
  

 

 Інформаційний лист 

  

 

9 вересня 2012 року виповнилося 100 років від дня народження 

українського сатирика, гумориста Маківчука Федора Юрійовича, який 

народився в селянській родині на Поділлі. 

В 1930-х роках стає журналістом, працює редактором газети «Молодь 

України». 

Упродовж 40 років очолював редакцію сатиричного журналу «Перець»(1946-

1986). За період керівництва часопису Ф.Маківчуком він мав надзвичайно 

велику популярність та мільйонні тиражі.  

 Федір Маківчук - автор низки збірок фейлетонів, гуморесок, памфлетів: 

"Здоровенькі були!" (1952), "І сміх і гріх" (1957), "Замужем і вдома" (1962), 

"Про добре і про зле" (1963), "Чорт штовхнув" (1964), "Любе й нелюбе" (1965), 

"Любов і параграф" (1966), "Вінегрет з перцем" (1969), "Штрихи до портретів" 

(1977), "Дорогі мої однополчани" (1982) та ін., а також книжок для дітей 

"Пушок і Дружок" (1957), "Зустріч друзів" (1959), написаних у співавторстві з 

П. Глазовим.  

У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України 

зберігається особовий фонд Федора Маківчука(ф.668, оп.1,2). 

 До якого включено творчі документи: фейлетони(ф.668; оп.1; спр.1-69), 

серед яких підбірки сатиричних та гумористичних творів, статті, присвячені 

ювілеям Остапа Вишні, К.Агніт – Слєдзевського, Поля Робсона та ін.(ф.668; 

оп.1; спр.70-85), рецензії на книги  К.Басенка «Муха в окропі», Ю.Бурляя 

«Остап Вишня», В.Лагози «Рання коза» та ін.(ф.668; оп.1; спр.90).  

Також зберігаються в особовому фонді Ф.Маківчука переклади російських авторів: 

О.Гельмана «Протокол одного засідання», Ю.Олеші «Три товстуни», Л.Славіна 

«Інтервенція» та ін. (ф.668;оп.1;спр.93-96). 

Епістолярна спадщина митця представлена листами письменників, поетів 

В.Бандурака (ф.668;оп.1;спр.132), В.Бичка (ф.668;оп.1;спр.134), Ю.Благова 

(ф.668;оп.2;спр.9),В.Блакитного(ф.668;оп.1;спр.136),В.Брюггена(ф.668;оп.1;спр.

137), М.Рильського (ф.668;оп.1;спр.162), В.Сосюри (ф.668;оп.1;спр.165), О.Полторацького 

(ф.668;оп.2;спр.21), П.Воронька (ф.668;оп.1;спр.139), О.Ковіньки (ф.668;оп.1;спр.146); 

В.Безорудька (ф.668;оп.2;спр.8), П.Загребельного (ф.668; оп.2; спр.15); співака 

С.Козака (ф.668; оп.2; спр.17)  та інших осіб. У фонді зберігається багато листів 

від шанувальників творчості гумориста та діячів з-за кордону. 

           Літературознавців та дослідників творчості Ф.Маківчука зацікавлять 

документи журналу «Перець», які містять розділи, що висвітлюють актуальні 

питання суспільного життя засобами сатири та гумору. Це тематичні плани 

журналу(ф.668;оп.1;спр.223), звіт про роботу редакції журналу (ф.668;оп.1;спр.231), аналіз 

редакційної пошти журналу «Перець»(ф.668;оп.1;спр.233), довідка про зв'язок з читачами 

«Перця»(ф.668;оп.1;спр.238),  

Серед світлин, що представлені у фонді слід відзначити фото Ф.Маківчука на 

святкуванні днів літератури у Немирівському районі на Вінниччині 

(ф.668;оп.1;спр.278), в групі з Остапом Вишнею, М.Тарновським, В.Козаченком(ф.668; 

оп.1; спр.280-282). 



В матеріалах про письменника відклались: рецензія І.Зуба на рукопис 

книги сатири і гумору Ф.Маківчука "Шкіци до портретів" (ф.668; оп.2; спр.32) 

та критико-літературний нарис М.Іщенко про сатирика(ф.668; оп.2; спр.33). 
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