
 

 

 

 

Біографічні дані 

 Бердник Олександр (Олесь) народився    27 
листопада 1926 року в с. Вавилово 
Снігурівського району Херсонської округи  
(нині  Миколаївської області) в родині 
коваля. Під час ІІ Світової війни, у 1943 –
1945 роках, брав  участь в бойових діях.  
1947–1949 роки – навчання в театральній 
студії при театрі    ім. Івана Франка м. Києва. 
1949 – 1955 роки – ув'язнення по статті № 58 
КК СРСР («Антиреволюційна агітація та 
пропаганда»). Засуджений до 10-ти років 
позбавлення волі, 1955 року помилуваний.    
1957 року виходить перша книга «Поза 
часом і простором».Тоді ж письменник-
фантаст прийнятий до Спілки письменників 
України. З 1958 до  1971 року побачили світ 
23   твори  – науково-фантастичні романи та 
повісті: «Стріла часу», «Діти Безмежжя», 
«Хто ти?», «Подвиг Вайвасвати», «Чаша 
Амріти», «Зоряний Корсар» (роман 
перекладено 26 мовами світу). 

     1973 року О. Бердника  виключено зі 
СПУ. Письменник зазнав переслідування з 
боку КДБ. У 1971–1985 роках  виходять 
книги за кордоном, зокрема «Зоряний 
Корсар», «Прометей», «Свята Україна», 
«Апостол безсмертя» (англійською мовою), 
«Кажу  вам – Священні знаки». 6 березня  
1979 року заарештований та засуджений до 5 
років ув'язнення за ст. 62-2 КК УРСР 
«Участь та діяльність в УГГ». 1984 року 
справа переглядається, і Олесь Бердник був 
помилуваний.  

     1985 року  виходить роман «Вогнесміх», 
трді ж прийнятий до СПУ. Протягом 1986 –   
1996 років вийшло 11 творів, зокрема 
«Лабіринт Мінотавра», «Пітьма вогнища не 
розпалює», «Камертон Дажбога (останній є 
продовженнням «Зоряного Корсара»), а 
також «Тайна Христа» й «Песнь Надземная».  

    18 березня 2003 року Олесь Бердник пішов 
із життя. Похований у с. Гребені 
Кагарлицького району Київської області. 
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Центральна районна бібліотека 
 ім. Івана Франка 

Київ, 2022 

Основна сутність Бердникових книжок –  

це впевненість у космічній   цінності люд-

ської особистості, у глибинному     значенні 

людського люблячого серця 

  Бердник Громовиця, донька, 

 українська  журналістка, письменниця 

Олесь Бердник – постать духовна,       ска-

зати б, піднебесна. В ньому фізичне і духов-

не було в ідеальній гармонії.        Високий, 

урочий, він стримів і сам до гірних висот, і 

кликав, і вів за собою громаду. І зовні, і 

внутрішньо він належав до касти жерців, 

пророків, проповідників 

       Борис Олійник 
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Діти  Безмежжя : 
[романи і повісті] / 
Олесь Бердник. – 
[Київ : Тріада-А : 
Афон, 2004]. – 675    
с. – (Всесвіт Олеся        
Бердника). 

 
Прометей : повість / 
Олесь   Бердник ; ред. і 
упоряд. Гайдамаха А. – 
Мюнхен : Укр. вид-во, 
1981. – 251 с. 

Поза часом і простором : 
фантаст. повісті та 
оповід. / Олесь Бердник. – 
Київ : Рад. письменник, 
1957. – 169, [2] с. : іл. 

      Я не учитель, я друг і натхненник… І    
якщо комусь близькі мої погляди й  
думки – ми супутники на вічній дорозі 
пошуку… 

    О. П. Бердник 

Свята Україна : есеї і       
листи : передрук         сам-
видав. творів з    України / 
упоряд.           Б. Арей.  – 
Балтимор ; Торонто : 
Укр. вид-во Смолоскип 
ім. В. Симоненка,    1980. –  
206 с. – (Бібліотека 
«Смолоскипа» ; Ч. 33). 

Стріла  часу : 
фантаст. роман / 
Олесь Бердник.  –
Київ : Молодь,    
1960. – 275, [2] с. :    
іл. – (Пригоди. 
Подорожі. Наукова  
фантастика). 

Серце Всесвіту : 
фантаст. повісті / Олесь       
Бердник. – Київ : Рад. 
письменник, 1962. – 251, 
[2] с. : іл. 

Хто ти? : роман-
симфонія / Олесь 
Бердник. –    Київ : 
Дніпро, 1987. – 517 
с. 

Зоряний Корсар :    
роман-феєрія / Олесь 
Бердник. – Львів : 
Terra Incognita,     
2019. – 373, [2] с.       Світ такий, як ми! Він – то проекція  

наших уявлень 

   О. П. Бердник 


