
Інформаційний лист 

 

26 вересня 2013 р. виповнилось 120 років від дня народження Микити 

Павловича Годованця – письменника-байкаря, жертви сталінських репресій. 

Народився у с. Вікнина Бершадського району на Вінниччині. Після 

закінчення у 1906 р., Степашської учительської школи вчителював. У 1914–

1918 роках перебував на військовій службі. З 1924 р. він переходить на 

журналістську роботу, працював у редакціях газет „Червоний край”, 

„Радянська Волинь”. Вперше почав писати байки у 1913 р. Одна з цих байок 

„Свиня” була надрукована у 1917 р. З того часу систематично друкує свої 

твори в київському журналі „Маяк” і ряді інших видань. У 1920 р. вийшла 

перша збірка автора „Байки і пісні”. Згодом вийшли збірки „Незаможний 

Клим” (1927), „Про добробут і культуру” (1928), „Парася на парастасі” 

(1929), „Будяки”, „Довгоносик”, „У колектив” (1930), „Байки” (1932).  

31 січня 1937 р. незаконно заарештовано в Києві. Ухвалою особливої 

наради при НКВС від 13 червня 1937 р. вислано на Середню Колиму, де 

пробував до 1947 р. Тільки у 1954 р. повернувся до Кам’янця-Подільського. 

У 1957 р. М. Годованець був реабілітований. Після повернення до 

Кам’янеця-Подільського продовжив творчу роботу: „Байки” (1957), „Осел на 

хаті” (1958), „Байки” (1960), „Заяча математика” (1961), „Вужі під яслами”, 

„Байки” (1963), „Ріка Мудрості. Байки за Езопом” (1964), „Веселий педант” 

(1965), „Конвалія і Лопухи” (1966), „Талановита тріска” (1967). У його 

поетичному перекладі вийшли байки Езопа, Бабрія, Федра, Леонарда да 

Вінчі, Ж.-Б. Лафонтена, І. Красіцького та ін. Помер 27 липня 1974 р. у 

Кам’янець-Подільському. 

ЦДАМЛМ України зберігає особовий фонд М. Годованця (ф. 42, оп. 1, 

од. зб. 65, крайні дати документів 1931-1970-і рр.). Документи до архіву 

передавав особисто М. Годованець у 1968-1970 рр., а також частину - син 

письменника у 1982 р.  

Серед документів фонду зберігаються творчі документи, листування, 

біографічні документи, образотворчі документи. 

Творчі документи представлені рукописами і машинописними 

варіантами байок за 1931-1968 рр., перекладами байок Езопа, Леонардо да 

Вінчі, Федра, Бабрія, І. Красіцькому, Лессінга.  

Розділ листування містить листи фондоутворювача до таких адресатів - 

О. Гончара, П. Загребельного, Ю. Збанацького, Ф. Кравченка, В. Собка. 

В інших фондах архіву також збереглися листи М. Годованця до А. 

Хорунжого, В. Минка, А. Головка, П. Глазового, Б. Антоненка-Давидовича. 

Кореспондентами М. Годованця були Ф. Маківчук, М. Сидоренко, Ф. Скляр, 

В. Собко, С. Шевцов. 

Біографічні документи представлені – біографічною довідкою 

письменника, листуванням з видавництвами з приводу друкування творів, 

видавничими договорами.  

Образотворчі документи містять індивідуальні фотографії і 

фотопортрети М. Годованця, фото з родиною, з письменниками 



О. Ковінькою, П. Сліпчуком, Л. Дмитерком, Є. Кротевичем, М. Лукашем, 

І. Савичем, В. Сосюрою. 

З архівними документами М. Годованця можна ознайомитися в 

читальному залі ЦДАМЛМ України, який працює з 10 до 17 год., крім суботи 

і неділі та останнього дня місяця. 


