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2019 рік багатий на знаменні дати у житті українського 

письменництва та історичної науки. Ці дати не можуть лишити осторонь 

популяризаторську бібліотечну діяльність, яка зацікавить літературною 

творчістю та науковими дослідженнями щодо історії нашої держави читачів 

різних вікових категорій. 

Пропонуємо застосувати різні, бажано як традиційні, так і 

інноваційні форми бібліотечної роботи, спрямовані на популяризацію 

творчості Олени Апанович (100 років з дня народження 9 вересня                    

2019 р.), Остапа Вишні (130 років з дня народження 13 листопада 2019 р.), 

Михайла Драй-Хмари (130 років з дня народження 10 жовтня 2019 р.), 

Сергія Жадана (45 років 23 серпня 2019 р.), Павла Загребельного (95 

років з дня народження 25 серпня 2019 р.), Раїси Іванченко (85 років з дня 

народження 30 листопада 2019 р.), Миколи Лукаша (100 років з дня 

народження 19 грудня 2019 р.). 

Методичний лист складено наступним чином: коротка біографія 

ювіляра, деякі пропозиції щодо бібліотечної популяризаторської діяльності, 

Інтернет посилання щодо бібліографії, біографії, творчості, нагород 

конкретного письменника. Пропозиції розташовані в алфавітному порядку 

прізвищ ювілярів. 

 

 

ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА АПАНОВИЧ (9 вересня 1919 р., 

Мелекес – 21 лютого 2000 р., Київ) – українська історик, архівіст, 

письменниця. Член Спілки письменників України з 1991 року. 

Народилася 9 вересня 1919 року в місті Мелекесі Симбірської 

губернії. 

У 1936 році блискуче закінчила середню школу в Харкові (у 

шкільній характеристиці стояв красномовний запис: «за здібностями – 

видатна») й вступила до Всесоюзного інституту журналістики в Москві. У 

зв'язку з ліквідацією факультету інституту продовжила навчання в 

Харківському педагогічному інституті, який закінчила 1941 року. 

Під час другої світової війни евакуювалась у Південний Казахстан, 

потім переїхала до Уфи, де у 1942-1944 роках працювала кореспондентом 

та інструктором вузлового радіомовлення Башкирського радіокомітету. 

У травні 1944 року повернулась в Україну (до Києва). 

У період 1944-1950 років – науковий співробітник, старший 

науковий співробітник, з червня 1946 року – начальник відділу давніх актів 

ЦДІА України (Київ). У січні 1950 року захистила кандидатську дисертацію 
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на тему «Запорозьке військо, його устрій та бойові дії в складі російської 

армії під час російсько-турецької війни 1768-1774 років». 

У 1950-1952 роках – молодший науковий співробітник, з 1956 року 

– старший науковий співробітник в Інституті історії АН УРСР. 

У 1951 року взяла участь в археологічних експедиціях по місцях 

колишніх Запорозьких січей напередодні будівництва Каховської ГЕС і 

затоплених згодом рукотворним Каховським водосховищем.                           

О.М. Апанович була одним з останніх істориків, які застали Великий Луг у 

його первозданній красі, які дослідили місця Базавлуцької, Чортомлицької і 

Підпільненської Січей. 

12 вересня 1972 року була звільнена за політичні погляди. 1994 

року поновлена на роботі як така, що звільнена «за політичними мотивами». 

У 1972-1986 роках працювала у Центральній науковій бібліотеці 

АН України старшим науковим співробітником відділу рукописів. 

Впродовж цих років займалася вивченням української рукописної 

історичної книги XV-XVIII століть. Виявивши у фондах бібліотеки 

матеріали першого президента ВУАН академіка Володимира Вернадського, 

на їх основі написала й опублікувала 20 статей і монографію. 

У 1987-1991 роках – заступник вченого секретаря Комісії АН УРСР 

з розробки наукової спадщини Вернадського. 

У 1998 році видала монографію – першу працю про Чортомлицьку 

Січ, яка до сьогодні залишається єдиною науковою студією в українській 

історичній науці про це козацьке утворення. Займалася дослідженнями з 

військової історії та історії мистецтва («Збройні сили України 1-ї половини 

XVIII ст.», «Культура козацтва», «Розповіді про запорозьких козаків»). 

Наукова діяльність О.М. Апанович, яка 1991 року стала членом 

Спілки письменників України, дістала нарешті й офіційне визнання. У 1994 

році вона стала лауреатом Шевченківської премії – найпочеснішої нагороди 

діячів науки і культури України, а 1995 року її було визнано і лауреатом 

премії Антоновичів (США). 

Померла 21 лютого 2000 р. Похована на Байковому цвинтарі в 

Києві. 

О.М. Апанович досліджувала одну з найцікавіших сторінок 

минулого України – історію українського козацтва. Вона взяла участь у 

виданні солідної збірки документів «Україна перед визвольною війною 

1648-1654 років (1639-1648)» (Київ, 1946). То була перша за 20 років 

академічна публікація незнаних документів з історії України козацької 
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доби, яка продовжила археографічні традиції українських істориків 

дореволюційної доби. 

Пропонуємо: 

- Презентувати виставку «Під знаком Кліо: на пошану Олени 

Апанович» з підрозділами: 

1. «Козацькі доблесті і звитяги: історичні дослідження Олени 

Апанович»; 

2. «Гетьмани – будівничі української державності та 

культури»; 

3. «Рукописна українська книга: знахідки світового значення». 

- До ювілейної дати провести вечір української історичної науки 

за участі істориків, громадських організацій, активістів, молоді 

на тему «Олена Апанович: людина повної посвяти історії 

українського козацтва». 
 

Джерела та посилання: 

1. Апанович Олена [Електронний ресурс] // 1576 : Б-ка укр. світу  

Постаті : сайт. – Режим доступу : http://1576.ua/people/3594 

2. Апанович Олена Михайлівна [Електронний ресурс] // ВікіпедіЯ : 

вільна енциклопедія : сайт. – Режим доступу : 

ttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0

%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%

BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%B

B%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 

3. Апанович Олена Михайлівна [Електронний ресурс]                                    

// Дисидентський Рух в Україні : віртуал. музей : сайт. – Режим 

доступу : http://museum.khpg.org/index.php?id=1120722646 

4. Дмитрієнко М. Ф. Апанович Олена Михайлівна [Електронний 

ресурс] / М. Ф. Дмитрієнко // Енциклопедія історії України. Т. 1 : А-В 

/ редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; НАН України, Ін-т історії 

України. –Київ : Наук. думка, 2003. – С. 110-111 : фот. : сайт. – Режим 

доступу : http://history.org.ua/LiberUA/ehu/1.pdf 

5. Михайлов В. Олена Апанович – історик українського козацтва 

(біоісторіографічний аспект) [Електронний ресурс] / В. Михайлов                            

// www.VuzLib.com : сайт. – Режим доступу : 

http://vuzlib.com/content/view/1693/52/ 

 

 

http://1576.ua/people/3594
https://24tv.ua/den_pamyati_geroyiv_krut_29_sichnya_istoriya_boyu_ta_dolya_uchasnikiv_n918660
https://24tv.ua/den_pamyati_geroyiv_krut_29_sichnya_istoriya_boyu_ta_dolya_uchasnikiv_n918660
https://24tv.ua/den_pamyati_geroyiv_krut_29_sichnya_istoriya_boyu_ta_dolya_uchasnikiv_n918660
https://24tv.ua/den_pamyati_geroyiv_krut_29_sichnya_istoriya_boyu_ta_dolya_uchasnikiv_n918660
http://museum.khpg.org/index.php?id=1120722646
http://history.org.ua/LiberUA/ehu/1.pdf
http://vuzlib.com/content/view/1693/52/
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ОСТАП ВИШНЯ (ГУБЕНКО ПАВЛО МИХАЙЛОВИЧ) (31 

жовтня (13 листопада) 1889 р., хутір Чечва, Полтавська губернія, нині 

Охтирський район Сумської області – 28 вересня 1956 р., Київ) – 

український письменник, новеліст, класик сатиричної прози XX століття. 

Народився в багатодітній (17 дітей) селянській сім'ї. Батько 

працював на поміщика, його дід по батьковій лінії був у Лебединi шевцем, 

дід по матері – у Грунi хліборобом. Закінчив початкову, потім двокласну 

школу в Зінькові, далі навчався в Київській військово-фельдшерській 

школі, після закінчення якої (1907) працював фельдшером. 

Перший надрукований твір Остапа Вишні – «Демократичні 

реформи Денікіна (Фейлетон. Матеріалом для конституції бути не може)» – 

побачив світ за підписом «П. Грунський» у Кам'янці-Подільському в газеті 

«Народна воля» 2 листопада 1919 р. 

У цій же газеті було надруковано ще кілька фейлетонів молодого 

письменника, а з квітня 1921, коли він став працівником республіканської 

газети «Вісті ВУЦВК», розпочався період його активної творчості й 

систематичних виступів у пресі. Псевдонім Остап Вишня вперше з'явився 

22 липня 1921 р. в «Селянській правді» під фейлетоном «Чудака, їй-богу!». 

Остап Вишня проводив і велику громадську роботу. Він брав участь 

у діяльності літературних об'єднань «Плуг» і «Гарт», в організації та 

редагуванні, разом з Е. Блакитним, перших двох номерів журналу 

«Червоний Перець» (1922) і далі працював у цьому журналі, коли в 1927 р. 

було поновлено його вихід. Відома робота Остапа Вишні в оргкомітеті 

Спілки письменників. 

З Вишні був бездоганно вірний друг і товариш. Його знайомі 

оповідають, що він рятував своїх товаришів матеріально і гумором у 

підвалах ЧК, де він сидів приблизно з кінця 1919 р. по весну 1921 р.; і в 

тюрмі НКВС у Харкові, де він сидів з 26 грудня 1933 р. по весну 1934 р., і в 

концтаборі на Печорі 1934-1943 pp. Коли у 1931 р. був арештований 

Максим Рильський, з яким Вишня дружив так само міцно, як з Хвильовим, 

Кулішем і Досвітнім, то Вишня, не боячись накликати на себе гнів НКВС, 

кинувся з Харкова до Києва на допомогу безрадній родині поета, а після 

щасливого звільнення Рильського з тюрми — забрав його до себе в Харків 

на кілька тижнів у гості. 

Запроторений до таборів ГУЛАГу 1934 року Остап Вишня записав 

в табірному щоденнику: «А хто ж? Хто ж співає, крім українців? Скрізь 
тепер їхні пісні лунають – по тайгах, по тундрах… Аби не плакали – хай 

співають!». 
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Звільнений, він повернувся до літературної праці у 1943 р. Вишню 

мали розстріляти, але його врятував щасливий випадок. 

У своїх творах Остап Вишня найбільше атакував слабкості свої, 

своїх земляків, вважаючи, що «кому вже немає духу посміятися з власних 

хиб своїх, краще тому вік не сміятися». 

Остап Вишня здобув визнання самобутнього майстра української 

сатири і гумору. Започаткував новий жанр – усмішка. 

Усмішка – це різновид фейлетону та гуморески. Ввів цей термін сам 

Остап Вишня. Пізніше він писав: «Хоч "фейлетон" уже й завоював у нас 

повне право на життя, та, на мою думку, слово "усмішка" нашіше від 

"фейлетону"». 

Загалом, автор «Вишневих усмішок» зробив значний внесок у 

розвиток української сатиричної літератури та значно доповнив традиції 

жартівливого жанру в українській літературі розпочатого його 

попередниками – Тарасом Шевченком, Іваном Франком, та Лесем 

Мартовичем. 

Пропонуємо: 

- Назвати виставку, присвячену ювіляру «Невмирущий сміх» та 

презентувати її під час вечора фейлетонів, які були головною 

формою творів Остапа Вишні. Цей захід, маємо впевненість, 

необхідно підготувати та провести за участі аматорів-читців. 

- Зацікавити запрошених на засідання літературного клубу 

розповідями, присвяченими темі «Репресовані вишневі 

усмішки: життя та друзі Остапа Вишні». 

- Провести зустріч викладачів української літератури з молоддю 

та присвятити традиціям гумористичного жанру в літературі, 

починаючи з «Енеїди» Котляревського та й до сучасності, 

природно зупинившись на творчості великого гумориста Остапа 

Вишні. 

Джерела та посилання: 

6. Губенко Павло Михайлович (Остап Вишня). Остап Вишня – 

письменник-гуморист, король українського тиражу [Електронний 

ресурс] // Герої України : сайт. – Режим доступу : http://heroes.profi-

forex.org/ua/gubenko-pavlo-mihajlovich-ostap-vishnja 

7. Життя великих: Остап Вишня [Електронний ресурс]                                

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу : 

https://www.youtube.com/watch?v=5qLr3PPuCuU 

http://heroes.profi-forex.org/ua/gubenko-pavlo-mihajlovich-ostap-vishnja
http://heroes.profi-forex.org/ua/gubenko-pavlo-mihajlovich-ostap-vishnja
http://history.org.ua/LiberUA/ehu/1.pdf
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8. Остап Вишня [Електронний ресурс] // ВікіпедіЯ : вільна 

енциклопедія : сайт. – Режим доступу : 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0

%BF_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F 

9. Остап Вишня. 1. Біг зайця полями [Електронний ресурс]                              

// Укрінформ : сайт. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-

culture/2547432-ostap-visna-1-big-zajca-polami.html 

10. Остап Вишня. 2. Сонечко у віконці [Електронний ресурс]                              

// Укрінформ : сайт. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-

culture/2548022-ostap-visna-2-sonecko-u-vikonci.html 

 

 

МИХАЙЛО ОПАНАСОВИЧ ДРАЙ-ХМАРА (28 вересня                     

(10 жовтня) 1889 р., Малі Канівці Золотоніського повіту, тепер 

Чорнобаївського району Черкаської області – 19 січня 1939 р., концтабір 

ГУЛАГ СРСР, Колима) – український поет, літературознавець, перекладач. 

Закінчив школу в Золотоноші, чотири класи Черкаської гімназії. 

Навчався у 1906-1910 рр. в Колегії Павла Галагана в Києві, у 1910-1915 рр. 

– на історико-філологічному факультеті Київського університету. Працював 

у семінарі академіка Володимира Перетца. Залишено на кафедрі 

слов'янознавства для підготовки до професорського звання. 1913 року 

відряджено за кордон, де студіював фонд бібліотек і архівів Львова, 

Будапешта, Загреба, Белграда та Бухареста. Працював у Петроградському 

університеті, 1917 року повернувся в Україну. У 1918-1923 рр. – професор 

Кам'янець-Подільського університету, інституту народної освіти. 1923-1929 

рр. – професор кафедри українознавства Київського медичного інституту. 

1930-1933 рр. – працював у НДІ мовознавства при ВУАН. 

Уперше його було заарештовано 21 березня 1933 р. (випущено                    

11 травня 1933 р., припинено справу 16 липня 1934 р.). Удруге 

заарештовано 6 вересня 1935 р. 

Михайло Драй-Хмара знав 19 мов. Це майже всі слов'янські (адже 

його спеціалізацією як ученого було слов'янознавство): українська, 

російська, білоруська, польська, кашубська, чеська, сербська, хорватська, 

болгарська. Знав він низку давніх мов – старослов'янську, старогрецьку, 

латину, санскрит. Знав новітні європейські мови – румунську, французьку, 

німецьку, італійську, фінську. Останньою мовою, яку вивчав Михайло 

Панасович, стала англійська. 

У доробку Драй-Хмари – переклади художніх творів з таких мов: 

російська (Олександр Пушкін, Михайло Лермонтов, Афанасій Фет), 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2547432-ostap-visna-1-big-zajca-polami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2547432-ostap-visna-1-big-zajca-polami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2548022-ostap-visna-2-sonecko-u-vikonci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2548022-ostap-visna-2-sonecko-u-vikonci.html
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білоруська (Максим Богданович), польська, чеська, німецька (Стефан 

Цвейг), французька (Жерар де Нерваль, Теофіль Готьє, Шарль Леконт де 

Ліль, Шарль Бодлер, Поль Верлен, Жуль Лафорг, Поль Клодель), фінська, 

італійська. 

1928 року Михайло Драй-Хмара надрукував сонет «Лебеді» з 

присвятою своїм товаришам, де вжив вислів «гроно п'ятірне 

Під «гроном п'ятірним» малися на увазі поети-неокласики — 

Максим Рильський, Микола Зеров, Павло Филипович, Освальд Бургардт 

(який друкувався під псевдонімом Юрій Клен) і сам Михайло Драй-Хмара. 

«Сонет Драй-Хмари, – писав у наші дні Іван Дзюба, – прозвучав як мужній 

голос на захист друзів – з вірою в чистоту, правоту і невмирущість їхнього 

естетичного ідеалу». 

«Жах середньовіччя, тьми і гніту», про який Михайло Драй-Хмара 

писав у сонеті «Кам'янець», дістав поета в Києві 21 березня 1933 р., коли 

його безпідставно заарештували та нахабно звинуватили в приналежності 

до контрреволюційної організації у Кам'янецькому університеті. Однак 

слідству забракло доказів – і 11 травня 1933 р. ученого випустили, а 16 

липня 1934 р. справу припинили та звільнили Михайла Панасовича під 

підписки про невиїзд. Але ні влаштуватися десь на роботу, ні щось 

надрукувати опальний професор уже не міг. Другий арешт (6 вересня 1935 

р.) і заслання на Колиму на 5 років не забарилися. Драй-Хмара був одним із 

небагатьох, хто на допитах не зламався, не наговорив ні на себе, ні на 

товаришів. Михайло Драй-Хмара помер на Колимі 19 січня 1939 р. 

Реабілітований через півстоліття 28 листопада 1989 року. 

Пропонуємо: 

- Презентувати книжкову виставку «Михайло Драй-Хмара: 

український поліглот та перекладач» з підрозділами: 

1. «Жах середньовіччя, тьми і гніту» в творчості Драй Хмари»; 

2. «Літературно-наукова спадщина»; 

3. «Загинув він на Колимі». 

- До ювілейної дати провести літературно-історичний вечір за 

участі літературного клубу (аматорського гуртка), громадських 

організацій «Розстріляний український геній Михайло Драй-

Хмара». 
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Джерела та посилання: 

11. Брега Г. С. Драй-Хмара Михайло Опанасович [Електронний ресурс]                          

/ Г. С. Брега // Енциклопедія історії України. Т. 2 : Г-Д / редкол.:                            

В. А. Смолій (голова) та ін. ; НАН України, Ін-т історії України. – 

Київ : Наук. думка, 2004. – С. 460 : фот. : сайт. – Режим доступу : 

http://history.org.ua/LiberUA/ehu/1.pdf 

12. Драй-Хмара Михайло Панасович (1889-1939). Галерея видатних 

особистостей [Електронний ресурс] // Київ. нац. ун-т ім.                           

Т. Шевченка : сайт. – Режим доступу : 

http://www.univ.kiev.ua/ua/geninf/osobystosti/draj-xmara/ 

13. Михайло Драй-Хмара [Електронний ресурс] // Український центр  

Література : сайт. – Режим доступу : 

http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%8

0%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/19183/%D0%9C%D0

%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE-

%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9-

%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0 

14. Михайло Драй-Хмара [Електронний ресурс] // Про Світ : сайт. – 

Режим доступу :  http://prosvit.in.ua/history/mykhailo-drai-khmara.html 

15. Михайло Опанасович Драй-Хмара [Електронний ресурс]                            

// ВікіпедіЯ : вільна енциклопедія : сайт. – Режим доступу : 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9-

%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%

D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BF%D0

%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8
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СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ ЖАДАН (нар. 23 серпня 1974, м. 

Старобільськ, Ворошиловградська область, Українська РСР) — український 

поет, прозаїк, перекладач, громадський активіст. Автор романів «Депеш 

Мод», «Ворошиловград», «Месопотамія», «Інтернат», поетичних збірок 

«Цитатник», «Ефіопія», «Життя Марії», «Тамплієри», «Антена» та ін. 

Літературні твори Сергія Жадана одержали численні національні та 

міжнародні нагороди, були перекладені тринадцятьма мовами, зробивши 

автора одним з найвідоміших сучасних українських письменників. Сергій 

Жадан є також активним організатором літературного життя України та 

учасником мультимедійних мистецьких проектів. 

Пише романи, поезії, есеї. Темою творів письменника є 

пострадянська дійсність в Україні. 

http://history.org.ua/LiberUA/ehu/1.pdf
http://www.univ.kiev.ua/ua/geninf/osobystosti/draj-xmara/
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/19183/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE-%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/19183/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE-%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/19183/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE-%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/19183/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE-%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/19183/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE-%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2548022-ostap-visna-2-sonecko-u-vikonci.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Народився в україномовній родині. Дитинство минало в 

Старобільську. 

У 1996 році закінчив Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди. У 1996-1999 рр. навчався в аспірантурі 

цього ж університету. Захистив дисертацію, присвячену українському 

футуризму: «Філософсько-естетичні погляди Михайля Семенка» (2000). Із 

2000 р. – викладач кафедри української та світової літератури університету. 

Із 2004 року – незалежний письменник, член Комітету з 

Національної премії України імені Тараса Шевченка (з грудня 2016 р.). 

У 1991 році заснував харківське неофутуристське літературне 

угрупування «Червона Фіра». З 2000 року є віце-президентом Асоціації 

українських письменників, член Міжнародної організації професійних 

письменників ПЕН. 

Пише романи, поезії, есеї. Темою творів письменника є 

пострадянська дійсність в Україні. 

Роман «Ворошиловград» став книжкою року 2010 за версією «Бі-бі-

сі». 

Сергій Жадан перекладає з німецької, польської, білоруської та 

російської мов. 

У 2014 році в рамках фестивалю відеопоезії CYCLOP брав участь в 

проекті «роздІловІ». 

Творчість Сергія Жадана має сучасну спрямованість, головна ідея 

якої – це незалежність нашої держави, громадянська гордість та причетність 

до роботи щодо виховання української ідентичності. 

Пропонуємо: 

- Оформити виставку «Сергій Жадан – моральний авторитет 

поколінь»; 

- Презентувати твори письменника, об’єднавши захід назвою 

«Реалізм та гідність письменника в його творах»; 

- Провести за допомогою самодіяльних читців та музикантів 

поетичний вечір «Любов варта всього»; 

- Присвятити Сергію Жадану-перекладачеві засідання 

літературного клубу під назвою «Тамплієри», що стане однією з 

причин підвищеного інтересу до акції. 
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Джерела та посилання: 

16. Жадан Сергій Вікторович [Електронний ресурс] // ВікіпедіЯ : вільна 

енциклопедія : сайт. – Режим доступу : 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0

%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%

92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%

D0%B8%D1%87 

17. Сергей Жадан : [біографія, бібліографія, нагороди, премії, цитати 

письменника] [Электронный ресурс] // LiveLib : Кн. портал с персон. 

рекомендациями и лич. коллекциями : сайт. – Режим доступа : 

https://www.livelib.ru/author/123406-sergej-zhadan 

18. Сергій Жадан – Біографія [Електронний ресурс] // Українська 

література : електрон. б-ка : сайт. – Режим доступу : 

https://ukrclassic.com.ua/katalog/jj/zhadan-sergij/3176-sergij-zhadan-

biografiya 

19. Сергій Жадан про війну, церкву і ліву та праву ідеологію 

[Електронний ресурс] // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу : 

https://www.youtube.com/watch?v=LDG6EIqyEac 

20. Сергій Жадан читає свої вірші з майбутньої книги [Електронний 

ресурс] // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу : 

https://www.youtube.com/watch?v=sGg8OGPrH3I 

 

 

ПАВЛО АРХИПОВИЧ ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ (25 серпня 1924 р.,                         

с. Солошине – 3 лютого 2009 р., Київ) – український письменник, Герой 

України. 

1941 року закінчив десятирічну середню школу, вчорашній 

випускник, ще не маючи повних сімнадцяти років, пішов добровольцем до 

армії. Був курсантом 2-го Київського артучилища, брав участь у Битві за 

Київ, у серпні 1941 р. був поранений. Після шпиталю знову військове 

училище, знову фронт, тяжке поранення в серпні 1942 р., після якого – 

полон, і до лютого 1945 р. – нацистські концтабори. 

У 1945 p. працює у радянській воєнній місії в Західній Німеччині. З 

1946 p. по 1951 р. – навчається на філологічному факультеті 

Дніпропетровського університету. По його закінченню (1951) – майже 

півтора десятиліття журналістської роботи (літературний консультант 
Дніпропетровського відділення Спілки письменників України, літературний 

редактор обласної дніпропетровської газети «Днепровская правда», з 1954 

р. – завідувач відділом, заступник головного редактора журналу «Вітчизна» 

в Києві), поєднуваної з письменницькою працею. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.livelib.ru/author/123406-sergej-zhadan
https://ukrclassic.com.ua/katalog/jj/zhadan-sergij/3176-sergij-zhadan-biografiya
https://ukrclassic.com.ua/katalog/jj/zhadan-sergij/3176-sergij-zhadan-biografiya
https://www.youtube.com/watch?v=LDG6EIqyEac
https://www.youtube.com/watch?v=sGg8OGPrH3I
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У 1961-1963 pp. Загребельний працює головним редактором 

«Літературної газети» (пізніше — «Літературна Україна»), приблизно в той 

же час з'явилися три перші романи письменника: «Європа 45» (1959), 

«Європа. Захід» (1960), «Спека» (1960). 

Голова Комітету з Державних премій ім. Т. Шевченка (1979-1987). 

Член Комітету Національних премій України ім. Т.Шевченка (09.1996-

11.2005). 

Павло Загребельний помер у віці 84 років. Похований в Києві на 

Байковому кладовищі. 

Одним із значних здобутків української прози став роман «Диво» 

(1968), у якому органічно поєднується далеке минуле та сучасність. У 

центрі роману – Софія Київська, яка є незнищенним символом української 

державності та духовності. Пізніше було створено цілий цикл романів про 

історичне минуле нашої Батьківщини: «Первоміст» (1972), «Смерть у 

Києві» (1973), «Євпраксія» (1975). Подіям української історії XVI ст. 

присвячено роман «Роксолана» (1980). Письменник зробив спробу 

проникнути у складний внутрішній світ своєї героїні – Роксолани – 

Анастасії Лісовської, доньки українського священика з Рогатина, яка, 

потрапивши до гарему турецького султана Сулеймана, незабаром стала 

його улюбленою дружиною. Розкрити «таємниці» характеру Богдана 

Хмельницького, показати його як людину та як визначного державотворця 

– таке завдання поставив перед собою Павло Загребельний в романі «Я, 

Богдан» (1983). Він показує діяльність гетьмана на тлі складної політичної 

ситуації середини XVII ст., зупиняючись також і на подробицях його 

особистого життя. Панорамність, історіософські роздуми про долю України 

– такі риси найновішого роману письменника «Тисячолітній Миколай» 

(1994). У романах зустрічаємо вступні слова чи передмову, післяслово – це 

свого роду невеликі літературознавчі, а то й історіографічні етюди. 

Павло Загребельний понад сорок років працював в українській 

прозі. За цей час вийшло близько двадцяти його романів. Твори високо 

оцінені критикою, мають широке читацьке визнання. Загребельний один із 

найпопулярніших сьогодні українських письменників. Друковані масовими 

тиражами, його книги швидко розходяться; вони постійно виходять у 

перекладах іншими мовами; зростає і кількість видань творів письменника 

за кордоном. 

У 2004 році Павло Загребельний нагороджений званням Героя 

України. 
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Пропонуємо: 

- Презентувати виставку «Павло Загребельний – сучасний 

завжди» з підрозділами: 

1. «Патріарх історичної української книги»; 

2. «Кінематографія: диво – ключі Павла Загребельного»; 

3. «Неложними устами: літературознавство в творчому житті». 

- Провести літературну дискусію: «Історіофілософські погляди 

Павла Загребельного: "Життя прекрасне. Світ прекрасний. І нам 

щастя дано бути у цьому світі"». Доведіть, або спростуйте 

погляди письменника. 

- Провести зустріч у мистецькій вітальні, зробивши більш 

яскравими виступи учасників за допомогою відеоряду художніх 

та документальних фільмів, знятих за сценаріями, або 

присвяченими життю і творчості Павла Загребельного «Величні 

століття в історії України: особи та долі». 

Джерела та посилання: 

21. Головко В. В. Загребельний Павло Архипович [Електронний ресурс]                          

/ В. В. Головко // Енциклопедія історії України. Т. 3 : Е-Й / редкол.:                            

В. А. Смолій (голова) та ін. ; НАН України, Ін-т історії України. – 

Київ : Наук. думка, 2005. – С. 194 : фот. : сайт. – Режим доступу : 

http://history.org.ua/LiberUA/ehu/3.pdf 

22. Загребельний Павло Архипович [Електронний ресурс] // ВікіпедіЯ : 

вільна енциклопедія : сайт. – Режим доступу : 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0

%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%

B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%90%D1%8

0%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

23. Мартинова С. Павло Загребельний та "місто вишневих обріїв" 
[Електронний ресурс] / С. Мартинова // Дніпропетров. нац. Іст. музей 

ім. Д.І. Яворницького : сайт. – Режим доступу : 

http://www.museum.dp.ua/article0067.html 

24. Павло Загребельний – Біографія [Електронний ресурс]                                  

// Українська література : електрон. б-ка : сайт. – Режим доступу : 

https://ukrclassic.com.ua/katalog/z/zagrebelnij-pavlo/233-pavlo-

zagrebelnij-biografiya 

25. Павло Загребельний. До запитання [Електронний ресурс]                              
// ua:перший : студія документ. фільмів : сайт. – Режим доступу : 

http://1tv.com.ua/programs/zagrebelnii 

 

 

http://history.org.ua/LiberUA/ehu/3.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.museum.dp.ua/article0067.html
http://1tv.com.ua/programs/zagrebelnii
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26. Павло Загребельний: книги і особистість : [Тамара Гундорова, 

Сергій Жадан, Олег Коцарев, Євген Баран, Настя Байдаченко, Леонід 

Плющ про Павла Загребельного та його творчість] [Електронний 

ресурс] // ЛітАкцент : сайт. – Режим доступу : 

http://litakcent.com/2010/03/05/pavlo-zahrebelnyj-knyhy-i-osobystist/ 

27. Цікаві факти про Павла Загребельного [Електронний ресурс]                              

// ZNAJ.UA : сайт. – Режим доступу : https://znaj.ua/society/cikavi-

fakty-pro-pavla-zagrebelnogo 

 

 

РАЇСА ПЕТРІВНА ІВАНЧЕНКО (30 листопада 1934 р., 

Гуляйполе, нині Запорізької області) – українська історик, письменниця 

(прозаїк, поет), публіцист. Вона – кандидат історичних наук (1967), 

професор (1997), відмінник освіти України (1997), заслужений діяч 

мистецтв України (1999), член Національної спілки письменників України 

(від 1977 року). 

1957 року закінчила історичний факультет Київського університету. 

Була на журналістській роботі: у червні-жовтні 1957 року – завідувач 

відділу інформації редакції газети «Молодь України», у 1957-1965 роках 

працювала в редакції іномовлення Українського радіо. 

1967 року закінчила аспірантуру Київського університету. Того ж 

року захистила кандидатську дисертацію «Місце Михайла Драгоманова у 

суспільно-політичному русі Росії та України в другій половині 19 століття». 

За публікації, присвячені Михайлові Драгоманову, зокрема повість 

«Передчуття весни» (1970), монографію «Михайло Драгоманов у суспільно-

політичному русі Росії та України (друга половина 19 століття)» (1971), 

роман «Клятва» (1971), зазнала критики партійного та радянського 

керівництва. 

У 1994-1996 роках була головою Київської крайової організації 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Від 1998 

року голова благодійного братства святої княгині Ольги при Українській 

православній церкві Київського патріархату. 

Друкується від 1957 року. Автор книг: «Клятва» (1971), «Любити не 

просто» (1976), «Не розминайсь із собою» (1980), «Гнів Перуна» (1982), 

«Золоті стремена» (1984), «Сіті життя і смерті» (1986), «Зрада, або як стати 

володарем» (1988). 

Історична повість «Передчуття весни» (1970) та роман «Клятва» 

(1971) – про життя і творчість Михайла Драгоманова. 

http://litakcent.com/2010/03/05/pavlo-zahrebelnyj-knyhy-i-osobystist/
https://znaj.ua/society/cikavi-fakty-pro-pavla-zagrebelnogo
https://znaj.ua/society/cikavi-fakty-pro-pavla-zagrebelnogo
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Збірки повістей і оповідань «Любити не просто» (1976) і «Не 

розминись із собою» (1980) присвячено морально-етичним проблемам 

сучасності. 

Своєрідною тетралогією про Київську Русь, її міжнародні зв'язки є 

романи «Гнів Перуна» (1982, 1985), «Золоті стремена» (1984), «Зрада, або 

Як стати володарем» (1988) та «Отрута для княгині» (1995). З їхніх сторінок 

постають образи видатних державців Діра і Аскольда, Рюрика, Олега, 

Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, Данила Галицького, 

Олександра Невського, відомих мислителів Нестора Літописця, Іларіона, 

Кирила і Мефодія та ін. 

Автор циклу радіопередач «З історії української державності» 

(1993-1994, 2001), «Історія без міфів» (2001-2003) та ін. 

За участі Іванченко підготовлено кілька історико-документальних 

телефільмів: «Драгоманов», «Титан», «Історія Чорноморського флоту» (усі 

– 1995) та ін. 

Пропонуємо: 

- Оформити та презентувати виставку «Раїса Іванченко: історик, 

прозаїк, поет – гордість України» з підрозділами: 

1. «Українська державницька ідея: я повертаю Україні те, що в 

неї вкрадено»; 

2. «Проза на захисті історичної правди»; 

3. «Колесо часу: історичні поезії». 

- Провести за участі істориків – викладачів та аматорів, 

громадських діячів, активістів обговорення головної творчої 

тези Раїси Іванченко «Історія – це кров і мозок політиків, без 

якої не існує державницька свідомість і не існує держава». 

- Ювілейній даті присвятити літературно-мистецький вечір 

«Шана княгині української літератури». 

Джерела та посилання: 

28. Іванченко Раїса Петрівна [Електронний ресурс] // ВікіпедіЯ : вільна 

енциклопедія : сайт. – Режим доступу : 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1

%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D1%

97%D1%81%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%

D0%B2%D0%BD%D0%B0 

29. Іванченко Раїса Петрівна [Електронний ресурс] // Хата-читальня 

Запоріжжя  Письменники Запорізького краю : сайт. – Режим                                 

доступу : https://sites.google.com/site/hatachitalnazaporizza/pismennki-

zaporizskogo-krau/ivancenko-raiesa 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D1%97%D1%81%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D1%97%D1%81%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D1%97%D1%81%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D1%97%D1%81%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://sites.google.com/site/hatachitalnazaporizza/pismennki-zaporizskogo-krau/ivancenko-raiesa
https://sites.google.com/site/hatachitalnazaporizza/pismennki-zaporizskogo-krau/ivancenko-raiesa
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30. Іванченко Р. П. Лекція "Київська Русь – початки Української 

держави" 1 березня 2016 р. [Електронний ресурс] / Р. П. Іванченко                            

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу : 

https://www.youtube.com/watch?v=DQ_4hBty3BQ 

31. Іванченко Р. П. Лекція "Історія в міфах" 22 березня 2016 р. 
[Електронний ресурс] / Р. П. Іванченко // YouTube.ua : сайт. – Режим 

доступу : https://www.youtube.com/watch?v=m5kbfXvB3ns 

32. Раїса Іванченко : [біографія, бібліографія, титули, нагороди, премії, 

цитати письменниці] [Электронный ресурс] // LiveLib : Кн. портал с 

персон. рекомендациями и лич. коллекциями : сайт. – Режим доступа : 

https://www.livelib.ru/author/559403-rayisa-ivanchenko 

33. Ясь О. В. Іванченко Раїса Петрівна (Іванова) [Електронний ресурс]                          

/ О. В. Ясь // Енциклопедія історії України. Т. 3 : Е-Й / редкол.:                            

В. А. Смолій (голова) та ін. ; НАН України, Ін-т історії України. – 

Київ : Наук. думка, 2005. – С. 406-407 : фот. : сайт. – Режим доступу : 

http://history.org.ua/LiberUA/ehu/3.pdf 

 

 

МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ ЛУКАШ (19 грудня 1919 р., 

Кролевець – 29 серпня 1988 р., Київ) – український перекладач, 

мовознавець і поліглот. 

Народився Микола Лукаш 19 грудня 1919 року в Кролевці Сумської 

області в сім'ї Олексія Яковича і Василини Іванівни Лукашів. Свої 

лінгвістичні здібності виявляв змалку. Ще в дитинстві засвоїв їдиш – до 

революції єврейське населення Кролевця становило четверту частину від 

загального. А якось утік із циганами, й буквально за кілька днів навчився 

їхньої мови. В семирічці опанував французьку, німецьку та англійську 

мови. 

У 1937 році він вступив на історичний факультет Київського 

університету. 

В архіві стародавніх документів Лукаш вишукував папери, дотичні 

до Коліївщини, переписував їх і перекладав з польської та латини 

українською мовою. Мало не задарма готував ці матеріали для Костя 

Гуслистого: той саме працював над книгою про Коліївщину. Зароблені 

кошти Лукаш витрачав на книжки. В 1930-ті роки букіністичні крамниці 

були заповнені «конфіскатом» засуджених письменників і науковців. Цінні 
видання збували за копійки: Лукаш  до своєї бібліотеки зібрав усі 10 томів 

«Історії України-Русі» Михайла Грушевського, «Исторические 

https://www.youtube.com/watch?v=DQ_4hBty3BQ
https://www.youtube.com/watch?v=m5kbfXvB3ns
https://www.livelib.ru/author/559403-rayisa-ivanchenko
http://history.org.ua/LiberUA/ehu/3.pdf
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монографии» Миколи Костомарова, «Описание старой Малороссии» 

Олександра Лазаревського, твори Михайла Максимовича. 

У війну університет евакуювали до Харкова. Лукаш дістався туди, 

дорогою був поранений в ногу, одужав і після перемоги викладав 

англійську та німецьку в Харківському педінституті іноземних мов та 

сільськогосподарському інституті. За час перебування в Харкові Лукаш 

завершив свій видатний переклад «Фауста» Ґете, який опублікувано                         

1955 року. 

Миколі Лукашу, першому в Україні, вдалося перекласти «Фауста». 

За його переклад українською мовою бралися Іван Франко, Михайло 

Старицький, Дмитро Загул, але подужати всю поему Ґете ніхто не зміг — 

далі першої частини жоден із них не просунувся. Микола Лукаш працював 

над ним 18 років. А «Бал в опері» Юліана Тувіма, поему, що сатирично 

зобразила польське суспільство, взагалі вважали за твір, який годі 

перекласти, а Лукашу й це вдалося! 

Крім того, М. Лукаш переклав українською мовою «Мадам Боварі» 

Флобера, лірику Шиллера, «Декамерон» Боккаччо та багато іншого. 

Загалом Микола Лукаш знав 20 мов, з яких вільно перекладав, і був 

одним з небагатьох перекладачів, які працювали з оригінальним текстом, а 

не з проміжним перекладом російською. Окремої уваги заслуговує переклад 

"Декамерона", зроблений Лукашем архаїчною українською мовою XVII-

XIX століть. До всіх приказок і афоризмів Боккаччо він знайшов точні 

українські відповідники. Крім того, Лукаш мав феноменальне лінгвістичне 

обдарування і дивовижну ерудицію в галузі зарубіжної літератури. 

Пропонуємо: 

- Презентувати виставку українських перекладів Миколи Лукаша 

під назвою «Маестро Микола Лукаш – скромний геній 

українського перекладу»; 

- Провести засідання літературного клубу (гуртка) «Микола 

Лукаш – блискучий поет і лінгвіст»; 

- До ювілейної дати провести літературно-мистецький вечір 

«Микола Лукаш – Моцарт українського перекладу». 

Джерела та посилання: 

34. Жолдак Б. "Українець Микола Лукаш є найбільшим світовим 
перекладачем" : [про книжку "Під зіркою Лукаша"] [Електронний 

ресурс] / Богдан Жолдак // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу : 

https://www.youtube.com/watch?v=bztPQB1r3MQ 

https://www.youtube.com/watch?v=bztPQB1r3MQ
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35. Лукаш Микола Олексійович [Електронний ресурс] // ВікіпедіЯ : 

вільна енциклопедія : сайт. – Режим доступу : 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1

%88_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0

%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%B

E%D0%B2%D0%B8%D1%87 

36. Микитенко О. Микола Лукаш і "Всесвіт" : сторінки спогадів 

[Электронный ресурс] / Олег Микитенко // Всесвіт. – 2005. – № 1-2 : 

сайт. – Режим доступа : http://www.vsesvit-

journal.com/old/content/view/22/41/ 

37. Микола Лукаш – Моцарт українського перекладу : до 95-річчя від 

дня народж. укр. пер. та поета : біобібліогр. покажч. [Електронний 

ресурс] / бібліографи-уклад.: Т. І. Мілашенко, Н. І. Фоміна // МСМБ : 

сайт. – Режим доступу : 

http://msmb.org.ua/biblioresursi/bibliografiya/osobistosti/mikola-lukash-

motsart-krainsykogo-perekladu/ 

38. Під зіркою Лукаша: ким був творець українських "Фауста". 

"Декамерону" [Електронний ресурс] // Волинські новини : сайт. – 

Режим доступу : https://www.volynnews.com/news/all/pid-zirkoiu-

lukasha-kym-buv-tvorets-ukrayinskykh-fausta-dekameronu/ 

39. Свірин І. Маестро Микола Лукащ : [біографія поета та пер., цікаві 

факти] [Електронний ресурс] / Ігор Свірин // МСМБ : сайт. – Режим 

доступу : 

http://msmb.org.ua/biblioresursi/bibliografiya/osobistosti/mikola-lukash-

motsart-krainsykogo-perekladu/ 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.vsesvit-journal.com/old/content/view/22/41/
http://www.vsesvit-journal.com/old/content/view/22/41/
http://msmb.org.ua/biblioresursi/bibliografiya/osobistosti/mikola-lukash-motsart-krainsykogo-perekladu/
http://msmb.org.ua/biblioresursi/bibliografiya/osobistosti/mikola-lukash-motsart-krainsykogo-perekladu/
https://www.volynnews.com/news/all/pid-zirkoiu-lukasha-kym-buv-tvorets-ukrayinskykh-fausta-dekameronu/
https://www.volynnews.com/news/all/pid-zirkoiu-lukasha-kym-buv-tvorets-ukrayinskykh-fausta-dekameronu/
http://msmb.org.ua/biblioresursi/bibliografiya/osobistosti/mikola-lukash-motsart-krainsykogo-perekladu/
http://msmb.org.ua/biblioresursi/bibliografiya/osobistosti/mikola-lukash-motsart-krainsykogo-perekladu/


 19 

 

ПИСЬМЕННИКИ, ІСТОРИКИ УКРАЇНИ – БІБЛІОТЕЧНА 

УВАГА 2019 РОКУ [Текст] : метод. лист / Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. 

облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; [упоряд. 

Ю. С. Амельченко ; комп'ют. наб. Ю. С. Амельченко ; заг. редагування                       

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2019. – 19 с. – 10х21,5. 

– 40 прим. : б.ц.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ксерокс ОУНБ 
Зам. № 16   від   03.07.2019 р. 
Тираж  40 прим. 



 20 

 


