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"Я не тому письменник українського народу,
що вмію писати. Я тому письменник, що
відчуваю обов’язок перед народом. Бог вложив
в мої руки перо. Хай буде дозволено мені
використати його для доброго, для потрібного"
Улас Самчук

Улас Самчук (1905-1987) – один із видатних майстрів української прози ХХ століття. Нелегким був його життєвий і творчий шлях, який
завершився на еміграції, в Канаді. Донедавна доробок Уласа Самчука був на батьківщині під забороною, й лише тепер його творча
спадщина повертається до українського читача.
Улас Олексійович Самчук народився 20 лютого 1905 року в селі Дермань (Рівненська обл.) в селянській родині.
У 1917-1920 роках навчався в Германській чотирикласній школі, надалі в українській приватній гімназії у Кременці, продовжував навчання
у Бреславському університеті (Німеччина) та в Українському вільному університеті в Празі.
Перше оповідання "На старих стежках" (1926 р.) опублікував в журналі "Наша бесіда". Постійно співпрацював з українськими
періодичними виданнями: "Літературно-науковим вісником", "Дзвонами" (Львів), "Самостійною думкою" (Чернівці), "Сурмою" (БерлінКаунас).
У 1941-1942 роках працює редактором газети "Волинь", яка видавалася у Рівному.
У 1944-1948 роках живе у Німеччині.
Восени 1945 року Улас Самчук спільно з І.Багряним, В.Домонтовичем, Ю.Косачем, І.Майстренко, Ю.Шерехом виступив ініціатором
створення літературно-мистецького об’єднання українських письменників еміграції – Мистецького українського руху, і був обраний його
першим головою. У 1948 році переїхав до Канади, де став засновником письменницької організації "Слово«.

Найвизначнішим творчим досягненням Уласа Самчука стає роман-епопея "Волинь". У цьому творі письменник відтворив психологію
українського селянина-господаря, його сімейний уклад, гуманні принципи взаємовідносин та життєствердний оптимізм непростої
селянської вдачі.
На трагічні події голодомору 1932-1933 років Улас Самчук відгукнувся романом "Марія", піднісши до символу страдницький образ матеріУкраїни.
Гірка доля українського народу відтворена у трилогії "Ост". Перша книга "Морозів хутір" (1948 р.) передає атмосферу української революції
1917-1920 років. Друга – "Темнота" (1957 р.) присвячена долі України та її дітей в умовах радянської імперії. У третій книзі "Втеча від себе"
(1982 р.) письменник, деталізуючи події, описує трагедію насильницької репатріації та поневіряння українців по всьому світі.
Національні та соціальні проблеми українства Улас Самчук порушив в романах "Юність Василя Шеремети" (1947 р.), "Чого не гоїть вогонь"
(1959 р.), "На твердій землі" (1967 р.). Боротьба закарпатських українців за свою державу надихнула письменника на високопатріотичний
роман "Гори говорять".
Враження Уласа Самчука від Нового Світу загострені у збірках нарисів "На білому коні" (1956 р.), "На коні вороному" (1975 р.) і
публіцистичних творах "П’ять по дванадцятій", "Планета Ді-Пі", "Слідами піонерів", "Живі струни", "Сонце заходу", "В країні занепаду і
руїни" доносять окремі моменти важкої долі українців в умовах нацистської окупації та більшовицького тоталітарного режиму.
Життєвий шлях Уласа Самчука обірвався далеко від Батьківщини 9 липня 1987 року в канадському місті Торонто, де і був похований.

Живуть землі співучої сини
В Америці, Канаді й Аргентині.
Їм сняться рідні села і лани,
І очі мавок незбагненно сині.
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