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Український прозаїк, публіцист, поет Микола Григорович Хвильовий 

(Фітільов) народився у Тростянці на Сумщині 13 грудня 1893 р. в 

учительській родині. У 1916 р. закінчив екстерном гімназію в Богодухові. 

Брав участь у театральних гуртках, українських культурних осередках 

«Просвіти». Учасник Першої світової війни. В 1919 р. вступив до лав 

Комуністичної партії (більшовиків) України. Працював у Богодухівському 

районному відділі народної освіти, на харківських заводах, у видавництвах 

«Вісті», «Радянська література». Член літературної організації «Гарт», 

Вільної академії пролетарських літераторів (ВАПЛІТЕ), Пролетарського 

літературного фронту (ПРОЛІТФРОНТ), Всеукраїнської спілки 

пролетарських письменників (ВУСПП). Член організаційного комітету 

Спілки радянських письменників України. З  1921 р. – після виходу поеми «В 

електричний вік» – ввійшов у літературу під псевдонімом Хвильовий. 

Микола Григорович – автор збірок віршів «Молодість», «Досвітні симфонії», 

прозових творів «Сині етюди», «Осінь», «Вальдшнепи», «Я (Романтика)», 

«Повість про санаторійну зону»,  памфлетів «Камо грядеші», «Думки проти 

течії», «Україна чи Малоросія?» та ін. Пішов із життя 13 травня 1933 р.  

У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва 

України  2004 р. започатковано особовий  фонд Миколи Григоровича 

Хвильового за № 1208, оп. 1, од. зб. 21 за 1922-1993 рр. Він складається 

переважно із ксерокопій документів, переданих донькою Любов’ю 

Григорівною Уманцевою. Серед них – рукописи М.Хвильового про Гео 

Шкурупія, Амвросія Бучму (1920-ті рр.), листи до редакції журналу 

«Комуніст» (1928 р.),  до Л.Уманцевої (13 травня 1933 р.). Документи 

біографічного характеру представлені протоколами зборів Спілки 

пролетарських письменників «Гарт», ВАПЛІТЕ (1920-ті рр.). У фонді 

зберігаються вірші, присвячені М.Хвильовому – В.Сосюри «Час», «Як тьма 

проклята…», М.Рильського «Трудні дні», П.Тичини «Вітер з України», 

О.Ющенка «Повернення», Б.Бора «М.Хвильовий», Л.Уманцевої «Портрет 

батька»; публіцистичні статті В.Русальського «Микола Хвильовий», В.Булата 

«Манрівнику, йди і скажи Україні…», П.Голубенка «Куди летіли 

вальдшнепи?», О.Зінкевича «Дивна співзвучність звинувачень» та ін. (1925-

1991 рр.). Образотворчі матеріали представлені індивідуальними світлинами, 

родинними фото – діда, матері, сестер – і фото в групі з письменниками 

О.Довженком, І.Дніпровським, М.Зеровим, Г.Косинкою, О.Коржем, 

П.Тичиною за 1920-ті рр. У фонді зберігаються афіші вечорів з нагоди 

пам’яті письменника у Лос-Анджелесі (1982 р.), Сан-Франциско (1984 р.), 

Києві (1993 р.), афіша вистави «Санаторійна зона» у постановці Київського 

державного академічного театру імені І.Франка (1990 р.). 

Шановні дослідники, запрошуємо вас до роботи над документами 

Миколи Хвильового. Читальна зала ЦДАМЛМ України працює щоденно, з 

10 год. до 17 год., крім вихідних – суботи і неділі. 


