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Рекомендовано бібліографічну інформацію про епістолярну спадщину 

відомого прозаїка Уласа Самчука, яка поглиблює наші знання про епоху, у якій 

жив письменник, про особливості його життя як літературного, так і 

приватного   



  

Епістолярій українських письменників – заочна форма спілкування, 

спосіб розкриття внутрішнього “я” митця. У них поєднано особисте та 

суспільне: емоції, переживання індивіда та світоглядні засади, погляди людини 

свого часу. У листах майстрів художнього слова знайшли своє відображення 

етапи їхнього художнього зросту, їх коло інтересів, обговорення культурних та 

літературних проблем. Епістолярна творчість розкриває, з одного боку, 

внутрішній світ, мотиви творчості видатної особистості, а з іншого – є 

хронікою доби, філософським осмисленням епохи крізь призму світогляду 

митця. [6, с. 213, 215]. 

Листи письменників – неоціненне джерело свідчень про життя і творчість 

майстрів слова та їх кореспондентів. Завдяки листам ми маємо змогу 

проникнути в епоху, у якій жив та творив митець, у його душевну настроєвість, 

простежити участь останнього в літературному процесі у різні проміжки часу. 

Особлива цінність кореспонденцій полягає у тому, що вони відтворюють 

конкретний момент у житті письменника, його думки, переконання, літературні 

уподобання.  

Відомий прозаїк Улас Самчук залишив по собі досить вагому епістолярну 

спадщину, яка надзвичайно поглиблює наші знання про епоху, у якій жив 

письменник, про особливості його життя як літературного, так і приватного [10, 

с. 93]. 
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