
         

 

            
 

 

        До 120-річчя від дня народження видатного               

                            українського поета 

 

                     
  

     Рекомендаційний анотований список літератури 

 

 

  

                                   
                                             1895-1962 
 
        

                                                                       Моя Україно, недоле моя, 

                                                                       була ж ти мені дорогою. 

                                                                       А нині тебе вже питаюся я, 

                                                                       ох, що ж ти зробила зі мною? 

                                                                                        (Тодось Осьмачка) 

 

 



Література української діаспори стала відомою для широкого кола 
українського читача в період розбудови незалежності нашої країни. В 
українську літературу повернулись імена письменників, яких в 20-30-ті роки 
доля закинула кого в табори, кого в інші країни. До таких митців належить і 
поет Тодось Осьмачка. 
 
 

 
 

                             Твори Тодося Осьмачки 
 
   

     
  
Осьмачка, Тодось.  
      Ротонда душогубців : Оповідання / Т. Осьмачка. - К. : 
Український письменник, 2008. - 287 с 
 
  У творі Тодося Осьмачки «Ротонда душогубців» зображено 
глибокий трагізм долі українського народу напередодні 
великого голодомору 1932-33 років, подано художньо-
психологічний аналіз організаціїї цього штучного голодомору 
правлячою тоді тоталітарно-терористичною сталінською 
клікою. 

 

 

 

 

 

 

                                         

 
    

  Осьмачка, Тодось.  
          Поезії. Повісті: Старший боярин. Ротонда душогубів / Т. 
Осьмачка. - К. : Наукова думка, 2002. - 424 с. - (Бібліотека 
школяра) 

   У книзі вміщені поетичні та прозові твори Тодося 

Осьмачки; «Старший боярин», «Ротонда душогубців», 

«Україна» та інші. 

 
 

 

   
 
 
                                 

 



 
 
Осьмачка, Тодось (Теодосій) Степанович.  
     Старший боярин. План до двору : Романи / Т. Осьмачка ; 
підготовка текстів С. П. Пінчука. - К. : Український письменник, 
1998. - 239 с. 
  До книги увійшли два романи Тодося Осьмачки, письменника 
трагічної долі , поета і прозаїка, у творах якого – «перелита в 
слово Україна» і, зокрема, - жахлива правда про більшовицький 
терор на Україні в 20-х – 30-х роках XX століття. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Осьмачка, Теодосій.  
      Із-під світу : Поетичні твори / Т. Осьмачка. - Нью-Йорк : 
Українська Вільна Академія Наук, 1954. - 317 с. : портр. 
 

 
 
 
 
 
 

 
    
 Осьмачка Т. С.  
       Хто : Поезії. Для ст. шк. віку / Т. С. Осьмачка ; упорядн. Л.   
Світайло ; авт. передм. М. Жулинський ; худож. О. Руденко. - К. : 
Веселка, 1995. - 203 с 
    Про особисту драму і драму рідного народу, понівеченого 
сталінським терором, йдеться у віршах талановитого 
українського поета Тодося Осьмачки, який пройшов пекельні 
кола репресій, круті емігрантські дороги життя і загинув на 
чужині, у США. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Осьмачка, Теодосій.  
      Поет: Поема на 23 пісні / Т. Осьмачка. - б. м. : Українське 
слово, б. р. - 135 с 
   Тодось Осьмачка не раз наголошував на тому, що ця 
«скорботна книга» є своєрідним ключем до пізнання 
внутрішнього драматизму нарощення трагічних акордів у 
поетичному звучанні і власної долі, і долі народу, від якого 
поета було відірвано. Поема не є суто автобіографічною, але 
наповнена вона особистісними враженнями і переживаннями 
поета. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Осьмачка, Тодось (Теодосій) Степанович.  
    План до двору : повість / Т. Осьмачка. - Торонто : Український 
легіон, 1951. - 185 с 
 

 
 
 
 
 

 
Осьмачка, Тодось (Теодосій) Степанович.  
    Старший боярин / Т. Осьмачка. - [б. м.] : Прометей, 1946. - 116 
с. - (Бібліотека новітньої літератури) 
 
    «Старший боярин» - перший роман письменника і найменший 
за обсягом. Це роман про Україну , до того ж Україну, якою вона 
була на початку XX сторіччя (при всім своїм підневільним 
становищі.) 

 
 
 
 
 
 
 



 
Осьмачка Т. С.  
      Поезії  / Т. С. Осьмачка. - К. : Радянський письменник, 1991. - 
252 с. - (Б-ка поета) 
    Тільки на початку 90-х, через багато десятиріч, широка 
громадскість країни отримала змогу познайомитися із 
творчістю талановитого українського поета Т. Осьмачки. У 
тридцятих роках його не раз заарештовували, катували на 
допитах. Завдячуючи щасливому випадкові, він опинився на 
волі, згодом виїхав на Захід, де написав ще немало чудових 
творів. Книга містить його найкращі вірші та поеми. 

 
 
 
 
 

                 Література про життя та творчість 
                              Тодося Осьмачки 
 
Вигодованець Н.  
      Чи ввійде Теодосій Осьмачка до новітньої шкільної програми як один із творців 
"вищої літературної класики"? / Н. Вигодованець // Дивослово: Українська мова й 
література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал Міністерства 
освіти і науки України. - 2009. - N4. 
 
 
 
 Горбатюк В.  
      "Офірую усим моїм життям" : дві кримінальні справи Тодося Осьмачки / В. 
Горбатюк // Дзвін : Літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис 
національної спілки письменників України. - 2011. - N 1. - С. 97-106. 
 
 
Гординський С.  
    На переломі епох: Літературознавчі статті, огляди, есеї, рецензії, спогади, листи 
: нелитературный текст / С. Гординський . - Львів : Світ, 2004. - 504 с. : кольор. іл. 
 
 
 
Гроно нездоланних співців: Літературні портрети українських письменників ХХ 
століття , твори яких увійшли до оновлених шкільних програм : Навчальний 
посібник для вчителів та учнів старших класів. - К. : Український письменник, 1997. 
- 284 с 
 

 
Дзюба Т.  
         Художня трансформація фольклорного матеріалу у повісті "Старший боярин" 
Тодося Осьмачки / Т. Дзюба // Українська мова й література в середніх школах, 
гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2006. - N1. - С. 154-157. 

 



 
Жулинський, Микола Григорович.  
    Слово і доля : Навч. посібник / М. Г. Жулинський. - К. : А.С.К., 
2002; 2006. - 640 с. : іл., портр. 
     У книзі здійснено систематизований грунтовний аналіз 
творчості українських письменників - від Григорія Сковороди до 
Василя Стуса. Літературознавчі матеріали про митців 
доповнено їхніми творами та ілюстраціями. 

 
 
Зборовська Н.  
      Від "старшого боярина" до "нареченого": психосоціальна проблематика 
повістей Тодося Осьмачки    / Н. Зборовська // Дивослово: Українська мова й 
література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал Міністерства 
освіти і науки України. - 2010. - N 5. - С. 50-54 

 
 
 

 
Зборовська Н.  
    "Танцююча зірка" Тодося Осьмачки  / Н. Зборовська. - [б. м.] : 
МСП "Козаки", 1996. - 63 с 
 
    Книга містить інформацію про творчість однієї з 
найтрагічніших постатей української літератури XX 
століття – Тодося Осьмачку. 

 
 
Кодлюк Я. П. 
Сто двадцять розповідей про письменників : Довідник для вчителя початкових 
класів / Я. П. Кодлюк, Г. С. Одинцова. - К. : Наш час, 2006. - 203 с 

 
 
 
Костецький І.  
         Людина, полишена напризволяще ( "  Дума про Зінька Самгородського" Т. 
Осьмачки) / І. Костецький // Кур'єр Кривбасу : Література, культурологія, політика, 
народознавство. - 2007. - N3(210-211). - С. 230-244. 
 

 
 
Лавріненко Ю. 
        Розстріляне Відродження : Антологія 1917-1933. Поезія - проза - драма - есей 
/ Ю. Лавріненко. - К. : Смолоскип, 2002. - 984 с. : портр. 



    В даній книзі зібрано справді найкращі твори і розстріляних, і "перевихованих", 
і пропалих безвісти. До кожного письменника чи поета надана біографія про 
життя та творчість. 
 
 
. 
Логвіненко Н.  
      "Як купала мене мати у любистку..." Вплив української усної поезії на 
становлення й розвиток поетичного обдарування Тодося Осьмачки / Н. Логвіненко 
// Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 
2007. - N1. - С. 23-30. 
 
 
 
Масенко Л.  
        Україна на переломі: національне і соціальне в повісті Тодося Осьмачки 
"Старший боярин" / Л. Масенко // Урок української : Науково-публіцистичний 
журнал. - 2006. - N10. - С. 45-49. 
 
 
 

 
Осьмачка Тодось Степанович [ текст] // Провідники 
духовності в Україні : Довідник / За ред. І. Ф.  Кураса. - К. : Вища 
школа, 2003. - 783 с 
   Наведено відомості про широку плеяду  найивдатніших діячів 
культури, науки, совіти, церкви, які на різних історичних етапах 
пробуджували суспільну свідомість, долали стан соціальної апатії, 
пропагували народні традиції, опікувалися проблемами духовного 
відродження і розбудови Української держави. Історико-біогарфічні 
статті не тільки містять енциклопедичні довідки про видатних 
представників українського народу, а й розкривають їхню роль у 

духовному розвитку нації. 
 
 

 
Осьмачка Т.  
     Бездоріжжя наших мистецьких шляхів у літературі і в літературному побуті / Т. 
Осьмачка // Слово і Час : Науково-теоретичний журнал. - 2009. - N3. - С. 93-108. - 
 
 
 
Слабошпицький М. Ф.  
      Поет із пекла (Тодось Осьмачка) : Роман-біографія / М. Ф. Слабошпицький. - 3-
е вид. - К. : Ярославів Вал, 2011. - 368 с. : іл. 

 
 
 
  Творчість і доля Т. Осьмачки в контексті українського письменництва XX ст. :      
матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня 
народження Т. С. Осьмачки. - Черкаси, 1995. - 91 с 

 



   
  Усі українські письменники : Термінологічний словник : Біографічний нарис. 
Літературно-художній огляд. Перелік основних творів. Література для додаткового 
користування / Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. - Х. : Торсінг плюс, 2008. - 384 с. : іл. - 
(Іду на урок) 

 
 
 
Шугай О. 
    "Тільки до вас стежку держу..." : невідомий лист Тодося Осьмачки / О. Шугай // 
Літературна Україна : газета письменників України. - 2011. - N 23 (9 червня). - С. 
14. 
 

 
Список літератури розрахований на студентів філологічних факультетів ВУЗів, 
викладачів, літературознавців, а також усіх, хто цікавиться життям та 
творчістю відомого українського письменника Тодося Осьмачки. Вся 
представлена література знаходиться у фондах бібліотеки Ніжинського 
державного університету ім. М. Гоголя. 
 

                               


