
Василь Григорович Большак народився 23 квітня 1922 р. в с. Безуглівка 
(Згурівський  район,  Київської  області).  Вчився  в  Українському 
комуністичному  газетному  училищі  ім.  М.  Островського  в  Харкові,  в 
Харківській політосвітній школі, у Вищій партійній школі. Учасник Великої 
Вітчизняної  війни.  Після  війни  працював  у  газетах  «Київська  правда», 
«Придунайська правда», «Колгоспне село»,  журналах «Советская Украина», 
«Дніпро». З 1962 по 1972 рр головний редактор журналу «Україна»,  1972-
1979  рр.  голова  Держкіно  УРСР,  1979-1985  головний  редактор  журналу 
«Український театр».

Перша збірка нарисів – «На мирній землі» (1952), «Про тих хто в полі» 
(1955),  «Друзі  Андрія  Степановича»  (1956),  «На  землі  поліській»,  «Сила 
молода» (1957).  Автор романів «Образа» (1962),  «Не журіться професоре» 
(1978),  «Не проспати роси» (1982);  повістей – «Поїдемо за Десну» (1959), 
«Глибокий яр» (1964), «Меседуан з флеронами» (1971), «Геліос – бог сонця» 
(1974);  збірки  гумору  і  сатири  –  «Нежонатий  голова»  (1961),  «Янгол  із 
Терешок»  (1962),  «Антрекот»  (1963),  «Анігдот»  (1965),  «Аста  ла  віста», 
(1967), «Гусак на Бродвеї» (1967).

Помер Василь Григорович Большак 18 грудня 1988 р.
В  архіві-музеї  зберігаються  документи  В.  Большака  у  фонді  колекції 

документів  українських  письменників,  літературознавців  та  літературних 
критиків (ф. 526) та інших фондах ЦДАМЛМ України (ф. 526, оп. 1, спр. 13; 
крайні дати документів 1944 – 1981 рр.). До архіву-музею документи фонду 
були передані особисто фондоутворювачем у 1981-1982 рр.

Фонд складається з творчих і образотворчих документів. Серед творчих 
документів – роман «Образа», 1964. Друк з правкою автора. (ф. 526, оп. 1, 
спр. 1), документальна повість «Осінь пахне медами», 1981. Маш. з правкою 
автора. (ф. 526, оп. 1, спр. 2), гуморески, опубліковані в періодичній пресі 
(ф. 526, оп. 1, спр. 3, 4). Образотворчі документи – шарж на В. Большака – 
автор В. Зелінський з власним дарчим написом, 1965. (ф. 526, оп. 1, спр. 6); 
індивідуальні фотографії В. Большака, 1960 - 1970-і рр.; групові фотографії – 
В. Большак з дружиною та онукою, 1970-і. (ф. 526, оп. 1, спр. 8), В. Большак 
під час різних зустрічей з радянськими та зарубіжними діячами літератури і 
мистецтв,  1959  –  1970-і  рр.  (ф.  526,  оп.  1,  спр.  9),  під  час  проведення 
літературно-мистецьких  декад  з  діячами  літератури  та  мистецтва, 
громадськістю,  1965  –  1979.  (ф.  526,  оп.  1,  спр.  10),  В.  Большак  з 
громадськістю  с.  Безуглівка  під  час  присвоєння  письменнику  почесного 
звання громадянина села, 1970-і. (ф. 526, оп. 1, спр. 13).

Також  треба  виділити  документи,  пов’язані  з  фондоутворювачем,  які 
зберігаються в інших фондах ЦДАМЛМ України. Творчі документи – повість 
«Меседуан з флеронами», 1971. Маш., з правками. (ф. 212, оп. 2, спр. 2298, 
2299), збірка оповідань і  нарисів «Співати в гаю солов’ям», 1960. Маш.,  з 
правками (ф. 212, оп. 2, спр. 570), гуморески «Аста ла Віста», 1967. (ф. 212, 
оп.  2,  спр.  1542),  збірка  нарисів  «Рідні  простори мої»  (ф. 730,  оп.  2,  спр. 



2334),  «Сибірський туєсок».  подорожні  нотатки,  1980.  (ф.  978,  оп.  1,  спр. 
1851), повість «Чорториї», 1985. (не надрукована) (ф. 978, оп. 1, спр. 2384) 
Листування представлено – листами В. Большака до П. Біби, 7 грудня 1963. 
(ф. 1310, оп. 1, спр. 81), Г. Григор’єва, 1964 – 1970.  (ф. 27, оп. 2, спр. 118), 
Н. Ніколенко,  27  вересня  1961 –  20 серпня  1962.  (ф.  396,  оп.  1,  спр.  16), 
Р. Іванченко,  3  лютого 1972.  (ф.  1142,  оп.  1,  спр.  48).  Рецензії  на  твори і 
творчість В. Большака – А. Стефановський «Психологія вчинку» на роман 
«Образа»,  1969.  (ф.  978,  оп.  1,  спр.  177),  О.  Дейнеко  «Зустрічі  з  чужою 
землею» на повість В. Большака «Меседуан з флеронами», 1972. (ф. 978, оп. 
1, спр. 511), Тур Арсен «На гумористичній хвилі» на книжку «Геліос – бог 
сонця», 1976. (ф. 978, оп. 1, спр. 1200), М. Медуниця «Хто сіє і жне», «Люди 
щирі, роботящі» на роман «Не журіться, професоре», 1978. (ф. 1050, оп. 1, 
спр.  27),  М.  Медуниця  «Щастя  росяних  років».  Рецензія  на  творчість  В. 
Большака, 1982. (ф. 1050, оп. 1, спр. 27).

Шановні  друзі,  якщо  Вас  зацікавили  документи,  пов’язані  з 
письменником Василем Большаком, звертайтесь, будемо раді співпраці.


