
409

ISSN 2078-6077. Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2020. Випуск 20.
Proceedings of History Faculty of Lviv University. 2020. Issue 20.

ISSN 2078-6077.
Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2020. Випуск  21. C. 409

Proceedings of History Faculty of Lviv University. 2020. Issue 21. P. 409

ВЕЛИКА ВТРАТА УКРАЇНИ

Ректорат Львівського національного
університету, Львівське обласне відділення
Товариства “Україна-Світ” щиро сумують
через відхід у вічність 19 червня 2018 р. в
Києві, після важкої хвороби видатного
політичного, державного і культурного
діяча, Почесного доктора Львівського
національного університету імені Івана
Франка, Героя України

ІВАНА ФЕДОРОВИЧА ДРАЧА
Ориґінальний поет з плеяди

шістдесятників, активний учасник
відновлення незалежности України, перший
Голова Народного Руху України –
могутньої політичної опозиційної сили у
боротьбі з тоталітарним режимом СРСР,
він увійшов до групи лідерів усієї нації.

Понад 25 років Іван Драч очолював Товариство зв’язків з українцями за
межами України (Товариства “Україна-Світ”). Був ініціятором і першим Головою
Української Всесвітньої Координаційної Ради. Використовуючи свій великий
авторитет, мудрість і виваженість, зробив дуже багато у єднання українців,
розкиданих по всій планеті.

Завжди відстоював ідеали свободи і демократії, а його творча спадщина –
безсмертна, є видатною сторінкою самобутньої національної культури. Ще в
лютому цього року Вчена Рада Львівського Університету одностайно підтримала
висунення Івана ДРАЧА на здобуття Нобелівської премії в галузі літератури.
Однак він не діждав часу, щоб стати її лавреатом, на що, без сумніву, заслужив
своїм могутнім талантом, своєю творчістю, громадською діяльністю.

Висловлюємо найщиріші співчуття дружині Марії Михайлівні, дочці Мар’яні
та всій родині.

Світла пам’ять про видатного поета і життєлюба, виняткову особистість
назавжди залишиться в наших серцях.

Поховали Івана Драча 21 червня 2018 р. в рідному селі Теліжинці Тетіївського
району Київської області поруч з могилою трагічно загиблого сина Максима. На
похороні Франковий Університет представляв доктор історичних наук, професор
кафедри історичного краєзнавства, заслужений працівник культури України, голова
Львівського обласного відділення Товариства “Україна-Світ” Богдан ЯКИМОВИЧ
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