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Шановні читачі!                                         

               Пропонуємо вам познайомитися з серією книг «Знамениті українці». 

Від #український_інститут_книги. 

Книги розповідають про людей, які досягли видатних успіхів у різних сферах діяльності 

людини. Читач дізнається не тільки про основні етапи їхньої творчої біографії, але й про 

особливості характеру, звичаї, захоплення і особисте життя. 

 

 

 

1.     Дорошенко О.Є.   Василь Стус / О.Є. Дорошенко. - Харків : 

Бібколектор, 2020. - 121 с. 

 Трагічна доля судилася Василю Стусу (1938—1985) — 

талановитому українському поету, прозаїку, перекладачу, 

літературознавцю, правозахиснику, одному з найактивніших 

представників українського культурного руху 1960-х років. Він був 

людиною, не здатною на компроміси, яка завжди йшла шляхом правди і 

заплатила за це власним життям, людиною, яка з гідністю казала про 

себе: «...Голови гнути я не збирався, бодай що б там не було. За мною 

стояла Україна, мій пригноблений народ, за честь котрого я мушу обставати до загину».  

 

 

2.     Згурська М.П.   Данило Галицький / М.П. Згурська. - Харків : 

Фоліо, 2018. - 120 с 

 Данило Романович Галицький — один з тих яскравих 

історичних діячів, яким багате раннє Середньовіччя. Він жив у 

бурхливу, жорстоку епоху усобиць та монголо-татарських набігів і 

увійшов в історію як збирач давньоруських земель, правитель 

Галицько-Волинського князівства, великий реформатор, далекоглядний 

політик та хитромудрий дипломат. Данило Галицький був першим в 

історії українського народу легітимним, тобто визнаним в Європі, 

королем. До того ж він першим серед російських князів спробував покінчити із 

залежністю свого князівства від монголо-татарських завойовників. Та найбільша заслуга 

Галицького полягає в тому, що він був патріотом своєї землі.  

 

  3.  Коломієць Р.Г.   Дмитро Донцов / Р.Г. Коломієць. - Харків : 

Фоліо, 2020. - 118 с. 

 Дмитро Донцов (1883-1973) — видатний український 

мислитель, громадсько-політичний діяч, філософ, публіцист, 

літературознавець. Увійшов в історію як творець ідеології українського 

націоналізму. На неї спирались у своїй державотворчій діяльності 

Гетьман України Павло Скоропадський, Головний отаман військ УНР 

Симон Петлюра, перший Голова Організації українських націоналістів 
Євген Коновалець, голова Проводу ОУН-Б Степан Бандера. На 

небезпеку націоналістичної діяльності Донцова вказував Ленін. На що Донцов відповів 

нищівною критикою політики радянської держави у національному питанні. Як 

літературознавець Донцов об’єднав навколо себе молодих поетів і письменників 

української еміграції, піддаючи їхню творчість глибокому літературознавчому аналізу, 

друкуючи їх, і «відкрив» нову сторінку в історії української літератури XX століття. 

Борець за незалежну українську державу, Донцов і досі не знайшов адекватної оцінки в 

суспільстві незалежної України.  

 

 

 



 

 4.     Коломієць Р.Г.   Лесь Курбас / Р.Г. Коломієць. - Харків : 

Фоліо, 2020. - 120 с. 

 Шекспірівські слова «Весь світ — театр, і ми актори в ньому» 

були девізом життя Леся Курбаса, ім’я якого овіяно суцільними 

легендами і вигадками. Ще за життя його вважали титаном, творцем, 

пророком-інтуїтом. «Заручником вічності в полоні часу» вважає Леся 

Курбаса автор цього видання — режисер, театральний історик і 

критик, педагог, перекладач Р. Г. Коломієць, доктор філософії, член-

кореспондент Національної академії мистецтв України, професор. Ця 

книжка — остання робота автора у циклі видань «Вибрані сторінки 

сучасного театру», присвячених творчості провідних театрів, видатних акторів і 

режисерів. 

 

 5.     Коломієць Р.Г.   Микола Бажан / Р.Г. Коломієць. - Харків : 

Фоліо, 2019. - 119 с. 
 Літературна діяльність Миколи Бажана охоплює понад шість 

десятиліть. В історію української культури він увійшов як видатний 

поет, перекладач, громадський діяч і вчений, організатор і видавець 

багатьох універсальних видань, серед яких, наприклад, Українська 

Енциклопедія, яка довгий час носила його ім’я. Можна сказати, що він 

був обласканий владою, свідчення тому — нагороди та посади, які він 

обіймав. Але передусім Бажан був відомий у світі як тонкий лірик та 

майстер поетичного перекладу. Перекладав він і грузинських поетів 

(Руставелі, Гурамішвілі), і узбецьких (А. Навої), і бенгальських (Р. Тагор), і російських 

(Пушкін, Маяковський), а ще поетів Білорусії (Я. Купала, М. Танк), Польщі (Міцкевич, 

Словацький, Норвід, Івашкевич), в останні роки його приваблювала класична німецька 

поезія — Гете, Гельдерлін, Р.-М. Рільке. Переклад Бажаном «Витязя в тигровій шкурі» 

Руставелі в Грузії вважають найдосконалішим у слов’янських літературах.  

 6.     Коломієць Р.Г.   Марко Кропивницький / Р.Г. Коломієць. - 

Харків : Фоліо, 2019. - 118 с. 
 Фундатор українського професійного театру Марко 

Кропивницький (1840—1910) був на рідкість обдарованою людиною. 

Він створив понад 40 п’єс, заснував перший національний 

професійний театр на теренах Східної України (уславлений театр 

корифеїв), виховав ціле покоління українських акторів-

професіоналів. Його чудові акторські дані (зіграв більше 500 ролей) 

доповнювалися прекрасним голосом — високим басом. Крім того, 

Марко Лукич написав мелодії для багатьох п’єс, розумівся на 

образотворчому мистецтві (це дозволяло йому керувати створенням 

декорацій), був тонким і спостережливим психологом, що постійно проявлялося у його 

роботі  як режисера. Ще за життя Кропивницького називали «батьком українського 

театру», «українським Мольєром» і «українським Шекспіром», а його прогресивні ідеї 
актуальні й у наш час. 

 7.     Коломієць Р.Г.   Микола Хвильовий / Р.Г. Коломієць. - 

Харків : Фоліо, 2019. - 119 с. 

 Микола Хвильовий (справжнє прізвище – Фітільов, 1893–1933) 

– поет, письменник, публіцист, громадський діяч, що став однією із 

найбільш знакових постатей доби Розстріляного відродження. Гасло 

«Геть від Москви!», кинуте письменником під час започаткованої ним 

літературної дискусії, об`єднало митців у боротьбі за незалежність 

розвитку української художньої культури. Понад усе цінуючи творчу 

свободу, у передчутті жорстоких обмежень та репресій радянського 

уряду письменник здійснив самогубство, збунтувавшись проти 



тоталітарної системи. У різні часи Миколу Хвильового сприймали по-різному, але 

сьогодні його ім’я уособлює в собі вищий злет української літератури 20-х років XX 

століття.  

  8.     Коломієць Р.Г.   Михайль Семенко / Р.Г. Коломієць. - Харків : 

Фоліо, 2019. - 120 с. 

 Михайль Семенко (1892—1937), основоположник і теоретик 

українського футуризму, поет, філософ, скрипаль, був трагічною і 

надзвичайно яскравою особистістю української літератури, 

невиправдано забутою у часи «соціалістичного реалізму». Все 

переплелося у його житті й творчості: революція як всесвітній 

переворот, революція як переоцінка художніх цінностей українського 

мистецтва, безкінечний пошук нового, незвіданого — як прорив 

українського мистецтва до європейського культурного простору. 

Епатажна людина, урбаніст, футурист, Михайль Семенко, як і більшість талановитих 

митців покоління Розстріляного Відродження, був звинувачений в активній 

«контрреволюційній діяльності» й страчений на Соловках. 

  9.    Коляда І.А.   Соломія Крушельницька / І.А. Коляда. - Харків 

: Фоліо, 2020. - 120 с. 

 Соломія Крушельницька (1872–1952) – видатна українка, яка 

прославилася на весь світ завдяки своєму оперному співу, адже її 

сопрано справляло гіпнотичний ефект на слухачів. Народившись у 

селі Білявинці на Тернопільщині, вона вже за п’ять років після 

початку виступів домоглася загального визнання власного таланту і 

ще за життя отримала титул найвидатнішої співачки світу, звання 

«Вагнерівської примадонни ХХ століття». Співати на одній сцені з 

уродженкою маленького українського села вважали за велику честь 

імениті тогочасні виконавці. І хоча талановита українка володіла 

вісьмома мовами, багато подорожувала, але українські пісні завжди виконувала в 

оригіналі й ніколи не забувала про Батьківщину.  

  10.  Коляда І.А.   Микола Лисенко / І.А. Коляда. - Харків : Фоліо, 

2019. - 124 с. 
 Видатний піаніст, хоровий диригент, композитор Микола 

Лисенко (1842—1912) здобув блискучу освіту — закінчив 

природознавчий факультет Київського  університету, потім захистив 

кандидатську дисертацію з біології, і йому пророкували блискучу 

кар'єру вченого. Але він обрав собі інший шлях, пов'язавши своє 

життя з музикою. Після навчання в Лейпцизькій консерваторії (клас 

фортепіано) Лисенко став піаністом-віртуозом. Він вчився у 

Римського-Корсакова в Петербурзькій консерваторії, однак усе своє 

життя присвятив  пропагуванню саме  української музики. 

 

 11.    Коляда І.А.   Казимир Малевич / І.А. Коляда . - Харків : 

Фоліо, 2018. - 120 с. 

 Відомий художник і теоретик живопису, по праву і за 

походженням — художник української землі, приналежністю до якої 

він пишався, і саме від неї взяв увесь свій талант і самобутність. Один 

із лідерів авангардистської течії початку ХХ століття, засновник і 

гуру супрематизму, він був співзвучний часові, своїми роботами 

кидаючи виклик старому, замість віджилого пропонуючи нове, 

комбінуючи сміливу яскравість контрастних фарб і просту геометрію 

форм свого «абстрактного» бачення навколишнього світу. Феномен 

Казимира Малевича у тому, що його інтуїтивні мистецькі пошуки та теоретичні 

узагальнення стали тим всепланетарним пророцтвом, яке визначає інтелектуальні творчі 

здобутки й наукові відкриття XXI ст. 


