Потапенко Ігнатій Миколайович
(1856  1929)
письменник, драматург

Народився у грудні 1856 року в селі Федорівка на Херсонщині в родині
священика. Навчався в Херсонському духовному училищі, потім – в Одеській семінарії.
Згодом вступив до Новоросійського університету, переїхав до Петербурга, де вчився у
консерваторії по класу співу й скрипки.
Із часом повернув до Одеси, де співробітничав у місцевих газетах. Він писав про
те, що добре знав. У його творах “розсипано” багато “картинок із натури”. Ось як
описує малоросійське село на березі Славутича: “Дніпро видно неподалік. Плоский…
берег його заставлений дубками, каюками і душогубками. На підтичах розвішано
кілька рядів сіток, просочених смолою; неподалік берега, в досить глибокій воді,
плавають на якорях наглухо закриті корзини (“сапети”), що зберігають живу рибу, 
словом, всі ознаки того, що це село рибальське”.
Після переїзду в 1893 році з Одеси до Москви починається зближення з
Чеховим. Потапенко був у зеніті слави, його називали кумиром 90х років. У 1891 році
був відзначений за свою прозу найвищою тогочасною літературною премією в Росії –
Пушкінською премією.
У другій половині 90х років І. М. Потапенко виступав у “Новом времени” (під
псевдонімом “Фінгал”) із публіцистичними та літературнокритичними статтями, у
тому числі про творчість А.П. Чехова, І.А. Буніна.
Найбільш цікавими у його творчому спадку залишилися “мелкие вещицы”, в
яких втілена гострота спостережень, фотографічне зображення дійсності.
Помер 17 травня 1929 року в Петрограді.
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