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Редакційна колегія щорічника 
«Слов’янський світ» Інституту 
мистецтвознавства, фольклорис-
тики та етнології ім. М. Т. Риль-
ського НАН України глибоко 
сумує у зв’язку з відходом у ві-
чність Івана Федоровича Дра-
ча – відомого письменника, сце-
нариста, громадського діяча й 
політика, лауреата багатьох дер-
жавних премій та нагород, якого 
не стало 19 червня 2018 року на 
вісімдесят другому році життя.

Це тяжка втрата для всі-
єї української еліти, знаковим 
представником якої він завжди 

залишався, починаючи від студентських років і до останніх 
днів життя.

Іван Федорович постійно співпрацював з колективом 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, брав активну участь у багатьох 
наукових конференціях, міжнародних конгресах україніс-
тів, круглих столах та заходах, присвячених розвитку укра-
їнського мистецтва, зокрема кінознавства, підтримував усі 
проекти й ініціативи Інституту щодо збереження та розви-
тку національної культури. Як депутат Верховної ради Укра-
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їни Іван Драч завжди сприяв Національній академії наук, 
вважаючи, що розвиток науки має бути на рівні державної 
політики.

Іван Федорович Драч ніколи не відмовлявся від висту-
пів та зустрічей у різних аудиторіях. Його палкі слова й пое-
зії, що прозвучали на творчому вечорі, організованому ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського, пам’ятатимуть молоді вчені НАН України.

Важливою була його міжнародна діяльність із популяриза-
ції української культури. У різних куточках світу – від далекого 
Сантьяго-де-Чилі до Праги та Будапешта – він гідно репрезен-
тував українське слово та Україну. Твори І. Драча перекладе-
но в багатьох країнах. Слід відзначити його постійний інте рес 
до слов’янських культур, до нових славістичних досліджень. 
Адже його поезії звучали майже на всіх слов’янських мовах. 
Він підтримував творчі зв’язки з багатьма письменниками й 
науковцями Польщі, Чехії, Сербії. Пам’ятними залишаться ви-
ступи Івана Федоровича, зокрема, його блискуча доповідь на 
пленарному засіданні Міжнародної наукової конференції з на-
годи 90-річчя відомого чеського і словацького славіста Орес-
та Зілинського, яка відбулася 2013 року в Слов’янській бібліо-
теці у Празі.

У  всі часи Іван Драч був зразком мудрості, доброзичли-
вості, витримки та цілеспрямованості. Він ніколи не втрачав 
почуття гумору та надії на майбутнє України, служінню якої 
присвятив усе своє життя.

Його ПРОТУБЕРАНЦІ СЕРЦЯ надихатимуть нові поко-
ління.

Вічна пам’ять про славну людину Івана Федоровича Драча 
завжди залишиться в наших серцях.


