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Анотація. У статті проаналізовано головні літературні джерела, які стали певними етапами у форму-
ванні відомого нам на сьогодні життєпису українського письменника і громадського діяча кінця XIX – 
першої половини XX століть Юрія Будяка (літературний псевдонім Юрія Яковича Покоса). Дослідження 
пов’язане із необхідністю уточнення основних фактів з життя письменника у зв'язку з розбіжністю в їх 
поданні та інтерпретації у різних літературних джерелах.
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Summary. The article analyzes the main literary sources of the late XIX – first half of the XX century which 
have become the base for the biography ordering of the wellknown Ukrainian writer and public figure Yurii 
Budiak (under the pen name Yurii Yakovych Pokos). As there is the biography discrepancy in the different 
literary sources, the research clarifies the main facts of the writer's life and their presentation.
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Постановка проблеми. Життя і творчість 
Юрія Яковича Покоса (літературний 

псевдонім – Юрій Будяк), як і для переважної 
більшості діячів української культури першої 
третини XX століття, тісно пов’язані з подіями 
Української революції 19171921 років. Сьогодні 
термін «Українська революція», який був уведе-
ний в обіг самими учасниками подій (Михайло 
Грушевський, Володимир Винниченко, Симон 
Петлюра, Дмитро Дорошенко та ін.), після років 
забуття, повернувся в українську історіографію. 
Характеристика цих років, саме як Української 
революції, а не «Великої Жовтневої соціалістич-
ної революції» та «Громадянської війни», дозво-
ляє більш точно, повно і різнобічно проаналі-
зувати події історії цього часу [1]. Це стосується 
й життєвого шляху та долі окремих особистостей. 
Погляд на ці роки крізь призму «Української 
революції» має важливе методологічне значен-
ня. Концепт «Українська революція» на відміну 
від концептів «Велика Жовтнева соціалістична 
революція» та «Громадянська війна» по іншому 
структурує історичний потік. В його контексті 
одні й ті самі події набувають різної історичної 
ваги, та й сам історичний простір по іншому 
структурується подіями.

Це цілком справедливо й стосовно життєвого 
шляху українського письменника й громадсько-
го діяча Юрія Яковича Покоса. Його офіційна біо-
графія оформилася у повоєнний період (1950ті – 
1960ті роки) й тому набула суттєвих «радянських» 
рис. Що мається на увазі? В першу чергу він став 
одним із сотень радянських письменників із стан-
дартними біографічними даними, які розміщені 
у довідниках та енциклопедичних словниках. За 
цією «схожістю» життєвих шляхів письменників 
була втрачена індивідуальність Ю.Я. Покоса. Його 
біографія – дещо середнє арифметичне зі всіх біо-
графій таких самих «радянських письменників»: 
народився, написав певні твори, помер. Докладна 

біографія Юрія Яковича була неможлива, оскіль-
ки він, по перше, не вважався головним представ-
ником української радянської літератури, і на 
докладне дослідження його біографії офіційна 
радянська наука не планувала витрачати ресурси 
й час, а по друге, він був репресований як «укра-
їнський націоналіст» і засуджений до ув’язнення 
в таборах. Дата й час смерті письменника також 
оповиті таємницею: помер він в окупованому нім-
цями Києві. Навіть, якщо уявити про бажання 
радянського дослідника дослідити й написати до-
кладну біографію Юрія Покоса, вона залишилась 
би із всіма «вадами» «радянської біографії». На-
приклад що робив письменник у 1917 році і яке 
відношення він мав до «Великої Жовтневої соці-
алістичної революції»? Можемо сказати, що – ні-
якого. Проте в офіційних радянських біографіях 
письменників майже обов’язковим був поділ на 
«дожовтневий» і «післяжовтневий» період твор-
чості. Проте сам термін «Велика Жовтнева соці-
алістична революція» був утворений та отримав 
офіційний статус значно пізніше за 1917 рік. Це 
й зрозуміло, бо подія, якщо її не планували за-
здалегідь, спочатку відбувається, а лише потім 
вона отримує якусь назву. Проте справа не лише 
у цьому. Назва події фіксує певне її значення й ро-
зуміння. Так ще на початку 1920х років «Велику 
Жовтневу соціалістичну революцію» називали 
просто – «переворотом». Але з часом ці події набу-
вають іншого статусу. Відповідно й історики, й зо-
крема – біографи, починають структурувати істо-
ричний процес, виходячи з цього «водорозділу»: 
«до» і «після». Проте, яке значення мала «Велика 
Жовтнева соціалістична революція» для україн-
ського письменника, який (за його власними свід-
ченнями під час допитів у 1935 році) був знайомий 
з членами партії українських есерів, хоча член-
ство в самій партії і заперечував? [2, арк. 21, 29, 30]. 
Як здається, практично – ніякого. Зрозуміло, що 
у наступні роки більшовики змагалися за владу 
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в Україні з іншими політичними й військовими 
силами, й на початку 1920х остаточно укріпилися 
при владі. Проте, наприклад, перша світова війна 
й німецька окупація України 1918 року мала зна-
чно більший вплив на українців, ніж нечисленні 
гуртки партії більшовиків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
За останні роки, після здобуття Україною неза-
лежності відкрилися нові, невідомі раніше, й не-
доступні для вітчизняного дослідника, джерела 
інформації. Зокрема це стосується можливості 
ознайомлення із виданнями, які були здійснені 
у діаспорі, перш за все – мова йде про Енцикло-
педію українознавства [3]. Проте, кількість на-
укових публікацій, в яких досліджуються фак-
ти творчої біографії та життєвого шляху Юрія 
Яковича БудякаПокоса, відносно невелика. 
Найбільш важливими з точки зору розкриття 
нових фактів, а також з точки зору узагальнен-
ня і систематизації вже відомих відомостей про 
письменника, публікацій, що з'явилися в остан-
ні роки, на нашу думку потрібно відмітити праці 
Бондара А.В. та Смутока Б.М. [4], Передерій І.Г. 
[5], Чернецького Є.А. [6].

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Життєвий і творчий 
шлях Ю. Я. БудякаПокоса і сьогодні оповитий 
таїною здогадок та легенд. Причиною цьому є як 
складне, бурхливе, часто драматичне життя гро-
мадянина і письменника Юрія Покоса, так і су-
перечлива інформація у його власних спогадах, 
і спогадах про нього його сучасників. Майже 
кожний етап його життя викликає велику кіль-
кість різноманітних запитань. Однією з причин 
цього, хоча далеко не єдиною, є його третій арешт 
(після двох попередніх – у 1922 та 1924 рр. він 
був виправданий [2, арк. 76]) 1 лютого 1935 року 
(постанова про арешт від 29 січня 1935 року) 
за звинуваченням у тому, що він «є учасником 
української контрреволюційної, терористичної 
організації» [2, арк. 4, 5], який завершився за-
судженням 28 жовтня 1935 р. до п'яти років 
ув'язнення у таборах [2, арк. 85].

Не зважаючи на достатньо велику кількість 
статей та нарисів, які були опубліковані за остан-
ні роки, в тому числі й дослідницькі публікації, 
в біографічних відомостях про Юрія Яковича По-
коса, ми іноді зустрічаємо помилкові дані, які 
з'являються у засобах масової інформації, в тому 
числі й шляхом оприлюднення в мережі Інтер-
нет. Тому нагальною проблемою є встановлення 
справжніх фактів життя та творчості видатного 
українського народного письменника [7].

Мета статті. Виходячи з вищезазначеного, 
головною метою нашого дослідження є аналіз 
літературних та архівних джерел, в яких ви-
світлюється життєвий та творчий шлях україн-
ського письменника Юрія Яковича БудякаПо-
коса, в контексті подій Української революції 
19171921 років, з метою уточнення вже відомих 
та введення у науковий обіг раніше невідомих 
фактів його біографії.

Завданнями дослідження є, зокрема, 
порівняльний аналіз окремих досліджень 
і публікацій, які присвячені життю й творчості 
Ю.Я. БудякаПокоса, а також уточнення дея-
ких біографічних відомостей на основі аналізу 
літературних та архівних джерел. Важливим 

контекстуальним аспектом нашого дослідження 
є підкреслення білоцерківського періоду жит-
тя письменника (19161924 рр.). Адже під час 
бурхливих подій часів Української революції  
19171921 років, Юрій Якович перебував саме 
у Білій Церкві (хоча певний час, зокрема, як відо-
мо, у січні 1918 року перебував у Києві й працю-
вав в апараті Центральної Ради [2, арк. 76]), де 
виконую важливу роботу по охороні, збереженню 
та відродженню української культури [8]. Саме 
до білоцерківського періоду його життя апелю-
вали в першу чергу обвинувачі, і саме свідчення 
білоцерківців стали одними з головних аргумен-
тів і фактів обвинувачення [2, арк. 7678]. Саме 
до Білої Церкви Ю.Я. БудякПокос повертається 
в лютому 1940 року після закінчення терміну 
ув'язнення [2, арк. 87].

Виклад основного матеріалу. Головні фак-
ти біографії Юрія Яковича БудякаПокоса як 
письменника закріпилися в радянській історіо-
графії з кінця 1950х років, тобто вже після його 
офіційної реабілітації в Радянській Україні. Про-
те, як уявляється, вони відштовхуються від однієї 
з публікацій 1930 року. Мається на увазі слов-
никова стаття про письменника, яка була роз-
міщена в першому томі тритомної «Української 
загальної енциклопедії» (УЗЕ) [9] під головною 
редакцією Івана Раковського. Її підготовка і друк 
були здійснені за межами Радянського Союзу. 
Редакція видання розташовувалася у Львові, 
адміністрація – в Коломиї, а друкарня – в Ста-
ниславові. Це була перша енциклопедія укра-
їнською мовою [10]. Перше ж видання «Україн-
ської радянської енциклопедії» (УРЕ) в 17 томах 
вийшло з друку лише в 19591965 роках [11]. Так 
само пізніше, вже після Другої світової війни був 
реалізований емігрантський проект – «Енцикло-
педія українознавства» (ЕУ) (словникова части-
на – 19551989 рр.) [12].

Особливості подання матеріалу в «Українській 
загальній енциклопедії» добре окреслені у вступ-
ному слові редакційної колегії, у якому зокрема 
зазначалося: «Отся перша Українська Загальна 
Енцикльопедія має на меті в 3-х томах дати яко-
мога більшу кількість назв (гасел), що містили 
б найконечніші відомості про видатних діячів –  
історичних і сучасних, про важливіші дати, по-
дії й місцевості й таке ін., та пояснювали би до-
сягнення в усіх ділянках людського знання. Вона 
складена на зразок кращих чужих енцикльопедій 
і використала їх методи та джерела.

А проте наша Енцикльопедія не є переробною 
або компіляцією, зладненою на підставі чужих 
подібних творів, а самостійною працею, яка 
кладе головну вагу на життя нашого народу; 
вона в першій мірі українська й призначена для 
українського читача» [9].

Як можемо побачити, автори і редактори ен-
циклопедії ставили собі за мету, по перше, пі-
дібрати відомості про ті події і тих людей, які 
є складовою української культури, або ж з нею 
пов'язані. І, по друге, подати «яко-мога більшу 
кількість назв (гасел)», тобто кількість статей 
повинна була бути максимально великою й охо-
плювати найширші сфери життя. А це означає, 
що кожна окрема стаття мала містити лише го-
ловний для висвітлення даного питання матері-
ал, отже бути максимально лаконічною.
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Саме такий підхід до формування реєстру 

словникових статей і зумовив розміщення окре-
мої публікації, яка була присвячена українсько-
му письменнику Юрію Будяку (Покосу). Проте, 
виходячи із принципів загальної редакційної по-
літики, інформація про нього була подана лише 
в декількох реченнях. Це перша відома нам біо-
графічна стаття. У ній зокрема зазначалося: «Бу-
дяк Юрій, вл. Покос, укр. письм., *1879. Поеми: 
«Невольниця-Українка», «Пан Базилей», збірка 
поезій «Буруни», низка популярних книжечок 
для народу й споминів: «Записки учителя». Най-
новіша збірка «До великої брами» [9, с. 411].

Фактично у статті вказано лише декілька 
позицій: 1) літературний псевдонім, 2) власне 
прізвище, 3) рік народження, 4) головні твори, 
в тому числі й «найсучасніші». Справді – все 
дуже лаконічно. Проте, зазначимо, що у сьомому 
томі (1927 р.) «Великої радянської енциклопедії» 
інформації про Юрія Яковича немає зовсім (пер-
ше видання 19261947 рр. в 65 томах і один до-
датковий). Цей факт підтверджує думку про від-
мінність цілей і завдань, які ставили перед собою 
автори й редактори двох ідеологічно відмінних 
енциклопедичних видань.

Невеличка стаття присвячена Юрію Яковичу 
була розміщена також у першому тому вищезгада-
ної «Енциклопедії українознавства» (1955 р.). Там, 
зокрема, зазначається: «Будяк (дійсне прізвище По-
кос) Юрій (1879-1942), письм., журналіст і педагог 
на Полтавщині, чл. «Плугу»; поема «Невольниця-
Українка» (1907), «На полях життя» (1909), «Пан 
Базилей» (1911), зб. поезій «Буруни» (1910), «До 
великої брами»; дитячі п'єси, оп. й вірші; спогади 
«Записки учителя» (1912)». До статті також дода-
ється портрет з підписом «Ю. Будяк» [13, с. 185].

Після арешту Юрія Будяка (Покоса) 1 люто-
го 1935 року і до часу його офіційної реабілітації 
у 1958 році він, як і його літературний спадок, 
знаходяться в Радянському Союзі під заборо-
ною. Але з кінця 1950х років ім'я письменника 
поступово повертається до літературного життя 
Радянської України, а деякі його твори переви-
даються. Так у 1962 році Дитвидав УРСР (Київ) 
видав у серії «Для дошкільного віку» збірку вірші 
Юрія Будяка «Хоробрі музики».

Ще перед цим, у 1960 році, біографічна стат-
тя про Юрія БудякаПокоса була надрукована 
в другому томі Української радянської енцикло-
педії (перше видання, 19591965 рр.). Інформа-
ція, яка була розміщена у статті була дещо шир-
ша у порівнянні з попередніми публікаціями: 
зазначена дата смерті (хоча і помилкова), місце 
народження, проведено поділ на дожовтневий 
та післяжовтневий період творчості, зазначено 
про переклади його творів на інші мови. Зокрема 
в статті зазначалося: «Будяк Юрій (літ. Псевдо. 
Покоса Юрія Яковича; 1879-1938) – український 
рад. Письменник. Н. в с. Красногірці (тепер Ма-
шівського р-ну Полтавської обл.). Дожовтнева 
творчість Б. мала демократичний ха-рактер. 
Після 1917 написав ряд повістей, оповідань 
і п’єс на теми з життя Рад. України. Належав 
до літ. Спілки «Плуг». Автор багатьох віршів 
і п’єс для дітей, які перекладено рос., білорус. 
та ін. мовами» [14, с. 135].

Після зазначеної публікації в Українській ра-
дянській енциклопедії з’являються подібні довід-

ковоенциклопедичні видання, які, як правило, 
її дублюють. Так протягом 1960х – 1980х років 
короткі біографічні публікації про Ю.Я. Будяка 
(Покоса) були розміщені в першому томі Укра-
їнського радянського енциклопедичного словни-
ка (УРЕС) (1966 р.), в другому томі Української 
радянської енциклопедії (УРЕ) (друге видання, 
1978 р.), в першому томі Української літератур-
ної енциклопедії (УЛЕ) (1988 р.).

Можемо вважати, що текст, який було розмі-
щено в Української літературної енциклопедії 
найповніше висвітлював основні сторінки життя 
і творчості письменника і підсумували досягнен-
ня українського радянського літературознавства. 
Зокрема в статті зазначалося: «Будяк (справж. 
прізв. – Покос) Юрій Якович (1879, с. Красно-
гірка, тепер Машівського р-ну Полтав. обл. – 
23.IX 1942, Київ) – укр. рад. письменник. Вчився 
в політех. ін-ті. Друкувався з 1895. Автор зб. 
поезій «Буруни» (1910). В істор. поемах «Неволь-
ниця-українка» (1907), «Пан Базалей» (1911), 
нарисі «Записки вчителя» (1912) висловив про-
тест проти гноблення трудового народу. Після 
Великого Жовтня входив до Спілки селянських 
письменників «Плуг». Видав зб. повістей «До ве-
ликої брами» (1929) та багато творів для дітей 
(збірки «Лелека здалека», «Загадочки-думочки», 
обидві — 1928, та ін.). Твори Б. перекладались 
рос., білорус., та ін. мовами. Незаконно репресо-
ваний 1935. Реабілітований 1958. Тв.: Малень-
ким діткам. Х., 1927; Заблукалий. Х., 1928; Хо-
робрі музики. К., 1962» [15].

Протягом 1990х – 2010х років з’явилася се-
рія публікацій, в яких, без огляду на комуністич-
ну ідеологію, автори розкривали нові сторінки 
життєвого шляху Юрія Будяка. Так, зокрема 
в одинадцятому томі «Енциклопедії українознав-
ства» (ЕУ) (1995 р.) було розміщено уточнюючі 
дані про письменника. Там зокрема зазначено:  
«Будяк (дійсне прізвище Покос) Юрій (1978, Крас-
ногірка, Полтавська губ. – 1943). 1.2.1935 за-
арештований і засуджений на 5 р. ув'язнення, 
яке відбував у Карагандинському таборі НКВД, 
в Уфі й у Воркуто-Печорському таборі. Вийшов 
з ув'язнення 1.2.1940» [16, с. 275].

Як зазначав у передмові до цього тому «Енци-
клопедії українознавства» А. Жуковський, у дру-
гій його частині у Виправленнях і Доповненнях 
«... подано помилки, які зайшли в опрацюванні 
десятьох томів, а також доповнено там, де їх 
не було, дату і місце смерти при біографіях осіб, 
виправлено і доповнено біографічні дані осіб за-
сланих чи знищених большевицьким режимом, 
про долю яких не було відомо до 1990, а тепер по-
ступово знаходяться перевірені відомості». При 
цьому він повідомляв, що джерельною базою для 
виправлень і доповнень стали деякі довідкові 
видання, зокрема й «Українська літературна ен-
циклопедія» (т. 12, 19881990), «З порога смерті. 
Письменники України – жертви сталінських ре-
пресій (1991) та ін. [16, с. 7].

Важливим етапом дослідження життя і твор-
чості Ю. БудякаПокоса, як вже зазначалося, стали 
публікації Бондара А.В., Смутка Б.М. [4], Переде
рій І.Г. [5], Чернецького Є.А. [6]. В них викладе-
на розгорнута літературна та громадянська біо-
графія видатного письменника. Серед публікацій 
останнього часу, які були присвячені письменнику 
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Юрію Будяку, потрібно відмітити біографічні на-
риси, розміщені в мережі Інтернет [17–22].

Серед біографічних фактів, які не знайшли 
висвітлення у радянській історіографії потрібно 
відмітити участь Юрія Яковича в англобурській 
війні (18991902 рр.) у якості волонтера бурської 
армії. Там він був поранений, взятий англійцями 
у полон, лікувався у Лондоні в госпіталі, а згодом 
повернувся у Росію. Про це у 1957 році повідомив 
письменник Б.Д. АнтоненкоДавидович. Про-
те він зазначав, що це йому відомо зі слів самого 
Ю.Я. БудякаПокоса. Але ніде більше підтвер-
дження цьому – ані у публікаціях, ані від когось 
іншого – він не зустрічав. Також, за його словами, 
Юрій Якович розповідав, що у 19171918 рр. був 
членом партії українських есерів. Проте ж, коли 
вийшов з цієї партії – не розповідав [2, арк. 21].

Важливим фактом біографії письменника 
Юрія Будяка є навчання у 19121916 рр. в Київ-
ському політехнічному інституті [2, арк. 17]. Про-
те, за якою спеціальністю він навчався, залиша-
ється невідомим. Не зовсім зрозумілим є також, 
як цей біографічний факт співвідноситься зі свід-
ченням письменника, про те, що він у 1914 році 
разом із дружиною був у Парижі, але після по-
чатку Першої світової війни повернувся в Росію 
через Англію і Норвегію [2, арк. 21].

Також одним з маловідомих фактів життя 
письменника є його навчання в Одеській школі 

прапорщиків, у яку, за його свідченням, він всту-
пив наприкінці літа 1916 року, але був демобілі-
зований в жовтні того ж року у зв'язку із хворо-
бою [2, арк. 24, 33].

Не зважаючи на велику кількість опублікова-
них статей, які з'являються як в інформаційно-
му просторі України, так і за її межами, зокрема 
вище зазначених, основні дати життєвого шляху 
Юрія Яковича залишаються невизначеними: це 
дата народження й дата смерті [7]. Спираючись 
на аналіз літературних джерел та архівного ма-
теріалу (зокрема мова йде про матеріали слідчої 
справи що зберігаються в Державному архіві 
громадських об'єднань України) можна з певніс-
тю стверджувати, що датою народження Юрія 
Яковича Покоса є 1878 рік. Так у метричному 
свідоцтві зокрема зазначається: «В метрической 
книге, хранящейся при Покровской церкви села 
Красногорки, Константиноградского уезда, Пол-
тавской губернии, в первой части о родившихся, 
за тысяча восемьсот семьдесят восьмой (1878) 
год, под № 72м... записан следующий акт: ме-
сяца ноября семнадцатого (17го) дня родился 
сын Григорий, родители его: села Красногорки 
собственник Яков Касьянов Пукась и законная 
жена его Евдокия Антониева, оба православные» 
[7, арк. 224].

Як зазначає у своєму дослідженні Євген Чер-
нецький, Григорій Пукас у 1912 році змінив пріз-
вище на Покос. А ім'я Григорій, з часом поступово 
перетворилося на Георгій, тобто – Юрій [6]. Сам 
письменник про це повідомляв, що справжнє 
прізвище його по батькові – Пукась, яке в 1911 чи 
1912 році він змінив на Покос [2, арк. 21].

Дата смерті Юрія Яковича так само, як і дата 
народження, у різних літературних джерелах на-
водиться по різному. Наприклад, у Енциклопедії 
сучасної України ми зустрічаємо дату – 1943 рік 
(за часів німецької окупації) [23]. Проте, маємо 
віддати перевагу найбільш надійному джерелу. 
Це праця Людмили Андріївни Проценко « Ки-
ївський некрополь: путівникдовідник». В ній 
авторка зокрема зазначає: «На Куренівському 
кладовищі, яке виникло в середині XIX ст., зна-
ходяться поховання: Будяк Юрій Якович (справ-
жнє прізвище Покос, 1878-23.IX.1942 – пись-
менник, драматург, член спілки письменників 
«Плуг»... На могилі стандартний мозаїчний 
обеліск – невеличка стела, на якій прикріплено 
з чорного мармуру дошку з написом: «Будяк-По-
кос Юрій Якович. 1878-1942» [24, с. 257–258].

Висновки і пропозиції. Підводячи підсум-
ки огляду літературних джерел, які присвяче-
ні висвітленню життя і творчості українського 
письменника і громадського діяча Юрія Яковича 
Будяка (Покоса) потрібно відмітити поступове 
розширення і поглиблення інформації, почина-
ючи з 1930х років до сьогодення.

Проте ми спостерігаємо й повторення помил-
кової інформації, зокрема що до дат його наро-
дження і смерті. При цьому, можемо побачити, 
що в різних джерелах вказуються різні дані. Та-
ким чином аналіз історіографічних джерел дає 
можливість виділити конкретні проблеми у біо-
графічних дослідженнях і запропонувати шляхи 
їх розв’язання.

Спираючись на аналіз літературних та архів-
них джерел, ми можемо точно визначити дату 

 
Юрій Якович Будяк (Покос).  

Одеса, 1916 рік [2, акр. 226]
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народження Юрія Яковича – 17 листопада  
(за ст. стилем) 1878 року, та дату смерті – 23 верес-
ня 1942 року. Сподіваємося, що ця інформація до-
поможе авторам сучасних публікацій про письмен-
ника у висвітленні основних фактів його біографії.

Важливим результатом дослідження є вве-
дення у науковий обіг інформації, яка пов'язана 
із перебуванням Ю.Я. БудякаПокоса у Білій 
Церкві, де він багато років працював у міських 
закладах освіти, займався пам'яткоохоронною 
діяльністю, в тому числі й разом із відомим 
краєзнавцем, засновником Білоцерківського 
краєзнавчого музею та Білоцерківського окруж-
ного архіву Степаном Леонтійовичем Дроздо-
вимМишківським [8].

Перспективним напрямком майбутніх дослід-
жень може стати виявлення зв'язків БудякаПо-
коса із провідними діячами української куль-

тури першої третини XX століття. Ці відомості 
можна отримати, зокрема, з його листування. 
Так, наприклад, відоме листування ПокосаБу-
дяка з М. С. Грушевським. У своєму дослідженні 
«Епістолярна спадщина Михайла Грушевського 
(Покажчик до фонду № 1235 у ЦДІА України 
у м. Києві)» Ігор Гирич наводить інформацію про 
5 листів (на 6 арк.) від Ю. Будяка (Покоса), які 
датуються 19071911 рр. [25, с. 16].

Окрім цього відомо про творчі зв'язки із ін-
шими діячами – зокрема із Сергієм Єфремовим. 
Проте, вивчення епістолярної спадщини Юрія 
Будяка – це окрема велика тема, яка потребує 
окремого дослідження. Окрім того, важлива його 
участь в суспільнополітичному житті в лавах 
партії українських соціалреволюціонерів, серед 
членів якої було багато діячів культури також 
є достатньо перспективною.
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