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м. Краматорськ, 2019 р. 

Загребельний Павло Архи-

пович народився 25 серпня 1924 

р. в с. Солошине на Полтавщині. 

1941 року закінчено десятиріч-

ку; вчорашній випускник, ще не 

маючи повних сімнадцяти років, 

пішов добровольцем до армії. 

Був курсантом 2-го Київського 

артучилища, брав участь в Битві 

за Київ, у серпні 1941 р. був по-

ранений. Після шпиталю знову 

військове училище, знову 

фронт, тяжке поранення в серпні 

1942 р., після якого — полон, і 

до лютого 1945 р. — нацистські 

концтабори смерті. У 1945 p. 

працює у радянській воєнній мі-

сії в Західній Німеччині. З 1946 

p. — навчається на філологічно-

му факультеті Дніпропетровсь-

кого університету. По його за-

кінченню (1951 p.) — майже пі-

втора десятиліття журналістсь-

кої роботи (в обласній дніпропе-

тровській газеті, в журналі «Віт-

чизна» в Києві), поєднуваної з 

письменницькою працею. 

Серйозною заявкою на пи-

сьменницьку зрілість стала 

«Дума про невмирущого» 

(1957), присвячена воїнському 

та людському подвигу молодого 

радянського солдата, який заги-

нув у нацистському концтаборі. 

У 1961–1963 pp. Загребельний 

працює головним редактором 

«Літературної газети» (пізніше 

— «Літературна Україна»), при-

близно в той же час з’явилися 

три перші романи письменника: 

«Європа 45» (1959), «Європа. 

Захід» (1960), «Спека» (1960). 

Одним із значних здобутків 

української прози став роман 

«Диво» (1968), у якому органіч-

но поєднується далеке минуле та 

сучасність. У центрі роману —

 Софія Київська, яка є незни-

щенним символом руської дер-

жавності та духовності. Пізніше 

було створено цілий цикл рома-

нів про історичне минуле нашої 

Батьківщини: «Первоміст» 

(1972), «Смерть у Києві» 

(1973), «Євпраксія» (1975).  

Член Комітету Національ-

них премій України ім. 

Т.Шевченка (09.1996—11.2005). 

Помер 3 лютого 2009 року у віці 

84 років після затяжного тубер-

кульозу. Похований в Києві на 

Байковому кладовищі (ділянка 

№ 52). 
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