüêèé ïåä³íñòè-

òóò (1941). Ïðàöþâàëà âèêëàäà÷åì, ëåêòîðîì òà

õóäîæí³ì êåð³âíèêîì ñàìîä³ÿëüíèõ ³ ïðîôåñ³éíèõ

êîëåêòèâ³â. Íàãîðîäæåíà ìåäàëÿìè.

Àâòîðêà äîñë³äæåíü: "Ìèõàéëî Êîöþáèíñü-

êèé. Æèòòÿ ³ òâîð÷³ñòü", "Ì. Ì. Êîöþáèíñêèé.

Ìàñòåðñòâî ïèñàòåëÿ", "Êîöþáèíñüêèé â Êðè-

ìó"; çá³ðêè íàðèñ³â "Äî ñâ³òëî¿ ìåòè"; ïóáë³öèñ-

òè÷íî¿ äîêóìåíòàëüíî¿ ïîâ³ñò³ "Ñìàðàãäîâà ëå-

ãåíäà".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1953 ð. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³

íà âóëèö³ Ïàíô³ëîâö³â, 14.

Ïîìåðëà 20 êâ³òíÿ 1984 ð. Ïîõîâàíà íà Áàé-

êîâîìó ñòàðîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 4).
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ÇÎß 
ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÀ-
ªÔ²ÌÅÍÊÎ
ë³òåðàòóðîçíàâåöü,
êðèòèê

Â³êòîð Âàñèëüîâè÷ Êî÷åâñüêèé íàðîäèâñÿ 15 ëèñòî-
ïàäà 1923 ð. â ñ. Ð³çóíåíêîâîìó Âàëê³âñüêîãî ðàéîíó íà
Õàðê³âùèí³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò
(1956). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, íàãîðîäæåíèé îð-
äåíàìè òà ìåäàëÿìè. Ïðàöþâàâ ðåäàêòîðîì ðàéãàçåòè,
êîðåñïîíäåíòîì "Ë³òåðàòóðíî¿ Óêðà¿íè".

Àâòîð çá³ðîê ïîåç³é: "Ãîñïîäàð³ âåñíè", "Çåìëÿêè",
"Äðóæíå êîëîñ³ííÿ", "Ìàéñòðè ðàäîñò³", "Çåìëÿ íàòõ-
íåííÿ", "Ïàìîëîäü ñåðöÿ", "Êîëîñêè ³ ñóç³ð'ÿ", "Ñîíÿ÷í³
âåñëà", "Êàðá³âíè÷èé", "Â³÷í³ áàãàòòÿ", "Íà êðóòîñõè-
ëàõ ë³ò", "Çð³äíåí³ñòü", "Âèáðàíå", "Îçèìå ñâ³òëî",
"Â³äãîì³í"; çá³ðîê â³ðø³â äëÿ ä³òåé: "Çåëåíèé ñâ³ò", "Íà
ëóæêó, íà ìîð³æêó", "Ëàñò³âêà Ñåâàíó", "Óðîæàéêî",
"Íà ñîñíîâîìó óçë³ññ³", "Îëîâ'ÿíèé ñîëîâåéêî", "Ì³é äè-
âîêðàé", "Ë³ñîâå ñâÿòî", "Ñòåïîâ³ äðóç³", "Ëþñòåðêî",
"Ãðóäî÷êà çåìë³"; êíèãè ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ íàðèñ³â
"Ãëèáèííèé ïåðåäçâ³í", áàãàòî ïåðåêëàäàâ ç â³ðìåíñüêî¿
ìîâè.

Ëàóðåàò ïðåì³é ³ìåí³ Ï. Òè÷èíè (1976) òà ³ìåí³
Î.Òóìàíÿíà.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1952 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âó-
ëèö³ Îáñåðâàòîðí³é, 23.

Ïîìåð 28 êâ³òíÿ 2005 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñîâîìó
êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 5-2-35).

Â²ÊÒÎÐ 
ÊÎ×ÅÂÑÜÊÈÉ
ïîåò, ïåðåêëàäà÷
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²âàí Àíòîíîâè÷ Êî÷åðãà íàðîäèâñÿ 6 æîâòíÿ
1881 ð. â ì. Íîñ³âö³ íà ×åðí³ã³âùèí³ â ðîäèí³
çàë³çíè÷íîãî ñëóæáîâöÿ. Çàê³í÷èâ þðèäè÷íèé ôà-
êóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1903). Ïðàöþ-
âàâ þðèñòîì ³ æóðíàë³ñòîì ó Æèòîìèð³. 

Àâòîð ï'ºñ : "Ôåÿ ã³ðêîãî ìèãäàëþ", "Íàâ÷è-
ëà äîëÿ, äå øëÿõ äî âîë³", "Ïðî ùî æèòî ñï³âàº",
"Àëìàçíå æîðíî", "Ìàðêî â ïåêë³", "Ë³çà ÷åêàº
ïîãîäè", "Ïàóê ó êîëãîñï³", "Ï³ñíÿ ïðî Ñâ³÷êó",
"Ìàéñòðè ÷àñó", "Ï³äåø íå âåðíåøñÿ", "Äðàìà-
òè÷í³ òâîðè", "×îðíèé âàëüñ", "Êâàðòåò", "Äðà-
ìàòè÷í³ òâîðè", "ßðîñëàâ Ìóäðèé", "²ñòîðè÷í³
äðàìè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1952 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68, äå
âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëüíó äîøêó. Â Êèºâ³ âóëèöþ
íàçâàíî éîãî ³ì'ÿì.

Ïîìåð 25 ãðóäíÿ 1952 ð., ïîõîâàíèé ó Êèºâ³
íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 1). Àâòîð íàä-
ãðîáêà - ñêóëüïòîð À.À.Øàïðàí. 
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²ÂÀÍ 
ÊÎ×ÅÐÃÀ 
äðàìàòóðã,
æóðíàë³ñò, þðèñò 

Þð³é Òèìîô³éîâè÷ Êî÷åðãà íàðîäèâñÿ 27

æîâòíÿ 1931 ð. â Êèºâ³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ãåîëî-

ãîðîçâ³äóâàëüíèé òåõí³êóì (1959), íàâ÷àâñÿ â

Êè¿âñüêîìó õóäîæíüîìó ³íñòèòóò³. Ïðàöþâàâ

ñëþñàðåì-ñêëàäàëüíèêîì íà ðàä³îçàâîä³, áóðèëü-

íèêîì ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíî¿ åêñïåäèö³¿, ìàòðî-

ñîì, áðàâ ó÷àñòü â àðõåîëîã³÷íèõ åêñïåäèö³ÿõ.

Àâòîð ïîâ³ñòåé "Æèâ³ äëÿ æèâèõ", "×îòèðè

ñâ³òàíêè â³êó", "Êàâàëåð³éñüêà àòàêà", "×îðíà

âîäà", "Íà ãîëóá³é ìåæ³".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1985 ð. Ïðîæèâàâ íà âóëèö³

Ëåí³íà, 33 -À ó Âèøíåâîìó íà Êè¿âùèí³.

Ïîìåð 9 ñåðïíÿ 2002 ð. 

ÞÐ²É 
ÊÎ×ÅÐÃÀ
ïðîçà¿ê
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Ëåîí³ä (Ëåîíò³é) ßêîâè÷ Êî÷óãóð íàðîäèâñÿ

26 ñåðïíÿ 1928 ð. â ì. Çâåíèãîðîäö³ íà ×åðêàùèí³.

Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ð³÷êîâèé òåõí³êóì (1949).

Ïðàöþâàâ íà Êè¿âñüêîìó ñóäíîáóä³âíîìó çàâîä³,

íà êîìñîìîëüñüê³é, ïàðò³éí³é ðîáîò³. Íàãîðîäæå-

íèé ìåäàëÿìè.

Àâòîð çá³ðîê: "Ï³ñíÿ ïðàö³", "Äí³ïðî ï³äêà-

çóº ï³ñí³", "Ñëóõàéòå, õâèë³", "Ôàðâàòåð

êâ³òíÿ", "Íå îáëèø ìîº¿ äîë³"; äëÿ ä³òåé - "Äâà

äóáî÷êè - äâà ëèñòî÷êè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1963 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Âîëîñüê³é, 23.

Ïîìåð 22 áåðåçíÿ 1997 ð. Ïîõîâàíèé ó êîëóì-

áàð³¿ Ì³ñüêîãî (Áåðê³âö³) êëàäîâèùà Êèºâà (11

ðÿä, 1 ì³ñöå).
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ËÅÎÍ²Ä 
ÊÎ×ÓÃÓÐ
ïîåò

Ãðèãîð³é Ïîðôèðîâè÷ Êî÷óð íàðîäèâñÿ 14(17) ëèñ-
òîïàäà 1908 ð. ó ñåë³ Ôåñüê³âö³ Ìåíñüêîãî ð-íó
×åðí³ã³âñüêî¿ îáë. 1932 ðîêó çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò
íàðîäíî¿ îñâ³òè (íèí³ - óí³âåðñèòåò), âèêëàäàâ ó Òèðàñ-
ïîëüñüêîìó, ïîò³ì Â³ííèöüêîìó ïåäàãîã³÷íèõ ³íñòèòó-
òàõ. Ðåïðåñîâàíèé ³ â³äáóâ çàñëàííÿ íà ï³âíî÷³, â ²íò³
(1943 - 1953), ðåàá³ë³òîâàíèé 1962 ðîêó. Ï³ñëÿ çâ³ëüíåí-
íÿ ïîñåëèâñÿ â ²ðïåí³, òåïåð â éîãî áóäèíêó (âóë. Ã.Êî÷ó-
ðà, 12) ñòâîðåíî Ë³òåðàòóðíèé ìåìîð³àëüíèé ìóçåé.
Òâîð÷èé äîðîáîê Ã.Êî÷óðà îõîïëþº 31 ñâ³òîâó ë³òåðàòóðó
- â³ä äàâíüîãðåöüêèõ ³ äàâíüîðèìñüêèõ ïîåò³â äî ñó÷àñ-
íèõ. Éîãî ïðîçîâ³ ïåðåêëàäè - ç³ ñëîâ'ÿíñüêî¿ ìîâè ðîìàíè
"Æèâ³ ³ ìåðòâ³" é "Äçâîíè çâ³ñòóþòü äåíü" Â.Ì³íà÷à,
ïîâ³ñòü "Îïðèøêîâå äèòèíñòâî" Ë.Îíäðåéîâà, ç ÷åñüêî¿ -
ðîìàí É.Òîìàíà é Ì.Òîìàíîâî¿ "Òàì, äå ãîðè çå-
ëåí³þòü" òà ³í. Ïåðåêëàäåíà Ã.Êî÷óðîì äðàìà
Â.Øåêñï³ðà "Ãàìëåò, ïðèíö Äàíñüêèé" éøëà â óê-
ðà¿íñüêèõ òåàòðàõ. Âëàñí³ â³ðø³ Ã.Êî÷óðà - çá³ðêà
"²íòèíñüêèé çîøèò".

Ïåðó Ã.Êî÷óðà íàëåæèòü áàãàòî ïåðåäìîâ,
äîñë³äæåíü ³ ðîçâ³äîê ïðî óêðà¿íñüêèõ òà çàðóá³æíèõ
ïèñüìåííèê³â, óïîðÿäêóâàííÿ é ðåäàãóâàííÿ îêðåìèõ
çá³ðíèê³â. Â³í - ëàóðåàò ïðåì³¿ Ì.Ò.Ðèëüñüêîãî (1989),
Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà (1995, çà êíèãó
"Äðóãå â³äëóííÿ"). 2000 ðîêó âèäàíî (ïîñìåðòíî)) äî-
ïîâíåíó êíèãó éîãî ïîåòè÷íèõ ïåðåêëàä³â "Òðåòº â³äëóí-
íÿ".

Ïðîæèâàâ â ²ðïåí³ íà âóë. Áàóìàíà, òåïåð Ã.Êî÷ó-
ðà, 12.

Ïîìåð 15 ãðóäíÿ 1994 ð. Ïîõîâàíèé íà ì³ñüêîìó
êëàäîâèù³ ²ðïåíÿ, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.

ÃÐÈÃÎÐ²É 
ÊÎ×ÓÐ 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü,
ïåðåêëàäà÷, ïîåò
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Ïàíàñ Ôåäîðîâè÷ Êî÷óðà íàðîäèâñÿ 18 ëèïíÿ
1905 ð. â ì. Êðîëåâö³ Ñóìñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ ñå-
ìèð³÷íó òðóäîâó øêîëó. Ïðàöþâàâ ó ìàíäð³âí³é
òðóï³ àêòîð³â. Ç 1924-ãî ïî 1927 ð. áóâ ãîëîâîþ ×à-
ïà¿âñüêî¿ ñ³ëüðàäè Êðîëåâåöüêîãî ðàéîíó. 1927 ð.
ïðèçâàíèé íà â³éñüêîâó ñëóæáó. Ó âåðåñí³ 1929 ð.
ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ â àðòó÷èëèù³, ïîòðàïèâ â àâàð³þ
³ òÿæêî çàõâîð³â. Ç òîãî ÷àñó ïðèêóòèé äî ë³æêà.
Íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè Òðóäîâîãî ×åðâîíîãî
Ïðàïîðà, Äðóæáè íàðîä³â, "Çíàê Ïîøàíè". Ïåðøà
ïîâ³ñòü "Ðîäèíà Ñîêîðèí" íàäðóêîâàíà ó 1945 ð.

Îêðåìèìè âèäàííÿìè âèéøëè: ïîâ³ñòü "Îê-
ðèëåí³" (ó ñï³âàâòîðñòâ³ ç Ì. ßòêîì), ðîìàí
"Ñâ³òëèé ðàíîê",ïîâ³ñòü "Âîãí³ þíîñò³", ³ñòîðè÷-
íèé ðîìàí "Çîëîòà ãðàìîòà", êíèãà "Ðîäèíà Ñîêî-
ðèí", äî ÿêî¿ óâ³éøëà îäíîéìåííà ïîâ³ñòü òà
ê³ëüêà îïîâ³äàíü, ðîìàíè "Êîëè ìè äîðîñë³", "Àïî-
ñòîëè ïðàâäè", "²ç ³ñêðè - ïîëóì'ÿ", "Ñè÷³ íà
äçâ³íèö³", "Ïî÷àòîê â³÷íîãî", "Áëàêèòíà ìð³ÿ",
"Äîâãà í³÷".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1954 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Âèøãîðîäñüê³é, 78. Ñåðåäíÿ øêîëà â
Êðîëåâö³ íàçâàíà éîãî ³ì'ÿì.

Ïîìåð Ï.Êî÷óðà 5 ëèñòîïàäà 1976 ð. Ïîõîâà-
íèé íà Ì³ñüêîìó êëàäîâèù³ (Áåðê³âö³) Êèºâà
(ä³ëÿíêà 74). Àâòîðè ïàì'ÿòíèêà - ñêóëüïòîð
Â.².Êîðæîâ òà àðõ³òåêòîð Ã.².Îäèíåöü.
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ÏÀÍÀÑ 
ÊÎ×ÓÐÀ 
ïðîçà¿ê

ªâãåí Ñåðã³éîâè÷ Êðàâ÷åíêî íàðîäèâñÿ 25
ãðóäíÿ 1907 ð â ñ. Âîëîäèìèð³âö³ Äîìàí³âñüêîãî
ðàéîíó Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Îäåñüêèé
³íñòèòóò ñîö³àëüíîãî âèõîâàííÿ (1933). Â÷èòå-
ëþâàâ, âèêëàäàâ â Îäåñüêîìó ïåä³íñòèòóò³. Ó÷àñ-
íèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ
ãàçåò "Ñ³ëüñüê³ â³ñò³", "Êóëüòóðàì ³ æèòòÿ", â
ÑÏÓ. 

Ïî÷àâ äðóêóâàòèñÿ ç 1936 ð. Ïèñàâ ï'ºñè,
îïîâ³äàííÿ, ãóìîðåñêè. 

Àâòîð ï'ºñ: "Ñïàñèá³ çà íàóêó", "Øëÿïè",
"Ï³ä ÷åðâîíîþ êàëèíîþ", "Ï³ä âèñîêèìè ëèïàìè",
"Íîâîñ³ëëÿ", "Äà÷íèêè", "Âåñíÿí³ ãðîçè" (1963);
çá³ðîê îïîâ³äàíü ³ ãóìîðåñîê "Ìî¿ ñó÷àñíèêè",
"Ãóìîðåñêè", "Êâ³òêè é êîëþ÷êè", "Íîãè é îñå-
ëåäö³", "Áîæåñòâåíí³ êóðñè", "Ñâ³òëî ³ ò³íü",
"Ùî ïîñ³ºø, òå é ïîæíåø", "Ç êíèãè æèòòÿ",
"Íà êðèëàõ äèòèíñòâà", "Íà ñâ³òàíí³".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1957 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ëåí³íà, íèí³ Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåð 28 ÷åðâíÿ 1975  ðîêó. Ïîõîâàíèé íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 20).

ªÂÃÅÍ 
ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ 
ïðîçà¿ê,
äðàìàòóðã 
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Äìèòðî Ôèëèìîíîâè÷ Êðàñèöüêèé íàðîäèâñÿ
7 ëèñòîïàäà 1901 ð. â ñ. Çåëåí³é Ä³áðîâ³ íà
×åðêàùèí³. Ïðàâíóê Ò. Ã. Øåâ÷åíêà ç áîêó
ñåñòðè Êàòåðèíè. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò
íàðîäíî¿ îñâ³òè (1922). Ïðàöþâàâ ó
Äí³ïðîïåòðîâñüêó â ñèñòåì³ íàðîäíî¿ îñâ³òè,
äåêàíîì ³ñòîðè÷íîãî ôàêóëüòåòó äåðæàâíîãî
óí³âåðñèòåòó òà äèðåêòîðîì ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ.
Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ç 1946 ð. äîâãèé ÷àñ
ïðàöþâàâ ó Êèºâ³ â ìóçå¿ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà. 

Àâòîð êíèæîê: "Äèòèíñòâî Òàðàñà",
"Òàðàñîâà çåìëÿ", "Þí³ñòü Òàðàñà", "Ðîçäóìè
íàä ñëîâîì Òàðàñà Øåâ÷åíêà", "Ä³òÿì ïðî
Øåâ÷åíêà", "Òàðàñîâ³ ñâ³òàíêè", "² îæèâå äîáðà
ñëàâà"; íèçêè ñòàòåé ç ïèòàíü
øåâ÷åíêîçíàâñòâà. Áðàâ ó÷àñòü ó çá³ðíèêàõ òà
àëüìàíàõàõ íàóêîâîãî õàðàêòåðó, ïðèñâÿ÷åíèõ
æèòòþ é ä³ÿëüíîñò³ âåëèêîãî Êîáçàðÿ.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1960 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Êóðíàòîâñüêîãî, 15.

Ïîìåð 8 ñ³÷íÿ 1989 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñîâîìó
êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 4-26-8).
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ÄÌÈÒÐÎ 
ÊÐÀÑÈÖÜÊÈÉ
ïðîçà¿ê

Àíäð³é Ñòåïàíîâè÷ Êðèæàí³âñüêèé íàðîäèâ-

ñÿ 2 ñ³÷íÿ 1936 ð. â Õàðêîâ³. Çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò

æóðíàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòå-

òó (1959) òà Âèù³ ë³òåðàòóðí³ êóðñè ïðè Ë³òåðà-

òóðíîìó ³íñòèòóò³ ³ì. Î.Ì. Ãîðüêîãî (1983). Ïðà-

öþâàâ íà Óêðà¿íñüêîìó ðàä³î, â æóðíàëàõ "Ðàíîê",

"Óêðà¿íà" òà "Â³ò÷èçíà". 

Àâòîð ãóìîðèñòè÷íèõ êíèæîê: "Ë³äåð îïî-

çèö³¿", "Êðèæàíà óñì³øêà", "Áàáöÿ ç Êîïåíãàãå-

íà", "Ãíîìî ñàï³åíñ", "Õòî ñïàëèâ Êàðôàãåí?",

"Òåëåôîííà ïðèãîäà", "Ñòðèáîê ç Ïàðíàñó",

"²íòåðâ'þ ç êîëîðèòíèì ä³äîì", "Êîíöåðò äëÿ

ñêð³ïêè ç ðåºñòðîì".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1976 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà Ðóñàí³âñüê³é íàáåðåæí³é, 22.

Ïîìåð 29 ëèñòîïàäà 1989 ð. Ïîõîâàíèé ó

Êèºâ³ íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 52).

ÀÍÄÐ²É 
ÊÐÈÆÀÍ²ÂÑÜÊÈÉ
ïîåò, êðèòèê
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Ñòåïàí Àíäð³éîâè÷ Êðèæàí³âñüêèé íàðîäèâ-
ñÿ 8 ñ³÷íÿ 1911 ð. â ì. Íîâîìó Áóç³ íà Ìèêî-
ëà¿âùèí³. Çàê³í÷èâ Õàðê³âñüêèé ³íñòèòóò ïåä-
ïðîôîñâ³òè(1933), àñï³ðàíòóðó. Äîêòîð ô³ëî-
ëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè, íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè òà ìåäàëÿìè.

Àâòîð 20 çá³ðîê â³ðø³â, çîêðåìà: "Åíåðã³ÿ",
"Êðà¿íà ìàéñòð³â", "Äí³, äîðîãè, äðóç³", "Ïî-
âíîë³òòÿ", "Êàëèíîâèé ì³ñò", "Ãîðè ³ äîëèíè",
"Ñð³áíå âåñ³ëëÿ", "Ùå íå âå÷³ð", "Ôîðìóëà ùàñ-
òÿ", "Áåð³çêà", "Âèäíîêðóã", "Ë³òîïèñ" òà ³í.
Âèéøëè êíèãè é Áðîøóðè ç ³ñòîð³¿ òà òåîð³¿ ë³òåðà-
òóðè, ñåðåä íèõ - "Âàñèëü Ñòåôàíèê", "Àíäð³é
Ìàëèøêî", "Àðõèï Òåñëåíêî", "Ìèêîëà Áàæàí",
"Ìàêñèì Ðèëüñüêèé", "Õóäîæí³ â³äêðèòòÿ ³ ë³òå-
ðàòóðíèé ïðîöåñ", "Âàñèëü ×óìàê". Îäèí ³ç àâ-
òîð³â ³ ðåäàêòîð³â "²ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòó-
ðè" â 2-õ òà 8-ìè òîìàõ. Ëàóðåàò ïðåì³¿ â ãàëóç³
ë³òåðàòóðíî-õóäîæíüî¿ êðèòèêè ³ìåí³ Î. Á³ëåöüêî-
ãî (1980) òà ïðåì³¿ ³ìåí³ Îñòàïà Âèøí³ (1989).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Øàìðèëà, 12 -Â.

Ïîìåð 19 ëèïíÿ 2002 ð. Ïîõîâàíèé íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (êîëóìáàð³é).
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ÑÒÅÏÀÍ 
ÊÐÈÆÀÍ²ÂÑÜÊÈÉ
ïîåò, êðèòèê, 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü

ªâãåí Äìèòðîâè÷ Êðèæåâè÷ íàðîäèâñÿ 10

òðàâíÿ 1937 ð. â ñ. Êàòåðèí³âö³ Áóäüîí³âñüêîãî

ðàéîíó Ïðèìîðñüêîãî êðàþ. Çàê³í÷èâ Ëüâ³âñüêèé

óí³âåðñèòåò òà Êè¿âñüêèé ïåä³íñòèòóò ³íîçåìíèõ

ìîâ.

Ïèñàâ óêðà¿íñüêîþ ³ ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè. Àâ-

òîð çá³ðîê ïîåç³é "Æóðàâë³ íàä ì³ñòîì", "Øëÿõ

äîäîìó" òà áàãàòüîõ ïåðåêëàä³â ç àíãë³éñüêî¿ íà

óêðà¿íñüêó òà ç óêðà¿íñüêî¿ íà ðîñ³éñüêó.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1984 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Àðòåìà, òåïåð Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 10.

Ïîìåð 20 ëèñòîïàäà 1985 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ëóê'ÿí³âñüêîìó â³éñüêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà

(ä³ëÿíêà 12-7-7).

ªÂÃÅÍ 
ÊÐÈÆÅÂÈ×
ïåðåêëàäà÷, ïîåò
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Àãàòàíãåë Þõèìîâè÷ Êðèìñüêèé íàðîäèâñÿ
15 ñ³÷íÿ 1871 ð. â ì. Âîëîäèìèð³-Âîëèíñüêîìó Âî-
ëèíñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Êîëåã³þ Ïàâëà Ãàëàãàíà â
Êèºâ³ (1889), Ëàçàðåâñüêèé ³íñòèòóò ñõ³äíèõ ìîâ
ó Ìîñêâ³ (1892), ³ñòîðèêî-ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëü-
òåò Ìîñêîâñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1896). Ïðîôå-
ñîð ç 1900 ð., àêàäåì³ê ÀÍ Óêðà¿íè ç 1919 ð. Îäèí
ç îðãàí³çàòîð³â ÀÍ Óêðà¿íè, äî 1928 ð. - ¿¿
íåçì³ííèé ñåêðåòàð. 1921-29 ðð. - äèðåêòîð ²íñòè-
òóòó óêðà¿íñüêî¿ íàóêîâî¿ ìîâè, îäíî÷àñíî, ç
1918ð. - ïðîôåñîð Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Çàñëó-
æåíèé ä³ÿ÷ íàóêè Óêðà¿íè ç 1940 ð. 

Íàïèñàâ áàãàòî äîñë³äæåíü ñõ³äíîñëîâ'ÿíñü-
êèõ ìîâ, ñåðåä ÿêèõ: - "Óêðà¿íñüêà ãðàìàòèêà"
(ò.1-2), "Íàðèñè ç ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà õðå-
ñòîìàò³ÿ ç ïàì'ÿòíèê³â ñòàðîóêðà¿íùèíè IX-
XVIII ââ." (ó ñï³âàâò.). Éîãî ïîåç³¿ ââ³éøëè äî
çá³ðîê: "Ïàëüìîâå ã³ëëÿ" (êí. 1-3), îïîâ³äàííÿ - äî
çá³ðîê "Ïîâ³ñòêè ³ åñê³çè ç óêðà¿íñüêîãî æèòòÿ"
òà "Áåéðóòñüê³ îïîâ³äàííÿ", ïîâ³ñòü "Àíäð³é Ëà-
ãîâñüêèé" - ïåðø³ äâ³ ÷àñòèíè â 1905 ð., ïîâí³ñòþ
- â 1972.

Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âóëèö³ Ìàëîï³äâàëüí³é,
5 (áóäèíîê íå çáåð³ãñÿ). Îäíà ç âóëèöü Êèºâà íà-
çâàíà éîãî ³ìåíåì. Ìåìîð³àëüíó äîøêó âñòàíîâ-
ëåíî íà ôàñàä³ áóäèíêó íà âóë.Ëåí³íà, òåïåð
Á.Õìåëüíèöüêîãî, 11, äå â³í íàâ÷àâñÿ ó Êîëåã³¿
Ïàâëà Ãàëàãàíà. 

Ïîìåð 25 ñ³÷íÿ 1942 ð. ó Êàçàõñòàí³, â óâ'ÿç-
íåíí³. 
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ÀÃÀÒÀÍÃÅË 
ÊÐÈÌÑÜÊÈÉ 
ïîåò, ïðîçà¿ê, 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü

Þð³é Ìèõàéëîâè÷ Êðóãëÿê íàðîäèâñÿ 27

æîâòíÿ 1925 ð. íà õóòîð³ Âàðóíè Êîçåëüùèíñüêî-

ãî ðàéîíó íà Ïîëòàâùèí³. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé

ôàêóëüòåò Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1951).

Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Àâòîð çá³ðîê ë³ðè÷íèõ òà ñàòèðè÷íèõ â³ðø³â:

"Çâè÷àéí³ ëþäè", "Õð³í ³ Ëàâð³í", "ßê áîã íàïëó-

òàâ", "Êîðîòêî êàæó÷è", "Ñ³ì ïó÷îê ïåðöþ", "Â

÷îòèðè ðÿäî÷êè", "Ñì³øèíêè", "Áàéêè áåç ìî-

ðàë³", "Óñì³øêè òà ïîñì³øêè", "Çåâñîâå êðåñàëî",

"Ãóìîð òà ñàòèðà", "Òðèíàäöÿòü ïîäâèã³â Ãåðàê-

ëà"; òîïîí³ì³÷íîãî ñëîâíèêà "²ì'ÿ âàøîãî ì³ñòà".

Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ì. Ñ.Îë³éíèêà (1988) çà êíèæêó

"Òðèíàäöÿòü ïîäâèã³â Ãåðàêëà".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1950 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Òîëñòîãî, 25 òà âóë. Ñòàðîêè¿âñüê³é, 9.

Ïîìåð 29 âåðåñíÿ 1998 ð. 

ÞÐ²É 
ÊÐÓÃËßÊ
ïîåò
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²âàí Àíòîíîâè÷ Êðóøåëüíèöüêèé íàðîäèâñÿ
12 ëèñòîïàäà 1905 ð. â ì. Êîëîìè¿ â ñ³ì'¿ ïèñüìåí-
íèêà À. Â. Êðóøåëüíèöüêîãî. Íàâ÷àâñÿ ó Â³äåíñü-
êîìó, à ïîò³ì ó Ïðàçüêîìó (1927) óí³âåðñèòåòàõ.
Ïðàöþâàâ â ²íñòèòóò³ ìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðè ÀÍ
Óêðà¿íè â Êèºâ³. 

Àâòîð çá³ðîê ïîåç³é: "Âåñíÿíà ï³ñíÿ", "Þíèé
ñïîê³é", "Ðàäîù³ æèòòÿ", "Ç-íàä ïð³ðâè", "Áóð³ ³
â³êíà", "Ë³ðèêà Ãîôìàíñòàëÿ", "Çàë³çíà êðîâ";
ï'ºñ "Ñï³ð çà Ìàäîííó Ñ³ëüâ³þ", "Íà ñêåëÿõ",
"Âèáðàíå".

Ðîçñòð³ëÿíèé ². Êðóøåëüíèöüêèé çà âèðîêîì
Â³éñüêîâî¿ êîëåã³¿ Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ 17 ãðóä-
íÿ 1934 ðîêó â Êèºâ³. Ðåàá³ë³òîâàíèé 14 ñ³÷íÿ
1958 ðîêó. Ïîõîâàíèé ó Êèºâ³ íà Ëóê'ÿí³âñüêîìó
êëàäîâèù³ ó Áðàòñüê³é ìîãèë³ (ä³ëÿíêà 7).

17 ãðóäíÿ 1934 ð. ðàçîì ç ²âàíîì ðîçñòð³ëÿíî
³ ïîõîâàíî â Áðàòñüê³é ìîãèë³ éîãî áðàòà - Òàðàñà
Àíòîíîâè÷à Êðóøåëüíèöüêîãî - ïèñüìåííèêà é
ìóçèêàíòà. 
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²ÂÀÍ 
ÊÐÓØÅËÜÍÈÖÜÊÈÉ
ïîåò, äðàìàòóðã

Êîñòÿíòèí Ãíàòîâè÷ Êóä³ºâñüêèé íàðîäèâñÿ
23 áåðåçíÿ 1923 ð. â ì. Öþðóïèíñüêó íà Õåðñîí-
ùèí³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Çàê³í÷èâ Âè-
ùå â³éñüêîâî-ìîðñüêå ó÷èëèùå (1946). Ñëóæèâ
îô³öåðîì íà Ï³âí³÷íîìó ôëîò³, ïðàöþâàâ ó ïðåñ³.
Áóâ ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì ñöåíàðíî¿ ðåäêîëåã³¿
Êîì³òåòó ç ê³íåìàòîãðàô³¿ ïðè Ðàä³ Ì³í³ñòð³â
ÓÐÑÐ (Äåðæê³íî ÓÐÑÐ) òà ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì
Êè¿âñüêî¿ ê³íîñòóä³¿ õóäîæí³õ ô³ëüì³â, ñåêðåòàðåì
ïðàâë³ííÿ Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè. 

Ñåðåä êíèæîê: "Ñåâåðîìîðöû", "Îáãîíÿþ-
ùàÿ âåòåð", "Âîäîðîñëè öâåòóò â ãëóáèíàõ",
"Óðàãàí íàçîâèòå "Ìàðèåé"; ê³íîïîâ³ñò³
"Ñ³ìíàäöÿòèé òðàíñàòëàíòè÷íèé"; "Ãîðüêèå òó-
ìàíû Àòëàíòèêè", "Ëåãåíäà î Ëåòó÷åì ãîëëàíä-
öå", "Ëåòíèå ñíû â çèìíèå íî÷è", "Èçáðàííûå
ïðîèçâåäåíèÿ â 2-õ ò". Çà êíèãó "Ëåãåíäà î Ëåòó-
÷åì ãîëëàíäöå" óäîñòîºíèé ïðåì³¿ ³ì. Ïàâëà Òè-
÷èíè "×óòòÿ ºäèíî¿ ðîäèíè" (1980).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1952 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. ×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåð 3 òðàâíÿ 1992 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 49-À-8-4 çë³âà).

ÊÎÑÒßÍÒÈÍ 
ÊÓÄ²ªÂÑÜÊÈÉ
ïðîçà¿ê
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Îëåêñ³é ²âàíîâè÷ Êóä³í íàðîäèâñÿ 5 ãðóäíÿ

1920 ð. â ñ. Ãàâðèë³âö³ Âèøãîðîäñüêîãî ðàéîíó íà

Êè¿âùèí³. Çàê³í÷èâ â³ää³ëåííÿ æóðíàë³ñòèêè

Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó (1947) òà

àñï³ðàíòóðó ïðè ²íñòèòóò³ ë³òåðàòóðè ÍÀÍ Óê-

ðà¿íè (1950), êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê. Ó÷àñ-

íèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè

òà ìåäàëÿìè, Ãðàìîòîþ Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè

Óêðà¿íè. 

Àâòîð ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íîãî íàðèñó "Âîëî-

äèìèð Ñîñþðà", ðîçä³ë³â ó êîëåêòèâíèõ ïðàöÿõ:

"Íàðèñ ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ðàäÿíñüêî¿ ë³òåðàòóðè",

äâîòîìíèêà "²ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè", êî-

ëåêòèâíèõ ìîíîãðàô³é ³ çá³ðíèê³â.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1950 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. ×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåð 31 ãðóäíÿ 1998 ð. Ïîõîâàíèé íà êëàäî-

âèù³ ñ. Ãàâðèë³âêè Âèøãîðîäñüêîãî ðàéîíó

Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.
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ÎËÅÊÑ²É 
ÊÓÄ²Í
êðèòèê, 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü

Â³òàë³é Ìèõàéëîâè÷ Êóëàêîâñüêèé íàðîäèâñÿ

29 ñ³÷íÿ 1924 ð. â ñ. Ìîñòèùå Ìàêàð³âñüêîãî ð-íó

Êè¿âñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ ³ñòîðè÷íèé ôàêóëüòåò

Êè¿âñüêîãî ïåä³íñòèòóòó (1949) òà àñï³ðàíòóðó

ïðè Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ (1966). Ïðàöþâàâ

ó÷èòåëåì, çàâó÷åì, äèðåêòîðîì øêîëè. Ç 1969-ãî

ïî 1984 ð.-çàâ³äóâàâ ðåäàêö³ºþ "²ñòîð³¿ ì³ñò ³ ñ³ë

ÓÐÑÐ" ÓÐÅ. Êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê. Çàñëóæå-

íèé ïðàö³âíèê êóëüòóðè ÓÐÑÐ. 

Ñåðåä êíèæîê: "Ñåâåðèí Íàëèâàéêî", "Ìàê-

ñèì Êðèâîí³ñ", "Ìàðòèí Ïóøêàð", "Ö³êàâà

³ñòîð³ÿ (Ñòàðîäàâí³é Ñõ³ä)", "Ïîëóì'ÿ ãí³âó íà-

ðîäíîãî" (äî 200-ð³÷÷ÿ Êîë³¿âùèíè).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1981 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà

âóë. Ôëîðåíö³¿, 10- À.

Ïîìåð 21 ãðóäíÿ 1990 ð. Ïîõîâàíèé íà êëàäî-

âèù³ â ñ. Ìîñòèùå Ìàêàð³âñüêîãî ðàéîíó

Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.

Â²ÒÀË²É 
ÊÓËÀÊÎÂÑÜÊÈÉ
ïðîçà¿ê

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â
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Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷ Êóëåáà íàðîäèâñÿ 13 æîâò-

íÿ 1932 ð. â ñ. Ãóáèíèñ³ Íîâîìîñêîâñüêîãî ð-íó íà

Äí³ïðîïåòðîâùèí³. Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ ãàçåò, ó

âèäàâíèöòâàõ "Äí³ïðî" òà "Ðàäÿíñüêèé ïèñüìåí-

íèê". 

Àâòîð çá³ðîê â³ðø³â: "Ñòåïîâèé â³íîê", "Â

ïîðó äîçð³âàííÿ", "Ñïàëàõè" , "Ðîäîâ³ä", "Ãîíè",

"Ïðàâî íà õë³á", âèáðàíèõ ïîåç³é "Ó ñÿºâ³ äîùèí-

êè"; ïîâ³ñòåé ³ îïîâ³äàíü "Íå çàáóäü ìîãî ³ìåí³",

"Òåðïêà ðîñà", "Ñêèïåíü", "Äèâíà ñêðèïî÷êà",

"Ë³ñîâè÷êà". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1963 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Áðàòèñëàâñüê³é, 34 -Á.

Ïîìåð 17 êâ³òíÿ 1990 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ï³âí³÷íîìó êëàäîâèù³ Êèºâà( ä³ëÿíêà 14).
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ÃÐÈÃÎÐ²É 
ÊÓËÅÁÀ
ïîåò, ïðîçà¿ê

Ãðèãîð³é Ãðèãîðîâè÷ Êóë³íè÷ íàðîäèâñÿ 7 ëþ-

òîãî 1919 ð. â ñ. Îðëîâö³ Ãîðîäèùåíñüêîãî ðàéîíó

×åðêàñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëü-

òåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1947). Êàíäèäàò

ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè,

íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè ³ ìåäàëÿìè òà Ïî÷åñíîþ

Ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Á³ëîðóñ³¿. 

Àâòîð áàãàòüîõ ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ ñòàòåé,

ðîçâ³äîê, ðåöåíç³é, íàðèñó òà ìîíîãðàô³¿ "ßðîñëàâ

Ãàëàí". Ïåðåêëàâ ç ðîñ³éñüêî¿ òà á³ëîðóñüêî¿ ìîâ

òâîðè Ì.×åðíèøåâñüêîãî, Ì. Ãîðüêîãî, À. Ãàéäà-

ðà, Ä.Ãðàí³íà, Ñ. Çàëèã³íà, ß. Áðèëÿ, ². Øàìÿê³íà.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1958 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³  Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ, òåïåð  ². Ìàçåïè,

11-À.

Ïîìåð 4 ñåðïíÿ 1998 ð. 

ÃÐÈÃÎÐ²É 
ÊÓË²ÍÈ× 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü,
ïåðåêëàäà÷
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Ïàíòåëåéìîí Îëåêñàíäðîâè÷ Êóë³ø íàðîäèâ-

ñÿ 7 ñåðïíÿ (27 ëèïíÿ) 1819 ð. â ì³ñòå÷êó Âîðîí³æ³

íà Ñóìùèí³ â äð³áíîïîì³ùèöüê³é ðîäèí³. Â÷èâñÿ ó

Íîâãîðîä-Ñ³âåðñüê³é ã³ìíàç³¿ (1833-37). Â 1839 ð.

âñòóïèâ íà ô³ëîñîôñüêèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî

óí³âåðñèòåòó. Ç 1845 ð. - âèêëàäà÷ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè

Ïåòåðáóðçüêîãî óí³âåðñèòåòó. Ïðèÿòåëü Ò. Øåâ-

÷åíêà. Ïåðåêëàâ ðÿä òâîð³â Øåêñï³ðà, Áàéðîíà,

Ãåòå ³ áàãàòî ³íøèõ. 1863-1867 ðð. ¿çäèâ çà êîð-

äîí, äîâãèé ÷àñ ñëóæèâ ó Âàðøàâ³. Ïðîòÿãîì 1868-

1871 ðð. æèâ â ²òàë³¿ òà Àâñòð³¿, 1873 - îäåðæàâ ó

Ïåòåðáóðç³ ïîñàäó â Ì³í³ñòåðñòâ³ øëÿõ³â ñïîëó-

÷åííÿ. 

Ñåðåä òâîð³â: ðîìàí-õðîí³êà "×îðíà ðàäà",

"Ãðàìàòèêà äëÿ ïî÷àòêîâèõ óêðà¿íñüêèõ øê³ë",

"Çàïèñêè î Þæíîé Ðóñè" (2 ò.), çá³ðêà "Õóòîðíà

ïîåç³ÿ". 

Ïîìåð Ï. Êóë³ø 14 (2) ëþòîãî 1897 ð. íà õó-

òîð³ Ìîòðîí³âö³ ï³ä Áîðçíîþ íà ×åðí³ã³âùèí³, äå

é ïîõîâàíèé.
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ÏÀÍÒÅËÅÉÌÎÍ 
ÊÓË²Ø 
ïèñüìåííèê,
ïåðåêëàäà÷

²ííà Êîñòÿíòèí³âíà Êóëüñüêà íàðîäèëàñÿ 11

ëèñòîïàäà 1909 ð. ó Ïåòåðáóðç³, òåïåð Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã. Çàê³í÷èëà Òåàòðàëüíèé ³íñòèòóò ³

Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò (1931). Ïðà-

öþâàëà âèêëàäà÷åì ë³òåðàòóðè, áóëà íà ðå-

äàêö³éí³é ðîáîò³. Ó÷àñíèöÿ  Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 

Àâòîðêà êíèæîê: "Áàðâèñòå êîëî", "Íà çó-

ïèíö³ Çàïàäèíö³", "Õòî ðàéäóãó ä³ñòàíå?", "Ãî-

ëî÷êà" (çá³ðíèê ï³ñåíü), "Õîðîâîä ÷óäíèõ ïðè-

ãîä", "Ñòåæêà â'ºòüñÿ âãîðó"; ï'ºñ äëÿ ä³òåé

"Ãîñò³ ç-çà ð³÷êè" òà "Ùèð³ äðóæêè" .

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1952 ð. Ïðîæèâàëà ó Êèºâ³

íà âóë. Åíòóç³àñò³â, 35/1.

Ïîìåðëà â ñåðïí³ 1993 ð. Ïîõîâàíà íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 1).

²ÍÍÀ 
ÊÓËÜÑÜÊÀ 
ïîåòåñà
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Îëåêñ³é Ëåîíàðäîâè÷ Êóíäç³÷ íàðîäèâñÿ 22

êâ³òíÿ 1904 ð. â ñ. Ïàâë³âö³ íà Â³ííè÷÷èí³.

Çàê³í÷èâ Õàðê³âñüêèé ²ÍÎ (1926). Ó÷àñíèê Äðóãî¿

ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðàöþâàâ â ãàçåò³ "Ë³òåðàòóðà ³

ìèñòåöòâî". 

Ñåðåä òâîð³â: "×åðâîíîþ äîðîãîþ", "Ñåëî

Âîâ÷å", "Â óùåëèíàõ ðåñïóáë³êè", "Íà ÿðàõ",

"Îêóïàíò", "Ïë³äí³ çåðíà", "Ïàðòèçàíè", "Âèá-

ðàí³ íîâåëè", "Ñèëà ãí³âó", "Äîðîãà íà

Êðåì'ÿíåöü", "Ä³ºçè â êëþ÷³", "ÄÅ fakto", "Ìî-

öàðò ³ "Áîòîêóäè", "Ðîäè÷³". Ïåðåêëàâ óê-

ðà¿íñüêîþ ìîâîþ òâîðè Ì.Ëåðìîíòîâà, Ë.Òîëñòî-

ãî, Ì.Ëºñêîâà.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ íà âóë.

Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68, äå âñòàíîâëå-

íî ìåìîð³àëüíó äîøêó.

Ïîìåð 20 ÷åðâíÿ 1964 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 1, á³ëÿ ñêëåïó).
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ÎËÅÊÑÀ 
ÊÓÍÄÇ²×
ïðîçà¿ê,
ïåðåêëàäà÷

Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷ Êó÷åð íàðîäèâñÿ 20 ëèï-
íÿ 1911 ð. â ñ. Ëþáèì³âö³ íà Æèòîìèðùèí³. Íà-
â÷àâñÿ â Õàðê³âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ (1930-1934).
Ïðàöþâàâ æóðíàë³ñòîì. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè. Íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè ³ ìåäàëÿìè. Äðóêó-
âàòèñÿ ïî÷àâ ç 1930 ð. 

Âèäàâ ïîíàä òðèäöÿòü êíèæîê îïîâ³äàíü,
ïîâ³ñòåé, íàðèñ³â, ðîìàí³â. Ñåðåä íèõ: "Ìî¿
äðóç³", "Øóìëÿòü âåðáè", "Ëþäìèëà Ïàâëþ÷åí-
êî", "Ìàð³ÿ Ëèñåíêî", "Øîâêîâ³ ñòðóíè", "×îð-
íîìîðö³", "Óñòèì Êàðìàëþê", "Ïðîùàé, ìîðå",
"Òðóäíà ëþáîâ", "Ãîëîä", "Íàìèñòî", "Îðëè âîäó
ï'þòü", "Ìè íå ñïèìî íà òðîÿíäàõ", "Òâîðè â 5-
è òîìàõ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ì.Êîöþáèíñüêîãî, 2, äå â³äêðèòî ìå-
ìîð³àëüíó äîøêó. Éîãî ³ìåíåì ó ñòîëèö³ íàçâàíî
âóëèöþ é á³áë³îòåêó, â Ñåâàñòîïîë³ - âóëèöþ, â
ñ.Ñòàâèùàõ íà Æèòîìèðùèí³ - øêîëó.

Ïîìåð 18 êâ³òíÿ 1967 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 2-2, öåíòðàëüíà
àëåÿ). Àâòîð ïàì'ÿòíèêà - ñêóëüïòîð Ì.Ì.Ñóõî-
äîëîâ.

Âàñèëü 
ÊÓ×ÅÐ
ïðîçà¿ê
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Âàëåíòèí Êîñòÿíòèíîâè÷ Ëàãîäà (Ëàãîä-

çèíñüêèé) íàðîäèâñÿ 27 òðàâíÿ 1913 ð. â ñ. Ñòå-

ïàíöÿõ Êàí³âñüêîãî ð-íó íà ×åðêàùèí³. Ïðàöþâàâ

ó ïðåñ³. Â÷èâñÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó óí³âåðñè-

òåò³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Àâòîð êíèæîê: "Êâ³òåíü", "Çà íàøèìè Êàð-

ïàòàìè", "Ùî ïîñ³ºø, òå é ïîæíåø", "Ìîêðèì

ðÿäíîì", "Â³ääàìî íàëåæíå", "Ç ïåðñîíàëüíèì

ïðèâ³òîì", "Ãàðÿ÷à çàâèâêà", "Ñàòàíà ó öåëî-

ôàí³", "×è òè áà!", "Öâ³ò ³ òëÿ", "Êîìó ÷îëîì,

êîãî ïîìåëîì", "Ñïàñèá³ çà óâàãó", "Ñòðàøíà ïî-

ìñòà", "Ùî ïðàâäà, òî ïðàâäà", "Âèìóøåíà ïî-

ñàäêà", "Êëè÷å çåìëÿ", "Ãóìîð, ñàòèðà, ë³ðèêà",

çá³ðîê ï³ñåíü "Íàä øèðîêèì Äí³ïðîì", "Ñî-

ëîâ'¿íèé êðàé". Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ìåí³ Ñ. ². Îë³éíè-

êà. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1957 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà  âóë. Ñóâîðîâà, 3.

Ïîìåð 10 ñ³÷íÿ 1991ð.    

ÂÀËÅÍÒÈÍ 
ËÀÃÎÄÀ 
ïîåò

Âîëîäèìèð Äìèòðîâè÷ Ëàâðèíåíêîâ íàðîäèâ-
ñÿ 17 òðàâíÿ 1919 ð. â ñ. Ïòàõ³íîìó Ïî÷èíê³âñüêî-
ãî ðàéîíó Ñìîëåíñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ ×ó-
ãó¿âñüêå àâ³àö³éíå ó÷èëèùå (1940), Â³éñüêîâó
àêàäåì³þ ³ì. Ôðóíçå (1948) òà àêàäåì³þ Ãåíå-
ðàëüíîãî øòàáó (1954). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè. Äâ³÷³ Ãåðîé Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Ãåíåðàë-
ïîëêîâíèê àâ³àö³¿. 

Àâòîð êíèæîê: "Ïîâåðíåííÿ â íåáî", "Éîãî
ïîçèâíèé - "Ñîê³ë-1", "Ñîê³ë-1", "Áåç â³éíè",
"Øïàãà ÷åñò³", "Ä³ä Âàñèëü" (ó ñï³âàâòîðñòâ³).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1977 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà
âóë. Ê³ðîâà, òåïåð Ì.Ãðóøåâñüêîãî, 34 -À, äå
â³äêðèòî  ìåìîð³àëüíó äîøêó. Éîãî ³ì'ÿì íàçâàíî
âóëèöþ â ×åðí³ãîâ³, ïàðîïëàâ íà Äí³ïð³.

Ïîìåð 13 ñ³÷íÿ 1988 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâî-
ìó êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 7-2-10). Àâòîðè
ïàì'ÿòíèêà:  ñêóëüïòîð Î.Ñêîáëèêîâ òà àðõ³òåê-
òîð Ê. Ñèäîðîâ. 

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ 
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Â³êòîð Îïàíàñîâè÷ Ëàçíÿ íàðîäèâñÿ 19

êâ³òíÿ 1918 ð. â ñ. ²âàí³âö³ Âåëèêîïèñàðñüêîãî ð-íó

Ñóìñüêî¿ îáë. Â÷èâñÿ íà Êè¿âñüêîìó ³íäóñòð³àëü-

íîìó ðîá³òôàö³. Çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò ðîìàíî-ãåð-

ìàíñüêî¿ ô³ëîëîã³¿ Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (ì.

Êçèë-Îðäà, 1942). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Íàãîðîäæåíèé îðäåíîì ×åðâîíî¿ Ç³ðêè ³ ìåäàëÿ-

ìè. Ïðàöþâàâ âèêëàäà÷åì Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòå-

òó. Êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê. 

Ïåðåêëàäàâ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ òâîðè í³ìåöü-

êèõ ïèñüìåííèê³â Å. Ïàí³òöà, ². Âåñòåð Òåëüìàí,

Ã. Âåºðòà, Ê. Íîéìàíà, Â. Áðåäåëÿ, Á. Àï³öà .

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1974 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Ê.Ë³áêíåõòà, òåïåð  Øîâêîâè÷íà, 10.

Ïîìåð 3 ñ³÷íÿ 1986 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâî-

ìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 50-1).
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Â²ÊÒÎÐ 
ËÀÇÍß
ïåðåêëàäà÷

Ïåòðî Êëèìåíò³éîâè÷ Ëàíîâåíêî íàðîäèâñÿ

21 òðàâíÿ 1905 ð, â ì. Òèôë³ñ³. Çàê³í÷èâ Óìàíñü-

êèé ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèé ³íñòèòóò (1926). Ïðà-

öþâàâ àãðîíîìîì. Äðóêóâàòèñÿ ïî÷àâ 1924 ð.

Àâòîð ðîìàí³â: "Öâÿõè", "Ïðåâîñõîäíàÿ

äîëæíîñòü", "Æåì÷óæèíà Áåëîãîðñêà", "Íåâìè-

ðóùèé õë³á", "Ó âñÿêîãî ñâîÿ äîëÿ", "Ì³æ êðóòè-

ìè áåðåãàìè"; ïîâ³ñòåé "Ïåðâîöâ³ò", "Äóáîâà

áðîñòü".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1974 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Åíãåëüñà, òåïåð Ëþòåðàíñüê³é, 7/10.

Ïîìåð 14 ãðóäíÿ 1982 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó êëàäîâèù³ (Áåðê³âö³, ä³ëÿíêà 96-27-1). 

ÏÅÒÐÎ 
ËÀÍÎÂÅÍÊÎ
ïðîçà¿ê
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²âàí Ëåîíò³éîâè÷ Ëå (ñïðàâæíº ïð³çâèùå -
Ìîéñÿ) íàðîäèâñÿ 22 áåðåçíÿ 1895 ð. â ñ.
Ïðèäí³ïðîâñüêîìó ×îðíîáà¿âñüêîãî ð-íó ×åðêàñü-
êî¿ îáë. Â÷èâñÿ â Êè¿âñüêîìó ïîë³òåõí³÷íîìó
³íñòèòóò³. Ïðàöþâàâ â   Ñï³ëö³ ïèñüìåííèê³â,  íà
ðåäàêö³éíèõ ïîñàäàõ.

Ñåðåä òâîð³â: "Ç ôðîíòîâîãî áëîêíîòà",
"Ñë³äè â³éíè", "Àêîðäè â³éíè", "Âèñîòà 206",
"Ìî¿ ëèñòè, 1941-1944", "Ñåìåí Ãîëóáàð", "Êëå-
íîâèé ëèñò", "Ðîìàí ì³æã³ð'ÿ", "²íòåãðàë"
"²ñòîð³ÿ ðàäîñò³", "Íàëèâàéêî", "Ï³âäåííèé
çàõ³ä" (ó ñï³âàâòîðñòâ³ ç Î. Ëåâàäîþ), "Õìåëü-
íèöüêèé" (ò. 1-3, ); "Òâîðè ó 7-ìè ò". 

Çà ðîìàí ó òðüîõ êíèãàõ "Õìåëüíèöüêèé"
óäîñòîºíèé Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ì. Ò.Ã.
Øåâ÷åíêà (1967).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà  âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, òåïåð Âåëèê³é Âà-
ñèëüê³âñüê³é, 6, äå â³äêðèòî ìåìîð³àëüíó äîøêó.
Éîãî ³ì'ÿì íàçâàí³ øêîëà òà á³áë³îòåêà â ì. Ãîðî-
äèùå íà ×åðêàùèí³. Òàì æå é ïàì'ÿòíèê ïèñü-
ìåííèêîâ³.

Ïîìåð  9 æîâòíÿ 1978 ð. Ïîõîâàíèé ó Êèºâ³
íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 1).

Àâòîð ïàì'ÿòíèêà - ñêóëüïòîð À.Â.Í³ìåíêî. 
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²ÂÀÍ 
ËÅ 
ïðîçà¿ê

Îëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷ Ëåâàäà (ñïðàâæíº
ïð³çâèùå - Êîñÿê) íàðîäèâñÿ 13 (26) ëèñòîïàäà
1909 ð. â ñ. Êðèâ÷óíö³ íà ×åðêàùèí³. Íàâ÷àâñÿ â
Â³ííèöüêîìó ïåä³íñòèòóò³ (1932). Áóâ íà äåð-
æàâí³é ðîáîò³. Îáèðàâñÿ ñåêðåòàðåì Ñï³ëêè ïèñü-
ìåííèê³â Óêðà¿íè. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè,
íàãîðîäæåíèé áàãàòüìà îðäåíàìè òà ìåäàëÿìè.

Ñåðåä êíèæîê: "Ïîåç³¿", "Ìàð³ÿ", "Ôàóñò ³
ñìåðòü", "Áóòè ÷è íå áóòè?", "Çäðàñòóé,
Ïðèï'ÿòü!", "Ïåðñòåíü ç ä³àìàíòîì"; ê³íîñöå-
íàð³¿â "Áåðåã íàä³¿", "Ðîäèíà Êîöþáèíñüêèõ";
çá³ðêè "Ê³íîïîâ³ñò³"; êíèæêè êðèòèêè ³ ïóáë³öèñ-
òèêè "Ïèñüìåííèê ³ äîáà"; ïîâ³ñò³ "Ð³êè íåâïèííà
òå÷³ÿ". Ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ìåí³
Ò. Ã. Øåâ÷åíêà ( ó ñï³âàâòîðñòâ³) çà ê³íîô³ëüì
"Ðîäèíà Êîöþáèíñüêèõ"(1971).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1936 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà  âóë. Æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿, òåïåð ²íñòè-
òóòñüê³é, 16.

Ïîìåð 16 ãðóäíÿ 1995 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³  Êèºâà (ä³ëÿíêà 49à).

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 
ËÅÂÀÄÀ 
ïîåò, äðàìàòóðã,
ïðîçà¿ê

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â
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²îàíí Ëåâàíäà (²âàí Âàñèëüîâè÷ Ñ³êà÷êà) íà-

ðîäèâñÿ ì³æ 9 ³ 18 áåðåçíÿ 1734 ð. â Êèºâ³. 1748

ðîêó âñòóïèâ äî Êè¿âñüêî¿ Àêàäåì³¿(Êèºâî-

Ìîãèëÿíêà), äå îäåðæàâ ïð³çâèùå Ëåâàíäà. 28

áåðåçíÿ ñòàº ñâÿùåííèêîì Êèºâî-Ïîä³ëüñüêîãî

Óñïåíñüêîãî ñîáîðó, 1786 - êàôåäðàëüíèé ïðî-

òî³ºðåé Ñîô³éñüêîãî ñîáîðó. Àâòîð ÷èñëåííèõ

"Ñë³â", ïîâ÷àíü, ëèñò³â. Ïðîòÿãîì 1761- 1811 ðð.

ñòâîðèâ 200 îðàö³é (ïðîïîâ³äåé). 

Ïîìåð 25 ÷åðâíÿ 1814 ð. Â Êèºâ³. Äî ðåâî-

ëþö³¿ â ì³ñò³ áóëà âóëèöÿ Ëåâàíäîâñüêà íà Ïå-

÷åðñüêó.  Ïîõîâàíèé ².Ëåâàíäà â Ñîô³éñüêîìó ñî-

áîð³ ñòîëèö³. 
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²ÎÀÍÍ 
ËÅÂÀÍÄÀ 
ïèñüìåííèê,
ïðîòî³ºðåé

Â³ëüÿì Îëåêñ³éîâè÷ Ë³ãîñòîâ íàðîäèâñÿ 20

áåðåçíÿ 1930 ð. â ñ. ×åðâîíîâåðøö³ Êîì-

ïàí³¿âñüêîãî ðàéîíó Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³.

Çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò æóðíàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî

äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó (1954). Ïðàöþâàâ ó ðå-

äàêö³ÿõ ãàçåò, âèäàâíèöòâ³ "Ðàäÿíñüêèé ïèñü-

ìåííèê".

Àâòîð êíèæîê: "Êàòàñòðîôà â ðàþ", "Ïîäî-

ðîæ äî Åëüäîðàäî", "Çàáåð³òü ñâ³é ì³ëüéîí!", "Çî-

ëîòèé ãëå÷èê", "ßê çíàéòè ³äåàëüíó äðóæèíó",

"Â³÷íèé ïîºäèíîê".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1970 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. ×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 52 òà Ìåëüíè-

êîâà, 5.

Ïîìåð 11 áåðåçíÿ 2002 ð. Ïîõîâàíèé çà çà-

ïîâ³òîì íà êëàäîâèù³ ñ. Ðóáåæ³âêè Êè¿âñüêî¿ îá-

ëàñò³.

Â²ËÜßÌ 
Ë²ÃÎÑÒÎÂ
ïðîçà¿ê, 
äðàìàòóðã

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â
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Þð³é ²âàíîâè÷ Ëèïà íàðîäèâñÿ 5 òðàâíÿ 1900

ðîêó â Îäåñ³ â ñ³ì'¿ óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà òà

ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à ². Ëèïè. Â ðîêè ãðîìàäÿíñüêî¿

â³éíè Þ. Ëèïà ñòàâ äî ëàâ áîðö³â çà ñîö³àëüíå òà

íàö³îíàëüíå âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè ÿê ñóâåðåííî¿

äåðæàâè. Ï³ñëÿ ïîðàçêè ÓÍÐ çìóøåíèé áóâ

åì³ãðóâàòè. ßê ïîåò äåáþòóâàâ ó åì³ãðàö³¿. Ïåð-

øà éîãî çá³ðêà "Ñâ³òë³ñòü" ç'ÿâèëàñÿ 1925 ðîêó,

íàñòóïí³ - "Ñóâîð³ñòü" ó 1931, "Â³ðóþ" -ó 1938-ìó

ðîö³. Þ. Ëèïà - àâòîð ðîìàíó "Êîçàêè â Ìîñêîâ³¿",

åñå "Á³é çà óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðó" (1935), íàóêî-

âî-ïóáë³öèñòè÷íèõ ïðàöü ïðî Óêðà¿íó. ßê ë³êàð -

àâòîð â³äîìèõ êíèã "Ô³òîòåðàï³ÿ" òà "Ë³êè ï³ä

íîãàìè". Ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè íàäàâàâ äî-

ïîìîãó âîÿêàì Óêðà¿íñüêî¿ Ïîâñòàíñüêî¿ Àðì³¿, ÿê³

âîþâàëè ç í³ìåöüêèìè îêóïàíòàìè. Áóâ çà öå çà-

àðåøòîâàíèé ÍÊÂÑ ³ çàìîðäîâàíèé 19 ñåðïíÿ

1944 ðîêó â ñåë³ Áóê³â (ßâîð³âùèíà). 
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ÞÐ²É 
ËÈÏÀ
ïðîçà¿ê

Àíäð³é ªâìåíîâè÷ Ëèñåíêî íàðîäèâñÿ 30 ëèñ-
òîïàäà 1915 ð. â ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêó. Çàê³í÷èâ
ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó
(1938). Áóâ íà ïåäàãîã³÷í³é ðîáîò³. Ó÷àñíèê Äðó-
ãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðàöþâàâ äèðåêòîðîì ðåñ-
ïóáë³êàíñüêîãî Áóäèíêó ë³òåðàòîð³â òà äèðåêòî-
ðîì Áþðî ïðîïàãàíäè Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óê-
ðà¿íè. 

Àâòîð êíèæêè "Ì³ô ïðî ñòîâïîòâîð³ííÿ òà
ëþäñüê³ ìîâè" ³ ïåðåêëàä³â òâîð³â ñó÷àñíèõ áîë-
ãàðñüêèõ, ìàêåäîíñüêèõ òà ñåðáîõîðâàòñüêèõ ïèñü-
ìåííèê³â: Ä. Àíãåëîâà, Ö. Àíãåëîâà, Î. Âàñèëåâà,
Ã.Êàðàñëàâîâà, Ê. Êàë÷åâà, Ò. Ïàâëîâà, Å. Ñòàíå-
âà, Ñ. Ïðîäåâà, Ñ. Äè÷åâà, Î. Íèêîëîâî¿, Â. Ïîäãîð-
öÿ, Ñ. ßíåâñüêîãî, Á. ×îïè÷à òà ³í. Çà âïîðÿäêó-
âàííÿ é ïåðåêëàä çá³ðêè "Ìàêåäîíñüêà íîâåëà"
óäîñòîºíèé Ì³æíàðîäíî¿ ë³òåðàòóðíî¿ ïðåì³¿ "Çî-
ëîòå ïåðî" (Þãîñëàâ³ÿ, 1972). 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1962 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ ².Ôðàíêà, 29.

Ïîìåð 14 ëèñòîïàäà 1984 ð. Ïîõîâàíèé íà
Ë³ñîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 39-1-19).

ÀÍÄÐ²É 
ËÈÑÅÍÊÎ
ïåðåêëàäà÷, 
ïðîçà¿ê
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Âàñèëü Ôåäîðîâè÷ Ëèñåíêî íàðîäèâñÿ 28 âå-

ðåñíÿ 1921 ð. â ñ. Çàë³çíÿ÷ö³ Çâåíèãîðîäñüêîãî ð-íó

×åðêàñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Áåðäÿíñüêèé ïåä³íñòè-

òóò (1941), ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Ëüâ³âñüêîãî

óí³âåðñèòåòó (1949) òà àñï³ðàíòóðó (1952).

Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðàöþâàâ ó ðå-

äàêö³ÿõ æóðíàë³â "Äí³ïðî" ³ "Â³ò÷èçíà", ó âèäàâ-

íèöòâ³ "Ðàäÿíñüêèé ïèñüìåííèê"; ç 1960 ïî

1962ð.- ãîëîâíèé ðåäàêòîð îá'ºäíàííÿ Êè¿âñüêî¿

ê³íîñòóä³¿ õóäîæí³õ ô³ëüì³â ³ì. Î. Ï. Äîâæåíêà. 

Äðóêóâàòèñÿ ïî÷àâ ó 1949 ð. Àâòîð êíèæêè

"ßðîñëàâ Ãàëàí", ñöåíàð³¿â: "Ïàâëî Äèáåíêî",

"Çîëîòà çáðîÿ", "Ìèêîëà Ñêðèïíèê", "Áäæ³ëêà",

ðîìàíó "Ïîëå áîþ" (1 êí.).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1955 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà áóëüâàð³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 20.

Ïîìåð 6 ñ³÷íÿ 1993 ð. Ïîõîâàíèé íà êëàäî-

âèù³ ñ. Ãîðåíêè ï³ä Êèºâîì.
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ÂÀÑÈËÜ 
ËÈÑÅÍÊÎ
êðèòèê, ïðîçà¿ê,
äðàìàòóðã

Þð³é ßêîâè÷ Ë³ñíÿê íàðîäèâñÿ 15 òðàâíÿ
1929 ð. â ñ. Ê³âøîâàòîìó Òàðàùàíñüêîãî ð-íó
Êè¿âñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Óêðà¿íñüêèé ïîë³ãðàô³÷íèé
³íñòèòóò (1965). Ïðàöþâàâ ÿê ïåðåêëàäà÷ òà õó-
äîæíèê-ãðàô³ê. 

Îêðåìèìè âèäàííÿìè âèéøëè ïåðåêëàäè êíè-
æîê: Ã. Íàõáàðà "Âåñ³ëëÿ íà Ëåííåêåí³", Ì.-Á.
Øóëüöà "Ìè íå ïîðîõ, ùî ëåòèòü çà â³òðîì", Á.
Áðåõòà "Êîï³é÷àíèé ðîìàí", À. Òðàñåêà "Ñêàëà-
êè" , Ã. Áàñò³ÿíà "Íà ñëèçüê³é ñòåæö³", Ä. Êðþñà
"Ò³ì Òàëåð, àáî Ïðîäàíèé ñì³õ" , ×. Ä³êêåíñà
"Òÿæê³ ÷àñè", Äæåðîìà Ê. Äæåðîìà "Òðîº â îäíî-
ìó ÷îâí³", Ã. Ìàííà "Ìîëîä³ ë³òà êîðîëÿ Ãåíð³õà
IV", "Ë³òà çð³ëîñò³ êîðîëÿ Ãåíð³õà IV", Ã.
Ìåëâ³ëëà "Ìîá³ Ä³ê", Â. Øåêñï³ðà "Ïðèáîðêàííÿ
íîðîâëèâî¿", "Ñîí ë³òíüî¿ íî÷³". Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ì.
Ì.Ðèëüñüêîãî (1991).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1970 ð. Ïðîæèâàâ ó Ãëåâàñ³,
Âàñèëüê³âñüêîãî ðàéîíó íà Êè¿âùèí³. 

Ïîìåð 23 ëþòîãî 1995 ð. Ïîõîâàíèé íà
êëàäîâèù³ â Ãëåâàñ³ íà Êè¿âùèí³.

ÞÐ²É 
Ë²ÑÍßÊ
ïåðåêëàäà÷
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Ãåííàä³é ªâãåíîâè÷ Ë³òíåâñüêèé íàðîäèâñÿ

10 ëèñòîïàäà 1951 ð. â ì. ²ðòèñüêó Ïàâëîäàðñüêî¿

îáë. Êàçàõñüêî¿ ÐÑÐ. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôà-

êóëüòåò Çàïîð³çüêîãî ïåä³íñòèòóòó (1973). Ïðà-

öþâàâ ó÷èòåëåì, êîðåñïîíäåíòîì ãàçåòè, çàñòóï-

íèêîì â³äïîâ³äàëüíîãî ñåêðåòàðÿ æóðíàëó "Ïå-

ðåöü". 

Àâòîð çá³ðîê "Ëèñòè äî çàïèòàííÿ", "Ë³òî".

Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ì. Ì.Òðóáëà¿í³ ïîñìåðòíî(1990)

çà îïîâ³äàííÿ "Çàãóáëåíèé êëþ÷".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1983 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Á³ëîðóñüê³é, 5.

Çàãèíóâ â àâòîêàòàñòðîô³ ç ïèñüìåííèêîì

Ìîðóãîþ Â.Â. 14 òðàâíÿ 1989 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 78-2-

21à).
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ÃÅÍÍÀÄ²É 
Ë²ÒÍÅÂÑÜÊÈÉ 
ïîåò

Ëåîí³ä Ãðèãîðîâè÷ Ëîáàíîâ íàðîäèâñÿ 23 ëþ-
òîãî 1921 ð. â ñ. Íîâîïîêðîâö³ Æîâòíåâîãî ð-íó
Ï³âí³÷íî-Êàçàõñòàíñüêî¿ îáë. Ó÷àñíèê Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè. Â áîþ ï³ä Ìöåíñüêîì âàæêî ïîðà-
íåíèé, âòðàòèâ ç³ð. Íàãîðîäæåíèé îðäåíîì ×åð-
âîíîãî Ïðàïîðà ³ ìåäàëÿìè. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé
óí³âåðñèòåò (1947). 

Ïèñàâ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Àâòîð çá³ðîê:
"Ñâåò", "Óòðî Ðîäèíû" , "Òàêèå íå ñäàþòñÿ",
"Äîðîãàìè áóðü", "Ìóæåñòâî", "Çðèìîå ÷óäî",
"Ïðîáà æèçíüþ", "Âåðþ, ëþáëþ, óòâåðæäàþ",
"Ïîä ïàëüöàìè òðåïåùóò ëåïåñòêè", "Äî ïîñëåä-
íåãî âçäîõà" .

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1947 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68, çãî-
äîì íà áóëüâàð³ Ïðàö³, 8.

Ïîìåð 25 òðàâíÿ 1982 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 27).

ËÅÎÍ²Ä 
ËÎÁÀÍÎÂ
ïîåò
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Â³òàë³é Àíäð³éîâè÷ Ëîãâèíåíêî íàðîäèâñÿ 28
ñ³÷íÿ 1928 ð. â ñ. Äè÷åñêóëîâîìó Íîâîóêðà¿íñüêîãî
ð-íó Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáë. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè. Íàâ÷àâñÿ â ³íñòèòóò³ ³íîçåìíèõ ìîâ. Ïðà-
öþâàâ ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì âèäàâíèöòâà "Ìà-
ÿê", ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ Îäåñüêî¿ ïèñüìåííèöüêî¿
îðãàí³çàö³¿, â³äïîâ³äàëüíèì ñåêðåòàðåì êîì³ñ³¿
ÑÏÓ. Íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè òà ìåäàëÿìè. 

Àâòîð êíèæîê îïîâ³äàíü ³ ïîâ³ñòåé: "Íà ìîð³
×îðíîìó", "Ñåâàñòîïîëüñüê³ ìàêè", "Äàâí³ ðàíè",
"Ñóç³ð'ÿ", "Ïëîòü â³ä ïëîò³", "Á³îñòðóìè", "ßò-
ðàíü", "Íåáåñí³ ìåðèä³àíè", "Ïîëóíäðà", "Âèñîêà
ìàòè"; ðîìàí³â "Ë³òà ìîëîä³¿", "Â³í÷àííÿ",
"Ðóá³êîí", "Âàæêà âîäà", "Ðîñàâà", "Ìåðòâèé
ÿê³ð", "Õîëîäíà âèñü", "×îðí³ áóøëàòè", "Ñòâî-
ðè", "Âèáðàíå" â 2-õ ò. Òâîðè ïåðåêëàäàëè
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Çà ðîìàíè "Ìåðòâèé ÿê³ð" òà
"Õîëîäíà âèñü" óäîñòîºíèé ïðåì³¿ ³ì. À. Ãîëîâêà
(1982). 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1958 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ ×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 52, çãîäîì íà
âóëèö³ Ïàðõîìåíêà, òåïåð - Äåãòÿð³âñüê³é, 60.

Ïîìåð 15 âåðåñíÿ 1990 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ñòàðà ïîëüñüêà ä³ëÿí-
êà).
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Â²ÒÀË²É 
ËÎÃÂÈÍÅÍÊÎ
ïðîçà¿ê

²âàí Ìèõàéëîâè÷ Ëîãâèíåíêî íàðîäèâñÿ 25

÷åðâíÿ 1922 ð. â ñ. Îëüøàíèö³ Ðîêèòíÿíñüêîãî

ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé äåð-

æàâíèé óí³âåðñèòåò (1962). Êàíäèäàò þðèäè÷-

íèõ íàóê. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, íàãîðîä-

æåíèé îðäåíàìè òà ìåäàëÿìè. Ïðàöþâàâ íà ïåäà-

ãîã³÷íî-íàóêîâ³é ðîáîò³. 

Ñåðåä êíèæîê: "Çàâòðà íà ñâ³òàíêó", "Áàã-

ðÿí³ çîð³", "Áåç ñòðàõó òà äîêîðó", "Íà ñâ³òàí-

êó"; çá³ðîê îïîâ³äàíü: "Äðóãèé åêçàìåí", "Â ïî-

øóêàõ ³ñòèíè", "Ä³àëîã ö³íîþ æèòòÿ", "Ðîçãàäàí³

òàºìíèö³"; ðîìàí³â "Íà ÷óæîìó áåðåç³", "Ñïîêó-

òà".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1976 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Áîãîìîëüöÿ, 7/14.

Ïîìåð 1 âåðåñíÿ 2004 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ï³âäåííîìó êëàäîâèù³ â Êèºâ³ (ä³ëÿíêà 28).

²ÂÀÍ 
ËÎÃÂÈÍÅÍÊÎ
ïðîçà¿ê
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Ìèõàéëî Ñåìåíîâè÷ Ëîãâèíåíêî íàðîäèâñÿ
16 âåðåñíÿ 1921 ð. â ñ. Áóçèíîâîìó Áàì³âñüêîãî
ðàéîíó íà Îäåùèí³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ïåä³íñòè-
òóò (1953). Êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê. Ïðàöþ-
âàâ ó "Ðîá³òíè÷³é ãàçåò³", â ²íñòèòóò³ ë³òåðàòó-
ðè ³ì. Ò.Øåâ÷åíêà. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè,
íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè òà ìåäàëÿìè, Ïî÷åñíîþ
ãðàìîòîþ Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. 

Àâòîð êíèæîê: "Ìèêîëà Îñòðîâñüêèé - õó-
äîæíèê ñëîâà", "Ïðàâäà ³ õàðàêòåð. Äóìêè ïðî ñó-
÷àñíó ïðîçó", "Ë³òåðàòóðà ³ íàóêà", "Íàòàí Ðè-
áàê", "Õóäîæíèê ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³. ÍÒÐ ³ ë³òåðà-
òóðà", "Ðîìàíè Âàäèìà Ñîáêà", "Çàâæäè â ïåð-
øèõ ëàâàõ", "Â³ðí³ñòü ïðàïîðó ³ ñåðöþ"; îäèí ç àâ-
òîð³â êîëåêòèâíî¿ ìîíîãðàô³¿ "Åïîõà, ëþäèíà,
ë³òåðàòóðà".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1950 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ëóíà÷àðñüêîãî, 3-À.

Ïîìåð 25 ãðóäíÿ 2002 ð. Ïîõîâàíèé íà
Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà
132-9-8).
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ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÃÂÈÍÅÍÊÎ
êðèòèê, 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü

Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷ Ëóêàø íàðîäèâñÿ 19
ãðóäíÿ 1919 ð. â ì. Êðîëåâö³ Ñóìñüêî¿ îáë.
Çàê³í÷èâ Õàðê³âñüêèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò
(1947). Âèêëàäàâ í³ìåöüêó, ôðàíöóçüêó òà
àíãë³éñüêó ìîâè ó âóçàõ Õàðêîâà, î÷îëþâàâ â³ää³ë
ïîåç³¿ æóðíàëó "Âñåñâ³ò".

Ïåðåêëàäàâ ç 18 ³íîçåìíèõ ìîâ, ñåðåä ÿêèõ:
àíãë³éñüêà, í³ìåöüêà, ôðàíöóçüêà, ³òàë³éñüêà,
³ñïàíñüêà, ïîðòóãàëüñüêà òà ³íø³. Ñåðåä ïåðåêëà-
äåíèõ òâîð³â: "Ôàóñò" É.-Â. Ãåòå, "Äîí Ê³õîò"
Ñåðâàíòåñà, ï'ºñè Ëîïå äå Âåãà, "Äåêàìåðîí" Äæ.
Áîêêà÷÷î, "Áàë â îïåð³" Þ. Òóâ³ìà, "Ìàäàì Áî-
âàð³" Ã. Ôëîáåðà, òâîðè äëÿ ä³òåé Äæ. Ðîäàð³, ïî-
åç³¿ Ï. Âåðëåíà, Â. Ãþãî, Ã. Ãåéíå, Ð. Áåðíñà, À.
Ì³öêåâè÷à, Ô. Ø³ëëåðà, Ï. Áåçðó÷à, Ã. Àïîëë³íå-
ðà. Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ì. Ì.Ðèëüñüêîãî(1998) çà ïå-
ðåêëàäàöüêó ä³ÿëüí³ñòü. Óñòàíîâëåíî ïðåì³þ æóð-
íàëó "Âñåñâ³ò" éîãî ³ìåí³ çà êðàùèé ïåðåêëàä.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1956 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ñóâîðîâà, 3.

Ïîìåð Ì. Ëóêàø 29 ñåðïíÿ 1988 ð. ó Êèºâ³.
Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ ñòîëèö³
(ä³ëÿíêà 2 ñòàðîãî êëàäîâèùà).

ÌÈÊÎËÀ 
ËÓÊÀØ 
ïåðåêëàäà÷, ïîåò
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Îëåêñ³é ²âàíîâè÷ Ëóêàøåíêî íàðîäèâñÿ 1

òðàâíÿ 1937 ð. â ñ. Êîçàðîâè÷àõ Âèøãîðîäñüêîãî

ðàéîíó íà Êè¿âùèí³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé òåõíî-

ëîã³÷íèé ²íñòèòóò õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ (1964)

òà Ë³òåðàòóðíèé ³íñòèòóò ³ìåí³ Î. Ì. Ãîðüêîãî

(1971). Ïðàöþâàâ â Óïðàâë³íí³ êíèæêîâî¿

òîðã³âë³. 

Àâòîð çá³ðîê: "Â³òåð ó áåðåçàõ", "Ãð³ì çà

Äí³ïðîì".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1976 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà áóëüâàð³ Äðóæáè íàðîä³â, 26/1.

Ïîìåð 29 ñ³÷íÿ 2001 ð. Ïîõîâàíèé íà êëàäî-

âèù³ ñåëà Êîçàðîâè÷³ ïîáëèçó Âèøãîðîäà íà

Êè¿âùèí³.
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ÎËÅÊÑ²É 
ËÓÊÀØÅÍÊÎ 
ïîåò

Äìèòðî Îìåëÿíîâè÷ Ëóöåíêî íàðîäèâñÿ 15
æîâòíÿ 1921 ð. â ñ. Áåðåçîâ³é Ðóäö³ Ïèðÿòèíñüêî-
ãî ð-íó íà Ïîëòàâùèí³. Íàâ÷àâñÿ ó Êè¿âñüêîìó
ã³äðîìåë³îðàòèâíîìó ³íñòèòóò³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ ãàçåò "Êîë-
ãîñïíå ñåëî" ("Ñ³ëüñüê³ â³ñò³"), "Ìîëîäü Óê-
ðà¿íè", áóâ êîðåñïîíäåíòîì Âñåñîþçíîãî ðàä³î ïî
Óêðà¿í³. Íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè òà ìåäàëÿìè.
Çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ ÓÐÑÐ. 

Àâòîð çá³ðîê "Äàðóþ ëþäÿì ï³ñíþ", "Íå-
çàê³í÷åíà ñîíàòà", "ßê òåáå íå ëþáèòè",
"Äîáð³ñòü", "Ïàõó÷èé õë³á", "Äî îñòàííüîãî ïà-
òðîíà", "Ñåðöþ ñï³âàºòüñÿ", "Çà Áåðåçîâîþ Ðóä-
êîþ", "Êîëè òè ç³ ìíîþ", "Õëåá è ïåñíÿ", "Áåðå-
çîâèé äçâ³í", "Âèáðàíå", "Äîðîãà ñïàäùèíè"; áà-
ãàòüîõ ïîïóëÿðíèõ ï³ñåíü. Òâîðè ïåðåêëàäàëèñÿ
á³ëîðóñüêîþ, êàçàõñüêîþ, òàäæèöüêîþ, ìîëäàâñü-
êîþ, à òàêîæ àíãë³éñüêîþ, í³ìåöüêîþ, ôðàíöóçü-
êîþ ìîâàìè. Çà ï³ñí³, ùî íàïèñàí³ ó ñï³âäðóæíîñò³
ç êîìïîçèòîðîì ². Øàìî, óäîñòîºíèé Äåðæàâíî¿
ïðåì³¿ ÓÐÑÐ ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà (1976).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1963 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ñóâîðîâà, 19-À.

Ïîìåð 16 ñ³÷íÿ 1989 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâî-
ìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 1-2-5).

ÄÌÈÒÐÎ 
ËÓÖÅÍÊÎ
ïîåò
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Îëåêñàíäð Ðîìàíîâè÷ Ìàçóðêåâè÷ íàðîäèâñÿ

9 âåðåñíÿ 1913 ð. â ñ. Æàáîêðè÷àõ Òóëü÷èíñüêîãî

ð-íó Â³ííèöüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Â³ííèöüêèé

ïåä³íñòèòóò (1930). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿

â³éíè. Ïðàöþâàâ íà âèêëàäàöüê³é òà íàóêîâ³é ðî-

áîò³. Ç 1965 ð. - î÷îëþâàâ â³ää³ë Íàóêîâî-äîñë³äíî-

ãî ³íñòèòóòó ïåäàãîã³êè. Äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ íà-

óê, ïðîôåñîð, àêàäåì³ê ÀÏÍ ÑÐÑÐ. 

Àâòîð äîñë³äæåíü: "Ïèñüìåííèê ³ æèòòÿ",

"Âèõîâíà ñèëà õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè", "Ìåòîä ³

òâîð÷³ñòü" òà ³í.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1959 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Òîëñòîãî, 15.

Ïîìåð 8 æîâòíÿ 1995 ð. 
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ÎËÅÊÑÀÍÄÐ
ÌÀÇÓÐÊÅÂÈ×
ë³òåðàòóðîçíàâåöü,
êðèòèê

Ãíàò Ïåòðîâè÷ Ìàéñòðåíêî íàðîäèâñÿ 6

ñ³÷íÿ 1934 ð. â ñ. Çàáóÿíí³ Ìàêàð³âñüêîãî ð-íó íà

Êè¿âùèí³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò íàðîäíîãî

ãîñïîäàðñòâà (1970). 

Àâòîð êíèæîê "Íåçâè÷àéí³ ïàñàæèðè",

"Âåñíÿíèé ïåðåäçâ³í", "Êîìó ñï³âàâ æàéâ³ð",

"Õòî êîãî ï³éìàâ". Îêðåì³ îïîâ³äàííÿ

ïåðåêëàäåíî áðàòí³ìè ìîâàìè. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1984 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Ïîë³íè Îñèïåíêî, òåïåð Ñòð³òåíñüê³é,11.

Ïîìåð 16 ëèñòîïàäà 1987 ð. Ïîõîâàíèé

ñ.Çàáóÿíí³, Ìàêàð³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿

îáëàñò³.

ÃÍÀÒ 
ÌÀÉÑÒÐÅÍÊÎ
ïðîçà¿ê
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ßê³â Âàñèëüîâè÷ Ìàéñòðåíêî íàðîäèâñÿ 12

æîâòíÿ 1903 ð. â ì. Îï³øí³ íà Ïîëòàâùèí³.

Çàê³í÷èâ Õàðê³âñüêèé ³íñòèòóò íàðîäíîãî ãîñïî-

äàðñòâà (1926) òà àñï³ðàíòóðó ïðè ²íñòèòóò³

ë³òåðàòóðè ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà ÀÍ ÓÐÑÐ. 

Àâòîð ï'ºñ: "Â³äâàæíà Ìàðèíêà", "Äîðîã³

ãîñò³", "Ïîåìà ïðî ëþáîâ", "²âàñåâà ïðèãîäà",

"Ðàä³ñíà çóñòð³÷", "Ïåðâ³ñòîê", "Äåâ'ÿòå êîëî

ïåêëà", "Ìàéîð Ðàä÷åíêî", "Íåçàáóòíÿ Íàä³ÿ",

"Çíàé íàøèõ", "Â ïîøóêàõ ñêàðáó", "Ó äîáðó

ïóòü" òà áàãàòüîõ ³íøèõ; ïîâ³ñòåé "Çåìëå ìîÿ!",

"Ñêàðá ñòàð³éøèíè Ïåðìÿòè". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1962 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Òîëñòîãî, 22.

Ïîìåð 4 êâ³òíÿ 1987 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñîâî-

ìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 32).
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ßÊ²Â 
ÌÀÉÑÒÐÅÍÊÎ
äðàìàòóðã,
ïðîçà¿ê

Ôåä³ð Þð³éîâè÷ Ìàê³â÷óê íàðîäèâñÿ 9 âåðåñ-
íÿ 1912 ð. â ñ. Êîðäàø³âö³ Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó
Â³ííèöüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ïåä³íñòèòóò
(1945). Ç 1931 ð. ïðàöþâàâ ó ïðåñ³, ñåêðåòàðåì
ïðàâë³ííÿ Ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â ÓÐÑÐ. Çàñëóæåíèé
ïðàö³âíèê êóëüòóðè ÓÐÑÐ. 

Ñåðåä òâîð³â: "Ðåïîðòàæ ç òîãî ñâ³òó", "Çà-
ìóæåì ³ âäîìà", "Ïðî äîáðå ³ ïðî çëå", "×îðò
øòîâõíóâ", "Ëþáå é íå ëþáå", "Ëþáîâ ³ ïàðà-
ãðàô", "Â³íåãðåò ç ïåðöåì", "Àíôàñ ³ ïðîô³ëü",
"Äîðîã³ ìî¿ îäíîïåð÷àíè"; êíèæîê äëÿ ä³òåé "Ïó-
øîê ³ Äðóæîê" òà "Çóñòð³÷ äðóç³â", íàïèñàíèõ ó
ñï³âàâòîðñòâ³ ç Ï. Ãëàçîâèì. Çà ñàòèðè÷íèé "Ðå-
ïîðòàæ ç òîãî ñâ³òó" óäîñòîºíèé Ðåñïóáë³êàíñüêî¿
ïðåì³¿ ³ì. ß. Ãàëàíà (1967).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1951 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà
âóëèö³ Òîëñòîãî, 25.

Ïîìåð 4 ãðóäíÿ 1988 ð. Ïîõîâàíèé íà Ì³ñüêî-
ìó (Áåðê³âö³)êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 73-1-
21À).

ÔÅÄ²Ð 
ÌÀÊ²Â×ÓÊ
ïðîçà¿ê,
ãóìîðèñò
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Ìèõàéëî Îëåêñàíäðîâè÷ Ìàêñèìîâè÷ íàðî-
äèâñÿ 15 âåðåñíÿ 1804 ð. íà õóòîð³ Òèìê³âùèí³ íà
×åðêàùèí³. 1812 ð. âñòóïèâ äî Íîâãîðîä-Ñ³âåðñü-
êî¿ ã³ìíàç³¿, à 1819 - äî Ìîñêîâñüêîãî óí³âåðñèòå-
òó, ÿêèé çàê³í÷èâ 1823 ð. Â 1834-35 ðð. - ïåðøèé
ðåêòîð Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó. 1845 ð. âèéøîâ ó
â³äñòàâêó ³ îñåëèâñÿ íà Ìèõàéëîâ³é Ãîð³, äå ïðî-
æèâ ìàéæå 30 ðîê³â. 

Â³äîì³ éîãî ïðàö³: ç ïðèðîäîçíàâñòâà - "Ïðî
ñèñòåìè ðîñëèííîãî öàðñòâà", "Ðîçäóìè ïðî ïðè-
ðîäó"; ç ³ñòîð³¿ Êè¿âñüêî¿ äåðæàâè - "²ñòîðè÷í³ ëè-
ñòè äî êîçàê³â ïðèäí³ïðîâñüêèõ", "Äîñë³äæåííÿ
ïðî ãåòüìàíà Êîíàøåâè÷à-Ñàãàéäà÷íîãî", "Ðîç-
ïîâ³äü ïðî Êîë³¿âùèíó"; çá³ðêè: "Ìàëîðîñ³éñüê³
ï³ñí³", "Óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ ï³ñí³"; ñòàòò³ ïðî êëà-
ñèô³êàö³þ ñëîâ'ÿíñüêèõ ìîâ.

Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü àëüìàíàõ³â "Äåííèöÿ"
(1830-34), "Êèåâëÿíèí" (1840, 1841, 1850), "Óê-
ðàèíåö" (1859, 1864). Àâòîð åòèìîëîã³÷íîãî óê-
ðà¿íñüêîãî ïðàâîïèñó òàê çâàíî¿ "ìàêñèìî-
âè÷³âêè". Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà Ïå÷åðñüêó â áó-
äèíêó Ñåìåíþòè. Ó Êèºâ³ îäíà ç âóëèöü íàçâàíà
éîãî ³ì'ÿì. 

Ïîìåð Ì. Ìàêñèìîâè÷ 22 ëèñòîïàäà 1873 ð.,
ïîõîâàíèé íà õóòîð³ Ìèõàéëîâ³é Ãîð³, òåïåð ñ.
Ïðîõîð³âêà Êàí³âñüêîãî ð-íó ×åðêàñüêî¿ îáë.
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ÌÈÕÀÉËÎ 
ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× 
âèäàâåöü, 

³ñòîðèê 

ªâãåí Ôèëèìîíîâè÷ Ìàëàíþê íàðîäèâñÿ 20
ñ³÷íÿ 1897 ð. â Íîâîàðõàíãåëüñüêîìó íà Ê³ðîâî-
ãðàäùèí³. Çàê³í÷èâ ªëèñàâåòãðàäñüêå ðåàëüíå
ó÷èëèùå. Íàâ÷àâñÿ â Êè¿âñüêîìó â³éñüêîâîìó ó÷è-
ëèù³. Âîþâàâ ó àðì³¿ Ñ. Ïåòëþðè - áóâ ñîòíèêîì
Àðì³¿ ÓÍÐ. ²ç â³éñüêîì ïåðåéøîâ çà Çáðó÷. Ïåðå-
áóâàâ ó Ïîëüù³, íàâ÷àâñÿ â Ïîäºáðàäàõ(×åõîñëî-
âà÷÷èíà). Ó 1945ð. âè¿õàâ ó Í³ìå÷÷èíó, à â 1949-
ìó - åì³ãðóâàâ ó ÑØÀ (ó Íüþ-Éîðê). 

Àâòîð çá³ðîê: "Ñòèëåò ³ ñòèëîñ" , "Ãåð-
áàð³é", "Çåìëÿ é çàë³çî", "Çåìíà Ìàäîííà",
"Ïåðñòåíü Ïîë³êðàòà", "Âèáðàí³ ïîåç³¿", "Âëà-
äà", "Ï'ÿòà ñèìôîí³ÿ", "Îñòàííÿ âåñíà", "Ñåð-
ïåíü", "Ïåðñòåíü ³ ïîñîõ". Â åì³ãðàö³¿ âèéøëè éî-
ãî ³ñòîð³îñîô³÷í³ åñå, ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷í³ òà
ïóáë³öèñòè÷í³ ñòàòò³ ("Êðóòè. Íàðîäèíè íîâîãî
óêðà¿íöÿ", "Íàðèñè ç ³ñòîð³¿ íàøî¿ êóëüòóðè", "Äî
ïðîáëåìè áîëüøåâèçìó"). 

Ïîìåð 16 ëþòîãî 1968 ð. â Íüþ-Éîðêó. Ïîõî-
âàíèé íà êëàäîâèù³ Áàâíä Áðóêó.

ªÂÃÅÍ 
ÌÀËÀÍÞÊ 
ïîåò, ïóáë³öèñò,
ë³òåðàòóðîçíàâåöü 
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Ôåä³ð Ìèõàéëîâè÷ Ìàëèöüêèé íàðîäèâñÿ 1

áåðåçíÿ 1900 ð. â ñ. Äîëãîáè÷åâ³ íà Õîëìùèí³

(Ïîëüùà). Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò íàðîäíî¿

îñâ³òè (1929). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Íàãîðîäæåíèé îðäåíîì Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 2-ãî ñò.,

ìåäàëÿìè.

Ñåðåä òâîð³â: "Ãðîçè íàä ñìåðåêàìè" , "Öâ³ò

ëîìèêàìåíþ", "Îáæèíêè", "Áèñòðèé Áóã", "Íà

ïàíñüêèõ ëàíàõ", "Òèõ äí³â íå çàáóòè", "Çàãðàâè

íàä Áóãîì" ³ çá³ðêè ï³ñåíü "Íà êðèëàõ ï³ñí³".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1959 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà Ðóñàí³âñüê³é íàáåðåæí³é, 12.

Ïîìåð 22 ëèïíÿ 1988 ð. Ïîõîâàíèé íà

Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 3 ñòàðîãî

êëàäîâèùà).
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ÔÅÄ²Ð 
ÌÀËÈÖÜÊÈÉ
ïîåò, ïðîçà¿ê

Àíäð³é Ñàì³éëîâè÷ Ìàëèøêî íàðîäèâñÿ 14 ëèñòîïàäà
1912 ð. â Îáóõîâ³ Êè¿âñüêî¿ îáë. Íàâ÷àâñÿ â ìåäè÷íîìó
òåõí³êóì³, çàê³í÷èâ ë³òåðàòóðíèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî
²íñòèòóòó íàðîäíî¿ îñâ³òè (1932). Â÷èòåëþâàâ â Îâðó÷³,
ïðàöþâàâ ó ïðåñ³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ï³ñëÿ â³éíè
áóâ â³äïîâ³äàëüíèì ðåäàêòîðîì æóðíàëó "Äí³ïðî" (1944-
1947. Ñåðåä òâîð³â: "Âåñíÿíà êíèãà", "Ï'ÿòü ïîåì", "Çà
ñèí³ì ìîðåì" "Ñåðöå ìîº¿ ìàòåð³" , "Â³ùèé ãîëîñ", "Òàðàñ
Øåâ÷åíêî. Äðàìàòè÷íà ï³ñíÿ" , "Ïåðñòåíü", "Ïðîìåòåé",
"Ñèí³é ë³òîïèñ", "Ñåðïåíü äóø³ ìîº¿"; äðàìàòè÷íî¿ ïîåìè
"Àðñåíàë"; êíèæîê ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ íàðèñ³â "Äóìêè
ïðî ïîåç³þ", "Ñëîâî ïðî ïîåòà. Ì. Ò. Ðèëüñüêèé òà éîãî
òâîð÷³ñòü". Ë³ðè÷í³ òâîðè ïîåòà- "Êè¿âñüêèé âàëüñ", "Ï³ñíÿ
ïðî ðóøíèê", "Ñòåæèíà" òà ³í. ñòàëè íàðîäíèìè ï³ñíÿìè.
Ïåðåêëàäàâ òâîðè Î. Ïóøê³íà, Î. Òâàðäîâñüêîãî, Î. Ïðî-
êîô'ºâà, ß. Êóïàëè, À. Êóëåøîâà, Â. Ïøàâåëè, Ã. Ãåéíå, Ô.
Ïðåøåðíà, ß. ²âàøêåâè÷à òà ³í. Çà ïîåìó "Ïðîìåòåé" ³
çá³ðêó "Ë³ðèêà" óäîñòîºíèé Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ÑÐÑÐ (1947);
çà êíèãó "Çà ñèí³ì ìîðåì" ³ öèêë â³ðø³â "Äîðîãà ï³ä ÿâîðà-
ìè"-Äåðæàâíèõ ïðåì³é ÑÐÑÐ (1951, 1969); çà çá³ðêó "Äà-
ëåê³ îðá³òè"-Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ÓÐÑÐ ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà
(1964).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1936 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âóë.
Ëåí³íà òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68, äå â³äêðèòî ìåìîð³àëüíó
äîøêó. Éîãî ³ìåíåì íàçâàíî âóëèö³ â Êèºâ³, Îáóõîâ³, Îâðó÷³,
øêîëè â Îáóõîâ³ òà Îâðó÷³, òåïëîõ³ä íà Äí³ïð³.

Ïîìåð 17 ëþòîãî 1970 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâîìó êëà-
äîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 1, öåíòðàëüíà àëåÿ). Àâòîðè íàäãðîá-
êà - Ã.Í.Êàëü÷åíêî òà  À.Ô.²ãíàùåíêî.

ÀÍÄÐ²É 
ÌÀËÈØÊÎ
ïîåò
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Âàëåíòèíà Àíäð³¿âíà Ìàëèøêî íàðîäèëàñÿ
29 ãðóäíÿ 1937 ð. â Êèºâ³; äîíüêà ïîåòà À.Ìàëèø-
êà. Çàê³í÷èëà ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî
äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó (1960). Ïðàöþâàëà â
ðåñïóáë³êàíñüê³é ïðåñ³, çîêðåìà â ðåäàêö³¿ ãàçåòè
"Ç³ðêà", ðåäàêòîðîì âèäàâíèöòâà "Âåñåëêà".

Àâòîðêà ïîåòè÷íèõ çá³ðîê: "Ñàøêî - ïîåò ³
ñóðìà÷", "Æóðàâë³ äèòèíñòâà", "Ùî íà ñåðöå
ëÿãëî", "Ñâ³ò ì³é áåíòåæíèé", "Íàø äîáðèé
ä³ì", "Ïåðåä ñâîºþ ñîâ³ñòþ ñòîþ", "Ñòåæèíà",
"Îñòðîâè äîáðîòè", "Òðè ÿâîðè", "Äîòîðê",
"Ìàòåðèíêà", Ïåðåä ñâîºþ ñîâ³ñòþ", "Í³÷îãî,
êð³ì çèìè"; ñöåíàð³¿â äîêóìåíòàëüíîãî (çîêðåìà
"Êîõàííÿ ìîº íåïðèõîâàíå") ³ ìóëüòèïë³êàö³éíî-
ãî ê³íî; äîêóìåíòàëüíî¿ ïîâ³ñò³ "Òàòó, ÿ ëþáëþ
òåáå".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1974 ð. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³
íà âóëèö³ Ïóøê³íñüêà, 21.

Ïîìåðëà 17 òðàâíÿ 2005 ð. Ïîõîâàíà íà
Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà
49-35-17).
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ÂÀËÅÍÒÈÍÀ 
ÌÀËÈØÊÎ
ïîåòåñà, ïðîçà¿ê

²âàí Îëåêñàíäðîâè÷ Ìàíæàðà íàðîäèâñÿ 1

ñåðïíÿ 1930 ð. â ñ. Æîâòíåâîìó Á³ëîï³ëüñüêîãî

ðàéîíó íà Ñóìùèí³. Çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò æóð-

íàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1954). Ïðà-

öþâàâ ó ïðåñ³. 

Àâòîð çá³ðîê ãóìîðåñîê, áàéîê òà æàðò³â

"Ã³ðêà ïðàâäà", "Ãåòü ñì³òòÿ áåç âîðîòòÿ",

"Ò³íü ïðîòè ñîíöÿ", "Áàéêè òà ãóìîðåñêè", "Â

îäí³ì ïåðåâåñë³".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1957 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà Ðóñàí³âñüê³é íàáåðåæí³é, 4.

Ïîìåð 6 ñ³÷íÿ 2004 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñîâîìó

êëàäîâèù³ â Êèºâ³ (ä³ëÿíêà 41-11-6).

²ÂÀÍ 
ÌÀÍÆÀÐÀ
ïîåò-ãóìîðèñò
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Âîëîäèìèð Àíòîíîâè÷ Ìàíÿê íàðîäèâñÿ 6 ëè-

ñòîïàäà 1934 ð. â ñ. Êðèøòîï³âö³ Âîëî÷èñüêîãî

ðàéîíó Õìåëüíèöüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò

æóðíàë³ñòèêè Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1956).

Ïðàöþâàâ ó øàõò³, íà çàâîä³, â ðåäàêö³ÿõ ãàçåò,

íà ðàä³î, ó âèäàâíèöòâ³. 

Ñåðåä òâîð³â: "Ìîðå Ä³ðàêà"; äîêóìåíòàëü-

íèõ ïîâ³ñòåé: "Áàëàäà ïðî ÷îðíîçåì" , "Âîñüìèé

äåíü òèæíÿ" ; ðîìàí³â "² ç³éøîâ äåíü", "Áîðîç-

íè", "Âèñîê³ áåðåãè çåìë³", "Ïîä³ëëÿ". Çà Êíèãó-

Ìåìîð³àë "33-é: Ãîëîä" íàãîðîäæåíèé Äåðæàâ-

íîþ ïðåì³ºþ ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà (1993, ó ñï³âàâ-

òîðñòâ³, ïîñìåðòíî). Òâîðè âèõîäèëè ðîñ³éñüêîþ,

â³ðìåíñüêîþ, êàçàõñüêîþ, ðóìóíñüêîþ ìîâàìè.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1967 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. ×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 52.

Çàãèíóâ â àâòîêàòàñòðîô³ 15 ÷åðâíÿ 1992 ð.

Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿí-

êà 52-À).
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ÂÎËÎÄÈÌÈÐ 
ÌÀÍßÊ
ïðîçà¿ê

ßê³â Àíäð³éîâè÷ Ìàðêîâè÷ íàðîäèâñÿ 1696 ð.

Íàâ÷àâñÿ â Êèºâî-Ìîãèëÿíñüê³é àêàäåì³¿.

Çàê³í÷èâøè íàâ÷àííÿ â 1713 ð., Ìàðêîâè÷ â³ääàâ

ïåðåâàãó ñâ³òñüê³é ä³ÿëüíîñò³ òà ñëóæá³ â êîçàöü-

êîìó â³éñüêó. 1718 ð. áóâ óäîñòîºíèé ãåòüìàíîì

².Ñêîðîïàäñüêèì çâàííÿ â³éñüêîâîãî òîâàðèøà, à

1721 ð. ï³äâèùåíèé â ðàíã áóí÷óêîâîãî òîâàðèøà. 

ß. Ìàðêîâè÷ - îäèí ç íàéîñâ³÷åí³øèõ ëþäåé

ñâîãî ÷àñó. Äîáðå âîëîä³â ïîëüñüêîþ, í³ìåöüêîþ,

ôðàíöóçüêîþ, ëàòèíñüêîþ ìîâàìè. Ïèñàâ ïðîçîâ³

é â³ðøîâàí³ òâîðè, çîêðåìà íà ìîòèâè ïñàëì³â, à

òàêîæ êîìïîçèö³¿ íà òåìè ïðîïîâ³äåé. Ïåðåêëàäàâ

ç ëàòèíè. Çàëèøèâ ö³íí³ ãåíåàëîã³÷í³ íîòàòêè.

Íàéâèçíà÷í³øèì òâîðîì Ìàðêîâè÷à º éîãî "Ùî-

äåííèê", ùî îõîïëþº ï³âñòîë³òíþ ³ñòîð³þ ³ ñêëà-

äàºòüñÿ ç äåñÿòè ðóêîïèñíèõ êíèã. 

Ïîìåð 9 ëèñòîïàäà 1770 ð. 

ßÊ²Â 
ÌÀÐÊÎÂÈ×
ïèñüìåííèê, 
ïåðåêëàäà÷
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Þõèì Ìàðêîâè÷ Ìàðòè÷ (Ìîðäóõ Øàºâè÷
Ô³íêåëüøòåéí ) íàðîäèâñÿ 28 ÷åðâíÿ 1910 ð. â
Êèºâ³. Çàê³í÷èâ ó Êèºâ³ Óêðà¿íñüêèé ³íñòèòóò
ë³íãâ³ñòè÷íî¿ îñâ³òè (1933). Ïðàöþâàâ ó ðå-
äàêö³ÿõ ãàçåò ³ æóðíàë³â, äî â³éíè áóâ
â³äïîâ³äàëüíèì ðåäàêòîðîì "Ë³òåðàòóðíî¿ ãàçå-
òè". Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 

Ñåðåä òâîð³â: "Í. Ì. Óæâ³é", "Äåíü íàðîä-
æåííÿ", "Ñ³ìíàäöÿòà ïðîôåñ³ÿ", "Êè¿âñüêà
ïîâ³ñòü"; á³îãðàô³÷í³ ïîâ³ñò³ òà îïîâ³äàííÿ:
"Îëåêñàíäð Áîãîìîëåöü", "Ïîâ³ñòü ïðî íàðîäíîãî
àðòèñòà", "Êðàïë³ çîëîòîãî äîùó", "²ñêðè æèâîãî
âîãíþ", "Õë³á ³ äî õë³áà", "ßáëóêî ï³çíàííÿ",
"Ïîë³íà Âîëîäèìèð³âíà Êóìàí÷åíêî", "²âàí Êà-
ðàñü øóêàº íàùàäê³â", "Çóñòð³÷³ áåç ïðîùàíü",
"² ñòåæêà äî êðèíèö³", "Êàí³âñüê³ âå÷îðè", "Ñòà-
ðèé òåàòðàëüíèé êâèòîê", "Òåïëî ð³äíîãî äîìó",
"Äîáðèäåíü, óñì³øêî".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1940 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Âåëèê³é Æèòîìèðñüê³é, 8-Á.

Ïîìåð 27 ëèïíÿ 1981 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 33).
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ÞÕÈÌ 
ÌÀÐÒÈ×
ïðîçà¿ê

Ìèêîëà ²âàíîâè÷ Ìàðô³ºâè÷ íàðîäèâñÿ 20

áåðåçíÿ 1898ð. â ñ. ²ñïàñ³ Âèæíèöüêîãî ð-íó íà Áó-

êîâèí³. Çàê³í÷èâ ×åðí³âåöüêèé ó÷èòåëüñüêèé

³íñòèòóò (1920), àñï³ðàíòóðó ïðè ²íñòèòóò³ ìî-

âîçíàâñòâà ÀÍ ÓÐÑÐ (1933). Êàíäèäàò ô³ëî-

ëîã³÷íèõ íàóê. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íàãî-

ðîäæåíèé îðäåíîì Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 2-ãî ñò.,

×åðâîíî¿ Ç³ðêè ³ ìåäàëÿìè. 

Àâòîð êíèæîê â³ðø³â ³ ïîåì: "Ì³æ âåðõàìè",

"Êâ³òè", "Ìèêîëà Øóãàé", "Ãàëàòà", "Ïî-

âñòàíö³", "Áóêîâèí³", "×åðåìîøå, áðàòêó ì³é";

ïîâ³ñòåé "Ïðîòè áîÿð", "Êðóò³æ" .

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1957 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà áóëüâàð³ Ëèõà÷îâà, 8 -Á.

Ïîìåð 2 âåðåñíÿ 1967 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 13).

ÌÈÊÎËÀ 
ÌÀÐÔ²ªÂÈ× 
ïîåò, ïðîçà¿ê

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â

НБ
 Н
ПУ

 ім
ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



Òåðåíü (Òåðåíò³é) Ãåðìàíîâè÷ Ìàñåíêî íà-
ðîäèâñÿ 10 ëèñòîïàäà 1903 ð. â ñ. Ãëîäîñàõ Íîâîóê-
ðà¿íñüêîãî ð-íó Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ ó
Õàðêîâ³ Êîìóí³ñòè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì. Àðòåìà
(1930). Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ ãàçåò, æóðíàë³â, íà
ðàä³îñòàíö³¿ ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà. 

Ïî÷àâ äðóêóâàòèñÿ 1924 ð. Àâòîð çá³ðîê:
"Ñòåïîâà ì³äü" "Ï³âäåííå ìîðå", "Ë³ðè÷í³ ïî-
åìè", "Êëþ÷ ï³ñåíü", "Áåòîíÿð Ìàðóñ³í (ë³ðîïîå-
ìà)", "Ï'ÿòíàäöÿòà âåñíà", "Íàøà Àç³ÿ", "Êíè-
ãà ë³ðèêè", "Íîâ³ ïîåç³¿", "Â³ò÷èçíÿíà", "Â³ðø³ òà
ïîåìè", "Ã³ðñüê³ äîðîãè", "Ó ñòàí³ âî¿í³â",
"Ñð³áíà äîðîãà", "Öâ³ò çåìë³", "Êè¿âñüê³ êàøòà-
íè", "Âåñíÿí³ æóðàâë³", "ßê ïàõíå çåìëÿ", "Ï³ñíÿ
ìèðó", "Áàãðÿí³ æîðæèíè"; ðîìàíó ó â³ðøàõ
"Ñòåï", ïðîçîâî¿ êíèæêè "Ðîìàí ïàì'ÿò³", çá³ðîê
íàðèñ³â, ñòàòåé òà êíèæîê äëÿ ä³òåé, Òâîð³â ó 2-õ
ò., "Âèáðàíîãî".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåð 6 ñåðïíÿ 1970 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 20). Àâòîð
ïàì'ÿòíèêà ñêóëüïòîð À.Â. Í³ìåíêî.
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ÒÅÐÅÍÜ 
ÌÀÑÅÍÊÎ
ïîåò

Îëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Ìàò³éêî íàðîäèâñÿ 6
ëèñòîïàäà 1919 ðîêó â ñ. ¯âêàõ Áîãóñëàâñüêîãî
ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ïå-
äàãîã³÷íèé ³íñòèòóò (1947). Ç 1947-ãî ïî 1987 ðî-
êè áóâ íà æóðíàë³ñòñüê³é ðîáîò³; ïðàöþâàâ çà-
ñòóïíèêîì ðåäàêòîðà ãàçåòè "Ñ³ëüñüê³ â³ñò³".

Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, íàãîðîäæåíèé
îðäåíàìè é ìåäàëÿìè. Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê
êóëüòóðè Óêðà¿íè.

Àâòîð ïîåòè÷íèõ êíèæîê: "Íà ñòð³ëü-âîä³",
"Äåíü ïî÷èíàºòüñÿ ñîíöåì", "Æèâîöâ³ò", "Äîáðà
â³ñòü", "Ï³ñíÿ ç Ðîñ³", "Ï³ä âèñîêèìè æàéâîðà-
ìè", "Ðîñü îæèíîâà", "Ïîåç³¿", "Ñîëäàòñüêî¿
ìóæíîñò³ í³æí³ñòü" (ó ñï³âàâòîðñòâ³).Ëàóðåàò
ïðåì³¿ ³ì. Ï.Òè÷èíè (2001) çà çá³ðêó "Ò³íü áäæî-
ëè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1974 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Àíð³ Áàðáþñà, 56.

Ïîìåð 15 ñ³÷íÿ 2005 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
ìîâó ñòàðîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 4-À).

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÌÀÒ²ÉÊÎ
ïîåò, ïóáë³öèñò

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â
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Äìèòðî Òèõîíîâè÷ Ìåãåëèê íàðîäèâñÿ 9 ëèñ-

òîïàäà 1924 ð. â ñ. Øèë³âö³ Ðåøåòèë³âñüêîãî ð-íó

íà Ïîëòàâùèí³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íà-

ãîðîäæåíèé ìåäàëÿìè. Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³. 

Àâòîð çá³ðîê: "Ñîíöå íàä Ïîë³ññÿì", "Çàñâè-

ñòàëè êîçà÷åíüêè", "Ðóøíè÷îê", "Ãîëóáîê", "Çà-

êîõàí³ â³òðè", "Çåëåíèé ä³ì", "Êàëèíà", "Ñòåïîâ³

îðëè", "Ñïîê³éíå ïîëóì'ÿ", "Ðîçìîâà ç ïå-

ðåï³ëêîþ", "Äå øóìëÿòü òîïîë³".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1966 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Âîëãîãðàäñüêà,31.

Ïîìåð 9 ñåðïíÿ 1985 ð. Ïîõîâàíèé íà Ñîâñü-

êîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 6).
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ÄÌÈÒÐÎ 
ÌÅÃÅËÈÊ
ïîåò

Âîëîäèìèð Îëåêñàíäðîâè÷ Ìåëüíèê íàðîäèâ-
ñÿ 4 ÷åðâíÿ 1941 ð. â ì. Í³æèí³ íà ×åðí³ã³âùèí³.
Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî äåð-
æàâíîãî óí³âåðñèòåòó (1966). Äîêòîð ô³ëî-
ëîã³÷íèõ íàóê. Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³. 

Àâòîð êíèæîê: "Ñþæåòè. Êîíôë³êòè. Õàðàê-
òåðè", "Ìóæí³ñòü äîáðîòè", "Ä³ºâ³ñòü õóäîæíü-
îãî ñëîâà" (ó ñï³âàâòîðñòâ³), "Âàëåð'ÿí Ï³äìî-
ãèëüíèé", "Ñóâîðèé àíàë³òèê äîáè", "Ç ïîðîãà
ñìåðò³...Ïèñüìåííèêè Óêðà¿íè - æåðòâè
ñòàë³íñüêèõ ðåïðåñ³é". Ñï³âàâòîð áàãàòüîõ ë³òå-
ðàòóðíî-êðèòè÷íèõ âèäàíü. Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ìåí³
Î. Á³ëåöüêîãî (1986); ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿
³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà (1996, ó ñï³âàâòîðñòâ³) çà íà-
â÷àëüíèé ïîñ³áíèê "²ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè
ÕÕ ñò." Ó 2-õ òîìàõ (1993-1995)

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1976 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. ×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 39.

Ïîìåð 17 ëèïíÿ 1997 ð. Ïîõîâàíèé íà
Ï³âí³÷íîìó êëàäîâèù³ Êèºâà.

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ 
ÌÅËÜÍÈÊ 
êðèòèê, 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü
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Âîëîäèìèð Êîíîíîâè÷ Ìåëüíèê íàðîäèâñÿ 20

ëèïíÿ 1921 ð. â ñ. Êóðàø³âö³ Áàðñüêîãî ðàéîíó

Â³ííèöüêî¿ îáë. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íà-

ãîðîäæåíèé ìåäàëÿìè. Ï³ñëÿ äåìîá³ë³çàö³¿ ïðàöþ-

âàâ â Óêðà¿íñüêîìó óïðàâë³íí³ öèâ³ëüíîãî ïîâ³òðÿ-

íîãî ôëîòó. 

Ïèñàâ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Àâòîð ïîâ³ñòåé:

"Èñòðåáèòåëè" òà "Ñóäèìûå ñîâåñòüþ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1953 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà áóëüâàð³ Ëèõà÷îâà, 8- Á.

Ïîìåð 10 âåðåñíÿ 1970 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 20).
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ÂÎËÎÄÈÌÈÐ 
ÌÅËÜÍÈÊ
ïðîçà¿ê

Ãðèã³ð (Ãðèãîð³é) ßêîâè÷ Ìåëüíèê íàðîäèâ-

ñÿ 12 ÷åðâíÿ 1927 ð. â ñ. Íîâîïàâë³âö³ Ìåæ³âñüêî-

ãî ð-íó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáë. Ïðàöþâàâ ó ðå-

äàêö³ÿõ ãàçåò, ç 1966 ïî 1986 ð.- íà÷àëüíèê óï-

ðàâë³ííÿ, äèðåêòîð ïðîãðàì Äåðæòåëåðàä³î ÓÐÑÐ.

Àâòîð êíèæîê ñàòèðè òà ãóìîðó: "Êîæíîìó

ïî çàñëóç³", "Àíòèòóç", "Çàïðîãðàìîâàíà Ñåêëå-

òà", "Åôåêò Ãîïêàëà", "Ðîçá³éíèê ó ñìåòàí³".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1973 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ ²íäóñòð³àëüí³é, 42.

Ïîìåð 11 ñåðïíÿ 1990 ð. 

ÃÐÈÃ²Ð 
ÌÅËÜÍÈÊ
ïðîçà¿ê
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Îíèñèì Ïåòðîâè÷ Ìåëüíèê íàðîäèâñÿ 3 áå-

ðåçíÿ 1923 ð. â ñ. Êðàñíîñòàâö³ Ìàíüê³âñüêîãî

ðàéîíó íà ×åðêàùèí³. Íàâ÷àâñÿ â Êè¿âñüêîìó ïå-

äàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿

â³éíè. Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³, áóâ â³äïîâ³äàëüíèì ñåê-

ðåòàðåì ãàçåòè "Ìîëîäü Óêðà¿íè". Ïî÷àâ äðóêó-

âàòèñü ç 1946 ð. 

Àâòîð çá³ðîê ïîåç³é: "Ãóöóëè ñõîäÿòü ç ã³ð",

"Óêë³í òîá³, çåìëå!", "Ìè çðîñëè íà â³òðàõ"; ðî-

ìàíó "Íå ùåìè, ñåðöå"; ïîâ³ñòåé "Ïðî ùî äó-

ìàºø, ñèíó?", "×åòâåðòà íå çàãèíå". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1962 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Æàäàí³âñüêîãî, òåïåð Æèëÿíñüê³é

62/64.

Ïîìåð 12 âåðåñíÿ 1969 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 32-À-

25-3).
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ÎÍÈÑÈÌ 
ÌÅËÜÍÈÊ
ïîåò, ïðîçà¿ê

Âàñèëü Ëàçàðîâè÷ Ìèêèòàñü íàðîäèâñÿ 23

æîâòíÿ 1924 ð. â ñ. Æîâòîìó Ï'ÿòèõàòñüêîãî

ðàéîíó íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³. Çàê³í÷èâ Äí³ïðîïåò-

ðîâñüêèé óí³âåðñèòåò ((1951), àñï³ðàíòóðó. Äîê-

òîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð. Ó÷àñíèê Äðóãî¿

ñâ³òîâî¿ â³éíè, íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè ³ ìåäàëÿ-

ìè. 

Àâòîð êíèæîê: "Î.Â.Äóõíîâè÷", "Óêðà¿íñüêèé

ïèñüìåííèê-ïîëåì³ñò Ìèõàéëî Àíäðåëëà", "Ë³òå-

ðàòóðíèé ðóõ íà Çàêàðïàòò³ äðóãî¿ ïîëîâèíè XIX

ñò.", "Ãàëóçêà ìîãóòíüîãî äåðåâà", "Ïðîòè ôàëü-

ñèô³êàö³¿ ñïàäùèíè Ëåñ³ Óêðà¿íêè", "Ïðàâäà ïðî

Âàñèëÿ Ñòåôàíèêà", "²âàí Ôðàíêî - äîñë³äíèê óê-

ðà¿íñüêî¿ ïîëåì³÷íî¿ ë³òåðàòóðè". Îäèí ³ç àâòîð³â

êîëåêòèâíèõ ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ äîñë³äæåíü

"²ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1963 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Áîðîäÿíñüê³é, òåïåð Êðàñíîâà, 12.

Ïîìåð 20 áåðåçíÿ 1999 ð. 

ÂÀÑÈËÜ 
ÌÈÊÈÒÀÑÜ
êðèòèê,
ë³òåðàòóðîçíàâåöü,

åñå¿ñò

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â
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²âàí Ê³íäðàòîâè÷ Ìèêèòåíêî íàðîäèâñÿ 6
âåðåñíÿ 1897 ð. â ñ. Ð³âíîìó Íîâîóêðà¿íñüêîãî ð-íó
Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáë. Íàâ÷àâñÿ â Õåðñîíñüêîìó
â³éñüêîâî-ôåëüäøåðñüêîìó ó÷èëèù³, Îäåñüêîìó
ìåäè÷íîìó ³íñòèòóò³. Ç 1934 ð. - ñåêðåòàð
ïðàâë³ííÿ ÑÏÓ. Ó÷àñíèê Ì³æíàðîäíèõ àíòèôà-
øèñòñüêèõ êîíãðåñ³â íà çàõèñò êóëüòóðè â 1935 ð.
(Ïàðèæ) òà â 1937 ð. (Ìàäðèä). 

Ñåðåä òâîð³â: îïîâ³äàííÿ, ïîâ³ñò³, íàðèñè:
"Íà ñîíÿ÷íèõ ãîíàõ", "Áðàòè", "Âóðêàãàíè", "Ãà-
âðè¿ë Êèðè÷åíêî - øêîëÿð", "Ïèðèõâèð³ÿ",
"Áóäí³", "Òðèíàäöÿòà âåñíà", "Òîðò"; ðåïîðòàæ
"Ãîëóáè ìèðó"; ðîìàí "Ðàíîê"; ïîåìà "Âîãí³";
ï'ºñè "²äó", "Äèêòàòóðà", "Êàäðè", "Ñïðàâà
÷åñò³", "Ä³â÷àòà íàøî¿ êðà¿íè", "Ñîëî íà ôëåéò³",
"Äí³ þíîñò³"; Òâîðè â 3-õ ò. ×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç
1934 ð.

Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ ó áóäèíêó íà âóë. Ëåí³íà,
òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68, äå â³äêðèòî ìå-
ìîð³àëüíó äîøêó. Éîãî ³ì'ÿ íîñèòü âóëèöÿ â Êèºâ³
òà Ê³ðîâîãðàä³. Ìåìîð³àëüí³ äîøêè º â ñ.Ð³âíîìó,
â Ëàäàí³ Ïðèëóöüêîãî ð-íó òà â Îäåñ³ íà áóäèíêó
ìåäè÷íîãî ³íñòèòóòó, äå â³í íàâ÷àâñÿ.

Çàãèíóâ â³ä ðóê åíêàâåäèñò³â 4 æîâòíÿ 1937
ðîêó. Íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 2-
Á) ñèìâîë³÷íå ïîõîâàííÿ. Ïîðó÷ - ìîãèëà äðóæèíè
³ â³ðíîãî ïîì³÷íèêà ²âàíà Ê³íäðàòîâè÷à - Ç³íà¿äè
Ãðèãîð³âíè Ìèêèòåíêî. Àâòîðè ïàì'ÿòíèêà -
ñêóëüïòîð Á.Ãîðáàíü òà àðõ³òåêòîð Î.²ëü¿í.
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²ÂÀÍ 
ÌÈÊÈÒÅÍÊÎ 
ïðîçà¿ê, 
äðàìàòóðã 

Âàñèëü Ïåòðîâè÷ Ìèíêî íàðîäèâñÿ 14 ñ³÷íÿ
1902 ð. â ñ. Ìèíê³âö³ Âàëê³âñüêîãî ð-íó Õàðê³âñüêî¿
îáë. Íàâ÷àâñÿ â ðåì³ñíè÷îìó ó÷èëèù³, íà
ðîá³òôàö³ Õàðê³âñüêîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî
³íñòèòóòó ³ â Õàðê³âñüêîìó ³íñòèòóò³ íàðîäíî¿
îñâ³òè. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 

Ñåðåä òâîð³â: "Ìîÿ Ìèíê³âêà", "¯õàâ êîçàê
íà â³éíîíüêó"; êíèæêè ñïîãàä³â "Ç ïåðîì, ÿê ç áàã-
íåòîì"; êîìåä³é "Íå íàçèâàþ÷è ïð³çâèù", "Ìîâ-
÷àòè çàáîðîíåíî", "Íà õóòîð³ á³ëÿ Äèêàíüêè",
"Æåíèõ ç Àðãåíò³íè", "Äàâàéòå íå áóäåìî", "Êî-
ìåä³ÿ ç äâîìà ³íôàðêòàìè", "Íà äóøó íàñåëåí-
íÿ", "Óâàãà, Êàêàäó!", "Ïðèò÷à ïðî øëàãáàóì",
"Éîãî âåëè÷í³ñòü-êîðîâàé", Âèáðàí³ òâîðè â 2-õ ò. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Êîí÷à-Îçåðíà, 9.

Ïîìåð 30 ñ³÷íÿ 1989 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñîâî-
ìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 101-7-2Á).

ÂÀÑÈËÜ 
ÌÈÍÊÎ
äðàìàòóðã, 
ïðîçà¿ê
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Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷ Ìèòðîôàíîâ íàðîäèâñÿ

11 êâ³òíÿ 1929 ð. â ì. Êèºâ³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé

äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò (1954) òà àñï³ðàíòóðó. Ç

1957 ð. - íà ðåäàêö³éíî-âèäàâíè÷³é ðîáîò³. 

Àâòîð ïåðåêëàä³â ïîíàä Ç0 êíèæîê çà-

ðóá³æíèõ ïèñüìåííèê³â, çîêðåìà: Ì. Òâåíà,

Å.Õåì³íãóåÿ, Å. Êîëäóåëëà, Ò. Êàïîòå, Ð. Ï. Óîð-

ðåíà, Ð. Áðåäáåð³, Ñ. Ëüþ¿ñà, Ï. Àáðàãàìñà, Á.

Áðåõòà, Ã. Á³÷åð-Ñòîó, Ò. Ìàéíà Ð³äà, Äæ. Áàðð³.

Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ì. Ì.Ðèëüñüêîãî (1998) çà ïåðå-

êëàäè êëàñèê³â àìåðèêàíñüêî¿ ë³òåðàòóðè.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1976 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà ïðîñïåêò³ Òè÷èíè, 20 - À.

Ïîìåð 24 ãðóäíÿ 1998 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 75-À-45-8).

312

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ 
ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂ
ïåðåêëàäà÷

Ïðîê³ï Äìèòðîâè÷ Ìèñíèê íàðîäèâñÿ 9 áå-

ðåçíÿ 1915 ðîêó â ñ. Á³¿âöÿõ Ëóáåíñüêîãî ð-íó Ïîë-

òàâñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Í³æèíñüêèé ïåä³íñòèòóò

(1938), âèêëàäàâ ó íüîìó. Áðàâ ó÷àñòü ó â³éí³ ç

á³ëîô³íàìè òà ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³. Íàãîðîäæå-

íèé îðäåíîì ×åðâîíî¿ Ç³ðêè òà ìåäàëÿìè. Ç

1944ð. íà ðåäàêö³éí³é ðîáîò³. Áàãàòî ðîê³â ïðàöþ-

âàâ ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì æóðíàë³â "Ë³òåðàòóðà â

øêîë³" òà "Óêðà¿íñüêà ìîâà ³ ë³òåðàòóðà â øêîë³". 

Àâòîð ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ êíèæîê: "Ëþ-

äÿí³ñòü, ïðàâäà, êðàñà", "Áàãàòñòâî ôîðì ³

ñòèë³â", "²âàí Ëå"; ïîâ³ñòåé: "Ñòàðîâèííèé ïåð-

ñòåíü ç ÷åðåïàøêîþ", "Ö³öåðîíîâ³ ëàâðè"; çá³ðêè

îïîâ³äàíü: "Ñîíàòà ñïîä³âàííÿ" òà áàãàòüîõ

ïóáë³êàö³é, ïðèñâÿ÷åíèõ óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1956 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Ñóâîðîâà, 3.

Ïîìåð 30 ãðóäíÿ 1977 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñîâî-

ìó êëàäîâèù³ Êèºâà ( ä³ëÿíêà 11-25-7)

ÏÐÎÊ²²² 
ÌÈÑÍÈÊ 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü, 
ïðîçà¿ê 
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Îëåêñà Âàñèëüîâè÷ Ìèøàíè÷ íàðîäèâñÿ 1 êâ³òíÿ
1933 ð. â ñ. Ëÿõîâö³ òåïåð Ë³ñêîâåöü Ì³æã³ðñüêîãî ð-íó
Çàêàðïàòñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Óæãîðîäñüêèé óí³âåðñè-
òåò(1956). Ïðàöþâàâ â ²íñòèòóò³ ë³òåðàòóðè ³ì. Ò. Ã.
Øåâ÷åíêà ÍÀÍ Óêðà¿íè. Ïåðøèé â³öå-ïðåçèäåíò (ç
1993) Ì³æíàðîäíî¿ àñîö³àö³¿ óêðà¿í³ñò³â. 

Àâòîð ïðàöü: "Ë³òåðàòóðà Çàêàðïàòòÿ ÕÓ²²-ÕÓ²²²
ñò.", "Ãðèãîð³é Ñêîâîðîäà ³ óñíà íàðîäíà òâîð÷³ñòü",
"Óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà äðóãî¿ ïîëîâèíè XVIII ñò. ³ óñíà
íàðîäíà òâîð÷³ñòü", "Â³ä ï³äêàðïàòñüêèõ ðóñèí³â äî çà-
êàðïàòñüêèõ óêðà¿íö³â", "Êð³çü â³êè", "Ïîâåðíåííÿ";
îäèí ç àâòîð³â "²ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè" ó 8 òîìàõ
(ò. 1, 1967) òà "²ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè XX ñò." ó
2 òîìàõ (ò. 1, 1995, 1998). Ï³äãîòóâàâ äî âèäàííÿ:
Ç³áðàííÿ òâîð³â ². Ôðàíêà òà óïîðÿäêóâàâ çà éîãî àâòî-
ãðàôàìè öèêë "Ïîåòè÷í³ òâîðè çà ìîòèâàìè ³ñòîð³¿ Äàâ-
íüîãî Ðèìó", âïåðøå îïóáë³êóâàâ "²ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêî¿
ë³òåðàòóðè â³ä íàéäàâí³øèõ ÷àñ³â äî ²âàíà Êîòëÿðåâñü-
êîãî" (ò. 40).

Äåðæàâíà ïðåì³ÿ ³ìåí³ Ò.Øåâ÷åíêà (1988, ó
ñï³âàâòîðñòâ³) çà íàóêîâó ðåäàêö³þ, ï³äãîòîâêó òåêñò³â
òà óïîðÿäêóâàííÿ Ç³áðàííÿ òâîð³â ².Ôðàíêà ó 50 òîìàõ.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1995 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âóë.
Ëàéîøà Ãàâðî, 11-Ä.

Ïîìåð 6 ñ³÷íÿ 2004 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâîìó êëà-
äîâèù³ (ä³ëÿíêà 49Á-4-11 ñïðàâà).
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ÎËÅÊÑÀ 
ÌÈØÀÍÈ× 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü,
ôîëüêëîðèñò

Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ Ìèõàëåâè÷ íàðî-
äèâñÿ 17 ëèïíÿ 1907 ð. â ì. Æèòîìèð³. Çàê³í÷èâ
ïåäàãîã³÷íèé ôàêóëüòåò Ðîñòîâñüêîãî óí³âåðñè-
òåòó (1929). Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè. Áóâ çàñòóïíèêîì  ðåäàêòîðà ãàçå-
òè "Ïðàâäà Óêðàèíû".

Ïèñàâ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Àâòîð êíèæîê: "Íà
âñåíàðîäíîì ñìîòðå", "Âûñîêèå íèçû", "Ñõâàòêà
ïðèíöèïîâà", "Î ñòðàñòÿõ é ñòðàñòèøêàõ", "Âñå
èíòåðåñíåå æèòü", "Ñëóøàéòå Êîíñòàíòèíîâêó",
"Ëþäè é ïðèíöèïû", "Ìîëîäî-íå çåëåíî", "Íå-
áåñíîå é çåìíîå". Çà éîãî ñöåíàð³ÿìè çíÿòî íèçêó
äîêóìåíòàëüíèõ ô³ëüì³â.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1947 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Òîëñòîãî, 25.

Ïîìåð 12 òðàâíÿ 1973 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 28).

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÌÈÕÀËÅÂÈ×
ïðîçà¿ê,
ïóáë³öèñò
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Ñòåïàí Êèðèëîâè÷ Ì³øóðà íàðîäèâñÿ 26 âå-

ðåñíÿ 1916 ð. â ì. Êèºâ³. Â÷èâñÿ â ðàäïàðòøêîë³,

çàê³í÷èâ Ëåí³íãðàäñüêå â³éñüêîâå-ïîë³òè÷íå ó÷è-

ëèùå. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ï³ñëÿ â³éíè

áóâ ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì âèäàâíèöòâà "Ðàäÿíñü-

êèé ïèñüìåííèê", íà÷àëüíèêîì ñöåíàðíîãî â³ää³ëó

Êè¿âñüêî¿ ê³íîñòóä³¿. 

Ïèñàâ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Àâòîð ðîìàíó "Áå-

ðåæàíû", çá³ðêè ïðîçè "Êðûìñêàÿ ðàïñîäèÿ". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1954 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà áóëüâàð³ Ëèõà÷îâà, 8 - Á. 

Ïîìåð 29 æîâòíÿ 1960 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 8À).
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ÑÒÅÏÀÍ 
Ì²ØÓÐÀ
ïðîçà¿ê

Ïåòðî Ñèìåîíîâè÷ Ìîãèëà íàðîäèâñÿ 31
ãðóäíÿ 1596 ð. â ñ³ì'¿ ìîëäàâñüêîãî ãîñïîäàðÿ. Ïî-
÷àòêîâó îñâ³òó çäîáóâ ó Ëüâ³âñüê³é áðàòñüê³é
øêîë³. Ïðîäîâæèâ íàâ÷àííÿ â Çàìîéñüê³é àêà-
äåì³¿. Ï³ñëÿ îáðàííÿ 1627 ð. Ïåòðà Ìîãèëè
àðõ³ìàíäðèòîì Êèºâî-Ïå÷åðñüêîãî ìîíàñòèðÿ, áî-
ðîíèâ ïðàâà ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè ³ äîáèâñÿ ¿¿ ëå-
ãàë³çàö³¿ ïîëüñüêèì óðÿäîì. Ç âèçíà÷íèõ ó÷åíèõ ³
êóëüòóðíèõ ä³ÿ÷³â ç³áðàâ ãóðòîê, ÿêèé óêëàâ
"ªâõîëîã³îí, àáî Ìîëèòâîñëîâ, àáî Òðåáíèê" - áî-
ãîñëóæåáíó êíèãó. Ï³äãîòîâèâ "Êàòåõ³çèñ", ÿêèé
çàòâåðäèëè óñ³ ïðàâîñëàâí³ ïàòð³àðõè.

Àâòîð íèçêè òâîð³â, ùî ï³äíåñëè ð³âåíü äó-
õîâíî¿ êóëüòóðè óêðà¿íñüêîãî òà ³íøèõ ïðàâîñëàâ-
íèõ íàðîä³â. Ðåôîðìîâàíà Ìîãèëîþ êîëåã³ÿ ç ÷à-
ñîì ñòàëà íàéá³ëüøèì îñâ³òíüî-íàóêîâèì çàêëà-
äîì Ñõ³äíî¿ ªâðîïè - Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêîþ àêà-
äåì³ºþ. 

Ïîìåð Ï. Ìîãèëà 11 ñ³÷íÿ 1647 ð. ó Êèºâ³. Ïî-
õîâàíèé ó Ñâÿòî-Óñïåíñüêîìó ñîáîð³ Êèºâî-Ïå-
÷åðñüêî¿ ëàâðè. Êàíîí³çîâàíèé ïðàâîñëàâíîþ öåðê-
âîþ â ãðóäí³ 1996 ð. 

ÏÅÒÐÎ 
ÌÎÃÈËÀ 
áîãîñëîâ, öåðêîâ-
íèé ³ êóëüòóðíî-
îñâ³òí³é ä³ÿ÷
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Ìèõàéëî Þõèìîâè÷ (Åõóíîâè÷) Ìîãèëåâè÷

íàðîäèâñÿ 28 áåðåçíÿ 1920 ð. â ×îðíîáèë³

Êè¿âñüêî¿ îáë. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïè-

ñàâ ºâðåéñüêîþ ìîâîþ. 

Àâòîð çá³ðêè ïîåç³é "Â³äâåðò³ñòü". Ó ïåðå-

êëàä³ óêðà¿íñüêîþ âèéøëè çá³ðêè: "Æèòòÿ", "Ñåð-

öå ñêðèïêè", "Íåâòîìí³ñòü", êíèæêè äëÿ ä³òåé

"Ñâ³òèòü ì³ñÿöü - ñð³áí³ î÷³", "Ìè áóäóºìî

ì³ñò", "Õîðîáðèé âåðøíèê". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1979 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Õîðåâ³é, 49.

Ïîìåð 14 æîâòíÿ 1986 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà

35-87-22).
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ÌÈÕÀÉËÎ 
ÌÎÃÈËÅÂÈ×
ïîåò

Áîðèñ Ìèêîëàéîâè÷ Ìîçîëåâñüêèé íàðîäèâñÿ

4 ëþòîãî 1936 ð. â ñ. Ìèêîëà¿âö³ Âåñåëèí³âñüêîãî

ð-íó Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ ³ñòîðè÷íèé

ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1964).

Ïðàöþâàâ íàóêîâèì ñï³âðîá³òíèêîì ²íñòèòóòó

àðõåîëîã³¿ ÀÍ ÓÐÑÐ. Â³äêðèâ óí³êàëüíó ñê³ôñüêó

ïåêòîðàëü - çíàõóäêó ñòîë³òòÿ.

Àâòîð çá³ðîê: "Íà÷àëî ìàðòà", "Øèïîâíèê" ,

"Çàðåâî", "×åðâîíå â³òðèëî", "Âåðåòåíî",

"Ñê³ôñüêèé ñòåï", "Êîõàííÿ íà ïî÷àòêó îñåí³";

ïîïóëÿðíî¿ êíèãè “Ñê³ôñüêèé ñòåï”,

àâòîá³îãðàô³÷íîãî òâîðó “Äóìà ïðî ñòåï”. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1971 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà

âóë. Ìàðøàëà ßêóáîâñüêîãî, 5.

Ïîìåð 13 âåðåñíÿ 1993 ð. Ïîõîâàíèé íà

Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 49À).

ÁÎÐÈÑ 
ÌÎÇÎËÅÂÑÜÊÈÉ 
ïîåò, 
ïóáë³öèñò
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Þð³é Îëåêñ³éîâè÷ Ìîêð³ºâ íàðîäèâñÿ 14
êâ³òíÿ 1901 ð. ì. Íîâîìèðãîðîä³ íà Ê³ðîâîãðàä-
ùèí³. Ïðàöþâàâ õóäîæíèêîì ó êëóá³ êè¿âñüêîãî çà-
âîäó "Àðñåíàë". 

Ñåðåä êíèæîê: "Ð³äíà ìàòè ìîÿ", "Ñàâà ³ éî-
ãî ñëàâà", "Ïðîäàíà äèòèíà", "Äåíü ó Âåñåë³âö³",
"Âèáóõ î 16-é"; ãóìîðèñòè÷íèõ çá³ðîê "Óñì³øêè
Ãîðä³ÿ Ñì³øêè", "Êàðàñü ó ñìåòàí³", "Ëüîêà",
"Ìèø³ â ðîÿë³", "Ñòî êîëþ÷îê â áîêè"; ðîìàí³â
"Ïëàâí³ ïàëàþòü", "Äí³ïðîâ³ áðàòè"; ñöåíàð³¿â
õóäîæí³õ ô³ëüì³â "Ðåéä" , "Äîëèíà ñèí³õ ñêåëü",
"Âåñåëà çìîâà".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Øóëÿâñüê³é, 15/23.

Ïîìåð 26 òðàâíÿ 1991 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 4 ñòàðîãî êëàäî-
âèùà). 
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ÞÐ²É 
ÌÎÊÐ²ªÂ
äðàìàòóðã,
ïðîçà¿ê

Ïåòðî Äàâèäîâè÷ Ìîðãàºíêî íàðîäèâñÿ 8

ëèïíÿ 1922 ð. â ñ. Îðàä³âö³ Õðèñòèí³âñüêîãî ð-íó íà

×åðêàùèí³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò

(1942, ì. Êçèë - Îðäà) òà àñï³ðàíòóðó. Ïðàöþâàâ

ó ïðåñ³ òà âèäàâíèöòâàõ. Áðàâ ó÷àñòü ó áîéîâèõ

ä³ÿõ. ²íâàë³ä Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íàãîðîäæåíèé

îðäåíàìè Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ²-ãî òà 2-ãî ñòóïåíÿ.,

³ ìåäàëÿìè. 

Àâòîð áàãàòüîõ ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ íà-

ðèñ³â, ïîðòðåò³â, ñòàòåé, ðåöåíç³é; ïåðåêëàä³â

ê³ëüêîõ ðîìàí³â ³ ï'ºñ ç ðîñ³éñüêî¿; ôåéëåòîí³â, ãó-

ìîðåñîê, ïàðîä³é (ï³ä ïñåâäîí³ìîì Ï. Ãàºíêî).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1951 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà

âóë. Âîëãîãðàäñüê³é, 29.

Ïîìåð 26 âåðåñíÿ 1990 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà

66-10-1ä). 

ÏÅÒÐÎ 
ÌÎÐÃÀªÍÊÎ
êðèòèê, 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü
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Òàìàðà Ìèõàéë³âíà Ìîðîç-Ñòð³ëåöü íàðî-

äèëàñÿ 14 æîâòíÿ 1905 ðîêó â Ïîëòàâ³. Çàê³í÷èëà

Êè¿âñüêèé õóäîæí³é ³íñòèòóò (1930) òà

Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò ê³íåìàòîãðàô³¿ (îïåðàòîðñü-

êèé ôàêóëüòåò, 1934). 1924 ðîêó âèéøëà çàìóæ

çà â³äîìîãî ïèñüìåííèêà Ãðèãîð³ÿ Êîñèíêó

(ñïðàâæíº ïð³çâèùå - Ñòð³ëåöü), ÿêîãî ÷åðåç äå-

ñÿòü ðîê³â ðîçñòð³ëÿíî â Ëóê'ÿí³âñüê³é â'ÿçíèö³ çà

ôàëüøèâèì çâèíóâà÷åííÿì. Çàçíàëà ðåïðåñ³é ÿê

äðóæèíà "âîðîãà íàðîäó". 1957 ðîêó, ï³ñëÿ ðåàá³ë³-

òàö³¿ Ã.Êîñèíêè, ïîâåðíóëàñÿ äî Êèºâà ³ ïðèñâÿòè-

ëà ñâîº æèòòÿ ïîøóêàì ìàòåð³àë³â, ïîâ'ÿçàíèõ ç

³ìåíàìè ïèñüìåííèê³â "ðîçñòð³ëÿíîãî â³äðîäæåí-

íÿ". Àâòîðêà êíèãè ñïîãàä³â ïðî ä³ÿ÷³â óêðà¿íñüêî¿

êóëüòóðè "Ãîëîñ ïàì'ÿò³" (1989), ÷èñëåííèõ

ïóáë³êàö³é ó ïåð³îäèö³. 

×ëåí ÑÏ Óêðà¿íè ç 1991 ðîêó. Ïðîæèâàëà â

Êèºâ³ íà áóëüâàð³ Ëèõà÷îâà 8-Á.

Ïîìåðëà 2 ñ³÷íÿ 1994 ðîêó. Ïîõîâàíà íà

Çâ³ðèíåöüêîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 5).
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ÒÀÌÀÐÀ 
ÌÎÐÎÇ-
ÑÒÐ²ËÅÖÜ
ìåìóàðèñòêà

Çàõàð Ïåòðîâè÷ Ìîðîç íàðîäèâñÿ 12 ëèñòî-

ïàäà 1904 ð. â ì. Íåìèðîâ³ Â³ííèöüêî¿ îáë.

Çàê³í÷èâ Õàðê³âñüêèé ²íñòèòóò íàðîäíî¿ îñâ³òè

(1930). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íàãîðîäæå-

íèé ìåäàëÿìè. Ïðàöþâàâ â ²íñòèòóò³ ë³òåðàòóðè

³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà ÀÍ ÓÐÑÐ î÷îëþâàâ â³ää³ë óê-

ðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè. 

Àâòîð ï'ºñ: "Çâè÷àéíà ä³â÷èíà", "×óäîä³éíà

ñèëà", çá³ðíèêà "Ï'ºñè" òà ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ âè-

äàíü "Óêðà¿íñüêà äðàìàòóðã³ÿ ³ òåàòð äðóãî¿ ïîëî-

âèíè XIX ñò.", "Ïðîáëåìà êîíôë³êòó â äðàìà-

òóðã³¿".

Ïîìåð 29 ÷åðâíÿ 1958 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 27).

ÇÀÕÀÐ 
ÌÎÐÎÇ
ë³òåðàòóðîçíàâåöü,
äðàìàòóðã
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Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ Ìîðóãà íàðîäèâñÿ 13

÷åðâíÿ 1947 ð. â ñ. Ñîíöåâîìó Âåëèêîíîâî-

ñåë³âñüêîãî ð-íó Äîíåöüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ ô³ëî-

ëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó

(1970). Ïðàöþâàâ íà æóðíàë³ñòñüê³é ðîáîò³, ãîëî-

âíèì ðåäàêòîðîì æóðíàëó "Áàðâ³íîê".

Àâòîð çá³ðîê "Ãðîçîâ³òòÿ", "Êëþ÷³ äî òèø³",

"Ïîðòðåò çåìë³", "Þíîñò³ áåíòåæí³ åøåëîíè",

"×åáðåöåâ³ îñòðîâè", "Äîðîãà íàä ëóãîì",

"Â³äáëèñê ìèò³"; äîêóìåíòàëüíî¿ ïîâ³ñò³ "Ðîçêà-

æè ìåí³, ïîëå"; êàçêè äëÿ ä³òåé "Ïðèãîäà íà ãî-

ðîä³". Ïðàöþâàâ ó ãàëóç³ ïîåòè÷íîãî ïåðåêëàäó,

çîêðåìà, ç áîëãàðñüêî¿ òà ³ñïàíñüêî¿ ìîâ. Ëàóðåàò

ïðåì³¿ ³ì. À.Ìàëèøêà(1990) çà öèêë â³ðø³â.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1975 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ ×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 52.

Çàãèíóâ â àâòîêàòàñòðîô³ 14 òðàâíÿ 1989 ð.

Ïîõîâàíèé íà Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³

Êèºâà (ä³ëÿíêà 78-2-21).
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ÂÀÑÈËÜ 
ÌÎÐÓÃÀ
ïîåò

Àíàòîë³é Çàõàðîâè÷ Ìîñêàëåíêî íàðîäèâñÿ

12 ëèïíÿ 1934 ð. ó ì. Êðàñíîãîð³âö³ Äîíåöüêî¿ îá-

ëàñò³. Çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò æóðíàë³ñòèêè

Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1957). Äîêòîð ³ñòîðè÷-

íèõ íàóê. Çàñëóæåíèé æóðíàë³ñò Óêðà¿íè.

Äèðåêòîð ³íñòèòóòó æóðíàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî

óí³âåðñèòåòó ³ì.Ò.Ã.Øåâ÷åíêà.

Ñåðåä òâîð³â: "Ñâîÿêè", "Ñë³ïèé òóðèñò",

"Ùàñëèâèõ òîá³ ïîâåðíåíü", "Êðàïëèíà é ìîðå",

"Ïîêëèê â³÷íîñò³", "² Äí³ïðî, ³ êðó÷³"; çá³ðîê íà-

ðèñ³â òà ïóáë³öèñòèêè "Âîãí³ íà êîïðàõ", "Ç êíèæ-

êè âèáðàíîãî "Ï³ä íåáîì ïàì'ÿò³". Ëàóðåàò ïðåì³¿

³ìåí³ ß. Ãàëàíà.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1973 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë.Ê.Ë³áêíåõòà, òåïåð Øîâêîâè÷í³é, 29.

Ïîìåð 12 ëèñòîïàäà 1999 ð. Ïîõîâàíèé íà

Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 52À). Àâ-

òîð ïàì'ÿòíèêà Â.Ëºáºäºâ.

ÀÍÀÒÎË²É 
ÌÎÑÊÀËÅÍÊÎ
ïðîçà¿ê,
ïóáë³öèñò
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Âîëîäèìèð ßêîâè÷ Ìóñ³ºíêî íàðîäèâñÿ 28

ñåðïíÿ 1953 ð. ó Êèºâ³. 

Ïåðåêëàâ ç àíãë³éñüêî¿: ².Øîó "Õë³á ïî âîä³",

Ì. Áðåããà "Îá³òîâàíà çåìëÿ", Ø. Ìàðêìàíà

"Âèáîðè", À. Êð³ñò³ "Íà êîãî âêàæå ïàëåöü",

"Çíàõ³äêà ó á³áë³îòåö³", À. Ñàóòîëëà "À ùî çàâò-

ðà?", Ë. Åéäæ "Âèêðàäåííÿ ì³ñòåðà Ã'þ¿".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1987 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Ãë³áîâà, 7.

Ïîìåð 30 áåðåçíÿ 2005 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó êëàäîâèù³ (Áåðê³âö³) Êèºâà.
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ÂÎËÎÄÈÌÈÐ 
ÌÓÑ²ªÍÊÎ
ïåðåêëàäà÷

Äìèòðî Ìèõàéëîâè÷ Ìóñ³ºíêî íàðîäèâñÿ 12
ãðóäíÿ 1921 ð. â ì. Êðåìåí÷óö³ íà Ïîëòàâùèí³.
Çàê³í÷èâ Ëóáåíñüêèé ó÷èòåëüñüêèé ³íñòè-
òóò(1940), òà Ëüâ³âñüêèé óí³âåðñèòåò ³ì.
².Ôðàíêà (1949). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.
Ïðàöþâàâ â ðåäàêö³ÿõ ãàçåò, íà ê³íîñòóä³¿ ³ì.
Î.Äîâæåíêà. Â³í àâòîð 10 êíèæîê, 20 ï'ºñ, 12 ê³íîñ-
öåíàð³¿â. 

Ñåðåä òâîð³â: "Ïåðåìîæö³", "Òðóäîâ³
áóäí³", "Òâîð÷å äåðçàííÿ", ï'ºñè: "Çà ñèí³ì ïòà-
õîì", "Ãåðî¿íÿ", "Êàëèíîâà ñîï³ëêà", "Êðóò³ ñõî-
äè"; äðàìè: "×åñòü", "Íàä íàìè íåáî îäíå",
"Äâà äí³ íà ñïîâ³äü", "Àâàð³ÿ", "Îñòàíí³é øàíñ",
"Ïîâ³ñòü ïðî ïåðøó ëþáîâ", "Ùîá íå âìèðàëè
ìîñòè", "Ãîðîõîâà êóòÿ", "Äçåðêàëî", êîìåä³¿:
"×îðòîïîëîõ", "Íå â ñâî¿ âçóâñÿ", "Âåðåì³ÿ",
"Ì³ñüêèé äåòåêòèâ". Ïåðåêëàäàâ òâîðè ïèñüìåí-
íèê³â áðàòí³õ ðåñïóáë³ê.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1991 ð.(ïîñìåðòíî). Ïðî-
æèâàâ ó Êèºâ³ íà Ðóñàí³âñüê³é íàáåðåæí³é, 8.

Ïîìåð 24 ÷åðâíÿ 1989 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñî-
âîìó êëàäîâèù³ ñòîëèö³ (ä³ëÿíêà 32-22-15)

ÄÌÈÒÐÎ 
ÌÓÑ²ªÍÊÎ
äðàìàòóðã
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Îëåêñà Ãðèãîðîâè÷ Ìóñ³ºíêî íàðîäèâñÿ 25
ëþòîãî 1935 ð. â ñ. Âåëèê³é Ïàâë³âö³ Ç³íüê³âñüêîãî
ðàéîíó íà Ïîëòàâùèí³. Çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò æóð-
íàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1958). Òðè-
âàëèé ÷àñ ïåðåáóâàâ íà ãàçåòí³é òà âèäàâíè÷³é
ðîáîò³. Àâòîð ³ñòîðèêî-äîêóìåíòàëüíèõ ðîìàí³â
(ó ñï³âàâòîðñòâ³ ç ². Ãîëîâ÷åíêîì): "Çîëîò³ âîðî-
òà", "×îðíå ñîíöå", "Á³ëèé ìîðîê", "Ãîëóáèé áå-
ðåã", "Áàãðÿíà âåæà"; ïîâ³ñòåé "Ñïàëàõ", "Ïåðå-
âàë"; çá³ðîê-åñå "Ïåðåñâ³òè" ³ "Óêðà¿íñüêèé åòíî-
öèä".

Îäèí ³ç çàñíîâíèê³â ³ êåð³âíèê áëàãîä³éíîãî
Ôîíäó "Ìàðòèðîëîã Óêðà¿íè", çàâäÿêè ÿêîìó
âèéøëè ç äðóêó àôãàíñüêèé ìàðòèðîëîã "×îðí³
òþëüïàíè" òà êíèãà ïàì’ÿò³ çíèùåíèõ
ñòàë³íñüêèì ðåæèìîì óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â
“Ç ïîðîãó ñìåðò³”  òà ï³äãîòîâëåí³ äî äðóêó äâî-
òîìíèê "Îëòàð ñêîðáîòè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1963 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. ×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåð 28 ëþòîãî 2002 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 49 À).

320

ÎËÅÊÑÀ 
ÌÓÑ²ªÍÊÎ
ïðîçà¿ê

Àíäð³é Ïèëèïîâè÷ Ì'ÿñòê³âñüêèé íàðîäèâñÿ
14 ñ³÷íÿ 1924 ð. â ñ. Ñîêîë³âö³ Êðèæîï³ëüñüêîãî
ðàéîíó íà Â³ííè÷÷èí³. Çàê³í÷èâ Òóëü÷èíñüêó
ôåëüäøåðñüêó øêîëó òà Â³ííèöüêèé ïåä³íñòèòóò
(1962). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, íàãîðîäæå-
íèé îðäåíàìè òà ìåäàëÿìè. 

Àâòîð çá³ðîê ïîåç³é: "Íàä Áóãîì-ð³êîþ", "Â³ä
çåìë³", "Îáð³¿", "Ïàëî÷êà-ñòóêàëî÷êà", "Áóñëîâ³
³ìåíà" òà ³í.; ðîìàí³â: "Æèòî íà êàìåí³",
"Ì³ñÿöü âåðåñåíü", "Çåìëÿ - íå ìà÷óõà", "²âàí
Îòàðà"; ïîâ³ñòåé "Âèð³é", "Õëîïö³ ç Áóáíè", "×å-
ðåç âîãîíü", "×åðâîí³ ÷åðåøí³", "Ôåò-ôðóìîñ ³
Êîòèãîðîøêî"; êíèæîê íîâåë òà îáðàçê³â "Ïðè
ñâ³òë³ ñîíÿøíèê³â", "Àéñòðè ìèíóëî¿ îñåí³"; ï'ºñ
"Äîíüêà Á³ëî¿ Áåðåçè", "Áåíãàëüñüêèé êèëèì";
íèçêè ïåðåêëàä³â ç á³ëîðóñüêî¿, ìîëäàâñüêî¿,
ºâðåéñüêî¿ òà ðóìóíñüêî¿ ìîâ. Ïðåì³ÿ ³ì. Â. Ñîñþ-
ðè (1994) çà äîá³ðêó â³ðø³â.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1955 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Çî¿ Ãàéäàé, 2.

Ïîìåð 17 ëèñòîïàäà 2003 ð. Ïîõîâàíèé íà
Ë³ñîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 5-1-5).

ÀÍÄÐ²É 
Ì'ßÑÒÊ²ÂÑÜÊÈÉ
ïîåò, ïðîçà¿ê,
ïåðåêëàäà÷
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ÌÈÊÎËÀ 
ÍÀÃÍÈÁ²ÄÀ
ïîåò

Þð³é ²âàíîâè÷ Íàçàðåíêî íàðîäèâñÿ 25 òðàâ-
íÿ 1904 ð. ó ì. Êîíîòîï³ íà Ñóìùèí³ â ñ³ì'¿
çàë³çíè÷íèêà. Çàê³í÷èâ Â³ííèöüêèé ³íñòèòóò
ñîö³àëüíîãî âèõîâàííÿ (1933) òà àñï³ðàíòóðó. Âè-
êëàäàâ, ïðàöþâàâ ó ïðåñ³. Íàãîðîäæåíèé ìåäàëÿ-
ìè.

Ïåðåêëàäàâ ç ôðàíöóçüêî¿, í³ìåöüêî¿, ïîëüñü-
êî¿ òà á³ëîðóñüêî¿ ìîâ (òâîðè Æ. Áåðíà, Ã. Ãàóïò-
ìàíà, Â. Ãþãî, Ë. Êðó÷êîâñüêîãî, ß. Êîëàñà, Ê. Êðà-
ïèâè, Ì. Òàíêà, Ï. Øåâàëüº, Å.Îæåøêî, Ô.
Ø³ëëåðà, Å. Ïàðìåëåí).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1961 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà
âóëèö³ Âåëèê³é Æèòîìèðñüê³é, 18.

Ïîìåð 21 ñ³÷íÿ 1991 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâî-
ìó êëàäîâèù³ Êèºâà (êîëóìáàð³é).

ÞÐ²É 
ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ
ïåðåêëàäà÷

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â

Ìèêîëà Ëüâîâè÷ Íàãíèá³äà íàðîäèâñÿ 20 âå-
ðåñíÿ 1911 ð. â ñ. Ñìèðíîâö³  íà Çàïîð³ææ³. Íà-
â÷àâñÿ ó Õàðê³âñüêîìó ³íñòèòóò³ æóðíàë³ñòèêè òà
Êè¿âñüêîìó ïåä³íñòèòóò³. Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³. Çà-
ñëóæåíèé ïðàö³âíèê êóëüòóðè Á³ëîðóñüêî¿ ÐÑÐ. 

Ñåðåä òâîð³â: "Îæèâóòü ñòåïè", "Êðèëà",
"Äçâîíè Õàòèí³", "Íà ïîë³ áèòâè", "Âàì ïðèñâÿ-
÷óþ", "Äåíü ïîáà÷åííÿ", "Âèñîòà", "Áëàãîñëîâåí-
íà áóäü". Òâîðè â 3-õ ò., ê³ëüêîõ êíèæîê íàðèñ³â.
Ïåðåêëàäàâ òâîðè ïîåò³â Á³ëîðóñ³¿ òà ³íøèõ
áðàòí³õ ðåñïóáë³ê. Çà çá³ðêó "Ïîåç³¿" óäîñòîºíèé
Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ÑÐÑÐ (1952), çà öèêë â³ðø³â
"Ðèñè ð³äíîãî îáëè÷÷ÿ" ó êíèç³ "Íà ïîë³ áèòâè" -
Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ÓÐÑÐ ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà
(1970).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1935 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ â
áóäèíêó íà âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, òåïåð Âåëèê³é
Âàñèëüê³âñüê³é, 6, äå âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëüíó äî-
øêó.

Ïîìåð 16 âåðåñíÿ 1985 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 50). Àâòîðè
ïàì'ÿòíèêà - ñêóëüïòîð Â.Î. Ì³íåíêî òà àðõ³òåê-
òîð Ï.Ï.Êîïòºâ.
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Ìèõàéëî ²âàíîâè÷ Íàóìîâ íàðîäèâñÿ 3

æîâòíÿ 1908 ð. â ñ. Âåëèê³é Ñîñíîâ³é Ïåðìñüêî¿

îáë. Çàê³í÷èâ Âèùó ïðèêîðäîííó øêîëó â Ìîñêâ³

(1937) òà ïðèñêîðåíèé êóðñ ó Âèù³é â³éñüêîâ³é

àêàäåì³¿ Ãåíøòàáó (1945). Â 1933-1960 ðð. áóâ

êàäðîâèì êîìàíäèðîì âíóòð³øí³õ òà ïðèêîðäîí-

íèõ â³éñüê. Ï³ä ÷àñ â³éíè ñòàâ ïàðòèçàíñüêèì êî-

ìàíäèðîì. Ãåðîé Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, íàãîðîäæå-

íèé îðäåíàìè Ëåí³íà, ×åðâîíîãî Ïðàïîðà (äâî-

ìà), Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî 1-ãî ñò., ìåäàëÿìè.

Ïèñàâ óêðà¿íñüêîþ òà ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè. Àâ-

òîð ïîâ³ñòåé "Õèíåëüñêèå ïîõîäû", "Ñòåïíîé

ðåéä" (êí. 1 - 1961, êí. 2- 1964), "Çàõ³äíèé ðåéä"

(óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ), "×åðåç ïðîïàñòü" .

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1961 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà

âóëèö³ Ìàëîï³äâàëüí³é, 21/8.

Ïîìåð 8 ëþòîãî 1974 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 46-1).
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ÌÈÕÀÉËÎ
ÍÀÓÌÎÂ
ïðîçà¿ê

²âàí Îëåêñ³éîâè÷ Íåìèðîâè÷ íàðîäèâñÿ 20
ëþòîãî 1928 ð. ó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêó. Ïðàöþâàâ
ðîá³òíèêîì, ñîë³ñòîì-áàíäóðèñòîì îáëàñíî¿ ô³ëàð-
ìîí³¿, àðòèñòîì Äåðæàâíî¿ çàñëóæåíî¿ êàïåëè áàí-
äóðèñò³â ÓÐÑÐ, äèðåêòîðîì ðåñïóáë³êàíñüêîãî Áó-
äèíêó ë³òåðàòîð³â, ó âèäàâíèöòâ³ "Ðàäÿíñüêèé
ïèñüìåííèê", êîðåñïîíäåíòîì æóðíàëó "Ïåðåöü".
Çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò æóðíàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî
óí³âåðñèòåòó (1965). 

Ñåðåä òâîð³â: "Êîçà íà øëàãáàóì³", "Âàãîì³
àðãóìåíòè", "Îñü ó ÷îìó ð³÷", "Êàðàïåò ï³ä áó-
áîí", "Íåâäàëå çàëèöÿííÿ", "×åðåç ô³ðìó, ÷åðåç
"Äèâî", "Êàë³ôè íà ãîäèíó"; ïðîçîâèõ òâîð³â ãó-
ìîðó é ñàòèðè: "ßê Êîìàð ìîðÿêóâàâ", "Æîâò³ ÷å-
ðåâèêè", "Íà êðóãè ñâîÿ", "Ëþáîâ ³ç äçåíüêî-
òîì"; ïîåòè÷íèõ çá³ðîê ë³ðèêè é ãóìîðó "Äçâåíè,
áàíäóðî", "Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ"; ðîìàíó "Íà á³ëîìó
êîí³"; êíèãè ïîâ³ñòåé òà îïîâ³äàíü "Áåðåçíåâå
ìîº ñâÿòî"; ïîâ³ñò³ "Ñèí ðàáà"; á³îãðàô³÷íî-äîêó-
ìåíòàëüíèõ êíèã: "Î.Á³ëàø", ïðî ñó÷àñíèõ êîá-
çàð³â "Âçÿâ áè ÿ áàíäóðó"; ïîåòè÷íèõ çá³ðîê äëÿ
ä³òåé: "Õëîï÷èê Ë³ ×åíü ³ Âîâê", "Ö³ëþùà âîäà",
"Ãð³ì - â³ðíèé äðóã".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1962 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ ×åðâîíîàðì³éñüê³é, òåïåð Âåëèê³é Âà-
ñèëüê³âñüê³é, 146.

Ïîìåð 16 ÷åðâíÿ 1986 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 52) .

²ÂÀÍ 
ÍÅÌÈÐÎÂÈ×
ïîåò, ïðîçà¿ê
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Ïåòðî Ïåòðîâè÷ Íåñòåðîâñüêèé íàðîäèâñÿ

10 áåðåçíÿ 1914 ð. ó Âàðøàâ³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé

áóä³âåëüíèé ³íñòèòóò (1935). Ó÷àñíèê Äðóãî¿

ñâ³òîâî¿ â³éíè, íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè ³ ìåäàëÿ-

ìè.

Àâòîð ï'ºñ: "Ã³ðñüêà áàëàäà", "Ñüîãîäí³

îï³âíî÷³", "Ìèêîëà Øèáàíîâ"; ïîâ³ñò³ "Ïåðî æàð-

ïòèö³", "Í³÷ ó ÷åðâí³", “Êàê â áóðþ ÷àéêè êðèê"

“Õðåñòîìàò³ÿ òåîð³¿ äðàìè” ; ñöåíàð³þ õóäîæíüî-

ãî ô³ëüìó "Þí³ñòü Çàíüêîâåöüêî¿"; òåàòðîçíàâ-

÷èõ íàðèñ³â.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1938 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, òåïåð Âåëèê³é Âà-

ñèëüê³âñüê³é, 6.

Ïîìåð 1 æîâòíÿ 1998 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 2 - 2).
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ÏÅÒÐÎ 
ÍÅÑÒÅÐÎÂÑÜÊÈÉ
äðàìàòóðã, 
òåàòðàëüíèé êðèòèê

²âàí ²âàíîâè÷ Íåõîäà íàðîäèâñÿ 24 ÷åðâíÿ

1910 ð. â ñ. Îëåêñ³¿âö³ íà Õàðê³âùèí³. Çàê³í÷èâ

Õàðê³âñüêèé ³íñòèòóò íàðîäíî¿ îñâ³òè (1932) òà

³íñòèòóò ê³íåìàòîãðàô³¿ â Ìîñêâ³ (1940). Ó÷àñ-

íèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè

òà ìåäàëÿìè. Ïðàöþâàâ ó âèäàâíèöòâ³ "Ìî-

ëîäü". Äðóêóâàòèñü ïî÷àâ 1925 ð. 

Àâòîð çá³ðîê: ""Âì³é õîäèòè âóëèöåþ",

"Ïåðøà äîïîìîãà", "Ï³ñíÿ ðàäîñò³", "Ãîëóá-ãî-

íåöü", Ïî÷àòîê ï³ñí³", "Äí³ïðîâèé êðàé", "Ìîÿ

êíèæêà", "ß éäó â á³é", "Ë³ñîâ³ îñåë³", "Äèâëþñü

íà êàðòó Óêðà¿íè", "Õëîï'ÿòà ç íàøî¿ âóëèö³",

"Äóìà ïðî äðóæáó", "Âèáðàíå", "Õòî ñ³º â³òåð",

"Âèáðàíå".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1937 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ ïî

âóë. Õðåùàòèê, 15, äå âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëüíó

äîøêó. Â Êèºâ³ âóëèöþ íàçâàíî éîãî ³ìåíåì.

Ïîìåð 17 æîâòíÿ 1963 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³ â Êèºâ³ (ä³ëÿíêà 1).

²ÂÀÍ 
ÍÅÕÎÄÀ
ïîåò
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²âàí Ñåìåíîâè÷ Íå÷óé-Ëåâèöüêèé (Ëåâèöü-
êèé) íàðîäèâñÿ 25 (13) ëèñòîïàäà 1838 ð. â ì.
Ñòåáë³â Êîðñóíü-Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó íà ×åð-
êàùèí³ . Ç 1847 ð. ó÷èâñÿ â Áîãóñëàâñüê³é áóðñ³, ç
1853 ïî 1859 ð. - ó Êè¿âñüê³é äóõîâí³é ñåì³íàð³¿.
Ï³ñëÿ öüîãî ó÷èòåëþâàâ ó Áîãóñëàâñüê³é áóðñ³.
1861 ð. âñòóïèâ äî Êè¿âñüêî¿ äóõîâíî¿ àêàäåì³¿. Ç
1865 ð. ó÷èòåëþâàâ ó Ïîëòàâñüê³é äóõîâí³é
ñåì³íàð³¿, ïîò³ì - ó Êàë³ñüê³é ã³ìíàç³¿, ç 1867 ð. â
Ñåäëåöüê³é æ³íî÷³é ïðîã³ìíàç³¿, à ç 1873 ð. ó Êè-
øèí³âñüê³é ÷îëîâ³÷³é ã³ìíàç³¿. 1885 ðîêó îñåëèâñÿ â
Êèºâ³.

Ñåðåä éîãî òâîð³â: "Äâ³ ìîñêîâêè", ïîâ³ñò³
"Ìèêîëà Äæåðÿ", "Áóðëà÷êà", ãóìîðèñòè÷íî-ñà-
òèðè÷í³ òâîðè "Êàéäàøåâà ñ³ì'ÿ", "Àôîíñüêèé
ïðîéäèñâ³ò".

Íà áóäèíêó íà âóë. Ïóøê³íñüê³é, 17, äå æèâ
ïèñüìåííèê â³äêðèòî ìåìîð³àëüíó äîøêó, 1974 ð.
öåé áóäèíîê çíåñåíî. Ó Êèºâ³ îäíó ç âóëèöü òà
ïðîâóëîê íàçâàíî éîãî ³ì'ÿì.

Ïîìåð ². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé 15 ÷åðâíÿ 1918 ð.
Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿí-
êà 2).
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²ÂÀÍ 
ÍÅ×ÓÉ-ËÅÂÈÖÜÊÈÉ
ïðîçà¿ê, äðàìàòóðã,
ïóáë³öèñò

Íàä³ÿ Êîñòÿíòèí³âíà Í³êîëåíêî íàðîäèëàñÿ

30 âåðåñíÿ 1909 ð. â ì. Êîâí³. Çàê³í÷èëà Êîðñóíü-

Øåâ÷åíê³âñüêèé ïåäàãîã³÷íèé òåõí³êóì (1928)

òà ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Óðàëüñüêîãî óí³âåðñè-

òåòó (1958). Ïðàöþâàëà ïåäàãîãîì. 

Ïåðåêëàëà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ òâîðè ². Ñåí÷åí-

êà, Ä. Òêà÷à, Ì. Ðóäÿ, Þ. Äîëüäà-Ìèõàéëèêà, Â.

Ìèíêà, Ï. Çàãðåáåëüíîãî, Ì. Ðóáàøîâà, ². Ãðåáå-

íþêà; óêðà¿íñüêîþ - òâîðè Â. Ôåäîðîâà, Î. Êîðÿêî-

âà, ². Ëàâðîâà, À.Ñîáîëºâà, À. Êàë³í³íà, À. Ñàêñå,

Ê. Íàäæì³, Ë. Áîëüøàêîâà.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1964 ð. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³

íà Ðóñàí³âñüê³é íàáåðåæí³é, 6.

Ïîìåðëà 26 æîâòíÿ 1995 ð. Ïîõîâàíà íà êëà-

äîâèù³ ì. Óêðà¿íêè Îáóõ³âñüêîãî ðàéîíó íà

Êè¿âùèí³.

ÍÀÄ²ß 
Í²ÊÎËÅÍÊÎ
ïåðåêëàäà÷êà
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Îëåêñà Ìèêîëàéîâè÷ Íîâèöüêèé íàðîäèâñÿ

20 êâ³òíÿ 1914 ð. â ñ. Ïè¿ Ìèðîí³âñüêîãî ð-íó íà

Êè¿âùèí³. Â÷èòåëþâàâ, ïðàöþâàâ ó ïðåñ³. Íàâ÷àâ-

ñÿ ó Ë³òåðàòóðíîìó ³íñòèòóò³ ³ì. Î. Ì. Ãîðüêîãî.

Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Çàñëóæåíèé

ïðàö³âíèê êóëüòóðè Ãðóçèíñüêî¿ ÐÑÐ. 

Àâòîð çá³ðîê â³ðø³â: "Ìè éäåìî íà á³é",

"Æèâè, Óêðà¿íî!"; íàðèñó "Ìàêñèì Ñåðäþê-ó÷åíü

ª. Î. Ïàòîíà"; çá³ðîê ï³ñåíü "Óêðà¿íà ñîíÿ÷íà

ìîÿ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1939 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåð 28 ëþòîãî 1992 ð.
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ÎËÅÊÑÀ 
ÍÎÂÈÖÜÊÈÉ
ïîåò, ïåðåêëàäà÷

Ëåîí³ä Ìèêîëàéîâè÷ Íîâè÷åíêî íàðîäèâñÿ 31
áåðåçíÿ 1914 ð. ó ñ. Ðóñàí³âö³ íà Ñóìùèí³.
Çàê³í÷èâ Ãàäÿöüêèé ïåäòåõí³êóì( (1932), ô³ëî-
ëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó
(1939) òà àñï³ðàíòóðó. Äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîð, àêàäåì³ê ÍÀÍ Óêðà¿íè. Ó÷àñíèê Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðàöþâàâ â ²íñòèòóò³ ë³òåðàòóðè
³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà. 

Àâòîð êíèæîê: "Ïàâëî Òè÷èíà", "Ïîâ³ñòü
ïðî ïîåòà. Ë³ðèêà Ì. Ò. Ðèëüñüêîãî", "Ìèðîñëàâ
²ð÷àí", "Øåâ÷åíêî ³ ñó÷àñí³ñòü", "Íå ³ëþñòðàö³ÿ
- â³äêðèòòÿ", "Æèòòÿ ÿê ä³ÿííÿ", "Òàðàñ Øåâ-
÷åíêî - ïîåò, áîðåöü, ëþäèíà", "Â³ä ó÷îðà äî çàâ-
òðà", Âèáðàí³ ïðàö³ â 2-õ ò. Áðàâ ó÷àñòü ó ñòâî-
ðåíí³ "²ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè â 2-õ ò.",
"²ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè â 8-ìè ò.",
"²ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè XX ñò.". Ëàóðåàò
Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ²ìåí³ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà çà
êíèãó "Íå ³ëþñòðàö³ÿ-â³äêðèòòÿ!"(1968), ïðåì³¿
Ïðåçèä³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè ³ìåí³ ². Ôðàíêà (1981) òà
ïðåì³¿ ³ìåí³ Î. Á³ëåöüêîãî (1977).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1939 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ì.Êîöþáèíñüêîãî, 2.

Ïîìåð 22 ëèñòîïàäà 1996 ð. Ïîõîâàíèé íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 12).

ËÅÎÍ²Ä 
ÍÎÂÈ×ÅÍÊÎ 
êðèòèê, 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü
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Ìàð³ÿ ßê³âíà Îâðóöüêà íàðîäèëàñÿ 9 êâ³òíÿ

1895 ð. â Êèºâ³. Çàê³í÷èëà ã³ìíàç³þ, íàâ÷àëàñÿ íà

Âèùèõ æ³íî÷èõ êóðñàõ Êèºâà. Ïðàöþâàëà ðåäàê-

òîðîì òà î÷îëþâàëà ³íîçåìíèé â³ää³ë ó âèäàâ-

íèöòâ³ "Ðàäÿíñüêà øêîëà". Íàãîðîäæåíà ìåäàëÿ-

ìè.

Ïåðåêëàëà òâîðè: À. Ãîëîâêà, Ì. Êîöþáèíñü-

êîãî, Î. Êîðí³é÷óêà, ²âàíà Ëå, Ñ. Ñêëÿðåíêà,

².Ôðàíêà í³ìåöüêîþ ìîâîþ (1931-1936); ï'ºñè: Á.

Øîó, "Êîëà Áðþíüéîí" ³ "Äóìè ïðî ìèñòåöòâî"

Ð. Ðîëëàíà, "Ñîáàêà Áàñêåðâ³ë³â" À. Êîíàí-Äîéëÿ,

"Ðîçá³éíèêè" Ô. Ø³ëëåðà, "Ãîéÿ" Ë. Ôåéõòâàí-

ãåðà - óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1939 ð. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³

íà âóëèö³ Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåðëà 7 âåðåñíÿ 1986 ð. Ïîõîâàíà íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 42-16-2).
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ÌÀÐ²ß 
ÎÂÐÓÖÜÊÀ
ïåðåêëàäà÷êà

Ãðèãîð³é Ô³ëàòîâè÷ Îâ÷àðîâ íàðîäèâñÿ 8 ëþ-

òîãî 1904 ð. â ñ. Ìîãèëåâ³ Öàðè÷àíñüêîãî ð-íó íà

Äí³ïðîïåòðîâùèí³. Çàê³í÷èâ àñï³ðàíòóðó â Óê-

ðà¿íñüêîìó ³íñòèòóò³ ÷åðâîíî¿ ïðîôåñóðè (1930).

Ïðàöþâàâ ñòàðøèì íàóêîâèì ñï³âðîá³òíèêîì êà-

ôåäðè ë³òåðàòóðè Âñåñîþçíî¿ àñîö³àö³¿ íàóêîâî-

äîñë³äíèõ ³íñòèòóò³â, ïðîôåñîðîì ô³ëîñîô³¿ òà

çàâ³äóâà êàôåäðîþ ó âóç³, ðåäàêòîðîì æóðíàëó

"Êðèòèêà". 

Àâòîð êíèæîê: "Íàðèñè ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿

ë³òåðàòóðè. Âèïóñê ïåðøèé", "Ìèêîëà Ñêðèïíèê ³

ë³òåðàòóðà", "Âîëîäèìèð Ìàÿêîâñüêèé - ñï³âåöü

äðóæáè íàðîä³â".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. ×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåð 15 áåðåçíÿ 1993 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà

9À-10-9).

ÃÐÈÃÎÐ²É 
ÎÂ×ÀÐÎÂ
êðèòèê, 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü
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Ëåâ Áîðèñîâè÷ Îëåâñüêèé íàðîäèâñÿ 15 òðàâ-

íÿ 1913 ð. â Êèºâ³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Íàâ÷àâñÿ â Êè¿âñüê³é êîíñåðâàòîð³¿. Çàê³í÷èâ

Êè¿âñüêèé ïåä³íñòèòóò (1951). Áàãàòî ðîê³â âè-

êëàäàâ ³ñïàíñüêó ìîâó â Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³.

Íàãîðîäæåíèé îðäåíîì Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 2-ãî ñò.

òà ìåäàëÿìè.

Ïåðåêëàäàâ ç ³ñïàíñüêî¿ òà ïîðòóãàëüñüêî¿

ìîâ òâîðè Ã. Ìàðêåñà, À. Ãðàâ³íè, X. Ãóòüºðåñà,

Æ. Àìàäó ³ ç óêðà¿íñüêî¿ íà ³ñïàíñüêó ïîåç³¿ Ò.

Øåâ÷åíêà, ². Ôðàíêà, íîâåëàó Ë.Ïåðâîìàéñüêîãî

"Áàòüêî", ðîìàí Þ. Äîëüäà-Ìèõàéëèêà "Ó ÷îðíèõ

ëèöàð³â", ÷. 11.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1983 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Ðèáàëüñüê³é, 11.

Ïîìåð 3 áåðåçíÿ 1991 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 42-2-10).
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ËÅÂ 
ÎËÅÂÑÜÊÈÉ
ïåðåêëàäà÷

Îëåêñàíäð Îëåñü (Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ Êàíäè-

áà ) íàðîäèâñÿ 5 ãðóäíÿ (23 ëèñòîïàäà) 1878 ð. â

ñ. Âåðõîñóëë³ íà Ñóìùèí³. Çàê³í÷èâ ñ³ëüñüêîãîñïî-

äàðñüêó øêîëó â ñ. Äåðêà÷àõ ï³ä Õàðêîâîì, à ïîò³ì

Õàðê³âñüêèé âåòåðèíàðíèé ³íñòèòóò.

Äî 1911 ð. æèâ ³ ïðàöþâàâ ó Õàðêîâ³, ïîò³ì ïå-

ðå¿õàâ äî Êèºâà. Â Êèºâ³ äåÿêèé ÷àñ áóâ ðåäàêòî-

ðîì æóðíàëó "Ë³òåðàòóðíî-íàóêîâèé â³ñíèê". Ç

1911 ðîêó áóâ â åì³ãðàö³¿, ñïî÷àòêó ó Áóäàïåøò³ òà

Â³äí³, ç 1924 ðîêó ó Ïðàç³.

Ñåðåä éîãî òâîð³â: çá³ðêà â³ðø³â "Ç æóðáîþ

ðàä³ñòü îáíÿëàñü" , "Ïîåç³¿", "×óæèíîþ", "Êîìó

ïîâ³ì ïå÷àëü ìîþ", "Íàä Äí³ïðîì", "Çîëîòà íèò-

êà", "Çåìëÿ îá³òîâàíà" , "Í³÷ íà ïîëîíèí³".

Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âóëèö³ Ãîðüêîãî, 64/16.

Ïîìåð 22 ëèïíÿ 1944 ð., ïîõîâàíèé ó Ïðàç³ íà

Îëüøàíñüêîìó êëàäîâèù³.

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÎËÅÑÜ 
ïîåò
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Ñòåïàí ²âàíîâè÷ Îë³éíèê íàðîäèâñÿ 3 êâ³òíÿ
1908 ð. â ñ. Ïàñèñåëàõ Áàëòñüêîãî ð-íó Îäåñüêî¿
îáë. Çàê³í÷èâ Îäåñüêèé êîîïåðàòèâíèé òåõí³êóì
òà Îäåñüêèé ïåä³íñòèòóò (1934). Ó÷èòåëþâàâ,
ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ ãàçåò ³ æóðíàë³â. 

Ñåðåä òâîð³â: "ßêèé Ñàâà - òàêà é ñëàâà",
"Øàõòàðÿì äîíåöüêèì-õëîïöÿì ìîëîäåöüêèì!",
"Çäîðîâåíüê³ áóëè!", "Õ³ì³ê-÷óäîä³é", "Îé òè, Ãà-
ëþ!", "Êàðàñü-ñåðåäíÿê", "Ï'ÿí³ âîâêè", "Äîç-
âîëüòå çàïåâíèòü", "Äîáðèé äåíü âàì, äîáð³ ëþ-
äè", "Çäîðîâøå ç ãóìîðîì æèâåòüñÿ", "Ãîòîâ ïî-
÷àòè âñå ñïî÷àòêó" , "Â ³ì'ÿ äîáðà-ñóïðîòè çëà!",
"Äå ²âàí?"; çá³ðêè á³îãðàô³÷íèõ îïîâ³äàíü "Ç êíè-
ãè æèòòÿ"; Òâîð³â ó 4-õ ò. Çà çá³ðêó "Íàø³ çíàéî-
ì³" óäîñòîºíèé Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ÑÐÑÐ (1950).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1945 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, òåïåð Âåëèê³é Âà-
ñèëüê³âñüê³é, 6, äå âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëüíó äî-
øêó. Â Êèºâ³ éîãî ³ìåíåì íàçâàíî âóëèöþ é
á³áë³îòåêó. Â ñ. Ëåâàíä³¿âö³ ³ñíóº ìåìîð³àëüíèé
ìóçåé.

Ïîìåð 11 ñ³÷íÿ 1982 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâî-
ìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 12). Àâòîð ïàì'ÿò-
íèêà - ñêóëüïòîð Î.Ï.Ñêîáëèêîâ.
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ÑÒÅÏÀÍ 
ÎË²ÉÍÈÊ
ïîåò-ãóìîðèñò,
ïðîçà¿ê

Ìèêîëà ßêîâè÷ Îë³éíèê íàðîäèâñÿ 9 áåðåçíÿ
1923 ð. â ñ. Áèøåâ³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ
Êè¿âñüêèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò (1951). Ó÷àñíèê
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè òà
ìåäàëÿìè. Ðåïðåñîâàíèé 1941 ðîêó.
Ðåàá³ë³òîâàíèé.

Àâòîð êíèæîê: "Âîëèíñüê³ îïîâ³äàííÿ",
"×óºø, áðàòå ì³é", "Ñí³ãîöâ³ò", "Òåðïêèé çàïàõ
æèâèö³"; ï'ºñ: "Îíîâëåííÿ", "Îäåðæèìà";
ïîâ³ñòåé ïðî Ëåñþ Óêðà¿íêó "Ëåñÿ" òà "Îäåðæè-
ìà", “Äî÷êà Ïðîìåòåÿ"; ðîìàí³â: "Æèëþêè"
(òðèëîã³ÿ), "Ïðîëîã" (òðèëîã³ÿ), "Çåðíà", "Â³ä
ñâ³òó öüîãî", "Õðåñò"; êíèæîê åñå "Íåçðèìà
íèòü", "Íà ïîë³ áðàí³"; ïîâ³ñò³ "Á³ëü" (Æèò³º Êî-
ñòÿíòèíà Óøèíñüêîãî); âèáðàíèõ òâîð³â ó 2-õ ò.,
íèçêè ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ òà ïóáë³öèñòè÷íèõ
ñòàòåé ó ïðåñ³. Îêðåì³ òâîðè ïåðåêëàäåíî ìîâàìè
çàðóá³æíèõ êðà¿í. Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ìåí³ Ëåñ³ Óê-
ðà¿íêè çà ðîìàí "Äî÷êà Ïðîìåòåÿ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1958 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Òàðàñ³âñüê³é, 16.

Ïîìåð 8 ñ³÷íÿ 1997 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâî-
ìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 49À).

ÌÈÊÎËÀ 
ÎË²ÉÍÈÊ
ïðîçà¿ê,
ïóáë³öèñò
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Îëåã Îëüæè÷ (Îëåã Îëåêñàíäðîâè÷ Êàíäèáà)
íàðîäèâñÿ 8 ëèïíÿ 1907 ð. ó Æèòîìèð³ â ñ³ì'¿ óê-
ðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà. Äèòèíñòâî é ðàíí³
þíàöüê³ ðîêè ïðîâ³â ó Êèºâ³. Ó 1923 ð. éîãî ðîäèíà
åì³ãðóâàëà äî ×åõîñëîâà÷÷èíè. Âèùó îñâ³òó çäî-
áóâ â Óêðà¿íñüêîìó Â³ëüíîìó òà Êàðëîâîìó
óí³âåðñèòåòàõ (Ïðàãà). Ïðàöþâàâ íà êàôåäð³ àð-
õåîëîã³¿ Óêðà¿íñüêîãî Â³ëüíîãî óí³âåðñèòåòó òà â
×åñüêîìó íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿. ßê äîêòîðà àðõåî-
ëîã³¿ Êàíäèáó çàïðîøóþòü íà ïîñàäó äîöåíòà äî
Ãàðâàðäñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Òàì ðàçîì ç îäíî-
äóìöÿìè â³í çàïî÷àòêóâàâ Óêðà¿íñüêèé íàóêîâèé
³íñòèòóò Àìåðèêè. Âñòóïèâ äî Îðãàí³çàö³¿ Óê-
ðà¿íñüêèõ Íàö³îíàë³ñò³â (ÎÓÍ), áóâ îáðàíèé ÷ëå-
íîì Ïðîâîäó ³ çàñòóïíèêîì Ãîëîâè ÎÓÍ.

Ñåðåä éîãî òâîð³â ïîåòè÷í³ çá³ðêè "Ð³íü",
"Âåæ³".

Ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè Î. Îëüæè÷ î÷î-
ëþâàâ íàö³îíàë³ñòè÷íå ï³äï³ëëÿ â Óêðà¿í³, ò. ç.
ïîõ³äí³ ãðóïè ÎÓÍ, áóâ îäíèì ç îðãàí³çàòîð³â Óê-
ðà¿íñüêî¿ Íàö³îíàëüíî¿ Ðàäè ó Êèºâ³ (1941). Íà
âóë. Òîëñòîãî, 15, äå ïðîæèâàâ ïîåò, âñòàíîâëåíî
ìåìîð³àëüíó äîøêó. Îäíó ç âóëèöü Êèºâà íàçâàíî
³ìåíåì Îëüæè÷à.

Çààðåøòîâàíèé ãåñòàï³âöÿìè 9 ÷åðâíÿ
1944ð. ³ çàêàòîâàíèé ó êîíöòàáîð³ Çàêñåíãàóçåí.
Ó Áàáèíîìó ßðó â Êèºâ³ âñòàíîâëåíî ïàì'ÿòíèê-
ñèìâîë. 
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ÎËÅÃ 
ÎËÜÆÈ× 
ïîåò, àðõåîëîã, 
ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷

Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷ Îìåëü÷åíêî íàðîäèâñÿ

16 ëþòîãî 1930 ð. ó ñ. Áåºâîìó Ëèïîâîäîëèíñüêîãî

ðàéîíó Ñóìñüêî¿ îáëàñò³. Íàâ÷àâñÿ â Õàðê³âñüêî-

ìó ³íñòèòóò³ ³íîçåìíèõ ìîâ, çàê³í÷èâ Âèù³ ñöå-

íàðí³ êóðñè (1962). Ïðàöþâàâ ó ãàçåòàõ, íà

Êè¿âñüê³é ñòóä³¿ ³ì. Äîâæåíêà, â Êîì³òåò³ ïî ê³íå-

ìàòîãðàô³¿ ïðè Ðàä³ Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ.

Àâòîð êíèæîê: "Ðàíîê íà âñå æèòòÿ", "Çà

âñå â îòâåòå", "Îçîí", "Öâåòî÷íàÿ óëèöà",

"Ë³òíüîãî âå÷îðà"; ñöåíàð³¿â õóäîæí³õ ô³ëüì³â:

"Ïîâåñòü î Ïòàøêèíå" òà "Çà âñå â îòâåòå"; òà

íèçêè äîêóìåíòàëüíèõ ô³ëüì³â.

Îêðåì³ òâîðè ïåðåêëàäåíî ìîâàìè çà-

ðóá³æíèõ êðà¿í. Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ìåí³ Â. Êîðîëåíêà.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1959 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà áóëüâàð³ Äðóæáè íàðîä³â, 26/1.

Ïîìåð 4 ëèñòîïàäà 2000 ð. Ïîõîâàíèé íà

Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (êîëóìáàð³é).

ÌÈÊÎËÀ 
ÎÌÅËÜ×ÅÍÊÎ
ïðîçà¿ê
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Ïàâëî Àíäð³éîâè÷ Îðîâåöüêèé íàðîäèâñÿ 17

áåðåçíÿ 1905 ð. â ñ. ªëèçàâåò³âö³ Öàðè÷àíñüêîãî

ð-íó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáë. Íàâ÷àâñÿ â ã³ìíàç³¿, â

ðåì³ñíè÷îìó ó÷èëèù³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿

â³éíè.

Àâòîð êíèæîê: "Â ñåë³ Êàòåðèí³âö³ ï³ä Ëîçî-

âîþ", "Ä³â÷èíà ç ñåëà Ï³ñêè", "Ãðèãîðèé Ìîãèëü-

÷åíêî", "Öâ³ò çåìë³", "Äîëèíà ÷îðíîãî çîëîòà";

ïîâ³ñòåé "Ñåðöå ñîëäàòà", "Ðóá³íîâèé ïðîì³íü",

"Çàãèáåëü Ïîëîçà"; çá³ðêè îïîâ³äàíü "Ñüîìà

ç³ðêà"; ðîìàí³â "Äðóãà çóñòð³÷", "Ãëèáîêà

ðîçâ³äêà", "Áåðåãè æèòòÿ", "Ïåðåðâàíèé ðåéñ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1953 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Òîëñòîãî, 25.

Ïîìåð 20 ëþòîãî 1976 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 20-2-14).
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ÏÀÂËÎ 
ÎÐÎÂÅÖÜÊÈÉ 
ïðîçà¿ê

Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷ Îñòðèê íàðîäèâñÿ 11

æîâòíÿ 1927 ð. â ñ. Ìèõàéë³âö³ Êàì'ÿíñüêîãî ð-íó

íà ×åðêàùèí³. Çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò æóðíàë³ñòèêè

Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1954). Ïðàöþâàâ ó ðå-

äàêö³ÿõ ãàçåò, íàóêîâèì ñï³âðîá³òíèêîì ²íñòèòó-

òó ë³òåðàòóðè ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà ÀÍ ÓÐÑÐ. Êàí-

äèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê. 

Àâòîð êíèæîê: "Ëåîí³ä Ñì³ëÿíñüêèé", "Êðè-

òè÷í³ åòþäè"; îäèí ç àâòîð³â âîñüìèòîìíî¿

"²ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè", äîñë³äæåíü "Âè-

õîâàííÿ ïî÷óòò³â". Ëàóðåàò Ðåñïóáë³êàíñüêî¿

ïðåì³¿ â ãàëóç³ ë³òåðàòóðíî-õóäîæíüî¿ êðèòèêè

(1976).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1956 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ ×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåð 6 âåðåñíÿ 1987 ð. 

ÌÈÕÀÉËÎ 
ÎÑÒÐÈÊ
êðèòèê, 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â
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Ñîëîì³ÿ Äìèòð³âíà Ïàâëè÷êî íàðîäèëàñÿ 15
ãðóäíÿ 1958 ðîêó â ì³ñò³ Ëüâîâ³. ¯¿ áàòüêî - â³äî-
ìèé óêðà¿íñüêèé ïîåò Äìèòðî Ïàâëè÷êî. Çàê³í÷è-
ëà ðîìàíî-ãåðìàíñüêèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ç 1985 ðîêó
ïðàöþâàëà â ²íñòèòóò³ ë³òåðàòóðè ÍÀÍ Óêðà¿íè.
Äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Êèºâî-Ìîãè-
ëÿíñüêî¿ àêàäåì³¿. Áóëà ãîñòåì-âèêëàäà÷åì óê-
ðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè â Àëáåðòñüêîìó Óí³âåðñè-
òåò³ ³ â Ãàðâàðä³, êóäè ¿¿ çàïðîøåíî ÿê ñòè-
ïåíä³àòà Ôóëáðàéòà. 

Àâòîðêà ï'ÿòè êíèæîê: "Ô³ëîñîôñüêà ïîåç³ÿ
àìåðèêàíñüêîãî ðîìàíòèçìó", "Áàéðîí. Íàðèñ
æèòòÿ ³ òâîð÷îñò³", "Letters from Kiev",
"Ëàá³ðèíòè ìèñëåííÿ. ²íòåëåêòóàëüíèé ðîìàí ñó-
÷àñíî¿ Âåëèêîáðèòàí³¿", à òàêîæ íàäçâè÷àéíî ïî-
ïóëÿðíó ³ âïëèâîâó êíèæêó, "Äèñêóðñ ìîäåðí³çìó
â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³". ¯¿ ïåðó íàëåæàòü ÷èñ-
ëåíí³ ïåðåêëàäè íà óêðà¿íñüêó ìîâó õóäîæí³õ
òâîð³â, ñåðåä ÿêèõ "Âîëîäàð ìóõ" Â³ëüÿìà
Ãîëä³íãà òà "Êîõàíåöü ëåä³ ×àòòåðëåé" Ãåðáåð-
òà Ëîóðåíñà. Íå çàê³í÷èëà, íà æàëü, á³îãðàô³þ âè-
äàòíîãî óêðà¿íñüêîãî ïîåòà ³ íàóêîâöÿ Àãàòàíãåëà
Êðèìñüêîãî. 

×ëåí ÑÏ Óêðà¿íè ç 1992 ð. Ïðîæèâàëà ó Êèºâ³
íà âóë. Åñïëàíàäí³é, 32.

Ïîìåðëà 31 ãðóäíÿ 1999 ðîêó. Ïîõîâàíà íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 49À).
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ÑÎËÎÌ²ß 
ÏÀÂËÈ×ÊÎ 
ïåðåêëàäà÷êà, 

Îëåêñ³é Îâñ³éîâè÷ Ïàëàæ÷åíêî íàðîäèâñÿ 23
áåðåçíÿ 1924 ð. â ñ. Â³êòîðîâîìó Ãëóõ³âñüêîãî ð-íó
Ñóìñüêî¿ îáëàñò³. Ïåðåáóâàâ ó ïàðòèçàíñüêîìó
ç'ºäíàíí³ Ñ. À. Êîâïàêà. Çàê³í÷èâ Ãëóõ³âñüêèé
ó÷èòåëüñüêèé ³íñòèòóò (1949), âèêëàäàâ óê-
ðà¿íñüêó ìîâó òà ë³òåðàòóðó, áóâ ðåäàêòîðîì
ßìï³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ãàçåòè "Øëÿõ êîìóí³çìó".
Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³¿ æóðíàëó "Ðàäóãà", ó
Ì³í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè ÓÐÑÐ. 

Àâòîð çá³ðîê ïîåç³é: "Ïóòèâëÿíî÷êà", "Çåëå-
íèé ãîì³í", "Íà ïîë³ ÷åñò³"; êíèæîê íàðèñ³â
"Ìàð³ÿ Ñàâ÷åíêî", "Òàì, äå æèëè Êàéäàø³", "Ç
âîãíåì Ïðîìåòåÿ ó ñåðö³", "Äîáëåñíà þí³ñòü",
"Ïàðòèçàíñüêèé Äàíêî", "Ñåðöå ìóæíº ³ ï³ñåí-
íå", "Áàòüêè çàïîâ³äàëè ìóæí³ñòü".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1958 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ñóâîðîâà, 3. Éîãî ³ì'ÿì íàçâàíî âóëèöþ
³ á³áë³îòåêó â ì. Ãëóõîâ³.

Ïîìåð 28 áåðåçíÿ 1979 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-
êîâîìó ñòàðîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 2). Àâ-
òîðè ïàì'ÿòíèêà - ñêóëüïòîð Ì.Ä. Îðëîâ ³ ñèí
Â.Î.Ïàëàæ÷åíêî.

ÎËÅÊÑ²É 
ÏÀËÀÆ×ÅÍÊÎ 
ïîåò, ïðîçà¿ê

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â
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Äìèòðî Õîìè÷ Ïàëàìàð÷óê íàðîäèâñÿ 16

ñåðïíÿ 1914 ð. â ñ. ²âàíãîðîä³ Õðèñòèí³âñüêîãî

ðàéîíó íà ×åðêàùèí³. Çàê³í÷èâ Îäåñüêèé

ïåä³íñòèòóò (1939).

Ïåðåêëàâ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ ñîíåòè

Øåêñï³ðà, ïîåç³¿ Áðþñîâà, Ìàêñèìà Òàíêà,

Ãëºáêè, Ì³öêåâè÷à, Òóâ³ìà, Ïðåøåðíà, Ãåéíå,

Åðåä³à, Ïåòðàðêè, Áàéðîíà; ðîìàíè Óåëëñà, Ôëî-

áåðà, Ôðàíñà, Ìîð³àêà, Ñòåíäàëÿ. Áðàâ ó÷àñòü ó

ðîáîò³ íàä "Àíòîëîã³ºþ á³ëîðóñüêî¿ ïîåç³¿".

Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ìåí³ Ì. Ðèëüñüêîãî.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1966 ð. Ïðîæèâàâ ó ì.

²ðïåí³ Êè¿âñüêî¿ îáë., íà âóë. Ñõ³äíà, 45.

Ïîìåð 15 ëèñòîïàäà 1998 ð. Ïîõîâàíèé íà

ì³ñüêîìó êëàäîâèù³ ²ðïåíÿ. 
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ÄÌÈÒÐÎ 
ÏÀËÀÌÀÐ×ÓÊ 
ïåðåêëàäà÷, ïîåò

Áîðèñ Äìèòðîâè÷ Ïàë³é÷óê íàðîäèâñÿ 4 ÷åðâ-
íÿ 1913 ð. ó ì. Â³ëüíîìó. Çàê³í÷èâ Õàðê³âñüêå
àâ³àó÷èëèùå (1935). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè. Íàãîðîäæåíèé Îðäåíîì ×åðâîíî¿ Ç³ðêè,
äâîìà Îðäåíàìè Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 2 ñòóïåíÿ òà
áàãàòüìà ìåäàëÿìè. Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³, ãîëîâíèì
ðåäàêòîðîì æóðíàëó "Ñîâåòñêàÿ Óêðàèíà". 

Ñåðåä òâîð³â: "Ôðîíòîâûå ñòèõè", "Ñëîâî î
ñîëäàòå", "Èâàí Ãâîçäåâ íà ôðîíòå", "Íîâîå ñëî-
âî ïðî Èâàíà Ãâîçäåâà", "Åñòü íà Âîëãå óòåñ",
"Ñàìîëåòû", "Ìîå ïîêîëåíèå", "Ðåêè ñìîòðÿò â
íåáî", "Êðûëüÿ çåìëè", "Ïàðàä", "Ïîåäèíîê ñ
ãðîçîé", "Íà÷àëî ìàÿ", "Èçáðàííîå" â 2-õ ò.; ðî-
ìàí³â ó â³ðøàõ: "Íîâàÿ Êàõîâêà", "Òâåðäûíÿ";
ðîìàí³â "Ðàçáåã", "Âîñõîæäåíèå íà îáëàêà";
ïîâ³ñò³ "Ýñêàäðèëüÿ "Ëûñûé îðåë" (1969);
ïîâ³ñòåé äëÿ ä³òåé: "Àëîå êîëüöî", "Õî÷ó áûòü
ëåò÷èêîì". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1939 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ì.Êîöþáèíñüêîãî, 2, äå âñòàíîâëåíî ìå-
ìîð³àëüíó äîøêó.

Ïîìåð 2 êâ³òíÿ 1995 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 52 À).

ÁÎÐÈÑ 
ÏÀË²É×ÓÊ
ïîåò, ïðîçà¿ê
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Ïåòðî Éîñèïîâè÷ Ïàí÷ (Ïàí÷åíêî) íàðîäèâ-
ñÿ 4 ëèñòîïàäà 1891 ð. â ì. Âàëêàõ Õàðê³âñüêî¿ îáë.
Çàê³í÷èâ Ïîëòàâñüêå çåìëåì³ðíå ó÷èëèùå
(1915). Áðàâ ó÷àñòü ó Âñåñâ³òíüîìó êîíãðåñ³ íà
çàõèñò êóëüòóðè (Ïàðèæ, 1935). Ó 1939-1940 ðð.
î÷îëþâàâ Ëüâ³âñüêó ïèñüìåííèöüêó îðãàí³çàö³þ; â
1949-1953 ðð. - ãîëîâà Õàðê³âñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
ÑÏÓ, â 1966-69 - ñåêðåòàð ïðàâë³ííÿ Ñï³ëêè ïèñü-
ìåííèê³â Óêðà¿íè. 

Ñåðåä òâîð³â: "Òàì, äå âåðáè íàä ñòàâîì",
"Ãí³çäà ñòàð³"; çá³ðêè îïîâ³äàíü "Á³é ïðåïîäîá-
íèé", "Ïîçà æèòòÿì", "Ìèøà÷³ íîðè", "Ïåðåãî-
íè", "Ñìåðòü ßíóëÿíñà", "Òèõîí³â ëèñò", "Ìóõà
Ìàêàð", "Ìàìî, âìèðàéòå!", "Ìèð" ("Ðàíî-
âðàíö³"), "Òîâàðèø", ðîìàí "Ïðàâî íà ñìåðòü"
("Îáëîãà íî÷³"); ³ñòîðè÷íèé ðîìàí "Ãîìîí³ëà Óê-
ðà¿íà"; Òâîðè ó 5-òè ò.Óäîñòîºíèé Äåðæàâíî¿
ïðåì³¿ ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà (1965) çà ïîâ³ñòü "Íà
êàëèíîâ³ì ìîñò³".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68, äå
âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëüíó äîøêó. Îäíà ç âóëèöü
Êèºâà íàçâàíà éîãî ³ìåíåì.

Ïîìåð 1 ãðóäíÿ 1978 ð. ó Êèºâ³. Ïîõîâàíèé íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ ñòîëèö³ (ä³ëÿíêà 43).
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ÏÅÒÐÎ 
ÏÀÍ× 
ïðîçà¿ê

Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ Ïàðõîìåíêî íàðîäèâñÿ 9
âåðåñíÿ 1923 ð. â ñ. Íîâîñ³ëêàõ Äí³ïðîâèõ Êèºâî-
Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó íà Êè¿âùèí³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1951). Ïðàöþâàâ ó ðå-
äàêö³ÿõ âèäàâíèöòâ.

Ñåðåä òâîð³â: "Òèñÿ÷à æóðàâë³â", "Øóì-
ëÿòü òîïîë³ â Øóìñüêó", "Â íàñ ïëàíåòà íå
ò³ñíà", "Êàçêà ïðî òðüîõ â³òð³â", "Êîëè ä³ëî ðî-
áèòüñÿ", "×àéêè â³ùóþòü ïîãîäó"; êíèæîê
îïîâ³äàíü "Ãîðè÷", "Ìèñêà ãðóø", "Â³÷íà ñòåæ-
êà"; "Ïðîë³ñêè íàä Ñìîëÿíêîþ", "Çà ðàéäóãó" ,
"Áóäü ìåí³ áðàòîì", "Ëåòþ÷èé Ôåäü", "Ì³ñòîê
÷åðåç êîðäîí", "Ñ³ìíàäöÿòå ë³òî", "Áàãðÿíèé
ôàðâàòåð", "Ëåñåâà ïåðåìîãà", "Ëàñò³âêà äåíü
ïî÷èíàº", "Íàâ³ùî ëþáèòè çÿáëèêà", "Äèâóâà-
ëèñü ë³ñè"; Âèáðàíèõ òâîð³â ó 2-õ ò.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1962 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ãðèãîðîâè÷à-Áàðñüêîãî, 3.

Ïîìåð 7 ñ³÷íÿ 1995 ð. 

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÏÀÐÕÎÌÅÍÊÎ
ïîåò, ïðîçà¿ê

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â
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Ìèõàéëî Íîéîâè÷ Ïàðõîìîâ íàðîäèâñÿ 9

òðàâíÿ 1914 ð. â ñ. Á³ëîãîðîäö³ ²çÿñëàâñüêîãî ð-íó

íà Õìåëüíè÷÷èí. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Íàãîðîäæåíèé îðäåíîì Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 2-ãî ñò.

òà ìåäàëÿìè. Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³.

Ñåðåä òâîð³â: "Ñóäüáà òîâàðèùà", "Ìû ðàñ-

ñòðåëÿíû â ñîðîê âòîðîì", "Õîðîøèé ïàðåíü",

"Âûøå ãîëîâó, ñûíîê", "Áûë ó ìåíÿ äðóã", "Óëè-

öà", "Äîðîãà ê ñàìîìó ñåáå", "Êà÷åëè", "Îêíà",

"Ðàçãîâîð", "×åðíûé õëåá", "Êðóæåâà", "Ïî-

ñëåäíèé ëèñò îñåíè"; ðîìàíó "Òåíè íà ñòåíå";

íèçêè ñöåíàð³¿â äîêóìåíòàëüíèõ ô³ëüì³â. Òâîðè

ïåðåêëàäåíî ñëîâàöüêîþ, ÷åñüêîþ, áîëãàðñüêîþ,

àíãë³éñüêîþ, ôðàíöóçüêîþ, ³ñïàíñüêîþ òà

òàì³ëüñüêîþ ìîâàìè. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1954 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 25.

Ïîìåð 18 òðàâíÿ 1993 ð. 
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ÌÈÕÀÉËÎ 
ÏÀÐÕÎÌÎÂ
ïðîçà¿ê

Îëåíà Åììàíó¿ë³âíà Ïàðõîìîâñüêà íàðîäèëà-

ñÿ 13 ñ³÷íÿ 1907 ð. â ì. Ìîíàñòèðèù³ Â³ííèöüêî¿

îáë. Çàê³í÷èëà Êè¿âñüêèé ²íñòèòóò íàðîäíî¿

îñâ³òè (1930). Ïðàöþâàëà â ïðåñ³, â Äåðæë³òâè-

äàâ³ ÓÐÑÐ.

Ïåðåêëàëà ç ðîñ³éñüêî¿ òà ºâðåéñüêî¿ ìîâ òâî-

ðè Ñ. Àêñàêîâà, Â. Äîáðîâîëüñüêîãî, Á.Ãîðáàòîâà,

Î. Êóïð³íà, Ê. Ïàóñòîâñüêîãî, Ë. Òîëñòîãî, Ê.

Ôåä³íà, Þ. Ãåðìàíà, Ã.Ïîëÿíêåðà, Ê. Ñèìîíîâà,

Øîëîì-Àëåéõåìà. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1954 ð. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³

íà âóëèö³ Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåðëà 23 æîâòíÿ 1985 ð. Ïîõîâàíà íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 31).

ÎËÅÍÀ 
ÏÀÐÕÎÌÎÂÑÜÊÀ
ïåðåêëàäà÷

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â
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Âîë³íà Ïåòð³âíà Ïàñ³÷íà íàðîäèëàñÿ 25 òðàâ-

íÿ 1928 ð. â ñ. Êðàñèë³âö³ Áðîâàðñüêîãî ð-íó

Êè¿âñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èëà ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò

Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1951). Òàì æå âèêëàäà-

ëà ñëîâ'ÿíñüêó ô³ëîëîã³þ. Ç 1958 ð. ë³òïðàö³âíèê, à

ç 1966 ð. çàâ³äóâàëà ðåäàêö³ºþ õóäîæíüî¿ ë³òåðà-

òóðè æóðíàëó "Âñåñâ³ò". 

Ïåðåêëàäàëà ç ÷åñüêî¿, ñëîâàöüêî¿ òà ïîëüñü-

êî¿ ìîâ. (Òâîðè Ã. Áàðåøà, Ñ. Áàíàñÿ, ß.Áëàæêîâà,

Ë. Ôóêñà, ª Áðîøêåâè÷à, 3. Ïëóãàðæà, Ì. Êîçàêà,

Á. Íîãåéëà, ß. Ñâàòè, Ã. Ôó÷³êîâà, 3. Áàóìàíà, É.

Ðèáàêà, Ì. Ìàéºðîâî¿, É. Êàäëåöà, ß. Ñîëîâè÷à,

ß. Ìàòåéêè).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1982 ð. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³

íà âóëèö³ Ïîë³òåõí³÷í³é, 31-Á.

Ïîìåðëà 21 ÷åðâíÿ 1994 ð. Ïîõîâàíà íà

Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà

76-6-2).
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ÂÎË²ÍÀ 
ÏÀÑ²×ÍÀ
ïåðåêëàäà÷êà

Àíäð³é Ìèõàéëîâè÷ Ïàòðóñ-Êàðïàòñüêèé íà-

ðîäèâñÿ 29 áåðåçíÿ 1917 ð. â ñ. Òåðåáë³ Òÿ÷³âñüêî-

ãî ð-íó Çàêàðïàòñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Ìóêà÷³âñüêó

ðåàëüíó ã³ìíàç³þ (1937). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿

â³éíè. Î÷îëþâàâ Çàêàðïàòñüêó îðãàí³çàö³þ ÑÏÓ,

ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ ãàçåò.

Àâòîð ïîåòè÷íèõ çá³ðîê: "Ùî â ñåðö³ íàéñ-

âÿò³øå", "²äó æèòòÿì", "Áåñêèäå, â³äðàäî ìîÿ",

"Êîëèñêà îðëèíà" (â³ðø³ ³ ïîåìè), "Ìàëèíîâî

êâ³òíóòü ÿëèíè", "Òåðåçè ÷àñó"; ñàòèðè÷íèõ òà

ãóìîðèñòè÷íèõ îïîâ³äàíü "×îðò íà ìîòîöèêë³";

âîºííî-³ñòîðè÷íîãî íàðèñó "Ç ëåâàìè íà ùèòàõ"

("Ãåíåðàë Ñâîáîäà", 1975). Ïåðåêëàäàâ ³ç ÷åñü-

êî¿, ñëîâàöüêî¿ òà óãîðñüêî¿ ìîâ.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1946 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà áóëüâàð³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 19. 

Ïîìåð 19 êâ³òíÿ 1980 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó êëàäîâèù³ (Áåðê³âö³) Êèºâà (ä³ëÿíêà

99-6-29).

ÀÍÄÐ²É 
ÏÀÒÐÓÑ-
ÊÀÐÏÀÒÑÜÊÈÉ
ïîåò, ïðîçà¿ê
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Ëåîí³ä Ñîëîìîíîâè÷ Ïåðâîìàéñüêèé (²ëëÿ
Øëüîìîâè÷ Ãóðåâè÷ ) íàðîäèâñÿ 17 òðàâíÿ 1908
ð. â ì. Êðàñíîãðàä³ Õàðê³âñüêî¿ îáë. Â÷èâñÿ â
ã³ìíàç³¿ ³ òðóäîâ³é øêîë³. Ï³ñëÿ â³éíè ïðàöþâàâ ó
âèäàâíèöòâ³ "Ðàäÿíñüêèé ïèñüìåííèê" ³ æóðíàë³
"Â³ò÷èçíà". Ñåðåä òâîð³â: "Ìîëîä³ñòü áðàòà"
(ðîìàí ó â³ðøàõ), "Íà êðóòèõ áåðåãàõ", "Ùàñòÿ
äëÿ âñ³õ", "Ì³æ áóðÿìè", "Óðîêè ïîåç³¿", "Äðåâî
ï³çíàííÿ", "Â÷îðà ³ çàâòðà", "Ñóç³ð'ÿ ë³ðè";
â³ðø³â ³ â³ðøîâàíèõ êàçîê äëÿ ä³òåé: "Âåñåëèé
ñàä", "Êàçêà ïðî ²âàíà Ãîëèêà", "Ìàëèì ³ íàé-
ìåíøèì", "Õëîï÷èñüêî Îíèñüêî", "Ðàéäóãà â
íåá³", "Ñïîìèí ïðî áëèñêàâêó"; ðîìàíó "Äèêèé
ìåä"; êíèæîê ñòàòåé íà ë³òåðàòóðí³ òåìè: "Ç ùî-
äåííèêà ïîåòà", "Òâîð÷èé áóäåíü"; íèçêè äðàìà-
òè÷íèõ òâîð³â òà áàãàòüîõ õóäîæí³õ ïåðåêëàä³â. 

Óäîñòîºíèé Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ÑÐÑÐ (1946)
çà çá³ðêè ïîåç³é "Äåíü íàðîäæåííÿ" òà "Çåìëÿ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68, äå
âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëüíó äîøêó. Éîãî ³ì'ÿì íà-
çâàíî îäíó ç âóëèöü ñòîëèö³. 

Ïîìåð 9 ãðóäíÿ 1973 ð. Ïîõîâàíèé ó Êèºâ³ íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 2). Àâòîðè
ïàì'ÿòíèêà - õóäîæíèêè Â.Â. Ìåëüíè÷åíêî ³
À.Ô.Ðèáà÷óê, àðõ³òåêòîð À.Ì.Ìèëåöüêèé. 
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ËÅÎÍ²Ä 
ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÜÊÈÉ 
ïîåò, ïðîçà¿ê, 
ïåðåêëàäà÷

Â³òàë³é ²âàíîâè÷ Ïåòëüîâàíèé íàðîäèâñÿ 26
ãðóäíÿ 1914 ð. â ì. Â³ííèö³. Íàâ÷àâñÿ â
Õàðê³âñüêîìó ïåä³íñòèòóò³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òî-
âî¿ â³éíè. Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³, áóâ äèðåêòîðîì Áþðî
ïðîïàãàíäè õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè ÑÏÓ. 

Ñåðåä òâîð³â: "Ç áëîêíîòîì ïî Â³ííè÷÷èí³",
"Íå ðîçìèíèñÿ ç äîëåþ", "Àíòîí³â îãîíü", "Áàêå-
íè íà áèñòðèí³", "Ëþäèíà ³ õë³á", "Áåçìåæíåº ïî-
ëå", "Íîâèé äåíü ïî÷èíàâñÿ â÷îðà", "Ñïîìèí ðàò-
íîãî ïîëÿ"; ðîìàí³â: "Ñóðìè ãðàþòü çîðþ",
"Ä³â÷èíà ç ïåðåäì³ñòÿ", "Àì³ãî", "Òà öå æ âåñ-
íà", "Ñèðåíà ç ìå÷åì", "Âîãîíü äëÿ Ïðîìåòåÿ",
"Ñë³äè íà òðîòóàð³", "Ãóëÿé-Ãîðà"; Âèáðàíèõ
òâîð³â ó 2-õ ò. Êíèæêà "Ñïîìèíè ðàòíîãî ïîëÿ"
âèéøëà ïîëüñüêîþ ìîâîþ.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1946 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ñîøåíêà, 32.

Ïîìåð 28 ãðóäíÿ 1989 ð. Ïîõîâàíèé íà
Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà
29-8-20).

Â²ÒÀË²É 
ÏÅÒËÜÎÂÀÍÈÉ 
ïðîçà¿ê
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Þð³é Ïåòðîâè÷ Ïåòðåíêî íàðîäèâñÿ 20 ëèñ-

òîïàäà 1928 ð. â ñ. Áàðàõòàõ Âàñèëüê³âñüêîãî ð-íó

íà Êè¿âùèí³. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò

Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1953). Ïðàöþâàâ ðå-

äàêòîðîì ó Äåðæë³òâèäàâ³ ÓÐÑÐ, ðåäàêòîðîì,

çàâ³äóâà÷åì ðåäàêö³ºþ ïîåç³¿, çàñòóïíèêîì ãîëî-

âíîãî ðåäàêòîðà âèäàâíèöòâà "Ðàäÿíñüêèé ïèñü-

ìåííèê". Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê êóëüòóðè ÓÐÑÐ. 

Àâòîð çá³ðîê: "Æóðàâë³", "Äåíü ïî÷è-

íàºòüñÿ", "Ðèòìè ñåðöÿ", "Ðóá³æ", "Ç åêðàíà

ïàì'ÿò³", "Ñèíèé âåòåð", "Ð³âíîäåííÿ"; êíèæêè

â³ðø³â äëÿ ä³òåé "Êîëèñàíêè äëÿ Îêñàíêè". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1959 ð. Ïðîæèâàâ íà âóëèö³

Ãàéöàíà, 6.

Ïîìåð 14 ãðóäíÿ 1990 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ ñòîëèö³ íà êîëèøí³é ïîëüñüê³é

ä³ëÿíö³.
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ÞÐ²É 
ÏÅÒÐÅÍÊÎ 
ïîåò

Þð³é Âàñèëüîâè÷ Ïåòðîâ íàðîäèâñÿ 31 ñ³÷íÿ
1915 ð. â ì. Êèºâ³. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëü-
òåò Êè¿âñüêîãî ïåä³íñòèòóòó (1940), â÷èòåëþ-
âàâ. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðàöþâàâ ó
ïðåñ³, â Ì³í³ñòåðñòâ³ êóëüòóðè ÓÐÑÐ òà Äåðæ-
êîìâèäàâ³ ÓÐÑÐ. Ïèñàâ ðîñ³éñüêîþ òà óêðà¿íñüêîþ
ìîâàìè. 

Àâòîð çá³ðîê: "Äîáðûé äåíü", "Þíîñòü áîå-
âàÿ", "Áëèçêîå, ëþáèìîå, ðîäíîå", "Ðàññâåòíàÿ
ïåñíÿ", "Ýñòàôåòà", "Ïèîíåðñêîå ñëîâî", "Äîðî-
ãà ê æèçíè"; ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íîãî íàðèñó
"Áàéêàð Ìèêèòà Ãîäîâàíåöü"; íèçêè ïåðåêëàä³â
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ òóðêìåíñüêèõ, á³ëîðóñüêèõ ïî-
åò³â.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1952 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà áóëüâàð³ Ëåí³íà, òåïåð ×îêîë³âñüêèé áóëüâàð,
20.

Ïîìåð 5 ëèïíÿ 1977 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâî-
ìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 1-4-13).

ÞÐ²É 
ÏÅÒÐÎÂ 
ïîåò
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Ìèêîëà Ïèëèïîâè÷ Ïèâîâàðîâ íàðîäèâñÿ 7
ãðóäíÿ 1910ð. â ñ. Â³éñüêîâîìó Ñîëîíÿíñüêîãî ð-íó
Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé äåð-
æàâíèé óí³âåðñèòåò (1934). Ó÷èòåëþâàâ. 3
1936ð. ïðàöþâàâ ó íàóêîâî-äîñë³äíèõ óñòàíîâàõ
ÀÍ ÓÐÑÐ, ãîëîâí³é ðåäàêö³¿ ÓÐÅ, â Êè¿âñüêîìó
³íñòèòóò³ òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà. Ó÷àñíèê Äðó-
ãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, ïðî-
ôåñîð. 

Àâòîð ïðàöü: "Ïàíàñ Ìèðíèé - âåëèêèé ïèñü-
ìåííèê-ðåàë³ñò", "Ë³òåðàòóðíèé ðóõ ó Ãàëè÷èí³ â
30-40-õ ðð. XIX ñò.", "Ïàíàñ Ìèðíèé. Æèòòÿ ³
òâîð÷³ñòü", "Þð³é Ôåäüêîâè÷. Æèòòÿ ³
òâîð÷³ñòü", "Ïðîçà Ïàíàñà Ìèðíîãî 70-õ ðð.",
"Ôàíòàñòèêà ³ ðåàëüí³ñòü", "Ìàéñòåðí³ñòü ïñè-
õîëîã³÷íîãî àíàë³çó", "Ïàíàñ Ìèðíèé. Æèòòºâèé
³ òâîð÷èé øëÿõ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1950 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ðîãí³äèíñüê³é, 3.

Ïîìåð 13 âåðåñíÿ 1986 ð. Ïîõîâàíèé íà
Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 41-6-
18).
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ÌÈÊÎËÀ 
ÏÈÂÎÂÀÐÎÂ
êðèòèê, 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü

Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷ Ïèëàòþê íàðîäèâñÿ 2

ëþòîãî 1939 ð. â ñ. Òðà÷³ Êîñ³âñüêîãî ðàéîíó íà

²âàíî-Ôðàíê³âùèí³. Çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò ðîìàíî-

ãåðìàíñüêî¿ ô³ëîëîã³¿ ×åðí³âåöüêîãî óí³âåðñèòå-

òó.

Âèéøëè äðóêîì çá³ðêè ïîåç³é: "Ãóöóëîâ³

ïòèö³", "Æàéâîðîíî÷êó ì³é".

Ïðîæèâàâ  íà âóëèö³ Êîìñîìîëüñüê³é, 22, â ñ.

Ñàäîâîìó Áàðèø³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.

Ïîìåð 6 ëèñòîïàäà 2004 ð. Ïîõîâàíèé â ñ. Ñà-

äîâå Áàðèø³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.

ÌÈÕÀÉËÎ
ÏÈËÀÒÞÊ
ïîåò
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Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ Ïèëèïåíêî íàðîäèâñÿ

22 ëèïíÿ 1891 ð. â ì. Êèºâ³. Íàâ÷àâñÿ íà ô³ëî-

ëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³ Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó.

Ó÷àñíèê ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè. Ïðàöþâàâ ó ãàçå-

òàõ. Áóâ ãîëîâîþ ë³òåðàòóðíî¿ îðãàí³çàö³¿ "Ïëóã".

Âèäàâ òðèäöÿòü êíèæîê îïîâ³äàíü òà áàéîê.

Ñåðåä íèõ çá³ðêè îïîâ³äàíü: "Ñêàëêè æèòòÿ",

"Êàðà", "Ï³ä ×åðí³ãîâîì"; çá³ðêè áàéîê:

"Áàéê³âíèöÿ", "Áàéêè", "Ñâèí³ íà äóá³", "Àíåê-

äîòè ñòàðîãî ðåäàêòîðà", "Áàéêè òà îïîâ³äàííÿ".

Áóâ àðåøòîâàíèé 29 ëèñòîïàäà 1933 ð.

Ðîçñòð³ëÿíèé ó Õàðêîâ³ 11 ëèïíÿ 1943 ð. çà âèðî-

êîì "òð³éêè". 1957 ð. ðåàá³ë³òîâàíèé. 
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ÑÅÐÃ²É 
ÏÈËÈÏÅÍÊÎ
ïðîçà¿ê

Ñåðã³é Îëåêñ³éîâè÷ Ïèëüíåíüêèé íàðîäèâñÿ

25 æîâòíÿ 1924 ð. â ñ. Õìåëüîâîìó Ìàëî-

âèñê³âñüêîãî ðàéîíó íà Ê³ðîâîãðàäùèí³. Çàê³í÷èâ

Êè¿âñüêèé ìåä³íñòèòóò, ôàêóëüòåò æóðíàë³ñòèêè

Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1953) òà àñï³ðàíòóðó.

Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, íàãîðîäæåíèé îðäå-

íàìè òà ìåäàëÿìè. Áóâ íà ðåäàêòîðñüê³é ðîáîò³.

Àâòîð êíèæêè "Êð³çü äåñÿòèë³òòÿ", áàãà-

òüîõ ñòàòåé òà ðåöåíç³é ó ïðåñ³.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1959 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Òóðãåí³âñüê³é, 83/85.

Ïîìåð 11 âåðåñíÿ 1999 ð. 

ÑÅÐÃ²É 
ÏÈËÜÍÅÍÜÊÈÉ
êðèòèê, 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü
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Ëàðèñà Ìèõàéë³âíà Ïèñüìåííà íàðîäèëàñÿ 11
ëþòîãî 1914 ð. â ñ. ×îïîâè÷àõ Ìàëèíñüêîãî ð-íó íà
Æèòîìèðùèí³. Çàê³í÷èëà Á³ëîöåðê³âñüêèé ô³íàí-
ñîâèé òåõí³êóì, íàâ÷àëàñü ó Êè¿âñüêîìó ë³ñîâîìó
³íñòèòóò³. Çàâ³äóâàëà ðåäàêö³ºþ ë³òåðàòóðè ó âè-
äàâíèöòâ³ "Âåñåëêà". 

Àâòîð êíèæîê: "Òîìêà ç Áîãîòîëà",
"Îïîâ³äàííÿ", "Æàð-ïòàøåíÿòà", "Ï³âåíü Çåëå-
íå Êîëåñî", "Òèñÿ÷à â³êîí ³ îäèí æóðàâåëü", "Õî-
÷åòå ïðîæèòè äâ³ñò³ ðîê³â?", "×àð³âíèê íà òîíêèõ
í³æêàõ"; ðîìàíó-äèëîã³¿ "Çëî÷èí Íàä³¿ Ïîë³ùóê";
ðîìàíó "Áàòüêî", "Ë³íà"; Âèáðàíèõ òâîð³â; îäíî-
òîìíèêà êàçîê, ïîâ³ñòåé, îïîâ³äàíü "Òèñÿ÷à â³êîí
³ îäèí æóðàâåëü"; ïîâ³ñò³-êàçêè "Òàì, äå æèâå
Ñèíÿ Ëàñò³âêà". Òâîðè ïåðåêëàäåíî ðîñ³éñüêîþ,
ãðóçèíñüêîþ, åñòîíñüêîþ, ëèòîâñüêîþ, í³ìåöüêîþ,
ðóìóíñüêîþ ìîâàìè. Çà çá³ðêó "Òèñÿ÷à â³êîí ³
îäèí æóðàâåëü" óäîñòîºíà ïðåì³¿ ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè
(1984). 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1956 ð. Ïðîæèâàëà ó Êèºâ³
íà âóë.Åíòóç³àñò³â,45/1.

Ïîìåðëà 20 ëþòîãî 1992 ð. 
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ËÀÐÈÑÀ 
ÏÈÑÜÌÅÍÍÀ
ïðîçà¿ê

Ëåîí³ä ªðîôåéîâè÷ Ï³äãàéíèé íàðîäèâñÿ

1899 ð. â ñ. ßáëóíåâ³ Êàí³âñüêîãî ð-íó Êè¿âñüêî¿

îáë.(òåïåð ×åðêàñüêî¿). Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé

²íñòèòóò íàðîäíî¿ îñâ³òè (1928) òà àñï³ðàíòóðó.

Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³¿ ãàçåòè, ðåäàêòîðîì ê³íîôàá-

ðèêè, ó âèäàâíèöòâ³ "Ðàäÿíñüêà øêîëà".

Àâòîð êíèæîê: "Ëåñÿ Óêðà¿íêà", "Ëèòåðà-

òóðíûå êîììåíòàðèè ê ïðîèçâåäåíèÿì Ì.Êîöþ-

áèíñêîãî", "Ôðàíêî ³ Çîëÿ", "Ëåñÿ Óêðà¿íêà".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1935 ð. 

Ïîìåð 15 ãðóäíÿ 1950 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ëóê'ÿí³âñüêîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 25-10).

ËÅÎÍ²Ä 
Ï²ÄÃÀÉÍÈÉ 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü
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Âàëåð'ÿí Ïåòðîâè÷ Ï³äìîãèëüíèé íàðîäèâñÿ

2 ëþòîãî 1901 ð. â ñ. ×àïëÿõ, òåïåð óâ³éøëî äî ì.

Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Íàâ÷àâñÿ â Êè¿âñüêîìó äåð-

æàâíîìó óí³âåðñèòåò³. Â÷èòåëþâàâ ó Äí³ïðîïåò-

ðîâñüêó, ×åðâîíîãðàä³, Âîðçåë³, ïðàöþâàâ ó âèäàâ-

íèöòâ³ "Êíèãîñï³ëêà". 

Àâòîð êíèæîê îïîâ³äàíü òà ïîâ³ñòåé: "Òâî-

ðè", "Îñòàï Øàíòàëà", "Ñèí", "Â³éñüêîâèé

ë³òóí", "Ïðîáëåìà õë³áà"; ðîìàíó "Ì³ñòî". 

Ïåðåêëàäàâ òâîðè Ä. Ä³äðî, Î. Áàëüçàêà, Ã³ äå

Ìîïàññàíà, À. Ôðàíñà. Áóâ ðåïðåñîâàíèé.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð.

Ðîçñòð³ëÿíèé 3 ëèñòîïàäà 1937 ð. íà Ñîëîâ-

êàõ. Ìîãèëà íå çáåðåãëàñÿ. Ó Êèºâ³ íà Áàéêîâîìó

êëàäîâèù³ ïàì'ÿòíèê-ñèìâîë (ä³ëÿíêà 31).
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ÂÀËÅÐ'ßÍ 
Ï²ÄÌÎÃÈËÜÍÈÉ
ïðîçà¿ê,
ïåðåêëàäà÷

Âîëîäèìèð Îëåêñ³éîâè÷ Ï³äïàëèé íàðîäèâñÿ
13 òðàâíÿ 1936 ð. â ñ. Ëàç³ðêàõ íà Ïîëòàâùèí³.
Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî
óí³âåðñèòåòó (1962). Ïðàöþâàâ ðåäàêòîðîì
Äåðæë³òâèäàâó Óêðà¿íè òà "Ðàäÿíñüêîãî ïèñü-
ìåííèêà".

Ïî÷àâ äðóêóâàòèñü 1957 ð. Àâòîð çá³ðîê "Çå-
ëåíà ã³ëêà", "Ïîâåñ³ííÿ", "Òðèäöÿòå ë³òî", "Â
äîðîãó - çà ëàñò³âêàìè", “Âèøíåâèé ñâ³ò”,"Ñèí³
òðîÿíäè", "Ïîåç³¿", "Áåðåãè çåìë³", "Ñêîâîðî-
äèíñüê³ äóìè". Ïåðåêëàäàâ íà óêðà¿íñüêó òâîðè
ðîñ³éñüêèõ, ºâðåéñüêèõ, â³ðìåíñüêèõ ïèñüìåííèê³â.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1967 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Âîëãîãðàäñüê³é, 21, çãîäîì íà âóëèö³
×åðâîíîàðì³éñüê³é, òåïåð Âåëèê³é Âàñèëüê³âñüê³é,
85-87.

Ïîìåð 24 ëèñòîïàäà 1973 ð. Ïîõîâàíèé ó
Êèºâ³ íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 33). Àâ-
òîðè ïàì'ÿòíèêà - ñêóëüïòîð Á. Êàðëîâñüêèé òà
àðõ³òåêòîð À.Êîðíººâ.

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ 
Ï²ÄÏÀËÈÉ 
ïîåò,
ïåðåêëàäà÷ 
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Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ Ï³äñóõà íàðîäèâñÿ
16 æîâòíÿ 1918 ð. â ñ. Í³æèëîâè÷àõ Ìàêàð³âñüêîãî
ð-íó íà Êè¿âùèí³. Çàê³í÷èâ àíãë³éñüêèé ôàêóëü-
òåò Õàðê³âñüêîãî ïåä³íñòèòóòó ³íîçåìíèõ ìîâ
(1939). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Âèêëàäàâ ó
Äîíåöüêîìó ³íäóñòð³àëüíîìó ³íñòèòóò³, â
Êè¿âñüêîìó ïåä³íñòèòóò³. Ç 1953 ïî 1958 ð. -
â³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð æóðíàëó "Äí³ïðî", çãî-
äîì - çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÑÏÓ, çàâ³äóâàâ
ðåäàêö³ºþ ñåð³¿ "Ðîìàíè é ïîâ³ñò³" âèäàâíèöòâà
"Äí³ïðî". Ç 1973 ïî 1979 ð. - ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Òî-
âàðèñòâà êóëüòóðíèõ çâ'ÿçê³â ç óêðà¿íöÿìè çà
êîðäîíîì. 

Ñåðåä òâîð³â: "Â ïåðåä÷óòò³ âåñíè", "Ìàòå-
ðèí çàïîâ³ò", "²äó íà êëè÷", "Ñâ³òàº ñâ³ò ìåí³",
"Êðàïëèíè", "Ïîåç³¿", "Ðîçïîâåíü", "Ñð³áíà
ãðàíü", "Ë³òà ³ äóìè", "Ë³ðèêà", "×åêàííÿ
çóñòð³÷³", "Ãàðÿ÷èé öâ³ò îñåí³"; ðîìàíó ó â³ðøàõ
"Ïîë³ñüêà òðèëîã³ÿ"; çá³ðîê ïðîçè "Â³÷-íà-â³÷. Íå-
âèãàäàí³ ³ñòîð³¿", "Ç â³äñòàí³ ë³ò", "Ï³çíàííÿ
³ñòèíè"; çá³ðîê ï'ºñ "Æàðòè æàðòàìè...", "Êîìó
êóþòü çîçóë³", "Ïåðåñòóïè ìåæó"; Âèáðàíèõ
òâîð³â ó 2-õ ò.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1947 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ì.Êîöþáèíñüêîãî, 2, äå âñòàíîâëåíî ìå-
ìîð³àëüíó äîøêó.

Ïîìåð 21 æîâòíÿ 1990 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 50).
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ÎËÅÊÑÀÍÄÐ
Ï²ÄÑÓÕÀ 
ïîåò, äðàìàòóðã,
ïðîçà¿ê

²âàí ²âàíîâè÷ Ï³ëüãóê íàðîäèâñÿ 20 ãðóäíÿ
1899 ð. â ñ. Ðåøåòèë³âö³ íà Ïîëòàâùèí³. Çàê³í÷èâ
äâîð³÷í³ ïåäàãîã³÷í³ êóðñè â Ïîëòàâ³ (1917) òà
àñï³ðàíòóðó ïðè Õàðê³âñüêîìó óí³âåðñèòåò³
(1935). Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³, âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàäàõ, íàóêîâèì ñï³âðîá³òíèêîì ²íñòèòóòó ë³òå-
ðàòóðè ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà. Äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ
íàóê, ïðîôåñîð. 

Ñåðåä òâîð³â: "Íàðîäíèé ñï³âåöü Áóêîâèíè
Þð³é Ôåäüêîâè÷", "²âàí Êîòëÿðåâñüêèé", "Ìè-
õàéëî Êîöþáèíñüêèé", "Òàðàñ Øåâ÷åíêî.
Ïîâ³ñò³", "Ïðîçîâà òâîð÷³ñòü Ò. Ã. Øåâ÷åíêà",
"Æèòòÿ ³ òâîð÷³ñòü ². Ï. Êîòëÿðåâñüêîãî", "Ò. Ã.
Øåâ÷åíêî - îñíîâîïîëîæíèê íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òå-
ðàòóðè", "Ñàòèðà Ò. Ã. Øåâ÷åíêà", "Ñòåïàí Ðó-
äàíñüêèé", "Øåâ÷åíêî ³ äåêàáðèñòè", "Æèòòÿ ³
òâîð÷³ñòü Ì. Ë. Êðîïèâíèöüêîãî", á³îãðàô³÷íèõ
ïîâ³ñòåé "Ãðîçîâèé ðàíîê" , "Ïîâ³é, â³òðå!", "Äó-
áè øóìëÿòü", "Ãðèãîð³é Ñêîâîðîäà", "Ï³ñíþ ñíóº
×åðåìîø", "²âàí Êàðïåíêî-Êàðèé", "Ìàð³ÿ
Çàíüêîâåöüêà", "Ñîíÿ÷í³ ðîçñèïè", "Íåìåðêíó÷³
ëåãåíäè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1964 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Àâ³àö³¿, 37.

Ïîìåð 18 ëèïíÿ 1984 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 33).

²ÂÀÍ 
Ï²ËÜÃÓÊ
ë³òåðàòóðîçíàâåöü,
ïðîçà¿ê
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Ìàð Ìèõàéëîâè÷ Ï³í÷åâñüêèé íàðîäèâñÿ 25

ãðóäíÿ 1930 ð. â ì. Õàðêîâ³ â ñ³ì'¿ ïèñüìåííèêà

Ì.Ï³í÷åâñüêîãî. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ïåä³íñòèòóò

³íîçåìíèõ ìîâ (1952). Â÷èòåëþâàâ, âèêëàäàâ

àíãë³éñüêó ìîâó íà Äåðæàâíèõ êóðñàõ ³íîçåìíèõ

ìîâ. Ç 1958 ð. ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³¿ æóðíàëó

"Âñåñâ³ò". 

Ïåðåêëàäàâ ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè òâîðè Äæ.

Îëäð³äæà, Ñ. Ìîåìà, Ó. Ñàðîÿíà, Ñ. Ô³öäæåðàëü-

äà, Å. Õåì³íãóåÿ, Ó. Ôîëêíåðà òà áàãàòüîõ ³íøèõ.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1977 ð. Ïðîæèâàâ íà âóëèö³

Åíòóç³àñò³â, 47/1.

Ïîìåð 26 ÷åðâíÿ 1984 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà(ä³ëÿíêà 19).
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ÌÀÐ 
Ï²Í×ÅÂÑÜÊÈÉ
ïåðåêëàäà÷

Ìèõàéëî ßêîâè÷ Ï³í÷åâñüêèé íàðîäèâñÿ 1

êâ³òíÿ 1894 ð. ó ì³ñòå÷êó Òåëåíåøòàõ â Áåññà-

ðàá³¿ . 1913 ð, âè¿õàâ äî Àðãåíòèíè, äå âèäàâ ïåð-

øó çá³ðêó â³ðø³â. Áóâ ÷îðíîðîáîì, àêòîðîì, ó÷èòå-

ëåì. 1926 ð. ïîâåðíóâñÿ äî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó,

æèâ ó Ìîñêâ³, Õàðêîâ³, Êèºâ³. Íàëåæàâ äî ë³òåðà-

òóðíî¿ îðãàí³çàö³¿ ÂÓÑÏÏ.

Ïèñàâ ºâðåéñüêîþ ìîâîþ. Àâòîð ïîåìè "Áåñ-

ñàðàá³ÿ", çá³ðîê "×îòèðè ïîåìè", "Ï³ñí³ äíÿ",

"Â³ä âåñíè äî âåñíè", "Ïîåç³¿", "Âèáðàí³ ï³ñí³, ïî-

åìè ³ êàçêè"; ï'ºñ "Áèò³ êàðòè", "Åëüäîðàäî",

"Áëàçåíü", "ß æèâó", "Âèæåí³òü á³ñà".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. 

Ïîìåð 24 áåðåçíÿ 1955 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 19).

ÌÈÕÀÉËÎ 
Ï²Í×ÅÂÑÜÊÈÉ 
ïîåò
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ªëèñåé Ìèõàéëîâè÷ Ïëåòåíåöüêèé íàðî-

äèâñÿ áëèçüêî 1554 ð., â ñ. Ïëåòåíè÷àõ íà

Ëüâ³âùèí³.  Â 1594 ðîö³ ïîñòðèãñÿ â ÷åíö³, 1595

ðîêó ñòàâ àðõ³ìàíäðèòîì Ë³ùèíñüêîãî ìîíàñòèðÿ.

Â³ä 1599  ðîêó àðõ³ìàíäðèò Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâ-

ðè. Öåðêîâíî-êóëüòóðíèé ³ ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷, àâ-

òîð íèçêè ïåðåäìîâ äî âèäàíü, à ñàìå: "×àñîñëî-

âà", "Àíôîëîã³îíó", áåñ³ä ²îàííà Çëàòîóñòîâà;

â³äêðèâ Êèºâî-Ïå÷åðñüêó äðóêàðíþ(1615),

ïîáóäóâàâ ïàïåðîâó ôàáðèêó â Ðàäîìèøë³. Îäèí

³ç îðãàí³çàòîð³â Êè¿âñüêîãî áðàòñòâà, çàñíîâíèê

Êè¿âñüêî¿ áðàòñüêî¿ øêîëè.

Ïðîæèâàâ íà òåðèòîð³¿ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿

ëàâðè.

Ïîìåð 29 æîâòíÿ (8 ëèñòîïàäà çà í.ñ.)

1624 ð. Ïîõîâàíèé â Óñïåíñüêîìó ñîáîð³ Êèºâî-

Ïå÷åðñüêî¿ Ëàâðè. 
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ªËÈÑÅÉ 
ÏËÅÒÅÍÅÖÜÊÈÉ 
öåðêîâíî-êóëüòóðíèé
³ ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷, 

àâòîð ðÿäó ïåðåäìîâ

Ãðèãîð³é Äàâèäîâè÷ Ïëîòê³í íàðîäèâñÿ 22

ãðóäíÿ 1917 ð. â Îäåñ³. Çàê³í÷èâ ³ñòîðè÷íèé ôà-

êóëüòåò Îäåñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1938). Â 1936-

1941 ðð.-â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð Îäåñüêî¿ îð-

ãàí³çàö³¿ ÑÏÓ. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 

Ñåðåä òâîð³â: "Ï³ñí³ òà â³ðø³", "Â³ñíèêè ñâî-

áîäè", "Äåë³ - íåäàëåêî!", ï'ºñ "Ñåðöå ñîëäàòà",

"Îäåñà", "Âåëèêå ïîëþâàííÿ", "Êàøòàíè

Êèºâà", "Âòðà÷åíèé ãîðèçîíò", "Ì³ñò Ïàòîíà",

"Êîëè ðîçëó÷àþòüñÿ ç íåáîì", "Íåáåçïå÷íà ëþ-

áîâ"; ê³íîïîâ³ñòåé òà ë³áðåòòî îïåð.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ íà âóëèö³

Ìå÷íèêîâà, 10/2.

Ïîìåð 9 ëþòîãî 1986 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (íà êîëèøí³é ïîëüñüê³é

ä³ëÿíö³).

ÃÐÈÃÎÐ²É 
ÏËÎÒÊ²Í
ïîåò, äðàìàòóðã
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ªâãåí Ïàâëîâè÷ Ïëóæíèê íàðîäèâñÿ 26 ãðóä-
íÿ 1898 ð. â ñ. Êàíòåìèð³âö³ Âîðîíåçüêî¿ îáë.
Çàê³í÷èâ ã³ìíàç³þ, â÷èâñÿ â Êè¿âñüêîìó âåòåðè-
íàðíîìó ³íñòèòóò³ òà Êè¿âñüêîìó ìóçè÷íî-äðàìà-
òè÷íîìó ³íñòèòóò³. Â÷èòåëþâàâ íà Ïîëòàâùèí³.
Íàëåæàâ äî ë³òåðàòóðíî¿ îðãàí³çàö³¿ "Ëàíêà".

Àâòîð çá³ðîê ïîåç³é: "Äí³", "Ðàííÿ îñ³íü",
"Ð³âíîâàãà", "Âèáðàí³ ïîåç³¿"; ï'ºñ "Ïðîôåñîð Ñó-
õîðàò", "Ó äâîð³ íà ïåðåäì³ñò³"; ðîìàíó "Íåäó-
ãà". Ïåðåêëàâ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ äåÿê³ òâîðè Ì.
Ãîãîëÿ, À. ×åõîâà, "Òèõèé Äîí" Ì. Øîëîõîâà. Ðà-
çîì ç Â. Ï³äìîãèëüíèì óêëàâ ñëîâíèê "Ôðàçåî-
ëîã³ÿ ä³ëîâî¿ ìîâè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. 
Çàãèíóâ 2 ëþòîãî 1936 ð. íà Ñîëîâêàõ. Íà

Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 9) âñòàíîâ-
ëåíî ñèìâîë³÷íó òàáëè÷êó.
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ªÂÃÅÍ
ÏËÓÆÍÈÊ 
ïîåò

Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ Ïëþù íàðîäèâñÿ 19

êâ³òíÿ 1945 ð. â ñ. Ïåëþõ³âö³ Ìàëîä³âèöüêîãî

ðàéîíó ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ ô³ëî-

ëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó.

Ïðàöþâàâ ó âèäàâíèöòâ³. Áóâ ãîëîâíèì ðåäàêòî-

ðîì "Ë³òåðàòóðíî¿ Óêðà¿íè" äî îñòàíí³õ äí³â. 

Âèñòóïàâ ó ïåð³îäèö³ ç ïóáë³öèñòè÷íèìè òà

êðèòè÷íèìè ñòàòòÿìè. Îïóáë³êóâàâ ó æóðíàëàõ ³

ãàçåòàõ íèçêó îïîâ³äàíü, ïåðåêëàä³â,

ïóáë³öèñòè÷íèõ ñòàòåé. 

Àâòîð êíèæîê: "Ñòàíö³ÿ", "Ì³íÿþ "Âîëüâî"

íà "Òàâð³þ", "Î äâàäöÿòü ï'ÿò³é íóëü-íóëü". 

×ëåí ÑÏ Óêðà¿íè ç 1995 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Áó÷ìè, 8.

Ïîìåð 29 áåðåçíÿ 2003 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 49-À).

ÂÀÑÈËÜ 
ÏËÞÙ
ïðîçà¿ê,
ïóáë³öèñò
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Ôåä³ð Ïåòðîâè÷ Ïîãðåáåííèê íàðîäèâñÿ 23
÷åðâíÿ 1929 ð. â ñ. Ðîæíîâ³ Êîñ³âñüêîãî ðàéîíó íà
²âàíî-Ôðàíê³âùèí³. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôà-
êóëüòåò ×åðí³âåöüêîãî óí³âåðñèòåòó. Äîêòîð
ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê. Ïðîôåñîð.

Àâòîð ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ ïðàöü: "Îñèï Ìà-
êîâåé", "Ëåñü Ìàðòîâè÷", "Âàñèëü Ñòåôàíèê ó
ñëîâ'ÿíñüê³é ë³òåðàòóð³", "Ñòîð³íêè æèòòÿ ³ òâîð-
÷îñò³ Âàñèëÿ Ñòåôàíèêà", "²âàí Ôðàíêî â óê-
ðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêèõ ë³òåðàòóðíèõ âçàºìèíàõ",
"Âàñèëü Ñòåôàíèê â ìàòåð³àëàõ, äîêóìåíòàõ,
³ëþñòðàö³ÿõ"; "Íàøà äóìà, íàøà ï³ñíÿ" (íàðèñè-
åñå), "Ç Óêðà¿íîþ â ñåðö³" (íàðèñè), "Êàì³ííèé
õðåñò" (íîâåëè ïðî Âàñèëÿ Ñòåôàíèêà), áàãàòüîõ
ïóáë³êàö³é â ïðåñ³ òà îêðåìèõ íàóêîâèõ âèäàííÿõ.

Ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ìåí³ Ò. Ã.
Øåâ÷åíêà (1988, ó ñï³âàâòîðñòâ³) çà íàóêîâó ðå-
äàêö³þ, ï³äãîòîâêó òåêñò³â òà óïîðÿäêóâàííÿ
Ç³áðàííÿ òâîð³â ².Ôðàíêà ó 50-òè òîìàõ .

×ëåí ÑÏ Óêðà¿íè ç 1992 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ìàëèíîâñüêîãî, 27/23.

Ïîìåð 10 ñ³÷íÿ 2000 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâî-
ìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 49 -8 - 8 -çë³âà).
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ÔÅÄ²Ð 
ÏÎÃÐÅÁÅÍÍÈÊ
ïðîçà¿ê, 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü

Ñåðã³é Àíäð³éîâè÷ Ïîäîëèíñüêèé íàðîäèâñÿ
19 ëèñòîïàäà 1850 ðîêó íà õóòîð³ ßðîñëàâö³ íà
Êè¿âùèí³. Ó 1871 ðîö³ çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé óí³âåð-
ñèòåò. Ñï³âðîá³òíè÷àâ ó âèäàíí³ "Âïåðåä!", äå
áóëà íàäðóêîâàíà éîãî îá'ºìíà ïðàöÿ "Íàðèñ ðîç-
âèòêó Ì³æíàðîäíî¿ àñîö³àö³¿ ðîá³òíèê³â". Íà ïî-
÷àòêó 70-õ ðàçîì ç Ì. Äðàãîìàíîâèì ³ Ì. Ïàâëè-
êîì âèäàâàâ ó Æåíåâ³ æóðíàë "Ãðîìàäà". Ó
1872ð. îïóáë³êóâàâ ïåðøó íàóêîâó ðîáîòó ç ìåäè-
öèíè. 1876 ð³ê - ó Áðåñëàâñüêîìó (íèí³ Âðîöëàâ)
óí³âåðñèòåò³ çàõèñòèâ äîêòîðñüêó äèñåðòàö³þ. Â
1877 ð. îñåëèâñÿ ó Ôðàíö³¿. Ó ñâî¿õ ïðàöÿõ "Ïðî
õë³áîðîáñòâî", "Ïàðîâà ìàøèíà", "Ïðî áàãàòñòâî
òà á³äí³ñòü", "Ðåìåñëà ³ ôàáðèêè íà Óêðà¿í³", òà
³í. ââàæàâ ñåëÿí ðóø³ºì ó ïåðåõîä³ äî íîâîãî ëàäó.
Ìàâ áàãàòî ïóáë³êàö³é ç ìåäèöèíè. Íàéâèç-
íà÷í³øà - "Æèòòÿ é çäîðîâ'ÿ ëþäåé íà Óêðà¿í³",
âèäàíà â Øâåéöàð³¿ íà óêðà¿íñüê³é ìîâ³. Â³äêðèò-
òÿ â÷åíîãî ïîëÿãàëî ó âèçíà÷åíí³ íîâèõ íàïðÿìê³â
ó íàóö³ - â÷åííÿ ïðî "æèâó ðå÷îâèíó" (íîîñôåðó)
òà ô³çè÷íó åêîíîì³þ.

Ïîìåð 12 ëèïíÿ 1891 ðîêó â Êèºâ³. Ïîõîâàíèé
íà Àñêîëüäîâ³é ìîãèë³, à 1935 ð. ïåðåïîõîâàíèé íà
Çâ³ðèíåöüêîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 1).

ÑÅÐÃ²É
ÏÎÄÎËÈÍÑÜÊÈÉ 
ïóáë³öèñò, 
ë³êàð-íàóêîâåöü, 
ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ 
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Ìàð³ÿ Àâàêóì³âíà Ïîçíàíñüêà íàðîäèëàñÿ 15

ëèïíÿ 1917 ð. â ñ. Ïåòðàø³âöÿõ íà Êè¿âùèí³.

Çàê³í÷èëà Êè¿âñüêèé ïåä³íñòèòóò (1949). 

Ñåðåä òâîð³â: "Ïðî ÷óäî-ë³ñ, ùî íà ïîë³ çð³ñ",

"Äóðîâñüêà çàë³çíèöÿ", "Ó íàøîìó ñàäî÷êó",

"Ëþá³é ìàëå÷³ ïðî ö³êàâ³ ðå÷³", "Ä³ì íà ãîðáî÷êó",

"Ïðî çîëîò³ ðóêè", "Çåëåíà ïîâ³íü", "Ñîíÿ÷íà

ñîï³ëêà", "×èì ïàõíå êîðîâàé", "Ôîðòåöÿ íàä

Äí³ïðîì", "Ùîá òè áóâ ùàñëèâèé", "Ó ñàäî÷êó-

êîëîñî÷êó", "Âñüîìó ñâ³é ÷àñ", "Æîðæèíè

öâ³òóòü" (Âèáðàí³ òâîðè). Çà â³ðøîâàíó ðîç-

ïîâ³äü "Ôîðòåöÿ íàä Äí³ïðîì" òà êíèæêó "Ùîá

òè áóâ ùàñëèâèé" óäîñòîºíà ïðåì³¿ ³ì. Ëåñ³ Óê-

ðà¿íêè (1978). 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1947 ð. Ïðîæèâàëà ó Êèºâ³

íà âóë. Ëàéîøà Ãàâðî, 3.

Ïîìåðëà 30 êâ³òíÿ 1995 ð. Ïîõîâàíà íà

Ï³âí³÷íîìó êëàäîâèù³ Êèºâà.
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ÌÀÐ²ß 
ÏÎÇÍÀÍÑÜÊÀ
ïîåòåñà

Â³êòîð ²âàíîâè÷ Ïîëîæ³é íàðîäèâñÿ 11 ñåðïíÿ
1949 ð. â ñ. Ñòàðî-Ç³íîâ³ Á³ëîï³ëüñüêîãî ð-íó
Ñóìñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1973). Ïðàöþâàâ ó÷è-
òåëåì, äèðåêòîðîì øêîëè íà Âîëèí³, íàóêîâèì
ñï³âðîá³òíèêîì ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ÀÍ ÓÐÑÐ
³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì ê³íî-
ñòóä³¿ ³ì. Î. Ï. Äîâæåíêà. Êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ
íàóê.

Àâòîð êíèæîê: "Ïîï³ë íà ðàíè", "Ìàëåíüêèå
ïóòåøåñòâèÿ ñ äî÷êîé", "Ìàëåíüê³ ïîäîðîæ³",
"Æèë-áûë Èâàí", "Ãîñïîäàð³ çåìë³", "×îâåí ó
òóìàí³", "Ñîíÿ÷íèé â³òåð"; ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷-
íîãî íàðèñó "Êîíöåïöèÿ ãåðîè÷åñêîé ëè÷íîñòè â
òâîð÷åñòâå Þðèÿ Áîíäàðåâà".

Òâîðè ïåðåêëàäàëèñÿ àíãë³éñüêîþ, ³ñïàíñü-
êîþ, áîëãàðñüêîþ, ñëîâàöüêîþ ìîâàìè. Ëàóðåàò
ïðåì³é ³ì. Ï. Óñåíêà (1981), ³ì. Ì. Ãîðüêîãî äëÿ
ìîëîäèõ ïèñüìåííèê³â (1983); äèïëîìàíò Âñåñî-
þçíîãî ë³òåðàòóðíîãî êîíêóðñó ³ì. Ì. Îñòðîâñüêî-
ãî (1983).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1981 ð. Ïðîæèâàâ íà âóëèö³
×êàëîâà, òåïåð Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåð 25 òðàâíÿ 2004 ð. Ïîõîâàíèé ó ßñíî-
ãîðîäö³, Ìàêàð³âñüêîãî ðàéîíó, Êè¿âñüêî¿ îáë.

Â²ÊÒÎÐ 
ÏÎËÎÆ²É
ïðîçà¿ê, êðèòèê
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Îëåêñ³é ²âàíîâè÷ Ïîëòîðàöüêèé íàðîäèâñÿ 1
ãðóäíÿ 1905ð. â ×åðí³ãîâ³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé
²íñòèòóò íàðîäíî¿ îñâ³òè (1926). Äî â³éíè áóâ
æóðíàë³ñòîì. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Áóâ
â³äïîâ³äàëüíèì ðåäàêòîðîì æóðíàë³â "Óêðà¿íà",
"Â³ò÷èçíà", "Âñåñâ³ò". 

Àâòîð êíèæîê: "Ëþäèíà ç Ìîíáëàíîì. Ðå-
ïîðòàæ", "Íà ø³ñòüîõ ìåðèä³àíàõ. Âèáðàíå",
"Áðèãàäà Õàë³íà", "Ïîäîðîæ äî ²òàë³¿", "Ïî
ð³çíèõ ñâ³òàõ", "×èì ëþäèíà áàãàòà. Ëèñòè äî ìî-
ëîä³", "Ç³ ñõîäó íà çàõ³ä", "Àòàêà íà Ãîá³", "Ëþ-
äè ³äóòü ó âîãîíü"; á³îãðàô³÷íèõ ðîìàí³â ³
ïîâ³ñòåé "Ãîãîëü ó Ïåòåðáóðç³", "Äèòèíñòâî Ãî-
ãîëÿ", "Þí³ñòü Ãîãîëÿ", "Ìàíäðè Ãîãîëÿ", "Îñ-
òàíí³ ðîêè" .

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1945 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ ×åðâîíîàðì³éñüê³é, òåïåð Âåëèê³é Âà-
ñèëüê³âñüê³é, 26.

Ïîìåð 15 áåðåçíÿ 1977 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 8-À-22).
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ÎËÅÊÑ²É
ÏÎËÒÎÐÀÖÜÊÈÉ
ïðîçà¿ê, ïóáë³öèñò,
êðèòèê

Ãðèãîð³é ²ñààêîâè÷ Ïîëÿíêåð íàðîäèâñÿ 15
ëþòîãî 1911 ð. â ì. Óìàí³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé
ïåä³íñòèòóò (1935). Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ, áóâ
ðåäàêòîðîì ë³òåðàòóðíî-õóäîæíüîãî æóðíàëó
"Ñîâºò³øå ë³òåðàòóð" òà àëüìàíàõó "Äåð
øòåðí" (ºâðåéñüêîþ ìîâîþ). Ó÷àñíèê Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè. 

Ñåðåä òâîð³â: "Âóã³ëëÿ", "Øîéë ç Áàï³ëëÿ",
ðîìàí³â "Âòîðàÿ âñòðå÷à", "Øìàÿ-ðîçá³éíèê",
"Çîëîòàÿ äîëèíà", "Ëþäè îñòàþòñÿ ëþäüìè",
"Ó÷èòåëü èç Ìåäæèáîæà"; êíèæîê îïîâ³äàíü òà
ãóìîðåñîê: "Âñòðå÷è é ðàçëóêè", "Áëèçêèå é çíà-
êîìûå", "Âðåìÿ áîëüøèõ íàäåæä", "Ñóäüáà õó-
äîæíèêà"; Èçáðàííûõ ïðîèçâåäåíèé â 2-õ ò. Òâî-
ðè âèäàâàëèñÿ ãðóçèíñüêîþ, ìîëäàâñüêîþ, ïîëüñü-
êîþ, áîëãàðñüêîþ, ôðàíöóçüêîþ ìîâàìè. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåð 22 æîâòíÿ 1997 ð. 

ÃÐÈÃÎÐ²É
ÏÎËßÍÊÅÐ
ïðîçà¿ê
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Ïàâëî Ìèêîëàéîâè÷ Ïîïîâ íàðîäèâñÿ 28 ëèï-
íÿ 1890 ð. â ñ. Ìèêîëà¿âö³ Áóðèíñüêîãî ð-íó
Ñóìñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ ³ñòîðèêî-ô³ëîëîã³÷íèé ôà-
êóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1916). Ç
1920ð. - íà íàóêîâ³é ðîáîò³ â ÀÍ ÓÐÑÐ, ç 1934 -
ïðîôåñîð Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Ë³òåðàòóðîç-
íàâåöü, ìèñòåöòâîçíàâåöü, ôîëüêëîðèñò, ÷ëåí-
êîðåñïîíäåíò ÀÍ ÓÐÑÐ. Íàóêîâ³ ïðàö³ ïðèñâÿ÷åí³
ïðîáëåìàì ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, êíèãîä-
ðóêóâàííÿ, ³ñòîð³¿ é òåîð³¿ ôîëüêëîðó.

Àâòîð êíèæîê: "Äðóêàðñòâî, éîãî ïî÷àòîê ³
ïîøèðåííÿ â ªâðîï³", "Ìàòåð³àëè äî ñëîâíèêà óê-
ðà¿íñüêèõ ãðàâåð³â", "Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ òåîð³¿ íà-
ðîäíîïîåòè÷íî¿ òâîð÷îñò³", "Ãðèãîð³é Ñêîâîðîäà.
Æèòòÿ ³ òâîð÷³ñòü", "Øåâ÷åíêî ³ Êè¿âñüêèé
óí³âåðñèòåò", "Ì. Êîñòîìàðîâ ÿê ôîëüêëîðèñò ³
åòíîãðàô".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1939 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Âîëîäèìèðñüê³é, 37.

Ïîìåð 4 êâ³òíÿ 1971 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 27-7).
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ÏÀÂËÎ
ÏÎÏÎÂ
ë³òåðàòóðîçíàâåöü

Ìàð³ÿ Àðêàä³¿âíà Ïðèãàðà íàðîäèëàñÿ 20 ëþ-
òîãî 1908 ð. â Ìîñêâ³. Çàê³í÷èëà Êè¿âñüêèé ²íñòè-
òóò íàðîäíî¿ îñâ³òè (1931). Ïðàöþâàëà â ãàçåò³,
âèäàâíèöòâàõ, ï³ä ÷àñ â³éíè - íà ðàä³îñòàíö³¿ ³ì.
Ò. Ã. Øåâ÷åíêà â Ñàðàòîâ³. 1945-1950 ðð. áóëà çà-
ñòóïíèêîì ðåäàêòîðà æóðíàëó "Áàðâ³íîê". 

Ñåðåä êíèæîê: "Êðîëÿ÷à áðèãàäà", "Äî êðè-
íèö³", "Áðàòè", "Êàçêè", "Ñàøêî-øàõòàð",
"Êàçêà ïðî Êàòðþ", "Äí³ïðîâ³ ñóñ³äè", "Ì³ñòå÷êî
÷óäåñ", "Íà ë³ñîâ³é ãàëÿâ³", "Òå÷å Äí³ïðî â ñèíº
ìîðå", "Êîçàê Ãîëîòà", "Ë³ñîâ³ çàéäè", ³ñòîðè÷íî¿
ïîâ³ñò³ "Ìèõàéëèê - äæóðà êîçàöüêèé"; êàçîê
"Êàëèòî÷êà". Âèáðàíèõ òâîð³â ó 2-õ ò. Óê-
ðà¿íñüêîþ ìîâîþ ïåðåêëàëà êíèæêè: "Ôàðàîí"
Á.Ïðóñà, "Êîìó íà Ðóñ³ æèòè äîáðå" Ì. Íåêðàñî-
âà, "Âîãí³ íà áîëîòàõ", "Ðàéäóãà", "Ïðîñòî ëþ-
áîâ", "Ê³ìíàòà íà ãîðèù³", "Ï³ñíÿ íàä âîäàìè"
Â. Âàñèëåâñüêî¿, "Ñåëÿíè" Â. Ðåéìîíòà, "Õàì"
Å.Îæåøêî, "Ðîçäîð³ææÿ" ª. Ïóòðàìåíòà. Çà Âè-
áðàí³ òâîðè ó 2-õ ò. óäîñòîºíà ïðåì³¿ ³ì. Ëåñ³ Óê-
ðà¿íêè (1979).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàëà ó áóäèí-
êó íà âóë. Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68, äå
âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëüíó äîøêó.

Ïîìåðëà 8 âåðåñíÿ 1983 ð. Ïîõîâàíà íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 11). Àâòîðè
ïàì'ÿòíèêà - ñêóëüïòîð Ì.Ðàïàé òà àðõ³òåêòîð
Ë.Áàëüçàê.

ÌÀÐ²ß 
ÏÐÈÃÀÐÀ
ïîåòåñà, ïðîçà¿ê
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Äìèòðî Ìèõàéëîâè÷ Ïðèëþê íàðîäèâñÿ 8 ëè-
ñòîïàäà 1918ð. â ñ. Áîæèê³âöÿõ Ëåòè÷³âñüêîãî ð-íó
Õìåëüíèöüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ òåõí³êóì æóðíàë³ñòè-
êè ó Õàðêîâ³ (1941). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè. Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³.

Äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð. Áóâ äå-
êàíîì ôàêóëüòåòó æóðíàë³ñòèêè, çàâ³äóþ÷èì êà-
ôåäðîþ òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè ðàäÿíñüêî¿ ïðåñè
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1965-1982). 

Ñåðåä êíèæîê: "Øóêà÷³ ñêàðáó"; çá³ðîê ãóìî-
ðåñîê òà ôåéëåòîí³â "Äîçâîëüòå çàïåâíèòè!",
"Äå òè, äîëå?", "Ïîâíîêîëîññÿ"; æóðíàë³ñòè-
êîçíàâ÷èõ ïðàöü: "Ìèñòåöòâî ïèñàòè", "Òåîð³ÿ ³
ïðàêòèêà æóðíàë³ñòñüêî¿ òâîð÷îñò³", "Ñïîñòåðå-
æåííÿ ³ äîñë³äæåííÿ ôàêò³â æóðíàë³ñòîì". Çà
öèêë íàðèñ³â, íàäðóêîâàíèõ ó ãàçåò³ "Ñ³ëüñüê³
â³ñò³", óäîñòîºíèé Ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ïðåì³¿ ³ì.
ß.Ãàëàíà (1976).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1985 ð. Ó ì.Äåðàæí³ ³ ñ. Áî-
æèê³âöÿõ íà Õìåëüíè÷÷èí³ éîãî ³ì'ÿì íàçâàíî âó-
ëèö³. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âóëèö³ Çàíüêîâåöüêî¿,
7, äå âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëüíó äîøêó.

Ïîìåð 12 âåðåñíÿ 1987 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 52). Àâòîðè
ïàì'ÿòíèêà - ñêóëüïòîð Ñ.Ñ.Àíäðåíêî òà àðõ³òåê-
òîð Í.Ì.Øèëî.
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ÄÌÈÒÐÎ
ÏÐÈËÞÊ 
ïðîçà¿ê

Íàä³ÿ Þõèì³âíà Ïðèõîäüêî íàðîäèëàñÿ 27

áåðåçíÿ 1926 ð. â ñ. Ãîãîëåâ³ Áðîâàðñüêîãî ð-íó

Êè¿âñüêî¿ îáë. Â ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè áóëà â

ôàøèñòñüêîìó ïîëîí³. Çàê³í÷èëà Êè¿âñüêå ó÷èëè-

ùå ïðèêëàäíèõ ìèñòåöòâ (1951), ïðàöþâàëà

ë³ïíèêîì íà áóä³âíèöòâ³ â áàãàòüîõ ì³ñòàõ êðà¿íè.

Àâòîðêà çá³ðîê: "Ä³âî÷à ï³ñíÿ", "Ðàíîê â ãî-

ðàõ", "Çîðÿíà áàëàäà", "Ïðîë³ñîê"; çá³ðîê â³ðø³â

äëÿ ä³òåé "×åáðåö³", "Áóäèíîê ó ë³ñ³", "Áåð³çîíü-

êà", "Ë³ñîâèé ãîì³í, àáî Ñèíè÷êà-ùåáåòóøêà"

(ïîâ³ñòü-êàçêà), "Çàé÷èêîâ³ æíèâà". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1960 ð. Ïðîæèâàëà ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Ïóøê³íñüê³é, 20.

Ïîìåðëà 24 áåðåçíÿ 1980 ð. 

ÍÀÄ²ß 
ÏÐÈÕÎÄÜÊÎ
ïîåòåñà
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Ôåîôàí Ïðîêîïîâè÷ íàðîäèâñÿ 29 ÷åðâíÿ
1681 ð. â Êèºâ³. 1698 ð. çàê³í÷èâ Êèºâî-Ìîãè-
ëÿíñüêó êîëåã³þ, áóâ ïðîôåñîðîì ðèòîðèêè òà
ï³¿òèêè â Êè¿âñüê³é àêàäåì³¿, ç 1710ð. - ¿¿ ðåêòîð.
1716 ð. çà âèêëèêîì Ïåòðà ² âè¿õàâ äî Ïåòåðáóðãà
³ ôàêòè÷íî ñòàâ íà ÷îë³ Ðîñ³éñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿
öåðêâè. 

Àâòîð â³ðøîâàíî¿ òðàã³êîìåä³¿ "Âîëîäèìèð"
(1705) - ïðî õðåùåííÿ Óêðà¿íè, äðàìè "Ìèëîñòü
Áîæ³ÿ" - ïðî ïåðåìîãó Á.Õìåëüíèöüêîãî, îäè
"Åï³í³ê³îí" - íà ÷åñòü Ïîëòàâñüêî¿ áèòâè, þðè-
äè÷íèõ, ïåäàãîã³÷íèõ, ë³òåðàòóðíî-òåîðåòè÷íèõ
ïðàöü. 1705 ðîêó àêàäåì³÷íèé òåàòð (ç³ ñòó-
äåíò³â) ïîñòàâèâ éîãî òðàã³äîêîìåä³þ "Âîëîäè-
ìèð".

Ïîìåð 19 âåðåñíÿ 1736 ð. â Íîâãîðîä³, ïîõîâà-
íèé òàì æå, â Ñîô³éñüêîìó ñîáîð³.
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ÔÅÎÔÀÍ
ÏÐÎÊÎÏÎÂÈ× 
ïîåò ³ ïóáë³öèñò

Îëåíà Ï÷³ëêà (Îëüãà Ïåòð³âíà Äðàãîìàíîâà-
Êîñà÷ ) íàðîäèëàñÿ 29(17) ÷åðâíÿ 1849 ð. â ì. Ãà-
äÿ÷³ íà Ïîëòàâùèí³. 1866 ð. çàê³í÷èëà Êè¿âñüêèé
ïàíñ³îí øëÿõåòíèõ ïàíÿíîê. 

1880 ð. âèäàëà "Ñï³âîìîâêè" Ñ. Ðóäàíñüêîãî,
1887 ð. ðàçîì ç Êîáðèíñüêîþ âïîðÿäêóâàëà àëüìà-
íàõ "Ïåðøèé â³íîê". Ç 1906 ð. ðåäàãóâàëà æóðíàë
"Ð³äíèé êðàé", ç 1908 - ÷àñîïèñ "Ìîëîäà Óê-
ðà¿íà". Ç 1917 ð. - ðåäàêòîð "Ãàçåòè Ãàäÿöüêîãî
çåìñòâà". Ç 1921 - ïîñò³éíî æèëà â Êèºâ³, ïðàöþ-
âàëà ÷ëåíîì êîì³ñ³¿ åòíîãðàô³¿, ³ñòîð³¿ ãðîìàäñüêèõ
ðóõ³â ÀÍ Óêðà¿íè. Ç 1927ð. ÷ëåí-êîðåñïîíäåíò
Àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè.

Ñåðåä ¿¿ òâîð³â: ïîåìà "Êîçà÷êà Îëåíà",
çá³ðêà "Äóìêè-ìåðåæàíêè", ïðàö³ "Óêðà¿íñüêèé
îðíàìåíò", "Óêðà¿íñüê³ óçîðè". 

Ïðîæèâàëà â Êèºâ³ íà âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî,
97, Îâðóöüê³é 6. 

Ïîìåðëà Îëåíà Ï÷³ëêà 4 æîâòíÿ 1930 ð. ó
Êèºâ³, ïîõîâàíà ïîðó÷ ç äî÷êîþ, Ëåñåþ Óêðà¿íêîþ,
íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ ñòîëèö³ (ä³ëÿíêà 3 íà
ñòàðîìó êëàäîâèù³).

ÎËÅÍÀ
Ï×²ËÊÀ
ïåðåêëàäà÷,
ôîëüêëîðèñò
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Àëüáåðò Ãðèãîðîâè÷ Ïóò³íöåâ íàðîäèâñÿ 24
÷åðâíÿ 1932 ð. â ì. Îìñüêó. Çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò
æóðíàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1961).
Ïðàöþâàâ ãîëîâîþ Çàïîð³çüêîãî îáëàñíîãî êîì³òå-
òó ç ðàä³îìîâëåííÿ ³ òåëåáà÷åííÿ, ãîëîâíèì ðå-
äàêòîðîì Ãîëîâíî¿ ðåäàêö³¿ ç âèðîáíèöòâà òå-
ëåô³ëüì³â Óêðà¿íñüêîãî äåðæàâíîãî òåëå-
ðàä³îêîì³òåòó, äèðåêòîðîì Êè¿âñüêî¿ ê³íîñòóä³¿
õóäîæí³õ ô³ëüì³â ³ì. Î. Ï. Äîâæåíêà. 

Àâòîð êíèæîê: "Íî÷íûå ôèàëêè", "Ñàìàÿ
êðàñèâàÿ"; íàðèñ³â "Õðèñòîôîð Ñàëàìáàø", "Äî-
çîðíûå"; çá³ðêè ïîâ³ñòåé òà îïîâ³äàíü "Áîé â óò-
ðåííåé ñòåïè"; ðîìàí³â "Ñâîé", "Ïîëäåíü"; ñöå-
íàð³¿â õóäîæí³õ ô³ëüì³â "Æèòèå ñâÿòûõ ñåñòåð",
"Íà âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü" òà ïîíàä äâàäöÿòè
äîêóìåíòàëüíèõ ô³ëüì³â.

Çà ñöåíàð³é òåëåâ³ç³éíîãî ô³ëüìó "Â³äðîä-
æåííÿ" óäîñòîºíèé Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ÓÐÑÐ ³ì.
Ò.Ã. Øåâ÷åíêà (1980). Ëàóðåàò îáëàñíî¿ êîìñî-
ìîëüñüêî¿ ïðåì³¿ ³ì. Ì. Àíäðîñîâà.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1966 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà Õàðê³âñüêîìó øîñå, 2.

Ïîìåð 4 ñ³÷íÿ 1995 ð. 
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ÀËÜÁÅÐÒ
ÏÓÒ²ÍÖÅÂ
ïðîçà¿ê, 
ê³íîäðàìàòóðã

Ìèêîëà Òðîõèìîâè÷ Ðàâëþê íàðîäèâñÿ 21
ãðóäíÿ 1921 ð. â ñ. Ãðóøö³ Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáë. Ï³ä
÷àñ ëèæíîãî ïîõîäó íà Àìóð³ îáìîðîçèâñÿ, âòðà-
òèâ êèñò³ ðóê ³ ñòîïè í³ã. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ïåäà-
ãîã³÷íèé ³íñòèòóò (1947). Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ
ãàçåò, âèäàâíèöòâ³ "Ðàäÿíñüêà øêîëà", ç 1955-ãî
ïî 1961 ð. çàâ³äóâàâ ðåäàêö³ºþ êðèòèêè òà ë³òåðà-
òóðîçíàâñòâà Äåðæë³òâèäàâó Óêðà¿íè. 

Àâòîð êíèæîê: "Íàðîä ó òâîð÷îñò³ Îëåñÿ Ãîí-
÷àðà", "Øåâ÷åíêî ³ ñó÷àñí³ñòü", ïîíàä ï'ÿòñîò
âèñòóï³â ó ïåð³îäèö³. Íèçêà ïóáë³êàö³é âèäðóêóâà-
íà ðîñ³éñüêîþ, ãðóçèíñüêîþ, ëèòîâñüêîþ, óãîðñü-
êîþ ìîâàìè. Ç ðîñ³éñüêî¿ ïåðåêëàâ ðîìàíè, ïîâ³ñò³:
Î. Ñåðàôèìîâè÷à, ª. Òàðëå, Þ. Íàãèá³íà, Í. Êàëü-
ìè, Â.Òåâåêåëÿíà, ². Òîêìàêîâî¿, Â. Øîðîðà,
X.Ëàêñíåñà (ó ñï³âàâòîðñòâ³).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1958 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ ×êàëîâà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 52.

Ïîìåð 9 ëèñòîïàäà 1993 ð. Ïîõîâàíèé íà
Ì³ñüêîìó êëàäîâèù³ (Áåðê³âö³) Êèºâà.

ÌÈÊÎËÀ 
ÐÀÂËÞÊ
êðèòèê, 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü,
ïóáë³öèñò, ïåðåêëàäà÷
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Ïåòðî Àíäð³éîâè÷ Ðàä÷åíêî íàðîäèâñÿ 14

ëèïíÿ 1902 ð. â Êèºâ³. Çàê³í÷èâ ïåäàãîã³÷í³ êóðñè,

â÷èòåëþâàâ, áóâ ðåäàêòîðîì ó Äåðæë³òâèäàâ³,

â³äïîâ³äàëüíèì ñåêðåòàðåì æóðíàëó "Ìîëîäèé

á³ëüøîâèê", ë³òïðàö³âíèêîì "Ë³òåðàòóðíî¿ ãàçå-

òè". Ç ïåðøèõ äí³â Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè - íà

ôðîíò³. Ïîòðàïèâ ó ïîëîí, óò³ê, áðàâ ó÷àñòü ó ïàð-

òèçàíñüêîìó ðóñ³.

Àâòîð êíèæîê îïîâ³äàíü ³ ïîâ³ñòåé: "Ñêðèï-

êà", "×îðíèé õë³á", "Çàë³çí³ øîðè", "Ïðîáíûå

ãëàâû èç èñòîðèè Ãîðëîâñêîãî øàõòíîãî ðàéîíà"

(ó ñï³âàâòîðñòâ³). Íàëåæàâ äî ë³òåðàòóðíèõ îð-

ãàí³çàö³é "Ìîëîäíÿê", ÂÓÑÏÏ. 

Çàãèíóâ ó Êèºâ³ â³ä ðóê ãåñòàï³âö³â 19 ëèïíÿ

1942 ð. 
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ÏÅÒÐÎ 
ÐÀÄ×ÅÍÊÎ
ïðîçà¿ê

ªôðà¿ì Õàíàí³éîâè÷ Ðàéöèí íàðîäèâñÿ 26

÷åðâíÿ 1903 ð. â ñ. Áðîâêàõ Àíäðóø³âñüêîãî ð-íó íà

Æèòîìèðùèí³. Â÷èâñÿ â Êè¿âñüêîìó ³íñòèòóò³ íà-

ðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà. Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³¿ ãàçåòè

"Á³ëüøîâèê". 

Ïèñàâ óêðà¿íñüêîþ òà ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè. Àâ-

òîð çá³ðîê íàðèñ³â "Ïî Á³ðîá³äæàíó", "Ïðîì³íü

ñîíöÿ"; ïîâ³ñò³ "Íàä Àìóðîì"; ï'ºñ "Òðîº", "Íà

áåçûìÿííîé âûñîòå", "Êîìó âñì³õàºòüñÿ äîëÿ",

"Ïîäðóãè", "×îìó ðîçëó÷àþòüñÿ äâîº". Ïåðåêëà-

äàâ ç ºâðåéñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâ.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1935 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Òàðàñ³âñüê³é, 9.

Ïîìåð 7 òðàâíÿ 1969 ð. Ïîõîâàíèé íà Ì³ñüêî-

ìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 23-11).

ªÔÐÀ¯Ì 
ÐÀÉÖÈÍ
ïðîçà¿ê, äðàìàòóðã
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²âàí Äìèòðîâè÷ Ðà÷àäà (Çàéöåâ) íàðîäèâñÿ
22 âåðåñíÿ 1909 ð. â ñ. Îëåêñàíäð³âö³ Ñåðäîáñüêî-
ãî ð-íó Ïåíçåíñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Ñàðàòîâñüêèé
³íñòèòóò ³íæåíåð³â ë³ñîìåë³îðàö³¿ (1934) ³
Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò ³íæåíåð³â ã³äðîòåõí³êè
(1936). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ãåðîé Ðà-
äÿíñüêîãî Ñîþçó. 

Àâòîð ï'ºñ: "Íàðîäæåííÿ òàëàíòó", "Îêóíü
æåíèòüñÿ", "Ëþäè â øèíåëÿõ", "Êîëè ìåðòâ³
îæèâàþòü", "Ñóä ìàòåð³", "Âäîâè", "Ãàðàíò³ÿ",
"Ä³âà Ìàð³ÿ", "Äîðîãà íàðå÷åíà", "Íå ïåðåñòóïè
ïîðîãà", "×îãî áîÿòüñÿ "ßñòðóáè", "Çîëîò³ Âîðî-
òà", "Åêîíîìêà", "×îìó â'ÿíóòü êâ³òè"; çá³ðîê
äðàìàòè÷íèõ òâîð³â "Ï'ºñè", "Áåññìåðòèå",
"Ñóäüáû ëþäñêèå".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1959 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. ßðîñëàâ³â Âàë, 15-À.

Ïîìåð 9 áåðåçíÿ 1993 ð. 
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²ÂÀÍ 
ÐÀ×ÀÄÀ
äðàìàòóðã

Âàëåíòèí Îñòàïîâè÷ Ðå÷ìåä³í íàðîäèâñÿ 12

ëþòîãî 1916 ð. â ñ. Àíäðóø³âö³ Ïîãðåáèùåíñüêîãî

ð-íó íà Â³ííè÷÷èí³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Ïðàöþâàâ ó ïàðòèçàíñüê³é ïðåñ³. 

Àâòîð êíèæîê: "Íà âåðõîâèí³", "Ä³â÷èíà â

òåðíîâîìó â³íêó"; çá³ðîê îïîâ³äàíü: "Â³òåð ç áå-

ðåã³â þíîñò³", "Â³ä÷èíèâ ó ñâ³ò ÿ äâåð³..."; ðî-

ìàí³â: "Êîëè çàêèïàëà êðîâ", "Âåñíÿí³ ãðîçè",

"Òâ³é ïîáðàòèì", "Ñèíó, õîä³ì ç³ ìíîþ", "Âîãîíü

áàòüêîâèõ ðàí", "Íàðîäæåííÿ Àôðîä³òè", "Ïîðà

ï³çí³õ äîð³ã", "Çà âåñíîþ âåñíà", "Íàâïåðåéìè

äîë³". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1950 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè, 16. 

Ïîìåð 7 ÷åðâíÿ 1986 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 52 - 13 - 21).

ÂÀËÅÍÒÈÍ 
ÐÅ×ÌÅÄ²Í
ïðîçà¿ê
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Íàòàí Ñàì³éëîâè÷ Ðèáàê íàðîäèâñÿ 3 ñ³÷íÿ
1913 ð. â ñ. ²âàí³âö³ Íîâîìèðãîðîäñüêîãî ð-íó Ê³ðî-
âîãðàäñüêî¿ îáë. Â÷èâñÿ â Êè¿âñüêîìó õ³ì³êî-òåõ-
íîëîã³÷íîìó ³íñòèòóò³, ïîò³ì áóâ íà ë³òåðàòóðí³é
ðîáîò³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Áóâ çàñòóï-
íèêîì ãîëîâè Óêðà¿íñüêîãî ðåñïóáë³êàíñüêîãî
êîì³òåòó çàõèñòó ìèðó.

Àâòîð çá³ðîê: "Äîðîãàìè çìàãàíü","Êóò
ïàä³ííÿ", "Îïîâ³äàííÿ", "Â äîðîç³" , "Íà ñâ³òàí-
êó", "Ïîäâèã", "Îñòàííÿ í³÷", "Ïîðó÷ ç íàìè";
ðîìàí³â "Ãàðìàòè æåðëàìè íà ñõ³ä", "Êè¿â" ,
"Äí³ïðî" (êí. ²-1937, êí. II-1939), "Ïîìèëêà Îíî-
ðå äå Áàëüçàêà", "Ïåðåÿñëàâñüêà ðàäà" (ò. 1-
1948, ò. 2-1953), "×àñ ñïîä³âàíü ³ çâåðøåíü",
"Ñîëäàòè áåç ìóíäèð³â"; çá³ðêè îïîâ³äàíü äëÿ
ä³òåé "Ùî ñòàëîñÿ â îñòàííþ õâèëèíó"; ï'ºñè
"Ëàâèíà" ; çá³ðîê â³ðø³â "Ïîõ³ä êîëîí", "Ðîáî÷èé
äåíü". Çà ðîìàí "Ïåðåÿñëàâñüêà ðàäà" óäîñ-
òîºíèé Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ÑÐÑÐ (1950).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ì.Êîöþáèíñüêîãî, 2. Îäíó ç âóëèöü
ñòîëèö³ íàçâàíî éîãî ³ìåíåì.

Ïîìåð 11 âåðåñíÿ 1978 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà(ä³ëÿíêà 1).
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ÍÀÒÀÍ 
ÐÈÁÀÊ 
ïðîçà¿ê

Ìàêñèì Òàäåéîâè÷ Ðèëüñüêèé íàðîäèâñÿ 19 áåðåçíÿ
1895ð. â ì. Êèºâ³ â ñ³ì'¿ óêðà¿íñüêîãî êóëüòóðíî-îñâ³òíüîãî
ä³ÿ÷à é åòíîãðàôà Ò. Ð. Ðèëüñüêîãî. Çàê³í÷èâøè ã³ìíàç³þ ó
Êèºâ³, â÷èâñÿ íà ìåäè÷íîìó, çãîäîì íà ³ñòîðèêî-ô³ëîëîã³÷íî-
ìó ôàêóëüòåò³ Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Áóâ àêàäåì³êîì ÀÍ
ÑÐÑÐ (ç 1958) òà ÀÍ ÓÐÑÐ (1943), äèðåêòîðîì ²íñòèòóòó
ìèñòåöòâîçíàâñòâà, ôîëüêëîðó òà åòíîãðàô³¿ ÀÍ ÓÐÑÐ
(1944-1964). Âèäàâ ïîíàä ñòî êíèæîê.   Ñåðåä òâîð³â:"Ïî-
åìè", "Òðîÿíäè é âèíîãðàä", "Ãîëîñ³¿âñüêà îñ³íü", "Âèáðàí³
â³ðø³", "Âèáðàíå", Òâîðè (ò. 1-3), Òâîðè (ò. 1-10), Òâîðè
(ò. 1-20); êíèæîê ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ ³ ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷-
íèõ ïðàöü, äîñë³äæåíü. Çà êíèæêè ïîåç³é "Òðîÿíäè é âèíî-
ãðàä", "Äàëåê³ íåáîñõèëè" óäîñòîºíèé Ëåí³íñüêî¿ ïðåì³¿
(1960); çà çá³ðêè ïîåç³é "Ñâ³òëà çáðîÿ", "Ñâ³òîâà çîðÿ",
"Ñëîâî ïðî ð³äíó ìàò³ð", "Ìàíäð³âêà â ìîëîä³ñòü" - Äåðæàâ-
íî¿ ïðåì³¿ ÑÐÑÐ (1943); çà ïåðåêëàä ïîåìè À. Ì³öêåâè÷à
"Ïàí Òàäåóø" Äåðæàâíó ïðåì³þ ÑÐÑÐ ïðèñóäæåíî âäðóãå
(1950).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âóë.
Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68, äå âñòàíîâëåíî ìå-
ìîð³àëüíó äîøêó. Éîãî ³ì'ÿì íàçâàíî âóëèö³ â Æèòîìèð³, Çà-
ïîð³ææ³ òà Êèºâ³, ²íñòèòóò ìèñòåöòâîçíàâñòâà, ôîëüêëîðó
òà åòíîãðàô³¿ ÀÍ Óêðà¿íè, Ãîëîñ³¿âñüêèé ïàðê (äå âñòàíîâëå-
íî ïàì'ÿòíèê), ñåðåäíþ øêîëó ¹ 7 ñòîëèö³. Çàñíîâàíà ðåñ-
ïóáë³êàíñüêà ïðåì³ÿ ³ì. Ì.Ò.Ðèëüñüêîãî.

Ïîìåð 24 ëèïíÿ 1964 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâîìó êëàäî-
âèù³ (ä³ëÿíêà 1, öåíòðàëüíà àëåÿ). Àâòîðè ïàì'ÿòíèêà -
ñêóëüïòîðè: Ï.Ï. Îñòàïåíêî ³ Ï.Ô.Êàëüíèöüêèé.

ÌÀÊÑÈÌ 
ÐÈËÜÑÜÊÈÉ
ïîåò, 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü,
ôîëüêëîðèñò
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Áîãäàí Ìàêñèìîâè÷ Ðèëüñüêèé íàðîäèâñÿ 12
ëèñòîïàäà 1930 ð. â Êèºâ³ â ñ³ì'¿ ïèñüìåííèêà
Ì.Ò.Ðèëüñüêîãî. Çàê³í÷èâ þðèäè÷íèé ôàêóëüòåò
Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
³ì.Ò.Øåâ÷åíêà. Ïðàöþâàâ ó ãàçåò³ “Âå÷³ðí³é
Êè¿â”,  ó Äåðæêîì³òåò³ Ðàäè Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ ç
ê³íåìàòîãðàô³¿.  Ï³ñëÿ ñìåðò³ áàòüêà, ðàçîì ç
áðàòîì Ãåîðã³ºì, ïîäàðóâàëè äåðæàâ³ éîãî
áóäèíîê ó Ãîëîñ³ºâî ç ìåáëÿìè òà á³áë³îòåêîþ
ïîåòà , äå áóëî ñòâîðåíî Ë³òåðàòóðíî-ìåìîð³àëü-
íèé ìóçåé Ì.Ò.Ðèëüñüêîãî. Áîãäàí Ìàêñèìîâè÷
áóâ äèðåêòîðîì ìóçåþ ç äíÿ ñòâîðåííÿ ³ äî
ñìåðò³. Ñïðèÿâ ïîïóëÿðèçàö³¿ òâîð÷î¿ ñïàäùèíè
Ì.Ò.Ðèëüñüêîãî, óïîðÿäíèê éîãî òâîð³â, àâòîð
ñïîãàä³â “Ìàíäð³âêà ó ìîëîä³ñòü áàòüêà”
(1995,2004).  

Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âóëèö³ ×åðâîíî-
àðì³éñüê³é, òåïåð Âåëèê³é Âàñèëüê³âñüê³é, 24. 

Ïîìåð 25 ñ³÷íÿ 1991 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâî-
ìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 7, çà ñêëåïîì 2 ðÿä).
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ÁÎÃÄÀÍ 
ÐÈËÜÑÜÊÈÉ
ë³òåðàòóðî-
çíàâåöü

Áîðèñ Ïåòðîâè÷ Ðîãîçà íàðîäèâñÿ 16 ëþòîãî

1934 ð. â ñ. Ñòàâàõ Êàãàðëèöüêîãî ð-íó Êè¿âñüêî¿

îáë. Çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò æóðíàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî

óí³âåðñèòåòó (1957). Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ ãà-

çåò, äèðåêòîðîì âèäàâíèöòâà "Ðàäÿíñüêèé ïèñü-

ìåííèê", ðåäàêòîðîì ãàçåòè "Ë³òåðàòóðíà Óê-

ðà¿íà". Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê êóëüòóðè ÓÐÑÐ. 

Àâòîð êíèæîê: "Ðîæåâèé ñí³ã"; çá³ðîê íàðèñ³â

³ ïóáë³öèñòèêè "Ðîñòóòü áóäîâè - çåìë³ îáíîâè",

"Ëþáè ñåëî ñâîº", "Ó ïîõîä³ - áåç ïðèâàë³â",

"Â³äïîâ³äàëüí³ñòü", "Íà áàðèêàäàõ ³äåé".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1976 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë.×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåð 29 âåðåñíÿ 2004 ð. Ïîõîâàíèé ó ñåë³

Ñòàâàõ Êàãàðëèöüêîãî ðàéîíó íà Êè¿âùèí³.

ÁÎÐÈÑ 
ÐÎÃÎÇÀ
ïðîçà¿ê, êðèòèê

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â

НБ
 Н
ПУ

 ім
ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



Îëüãà Äìèòð³âíà Ðîçîâèê íàðîäèëàñÿ 18 ëèï-

íÿ 1925 ð. ó ñ. Âîâ÷êîâîìó Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöü-

êîãî ð-íó íà Êè¿âùèí³. Â÷èëàñÿ ó ñåðåäí³é øêîë³ â

ð³äíîìó ñåë³. Ç þíèõ ë³ò ïðèêóòà äî ë³æêà.

Àâòîðêà çá³ðêè îïîâ³äàíü "Ñ³ëüñüêà â÷èòåëü-

êà" òà ïóáë³êàö³é ó ïåð³îäèö³.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1957 ð. Ïðîæèâàëà íà õóòîð³

Çîð³  â ñ. Ãîãîëåâîìó Áðîâàðñüêîãî ðàéîíó íà

Êè¿âùèí³.

Ïîìåðëà 20 ñ³÷íÿ 1992 ð. 
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ÎËÜÃÀ 
ÐÎÇÎÂÈÊ
ïðîçà¿ê

Îëåêñ³é Ñòðàòîíîâè÷ Ðîìàíåöü íàðîäèâñÿ 2

êâ³òíÿ 1921 ð. â ñ. Âåëèêîìó Ìîëîêèø³ Ðèáíèöüêî-

ãî ðàéîíó Ìîëäîâè. Çàê³í÷èâ ×åðí³âåöüêèé

óí³âåðñèòåò. Êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê. Ó÷àñ-

íèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè

òà ìåäàëÿìè.

Àâòîð êíèæîê: "Äæåðåëà áðàòåðñòâà: Áîãäàí

Ï. Õàøäåó ³ ñõ³äíîðîìàíñüêî-óêðà¿íñüê³ âçàºìè-

íè", "Îé Õîòèíå, ãðàäå äàâí³é", ñï³âàâòîð -

"Ë³òåðàòóðíà Áóêîâèíà", "Áóêîâèíà", "Ìîëäàâ-

ñêî-ðóññêî-óêðàèíñêèå ëèòåðàòóðíûå ñâÿçè".

×ëåí ÑÏ Óêðà¿íè ç 1992 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà ïðîñïåêò³ Âàòóò³íà, 28-À.

Ïîìåð 26 òðàâíÿ 1995 ð. 

ÎËÅÊÑ²É
ÐÎÌÀÍÅÖÜ
êðèòèê,
ë³òåðàòóðîçíàâåöü
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Âåí³àì³í Þõèìîâè÷ Ðîñ³í íàðîäèâñÿ 29 ãðóä-
íÿ 1912 ð. â ì. Êèºâ³. Îñâ³òà ñåðåäíÿ. Ó÷àñíèê Äðó-
ãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïèñàâ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Àâòîð
êíèæîê êàçîê òà îïîâ³äàíü äëÿ ä³òåé "Áîëòëèâàÿ
ñîðîêà", "Áðàòüÿ-ìåäâåæàòà", "Êòî ñèëüíåº?",
"Äâå ñêàçêè", "×òî òàêîå àïïåòèò", "Ïîëåò Áàð-
âèíêà íà ëóíó", "Êòî ñèëüíåº? Êòî óìíåå? Êòî
ëó÷øå?", "Ó ëåñíîãî îçåðà", "Ëèñà â ìàëèííèêå",
"Ñêàçêè, áàñíè, ðàññêàçû", "Çà÷åì åæó êîëþ÷-
êè?", "Ñîëäàò-ñêàÿ ëîæêà", "Áåäà Âàëåðêè Êîïû-
ëîâà", "Ñàìîëåò ëåòèò íàä ìîðåì"; ïîâ³ñòåé äëÿ
þíàöòâà "Çà äâà êðîêè-êîðäîí" , "Íàñëåäíèêè
Êàðàöóïû", "Í-ñüêà çàñòàâà", "Ðàññêàçû é ñêàç-
êè", "Íà âîéíå é áåç âîéíû", "Áóäó ïðèêîðäîííè-
êîì" "É çäåñü ãðàíèöà", ó ñï³âàâòîðñòâ³-"Íà êà-
ðàâåëëå "Ëþáèìåö Íåïòóíà", "Ïîñëåäíèé ðåéñ",
"Îñîáîå çàäàíèå", "Îä³ññåÿ Ôåä³ Êóäðÿøà",
"Êóðñàíòû". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1958 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ ×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåð ó ëèïí³ 2000 ðîêó.
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ÂÅÍ²ÀÌ²Í 
ÐÎÑ²Í
ïðîçà¿ê

Ìèõàéëî Áîðèñîâè÷ Ðóáàøîâ íàðîäèâñÿ Ç0

æîâòíÿ 1912 ð. â ñ. Ñòàðîìó ×óäíîâ³ Æèòîìèðñü-

êî¿ îáë. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Çàê³í÷èâ

Êè¿âñüêèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò (1940). Ïðàöþ-

âàâ ó ðåäàêö³ÿõ ãàçåò ³ æóðíàë³â.

Äðóêóâàòèñü ïî÷àâ ç 1940 ð. Àâòîð ïîâ³ñò³

"Áàãðÿí³ ò³í³"; çá³ðîê íîâåë "Ñð³áíà ï³äê³âêà",

"Êàì'ÿíå ñâ³÷àäî", "Ïëà÷óòü áåðåçè"; êíèæêè

äëÿ ä³òåé "²ñêðèñòå ñòðåìåíî"; ïîâ³ñòåé "Çãàãà",

"Êîïèùàíñüêà òðàãåä³ÿ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1951 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà

âóëèö³ Ì. Êîöþáèíñüêîãî, 2.

Ïîìåð 5 ñ³÷íÿ 1974 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâî-

ìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 33).

ÌÈÕÀÉËÎ 
ÐÓÁÀØÎÂ
ïðîçà¿ê
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Ìèêîëà Äàíèëîâè÷ Ðóäåíêî íàðîäèâñÿ 19 ãðóäíÿ
1920 ð. â ñ. Þð'¿âö³ íà Ëóãàíùèí³. 1939 ð. âñòóïèâ äî
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó é òîãî æ ðîêó ïðèçâàíèé äî ëàâ
àðì³¿. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Áðàâ àêòèâíó
ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ Óêðà¿íñüêî¿ Ãåëüñ³íñüêî¿ Ãðóïè. 1977ð.
éîãî àðåøòîâàíî é çàñóäæåíî äî òàáîð³â ñóâîðîãî ðåæè-
ìó òà çàñëàííÿ. Ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ, 1987 ð. âè¿çäèòü äî
ÔÐÍ, à ïîò³ì äî ÑØÀ. Â 1990 ð. ïîâåðòàºòüñÿ â Óê-
ðà¿íó. Ä³éñíèé ÷ëåí Óêðà¿íñüêî¿ Â³ëüíî¿ Àêàäåì³¿ Íàóê
(Íüþ-Éîðê), ïî÷åñíèé ÷ëåí ôðàíöóçüêî¿ òà ÿïîíñüêî¿
ñåêö³é ÏÅÍ-êëóáó.

Àâòîð ïîåòè÷íèõ êíèæîê: "Ç ïîõîäó",
"Ëåí³íãðàäö³", "Íåçáîðèìå ïëåì'ÿ", "Ïîåç³¿", "Ïåðå-
êëèê äðóç³â", "Âñåñâ³ò ó òîá³", "Ñòî ñâ³òèë", "Îíîâëåí-
íÿ", ïîåì: "Õðåñò", "ß â³ëüíèé", "Ïðîçð³ííÿ", "Çà ´ðà-
òàìè"; ðîìàí³â: "Â³òåð â îáëè÷÷ÿ", "Îñòàííÿ øàáëÿ",
"Îðëîâà áàëêà", "Êîâ÷åã Âñåñâ³òó"; îïîâ³äàíü ³ íàðèñ³â
"Á³ëà àêàö³ÿ"; íàóêîâî-ôàíòàñòè÷íèõ ðîìàí³â òà
ïîâ³ñòåé "×àð³âíèé áóìåðàíã", "Íàðîäæåíèé áëèñêàâ-
êîþ"; ï'ºñè: "Íà äí³ ìîðñüêîìó"; íàóêîâî-ïóáë³öèñòè÷-
íèõ ïðàöü "Øëÿõ äî õàîñó", "Åêîíîì³÷í³ ìîíîëîãè",
"Åíåðã³ÿ ïðîãðåñó".

Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ìåí³ Â. Âèííè÷åíêà, ëàóðåàò Äåð-
æàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ìåí³ Ò.Ã.Øåâ÷åíêà (1993) çà ðî-
ìàí "Îðëîâà áàëêà". Ãåðîé Óêðà¿íè (2000).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1947 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âó-
ëèö³ Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåð 3 êâ³òíÿ 2004 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâîìó
êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 49 Á-4-4).
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ÌÈÊÎËÀ 
ÐÓÄÅÍÊÎ
ïîåò, ïðîçà¿ê,
ïóáë³öèñò

Ñåðã³é Òðîõèìîâè÷ Ðóäèê íàðîäèâñÿ 16
æîâòíÿ 1928 ð. â ñ. Ëþáèòîâ³ Êîâåëüñüêîãî ð-íó
Âîëèíñüêî¿ îáë. Íàâ÷àâñÿ ó Ëüâ³âñüêîìó õóäîæ-
íüî-ðåì³ñíè÷îìó ó÷èëèù³, çàê³í÷èâ ðåäàêö³éíî-
âèäàâíè÷èé ôàêóëüòåò Óêðà¿íñüêîãî
ïîë³ãðàô³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ì. ². Ôåäîðîâà (1954).
Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³, òåëåáà÷åíí³, ðåäàêòîðîì âè-
äàâíèöòâà "Ðàäÿíñüêèé ïèñüìåííèê".

Àâòîð çá³ðîê: "Àõ³ëëåñîâà ï'ÿòà", "Ïåíüîê
òà Îïåíüîê", "Äðóã ñ³ì'¿", "Áóðÿ â ñêëÿíö³ âîäè";
ïîâ³ñòåé äëÿ ä³òåé: "Ñèíÿ ï³ëîòêà", "Âóëèöÿ çå-
ëåíèõ âîãí³â", "Íå ñóìóé, Ðîìàøêî!"; ïîâ³ñòåé
"Ñìåðåêîâèé â³òðàæ", "Áàðâèñò³ ê³ëîìåòðè"; íà-
ðèñó "Ðîáî÷à ãðàíü"; ðîìàíó "Áåðåñòè äî ñõ³ä ñîí-
öÿ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1986 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Î.Äîâæåíêà, 2.

Ïîìåð 5 ëèñòîïàäà 1992 ð. 

ÑÅÐÃ²É 
ÐÓÄÈÊ
ïðîçà¿ê
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Ìèêîëà Äàíèëîâè÷ Ðóäü íàðîäèâñÿ 9 òðàâíÿ

1912 ð. â ñ. Îëåêñàíäð³âö³ Çà÷åïèë³âñüêîãî ð-íó

Õàðê³âñüêî¿ îáë. Íàâ÷àâñÿ â Ë³òåðàòóðíîìó ³íñòè-

òóò³ ³ìåí³ Î. Ì. Ãîðüêîãî. Ïðàöþâàâ ó äîíåöüê³é

ïðåñ³, çàñòóïíèêîì ðåäàêòîðà æóðíàëó "Óêðà¿íà".

Îáèðàâñÿ çàñòóïíèêîì ãîëîâè ïðàâë³ííÿ Êè¿âñüêî¿

îðãàí³çàö³¿ ÑÏÓ. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Ñåðåä òâîð³â: "Ñëîâî ï³ñëÿ áîþ", "×îá³òêè",

"Ð³äí³ âîãí³", "Íà Ïîä³ëë³" , "×àñ êëîïîòó ³

ñïîä³âàíü", "Ãîì³í äî ñõ³ä ñîíöÿ", "Ñèí³é ïòàõ",

"² íå ñêàçàëà "ëþáëþ", "Ç ìàò³ð'þ íà ñàìîò³",

"Íå æäè, íå êëè÷", "Äå òâ³é áàòüêî?"; Âèáðàíèõ

òâîð³â ó 2-õ ò. (1982). 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1939 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Ñóâîðîâà, 3.

Ïîìåð 23 æîâòíÿ 1989 ð. 
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ÌÈÊÎËÀ 
ÐÓÄÜ
ïðîçà¿ê, ïîåò,
ïóáë³öèñò

²âàí Ïàíàñîâè÷ Ðÿáîêëÿ÷ íàðîäèâñÿ 8 ëèñòî-

ïàäà 1914 ð. â ñ. Ïèâöÿõ Êàãàðëèöüêîãî ð-íó

Êè¿âñüêî¿ îáë. Íàâ÷àâñÿ ó Ðæèù³âñüêîìó ïåäà-

ãîã³÷íîìó òåõí³êóì³. Ç 1933 ð. - íà æóðíàë³ñòñüê³é

ðîáîò³ â Äîíáàñ³. 

Àâòîð ïîâ³ñò³ "Çîëîòîòèñÿ÷íèê"; çá³ðîê

îïîâ³äàíü "Æàéâîðîíêè", "×àéêè", "Íà á³ëîìó

êîí³", "Àíòîí³â ãàé"; ï'ºñ "²ãîðüîê", "Íà ïåðåäíü-

îìó êðà¿", "Øëÿõè òà ñòåæèíêè", "Æèâà âîäà",

"Ìàð³ÿ"; Âèáðàíèõ òâîð³â. Óäîñòîºíèé Äåðæàâíî¿

ïðåì³¿ ÑÐÑÐ (1949) çà ïîâ³ñòü "Çîëîòîòèñÿ÷-

íèê", ÿêà áóëà ïåðåêëàäåíà áîëãàðñüêîþ, ÷åñüêîþ,

ïîëüñüêîþ, ñëîâàöüêîþ, ðóìóíñüêîþ ³ òóðåöüêîþ

ìîâàìè. Ó ëüâ³âñüêîìó òåàòð³ ³ì. Çàíüêîâåöüêî¿

ïîñòàâëåíà âèñòàâà çà éîãî òâîðîì "Ìàð³ÿ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1948 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Ëèõà÷îâà, 8-Á.

Ïîìåð 26 ëþòîãî 1994 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 42-16-6).

²ÂÀÍ 
ÐßÁÎÊËß×
ïðîçà¿ê
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²ðèíà Àíàòîë³¿âíà Ñàâåíêî íàðîäèëàñÿ 13

÷åðâíÿ 1909 ð. â Êèºâ³. Çàê³í÷èëà õ³ì³÷íèé ôà-

êóëüòåò Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó.

Àâòîð ðîìàíó "Íàÿâó - íå âî ñíå", çá³ðêè

îïîâ³äàíü òà ïîâ³ñòåé "Æèçíü ïðîæèòü...". Ïðà-

öþâàëà â æàíð³ õóäîæíüîãî ïåðåêëàäó.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1988 ð. Ïðîæèâàëà ó Êèºâ³

íà Ì³íñüêîìó øîñå, 12.

Ïîìåðëà 19 ñ³÷íÿ 1998 ð. 
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²ÐÈÍÀ 
ÑÀÂÅÍÊÎ 
ïðîçà¿ê,
ïåðåêëàäà÷

Ìèõàéëî Ìàêñèìîâè÷ Ñàâ÷åíêî íàðîäèâñÿ 6

÷åðâíÿ 1914ð. â ì. Ãëîáèíîìó Ïîëòàâñüêî¿ îáë.

Çàê³í÷èâ Õàðê³âñüêèé ìóçäðàì³íñòèòóò (1938).

Ïðàöþâàâ àêòîðîì Õàðê³âñüêîãî òåàòðó ³ì.

Ò. Ã. Øåâ÷åíêà òà Êè¿âñüêîãî òåàòðó ³ì.

².ß. Ôðàíêà, ìåòîäèñòîì òà çàâ. òåàòðàëüíèì

â³ää³ëîì ÖÁÍÒ ÓÐÑÐ, äèðåêòîðîì ðåñïóáë³êàíñü-

êîãî Áóäèíêó ë³òåðàòîð³â. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿

â³éíè.

Àâòîð çá³ðîê ï'ºñ "Ïðàâî íà ùàñòÿ", "Ðîç-

ïëàòà çà äîâ³ð'ÿ", "Ëàñò³âêà", "Ïðîãíîçè",

"Øëÿõè äî ùàñòÿ", "×åñòü", "Ï'ºñè", "Òðàâíåâ³

ãðîçè", "Ñèíè Ã³ïïîêðàòà", "Ì³é ñèí", "Ïðîøó

âñòàòè!".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1962 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Ìå÷íèêîâà, 4/6.

Ïîìåð 12 ñåðïíÿ 1982 ð. 

ÌÈÕÀÉËÎ 
ÑÀÂ×ÅÍÊÎ
äðàìàòóðã
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Îëåêñ³é ²âàíîâè÷ Ñàâ÷óê íàðîäèâñÿ 30 áåðåç-

íÿ 1912 ð. â ñ. Ôåäþê³âö³ Ëèñÿíñüêîãî ð-íó íà ×åð-

êàùèí³. Çàê³í÷èâ àâ³àö³éíèé òåõí³êóì (1935).

Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ ãàçåò. Ó÷àñíèê Äðóãî¿

ñâ³òîâî¿ â³éíè. 

Àâòîð çá³ðîê: "Ëþäèíà ïåðåìàãàº", "Ïåðø³

çåðíà", "Ùåäð³ñòü"; ï'ºñè "Äîáð³ ëþäè"

(ó ñï³âàâòîðñòâ³); êðèòèêî-á³îãðàô³÷íî¿ êíèæêè

"Îëåêñàíäð Áîé÷åíêî"; ïîâ³ñòåé "Çåëåíå ñîíöå",

"Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷", "Ì³ñÿöü ëþòèé", "Ãîñòðå

ïèñüìî". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1958 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Ñóâîðîâà, 3.

Ïîìåð 9 êâ³òíÿ 1995 ð. 
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ÎËÅÊÑÀ 
ÑÀÂ×ÓÊ
ïðîçà¿ê

Ñèä³ð Éîñèïîâè÷ Ñàêèäîí íàðîäèâñÿ 26 òðàâ-

íÿ 1896 ð. â ñ. Ïåðåâàëàõ Ëóêîâñüêîãî ð-íó Âî-

ëèíñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ²íñòèòóò íàðîä-

íî¿ îñâ³òè (1930). Ïðàöþâàâ ó÷èòåëåì.

Ïåðåêëàäàâ ç ïîëüñüêî¿, ÷åñüêî¿, ñåðáîõîð-

âàòñüêî¿, í³ìåöüêî¿, ôðàíöóçüêî¿ ìîâ. Â éîãî ïåðå-

êëàäàõ âèõîäèëè òâîðè: Ñ. Æåðîìñüêîãî, Êàðåëà

×àïåêà, À. Ïëàâêè, Á. Íóøè÷à, Å.Ò.À. Ãîôìàíà,

É.-Â. Ãåòå, Ð. Ðîëëàíà, Øàðëÿ äå Êîñòåðà. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1972 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Âåðíàäñüêîãî, 25.

Ïîìåð 8 ëèïíÿ 1974 ð. Ïîõîâàíèé íà Ì³ñüêî-

ìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 63).

ÑÈÄ²Ð 
ÑÀÊÈÄÎÍ
ïåðåêëàäà÷
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Ðîñòèñëàâ Ôåäîñ³éîâè÷ Ñàìáóê íàðîäèâñÿ 28
âåðåñíÿ 1923 ð. â ñ. Êîïàòêåâè÷àõ Ãîìåëüñüêî¿ îá-
ëàñò³. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Òàðòóñü-
êîãî óí³âåðñèòåòó (1947). 

Àâòîð ðîìàí³â: "Þâåë³ð ç âóëèö³ Êàïóöèí³â",
"Êðàõ ÷îðíèõ ãíîì³â", "Âàë³çà ïàíà Âîðîáêåâè÷à",
"Äèÿâîëè ç "Âåñåëîãî ïåêëà", "Ã³ðêèé äèì",
"Áðîíçîâèé ÷îðò", "Ìàðàôîí äîâæèíîþ â òèæ-
äåíü", "Ñåéô", "Âèáóõ", "Íåíàâèñòü"; ïîâ³ñòåé
"Æîðñòîêèé ë³ñ", "Êîëåêö³ÿ ïðîôåñîðà Ñòàõà",
"Ïîðòðåò" Åëü Ãðåêî", "Àâòîãðàô äëÿ ñë³ä÷îãî",
"Åñåñ³âñüê³ ì³ëüéîíè", "Ùàñëèâà ç³ðêà ïîëêîâíè-
êà Êëàäî", "Áóðÿ íà îçåð³", "Ï³ä çàâ³ñó", "1000
â ñèãàðåòí³é ïà÷ö³", "Ñïåêîòíèé ëèïåíü",
"Ì³ñò", "Ñê³ôñüêà ÷àøà", "Äâà äåííèõ ðåéñè",
"Âåëüâåòîâ³ äæèíñè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1969 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. ×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåð 8 ÷åðâíÿ 1996 ð. Ïîõîâàíèé ó ñ. Ïëþ-
òàõ, Îáóõ³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáë.
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ÐÎÑÒÈÑËÀÂ
ÑÀÌÁÓÊ
ïðîçà¿ê

Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷ Ñàì³éëåíêî íàðîäèâñÿ 3

ëþòîãî 1864ð. â ñ. Âåëèêèõ Ñîðî÷èíöÿõ Ìèðãî-

ðîäñüêîãî ð-íó Ïîëòàâñüêî¿ îáë. Â÷èâñÿ íà ³ñòîðè-

êî-ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³ Êè¿âñüêîãî óí³âåðñè-

òåòó. Áóâ äð³áíèì ÷èíîâíèêîì ó Êèºâ³, ×åðí³ãîâ³,

Ìèðãîðîä³. Åì³ãðóâàâ ó Ãàëè÷èíó. 1924 ð. ïîâåð-

íóâñÿ äî Êèºâà, çãîäîì ïåðå¿õàâ äî Áîÿðêè, äå é

ïðîæèâ ðåøòó æèòòÿ.

Îêðåìèìè âèäàííÿìè âèéøëè çá³ðêè â³ðø³â

"Ç ïîåç³é Â. Ñàì³éëåíêà", "Óêðà¿í³", Âèáðàí³ òâî-

ðè, "Âèáðàí³ ïîåç³¿" (1941, 1944, 1963), Òâîðè

â 2-õ ò.

Ïîìåð 12 ñåðïíÿ 1925 ð. Ïîõîâàíèé íà ì³ñüêî-

ìó êëàäîâèù³ Áîÿðêè, íà Êè¿âùèí³.

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ 
ÑÀÌ²ÉËÅÍÊÎ
ïîåò
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Ìèêîëà Îìåëÿíîâè÷ Ñàì³éëåíêî íàðîäèâñÿ 11

ëèñòîïàäà 1917 ð. â ñ. Ñïàñüêîìó Íîâîìîñêîâñüêî-

ãî ðàéîíó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ Àë-

ìà-Àòèíñüêèé áóä³âåëüíèé òåõí³êóì, íàâ÷àâñÿ

â Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òî-

âî¿ â³éíè, âîþâàâ ó çàãîíàõ ÓÏÀ, çà ùî â³äáóâàâ

ïîêàðàííÿ.

Àâòîð êíèæîê ïîåç³é: "Ñïîä³âàííÿ", "²ç

âèð³þ", "Ñâ³ò - îäíèíà", "...ñïîâ³äü", "...ïîøåðõîì

êðèëà", "Õîò³ëîñü âèæèòè", "Äçâîíè", "Çàêîí -

òàéãà", "ßñà". Ç³áðàâ, óïîðÿäêóâàâ ³ âèäàâ

çá³ðíèê ïîåç³é "Ç îáëîãè íî÷³" (45 àâòîð³â-

ïîë³òâ'ÿçí³â Óêðà¿íè ïåð³îäó 1918-1990 ðð.).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1990 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Ñàäîâ³é, 18.

Ïîìåð 10 òðàâíÿ 2001 ð. Ïîõîâàíèé ó

ñ.Íîâîñ³ëêàõ íà Êè¿âùèí³.
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ÌÈÊÎËÀ 
ÑÀÌ²ÉËÅÍÊÎ 
ïîåò

Ëàçàð Ñàì³éëîâè÷ Ñàíîâ (Ñìóëüñîí) íàðî-

äèâñÿ 11 ÷åðâíÿ 1913 ð. â Êèºâ³. Çàê³í÷èâ ô³ëî-

ëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó

(1938), íàâ÷àâñÿ â àñï³ðàíòóð³ ïðè ²íñòèòóò³

ë³òåðàòóðè ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà ÀÍ ÓÐÑÐ. Ó÷àñ-

íèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 

Ñåðåä êíèæîê: "Óíèâåðñèòåò", "Ïóòè é

âñòðå÷è"; ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ ðîçâ³äîê òà çá³ðîê

êðèòè÷íèõ ñòàòåé: "Øëÿõ äî íàðîäíîñò³", "Äå

øóêàòè ïðåêðàñíå?", "Áåçîäíÿ íåáà ÷è ì³ëêîâîä-

íèé ñòðóìî÷îê?", "×èì âèì³ðþºòüñÿ ëþäèíà",

"Ä³àëîã ç ñó÷àñíèêîì" .

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1938 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà ïðîñïåêò³ 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, òåïåð Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ïðîñïåêò³, 15-À.

Ïîìåð 16 òðàâíÿ 1987 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 33).

ËÀÇÀÐ 
ÑÀÍÎÂ
ïîåò, êðèòèê
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Àíàòîë³é Ïàòðèê³éîâè÷ Ñâèäíèöüêèé (ë³ò.

ïñåâäîí³ì Ïàòðè÷åíêî) íàðîäèâñÿ 1 âåðåñíÿ

1834 ð. â ñ. Ìàíüê³âö³ íà Â³ííè÷÷èí³. 1843-1851

íàâ÷àâñÿ â Êðóòÿíñüêîìó äóõîâíîìó ó÷èëèù³,

1851-1856 - ó Ïîä³ëüñüê³é äóõîâí³é ñåì³íàð³¿ ó

Êàì’ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó. 1856 ðîêó âñòóïèâ íà

ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó, ç

ëþòîãî 1857 - íà ³ñòîðèêî-ô³ëîëîã³÷íîìó

ôàêóëüòåò³. Ó ãðóäí³ 1859 ð. ÷åðåç íåñïëàòó çà

íàâ÷àííÿ çâ³ëüíåíèé ç óí³âåðñèòåòó/ Ïðàöþâàâ

ó÷èòåëåì ïîâ³òîâî¿ øêîëè â Ìèðãîðîä³ (1860). Ç

1869 ðîêó - ïîì³÷íèê çàâ³äóâà÷à Êè¿âñüêèì

öåíòðàëüíèì àðõ³âîì. Ïèñàâ ç³ ñòóäåíòñüêèõ

ðîê³â. Àâòîð îïîâ³äàíü ³ íàðèñ³â ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ,

ðîìàíó "Ëþáîðàöüê³".

Ïîìåð 7 ñåðïíÿ 1871 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâî-

ìó êëàäîâèù³ Êèºâà, ì³ñöå ïîõîâàííÿ íåâ³äîìå.

365

ÀÍÀÒÎË²É 
ÑÂÈÄÍÈÖÜÊÈÉ 
ïîåò,
åòíîãðàô

²âàí Îëåêñ³éîâè÷ Ñâ³òëè÷íèé íàðîäèâñÿ 20
âåðåñíÿ 1929 ð. â ñ. Ïîëîâèíêèíîìó íà Ëóãàíùèí³.
1952 ð. çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò
Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Ïåðø³ êðèòè÷í³
ñòàòò³ îïóáë³êîâàí³ â æóðíàëàõ ùå òîä³, ÿê áóâ
ñòóäåíòîì. Ò³ñíî ïîâ'ÿçàíèé ç "ø³ñòäåñÿòíèêà-
ìè" ³ ïðèä³ëÿâ âåëèêó óâàãó ¿õ òâîð÷îñò³. Ïåðåêëà-
äàâ ç ÷åñüêî¿, ñëîâàöüêî¿ òà ôðàíöóçüêî¿ ìîâ. 

Ñåðåä òâîð³â: "Õóäîæí³é ìåòîä","Ãðàòîâ³
ñîíåòè", "Ó ìåíå - ò³ëüêè ñëîâî","Íå äîõîäÿòü
íåíàïèñàí³ ëèñòè"; äëÿ ä³òåé: "ßê ãóñàê ãîâîðèâ
òàê-òàê-òàê", "Çì³é ãðàìîò³é", "Ïîáðåõåíüêè
äëÿ ßðåìè". Ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ³ì.
Ò.Ã.Øåâ÷åíêà çà çá³ðêó ïîåç³é, ïîåòè÷íèõ ïåðå-
êëàä³â ³ ñòàòåé "Ñåðöå äëÿ êóëü ³ äëÿ ðèì"
(1994). ×ëåí Ì³æíàðîäíîãî ÏÅÍ-êëóáó (1978).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1990 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Óìàíñüê³é, 35.

Ïîìåð 25 æîâòíÿ 1992 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³ ñòîëèö³ (ä³ëÿíêà 33). Íà ìîãèë³
õðåñò ðîáîòè õóäîæíèêà Ì.Ìàëèøêà.

²ÂÀÍ 
ÑÂ²ÒËÈ×ÍÈÉ 
ïîåò, ïåðåêëàäà÷,
ë³òåðàòóðíèé 
êðèòèê
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²âàí Ðîìàíîâè÷ Ñåìåí÷óê íàðîäèâñÿ 21 ãðóä-

íÿ 1924 ð. â ñ. Òîëîêóí³ Âèøãîðîäñüêîãî ðàéîíó

Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ïåäà-

ãîã³÷íèé ³íñòèòóò (1952), àñï³ðàíòóðó ïðè

Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³. Äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íà-

óê, ïðîôåñîð.

Àâòîð êíèæîê: "Ïîðòðåò ó õóäîæíüîìó

òâîð³", "Ìèñòåöòâî êîìïîçèö³¿ ³ õàðàêòåð",

"Ñëîâî ïðî Äîâæåíêà", "Ðîìàíè Ìèõàéëà Ñòåëü-

ìàõà", "Âàäèì Ñîáêî", "Çà÷àðîâàí³ êðàñîþ: ðîç-

ïîâ³ä³ ïðî ïèñüìåííèê³â", "Þð³é ßíîâñüêèé",

"Ìèñòåöòâî ïîðòðåòà", ê³ëüêîõ êíèæîê ïðî òâîð-

÷ó ëàáîðàòîð³þ Îëåñÿ Ãîí÷àðà, Ìèõàéëà Ñòåëüìà-

õà, Ãðèãîð³ÿ Òþòþííèêà; ïîâ³ñòü "Ïðîë³ñêè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1972 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Ìàðøàëà ßêóáîâñüêîãî, 2 -Â.

Ïîìåð 14 òðàâíÿ 1998 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 107-33-19).
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²ÂÀÍ 
ÑÅÌÅÍ×ÓÊ
êðèòèê, 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü

²âàí Þõèìîâè÷ Ñåí÷åíêî íàðîäèâñÿ 12 ëþòî-
ãî 1901 ð. â ñ. Íàòàëèíîìó íà Õàðê³âùèí³.
Çàê³í÷èâ Õàðê³âñüêèé ³íñòèòóò íàðîäíî¿ îñâ³òè
(1928). Ïðàöþâàâ ó÷èòåëåì, ñåêðåòàðåì ð³çíèõ
ë³òåðàòóðíèõ æóðíàë³â ó Õàðêîâ³, ñåêðåòàðåì
äðàìñåêö³¿ Âñåóêîìäðàìè, çàñòóïíèêîì ðåäàêòîðà
"Ë³òåðàòóðíîãî æóðíàëó". Ï³ñëÿ â³éíè - â æóðíà-
ëàõ "Óêðà¿íà" ³ "Â³ò÷èçíà". 

Äðóêóâàòèñÿ ïî÷àâ ç 1921 ð. Îêðåìèìè âè-
äàííÿìè âèéøëè êíèæêè: "Íàâåñí³", "²íæåíåðè",
"Îïîâ³äàííÿ", "Ïåòëÿ", "²ñòîð³ÿ îäí³º¿ êàð'ºðè
òà ³íø³ îïîâ³äàííÿ", "Ïàðîâèé ìëèí", "²ç çàïè-
ñîê", "Ñêàðá", "Äóáîâ³ ãðÿäè", "Ìî¿ ïðèÿòåë³",
"Äâà äí³ ç æèòòÿ Æåíüêè ³ Ëåâêà", "Ðóá³í íà Ñî-
ëîì'ÿíö³", "Íà Áàòèºâ³é ãîð³", "Ä³àìàíòîâèé áå-
ðåã", "Äîðîãè. Áëèçüê³ é äàëåê³"; ðîìàíè "Ìå-
òàë³ñòè", "Íàïåðåäîäí³"; Òâîðè â 2-õ ò.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1936 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà áóëüâàð³ Ëèõà÷îâà, 8 -Á.

Ïîìåð ². Ñåí÷åíêî 9 ëèñòîïàäà 1975 ð.
â Êèºâ³, ïîõîâàíèé íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ ñòî-
ëèö³ (ä³ëÿíêà 20).

²ÂÀÍ 
ÑÅÍ×ÅÍÊÎ 
ïðîçà¿ê 
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Ëåîí³ä Ñåìåíîâè÷ Ñåðï³ë³í íàðîäèâñÿ 4
êâ³òíÿ 1912 ð. â Êèºâ³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ³íæå-
íåðíî-áóä³âåëüíèé ³íñòèòóò (1937). Ïðàöþâàâ
àðõ³òåêòîðîì, æóðíàë³ñòîì. Ó ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè - êîðåñïîíäåíò ³ â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð ãà-
çåòè "Ðàäÿíñüêà Óêðà¿íà", ïîò³ì - â³äïîâ³äàëü-
íèé ðåäàêòîð "Ë³òåðàòóðíî¿ Óêðà¿íè", çàñòóïíèê
ðåäàêòîðà ãàçåòè "Êóëüòóðà ³ æèòòÿ". 

Ñåðåä êíèæîê: "Áåðåçîâèé ãîì³í", "Ñâ³òà-
íîê", "Êëÿòâà íàä áàãàòòÿì", "Çîëîòà îñ³íü",
"Ïîðà âåñíÿíèõ â³òð³â", "Íàðîäæåííÿ ëþäèíè",
"Ó ñâ³òë³ äíÿ", "Âîãíèê íà óçë³ññ³", "Ï'ÿòü äí³â
ó âåðåñí³", "Áóä³âíè÷³".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1947 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåð 27 ëþòîãî 1973 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 28) ïîðÿä ³ç äðó-
æèíîþ, ïèñüìåííèöåþ Áåðíàñîâñüêîþ Â³êòîð³ºþ
Ïåòð³âíîþ.
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ËÅÎÍ²Ä 
ÑÅÐÏ²Ë²Í
ïðîçà¿ê

Ïåòðî Ôåäîðîâè÷ Ñºâºðîâ íàðîäèâñÿ 10 ëèï-

íÿ 1910 ð. â ì. Ëèñè÷àíñüêó íà Äîíáàñ³. Çàê³í÷èâ

Äàëåêîñõ³äíèé ïåä³íñòèòóò (1933). Ïðàöþâàâ

ó ðåäàêö³¿ æóðíàëó "Ëèòåðàòóðíûé Äîíáàññ".

Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 

Ñåðåä êíèæîê: "Ãîì³í ìîðÿ", "Ï³ñíÿ íà êà-

ìåí³", "Ëþäè é êàìåíü", "Ïîâåñòü î Ðóáåíå",

"Ìîðñêèå ïîâåñòè", "Ä³òè ìîðÿ", "Òåïëî òâîåé

ðóêè", "Äîðîãè äàëüíèå", "Åñëè âëþáëåí", "Íà-

âñòðå÷ó ñîëíöó". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1935 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ ×êàëîâà, òåïåð Î. Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåð 19 âåðåñíÿ 1990 ð. 

ÏÅÒÐÎ 
ÑªÂªÐÎÂ
ïðîçà¿ê
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Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ Ñèäîðÿê íàðîäèâñÿ 24
ãðóäíÿ 1922 ð. â ñ. Âåëèêîìó Áè÷êîâ³ Ðàõ³âñüêîãî
ðàéîíó íà Çàêàðïàòò³. Çàê³í÷èâ ³ñòîðè÷íèé ôà-
êóëüòåò Óæãîðîäñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1952).
Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, íàãîðîäæåíèé îðäå-
íàìè, ìåäàëÿìè, Ïî÷åñíîþ Ãðàìîòîþ Ïðåçèä³¿
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³, ó âè-
äàâíèöòâ³ “Ðàäÿíñüêèé ïèñüìåííèê”, íà
Óêðà¿íñüêîìó ðàä³î.

Àâòîð ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íîãî íàðèñó
"Â³äñòàíü äî ëþäèíè"; ðîìàí³â: "Çàë³çíà òðàâà",
"Éîñèô ïðåêðàñíèé", "Òðóõàí³â îñòð³â", òðèëîã³¿
"Äîâ³ðíèêè". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1968 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà Ðóñàí³âñüê³é íàáåðåæí³é, 6.

Ïîìåð 25 ñåðïíÿ 1996 ð. Ïîõîâàíèé ó
ñ.Øåøàêàõ íà Ïîëòàâùèí³.
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ÌÈÊÎËÀ 
ÑÈÄÎÐßÊ
ïðîçà¿ê, êðèòèê 

Âàñèëü Àíäð³éîâè÷ Ñèìîíåíêî íàðîäèâñÿ 8
ñ³÷íÿ 1935 ð. â ñ. Á³¿âöÿõ, òåïåð Ëóáåíñüêîãî ðàéî-
íó Ïîëòàâñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé óí³âåðñè-
òåò (1957). Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ ãàçåò "Ìî-
ëîäü ×åðêàùèíè", "×åðêàñüêà ïðàâäà", êîðåñïîí-
äåíòîì "Ðîá³òíè÷î¿ ãàçåòè". 

Çà æèòòÿ âèéøëà êíèæêà â³ðø³â "Òèøà ³
ãð³ì "òà êàçêà äëÿ ä³òåé "Öàð Ïëàêñ³é òà Ëîñêî-
òîí". Ïîñìåðòíî âèéøëè êíèãè: "Çåìíå
òÿæ³ííÿ", "Ïîåç³¿", "Ëåáåä³ ìàòåðèíñòâà", "Ïî-
åç³¿", "Íàðîä ì³é çàâæäè áóäå", "Ï³âí³ íà ðóøíè-
êàõ", "Ó òâîºìó ³ìåí³ æèâó", "Òè çíàºø, ùî òè
ëþäèíà", "Áåðåã ÷åêàíü".  Áàãàòî éîãî â³ðø³â ñòà-
ëè ï³ñíÿìè.

Óäîñòîºíèé Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ³ì. Ò.Ã. Øåâ-
÷åíêà (1995) çà çá³ðêè "Ëåáåä³ ìàòåðèíñòâà",
"Ó òâîºìó ³ìåí³ æèâó", "Íàðîä ì³é çàâæäè áó-
äå".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1962 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ â Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³
Ò.Øåâ÷åíêà â ãóðòîæèòêó íà âóë. Îñâ³òè.
Â Á³¿âöÿõ â³äêðèòî ìóçåé ïîåòà. Çàñíîâàíà ïðåì³ÿ
³ìåí³ Âàñèëÿ Ñèìîíåíêà. Â ×åðêàñàõ âóëèöþ íà-
çâàíî éîãî ³ìåíåì. Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
ñòîëèö³ â³äêðèòî äèòÿ÷ó á³áë³îòåêó éîãî ³ìåí³.

Ïîìåð 14 ãðóäíÿ 1963 ð., ïîõîâàíèé íà ì³ñüêî-
ìó êëàäîâèù³ ×åðêàñ. Àâòîðè íàäãðîáêà: ñêóëüï-
òîð Ñ.Ãðàáîâñüêèé, àðõ³òåêòîð Ì. Êèðèëåíêî.

ÂÀÑÈËÜ
ÑÈÌÎÍÅÍÊÎ 
ïîåò, æóðíàë³ñò 
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Ïåòðî Ôåäîðîâè÷ Ñèíãà¿âñüêèé íàðîäèâñÿ 25
æîâòíÿ 1929 ð. â ñ. Øàòðèùàõ Êîðîñòåíñüêîãî ð-
íó Æèòîìèðñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôà-
êóëüòåò Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó
(1953). Ïðàöþâàâ ðåäàêòîðîì âèäàâíèöòâà
"Äí³ïðî", ñòàðøèì ðåäàêòîðîì ñöåíàðíîãî â³ää³ëó
Êè¿âñüêî¿ ñòóä³¿ õóäîæí³õ ô³ëüì³â ³ì. Î. Ï. Äî-
âæåíêà, çàâ³äóâàâ â³ää³ëîì íàðèñó é ïóáë³öèñòèêè
æóðíàëó "Ðàäóãà". Ñåðåä òâîð³â: "Ìîÿ òóðáîòà
â³êîâ³÷íà", "Ëèñòÿ ïîë³ñüêîãî ÿñåíÿ", "Äåíü, ó êî-
òîðîãî âñå âïåðåäè", "Êàøòàíîâèé ñâ³ò", "Òðàâ-
íåâ³ àðôè", "Ïîëóäíåâèé ãàé", "Óðîêè", "Á³ë³ ÷å-
ðåâè÷êè ó çèìè", "Ïëèñî÷÷èíà êîëèñêà", "×åð-
âåíü ñ³íî êîñèòü". Ó ñï³âàâòîðñòâ³ ç Á.Ïàë³é÷óêîì
òà À. Ñèðîâàòñüêèì íàïèñàâ ñöåíàð³é ïîâíîìåò-
ðàæíîãî äîêóìåíòàëüíîãî ô³ëüìó "Áèòâà çà
Êè¿â", à òàêîæ ë³áðåòòî îïåðè "Ñêâîçü ïëàìÿ"
(ó ñï³âàâòîðñòâ³ ç Á.Ïàë³é÷óêîì òà ª. Êóøàêî-
âèì). Ïðàöþâàâ â ãàëóç³ õóäîæíüîãî ïåðåêëàäó. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1956 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ ×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåð 16 ñ³÷íÿ 1995 ðîêó. Ïîõîâàíèé çà
çàïîâ³òîì ó ñ.Øàòðèùàõ Êîðîñòåíñüêîãî ðàéîíó
Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³.
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ÏÅÒÐÎ 
ÑÈÍÃÀ¯ÂÑÜÊÈÉ
ïîåò

Ëåâ ²ëë³÷ Ñèíåëüíèêîâ íàðîäèâñÿ 29 ÷åðâíÿ
1920 ð. ó Êèºâ³. Çàê³í÷èâ àðòèëåð³éñüêó àêàäåì³þ
³ì. Äçåðæèíñüêîãî (1943). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òî-
âî¿ â³éíè. 

Àâòîð ïîíàä 30 îäíîàêòíèõ ï'ºñ, ñåðåä ÿêèõ:
"Äî÷ü", "Øåñòåðêà", "Ïðîñòî çíàêîìûé", "Ìà-
ëèíîâûé çâîí", "Â îäíîì ãîðîäå"; äðàì: "Çòî ñëó-
÷èëîñü ñåãîäíÿ", "Âîëíû íàä íèìè", "Äâà âå÷åðà
â ÿíâàðå", "Ñåñòðè÷êè", "Ñòðàííûå çâåçäû,
"Íàçîâè åå Àííóøêîé", "Äîæäè", "Àèñòû", "Ñå-
ìåéíûé äåòåêòèâ", "Ñòåíà", "Ñàìûé ñòðàøíûé
äåíü".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1952 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ, òåïåð ².Ìàçåïè,
4/6.

Ïîìåð 20 âåðåñíÿ 2001 ð. Ïîõîâàíèé íà
Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà
19-6-21).

ËÅÂ 
ÑÈÍÅËÜÍÈÊÎÂ
äðàìàòóðã
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Ìèêîëà Éîñèïîâè÷ Ñèðîòþê íàðîäèâñÿ 9 ëèï-

íÿ 1915 ð. â ñ. Òåêë³âö³ Êðèæîï³ëüñüêîãî ðàéîíó

Â³ííèöüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ ³ñòîðè÷íèé ôàêóëüòåò

Îäåñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1941). Ó÷àñíèê Äðóãî¿

ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðàöþâàâ íàóêîâèì ñï³âðîá³òíè-

êîì ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà,

â Êè¿âñüêîìó òåàòðàëüíîìó ³íñòèòóò³ òà óí³âåð-

ñèòåò³. Äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð. 

Àâòîð ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ ïðàöü: "Ìèêî-

ëà Òðóáëà¿í³", "²âàí Ìèêèòåíêî", "Ç³íà¿äà Òó-

ëóá"; çá³ðêè îïîâ³äàíü "Íà äîðîãàõ òåðíèñòèõ";

ðîìàí³â "Ïîáðàòàâñÿ ñîê³ë", "Çàá³ë³ëè ñí³ãè", "Íà

êðóòîçëàì³"; ïîâ³ñòåé "Ñåñòðà", "Ñåðöå êëèêà-

ëî".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1953 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà áóëüâàð³ Ëèõà÷îâà 8-Á. 

Ïîìåð 29 æîâòíÿ 1984 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 33).
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ÌÈÊÎËÀ 
ÑÈÐÎÒÞÊ
ë³òåðàòóðîçíàâåöü,
ïðîçà¿ê

Ïåòðî Ïàíàñîâè÷ Ñè÷åíêî íàðîäèâñÿ 20 ëèñ-

òîïàäà 1922 ð. â ñ. Íîâîñ³ëêàõ Ìàêàð³âñüêîãî ð-íó

Êè¿âñüêî¿ îáë. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî ïå-

äàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó (1949). Ïîíàä òðèäöÿòü

ðîê³â âèêëàäàâ óêðà¿íñüêó ìîâó òà ë³òåðàòóðó.

Àâòîð êíèæîê äëÿ ä³òåé: "Íàéñìà÷í³øå ÿá-

ëóêî", "Êóäè-êóäè", "Ïîäÿêóéòå çåìë³"; çá³ðêè

ïîåç³é "Îñ³ííÿ çàâ'ÿçü"; "Ð³êè âèõîäÿòü ç áå-

ðåã³â"; ðîìàíó "Ôðîíò ÷åðåç ñåðöå". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1985 ð. Ïðîæèâàâ íà âóëèö³

Êè¿âñüê³é, 27, â ñ. ßñíîãîðîäö³, Ìàêàð³âñüêîãî

ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.

Ïîìåð 20 áåðåçíÿ 2004 ð. Ïîõîâàíèé íà êëà-

äîâèù³ ñåëà ßñíîãîðîäêè, Êè¿âñüêî¿ îáë.

ÏÅÒÐÎ 
ÑÈ×ÅÍÊÎ
ïðîçà¿ê,
ïîåò
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Ãðèãîð³é Ñàâè÷ Ñêîâîðîäà íàðîäèâñÿ 3 ãðóäíÿ
1722 ð. â ñ. ×îðíóõè íà Ïîëòàâùèí³ â êîçàöüê³é ðî-
äèí³. 1734 ð. Âñòóïèâ äî Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ àêà-
äåì³¿. 1741 ð. - ó ñêëàä³ ³ìïåðàòîðñüêî¿ ïðèäâîðíî¿
êàïåëè. 1745-50 ðð. ³ç ïîñîëüñüêîþ ì³ñ³ºþ â³äâ³äàâ
Òîêàé, Îôåí (Áóäó), Ïðåñáóðã (Áðàòèñëàâó),
Â³äåíü, ³ìîâ³ðíî òàêîæ ²òàë³þ òà Í³ìå÷÷èíó. Ïî-
âåðíóâøèñü â Óêðà¿íó, âèêëàäàâ ïîåòèêó â Ïåðåÿ-
ñëàâñüêîìó êîëåã³óì³ (1753). Òàì íàïèñàâ òâ³ð:
"Ðîçäóìè ïðî ïîåç³þ ³ ï³äðó÷íèê ç ¿¿ ìèñòåöòâà".
Óïðîäîâæ 1757-59 ðð. ïðàöþâàâ äîìàøí³ì ó÷èòå-
ëåì. Ñàìå òîä³ íàïèñàâ çíà÷íó ÷àñòèíó â³ðø³â
çá³ðêè "Ñàä áîæåñòâåííèõ ï³ñåíü". Íàñòóïí³ äå-
ñÿòü ðîê³â âèêëàäàâ ó Õàðê³âñüêîìó êîëåã³óì³ ïî-
åòèêó, åòèêó, ãðåöüêó ìîâó. Çä³éñíèâ ïîäîðîæ äî
Ìîñêâè, ï³øêè îá³éøîâ Ñëîá³äñüêó Óêðà¿íó, ïîáó-
âàâ ó Êèºâ³. 

Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ â ïðèì³ùåíí³ ãóðòîæèòêó
Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ àêàäåì³¿, íà Ïîäîë³, äå âñòà-
íîâëåíî ìåìîð³àëüíó äàøêó; ó äâîþð³äíîãî áðàòà
²óñòèíà Çâ³ðÿêà â äðóêàðí³ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâ-
ðè. Íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³ ñòîëèö³, â ñêâåð³ âñòà-
íîâëåíî ïàì'ÿòíèê òà â Ïåðåÿñëàâ³-Õìåëüíèöüêî-
ìó. Îäíó ç âóëèöü Êèºâà íàçâàíî éîãî ³ìåíåì.

Ïîìåð 9 ëèñòîïàäà 1794 ð., ïîõîâàíèé íà êëà-
äîâèù³ ñåëà ²âàí³âêè (òåïåð Ñêîâîðîäèí³âêè) íà
Õàðê³âùèí³.
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ÃÐÈÃÎÐ²É 
ÑÊÎÂÎÐÎÄÀ 
ïîåò, ô³ëîñîô,
ïåðåêëàäà÷

Ðàôà¿ë Ñîëîìîíîâè÷ Ñêîìîðîâñüêèé íàðîäèâ-

ñÿ 25 ãðóäíÿ 1899 ð. â Æèòîìèð³. Â÷èâñÿ íà ô³ëî-

ëîã³÷íîìó òà ìåäè÷íîìó ôàêóëüòåòàõ Êè¿âñüêîãî

óí³âåðñèòåòó. Ó÷àñíèê ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè. Áóâ

íà ðåäàêö³éí³é ðîáîò³. Áàãàòî ïðàöþâàâ ó ãàëóç³

õóäîæíüîãî ïåðåêëàäó. 

Àâòîð ðîìàí³â: "Èíòåëëèãåíòû", "Ñóðîâûå

ãîäû", êíèæîê "Ôåðìà â ëåñó", "Ðàññêàçû", "×å-

ëîâåê ðàñòåò", "Çàïîðîæöû". Ïèñàâ ðîñ³éñüêîþ

ìîâîþ.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåð 21 âåðåñíÿ 1962 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 31).

ÐÀÔÀ¯Ë 
ÑÊÎÌÎÐÎÂÑÜÊÈÉ
ïðîçà¿ê,
ïåðåêëàäà÷

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â

НБ
 Н
ПУ

 ім
ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



Ñåìåí Äìèòðîâè÷ Ñêëÿðåíêî íàðîäèâñÿ 26
âåðåñíÿ 1901 ð. â ñ. Ïðîõîð³âö³ ×åðêàñüêî¿ îáë.
Çàê³í÷èâ Çîëîòîí³ñüêó êëàñè÷íó ã³ìíàç³þ (1919).
Âèäàâ ïîíàä 60 êíèæîê îïîâ³äàíü, ïîâ³ñòåé, ðî-
ìàí³â. Ñåðåä íèõ: "Â³òåð ç ã³ð", "Äåñÿòü ÷åíö³â",
"Ïóëèíî-Ãóòà", "Îïîâ³äàííÿ ïðî ïî÷óòòÿ",
"Ðàä³ñòü ëþäñüêîãî ³ñíóâàííÿ", "Çàâæäè ðàçîì",
"Ðàïîðò", "Îðëèí³ êðèëà", ïîâ³ñò³ "Òèõà ïðè-
ñòàíü", "Ïîäàðóíîê ç Óêðà¿íè"; ðîìàíè: "Áóðóí",
"Ïîìèëêà", "Ïðîëîã", "Øëÿõ íà Êè¿â", "Õà-
çÿ¿íè", "Êàðïàòè", "Ñâÿòîñëàâ", "Âîëîäèìèð";
ï'ºñà "Êîëè ïàõíå ÿáëóêàìè", Òâîðè â 5-òè ò. ³
â 3-õ ò. Áàãàòî ïåðåêëàäàâ ç ðîñ³éñüêî¿, ëàòèñüêî¿,
á³ëîðóñüêî¿.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, òåïåð Âåëèê³é Âà-
ñèëüê³âñüê³é, 6, äå âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëüíó äî-
øêó. Éîãî ³ìåíåì íàçâàíî âóëèö³ â Êèºâ³ òà
Ìàê³¿âö³, øêîëó â ì.Çîëîòîíîø³, òåïëîõ³ä íà
Äí³ïð³.

Ïîìåð Ñ. Ñêëÿðåíêî 8 áåðåçíÿ 1962 ð.
â Êèºâ³, ïîõîâàíèé íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ ñòî-
ëèö³ (ä³ëÿíêà 2). Àâòîðè ïàì'ÿòíèêà ñêóëüïòîð
À. Øàòàëîâ ³ àðõ³òåêòîð Â.Ñàâ÷åíêî. 
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ÑÅÌÅÍ 
ÑÊËßÐÅÍÊÎ 
ïðîçà¿ê, 
ïåðåêëàäà÷

Ïåòðî Îëåêñ³éîâè÷ Ñë³ï÷óê íàðîäèâñÿ 19

ñ³÷íÿ 1914 ð. â ñ. Ì³íèíàõ Ðàäîìèøëüñüêîãî ð-íó

Æèòîìèðñüêî¿ îáë. Íàâ÷àâñÿ â Êîðîñòèø³âñüêîìó

ïåäòåõí³êóì³, ïðàöþâàâ ó øàõò³ íà Äîíáàñ³, â÷è-

òåëþâàâ, ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³¿ æóðíàëó "Óêðà¿íà".

Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê êóëüòóðè ÓÐÑÐ. 

Àâòîð çá³ðîê ãóìîðó é ñàòèðè: "Áàéêè", "Ëþ-

äîæåðè", "Áàéêè", "ßê äáàºø, òàê ³ ìàºø", "Êî-

ëîñêè òà Áóäÿêè", "Îòàê³ ä³ëà", "Çà ³ ïðîòè",

"ßêà ñîâ³ñòü, òàêà é ÷åñòü", "Ìàëüîâàíèé

ñòîâï", "Þøêà ç ïåðöåì", "Ñì³õîì ïî ëèõó",

"Â³íîê áàéîê", "Þøêà ç ïåðöåì".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1956 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà Áðåñò-Ëèòîâñüêîìó øîñå, 110.

Ïîìåð 5 ëèñòîïàäà 1979 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó(Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà

62-30-4).

ÏÅÒÐÎ 
ÑË²Ï×ÓÊ
ïîåò-áàéêàð
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Ëåîí³ä ²âàíîâè÷ Ñì³ëÿíñüêèé íàðîäèâñÿ 27
ëþòîãî 1904 ð. â ì. Êîíîòîï³ Ñóìñüêî¿ îáë.
Çàê³í÷èâ çàë³çíè÷íèé òåõí³êóì òà Êè¿âñüêèé
²íñòèòóò íàðîäíî¿ îñâ³òè (1928), â÷èâñÿ
â àñï³ðàíòóð³. Ïðàöþâàâ íà ðåäàêö³éí³é ðîáîò³:
â "Ë³òåðàòóðí³é ãàçåò³", æóðíàë³ "Ìîëîäèé
á³ëüøîâèê", âèäàâíèöòâ³ "Ðàäÿíñüêà ë³òåðàòó-
ðà", ãàçåò³ "Ë³òåðàòóðà ³ ìèñòåöòâî". Áóâ ó ë³òå-
ðàòóðíèõ îðãàí³çàö³ÿõ ÂÓÑÏÏ, "Ìîëîäíÿê",
"Ãàðò". 

Ñåðåä òâîð³â: "Íîâ³ îñåë³", "Çëî÷èí áðèãàäè-
ðà", "Ïëåíóì", "Íà çàñòàâ³", "Òîïêè ïîãàøåí³",
"Ï³äñëóõàí³ íîâåëè", "Ñåðöå", "Êðèëà", "×óáà-
ðèê"; ïîâ³ñò³ é ðîìàíè: "Ìàøèí³ñòè", "Ìåõçà-
âîä", "Ïåðèôåð³ÿ", "Çîëîò³ âîðîòà","ªâøàí-
ç³ëëÿ", "Ñàøêî"; ³ñòîðèêî-á³îãðàô³÷í³ òâîðè:
ïîâ³ñòü "Ìèõàéëî Êîöþáèíñüêèé"; ï'ºñè "×åðâî-
íà òðîÿíäà", "Ìóæèöüêèé ïîñîë"; ðîìàí "Ïîåòî-
âà ìîëîä³ñòü" (êí. 1-1960, êí. 2-1962); çá³ðêà
îïîâ³äàíü "Ãîéäàëêà íàä îçåðîì", Òâîðè â 4-õ òî-
ìàõ(1971).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, òåïåð Âåëèê³é Âà-
ñèëüê³âñüê³é, 6, äå âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëüíó äî-
øêó.

Ïîìåð 11 ëèñòîïàäà 1966 ð. Ïîõîâàíèé íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 2).
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ËÅÎÍ²Ä 
ÑÌ²ËßÍÑÜÊÈÉ
ïðîçà¿ê

Þð³é Êîðí³éîâè÷ Ñìîëè÷ íàðîäèâñÿ 7 ëèïíÿ
1900 ð. â ì. Óìàí³ ×åðêàñüêî¿ îáë. Íàâ÷àâñÿ
â Êè¿âñüêîìó êîìåðö³éíîìó ³íñòèòóò³. Ðåäàãóâàâ:
æóðíàëè "Ñ³ëüñüêèé òåàòð", "Óí³âåðñàëüíèé æóð-
íàë", "Óêðà¿íà". Ïðàöþâàâ ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ
ÑÏÓ, î÷îëþâàâ Óêðà¿íñüêå òîâàðèñòâî êóëüòóð-
íèõ çâ'ÿçê³â ("Óêðà¿íà"). 

Ñåðåä òâîð³â: êíèãè îïîâ³äàíü òà ïîâ³ñòåé
"Ìîâà ìîâ÷àííÿ", "Ï'ÿòü îïîâ³äàíü", "Äèòèíñò-
âî", "Òåàòð íåâ³äîìîãî àêòîðà", "Öâ³ò ÿáëóí³",
"Ìóæñüêà ðîçìîâà"; ðîìàíè "×åòâåðòà ïðè÷è-
íà", "Â³ñ³ìíàäöÿòèë³òí³", "Ñâ³òàíîê íàä ìîðåì",
"Ìèð õàòàì, â³éíà ïàëàöàì", "Ðåâå òà ñòîãíå
Äí³ïð øèðîêèé"; êíèæêè ïóáë³öèñòèêè: "Ðîç-
ïîâ³äü ïðî íåñïîê³é", "Ðîçïîâ³äü ïðî íåñïîê³é òðè-
âàº", "Ðîçïîâ³ä³ ïðî íåñïîê³é íåìàº ê³íöÿ", Òâîðè
â 6-òè ò., Òâîðè â 7-ìè ò. Óäîñòîºíèé çâàííÿ Ãå-
ðîÿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ïðàö³ (1970).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó áóäèí-
êó íà âóë. Çàíüêîâåöüêî¿, 5/2, äå âñòàíîâëåíî ìå-
ìîð³àëüíó äîøêó. Éîãî ³ì'ÿì íàçâàíî âóëèöþ
â Êèºâ³ òà á³áë³îòåêó.

Ïîìåð 28 ñåðïíÿ 1976 ð. â Êèºâ³, ïîõîâàíèé
íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ ñòîëèö³ (ä³ëÿíêà 2, öåíò-
ðàëüíà àëåÿ). Àâòîð ïàì'ÿòíèêà - ñêóëüïòîð
À.Ñ.Ôóæåíêî. 

ÞÐ²É 
ÑÌÎËÈ× 
ïðîçà¿ê
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Âàäèì Ìèêîëàéîâè÷ Ñîáêî íàðîäèâñÿ 18
òðàâíÿ 1912 ð. â Ìîñêâ³. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé
ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1939).
Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ ãàçåò, ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ
Äîáðîâ³ëüíîãî òîâàðèñòâà ëþáèòåë³â êíèãè,
çàñòóïíèêîì ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÑÏÓ.

Ñåðåä òâîð³â: çá³ðêè ïîåç³é "Ïîãëÿä âïåðåä",
"Íîâåëè ³ áàëàäè"; ðîìàíè "Ëþáîâ", "Á³ëå ïî-
ëóì'ÿ", "Ñð³áíèé êîðàáåëü", "Ïåðø³ êðàïëèíè äî-
ùó", "Íàãîëüíèé êðÿæ", "×åòâåðòà ðîòà"; Òâîðè
â 2-õ ò., Òâîðè â 6-òè ò. 

Çà ðîìàí "Çàïîðóêà ìèðó" óäîñòîºíèé Äåð-
æàâíî¿ ïðåì³¿ ÑÐÑÐ (1951). Çà ðîìàí "Ëèõîáîð" -
Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà
(1975). 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåð Â. Ñîáêî 12 âåðåñíÿ 1981 ð.  Ïîõîâàíèé
ó Êèºâ³ íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ ñòîëèö³ (ä³ëÿíêà
50). Àâòîðè ïàì'ÿòíèêà - ñêóëüïòîð Î. Ïðóäêà òà
àðõ³òåêòîð Ò.Äîâæåíêî. 
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ÂÀÄÈÌ 
ÑÎÁÊÎ 
ïðîçà¿ê, 
äðàìàòóðã

Âîëîäèìèð Îëåêñàíäðîâè÷ Ñîáîòîâè÷

íàðîäèâñÿ 15 ÷åðâíÿ 1937 ð. â ñ. ×åðíÿõ  íà

Õìåëüíè÷÷èí³ â ðîäèí³ â÷èòåë³â. Çàê³í÷èâ

Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Ò.Ã.Øåâ÷åíêà

(1958). Ïðàöþâàâ ó âèäàâíèöòâàõ “Ðàäÿíñüêèé

ïèñüìåííèê”, "Ìîëîäü", æóðíàë³ “Äí³ïðî”.

Äðóêóâàâñÿ ç 1959 ð.  Îêðåìèìè âèäàííÿìè

âèéøëè òâîðè: “Òàòàðñüêå ç³ëëÿ”, “Íàâ³ùî ó

êâ³òí³ ñí³ã”, ï’ºñè-êàçêè “Ãóñè-ëåáåä³”, “×îòèðè

äí³ ç Áóðìèëêîì”. 

Ïåðåêëàâ ç ÷åñüêî¿, ñëîâåíñüêî¿ òâîðè: “×îðíà

Çîðÿ” Åì³ëà Âàõåêà, “Òîâàðèñòâî “ÏÃÖ” Àíòîíà

²íãîë³÷à.

Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âóëèö³ Ì³ëþòåíêà, 16.

Ïîìåð 19 áåðåçíÿ 1973 ð. Ïîõîâàíèé íà

Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 28)/

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ 
ÑÎÁÎÒÎÂÈ×
ïðîçà¿ê
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Â³êòîð Â³êòîðîâè÷ Ñîêîëîâ íàðîäèâñÿ 17
êâ³òíÿ 1919 ð. â ñ. Òàáóðèøàõ íà Ê³ðîâîãðàäùèí³
(íèí³ ì. Ñâ³òëîâîäñüê). Çàê³í÷èâ Ìàê³¿âñüêèé ìå-
òàëóðã³éíèé òåõí³êóì. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè. Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³.

Àâòîð çá³ðîê: "Âåñíà", "Ëèöåì äî ñîíöÿ",
"Òîá³", "Íàðîäè ìåí³ ñèíà", "Æèòè õî÷å ëþäè-
íà", "Òðèâîãè ñåðöÿ", "Êðèëî ï³ä â³òðîì", "Ñî-
ëîäêà çåìëÿ", "Ëþáè!", "Ñåéñì³÷íà ñòàíö³ÿ
äóø³", "Ñïàäîê", "×åðåìõîâèé öâ³ò", "Ñèâèé
êâ³òåíü", "Çàïàëè ñâîþ çîðþ", "Òîáîþ äèõàþ",
"Íàóêà äîáðîòè"; ïîåìè "Êèòàÿíêà"; â³ðøîâàíî¿
ïîâ³ñò³ "Íà áåðåãàõ ²øèìó"; ðîìàíó ó â³ðøàõ
"Ìîº ñåðöå â Äîíáàñ³"; äîêóìåíòàëüíèõ ïîâ³ñòåé
"Ñåðöå ñèëüí³øå âîãíþ" òà "Âîëîäÿ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1950 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. ×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåð 24 êâ³òíÿ 2002 ð. 
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Â²ÊÒÎÐ
ÑÎÊÎËÎÂ
ïîåò, ïðîçà¿ê

²âàí Ìèêîëàéîâè÷ Ñîëäàòåíêî íàðîäèâñÿ 25

æîâòíÿ 1931 ð. â ì. Áîðèñïîë³ íà Êè¿âùèí³.

Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò

(1955). Ïðàöþâàâ ó âóçàõ. Êàíäèäàò ïåäà-

ãîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò. 

Àâòîð êíèæîê: "Êîâàë³ íîâîãî æèòòÿ", "Íà

ð³çíèõ øèðîòàõ", "²íä³ÿ â äîðîç³"; ïîâ³ñòåé "Æîð-

íà", "Ñèíîê"; çá³ðíèêà ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ

ñòàòåé.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1970 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë.Õðåùàòèê, 15.

Ïîìåð 12 ëèñòîïàäà 1991 ð. Ïîõîâàíèé íà

Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 52À-7-5,

ñïðàâà).

²ÂÀÍ 
ÑÎËÄÀÒÅÍÊÎ
ïðîçà¿ê, êðèòèê,
ïóáë³öèñò

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â
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Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷ Ñîñþðà íàðîäèâñÿ 6
ñ³÷íÿ 1898 ð. íà ñò. Äåáàëüöåâå Äîíåöüêî¿ îáë. Íà-
â÷àâñÿ â Õàðê³âñüêîìó óí³âåðñèòåò³, íà ðîá³òôàö³
Õàðê³âñüêîãî ²íñòèòóò³ íàðîäíî¿ îñâ³òè. Ïðàöþ-
âàâ ó ïðåñ³, ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè. Ó÷àñíèê Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íàãîðîäæåíèé áàãàòüìà îðäåíàìè
òà ìåäàëÿìè. Âèäàâ ïîíàä 80 çá³ðîê ïîåç³é. 

Ñåðåä òâîð³â: "Ïîåç³¿" â 3-õ ò., Òâîðè â 7-ìè
ò., Òâîðè â 10-òè ò. Çà çá³ðêó "Ùîá ñàäè øóì³ëè"
óäîñòîºíèé Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ÑÐÑÐ (1948),
çà çá³ðêè â³ðø³â: "Ëàñò³âêè íà ñîíö³" òà "Ùàñòÿ
ñ³ì'¿ òðóäîâî¿" - Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ³ì. Ò.Ã. Øåâ-
÷åíêà (1963). Òâîðè ïåðåêëàäåí³ íà ìîâè çà-
ðóá³æíèõ êðà¿í.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ì.Êîöþáèíñüêîãî, 2, äå âñòàíîâëåíî ìå-
ìîð³àëüíó äîøêó. Ó Êèºâ³ ³ì'ÿì ïîåòà íàçâàí³ âó-
ëèöÿ é á³áë³îòåêà, ñòâîðåíî êàá³íåò-ìóçåé. Ó Ëè-
ñè÷àíñüêó º ìóçåé ³ ïàì'ÿòíèê ïîåòó.

Ïîìåð Â. Ñîñþðà 8 ñ³÷íÿ 1965 ð. â Êèºâ³. Ïî-
õîâàíèé íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ ñòîëèö³ (ä³ëÿíêà
1, öåíòðàëüíà àëåÿ).

Àâòîðè ïàì'ÿòíèêà - ñêóëüïòîð Î.Áàííèêîâ
òà àðõ³òåêòîð  Ð.Áèêîâà.
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ÂÎËÎÄÈÌÈÐ
ÑÎÑÞÐÀ 
ïîåò

²âàí Éîñèïîâè÷ Ñî÷èâåöü íàðîäèâñÿ 9 òðàâ-

íÿ 1917 ð. â ñ. Ëåáåä³âö³ Êîçåëåöüêîãî ð-íó íà

×åðí³ã³âùèíè. Çàê³í÷èâ ×åðí³ã³âñüêèé ïåä³íñòè-

òóò (1936). Ïðàöþâàâ â îñâ³ò³, ïðåñ³. Ó÷àñíèê

Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê êóëü-

òóðè ÓÐÑÐ. 

Ñåðåä êíèæîê: "Îðá³òà äÿäüêà Òèòà", "Ïðè-

ãîäè ñòðèæåíîãî", "Ñóâåí³ð ç ïîêëîíîì", "Óäîñêî-

íàëåííÿ íåæîíàòîãî", "Äâ³ ñòîðîíè ìåäàë³", "ßê

ó áîãà çà ïàçóõîþ", "Âåñåëèé ïàñàæèð", "Íà ñì³õ

ëþäÿì", "Ê³íåöü ñâ³òó", "Äåë³êàòíà ñïðàâà",

"Ùåäðèé Êèðèëî", "Ñâàòàííÿ íà Áîðùàã³âö³",

"Ó ñòàí³ íåâàãîìîñò³", "Äîìàøí³é Àíãåë", "Ìî-

õåðîâà îñîáà", "Òåðåøê³â çàïîâ³ò", "Ëþêñîâèé

íîìåð", "Ãóìîð ³ ñàòèðà". Ëàóðåàò Ðåñïóáë³êàíñü-

êî¿ ïðåì³¿ ³ì. Îñòàïà Âèøí³ (1986).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1965 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Àíð³ Áàðáþñà, 56.

Ïîìåð 16 ëèñòîïàäà 2004 ð. Ïîõîâàíèé íà

Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà.

²ÂÀÍ 
ÑÎ×ÈÂÅÖÜ
ïðîçà¿ê,
ãóìîðèñò
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Îëåêñàíäð Áîðèñîâè÷ Ñòàºöüêèé íàðîäèâñÿ 5
ñåðïíÿ 1932 ð. â ñ. Áåðåç³âö³ Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêî-
ãî ð-íó Â³ííèöüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôà-
êóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1955). Ïðàöþ-
âàâ âèêëàäà÷åì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè
â Çíàì'ÿíñüêîìó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó
òåõí³êóì³ íà Ê³ðîâîãðàäùèí³, ðåäàêòîðîì
Êè¿âñüêî¿ ñòóä³¿ òåëåáà÷åííÿ; íà âèäàâíè÷³é ðî-
áîò³ - ðåäàêòîðîì, çàâ. ðåäàêö³ºþ, çàñòóïíèêîì
ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà âèäàâíèöòâà "Äí³ïðî", ãîëî-
âíèì ðåäàêòîðîì âèäàâíèöòâà "Ðàäÿíñüêèé
ïèñüìåííèê". Ó éîãî ïåðåêëàä³ âèéøëè òâîðè:
"Â ñåðïí³ ñîðîê ÷åòâåðòîãî" Â. Áîãîìîëîâà, "Íàä
Í³ìàíîì" Å. Îæåøêî, "Òâåðäèíÿ" Á. Ïðóñà,
"Ïîï³ë ³ ä³àìàíò" ª. Àíäæåºâñüêîãî, "Êîëè ùå
³íø³-ä³òè" ß. Äçÿðíîâñüêî¿, à òàêîæ òâîðè Ñ. Àí-
òîíîâà, Â. Àëåêñàíäðîâà, Ã. Òóøêàíà, Â. Ðàñ-
ïóò³íà. Àâòîð ïîâ³ñò³ "Ãð³çíèé ð³ê" (ó ñï³âàâ-
òîðñòâ³) òà ìîíîãðàô³¿ "Àíàòîë³é Øèÿí".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1977 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà
âóë. ×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåð 7 ñ³÷íÿ 1992 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâî-
ìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 47-À).
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ÎËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÑÒÀªÖÜÊÈÉ
ïåðåêëàäà÷, 
êðèòèê

Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷ Ñòàðèöüêèé íàðîäèâñÿ
14(2) ãðóäíÿ 1840 ð. â ñ. Êë³ùèíöÿõ Çîëîòîí³ñüêî-
ãî ðàéîíó íà ×åðêàùèí³.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ Ïîëòàâñüêî¿ ã³ìíàç³¿ 1856 ð.
âñòóïèâ äî Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó, ï³çí³øå
ïåðåâ³âñÿ äî Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Îäèí ³ç çà-
ñíîâíèê³â óêðà¿íñüêîãî òåàòðó. 1895 ð. çàëèøèâ
òåàòð. ×åðåç ð³ê âñòóïèâ ó çàñíîâàíå â Êèºâ³
"Ëèòåðàòóðíî-àðòèñòè÷åñêîå îáùåñòâî". 

Ñåðåä éîãî òâîð³â: äðàìè "Íå ñóäèëîñü", "Îé
íå õîäè, Ãðèöþ, òà é íà âå÷îðíèö³", "Áîãäàí
Õìåëüíèöüêèé", "Ìàðóñÿ Áîãóñëàâêà", ï'ºñè çà
ìîòèâàìè òâîð³â Ì.Ãîãîëÿ "Ð³çäâÿíà í³÷", "Ñî-
ðî÷èíñüêèé ÿðìàðîê", "Òàðàñ Áóëüáà".

Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 93,
äå âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëüíó äîøêó. Ó Êèºâ³ º âó-
ëèöÿ é ïðîâóëîê éîãî ³ìåí³. Ïàì'ÿòíèê âñòàíîâëå-
íî â ñ. Êë³ùèíöÿõ.

Ïîìåð 27(14) êâ³òíÿ 1904 ð. â Êèºâ³. Ïîõî-
âàíèé íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ ñòîëèö³ (ä³ëÿíêà 1,
öåíòðàëüíà àëåÿ).

ÌÈÕÀÉËÎ 
ÑÒÀÐÈÖÜÊÈÉ 
äðàìàòóðã

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â
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Àíàòîë³é Îëåêñ³éîâè÷ Ñòàñü íàðîäèâñÿ 5

òðàâíÿ 1927 ð. íà õóòîð³ Ñòàñ³âöÿõ Ãðàäèçüêîãî

ðàéîíó íà Ïîëòàâùèí³. Çàê³í÷èâ Óêðà¿íñüêèé

ïîë³ãðàô³÷íèé ³íñòèòóò (1952). Ïðàöþâàâ

ó ïðåñ³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Àâòîð êíèæîê: "Ï³äçåìíèé ôàêåë", "Çåëåíà

ïàñòêà", "Ñð³áëÿñòå ìàðåâî", "Òîâàðèø Îëåêñà",

"Âóëèöÿ ×åðâîíèõ òðîÿíä", "Òàºìíèöÿ Àðäåëüò-

âåðêå". Çä³éñíèâ ë³òçàïèñ êíèæîê ïàðòèçàíñüêèõ

êîìàíäèð³â ²âàíà Áîâêóíà "Ñîëäàòè äðóãîãî ôðîí-

òó" ³ Òåðåíò³ÿ Íîâàêà "Ïîºäèíîê" òà "Àðì³ÿ Ëþ-

äîâà".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1963 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Åíòóç³àñò³â, 41/1.

Ïîìåð 5 êâ³òíÿ 1996 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñîâî-

ìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 73-18-22).
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ÀÍÀÒÎË²É 
ÑÒÀÑÜ
ïðîçà¿ê

Òåòÿíà Éîñèï³âíà Ñòàõ (Ãåðåìèíîâè÷) íà-
ðîäèëàñÿ 27 æîâòíÿ 1902 ð. â Ëåí³íãðàä³, òåïåð
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Çàê³í÷èëà ã³ìíàç³þ â Îäåñ³
(1917). Ïðàöþâàëà â æóðíàëüíî-ãàçåòíîìó
îá'ºäíàíí³, â Íàðêîìàò³ îáîðîíè, â óêðà¿íñüê³é ðå-
äàêö³¿ Âñåñîþçíîãî ðàä³îêîì³òåòó, æóðíàë³ "Óê-
ðà¿íà". 

Ïåðåêëàëà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ òâîðè: Î. Ãîí÷à-
ðà, À. Ãîëîâêà, Ì. Ðèëüñüêîãî, Þ.ßíîâñüêîãî,
Ë. Ïåðâîìàéñüêîãî, Ê. Ãîðä³ºíêà, Â. Ñîáêà, Îñòà-
ïà Âèøí³, Þ.Çáàíàöüêîãî, Ï. Çàãðåáåëüíîãî, ².Ðÿ-
áîêëÿ÷à, Ë. Ñì³ëÿíñüêîãî, Ñ. Ïëà÷èíäè, Ñ.Ãîëî-
âàí³âñüêîãî, Þ. Ñìîëè÷à.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1960 ð. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³
íà ïðîñïåêò³ 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, òåïåð Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ïðîñïåêò³, 124.

Ïîìåðëà 4 ñ³÷íÿ 1990 ð. Ïîõîâàíà íà Áàéêîâî-
ìó êëàäîâèù³ ñòîëèö³ (ä³ëÿíêà 39).

ÒÅÒßÍÀ 
ÑÒÀÕ
ïåðåêëàäà÷êà
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ßðîñëàâ Ìèõàéëîâè÷ Ñòåëüìàõ íàðîäèâñÿ 30
ëèñòîïàäà 1949 ð. ó ì. Êèºâ³ â ñ³ì'¿ ïèñüìåííèêà.
Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ïåä³íñòèòóò ³íîçåìíèõ ìîâ
(1971), àñï³ðàíòóðó ïðè Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³.

Àâòîð ï'ºñ: "Â³êåíò³é Ïðåðîçóìíèé",
"Øê³ëüíà äðàìà", "Ïðèâ³ò, Ñèíè÷êî!", "Ãðà íà
êëàâåñèí³", "Çàïèòàé êîëèñü ó òðàâ", "Äåñàíò",
"Ñüîãîäí³, çàâòðà ³ çàâæäè" (ó ñï³âàâòîðñòâ³),
"Ïðîâ³íö³àëêè", "Ñèí³é àâòîìîá³ëü", "Ñòåðåæèñÿ
ëåâà"; çá³ðêè ï'ºñ "Çàïèòàé êîëèñü ó òðàâ";
çá³ðêè îïîâ³äàíü äëÿ ä³òåé "Ìàíîê"; ïîâ³ñòåé:
"ßêîñü ó ÷óæîìó ë³ñ³", "Íàéêðàùèé íàìåò";
çá³ðîê ïîâ³ñòåé "Ì³òüêîçàâð ³ç Þðê³âêè". Ïåðå-
êëàâ òâîðè Ä. Äæîéñà, Ìàðêóç³, ï'ºñè Ï. Ïóò-
íèíüøà, Ñ. Ìðåâï³øâ³ë³, Î. ×åðâ³íñüêîãî, Ä. Âàñ-
ñåðìàíà. Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ìåí³ Ì. Îñòðîâñüêîãî
(1984).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1978 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà Ïå÷åðñüêîìó óçâîç³, 8.

Ïîìåð 4 ñåðïíÿ 2001 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà ( ä³ëÿíêà 2, öåíòðàëüíà
àëåÿ). 
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ßÐÎÑËÀÂ 
ÑÒÅËÜÌÀÕ
äðàìàòóðã, 
ïåðåêëàäà÷

Ìèõàéëî Ïàíàñîâè÷ Ñòåëüìàõ íàðîäèâñÿ 24 òðàâ-
íÿ 1912 ð. â ñ. Äÿê³âöÿõ Ë³òèíñüêîãî ð-íó Â³ííèöüêî¿ îáë.
Çàê³í÷èâ Â³ííèöüêèé ïåä³íñòèòóò (1933). Â÷èòåëþâàâ
íà Êè¿âùèí³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Äîâãèé ÷àñ
ïðàöþâàâ íàóêîâèì ñï³âðîá³òíèêîì ²íñòèòóòó ìèñ-
òåöòâîçíàâñòâà, ôîëüêëîðó òà åòíîãðàô³¿ ÀÍ ÓÐÑÐ.
Óäîñòîºíèé çâàííÿ Ãåðîÿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ïðàö³ (1972).
Àêàäåì³ê ÀÍ ÓÐÑÐ ç 1978 ð.

Ñåðåä êíèæîê: ðîìàíè "Âåëèêà ð³äíÿ" "Êðîâ ëþäñü-
êà - íå âîäèöÿ", "Õë³á ³ ñ³ëü", "Ïðàâäà ³ êðèâäà", "Äóìà
ïðî òåáå", "×îòèðè áðîäè", "Ãóñè-ëåáåä³ ëåòÿòü...",
"Ùåäðèé âå÷³ð"; ñöåíàð³é äîêóìåíòàëüíîãî ô³ëüìó
"Æèâè, Óêðà¿íî!"; ï'ºñà "Çîëîòà ìåòåëèöÿ"; Òâîðè
â 6-òè ò., Òâîðè â 7-ìè ò. Çà ðîìàí "Âåëèêà ð³äíÿ" óäî-
ñòîºíèé Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ÑÐÑÐ (1951). Çà òðèëîã³þ
"Õë³á ³ ñ³ëü", "Êðîâ ëþäñüêà - íå âîäèöÿ", "Âåëèêà
ð³äíÿ" óäîñòîºíèé Ëåí³íñüêî¿ ïðåì³¿ (1961), çà ðîìàí
"×îòèðè áðîäè" - Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ÓÐÑÐ ³ì. Ò. Ã. Øåâ-
÷åíêà (1981). 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1940 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âóë.
Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68, äå âñòàíîâëåíî ìå-
ìîð³àëüíó äîøêó. Ó Êèºâ³ éîãî ³ì'ÿì íàçâàíî âóëèöþ,
á³áë³îòåêó, ñåðåäíþ øêîëó ¹130. Ó Â³ííèö³ º âóëèöÿ éî-
ãî ³ìåí³ òà ìóçåé. Â ñ. Äÿê³âöÿõ øêîëà éîãî ³ìåí³.

Ïîìåð 27 âåðåñíÿ 1983 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâîìó
êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 2, öåíòðàëüíà àëåÿ). Àâòîðè
ïàì'ÿòíèêà - ñêóëüïòîð Ô.Ñîãîÿí, àðõ³òåêòîðè ª.Ñòàìî
òà Ì.Ôåùåíêî.

ÌÈÕÀÉËÎ 
ÑÒÅËÜÌÀÕ
ïðîçà¿ê, ïîåò, 
äðàìàòóðã
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²ðèíà ²âàí³âíà Ñòåøåíêî, îíóêà âèäàòíîãî
ïèñüìåííèêà é ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à Ìèõàéëà Ñòà-
ðèöüêîãî, íàðîäèëàñÿ 5 ëèïíÿ 1898 ð. â Êèºâ³.
Çàê³í÷èëà Âèù³ æ³íî÷³ êóðñè (ô³ëîëîã³þ) 1918 ð.
òà Âèùèé ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íèé ³íñòèòóò ³ì.
Ìèêîëè Ëèñåíêà (1920). Ïðàöþâàëà àêòðèñîþ
â Êè¿âñüêîìó äðàìàòè÷íîìó òåàòð³ (íèí³ Äí³ïðî-
ïåòðîâñüêèé òåàòð), à ç 1923 ð.- â òåàòð³ "Áå-
ðåç³ëü" (íèí³ Õàðê³âñüêèé òåàòð ³ì. Ò. Øåâ÷åí-
êà). Íàãîðîäæåíà ìåäàëÿìè. 

Ïåðåêëàäàëà ç ðîñ³éñüêî¿, à òàêîæ ôðàíöóçü-
êî¿, í³ìåöüêî¿, àíãë³éñüêî¿, ³òàë³éñüêî¿ ìîâ (òâîðè
Æ.-Á. Ìîëüºðà, 8. Øåêñï³ðà, É.-Â. Ãåòå,
Ô. Ø³ëëåðà, Ê. Ãîëüäîí³, Äæ. Ôëåò÷åðà, Î.Îñò-
ðîâñüêîãî, Ì. Ãîðüêîãî, Ì. Ì. Äîäæ, Äæ. Ëîíäî-
íà, Ì. Òâåíà. Ã. ²áñåíà, Ã. Ëîóñîíà, Ã³ äå Ìîïàñ-
ñàíà, Ñ. Öâåéãà ). 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1954 ð. Ïðîæèâàëà ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ïóøê³íñüê³é, 20.

Ïîìåðëà Ç0 ãðóäíÿ 1987 ð. Ïîõîâàíà íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 2, öåíòðàëüíà
àëåÿ). 
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²ÐÈÍÀ 
ÑÒÅØÅÍÊÎ 
ïåðåêëàäà÷êà

Ïîë³íà Àíòîí³âíà Ñòðàøíîâà íàðîäèëàñÿ 13

ñ³÷íÿ 1905 ð. â ñ. Ãëîäîñàõ Íîâîóêðà¿íñüêîãî ð-íó

Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èëà ïåäòåõí³êóì òà

ó÷èòåëüñüêèé ³íñòèòóò. Ïðàöþâàëà â øêîëàõ.

Îêðåìèìè âèäàííÿìè âèéøëè ðîìàíè "Ñòå-

ïîâèìè øëÿõàìè", "Ãëóõ³ ñåëà", "Íå÷óéâ³òðè çâî-

äÿòüñÿ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1959 ð. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³

íà âóëèö³ Æåëÿáîâà,10, çãîäîì ó Ìîòîâèë³âö³

Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.

Ïîìåðëà 14 ñåðïíÿ 1970 ð. Ïîõîâàíà íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 20).

ÏÎË²ÍÀ 
ÑÒÐÀØÍÎÂÀ
ïðîçà¿ê
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Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷ Ñòðîêîâñüêèé íàðîäèâ-

ñÿ 16 ëèïíÿ 1900 ð. â ì. Ì³íñüêó â ðîäèí³ ñëóæáîâ-

öÿ. Çàê³í÷èâ Îäåñüêèé ³íñòèòóò íàðîäíî¿ îñâ³òè

(1930), â÷èâñÿ â Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ³íñòèòóò³

³íæåíåð³â çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó. Ïðàöþâàâ

ó ðåäàêö³¿ ãàçåòè "Ïðàâäà Óêðàèíû".

Ïèñàâ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Îêðåìèìè âèäàííÿ-

ìè âèéøëè çá³ðêà îïîâ³äàíü "Êóðñ íîðä"; ï'ºñè

"Ëåéòåíàíò Ñåðåáðîâ", "Íà ïîäâèã"; ïîâ³ñòü

"Ãîðîä íà ðóáåæå"; ðîìàíè "Òàéãàñòðîé", "Òðà-

âîé íå ïîðàñòåò", "×åëîâåê íà ðàññâåòå",

"Æèçíü âî âòîðîì ÷òåíèè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1944 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ ×åëþñê³íö³â, òåïåð Êîñòüîëüí³é, 7.

Ïîìåð 31 òðàâíÿ 1973 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 28).
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ÌÈÊÎËÀ 
ÑÒÐÎÊÎÂÑÜÊÈÉ
ïðîçà¿ê

Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ Ñòóäåöüêèé íàðîäèâñÿ

22 òðàâíÿ 1921 ð. â ì. Áåðøàä³ íà Â³ííè÷÷èí³.

1941ð. ïîòðàïèâ ó ïîëîí ³ áóâ âèâåçåíèé äî Í³ìå÷-

÷èíè. Íà Áàòüê³âùèíó ïîâåðíóâñÿ 1951 ð. Â'ÿçåíü

ÃÓËÀÃó, ðåàá³ë³òîâàíèé. Íàâ÷àâñÿ ó Êè¿âñüêîìó

óí³âåðñèòåò³, àëå íå çàê³í÷èâ. Ïðàöþâàâ íà

áóä³âíèöòâ³ òà â ðåäàêö³ÿõ ãàçåò, ñï³âàâ

ó Â³ííèöüê³é ô³ëàðìîí³¿.

Àâòîð çá³ðîê: "Ï³ä ÷óæèì íåáîì", "Ïîâ³ñòü

æèòòÿ", "Ç ëàáåò³â íî÷³" (â³ðø³ òà ñïîãàäè),

"Ìàêàð÷óêîâå ïîëå", "Äâ³ ï³ñí³", "Ï³ñíÿ ïå÷àë³",

"Ïå÷àëüíèé ñï³â", "Ï³ä ÷óæèì ³ ï³ä ð³äíèì íå-

áîì", "Ñóìíà êíèãà, àáî ²ðîí³ÿ äîë³" "Êðàìîëüí³

â³ðø³", "²ç äí³â ³ ë³ò", "Çà Óêðà¿íó". Ëàóðåàò

ïðåì³¿ ³ìåí³ Âàëåð³ÿ Ìàð÷åíêà (2000). 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1967 ð. Ïðîæèâàâ â Áóäèí-

êó âåòåðàí³â ñöåíè ó Êèºâ³ íà âóë. Ì³ñüê³é,1.

Ïîìåð 19 ñ³÷íÿ 2002 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâî-

ìó êëàäîâèù³ (êîëóìáàð³é).

ÌÈÊÎËÀ 
ÑÒÓÄÅÖÜÊÈÉ
ïîåò
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Âàñèëü Ñåìåíîâè÷ Ñòóñ íàðîäèâñÿ 6 ñ³÷íÿ
1938 ð. â ñ. Ðàõí³âöÿõ íà Â³ííè÷÷èí³. Íàâ÷àâñÿ
â Äîíåöüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³. 1963 ð.
âñòóïèâ äî àñï³ðàíòóðè ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ³ì.
Ò. Øåâ÷åíêà Àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè.
1972ð. Â.Ñòóñà çààðåøòîâàíî ³ çàñóäæåíî íà 5
ðîê³â òàáîð³â òà 3 ðîêè çàñëàííÿ â Ìîðäîâ³¿ ÷åðåç
éîãî âèñòóïè íà çàõèñò ïðàâ ëþäèíè. Ó ö³ ðîêè íà
Çàõîä³ âèõîäèòü éîãî çá³ðêà "Ñâ³÷à â ñâ³÷àä³", éî-
ãî çàðàõîâóþòü ïî÷åñíèì ÷ëåíîì ÐÅN-êëóáó. Ïå-
ðåáóâàþ÷è íà çàñëàíí³, Âàñèëü Ñòóñ 1980 ð. çààðå-
øòîâàíèé ÊÄÁ òà ïåðåâåçåíèé äëÿ ñóäó â Êè¿â.
Âèðîê - 10 ðîê³â òàáîð³â îñîáëèâîãî ðåæèìó òà 5
ðîê³â çàñëàííÿ. Çà æèòòÿ âèéøëî 2 çá³ðêè òâîð³â
çà êîðäîíîì. Ñåðåä òâîð³â: "Â³êíà â çàïðîñò³ð",
"Çîëîòà êðàñóíÿ", "² êðàé ìåíå ïî÷óº", "Ôåíîìåí
äîáè", Òâîðè ó 6-è ò. 9 êí. Ëàóðåàò Äåðæàâíî¿
ïðåì³¿ ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà(1991, ïîñìåðòíî çà
çá³ðêó "Äîðîãà áîëþ").

Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âóë. ×îðíîáèëüñüê³é,
13—À.

Ïîìåð 4 âåðåñíÿ 1985 ð. íà çàñëàíí³ ³ ïîõîâà-
íèé íà òàá³ðíîìó öâèíòàð³. 17-19 ëèñòîïàäà
1989ð. òë³í Â. Ñòóñà ïåðåâåçåíî äî Êèºâà é ïîõî-
âàíî íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 33).
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ÂÀÑÈËÜ 
ÑÒÓÑ 
ïîåò

Äìèòðî Âàñèëüîâè÷ Ñóïòåëÿ íàðîäèâñÿ 25

æîâòíÿ 1902 ð. â ñ. Íîâîìèõàéë³âö³ Ãåí³÷åñüêîãî

ðàéîíó Õåðñîíñüêî¿ îáë. Ó÷àñíèê ãðîìàäÿíñüêî¿ òà

Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éí. Çàê³í÷èâ ðåæèñåðñüêèé ôà-

êóëüòåò Êè¿âñüêîãî ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî ³íñòè-

òóòó ³ì. Ëèñåíêà. Ïðàöþâàâ àêòîðîì òà ðåæèñå-

ðîì.

Àâòîð ï'ºñ: "Êðåéñåð "Î÷àêîâ", "Øòîðì íà

×îðíîìó ìîð³", "Øóìèòü Äí³ïðî", "Ïåðø³ òðîÿí-

äè", ðÿäó ï'ºñ äëÿ ä³òåé. Ïåðåêëàäàâ ç ðîñ³éñüêî¿

äðàìàòè÷í³ òâîðè.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1956 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Ñâåðäëîâà, òåïåð Ïðîð³çí³é, 10.

Ïîìåð 2 ëèñòîïàäà 1970 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³ â Êèºâ³ (ä³ëÿíêà 21).

ÄÌÈÒÐÎ 
ÑÓÏÒÅËß 
äðàìàòóðã, 
ïåðåêëàäà÷
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Êàòåðèíà Ïèëèï³âíà Ñóðãóòñüêà íàðîäèëàñÿ

25 ãðóäíÿ 1914 ð. â ñ. Íîâîñåëîâîìó Êðàñíîÿðñüêî-

ãî êðàþ. Çàê³í÷èëà ²ðêóòñüêèé åíåðãåòè÷íèé

òåõí³êóì, íàâ÷àëàñü ó Ìîñêîâñüêîìó ïåä³íñòè-

òóò³ ³íîçåìíèõ ìîâ. Ïðàöþâàëà â ïðåñ³. 

Àâòîðêà ðîìàí³â: "Íåçàìåðçàþùèå ðåêè",

"Ãîëóáàÿ ñîðîêà", "Ëèöà â îêíå", "Áûñòðèíû";

ïîâ³ñòåé: "Äâàäöàòü äíåé íà áîðòó êîðàáëÿ "Î÷à-

ðîâàíèå", "Òðåâîãè é ðàäîñòè". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1969 ð. Ïðîæèâàëà ó Êèºâ³

íà âóë. Õðåùàòèê, 15.

Ïîìåðëà 19 áåðåçíÿ 1994 ð. Ïîõîâàíà íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 8 ).
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ÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÑÓÐÃÓÒÑÜÊÀ
ïðîçà¿ê

Âîëîäèìèð Îëåêñ³éîâè÷ Ñóõîäîëüñüêèé íàðî-

äèâñÿ 16 ÷åðâíÿ 1889 ð. â ì. Ðîìíàõ Ñóìñüêî¿ îáë.

Çàê³í÷èâ Ïåòðîãðàäñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò

(1917). 

Îêðåìèìè âèäàííÿìè âèäàâ ï'ºñè: "Íà ïî-

ðÿäêó äåííîìó", "Ñòåï ÷åêàº", "Ñêàðá", "Íà

ñâ³òàíêó", "Óñòèì Êàðìàëþê", "Õóðòîâèíà",

"Â áóðþ", "Äí³ â³éíè", "Õàðèòîí Òðåò³é", "Äàëü-

íÿ Îëåíà", "Íà Ìàÿêó", "Á³ëÿ ïîðîãà", "Ãàííó-

ñÿ", "Àðñåíàë", "Ïî¿çä ïðèéäå â÷àñíî", "Äîðîãèé

ã³ñòü", "Ï'ºñè", "Áàêåíùèê ç ×îðòîâî¿ Êðó÷³",

"Íàãîäà", "Ï'ºñè" (ïîñìåðòíî).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ íà âóëèö³

Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåð 13 ëèñòîïàäà 1962 ð. Ïîõîâàíèé íà

Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 47).

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ 
ÑÓÕÎÄÎËÜÑÜÊÈÉ
äðàìàòóðã
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Õàñêåëü Õà¿ìîâè÷ Òàáà÷íèêîâ íàðîäèâñÿ 26
÷åðâíÿ 1913ð. â ì. Áîãóñëàâ³ íà Êè¿âùèí³. Ïðàöþ-
âàâ ñëþñàðåì íà êè¿âñüêèõ çàâîäàõ "Á³ëüøîâèê",
"Ëåí³íñüêà êóçíÿ". Íàâ÷àâñÿ â Êè¿âñüêîìó ³íñòè-
òóò³ íàðîäíî¿ îñâ³òè. 

Ïèñàâ ºâðåéñüêîþ ìîâîþ. Àâòîð çá³ðîê
îïîâ³äàíü: "Íà ôðîíò³", "Äàíÿ", "Ó äîðîç³";
ïîâ³ñò³ "Ì³ñòå÷êî á³ëÿ Äí³ïðà"; êíèæîê ïîâ³ñòåé
òà îïîâ³äàíü "Ïåðøèé ñí³ã", "Ìåñòå÷êî ó Äíåï-
ðà", "Ó âåëèêèé ñâ³ò"; ðîìàíó "Áàðøåâñêèå ìîòè-
âû".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1938 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ñóâîðîâà, 3.

Ïîìåð 10 êâ³òíÿ 1987 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñîâî-
ìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 33).

384

ÕÀÑÊÅËÜ 
ÒÀÁÀ×ÍÈÊÎÂ
ïðîçà¿ê

Ìàòâ³é Àðîíîâè÷ Òàëàëàºâñüêèé íàðîäèâñÿ

28 ãðóäíÿ 1908 ð. â ñ. Ìîõíà÷êà Ïîï³ëüíÿíñüêîãî

ð-íó Æèòîìèðñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ³íñòè-

òóò ïðîôîñâ³òè (1932). Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ ãà-

çåò, çàâë³òîì êè¿âñüêèõ òåàòð³â. Ó÷àñíèê Äðóãî¿

ñâ³òîâî¿ â³éíè. 

Ïèñàâ ºâðåéñüêîþ òà óêðà¿íñüêîþ ìîâàìè.

Âèäàâ 14 çá³ðîê ïîåç³é ºâðåéñüêîþ ìîâîþ.

Ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ âèéøëè çá³ðêè "Ðàçâÿçêà áî-

åì", "Ñòàëèíãðàäñêèå ñòèõè", "Ëåãåíäà", "Ñîë-

äàò è çíàìÿ" - âñ³ ó ñï³âàâòîðñòâ³ ç 3. Êàöîì;

"Ñîëíå÷íàÿ îñåíü", "Çåëåíûå âñõîäû" .

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Ëåí³íà, íèí³ Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåð 22 âåðåñíÿ 1978 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó(Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 13-1).

ÌÀÒÂ²É 
ÒÀËÀËÀªÂÑÜÊÈÉ
ïîåò, äðàìàòóðã
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Àíàòîë³é Âàñèëüîâè÷ Òàðàí íàðîäèâñÿ 5 ëèï-
íÿ 1940 ð. â ñ. Ìèðîï³ëë³ Êðàñíîï³ëüñüêîãî ð-íó
Ñóìñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò æóðíàë³ñòèêè
Âèùîãî â³éñüêîâî-ïîë³òè÷íîãî ó÷èëèùà Ðàäÿíñü-
êî¿ Àðì³¿ ³ Â³éñüêîâî-Ìîðñüêîãî Ôëîòó. Òðèâàëèé
÷àñ ïðàöþâàâ ó â³éñüêîâ³é ïðåñ³. Ï³äïîëêîâíèê çà-
ïàñó. 

Àâòîð çá³ðîê "ß - ì³ëüÿðäåð", "Ðåàëüí³ñòü",
"Ðàíêîâà øèáêà", "Àåðîäðîì", "Êâ³òè âîãíþ",
"Íåâòðà÷åíà ìèòü", "Ñîëäàòñüêå ïîëå", "Âåòå-
ðàíè ôðîíòîâîãî äèòèíñòâà"; äîêóìåíòàëüíî¿
ïîâ³ñò³ "Òâ³é ñòÿã, Õðåùàòèê" (ó ñï³âàâòîðñòâ³). 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1968 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Êîðí³é÷óêà, 31.

Â³éñüêîâîãî æóðíàë³ñòà, âèäàâöÿ ³ ðåäàêòîðà
ãàçåòè "Îáîëîíü" À. Òàðàíà çíàéäåíî ìåðòâèì
íà ïóñòèð³ 25 áåðåçíÿ 1995 ðîêó. Ïîõîâàíèé íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 49-À -6-6
(ñïðàâà).
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ÀÍÀÒÎË²É 
ÒÀÐÀÍ
ïîåò

Àíàòîë³é Ìàêàðîâè÷ Òàðàí íàðîäèâñÿ 9

êâ³òíÿ 1940 ð. â Á/Êàð'ºð³, 236 êì, Áåêêåðäèíñüêî¿

ñ/ð, Àëòàéñüêîãî êðàþ. Çàê³í÷èâ Âèù³ ñöåíàðíî-

ðåæèñåðñüê³ êóðñè â Ìîñêâ³.

Ó éîãî ïåðåêëàä³ ç ðîñ³éñüêî¿ ìîâè âèéøëè

äðóêîì òâîðè Ë. Îáóõîâî¿, Þ. Øåñòàëîâà,

Â. Ùåðáàêîâà, ª. Äîëìàòîâñüêîãî, Â. Ðàñïóò³íà,

Â. Àñòàô'ºâà, Ï. Í³ë³íà òà ³í. Àâòîð ñöåíàð³¿â äî-

êóìåíòàëüíèõ ô³ëüì³â "Àðõèï Òåñëåíêî", "Êðîâ

ëþäñüêà - íå âîäèöÿ", "Ïðîâ³íö³éíà ³ñòîð³ÿ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1991 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà

âóëèö³ Ëóíà÷àðñüêîãî, 1/2.

Ïîìåð 18 êâ³òíÿ 2005 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ï³âäåííîìó êëàäîâèù³ Êèºâà(ä³ëÿíêà 20-5-41).

ÀÍÀÒÎË²É 
ÒÀÐÀÍ
ïåðåêëàäà÷, 
ñöåíàðèñò
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Ìèõàéëî Ñåìåíîâè÷ Òàðäîâ íàðîäèâñÿ 28
ëèïíÿ 1892 ð. â ñ. Ãóëÿéïîë³ Çàïîð³çüêî¿ îáë. Â÷èâ-
ñÿ â ã³ðíè÷îìó ³íñòèòóò³. Ïðàöþâàâ ó ãàçåò³
“Êî÷åãàðêà”, äèðåêòîðîì ÐÀÒÀÓ, ðåäàêòîðîì
"Ë³òåðàòóðíî¿ ãàçåòè", äèðåêòîðîì Äåðæë³òâè-
äàâó. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïèñàâ
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. 

Âèäàâ ïîíàä òðèäöÿòü êíèæîê. Ñåðåä íèõ
çá³ðêè îïîâ³äàíü "Áðàòàíüå", "Îðëèê", "Íàä âðà-
æåñêèìè êîëîííàìè", "Ðîäèíà çîâåò", ðîìàíè é
ïîâ³ñò³ "Ôðîíò", "Àëåøêà Áîãóíåö".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ëåí³íà, òåïåð  Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåð 31 æîâòíÿ 1948 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 9).
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ÌÈÕÀÉËÎ 
ÒÀÐÄÎÂ
ïðîçà¿ê

Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ Òàðíîâñüêèé íàðîäèâ-
ñÿ 1 ñ³÷íÿ 1895 ð. â ñ. Êîöþáèíöÿõ Ãóñÿòèíñüêîãî
ð-íó Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáë. Ïî÷àòêîâó îñâ³òó çäîáóâ
ó ñ³ëüñüê³é íàðîäí³é øêîë³. Íà ï'ÿòíàäöÿòîìó ðîö³
æèòòÿ ó ïîøóêàõ êðàùî¿ äîë³ âè¿õàâ äî Àìåðèêè.
Ïðàöþâàâ ó Íüþ-Éîðêó ³ Äåòðîéò³ íà çàâîäàõ ³
ôàáðèêàõ, ñàìîòóæêè çäîáóâ îñâ³òó. Ê³ëüêà ðîê³â
ðåäàãóâàâ ïðîãðåñèâíèé ñàòèðè÷íèé æóðíàë "Ìî-
ëîò", çãîäîì ñòàâ ñï³âðåäàêòîðîì ãàçåòè "Óê-
ðà¿íñüê³ ùîäåíí³ â³ñò³", ÿêó âèäàâàëà óêðà¿íñüêà
ïðîãðåñèâíà åì³ãðàö³ÿ â Àìåðèö³. 1958 ð. ïåðå¿õàâ
äî Êèºâà ³ ïðèéíÿâ ðàäÿíñüêå ãðîìàäÿíñòâî. Áóâ
çàñòóïíèêîì ãîëîâè Òîâàðèñòâà êóëüòóðíèõ
çâ'ÿçê³â ç óêðà¿íöÿìè çà êîðäîíîì.

Ñåðåä òâîð³â: "Â ÿðì³ îêóïàíòà", "Äî ñâ³òëî¿
ìåòè", "Âèáðàí³ ïîåç³¿", "Áðàòàì íà Óêðà¿íó",
"Â³òàþ òåáå, Óêðà¿íî"; â³ðøîâàíèé ðîìàí
"Åì³ãðàíòè", "Âóëèö³ Íüþ-Éîðêà", "Áóðõëèâèé
ïëèí", "Ï³âñòîë³òòÿ çà îêåàíîì". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1959 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ðºï³íà, òåïåð Òåðåùåíê³âñüêà, 13.

Ïîìåð 20 ÷åðâíÿ 1984 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 52-7-9).

ÌÈÊÎËÀ 
ÒÀÐÍÎÂÑÜÊÈÉ
ïîåò
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Áîðèñ Ñåìåíîâè÷ Òàðòàêîâñüêèé íàðîäèâñÿ 2

ëèïíÿ 1912 ð. â Êèºâ³. Íàâ÷àâñÿ â Ìîñêîâñüêîìó

³ñòîðèêî-àðõ³âíîìó ³íñòèòóò³, â Êè¿âñüêîìó äåð-

æàâíîìó óí³âåðñèòåò³. Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³¿ ìî-

ëîä³æíî¿ ãàçåòè "Êîìñîìîëüñêîå çíàìÿ". Ó÷àñíèê

Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 

Ïèñàâ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Ñåðåä êíèæîê:

"Ìîÿ îáåçüÿíà Çîñÿ", "Ìàëü÷èøêà èùåò äðóãà",

"Ñìåðòü é æèçíü ðÿäîì", "Ìåðèäèàí èíæåíåðà

Èðàñîâà", "Ïîâåñòü îá ó÷èòåëå Ñóõîìëèíñêîì",

"Â òðåõ øàãàõ îò Ñòðåëåöêîé áóõòû" (çá³ðêà

ïîâ³ñòåé). 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1947 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Îñòàïà Âèøí³, 5.

Ïîìåð 21 ëèïíÿ 1985 ð. Ïîõîâàíèé íà Ì³ñüêî-

ìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 24-18-

16).
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ÁÎÐÈÑ 
ÒÀÐÒÀÊÎÂÑÜÊÈÉ
ïðîçà¿ê

Ëåîí³ä Ñåðã³éîâè÷ Òàòàðåíêî íàðîäèâñÿ 10
÷åðâíÿ 1930 ð. â ì. Òðîñòÿíö³ íà Ñóìùèí³.
Çàê³í÷èâ Õàðê³âñüêèé ã³ðíè÷èé ³íñòèòóò (1953).
Ïðàöþâàâ ó íàóêîâî-äîñë³äíîìó òåõí³÷íîìó ³íñòè-
òóò³ â Êèºâ³.

Àâòîð çá³ðîê: "Ëåñíûå ðîäíèêè", "Ãðîçäüÿ
ðÿáèíû", "Êðàñíàÿ çåìëÿ", "Ñèíºº äåðåâî",
"Ñîëíå÷íàÿ êàïåëü", "Èì ñåìíàäöàòü, íàâå÷íî
ñåìíàäöàòü", "Áåññìåðòíèê é íåçàáóäêà", "Áî-
ðîìëÿ", "Çåìëÿíå", "Íà áðàòñêîì ïîëå", "Ìîñò
÷åðåç Äóíàé", "Ôîðìóëà ñâåòà", "Çåìëÿ ßðî-
ñëàâíû"; êíèæêè ï³ñåíü "Êðèíèöÿ"; "Äî÷åðè ðå÷-
êè Áîðîìëÿ", "Ðÿáèíà ó äçîòà", "Ãîðèöâåò". Ëà-
óðåàò ïðåì³¿ ³ìåí³ Ì. Îñòðîâñüêîãî (1979).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1956 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ãåðöåíà, 18/20.

Ïîìåð 20 ãðóäíÿ 1999 ð. Ïîõîâàíèé íà
Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ â Êèºâ³ (ä³ëÿíêà
132-9-8).

ËÅÎÍ²Ä 
ÒÀÒÀÐÅÍÊÎ
ïîåò
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Îëåíà ²âàí³âíà Òåë³ãà (Øîâãåí³âà) íàðîäè-
ëàñÿ 21 ëèñòîïàäà 1907 ð. â Ïåòåðáóðç³, òåïåð
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. 1917 ð. ç ðîäèíîþ ïåðå¿õàëà
ó Êè¿â (áàòüêî áóâ ì³í³ñòðîì Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîä-
íî¿ Ðåñïóáë³êè). Íàâ÷àëàñÿ â Êè¿âñüê³é ã³ìíàç³¿.
1923 ð. Îëåíà ç ìàò³ð'þ ïåðå¿æäæàþòü äî Ïîëüù³,
ïîò³ì - ó Ïîäºáðàäè (×åõîñëîâà÷÷èíà). Ç ïî÷àò-
êîì Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ó æîâòí³ 1941 ð. Î.
Òåë³ãà ðàçîì ³ç ãðóïîþ ÎÓÍ ïåðåáðàëàñÿ â Êè¿â ÿê
îðãàí³çàòîð íàö³îíàëüíîãî ðóõó íà Íàääí³ïðÿí-
ùèí³. Òóò âèäàâàëà æóðíàë "Ëèòàâðè". Ñòàëà ãî-
ëîâîþ íîâîçàñíîâàíî¿ Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â. Ñåðåä
òâîð³â - áëèçüêî 40 â³ðø³â ³ 15 ïóáë³öèñòè÷íèõ
ñòàòåé. Íàéá³ëüø³ ç³áðàííÿ òâîð³â âèäàíî 1977 ð.
â Ïàðèæ³ (çá³ðêà "Ïîëóì'ÿí³ ìåæ³"), à çãîäîì -
1992 ð. ó Ð³âíîìó (çá. òâ. "Íàéãîñòð³øå ñëîâî -
Óêðà¿íà"), 1999 ðîêó â Êèºâ³ (çá³ðêà "Î êðàþ
ì³é..."). 

Ó Êèºâ³ âóëèöþ íàçâàíî ¿¿ ³ìåíåì.
Ðîçñòð³ëÿíà Î. Òåë³ãà ðàçîì ç³ ñâî¿ì ÷î-

ëîâ³êîì 13 ëþòîãî 1942 ð. Â Áàáèíîìó ßðó â Êèºâ³
âñòàíîâëåíî ïàì'ÿòíèê-ñèìâîë - äåðåâ'ÿíèé
õðåñò. 
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ÎËÅÍÀ 
ÒÅË²ÃÀ 
ïîåòåñà

²ñààê Ãðèãîðîâè÷ Òåëüìàí íàðîäèâñÿ 15 ñ³÷íÿ

1916 ð. â Îäåñ³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò

(1941). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðàöþâàâ

íàðèñîâöåì æóðíàëó "Óêðà¿íà", çàâ³äóâàâ

â³ää³ëîì æóðíàëó "Ðàäóãà". 

Ïèñàâ ðîñ³éñüêîþ ³ óêðà¿íñüêîþ ìîâàìè. Àâ-

òîð êíèæîê: "Îäèí äåíü Êèºâà", "Ç ìèíóëîãî"

"Çäðàñòóé, òðåò³é "À"!", "Äâà ²ãîð³", "Êóë³øåí,

àáî Íåâèãàäàíà ëåãåíäà", "Êðàïëèíè ç ìîðÿ",

"Êíèãà ïîèñêîâ", "Ïîèñêè ïðîäîëæàþòñÿ", "Ïî

ìíîãèì àäðåñàì", "Òðè íåäåëè äåêàáðÿ"; ðîìàíó

"Ãîäèííèê ïåðåâåäåíî âïåðåä".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1954 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåð 19 ëèñòîïàäà 1982 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà

27-1).

²ÑÀÀÊ 
ÒÅËÜÌÀÍ
ïðîçà¿ê
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Ñòàí³ñëàâ Âîëîäèìèðîâè÷ Òåëüíþê íàðîäèâ-
ñÿ 26 êâ³òíÿ 1935 ð. â ñ. ²ñêð³âö³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó
Çàïîð³çüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöü-
êå ïåäó÷èëèùå (1954) òà Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò
(1959). 

Ñåðåä òâîð³â: çá³ðêè ïîåç³é "Ëåãåíäà ïðî
áóäí³", "Çàë³çíÿêè"; êíèæêè ïîâ³ñòåé òà
îïîâ³äàíü "Á³ëèé êàì³íü"; ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷í³
íàðèñè ïðî À. Íàâî¿ "Áåçñìåðòÿ Ñï³âó÷îãî" òà
ïðî Ï. Òè÷èíó "×åðâîíèõ ñîíöü ïðîòóáåðàíö³",
"Ïàâëî Òè÷èíà"; á³îãðàô³÷íà ïîâ³ñòü "Ïàâëî Òè-
÷èíà". Óïîðÿäíèê òà àâòîð ïåðåäìîâ äî ê³ëüêîõ
êíèã Ï.Òè÷èíè, Ï. Óñåíêà, Çóëüô³¿, ß. Ðàéí³ñà. Îê-
ðåì³ â³ðø³ òà îïîâ³äàííÿ ïåðåêëàäåíî íà ðîñ³éñüêó,
á³ëîðóñüêó, ãðóçèíñüêó, â³ðìåíñüêó, ïîëüñüêó, áîë-
ãàðñüêó, í³ìåöüêó, ïîðòóãàëüñüêó, àðàáñüêó ìîâè.
Ëàóðåàò Ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ïðåì³¿ ³ì. Ì. Îñòðîâñü-
êîãî (1984), ë³òåðàòóðíî¿ ïðåì³¿ ³ì.Ïàâëà Òè÷èíè
"×óòòÿ ºäèíî¿ ðîäèíè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1964 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà ïðîñïåêò³ 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, òåïåð Ãî-
ëîñ³¿âñüêèé ïðîñïåêò,114, êîðï.2.

Ïîìåð 31 ñåðïíÿ 1990 ð. Ïîõîâàíèé ó Êèºâ³ íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 52).
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ÑÒÀÍ²ÑËÀÂ 
ÒÅËÜÍÞÊ 
ïîåò, ïðîçà¿ê, 
êðèòèê, ïåðåêëàäà÷

Ìèêîëà ²âàíîâè÷ Òåðåùåíêî íàðîäèâñÿ 13
âåðåñíÿ 1898 ð. â ñ. Ùåðáèí³âö³ íà ×åðêàùèí³.
1922 ð. çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòè-
òóò. Äðóêóâàâñÿ ç 1918 ð. Áóâ ðåäàêòîðîì æóðíà-
ëó "Æèòòÿ ³ ðåâîëþö³ÿ"(1925-1934), íà ðàä³î,
ó Äåðæë³òâèäàâ³. 

Ñåðåä òâîð³â: "Ë³òà ³ ëþäè", "Ñåðöå ëþäñü-
êå"; àâòîð áàãàòüîõ çá³ðîê ïåðåêëàä³â òâîð³â
Ïóøê³íà, Ëåðìîíòîâà, Íåêðàñîâà, Ìàÿêîâñüêîãî,
Áºäíîãî, Êóïàëè, Ìóê³ì³, Ì³öêåâè÷à, Áåðàíæå,
Ãþãî, Ïîòüº, Âåðõàðíà, Àðàãîíà. Óêëàâ "Ë³òåðà-
òóðíèé ùîäåííèê".

Çà ïåðåêëàäè é óïîðÿäêóâàííÿ äâîòîìíî¿ àí-
òîëîã³¿ "Ñóç³ð'ÿ ôðàíöóçüêî¿ ïîåç³¿", ùî ì³ñòèòü
òâîðè 250 ïîåò³â Ôðàíö³¿, ïîñìåðòíî óäîñòîºíèé
ïðåì³¿ ³ì. Ì. Ðèëüñüêîãî.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 49, àëå îñê³ëüêè áóäèíîê
çíåñåíî, ìåìîð³àëüíó äîøêó âñòàíîâëåíî íà ôà-
ñàä³ áóäèíêó 51-À. Îäíà ç âóëèöü ñòîëèö³ íàçâàíà
³ì'ÿì ïîåòà.

Ïîìåð 30 òðàâíÿ 1966 ð. â Êèºâ³. Ïîõîâàíèé
íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ ñòîëèö³ (ä³ëÿíêà 1, öåíò-
ðàëüíà àëåÿ).

ÌÈÊÎËÀ 
ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ 
ïîåò, ïåðåêëàäà÷
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Íàóì Ìèðîíîâè÷ Òèõèé íàðîäèâñÿ 28 òðàâíÿ
1920 ð. â ñ. ªì³ëü÷èíîìó ªì³ëü÷èíñüêîãî ðàéîíó íà
Æèòîìèðùèí³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò
(1947). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðàöþâàâ
ó âèäàâíèöòâ³ “Ðàäÿíñüêèé ïèñüìåííèê”, â
ðåäàêö³¿  “Ë³òåðàòóðíî¿ ãàçåòè”.

Àâòîð çá³ðîê: "Ðîçìîâà ç äðóçÿìè", "Ëèñòè
ç ãóðòîæèòêó", "Áóä³âíè÷³", "Ïðîõîä÷èêè", "Ëþ-
áîâ ³ òðóä", "Ùî ñåðöå çíàº", "Êîëèñêà íà
â³òðàõ", "Ç óñ³õ äîð³ã", "Áóäåíü â³÷íî¿ âóëèö³",
"Ö³ëóþ õë³á òâ³é", "Áóäü ñëàâåí äåíü", "Ïîíàä
îçèìèì ïîëåì", "Ñåäìèöÿ" (äðàìàòè÷í³ ïîåìè),
"Ùîá íå âèãàñ âîãîíü"; ðîìàí³â "Â äîðîãó âèõîäü
íà ñâ³òàíí³", "Ðàõóíîê çà ñîíöå"; íàðèñó
"Çíàéîìñòâî ç Ðÿáîøàïêîþ".

Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ìåí³ Ï. Òè÷èíè "×óòòÿ ºäè-
íî¿ ðîäèíè" (1986).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1947 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè, 18.

Ïîìåð 27 æîâòíÿ 1996 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 2-Á).
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ÍÀÓÌ 
ÒÈÕÈÉ 
ïîåò, ïðîçà¿ê

Ïàâëî Ãðèãîðîâè÷ Òè÷èíà íàðîäèâñÿ 27 ñ³÷íÿ
1891 ð. â ñ. Ï³ñêàõ Áîáðîâèöüêîãî ð-íó ×åðí³ã³âñüêî¿
îáë. Íàâ÷àâñÿ ó áóðñ³, ïîò³ì ó ×åðí³ã³âñüê³é äóõîâí³é
ñåì³íàð³¿ òà â Êè¿âñüêîìó êîìåðö³éíîìó ³íñòèòóò³.
Áóâ äèðåêòîðîì ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ÀÍ Óêðà¿íè.
Ó 1943-48 ðð. - ì³í³ñòð îñâ³òè Óêðà¿íè. 

Ñåðåä òâîð³â: "Íà Ïåðåÿñëàâñüê³é ðàä³", "Øåâ-
÷åíêî é ×åðíèøåâñüêèé", "Íà "ñóáîòàõ" Ì.Êîöþ-
áèíñüêîãî", "Òîïîë³ àðôè ãíóòü", "Ñð³áíî¿ íî÷³",
"Àðôàìè, àðôàìè", "Ãðèãîð³é Ñêîâîðîäà", "Ñèëà
"Êîáçàðÿ", Òâîðè â 12-òè ò. Áàãàòî ïðàöþâàâ ó ãà-
ëóç³ õóäîæíüîãî ïåðåêëàäó ç ðîñ³éñüêî¿, á³ëîðóñüêî¿,
ãðóçèíñüêî¿, ºâðåéñüêî¿, áîëãàðñüêî¿, òóðåöüêî¿ òà
³íøèõ ìîâ. Óäîñòîºíèé Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ÑÐÑÐ
(1941), Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà (1962)
çà Âèáðàí³ òâîðè â òðüîõ òîìàõ, çâàííÿ Ãåðîÿ
Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ïðàö³ (1967).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà
âóë. Ðºï³íà, òåïåð Òåðåùåíê³âñüêà, 5, äå âñòàíîâëå-
íî ìåìîð³àëüíó äîøêó. Ó Êèºâ³ º ïðîñïåêò, á³áë³îòå-
êà, ñåðåäíÿ øêîëà ¹191 éîãî ³ìåí³. Â ñ. Ï³ñêè - ìóçåé
³ ïàì'ÿòíèê ïîåòó. Éîãî ³ì'ÿ íîñèòü ³ Óìàíñüêèé
ïåäóí³âåðñèòåò.

Ïîìåð 16 âåðåñíÿ 1967 ð. â Êèºâ³, ïîõîâàíèé íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ ñòîëèö³ (ä³ëÿíêà 1, öåíòðàëüíà
àëåÿ).

Àâòîðè ïàì'ÿòíèêà - ñêóëüïòîð Â.Ç. Áîðîäàé òà
àðõ³òåêòîð À.Ô.²ãíàùåíêî. 

ÏÀÂËÎ 
ÒÈ×ÈÍÀ 
ïîåò, ïåðåêëàäà÷
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Äìèòðî Âàñèëüîâè÷ Òêà÷ íàðîäèâñÿ 11 âåðåñ-

íÿ 1912 ðîêó  â ñ. Îðëèêó Êîáåëÿöüêîãî ð-íó Ïîë-

òàâñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ êóðñè ïðàö³âíèê³â ïðåñè

ïðè ÖÊ ÊÏ(á)Ó (1932). Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³, ãîëî-

âíèì ðåäàêòîðîì âèäàâíèöòâà  "Ìîëîäü", äèðåê-

òîðîì âèäàâíèöòâà "Âåñåëêà". Ó÷àñíèê Äðóãî¿

ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ñåðåä òâîð³â: "Êîìåíäàíò ìîðÿ",

"ªñòü ñòîÿòè íà ñìåðòü!", "Òðè ïîâ³ñò³", "Äîðî-

ãà â ßñíå", "Ó÷èñü æèòè, Ñàøêî Æóêîâ", "×îðíå

ñàëüòî", "Ïëåì'ÿ äóæèõ" (òðèëîã³ÿ), Âèáðàí³

òâîðè ó 2-õ ò. Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè

(1981). 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1947 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Ì.Êîöþáèíñüêîãî, 2.

Ïîìåð 7 ëèïíÿ 1993 ð. Ïîõîâàíèé íà Ì³ñüêî-

ìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 125).
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ÄÌÈÒÐÎ 
ÒÊÀ×
ïðîçà¿ê

Âàëåíòèíà Äàíèë³âíà Òêà÷åíêî íàðîäèëàñÿ 6
áåðåçíÿ 1920 ð. â ì. Êîðþê³âö³ ×åðí³ã³âñüêî¿ îáë.
Â÷èëàñÿ â Õàðê³âñüêîìó êîìóí³ñòè÷íîìó ãàçåòíî-
ìó ó÷èëèù³ ³ì. Ì. Îñòðîâñüêîãî, ïîò³ì ó êóëüò-
ïîë³òîñâ³òíüîìó òåõí³êóì³. 1940 ð. âñòóïèëà äî
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè ïðàöþâàëà íà ðàä³îñòàíö³¿ ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åí-
êà. Ï³ñëÿ - â ðåñïóáë³êàíñüêîìó ðàä³îêîì³òåò³ òà
ó âèäàâíèöòâ³ "Ìîëîäü". 

Ñåðåä òâîð³â: "Çåëåíà ñòîðîíà", "Ä³âî÷à
ë³ðèêà", "Ìàìó äóæå ÿ ëþáëþ", "Âåñíÿí³ â³òðè",
"Ìàéáóòíº êëè÷å", "Ïîáà÷åííÿ", "Ë³ðèêà",
"Îñ³íü ò³ëüêè ïî÷èíàºòüñÿ", "Çàâæäè ëþáëþ",
"Æèòòÿ ºäíàº ðóêè", "Çåìëÿ ðàä³º ñîíöþ", "Ñêî-
ðî áóäå âåñíà", "Íå ìèíàº ìîëîä³ñòü", "Ñàä ìîãî
ë³òà", "Çåëåíå ïåðåäçèì'ÿ", "Îáðèñè", à òàêîæ
áàãàòüîõ çá³ðîê äëÿ ä³òåé.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1940 ð. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³
íà âóëèö³ Ì.Êîöþáèíñüêîãî, 2.

Ïîìåðëà 19 ãðóäíÿ 1970 ð. Ïîõîâàíà íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 21).

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ 
ÒÊÀ×ÅÍÊÎ
ïîåòåñà
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Ñîô³ÿ Â³òàë³¿âíà Òîá³ëåâè÷ íàðîäèëàñÿ 15

æîâòíÿ 1860 ð. â ñ. Íîâîñåëèö³ Æìåðèíñüêîãî ð-íó

Â³ííèöüêî¿ îáë. Äðóæèíà ². Ê. Êàðïåíêà-Êàðîãî

(Òîá³ëåâè÷à). Ïðàöþâàëà â õîð³ Ì.Ëèñåíêà òà

Ì. Ñòàðèöüêîãî, â êîëåêòèâàõ Ì. Êðîïèâíèöüêî-

ãî, Ï. Ñàêñàãàíñüêîãî, â òðóï³ Ì. Ñàäîâñüêîãî,

ó òåàòð³ ³ì. ². ß. Ôðàíêà. 

Ó ñï³âàâòîðñòâ³ ç ². Êàðïåíêîì-Êàðèì íàïè-

ñàëà ï'ºñó "×îðòîâà ñêàëà". Ïåðåêëàäàëà ç

ïîëüñüêî¿, ôðàíöóçüêî¿ ìîâ. Îêðåìèìè âèäàííÿìè

âèéøëè êíèæêè "Êîðèôåé óêðà¿íñüêîãî òåàòðó",

"Ìî¿ ñòåæêè ³ çóñòð³÷³" (1957, ïîñìåðòíî).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1945 ð. 

Ïîìåðëà 7 æîâòíÿ 1953 ð. Ïîõîâàíà íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 19).
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ÑÎÔ²ß 
ÒÎÁ²ËÅÂÈ×
ïåðåêëàäà÷êà,
ë³òåðàòóðîçíàâåöü

Àíäð³é Âîëîäèìèðîâè÷ Òðèï³ëüñüêèé íàðî-

äèâñÿ 14 ñ³÷íÿ 1912 ð. â ñ. Ñóõîðàá³âö³ Ðåøå-

òèë³âñüêîãî ð-íó Ïîëòàâñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ

Õàðê³âñüêó êîíñåðâàòîð³þ (1933), ô³ëîëîã³÷íèé

ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1938). Ïðà-

öþâàâ âèêëàäà÷åì óí³âåðñèòåòó. Êàíäèäàò ô³ëî-

ëîã³÷íèõ íàóê. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 

Ñåðåä êíèæîê: "Äîðîãà íà Äí³ïðî"; "Îëåê-

ñàíäð Êîðí³é÷óê", "Æèòòÿ ³ òâîð÷³ñòü Òàðàñà

Øåâ÷åíêà". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1941 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà

âóëèö³ Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåð 29 ãðóäíÿ 1988 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñîâî-

ìó êëàäîâèù³(ä³ëÿíêà 31-20-17).

ÀÍÄÐ²É 
ÒÐÈÏ²ËÜÑÜÊÈÉ
ë³òåðàòóðîçíàâåöü,
êðèòèê

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â
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Àðîí Àáðàìîâè÷ Òðîñòÿíåöüêèé íàðîäèâñÿ 17

ëèïíÿ 1914ð. â ì. Çëàòîïîë³ íà Ê³ðîâîãðàäùèí³.

Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ïåä³íñòèòóò (1939). Ïðàöþ-

âàâ ó ïðåñ³, ñòàðøèì íàóêîâèì ñï³âðîá³òíèêîì

²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà. Äîêòîð

ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê. 

Ñåðåä òâîð³â: "Ë³òåðàòóðà ãí³âó ³ ïîìñòè",

"Ìàÿêîâñüêèé ³ Óêðà¿íà", "Âîëîäèìèð Ìàÿêîâñü-

êèé", "Þðèé ßíîâñêèé", "Êðèëà ðîìàíòèêè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1943 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Áîðùàã³âñüê³é, 14-À.

Ïîìåð 7 ëèñòîïàäà 1986 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà

55-11-18).
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ÀÐÎÍ 
ÒÐÎÑÒßÍÅÖÜÊÈÉ
êðèòèê, 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü

Ç³íà¿äà Ïàâë³âíà Òóëóá íàðîäèëàñÿ 28 ëèñòî-

ïàäà 1890 ð. â ì. Êèºâ³ â ñ³ì'¿ ïîåòà Ïàâëà Òóëó-

áà. Çàê³í÷èëà Êè¿âñüê³ âèù³ æ³íî÷³ êóðñè (1913).

Ïðàöþâàëà â ð³çíèõ óñòàíîâàõ.

Îêðåìèìè âèäàííÿìè âèéøëè ðîìàíè "Ëþäî-

ëîâè", "Â ñòåïó áåçêðà¿ì çà Óðàëîì". Ïèñàëà

ê³íîñöåíàð³¿, ïåðåêëàäàëà.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³

íà âóëèö³ Ì.Êîöþáèíñüêîãî, 2.

Ïîìåðëà 26 âåðåñíÿ 1964 ð. â Êèºâ³. Ïîõîâà-

íà íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ ñòîëèö³ (ä³ëÿíêà 1,

öåíòðàëüíà àëåÿ).

Ç²ÍÀ¯ÄÀ 
ÒÓËÓÁ
ïåðåêëàäà÷êà,

ñöåíàðèñò 
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Ïàâëî Îëåêñàíäðîâè÷ Òóëóá íàðîäèâñÿ 13 ëþ-
òîãî 1862 ð. Ó 1882 ð. çàê³í÷èâ Õåðñîíñüêó
ã³ìíàç³þ, çàòèì - þðèäè÷íèé ôàêóëüòåò
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó. 

Ñëóæèâ ó ñóäîâèõ óñòàíîâàõ Ïîä³ëüñüêî¿ ãó-
áåðí³¿, Êèºâà, áóâ ìèðîâèì ñóääåþ, ÷ëåíîì ì³ñüêî-
ãî îêðóæíîãî ñóäó. Äðóêóâàâñÿ â ãàçåòàõ "Êèåâ-
ñêèå îòêëèêè", "Êèåâñêàÿ ìûñëü". Äåáþòóâàâ
ó "Íåäåëå" Ãàéäåáóðîâà. Ïîâ³ñò³, îïîâ³äàííÿ,
ñòàòò³ íà ìèñòåöüê³ òåìè ïóáë³êóâàâ "Õóäîæ-
íèê", ùî âèõîäèâ ó 1892-94 ðð. Â³ðø³ íàäñèëàâ
ó "Îäåññêèé ëèñòîê", "Æèçíü â èñêóññòâå", à çãî-
äîì ó "Âåñòíèê Åâðîïû", "Íàáëþäàòåëü", "Íå-
âó". Âèäàâ çá³ðêó â³ðø³â "Ñåðåä ïðèðîäè".

Íàáóâøè ïðîôåñ³éíîãî äîñâ³äó, ñòàâ àâòîðîì
ñòàòåé ç þðèñïðóäåíö³¿: "Èç çàïèñîê è íàáëþäå-
íèé ìèðîâîãî ñóäüè", "Ñóåâåðèÿ è ïðåñòóïëåíèÿ",
"Ìóêè ñóäåéñêîé ñîâåñòè".

Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âóëèö³ Ãîãîë³âñüê³é, 34.
Ïîìåð 16 áåðåçíÿ 1923 ð., ïîõîâàíèé â Êèºâ³

íà Ëóê'ÿí³âñüêîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 13/3-12-2).
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ÏÀÂËÎ 
ÒÓËÓÁ
ïîåò, æóðíàë³ñò,
þðèñò

Àãàòà Ôåäîð³âíà Òóð÷èíñüêà íàðîäèëàñÿ 11

ëþòîãî 1903 ð. â ì. Êóëèêîâ³ Íåñòåð³âñüêîãî ð-íó

Ëüâ³âñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èëà Êè¿âñüêèé ²íñòèòóò íà-

ðîäíî¿ îñâ³òè (1926). Ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè

ïðàöþâàëà â Àøõàáàä³ æóðíàë³ñòîì. 

Îêðåìèìè âèäàííÿìè âèéøëè çá³ðêà

îïîâ³äàíü "Íàéñòàðøèé", ïîâ³ñòü "Ñìîê", çá³ðêè

â³ðø³â ³ ïîåì "²çâîðè", "Óðîæàé", "Ïðèâ³ò, Ãàëè-

÷èíî!", "Äèòèíñòâî ïîåòà", "Òàðàñîâà ãîðà",

"Ìàð³÷êà", "Ìèëàíà", "Äîðîã³ çàïîâ³òè", "Çåì-

ëå ìîÿ, çîðå ìîÿ", "Ïîë³òòÿ", "Äóìíèé ïîò³ê",

ïîâ³ñòü "Áóçüêîâå ç³ëëÿ", ðîìàí "Äðóã ì³é Àøõà-

áàä".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1938 ð. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³

íà âóëèö³ Ëåí³íà, 68 (íèí³ Á.Õìåëüíèöüêîãî).

Ïîìåðëà 20 âåðåñíÿ 1972 ð. Ïîõîâàíà íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 28).

ÀÃÀÒÀ 
ÒÓÐ×ÈÍÑÜÊÀ
ïîåòåñà, ïðîçà¿ê
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Äàíèëî Ñàâè÷ Òóïòàëî (ó ÷åðíåöòâ³ Äè-
ìèòð³é) íàðîäèâñÿ â Ìàêàðîâ³ íà Êè¿âùèí³, â ðî-
äèí³ ñîòíèêà. Îñâ³òó çäîáóâ ó Êèºâî-Ìîãè-
ëÿíñüê³é êîëåã³¿, ïî çàê³í÷åíí³ ÿêî¿ ïîñòðèãñÿ
â ÷åíö³ Êèºâî-Êèðèë³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Ó ê³íö³
1683 ð. ïîñåëèâñÿ â Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é ëàâð³, äå
ðîçïî÷àâ òðèâàëó ïðàöþ íàä óïîðÿäêóâàííÿì
çá³ðêè êíèã ïðî æèòòÿ ñâÿòèõ "×åòü¿-Ì³íå¿".
Òâîð÷à ñïàäùèíà Ä. Òóïòàëà íàäçâè÷àéíî áàãà-
òîãðàííà: ïðîïîâ³ä³, ïîëåì³÷í³ òâîðè, ë³òîïèñ â³ä
ïî÷àòêó ñâ³òîâîãî áóòòÿ äî Ð³çäâà Õðèñòîâîãî,
êàòàëîã êè¿âñüêèõ ìèòðîïîëèò³â "Ä³àð³óì", äðà-
ìàòè÷í³ òâîðè, ñåðåä íèõ íàéâ³äîì³øèé - "Ð³çäâÿ-
íà äðàìà".

Äóõîâíà, íàóêîâî-ïðîñâ³òíèöüêà, êóëüòóðî-
ëîã³÷íà ä³ÿëüí³ñòü Ä. Òóïòàëà - ñâÿòèòåëÿ Äè-
ìèòð³ÿ Ðîñòîâñüêîãî - ñïðèÿëà ðîçâèòêó íàóêè ³
êóëüòóðè â Óêðà¿í³, ï³äíåñåííþ îñâ³òè íå ò³ëüêè
äóõîâåíñòâà, à é óñüîãî íàðîäó.

Ïîìåð 26 æîâòíÿ 1709 ð. Ïîõîâàíèé â Êèºâî-
Ïå÷åðñüê³é ëàâð³.
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ÄÀÍÈËÎ 
ÒÓÏÒÀËÎ
ïèñüìåííèê, 
öåðêîâíèé ä³ÿ÷

Ôåä³ð Ãðèãîðîâè÷ Òþòþííèê íàðîäèâñÿ 4 áå-

ðåçíÿ 1929 ð. â ñ. Øèë³âö³ Ç³íüê³âñüêîãî ðàéîíó

Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ Õàðê³âñüêèé

ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò (1954). Ïðàöþâàâ íà

çàâîäàõ, íàóêîâî-äîñë³äíèõ ³íñòèòóòàõ,

ìàéñòðîì, êîíñòðóêòîðîì, íàóêîâöåì.

Àâòîð êíèæîê îïîâ³äàíü òà ïîâ³ñòåé: "Ñï³âó-

÷å äæåðåëî", "Çåëåíèé ëåã³ò", "Îñ³íü ïàõíå êðè-

íèöåþ", "Ïåðåïåëèí³ äçâîíè", "Íà áèñòðèí³".

Ëàóðåàò îáëàñíî¿ ïðåì³¿ ³ìåí³ Ï. Àðòåìåíêà

(1976).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1968 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Ñóâîðîâà, 3.

Çàãèíóâ â àâòîêàòàñòðîô³ 9 áåðåçíÿ

2003ð. Ïîõîâàíèé íà áàòüê³âùèí³ ó ñ. Øèë³âö³. 

ÔÅÄ²Ð 
ÒÞÒÞÍÍÈÊ
ïðîçà¿ê
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Ãðèã³ð (Ãðèãîð³é) Ìèõàéëîâè÷ Òþòþííèê
íàðîäèâñÿ 5 ãðóäíÿ 1931 ð. â ñ. Øèë³âö³
Ç³íüê³âñüêîãî ð-íó Ïîëòàâñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ
ðåì³ñíè÷å ó÷èëèùå, ïðàöþâàâ íà çàâîä³, â êîë-
ãîñï³, íà áóä³âíèöòâ³, ñëóæèâ ó Ðàäÿíñüê³é Àðì³¿.
Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Õàðê³âñüêîãî
óí³âåðñèòåòó (1962). Ïðàöþâàâ âèêëàäà÷åì
ðîñ³éñüêî¿ ìîâè â øêîë³, â ãàçåò³ "Ë³òåðàòóðíà Óê-
ðà¿íà", â ñöåíàðí³é ìàéñòåðí³ Êè¿âñüêî¿ ê³íîñòóä³¿
³ì. Î. Ï. Äîâæåíêà, ó âèäàâíèöòâ³ "Ìîëîäü".

Ñåðåä êíèæîê: "Çàâ'ÿçü", "Äåðåâ³é",
"Áàòüê³âñüê³ ïîðîãè", "Êðàéíåáî", "Êîð³ííÿ",
"Êëèìêî", "Âîãíèê äàëåêî â ñòåïó"; êíèæêè äëÿ
ä³òåé "Ëàñî÷êà", "Ë³ñîâà ñòîðîæêà", "Ñòåïîâà
êàçêà". Ïîñìåðòíî âèéøëè Òâîðè â 2-õ ò (1984)
òà íàéïîâí³øå éîãî âèäàííÿ "Îáëîãà" (2004).
Ïåðåêëàäàâ ³ç ðîñ³éñüêî¿ òâîðè Â.Øóêøèíà,
Ì. Îñòðîâñüêîãî. Çà ïîâ³ñò³ "Êëèìêî" òà "Âîãíèê
äàëåêî â ñòåïó" óäîñòîºíèé ïðåì³¿ ³ì. Ëåñ³ Óê-
ðà¿íêè (1980). Ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ³ì.
Ò.Ã.Øåâ÷åíêà çà "Òâîðè" ó 2-õ òîìàõ (1989).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1966 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ðàºâñüêîãî, 28, íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³,
34.

Çàê³í÷èâ æèòòÿ ñàìîãóáñòâîì 7 áåðåçíÿ
1980 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà
(ä³ëÿíêà 33). Àâòîðè ïàì'ÿòíèêà - ñêóëüïòîð
Â.Ëóöàê òà àðõ³òåêòîð ß.Êîâáàñà.
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ÃÐÈÃ²Ð 
ÒÞÒÞÍÍÈÊ
ïðîçà¿ê,
ïåðåêëàäà÷

Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷ Óïåíèê íàðîäèâñÿ 14

÷åðâíÿ 1914 ð. â ñëîáîä³ Ïëàòîâå-²âàí³âêà Ðîñ-

òîâñüêî¿ îáë. Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³¿ ãàçåòè "Ëó-

ãàíñüêà ïðàâäà". Â÷èâñÿ â Ë³òåðàòóðíîìó ³íñòè-

òóò³ ³ì. Î. Ì. Ãîðüêîãî. Çàê³í÷èâ Âîðîøèëîâ-

ãðàäñüêèé ïåä³íñòèòóò (1940). Ó÷àñíèê Äðóãî¿

ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðàöþâàâ çàñòóïíèêîì ãîëîâíîãî

ðåäàêòîðà ãàçåòè "Ðàäÿíñüêå ìèñòåöòâî" òà

æóðíàëó "Âñåñâ³ò", ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì ãàçåòè

"Ðàäÿíñüêà êóëüòóðà". Çàñëóæåíîèé ä³ÿ÷ ïîëüñü-

êî¿ êóëüòóðè (1968).

Ñåðåä êíèæîê: "Â³ðø³ òà ïîåìè", "Íàéäîðîæ-

÷å", "Ïîåç³¿", "Öèì æèâó", "Áàãðÿíå ëèñòÿ";

çá³ðêè ï³ñåíü "² ìóæí³ñòü, ³ ëþáîâ". Ëàóðåàò ë³òå-

ðàòóðíèõ ïðåì³é ³ì. Î. Î. Ôàäººâà (1977) òà

Ì³æíàðîäíî¿ ñï³ëêè ïîåò³â-ëàóðåàò³â (Ô³ë³ïï³íè,

1970). ×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1940 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. ².Ôðàíêà, 8/10.

Ïîìåð 9 âåðåñíÿ 1994 ð. 

ÌÈÊÎËÀ 
ÓÏÅÍÈÊ
ïîåò, ïåðåêëàäà÷,
ïóáë³öèñò
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Ëåñÿ Óêðà¿íêà (Êîñà÷-Êâ³òêà Ëàðèñà
Ïåòð³âíà) íàðîäèëàñÿ 25(13).2. 1871 ð. â ì. Íîâî-
ãðàä-Âîëèíñüêèé íà Æèòîìèðùèí³. Çäîáóâàëà
îñâ³òó âäîìà, óñï³øíî çàñâî¿ëà ïðîãðàìó
ã³ìíàç³éíèõ íàóê. Ïèñàòè ïî÷àëà ç 9 ðîê³â. Ñåðåä
¿¿ òâîð³â: çá³ðêè ïîåç³é "Íà êðèëàõ ï³ñåíü", "Äóìè
³ ìð³¿", "Â³äãóêè", ïîåìè "Äàâíÿ êàçêà", "Îäíî
ñëîâî", äðàìà-ôåºð³ÿ "Ë³ñîâà ï³ñíÿ", äðàìà
"Êàì³ííèé ãîñïîäàð". Âèäàíî òâîðè â 10-òè ³ 12-
òè òîìàõ. 

¯¿ ³ì'ÿì ó Êèºâ³ íàçâàíî áóëüâàð, ïëîùó, âó-
ëèöþ, á³áë³îòåêó, ñåðåäíþ øêîëó ¹117, òåàòð
ðîñ³éñüêî¿ äðàìè. Íà ¿¿ ÷åñòü íàçâàíî ï³ê íà Ïàì³ð³,
á³áë³îòåêè ³ øêîëè â ð³çíèõ ì³ñòàõ. Ìåìîð³àëüí³
äîøêè âñòàíîâëåíî ó Êèºâ³ íà áóäèíêàõ, äå æèëà
ïîåòåñà: íà âóë. Âºòðîâà, 21; âóë. ßðîñëàâ³â Âàë,
32; âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî 97, 101, 115. Ó Êèºâ³ âñòà-
íîâëåíî ïàì'ÿòíèê íà ïëîù³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè ³ ïàðêî-
âó ñêóëüïòóðó ó Ì³ñüêîìó ñàäó. Âñòàíîâëåíî
ïàì'ÿòíèêè ïîåòåñ³ òàêîæ ó Ñóðàì³ (Ãðóç³ÿ), Ñà-
ñêàòóí³ (Êàíàäà).

Ïîìåðëà Ëåñÿ Óêðà¿íêà 1 ñåðïíÿ (19.07)191Ç
ð. â ì. Ñóðàì³ íà Êàâêàç³. Ò³ëî ïîåòåñè ïåðåâåçå-
íî äî Êèºâà ³ ïîõîâàíî íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³
(ä³ëÿíêà 3 ñòàðîãî êëàäîâèùà). Àâòîð ïàì'ÿòíè-
êà - ñêóëüïòîð Ã.Ïåòðàøåâè÷.
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ËÅÑß
ÓÊÐÀ¯ÍÊÀ
ïîåòåñà

Ïàîëà Âîëîäèìèð³âíà Óòåâñüêà íàðîäèëàñÿ

14 âåðåñíÿ 1911 ð. â ì. Îäåñ³. Çàê³í÷èëà ô³ëî-

ëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó

(1941). Ó÷àñíèöÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, íàãîðîä-

æåíà îðäåíàìè òà ìåäàëÿìè. Ïðàöþâàëà â ðå-

äàêö³ÿõ "Ë³òåðàòóðíî¿ ãàçåòè" òà æóðíàëó

"Â³ò÷èçíà".

Àâòîðêà êíèæîê äëÿ ä³òåé: "Ç ÷îðíîãî çîëî-

òà", "Êâ³òêîâèé ãîäèííèê", "Â³÷í³ ìàíäð³âíèêè",

"Îïîâ³äàííÿ ïðî ñêëÿíó íèòî÷êó", "Òàºìíèö³

òâîº¿ ê³ìíàòè", "Êîñòèêîâà çåëåíà ðåñïóáë³êà",

"Íåâìèðóù³ çíàêè", "Ñëîâ äðàãîöåííûå êëàäû",

"²ñòîð³ÿ ôàðôîðîâî¿ ÷àøêè". Òâîðè äðóêóâàëèñÿ

â ïåðåêëàä³ ³íøèìè ìîâàìè.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1964 ð. Ïðîæèâàëà ó Êèºâ³

íà âóë. Ëåí³íà, òåïåð - Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåðëà 8 áåðåçíÿ 2001 ð. 

ÏÀÎËÀ 
ÓÒÅÂÑÜÊÀ
ïðîçà¿ê
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Ïåòðî Îëåêñ³éîâè÷ Óñà÷îâ íàðîäèâñÿ 21 ñ³÷íÿ

1915 ð. â ñ. Ïîëîâèòí³ ªðøèöüêîãî ð-íó Ñìîëåíñü-

êî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Ìîñêîâñüêèé ³íñòèòóò õàð÷îâî¿

ïðîìèñëîâîñò³ (1937). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿

â³éíè.  Íàãîðîäæåíèé îðäåíîì ³ ìåäàëÿìè.

Ïèñàâ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Àâòîð çá³ðîê "Ëåñ-

íàÿ ïîåìà", "Ïîä ðàäóãîé", "Äíåïðîâñêîå ïîëîâî-

äüå", "Áåðåçîâèé ñîê", "Âåñåííåå ðàâíîäåíñò-

âèå", "Â äîëèíå àâãóñòà", "Æèâîé ðîäíèê" .

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1958 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Áîãîìîëüöÿ, 7/14.

Ïîìåð 13 ñ³÷íÿ 1982 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñîâîìó

êëàäîâèù³ â Êèºâ³ (ä³ëÿíêà 48-8-43).
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ÏÅÒÐÎ 
ÓÑÀ×ÎÂ
ïîåò

Ïàâëî Ìàòâ³éîâè÷ Óñåíêî íàðîäèâñÿ 23 ñ³÷íÿ
1902 ð. â ñ. Çàî÷³ïñüêå Öàðè÷àíñüêîãî ð-íó Äí³ïðî-
ïåòðîâñüêî¿ îáë. Ïðàöþâàâ ó ìîëîä³æíèõ ãàçåòàõ ³
æóðíàëàõ. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 

Ñåðåä òâîð³â: "Ë³ðèêà áîþ", "Òðåòÿ êíèæ-
êà", "Ø³ñòü", "Âåñíà", "Ñèíè", "Äîðîãàìè
þíîñò³", "Íà çåëåíèõ áåðåãàõ", "Ëèñòÿ ³ ðîçäó-
ìè", "² ñüîãîäí³ âåñíà, ÿê ó÷îðà", "²ç çîøèò³â
æèòòÿ", "Âåñåí íåçâ³ÿíèé öâ³ò", "Ç ïîõîä³â
þíîñò³", "Ï³ñíÿ ðîçáóäæåíèõ ë³ò"; Òâîðè â 4-õ ò.
(1982, ïîñìåðòíî). Óäîñòîºíèé Ðåñïóáë³êàíñüêî¿
êîìñîìîëüñüêî¿ ïðåì³¿ ³ì. Ì. Îñòðîâñüêîãî
(1967).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ëåí³íà, íèí³-Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68 . Îäíà
ç âóëèöü Êèºâà íàçâàíà éîãî ³ìåíåì.

Ïîìåð 4 ñåðïíÿ 1975 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 1-6 öåíòðàëüíà àëåÿ).

ÏÀÂËÎ 
ÓÑÅÍÊÎ
ïîåò

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â
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Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ Óøàêîâ íàðîäèâñÿ 6
÷åðâíÿ 1899 ð. â ì. Ðîñòîâ³-ßðîñëàâñüêîìó.
Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò íàðîäíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà (1924). Ïðàöþâàâ íà êè¿âñüê³é ê³íîôàáðèö³
òà â ïðåñ³. Äðóêóâàòèñü ïî÷àâ ç 1923 ð. Ïèñàâ
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Ñåðåä òâîð³â:"Ñêîðûé ïîåçä",
"Ãîðÿ÷èé öåõ", "Êàëåíäàðü", "Êèåâ", "Çåìëÿêè",
"Ïðàâîå äåëî", "Ëåòîïèñü", "Ñåâåðíîå ñèÿíèå",
"Èçáðàííîå", "Ñâåæèé âåòåð", "Ãîä çà ãîäîì",
"Ñòèõîòâîîåíèÿ", "Ëèðèêà", "Åñòü òàêàÿ ñòîðî-
íà", "Òåîäîëèò", "ß ðèôìû íå áîþñü ãëàãîëü-
íîé", "Ìîè ãëàçà"; Ñî÷èíåíèÿ â 2-õ ò.; çá³ðîê ïðî-
çîâèõ òâîð³â "Ïîâåñòü áûñòðîòåêóùèõ ëåò",
"Âäîëü ãîðÿ÷åãî àñôàëüòà". Óäîñòîºíèé Äåðæàâ-
íî¿ ïðåì³¿ ÓÐÑÐ ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà çà çá³ðêè "ß
ðèôìû íå áîþñü ãëàãîëüíîé" ³ "Ìîè ãëàçà"
(1972). Ïðàöþâàâ ó ãàëóç³ õóäîæíüîãî ïåðåêëàäó.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Êîöþáèíñüêîãî, 2, äå âñòàíîâëåíî ìå-
ìîð³àëüíó äîøêó. Îäíà ç âóëèöü Êèºâà íàçâàíà
éîãî ³ìåíåì.

Ïîìåð 17 ëèñòîïàäà 1973 ð. Ïîõîâàíèé íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 1, çà 2 ñêëå-
ïîì, 4 ðÿä).
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ÌÈÊÎËÀ 
ÓØÀÊÎÂ
ïîåò

²õ³ë Øìóëüîâè÷ Ôàë³êìàí íàðîäèâñÿ 31

ãðóäíÿ 1911 ð. â ì. Ëþáàð³ Æèòîìèðñüêî¿ îáë.

Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò

(1951). Ïðàöþâàâ æóðíàë³ñòîì ó Á³ðîá³äæàí³.

Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 

Ïèñàâ ºâðåéñüêîþ ìîâîþ. Îêðåìèìè âèäàí-

íÿìè âèéøëè ºâðåéñüêîþ ìîâîþ çá³ðêè îïîâ³äàíü:

"Ñåðåä ñîïîê", "Ïî÷àòîê âåñíè", "Ëþáîâ ó âîãí³",

"Ëþäè ìîº¿ êðà¿íè"; ðîìàíè "Ñâ³òëî ïðèõîäèòü ç³

ñõîäó", "Âîãîíü òà ïîï³ë"; óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ -

"Ïðîáà âîãíåì", "Ëþáîâ æèâå ó Øâàðöâàëüä³";

ðîìàí "Ïðèðå÷åí³ áåðóòü çáðîþ"; ðîñ³éñüêîþ ìî-

âîþ - "Ãðîçà íàä Òèøàéøåé", "Ãîðüêîå ñåìÿ",

"Ñåìüÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ", ðîìàí "×åðíûé âåòåð".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1937 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà áóëüâàð³ Ëèõà÷îâà, 8- Á.

Ïîìåð 1 òðàâíÿ 1977 ð. Ïîõîâàíèé íà Ì³ñüêî-

ìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 113-7-21).

²Õ²Ë 
ÔÀË²ÊÌÀÍ
ïðîçà¿ê
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ÄÌÈÒÐÎ 
ÔÀËÜÊ²ÂÑÜÊÈÉ 
ïîåò

²âàí ßêèìîâè÷ Ôàëüêîâñüêèé (â ÷åðíåöòâ³

²ðèíåé) íàðîäèâñÿ 31 òðàâíÿ 1762 ð. â ñ. Á³ëî-

öåðê³âö³ íà Êè¿âùèí³. ²ñòîðèê, ô³ëîñîô, ìàòåìà-

òèê, ìåäèê, ãåîãðàô, àñòðîíîì, àðõ³òåêòîð, åêî-

íîì³ñò, çíàâåöü ãðåöüêî¿, ºâðåéñüêî¿, óãîðñüêî¿,

í³ìåöüêî¿, ôðàíöóçüêî¿, ëàòèíñüêî¿ ìîâ. Ïèñàâ

ïñàëìè, ã³ìíè, åëåã³¿, òðàêòàòè, ðåäàãóâàâ

"Êè¿âñüê³ êàëåíäàð³". Óñüîãî áóëî 92 òîìè éîãî ðó-

êîïèñ³â íà 16 òèñÿ÷ àðêóø³â. Âèõîâàíåöü àêàäåì³¿,

áóâ ÷èãèðèíñüêèì ºïèñêîïîì. 1812 ð. ÿê ñìîëåíñü-

êèé ºïèñêîï, îðãàí³çîâóâàâ îï³ð íàñåëåííÿ ïðîòè

Íàïîëåîíà. Ç 1813 ð.- ³ãóìåí Çîëîòîâåðõî-Ìè-

õàéë³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Ïðîæèâàâ íà òåðèòîð³¿

Ñîô³éñüêîãî ñîáîðó â Êèºâ³.

Ïîìåð 29 êâ³òíÿ 1823 ð. Ïîõîâàíèé

ó Ñîô³éñüêîìó ñîáîð³, ç ë³âîãî áîêó ï³âäåííî¿ àðêè

Êàòåðèí³íñüêîãî ïðèä³ëó. 

²ÂÀÍ 
ÔÀËÜÊÎÂÑÜÊÈÉ
ó÷åíèé-ïðîñâ³òè-
òåëü, ïèñüìåííèê,
ïîåò

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â

Äìèòðî Íèêàíîðîâè÷ Ôàëüê³âñüêèé íàðîäèâ-
ñÿ 3 ëèñòîïàäà 1898 ð. â ñ. Âåëèêèõ Ëîïåñàõ
Áðåñòñüêî¿ îáë. Íàâ÷àâñÿ â Áðåñò-Ëèòîâñüê³é
ã³ìíàç³¿. Ç 1924 ðîêó æèâ ó Êèºâ³. 

Äðóêóâàòèñü ïî÷àâ 1924 ðîêó. Íàëåæàâ äî
ë³òåðàòóðíî¿ ãðóïè “Ëàíêà”

Îêðåìèìè âèäàííÿìè âèéøëè çá³ðêè ïîåç³é
"×àáàí"(1925), "Îáð³¿”(1927), "Íà ïîæà-
ðèù³"(1927), "Ïîë³ññÿ"(1931). Ïèñàâ íàðèñè,
îïîâ³äàííÿ, ñöåíàð³¿. Áóâ ðåïðåñîâàíèé.

Ðîçñòð³ëÿëè êàäåá³ñòè Ä. Ôàëüê³âñüêîãî ðà-
çîì ç ãðóïîþ ä³ÿ÷³â êóëüòóðè 16 ãðóäíÿ 1934 ð.
ó Ëóê'ÿí³âñüê³é â'ÿçíèö³ òà çàêîïàëè âíî÷³ íà
Ëóê'ÿí³âñüêîìó êëàäîâèù³. 1999 ð. âñòàíîâëåíî
âåëèêèé äåðåâ'ÿíèé õðåñò íà ì³ñö³ ïîõîâàííÿ 28
ïèñüìåííèê³â, ä³ÿ÷³â êóëüòóðè, ÿêèõ ñòðàòèëè 15-
16 ãðóäíÿ 1934 ð. (ä³ëÿíêà 7).
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Îëåêñ³é Ôåäîðîâè÷ Ôåäîðîâ íàðîäèâñÿ 30 áå-
ðåçíÿ 1901 ð. â Äí³ïðîïåòðîâñüêó. Çàê³í÷èâ
×åðí³ã³âñüêèé òåõí³êóì çàë³çíè÷íîãî áóä³âíèöòâà
(1934) òà Àêàäåì³þ ñóñï³ëüíèõ íàóê.

Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Äâ³÷³ Ãåðîé Ðà-
äÿíñüêîãî Ñîþçó. Äåïóòàò Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÑÐÑÐ
óñ³õ ñêëèêàíü. Íàãîðîäæåíèé áàãàòüìà îðäåíàìè ³
ìåäàëÿìè.  Áóâ íà ïàðò³éí³é ðîáîò³, ì³í³ñòðîì
ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ.

Àâòîð êíèæîê: "Ï³äï³ëüíèé îáêîì ä³º", "Îñ-
òàííÿ çèìà".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1974 ð. Íà áàòüê³âùèí³ éî-
ìó âñòàíîâëåíî áðîíçîâå ïîãðóääÿ, éîãî ³ì'ÿì íà-
çâàíî âóëèöþ â ì. Òîðåç³. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà
âóëèö³ Çàíüêîâåöüêî¿, 7.

Ïîìåð 11 âåðåñíÿ 1989 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 1, öåíòðàëüíà àëåÿ).
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ÎËÅÊÑ²É 
ÔÅÄÎÐÎÂ
ïðîçà¿ê

Ôåîäîñ³é Ïå÷åðñüêèé íàðîäèâñÿ áë. 1036 ð.
â áàãàò³é ðîäèí³ ó Âàñèëåâ³ (òåïåð ì. Âàñèëüê³â)
ïîáëèçó Êèºâà. 17-ë³òí³ì þíàêîì òàºìíî ïðèõî-
äèòü äî Êèºâà ³ ïîñåëÿºòüñÿ â ïå÷åð³ ÷åíöÿ Àí-
òîí³ÿ. Òðèäöÿòü ðîê³â òàì ïðîâ³â Ôåîäîñ³é
â "òðóäàõ ³ áä³íí³". 1062 ð. áðàò³ÿ îáðàëà éîãî ³ãó-
ìåíîì. Òîä³ Êèºâî-Ïå÷åðñüêèé ìîíàñòèð äîñÿã
ðîçêâ³òó ³ ï³äíåñåííÿ. Ôåîäîñ³é çàïðîâàäèâ
ñï³ëüíîæèò³éíèé ìîíàñòèðñüêèé óñòàâ. Éîìó ïðè-
ïèñóþòü àâòîðñòâî 11 òâîð³â: äâîõ ïîñëàíü äî êíÿ-
çÿ ²çÿñëàâà, âîñüìè "Ñë³â" ³ "Ïîâ÷àíü", ñåðåä íèõ
- "Ñëîâî ïðî òåðï³ííÿ ³ ëþáîâ", "Ïîâ÷àííÿ ïðî
òåðï³ííÿ ³ ñìèðåííÿ" ³ ìîëèòâè çà ñåëÿí. Ïîâ÷àí-
íÿ "Ïðî êàðè Áîæ³" óâ³éøëî äî "Ïîâ³ñò³ ìèíóëèõ
ë³ò". Ïðîæèâàâ íà òåðèòîð³¿ Ëàâðè.

Ïîìåð Ôåîäîñ³é 3 òðàâíÿ 1074 ð. Ñïî÷àòêó
ïîõîâàíèé ó Äàëüí³õ ïå÷åðàõ, 1 ñåðïíÿ 1091 ð. ïå-
ðåíåñåíèé äî Óñïåíñüêîãî ñîáîðó. 1920 ð., ï³ä ÷àñ
íàâàëè Áàòèÿ, òë³í ñõîâàëè ï³ä öåðêâó, à çãîäîì
óñòàíîâèëè á³ëÿ âõîäó äî ñîáîðó â ïðàâîìó êðèë³
ïðèòâîðó. Éîãî íåòë³íí³ ìîù³ é íèí³ ïîêîÿòüñÿ
â Óñïåíñüêîìó ñîáîð³ Êèºâî-Ïå÷åðñüêîãî ìîíàñòè-
ðÿ.

ÔÅÎÄÎÑ²É
ÏÅ×ÅÐÑÜÊÈÉ 
öåðêîâíèé ä³ÿ÷,
ïèñüìåííèê 

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â
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Ïàâëî Ïåòðîâè÷ Ôèëèïîâè÷ íàðîäèâñÿ 2 âå-

ðåñíÿ 1891 ðîêó â ñåë³ Êàéòàí³âöÿõ íà ×åðêàùèí³

â ñ³ì'¿ ñâÿùåíèêà. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêó êîëåã³þ Ïàâ-

ëà ¥àëà´àíà òà óí³âåðñèòåò Ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà,

äå çãîäîì áóâ ïðîôåñîðîì ³ñòîð³¿ íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿

ë³òåðàòóðè (óí³âåðñèòåò òîä³ íàçèâàâñÿ

Êè¿âñüêèì ³íñòèòóòîì íàðîäíî¿ îñâ³òè).

Ïåðø³ ïóáë³êàö³¿ äàòóþòüñÿ 1910 ðîêó. Íàëå-

æàâ äî ãðîíà "íåîêëàñèê³â". Ñâ³ò ïîáà÷èëè äâ³

çá³ðêè òâîð³â: "Çåìëÿ ³ â³òåð" ³ "Ïðîñò³ð". Ïåðó

Ï. Ôèëèïîâè÷à íàëåæàòü ë³òåðàòóðîçíàâ÷³

ðîçâ³äêè "Øåâ÷åíêî ³ äåêàáðèñòè", "Ç íîâ³òíüîãî

óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåíñòâà" .

Áóâ çààðåøòîâàíèé ï³ä ÷àñ ðåïðåñ³é òðèäöÿ-

òèõ ðîê³â ³ çàñóäæåíèé íà äåñÿòèð³÷íå óâ'ÿçíåííÿ

â Ñîëîâåöüêîìó òàáîð³ îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ.

Ðîçñòð³ëÿíèé 3 ëèñòîïàäà 1937 ðîêó íà Ñî-

ëîâêàõ.
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ÏÀÂËÎ 
ÔÈËÈÏÎÂÈ×
ïîåò

Ç³íîâ³ÿ Òàðàñ³âíà Ôðàíêî íàðîäèëàñÿ 31

æîâòíÿ 1925 ð. ó Ëüâîâ³ â ñ³ì'¿ âåëèêîãî óê-

ðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà ².Ôðàíêà. 1944-çàê³í÷èëà

Ñòàí³ñëàâñüêó ã³ìíàç³þ, äå ¿¿ áàòüêî, Òàðàñ ²âàíî-

âè÷ - ñèí âåëèêîãî Ïðîìåòåÿ, ïðàöþâàâ ó÷èòåëåì.

1950 - ïîñòóïèëà äî àñï³ðàíòóðè ïðè ²íñòèòóò³

ìîâîçíàâñòâà ³ì.Î.Î.Ïîòåáí³ ÀÍ ÓÐÑÐ. Çàõèñòè-

ëà êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ ³ çàëèøèëàñÿ ïðàöþ-

âàòè ñòàðøèì íàóêîâèì ñï³âðîá³òíèêîì ó öüîìó

æ ³íñòèòóò³. 1969 ðîêó ¿¿ âèãíàëè ç ðîáîòè çà

ó÷àñòü ó ðóñ³ ø³ñòäåñÿòíèê³â òà çà ðåäàãóâàííÿ

êíèãè ².Ì.Äçþáè "²íòåðíàö³îíàë³çì ÷è ðó-

ñèô³êàö³ÿ?", çàçíàëà ïåðåñë³äóâàíü ³ â 70-õ ðîêàõ.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1990 ð. Ïðîæèâàëà ó Êèºâ³

íà âóë. Òîëñòîãî, 22.

Ïîìåðëà Ç.Ôðàíêî 17 ëèñòîïàäà 1991 ð. Ïîõî-

âàíà íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 33).

Ç²ÍÎÂ²ß 
ÔÐÀÍÊÎ 
ìîâîçíàâåöü
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Ôðàíêî Òàðàñ ²âàíîâè÷ íàðîäèâñÿ 9 áåðåçíÿ

1889 ð. ó Ëüâîâ³ â ñ³ì'¿ âåëèêîãî óêðà¿íñüêîãî ïèñü-

ìåííèêà ²âàíà Ôðàíêà. Çàê³í÷èâ ô³ëîñîôñüêèé

ôàêóëüòåò Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Âèêëàäàâ

ó âóçàõ, áóâ íàóêîâèì ñï³âðîá³òíèêîì ²íñòèòóòó

ë³òåðàòóðè ÀÍ ÓÐÑÐ.

Àâòîð çá³ðîê: "Ñòàðå âèíî â íîâ³ì ì³ñ³", "Íà

êðèëàõ ãóìîðó", "Ç ÷óæî¿ ëåâàäè", ñïîãàä³â: "Âå-

ëèêèé êàìåíÿð", çá³ðêè ãóìîðåñîê "Âçäîâæ ³ âïî-

ïåðåê", äîñë³äæåííÿ "Ïðî áàòüêà. Ñòàòò³, ñïîãà-

äè, îïîâ³äàííÿ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1954 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Âîëîäèìèðñüê³é, 48-À.

Ïîìåð 13 ëèñòîïàäà 1971 ð. Ïîõîâàíèé íà

Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 1).
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ÒÀÐÀÑ 
ÔÐÀÍÊÎ
ë³òåðàòóðîçíàâåöü

Äîðà (Äåáîðà) Ã³ðø³âíà Õàéê³íà íàðîäèëàñÿ
8 æîâòíÿ 1913 ð. â ì. ×åðí³ãîâ³. Çàê³í÷èëà
Êè¿âñüêèé ïëàíîâî-åêîíîì³÷íèé òåõí³êóì (1932).
Ïðàöþâàëà â òåêñòèëüí³é ïðîìèñëîâîñò³. 

Ïèñàëà ºâðåéñüêîþ ìîâîþ. Îêðåìèìè âèäàí-
íÿìè âèéøëè íà ìîâ³ îðèã³íàëó çá³ðêè ïîåç³é
"Â³ðø³", "Â³ðø³ ³ áàëàäè", "Ïî âñ³õ ìî¿õ øëÿõàõ";
êíèæêà ïðîçè "Ëþáîâ Ëþö³¿". Â ïåðåêëàä³ íà óê-
ðà¿íñüêó ìîâó ïîåç³¿: "Æèòòÿ ³äå", "Ê³íåöü ë³òà",
"Êâ³òè çàñí³æåíèõ ã³ð", "Ïîåç³¿", "Âäÿ÷í³ñòü",
êíèæêà ïðîçè "Ìð³éíèöÿ". Ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ -
êíèæêè: "Âåðíîñòü", "Âîëøåáíàÿ ëåñòíèöà". Âè-
ñòóïàëà ÿê ïåðåêëàäà÷. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1938 ð. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³
íà áóëüâàð³ Ëèõà÷îâà, 8-Á. Ïåðå¿õàëà äî ²çðà¿ëþ,
òàì ïîìåðëà ³ ïîõîâàíà.

ÄÎÐÀ 
ÕÀÉÊ²ÍÀ
ïîåòåñà
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Áîðèñ Ìèêèòîâè÷ Õàð÷óê íàðîäèâñÿ 13 âå-
ðåñíÿ 1931 ð. â ñ. Ëîçàõ Çáàðàçüêîãî ð-íó Òåð-
íîï³ëüñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Ïîëòàâñüêèé ïåä³íñòè-
òóò (1954) òà Âèù³ ë³òåðàòóðí³ êóðñè ïðè
Ë³ò³íñòèòóò³ ³ì. Î. Ì. Ãîðüêîãî. Ïðàöþâàâ æóð-
íàë³ñòîì. 

Ñåðåä êíèæîê: "Ñòàíö³ÿ "Íàñòóñÿ", "Çà-
êàì'ÿí³ëèé âîãîíü", "Íåñëàâà", "Øêîëà", "Ïî-
ìñòà", "Ìàòåðèíñüêà ëþáîâ", "Ïîäîðîæ äî çóá-
ðà", "Ðîçñòð³ëÿí³ íî÷³", "Âîëèíü" (â 4-õ ò.),
"Ì³ñÿöü íàä ìàéäàíîì", "Êðåâíÿêè". Òâîðè ïå-
ðåêëàäàëèñÿ íà ðîñ³éñüêó, á³ëîðóñüêó, â³ðìåíñüêó,
òàäæèöüêó, àíãë³éñüêó, í³ìåöüêó, ³ñïàíñüêó òà ³í.
ìîâè.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1958 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ ×êàëîâà, òåïåð Î. Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåð 16 ñ³÷íÿ 1988 ð. Ïîõîâàíèé íà Ì³ñüêî-
ìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 39-3-19). Àâ-
òîð ïàì'ÿòíèêà - ñêóëüïòîð À.Ñ.Ôóæåíêî.
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ÁÎÐÈÑ 
ÕÀÐ×ÓÊ
ïðîçà¿ê

Ëåîí³ä Ôåäîðîâè÷ Õ³íêóëîâ íàðîäèâñÿ 1 ñ³÷íÿ
1912 ð. â Êèºâ³. Çàê³í÷èâ ë³òåðàòóðíèé ôàêóëüòåò
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1933). Ïðàöþâàâ ó ðå-
äàêö³ÿõ ãàçåò, âèêëàäàâ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàäàõ ìîâó ³ ë³òåðàòóðó. Äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íà-
óê. 

Ñåðåä êíèæîê: "Ñëîâíèê óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðà-
òóðè", "Òàðàñ Ãðèãîðüåâè÷ Øåâ÷åíêî", "Òàðàñ
Øåâ÷åíêî", "Ôðàíêî", "Òàðàñ Øåâ÷åíêî ³ éîãî
ñó÷àñíèêè", "Óêðà¿íà â æèòò³ ³ òâîð÷îñò³ Ì. Ãîðü-
êîãî", "Òàðàñ Øåâ÷åíêî", "Ë³òåðàòóðí³
çóñòð³÷³", "Ïèñüìåííèê æèâ ó Êèºâ³".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1944 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà áóëüâàð³ Äàâèäîâà, 6.

Ïîìåð 25 æîâòíÿ 1986 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 48).

ËÅÎÍ²Ä 
Õ²ÍÊÓËÎÂ
ë³òåðàòóðîçíàâåöü,
êðèòèê
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Àíòîí Ôåäîðîâè÷ Õèæíÿê íàðîäèâñÿ 8 ãðóä-
íÿ 1907 ð. â ñ. Çà÷åïèë³âö³ Çà÷åïèë³âñüêîãî ð-íó
Õàðê³âñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Õàðê³âñüêèé ïåä³íñòè-
òóò (1941). Áóâ ðåäàêòîðîì ðàéîííèõ ³ îáëàñíèõ
ãàçåò, ç 1950-ãî ïî 1961 ð.- ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì
"Ë³òåðàòóðíî¿ ãàçåòè". 

Ñåðåä êíèæîê: "Êèëèìîê", "Òàìàðà", "Îíó-
êè ñïèòàþòü", "Í³ëüñüêà ëåãåíäà", "Êè¿âñüêà
ïðåëþä³ÿ", "Øâåäñüê³ âðàæåííÿ", "Êè¿âñüêà
óí³êàëüíà", "Äàíèëî Ãàëèöüêèé", "Êð³çü
ñòîë³òòÿ" (êí. ²), Òâîð³â ó 2-õ ò. Çà ïîâ³ñòü
"Í³ëüñüêà ëåãåíäà" óäîñòîºíèé Ì³æíàðîäíî¿
ïðåì³¿ ³ì. Ã.-À. Íàñåðà (1973). 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1950 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, òåïåð Âåëèê³é Âà-
ñèëüê³âñüê³é, 6.

Ïîìåð 15 æîâòíÿ 1993 ð. 
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ÀÍÒÎÍ 
ÕÈÆÍßÊ
ïðîçà¿ê, äðàìàòóðã

Âîëîäèìèð Ìàòâ³éîâè÷ Õèæíÿê íàðîäèâñÿ 19

ëèñòîïàäà 1925 ð. â ì. ×åðêàñàõ. Ó÷àñíèê Äðóãî¿

ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íàãîðîäæåíèé îðäåíîì òà

ìåäàëÿìè. Çàê³í÷èâ ðîìàíî-ãåðìàíñüêèé ôàêóëü-

òåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1949).  Ïðàöþâàâ

âèêëàäà÷åì àíãë³éñüêî¿ ìîâè.

Àâòîð çá³ðîê ïîâ³ñòåé òà îïîâ³äàíü: "Ëþ-

áàð"(1972), "Äèâîâèæíå ïåðî"(1974), "Æîâòèé

æàñìèí"(1983); ïåðåêëàä³â ðîìàí³â Ä. Áîëëà,

À.Êð³ñò³.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1972 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Íåêðàñ³âñüê³é, 1.

Ïîìåð 19 ëèñòîïàäà 1998 ð. 

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ 
ÕÈÆÍßÊ
ïåðåêëàäà÷, 
ïðîçà¿ê
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Ïàâëî Ñåìåíîâè÷ Õîä÷åíêî íàðîäèâñÿ 15
ñ³÷íÿ 1880 ð. â ñ. Ëóê'ÿí³âö³ Ìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó
Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³ â áàòðàöüê³é ñ³ì'¿. Íàâ÷àâ-
ñÿ â àñï³ðàíòóð³ ïðè ²íñòèòóò³ ÷åðâîíî¿ ïðîôåñó-
ðè. Ðåäàãóâàâ æóðíàëè "×åðâîíèé øëÿõ", "Ë³òå-
ðàòóðíèé æóðíàë". 

Îêðåìèìè âèäàííÿìè âèéøëè çá³ðêè
îïîâ³äàíü òà íàðèñ³â "Íà õóòîðàõ", "Ó ãóùàâèí³",
"Ó áîðîòüá³ çà êîëãîñïè", "Ðàäãîñï íà âèáàëêàõ",
"Øëÿõàìè ïåðåìîã", "Áðèãàäè", "Ïåðåãîðíóò³
ñòîð³íêè", "Ïîâåðíåííÿ", "Ïîìèëêà Îíèñ³¿",
"Ìàëåíüêèé ñì³ëèâåöü" (1963), "Ïåðøà êíèæ-
êà", ïîâ³ñò³ "Ñîðî÷èíñüêà òðàãåä³ÿ", "Íà âèçâî-
ëåí³é çåìë³", "Ñòåïîâ³ ñïàëàõè", ðîìàí "Çðîñòàí-
íÿ", ï'ºñè "Øê³äíèêè", "Áîðîòüáà", "Íàìóë",
"Ïàðòèçàíè", "Ãðîçîâ³ íî÷³", "Ï'ºñè", "Æàðòè
âåñíè", êíèãè ìåìóàð³â "Âèïðîáóâàííÿ çð³ëîñò³",
"Äîñâ³òí³ çàãðàâè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà áóëüâàð³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 8.

Ïîìåð 11 ñ³÷íÿ 1967 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâî-
ìó êëàäîâèù³ â Êèºâ³ (ä³ëÿíêà 9).
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ÏÀÂËÎ 
ÕÎÄ×ÅÍÊÎ 
ïðîçà¿ê

Îëåã Áîðèñîâè÷ Õîìåíêî íàðîäèâñÿ 9 ëèïíÿ

1936 ð. â ì. Á³ë³é Öåðêâ³ íà Êè¿âùèí³. Çàê³í÷èâ àã-

ðîíîì³÷íèé ôàêóëüòåò Á³ëîöåðê³âñüêîãî ñ³ëüñüêî-

ãîñïîäàðñüêîãî ³íñòèòóòó (1959). Ïðàöþâàâ ó

ïðåñ³, ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì æóðíàë³â "Ðàíîê" òà

"Ñîö³àë³ñòè÷íà êóëüòóðà". 

Ñåðåä êíèæîê: "Çäîáóòêè âèíàõ³äëèâèõ",

"Ùåäðîþ áóäü, çåìëå", "Ñë³ä íà çåìë³", "Ìåäî-

âèé æàð", ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ ïðàöü: "Äîðî-

ãîâêàçè ïðàâäè ³ êðàñè", "Íàðèñ â ãàçåò³". Çà

çá³ðêó "Ñë³ä íà çåìë³" òà íàðèñè ïðî ëþäåé ñåëà

óäîñòîºíèé Ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ïðåì³¿ ³ì. ß. Ãàëàíà

(1973). 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1976 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Ãîðüêîãî, òåïåð Àíòîíîâè÷à, 25.

Ïîìåð 13 òðàâíÿ 2000 ð. 

ÎËÅÃ 
ÕÎÌÅÍÊÎ
ïðîçà¿ê
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Àíàòîë³é Ìåôîä³éîâè÷ Õîðóíæèé íàðîäèâñÿ 5 ëèñ-
òîïàäà 1915 ð. â ñ. Ìàëîìèõàéë³âö³ Ïîêðîâñüêîãî ð-íó
Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ ²íñòèòóò æóðíàë³ñòèêè
â Õàðêîâ³ (1938). Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ ãàçåò, æóð-
íàë³â, äèðåêòîðîì Áþðî ïðîïàãàíäè õóäîæíüî¿ ë³òåðàòó-
ðè ÑÏÓ, ñåêðåòàðåì ïðàâë³ííÿ Êè¿âñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
ÑÏÓ. Íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè, ìåäàëÿìè, Ïî÷åñíîþ Ãðà-
ìîòîþ òà Ãðàìîòîþ Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ, Ãðà-
ìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Êàçàõñüêî¿ ÐÑÐ. 

Àâòîð êíèæîê: "Áóêîâèíñüê³ îïîâ³äàííÿ", "Ë³òà ìî-
ëîä³¿", "Âåñíÿíèé äîù", "Âå÷³ðíÿ äîðîãà", "Ð³äíå ñåëî",
"Îñòàíí³é", "Íåçàáóò³ âåñíè", "Ñòðîã³ñòü", "Ïåðøèé
ñë³ä", "Äàâíÿ ôðàíöóçüêà ï³ñåíüêà", "Ìè ç òîáîþ, ïî-
ëå"; ïîâ³ñòåé "Íåçàê³í÷åíèé ïîë³ò", "Êîâèëà", "Ì³ñòî
íàä íàìè", "×îðíà áóðêà", "Òðè âåðáè", "Îñÿÿíèé çîðÿ-
ìè", "Ñòåïàí Ñóïðóí"; ðîìàíó "Á³ë³ õàòè ïî äîëèí³",
"Âèáðàí³ òâîðè"; â ë³òåðàòóðíîìó çàïèñ³ À. Õîðóíæîãî
âèéøëè: "Íåáî â³éíè" Î. Ïîêðèøê³íà, "Ïîâåðíåííÿ â íå-
áî" Â. Ëàâðèíåíêîâà, "Åñêàäðèëü¿ ëåòÿòü çà îáð³é" Â.
ªôðåìîâà. Ç³áðàâ ìàòåð³àëè, îïðàöþâàâ òà óïîðÿäêóâàâ
ñïîãàäè ôðîíòîâèê³â ïåðåäíüîãî êðàþ "Ìè éøëè äî òå-
áå. Ïåðåìîãî". Òâîðè ïåðåêëàäàëèñÿ áàãàòüìà ìîâàìè.
Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ì. Î. Ôàäººâà.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1949 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âó-
ëèö³ Ãîãîë³âñüê³é, 37/2.

Ïîìåð 8 òðàâíÿ 1991 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâîìó
êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 52à-16-8).

407

ÀÍÀÒÎË²É 
ÕÎÐÓÍÆÈÉ
ïðîçà¿ê

Ìèõàéëî ²âàíîâè÷ Õîðóíæèé íàðîäèâñÿ 8 ëè-
ñòîïàäà 1902 ð. â ñ. Çîëîò³é Áàëö³ òåïåð Íîâîâî-
ðîíöîâñüêîãî ðàéîíó Õåðñîíñüêî¿ îáëàñò³. Áàòüêî
ïèñüìåííèêà Þð³ÿ Õîðóíæîãî. Çàê³í÷èâ Õåðñîíñü-
êèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò (1923), âèêëàäàâ óê-
ðà¿íñüêó ìîâó ³ ë³òåðàòóðó â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ
Õåðñîíà, Ñóì, Êèºâà. Áóâ îáðàíèé çàñòóïíèêîì
ãîëîâè Õåðñîíñüêîãî îêðóæíîãî Áþðî óêðà¿í³çàö³¿
(1926). Çàçíàâ ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é â 1929-1930
òà - 1946-1956 ðîêàõ. Ïîêàðàííÿ â³äáóâàâ ó Êîì³
ÀÐÑÐ. Ðåàá³ë³òîâàíèé 1989 ðîêó. Íàïèñàâ öèêë
íîâåë "Òàê áóëî", ÿê³ âèäàí³ â àëüìàíàñ³ "Óê-
ðà¿íñüêèé â³ñíèê"(Ëüâ³â-Êîì³-Äóáíî, ÷.1/8. 2000,
ïîñìåðòíî). 

Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà âóëèö³ Ñàêñàãàíñüêîãî,
43-Á.

Ïîìåð 16 òðàâíÿ 1986 ðîêó. Ïîõîâàíèé íà
Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà
36-12-23). Àâòîð çàë³çíîãî õðåñòà íà ìîãèë³,
ïîä³áíîãî äî íàäãðîáê³â ïîë³òâ'ÿçíÿì ó Êîì³,
ñêóëüïòîð Ì.Îáåçþê.

ÌÈÕÀÉËÎ 
ÕÎÐÓÍÆÈÉ 
ë³òåðàòîð 
³ ïåäàãîã
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Ìèêîëà Äìèòðîâè÷ Õóäàí íàðîäèâñÿ 2 ëèñ-

òîïàäà 1930 ð. â ì. Êðèâîìó Ðîç³ Äí³ïðîïåòðîâñü-

êî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ìåòà-

ëóðã³éíèé ³íñòèòóò.

Àâòîð êíèæîê: "Ñêåëÿ íàä ìîðåì", "Âðåìÿ

äîëãèõ òåíåé" òà ïóáë³êàö³é â êîëåêòèâíèõ

çá³ðêàõ òà â ïåð³îäèö³.

×ëåí ÑÏ Óêðà¿íè ç 1995 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Ïðèð³÷í³é, 33.

Ïîìåð 21 âåðåñíÿ 2000 ð. 
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ÌÈÊÎËÀ 
ÕÓÄÀÍ
ïðîçà¿ê

Àíò³í Ñåìåíîâè÷ Õóòîðÿí íàðîäèâñÿ 26

ñ³÷íÿ 1892 ð. â ñ. Â³éò³âö³ íà Êè¿âùèí³. Çàê³í÷èâ

Óìàíñüêó øêîëó ñàä³âíèöòâà ³ õë³áîðîáñòâà. Â ðî-

êè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ïðàöþâàâ â³éñüêîâèì æóð-

íàë³ñòîì, ï³ñëÿ - ó Äåðæë³òâèäàâ³. 

Àâòîð çá³ðîê ïîåç³é: "Ãàñëà", ôåéëåòîíó

"Âèðîäêè ç ðîäó". Ïåðåêëàäàâ íà óêðà¿íñüêó ìîâó

òâîðè Ì.Ãîãîëÿ, Ñàëòèêîâà-Ùåäð³íà, Ë. Òîëñòî-

ãî, Êîðîëåíêà, Ãîðüêîãî, Ïàâëåíêà, Òðåíüîâà.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1951 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà

áóëüâàð³ Ëèõà÷îâà, 8- Á.

Ïîìåð 9 ëèïíÿ 1955 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâî-

ìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 43).

ÀÍÒ²Í 
ÕÓÒÎÐßÍ 
ïåðåêëàäà÷, ïîåò

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â
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²âàí Ìèõàéëîâè÷ Öàðèííèé íàðîäèâñÿ 10 ëþ-

òîãî 1952 ð. â ßãîòèí³ íà Êè¿âùèí³. Ïðàöþâàâ

òðàíñïîðòóâàëüíèêîì íà Áàðèø³âñüêîìó çàâîä³

“Ìîëíèÿ”. Íàâ÷àâñÿ íà Âèùèõ ë³òåðàòóðíèõ êóð-

ñàõ ïðè Ë³òåðàòóðíîìó ³íñòèòóò³ ³ì. Î. Ì. Ãîðü-

êîãî. Ïðàöþâàâ ó âèäàâíèöòâ³ “Ìîëîäü”.

Àâòîð çá³ðîê: "Ã³ëêà áëèñêàâêè", "Ñâ³òàíîê

ó êâ³òö³", "Äîùîâèé êèëèì" .

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1979 ð. Ïðîæèâàâ ó ßãîòèí³

Êè¿âñüêî¿ îáë.

Ïîìåð 23 áåðåçíÿ 2000 ð. Ïîõîâàíèé íà

êëàäîâèù³ ó ßãîòèí³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.
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²ÂÀÍ 
ÖÀÐÈÍÍÈÉ
ïîåò

²âàí Ïàâëîâè÷ Öèòîâè÷ íàðîäèâñÿ 31 æîâòíÿ

1895 ð. ñ. Ñîëîâ'¿âö³ íà ×åðí³ã³âùèí³. Çàê³í÷èâ

×åðí³ã³âñüêó äóõîâíó ñåì³íàð³þ. Â³äâ³äóâàâ, ðà-

çîì ç Ï. Òè÷èíîþ, “ñóáîòè Ì. Êîöþáèíñüêîãî”. Ç

1918-ãî ïî 1940 ðîêè âèêëàäàâ óêðà¿íñüêó ³

ðîñ³éñüêó ë³òåðàòóðó â ñåðåäí³é øêîë³.

Áàãàòî äðóêóâàâñÿ â ïåð³îäèö³, ïåðåêëàäàâ.

Àâòîð çá³ðêè ïîåç³é "Ñèìôîí³ÿ ãðîçè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1940 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà áóëüâàð³ Ëèõà÷îâà, 8 -Á.

Ïîìåð 4 ñåðïíÿ 1980 ð. Ïîõîâàíèé íà Ì³ñüêî-

ìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 88-2).

²ÂÀÍ 
ÖÈÒÎÂÈ×
ïîåò, 
ïåðåêëàäà÷
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²âàí ²âàíîâè÷ Öèíêîâñüêèé íàðîäèâñÿ 30

÷åðâíÿ 1919 ð. â ñ. Ïàðàô³¿âö³ ²÷íÿíñüêîãî ð-íó íà

×åðí³ã³âùèí³. Â÷èâñÿ â Óêðà¿íñüêîìó êîìóí³ñòè÷-

íîìó ãàçåòíîìó ó÷èëèù³ â Õàðêîâ³ òà Ëüâ³âñüêî-

ìó óí³âåðñèòåò³. Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ

×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñíî¿ ãàçåòè "Ìîëîäèé êîìó-

íàð", ðåñïóáë³êàíñüêèõ "Ìîëîäü Óêðà¿íè" òà

"Ñ³ëüñüê³ â³ñò³". 

Àâòîð çá³ðîê: "Íà çîð³", "Ñòåëèñÿ,

áàðâ³íêó", "Ãà¿ øóìëÿòü", "Ãàðÿ÷èé ñåðïåíü",

"Áåðåçíåâ³ íåáîêðà¿", "Ãîì³í çåìë³ ³ ñåðöÿ",

"Ñâ³òëîäåííÿ", "Íà äîáðî". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1956 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Êàâêàçüê³é, 11.

Ïîìåð 8 òðàâíÿ 1987 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ (êîëóìáàð³é). 
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²ÂÀÍ 
ÖÈÍÊÎÂÑÜÊÈÉ
ïîåò

²âàí Àíòîíîâè÷ Öþïà íàðîäèâñÿ 29 æîâòíÿ
1911 ð. â ñ. Á³ðêàõ Ç³íüê³âñüêîãî ð-íó Ïîëòàâñüêî¿
îáë. Çàê³í÷èâ Õàðê³âñüêèé êîìóí³ñòè÷íèé ³íñòè-
òóò æóðíàë³ñòèêè (1935). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè. Íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè ³ ìåäàëÿìè. Ïðà-
öþâàâ ó ïðåñ³, ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì æóðíàëó "Óê-
ðà¿íà". Ñåðåä êíèæîê: "Ïàâëî Òêà÷óê", "Ïåðåÿ-
ñëàâ-Õìåëüíèöüêèé", "Êîí³ âîðîí³¿", "Íîâåëè
ð³äíîãî êðàþ", "Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé", "Ìèðãî-
ðîäñüêà êðèíèöÿ", "Áðàòè", "Íàçóñòð³÷ äîë³",
"Â³÷íèé âîãîíü", "Ìóæí³é âåðøíèê", "Äçâîíè ÿí-
òàðíîãî ë³òà", "Âèáðàíå" â 2-õ ò., "Óñåðö³ äçâî-
íÿòü ãîëîñè", "Ï³ä â³òðàìè ÷àñó", "Íà êðóòèõ ïî-
âîðîòàõ", "Ó ïàçóðàõ ºæîâùèíè". Çà ðîìàí
"Ìóæí³é âåðøíèê" óäîñòîºíèé Ðåñïóáë³êàíñüêî¿
êîìñîìîëüñüêî¿ ïðåì³¿ ³ì. Ì. Îñòðîâñüêîãî
(1974); çà êíèæêó "Ó ñåðö³ äçâîíÿòü ãîëîñè" -
Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ÓÐÑÐ ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà
(1985). 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1943 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Òîëñòîãî, 25.

Ïîìåð 19 áåðåçíÿ 2004 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 49 Á).

²ÂÀÍ 
ÖÞÏÀ
ïðîçà¿ê,
ïóáë³öèñò

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â

НБ
 Н
ПУ

 ім
ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



Þð³é ²âàíîâè÷ Öþïà íàðîäèâñÿ 12 áåðåçíÿ

1942 ð. â Ñàðàòîâñüê³é îáëàñò³ â ñ³ì’¿

ïèñüìåííèêà. Çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò æóðíàë³ñòèêè

Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó.

Àâòîð êíèæîê: "Íåáî ïðàãíå ñïîêîþ", "Ñîíà-

òà äëÿ îñåí³", "Áîðãè ñîâ³ñò³", "Îáëè÷÷ÿì äî

â³êíà" (ó ñï³âàâòîðñòâ³). 

Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà Ðóñàí³âñüê³é íàáå-

ðåæí³é, 12.

Ïîìåð 29 ÷åðâíÿ 2004 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 49 Á-4-5(ñïðà-

âà).
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ÞÐ²É 
ÖÞÏÀ
ïðîçà¿ê

Ìèõàéëî ²âàíîâè÷ ×àáàí³âñüêèé (Öèáà) íà-
ðîäèâñÿ 18 âåðåñíÿ 1910 ð. â ñ. Ëèã³âö³ Ñàõíîâ-
ùèíñüêîãî ð-íó Õàðê³âñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ ïåä-
òåõí³êóì (1930), â÷èâñÿ â Ëåí³íãðàäñüêîìó
óí³âåðñèòåò³. Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè..

Ñåðåä òâîð³â: "Ñâ³æà ñêèáà", "Êàçêîâèé
êðàé", "Ï³ä çîðÿìè áàëêàíñüêèìè", "Ïåðø³ ñõî-
äè", "Àëìàç", "Ñð³áí³ êëþ÷³", "Ñòåïîâèé öâ³ò",
"Êàì'ÿíå íåáî", "Ñòî¿òü ÿâ³ð íàä âîäîþ", "Çåëå-
íà ÷àøà", "Êàòþøà", "Òàºìíèöÿ Òåòÿíè Áåçóã-
ëî¿", "Á³ëèé öâ³ò", "Çà ï³âãîäèíè äî ùàñòÿ",
"Òàºìíèöÿ ðîæåâîãî ïîòîêó", "Äîðîãà äîäîìó",
"Ñë³ïà ëþáîâ", "Ëåáåäèíà ñàãà", äîðîæí³ íîòàòêè
"Øëÿõàìè âåëèêî¿ äîë³", ðîìàíè "Á³ëÿ Äóíàþ"
(êí. ² - 1954, êí. II - 1955), "Áàëêàíñüêà âåñíà",
"Òå÷å âîäà â ñèíº ìîðå", "Çàïîâ³ò"; Òâîðè â 2
ò.(1980, ïîñìåðòíî).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1949 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ëåí³íà, íèí³ Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåð 4 êâ³òíÿ 1973 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 28).

ÌÈÕÀÉËÎ 
×ÀÁÀÍ²ÂÑÜÊÈÉ
ïðîçà¿ê
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Âàðâàðà ²âàí³âíà ×åðåäíè÷åíêî íàðîäèëàñÿ
16 ãðóäíÿ 1896 ð. â Êèºâ³. Â÷èëàñü ó Ôðå-
áåë³âñüêîìó ïåä³íñòèòóò³ Êèºâà. Ïðàöþâàëà â îð-
ãàíàõ íàðîäíî¿ îñâ³òè Ïîëòàâè ³ Õàðêîâà. Â 1928-
1938 ðð. æèëà â Ï³âäåí³é Îñåò³¿. Ï³ä ÷àñ Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè ïðàöþâàëà â Ñàðàòîâ³ íà ðàä³î.

Îêðåìèìè âèäàííÿìè âèéøëè çá³ðêè
îïîâ³äàíü: "Ç æèòòÿ óêðà¿íñüêîãî â÷èòåëüñòâà",
"Ñîô³ÿ Ïåðîâñüêà", "Æ³íî÷³ îïîâ³äàííÿ", "Ùî
òðàïèëîñü ç Òåòåþ Çîðÿíñüêîþ", "Äèòáóä òà
äóá", "Âåñåëà êîìïàí³ÿ", "Æóæ³ëü", "Îñåòèíñüê³
îïîâ³äàííÿ"; ï'ºñà "Àðòèñòêà áåç ðîë³".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð.
Ïîìåðëà 22 êâ³òíÿ 1949 ð. Ïîõîâàíà íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³ (³íòåðíàö³îíàëüíà ä³ëÿíêà).
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ÂÀÐÂÀÐÀ 
×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ 
ïðîçà¿ê,
äðàìàòóðã

²âàí Êîðí³éîâè÷ ×èðêî íàðîäèâñÿ 8 áåðåçíÿ

1922 ð. â ì. Íîñ³âö³ íà ×åðí³ã³âùèí³. Çàê³í÷èâ

øêîëó â³éñüêîâèõ ïåðåêëàäà÷³â ñõ³äíèõ ìîâ

(1945) òà Êè¿âñüêèé ïåä³íñòèòóò ³íîçåìíèõ ìîâ

(1959). Âèêëàäàâ êèòàéñüêó ìîâó â Êè¿âñüêîìó

óí³âåðñèòåò³, ïðàöþâàâ íà ðåäàêòîðñüê³é ðîáîò³.

Â éîãî ïåðåêëàäàõ ç êèòàéñüêî¿ òà ÿïîíñüêî¿ ìîâ

âèéøëî ïîíàä 30 êíèæîê, â òîìó ÷èñë³ òâîðè Ëó

Ñ³íÿ "Ð³äíèé êðàé", "Ñïðàâæíÿ ³ñòîð³ÿ À-Ê'þ",

Âèáðàí³ òâîðè. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1964 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, òåïåð Ãîëîñ³¿âñüêèé ïðî-

ñïåêò, 126.

Ïîìåð 10 òðàâíÿ 2004 ð. 

²ÂÀÍ 
×ÈÐÊÎ
ïåðåêëàäà÷
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Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷ ×èùåâèé íàðîäèâñÿ 24

ñ³÷íÿ 1943 ð. â ñ. Êðèë³âö³ Ðóæèíñüêîãî ð-íó Æèòî-

ìèðñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò

Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó (1966). Ïðà-

öþâàâ êîðåñïîíäåíòîì Óêðà¿íñüêîãî ðàä³î, ðåäàê-

òîðîì íà ñòóä³¿ õðîí³êàëüíî-äîêóìåíòàëüíèõ

ô³ëüì³â, ðåäàêòîðîì ó âèäàâíèöòâ³ "Âåñåëêà".

Îïóáë³êóâàâ ó ïåðåêëàä³ ç ðóìóíñüêî¿ ðîìàíè:

Ì. Ñàäîâÿíó "Ð³ä Øîéìàð³â", Ç. Ñòàíêó "Ãðà ç³

ñìåðòþ", Ê. Ê³ð³öå "Çàìîê ä³â÷èíè â á³ëîìó", À.

²âàñþêà "Ïîâ³íü", Ð. Òóäîðàíà "Ï³äíÿòè â³òðè-

ëà", Ä. Ñåðàðó "Ñåëÿíè". Ïåðåêëàäàâ òàêîæ ç

ìîëäàâñüêî¿, á³ëîðóñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâ. 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1984 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà ïðîâóëêó Âèíîãðàäíîìó, 6.

Ïîìåð 11 æîâòíÿ 1992 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 55-3-24).
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ÌÈÊÎËÀ 
×ÈÙÅÂÈÉ
ïåðåêëàäà÷

Þð³é Ëóêè÷ ×îðíèé-Ä³äåíêî (Ä³äåíêî Âÿ÷å-
ñëàâ ) íàðîäèâñÿ 6 ëèñòîïàäà 1907 ð. â ñåëèù³
Õàíæîíêîâîìó (òåïåð ó ñêëàä³ ì. Ìàê³¿âêè) Äî-
íåöüêî¿ îáë. Â÷èâñÿ â ã³ðíè÷îïðîìèñëîâîìó ó÷è-
ëèù³. Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ ãàçåò òà æóðíàë³â.
Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íàãîðîäæåíèé Îð-
äåíîì Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 2 ñòóïåíÿ òà äâîìà Îð-
äåíàìè ×åðâîíî¿ ç³ðêè, áàãàòüìà ìåäàëÿìè.

Ïèñàâ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Ñåðåä òâîð³â:
"Óãîëüíûé ïðèçûâ","Ìëå÷íûé ïóòü", "Ïîðîõî-
âîé ïîãðåá", çá³ðêè îïîâ³äàíü "×åëîâåê-ïåñíÿ";
êíèæêè îïîâ³äàíü ³ ïîâ³ñòåé "Ñîçâåçäèå", "Äî-
íåöêèå ðàññêàçû", "Ñêàçàíèå î ïåðâîì âçâîäå",
"×åëîâåê ñíèìàåò ïîãîíû", "Êîíòðîëüíàÿ ïîëî-
ñà", "Ñèíÿÿ áëóçà", "Ïîâåñòè äàëüíèõ äîðîã",
"Çàîñòðåííûå êàðàíäàøè", ðîìàíè "Ïðàâäà íà
çåìëå îäíà", "Ïëàñòû", "Êëþ÷è îò äâîðöà";
ïîâ³ñòü "Ìàòâåé ñ "Êàïèòàëüíîé", Ñî÷èíåíèÿ
â 2-õ ò. (ïîñìåðòíî), Ïðîèçâåäåíèÿ â 2-õ ò.,"Âå-
÷åðíèå îãíè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1935 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ì.Êîöþáèíñüêîãî, 2, äå âñòàíîâëåíî
ìåìîð³àëüíó äîøêó. Ìåìîð³àëüíó äîøêó âñòàíîâ-
ëåíî òàêîæ íà áóäèíêó ðåäàêö³¿ ãàçåòè "Êî÷åãàð-
êà" â Ãîðë³âö³. Éîãî ³ìåíåì íàçâàíî âóëèöþ
â Ãîðë³âö³.

Ïîìåð 14 áåðåçíÿ 1973 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-
êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 28).

ÞÐ²É 
×ÎÐÍÈÉ-Ä²ÄÅÍÊÎ
ïðîçà¿ê
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Ðîìàí Ìóñ³éîâè÷ ×óìàê íàðîäèâñÿ 10 âåðåñ-
íÿ 1918 ð. â ñ. Êñàâåð³âö³ Âàñèëüê³âñüêîãî ð-íó
Êè¿âñüêî¿ îáë. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.
Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî äåð-
æàâíîãî óí³âåðñèòåòó (1950) òà àñï³ðàíòóðó
(1953). Ïðàöþâàâ â³äïîâ³äàëüíèì ñåêðåòàðåì
æóðíàëó "Óêðà¿íñüêà ìîâà ³ ë³òåðàòóðà â øêîë³";
çàâ³äóâàâ ðåäàêö³ºþ ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðà-
òóðè, ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì òà äèðåêòîðîì âèäàâ-
íèöòâà "Äí³ïðî". 1969-1976 ðð. - ðåäàêòîðîì ãà-
çåòè "Äðóã ÷èòà÷à". 

Àâòîð ïîåòè÷íèõ çá³ðîê, êàçîê äëÿ ä³òåé. Ñå-
ðåä êíèæîê: "Ëþáëþ, ÿê ñï³âàþòü", "Òðîÿíäè íà
ñí³ãó", "Ï³ñíÿ íåçðàäëèâîãî ë³ñó", "Áðàíå Ïîëå",
"Âåëèêèé Ëóã" "Òðè øëÿõè". Â³ðø³ Ð. ×óìàêà ïå-
ðåêëàäåíî íà ðîñ³éñüêó, äàðãèíñüêó, áîëãàðñüêó òà
÷åñüêó ìîâè.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1956 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 19. 

Ïîìåð 28 æîâòíÿ 2001 ð. Ïîõîâàíèé íà
Ï³âäåííîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 15-13-15).
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ÐÎÌÀÍ 
×ÓÌÀÊ
ïîåò, ïðîçà¿ê, 
ïåðåêëàäà÷

Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ ×óõë³á íàðîäèâñÿ 19 ëèïíÿ 1941
ð. ó ñ Ëåáåä³âö³, Êîçåëåöüêîãî ðàéîíó ×åðí³ã³âñüêî¿ îá-
ëàñò³. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñåðåäíüî¿ øêîëè â ì.Îñòð³ ïðàöþ-
âàâ êîðåñïîíäåíòîì ðàéãàçåòè. 1966ð. çàê³í÷èâ ìîâíî-
ë³òåðàòóðíèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäà-
ãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ì. Ì.Ãîðüêîãî (íèí³ - Íàö³îíàëüíèé
ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì. Ì.Äðàãîìàíîâà). Ïðàöþ-
âàâ ó÷èòåëåì, æóðíàë³ñòîì; áóâ çàñòóïíèêîì ãîëîâíîãî
ðåäàêòîðà, ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì äåðæàâíîãî âèäàâ-
íèöòâà "Óêðà¿íñüêèé ïèñüìåííèê". 

Ñåðåä òâîð³â: "×åðâîí³ êðàïëèíè âèøåíü", "²äó äî
Äåñíè", "Áàòüêîâà ñóìêà"; êíèæîê îïîâ³äàíü äëÿ ä³òåé
"Õòî âñòàº ðàí³øå", ''Áåçêîçèðêà", "Òàðàñèêîâà
çíàõ³äêà", "×è äàëåêî äî îñåí³", "Ï³ñíÿ òîíåíüêî¿ î÷åðå-
òèíè", "Ï³ëîòêà ë³ùèíîâèõ ãîð³õ³â", "Æàðèíè íà ñí³ãó",
"Ëåëåêè íàä òàòîâèì ïîëåì"; çá³ðîê îïîâ³äàíü òà êàçîê
"Îëåíü íà òîìó áåðåç³", "Ñîï³ëêàðèê ç äæìåëèíîãî îðêå-
ñòðó", "Êóäè ëåòèòü ðèáàëî÷êà"; çá³ðêè êàçîê "Êîëèñêî-
âà äëÿ âåäìåä³â", "Ïàâó÷îê ³ç áàáèíîãî ë³òà" (ïîñìåðò-
íî). Éîãî òâîð÷³ñòü â³äçíà÷åíà äåðæàâíèìè ë³òåðàòóð-
íèìè ïðåì³ÿìè ³ìåí³ Íàòàë³ Çàá³ëè (1992) òà ³ìåí³ Ëåñ³
Óêðà¿íêè (1996). ×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1977 ð.Ïðîæèâàâ
ó Êèºâ³ íà âóëèö³ ×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 52. 

Ïîìåð Â.×óõë³á 20 ëèñòîïàäà 1997 ðîêó â Êèºâ³.
Ïîõîâàíèé ó ñ.Ñîêîë³âö³ íà ×åðí³ã³âùèí³. Àâòîð ïàì 'ÿò-
íèêà - ñêóëüïòîð Ì.Ãîðëîâèé.

ÂÀÑÈËÜ 
×ÓÕË²Á
ïèñüìåííèê
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ªâãåí Ñòåïàíîâè÷ Øàáë³îâñüêèé íàðîäèâñÿ
27 êâ³òíÿ 1906 ð. â ñ. Êàìåí³-Êàøèðñüêîìó íà Âî-
ëèí³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò íàðîäíî¿ îñâ³òè
(1931) òà ìåäè÷íèé ³íñòèòóò (1930). Â 1933-
1935 ðð. - äèðåêòîð ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ³ì.
Ò. Ã. Øåâ÷åíêà. 

Ñåðåä òâîð³â: "Ò. Ã. Øåâ÷åíêî òà éîãî ³ñòî-
ðè÷íå çíà÷åííÿ", "Ò. Ã. Øåâ÷åíêî, éîãî æèòòÿ
òà òâîð÷³ñòü", "Íàðîä ³ ñëîâî Øåâ÷åíêà",
"²íòåðíàö³îíàëüíå ³ íàö³îíàëüíå â õóäîæí³é òâîð-
÷îñò³", "Ãóìàí³çì Øåâ÷åíêà ³ íàøà ñó÷àñí³ñòü",
"Øëÿõàìè ºäíàííÿ. Óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà â ¿¿
³ñòîðè÷íîìó ðîçâèòêó", "Ì.Î. Íåêðàñîâ ³ óê-
ðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà", "Æèòòÿ, ë³òåðàòóðà, ïèñü-
ìåííèê", "Íà ïåðåäîâèõ ðóáåæàõ ñó÷àñíîñò³",
"Ïîåòè÷íèé ñâ³ò Òàðàñà Øåâ÷åíêà", "Åñòåòèêà
×åðíèøåâñüêîãî ³ íàøà ñó÷àñí³ñòü", "×åðíè-
øåâñüêèé ³ Óêðà¿íà". Ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿
³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà (1979) çà êíèæêó "×åðíè-
øåâñüêèé ³ Óêðà¿íà".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ñâåðäëîâà, òåïåð Ïðîð³çíà, 10.

Ïîìåð 10 ñ³÷íÿ 1983 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêîâî-
ìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 33). 
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ªÂÃÅÍ
ØÀÁË²ÎÂÑÜÊÈÉ 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü,
êðèòèê

Ïàâëî ßêîâè÷ Øàäóð íàðîäèâñÿ 10 æîâòíÿ

1913 ð. â Äîíåöüêó . Íàâ÷àâñÿ â Ë³òåðàòóðíîìó

³íñòèòóò³ ³ì. Î. Ì. Ãîðüêîãî, çàê³í÷èâ Âèù³ ë³òå-

ðàòóðí³ êóðñè (1957). Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³. Ó÷àñíèê

Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè òà

ìåäàëÿìè. Ïèñàâ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ.

Àâòîð çá³ðîê: "Ñòèõè"(1949), "Áàñ-

íè"(1951), "Áàñíè"(1952), “Áàñíè(1955),  "Ëè-

ðèêà é ñàòèðà"(1959), "Ñëóøàé, ñåðäöå"(1964),

"Çèìíèé äèàëîã"(1971), "Èùè â ñåáå"(1973),

"Ëèöà ëþäåé"(1978), "Î ãëàâíîì"(1983).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1952 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà Ðóñàí³âñüê³é íàáåðåæí³é, 6. 

Ïîìåð 14 ëþòîãî 1999 ð. 

ÏÀÂËÎ 
ØÀÄÓÐ
ïîåò
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Ìèêîëà Çàõàðîâè÷ Øàìîòà íàðîäèâñÿ 17

ãðóäíÿ 1916 ð. ó Ïîëòàâ³. Çàê³í÷èâ Í³æèíñüêèé

ïåä³íñòèòóò (1939), ïðàöþâàâ ãîëîâíèì ðåäàêòî-

ðîì "Ë³òåðàòóðíî¿ ãàçåòè". 1961-78 ðð.- äèðåêòîð

²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà ÀÍ Óê-

ðà¿íè, àêàäåì³ê ÀÍ Óêðà¿íè(1967).

Àâòîð êíèæîê: "Ïðî õóäîæí³ñòü", "Âèïàäêè ç

ïðàêòèêè", "Òàëàíò ³ íàðîä", "Ë³òåðàòóðà ³ æèò-

òÿ íàðîäó". Ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ³ì.

Ò.Ã. Øåâ÷åíêà (1978) çà êíèæêó "Ãóìàí³çì ³

ñîö³àë³ñòè÷íèé ðåàë³çì"; ëàóðåàò Ðåñïóáë³êàíñü-

êî¿ ïðåì³¿ â ãàëóç³ ë³òåðàòóðíî-õóäîæíüî¿ êðèòèêè

(1974).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1948 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Âîëîäèìèðñüê³é, 51/53.

Ïîìåð 4 ñ³÷íÿ 1984 ð. Ïîõîâàíèé ó Êèºâ³ íà

Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 52).
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ÌÈÊÎËÀ 
ØÀÌÎÒÀ 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü,
êðèòèê 

Àãàï³é Ïèëèïîâè÷ Øàìðàé íàðîäèâñÿ 3

æîâòíÿ 1896 ð. â ñ. Ìèðîï³ëë³ Êðàñíîï³ëüñüêîãî

ðàéîíó Ñóìñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Õàðê³âñüêèé äåð-

æàâíèé óí³âåðñèòåò (1921). 1920-30 ðð. âèêëàäàâ

óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðó â Õàðê³âñüêîìó ²íñòèòóò³

íàðîäíî¿ îñâ³òè. Ç 1944 ð. ïðàöþâàâ ó Êè¿âñüêîìó

äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³.

Îêðåìèìè âèäàííÿìè âèéøëè êíèæêè: "Óê-

ðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà", "Õàðê³âñüê³ ïîåòè 20-30 ðð.

Õ²Õ ñò.", "Ïåðøèé òâ³ð íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðà-

òóðè - "Åíå¿äà" ². Êîòëÿðåâñüêîãî", "Íàòàëêà

Ïîëòàâêà" ². Êîòëÿðåâñüêîãî", "Å.-Ò.-À. Ãîô-

ìàí". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ. 

Ïîìåð 7 êâ³òíÿ 1952 ð. Ïîõîâàíèé ó Êèºâ³ íà

Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 13).

ÀÃÀÏ²É 
ØÀÌÐÀÉ 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü
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Ê³ðà Îëåêñàíäð³âíà Øàõîâà íàðîäèëàñÿ 28

âåðåñíÿ 1926 ð. â Õàðêîâ³. Çàê³í÷èëà ô³ëîëîã³÷íèé

ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (1949). Äîê-

òîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê. Ïðîôåñîð êàôåäðè çà-

ðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî

óí³âåðñèòåòó. Ñåðåä òâîð³â: "Øàíäîð Ïåòåô³.

Æèòòÿ ³ òâîð÷³ñòü", "Äâàäöÿòü íàðèñ³â ïðî

óãîðñüêó ë³òåðàòóðó"; áàãàòüîõ ñòàòåé

â ïåð³îäèö³.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1981 ð. Ïðîæèâàëà ó Êèºâ³

â Ìèõàéë³âñüêîìó ïð., 9.

Ïîìåðëà 30 ãðóäíÿ 2003 ð. Ïîõîâàíà íà

Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà.

417

Ê²ÐÀ 
ØÀÕÎÂÀ 
êðèòèê,
ë³òåðàòóðîçíàâåöü

Ñåìåí Ìèõàéëîâè÷ Øàõîâñüêèé íàðîäèâñÿ
20 òðàâíÿ 1909 ð. íà õóòîð³ Ñèíÿê³âùèí³ (òåïåð ñ.
Á³ëîóñ³âêà) ×îðíóõèíñüêîãî ð-íó Ïîëòàâñüêî¿ îáë.
Çàê³í÷èâ Õàðê³âñüêèé ïåä³íñòèòóò (1932). Ïðà-
öþâàâ â ²íñòèòóò³ ë³òåðàòóðè ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà
ÀÍ ÓÐÑÐ, ó Õàðê³âñüêîìó òà Ëüâ³âñüêîìó óí³âåð-
ñèòåòàõ, â Óêðà¿íñüêîìó ïîë³ãðàô³÷íîìó ³íñòè-
òóò³. Äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê. 

Ñåðåä òâîð³â: "Ïðî Øåâ÷åíêà", "Ìèõàéëî
Êîöþáèíñüêèé", "Ïàâëî Òè÷èíà", "Òâîð÷³ñòü Âà-
ñèëÿ Ñòåôàíèêà", "Ìàéñòåðí³ñòü ²âàíà Ôðàí-
êà", "Ñâ³òîâà ñëàâà Øåâ÷åíêà", "10 ðîìàí³â òà ¿õ
àâòîðè", "Ïàâëî Òè÷èíà. Æèòòºïèñ ïîåòà ³ ãðî-
ìàäÿíèíà", "Þð³é Ñìîëè÷", "Ëåñÿ Óêðà¿íêà",
"Ðîìàíè Ïàâëà Çàãðåáåëüíîãî", "Êðèòèêà ³ ë³òå-
ðàòóðíèé ïðîöåñ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1939 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà Ðóñàí³âñüê³é íàáåðåæí³é, 12.

Ïîìåð 15 ÷åðâíÿ 1984 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñîâî-
ìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 41-8-11).

ÑÅÌÅÍ 
ØÀÕÎÂÑÜÊÈÉ
ë³òåðàòóðîçíàâåöü,
êðèòèê
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²ãîð Îëåêñàíäðîâè÷ Øâåäîâ íàðîäèâñÿ 5 ëèñ-
òîïàäà 1924 ð, â ì. Êëèìîâ³ Áðÿíñüêî¿ îáë. Ó÷àñ-
íèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Çàê³í÷èâ â³ää³ëåííÿ
æóðíàë³ñòèêè Öåíòðàëüíî¿ êîìñîìîëüñüêî¿ øêîëè
ïðè ÖÊ ÂËÊÑÌ (1948). Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³ÿõ
ãàçåò, áóâ ÷ëåíîì ðåïåðòóàðíî-ðåäàêö³éíî¿ êîëåã³¿
ïî äðàìàòóðã³¿ Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ÓÐÑÐ. Çà-
ñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ ÓÐÑÐ. 

Àâòîð êíèæêè "Àêòåðû", ìèñòåöòâîçíàâ÷î¿
êíèæêè "Àëåêñåé Âàñèëüºâ", äðàìàòóðã³÷íèõ
òâîð³â "Âðåìÿ äåéñòâèÿ-60-å ãîäû"; çá³ðêè
ïóáë³öèñòèêè "Èñêóññòâî óáåæäàòü"; ï'ºñ
"Ñêîðï³îí", "Ðîì áàðî"; äðàìàòè÷íèõ áàëàä
"Í³õòî ïðî íüîãî ùå íå çíàâ", "Òðåò³é Íîâèé
ð³ê", "Îñòàþñü ñàìèì ñîáîé". Ëàóðåàò Âñåñîþçíî-
ãî êîíêóðñó ìàéñòð³â ìèñòåöòâ (1970).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1954 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè, 20.

Ïîìåð 23 ëþòîãî 2001 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 49à-7-5(çë³âà).
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²ÃÎÐ 
ØÂÅÄÎÂ
ïðîçà¿ê, äðàìàòóðã

Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷ Øâåöü íàðîäèâñÿ 17
ñ³÷íÿ 1918 ð. â ñ. ²âàíêîâ³ Áîðèñï³ëüñüêîãî ð-íó
Êè¿âñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ïåä³íñòèòóò
(1941). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 

Ñåðåä êíèæîê: "Äîáðèé ðàíîê, Óêðà¿íî!",
"Ïîâ³íü", "Ã³ðñüê³ ïîòîêè", "Âåñåëêà", "Íå-
ñïîê³éíå ë³òî", "Ïðèë³òàéòå, ãóë³", "Îêñà-
ìèò³âêà", "Ãîñòèíö³", "Ìåæåíü", "Æèâå íàìèñ-
òî", "Â³äíàéäåíèé çîøèò", "Ãîñòèíö³", Òâîð³â
ó 2-õ ò., "Ñïîä³âàííÿ". Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ì. Â. Ñî-
ñþðè (1982), ïðåì³¿ ³ì. Ï. Òè÷èíè "×óòòÿ ºäèíî¿
ðîäèíè" (1988). 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1944 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ì.Êîöþáèíñüêîãî, 2, äå âñòàíîâëåíî ìå-
ìîð³àëüíó äîøêó.

Ïîìåð 21 ëþòîãî 1993 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 49À).

ÂÀÑÈËÜ 
ØÂÅÖÜ
ïîåò
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Òàðàñ Ãðèãîðîâè÷ Øåâ÷åíêî íàðîäèâñÿ 9 áå-
ðåçíÿ (25 ëþòîãî) 1814 ð. â ñ. Ìîðèíöÿõ  ×åð-
êàñüêî¿ îáëàñò³.

Òâîðè, íàïèñàí³ â ïåð³îä 1843-45 ðð., Øåâ-
÷åíêî íîòóâàâ ó àëüáîì "Òðè ë³òà". Öþ êíèæå÷êó
çàáðàëè æàíäàðìè ï³ä ÷àñ àðåøòó ïîåòà 1847 ð.
ó Êèºâ³. Ó òðàâí³ 1859 ð. Øåâ÷åíêî âè¿õàâ íà Óê-
ðà¿íó. Ïîë³ö³ÿ çíîâó éîãî çààðåøòóâàëà. Ï³ñëÿ äî-
ïèòó â Êèºâ³ ïîåòîâ³ âåëåíî âè¿õàòè äî Ïåòåðáóð-
ãà. Ñåðåä òâîð³â: "Êîáçàð", ïîåìè "Ãàéäàìàêè",
"Ãàìàë³ÿ", "Íåîô³òè"; ïîâ³ñò³: "Íàéìè÷êà",
"Âàðíàê", "Ìóçûêàíò"; â³ðø³: "Ñàäîê âèøíåâèé
êîëî õàòè", "Ìåí³ îäíàêîâî", "Çàïîâ³ò".

Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³: íà âóë. Âèøãîðîäñüê³é, 5,
Ãîãîë³âñüê³é, 9, â ïðîâóëêó Êîçèíîáîëîòíîìó, 8-à
(íèí³ - Øåâ÷åíêà). Â Êèºâ³ éîãî ³ì'ÿì íàçâàíî âó-
ëèöþ, áóëüâàð, ïëîùó, ïðîâóëîê, âñòàíîâëåíî
ïàì'ÿòíèê.

Ïîìåð Ò. Øåâ÷åíêî 10 áåðåçíÿ (26 ëþòîãî)
1861 ð. â Ïåòåðáóðç³. Áóâ ïîõîâàíèé íà Ñìîëåíñü-
êîìó êëàäîâèù³, àëå â òðàâí³ òë³í ïåðåâåçåíî
÷åðåç Êè¿â íà Óêðà¿íó ³ ïîõîâàíî íà ×åðíå÷³é
(íèí³-Òàðàñîâ³é) ãîð³ á³ëÿ Êàíåâà.
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ÒÀÐÀÑ
ØÅÂ×ÅÍÊÎ 
ïîåò

Âàëåíòèí Ïðîêîïîâè÷ Øåâ÷åíêî íàðîäèâñÿ

Ç0 áåðåçíÿ 1922 ð. ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó. Çàê³í÷èâ

Âèùó ïàðò³éíó øêîëó ïðè ÖÊ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè

(1954). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Íàãîðîäæåíèé îðäåíîì Ñëàâè 3-ãî ñòóïåíÿ ³

ìåäàëÿìè. Ïðàöþâàâ ïåðøèì ñåêðåòàðåì

Â³ííèöüêîãî îáêîìó êîìñîìîëó, áóâ íà

äèïëîìàòè÷í³é ðîáîò³

Àâòîð ï'ºñ: "Íåäîñï³âàíà ï³ñíÿ", "Äîëÿ

ðîçâ³äíèêà", "Òàºìíè÷èé çíàê", "Çóñòð³÷³

îï³âíî÷³", "Õëîïö³ ç ×îðíîãîðêè".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1973 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Äîíåöüê³é,5.

Ïîìåð 12 âåðåñíÿ 1976 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ëóê'ÿí³âñüêîìó â³éñüêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà

11-6-15).

ÂÀËÅÍÒÈÍ 
ØÅÂ×ÅÍÊÎ 
äðàìàòóðã
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Âàñèëü Àíäð³éîâè÷ Øåâ÷óê íàðîäèâñÿ Ç0
êâ³òíÿ 1932 ð. â ñ. Áàðàøàõ ªì³ëü÷èíñüêîãî ð-íó
Æèòîìèðñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé
óí³âåðñèòåò (1955). Ïðàöþâàâ ó ðåäàêö³¿ æóðíà-
ëó "Ï³îíåð³ÿ", íà ê³íîñòóä³¿ ³ì. Î.Ï. Äîâæåíêà,
â ðåäàêö³ÿõ ãàçåòè "Ë³òåðàòóðíà Óêðà¿íà" òà âè-
äàâíèöòâ³ "Äí³ïðî". Àâòîð çá³ðîê: "Ó òðóä³ çðîñ-
òàºìî", "Ã³ëêà ÿáëóí³", "Äîâãîíîã³ êîñàð³", "Íà
çåëåíîìó ðîçäîëë³"; íàðèñó "Ñèíî÷îê ñîíöÿ";
ë³ðè÷íî¿ çá³ðêè "Õîä³ìî âåñíó çóñòð³÷àòü!";
â³ðøîâàíîãî ïåðåñï³âó "Ñëîâî ïðî ²ãîð³â ïîõ³ä";
ïîâ³ñòåé "Ãîðîáèíî¿ íî÷³", "Â³òðèëà", "Òðóáëÿòü
ëåáåä³ íàä Ñëàâóòè÷åì", "Ï³ä â³÷íèì íåáîì"; ðî-
ìàí³â "Ïðåäòå÷à", "Ïîáðàòèìè, àáî Ïðèãîäè
äâîõ çàïîðîæö³â íà ñóõîäîë³, â ìîð³ òà ï³ä âîäîþ",
"Âåëåñè÷", "Çëàì", äèëîã³¿ ïðî Ò. Øåâ÷åíêà -
"Ñèí âîë³", "Òåðíîâèé ñâ³ò", "Ôåí³êñ", ðîìàí-
äèïòèõ "Ïðîùàííÿ ç ñàìèì ñîáîþ", çá³ðêà äðàìà-
òè÷íèõ ïîåì "Ðóñü ïåðâîöâ³òíà". Ïèñàâ ìóçèêó
íà âëàñí³ ïîåç³¿. 2002 ðîêó ðîäèíà âèäàëà çá³ðêó
"Ñòî ï³ñåíü". Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ì. Àíäð³ÿ Ãîëîâêà
çà äèëîã³þ ïðî Ò.Øåâ÷åíêà (1986 ð). 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1955 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 10, Ëèõà-
÷îâà 8 -Á, Êàâêàçüê³é, 11.

Ïîìåð Â. Øåâ÷óê 13 òðàâíÿ 1999 ð. Ïîõîâà-
íèé íà êëàäîâèù³ ñåëà ßñíîãîðîäêè, Ìàêàð³âñüêî-
ãî ðàéîíó, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.
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ÂÀÑÈËÜ 
ØÅÂ×ÓÊ 
ïîåò, ïðîçà¿ê

Ìèêîëà Ñïèðèäîíîâè÷ Øåðåìåò íàðîäèâñÿ

23 ãðóäíÿ 1906ð. â ì. Ìîãèëåâ³ (Á³ëîðóñü).

Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ²íñòèòóò íàðîäíî¿ îñâ³òè

(1929). Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿

â³éíè. Íàãîðîäæåíèé îðäåíîì ×åðâîíîãî Ïðàïîðà,

ìåäàëÿìè.

Ñåðåä òâîð³â: "Çèìà, âåñíà, ë³òî, îñ³íü",

"Ë³ðèêà ³ â³éíà", "Ó íàøèõ äðóç³â", "Äîðîãà

ó æèòòÿ", "²íä³éñüêèé çîøèò", "Äîðîãè äàëüí³",

"Ó äåíü íîâèé âäèâëÿþñÿ", "Ë³ë³ÿ Êàðàñòîÿíîâà",

"Ì³é ñâ³ò", "Ì³é íàéäîðîæ÷èé ñàìîöâ³ò", "Âèá-

ðàíå". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Ì.Êîöþáèíñüêîãî, 2.

Ïîìåð 31 æîâòíÿ 1986 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 33).

ÌÈÊÎËÀ 
ØÅÐÅÌÅÒ
ïîåò
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Àíàòîë³é ²âàíîâè÷ Øèÿí íàðîäèâñÿ 5 êâ³òíÿ
1906 ð. â óêðà¿íñüê³é ñëîáîä³ Áîðèñ³âö³ íà Á³ëãîðîä-
ùèí³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ë³ñîòåõí³÷íèé ³íñòèòóò
(1929). Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 

Ñåðåä êíèæîê: "Íà êðèæèí³", "Ðîçïëàòà",
"Çåìëåþ ð³äíîþ", "Íå çäàþñü!", "Ìàð'ÿíà",
"Òðàâíåâî¿ íî÷³", "Ëåëåêè", "Íà çàïîâ³òí³é
çåìë³", "Ìàã³ñòðàëü", "Ãðîçà", "Òèøêî", "²âà-
ñèê-Òåëåñèê", "Êîòèãîðîøêî", "ßëèíêà", "²âàí-
ìóæèöüêèé ñèí", "Ëåòþ÷èé êîðàáåëü" (³ îäíîé-
ìåííî¿ ê³íîïîâ³ñò³). Çà ðîìàíîì "Ãðîçà" òà êàç-
êîþ "Êîòèãîðîøêî" íà Êè¿âñüê³é ê³íîñòóä³¿ ³ì.
Î. Ï. Äîâæåíêà ñòâîðåíî êîëüîðîâ³ õóäîæí³
ô³ëüìè "Ãðîçà íàä ïîëÿìè" ³ "Ëåòþ÷èé êîðà-
áåëü". Çà ðîìàí "Õóðòîâèíà" óäîñòîºíèé ïðåì³¿
³ì. À. Ãîëîâêà (1980). 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1936 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà áóëüâàð³ Ëèõà÷îâà, 8-Á.

Ïîìåð 6 òðàâíÿ 1989 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-
âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 52-À). Àâòîð
ïàì'ÿòíèêà Ï.Ô.Ìîâ÷óí.
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ÀÍÀÒÎË²É 
ØÈßÍ
ïðîçà¿ê, 
äðàìàòóðã

²ðèíà ²ñà¿âíà Øêàðîâñüêà íàðîäèëàñÿ 10
÷åðâíÿ 1916 â Á³ë³é Öåðêâ³ íà Êè¿âùèí³ â ñ³ì'¿
ïèñüìåííèêà. Çàê³í÷èëà Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé
óí³âåðñèòåò (1940). Ïðàöþâàëà ó ïðåñ³, ó âèäàâ-
íèöòâ³ "Âåñåëêà". Ïèñàëà ðîñ³éñüêîþ òà óê-
ðà¿íñüêîþ ìîâàìè. 

Àâòîðêà êíèæîê: "Ñ³ì'ÿ Äåðåâñüêèõ", "Òàì,
äå ñòîÿâ êíÿæèé òåðåì", "Îêñàíà ²âàíåíêî";
ïîâ³ñòåé: "Íèêîãäà íå óãàñíåò", "Ä³òè íåñêîðåíî¿
îêîëèö³", çá³ðîê îïîâ³äàíü "Ãîðíèñò ïåðâîé áàçû",
"Äåâî÷êà, ïÿòàÿ ïî ñïèñêó", "Ôîíàðèê", "Áàíäüå-
ðà ðîññà".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1956 ð. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³
íà âóëèö³ Ì. Êîöþáèíñüêîãî, 2.

Ïîìåðëà 17 ëèñòîïàäà 1986 ð. 

²ÐÈÍÀ 
ØÊÀÐÎÂÑÜÊÀ
ïðîçà¿ê 
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²ñàé ²ñàêîâè÷ Øêàðîâñüêèé íàðîäèâñÿ 26 âå-

ðåñíÿ 1891 ð. â Á³ë³é Öåðêâ³ íà Êè¿âùèí³. Çàê³í÷èâ

ã³ìíàç³þ. Ïðàöþâàâ ó êè¿âñüê³é ïðåñ³. Äðóêóâàâ

ñòàòò³ ç ïèòàíü ë³òåðàòóðè ³ ìèñòåöòâà.

Ïèñàâ ºâðåéñüêîþ ìîâîþ. Àâòîð êíèæîê

îïîâ³äàíü ³ íàðèñ³â: "Ïåðøå òðàâíÿ", "Êîëãîñï",

"Â íîãó ç æèòòÿì", "Çàâîä íà áåðåç³"; ïîâ³ñòåé

òà ðîìàí³â: "Ìîìåíò", "Ñâ³òàíîê", "Ìåðàí",

òðèëîã³¿ "Îäåñà" (1938-1942).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ ×åëþñê³íö³â,15.

Ïîìåð 23 òðàâíÿ 1945 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàé-

êîâîìó êëàäîâèù³ (³íòåðíàö³îíàëüíà ä³ëÿíêà).
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²ÑÀÉ 
ØÊÀÐÎÂÑÜÊÈÉ
ïðîçà¿ê

Äìèòðî ßêîâè÷ Øëàïàê íàðîäèâñÿ 5 òðàâíÿ
1923 ð. â ñ. ßñèíîâàòå Áîðîâñüêîãî ð-íó íà
Õàðê³âùèí³, âèõîâóâàâñÿ â äèòÿ÷îìó áóäèíêó.
Íàâ÷àâñÿ â Óêðà¿íñüêîìó Êîìóí³ñòè÷íîìó ³íñòè-
òóò³ æóðíàë³ñòèêè, çàê³í÷èâ àñï³ðàíòóðó ïðè
Êè¿âñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ (1953).
Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðàöþâàâ çàñòóï-
íèêîì ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà ãàçåòè "Ìîëîäü Óê-
ðà¿íè", ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì ãàçåòè "Âå÷³ðí³é
Êè¿â". Êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð. 

Ñåðåä êíèæîê: "Þð³é Çáàíàöüêèé", "Îëåê-
ñàíäð Äîâæåíêî", "Âèñîêèé ïîë³ò", "Äðàìàòóðã³ÿ
íà ïîñòó", "Äðàìàòóðã³ÿ ³ ñó÷àñí³ñòü" òà "Ç ëþ-
áîâ'þ äî ñó÷àñíèêà", "Îáð³¿ ñó÷àñíî¿ äðàìè". Ëàó-
ðåàò ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ïðåì³¿ ³ì. Î. Êîðí³é÷óêà
(1987). 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1954 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ïèðîãîâà, 2.

Ïîìåð 24 ëèñòîïàäà 1995 ð. Ïîõîâàíèé íà
Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 52À-9-12).

ÄÌÈÒÐÎ 
ØËÀÏÀÊ
êðèòèê, 
ë³òåðàòóðîçíàâåöü
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Ìèõàéëî Þð³éîâè÷ Øìóøêåâè÷ íàðîäèâñÿ 11

ëèñòîïàäà 1913 ð. ó ì. Ðæèùåâ³ íà Êè¿âùèí³.

Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò. Ïðàöþâàâ

äèðåêòîðîì äèòÿ÷îãî áóäèíêó ¹11, æóðíàë³ñòîì

ó ìîëîä³æí³é ïðåñ³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Íàãîðîäæåíèé îðäåíîì òà ìåäàëÿìè.

Ñåðåä òâîð³â: “Ìàëåíüê³ ïàòð³îòè”,

“Äæåðåëî ðàäîñò³”, “Ñîëíöå íå óãàñàåò”, “Èäó íà

ñáëèæåíèå”, "Òåïëàÿ îñåíü", "Àóòîäàôå íà Ñî-

áîðíîé", "Ñîâåñòü", "Äâà Ãàâðîøà", "Ñîëîâ'¿íèé

ãàé", "Ïîäâèã ãåíåðàëà", "ß âàñ æäó". Ó ë³òçà-

ïèñ³ Ì.Øìóøêåâè÷à âèéøëè êíèãè ñïîãàä³â

Ò. Øàøëà, Ñ. Øóòîâà, Ð. Ãîðäèíñüêî¿, 3. Ñëþñà-

ðåíêà, Î. Äèïòàí.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1965 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Áóðì³ñòåíêà, 7/11.

Ïîìåð 16 ëþòîãî 2003 ð. 
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ÌÈÕÀÉËÎ 
ØÌÓØÊÅÂÈ×
ïðîçà¿ê, ïóáë³öèñò

ßðîñëàâ Ãíàòîâè÷ Øïîðòà íàðîäèâñÿ 15 âå-

ðåñíÿ 1922 ð. â ñ. Ñàëüíèö³ Õì³ëüíèöüêîãî ð-íó

Â³ííèöüêî¿ îáë. Íàâ÷àâñÿ ó Â³ííèöüêîìó ïåä³íñòè-

òóò³ (1940) òà â Àøõàáàäñüêîìó óí³âåðñèòåò³

(1947). Ïðàöþâàâ æóðíàë³ñòîì ó ìîëîä³æí³é

ïðåñ³. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 

Àâòîð çá³ðîê: "Ñâ³òëèé äåíü", "²ðàíñüêèé çî-

øèò", "Òâî¿ ë³òà" , "Ë³ðèêà", "Ìóæí³ñòü", "Çà-

ïîðîæö³", "Òè â ìîºìó ñåðö³", "Äóáîâå ëèñòÿ",

"Âèáðàíå", "Ë³ðèêà", "Ë³ðè÷íèé â³íîê", "Íå-

çàê³í÷åíèé çîøèò" (1972, ïîñìåðòíî), "Ïîåç³¿"

(1972, ïîñìåðòíî).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1946 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà áóëüâàð³ Ëèõà÷îâà, 8-Á.

Ïîìåð 13 ëèñòîïàäà 1956 ð. Ïîõîâàíèé íà

Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 43).

ßÐÎÑËÀÂ 
ØÏÎÐÒÀ
ïîåò
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Áîðèñ Ãåäàëüºâè÷ Øòåðí íàðîäèâñÿ 14 ëþòî-

ãî 1947 ð. â Êèºâ³. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëü-

òåò Îäåñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ìå÷íèêîâà.

Ïèñàâ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Àâòîð êíèã: "×üÿ

ïëàíåòà?", Ðûáà ëþáâè", "Ñêàçêè Çìåÿ ¥îðûíû-

÷à", "Çàïèñêè äèíîçàâðà".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1989 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà ïðîñïåêò³ Âîðîøèëîâà, òåïåð Ë³ñîâîìó, 9.

Ïîìåð 6 ëèñòîïàäà 1998 ð. 
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ÁÎÐÈÑ 
ØÒÅÐÍ
ïðîçà¿ê

Ìèêèòà Ìèõåéîâè÷ Øóìèëî íàðîäèâñÿ 10
÷åðâíÿ 1903 ð. â ñ. Ìèõàéë³âö³ Êàì'ÿíñüêîãî ð-íó
×åðêàñüêî¿ îáë. Íàâ÷àâñÿ â Õàðê³âñüêîìó ³íñòè-
òóò³ ñîö³àëüíîãî âèõîâàííÿ, çàê³í÷èâ ×åðêàñüêèé
ïåäòåõí³êóì òà ²íñòèòóò ê³íåìàòîãðàô³¿
ó Ìîñêâ³ (1938). 

Àâòîð êíèæîê: "Âàäà", "Óðîæàé", "Ãîëóáèé
çåí³ò", "Àêàäåì³ê Âëàñþê", "Ìàéñòåð âèñîêèõ
âðîæà¿â Òåðåç³ÿ Ãàáîâäà"; çá³ðêè îïîâ³äàíü äëÿ
ä³òåé: "Äå òè, ìîÿ ÷àº÷êî?", ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷-
íîãî íàðèñó "Îëåñü Ãîí÷àð"; ñöåíàð³þ õóäîæíüîãî
ô³ëüìó "Ïðîêóðîð ðåñïóáë³êè"; ïåðåêëàä³â òâîð³â
Ì. Ïðèøâ³íà, ×. Àéòìàòîâà, Â. Áèêîâà,
Ë. Í³êóë³íà, Î. Ðåêåì÷óêà, Ñ.Ñàðòàêîâà, Ì. Àìî-
ñîâà, ïîâ³ñòåé: "Êíÿãèíÿ" ³ "Ìóçèêàíò" Ò. Øåâ-
÷åíêà, ³ñòîðè÷íèõ ðîìàí³â Ì. Ñòàðèöüêîãî "Îñ-
òàíí³ îðëè" ³ "Êàðìåëþê".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ëåí³íà, íèí³ Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68.

Ïîìåð 8 áåðåçíÿ 1982 ð. Ïîõîâàíèé ó Êèºâ³
íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 33).

ÌÈÊÈÒÀ
ØÓÌÈËÎ 
ïðîçà¿ê, 
ïåðåêëàäà÷, 
ñöåíàðèñò
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²âàí Ñàâè÷ Ùåðáèíà íàðîäèâñÿ 2 ñåðïíÿ

1891ð. â ñ. Ëèõ³âö³ íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³. Çàê³í÷èâ

ó÷èòåëüñüêó ñåì³íàð³þ òà àñï³ðàíòóðó ïðè ë³òåðà-

òóðíîìó â³ää³ë³ ²íñòèòóòó ÷åðâîíî¿ ïðîôåñóðè â

Õàðêîâ³ (1934). Â÷èòåëþâàâ, ïðàöþâàâ ó âèäàâ-

íèöòâàõ, â ñèñòåì³ Óêðêíèãîòîðãó. 

Ïåðåêëàäàâ òâîðè Â. Êîðîëåíêà, À. ×åõîâà,

Ì. Ãîðüêîãî, ×. Àéòìàòîâà, Â. Ë³ïàòîâà, Ñ.Áà-

áàºâñüêîãî, Â. Êîæåâíèêîâà .

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1958 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ ªðåâàíñüê³é, 23.

Ïîìåð 21 ãðóäíÿ 1979 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 125-1-

11).
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²ÂÀÍ 
ÙÅÐÁÈÍÀ
ïåðåêëàäà÷

Âàñèëü Ìàòâ³éîâè÷ Ùîãîë³â íàðîäèâñÿ 18

òðàâíÿ 1904 ð. â ì. Êðàñíîãðàä³ íà Õàðê³âùèí³.

Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íàãîðîäæåíèé îð-

äåíîì òà ìåäàëÿìè. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò

òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà (1953). Ïðàöþâàâ ó òå-

àòðàõ. 

Ñåðåä òâîð³â: "Áåð³çêà", "Îäíîàêòí³ ï'ºñè",

"Îäíîàêòí³ êîìåä³¿", "Îñ³íí³ êâ³òè", "Çà áðà-

ìîþ", "Âåñíÿí³ ìåëîä³¿". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1973 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Âèøãîðîäñüê³é, 47-Â.

Ïîìåð 18 êâ³òíÿ 1987 ð. Ïîõîâàíèé íà Áàéêî-

âîìó êëàäîâèù³ Êèºâà (êîëóìáàð³é).

ÂÀÑÈËÜ 
ÙÎÃÎË²Â 
äðàìàòóðã
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Áåëà Ãåðìàíîâè÷ Þíãåð íàðîäèâñÿ 24 ñåðïíÿ

1920 ð. â ì. Ñ³ãåò³ (Ðóìóí³ÿ). Ç 1940 ð. æèâ â

Êèºâ³, ïðèéíÿâ ðàäÿíñüêå ãðîìàäÿíñòâî. Ó÷àñíèê

Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Çàê³í÷èâ Ë³òåðàòóðíèé

³íñòèòóò ³ì. Î. Ì. Ãîðüêîãî (1957). Ïðàöþâàâ ó

Äåðæàâíîìó êîì³òåò³ ç ê³íåìàòîãðàô³¿ ïðè Ðàä³

Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ. 

Ïèñàâ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Àâòîð ï'ºñ: "Òåíãå-

ðè Ãåçà", "Áåëàÿ ðîçà", "Çîëîòîé îðåõ", "Êàøòà-

íû ãîðÿò", "Ñåðãåé Êî÷óáåé", "Èâàíêî Çëàòîêóä-

ðûé", "Òàðàñ - ñîêîë ÿñíûé", "Ëàðèñà Ãîðäèåíêî";

çá³ðêè êàçîê äëÿ ä³òåé: "Äóáîâûå ëèñòüÿ"; ï'ºñè-

êàçêè "Ñîëíå÷íûé öâåòîê"; çá³ðêè ï'ºñ "Á³ëà òðî-

ÿíäà". Çà éîãî ñöåíàð³ºì âèéøîâ ô³ëüì "¯õ çíàëè

ò³ëüêè â îáëè÷÷ÿ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1958 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. Áðàò³ñëàâñüê³é, 26.

Ïîìåð 27 æîâòíÿ 1992 ð. Ïîõîâàíèé íà

Ì³ñüêîìó (Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà

38-1-3).

426

ÁÅËÀ 
ÞÍÃÅÐ
äðàìàòóðã

Âàñèëü Ëóêè÷ Þõèìîâè÷ íàðîäèâñÿ 12 ëèïíÿ
1924 ð. â ñ. Ñèíãàÿõ Êîðîñòåíñüêîãî ð-íó Æèòî-
ìèðñüêî¿ îáë. 1956 ð. çàê³í÷èâ Â³ííèöüêèé
ïåä³íñòèòóò. Ç 1960 ð. - â æóðíàë³ "Óêðà¿íà" î÷î-
ëþâàâ â³ää³ë ë³òåðàòóðè ³ ìèñòåöòâà, à ç 1976ð. -
çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà; â ãàçåòà
"Îñâ³òà". Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê êóëüòóðè Óê-
ðà¿íè.

Àâòîð çá³ðîê: "Ìàòåð³", "Íå ïðîéäó ñòî-
ðîíí³ì", "Âèáðàíå", "Ðîâåñíèêè ãðîç"; êíèæîê ãó-
ìîðèñòè÷íèõ â³ðø³â: "ßêèé ßê³â - òàêà é äÿêà",
"Âåñ³ëëÿ ç êâèòàíö³ºþ", "ªâàíãåë³º â³ä Ëóêè÷à",
"Âèâîäîê æàð-ïòèö³", "²ìåíà íå äèâèíà"; êíèæîê
ùåäð³âîê "Ùåäðèé âå÷³ð" òà âåñ³ëüíèõ ï³ñåíü
"Íà Ïîä³ëë³ - âåñ³ëëÿ"; çá³ðîê ï³ñåíü: "Íàãàäàþ
ï³ñíåþ", "Ñåðïàíêîâà çåìëÿ"; õîð-îïåðè "ßò-
ðàíñüê³ ³ãðè". Àâòîð ñë³â ï³ñí³ "À ëüîí öâ³òå ñèíüî-
ñèíüî". Òâîðè âèõîäèëè â ïåðåêëàä³ íà ðîñ³éñüêó
ìîâó.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1956 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Àðòåìà, òåïåð Ñ³÷îâèõ ñòð³ëüö³â, 59-À.

Ïîìåð 20 ëèïíÿ 2002 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñîâî-
ìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 19-2-56).

ÂÀÑÈËÜ 
ÞÕÈÌÎÂÈ× 
ïîåò
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Ñòåôàí (Ñåìåí) ßâîðñüêèé íàðîäèâñÿ 1658

ðîêó â øëÿõåòñüê³é óêðà¿íñüê³é ðîäèí³. Îñâ³òó çäî-

áóâàâ ñïåðøó â ßâîð³, à ç 1673 ð. - ó Êèºâî-Ìîãè-

ëÿíñüê³é àêàäåì³¿. Çíàííÿ ç ô³ëîñîô³¿ é òåîëîã³¿

óäîñêîíàëþâàâ ó êàòîëèöüêèõ îñâ³òí³õ çàêëàäàõ

Ëüâîâà, Ëþáë³íà, Ïîçíàí³ òà Â³ëüíî. Ïîâåðíóâ-

øèñü äî Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ àêàäåì³¿, âèêëàäàâ

êóðñè ç ïîåòèêè, ðèòîðèêè, ô³ëîñîô³¿. Òâîð÷³ñòü

Ñòåôàíà ßâîðñüêîãî º çíà÷íèì âíåñêîì ó äóõîâ-

íèé ïîñòóï íå ëèøå Óêðà¿íè. Çàëèøèâ ïî ñîá³ ÷è-

ìàëèé äîðîáîê ó ñôåð³ òåîëîã³¿, çîêðåìà ãðóíòîâíó

ïðàöþ "Êàì³íü â³ðè", ÿêà ïîçíà÷åíà àíòèïðîòåñ-

òàíòñüêîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ ³ òàê³ òâîðè, ÿê "Êîí-

êîðäàö³ÿ Ñâÿòîãî Ïèñüìà", "Ïðî öåðêâó", "Ïðî

Ñâÿòó Òð³éöþ".

Ïîìåð 27 ëèñòîïàäà 1722 ð. 
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ÑÒÅÔÀÍ 
ßÂÎÐÑÜÊÈÉ
ïèñüìåííèê, 
ïîåò

Ìèêîëà Ïàâëîâè÷ ßêóáåíêî íàðîäèâñÿ 28

òðàâíÿ 1921 ð. â ñ. Õàëà¿äîâîìó Ìîíàñòèðèùåíñü-

êîãî ð-íó ×åðêàñüêî¿ îáë. Ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿

â³éíè. Íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè

1-ãî ñò., ×åðâîíî¿ Ç³ðêè (äâîìà), "Çíàê Ïîøàíè"

òà ìåäàëÿìè. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ïåä³íñòèòóò

(1947). Ïðàöþâàâ äèðåêòîðîì âèäàâíèöòâ "Ìî-

ëîäü" òà "Âåñåëêà", ó âèäàâíèöòâ³ "Ðàäÿíñüêèé

ïèñüìåííèê". 

Ïåðåêëàâ òâîðè Ð. Ê³ìà, Ì. Ïðèëåæàºâî¿,

Ï. Âåðøèãîðè, Î. ×àêîâñüêîãî, Ã. Êóáëèöüêîãî,

Ì. Àí÷àðîâà, Ì. Àí÷èøê³íà, À. Êîïòÿºâî¿ . 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1970 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóë. ßê³ðà, 17 -À.

Ïîìåð 1 ñåðïíÿ 1998 ð. 

ÌÈÊÎËÀ 
ßÊÓÁÅÍÊÎ
ïåðåêëàäà÷
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Ëþáîâ Îëåêñàíäð³âíà ßíîâñüêà (ïñåâäîí³ìè
Åêóðòæà, Îìåëüêî Ðåï'ÿõ) íàðîäèëàñÿ Ç0 ëèïíÿ
1861 ð. â ñ. Ìèêîëà¿âö³ Áîðçíÿíñüêîãî ð-íó íà
×åðí³ã³âùèí³. Çàê³í÷èëà Ïîëòàâñüêèé ³íñòèòóò
øëÿõåòíèõ ä³â÷àò (1881). Ïðàöþâàëà â÷èòåëü-
êîþ â Ëóáåíñüêîìó ïîâ³ò³ íà Ïîëòàâùèí³, îð-
ãàí³çóâàëà òóò íåä³ëüíó øêîëó. Ï³ñëÿ 1905 ð. (ç
ïåðåðâàìè) æèëà â Êèºâ³, ïðîâîäèëà êóëüòóð-
íèöüêó ðîáîòó, áóëà ÷ëåíîì ë³òåðàòóðíî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ "Ïëóã", ÷ëåíîì "Ïðîñâ³òè".

Ïèñàëà ðîñ³éñüêîþ òà óêðà¿íñüêîþ ìîâàìè.
Àâòîðêà îïîâ³äàíü "Çëîä³éêà Îêñàíà", "Ñìåðòü
Ìàêàðèõè"; ïîâ³ñò³ "Ãîðîäÿíêà"; ï'ºñ "Áåç â³ðè",
"Â ï³äâàë³", "Ëþäñüêå ùàñòÿ", "Ë³ñîâà êâ³òêà",
"Æåðòâè", "Íà ñ³íîæàò³", "Ïîâåðíóñÿ ³ç Ñèá³ðó",
"ßê âîíè äîïîìàãàëè"; Òâîð³â ó 2-õ ò. 

Ïîìåðëà 1933 ð. Ïîõîâàíà íà Áàéêîâîìó êëà-
äîâèù³ â Êèºâ³ (ìîãèëà íå çáåðåãëàñÿ).
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ËÞÁÎÂ 
ßÍÎÂÑÜÊÀ
ïðîçà¿ê, 
äðàìàòóðã

Þð³é ²âàíîâè÷ ßíîâñüêèé íàðîäèâñÿ 27 ñåðï-
íÿ 1902 ð. íà õóòîð³ Ìàºðîâîìó, òåïåð ñ. Íå÷à¿âêà
Êîìïàí³¿âñüêîãî ð-íó Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáë. 1922-23
ðð. â÷èâñÿ íà åëåêòðîòåõí³÷íîìó ôàêóëüòåò³
Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó. 1941-46 ðð.
áóâ â³äïîâ³äàëüíèì ðåäàêòîðîì æóðíàëó "Óê-
ðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà" ("Â³ò÷èçíà"), ÿêèé âèäàâà-
ëè â Óô³, Ìîñêâ³, Êèºâ³. ßê êîðåñïîíäåíò öåíò-
ðàëüíèõ ³ ðåñïóáë³êàíñüêèõ ãàçåò, ¿çäèâ íà ôðîíò
ï³ä Õàðê³â òà Êè¿â, áóâ íà Íþðíáåðçüêîìó ïðî-
öåñ³. 

Ñåðåä òâîð³â: "Ìàéñòåð êîðàáëÿ", "×îòèðè
øàáë³", "Âåðøíèêè", "Æèâà âîäà", "Ìèð"; ï'ºñè
"Äóìà ïðî Áðèòàíêó", "Ïîòîìêè", "Ñèí äè-
íàñò³¿", "Äðàìàòè÷í³ òâîðè"; Çá³ðêà òâîð³â ó 4-õ
ò., "Âèáðàíå", Òâîðè â 2-õ ò., Òâîðè â 5-òè ò.,
Òâîðè â 5-òè ò. Çà êíèæêó "Êè¿âñüê³ îïîâ³äàííÿ"
óäîñòîºíèé Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ÑÐÑÐ (1949).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1934 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë. Ëåí³íà, òåïåð Á.Õìåëüíèöüêîãî, 68, äå
âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëüíó äîøêó. Âóëèöÿ â Êèºâ³
íàçâàíà éîãî ³ì'ÿì. Â ñ. Íå÷à¿âö³ ³ñíóº ìåìîð³àëü-
íèé ìóçåé òà âñòàíîâëåíî ïàì'ÿòíèê.

Ïîìåð Þ. ßíîâñüêèé 25 ëþòîãî 1954 ð., ïîõî-
âàíèé â Êèºâ³ íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 2,
öåíòðàëüíà àëåÿ). Àâòîðè ïàì'ÿòíèêà - ñêóëüï-
òîð ².Â.Ìàêîãîí òà àðõ³òåêòîð Ï.Ô.Êîñòèðêî.

ÞÐ²É 
ßÍÎÂÑÜÊÈÉ 
ïðîçà¿ê
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Àíäð³é Ãðèãîðîâè÷ ßðìóëüñüêèé íàðîäèâñÿ

29 ñåðïíÿ 1934 ð. â ñ. ×àóñîâîìó-2 Ïåðâîìàéñüêî-

ãî ð-íó Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáë. Çàê³í÷èâ Îäåñüêèé äåð-

æàâíèé óí³âåðñèòåò (1957). Ïðàöþâàâ ó ïðåñ³,

â Îäåñüêîìó êíèæêîâîìó âèäàâíèöòâ³, ðåäàêòî-

ðîì âèäàâíèöòâà "Ïðîì³íü", Ïîë³òâèäàâó Óê-

ðà¿íè, ñïåöêîðîì ãàçåòè "Ë³òåðàòóðíà Óêðà¿íà". 

Àâòîð çá³ðîê: "Ùåäðå äæåðåëî", "Çåìí³ äî-

ðîãè", "Îñâ³ä÷åííÿ", "Îêòàâè ãðîìó", "Îáëè÷÷ÿì

äî âåñíè", "Äîâ³ð'ÿ", "Ïîåìà äóø³". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1963 ð. ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà

áóëüâàð³ Äðóæáè íàðîä³â, 3.

Ïîìåð 10 ëþòîãî 1996 ð. Ïîõîâàíèé íà Ë³ñîâî-

ìó êëàäîâèù³ Êèºâà (ä³ëÿíêà 108-16-36).
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ÀÍÄÐ²É 
ßÐÌÓËÜÑÜÊÈÉ
ïîåò

Ìèêîëà Ïðîêîïîâè÷ ßðîâèé íàðîäèâñÿ 28
æîâòíÿ 1914 ð. â Îäåñ³. Íàâ÷àâñÿ â Êè¿âñüêîìó
ê³íîòåõí³êóì³, çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò
Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó (1951). Ïðà-
öþâàâ íà Êè¿âñüê³é ê³íîñòóä³¿ õóäîæí³õ ô³ëüì³â,
êîíñóëüòàíòîì êàá³íåòó ìîëîäîãî àâòîðà Ñï³ëêè
ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè. 

Àâòîð êíèæîê ãóìîðó òà ñàòèðè: "Îäâåðòî
êàæó÷è", "Áðèþ÷èì ïîëüîòîì", "Äîðîãå îïóäàëî",
"Ïîëèíîâèé áóêåò", "² êîõàííÿ, ³ âåòî", "Ã³ïåðáî-
ëà - âñå ìîæå", "Ô³íàëüíèé ñâèñòîê", "Ãðàö³¿ òà
ðåïóòàö³¿", "Âåñåëèé ñòàðò", "Íåìîâ ó êàëåéäî-
ñêîï³", "Ãóìîð ³ ñàòèðà"; ïðîçîâîãî òâîðó
"Ïîâ³ñòü ïðî òîâàðèøà Åâð³êó". 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1962 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóë.×êàëîâà, òåïåð Î.Ãîí÷àðà, 52.

Ïîìåð 1 êâ³òíÿ 2001 ð. 

ÌÈÊÎËÀ 
ßÐÎÂÈÉ 
ïîåò, ïðîçà¿ê
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Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷ ßòêî (ßò÷åíêî) íàðî-

äèâñÿ 11 ëèñòîïàäà 1903 ð. â ì. ×åðí³ãîâ³.

Çàê³í÷èâ ³íñòèòóò ê³íåìàòîãðàô³¿ â Îäåñ³. Ïðà-

öþâàâ ñöåíàðèñòîì Îäåñüêî¿ ³ Êè¿âñüêî¿ ê³íî-

ñòóä³é. 

Îêðåìèìè âèäàííÿìè âèéøëè: äðàìà "Äæå-

ðåëî æèòòÿ", ïîâ³ñòü "Îêðèëåí³", çá³ðêè íàðèñ³â

"Õë³áîäàð", "Êðîêàìè ñåìèð³÷êè", "Ñêîðåí³ áëèñ-

êàâèö³", "ª â Êèºâ³ Íèâêè"; çá³ðêè îïîâ³äàíü ³

ïîâ³ñòåé "Ìè ðàçîì â äîðîç³", "Ïî òîé á³ê æèò-

òÿ", "Ëþäè é õë³á", "Ãîëóáèé øëÿõ".

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1941 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³ íà

áóëüâàð³ Ëèõà÷îâà, 8-Á.

Ïîìåð Ì. ßòêî 12 áåðåçíÿ 1968 ð. Ïîõîâàíèé

ó Êèºâ³ íà Çâ³ðèíåöüêîìó êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 5-1-

24). 
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ÌÈÊÎËÀ 
ßÒÊÎ 
ïðîçà¿ê 

Ëàðèñà Àíäð³¿âíà ßùåíêî íàðîäèëàñÿ 26 áå-

ðåçíÿ 1888 ð. â ì. Áðîâàðàõ íà Êè¿âùèí³. Çàê³í÷è-

ëà Âèù³ ïåäàãîã³÷í³ êóðñè (1916), â÷èòåëþâàëà, 

Ïåðåêëàäàëà òâîðè Î. Ãåðöåíà, Ì. Ãîðüêîãî,

Í. Êðóïñüêî¿, Ã. Óñïåíñüêîãî, Ô.Ãëàäêîâà,

Ô. Ïàíôüîðîâà, À. Ãàéäàðà, Ã. Ìàðêîâà, Ê. Ïàóñ-

òîâñüêîãî.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1956 ð. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³

íà âóëèö³ ×åðâîíîàðì³éñüê³é, òåïåð Âåëèê³é Âà-

ñèëüê³âñüê³é, 5.

Ïîìåðëà 29 ÷åðâíÿ 1980 ð. Ïîõîâàíà íà

Ì³ñüêîìó(Áåðê³âö³) êëàäîâèù³ (ä³ëÿíêà 61-37-

44).

ËÀÐÈÑÀ 
ßÙÅÍÊÎ
ïåðåêëàäà÷êà
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Âàëåð³é Ïàâëîâè÷ ²ëëÿ íàðîäèâñÿ 23 ÷åðâíÿ

1939 ð. â ì. Áàëàêëàâ³ Êðèìñüêî¿ îáëàñò³. Îñâ³òà

âèùà. Ïðàöþâàâ ðåäàêòîðîì æóðíàëó "Îñíîâà".

Àâòîð çá³ðîê: "Çà òóìàíàìè êîâàë³",

"Ñâàðãà".

Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ìåí³ Â. Ñèìîíåíêà.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1990 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³

íà âóëèö³ Òàìïåðå 17/2.

Ïîìåð 27 ëèïíÿ 2005 ð.
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ÂÀËÅÐ²É 
²ËËß
ïîåò

Â³êòîð Ìàêñèìîâè÷ Êîðäóí íàðîäèâñÿ 20
ñåðïíÿ 1946 ð. â ñ. Âàñèêîâè÷àõ Êîðîñòåíñüêîãî
ðàéîíó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. Â 1964 ð. âñòóïèâ
äî Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó òà áóâ âèêëþ÷åíèé ç
3-ãî êóðñó, ïîòðàïèâøè äî ñïèñêó "ïîë³òè÷íî íå-
áëàãîíàä³éíèõ". Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò òå-
àòðàëüíîãî ìèñòåöòâà. Ïðàöþâàâ ó âèäàâíèöòâ³
"Ìèñòåöòâî". Ñåêðåòàð ïððàâë³ííÿ Ñï³ëêè
òåàòðàëüíèõ ä³ÿ÷³â  Óêðà¿íè.

Ñåðåä òâîð³â: "Çåìëÿ íàòõíåííà", "Ï³ñåíüêè
ç ìàìèíîãî íàïåðñòêà", "Ñëàâ³ÿ", "Êóù âîãíþ",
"Ñîíöåñòîÿííÿ", "Òðàâà íàä òðàâîþ". Îêðåì³
â³ðø³ äðóêóâàëèñÿ â ïåðåêëàäàõ ïîëüñüêîþ, åñ-
òîíñüêîþ, ëàòèñüêîþ, êàçàõñüêîþ, í³ìåöüêîþ, ïîð-
òóãàëüñüêîþ òà ³í. ìîâàìè.

Ëàóðåàò ïðåì³é: ³ìåí³ Ï. Òè÷èíè òà Ôîíäó
Àíòîíîâè÷³â (ÑØÀ). 

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1987 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ãë³áîâà, 16.

Ïîìåð 3 âåðåñíÿ 2005 ðîêó. Ïîõîâàíèé íà
êëàäîâèù³ Âèøíåâîãî íà Êè¿âùèí³.

Â²ÊÒÎÐ 
ÊÎÐÄÓÍ
ïîåò
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Íàä³ÿ Îëåêñàíäð³âíà Íåïîðîæíÿ íàðîäèëàñÿ
9 âåðåñíÿ 1949 ð. â ì. ßãîòèí³ íà Êè¿âùèí³.
Çàê³í÷èëà Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò. Êàíäèäàò ô³ëî-
ëîã³÷íèõ íàóê. Íàãîðîäæåíà Ïî÷åñíîþ Ãðàìîòîþ
Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Ëèòâè.

Ïðàöþâàëà ÿê ïåðåêëàäà÷ ç ëèòîâñüêî¿ òà
ñåðáîõîðâàòñüêî¿ ìîâ. Â ¿¿ ïåðåêëàäàõ íàäðóêîâàíî
òâîðè ëèòîâñüêèõ ïèñüìåííèê³â Ð. Áóäð³ñà, Â.
Áóáí³ñà, Â. Ìèêîëàéò³ñà-Ïóò³í³ñà, Â. Æ³ë³íñêàé-
òå, À. Ëàóð³í÷þêàñà; ñåðáîõîðâàòñüêèõ - Ä. Ñóøè-
÷à, Ì. Àëå÷êîâè÷à, Á. ×îïè÷à, Ä. Îáëàêà òà ³í. Àâ-
òîðêà áàãàòüîõ íàóêîâèõ ðîá³ò, äîñë³äæåíü, ³ñòî-
ðè÷íèõ ñòàòåé, ë³òåðàòóðíèõ ³ ïîåòè÷íèõ òâîð³â.
Çàñíóâàëà Ëèòîâñüêî-óêðà¿íñüêèé ôîíä ³ì.Òàðàñà
Øåâ÷åíêà. Ïåðåâèäàëà ïåðøèé ïîëüñüêîìîâíèé
"Êîáçàð" Ò.Øåâ÷åíêà. Áóëà ãîëîâîþ Àñîö³àö³¿ óê-
ðà¿í³ñò³â Ëèòâè.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1989 ð. Ïðîæèâàëà ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ðàéäóæí³é, 11-À.

Ïîìåðëà 26 ëèñòîïàäà 2004 ð. Ïîõîâàíà íà
ì³ñüêîìó êëàäîâèù³ ì. ßãîòèíà íà Êè¿âùèí³,
ïîðÿä ç áàòüêîì, ïèñüìåííèêîì Íåïîðîæí³ì
Îëåêñàíäðîì Ñòåïàíîâè÷åì.
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ÍÀÄ²ß 
ÍÅÏÎÐÎÆÍß
ïåðåêëàäà÷

Îðà÷ (Êîìàð) Îëåã Þõèìîâè÷ íàðîäèâñÿ 6
ëþòîãî 1940 ð. ó ñ. Áëàãîâ³ùåíö³ Êóéáèøåâñüêîãî
ðàéîíó íà Çàïîð³ææ³. Çàê³í÷èâ ³ñòîðèêî-ô³ëî-
ëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Äîíåöüêîãî ïåä³íñòèòóòó.

Àâòîð ïîåòè÷íèõ çá³ðîê: "Ïîäîðîæíèê",
"Çåìëÿ íà âèäíîêîë³", "Ïåðåä÷óòòÿ", "Çèìíèå
æàâîðîíêè", "Äîëîí³", "Íàïèñè íà ñí³ãó", "Ïî-
åç³¿", "Ñâÿòî ñï³ëîãî ëèñòÿ", "Ïîåç³¿"; êíèæêè
îïîâ³äàíü "Çà á³ëèì ïåðåâàëîì"; êíèæîê äëÿ
ä³òåé: "Æóðàâëèêîâà ï³ñíÿ", "Áåðåçíåâ³ ñâ³òàí-
êè", "Õòî äå æèâå", "Äðóæíà ñ³ìåéêà", "Äîâãå
ë³òî". Îêðåì³ òâîðè ïåðåêëàäàëèñÿ ðîñ³éñüêîþ ìî-
âîþ. Ó éîãî ïåðåêëàäàõ âèéøëè êíèæêè Â. Øóëü-
æèêà "Ìîðñüêà ç³ðêà", Äæàí-ñ³ Ê³ìîíêî "Òàì, äå
á³æèòü Ñóêïààé", "ßêóòñüê³ íàðîäí³ êàçêè", "Àë-
òàéñüê³ íàðîäí³ êàçêè". Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ìåí³ Ëåñ³
Óêðà¿íêè.

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1967 ð. Ïðîæèâàâ ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ñàêñàãàíñüêîãî, 59-Á.

Ïîìåð 12 ñåðïíÿ 2005 ð.

ÎËÅÃ 
ÎÐÀ×
ïîåò, ïðîçà¿ê, 
ïåðåêëàäà÷
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Îëüãà Ìèêîëà¿âíà Ãðàäàóñêåíº (Êîâàëåíêî)
íàðîäèëàñÿ  10 ëþòîãî 1920 ðîêó â ñ.Ãåðìàí³âö³
Îáóõ³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.   Çàê³í÷èëà
Êè¿âñüêèé ìåäè÷íèé ³íñòèòóò. Ó÷àñíèê Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè, ìàëà íàãîðîäè. Æèëà ó Â³ëüíþñ³ â³ä
1947 ðîêó. Ïðàöþâàëà ë³êàðåì-îðäèíàòîðîì
(1948-65), çàâ³äóâà÷åì â³ää³ëó î÷íèõ çàõâîðþ-
âàíü (1965-76) ó ë³êàðí³. 

Ç ëèòîâñüêî¿ ïåðåêëàëà ðîìàíè: À. Áºëÿóñ-
êàñ - "Êàóíàñüêèé ðîìàí" (1970), Ì. Ñëóöê³ñ
"Ñõîäè â íåáî" (1973), Â. Áóáí³ñ "Ñïðàãëà çåì-
ëÿ", "Ï³ä ë³òí³ì íåáîì", "Êâ³òóâàííÿ íåñ³ÿíîãî
æèòà", Þ. Áàëòóø³ñ "Ñêàçàííÿ ïðî Þçó" (1984),
É. Àâ³æþñ "Äÿã³ìàé" (1988); ïîâ³ñò³: Â. Äàóòàð-
òàñ "Áëàêèòí³ þíãè" (1975), Ñ. Øàëüòÿí³ñ "Äóî-
êèøê³ñ" (1985); çá³ðíèêè "Ëèòîâñüê³ íàðîäí³ êàç-
êè" (1972),. "Ëèòîâñüêèé ãóìîð" (1972) òà ðÿä
òâîð³â äëÿ ä³òåé. 

×ëåí ÍÑÏÓ ç 1996 ðîêó. Ïðîæèâàëà â Êèºâ³
íà âóëèö³ Ðàéäóæí³é.

Ïîìåðëà 15 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó. Ïîõîâàíà ó
Â³ëüíþñ³.
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ÎËÜÃÀ
¥ÐÀÄÀÓÑÊÅÍª
ïåðåêëàäà÷

Ìàðãàðèòà Þð³¿âíà Ìàëèíîâñüêà íàðîäèëàñÿ
22 ëèñòîïàäà 1941 ð. â ñ. Óéì³ Ëîêà÷èíñüêîãî ðàéî-
íó Âîëèíñüêî¿ îáë. â ñåëÿíñüê³é ðîäèí³. Ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ ñåðåäíüî¿ øêîëè ÷îòèðè ðîêè ïðàöþâà-
ëà â ðàéîííèõ ãàçåòàõ íà Âîëèí³. Çàê³í÷èëà ôà-
êóëüòåò æóðíàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó
(1966). Ïðàöþâàëà â ðåäàêö³¿ æóðíàëó "Â³ò÷èç-
íà", çàñòóïíèêîì ðåäàêòîðà "Ë³òåðàòóðíî¿ Óê-
ðà¿íè", íà ê³íîñòóä³¿ ³ì. Î. Ï. Äîâæåíêà,
â³äïîâ³äàëüíèì ñåêðåòàðåì êîì³ñ³¿ ïî äðàìàòóðã³¿
â àïàðàò³ ÑÏÓ.  

Àâòîðêà êíèæîê ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ íà-
ðèñ³â òà ñòàòåé "Ñèíòåç âàæêî¿ âîäè" (1967),
"Ëþáîâ äî æèòòÿ" (1968), "Îëåñü Ãîí÷àð"
(1971), "Äðåâî äðóæáè (Ëåîí³ä Ëåîíîâ ³ Óê-
ðà¿íà)" (1979); ðîìàí³â "Ãðèìó÷³ îçåðà" (1977),
"Ïîë³ññÿ" (1980).

Ëàóðåàò Âñåñîþçíîãî ë³òåðàòóðíîãî êîíêóðñó
³ì. Ì. Îñòðîâñüêîãî (1979).

×ëåí ÑÏ ÑÐÑÐ ç 1965 ð. Ïðîæèâàëà ó Êèºâ³
íà âóëèö³ Ñóâîðîâà, 3.

Ïîìåðëà 22 æîâòíÿ 1983 ð.

ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ 
ÌÀËÈÍÎÂÑÜÊÀ 
êðèòèê, ïðîçà¿ê
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¯̄õõ   ííååììàà   --   ââîîííèè
ææèèââóóòòüü
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ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â

Ìè çàâæäè ìàºìî ïàì’ÿòàòè ñâ³÷êó â ðóêàõ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà ³ éîãî ñëîâà: “ß âàì ç òîãî ñâ³òó ñåðöåì
óñì³õíóñÿ”, -  â³í ³ íèí³ ç íàìè, ïðîìîâëÿº ÿê æè-

âèé. Óêðà¿íà, íà ìîº ïåðåêîíàííÿ, âèæèëà é âèòðèìàëà ëèøå çàâäÿ-
êè Øåâ÷åíêîâîìó “Êîáçàðþ”, ñëîâî ¿¿ îáåð³ãàëî, ÿê îòå ñâ³òëî é
òåïëî ç Òàðàñîâèõ äîëîíü.

Çà ÷àñ, êîëè ÿ ãîòóâàâ öþ êíèæêó, ñâ³äîì³ñòü ìîÿ ñòàëà ³íøîþ.
Â³äâ³äóþ÷è ìîãèëè êè¿âñüêèõ ïèñüìåííèê³â, íà òâîðàõ ÿêèõ ÿ ôîð-
ìóâàâñÿ ³ çáàãà÷óâàâñÿ äóõîâíî, ÿê ³ ì³ëüéîíè óêðà¿íö³â, ïî-íîâîìó
â³äêðèâ ñóòü æèòòÿ. Äëÿ ìåíå ö³ ëþäè - ñèíè ³ äî÷êè ð³äíî¿ çåìë³,
ÿê³ ñòàëè ñòîâïàìè ïîåç³¿, ïðîçè, äðàìàòóðã³¿, ãóìîðó, ï³äìóðêàìè
ñâ³äîìîñò³ íàøî¿. Ìè âæå íå ìîæåìî â³äðåêòèñÿ àí³ â³ä íèõ, àí³ â³ä
¿õí³õ òâîð³â, ÿê³ ñòàëè ÷àñòèíêîþ íàøî¿ êóëüòóðè, íàøî¿ óêðà¿íñüêî¿
äîë³. Âîíè äóõîâí³ ïðîðîêè!

ß ùàñëèâèé, ùî ç áàãàòüìà ³ç ñòîëè÷íèõ ïèñüìåííèê³â
çóñòð³÷àâñÿ, òîìó íèí³ ïðèõîäæó äî ¿õí³õ ìîãèë ÿê íà ñïîâ³äü, ³ ðà-
äèé, ùî ìàþ òàêó ñïàäùèíó, ì³öíó äóõîâíó îïîðó, çàêëàäåíó öèìè
òâîðöÿìè Ñëîâà. Âîíè çàëèøèëèñÿ äëÿ ìåíå æèâèìè, ìîëîäèìè ³
òàëàíîâèòèìè. Çäàºòüñÿ, íåùîäàâíî ìè ðó÷êóâàëèñÿ,  ÿ ñëóõàâ ¿õ
âèñòóïè ç³ ñöåíè, ç òåëååêðàíó, ðàä³î...

Îñèðîò³ëà, äóõîâíî çá³äí³ëà íàøà ë³òåðàòóðà, âòðàòèâøè ïèñü-
ìåííèê³â - ôðîíòîâèê³â, ÿê³ ïåðîì ³ çáðîºþ çàõèùàëè ð³äíó çåìëþ
â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â.

Ó ïåðåë³êó “Ñòîëè÷íîãî íåêðîïîëÿ ïèñüìåííèê³â” - ³ìåíà òèõ,
õòî ñâîºþ ïðàöåþ, äóìêîþ ³ áîðîòüáîþ çì³öíþâàâ äóõîâí³ñòü íàö³¿,
õòî, ÿê ç³ðêè ×óìàöüêîãî øëÿõó, âêàçóâ íàì äîðîãó ó ìàéáóòíº.
Àëå ç³ðêè çãàñëè... Ìàáóòü æå, áåç ö³º¿ ïóò³âíî¿ çîð³ íàì ³ äîâî-
äèòüñÿ íàâïîìàöêè áîðñàòèñÿ â ï³òüì³ äåðæàâîòâîðåííÿ. ¯õ íåìàº
- àëå âîíè æèâóòü ó íàøèõ ñåðöÿõ, ³ äîïîêè ìè ¿õ ïàì’ÿòàòèìåìî, ¿õíÿ
â³÷í³ñòü áåçìåæíà.                          

Àâòîð
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Ãðóïà óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ³ç Ìàêñèìîì Ãîðüêèì. 1928 ð³ê.

Ñâ³òî÷³ óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåíñòâà. 1930-³ ðîêè.
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Òåðåíü Ìàñåíêî ³ Âîëîäèìèð Ñîñþðà ñåðåä øàíóâàëüíèê³â Äîíáàñó. 1950 ð³ê.

Óêðà¿íñüê³ òà á³ëîðóñüê³ “ìîëîäíÿê³âö³”. Ñåðåä íèõ: Ëåîí³ä Ïåðâîìàéñüêèé, Áîðèñ
Êîâàëåíêî, ²âàí Ñåí÷åíêî, Ëåîí³ä Ñì³ëÿíñüêèé, ²âàí Ìîìîíò. 

Êè¿â, òðàâåíü 1828 ðîêó.
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×ëåíè Â³ëüíî¿ Àêàäåì³¿ ïðîëåòàðñüêî¿ ë³òåðàòóðè (ÂÀÏË²ÒÅ).

Ñïðàâà - íàë³âî: Îëåñü Ãîí÷àð, Ëåîí³ä Êîâàëåíêî ³
Ãðèãîð³é Ê³ïí³ñ â Á³ë³é Öåðêâ³.  

Ôîòî Âàëåíòèíè Ãîí÷àð.1985 ð³ê.

Òåðåíü Ìàñåíêî: îñòàííº ôîòî.
Âåñíà, 1970 ð³ê.
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Ã.Êîñèíêà â ãðóï³ ç Á.Àíòîíåíêîì-Äàâèäîâè÷åì, Ìàð³ºþ Ãàëò÷,
ª.Ïëóæíèêîì, Â.Ï³äìîãèëüíèì.

Çë³âà - íàïðàâî: Ì.Ðèëüñüêèé, Ì.Çåðîâ ³  Ï.Ôèëèïîâè÷. 1920-ò³ ðîêè.
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Íà â³äáóäîâ³ Õðåùàòèêà ³ ïèñüìåííèêè - (çë³âà-íàïðàâî) Þð³é ßíîâñüêèé,
Ìàêñèì Ðèëüñüêèé,  Ïàâëî Òè÷èíà. 1944 ð³ê.

Ìàêñèì Ðèëüñüêèé (ñèäèòü â öåíòð³) íà â³äïî÷èíêó â êîë³ òîâàðèø³â â Áóäèíêó
ðèáàëêè ³ ìèñëèâöÿ ³ìåí³ Î.Âèøí³. Ñåëî Êðèíêè, ñåðïåíü 1962 ðîêó.
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Íà â³äáóäîâ³ Õðåùàòèêà êè¿âñüê³ ïèñüìåííèêè:Ìàêñèì Ðèëüñüêèé, Ïàâëî Òè÷èíà,
Ïåòðî Ïàí÷, Âîëîäèìèð Ñîñþðà. 1945 ð³ê.

Ó÷àñíèêè íàðàäè ïèñüìåííèê³â-ôðîíòîâèê³â: À.Õîðóíæèé, Ë.Äìèòåðêî, Ñ.Æóêîâ,
Ñ.Áîðçåíêî, Ë.Âèøåñëàâñüêèé, Î.Áàçèëåâñüêèé, À.Ìàëèøêî, À.Øìèãåëüñüêèé. Ñåëî

Òîêè íà Òåðíîï³ëüùèí³, òðàâåíü 1944 ðîêó.

НБ
 Н
ПУ

 ім
ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



Îñòàï Âèøíÿ ç òîâàðèøàìè ïåðåä ïîëþâàííÿì. Êðèíêè. 1956 ð³ê.

Äìèòðî Ìóñ³ºíêî çà ðîáîòîþ. 
Ëþòèé 1970 ðîêó.
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Ãåííàä³é Ë³òíåâñüêèé ³ Âàñèëü Ìîðóãà (çë³âà íàïðàâî) íà Øèïö³ (Áîëãàð³ÿ). 14
òðàâíÿ 1989 ð³ê. Çà ï³âãîäèíè äî àâòîêàòàñòðîôè...

Ïîåòåñà Âàëÿ Òêà÷åíêî.
Ïàâëî Òè÷èíà ³ Ëåîí³ä

Âèøåñëàâñüêèé. ²ðï³íü 1966 ð³ê.
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Ïèñüìåííèê ³ç Êè¿âùèíè Âîëîäèìèð Êîñîâñüêèé ç ìàò³ð’þ.

Äèòÿ÷èé ïèñüìåííèê Ãðèöüêî Áîéêî ñåðåä ñâî¿õ óëþáëåíèõ ÷èòà÷³â.
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Ìàêñèì Ðèëüñüêèé ³ Àíäð³é
Ìàëèøêî â Ãîëîñ³ºâ³.

Ñåðã³é Âîñêðåêàñåíêî ³ Âàñèëü Êîçà÷åíêî.
²ðï³íü. 1950 ð³ê.

Çë³âà - íàïðàâî: Âàñèëü Øâåöü, Â³ðà ªí³íà 
³ Ìèêîëà Øåðåìåò. 1960 ð³ê.
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Áóëüâàðè, âóëèö³, ïðîñïåêòè 
³ìåí³ ïèñüìåííèê³â

ББаажжааннаа  ММииккооллии  ппррооссппеекктт

ВВааннддии  ВВаассииллееввссььккооїї  ввуулл..

ББооййччееннккаа  ООллееккссааннддрраа  ввуулл..

ВВаассииллььччееннккаа  ССттееппааннаа  ввуулл..

ВВиишшнніі  ООссттааппаа  ввуулл..

ГГооллооввккаа  ААннддррііяя  ввуулл..

ГГооннччаарраа  ООллеессяя  ввуулл..

ККааччууррии  ЯЯккоовваа  ввуулл..,,  ппрроовв..  

ККооннииссььккооггоо  ООллееккссааннддрраа  ввуулл..

ККооппииллееннккаа  ООллееккссааннддрраа  ввуулл..

ККооттлляяррееввссььккооггоо  ввуулл..

ККооццююббииннссььккооггоо  ММииххааййллаа  ввуулл..

ККооччееррггии  ІІввааннаа  ввуулл,,  ппрроовв..

ККррииммссььккооггоо  ААггааттааннггееллаа  ввуулл..

ККууччеерраа  ВВаассиилляя  ввуулл..

ММииккииттееннккаа  ІІввааннаа  ввуулл..

ММииррннооггоо  ППааннаассаа  ввуулл..,,  ппрроовв..

ННееххооддии  ІІввааннаа  ввуулл..

ННееччууяя**ЛЛееввииццььккооггоо  ввуулл..,,  ппрроовв..

ООллііййннииккаа  ССттееппааннаа  ввуулл..

ООллььжжииччаа  ООллееггаа  ввуулл..

ППааннччаа  ППееттрраа  ввуулл..

РРииббааккаа  ННааттааннаа  ввуулл..

ССкклляяррееннккаа  ССееммееннаа  ввуулл..

ССккооввооррооддии  ГГррииггооррііяя  ввуулл..

ССммооллииччаа  ЮЮррііяя  ввуулл..

ССооссююррии  ВВооллооддииммиирраа  ввуулл..

ССттееллььммааххаа  ММииххааййллаа  ввуулл..

ТТееллііггии  ООллееннии  ввуулл..

ТТеерреещщееннккаа  ММииккооллии  ввуулл..

ТТииччииннии  ППааввллаа  ппррооссппеекктт

УУссееннккаа  ППааввллаа  ввуулл..

УУшшааккоовваа  ММииккооллии  ввуулл..

ФФееддььккооввииччаа  ввуулл..,,  ппрроовв..

ЧЧууммааккаа  ВВаассиилляя  ввуулл..

ШШееввччееннккаа  ввуулл..  ппрроовв..  ппллоощщаа  ббууллььвв..

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÍÅÊÐÎÏÎËÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊ²Â
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Â³ä àâòîðà

Äëÿ óêðà¿íö³â äîñë³äæåííÿ ñâî¿õ ïðàêîðåí³â, ïðàâäè ïðî â³äîìèõ
îñîáèñòîñòåé ³ ïðî òå, äå çíàéøëè îñòàíí³é ïðèòóëîê - íà ÷àñ³. Òàðàñ
Øåâ÷åíêî íåñïðîñòà çàêëèêàâ íàñ çàïèòàòè ñåáå: "×è¿  ñèíè ? ßêèõ
áàòüê³â?". Ïîøóêè â³äïîâ³äåé íà ö³ çàïèòàííÿ íàìàãàþñÿ â³äíàéòè ³
ÿ, ðîçïî÷àâøè êîï³òêó ðîáîòó ïî êàòàëîã³çàö³¿ ïîõîâàíü âèäàòíèõ ëþ-
äåé,  ÷è¿ ìîãèëè  ðîçêèäàí³ â ð³çíèõ êóòî÷êàõ ñâ³òó: óæå ïîáà÷èëè ñâ³ò
äâà ìî¿ âèäàííÿ "Áàéêîâèé íåêðîïîëü" òà "Óêðà¿íñüêèé íåêðîïîëü".
À òåïåð îñü ³ öå...

ßê ñòâåðäæóþòü ô³ëîñîôè, â³ðà â áåçñìåðòÿ äóø³ ïðîòÿãîì òèñÿ-
÷îë³òü îá'ºäíóº ÷èñëåíí³ ïîêîë³ííÿ êðàùèõ ïðåäñòàâíèê³â öèâ³ë³çàö³¿
â ð³çíèõ ê³íöÿõ íàøî¿ ïëàíåòè. ²äåÿ ºäíîñò³  ÿê îñíîâà íåïîðóøíîñò³
íàö³¿ - îñíîâà  äóõîâíîñò³ íàðîäó, â³÷íî¿ ïàì'ÿò³ ïðî òèõ, õòî òàê áàãà-
òî çðîáèâ äëÿ äåðæàâè. Áåç øàíîáëèâî¿ ïîâàãè äî ìèíóëîãî íåìàº
ìàéáóòíüîãî, íåìàº ãàðìîí³éíîãî ºäíàííÿ ³ç Âñåñâ³òîì. Öåé çâ'ÿçîê,
çàâäÿêè ÿêîìó íàø³ ïðåäêè é â³ä÷óâàëè ñåáå ñï³ëüíèì  äóõîâíèì ïî-
ëåì Çåìë³, ñüîãîäí³, íà ìîþ äóìêó, ðîç³ðâàíèé, ÿê ³ ñòèðàºòüñÿ
ïàì'ÿòü ïðî òèõ ïèñüìåííèê³â, ÿê³ ïîêëàëè íà â³âòàð ñëóæ³ííÿ óê-
ðà¿íñüêîìó íàðîäó  âëàñíå æèòòÿ. Àäæå êîæíà ñìåðòü ïåðåä÷àñíà...

Áàãàòî ìîãèë êè¿âñüêèõ ïèñüìåííèê³â, à öå ìàéæå ï³âòèñÿ÷³ íà ñòî-
ëè÷íèõ ³ çàì³ñüêèõ êëàäîâèùàõ, ÿê³ ÿ âçìîç³  áóâ ñôîòîãðàôóâàòè -
çàðîñëè áóð'ÿíàìè, íåäîãëÿíóò³, ³ç ðîçáèòèìè  íàäãðîáêàìè. Äîâîäè-
ëîñÿ ïåðåä çéîìêîþ äàâàòè ëàä: çðèâàòè áóð’ÿíè, âèòèðàòè
íàäãðîáêè òà  ïðîñèòè ïðîùåííÿ çà òàêó çàáóäüêóâàò³ñòü æèâèõ...

Áàãàòüîõ ìîãèë ïèñüìåííèê³â íå çíàéøîâ: ÷³òêîãî  îáë³êó ¿õ ó
Ñï³ëö³ íåìàº, íà ìîº çâåðíåííÿ ÷åðåç "Ë³òåðàòóðíó Óêðà¿íó", ùîá
ðîäè÷³ ï³äêàçàëè ì³ñöÿ ïîõîâàííÿ, ìàëî õòî â³äãóêíóâñÿ; ëèøå ÷åðåç
îñîáèñò³ ñòîñóíêè  âäàëîñÿ â³äíàéòè äåÿê³ ïîõîâàííÿ çà ìåæàìè
Êèºâà òà óòî÷íèòè ì³ñöÿ îñòàííüîãî ïðèòóëêó íà öâèíòàðÿõ òà êëà-
äîâèùàõ ñòîëèö³. ª ðîçá³æíîñò³ ó äàòàõ íàðîäæåííÿ òà ñìåðò³: çíàþ,
çíàéäóòüñÿ òàê³, ùî áóäóòü ìåíå çà öå êðèòèêóâàòè.

Íà æàëü, áàéäóæ³ñòü ³ ÷åðñòâ³ñòü  äóø çóñòð³â ÿ, êîëè ãîòóâàâ
êíèæêó ïðî äîëþ òà ñìåðòü êè¿âñüêèõ ïèñüìåííèê³â. ² ïîäóìàëîñÿ:
çîâñ³ì íåùîäàâíî â³äîì³ ìàéñòðè ïåðà áóëè íà âåðøèí³ ñëàâè - ¿õí³
êíèæêè âèïóñêàëè ÷èìàëèìè íàêëàäàìè, òâîðè âèâ÷àëè é âèâ÷àþòü
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ó øêîëàõ, îäíàê ï³ñëÿ ñìåðò³ ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ìîãèë óëþáëåíèõ
ìàéñòð³â ñëîâà çàëèøåí³ íàïðèçâîëÿùå...Òà é îñòàíí³ äí³, õâèëèíè,
ÿê äîâ³äàâñÿ, ó äåÿêèõ ïèñüìåííèê³â áóëè æàõëèâèìè: íåì³÷í³ é çà-
áóò³, îäèíàêàìè âìèðàëè, íå âøàíîâàí³ âëàäîþ â îñòàíí³ çåìí³ ãîäè-
íè. À â³äîìî, ùî âîíè â³ä÷àéäóøíî áîðîëèñÿ çà â³ëüíó Óêðà¿íó ñëî-
âîì, çà íàïèñàíå ñòðàæäàëè é óìèðàëè - â ãóëàãàõ, ó â’ÿçíèöÿõ ³ íà
çàñëàííÿõ.

ßê óñå ïåðåäñìåðòíå ïîâòîðþºòüñÿ: òàê ñàìî ìàéæå â çàáóòò³
äîæèâàâ ó Êèºâ³  ì³é âåëèêèé çåìëÿê - ÷åðêàùàíèí ²âàí Ñåìåíîâè÷
Íå÷óé -Ëåâèöüêèé. Â îñòàíí³ ì³ñÿö³ ñâîãî æèòòÿ â³äîìèé ë³òåðàòîð
íå ìàâ í³ÿêîãî ñí³äàíêó é âå÷åð³, ãîëîäóâàâ, àëå íå îáóðþâàâñÿ. Éî-
ìó ìð³ÿëîñÿ, ùî âëàäà çà éîãî â÷èòåëüñüêó äâàäöÿòèï'ÿòèð³÷íó ïðà-
öþ, çà êëàñè÷í³ óêðà¿íñüê³ òâîðè "Ìèêîëà Äæåðÿ" òà "Êàéäàøåâà
ñ³ì'ÿ" äàñòü éîìó äîáðó ïåíñ³þ. Â óðÿä³ âñå îá³öÿëè (ÿê ³ íèí³),
à ñê³í÷èëîñÿ òèì, ùî äîïîìîãè íå ä³æäàâñÿ. Îäâåçëè áåçïîðàäíîãî
ë³òåðàòîðà â êè¿âñüêèé øïèòàëü,
ó òàê çâàíó "äåãòÿð³âêó", äå òàê³
æ, ÿê ³ â³í, æåáðàêè, âìèðàëè â³ä
ãîëîäó òà õîëîäó. Òàì â³í ³ ï³øîâ
ó â³÷í³ñòü.

Íà ìîº ïåðåêîíàííÿ,
Íàö³îíàëüí³é Ñï³ëö³ ïèñüìåí-
íèê³â Óêðà¿íè íåãàéíî ñë³ä óòâî-
ðèòè áëàãîä³éíèé Ôîíä "Íåêðî-
ïîëü", ÿêèé áè îï³êóâàâñÿ ïîõî-
âàííÿìè ïèñüìåííèê³â, ðîçïî÷àâ
ñåðéîçíó ïðàöþ ³ç  êàòàëîã³çàö³¿
ì³ñöü îñòàííüîãî ïðèñòàíèùà
ä³ÿ÷³â êóëüòóðè, ñïðèÿâ âäîâàì
íåá³æ÷èê³â òà âèêîíóâàâ  ³ùå ÷è-
ìàëî ïîòð³áíî¿ ðîáîòè, íàïðèêëàä
³ç äðóêóâàííÿ òâîð÷î¿ ñïàäùèíè. 

Ëþäè, ÿê³ ñëîâîì ³ ä³ëîì ïðèñâÿòèëè ñåáå  Óêðà¿í³ é, çîêðåìà,
Êèºâó, ìàþòü ïðàâî íà â³÷íèé ñïîìèí é íàëåæíó äî ñåáå ïàì'ÿòü.

Віктор Жадько,

письменник
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Заяць В.А. 235

Збанацький Ю.О. 32,81,114,235

Земка Т.Л. 12,13,100,236

Земляк В.С. 81,115,236

Зеров М.К. 11,63,64,67,237

Зизаній Л 11

Зима О.В. 237

Зісман М.Д. 238
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Зоря Ю.П. 238

Зуб І.В. 32,239

Зубанич Ф.І. 239

Івакін Ю.О. 240

Іваненко В.В. 240

Іваненко О.Д. 241

Іванисенко В.П. 241

Іванов В.М. 242

Іванов П.Ф. 242

Іванов С.П. 243

Іванченко І.С. 243

Ігнатенко М.І. 244

Іларіон Київський 244

Ілля В.П. 431

Ільченко О.Є. 245

Іщук А.О. 245

Йовенко С. 88

Кава В.І. 31,246

Кавалерідзе І.П. 247

Калениченко І.Ф. 247

Камінна Г.О. 27

Кандиба І. 68,69

Каневський Д.І. 86

Канюка М.С. 248

Карабут А.Ю. 101

Караванський С. 27

Карасьова В.Є. 248

Карпенко М. 33

Карпенко В. 33

Карпенко�Карий І. 11

Каспрук А. А. 249

Касьяненко Г. Г. 249

Кацнельсон А.І. 250

Качура Я.Д. 86,250

Кашеїда А.Ф. 251

Кашин В.Л. 251

Кащук Н.О. 73,76,252

Квітка К. 54

Кетков О.Д. 252

Килимник О.В. 94,253

Кирилюк Є.П. 95,253

Киричанський П.Н. 254

Кирій І.І. 254

Кисельов В.Л. 32,95,255

Кисельов Й.М. 256

Кисельов Л.В. 255

Кисельов О.І. 256

Кіпніс І.Н. 79,257

Клен Ю. 11

Клименко П.П. 257

Клименко Я.Д. 258

Князюк В.К. 258

Кобилецький Ю.С. 259

Кобилянська О. 11

Кобилянський В.О. 259

Ковалевський В.В. 260

Коваленко Г.С. 260

Коваленко Л.М. 116,261

Коваль А.І. 261

Коваль В.К. 76,262

Коваль В.Ф. 262

Коваль Г.П. 76,263

Ковальчук Л.З. 77,263

Козак С.Д. 264

Козаченко В.П. 32,94,265

Козаченко І.І. 264

Козлов В.А. 265

Колесник П.Й. 83,266

Колесник С. 33

Коломієць О.Ф. 266

Компанієць Л.О. 103,267

Конвісар В.Т. 267

Кондратенко В.А. 268

Кониський О.Я. 11,268
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Копиленко Л.О. 269

Копиленко О.І. 79,116,269

Копистенський З. 11,13,99,100,270

Копиця Д.Д. 116

Кордун В.М. 431

Кореневич Л.Г. 271

Корецький Ю.В. 86

Корнійчук О.Є. 72,73,79,117,271

Косарик Д.М. 76,272

Косинка Г.М. 11,77,79,101,117,272

Косматенко А.Д. 273

Косов (Косів)С. 273

Косовський В.І. 274

Костенко А.І. 274

Костенко Л. 25,31,85,93

Костецький А.Г. 275

Костомаров М.І. 11,44,45,275

Костюк Ю.Г. 276

Костюченко П.О. 276

Костяний С.П. 277

Котко Кость 277

Котляревський І. 147

Котов Б.А. 86

Коцюбинська�Єфіменко З.Х. 278

Коцюбинський М.М. 11,59,118

Кочевський В.В. 278

Кочерга І.А. 79,118,279

Кочерга Ю.Т. 279

Кочугур Л.Я. 286

Кочур Г.П. 25,93,280

Кочура П.Ф. 102,281

Кравченко Є.С. 281

Красицький Д.Ф. 282

Крижанівський А.С. 282

Крижанівський С.А. 32,283

Крижевич Є.Д. 283

Кримський А.Ю. 11,70,284

Кропивницький М. 11

Кругляк Ю.М. 284

Крушельницький І.А. 101,285

Крушельницький Т.А. 101,285

Кудієвський К.Г. 32,285

Кудін О.І. 286

Кулаковський В.М. 286

Кулеба Г.І. 287

Кулик І.Ю. 21,79,83,118

Кулінич Г.Г. 287

Куліш П.О. 11,19,57,75,288

Кульська І.К. 288

Кундзіч О.Л. 79,119,289

Купрін О. 11

Кучер В.С. 81,94,119,289

Лавриненков В.Д. 92,290

Лагода В.К. 290

Лазня В.О. 291

Лановенко П.К. 291

Ле І.Л. 119,292

Лебединець М.М. 101

Лебединцев П. 46

Левада О.С. 120,292

Леванда І. 293

Лєсков М. 11

Липа І.Л. 62

Липа М. 62

Липа Ю.І. 62,163,294

Лисенко А.Є. 294

Лисенко В.Ф. 52,195

Лігостов В.О. 293

Лісняк Ю.Я. 295

Літневський Г.Є. 296

Лобанов Л.Г. 296

Логвиненко В.А. 297

Логвиненко І.М. 103,297

Логвиненко М.С. 298

Лук'яненко Л. 27

Лук'янов Л.І. 102
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Лукаш М.О. 25,83,93,298

Лукашенко О.І. 299

Луценко Д.О. 73,120,299

Мазуркевич О.Р. 300

Майстеренко Г.П. 300

Майстренко Я.В. 301

Макаренко А.С. 69,120

Маківчук Ф.Ю. 32,301

Маковей О. 11

Максимович М.О. 11,15,18,41,48,

121,302

Маланюк  Є.Ф. 62,66,302

Малиновська М.Ю. 433

Малицький Ф.М. 303

Малишко А.С. 27,81,90,95,

121,141,303

Малишко В.А. 102,304

Малкович І. 33

Манжара І.О. 304

Маняк В.А. 27,76,305

Маркович Я.А. 305

Мартич Ю.М. 32,306

Марфієвич М.І. 91,306

Масенко Т.Г. 307

Матійко О.М. 307

Матяш С.Я. 102

Мегелик Д.Т. 308

Медвідь В. 33

Мельник В.К. 309

Мельник В.О. 308

Мельник Г.Я. 309

Мельник О.П. 310

Мешко О. 26,27

Микитась В.Л. 310

Микитенко І.К. 21,79,83,122,311

Минко В. П. 95,103,311

Мисник П.Д. 312

Митрофанов В.І. 312

Михалевич О.В. 313

Мишанич О.В. 313

Міцкевич А. 11,52

Мішура С.К. 314

Міщенко О. 32,34

Мовчан П. 33,94

Могила П.С. 122,314

Могилевич М. Ю. 315

Мозолевський Б.М. 315

Мокрієв Ю.О. 316

Мономах Володимир 9,69

Моргаєнко П.Д. 316

Мордань В. 34

Мороз З.П. 317

Мороз�СтрілецьТ.М. 83,101,317

Моруга В.В. 76,318

Москаленко А.З. 122,318

Мусієнко В.Я. 319

Мусієнко Д.М. 319

Мусієнко О.Г. 28,32,73,76,99,320

Мушкетик Ю. 33,83,95

М'ястківський А.П. 320

Нагнибіда М.Л. 94,123,321

Назаренко Ю.І. 321

Наумов М.І. 322

Немирович І.О. 77,322

Непорожня Н.О. 422

Нестеровський П.П. 323

Нестор Літописець 10,11,123,142

Нехода І.І. 123,323

Нечуй�Левицький І. 11,49,50,124,324

Ніколенко Н.К. 324

Новицький О.М. 59,325

Новицький О.П. 70

Новиченко Л.М. 82,325

Овруцька М.Я. 326

Овчаров Г.Ф. 326

Огієнко І. 15,124
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Оксамит М.Г. 101

Олевський Л.Б. 327

Олесь О. 23,68,327

Олійник Б. 31,32,73

Олійник М.Я. 328

Олійник С.І. 99,124,328

Ольжич О. 329

Омельченко М.М 329.

Орач О.Ю. 422

Оровецький П.А. 330

Осадчук П. 32

Острик М.М. 77,330

Осьмачка Т. 11

Отроковський В.М. 61

П'ятниця В.В. 101

Павличко Д. 27,30,93

Павличко С.Д. 331

Палажченко О.О. 331

Паламарчук Д.Х. 93,332

Палійчук Б.Д. 82,125,332

Панч П.Й. 83,95,125,333

Пархоменко О.І. 333

Пархомов М.Н. 334

Пархомовська О.Е. 334

Пасічна В.П. 335

Патрус�Карпатський А.М. 335

Первомайський Л.С. 125,336

Петльований В.І. 32,336

Петренко Ю.П. 337

Петров Ю.В. 337

Печерський Феодосій 401

Пивоваров М.П. 338

Пилатюк М.В. 338

Пилипенко С.В. 339

Пильненький С.О. 339

Письменна Л.М. 340

Півненко К.І. 102

Підгайний Л.Є. 340

Підмогильний В.П. 11,99,341

Підпалий В.О. 341

Підсуха О.М. 126,342

Пільгук І.І. 342

Пінчевський М.М. 343

Пінчевський М.Я. 343

Плачинда С. 25

Плетенецький Є.М. 13,99,100,344

Плоткін Г.Д. 32,344

Плужник Є.П. 11,34,79,99,345

Плющ В.В. 345

Погребенник Ф.П. 346

Погрібний А. 27,30,33,34

Подолинський С.А. 103,346

Познанська М.А. 347

Полевий Д.Й. 101

Положій В.І. 347

Полторацький О.І. 348

Полянкер Г.І. 348

Попов П.М. 349

Попович О. 27

Пригара М.А. 126,349

Прилюк Д.М. 126,350

Приходько Н.Ю. 350

Прокопович Ф. 11,351

Пронченко М.С. 86

Проценко Г.М. 102

Путінцев А.Г. 352

Пчілка Олена 11,23,51,52,56,351

Равлюк М.Т. 352

Радченко П.А. 86,353

Райцин Є.Х. 353

Рачада І.Д. 354

Речмедін В.О. 354

Рибак Н.С. 127,355

Рильський Б.М. 356

НБ
 Н
ПУ

 ім
ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



459

Рильський М.Т. 11,63,67,79,92,

127,142,146,355

Римарук І. 32

Різниченко В.Ф. 70

Рогоза Б. П. 76,356

Розін Н.Й. 86

Розовик О.Д. 356

Романець О.С. 357

Романюк В. 27

Росін В.Ю. 358

Рубашов М.Б. 358

Руденко М.Д. 27,359

Рудик С.Т. 359

Рудь М.Д. 32,86,360

Рябокляч І.П. 83,360

Савенко І.А. 361

Савченко М.М. 361

Савчук О.І. 362

Сакидон С.Й. 102,362

Самбук Р.Ф. 76,363

Самійленко В.І. 11,23,53,59,363

Самійленко М.О. 364

Санов Л.С. 364

Сверстюк Є. 25,31,93

Свидницький А.П. 11365

Світлична Н. 27

Світличний І.О. 25,26,71,99,365

Семенов Д.З. 86

Семенчук І.Р. 366

Сеник І. 27

Сенченко І.Ю. 83,366

Серпілін Л.С. 367

Сєвєров П.Ф. 367

Сиваченко М.Є. 128

Сидоров П.Й. 101

Сидоряк М.М. 368

Симоненко В.А. 27,71,73,368

Сингаївський П.Ф. 76,369

Синельников Л.І. 369

Сиротюк М.Й. 83,370

Сиченко П.П. 370

Січко П. 27

Сказинський Р.Ф. 101

Скляренко С.Д. 79,94,128,372

Сковорода Г.С. 11,41,128,143,371

Скоморовський Р.С. 371

Скрипник А. 31

Слабошпицький М. 31,33

Сліпчук П.О. 372

Смаль�Стоцький Р. 25

Смілянський Л.І. 79,94,129,373

Смолич Ю.К. 32,72,95,129,373

Смотрицький М 11

Собко В.М. 129,374

Соботович В.О. 374

Соколов В.В. 375

Солдатенко І.М. 375.

Сосюра В.М. 82,90,130,376

Сочивець І.Й. 376

Сошенко І.М. 47,57

Стаєцький О.Б. 377

Старицький М.П. 11,47,51,130,377

Стась А.О. 103,378

Стах Т.Й. 378

Стельмах М.П. 27,89,131,379

Стельмах Я.М. 379

Стефаник В. 11

Стешенко І.І. 380

Страшнова П.А. 380

Строката Н. 27

Строковський М.М. 32,381

Студецький М.М. 381

Стус В.С. 27,71,74,75,93,99,131,382

Суптеля Д.В. 382

Сургутська К.П. 383

Суходольський В.О. 383
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Табачников Х.Х. 384

Талалаєвський М.А. 384

Таран А.В. 103,385

Таран А.М. 385

Тардов М.С. 386

Тарновський М.М. 32,103,386

Тартаковський Б.С. 387

Татаренко Л.С. 387

Теліга О.І. 84,86,388

Тельман І.Г. 388

Тельнюк С.В. 73,389

Терен В. 30

Терещенко І.П. 101

Терещенко М.І. 389

Тесленко А. 11,23,131

Тихий Н.М. 390

Тичина П.Г. 9,132,390

Ткач Д.В. 32,132,391

Ткач К.А. 86

Ткаченко В.Д. 391

Ткачук В.І. 86

Тобілевич С.В. 23,392

Толстой Л. 11,85

Трипільський А.В. 392

Тростянецький А.А. 393

Трублаїні М.П. 86

Тудор С.Й. 86

Тулуб З.П. 83,393

Тулуб П.О. 394

Туптало Д.С. 395

Турчинська А.Ф. 79,394

Тютчев Ф. 11

Тютюнник Г.М. 76,99,132,396

Тютюнник Ф.Г. 395

Угаров Й.А. 86

Українка Леся 11,51,52.133,141,397

Упеник М.О. 32,134,396

Усачов П.О. 398

Усенко П.М. 134,398

Утевська П.В. 397

Ушаков М.М. 82,134,399

Фалікман І.Ш. 32,77,399

Фальківський Д.Н. 101,400

Фальковський І.Я. 400

Федоров О.Ф. 401

Фельдман Й.І. 86

Филипович П.П. 11,61,63,67,402

Фольварочний В. 34

Фомін Є.П. 86

Франко З.Т. 26,402

Франко І.Я. 11,23,58,59,135,143

Франко Т.І. 403

Хазан М.Д. 86

Хайкіна Д.Г. 77,403

Харчук Б.М. 102,404

Хащеватський М.І. 86

Хижняк А.Ф. 405

Хижняк В.М. 405

Хінкулов Л.Ф. 404

Ходченко П.С. 406

Хоменко О.Б. 406

Хоптяр І.О. 102

Хорунжий А.М. 92,407

Хорунжий М.І. 407

Хорунжий Ю. 33

Худан М.Д. 408

Хуторян А.С. 408

Царинний І.М. 409

Цинковський І.І. 77,83,410

Цитович .П. 409

Цюпа І.А. 410

Цюпа Ю.І. 411

Чабанівський М. 411І.

Чалий Б. 32

Чалий М.К. 46,47,58

Череватенко Л. 34,93
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Чередниченко В.І. 412

Черкаський Ю.А. 86

Чикаленко Є.Х. 22

Чирко .К. 412

Чищевий М.С. 413

Чорний�Діденко Ю.Л. 32,82,135,413

Чорновіл В. 27

Чорногуз О. 31,95

Чумак Р.М. 83,414

Чумаченко І.І. 86

Чухліб В.В. 414

Шабліовський Є.С. 415

Шадур П.Я. 415

Шамота М.З. 416

Шамрай А.П. 416

Шахова К.О. 417

Шаховський С.М. 417

Шведов І.О. 418

Швець В.С. 32,83,418

Швіндін Ф.Г. 86

Шевченко В.П. 419

Шевченко Р.І. 101

Шевченко Т.Г.11,13,16,45,136,144,419

Шевчук В.А. 420

Шеремет М.С. 420

Шиян А.І. 79,83,421

Шкаровська І.І. 83,421

Шкаровський І.І. 422

Шлапак Д.Я. 422

Шлома М.В. 86

Шмушкевич М.Ю. 423

Шолом�Алейхем 11,137

Шпак М.І. 137

Шпорта Я.Г. 423

Штерн Б.Г. 424

Шудря М. 31

Шульга�Шульженко М.І. 86

Шумило М.М. 424

Шумук Д. 27

Шуть М.С. 86

Шухевич Ю. 27

Щербина І.С. 425

Щербина О.Г. 101

Щоголів В.М. 425

Юнгер Б.Г. 426

Юхимович В.Л. 426

Ющенко В.А. 30

Ющенко О.Я. 88

Яворівський В. 28,30

Яворський С. 427

Яковенко Ю.І. 86

Якубенко М.П. 427

Якубський Б.В. 63

Яновська Л.О. 57,60,428

Яновський Ю.І. 80,90,99,89,137,428

Ярмульський А.Г. 429

Яровий М.П. 429

Ярослав Мудрий 9,10,99

Ятко М.М. 430

Ященко Л.А. 430
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Олексі Ющенку, Анатолію Погрібному, Миколі Шудрі, Валентині Шевчук, Юрію
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