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Якщо Ви хочете більше 

дізнатися про життя 

українського письменника Уласа 

Самчука та ознайомитися з 

його творами, завітайте до 

нашої бібліотеки. 
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  Самчук Улас Олексійович 
             (20.2.1905 – 9.7.1987) 

 

   (до 110-річчя від дня народження) 

 

                           П а м’ятк а  
 

"Я не тому письменник  українського 

народу,  

що вмію писати. Я тому письменник,  

що відчуваю обов’язок перед народом…" 

Улас  Самчук  

     

      

   Київ -  2014 
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Ш а н о в н і  ч и т а ч і !  
 

Вашій увазі пропонуємо 

пам’ятку, присвячену  Уласу Самчуку - 

українському письменнику, який є 

однією з найпомітніших постатей 

української прози ХХ століття, 

літописцем свого часу і свого народу.  

Хоча з юнацьких літ він був 

відірваний від України, проте став 

однією з найяскравіших особистостей, 

людиною, яка зуміла втілити в собі 

найкращі риси української ментальності 

— ліризм, поетичність, гуманізм. 
           

         Життєвий та творчий шлях    
 

Улас Олексійович Самчук 

народився 20 лютого 1905 року в селі 

Дермань (Рівненська обл.) в селянській 

родині. 
 

У 1917-1920 роках навчався в 

Германській чотирикласній школі, 

надалі в українській приватній гімназії у 

Кременці, продовжував навчання у 

Бреславському університеті 

(Німеччина) та в Українському 

вільному університеті в Празі.   

У 1941-1942 роках працює 

редактором газети "Волинь", яка 

видавалася у Рівному. 
 

У 1944-1948 роках живе у 

Німеччині. 
 

Восени 1945 року Улас Самчук 

спільно з І.Багряним, В.Домонтовичем  

виступив ініціатором створення 

літературно-мистецького об’єднання 

українських письменників еміграції – 

Мистецького українського руху, і був 

обраний його першим головою.   

У 1948 році переїхав до Канади, 

де став засновником письменницької 

організації "Слово". 
 

Літературна діяльність письмен-

ника почалась у 1926 році з написання 

оповідання “На старих стежках”.  
 

Найвизначнішим творчим 

досягненням Уласа Самчука стає роман-

епопея "Волинь", у якому письменник 

відтворив психологію українського 

селянина-господаря, його сімейний 

уклад, принципи взаємовідносин та 

життєствердний оптимізм непростої 

селянської вдачі. 
 

На трагічні події голодомору 

1932-1933 років письменник 

відгукнувся романом "Марія", 

піднісши до символу страдницький 

образ матері-України. 
 

Гірка доля українського народу 

відтворена у трилогії "Ост".   

Перша книга "Морозів хутір" 

(1948 р.) передає атмосферу української 

революції 1917-1920 років.  
 

Друга – "Темнота" (1957 р.) 

присвячена долі України та її дітей в 

умовах радянської імперії.  

У третій книзі "Втеча від себе" 

(1982 р.) письменник, описує 

поневіряння українців по всьому світі. 
 

Життєвий шлях Уласа Самчука 

обірвався далеко від Батьківщини 9 

липня 1987 року в канадському місті 

Торонто, де і був похований. 
 

Вшанування пам’яті 
 

В останні роки на Україну почав 

повертатися Улас Самчук.  

Про нього пишуть статті, книги, 

його твори і життя вивчають школярі і 

студенти, вчені пишуть дослідження і 

наукові праці. 
 

 

 

Іменем Уласа Самчука  в містах 

Рівне і Здолбунів названі вулиці, 

відкриті меморіальні дошки, 

встановлені пам’ятники; 

- в с. Телявці і с. Дермані запрацювали 

літературно-меморіальні музеї; 

- до 100-річчя від дня народження 

випустили ювілейну монету номіналом 

2 гривні та заснували міську 

літературну премію ім. Уласа 

Самчука (2013).  
 

Пам’ятник  У.Самчуку в м.Рівне  

 


