Зима Олександр Вікторович
(19371986)
поет, прозаїк, журналіст
Народився 8 березня 1937 в селі Рибальче на Херсонщині на березі Чорного
моря. Навчався в Голопристанській середній школі. Служив у Радянській Армії на
Далекому Сході. У ці ж роки з’являються перші замальовки, вірші, кореспонденції.
Усвідомивши недостатність наявних знань, Олександр вступає на факультет
журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. Після
закінчення Львівського державного університету Зима легко увійшов у «велику»
журналістику – його запросили в газету «Молодь України». Із посвідченням
кореспондента він, легкий на підйом, об’їхав Львівську, Рівненську, Волинську області,
знаходячи потрібний матеріал для газети. Молодий журналіст очолив у Львові відділ
обласної газети «Ленінська молодь», працював на Львівській студії телебачення.
Із 1965 року письменник публікував у періодичних виданнях свої перші
оповідання та повість «Березовий грім». Перша книга А. Зими – «Хліб для
подорожнього» (1971), друга книга – «День молодого сонця» – надрукована у
Львівському видавництві «Каменяр» у 1973 році. Автором двох книг, членом Спілки
письменників України (з 1974 року) повернувся Олександр Зима до Миколаєва. Мав
багато друзів серед корабелів і рибалок, сільських працівників і місцевої інтелігенції,
любив виступати перед школярами. На довгі роки міцна дружба зв’язала його з
відомим тоді колгоспним керівником Миколаєм Миколайовичем Рябошапкою.
Результатом всього цього стала документальна книга «Степовики».
У Києві Олександр Зима завідував редакцією поезії та першої книги у
видавництві «Молодь». Написав і видав роман «Мідний серпень», книгу повістей
«Жолуді на піску», декілька дитячих книг, устиг закінчити і свій останній роман «День
на размышление».
Наприкінці свого життя письменник почав писати казки. Однак не судилося
авторові бачити їх надрукованими. Вони так і залишилися лежати на робочому столі
О. Зими аж до 1987 року і прийшли до читача саме тоді, коли казкареві мало б
виповнитися п'ятдесят. Збірка казок "Зачарований хлопчик" вийшла друком у 1988
році.
Член СП СРСР з 1986 року.
Від важкої хвороби письменник помер в 1986 році.
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