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18 листопада 2017 року перестало битися 
серце відомого українського літературознав-
ця, заслуженого діяча науки і техніки України, 
одного з ініціаторів Народного руху України, 
активного урядового діяча, доктора філологіч-
них наук, академіка НАН України, головного 
наукового співробітника відділу української 
літератури ХХ століття Інституту літератури 
ім. Т. Г. Шевченка НАН України Віталія Гри-
горовича Дончика.

Народився Віталій Григорович 15 квіт-
ня 1932 року в м. Крюкові (нині – у складі 
м. Кременчука) на Полтавщині. Початкову і 
вищу освіту здобув у Києві. За фахом – фі-
лолог, викладач англійської мови та літерату-
ри. Упродовж 1989–2000 років працював 
головним редактором журналу «Слово і час» 
(до січня 1990 року – «Радянське літерату-
рознавство»). За цей час видання активізува-

ло свою роль у літературному процесі, знач-
но розширило коло передплатників і читачів. 
Журнал відродив жваві полеміки, став одним 
із найпопулярніших в Україні літературознав-
чих часописів.

Основні напрями наукових інтересів 
В. Дончика – історія української літератури, 
літературний процес ХХ–ХХІ ст., літера-
турна критика, визначальні постаті й періоди 
становлення української літератури ХХ ст., 
ключові етапи самоутвердження української 
нації через художнє слово.

Дослідницькі принципи та орієнтири літе-
ратурознавця формувалися в Інституті літера-
тури, де Віталій Дончик працював понад пів-
століття. Там він пройшов шлях від молодшого 
до головного наукового співробітника, трива-
лий час був завідувачем відділу української 
літератури ХХ ст., від 2000 року й до остан-
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ніх днів керував фундаментальним проектом 
«Історія української літератури» (у 12 т.). Цій 
науковій праці, яка потребувала значних ор-
ганізаційних зусиль, тривалої публічної диску-
сії і вже з появою перших томів стала видат-
ним явищем українського літературознавства, 
Віталій Григорович як автор концепції та керів-
ник присвятив понад десятиліття. Водночас 
упродовж років він виконував обов’язки члена 
вченої і спеціалізованої рад із захисту доктор-
ських та кандидатських дисертацій, наукової 
ради з проблем «Класична спадщина і сучасна 
художня література».

Науковий доробок В. Дончика становить 
цілу епоху в українському літературознавст-
ві. Він є автором понад 800 наукових статей 
та півтора десятка монографій, серед яких 
такі дослідження, як «Час і його обличчя», 
«Єдність правди і пристрасті», «Грані су-
часної прози», «Український радянський 

роман: рух ідей і форм. 1927–1977 рр.», 
«З потоку літ і літпотоку», «Доля україн-
ської літератури – доля України. Моно-
логи і полілоги», «Неминуче й неминуще». 
У працях ученого відображено сучасний 
стан літератури, осмислено стрімкі зміни в 
українському суспільстві періоду незалеж-
ності та національного відродження. Його 
досліджен ням властиве не лише фахове ос-
мислення профільних проблем, а й непохит-
на громадянська позиція, обстоювання філо-
логічної науки як інструмента національного 
будівництва й державотворення.

Колектив Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильсь-
кого НАН України глибоко сумує з приводу 
важкої втрати вченого, чудової людини та ви-
словлює співчуття рідним, друзям, колегам 
Віталія Григоровича. Вічна пам’ять, Царство 
Небесне його душі!

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ




