Людина – це найвеличніша з усіх істот. Людина –
це найвеличніша з усіх істот. Людина –
найнещасливіша з усіх істот. Людина –
найпідліша з усіх істот. Як тяжко з цих трьох
рубрик вибрати першу для доведення прикладом.
Іван Багряний
Іван Багряний (Іван Павлович Лозов'ягін) (2.10.1906 - 25.08.1963) –
український поет, прозаїк, публіцист, політичний діяч. Найвидатніший
український письменник першої хвилі еміграції з Радянського Союзу.
Змолоду відчув принади радянської влади - у 1932 році арештований і
звинувачений у контрреволюційній агітації. Його на три роки відправили до
спецпоселень Далекого Сходу. У 1938 році повторно арештований та
відсидів у Харківській в'язниці. Скористався закінченням війни щоб
назавжди емігрувати з СРСР. Видав памфлет «Чому я не хочу вертатись до
СРСР?», де виклав політичну декларацію національної гідності. Його твори
"Сад Гетсиманський" і "Тигролови" стали класикою української літератури.

"Я не хочу вертатись до своєї Вітчизни саме тому,
що я люблю свою Вітчизну. А любов до Вітчизни, до
свойого народу, цебто національний патріотизм, в
СССР є найтяжчим злочином. Так було цілих 25
років, так є тепер. Злочин цей зветься на
більшовицькій мові — на мові червоного московського
фашизму — «місцевим націоналізмом».
Все життя І.Багряний мріяв, настане «епоха торжества людського щирого
серця, вільного, незтероризованого, не зганьбленого, не підгорненого ні під
чий брудний чобіт...»

Детальніше про життя і творчість можна дізнатись за посиланнями:
• http://dovidka.biz.ua/ivan-bagryaniy-biografiya-korotko/
• https://onlyart.org.ua/biographies-poets-and-writers/ivan-bagryanyj-biografiya/
• https://uk.wikipedia.org/wiki/Іван_Багряний
• http://www.ukrtvory.com.ua/bagr.html
• http://narodna-osvita.com.ua/426-van-bagryaniy-zhittyeviy-tvorchiyshlyah.html
• http://ukrlitera.ru/index.php/literatura/146-bagryanij-tvori
• http://www.ukrlib.com.ua/bio/author.php?id=29

Творчість:
збірка оповідань «Чорні силуети» (1925)
поетична збірка «До меж заказних» (Київ, 1927)
поема «Монголія» (1927)
поема «Ave, Марія» (Харків, 1928)
п'єса «Бузок»віршований роман «Скелька» (Харків, 1929)
оповідання «Крокви над табором» (Харків, 1930)
Гуляй Поле«Рідна мова»«Звіролови» (Львів-Краків, 1944)
«Тигролови» (Новий Ульм, 1946)
збірка поезій «Золотий бумеранг» (1946)
сатирична поема «Антон Біда, герой труда» (Новий Ульм, 1947)
п'єса «Генерал» (1947)
п'єса «Морітурі» (1947)
п'єса «Розгром» (1948)
роман «Сад Гетсиманський» (Новий Ульм, 1950)
«Огнене коло» (Новий Ульм, 1953)

«Маруся Богуславка» — перша книга роману «Буйний вітер» (Мюнхен, 1957)
«Людина біжить над прірвою» (посмертно, Новий Ульм — Нью-Йорк, 1965)
"Постріли у тайгу"
Стаття «Чому я не хочу вертатись до СССР?»

З найбільш відомими творами автора можна ознайомитись он-лайн:
Роман «Тигролови» написаний І. Багряним протягом
1943—1944 рр. На літературному конкурсі у Львові ця
книга під назвою «Звіролови» (скорочений варіант
«Тигроловів») розділила перше місце з повістю Тодося
Осьмачки «Старший Боярин». Роман зразу було
перекладено англійською, німецькою та голландською
мовами, що свідчить про його популярність за рубежем і
увагу іноземного читача до тогочасної радянської
дійсності.
• http://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=30
• http://www.ua-lib.ru/books/printzip.php?id=3&bookid=5

«Людина біжить над прірвою». Людиною, яка біжить
над прірвою, йде «по лінії найбільшого опору», в цьому
романі виступає знову молодий українець Максим Колот,
який у воєнний 1943 рік опиняється між життям і смертю,
тобто між двома смертями, між двома воюючими арміями.
Ці фронти — фашистський і радянський — мовби сталеві
лещата, захоплюють у своє немилосердно стискуюче коло
піщинку на полі жорстокої історії, намагаючись її стерти з
лиця життя, а вона підхоплюється, зривається силою своєї віри в
незнищенність свого маленького, але власного «я» і перемагає.
• http://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=26
• http://ukrclassic.com.ua/katalog/b/bagryanij-ivan/83-ivan-bagryanij-lyudinabizhit-nad-prirvoyu
• Ivan_bagryaniy_lyudina_bizhit_nad_prirvoyu.fb2

Роман «Сад Гетсиманський» було написано у 1948–1950
роки. За біблійною легендою, Гетсиманський сад – місце
передсмертних мук, молитов Ісуса Христа.
«Сад Гетсиманський» – один з перших творів світової
літератури, що викриває злочинну суть сталінського
режиму. Події відбуваються в Україні. Всі імена та
прізвища в`язнів і співробітників НКВС у цій книзі
правдиві...
• http://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=29
• Ivan_bagryaniy_sad_getsimanskiy.docx
• Ivan_bagryaniy_sad_getsimanskiy.fb2

«Огненне коло» має підзаголовок: «Повість про трагедію
під Бродами». 1944 року на Львівщині біля міста Броди в
бою з Червоною Армією загинуло близько чотирьох тисяч
вояків дивізії СС «Галичина». До цього часу ми не знаємо
всієї правди про військові формування в Україні за часів
війни. Більшовицька пропаганда усіх їх називала
зрадниками,
фашистськими
прислужниками.
Для
І. Багряного історична основа твору була лишень тлом, за
допомогою якого письменник з позицій загальнолюдської моралі намагається
пізнати і оцінити такі категорії, як життя і смерть, війна і мир, добро і зло.
• http://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=27
• Byagryaniy_ivan_ognenne_kolo.docx
• Ivan_bagryaniy_ognenne_kolo.fb2
Роман «Маруся Богуславка» був задуманий як перший том епопеїтрилогії про українську молодь у Другій світовій війні «Буйний вітер».
Багряний не встиг завершити задум і за життя письменника з'явилися лише
2 книги з тетралогії: повість «Огненне коло» та роман «Маруся
Богуславська». Твір було написано протягом 1952-1956 рр. Деякі
дослідники вважають що за 3-й том може слугувати книга «Людина біжить
над прірвою».
•
•
•
•

http://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=3060
Ivan_bagryaniy_marusya_boguslavka_buyniy_viter.docx
https://javalibre.com.ua/java-book/book/2917069
Буйний вітер. Том 1: Маруся Богуславка

