Збаразька централізована бібліотечна система
Методично-бібліографічний відділ

Серія: «Ім’я в літературі»

(80 років від дня народження
Бориса Харчука)
Рекомендаційний бібліографічний посібник

Збараж - 2011

1

ББК 91. 9

У кожній літературі є особистості, котрим судилося стати знаменням
свого народу. Одним з таких людей є Борис Микитович Харчук, джерела
творчості якого витікають із Збаразької землі.
В даному бібліографічному посібнику зроблена спроба по можливості
щонайповніше зібрати та описати твори Б. Харчука та літературу про його
життєвий і творчий шлях.
Посібник відкриває «Слово про Бориса Харчука».
Матеріали згруповані у п’ятьох розділах. В першому зібрані твори
Б.Харчука, у другому – література для дітей, третій містить твори
Б.Харчука на сторінках преси, четвертий містить матеріали про життя і
літературну спадщину письменника, у п’ятому – про письменника на
сторінках довідкової літератури.

Укладачі: Н.Сенчишин, бібліограф
методично-бібліографічного відділу
Т.Кульпа, завідувачка методичнобібліографічного відділу
Комп’ютерний набір: Г. Ігнатьєва, В.Радовська
Відповідальна за випуск: О. Бойко,
директор ЦБС
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«І правда, і любов, честь – це Вітчизна.
Нема долі і слова поза Вітчизною – поза
правдою, любов’ю і честю, поза народним
життям…
… Моє серце у грудях вічності – у слові.
Слово вбиває, але й слово може убити…»
Б. Харчук
(Із щоденникових записів)

Українська земля багата талантами. За
життя їх мало помічають, бо живуть вони
тихо і скромно, роблять свою вічну роботу,
славлять працелюбний народ, борються за
його волю. Тому й першими їхні душі й
серця перемелюють на жорнах тоталітарних
систем. А вже після смерті, сонця їх душ
безсмертних світять нам із забуття, далі
кличуть бути небайдужими, тримати оголені
серця до бід народних.
Таким був, є і буде Борис Харчук,
справжній син України, гордість нашого краю, літописець
Волині.
Борис Микитович Харчук народився 1931 року в с.Лози
Збаразького району Тернопільської області в селянській родині.
У 1950р. закінчив Вишневецьку середню школу і вступив до
Кременецького педагогічного інституту, звідки перевівся до
Полтави. 1954 року він закінчив історико-філологічний
факультет
Полтавського
педагогічного
інституту
ім. В.Г.Короленка.
Ще студентом розпочав творчі справи, що почалися з
віршів. Тоді ж відвідував літературне об’єднання при редакції
обласної газети «Зоря Полтавщини», де групувались полтавські
письменники. Він починав з віршів, підготував навіть збірку,
але швидко зрозумів що покликання його є проза. Влітку 1954р.
викладач української літератури педагогічного інституту
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О.Данисько привів свого випускника в
літературно-меморіальний
музей
І.
Котляревського і рекомендував на посаду
наукового працівника. Там невдовзі він і
розпочав писати свою першу повість
«Йосип з гроша здачі», яку у 1956р.
надрукував журнал «Дніпро». Після виходу
цієї повісті Бориса Харчука запрошують у
Київ. Там він працював у ЦК ЛКСМУ –
завідував сектором преси, редагував
журнал «Малятко», пізніше – був
відповідальним секретарем журналу «Знання та праця».
Уже перша повість (окреме видання 1957р.) стала
своєрідним прологом до всього того, що він сказав у наступних
творах. Б. Харчук був великим працелюбом і сказав багато, і
творів опублікував немало, незважаючи на активну протидію з
боку недругів.
Після першої книги виходили такі збірки оповідань і
повістей: «З роздоріжжя» (1958); «Станція», «Настуся» (1965);
«Закам’янілий вогонь» (1966); «Неслава» (1968); «Школа»
(1979); «Зазимки і весни» (для дітей, 1967); «Горохове чудо»
(1969); «Помста» (1970); «Материнська любов» (1972). Окремо
вийшли повісті «Невловиме літо» (1981); «Подорож до зубра»
(1986). Кращі твори увійшли до збірки «Розстріляні ночі»
(1980). Особливу цінність складають романи «Волинь» (в 4-х
томах, 1959-65); «Місяць над майданом» (1970) та «Кревняки»
(1984). У своїх кращих творах Борис Харчук показав життя і
побут селян-поліщуків протягом ХХ ст., показав правдиво і
співчутливо. Він належав до письменників, що довіряють
читачеві, писав переважно про тих, кому не до книжок день у
день при землі, у виснажливій роботі. Мав свого читача – всіх
тих, кому боліло те, що боліло і йому, вірячи в силу слова,
своєчасно мовленого і своєчасно почутого. Його повість
«Вишневі
ночі»
була
екранізована
українськими
кінематографістами. Також були твори, котрі не могли
з’явитися за життя автора і пізніше дійшли до читача: роман
«Межі і безмежжя» (написаний в 1966 р.), повісті «Українські
ночі» (1985) та «Мертвий час» (1987); начерки роману «Плач
ненародженої душі» (80-ті роки), оповідання і новели.
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Твори письменника ще за життя перекладались на
англійську, німецьку, іспанську, вірменську, російську,
таджицьку та інші мови.
Важко сьогодні уявити українську прозу 60-80 років без
Бориса Харчука. За цей час з-під пера
письменника вийшло понад 30 романів та
повістей, більшість яких стала помітним
явищем на ниві української літератури.
Народ, суспільство, клас, рід, людина –
ось основні ланки зацікавлень письменника.
Бориса Харчука завжди приваблювали
проблеми
моральності,
конкретного
розуміння добра і зла.
Йому боліли
короткозорість споживача,
байдужість
людей, що не відчувають у своїй долі
історичного кореня. У нелегкі застійні часи
Борис Микитович був палким поборником всього
національного. Писав у шухляду, боліло змучене інфарктами
серце. Але писав, творив.
Передчасна смерть не дала змоги
завершити і випустити в світ низку
творів.
Згасла зірка над Лозами
безсніжного січня 1988 року,
але
книги Б. Харчука житимуть на землі,
бо вони твердо увійшли в золотий
фонд української літератури. А значить
і самому авторові подарували безсмертя.
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ТВОРИ БОРИСА ХАРЧУКА
Харчук, Б. Вишневі ночі [Текст]: повість / Б.Харчук. –
Тернопіль: Джура, 2010. – 254с.
Історія кохання лейтенанта НКВД і
зв'язкової УПА напередодні закінчення
Другої світової війни. Ромео і Джульєтта ХХ
століття... Він так детально описав кожну
емоцію, що не можна не повірити у їхнє
кохання.
У
повісті
розповідається
про
зародження почуттів у ще не зовсім
вихолощеного
сталінської
пропагандою
молодого
лейтенанта
до
красуні-українки.
Показано
встановлення радянської влади на Заході України — місця, де
ще жевріли жаринки нації, яка майже тисячу років бажала жити
вільно від усіляких "доброзичливих" сусідів.
Харчук, Б. Волинь [Текст]: роман: тетралогія / Б. Харчук. – К.: Дніпро, 1988. – кн.1,2. – 567 с.
В одній сім’ї виростали Гриць, Петро,
Павло, Іван, Наталя Гнатюки, та не однакова
доля їм судилася в умовах класової ворожнечі
та
пансько-польського
гноблення
на
західноукраїнських землях в кінці 20-их на
початку 30-их років.
Нужда і горе об’єднують бідняків,
заклично б’є дзвін по селах – піднімається
народна сила на боротьбу з панським гнітом,
за возз’єднання західноукраїнських земель з Радянською
Україною.
Харчук, Б. Кревняки [Текст]: роман / Б. Харчук. – К.:
Дніпро, 1985 с. – (серія «Романи і повісті», № 11).
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Коріння роду Туріїв губиться в товщі
століть. Бачимо кілька поколінь цього роду.
Вони не лише обсівали та боронили землю, а
знову і знову дошукувалися відповіді на вічні
питання: хто є людина? У пошуках правди
стають дореволюційної боротьби брати Микола
та Олександр Турії. За цією правдою живе їхня
мати Юстина Турій – уособниця всього
кращого, що притаманне роду, отже, й усьому
народові, який у ХХ столітті пройшов через гірку осінь
пілсудчини й зиму гітлерівської окупації до весни Перемоги й
високого літа сучасності.
Харчук, Б. Майдан [Текст]: вибрані твори / Б. Харчук;
передм. К. Волинського. – К.: Дніпро, 1981. – 575 с.
У творах відтворюються соціальнополітичні події періоду Великої вітчизняної війни
та післявоєнного становлення в західних областях
України.

Харчук, Б. Невловиме літо [Текст]: повісті / Б. Харчук.
– К.: Рад. письменник, 1981. – 343 с.
Книга
повістей
–
майже
реальне
співпереживання автором та його персонажами
обставин
Великої
Вітчизняної
війни
і
післявоєнного періоду. Разом з персонажами
повістей автор мислить життя в непорушності і
незнищенності його добрих і вічних джерел.
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Харчук, Б. Розстріляні ночі [Текст]: нариси / Б. Харчук.
– К.: Дніпро, 1979. – 66 с.
В документальних нарисах розповідається
про злочинну діяльність українських буржуазних
націоналістів на Ровенщині в період Великої
Вітчизняної війни та в перші повоєнні роки.

Харчук, Б. Шлях без зупинок [Текст]: повісті / Б.
Харчук. – К.: Дніпро, 1982. – 160 с. – (серія «Романи і повісті»,
№ 9).
У творах розповідається про подвиг
простої жінки, яка ціною власного життя рятує
життя іншим, про життєву мудрість матерітрудівниці.
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БОРИС ХАРЧУК ДЛЯ ДІТЕЙ
Борис Микитович Харчук
встиг
написати
багато
і
«дорослих», і «дитячих» книг.
Бо було дано йому добре
розуміти і юну, і зрілу душу.
«Бо, – за словами доньки, – в душі залишався дитиною.
Багато втрачав у житті, та не
загубив головного – здатності
дивуватися. Може тому так любив дітей. З ними йому було
легко і втікав сум...».
Харчук, Б. Горохове чудо [Текст]: повість / Б. Харчук. –
К. Веселка, 1968. – 112 с.
Харчук, Б. Довга дорога [Текст]: роман / Б. Харчук. – К.:
Рад. письменник, 1979. – 293 с.: іл.
Харчук, Б. З роздоріжжя [Текст]: повість / Б. Харчук. –
К.: Рад. письменник, 1958. – 113 с.
Харчук, Б. Зазимки і весни [Текст]: повість / Б. Харчук. – К.: Веселка, 1967. – 148 с.
Гостросюжетні повісті визначного майстра сучасної української прози
вражають
щирістю,
правдивістю,
умінням
автора
тонко
передати
найменші порухи душі персонажа.
Глибоко розкриваючи характери дітей і
дорослих, що живуть і працюють на
західноукраїнських землях у довоєнний
час, у роки Великої Вітчизняної війни та
перші повоєнні роки. Письменник
утверджує такі риси, як чесність,
9

мужність, готовність до самопожертви в ім’я інших, і викриває
підлість, дворушництво, зраду.
Харчук, Б. Закам’янілий вогонь [Текст]: повісті та
новели / Б. Харчук. – К.: Рад. письменник, 1966. – 198 с.: іл.
Харчук, Б. Йосип з гроша здачі [Текст]: повість /
Б.Харчук. – К.: Веселка, 1965. – 140 с.
У своїй повісті Б.Харчук розповідає
про долю волинського хлоп’яка Йосипа. Бать і
мати стяглися і спорядили сина до школи.
Жадібно тягнувся Йосип до знань, хоч з нього
і знущалися «пан керовнік», піп, куркульські
синки. Проте не довелося йому довго вчитися
– батько заборгував багатієві, отож пішов
Йосип у найми, скуштував гіркого хліба. На
чужому полі зустрічає він Червону Армію, яка
принесла визволення Західній Україні. Світлі
обрії відкрилися перед хлопцем…
Харчук, Б. Материнська любов [Текст]: повість та
оповідання / Б. Харчук. – К.: Веселка, 1972. – 232 с.
У книжці Б.Харчука розповідається про
Волинь часів білопольського панування та
воєнного лихоліття, про боротьбу трудящих за
соціальне й національне визволення з-під
влади панської Польщі, за возз’єднання з
матір’ю-Україною, про партизанську боротьбу
з гітлерівськими окупантами

Харчук, Б. Місяць над майданом [Текст]: роман /
Б.Харчук. – К.: Рад. письменник, 1971. – 280 с.: іл.
Харчук, Б. Неслава [Текст]: повість / Б. Харчук. – к.:
Веселка, 1965. – 130 с.
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Харчук, Б. Облава [Текст]: повісті та оповідання /
Б.Харчук. – К.: Веселка, 1984. – 189 с.: іл.
Харчук, Б. Подорож до Зубра [Текст]: повісті /
Б.Харчук. – К.: Рад. письменник, 1986. – 368 с.
Нова книга відомого українського
письменника
складається
з
п’яти
гостросюжетних повістей, в яких досліджується
процес формування духовних, суспільних і
громадських орієнтирів молодого покоління.
Автор стверджує: праця на користь суспільства
– мірило честі і совісті кожної людини. У книгу
входять історична повість про народного героя
Мороза-Морозенка.

Харчук, Б. Помста [Текст]: повість та новели / Б.
Харчук. – К.: Веселка, 1970. – 279 с.
Харчук, Б. Станція «Настуся» [Текст]: оповідання і
повісті / Б. Харчук. – К.: Веселка, 1965. – 151 с.
Ні, не зразу зважився Трохим утекти з
рідного дому. Аж коли мачуха познущалася з
його захоплення – потрощила горщики з
квітами й усякою пашницею, що їх любовно
вирощував хлопець, - він сів у перший-ліпший
автобус і поїхав світ за очі. Примхлива доля
привела Трохима на цілинні землі. І тут
хлопець одразу потрапив до … бандитів. Та
він вирвався з кубла злочинців, знайшов
стежку до справжніх людей, закоханих у хліборобську працю, в
неозорі казахстанські степи. І він теж стане справжнім
хліборобом!
Харчук, Б. Хліб насущний [Текст]: роман / Б. Харчук. –
К.: Рад. письменник, 1976. – 246 с.
11

Харчук, Б. Цветы на перелоге [Текст]: повесть /
Б.Харчук. – М.: Молодая гвардия, 1960. – 157 с.: ил.
Харчук, Б. Школа [Текст]: повісті й оповідання /
Б.Харчук; мал. А. Михайлюка. – К.: Веселка, 1979. – 238 с.: іл.
В творах включених у збірку
розповідається про тяжке життя західноукраїнських селян до возз’єднання з
Радянською Україною, про боротьбу підлітків
проти фашистських окупантів в роки Великої
Вітчизняної
роки,
про
щасливі
дні
сьогоднішніх волинських школярів.
Харчук, Б. Шлях без зупинок [Текст]: повісті /
Б.Харчук. – К.: Дніпро, 1982. – 160 с.
Харчук, Б. Теплий попіл [Текст]: повісті та оповідання /
Б.Харчук. – К.: Веселка, 1979. – 238 с.: іл.
До
збірки
творів
українського
письменника входять повісті та оповідання про
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