
Бедрик Юрій Іванович 
(поет, перекладач, літературознавець) 

«Дитяча література може бути дуже різною! Але 

очевидно, що основний момент – вона не повинна 

травмувати, не повинна нести поганих емоцій. Їй слід 

піднімати дитину до чогось доброго». 

 

Юрій Іванович Бедрик (народився 1 січня 1968 в с. 

Студинка Новгород-Сіверського району Чернігівської 

області) — український поет, перекладач, 

літературознавець. Кандидат філологічних наук. Живе і 

працює в Києві. 

Перший вірш написав у шестирічному віці. 

Автор поетичних збірок «Жертовник» (1992), «Метафізика восени» (1996), 

«Свято небуття» (1999) «Цвіт геральдичний та інші поезії» (2004), дослідження 

«Василь Стус: проблема сприймання» (1993). Автор поетичних збірок «Жертовник» 

(1992), «Метафізика восени» (1996), «Свято небуття» (1999), «Цвіт геральдичний та 

інші поезії» (2004) та розвідки «Василь Стус: проблема сприймання» (1993), а також 

низки передмов, наукових та журналістських публікацій, перекладів із Франсуа 

Війона, Парні, Поля Верлена, Артюра Рембо, Стефана Малларме, Жерара де 

Нерваля, Ніколауса Ленау, Гуго фон Гофманнсталя, Яна Кохановського, Болеслава 

Лесьмяна, Константи Ільдефонса Галчинського, Яна Лехоня, Юліана Тувіма, 

Казімєжа Вєжинського, Ярослава Івашкевича та ін. Але нарешті світ побачила і 

довгоочікувана «Тьотя Бегемотя» (2010) – збірка дитячих віршів, раніше розкиданих 

по різних часописах. 

Лауреат Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя. 
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