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 З моєї «Історії 
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Олекса Ющенко. – Київ : 
Видавництво імені Олени 
Теліги, 2006. – 335 с.  

Ховаються десь муравйови 
Аж за останній состав... 
Не тіні, а відблиски крові 
І марево давніх заграв. 

Чи всі душогуби і спрути 
У пеклі вогненнім зійшлись? ... 
Минаю засніжені Крути, 
Де Волю вбивали колись… 

 

 «Минаючи станцію Крути»,  1992 
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Я знову тут! Привіт, дуби і клени!  
Ідуть студенти, їх пісні звучать...  
І Ніжин радісно вітається до мене, 
Як з ним розмову стрічну розпочать?  
Де вперше чули ми сердець розмову,  
Несмілі познайомились ми тут...  
Ген з парку гордо випливає знову 
Неначе білий лебідь – інститут.  

Ніжин, Ніжин, де не буду,  
Не забуду про тебе я.  
Ти зі мною в серці всюди,  
Незрадлива любов моя. 
 
«Ніжинська пісня», муз. П. Майбороди  

Кожному дню радію, 
Хмарним, ясним – дорожу! 
В серці плекаю надію: 
Ще не ступив на межу, 
Ще не ступив на грані, 
Які роз’єднають з життям 
 
  «Кожному дню радію»,  1965  

 Щоб гарними росли : 
[вірші про природу] / Олекса 
Ющенко. – Київ : Веселка, 
1991. – 28 с.  
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Тамара Коломієць –  лауреат премії імені 
Павла Тичини 1983 року за збірку поезій 
«Осіння борозна» та Олекса Ющенко за 
видання нарисів, спогадів, етюдів у 3-х 
книгах під загальною назвою 
«Безсмертники» // Літературна Україна. – 
1983. – 27 січ. – С. 2.  
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Міжнародний доброчиний фонд «Українська 

хата», 2005. – 128 с. : фото. –  С. 117–118.  
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     Лауреат літературної премії імені          
М. Коцюбинського 2001 року – Ющенко 
Олекса Якович за збірку поезій «Гомери 
України» та ін. // Літературна Україна. – 
2001. – 20 верес. (№ 33– 34). – С. 3.  

 

Олекса Ющенко 
біля рідної школи.            
80-ті роки ХХ ст.  

      Народився 2 серпня 1917 р. у с. 
Хоружівка Недригайлівського району 
Сумської області. Закінчив філологічний 
факультет Ніжинського учительського 
інституту і працював у чернігівській газеті 
«Молодий комунар», керував літературним 
об’єднанням Чернігівщини. 
 Під час німецько-радянської війни 
був редактором радіостанції імені Тараса 
Шевченка в Саратові. Після відвоювання 
Києва прибув у місто з колективом 
радіостанції, де й оселився. Член Спілки 
письменників України з 1944 року. В 1944 – 
1946 роках завідував відділом літератури 
редакції республіканської газети «Зірка». 
 Лауреат літературних премій ім. П. 
Тичини, М. Хвильового, М. Коцюбинського, 
П. Артеменка. 
 Автор багатьох збірок поезій, 
нарисів, спогадів, серед них – «До рідної 
землі», «Моя весна», «Над широким 
Дніпром», «Шевченко йде по світу», 
«Материне серце», «Висока хвиля», «В 
коханні признаюсь», «Люди і квіти», «Краса 
землі», «Вирій», «Сповідь», «Тиша в 
росянім вінку», «По канві життя», 
«Барвінкова сивина», «Двері в прожите», 
«Побачення з красою», збірки гумору 
«Дружнім пером». В останні роки життя 
вийшла книга прози «Хорунжівка – село 
моє», поезій «Стежка до людських сердець», 
«Гомери України», «Зоря Миколи 
Хвильового» та книги споминів, есеїв – «В 
пам’яті моїй», «Безмертники». У 2000 році 
побачила світ збірка поезій «Пізня осінь». 
 Нагороджений медалями та 
Почесними Грамотами Президії Верховної 
Ради України, Білорусії, Чувашії. 
Заслужений працівник культури Білорусії. 
Заслужений діяч мистецтв України. 
 Помер у Києві 27 грудня 2008 року. 
Похований у Києві на Берковецькому 
кладовищі. 

    Галич О. Мнемозіна Олекси Ющенка : на 

здобуття  Національної  премії  України       

ім. Т. Шевченка // Демократична Україна. –    

2003. – 24 січ. – С. 4. 

Література про творчість О. Ющенка 

     Олекса Ющенко – лауреат премії імені 
Миколи Хвильового 1999 року за книжку 
«Зоря Миколи Хвильового» ; та Борис 
Ткаченко – за книжку-історичну довідку 
про голодомор на Україні // Літературна 
Україна. – 1999. – січ. (№ 3). – С. 2.  

О. Я. Ющенко у своїй квартирі в 
 Києві, 2003 рік.  

Новорічна листівка від Любові та  
Андрія Малишків 


