
ВРУЧЕННЯ ПРЕМІЇ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА  

В ЖИТОМИРСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  

27 вересня 2012 року в Житомирському державному університеті 

імені Івана Франка відбулася урочиста церемонія вручення Літературної 

премії Валерія Шевчука за кращу книгу прози, видану українською 

мовою за попередній календарний рік. 

Лауреатом став Юрій Щербак – за роман «Час смертохристів. 

Міражі 2077 року». Премію –почесну відзнаку «Голова Чацького» роботи 

житомирського скульптора Олександра Костюка та диплом – вручив 

Валерій Шевчук. 

На початку 2012 року експертна рада запропонувала українським 

літературознавцям, кафедрам української літератури вищих навчальних 

закладів, обласним організаціям НСПУ визначити претендентів на 

одержання Премії. За підсумками найбільшу кількість голосів набрали 

книжки Тараса Антиповича «Хронос» (Київ: «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА») і 

Юрія Щербака «Час смертохристів. Міражі 2077 року» (Київ: «Ярославів 

Вал»). До першої п´ятірки увійшли також книжки Юрія Андруховича 

«Лексикон інтимних міст» (Чернівці: Meridian Czernowitz), Ліни Костенко  

«Записки українського самашедшого» (Київ: «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА») й 

Степана Процюка «Маски опадають повільно. Роман про Володимира 

Винниченка» (Київ: «Академвидав»). 

На засіданні експертної ради після активного обговорення більшістю 

голосів було прийнято рішення про присудження Премії Валерія Шевчука 

2011 року письменнику Юрієві Щербаку за роман «Час смертохристів: 

Міражі 2077 року». 

 

Юрій Миколайович Щербак (народився 12 жовтня 1943 року) – 

український письменник, сценарист, публіцист, політик, доктор медичних 

наук, академік АЕНУ, автор близько 100 наукових робіт і двох десятків книг. 

За збірку новел «Світлі танці минулого» удостоєний літературної премії 



Юрія Яновського (1984), за кіносценарій фільму «Державне відношення» - 

премії імені Олександра Довженка. За фахом – лікар-епідеміолог. Брав участь 

у боротьбі з холерою та іншими захворюваннями на території України та 

Казахстану. Один із засновників і голова Української екологічної асоціації 

"Зелений світ". З 1989 року Юрій Щербак активно працює в політиці, 

зокрема першим міністром охорони навколишнього середовища незалежної 

України, а згодом – надзвичайним і Повноважним Послом України в Ізраїлі, 

пізніше – США й Мексиці, Канаді. З грудня 2009 — один із засновників та 

член Ради із зовнішньої та безпекової політики.  

Літературну діяльність розпочав зі середини 1950-х pp. сатиричними 

"мальованими рецензіями" в дусі шістдесятників. Як публіцист здобув 

популярність статтями про Чорнобильську трагедію в українській і 

російській пресі. 1998 року Інститут Українських студій Гарвардського 

університету видав політико-публіцистичну книгу Юрія Щербака 

"Стратегічна роль України" (The Strategic Role of Ukraine) англійською 

мовою. 2003 року вийшла його публіцистична книга "Україна: виклик і вибір. 

(Перспективи України в глобалізованому світі ХХ століття)". Роман-

антиутопія «Час смертохристів: Міражі 2077 року» нагороджений преміями 

видавництва «Ярославів Вал»  і ЛітАкценту й на сьогодні має продовження 

під назвою «Час великої гри. Фантоми 2079 року». 

 

 


