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 Євгеній Замятін — російський письменник, критик, публіцист. У світову культуру він увійшов, 

насамперед, як автор антиутопії «Ми»(1920) перша публікація якої відбулась у 1924 року в Нью-Йорку. 

У радянській Росії цей твір було заборонений цензурою, а його публікація за кордоном породила шквал 

критики на адресу письменника та змусила його емігрувати до Франції. Автор щасливо уникнув жорен 

репресій, але залишався майже невідомим на батьківщині аж до кінця 1980-х. Та й сьогодні ім'я автора 

«Ми» — першої, як вважається, антиутопії в історії літератури — не такі вже й відоме широкій публіці. 

 Познайомитися з творчим доробком автора користувач бібліотеки можете на абонементі 

художньої літератури НТБ НТУ «ХПІ» (ГАК, к. 201). Завітайте до бібліотеки вже сьогодні! 


