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In this article an effort was made to analyze the modern condition of 
the bibliographic and informational source studies of the Ukrainian literary 
biography. The conclusions were made concerning its forming reasons and 
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В статье сделана попытка проанализировать современное состояние 
биобиблиографического и справочного источниковедения украинской 
литературной биографики. Сделаны выводы относительно её формиру-
ющих факторов и направлений дальнейшего развития.
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Система літературних біобібліографічних і довідкових 
видань, як складова частина загальнодержавної системи на-
укової та технічної інформації, дає змогу як зорієнтуватися у 
репертуарі даної галузі знань, так і відстежити джерелознавчі 
ресурси української літературної біографіки, визначити важ-
ливі віхи її історії та з‘ясувати сучасний стан.

Наукові допоміжні та довідкові літературні видання як 
джерела біографіки розглядалися у відповідних розділах ву-
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зівських підручників [1; 22], огляд і аналіз біобібліографічних 
і довідкових літературних джерел здійснений також у працях 
Л. І. Гольденберга [4], Р. С. Жданової [5], частково, –– у моно-
графії В. С. Чишка [29].

Об’єкт нашого дослідження –– загальнолітературні 
науково-допоміжні бібліографічні посібники, словники та 
довідники про життя та творчість українських митців, під-
готовлені вітчизняними літературознавцями та бібліографо-
знавцями в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Ці видання розгляда-
ються нами як цілісне явище, об’єднане спільними художні-
ми дискурсами, суголосністю ідейно-естетичних орієнтирів, 
спрямованих на збереження та якомога повніше висвітлення 
життя та творчості українських літераторів. 

Методом дослідження є бібліографічний огляд і критич-
ний аналіз означених видань щодо їх жанрово-стильової па-
радигми та ідейно-естетичного навантаження. 

Джерелами пошуку матеріалів для дослідження ста-
ли каталоги та картотеки Національної бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського, Національної парламентської бібліоте-
ки України, Інституту літератури імені Тараса Шевченка, об-
ласних наукових бібліотек, літописи книг і журнальних ста-
тей, періодичні видання, окремо видані бібліографічні та до-
відкові посібники, видання музеїв та заповідників. 

Чинником, котрий визначає змістовну та жанрово-
типологічну структуру системи біобібліографічних і до-
відкових джерел літературної біографіки, є довідково-
інформаційні потреби споживачів щодо публікації докумен-
тальних літературно-біографічних творів та їхніх авторів. 
Особливе значення в цій системі мають загальнолітературні 
бібліографічні посібники, довідкові видання та їхні різнови-
ди, котрі становлять винятково важливу ланку, широко пред-
ставлену в друкованій продукції кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

Бібліографічні та довідкові посібники, присвячені окре-
мим літературним діячам, підготовлені в цей час, мають ви-
разне фахове спрямування та демонструють чіткі естетичні 
критерії, нові методологічні підходи та концепції у науково-
му пізнанні та потрактуванні життя й діяльності українських 
митців. Водночас стало можливим видавати посібники, ске-
ровані на формування національної гідності українського за-
галу, пробудження в ньому державницьких устремлінь. Так, 
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біобібліографічні посібники стали містити важливі архівні 
матеріали, дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців, 
що сприяє не лише їх ушляхетненню, а й об’єктивності та по-
вноті інформації. Адже ще в кінці ХІХ ст. німецький вчений 
Е. Бернгейм писав: «Знайти і взяти на облік, в міру можливос-
ті, все, що може слугувати джерелом» [26, с. 187]. 

На сьогодні в Україні склалася чітка організаційна струк-
тура створення літературної бібліографічної інформа-
ції. Історично визначилася спеціалізація діяльності провід-
них бібліографічних центрів, зросла роль універсальних 
багатогалузевих наукових бібліотек, Інституту літератури 
ім. Т. Г. Шевченка НАН України, філологічних факульте-
тів університетів, журналу «Слово і час», державної наукової 
установи «Книжкова палата України ім. І. Федорова», Спілки 
письменників України. Окремий фактографічний біографіч-
ний матеріал міститься у біограмах Української літературної 
енциклопедії, Енциклопедії сучасної України, Енциклопедії 
історії України, видавництв, окремих авторів.

 Інформування громадськості про стан розвитку літера-
турної біографіки здійснюється за допомогою різних типів 
біобібліографічних і довідкових видань. Удосконалюється 
змістовно-типологічна структура системи посібників. Поруч 
із традиційними загальними бібліографічними покажчика-
ми створюються інші жанри біобібліографічної інформації1. 
Особливо це помітно у виданнях краєзнавчого спрямування. 
Так, про життєписи відомих осіб різної національності, які 
народилися, училися, якийсь час проживали та працювали у 
Львові (Б.-І. Антонич, Ю. Андрухович, С. Бандера, І. Вільде, 
М. Грушевський, Д. Донцов, С. Лем, Б. Лепкий, Д. Павличко, 
І. Римарук, І. Франко, В. Чорновіл та ін.), розповідається у 
компактній енциклопедії –– першому довідковому видан-
ні, де в стислій формі подано найціннішу інформацію про 
Львів [18]. А про творчі долі літераторів Буковини йдеться у 
хрестоматії «Письменники Буковини другої половини ХІХ – 
першої половини ХХ ст.» [15].

Збагатилася також тематична палітра посібників. Увагу 
упорядників інформаційних біобібліографічних видань 
привертають публікації не лише про представників давньої 

1 Скажімо, біобібліографічні нариси, шкіци, біобібліографічні словни-
ки, довідники, енциклопедії, енциклопедичні словники тощо.
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та літератури ХІХ–ХХ ст., сучасних письменників, літературоз-
навців, критиків материкової України, а й дослідження щодо 
дисидентів, репресованих письменників і літературознавців, 
українців, котрі живуть і творять за межами Батьківщини [13]. 
Також у довідковій літературі, присвяченій лауреатам знаних 
міжнародних відзнак, стали наголошуватися постаті вихідців з 
України. Скажімо, у книзі Л. Шкляр та А. Шпиталь «Під зна-
ком Нобеля: Лауреати Нобелівської премії миру: 1901–2006» 
(К., 2009), де вміщено розповіді про долі понад ста письменни-
ків від Рене Сюллі-Прюдома (1901) до Орхана Памуха (2006) 
включно, йдеться й про вихідця з України Шмуеля Агнона 
(народився в с. Бучан Тернопільської обл.), котрий отримав 
Нобелівську премію в галузі літератури за 1966 р. за «глибо-
ко оригінальне мистецтво оповідання, навіяного єврейськи-
ми національними мотивами». Автори вводять читача в диво-
вижну атмосферу непересічних людських доль. Стисло пода-
но основні періоди їхнього життя і діяльності, розширену біо-
графічну інформацію та нобелівські промови, виголошені при 
отриманні премії. Чимало нового відкриває українському чи-
тачеві й знакова для даної теми книга В. Абліцова «Галактика 
Україна. Українська діаспора: Видатні постаті» (К., 2007), при-
свячена українським діячам діаспори. Книжка є спробою 
інформаційно-популярного видання, присвяченого вихідцям 
із етнічних українських земель, які стали успішними американ-
цями, європейцями чи австралійцями. Відтак, вона, зрештою, 
підсумовує інформацію про інтелектуальні досягнення на-
ших зарубіжних співвітчизників та їхніх нащадків й не дарем-
но епіграфом до видання стали слова колишнього Державного 
Секретаря США Генрі Кіссінджера: «Треба, щоб про Україну 
стало відомо у світі якнайбільше і якнайшвидше». Біографічні 
відомості щодо письменників, вихідців із України, зібрані в спе-
ціальному розділі «Література і журналістика». Вони склада-
ють цінне інформаційне джерело для сучасного науковця, що 
цікавиться українською літературною біографікою.

Для фахівців особливе значення мають окремо видані за-
гальні науково- допоміжні літературні бібліографічні посіб-
ники, що складають основу системи бібліографічних видань 
із питань літературно-художньої біографії. Вони моделюють 
масиви та потоки публікацій із питань біографіки, диферен-
ційовано їх представляючи й, водночас, інтегруючи в необхід-
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ні параметри, що відповідають інтересам читачів і перспектив-
ним напрямкам літературної біографіки. На основі моделю-
вання здійснюється підсумкова функція бібліографії історико-
літературної біографіки. Ці посібники зазвичай концентру-
ють і зберігають значні масиви бібліографічної інформації, 
прагнучи водночас вичерпної повноти та достовірності.

Різноманітне коло тем, що висвітлюються в цих покажчи-
ках, реєстрація великої кількості книг і статей, що характери-
зують літературний процес конкретного періоду, забезпечує 
їм довге життя. Так, бібліографічний покажчик Н. М. Реви та 
Г. С. Реви «Українська література. Теорія, історія та методика ви-
кладання», виданий київським видавництвом «Вища школа» ще 
1987 р., досі не втратив свого довідкового значення, орієнтуючи 
читача у виданнях про життєписи представників давньої літера-
тури, літератури ХІХ–ХХ ст. та про літературознавчі матеріа ли 
загального та персонального характеру. Те саме можна сказати 
і про бібліографічний покажчик, виданий Добровільним това-
риством любителів книги України «Поезія Радянської України: 
1981–1985 рр.» [17], що теж зберігає на сьогодні інформаційну 
функцію, оскільки майже вичерпно інформує про видання по-
етичних творів окремих авторів, що вийшли в Україні та у ви-
давництвах колишнього Радянського Союзу впродовж певно-
го стислого часу, про стильові особливості та авторську своєрід-
ність поетів, їхній життєвий і творчий шлях. 

 Значний внесок у створення посібників такого типу зроби-
ли обласні наукові бібліотеки [9; 10; 16].

Серед загальнонаукових бібліографічних видань слід вио-
кремити посібники, присвячені вченим-філологам, виклада-
чам вузів, створені у науково-дослідних і вищих навчальних 
закладах [2; 12].

Україна має також давні традиції в створенні біобібліогра-
фічних літературних словників і довідників. Їхня особливість 
полягає в тому, що ці посібники поєднують біографічні та біб-
ліографічні відомості про письменника. Значною подією літе-
ратурного життя нашого часу стала поява після сорокарічної 
перерви переробленого першого тому знаного п’ятитомного 
біобібліографічного словника «Українські письменники» (за 
редакцією О. І. Білецького) — «Давня українська література 
(ХІ–XVIII ст.)» у редакції Л. Є. Махновця (Х., 2005), де подані 
відомості про видання українського фольклору та української 
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давньої літератури від ХІ до XVIII ст. включно. Також у видан-
ні представлені письменники й окремі твори як писемної, так і 
усної давньої словесності, оригінальна та перекладна, духовна і 
світська література. Про кожного згадуваного письменника по-
дається біографічна довідка, список творів і літератури про них.

Заслуговує на увагу також біобібліографічний довідник 
«Письменники України», упорядкований В. П. Павловською, 
Л. Ф. Бубновою та Л.М. Сіренко (К., 2006), в якому зібрані 
творчі біографії сучасних письменників України — членів 
Національної спілки письменників країни. Кожна стаття міс-
тить стислі відомості про час і місце народження літератора, 
його освіту, трудовий шлях, а також про твори, що вийшли 
окремими виданнями.

Великий творчий колектив співробітників Центру укра-
їнознавства при Київському національному університеті іме-
ні Тараса Шевченка у співпраці з науковцями Інституту лі-
тератури імені Тараса Шевченка НАН України, літератур-
ною громадськістю України та вченими зарубіжжя (Австралії, 
Білорусі, Болгарії, Бразилії, Грузії, Канади, Молдови, Польщі, 
Росії, Словаччини, США, Чехії, Франції, Японії) підготував до-
відник «Українська література у портретах і довідках» [27], в 
якому зроблено спробу підсумувати набутки історії україн-
ського письменства від найдавніших часів до початку ХХ ст. 
Прагнення редколегії «увиразнити» українознавчу спрямова-
ність національної літератури, що становила її органічну сут-
ність від найдавніших часів, — цілком виправдане та доречне. 
Такий підхід дав можливість авторам статей показати в теоре-
тичному й історичному аспектах розмаїття творчих постатей 
(а їх більше 200) та ідейно-естетичний розвиток національної 
словесності. Завдяки високому фаховому рівню літературоз-
навчих статей, підготовлених досвідченими авторами, довід-
ник виявився цікавим і безперечно вагомим внеском у систе-
му інформаційно-бібліографічних ресурсів із української лі-
тератури. Відрадно, що увага учнів і студентів, на яких роз-
рахований посібник, спрямовується на маловідомі до нашо-
го часу імена, літературознавчі терміни та поняття, визначні 
пам’ятки українського письменства. Імпонує те, що статті по-
дано з максимальним збереженням авторського стилю. Вони 
далекі від мовних кліше енциклопедій, словників, що нівелю-
ють авторське мовлення.
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Значну кількість біографічних матеріалів щодо діячів літе-
ратури вміщують академічні видання «Історії української літе-
ратури» [6], підручники з історії літератури для вузів, науко-
ві збірники [19; 20, с. 13–15], праці окремих авторів. Так, книги 
В. Качкана [7; 8] написані на основі архівних джерел, рарите-
тів, газетно-журнальної періодики, епістолярію та містять уні-
кальні біографічні матеріали та документи. До шостої та сьо-
мої книжок серії «Українське народознавство в іменах» залуче-
ні постаті визначних українських письменників, учених, куль-
турологів, публіцистів, видавців, чия творчість замовчувалася 
десятки років (скажімо, Б. Лепкий, М. Крушельницька, М. Кі-
чура та ін.). У основу праці М. Логвиненка «До останнього па-
трона…» [11] лягли власні спостереження автора, з яких поста-
ють життєві та творчі долі майстрів слова (П. Тичини, А. Ма-
лишка, М. Бажана, П. Усенка, О. Ільченка, О. Гончара та ін.). 
Збірка нарисів і есеїв «Слово про літературу та письменників 
Придніпров’я», впорядкована Л. Н. Степовичкою (Булах) [25] 
містить літературні портрети, біографічні огляди, ілюстратив-
ний матеріал щодо 70-літньої історії Дніпропетровської облас-
ної Спілки письменників. У збірнику, зокрема, розглянуті жит-
тєписи багатьох забутих і ще малознаних сучасних літераторів 
Придніпровського краю.

Широкий резонанс у літературному середовищі мала також 
книга В. Шевчука «Муза Роксоланська: Українська література 
XVI–XVIII ст.» [30]. Це оригінальне авторське дослідження, син-
тез біобібліографічних і літературознавчих сентенцій щодо 
літературних діячів XVI–XVIII ст., де поруч із відомими пись-
менниками відкриваються нові імена та твори.

Вагомий внесок у створення посібників з літературної 
біографіки зробила Національна парламентська бібліотека 
України (далі — НПБ України). Крім численних персональних 
тут двічі на рік видаються покажчики серії «Бібліотекознавство 
і бібліографія», що поруч із інформацією про видання з різних 
галузей бібліотекознавства та бібліографії подають відомості 
про біобібліографічні літературні матеріали. 

Відповідаючи на потреби суспільства, НПБ України актив-
но працює в галузі підготовки словникової та ретроспективної 
інформації. Зокрема, на часі була поява словника «Українські 
письменники діаспори» [28]. Біобібліографування творів укра-
їнських письменників діаспори НПБ України розпочала ще 



   341

1995 р. За цей час побачили світ 5 біобібліографічних покаж-
чиків. Після доповнень та уточнень матеріали вийшли як окре-
ме видання у двох частинах, що охоплюють імена як відомих, 
так і мало знаних в Україні літераторів українського зарубіжжя. 
В основу посібників лягли матеріали, зібрані відомим ученим, 
нині покійним, Ф. Погребенником. Біографічна інформація, 
вміщена у словник, дає змогу широкій громадськості глибше 
ознайомитися з життям і творчістю українських письменників 
США, Канади, Австралії, Німеччини, Аргентини та інших країн, 
розширює знання про творчі здобутки наших співвітчизників, 
які за різних обставин опинилися за межами рідної землі.

Актуальним є також ґрунтовний науково-допоміжний ре-
троспективний бібліографічний покажчик «Репресії в Україні: 
1917–1990 рр.» [23], що містить матеріали понад 4000 офіційних 
документів, монографій, спогадів, матеріалів конференцій, 
журнальних публікацій і статей зі збірників, що вийшли дру-
ком в Україні у роки незалежності та розкривають відомості про 
репресії радянської влади щодо українців. Дані про джерела 
щодо репресованих письменників і літературознавців зібрані в 
розділі «Бібліографії» та в допоміжному іменному покажчику. 

Цінним доробком НПБ України стала також пра-
ця Р. С. Жданової «Бібліографічні джерела українського 
літературознавства, мовознавства та фольклористики: 1990–
2002» [5], що продовжило відоме видання Л. І. Гольденберга 
«Літературознавча книга в Українській РСР» [4], котре охоплює 
біобібліографію з 1918 по 1989 р. включно. Праця Р. С. Жданової 
містить бібліографічні матеріали, численні біобібліографічні 
публікації, що вийшли на території України у 1990–2002 рр. [14]. 

Особливу групу бібліографічних посібників, що часто вико-
ристовуються дослідниками, складають систематичні покаж-
чики змісту літературно-художніх та історико-літературних 
видань, у яких подаються відомості про перші публікації тво-
рів, маловідомі критичні праці, рецензії, життєвий і творчий 
шлях письменників.

В історії української та російської бібліографії відомі по-
кажчики змісту багатьох журналів. У повоєнний час біблі-
ографи Львівської бібліотеки Академії наук України іме-
ні В. Стефаника видали низку покажчиків, присвячених жур-
налам, що відіграли помітну роль у розвитку української літе-
ратури, журналістики, передової суспільної думки. Серед них 
систематичні покажчики змісту журналів «Друг», «Народ», 
«Житє і слово», «Вікна», «Життя й революція», «Зоря» та ін. 
Поява покажчиків, що знайомлять загал із змістом часописів, 
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які пересічний читач не міг ще до недавнього часу без спеці-
ального дозволу тримати в руках, явище досить схвальне. 

Давно назріла потреба в створенні покажчиків змісту ін-
ших періодичних видань, які мають велике значення для іс-
ториків літератури та інших груп читачів, тому вихід із друку 
2003 р. систематичного покажчика змісту часопису «Червоний 
шлях» теж привернув до себе увагу літературної громадськості. 
Основним своїм завданням колектив редакції вважав популяри-
зацію художніх творів і літературознавчих досліджень, присвя-
чених життєписам митців та письменників, чия зірка спалахну-
ла в 20-і рр., а потім надовго згасла в спецсховищах (Х. Алчевської, 
І. Багряного, М. Драй-Хмари, М. Йогансена, Д. Загула, 
Т. Осьмачки, Б. Антоненка-Давидовича та ін.). Драматургія пред-
ставлена творами М. Івченка, Я. Мамонтова, Г. Хоткевича тощо. 
Часопис не скупився й на ознайомлення українського читача з 
зарубіжними здобутками, зокрема творами М. Горького, Янки 
Купали, М. Богдановича, М. Джавахішвілі, В. Маяковського, 
К. Магарі, Ш. Руставелі, Л. Квітка та ін. Із авторів далекого за-
рубіжжя представлені твори Р. Бернса, Й. Бехера, Е. Верхарна 
тощо. Серед рубрик часопису були публіцистика та мемуарис-
тика. Мемуаристика подає справді цінні для сучасного дослідни-
ка та читача спогади про Панаса Мирного, М. Коцюбинського, 
П. Грабовського та ін. українських і зарубіжних письменників.

Численні біобібліографічні матеріали про українських 
письменників, теоретичні напрацювання з питань бібліогра-
фії літературного джерелознавства, публікуються також у збір-
никах наукових праць Національної бібліотеки України іме-
ні В. І. Вернадського, університетських наукових збірниках і 
періодичних виданнях.

Літературна бібліографія володіє великим арсеналом різ-
них типів тематичних науково-допоміжних загальнолітера-
турних бібліографічних посібників і довідкових видань, що 
інформують про життєписи письменників та літературні яви-
ща, з ними пов’язані. Формування системи цих посібників тіс-
но пов’язана із специфікою об’єкта (художньою літературою 
та літературознавством), динамікою духовних потреб культу-
ри та інформаційних потреб суспільства.

Аналіз стану сучасного літературного біобібліографічного та 
довідкового джерелознавства засвідчує вагоме значення наявних 
матеріалів, що є опосередкованими чинниками формування ху-
дожньої культури в Україні в добу цивілізаційної глобалізації. 

На жаль, нині спостерігається невмотивоване відставання 
науково-допоміжної літературної бібліографії та використан-
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ня нею застарілих методико-теоретичних постулатів. На нашу 
думку, відчутну роль у цьому відіграло вилучення з навчаль-
них програм вузів предмету «Бібліографія художньої літера-
тури та літературознавства», що значно звузило суто науковий 
дискурс розуміння проблеми. 

Дослідження у даній царині наукового знання й досі мало 
провадяться іншими дослідниками, що визначає безперечну 
новизну нашої роботи та засвідчує необхідність розвитку поді-
бних наукових розвідок.
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Рева Л. Г. Бібліографічні та довідкові джерела української 
літературної біографіки кінця ХХ – початку ХХІ століття.

Ключові слова: літературна біографіка, бібліографічні посібники, до-
відники, інформація. 

Стаття продовжує серію публікацій авторки з питань літературної біо-
графіки. Проаналізовано історіографію, рівень дослідженості та сучасний 
стан української біобібліографічної та довідкової літературної біографіки. 
Розглянуто чинники, що впливають на змістовну та жанрово-типологічну 
системи біобібліографічних і довідкових видань, відзначено їхній фаховий 
рівень. Говориться також про організаційну структуру підготовки літератур-
ної довідково-бібліографічної інформації.

Reva L. G. Bibliographic and information sources of the Ukrainian 
literary biography of the ending of the ХХ – beginning of the ХХІ 
century.

Key words: literary biography, bibliographic textbooks, information 
centers, information. 

The article continues the publication range of the author concerning the literary 
biography questions. The historiography, the research level and the modern 
condition of the Ukrainian bibliographic and informational literary biography were 
analyzed. The work examines the reasons that infl uence the content and genre-
typological systems of the bibliographic and informational publications, their 
professional level is pointed out. It is also said about the organizing structure of the 
preparation of the literary informational-bibliographic information.

Рева Л. Г. Библиографические и справочные источники укра-
инской литературной биографики конца ХХ – начала ХХІ века.

Ключевые слова: литературная биографика, библиографические по-
собия, справочники, информация. 

Статья продолжает серию публикаций автора по вопросам литератур-
ной биографики. Проанализировано историографию, уровень исследо-
ванности и современное состояние украинской биобиблиографической 
и справочной литературной биографики. Рассмотрено факторы, влияю-
щие на содержательную и жанрово-типологическую системы биобиблио-
графических и справочных изданий, отмечен их профессиональный уро-
вень. Говорится также про организационную структуру подготовки лите-
ратурной справочно-библиографической информации.


