
Інформаційний лист 

 

1 січня цього року виповнилось 100 років від дня народження 

письменника, драматурга, громадського і військового діяча Юрія 

Оліферовича Збанацького (1914-1994). Народився у с. Борсуків Остерського 

району на Чернігівщині. Закінчив Ніжинський педагогічний інститут 

(філологічний факультет) у 1937 р. До війни працював учителем, директором 

семирічної школи, завідуючим райвідділом народної освіти, редактором 

районної газети. 

У роки Великої Вітчизняної війни командував партизанським загоном 

ім. Щорса. Удостоєний у 1944 р. звання Героя Радянського Союзу, 

нагороджений іншими нагородами, орденами та медалями. 

У повоєнні роки працював відповідальним секретарем правління Спілки 

письменників України, очолював парторганізацію СПУ. Депутат Верховної 

Ради УРСР 9-го скликання. Автор численних романів, повістей, нарисів, 

кіносценаріїв. Лауреат премій ім. Т. Г. Шевченка та ім. Лесі Українки. 

Помер 25 квітня 1994 р у Києві. 

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України 

зберігає особовий фонд Ю. Збанацького ф. 663, оп. 1-3, од. зб. 317, крайні 

дати документів 1930-1967 рр. Документи з особового фонду до ЦДАМЛМ 

України особисто передавав Ю. Збанацький у 1974, 1978, 1979, 1982 рр. 

Творчі документи письменника представлені рукописами романів 

«Переджнив’я» (1949-1963), «Сеспель» (1956-1960), «Хвилі» (1966), «Кують 

зозулі» (1972-1974); повістями «Таємниця Соколиного бору» (1947-1949), 

«Літо в Соколиному» (1951), «Лісова красуня» (1953), «Героподвія» (1965), 

«Славко» (1975) та ін.; п’єсами «Не задушиш, не уб’єш» (1961), «Під 

замком» (1952), «Гвардія», «З Путівля-града», «Хто винен»; кіносценаріями 

«Можна жити мирно» (1955), «Каштанова алея» (1963), «Сеспель» (1968), 

«Тайна партизанської землянки»; оповіданнями «Поліські билиці» (1955-

1962), «Власною рукою» (1943), «Земля» (1943), «Іменем закону» (1944), 



«Гроза» (1944), «На війні буває різне» (1945), «Хліб росте» (1948), «Всім 

життя» (1949), «Вода йде !» (1950), «Незабутнє» (1950), «На посту» (1952) та 

ін.; нарисами «Над Десною» (1944), «Орел» (1944), «Через п’ять років», 

(1948), «Вогні світять люди робочі» (1950), «Не померкнет в веках» (1963), 

«Встань, Іване!» (1965), «Невичерпаність» (1977) та ін.; статтями та 

нотатками за 1944-1968 рр. «Про дружбу», «Бойова спадщина», «Велика 

тема», «Найдорожчий скарб», «В ім’я людини», «Першоджерело і 

першооснова», «Вікопомне» та ін.  

У розділі листування містяться листи від установ і організацій, редакцій, 

друзів, рідних, читачів. Серед кореспондентів О. Кучеренко, І. Манжара; 

колишні партизани Ю. Соколовський, А. Фіменов, О. Шабанова-

Королевська. 

Біографічні документи презентовані здебільшого почесними грамотами, 

відзнаками, запрошеннями, вітальними листівками. 

Великий масив особового фонду представлений образотворчими 

документами: фотографії часів перебування у партизанському загоні 1942-

1944 рр., індивідуальні фотографії 1930-1970-х рр., групові фото з читачами, 

іншими письменниками. 

Значну частину документів Ю. Збанацького становлять матеріали, 

зібрані для своїх робіт, рецензії та відгуки на твори фондоутворювача. 

Шановні друзі, якщо Вас зацікавили документи, пов’язані з Юрієм 

Оліферовичем Збанацьким, звертайтесь, будемо раді співпраці. 

Із зазначеними матеріалами можна ознайомитися у читальному залі 

ЦДАМЛМ України, який працює щодня, крім суботи та неділі, з 10 год. до 17 

год. дня. 


