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АВТОБІОГРАФІЯ ІВАНА БАГРЯНОГО
(з фондів ЦДАГО України)

Публікується автобіографія івана Багряного, написана ним власноруч у 
січні 1944 р., напередодні еміграції за кордон.
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“…Я хочу бути тільки людиною,
яких мало на світі … 
Я хочу бути тільки нею …”
(Іван Багряний. “Аве Марія”)

Початок 1990-х років – період становлення української держав-
нос ті – характеризується поверненням із забуття або відкриттям імен 
славних синів україни, котрі зі зрозумілих причин протягом багатьох 
років пе ре бували в опалі. Серед плеяди видатних українських та куль-
турних діячів, які стали в опозицію до радянської влади, був тала-
новитий пись менник, публіцист, політичний діяч іван Павлович Багря-
ний (1906–1963).

Пересічному читачеві це ім’я майже невідоме, оскільки було зроб-
лено все можливе і неможливе, щоб голос патріота, який усім серцем 
болів за україну, не був почутий на Батьківщині. Визнання заслуг івана 
Багряного прийшло лише у 1992 р., коли постановою кабінету міністрів 
україни йому була присуджена державна премія ім. т. Г. Шевченка 
(посмертно) за романи “Сад Гетсиманський” і “тигролови”, що були 
вперше надруковані в 1950-х роках за кордоном.

іван Багряний пройшов складний і тернистий життєвий шлях. Він 
повною мірою відчув на собі репресії та утиски, переслідування органів 
нкВС. івана Багряного звинувачували в тому, що його літературні 
твори є проявами контрреволюційної агітації. За арештом і численними 
допитами у 1932 р. настали і спецпоселення на далекому Сході, й втеча 
до україни, і новий арешт у дорозі, а потім – ув’язнення в Байкало-
амурському таборі (БамтаБ). у 1940 р. і. Багряний повернувся 
додому.
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у роки Великої Вітчизняної війни, проживаючи в окупованому 
німцями рідному містечку охтирка на Сумщині, іван Багряний пра-
цював декоратором у місцевому театрі й редактором газети “Голос 
охтирщини”. В 1943–1944 рр. він перебував у лавах українських пов-
станців, боровся з нацистськими загарбниками, брав участь у під готовці 
та організації політичного центру українського підпілля – української 
Головної Визвольної Ради.

Після закінчення війни і. Багряний залишився в Європі і долучився 
до громадсько-політичного життя української еміграції. Саме в той час 
сотні тисяч українців-емігрантів опинилися в тимчасових таборах у За-
хідній Європі – без засобів до існування, без впевненості у завтраш-
ньому дні. український емігрантський потік був неоднорідний, штучно 
поділений обставинами на “східняків” та “західняків”. у таких умовах 
потрібно було створювати організації, які б об’єднували людей, допо-
магали їм вистояти.

іван Багряний з однодумцями заснував і згодом очолив українську 
революційно-демократичну партію (уРдП), в лавах якої йому вдалося 
згуртувати найкращі свідомі та віддані україні сили. до останніх 
днів свого життя він відстоював принципи гуманізму в стосунках між 
людьми, право кожного народу жити вільно і спокійно. Він закликав 
згуртовуватися, консолідуватися, відкинути суперечки і чвари, не бути 
рабами, вірити в себе, боротися за вільну, незалежну, демократичну 
україну. Помер іван Багряний 25 серпня 1963 р. і похований у новому 
ульмі (німеччина).

у фондах архіву зберігаються документи, свого часу зібрані 
українським архівістом і громадсько-політичним діячем В. мія ківським. 
Серед них – автобіографія івана Багряного, написана влас норуч 
напередодні його еміграції за кордон у січні 1944 р., яка публікується 
вперше.

Публикуется автобиография ивана Багряного, написанная им от руки в 
январе 1944 г., перед эмиграцией за рубеж.
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The is published the autobiography of Ivan Bagryanyi, he wrote in January 
1944 before the emigration.
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