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«Жив, як писав,  

писав як жив»  
(Борис Олійник) 

 

Юні друзі !  
 

    Вашій увазі представляємо пам`ятку 

із тематичного циклу «Друга світова 

війна очима українських поетів», 

присвячену українському письменнику-

фронтовику, поету-лірику – Платону 

Вороньку. 

Біографія 

Платон Микитович Воронько 

(1913-1988) - визначний український 

поет, автор понад 30 збірок віршів і 

поем та великої кількості книжок для 

дітей.  

 

 

 

 

Щирість, одвертість, довіра до 

читача, безпосередність вирізняли 

його творчість з-поміж інших. 

П. Воронько — лауреат Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (за 

книгу »Повінь», 1972), літературної 

премії ім. Лесі Українки (за збірки 

віршів «Всім по сім», »Читаночка»,  

«Сніжна зіронька горить», «Облітав 

журавель», драматичної поеми  

«Казка про Чугайстра», 1976).                            

Його біографія — то біографія цілого 

покоління, що будувало, боронило, 

відбудовувало і підносило свою 

Державу.  

Платон Микитович учасник двох 

воєн: фінської та Другої світової, 

підривник - мінер у легендарному 

партизанському з’єднанні С. Ковпака. 

З партизанських ночей, хрещений 

кулями, підперезаний бікфордовим 

шнуром, на межі життя і смерті, він 

проголосив: "Я той, що греблі рвав. Я 

не сидів у скелі, коли дуби валились 

вікові». З воєнних випробувань 

Воронько виніс незабутні враження, 

що наснажували всю його творчість.  

 Перша книжка віршів поета-

партизана «Карпатський рейд» 

вийшла у 1944 році.  

 

 

 

 

        

 

В цій пам’ятці представлені ретро - 

видання 1973-1983 років героїко-

патріотичної поезії та поем, яки є у 

фонді бібліотеки.  

Видання розташовані за алфавітом 

назв. 
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