
Автор словника Олекса Сергійович Різників (творчий псевдонім Різниченко) – поет, прозаїк, 

публіцист, патріот-дисидент, в’язень сумління, мовознавець, просвітянин і громадський діяч, 

член Національної спілки письменників України, лауреат літературних премій ім. П. Тичини, К. 

Паустовського, Т. Мельничука, С. Олійника, Б. Грінченка, Я. Дорошенка, Т. Осьмачки та ін. 

Нагороджений державними орденами «За заслуги» III, ІІ, I ступенів. Цього року був 

відзначений літературною премією ім. Є.Маланюка за книгу «Словогрона з 30 007 слів» (у 

номінації «Поезія»). 

Народився 24 лютого 1937 року у м. Єнакієвому на Донбасі. Батько його був родом із села 

Різниківка Сіверського району Донецької області, мати  з Вільшанського району, що на 

Кіровоградщині. В юнацькі роки Олекса пережив війну. Родина голодувала і коли батько 

повернувся з фронту, змушена була залишити рідну домівку та переїхати до м. Первомайська, 

сподіваючись на кращу долю. В 1954 року Олекса закінчив школу. Навчався в Одеському 

театрально-художньо-технічному училищі, а після його закінчення працював у 

Кіровоградському муздрамтеатрі ім. М. Кропивницького. Навчався на заочному відділенні 

філологічного факультету Одеського державного (нині національного) університету ім. 

І.І. Мечникова. У 1964-1967 рр. був літпрацівником багатотиражної газети Одеського 

політехнічного інституту «Одеський політехнік». Деякий час працював вантажником на 

Одеському мелькомбінаті. Восени 1967 переїхав до м. Балти, Одеської області, працював у 

місцевій газеті «Народна трибуна». Був двічі репресований: 1959 року (півтора року таборів) і 

1971 року. (п’ять з половиною років). Після звільнення Олексі Різникову було заборонено 

повертатися до Одеси, і він деякий час жив у Первомайську. З 1995 року живе в Одесі, активно 

друкується в періодиці, виступає в школах, бере активну участь у громадсько-політичному 

житті міста. 

Не обмежується літературною творчістю працює ще й у галузі мовознавства. Результатом його 

кропіткої праці стали такі роботи, як: «Спадщина тисячоліть. Чим українська мова багатша за 

інші», «Одноримки: словник омонімів та схожослів»,  

«Складівниця української мови», «Їдло 33-го. Словник голодомору», «Українська мова – 

спадщина тисячоліть. Чим наша мова багатша за інші», 6 випусків книжки «Словогрона 

українські». В останній книжці досліднику вдалося зібрати українські перли минулого і 

сьогодення, вдало і ясно закріплені в окремих словоформах; усі слова автор подає за 

спеціальною схемою, яку назвав «Таблицею україномовних елементів». Мовознавець Ярослав 

Радевич-Винницький, який цього видання, наголошує на лінгводидактичному (педагогічному) 

значенні рецензованого видання: «Українські словогрона» О. Різникова – це нове слово в 

лексикографії, новий погляд на лексику, отже, і на цілу мову, на її пов’язаність з історичним 

буттям та духом народу, який творив і творить цю мову і є твореним нею. 

Унікальний словник-словогронник стане цінним джерелом як для науковців, аспірантів, 

викладачів у дослідженні ними давнини української мови, а також її праслов’янських коренів, 

процесу словотворення, суфіксального багатства, так і для кожного українця, що має пишатися 

багатством своєї мови, давнім її походженням. Устатті «З рідною мовою довгі літа» одеський 

журналіст Роман Кракалія підкреслює: «Певна річ, Олекса Різників роботу виконує таку, що під 

силу цілому інституту, чи, принаймні, інститутському відділу. Подібною працею не завше 

заангажовані навіть установи, які лише називаються українськими, а часом і національними». 

Олекса Різників має логічний розум, тонке відчуття та рідкісний талант – зачарувати слухачів і 

глядачів словом: РОЗУМ+МОВА=РОЗУМОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (із щоденника автора).  

 

Під час презентації буде експонуватися книжково-ілюстративна виставка 

«Олекса Різників – незламний борець за все рідне» 


