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Полян-Пилип Сергійович Юрик – відомий  

український поет, прозаїк, перекладач, фольк-

лорист, гуморист-сатирик та журналіст.  

Народився Полян-Пилип Сергійович Юрик  

1 грудня 1956 р. в селі Баландине Кам'янсько-

го району на Черкащині. Тут пройшло його 

дитинство, тут він закінчив вісім класів серед-

ньої школи. Пилип виростав у пісенній роди-

ні, де співали всі. Колискову йому дарувала 

мама, яка народилась на Житомирщини, і була 

землячкою Степана Руданського. Батько був 

родом з Шевченкового краю, Черкащини, де 

виріс і сам Пилип. Частенько, на свята чи на 

іменини, до них сходилися сусіди та співали і 

жартівливі, і тужливі народні пісні. Майбутній 

поет вбирав їх дитячою пам’яттю. Ті часи Пи-

лип Сергійович називає найкращими в своєму 

житті. 

Пилип Юрик – спадковий селянин, людина 

від землі. Тож, закінчивши школу, обрав про-

фесію агронома та продовжив навчання в Зве-

нигородському сільськогосподарському тех-

нікумі, а потім у Дніпропетровському сільгос-

пінституті, який закінчив у 1983-му. Здобув-

ши професію, працював обліковцем рільничої 

бригади, агрономом, завідував виробничим 

відділом колгоспу. Поряд з цим, у юнака все 

глибше проявлялась тяга до літературної дія-

льності, яка зрештою і привела його у 1989 

році на відділення журналістики Київської 

вищої партійної школи. А перші публікації 

майбутнього письменника почали з’являтись 

на сторінках районної та обласної преси ще в 

1978 р. Згодом він працює журналістом Тома-

ківської районної газети на Дніпропетровщи-

ні, публікується в газетах: «Голос України», 

«Сільські вісті», Дніпропетровській міській – 

«Прапор юності» та Запорізькій – «Запорозька 

Січ», а ще – в альманах, часописах та колек-

тивних збірках. Серед видань, що публікують 

твори Юрика – журнали «Перець» та «Вітчиз-

на», газети «Літературна Україна», «Гаківни-

ця», «Від вуха – до вуха», «Веселі вісті» (Ки-

їв), «Всесміх» (Канада), альманахи «Хорти-

ця», «Веселий курінь», «Весела Січ» (Запорі-

жжя). Вірші письменника увійшли також до 

збірок віршів «Синівська молитва» (Київ), 

«Пригоди Івана Сміхована» (Дніпропет-

ровськ), «Письменники Запорізького краю» 

(Запоріжжя), «Перепустка в безсмертя» (Чер-

каси), «Всміхається Руданському нове тисячо-

ліття» (Вінниця) та інших видань.  

Деякий час працював Пилип Юрик на За-

порізькому обласному радіо. Останнє місце 

роботи – редактор відділу соціальних проблем 

обласної газети «Запорізька правда». 

Багатогранність таланту Поляна-Пилипа 

Юрика втілилась у різноманітність жанрів 

його книг. Він є автором ліричних і публіцис-

тичних творів, його перу належать гумористи-

чні і сатиричні книжки, читачі знають його і 

як пісняра та перекладача. На сьогодні в твор-

чому доробку Пилипа Юрика 15 книг.  

У 2009 р. Пилип Сергійович заснував в Ін-

тернеті Письменницький портал https: //pili-

pyurik.com, на якому публікує твори маститих 

і маловідомих літераторів; представляє біог-

рафії й твори гумористів і сатириків України, 

як класиків, так і сучасників; рекламує літера-

турні журнали та газети. 

А ще письменник є активним учасником 

благодійних акцій у військовому шпиталі, їз-

дить з волонтерами в зону АТО, де виступає 

перед українськими воїнами зі своїми гумори-

стично-сатиричними та зворушливими лірич-

ними і патріотичними творами. 

Має Пилип Юрик і відзнаки за свою літера-

турну діяльність. Він – лауреат численних 

літературних премій: імені Степана Рудансь-

кого (1999), Степана Олійника (2007), Василя 

Юхимовича (2012), Леоніда Глібова (2021), а 

також обласної літературно-мистецької премії 

ім. П. Ребра (2017), а ще премій журналу «Пе-

рець» та Міністерства культури України «Ав-

тора! Автора!». Неодноразово письменник 

ставав лауреатом Запорізького обласного кон-

курсу «Весела Січ». 2006 року він також став 

переможцем конкурсу Конгресу захисту укра-

їнської мови «Українська мова була, є і буде» 

в номінації «Друковані ЗМІ», 2009-го – лауре-

атом обласної журналістської премії ім. А. 

Клюненка за висвітлення соціально-

економічних проблем, а 2018-го – лауреатом 

конкурсу газети «Сільські вісті» за найкраще 

сатирично-гумористичне оповідання. Крім 

того 2012 року письменник був нагороджений 

Золотою медаллю української журналістики.  

З 1982 року Пилип Сергійович Юрик є чле-

ном Національної спілки журналістів України, 

а з 2000-го – Національної спілки письменни-

ків України. 2017 року П. Юрику присвоєно 

звання Почесного журналіста України. 
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