Голобородько Василь Іванович
(поет)
Голобородько Василь Іванович народився 7 квітня 1945
р. в селі Адріанопіль Перевальського району Луганської
області.
1963 року закінчив середню школу-інтернат, і тоді ж
почав писати свої перші вірші.
1964 року вступив на українське відділення
філологічного факультету Київського університету. На
початку 1967 був відрахований за наказом ректора з формулюванням: «За дії,
несумісні зі званням радянського студента».
Від 1968 до 1970 року проходив військову службу на Далекому Сході.
Після цього працював на шахті і в сільгоспі в рідному селі.
2001 року Василь Іванович Герланець з відзнакою закінчив Луганський
державний педагогічний інститут ім. Т. Шевченка. 2002 року отримав звання
магістра за дослідження семантики українських казок.
Із 1969 до1986 року твори Голобородько не друкували в Україні.
Перша поетична книжка «Летюче віконце», яка готувалася до друку в одному
з київських видавництв, була знищена, через незгоду автора співпрацювати з
органами державної безпеки КДБ СРСР.
Лише з настанням перебудови і в роки Незалежності вийшли поетичні
збірки: «Зелен день» (1988), «Ікар на метеликових крилах» (1990), «Соловейків
теремок» (1991), «Калина об Різдві» (1992), «Слова у вишневих сорочках» (1999),
«Посівальник» та «Українські птахи в українському краєвиді» (2002), «Летюче
віконце» та «Ми йдемо» (2005), «Зозуля маслечко колотить», «Повна віршів рука
вічна» (2010). Має численні видання за кордоном.
Його вірші опубліковані окремою книгою в перекладі англійською мовою і
видані в Торонто (Канада) (1991) в перекладах Міросі Стефанюк (видання
двомовне). Є окремі книжкові видання також португальською, в перекладах Віри
Вовк (Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 1991), та польською, в перекладах відомих
польських перекладачів з української мови (Варшава, Польща, 1995). Без поезії
Голобородька не обходяться і антологічні добірки та збірники української
літератури в перекладах іншими мовами: англійська, німецька, французька,
шведська, португальська, польська, сербська, хорватська.

За творчу діяльність Василя Голобородька було відзначено премією ім. В.
Симоненка (1988) за збірку поезій «Зелен день» та премією М. Трублаїні;
Літературно-мистецькою премію ім. П. Куліша за визначний внесок в українську
літературу (2011);
Поет є Лауреатом Національної премії України ім. Т. Шевченка (1994) за
збірки поезій «Ікар на метеликових крилах» та «Калина об Різдві» (1992).
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