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На вічнім шляху до Шевченка 
                      

                      Тарас Григорович Шевченко 
               200 років від дня народження 

                                         (09.03.1814 – 10.03.1861) 
 

«…Шевченко як явище велике й вічне –  

невичерпний і нескінченний…  

Він росте й розвивається в часі, 

 в історії, і нам ще йти і йти до його осягнення.  

Ми  на вічнім шляху до Шевченка…»  

І. Дзюба 

 

Десятиріччями Шевченка «вписували» під певним стереотипом 

сприйняття – «селянською» людиною у великій смушевій шапці, в 

кожусі. І мало хто зосереджував увагу на тому, що це людина, яка 

вийшла з кирилівських бур′янів і стала високим інтелігентом, 

інтелектуальною, висококультурною особою. 

Як запевняють сучасники, - і друзі і вороги, - Тарас Григорович 

умів чудово триматися в товаристві, ніколи не розгублювався. Був 

надзвичайно тактовний. Більше того, Шевченко любив товариство, 

почував себе легко і вільно на людях, не скрізь, правда (манірності і 

фальші знатних домів, де нудьгують і хазяїни, і гості, він не виносив). 

Микола Костомаров згадував, що бесіда з Шевченком була 

надзвичайно приємною, він умів жартувати, тішити співрозмовників 

веселими розповідями, ніколи не виявляв меланхолії. Агаті Усковій 

(коли письменник був на засланні) Шевченко видався дуже 

розвинутою людиною, з прекрасною пам’яттю, і теми для розмов були 

дуже різноманітними, далекими від місцевих пліток, що було 

приємно. 

Загальновідоме пророцтво Шевченкового батька: «Синові Тарасу 

із мого хазяйства нічого не треба; — він не буде абияким чоловіком: з 

його буде або щось дуже добре, або велике ледащо, для його моє 

наслідство або нічого не буде значить, або нічого не поможе». Цікаво, 

що спонукало батька зробити такі висновки? Напевне, вже тоді він 

відчував незвичайну долю свого сина. 

Яка була Тарасова шкільна наука? Варфоломій Шевченко 

згадує: «В 1828 році мені було сім літ, як отець мій одвів мене у школу 

в Кирилівці. Вчителі наші не дуже пильнували про наше вчення… 
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Били нас, і часто кріпко! Я нагадав про неї (школу) тільки через те, що 

там я вперше почув про Тараса Шевченка. 

Раз якось учитель був дуже злий і пересік більшу половину 

школярів… «Ех! нема на тебе Тараса!» Почувши сі слова, вчитель ще 

більш розжеврівся. 

Дитинне моє серце забажало довідатися, що то за Тарас такий, 

що його не можна й споминати у школі? Крицький розказав мені, що в 

школі нещодавно вчився школяр Тарас Грушевський (се уличне 

прізвище Шевченка); раз учитель вернувся в школу вельми п’яний, 

Тарас зв’язав його і висік різками, а сам покинув школу і тепер десь у 

панському дворі. А ще додав, що Тарас любив малювати». 

Розчарувавшись у лакейських здібностях Шевченка і помітивши 

в ньому покликання до живопису, Енгельгардт (у якого служив Тарас) 

поступився перед проханнями і віддав його для навчання до 

живописця вивісок Ширяєва, за контрактом на 4 роки. У Петербурзі 

для Тараса відкрилося широке поле до вивчення мистецтва, хоча 

робота полягала у розфарбовуванні вивісок та парканів. 

Вночі він ходив до Літнього саду і просиджував там до ранку, 

змальовуючи статуї і мріючи. На свята Тарас відвідував музеї і 

насолоджувався оригіналами великих майстрів та скарбами великого 

мистецтва, мріючи, може досягнути того ж. 

Якось влітку, в один з місячних петербургських вечорів, 

прогулюючись у Літньому саду, Сошенко помітив, що якийсь 

обірванець у затрапезному халатику копіює олівцем статую на алеї. 

Помітивши південний тип фізіономії, Сошенкові захотілося побачити 

його роботу. Земляцтво, безсумнівний талант та жалюгідні обставини 

Тараса зворушили Сошенка, і він зважився зібрати про нього спочатку 

відомості, а потім представити його своєму професору, через якого 

дозволено було Тарасу Григоровичу відвідувати приватно Академію 

художеств. 

Зробившись вільним громадянином (після викупу з кріпацтва), 

Шевченко гаряче взявся за свої улюблені заняття живописом. Тепер 

перед ним відкрилися двері Академії, куди давно рвалася його душа; 

він усердно почав працювати і швидко зробився улюбленим учнем-

товаришем Брюллова.  

В цей же час, відчуваючи недостатність своєї освіти, Тарас 

Григорович багато читав. Він читав кожної вільної хвилини, читав 

багато і за всіма галузями знань. Тут дала взнаки відсутність 

навчання в дитинстві і поетові наукове знання давалося важкувато. 

Але завдяки прекрасній пам’яті, природному розуму, він долав 

складнощі, і наукові факти укладалися в його голові не хаотично, а 
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системою, так що Шевченко вражав компетентних людей ясністю 

поглядів, влучністю і сміливістю своїх висновків. 

 Чого не міг чи не встиг пізнати Шевченко шляхом читання та 

роздумів, давало йому спілкування з багатьма освіченими людьми, які 

самі шукали з ним знайомство, хто зі співчуття до молодого таланту, 

хто з цікавості до його оригінальної долі. 

 Він був вхожий до осель В. Жуковського, К. Брюллова,                 

Є. Гребінки та інших і завжди приймався радушно. 

 Якось на одній з «Гребінчиних п’ятниць» (це були літературні 

вечори у Євгена Гребінки, де збиралося українське земляцтво та 

російські митці) гості почули поезію Шевченка. Спочатку модний на 

той час у Петербурзі поет Бенедиктов запропонував послухати свій 

новий вірш «Кудри девы чародейки…», від чого дехто з присутніх 

поблажливо всміхався, а Тарас скривився від такої поезії. Гребінка 

помітив це і, коли Бенедиктов закінчив, попросив: «Ану, Тарасе, 

прочитай що-небудь своє. Хай послухає миле товариство ще й 

українську лірику». 

Шевченко спалахнув од несподіванки, але підвівся, трохи 

закинув голову назад, ніби дивився вдалину, і почав тихим голосом: 

«То не вітер, то пе буйний, Що дуба ламає…». Це був уривок з поеми 

«Катерина». Гості мовчать, уважно слухають. Це щось зовсім нове в 

поезії. Яка сувора правда, яка глибина почуттів, українська мелодика 

і справжній шекспірівський трагізм. Всі розуміють, що талант у 

Шевченка великий і самобутній, рідкісний талант. 

«…Він був обдарований більше ніж талантом, йому був даний 

геній, і душа його, чутлива й добра, настроювала його цівницю на 

високе й святе» (В. Рєпніна). 

Вперше поетичний геній Шевченка відкрився широкій публіці у 

1840 році, коли вийшов друком «Кобзар». Видавець Петро Мартос 

розповів: «Шевченка я знав коротко, познайомився з ним в кінці 1839 

року в Петербурзі у милого земляка Є. Гребінки, який рекомендував 

його, як талановитого учня К. Брюллова. 

 Я просив Шевченка намалювати мій портрет аквареллю і для 

цього мені довелося їздити до нього. Одного разу, закінчивши сеанс, я 

підняв з підлоги кусок списаного паперу. 

- Що се таке, Тарасе Григоровичу? - спитав я господаря. - Та се, 

добродію, не вам кажучи, як іноді нападуть злидні, то я пачкаю 

папірець, - відповідав він. 

- А багато у вас такого? - Та є чималенько… 

- Дайте мені оці бумаги додому, - сказав я, - я їх прочитаю. 
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 Взявши папери, я поїхав до Гребінки, і ми що могли прочитали. 

На наступному сеансі я нічого не говорив Шевченкові про його вірші, 

чекаючи, що він сам запитає, - але він мовчав. І тоді я сказав: 

- Знаете що, Тарасе Григоровичу? Я прочитав ваші стіхі - дуже, дуже 

добре! Хочете - напечатаю? 

- Ой ні, добродію! не хочу, не хочу, далебі що не хочу! Щоб іще 

попобили! Цур йому! 

Багато довелося вмовляти Шевченка, а коли він погодився, в 1840 році 

я надрукував «Кобзаря». 

«Когда в малороссийской словесности явился достопамятный 

Шевченко со своим «Кобзарем» 1840 года. Перед этим новым певцом 

Украины все малороссийские стихотворцы остались назади...»                

(М. Максимович). 

«… Между женщинами этих семейств начиналось стремление к 

национальной литературе; они наперерыв читали «Кобзаря» 

Шевченка, изданного в Петербурге [и встреченного критикой 

единодушным глумлением. Что украинки читали родного поэта — 

казалось бы делом весьма обыкновенным и по-видимому 

естественным; но кто знает строй тогдашнего общества, тот не может 

не подивиться…] Появление «Кобзаря» мигом разбудило апатию и 

вызвало любовь к родному слову, изгнанному из употребления не 

только в обществе высшего сословия, но и в разговоре с крестьянами, 

которые старались, и конечно смешно, выражаться по-великорусски» 

(О. Афанасьєв-Чужбинський). 

Серед величезного сузір’я поетів і художників планети 

неможливо знайти такого, який би так любив, шанував, обожнював 

дівчину, жінку, жінку-матір і боровся за її щастя усією величезною 

силою свого генія, як це зробив Тарас Шевченко. 

Тема образу жінки – наскрізна у творчості Шевченка - поета. 

Провідною є вона і у творчій спадщині Шевченка - художника. Доля 

жінки була для нього не тільки соціальною, а й особистою трагедією. 

Насамперед, це доля його рідної матері, котру «Ще молодую у могилу 

Нужда та праця положила…» та сестер: Катрі, Ярини, Марії, отих 

«голубок молодих», у яких «у наймах коси побіліли». 

Вигуком болю, що вирвався з його грудей: «О сестри! Сестри! Горе 

вам, мої голубки молодії, Для кого в світі живете?» й рознісся по 

світові, були його твори. 

Джерелом створення ліричного жіночого образу стала народна 

пісня, яку поет знав ще з вуст матері, улюбленої сестри-няньки 

Катерини, та й сам був чудовим співаком. Народ у піснях прославляв 

красу почуттів жінки, дівочу вроду, жіночу честь і гідність. 
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Ось уже десятки років хвилюють серця читачів створені поетом-

художником Шевченком жіночі образи і викликають у них захоплення 

вірністю і щирістю почуттів, відданістю дітям, умінням виховати в них 

прагнення до правди і волі. Й до сьогодні вони зберігають значення 

ідеалу матері й сестри, нареченої, дружини. 

Чи побачить поет свою хату над Дніпром, свій залитий вишневим 

цвітом весняний садок, світлу українську ніч, молоду матір з його 

власною дитиною? 

З заможним своїм свояком, хазяйновитим Варфоломієм 

Шевченком, він листується, доручає йому знайти і купити для нього 

садибу. Особисто малює план свого майбутнього будинку, робить його 

проект. «…Думка про грунт і хату не покидала його, і я сподівався, що 

навесні 1861 року Тарас прибуде на Україну в свою хату… І, певно, 

прибув він, прибув навесні, але… як прибув!..» (В. Шевченко 

«Споминки про Тараса Григоровича Шевченка»). А він 

«… так мало, небагато 

Благав у бога! Тільки хату, 

Одну хатиночку в гаю 

Та дві тополі біля неї…»  («Не молилася за мене») 

Шевченко любив жінок жвавого характеру, «щоб під нею земля 

горіла на три сажні». Друкувати на віршах посвят жінкам не любив. 

До заслання він і взагалі не писав ліричних віршів, які могли б стати 

біографам вказівкою на особисто пережите поетом. Лише на засланні 

Тарас Григорович стає відвертішим у віршах, пише про своє кохання, 

про те, що «снилось-говорилось». 

Арештували Шевченка тоді (1847), коли він поспішав на весілля 

Миколи Костомарова, де мав бути за боярина. «…Перед Шевченком 

тоді широко стелилася вже життьова дорога… І от у весільному настрої 

й убранні поведено Шевченка до «гегемона», а згодом і опинився він 

під замком, спершу в Києві, а потім, 17 квітня, - в Петербурзі, в тюрмі 

при «ІІІ отделении», звідки вийшов 31 мая – тільки не на волю, а під 

червону шапку московську… 

В дорозі до Петербурга Шевченко був, кажуть, такий веселий, 

поводився так безжурно і так жартував, що на одній станції 

смотритель завважив, що не можна пізнати, хто саме арештований і 

хто кого везе – чи поліціянт Шевченка, чи навпаки» (С. Єфремов). 

На засланні високим повелінням поету заборонялося писати й 

малювати.  Творив контрабандою: у нього були дві захалявні 

книжечки, мала і велика; одна служила чернеткою, а в другу він 

переписував уже начисто. 
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 «…Здається, у червні 1852 року, - дозволено йому було і писати, і 

малювати, хоч і під наглядом призначеного для цього офіцера. Ну, 

довідались ми згодом і що за людина був Тарас, і за які такі гріхи 

потрапив під червону шапку… А як довідались, то всі його полюбили й 

почали приймати залюбки, і нежонаті, й сімейні, починаючи з 

коменданта, дітям якого він став давати уроки. Та як же було не 

полюбити його – одне, що вмів добре триматись та й вельми розумний 

був, а до того ще й дуже хороша, як то кажуть, щира людина… 

Сходився він з людьми якось обережно, не одразу. При зустрічах з 

малознайомими або з тими, кого він недолюблював, не доб’єшся, 

бувало, від нього й слова… Та зате іноді, хоч і не часто, коли вже 

розійдеться, розбалакається та почне сипати різні свої приказки й 

анекдоти, - а він знав їх безліч! – або ж як візьметься при цьому 

зображувати купців, попів, дяків, старообрядців, - а він і на це був 

мастак, - тоді веселощам і сміху просто не бувало кінця!..»                  

(М. Новицький «На Сирдар′ї в ротного командира»). 

«Неволя не вбила Шевченка, не вбила його хисту зовсім. Але хто 

знає, що б дав наш великий Кобзар, коли б не трапитись було йому на 

шляху тієї громової стріли, що розколола так фатально його життя на 

дві половини коли б не перемучився він тих страшних десять літ… 

найкращих літ, коли чоловік був саме в розквіті сили й хисту свого і 

міг дати колосальні зразки аристократичної творчості…» (С. Єфремов 

«Шевченко за гратами»). 

На засланні «ніколи Шевченко жодним словом не поскаржився 

на своє становище, ніколи я не бачив його сумним і пригніченим. Він 

був фізично здоровий, рум′яний, погляд у нього був завжди ясний і 

відкритий. Щоправда, в ньому постійно жила якась дума, але дума ця 

була тиха і, так би мовити живила й підтримувала його дух. Іноді 

можна було подумати, що він слухає спів сфер: так заносила його 

звична і світла дума в сферу, тільки йому відому і приступну. Слід 

гадати, що в ньому проходила поетична течія, яка служила йому 

щитом проти ударів гіркої дійсності» (М. Савичев «Короткочасне 

знайомство з Тарасом Григоровичем Шевченком»). 

Життєві випробування не змусили Шевченка відмовитися від 

своїх почуттів та переконань. Він вправі був сказати своїй музі: 

«Ми не лукавили з тобою, 

Ми просто йшли, у нас нема 

Зерна неправди за собою».  («Доля») 

Для Шевченка настали світлі хвилини, коли після десятирічної 

розлуки він побачився з друзями, з рідними, з батьківщиною. 

«Недавно в якомусь історичному журналі з′явилася розповідь про те, 
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як Шевченко, проїздом через Нижній, зустрівся зі своїм давнім другом, 

славетним актором Щепкіним. Зміст цієї розповіді, передрукованої 

мало не всіма газетами, полягав у тому, що Шевченко в кабінеті 

нижегородського губернатора Муравйова несподівано зустрів Щепкіна 

і що Муравйов, бачачи, як друзі ридають в обіймах один у одного, сам 

розплакався» (Г. Дем′янов «Т. Г. Шевченко у Нижньому Новгороді»). 

Тарас Григорович любив дітей і діти його любили: якась 

неосяжна сила пов′язувала його чисту високу душу з цими 

непорочними істотами. «Найбільше він любив товариство моїх дітей. 

Побачивши його ще здалеку, вона (Наталя) бігла до нього скільки 

духу, обхоплювала його руками, тягнула, шарпала, висла на шиї, а 

він, весело всміхаючись, садовив її собі на плечі або гонився за нею по 

садку, вимовляючи якісь неймовірні звуки й удаючи, що він її хоче 

вкусити… 

Та й не можна було не любити його. Він був такий добродушний, 

ласкавий, такий простий і добрий з усіма. А як інколи був веселий, як 

умів він дотепно жартувати, як умів комічно розповідати...»                         

(З розповіді Агати Ускової). 

«Нема що казати, діти любили Кобзаря! Не дурно він вже сам за 

себе говорив: «Кого люблять діти, той, значить, ще не зовсім поганий 

чоловік!». І то свята правда… Діти мають у собі якийсь інстинкт 

пізнавати справді доброго чоловіка…» (Н. Симонова-Кибальчич). 

Якою людиною був Тарас Григорович, розповідають його 

сучасники. 

«А як він любив квіти! Прості, польові маки, ромашку, волошки, 

дзвіночки. Вінки, букети й цілі кошики незабудок. Він встромляв у 

них своє перейняте захватом обличчя й на повні груди вдихав їх ніжні 

пахощі. 

Щодо зовнішності, то Тарас Григорович не був гарний; постаттю 

громіздкий і манерами грубуватий. Але все це прикрашувала 

добродушна усмішка, правдива мова, лагідність, інтелігентність його 

душі» (З розповіді Агати Ускової). 

«Лицо у Шевченка было не красиво, но выражение его 

показывало в этом человеке присутствие великого ума. Когда он 

говорил с женщинами, лицо его делалось необыкновенно приятным. 

Женщины его очень любили…» (З розповіді Ф. Ткаченка).  

«Я встречал Шевченку у Гребенки. Шевченко всегда выказывал 

сильную привязанность к своей родине — Малороссии. Все 

малороссийское его веселило и приводило в восторг. Мотив или песня 

малороссийская вызывали слезу из глаз патриота» (М. Момбеллі). 
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«Він з якоюсь пристрастю любив свою Україну й не міг спокійно 

слухати її пісень, її мови. Усе обличчя йому змінялося, серце билося, 

як пташка в клітці, він готовий був зараз же, як брата, обняти й 

притиснути українця до своїх грудей» (З розповіді А. Ускової) 

 «…Наскільки Шевченко міг захоплювати навіть незнайоме 

товариство, може свідчити випадок, про який розповіли мені двоє його 

знайомих… [У світське товариство генеральші Т. Волховської]… 

Шевченко з′явився майже нікому не відомий. Не минуло й години 

після його приїзду, як серед російської і французької мови чулася й 

українська, через кілька годин припинилися танці, і господиня, 

поважна старенька, років за шістдесят, захоплена майже загальним 

настроєм гостей, протанцювала з Шевченком народну українську 

метелицю…» (А. Козачковський «Із спогадів про Т. Г. Шевченка»). 

 «…Прийшов якось до мене Тарас і почав тягти мене до лікаря 

Майделя на вечір… Треба знати, що таємний радник барон Майдель 

походив із родових аристократів і бував у найвищих сферах 

губернської знаті; але я наочно переконався, що мій Тарас і там був 

своєю людиною. І ніякої незграбності, ніякого дисонансу з гостями я не 

помітив. Поводився він з гідністю і навіть з деякою поважністю…»                       

(Ф. Лазаревський «Т. Г. Шевченко в Оренбурзі»).  

«…Тарас Григорович завжди брав дрібну монету для подання 

милостині. Співчуття до злиднів і горя інших приводило його іноді до 

найнаївніших сцен, і це ще більше вабило кожного до його особи. 

Правда, після нахабного обману, коли він позбувався останніх грошей, 

він сердився і давав слово бути обачнішим; але яке-небудь нове 

жебрання, спритно скорчена міна, жалібний голос – і Тарас не 

витримував. Певна річ, поважаючи таку його рису, я ніколи не казав 

йому про це, бо не влаштовувати ж слідство – варто чи не варто 

подавати милостиню; але багато знайомих із співчуттям радили 

Шевченку берегти свої фінанси. 

- Я й сам знаю, - відповідав він, - та нехай лучче тричі одурять мене, а 

все-таки учетверте подам тому, хто справді не бачив, може, шматка 

хліба… 

Він був надто гуманний і на слабкості дивився поблажливо, 

стараючись у самому бруді знайти хоч крупинку золота.  

Гуманність його виявлялася в кожному вчинку, в кожному рухові; 

навіть на тварин поширювалась його голубляча ніжність. Не раз 

захищав він кошенят і цуценят від злих намірів вуличних хлопчаків, 

а пташок, прив’язаних на шворці, купував іноді у дітей і випускав на 

волю» (О. Афанасьєв-Чужбинський «Спомини про Т.Г. Шевченка»). 
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  «…В мене й досі збереглась ясна пам'ять про тодішню 

благодушність Тараса Григоровича, про його жвавість, про його 

відкрите для людей серце… Якесь легке й світле враження 

залишалося від спілкування з цією людиною…» (О. Лазаревський 

«Зустрічі з Т. Г. Шевченком у Петербурзі»). 

І коли поет помер сила-силена людей прийшла з ним 

попрощатися. «Это случилось на Смоленском кладбище на похоронах 

Шевченки. Я не помню ни месяца ни числа, помню только, что в этот 

день шел сильный снег... За гробом шло много студентов, почти весь 

университет, вся Академия, все профессора и масса публики. Вся 

университетская набережная от Дворцового до Николаевского моста 

была буквально запружена народом. Я свидетельствую только, что из 

всех похорон, какие я видел с того времени, ни одни не носили на себе 

отпечатка и характера той искренности и простоты, 

безыскусственности и неподготовленности, как эти, Шевченкины»     

(С. Терпигорєв). 

 А серед народу ходили легенди про безсмертя Тараса. 

«…Недавно один галичанин, який побував у Київській губернії, 

повідомив, що  там існує легенда про безсмертя Тараса Шевченка, що 

нібито він перебуває в Сибіру, прикутий до стовпа, що стовп той уже 

підгнив, а коли згниє зовсім, то Шевченко повернеться до своїх. Той 

самий Галабурда так казав про смерть Шевченка: «Тарас три рази 

умирав, та не вмер: він і тепер живе, а поховали тільки його 

прозваніє» (М. Біляшівський «Розповіді селян с. Пекарів про                

Т. Г. Шевченка»). 

 Пантелеймон Куліш у прощальному слові Шевченкові сказав: 

«Були в нас на Вкраїні великі воїни, були великі правителі, а ти став 

вище всіх їх, і сім’я рідна в тебе найбільша».  

Щастя в житті було не для нього, його чекало інше, посмертне 

щастя – слава. «… Така людина не могла з′явитися просто так. Це був 

якийсь віщий знак упослідженій нації» (М. Жулинський). 

 

          
Нові видання творів Т.  Г. Шевченка: 

 

1. Шевченко, Тарас. Зібрання творів у шести томах : видання, 

автентичне 1-6 томам «Повного зібрання творів у дванадцяти томах» / Тарас 

Шевченко / [Редкол. : Жулинський М. Г. (гол.), Бородін В. С. (заст. гол.), 

Кальченко С. А. (заст. гол.), Федорук О. К. (заст. гол.) та ін.]. – К. : Наукова 

думка, 2003 - 

Т. 1 : Поезія 1837 - 1847 / Перед. слово І. М. Дзюби, М. Г. Жулинського; ред. 

тому В. С. Бородін. — 781 с. : портр.  
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Т. 2 : Поезія 1847 – 1861 / Ред. тому В. С. Бородін. — 781 с. : портр.  

Т. 3 : Драматичні твори. Повісті / Ред. тому Н. П. Чамата. – 589 с. 

Т. 4 : Повісті / Ред. тому В. Л. Смілянська. – 595 с. 

Т. 5 : Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. «Букварь 

южнорусский». Записи народної творчості / Ред. тому В. С. Бородін. — 492 с.  

Т. 6 : Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені                      

Т. Шевченком або за його участю / Ред. тому В. С. Бородін. – 628 с. 

2. Шевченко, Т. Г. Вірші. Поеми / Т. Г. Шевченко ; [худож. – 

оформлювач А. С. Ленчик]. – Харків : Фоліо, 2005. – 350 с. – (Укр. класика) 

3. Шевченко, Тарас. Вибране : для серед. та ст. шк. віку / Тарас 

Шевченко ; [упоряд. текстів, підготовка комент., прим. та навч. - метод. 

матеріалів В. О. Шевчука, С. Л. Коби ; передм. В. О. Шевчука]. – К. : Школа, 

2008. – 448 с. : іл. – (Шкільна хрестоматія) 

4. Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко ;  [текстол. підготов., 

післямова та прим. С. А. Гальченка]. – К. : Школа, 2006. – 808 с. : іл. 

 

Про Т. Г. Шевченка: 

 

1. Вічний як народ. Не вмирає душа наша, не вмирає воля... Сторінки 

до біографії Т. Г. Шевченка : навч. посіб. / Авт. – упоряд. : О. І. Руденко,      

Н. Б. Петренко. – К. : Либідь, 1998. – 272 с. 

2. Жулинський, Микола. Слово і доля : навч. посібн. / Микола 

Жулинський. – К. : А.С.К., 2002. – С. 72 – 116. ; іл. 

3. Зоре моя вечірняя… Т. Г. Шевченко й одвічна жіноча таїна / 

Упоряд. В. А. Оваденко; перед. слово М. Г. Жулинського. – К. : Слов′янський 

град, 2002. – 136 с. 

4. Єфремов, С. О. Шевченкознавчі студії / С. О. Єфремов ; передмова  

Е. С. Соловей ; упорядкув. О. В. Меленчук. – К. : Україна, 2008. – 368 с. : 

портр. 

5. «І стежечка, де ти ходила» : науково-популярне та літературно-

художнє видання про перше й останнє кохання Тараса Шевченка / упоряд. 

В. А. Оваденко. - К. : Слов′янський град, 2002. – 32 с. : іл. 

6. «На тебе дивлюся, за тебе молюсь» [Ілюстрації] : [Художні твори      

Т. Шевченка] / Упоряд. В. Оваденко. – К. : Слов′янський град, 2002. 

7. Чанін, С. В. Великий рід великої людини : наук. - популярн. нарис 

про Т. Г. Шевченка та його родовід / С. В. Чанін. – К. : ЕЛІБРЕ, 2008. –     

160 с. 

8. «Я дуже щиро Вас люблю…» : Шевченко у розповідях сучасників       

/ Упоряд., передм., прим. О. В. Ковалевського. – Х. : Прапор, 2004. – 352 с. 

9. Біографія Т. Г. Шевченка за спогадами сучасників [Електронний 

ресурс]. – Електрон. текст. дані. –  Режим доступу: 

http://litopys.org.ua/shevchenko/biogr.htm. - Назва з титул. екрана. - Мова 

укр., рос. – Перевірено : 17.09.2013. 
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Осяяний сонцем 
 

Михайло Михайлович Коцюбинський 

150 років від дня народження 

(17.09.1864 – 25.04.1913) 

 

«Сонце! Я тобі вдячний.  

Ти сієш у мою душу золотий засів —  

хто знає, що вийде з того насіння? Може, вогні?»  

М. Коцюбинський «Intermezzo» 

 

Його називали Сонцепоклонником і Соняхом, бо над усе любив 

сонце, квіти і дітей. Знайомство з сонцесяйною творчістю письменника 

підтверджує цю надзвичайно тонку й точну характеристику.  

Коцюбинський «...був народжений для краси, для доброго 

золотого посіву на вселюдському полі» (М. Стельмах). Сталося це «на 

багатім природою, теплім, прекраснім Поділлі»: 17 вересня 1864 року в 

місті Вінниці народився Михайло Михайлович Коцюбинський. 

Ріс хлопець під впливом матері, до якої завжди був ближчим, ніж 

до батька. Саме завдяки старанням матері Михайлик мав можливість 

долучитися до зразків високого мистецтва ще з юних літ. Вона 

допомагала йому сформувати добрий естетичний смак, прищеплювала 

нахил до всього гарного та любов і розуміння природи. 

Початкову освіту Коцюбинський отримав удома під керівництвом 

домашнього вчителя, який підготував хлопця зразу до третього, 

випускного класу початкової школи в м. Барі. Свій талант до 

навчання підтвердив і в наступні чотири роки (1876-1880), будучи 

учнем Шаргородського духовного училища, де вирізнявся не тільки 

прагненням до знань, гармонії й краси, а й своїм аристократизмом: 

«Він мав вигляд паненяти і взагалі виріжнявся з околишнього гурту 

буруватих хлопчаків…» - згадував шкільний товариш. 

Михайлик з дитинства виявляв неабиякі таланти. В училищі у 

нього утвердився нахил до красного письменства: «…Вже на 12 році я 

писав велику повість з фінського життя (по-російськи, правда)…»     

(М. Коцюбинський). «Українську мову чув з уст няньок, сільських дітей 

і народних пісень, але не розмовляв нею. Інтерес до української мови 

прокинувся в нього за дуже дивних обставин. Приблизно в 

дев′ятирічному віці захворів запаленням легенів і в напівпритомному 

стані (через високу температуру) заговорив по-українськи. Здивовані 
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цим фактом, рідні ще довго обговорювали його, «і це збудило в 

хлопцеві вже свідоме до рідного слова зацікавлення. Зацікавлення це 

було таке велике, що у 9-10 років хлопець почав був складати пісні 

українською мовою на зразок народних. Ще кілька років мине і на 

зміну дитячому зацікавленню прийде й справжня вже свідомість 

національна, що позначить життьовий шлях – письменника і 

громадянина українського» (С. Єфремов).  

Літературні таланти хлопця не залишалися непоміченими. 

Учитель словесності Шаргородської духовної семінарії-бурси, 

прочитавши твір Михайлика про різдвяні свята, зауважив: «Будемо 

мати свого літератора!»  

Тут сталася подія, про яку письменник згадував з деяким 

гумором. 12-літнім підлітком він закохався у 16-річну дівчину. 

Взаємності, звісно, бути не могло, і хлопець вирішив будь-що стати 

«великою людиною», аби завоювати-таки серце коханої. Що ж, як не 

книжки, могло допомогти мрійнику у здійсненні цього серйозного 

бажання? Твори Тараса Шевченка, Марка Вовчка справили на 

Михайла таке сильне враження, що він і сам захотів стати 

письменником. 

Після закінчення Шаргородського духовного училища хлопцеві 

довелося швидко подорослішати. Освіту продовжити не вдалося: мати 

осліпла, згодом помер батько. І відповідальність за досить велику 

родину (8 чоловік) лягла на плечі Михайла. У 1886—1889 рр. він дає 

приватні уроки і продовжує навчатися самостійно, а у 1891 р., 

склавши іспит екстерном при Вінницькому реальному училищі на 

народного учителя, працює репетитором. 

Початок літературної діяльності Коцюбинського припадає на 80-

ті роки, коли він брав участь у «ходінні в народ». З цих перших спроб 

прозаїка до нас дійшли оповідання «Андрій Соловійко, або Вченіє світ, 

а невченіє тьма» (1884), «21-го грудня, на введеніє» (1885), «Дядько та 

тітка» (1885).  

Перший друкований твір Михайла Михайловича - вірш «Наша 

хатка» - з′явився на сторінках львівського дитячого журналу «Дзвінок» 

1890 року. В той час на Наддніпрянській Україні, що входила до 

складу Російської імперії, українською мовою художні твори видавати 

було заборонено, тому письменники «друкувалися» здебільшого за 

кордоном, в Галичині, що входила тоді до складу Австро-Угорщини.  

В цьому ж році письменник побував у Львові, встановивши 

творчі контакти з галицькими письменниками, зокрема Іваном 

Франком. Поїздка поклала початок постійному співробітництву 

Коцюбинського в західноукраїнських виданнях.  
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Михайло Коцюбинський — народник-реаліст на початку своєї 

творчості, згодом — носій нового напряму в українській літературі - 

імпресіонізму. Тобто творчість видатного українського письменника 

розділяється на два періоди: перший охоплює повісті і розповіді 90-х 

років, (оповідання «Харитя», «Ялинка», «П'ятизлотник» (1891), 

«Ціпов′яз», «Маленький грішник», «Помстився» (1893), повісті «На 

віру» (1891), «Для загального добра», «На крилах пісні» (1895), казки 

«Завидющий брат» (1891), «Хо» (1894) тощо); і другий — від 90-х років 

до смерті, коли письменник виявив себе великим майстром-

імпресіоністом і написав більшість своїх творів.  

Коцюбинський підкреслював, що настав час покінчити з 

обмеженістю і провінційною тематикою української літератури, з 

описом сільського побуту; що українському письменникові необхідно 

взятися за обробку тем філософських, соціальних, психологічних, 

історичних і т. д. 

На рубежі XIX-XX століть, коли розповідна манера вже не 

повністю задовольняла вимоги читача, Михайло Коцюбинський, 

Василь Стефаник та інші видатні майстри художнього слова цієї доби 

внесли в літературу багато нових прийомів, головніші з яких — 

глибоке розкриття суті соціальних подій і людських характерів через 

напружені діалоги, внутрішні монологи, непряму мову героїв, 

соціально забарвлені психологічні пейзажі, ліричну схвильованість, 

барвисту мову. 

Провідним жанром малої прози Коцюбинського стає соціально-

психологічна новела. Він - великий майстер живописання словом, 

творець яскравих зорових образів. Недарма в підзаголовках своїх 

новел, визначаючи їх жанрову своєрідність, писав «образок», 

«акварель», «етюд». За словами Івана Франка Михайло Коцюбинський 

– «один із найкращих наших новелістів. Його оповідання пливе 

натурально і свобідно, мов репродукція голої дійсності без ніякої 

примішки творчості. Стиль його простий, без жадної форсованої 

штучності, без риторичних ефектів». 

У 1906 - 1912 роках, крім другої частини «Fata morgana» 

письменник створює новели «Сміх», «Він іде» (1906), «Невідомий», 

«Intermezzo», «В дорозі» (1907), «Persona grata», «Як ми їздили до 

Криниці» (1908), «Дебют» (1909), «Сон», «Лист» (1911), «Подарунок на 

іменини», «Коні не винні», образки-етюди «Хвала життю!», «На острові» 

(1912).  

Селянський рух в Україні у 1902 і під час революції (1905-1907) 

викликали у письменника яскравий відгук. Він пише одне з великих 
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своїх творів, неперевершений у літературі художній документ про 

революцію на селі - повість «Fata morgana». 

Своєрідне місце у творчості Коцюбинського змістом і стилем 

займає повість «Тіні забутих предків» (1911). Це - художнє відкриття 

загальноукраїнському читачеві життя народу Гуцульщини. 

Улітку 1910 року, повертаючись з-за кордону, Михайло 

Коцюбинський заїхав у карпатське село Криворівню. Враження, які 

охопили від знайомства з побутом, людьми, мовою, традиціями цієї 

землі, заворожили його: «Якби Ви знали, - пише він у листі - яка тут 

велична природа, який цікавий народ гуцули, з багатою, своєрідною 

психікою, з буйною фантазією, дивними звичаями і мовою». 

Згодом він ще двічі приїжджатиме у цей край, а свої враження 

увічнить чудовим твором «Тіні забутих предків», твором про 

короткочасне, як весна, щастя і трагедію Івана та Марічки, 

українських Ромео і Джульєтти. 

«Літературі я відданий цілою душею», - писав Коцюбинський.  

Парадоксально, але тільки під кінець життя у Михайла Михайловича 

з’явилася реальна можливість цілком віддатися писанню. А до того 

працював у статистичному бюро Чернігівського губернського земства і 

це було майже єдиним засобом для існування. Донька письменника 

Ірина згадує: «Нудна робота, буденщина маленького чиновничого 

міста, як густе павутиння обплутувала батька, завдавала йому 

невимовного болю та страждання. Він ішов на роботу до земства, як на 

панщину, і дійсно, для батька це була панщина духу, що сковувала 

його творчі можливості, відбирала від нього сили, сушила мозок та 

гасила іскраві поривання, якими була повна душа письменника». 

Коцюбинський звільняється зі статбюро й майже весь час 

проводить у мандрівках улюбленими місцями – Капрі й Карпатами. 

Об'їздив майже всю Європу. На жаль, це був не лише потяг його душі, 

а й потреба лікуватися.  

Михайло Михайлович  був один із тих незвичайних людей, при 

першій же зустрічі з якими у співрозмовника виникало магічне 

відчуття задоволення: «саме цю людину ти давно чекав, саме для неї у 

тебе є якісь особливі думки!»— згадував про нього Максим Горький. 

«Людяність, краса, народ, Україна – це улюблені теми розмов 

Коцюбинського, вони завжди були з ним, як його серце, мозок і славні 

ласкаві очі»,— відзначав Горький. 

Сучасники письменника з дивовижною одностайністю 

відзначали рідкісний збіг між вишуканою досконалістю й красою 

творів та особистістю автора.  
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«Перше враження, яке викликав Михайло Михайлович своєю 

появою, було надзвичайно приємне… Його манера тримати себе 

відзначалася м′якістю і спокоєм. В поводженні з людьми він завжди 

був привітним, делікатним і милим. З його уст текли теплі, задушевні 

слова вільно, тихо, рівно. Ще й тепер, коли я читаю твори 

Коцюбинського, мені чомусь здається, що це не я читаю, а біля мене 

сидить в глибокому кріслі Михайло Михайлович і розповідає»           

(М. Мочульський «Чудовий художник слова»). 

«Був висоокосвіченою людиною і читав дуже багато. Знав 9 мов – 

3 слов’янські: українську, російську, польську; 3 романські: 

французьку, італійську, румунську і 3 східні: татарську, турецьку та 

циганську. Почерк мав дуже гарний і виразний…» (В. Гнатюк). 

«У Коцюбинського була ясна душа. Як у чистім, гарно 

одшліфованім дзеркалі, в ній одбивалась краса світу…»                                 

(М. Чернявський «Червона лілея»). 

Письменник піклувався про виховання молодих літераторів. У 

себе на квартирі Коцюбинський проводив літературні «суботи», на 

яких збиралася талановита молодь. Ці «суботи» відвідували Павло 

Тичина, Василь Блакитний (Елланський), Микола Вороний, які з 

любов'ю називали Михайла Михайловича своїм літературним 

учителем. 

Всі визначні майстри української літератури ХХ століття 

більшою чи меншою мірою вважають себе учнями Коцюбинського. 

Благотворний вплив Михайла Михайловича помітний на творчості 

Андрія Головка, Юрія Яновського, Петра Панча, Івана Ле, Михайла 

Стельмаха, Олеся Гончара та інших письменників. 

Великий чарівник слова, Коцюбинський створив мистецькі 

цінності світового значення і ще за життя здобув широке визнання: 

його твори перекладалися російською, польською, чеською, німецькою, 

шведською та іншими мовами, про нього багато писали європейські 

дослідники і журналісти.  

За творами письменника на Київській кіностудії ім. О. Довженка 

створені кінофільми «Коні не винні» (1954), «Кривавий світанок» 

(1955), «Дорогою ціною» (1956), «Пе коптьор» (1956), «Тіні забутих 

предків» (1974). 

Він був і залишається одним з найоригінальніших наших 

прозаїків.  

«Хто щасливий? Той, хто дає багато, а бере найменше. На чиїх 

слідах виростають найкращі квіти, хто по своїй дорозі розкидає для 

вжитку всі самоцвіти…» (Михайло Коцюбинський).  
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 Його життя і творчість були наснажені невситимими пошуками 

краси – у літературі й мистецтві, у природі, людях, побуті. І він 

знайшов свій материк Краси, хай і дорогим коштом, потративши на це 

багато життєвих і творчих сил. 

В книжці вражень Вінницького музею Михайла Коцюбинського 

Андрій Малишко записав: «Пройшли десятиріччя, минуть, напевне, 

віки, а творчість Коцюбинського, як світла зоря, сяятиме над нами 

вічно, облагороджуючи душу... 

Вічна слава його життю,  

Вічна слава його таланту». 
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Шлях мученика, доля патріота 
 

Павло Арсенович Грабовський 
150 років від дня народження 

(11.09.1864 – 12.12.1902) 
 

«…Чим би я не був, як би на що не 

споглядав, а в мені завжди жив перш над усе 

українець; прихильність до рідного слова 

та люду перевершала все інше…» 

П. Грабовський 

 

Павло Грабовський народився через три роки після «голодної 

волі» (селянської реформи 1861 р.), 11 вересня 1864 року в родині 

Арсена і Ксенії Грабовських  в селі Пушкарному Охтирського повіту 

Харківської губернії. Сім'я церковного паламаря була бідною. До того 

ж батько помер у молодому віці, залишивши п'ятьох дітей. Хлопець з 

дитинства пізнав і злидні, і щоденні важкі турботи про хліб насущний.   

Вихователем вразливої його душі було саме життя. Вже з малку в 

ньому пробудилося почуття протесту проти світу соціальної 

несправедливості. Тому вже під час навчання в Охтирській бурсі він 

зачитувався книжками, де йшлося про героїв, які боролися за свободу 

людей. 

Спочатку була церковно-парафіянська школа. А в десятирічному 

віці (1874) став учнем Охтирської бурси, котра, як зазначував 

письменник в автобіографії, нічого йому не дала.  

З 1879 року Грабовський навчається в Харківській духовній 

семінарії, але піти духовним шляхом служіння Богові йому не 

судилося. У цей час Павло Арсенович знайомиться з передовою 

літературою, що сприяє формуванню його революційного світогляду. 

Вступає в організацію народників «Чорний переділ» і мріє всі сили, 

навіть життя, віддати за народ. 

Грабовський розповсюджував нелегальні видання народників, 

підтримував зв'язки з політичними засланцями до Сибіру. За це його в 

1882 році виключають з семінарії і відправляють у рідне село 

Пушкарне під нагляд поліції. З цього часу й починається 

двадцятирічний період арештів, ув'язнень, заслання, яких довелося 

зазнати мислячій особистості. 
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Перебуваючи під гласним наглядом поліції до квітня 1885 року, 

Грабовський безрезультатно намагався знайти роботу, а після зняття 

нагляду переїхав до Харкова, де працював коректором газети.  

Майбутній письменник багато займається самоосвітою, починає 

писати вірші, пройняті, як зазначали жандарми, ненавистю до 

«існуючих порядків». Восени 1885 року його призивають на військову 

службу, та саме тоді жандармерії вдалося розкрити участь Павла у 

розповсюдженні звернень народників до селян, присвячених 25-річчю 

«визволення» селян від кріпосної залежності («Русский народ», «Слово 

к народу»). 

Революційна діяльність Грабовського, його листування з 

народниками і сповідування їхніх ідеалів призвело до того, що все 

свідоме життя поет прожив під гласним або негласним наглядом 

поліції. 

Грабовського заарештовують в Оренбурзі, повертають до Харкова 

й ув'язнюють. На початку 1888-го в'язневі оголошують вирок: 

п'ятирічне заслання в Східний Сибір під наглядом поліції.  

У Сибір в ті часи йшли пішки, поскільки ще не існувало 

залізничного сполучення. З Томська до Іркутська 1500 верст, які 

переважно етап долав за 3-4 місяці. Харківське губернське управління 

уточнило, що ув'язнений Грабовський повинен іти на заслання 

«незакованным, но под усиленным надзором конвоя». У дорозі весь час 

відбувалися сутички етапованих з конвоєм і начальством. Грабовський 

якраз потрапив до тієї партії, яка особливо часто домагалася своїх 

прав, а тому кожного дня потерпала від покарань. 

2 березня 1889 року в Якутську було вчинено жорстоку розправу 

над політичними засланцями, яку історики назвали «якутською 

трагедією». Коли про це довідалися в'язні в Балаганському окрузі, то 

політичні засланці, серед яких і Павло Грабовський, підписали і 

надіслали до міністерства внутрішніх справ протест «Русскому 

правительству».  За сам протест і за його розповсюдження Грабовський 

зі своїми товаришами був заарештований і три роки відбував у 

Іркутській тюрмі. До речі, всі ув'язнені спочатку були засуджені на 

каторгу. Але коли справа перейшла в Сенат, захищати підсудних 

узявся відомий адвокат і літератор В. Спасович. Його блискуча 

промова в Сенаті 9 березня 1892 року призвела до того, що вирок 

пом'якшили і замінили на поселення у віддалених місцях Сибіру. 

Павла Арсеновича вислали в Якутську область, він опинився у 

Вілюйську. Це місто вважали страшною дірою навіть найдосвідченіші 

революціонери. За словами      М. Чернишевського: «Вілюйськ - це за 

назвою місто, але в дійсності воно навіть не село - навіть не «деревня» 
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в російському значенні слова,— це щось таке пустельне і дрібне, чому 

подібного в Росії зовсім нема». 

Відраду приносила тільки творчість. Грабовський тут укладає дві 

збірки оригінальних поезій і надсилає їх до Львова, де вони й 

побачили світ під назвами «Пролісок» (1894) і «З півночі» (1896). У 

Львові вийшли дві книжки перекладів – «Твори Івана Сурика» (1894) і 

«З чужого поля» (1895). Тоді ж було написано й опубліковано у 

львівських часописах низку статей, нарисів, нотаток («Лист до молоді 

української», «Дещо про творчість поетичну»). Тюремне начальство 

пильно слідкувало за поведінкою Грабовського, а численні шийки 

доносили, що він друкується в Галичині й не виявляє ознак покори, 

каяття і благонадійності. 

Якутське заслання з усіх місць примусового проживання в Росії 

було найгірше за кліматичними умовами і найтяжче психологічно: 

роботи тут не було, бібліотек і духовного життя просто не існувало, 

права відлучитися із селища ніхто не мав. 

Психологічно Павло Арсенович зазнає таких же мук, які колись 

на засланні терпів Шевченко. Часом поетові здається, що від нього 

відвернулися, всі його забули. Тільки листи з України приносять 

Грабовському полегшення. Пошти він чекав з величезним 

нетерпінням, у сорокаградусний мороз декілька разів виходив за три 

кілометри назустріч. З розпачу у Грабовського народжувалися рядки:  

«Чи ви живі, чи повмирали; 

Чи я діждусь коли, чи ні, 

Щоб клаптик часом переслали 

Паперу братнього мені?» 

(«Чи ви живі, чи повмирали», збірка «З Півночі») 

Долаючи приступи хвороби, яка особливо загострилася 1895 року, 

Грабовський прагне стежити за українським культурним життям, 

старанно перечитує все, що тільки можна було дістати. Він щиро дякує 

Борисові Грінченкові за надіслані книжки, цікавиться творчістю 

Михайла Коцюбинського і Лесі Українки, збірниками фольклору, 

бібліографічними працями, словниками української мови. 

Аж у 1899 році Грабовському дозволили поселитися в Тобольську. 

Тут він заприятелював з революціонеркою Анастасією Миколаївною 

Лук'яновою (молодою, вродливою, життєрадісною жінкою) і одружився 

з нею. У кінці 1901 року у Грабовських народився син Борис, названий 

на честь Бориса Грінченка, котрий підтримував Грабовського і 

найчастіше писав йому.  Згодом син став видатним винахідником, 

одним з «батьків» сучасного телебачення: об'єктив сконструйованої 
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ним телекамери вперше у світі транслював рухоме зображення, що 

повністю передається і приймається електронним методом. 

У Тобольську Грабовського знали насамперед як сповідника 

української ідеї. Він не соромився своєї національності, не підпадав 

під вплив космополітизму і любив говорити про Україну з друзями 

навіть тоді, коли це були люди іншої національності й ніколи не жили 

в Україні. Найбільшою мрією поета було, щоби хоч перед смертю 

побачити рідний край: «Одного б ще бажав — перед смертю побачити 

Україну та українців; коли б се сталось, то мені, певно, здалось би, що 

се не дійсність, а казка». 

У письменника було багато творчих планів, задумів, та восени 

1901 року його здоров'я знову різко погіршується. За п'ять днів до 

смерті нетвердою рукою Грабовський пише останнього вже листа до 

Грінченка: «Я тяжко занедужав, нема надії прожити зиму... Умираючи 

накажу жінці переслати Вам дещо з листів та недопалків... Бувайте 

здорові, та й сили писати немає більш. Незабаром сподіваюся смерті. 

України так і не побачу». Грабовський домігся у Грінченка клятви, що 

той прилаштує його дружину й сина десь в Україні, а також дасть лад 

архівові. 11 грудня 1902 року поета не стало. За заповітом його 

поховано поруч з могилами декабристів. Так закінчилося чесне, 

страдницьке життя поета-громадянина. 

Павло Арсенович створив прекрасні зразки оригінальної поезії. 

Це його найвагоміший внесок в українську літературу. 

Неперевершеним зразком громадянської лірики є поезії: «Справжні 

герої», «Уперед», «Надія», «До товариства», «Вночі». Це узагальнений 

образ молодої людини, що не може змиритися з суспільним злом і 

рішуче вступає у нерівний бій з ним, хоч ясно усвідомлює усі труднощі, 

які їй зустрінуться.  

«Коли я опинився в іркутській тюрмі з перспективою каторги або 

вічного поселення в Сибіру, - згадував Грабовський, - тяжкий сум за 

Україною стис моє серце; вона являлась перед мене в якомусь 

надзвичайно принадному світлі, панувала моїми думками». Так стала 

окреслюватися патріотична тема, що потім була реалізована в 

багатьох творах: «До України», «Україна приснилась мені», «Народові 

Українському», «О, яка ж ти сумна, Україно моя», «До Русі-України», 

«До галичан». Патріотизм Грабовського - це патріотизм 

революціонера, що бореться за «світло правди», воює проти «лютого 

зла» («Щоб настав час жданий», «Прийде день великої відради»).  

Справжню майстерність і глибоку оригінальність Грабовський 

виявив у пейзажній ліриці (цикл «Веснянки», «Сон», «Квітень», 

«Вечір»). Теми оновлення природи, ніжного й вірного кохання, 
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трудового піднесення, а також радісний настроєвий колорит, властиві 

народним веснянкам, завжди приваблювали поетів.  

Дитяча тематика проявлялася в творчості Грабовського протягом 

усього життя. Широке пізнавальне, виховне і естетичне значення для 

дітей мають вірші поета «Сонечко та дощик», «Щоглик», «Соловейко», 

«Дніпр», «Метеличок». Окрему групу становлять вірші - звертання «До 

школи», «Дітям» (поет готував маленьких читачів до діяльного життя).  

Не обмежувалась діяльна участь поета в літературному процесі    

90-х років поетичними творами. Статті Грабовського торкаються 

різноманітних проблем тогочасного громадського і культурного життя 

в Україні, Сибіру та Галичині («Лист до молоді української», 

«Коротенькі вістки з Сибірі», «Дещо в справі жіночих типів», «Дещо до 

свідомості громадської», «Дещо про освіту на Україні» тощо). Багато 

нарисів та статей присвячено літературним діячам («Т. Шевченко в 

Нижнім Новгороді», «Московські переклади творів Шевченкових», 

«Тарас Григорьевич Шевченко», «Памяти Т. Г. Шевченко»,                   

«К пушкинскому вечеру в народной аудитории»). 

Автор кількох збірок нев'янучої поезії, блискучий публіцист, він 

багато творив на ниві перекладу. «Перекладати мені легко, - писав 

Грабовський Грінченкові, - і сії праці я не думаю кидати й надалі; 

давно вже в мене ворушиться думка написати для українців хоч 

коротеньку, історію поезії світової, та не саму історію, а щоб були і 

переклади з усіх більш або менш видатніших авторів». Завдяки 

Франкові та Грінченкові було видано три книжки поетичних 

перекладів Грабовського, його українські версії кращих європейських 

творів також публікувалися на сторінках галицьких журналів. 

Коло авторів, твори яких інтерпретував рідною мовою 

Грабовський, свідчить про його добру ознайомленість з європейською 

поезією, про його систематичну працю на цій ниві. Переклади з 

слов'янських літератур - російської, польської, чеської, сербської, 

хорватської, болгарської - він здійснював з оригіналів; з інших 

літератур - з допомогою товаришів-засланців, що робили підрядковий 

переклад.  

У книгах «З чужого поля», «Доля», «З Півночі» (розділ 

«Переклади»), «Кобза», в підготовленій, але не виданій збірці «Хвиля» 

(1899) вміщено переклади поетичних творів із 25 літератур світу. 

Українською мовою завдяки праці Грабовського зазвучали російські 

билини, твори Державіна, Жуковського, Пушкіна, Рилєєва, 

Полежаева, Лермонтова, Тютчева, Огарьова, О. Толстого, Курочкіна, 

Некрасова, Добролюбова, Михайлова, Минаева, Плещеева, Майкова 

та ін. 
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Український поет досить широко представив лірику західних та 

південних слов'ян (М. Конопніцької, Х. Ботєва, П. Прерадовича тощо). 

Знаходимо й переклади з грузинської, вірменської, естонської                  

(І. Чавчавадзе, А. Церетелі, О. Ованесян, Л. Койдула). 

Різноманітністю імен характеризуються переклади та переспіви 

Грабовського з інших європейських літератур. Тут такі гіганти 

всесвітньої поезії, як Дж. Байрон, Р. Бернс, Й. В. Гете, П. Ж. Беранже, 

Ш. Петефі, П. Шеллі. 

Павло Арсенович намагався відкрити для російського читача 

багатогранну творчість українських поетів. У важких умовах 

сибірського заслання він підготував антологію української поезії у 

власних перекладах російською мовою під назвою «Песни Украйны». 

Серед сорока трьох імен книжки – І. Котляревський, М. Шашкевич,   

П. Куліш, М. Костомаров, Ю. Федькович, Л. Глібов, М. Старицький,   

Б. Грінченко, І. Франко, Л. Українка, О. Маковей та ін. 

Без особливого перебільшення можна сказати, що немає поета в 

українській літературі, який би на своєму творчому шляху не 

натрапляв на безкраї запашні луки народної творчості. Та не кожен з 

них ходив у ці луки за поезією. 

Про що б не писав Грабовський, він завжди звертався до рідного 

краю, рідної пісні. «Знайомість з українською словесністю, — писав 

поет в одній із своїх автобіографій, — почалася з пісень та 

побрехеньок, що оповідались та записувались серед бурсацького 

товариства. Чимало пісень я знав також від матері, що завжди їх 

співала, а казок переслухав від бабусі таку силу, що навіть потім не 

доводилось читати…». 

Романтично-піднесеними тонами озвучені чудові слова 

Грабовського про українську пісню: «Втіхо моя, пісне українська! Мов 

дотик зачарованої істоти, ти зміцняєш мої сили, кріпиш почування, 

викликаєш жадобу життя… І де вже мені не доводилось бути; в таких 

місцях, що здавалося — крук кості української не занесе туди, а глянь 

— ллється мелодійна українська мова, долітає, буцім з далекої 

сільської улиці, українська пісня...». І сам поет популяризував у 

Сибіру українську пісню. 

Його доля багато в чому подібна до Шевченкової. І не дивно, що 

для обох великих засланців народна пісня була животворною силою. 

Відгомони народної пісні й Шевченкових віршів звучать у поезії 

Павла Арсеновича: 

«Як умру — то не згрібайте 

Землі наді мною, 

А засипте в чистім полі 
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Свіжою травою. 

В головах щоб зеленіли 

Явір та тичина, 

А в ногах — на спомин людям -  

Червона калина».  

(«Як умру — то не згрібайте», збірка «Кобза») 

Такий життєвий шлях цієї людини. «Засланець, замолоду 

одірваний од рідної землі, якутських тундр і снігів Грабовський зумів 

викохати таку велику любов до рідного краю й народу, до якої навіть у 

нашому письменстві не зразу добереш аналогію» (С. Єфремов).  

Хоч більшу частину свого життя письменник провів у тюремних 

казематах і на холодній півночі, хоч замість людей бачив грати та 

фортечні стіни, все ж ні на хвилину не згасав у ньому вогонь любові до 

людей. Благородство і сила духу цієї людини варті захоплення і 

глибокої поваги. Гідність, готовність до самопожертви, моральна 

чистота — ці риси визначали характер і поведінку Павла 

Грабовського. Його слово було і залишається голосом світлого розуму і 

чистого сумління.  
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Слова і думи відданого українця 
  

   Володимир Іванович Самійленко 
  150 років від дня народження 

                          (03.02.1864 – 12.08.1925) 
 

«Він українець, свідомий українець,  

усею душею відданий своїй країні та своєму народові…» 

І. Франко 

 

Тернистою, багатою на контрасти склалася життєва й творча 

доля Володимира Івановича Самійленка. Він віддавав скарби душі 

своєї рідному народові, а сам вів майже бездомне життя. Мав лагідну, 

спокійну вдачу, а жив у часи революцій і воєн. Дуже любив дітей, мав 

власних чотирьох – і всіх чотирьох поховав. Понад усе любив Україну, 

а доля закинула його в еміграцію, звідки повернувся, щоб померти на 

рідній землі. 

Народився Володимир Іванович Самійленко 3 лютого (22 січня) 

1864 року в с. Великі Сорочинці Миргородського повіту на 

Полтавщині. Батько його був поміщик Іван Лисевич, а мати — 

колишня кріпачка Олександра Самійленко. 

«Як моя мати мала літ шістнадцять, її мати й вітчим найняли 

служити до покоїв старої дідички Лисевички в х. Климово, верстов 10 

від Сорочинець, у Зіньковецькому повіті, де вона проживала з сином 

своїм Іваном Олександровичем.  

Іван Олександрович Лисевич був багатий землевласник: мав п'ять 

тисяч десятин землі й багато всякого добра; любив бенкетування, 

полювання й музику. За часів кріпацтва мав власний оркестр 

музикантів. Сам теж гарно грав на скрипку. В той час, як моя мати 

вступила на службу до його матері, він мав коло 40 літ; був 

нежонатий.  

Побачивши у своєї матері мою матір, він хутко звернув на неї свою 

увагу; дівчат він дуже любив, а до того моя мама була дуже гарна з 

обличчя й струнка станом, та й натуру мала делікатну, можна б 

сказати, освіченої й культурної дівчини.  

В результаті його закохання чи, може, тимчасової забаганки, він успів 

прихилити до себе серце молодої недосвідченої дівчини… Я народився 

вже в Сорочинцях у вбогій селянській хаті 22 січня ст. ст. 1864 р. 

Охрещено мене в церкві св. Спаса, до метрики записано, як 

незаконного сина «крестьянки Александры Кондратьевны 
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Самойленко» (так це прізвище писалося в офіціальних рос[ійських] 

документах). Таким чином, згідно російським законам, я був 

приписаний до крестянського стану, а прізвище дістав від прізвища 

матері» (В. Самійленко) 

Початкову освіту майбутній письменник одержав у дяка, потім у 

Миргородській початковій школі. Заопікувався хлопчиком освічений і 

людяний О. Трохимовський, який навчив його читати й розмовляти 

французькою мовою, дозволив користуватися своєю бібліотекою з 

європейської класики, потому віддав на навчання в Полтавську 

гімназію. Літературний талант проявився саме тут. У 6 класі хлопець 

пише сатиричні вірші російською мовою, українською почав писати 

після знайомства з «Кобзарем» Т. Шевченка. 

«Гімназію скінчив у Полтаві і в 1884 році вступив на 

філологічний відділ Київського університету, де й прослухав повний 

курс, але державних іспитів не здавав і вийшов з свідоцтвом про 

«зачет 8 семестров». (Причиною неохоти держати іспити на диплом 

було потроху розчарування і нехіть до деяких предметів і стан 

здоров'я.)  

Скінчивши гімназію в Полтаві в 1884 році, я вибрав для 

університетських студій Київ, хоч мені радили подаватися до 

Петербурга, де наука була поставлена краще. Але мене не цікавила 

перевага петербурзьких наукових сил над київськими. Мені 

здавалося, що наука й тут, і там провадиться більш-менш однаково, а 

я знав уже тоді добре, що Київ є осередок українського руху, бачив, що 

ті нечисленні українські книжки, які тоді виходили в світ, 

друкувалися майже виключно в Києві, чув, що в Києві існують 

українські гуртки, що там живуть українські письменники й наші 

вчені, й я рішуче вибрав Київ.  

Тоді в Києві існувало кілька українських організацій. Насамперед, 

т[ак] з[вана] «Стара громада», що складалася з діячів старшого віку, й 

кілька гуртків студентської молоді. Молодіж українська ділилася на 

«політиків» і «культурників». З цими останніми я швидко по приїзді 

познайомився і вступив до гуртка, який звався «Читанкою», або 

«Хрестоматійним товариством». Гурток цей справді займався 

складанням читанок і популярних книжок для народу.  

Наша «Хрестоматія» збиралася звичайно, в кого-небудь із членів 

«Старої громади»… Як я вже сказав, ми працювали над складанням 

популярних книжок для народу. Були то книжки з географії, фізики, 

астрономії й т. ін., але за тодішніх обставин майже нічого з того не 

могло побачити світу...  
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Товариство наше мало невеличкий склад книжок, із якого можна 

було їх набувати або брати дурно для роздачі при нагоді в селі.  

Кожний із нас, виїжджаючи на село, вважав своїм обов'язком роздати 

кілька примірників «Кобзаря» та метеликів, які тоді можна було 

знайти.  

Невелика це була література: крім «Кобзаря» та оповідань 

Квітки, Стороженка, Марка Вовчка та Левицького-Нечуя, кілька 

брошур із географії, про небо та Землю, про земні сили, оповідання з 

Святого письма, оповідання про комах, «Граматка» Куліша та дрібні 

оповідання белетристичні.  

Роковини Шевченка були в нас завше днем, до якого ми дуже 

готувалися. Треба було в нейтральних і тому безпечних із боку 

поліційного, але прихильних до українства кругах знайти 

помешкання під вечірку, яке могло б умістити сотню або дві осіб... 

Готувались реферати, хорові й солові співи, вірші. Ці роковини 

відвідував дехто з старших громадян, а Микола Віталійович Лисенко 

не відмовлявся диригувати хором або пригравав до співів. Часом пані 

Олена Пчілка читала на таких вечірках свої поезії.  

Роковини ці робили на молодь дуже велике враження і для широких 

кіл, які ще не щільно зв'язані були з українством, безперечно, мали 

агітаційне значення. Вечіркам нашим щастило і в тім, що їх ні разу за 

моїх часів не зловили жандарми.  

У 80-х роках київська «Стара громада» мала звичай посилати 

щороку двох-трьох молодих українців з студентських гуртків до 

Галичини, щоб вони бачили українське національне життя в 

вільніших конституційних умовах і, таким чином, докінчували своє 

національне виховання та загартовувалися в українській ідеї»           

(В. Самійленко).  

У 1888 році під час студентських канікул Самійленко разом з 

групою київських студентів побував у Галичині й на Буковині. В 

автобіографії письменник напише: «Годиться тут коротенько 

розповісти про свою подорож до Галичини. Із місцевих діячів я завітав 

найперше до Івана Франка….  

Особа Франка особливо імпонувала мені своєю високою 

інтелігенцією й залізною енергією, що світилася з його очей, і разом із 

тим він був надзвичайно простий у поведінці з людьми; ця риса його 

вдачі дуже до його притягала, побачивши його разів зо два, здавалося, 

що вже віддавна з ним знайомий.  

Франко, як відомо, знав багато чужих мов… Між іншим, цей 

щирий український патріот російською мовою володів далеко краще, 

ніж зложених докупи десять галицьких москвофілів, що не визнають 
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рідної мови, а мають нібито «адин русский язык»… Він умів справді 

навчатися чужого, не цураючися свого, властиво, не цураючись, а 

ввесь вік працюючи невтомно на свойому рідному грунті.  

Тодішня українська академічна молодь галицька влаштовувала 

щороку так звані мандрівки про краю…: в одному селі відкривали 

врочисто читальню, у другому співали службу божу в церкві, у 

третьому владжували народну забаву.  

Мандрівка, як і взагалі побут у Галичині, залишила в мене 

сильне враження на все дальше життя.  

Проживши ввесь раніший час під страшним російським 

режимом, під яким не можна було навіть говорити рідною мовою, 

майже нічого не можна було писати, а тим більш мати свою пресу, 

школу й урядування, дивно й радісно було бачити, що все те в цьому 

куточку України вже існує і хоч помалу та розвивається….  

Звідавши Галичину, потім якось бадьоріше працювалося…; все 

це, почасти рідне й почасти незнайоме й нове, збагачувало душу 

повнішою й ширшою уявою українського життя».  

Після навчання в університеті (1890) В. Самійленко служив на 

київському телеграфі «чиновником V разряда» близько 2 років. З 

березня 1893 року переїхав до Чернігова на посаду секретаря редакції 

«Земского сборника», але фактично працював редактором. Тут 

зблизився з родинами Л. Глібова, Б. Грінченка та М. Коцюбинського. 

А склавши іспит на нотаря, відкрив нотаріальну контору в м. 

Добрянці на Чернігівщині, де працював до 1917 року. Після Лютневої 

революції Самійленко їде до Києва. Він був прихильником вільної 

самостійної України (за української державності служив у 

міністерствах освіти і фінансів), тому після перемоги більшовиків 

змушений був емігрувати до Галичини (1919). Але через деякий час 

повертається на батьківщину, отримавши дозвіл (1924). У Києві став 

працювати редактором у видавництві художньої літератури. Та 

здоров'я поета було підірване роками поневірянь, матеріальною 

скрутою, невдовзі він помер (1925). 

Уже перші поезії Володимира Самійленка звернули на себе 

увагу. Критики відзначали різноманітність тем, широкий світогляд і 

поетичне чуття автора, простоту і ясність поезій, майстерність вірша й 

мови. Самійленко не замуровується в тісну загороду Дніпра та дівчат 

карооких. Заслугою поета вважалося й те, що в його поезіях помітна 

«прихильність до безщасних та пригнічених». І. Франко про вірші      

В. Самійленка писав, що вони «зразу вдарили мене чимсь 

незвичайним, щирим і близьким серцю». 
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У вірші «Поетові» (1889) В. Самійленко писав про завдання 

поета: 

«Годі тобі малювати Дніпро, нарікати на долю 

Та про ті очі співать, що ти й не бачив нігде; 

Краще людину змалюй, зазирни їй у душу душею, 

Радість і смуток її в слові твоїм покажи». 

Поет засуджував авторів, які писали лише про свою особисту долю. Не 

замикатися в особистих стражданнях, а служити людині і людству 

поет закликає й у віршах: «Пісня», «Елегії», «Орел», «Не вмре поезія». 

В час повної дискримінації українства Самійленко знайшов 

мужність і письменницький хист стати на захист рідної культури. 

Незмінним зразком для поета у цьому питанні була творчість              

Т. Шевченка. Наслідуючи її, Самійленко й теоретично обстоював, і 

практично збагачував українську мову довершеними зразками своєї 

поезії. Рідна мова – «діамант дорогий», що лежав у пилюці; його 

підняла «мислива рука» Кобзаря і оправила в «коштовний вінець»: 

«І сіятиме вік, поки сонце стоїть, 

І лихим ворогам буде очі сліпить…» 

«Українська мова» (Пам′яті Т. Шевченка) 

Слово Шевченка невмируще, «поет живе в серцях свого народу» - 

таким рефреном-клятвою поет завершує кожну строфу вірша «На 

роковини смерті Шевченка». Ця ж думка про необхідність виконувати 

заповіти Кобзаря була проголошена й у величально-іменинній поезії 

«26 лютого».  

«І поки житиме народ твій рідний,  

Твоя душа не вмре в його душі». 

В такому ж дусі уславлення діячів рідної культури написано й 

вірші «Пам′яті Л. Глібова», «На смерть Лесі Українки». 

 Високі почуття любові до батьківщини – розкішного, багатого 

краю, що перебуває в неволі й злиднях, звучать у віршах циклу 

«Україні», «Веселка»: 

«Наша славна Україна, 

Наше щастя і наш рай! 

Чи на світі є країна 

Ще миліша за наш край?» 

Пейзажна та інтимна лірика Самійленка — це цикли віршів 

«Весна», «Сонети», «Її в дорогу виряджали». «Вечірня пісня» поета, 

покладена на музику Кирилом Стеценком, стала народною піснею. 

Під час навчання в університеті Володимир Іванович уклав 

збірку «Хвиля», до якої увійшли твори молодих і відомих поетів, але 

цензура заборонила її. Цей і подібні йому факти дали Самійленкові 
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матеріал для талановитих сатиричних поезій та гумористичних 

фейлетонів, спрямованих проти царських цензорів.  

Володимир Самійленко був блискучим майстром сатири й 

гумору. Найсприятливішу атмосферу для розвитку свого таланту 

гумориста й сатирика він знайшов у щотижневому сатирично-

гумористичному журналі «Шершень», що виходив у Києві в 1906 році. 

Вірші, надруковані у «Шершні», спрямовані проти реакційної 

політики царського уряду, проти бюрократів. Поет називав реакційну 

газету «Киевлянин» багном, висміював українських діячів, які 

видавали себе за патріотів. Після виходу 26-го номера «Шершень» був 

заборонений. Кращі його сатиричні твори «Ельдорадо» (1886), «Як то 

весело жить на Вкраїні» (1886), «На печі» (1898), «Мудрий кравець» 

(1905), «Невдячний кінь» (1906). Поезії «Дума-цяця», «Міністерська 

пісня», «Новий лад» стали яскравими зразками нещадної політичної 

сатири.  

З успіхом виступав письменник і в жанрі драми, написавши 

кілька комедій, драматизованих гуморесок: «Драма без горілки» 

(1895), «Дядькова хвороба» (1896), «У Гайхан-бея» (1897), а також 

визначну драматичну поему «Чураївна» (1894).  

Чимало зробив Володимир Самійленко і як перекладач 

українською мовою російської та зарубіжної класики. Перекладацьку 

діяльність розпочав ще в юнацькі роки і ніколи не припиняв її. Він 

знав російську, польську, французьку, італійську, іспанську, грецьку, 

латинську мови. У своїх перекладах поет точно передав зміст 

оригіналу, зберіг його ідейне спрямування й колорит, але водночас і 

творчо використав кращі традиції української і російської літератур. 

Про майстерність його перекладів М. Рильський писав: «Я думаю, що 

сам по собі, окремо взятий переклад Мольєрового «Тартюфа», 

виконаний так, як виконав його Самійленко, міг би становити гордість 

будь-якої культури,— особливо коли йдеться про культуру, будовану 

насупереч усім вітрам і хвилям, як це було з українською культурою...» 

Крім «Тартюфа», Самійленко переклав ще й інші п’єси  Мольєра 

(«Шлюб з примусу», «Лікар мимоволі», «Скнара», «Жорж Данден»), але 

не всі вони опубліковані. Відзначаються майстерністю його переклади 

«Весілля Фігаро» Бомарше й «Цар Федір Іоаннович» О. К. Толстого. 

Майстерно виконав переклади творів російських поетів: О. Пушкіна,           

В. Жуковського, І. Нікітіна. Перекладав поезії Беранже, Барб’є та ін. З 

незакінчених перекладів В. Самійленка заслуговують на увагу 

«Ревізор» Гоголя, «Божественна комедія» Дайте, «Дон-Кіхот» 

Сервантеса, «Декамерон» Боккаччо, «Іліада» Гомера. Своєю 

перекладацькою діяльністю Самійленко зробив значний внесок у 
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духовну культуру рідного народу. Кращі його переклади є невід’ємною 

й цінною частиною прогресивної української культури. 

У 1906 році Іван Франко з Михайлом Мочульським самі зібрали 

друковані й недруковані вірші поета з 1884–1906 роки, і видали їх у 

Львові за його власним прізвищем під заголовком «Україні» з 

передмовою Франка. Своєю назвою збірка наголошувала на основній 

творчій темі Самійленка. Все, що він писав, присвячувалося рідній 

країні, яку поет любив святою й нездоланною любов'ю. 

Іван Франко сказав про Самійленка: «Він українець, свідомий 

українець, усею душею відданий своїй країні та своєму народові,— і се 

в Росії тип поки що свіжий, тип, можна сказати, будущини. От тим то 

він такий дорогий і любий кожному українському серцю, такий 

саморідний та національний — не штучний, а немов так готовий уже 

виріс із рідного ґрунту. Він живо відчуває всі зневаги і всі — на жаль, 

такі нечисленні — радощі рідного народу». 

Талановитий лірик, дошкульний сатирик, драматург і 

перекладач кращих перлин світової літератури – усі ці визначення 

поєдналися в особі всебічно обдарованої людини – Володимира 

Самійленка, твори якого стали коштовним надбанням української 

літератури. 
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Умів робити добро 
  

Юрій Оліферович Збанацький 

100 років від дня народження 

 (01.01.1914 – 25.04.1994) 

 

«Вас цікавить моя біографія? 

 Вона вся у моїх книжках» 

 О. Бальзак 

 

Кожна людина має у своїй вдачі щось визначальне. У Юрія 

Збанацького визначальною була життєва мудрість, у яку перелився 

великий життєвий досвід. Цей чоловік ніколи не відповідав злом на 

зло. Чуйний, добрий від природи, він нікому не відмовляв у допомозі. 

Навіть тоді, коли це йому могло зашкодити.  

Ті, кому пощастило спілкуватись з Юрієм Збанацьким, 

запам’ятали його як людину легендарної біографії, кумиром 

покоління. 

Народився майбутній письменник 1 січня 1914 року в селі 

Борсуків на Чернігівщині в родині хліборобів. Закінчив успішно 

семирічку в Острі. Потім - Чернігівський педтехнікум (сільський 

хлопець вибрав цей заклад, бо назва звучала солідно — педагогіка та 

ще й техніка) і Ніжинський педінститут, склав екстерном екзамени на 

історичному факультеті Київського університету.  

Зовсім юним прилучився до творчості. Писав оповідання, повісті, 

складав вірші... Навіть п’єси. Одну з них, іще під час навчання в 

сьомому класі, віддав у кооперацію загортати оселедці. Але хто міг 

подумати, що драматичний твір сподобається продавщиці — учасниці 

художньої самодіяльності, й потрапить на клубну сцену. Відтоді у 

закутку душі зародилася мрія — стати письменником. 

Якщо оцінювати особистість за регаліями та займаними 

посадами, то вчителює з сімнадцяти літ, а в дев’ятнадцять уже 

директор семирічки; завідував райвідділом народної освіти, редагував 

районну газету. У 28 — командир одного з найбільших партизанських 

з’єднань, потім — керівник Київської міської організації Спілки 

письменників України, Герой Радянського Союзу, лауреат усіх 

найпрестижніших письменницьких премій Української РСР. 

Складається враження, що життєвий шлях Юрія Збанацького 

вистелений трояндами. Утім… були й колючки: зрада, наклепи, 

лихоліття концтабору. 
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Торкнулася війна і Юрія Збанацького. Поривався на фронт, та 

залишили в підпіллі. Майбутній письменник очолив партизанський 

загін імені М. Щорса, що виріс у з'єднання, бойові дії якого принесуть 

його командирові найвищу військову нагороду — Золоту Зірку Героя 

Радянського Союзу. 

Дії «щорсівців» Юрій Оліферович опише у художньому літописі «Ми – 

не з легенди» (1972). Як згадував письменник, головним бойовим 

лозунгом був тоді — «Дайош рідний Дніпро! Дайош Київ!». Головне 

завдання Українського штабу партизанського руху — забезпечити 

переправу регулярних частин через Десну і Дніпро — з’єднання 

виконало і тепер підлягало розформуванню: кому випадало тримати 

зброю, були зараховані в діючу армію, а кому ні — по домівках.  

 Побував Збанацький і в чернігівській катівні, де його просто не 

встигли знищити, «розвантажуючи» переповнені каземати. Якось під 

час лагодження покрівлі майбутньому письменникові вдалося втекти. 

Але саме того дня прийшла до Збанацького з вузликом сухарів мати. 

Кинулися шукати бранця, а його немає. На мотоциклах, з собаками 

влаштували погоню. Добіг нещасний до болота, занурився у воду і 

просидів так до ночі. Маму ж у помсту за сина знищили в «душогубці», 

а 12-річного брата поліцаї замордували у рідному селі. Трагічні дні 

письменник схвильовано описав у повісті «Єдина» (1959). Образ  

матері, яка заплатила життям за сина, виписаний  з неймовірною 

силою. 

 Юрію Оліферовичу та багатьом іншим командирам 

партизанських загонів довелося писати звіти про свої діяння. 

«Консультувалися, згадували, писалося туго й неохоче, казали, що 

воювати якось було ніби зручніше, ніж тепер пригадати всі оті 

подробиці та дати їм лад», -  згадує Збанацький. Згодом ці звіти стали 

для багатьох надійною опорою під час полювання партійних та 

слідчих органів на «відьом».  

Було б  прикрою помилкою вважати, що нібито Збанацький 

вписався в так звані «золоті рамки» системи. «Не оминула гірка доля й 

мене,— писав письменник,— хоч і не дійшло до тюряги, але морально 

вдарило оглушливо, мало не смертельно». Він, людина вельми 

заслужена, піддався гонінню й переслідуванню: виключили з партії, 

позбавили звання Героя Радянського Союзу. Перед черговим візитом 

на «розмову» Юрій Оліферович залишив на столі записку для 

дружини: «Дорога Олю! Мене забирають на Короленка, 33. Коли 

повернуся, не знаю. Бережи дітей». Після дворічного цькування Юрій 

Оліферович був поновлений у Спілці письменників України, на його 

грудях знову засяяла Золота Зірка героя. Півроку не міг тоді знайти 
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хоч якусь роботу. І лише згодом допомогли друзі — влаштували 

викладачем у київський педінститут.  

Після війни повністю віддався літературній діяльності і став 

класиком за життя. «Юрій Збанацький прийшов у літературу з 

чернігівських партизанських лісів, звідки виніс він повноту життєвих 

вражень, розмаїття образів і тем, що стали в його творчості 

визначальними» (О. Гончар). Його твори було включено до шкільної 

програми. Майже десять років (1972 - 1981)  Юрій Оліферович 

очолював Київську міську письменницьку організацію. Його цінували 

за далекоглядність, розважливість, вміння залагодити стосунки між 

людьми, прийти на допомогу. «Добрий був чоловік», – і сьогодні можна 

почути у Спілці письменників. 

Перші свої нариси та оповідання Збанацький друкує в 1944 - 

1945 роках. Та справжнім початком літературної діяльності Юрія 

Оліферовича стала «Таємниця Соколиного бору», яка побачила світ 

1949 року і принесла письменнику широке визнання. Захоплююча 

повість для дітей та юнацтва – справжній  партизанський детектив з 

усіма атрибутами героїзму, пригодництва й карколомного сюжету. 

«Таємниця Соколиного бору» перевидавалась понад 20 раз і по праву 

ввійшла у скарбницю літератури для дітей та юнацтва. 

Письменник подарував читачам багато інших книжок - повістей, 

романів та оповідань. І кожна з них одразу завойовувала велику 

популярність: «Літо в Соколиному» (1953), «Лісова красуня» (1955), 

«Між добрими людьми» (1955), «Переджнив′я» (1955), «Привітайте 

мене, друзі!» (1956), «Малиновий дзвін» (1958), «Морська чайка» (1959), 

«Єдина», «Сеспель» (1961), «Хвилі» (1967), «Кують зозулі» (1975), 

«Червона роса» (1981) та ін. 

Юрій Збанацький  - лауреат Національної премії   України імені    

Т. Шевченка 1970 року за роман «Хвилі», премії імені М. Островського 

1959 року за роман «Малиновий дзвін», премії імені Лесі Українки 

1975 року за  повісті й оповідання, що вийшли в 4-х книгах протягом 

1971 – 1974 років у видавництві «Веселка», премії Чуваської 

автономної республіки імені М. Сеспеля 1967 року за історико - 

біографічний роман «Сеспель». 

Повісті  «Між добрими людьми», «Морська чайка», «Курячий бог», 

роман «Сеспель» екранізовані на Київській кіностудії ім. О. Довженка. 

Усі книжки Збанацького повчальні мудрістю, про що б у них не 

йшлося. А насамперед книжки, адресовані молодому поколінню.              

У творах для дорослих широко відбите багатство людського досвіду. 

Письменник воістину живе між добрими людьми і щедро заселяє ними 

сторінки своїх творів. 



 40 

Охочих читати Юрія Збанацького - мільйони: і юних, і дорослих. 

Починаючи з 1948 року, його твори  видавались 155 раз загальним 

тиражем понад 12 млн. примірників українською, білоруською, 

молдавською, німецькою, болгарською, польською, чеською, 

румунською, угорською, китайською, естонською, вірменською, 

башкирською, комі,  казахською та іншими мовами. 

Він «…прийшов у літературу як самобутній талант зі своїм 

оригінальним художнім світобаченням, що йде від мудрої щедротності 

народної душі, зі  своєю манерою письма, що відображає народну, 

щиросердну, філософськи заглиблену, епічну повіствувальність»            

(А. Трипільський). Його твори - від першого до останнього - пройняті 

зворушливою любов’ю до України, її народу, мови, культури. 

Віра в те, що в кожній людині є зерно добра проходить через усе 

життя Збанацького - громадянина, через усю творчість Збанацького - 

письменника. 

 Проза Юрія Збанацького зостанеться в арсеналі здобутків 

української літератури ХХ століття.  
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      Безсмертний і назавжди молодий 
 

Михайло Юрійович Лермонтов 
200 років від дня народження 

(15.10.1814 – 27.07.1841) 
 

«Нет другого поэта, который бы так 

 откровенно считал небо своей родиной, 

 а землю своим изгнанием»  

С. Андрєєвський 

 

Лермонтов був з дитинства індивідуальністю. Поет рано почав 

шукати слово. Він його знайшов. Знайшов і свою участь.  

Геніальний російський поет, Михайло Юрійович Лермонтов 

народився в Москві в 1814 році, в ніч з другого на третє жовтня (за 

новим стилем – з чотирнадцятого на п’ятнадцяте). 23 жовтня в церкві 

Трьох святителів біля Червоних воріт хрестили новонародженого 

Михайла. Хрещеною матір'ю стала бабуся. Вона недолюблювала зятя і 

наполягла на тому, щоб хлопчика назвали не Петром, як хотів батько, 

а Михайлом.  

Вважається, що рід Лермонтова походить від шотландських 

Лермонтів. Проте це не було ні доведено, ні спростовано. Своїм 

ймовірним шотландським корінням Лермонтов присвятив вірш 

«Бажання». В юності він також асоціював своє прізвище з іспанським 

державним діячем початку XVII століття Франсиско Лерма, що 

відбилося в написаному поетом уявному портреті Лерма, а також 

драмі «Іспанці». 

Дитинство Михайла минуло в маєтку Тархани Пензенської 

губернії. Безпосередньо після народження онука бабуся Єлизавета в 7 

верстах від Тархан заснувала нове село, яке назвала на його честь - 

Михайлівським.  

 Тут, в Тарханах, хлопчик спостерігав картини селянського побуту  

й сільської природи, прислуховувався до народної пісні, переказів про 

Степана Разіна, Омеляна Пугачова. Він надто рано, у три роки, 

втратив матір і виріс в розлуці з батьком (через заборону бабусі 

зустрічатися батькові з сином).  

Бабуся робила все для єдиного, обожнюваного внука. Хлопчик 

здобув домашню освіту: крім звичного гувернера-француза, у нього 

була бонна-німкеня та вчитель-англієць. З дитинства Лермонтов 

добре знав французьку та німецьку мови, малював та грав на 

музичних інструментах. 



 43 

Десятирічним хлопчиком (1825) він вперше потрапив на Кавказ, 

де відчув відразу дві закоханості, одну - в дівчинку 9-ти років, іншу - в 

гори Кавказу, могутні і величні. З тих пір він вважав Кавказ своєю 

другою, поетичною батьківщиною (враження від поїздок відобразились 

у ранній творчості - «Кавказ», 1830; «Сині гори Кавказу, вітаю вас!», 

1832). 

Тарханське життя продовжувалось до 1827 року, року переїзду до 

Москви. 1 вересня 1828 року Лермонтова зарахували півпансіонером 

до Московського університетського благородного пансіону, де він 

отримує гуманітарну освіту, доповнюючи її самостійним читанням. Під 

час навчання починає писати вірші, які вперше виходять в альманасі 

вихованців пансіону «Цефей». Далі був найдемократичніший 

навчальний заклад Росії, де ще зберігався дух незалежної 

студентської корпорації та спогади про декабристський рух. Майбутній 

поет навчається на морально-політичному відділенні Московського 

університету (1830). 

Лермонтов спочатку тримався осторонь своїх товаришів. Його 

попереднє життя, трагічна історія між батьком та бабусею заполоняли 

його думки. Шістнадцятирічний юнак багато пережив, передумав, і 

відчував себе більш зрілим за своїх товаришів. Один з них згадував: 

«Мы стали замечать, что в среде нашей аудитории, между всеми нами, 

один только человек как-то рельєфно отличался от других; он заставил 

нас обратить на себя особенное внимание. Этот человек, казалось, сам 

никем не интересовался, избегал всякого сближения с товарищами, ни 

с кем не говорил, держал себя совершенно замкнуто и в стороне от 

нас… по обыкновению, подпершись локтем, он читал с напряженным, 

сосредоточенным вниманием, не слушая преподавания профессора. 

Даже шум, происходивший при перемене часов, не производил на него 

никакого впечатления… Мы знали только то, что фамилия его -

Лермонтов…» 

Він багато читав, учився, подумки розмовляв з умами великих 

людей в їх творах.  Так проходило його дозвілля. Відриваючись від 

світу ідей і входячи в життя суспільства або товаришів, він не 

знаходив між ними нічого спільного. Різниця між життям ідей та 

дійсністю була натільки велика, що не могла не викликати в ньому 

гіркої насмішки. 

Незадоволення Лермонтова лекціями професорів і невдоволення 

професорів нечемними відповідями та приріканнями студента, що 

вважалося недозволеною зухвалістю, призвели до того, що він подав 

заяву про звільнення і залишив університет у 1832 році. 
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Однак треба було продовжувати освіту, і Лермонтов розраховував 

зробити це в Петербурзькому університеті. Але йому відмовилися 

зарахувати два роки, проведених в Московському університеті, 

запропонувавши вступити знову на І курс. Лермонтова таке довге 

студентство не влаштовувало, і він під впливом петербурзьких 

родичів, наперекір власним планам, вступає до Школи гвардійських 

підпрапорщиків і кавалерійських юнкерів, де перебував два 

«нещасливих роки», як він сам висловлюється. 

Напередодні вступу до школи поет написав вірш «Парус». Хто 

просить «бурі» в хвилини незворушного спокою? Це все та ж, з 

дитинства невгамовна, душа поета: 

«Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой... 

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой!» 

Творче життя Лермонтова тривало 13 років. Уже в Тарханах 

хлопець зацікавився літературою. Його приваблювали перш за все 

Пушкін і російська «байронічна поема». У 1828 - 1829 роках Лермонтов 

написав декілька «байронічних поем»: «Корсар», «Злочинець», «Олег» і 

«Два брати». Неодмінний мотив у такій поемі - трагічне кохання. 

Чим молодшим був Лермонтов, тим більшою в ньому була надія 

зустріти рідну душу. Відтого 15-, 16-ти річним хлопцем він метався від 

одного предмета кохання до іншого (Катерина Сушкова, Наталія 

Іванова). Пізніше все його пристрасне кохання зосередилось на 

Варварі Лопухіній. Це була глибока прихильність, яка 

супроводжувала поета все життя. Образ цієї дівчини, а потім 

заміжньої жінки, з'являється в багатьох творах поета, роздвоюється 

потім у «Герое нашего времени» в особі княжни Мері та Віри. 

Взагалі, творчий шлях письменника прийнято ділити на два 

періоди: ранній (1829 - 1836) і зрілий (1837 - 1841). Такому 

розмежуванню дає підстави той факт, що практично до появи вірша 

«Смерть поета» (відгук на загибель Пушкіна в січні 1837 року) ім'я 

Лермонтова було невідоме.  

Коли 9 лютого 1837 року на дуелі був смертельно поранений 

Пушкін, серед натовпу, який зібрався біля будинку письменника на 

Мойці, був тоді ще нікому не відомий  поет, корнет лейб-гвардії 

гусарського полку Михайло Лермонтов. Наступного дня він написав 

вірш «На смерть поета», який відтворював настрій людей, що 

зібралися біля будинку Пушкіна. А ще через кілька днів дописав 16 

строк, де  сміливо вказав на істинних винуватців гибелі великого 

російського поета. 
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Відомий критик В. Стасов, а на той час вихованець училища 

правознавства, згадував: «Проникшее к нам тотчас же, как и всюду, 

тайком, в рукописи, стихотворение Лермонтова «На смерть поэта» 

глубоко взволновало нас, и мы читали и декламировали его с 

беспредельным жаром в антрактах между классами. Хотя мы 

хорошенько и не знали, да и узнать-то не от кого было, про кого это 

речь шла в строфе: «А вы, толпою жадною стоящие у трона» и т.д., - но 

все-таки мы волновались, приходили на кого-то в глубокое 

негодование, пылали от всей души, наполненной геройским 

воодушевлением, готовые, пожалуй, на что угодно, - так нас 

поднимала сила лермонтовских стихов, так заразителен был жар, 

пылающий в этих стихах. Навряд ли в России стихи производили 

такое громадное и повсеместное впечатление. Разве что лет за 

двадцать перед тем «Горе от ума». 

Так почалася літературна слава Лермонтова. Уже через три 

роки, ще до виходу першого, єдиного прижиттєвого збірника віршів 

Михайла Юрійовича (1840), В. Белінський передбачував його місце в 

російській літературі: «Черт знает – страшно сказать, а мне кажется, 

что в этом юноше готовится третий русский поэт и что Пушкин умер не 

без наследника». 

До «Смерті поета» Лермонтовим було написано близько 300 

віршів, що складає переважну більшість всього його ліричного спадку, 

24 поеми, 5 драм, а також повість «Вадим» та роман «Княгигя 

Ліговська». З цього до 1837 року було надруковано тільки один вірш 

«Весна» (1830) та поему «Хаджи - Арбек» (1833 - 1834), які залишилися 

непоміченими. Та й пізніше за життя поета з ранніх творів було 

надруковано тільки один вірш «Ангел» (1831) та повість у віршах 

«Казначейша» (1836). І жодного драматичного твору.  

Художній досвід Лермонтова-лірика, автора поем, драматурга та 

прозаїка сконцентрувався у романі «Герой нашего времени» (1840), в 

якому письменник оголює у своєму героєві трагічне протиріччя між 

глибиною його натури і безплідністю дій; герой усвідомлює, що він 

перебуває під владою якихось загальних і позаособистісних законів, за 

межі яких не може вирватися. 

Перше видання роману було швидко розкуплено і майже відразу 

з'явилася критика на нього. Майже всі, крім Бєлінського, зійшлися на 

думці про те, що Лермонтов в образі Печоріна зобразив самого себе і 

що такий герой не може бути героєм свого часу. Тому друге видання, 

що з'явилося майже відразу слідом за першим, містило передмову 

автора, в якому він відповідав на ворожу критику. В «Передмові» 
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Лермонтов провів межу між собою і своїм героєм і позначив основну 

ідею свого роману.  

Спостерігаючи за світським життям, драму «Маскарад» (1835) 

письменник задумував так: «Комедія, на зразок «Горя от ума», різка 

критика на сучасні порядки».  

З вірша на смерть Пушкіна почалася не тільки слава 

Лермонтова, але й біди. При дворі вірш сприйняли як «заклик до 

революції». Поета заарештували, а згодом найвищим велінням він був 

переведений у Нижегородський драгунський полк, що діяв тоді у 

Грузії. Розпочалося перше кавказьке заслання Лермонтова.  

По дорозі поет затримався в Москві, що саме готувалася до 

святкування 25-річчя Бородинської битви. Поет переробляє свій 

юнацький вірш «Поле Бородіно», і з'являється «Бородіно», 

опубліковане в «Современнике» в 1837 році. 

Кавказьке заслання було випробуванням для поета, але 

надзвичайно розширило діапазон його творчих вражень. Лермонтов 

об'їздив усю Кавказьку лінію, зустрічався з опальними декабристами, 

познайомився з грузинською інтелігенцією, живо цікавився 

фольклором гористих народів, їх побутом і мовою. 

Перше перебування Михайла Юрійовича на Кавказі тривало 

всього кілька місяців. У 1838 році, після старань бабусі і клопотання 

В. Жуковського, він був переведений в Гродненський гусарський полк, 

що стояв під Новгородом, але по дорозі до місця нової служби 

затримався в столиці.  

В Петербурзі Лермонтов виправив помилку молодості і цілком 

успішно почав завойовувати «пушкінське коло». При посередництві        

Жуковського в знаменитому «Современнике» була надрукована поема 

«Тамбовська казначейша», а завдяки знайомству з А. Краєвським під 

редакцією останнього вийшла у додатку до «Російського інваліду» 

«Пісня про царя Івана Васильовича». Лермонтов систематично 

співпрацював з журналом «Отечественные записки», а також увійшов 

до так званого «гуртка шістнадцяти», що мав виразний опозиційно-

аристократичний ухил. 

Майже все, що створив Лермонтов в період між двома 

засланнями, так чи інакше пов'язано з Кавказом. Кавказькі теми і 

образи знайшли широке відображення в його творчості: в ліриці і в 

поемах, романі «Герой нашего времени» (1840). Вони знайшли 

відбиток і в численних замальовках і картинах Лермонтова, 

обдарованого живописця.  

Найвищі досягнення романтичної поеми Лермонтова - «Мцыри» 

(1839) і «Демон». Для Демона світ тісний і жалюгідний, для Мцирі - 
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ненависний, тому що в ньому немає волі, немає втілення ідеалів, 

вихованих пристрасною уявою сина природи. 

Лермонтов відвідував поетичні вечори, зустрічався з відомими 

людьми. На ньго дивилися, як на спадкоємця Пушкіна. «В Росії 

з'явилося нове могутнє обдарування - Лермонтов», — оголошує 

Бєлінський. 

Неодмінний атрибут того часу – дуель. Лермонтов мав славу 

розпачливого дуелянта і в 1840 році він зіткнувся з сином 

французького посла де Барантом наче за епіграму, написану ще в 

роки юнкерської школи і адресовану іншій людині. Дуель відбулася за 

Чорною річкою, недалеко від того місця, де Пушкін стрілявся з 

Дантесом. Вона закінчилася безкровно: противники помирилися і 

роз'їхалися. Але про подію стало відомо начальству, поета 

заарештували і передали до військового суду за «недонесення» про 

дуель. Вирок був винесений і затверджений: цар розпорядився знову 

заслати Лермонтова на Кавказ, в армійський полк, який воював у 

найвіддаленішому і небезпечному пункті Кавказької лінії. 

Друге заслання на Кавказ кардинальним чином відрізнялося від 

попереднього, коли він міг знайомитися зі східними традиціями, 

фольклором та подорожувати. Лермонтов занурився в бойове життя і 

на перших же порах відзначився, згідно з офіційним повідомленням, 

«мужністю і холоднокровністю» (у вірші «Валерик» він ні слова не 

говорить про свої подвиги). Поета представляють до нагороди золотою 

шаблею з написом: «за хоробрість», але Микола І забороняє 

нагородження. 

Взимку 1841 року, отримавши двомісячну відпустку, Лермонтов 

приїжджає до Петербурга, сподіваючись отримати відставку і 

залишитися в столиці, зайнявшись літературною діяльністю. Але і в 

цьому йому відмовлено, як і в нагороді за сміливі дії у боях на Кавказі. 

Поет навіть пішов на посадовий злочин, прострочивши свою відпустку 

в Петербурзі. Але йому наказано протягом 48 годин покинути столицю 

і слідувати в свій полк на Кавказ. 
Щоб не було приводу для нагороди Лермонтова, відправляючи 

черговий раз на Кавказ, йому забороняють брати участь у бойових 

діях. Звичайно, Михайлу Юрійовичу було неприємно, адже в той час, 

коли його товариші захищали Вітчизну, він відсиджувався. І коли 

солдати повертались з поля бою, розповідаючи про свої подвиги, 

Лермонтов тамував свою ненависть до влади. 

Дорогою в полк Лермонтов затримався для лікування в 

П'ятигорську. Тут він зустрівся із товариством колишніх знайомих і, 

зокрема, зі своїм товаришем зі школи юнкерів М. Мартиновим. Таємні 
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недоброзичливці, що добре знали, як відносяться до Лермонтова у 

придворних кругах, сприяли виникненню сварки між ним та 

Мартиновим і не запобігли дуелі, що закінчилася вбивством поета. 

Сталося це 27 липня 1841 року близько 5-ї години вечора, між горами 

Машук і Бештау.  

Коротке лермонтовське життя. Прожив поет всього двадцять 

шість років, декілька місяців недоживши до двадцяти семи.  

Поет знав, що помре. У листі до бабусі він пише: «Дорогая 

бабушка, пишу Вам с того света. Когда Вы получите это письмо, меня 

уже не будет в живых. Завтра у меня дуэль с Мартыновым, 

Мартышкой, черкесом с большим кинжалом. Сам виноват; не шути с 

дураком, нарвался на вызов. Стрелять я в него не стану, а он 

выстрелит и не промахнется. Я понял по его злобному взгляду. Письмо 

это перед самой дуэлью передам Монго…». У листі також містилось 

прохання до бабусі, щоб вона не горювала за внуком.  

У записнику Лермонтов запише свої останні вірші: «Завещание», 

«Листок», «Выхожу один я на дорогу», «Пророк», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю». 

З приводу цієї трагічної смерті Белінський писав: «... Нова, 

велика втрата осиротила бідну російську літературу». 

Михайло Лермонтов був одним з найулюбленіших поетів Тараса 

Шевченка. «Пришліть, ради поезії святої, Лермонтова хоч один том, 

велику превелику радість пришлете з ним вашому вдячному і 

безталанному землякові», - писав Шевченко у грудні 1847 року з 

Орської фортеці Михайлу Лазаревському. Напевне Тарас Григорович 

відчував у російському поетові споріднену душу. Як писав Максим 

Рильський: «Можливо, в усіх слов'янських літературах не було 

більших співців гніву, обурення, співців зневаги, як Лермонтов і 

Шевченко». 

Своє ставлення до поезії Михайла Юрійовича Тарас Григорович 

висловив у вірші «Мені здається, я не знаю», в якому писав про 

безсмертя Лермонтова, про силу його мистецтва. Ці вірші викликали в 

Шевченка радість, підтримували його сподівання на волю. 

«…Жива 

Душа поетова святая, 

Жива в святих своїх речах, 

І ми, читая, оживаєм 

І чуєм Бога в небесах… 

Ти переслав мені в неволю 

Поета нашого... На волю 

Мені ти двері одчинив!..» 
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Мемуаристи писали, що в день смерті Шевченка томик творів 

Лермонтова лежав у нього на столі.  

Натура у Лермонтова була жагуча і горда, із сильною волею. Він 

самотній все своє життя, легко йде на ризик, бере участь у дуелях, 

ніколи не був улюбленцем суспільства.  

Лермонтов і сьогодні наш сучасник. Він близький нам глибиною 

почуттів та гостротою думки, висловлених у своїх творах, своїм 

активним ставленням до дійсності, своїм патріотизмом. Часто вживані 

крилаті слова з його творів: «А он, мятежный просит бури», «Да, были 

люди в наше время!», «Печально я гляжу на наше поколенье», «Все это 

было бы смешно, когда бы не было так грустно» та багато інших. 

В. Белінський після зустрічі з поетом в казематі зазначив: 

«Недавно я был у Лермонтова в заточении, в первый раз 

поразговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух! Какой 

глубокий и чисто непосредственный вкус изящного. О, это будет 

русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура!». Критик був правий: 

Михайло Юрійович Лермонтов – великий поет! 
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                                Есхіл музики 
 

                Христоф Віллібальд Глюк 
               300 років від дня народження 

             (02.07.1714 – 15.11.1787) 
 

«Простота, правда і природність –  

ось три великих принципи прекрасного  

у всіх творах мистецтва» 

Х. - В. Глюк 

 

В історії музичної культури існують імена, з якими пов’язані 

кардинальні моменти її розвитку. До них належить Христоф 

Віллібальд Глюк - реформатор оперної сцени, творець музичної драми, 

що відкрив епоху в оперному мистецтві, зумів заглянути в майбутнє 

музичного театру. Він один з найдивніших феноменів в історії музики. 

За багатьма джерелами Христоф Віллібальд Глюк народився       

2 липня 1714 року в Ерасбасі (Баварія), що у Німеччині. Про батьків 

та пращурів композитора відомо не дуже багато, та й то в основному з 

боку батька. Дід, прадід, дядьки і батько Глюка були єгерями та 

лісничими. Як стверджують біографи прізвище Глюк – чеського 

походження. Одна з його версій – Kluk, що чеською означало 

«хлопець». І це, як вважається, свідчить на користь богемського 

походження роду Глюків. 

З 1717 року почалася полоса переїздів: батько змінює місця 

служби і сімейство подорожує по Північній Богемії. Вже з дитячого 

віку Христофу доводилося виконувати роботу лісничого, допомагаючи 

батькові. Хлопець захоплювався музикою, але  батько вважав 

професію музиканта негідним заняттям. То й не дивно, що тяга до 

музики, що виникла в художній натурі, протирічила традиційним 

«клановим» інтересам батька. 

З 1726 року Христоф 6 років навчається у єзуїтській колегії у 

чеському місті Комотау, співає у хорі шкільної церкви. Там же вивчає 

грецьку та латинську мови, знайомиться з античною літературою та 

поезією. 

Закінчивши єзуїтську колегію, Глюк ще підлітком іде з дому, 

мандрує, мріє отримати гарну освіту. Після довгих мандрівок, в 1731 

році опинився у Празі і поступив на філософський факультет 

Празького університету; одночасно брав уроки у знаменитого на той 

час чеського композитора Богуслава Чорногорського, співав у хорі 
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церкви Св. Якова, грав на скрипці та віолончелі в бродячих 

ансамблях. Під час навчання (1731 - 1734) служив церковним 

органістом. 

Здобувши освіту, Христоф в 1735 році вирушив до Відня і був 

прийнятий в капелу графа Лобковіца. Перше перебування у Відні 

виявилось нетривалим: на одному з вечорів у салоні князів з молодим 

музикантом познайомився італійський аристократ та меценат              

А. Мельці. Зачарований мистецтвом Глюка, він запросив його до своєї 

домашньої капели в Мілані, і в 1737 році Христоф Віллібальд вступив 

на свою нову посаду в будинку Мельці. 

В Італії, на батьківщині опери, Глюк мав можливість 

познайомитися з творчістю найбільших майстрів цього жанру. Він 

зблизився з міланським композитором та органістом Дж. Саммартіні, 

став його учнем, а пізніше – близьким другом. Італійський маестро 

допоміг Глюку завершити свою музичну освіту. 

В Італії починається шлях Глюка як оперного композитора.           

26 грудня 1741 року придворний театр «Реджио-Дукаль» в Мілані 

відкрив сезон оперою «Артаксеркс» (лібрето П. Метастазіо) до того 

нікому не відомого Христофа Віллібальда Глюка. Йому йшов двадцять 

восьмий рік – вік, у якому інші композитори ХVІІІ століття вже 

ставали всеєвропейськи відомими. Премєра була успішною і слава 

Глюка швидко зростає. Глюк одержує численні замовлення з театрів 

Венеції, Турину, Мілану і протягом чотирьох років створює ще кілька 

опер-seria - «Деметрій», «Поро», «Демофонт», «Гіпермнестра», які 

приносять йому популярність і визнання у досвідченої і вимогливої 

італійської публіки. 

В 1745 Глюк гастролював у Лондоні. Перебування в Англії, а 

також виступи з італійською оперною трупою братів Мінготті в 

найбільших європейських столицях (Дрездені, Відні, Празі, 

Копенгагені) збагатили запас музичних вражень композитора, 

допомогли зав'язати цікаві творчі контакти, ближче познайомитися з 

різними оперними школами.  

Подальша діяльність композитора пов’язана з трупою                   

Дж. Локателлі, який замовив йому оперу «Аеціо» для виконання на 

карнавальних урочистостях 1750 року в Празі. Удача празької 

постановки принесла Гдюку контракт з трупою Локателлі. Здавалося, 

що композитор тісніше пов′яже свою долю з Прагою, але в його житті 

відбулася подія, яка різко все змінила. 15 вересня 1750 року він 

одружився з Маріанною Пергін – дочкою багатого віденського купця. 

Незважаючи на велику вікову різницю, між 34-річним Глюком та 16-

річною дівчиною виникло глибоке почуття. Солідний спадок дружини 
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зробив композитора матеріально незалежним і дозволив йому 

повністю зайнятися творчістю.  

Новий етап життя і творчості композитора починається з 

переїздом до Відня у 1752 році, де Глюк незабаром зайняв пост 

диригента і композитора придворної опери. Продовжуючи писати 

опери-seria, він звертається і до нових жанрів (французької комічної 

опери). 

В 1756 році композитор їде до Риму, щоб написати музику до 

лібрето Метастазіо «Антигона». На той час виступ перед римською 

публікою для будь – якого композитора був серйозним випробуванням. 

Але «Антигона» мала великий успіх і Глюка нагородили орденом 

«Золотої шпори» (від папи Бенедикта XIV). Цим стародавнім орденом 

нагороджувалися, з метою заохочення, видатні представники науки та 

мистецтва. 
В середині ХVІІІ століття мистецтво співаків-віртуозів досягає 

своєї вершини, і опера стає виключно місцем демонстрації співочого 

мистецтва. Через це втрачався зв’язок музики з самою драмою, який 

був характерний для античних часів. 

Глюку було вже біля п’ятидесяти років. Улюбленець публіки, 

нагороджений почесним орденом, автор багатьох опер, написаних в 

традиційному декоративному стилі, він, здавалося б, не міг відкрити в 

музиці нові горизонти. І ось на рубежі 1760-х років у його творах 

з′явилися відступи від умовного оперного стилю. 

Першим твором, з якого починається рішучий відхід Глюка від 

старих оперних традицій, була опера «Орфей та Еврідіка». Її прем’єра 

у Відні 5 жовтня 1762 року поклала початок оперній реформі, велику 

роль в якій зіграло співробітництво з прекрасним лібреттистом                        

Р. Кальцабіджи. Під пером Кальцабіджи давньогрецький міф 

перетворився на античну драму, в повній відповідності до смаків того 

часу. 

Глюк написав речитатив так, щоб на першому місці був смисл 

слів, партія оркестру підпорядковувалась загальному настрою сцени, а 

співочі статичні фігури почали, нарешті, проявляти артистичні якості, 

і спів об′єднався би з дійством. Техніка співу значно спростилася, але 

стала природнішою і значно привабливішою для слухача. Глюк і його 

лібретист прагнули й високої ідейності, до вираження в опері «сильних 

пристрастей», простоти й правдивості художніх образів.  

 «Простота, правда і природність – ось три великих принципи 

прекрасного у всіх творах мистецтва», - писав Глюк. Велику роль у 

підготовці оперної реформи Глюка зіграли ідеї французьких 

енциклопедистів (Д. Дідро і Ж. Ж. Руссо) і німецьких просвітителів        
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(І. Вінкельмана, Г. Лессінга), образи сучасної композиторові 

літератури (Ф. Клопшток).  

За «Орфеєм та Еврідікою» слідують ще дві реформаторські опери 

- «Альцеста» (1767) і «Паріс та Олена» (1770) (обидві на лібретто 

Кальцабіджи). У передмові до «Альцести» Глюк сформулював художні 

принципи своєї творчої діяльності: підпорядкування музичної краси 

драматичній правді. Але обидва твори не знайшли підтримки ні у 

віденської, ні в італійської публіки. 

Та в житті Христофа Глюка була Франція. Роки, проведені в 

Парижі (1773 - 1779) - час найвищої творчої активності композитора. 

Він отримав заслужене визнання. В атмосфері передреволюційного 

підйому завершилася його оперна реформа і під впливом французької 

театральної культури народилася нова опера «Іфігенія в Авліді» (1774, 

за Расіним). Це перша з трьох опер, створених композитором для 

Парижу. В ній поєднується трагедійний пафос з побутовими 

елементами. В наступній опері «Арміда» (1779, лібрето Ф. Кіно) Глюк, 

за його словами, «намагався бути… скоріше поетом, живописцем, ніж 

музикантом». Героїчний початок в «Арміді» переплітається з 

фантастичними картинами. Дивовижна «Іфігенія в Тавриді» (1779, за 

Евріпідом) показує конфлікт між почуттям і обов’язком. 

Визнання в Парижі не залишилося непоміченим у Відні: 18 

жовтня 1774 Глюку було присвоєно звання «дійсного імператорського і 

королівського придворного композитора» з щорічною платнею в 2000 

гульденів. Подякувавши за надану честь, Глюк повернувся до Франції 

працювати. 

Навколо опери у Парижі в ті часи йшла боротьба. Це 

протистояння розкололо навіть вінценосну сім'ю: французький король 

Людовик XVI волів італійську оперу, в той час як його австрійська 

дружина Марія-Антуанетта підтримувала національну французьку. 

Розкол вразив і знамениту «Енциклопедію»: її редактор Д'Аламбер був 

одним з лідерів «італійської партії», а багато її авторів на чолі з 

Вольтером і Руссо активно підтримували французьку. Чужинець Глюк 

дуже швидко став прапором «французької партії», і оскільки 

італійську трупу в Парижі в кінці 1776 року очолив знаменитий і 

популярний в ті роки композитор Нікколо Піччіні, музично-

громадська полеміка увійшла в історію як боротьба «глюкістів» з 

«піччіністами». Сперечалися про суть оперної вистави. Що це? 

Розкішне видовище з красивою музикою і гарним вокалом?  Або щось 

істотно більше.  
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Нові прийоми Глюка руйнували умовну «красивість» старого 

стилю, але максимально розширювали драматичні можливості 

музики. 

І тим не менш боротьба закінчилася перемогою Глюка, коли 18 

травня 1779 в паризькій Гранд - Опера була представлена його опера 

«Іфігенія в Тавриді», яку й понині багато хто вважає найкращою 

оперою композитора. Сам Нікколо Піччіні визнав «музичну 

революцію» Глюка.  

Без глюківської реформи не дозріла б не тільки оперна, але й 

камерно-симфонічна творчість пізнього Моцарта та ораторіальне 

мистецтво пізнього Гайдна. А стосовно Бетховена, то здається ніби 

композитор старшого покоління заповідав великому симфоністу 

продовжити почату ним справу. Ідея підпорядкування музики 

законам поезії та драми вплинула на музичний театр ХІХ та ХХ 

століть. 

24 вересня 1779 в Парижі відбулася прем'єра останньої опери 

Глюка – «Ехо і Нарцис»; однак ще раніше, в липні, композитора 

вразила тяжка хвороба, що обернулася частковим паралічем. Восени 

того ж року Глюк повернувся до Відня, якого більше не залишав.  

  Передчуваючи швидкий відхід, в 1782 році Глюк написав «De 

profundis» («З безодні взиваю ...») - невеликий твір для хору і оркестру 

на текст 129-го псалма, яке 17 листопада 1787 на похороні 

композитора було виконано його учнем і послідовником Антоніо 

Сальєрі.  

В кінці життя Глюк говорив, що «тільки іноземець Сальєрі» 

перейняв від нього його манери, «бо жоден німець їх вивчити не хотів»; 

тим не менш реформи композитора знайшли чимало послідовників у 

різних країнах, з яких кожен по-своєму застосовував його принципи у 

власній творчості, - крім Антоніо Сальєрі, це перш за все Луїджі 

Керубіні, Гаспаре Спонтіні і Людвіг ван Бетховен, а пізніше - Гектор 

Берліоз, який назвав Глюка «Есхілом музики», і Ріхард Вагнер, який 

через півстоліття зіткнувся на оперній сцені все з тим же 

«костюмованим концертом», проти якого була спрямована реформа 

Глюка. У Росії його шанувальником і послідовником був Михайло 

Глінка. Вплив Глюка на багатьох композиторів помітний і поза 

оперною творчістю; крім Бетховена і Берліоза, це стосується і Роберта 

Шумана.  

Популярними є не тільки опери композитора, але й окремі 

фрагменти з його опер, які давно набули самостійного життя на 

концертній естраді: Танець тіней (він же «Мелодія») і Танок фурій з 

«Орфея і Еврідіки», увертюри до опер «Альцеста» та «Іфігенія в Авліді» 
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тощо. На честь персонажів опери «Арміда», названі астероїди (514) 

Арміда, відкритий в 1903 році і 579 Sidonia, відкритий в 1905 році.  

В останні роки життя Глюк мріяв про створення німецької 

національної опери на сюжет Ф. Клопштока «Битва Германа». Однак, 

не судилося. 

Сучасники згадують цікаві факти з життя Глюка. Якось багатий і 

знатний дилетант від нудьги вирішив зайнятися музикою і почав з 

опери. Глюк, якому він віддав оцінити свій витвір, повертаючи 

рукопис, сказав: 

- Знаєте, люб’язний, Ваша опера досить мила, але… 

- Ви думаєте, їй чогось не вистачає? 

- Так. 

- Чого ж? 

- Мабуть, бідності. 

На репетиції «Іфігенії в Авліді» Глюк звернув увагу на 

величезну, «несценічну» фігуру співака Ларріве і сказав про це вголос. 

- Терпіння, маестро, - відповів Ларріве, - Ви не бачили мене в костюмі. 

Готовий закластися на що завгодно, що в костюмі Ви мене не 

впізнаєте. 

На першій же репетиції в костюмах Глюк крикнув з партеру: 

- Ларріве! Ви програли! На жаль, я впізнав Вас! 

Христоф Віллібальд Глюк був великим музикантом і великим 

реформатором ХVІІІ століття. 

 

 

Про життя та творчість К. - В. Глюка: 
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Ювіляри 2014 року 

 

Січень 

 

1 100 р. від д. н. Юрія Оліферовича Збанацького (1914 - 1994), 

українського прозаїка, кінодраматурга  
▪   105 р. від д. н. Степана Андрійовича Бандери (1909 - 1959), 

українського політичного діяча, одного з лідерів Організації 

українських націоналістів  
▪   95 р. від д. н. Джерома Девіда Селінджера (1919 - 2010), 

американського письменника  
2  180 р. від д. н. Василя Григоровича Перова (1834 - 1882), 

російського живописця  
3  45 р. від д. н. Міхаеля Шумахера (1969), німецького спортсмена-

автогонщика, семикратного чемпіона світу 
6  180 р. від д. н. Степана Васильовича Руданського (1834 - 1873), 

українського поета 
▪ 130 р. від д. н. Ісака Ізраїльовича Бродського (1884 – 1939), 

російського живописця, графіка 
▪ 75 р. від д. н. Валерія Васильовича Лобановського (1939 - 2002), 

українського футболіста і заслуженого тренера, героя України 
8 190 р. від д. н. Вілкі Коллінза (1824 - 1889), англійського 

письменника 
▪ 135 р. від д. н. Степана Васильовича Васильченка (Панасенко)        

(1879 - 1932),  українського письменника і педагога 
9 90 р. від д. н. Сергія Йосиповича Параджанова (1924 - 1990), 

вірменського та українського кінорежисера 
12  120 р. від д. н. Василя Еллана-Блакитного (Василь Михайлович 

Елланський) (1894 - 1925), українського революційного діяча і 

письменника  
▪ 105 р. від д. н. Марії Овксентіївни Приймаченко (1909 - 1997), 

української майстрині народно-декоративного розпису, народної 

художниці України 
▪  85 р. від д. н. Миколи Павловича Мащенка (1929 - 2013), 

українського кінорежисера, сценариста, письменника, народного 

артиста України  
17  35 р. від д. н. Олега Володимировича Лісогора (1979), українського 

плавця, чемпіона світу 
18  365 р. від д. н. Шарля-Луї де Монтеск'є (1689 - 1755), французького 

філософа-просвітителя, письменника, енциклопедиста 
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▪  150 р. від д. н. Івана Сидоровича Їжакевича (1864 - 1962), 

українського живописця і графіка, народного художника України 
19  205 р. від д. н. Едгара Аллана По (1809 - 1849), американського 

прозаїка, поета, критика 
▪  175 р. від д. н. Поля Сезанна (1839 - 1906), французького 

художника-постімпресіоніста  
22  110 р. від д. н. Аркадія Петровича Гайдара (Голіков) (1904 - 1941), 

російського письменника-прозаїка 
▪ 70 р. від д. н. Олександра Олексійовича Шостака (1944), 

запорізького поета 
24 135 р. від д. н. Станіслава Пилиповича Людкевича (1879 - 1979),  

українського композитора, педагога, музикознавця, фольклориста 
25  255 р. від д. н. Роберта Бернса (1759 - 1796), шотландського поета 

▪ 140 р. від д. н. Сомерсета Моема (1874 - 1965), англійського 

письменника 
▪ 115  р. від д. н. Хемфрі Богарта (1899 - 1957), американського 

актора 
27 175 р. від д. н. Павла Платоновича Чубинського (1839 - 1884), 

українського етнолога, фольклориста, поета, громадського діяча, 

автора слів Гімну України 
▪ 135 р. від д. н. Павла Петровича Бажова (1879 - 1950) , російського 

прозаїка 
29  60 р. від д. н. Опри Уінфрі (1954), американської телезірки 

30  180 р. від д. н. Володимира Боніфатійовича Антоновича            

(1834 - 1908), українського історика, етнографа, археолога, археографа 

 

 
Лютий 

 

1 130 р. від д. н.  Євгена Івановича Замятіна (1884 – 1937), 

російського письменника  
2  185 р. від д. н. Альфреда Едмунда Брема (1829 - 1884), німецького 

зоолога, письменника-натураліста 
▪ 110 р. від д. н. Валерія Павловича Чкалова (1904 - 1938), 

радянського льотчика, Героя Радянського Союзу  
3 205 р. від д. н. Фелікса Мендельсона (Якоб Людвіг Фелікс 

Мендельсон) (1809 – 1847), німецького композитора, диригента, 

піаніста  
▪ 150 р. від д. н. Володимира Івановича Самійленка (1864 - 1925), 

українського поета-лірика, сатирика, перекладача 



 60 

▪ 140 р. від д. н. Гертруди Стайн (1874 - 1946), американської 

письменниці 
4 50 р. від д. н. Олега Валерійовича Протасова (1964), українського 

футболіста, заслуженого майстра спорту 
5 100 р. від д. н. Вільяма Сьюарда Барроуза (1914 – 1997), 

американського письменника 

7 210 р. від д. н. Миколи Андрійовича Маркевича (1804 – 1860), 

українського історика, етнографа, фольклориста, письменника 
▪ 65 р. від д. н. Григорія Івановича Лютого (1949), запорізького поета 

8 180 р. від д. н. Дмитра Івановича Менделєєва (1834 - 1907), 

російського вченого-хіміка 
9 140 р. від д. н. Всеволода Мейерхольда (1874 - 1940), російського 

театрального режисера, актора, педагога, реформатора театру 
11 120 р. від д. н. Віталія Валентиновича Біанкі (1894 - 1959), 

російського письменника 
▪  100 р. від д. н. Лариси Михайлівни Письменної (1914 - 1992), 

української письменниці 
12  205 р. від д. н. Чарлза Роберта Дарвіна (1809 - 1882), англійського 

науковця, творця теорії еволюції 
▪ 205 р. від д. н. Авраама Лінкольна (1809 - 1865), президента США, 

ліквідатора рабства  
13 245 р. від д. н. Івана Андрійовича Крилова (1769 - 1844), 

російського письменника-байкаря 
14  140 р. від д. н. Льва Володимировича Писаржевського (1874 - 1938), 

українського вченого-хіміка 
15  450 р. від д. н. Галілео Галілея (1564 - 1642), видатного 

італійського вченого епохи Відродження, засновника класичної 

механіки, фізика, астронома, математика, поета 
16 130 р. від д. н. Олександра Романовича Бєляєва (1884 - 1942), 

російського письменника-фантаста 
17 155 р. від д. н. Миколи Федоровича Гамалії (1859 - 1949), 

українського мікробіолога і епідеміолога 
19 80 р. від д. н. Бориса Ілліча Бездольного (1934 - 2001), запорізького 

письменника, журналіста  
20 125 р. від д. н. Левка Миколайовича Ревуцького (1889 - 1977), 

українського композитора, педагога, музично і громадського діяча 
▪ 120 р. від д. н. Ярослава Івашкевича (1894 - 1980), польського 

письменника і громадського діяча 
23 135 р. від д. н. Казимира Севериновича Малевича (1879, або 1878 - 

1935), російського художника-авангардиста 
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26 145 р. від д. н. Надії Костянтинівни Крупської (1869 - 1939), 

російської революційної та політичної діячки 

 

 

Березень 

 

2  190 р. від д. н. Костянтина Дмитровича Ушинського (1824 - 1871), 

російського педагога, письменника 
▪ 190 р. від д. н. Бедржиха Сметани (1824 - 1884), чеського 

композитора, диригента, основоположника чеської опери 
▪ 155 р. від д. н. Шолом-Алейхема (Шолом Нохумович Рабинович)  

(1859 - 1916), єврейського прозаїка 
3 115 р. від д. н. Юрія Карловича Олеші (1899 - 1960), російського 

прозаїка і драматурга 
4  620 р. від д. н. Генріха Мореплавця (1394 - 1460), португальського 

інфанта, організатора морських експедицій  
▪  65 р. від д. н. Володимира Михайловича Івасюка (1949 - 1979), 

українського поета і композитора 
▪ 85 р. від д. н. Фазіля Абдуловича Іскандера (1929), абхазького і 

російського поета 
▪ 80 р. від д. н. Михайла Михайловича Жванецького (1934), 

російського та українського письменника-сатирика 
7 90 р. від д. н. Володимира Івановича Омельченка (1924 - 1975), 

запорізького поета 
9  200 р. від д. н. Тараса Григоровича Шевченка (1814 - 1861), 

великого українського письменника, художника 
▪ 140 р. від д. н. Софії Пилипівни Левицької (1874 - 1937), української 

художниці 
▪ 105 р. від д. н. Євгена Порфировича Пономаренка (1909 - 1994), 

українського актора 
▪ 80 р. від д. н. Юрія Олексійовича Гагаріна (1934 - 1968), першого 

льотчика-космонавта, героя Радянського Союзу 
12 125 р. від д. н. Вацлава Ніжинського (1889-1950), польського 

артиста балету, балетмейстера  
14 135 р. від д. н. Альберта Ейнштейна (1879 - 1955), німецького та 

американського фізика, лауреата Нобелівської премії 
16 155 р. від д. н. Олександра Степановича Попова (1859 - 1906), 

російського фізика, електротехніка, одного з винахідників радіо 
▪ 120 р. від д. н. Юрія Дарагана (1894 – 1926), українського поета, 

представника «празької школи» 
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17 105 р. від д. н. Олекси Десняка (Олексій Гнатович Руденко)          

(1909 - 1942), українського письменника 
▪ 95 р. від д. н. Олексія Федотовича Коломійця (1919 - 1994), 

українського письменника-драматурга 
18 170 р. від д. н. Миколи Андрійовича Римського-Корсакова (1844 - 

1908), російського композитора, педагога, диригента 
▪ 145 р. від д. н. Невілла Чемберлена (1869 - 1940), британського 

державного діяча 
▪ 140 р. від д. н. Миколи Олександровича Бердяєва (1874 - 1948), 

російського релігійного філософа 
▪ 110 р. від д. н. Марка Миколайовича Вороного (1904 - 1937), 

українського поета, перекладача 
▪ 45 р. від д. н. Василя Михайловича Іваничука (1969), українського 

шахіста, міжнародного гросмейстра  
21 175 р. від д. н. Модеста Петровича Мусоргського (1839 - 1881), 

російського композитора 
▪ 125 р. від д. н. Олександра Миколайовича Вертинського (1889 - 

1957), російського естрадного артиста, кіноактора, поета, 

композитора 
▪ 85 р. від д. н. Юрія Миколайовича Мушкетика (1929), українського 

письменника 
22  415 р. від д. н. Антоніса Ван Дейка (1599 - 1641), фламандського 

живописця  
23 265 р. від д. н. П'єра-Симона Лапласа (1749 - 1827), французького 

математика і астронома 
24 140 р. від д. н. Гаррі Гудіні (Еріх Вайс) (1874 - 1926), 

американського фокусника-ілюзіоніста 
26 140 р. від д. н. Роберта Фроста (1874 - 1963), американського поета 

29  50 р. від д. н. Олександра Анатолійовича Волкова (1964), 

українського баскетболіста, олімпійського чемпіона 
30 170 р. від д. н. Поля Марі Верлена (1844 - 1896), французького 

поета-символіста 
▪ 120 р. від д. н. Миколи Павловича Барабашова (1894 - 1971), 

українського вченого-астронома, академіка 
31 100 р. від д. н. Леоніда Миколайовича Новиченка (1914 - 1996), 

українського літературознавця, літературного критика 
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Квітень 

 

1 205 р. від д. н. Миколи Васильовича Гоголя (Яновський) (1809 - 

1852), російського і українського письменника 
▪ 115 р. від д. н. Рубена Миколайовича Симонова (1899 - 1968), 

російського актора і режисера 
2  180 р. від д. н. Фредеріка Огюста Бертольді (1834 - 1904), 

французького скульптора, автора статуї «Свобода» (США) 
3 90 р. від д. н. Марлона Брандо (1924 - 2004), американського 

актора, режисера 
4 100 р. від д. н. Марії Ростиславівни Капніст (Маріетта Капніст – 

Сірко) (1914 – 1993), української актриси 

5 120 р. від д. н. Дмитра Івановича Чижевського (1894 - 1977), 

українського вченого-енциклопедиста, філософа, славіста,  

культуролога 
6 110 р. від д. н. Василя Васильовича Меркур'єва (1904 - 1978), 

російського актора театру і кіно, народного артиста СРСР 
7 175 р. від д. н. Володимира Маркіяновича Шашкевича (1839 - 1885), 

українського поета, публіциста, культурно-освітнього діяча 
8 140 р. від д. н. Михайла Андрійовича Коссака (1874 - 1938), 

українського композитора, диригента і музикознавця 
11 120 р. від д. н. Еміля Кіо (Еміль Теодорович Гіршвельд-Ренард)  

(1894  - 1965), російського циркового артиста, ілюзіоніста 
12 175  р. від д. н. Миколи Михайловича Пржевальського (1839 - 1888), 

російського мандрівника, географа, дослідника Центральної Азії 
15 120 р. від д. н. Микити Сергійовича Хрущова (1894 - 1971), 

державного і партійного діяча СРСР 
▪ 100 р. від д. н. Вадима Кириловича Стеценка (1914 - 1984), 

українського композитора, скрипаля 
16 170 р. від д. н. Анатоля Франса (Жак Анатоль Франсуа Тібо)         

(1844  - 1924), французького прозаїка, літературного критика 
▪ 125 р. від д. н. Чарлі Чапліна (Чарлз Спенсер Чаплін)              

(1889 - 1977), англійського та американського актора, кінорежисера, 

сценариста  
19 180 р. від д. н. Григорія Григоровича Мясоєдова (1834 - 1911), 

російського живописця 
20 65 р. від д. н. Олександра Мальцева (1949), російського хокеїста 

21 100 р. від д. н. Володимира Андрійовича Данченка (1914 - 1967), 

українського актора, народного артиста УРСР  
22 290 р. від д. н. Іммануїла Канта (1724 - 1804), німецького філософа, 

родоначальника німецької класичної філософії 
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▪ 115 р. від д. н. Володимира Володимировича Набокова (1899 - 1977), 

російського і американського письменника 
23 450 р. від д. хрещення Вільяма Шекспіра (1564 - 1616), 

англійського поета і драматурга 
25 415 р. від д. н. Олівера Кромвеля (1599 - 1658), англійського 

воєначальника, лорд-протектора Англії 
28 140 р. від д. н.  Карла Крауса (1874 - 1936), австрійського 

письменника-сатирика  
29 115 р. від д. н. Дюка Еллінгтона (Едвард Кеннеді Еллінгтон)         

(1899 - 1974), афроамериканського джазового музиканта, композитора, 

піаніста  

 

 

Травень 

 

2 155 р. від д. н. Джерома Клапки Джерома (1859 - 1927), 

англійського письменника-гумориста 
3 545 р. від д. н. Нікколо Макіавеллі (1469 - 1527), італійського  

політичного мислителя, письменника 
4 85 р. від д. н. Одрі Хепберн (Одрі Кетлін Растон) (1929 - 1993), 

легендарної американської кіноактриси та фотомоделі 
5 195 р. від д. н. Станіслава Монюшка (1819 - 1872), польсько-

білоруського композитора, диригента, педагога 
8 130 р. від д. н. Гаррі С. Трумена (1884 - 1972), американського 

державного діяча, 33-го президента США  
9 90 р. від д. н. Булата Шалвовича Окуджави (1924 - 1997), російського 

письменника, композитора 
10 115 р. від д. н. Фреда Астера (Фредерік Аустерліц) (1899 - 1987), 

американського актора, танцівника, хореографа 
11 150 р. від д. н. Етель Ліліан Войнич (1864 - 1960), англійської 

письменниці 
▪ 110 р. від д. н. Сальвадора Далі (1904 - 1989), іспанського та 

американського живописця-сюрреаліста 
12 110 р. від д. н. Віліса Тенісовича Лаціса (1904 - 1966), латиського 

письменника, державного діяча  
13 165 р. від д. н. Панаса Мирного (Панас Якович Рудченко) (1849 - 

1920), українського прозаїка і драматурга 
▪ 105 р. від д. н. Михайла Денисовича Гайдабури (1909 - 1942), 

запорізького письменника і журналіста 
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14 700 р. від д. н. Сергія Радонезького (1314 - 1392), монаха, святого 

російської православної церкви, засновника Троїцького монастиря  
▪ 110 р. від д. н. Наума Давидовича Моргуліса (1904 - 1976), 

українського фізика, академіка АН України 
15 155 р. від д. н. П'єра Кюрі (1859 - 1906),  французького вченого-

фізика, лауреата Нобелівської премії 
17 110 р. від д. н. Жана Габена (Жан Алексис Монкорже) (1904 - 

1976), французького актора театру і кіно 
▪ 85 р. від д. н. Бориса Георгійовича Шарварка (1929 - 2002), 

українського режисера фестивалів, концертів, народного артиста 

України 
20 215 р. від д. н. Оноре де Бальзака (1799 - 1850), французького 

письменника  
▪  170 р. від д. н. Миколи Івановича Мурашка (1844 - 1909), 

українського художника, педагога, історика мистецтвознавства 
▪  135 р. від д. н. Бориса Миколайовича Мартоса (1879 - 1977), 

українського громадсько-політичного і державного діяча 
▪  115 р. від д. н. Олександра Олександровича Дейнеки (1899 - 1969), 

російського живописця і графіка  
22 155 р. від д. н. Артура Конан Дойла (1859 - 1930), англійського 

(шотландського) письменника  
▪ 135 р. від д. н. Симона Васильовича Петлюри (1879 - 1926), 

українського державного і політичного діяча, публіциста, 

організатора збройних сил  
▪ 90 р. від д. н. Шарля Азнавура (Шахнур Вахінак Азнавурян) 

(1924), французького шансоньє, письменника та актора  
23 215 р. від д. н. Томаса Гуда (1799  - 1845), англійського поета 

24  195 р. від д. н. Вікторії І (1819 - 1901), королеви Великобританії 

26 185 р. від д. н. Костянтина Миколайовича Бестужева-Рюміна            

(1829  - 1897), російського історика, професора  
27 155 р. від д. н. Панаса Карповича Саксаганського (Тобілевич)        

(1859  - 1940), українського актора, режисера, драматурга і педагога 
▪ 85 р. від д. н. Романа Івановича Іваничука (1929), українського 

письменника, громадського діяча  
28 235 р. від д. н. Томаса Мура (1779 - 1852), ірландського поета-

пісняра доби романтизму  
29 140 р. від д. н. Гілберта Кіта Честертона (1874 - 1936), англійського 

письменника  
31 195 р. від д. н. Волта Вітмена (1819 - 1892), американського поета, 

есеїста, журналіста  
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▪ 115 р. від д. н. Леоніда Максимовича Леонова (1899 - 1994), 

російського письменника  

 

 

Червень 

 

1 210 р. від д. н. Михайла Івановича Глінки (1804 - 1857), російського 

композитора-класика  
2 110 р. від д. н. Джонні Вайсмюллера (1904 - 1984), американського 

плавця і артиста (роль Тарзана)  
▪ 95 р. від д. н. Юрія Трохимовича Тимошенка (псевдонім – 

Тарапунька) (1919 - 1986), українського артиста естради і кіно, 

народного артиста УРСР  
5  195 р. від д. н. Джона Кауча Адамса (1819 - 1892) , англійського 

астронома і математика 
6 415 р. від д. н. Дієго Веласкеса (1599 - 1660), іспанського 

живописця 
▪ 265  р. від д. н. Осипа Михайловича Дерибаса (Хосе де Рибас)        

(1749 - 1800), російського адмірала іспанського походження, керівника 

забудови Одеси 
▪ 215 р. від д. н. Олександра Сергійовича Пушкіна (1799 - 1837), 

російського письменника  
▪ 125 р. від д. н. Ігоря Івановича Сікорського (1889 - 1972), 

українського і американського авіаконструктора, одного з піонерів 

авіації 
11  115 р. від д. н. Ясунарі Кавабати (1899 - 1972), японського 

письменника 
13 140 р. від д. н. Марка Черемшини (Іван Юрійович Семанюк)         

(1874 - 1927), українського письменника, громадського і культурного 

діяча  
14 45 р. від д. н. Штефі Граф (Штефані Марія Граф) (1969), 

німецької тенісистки, олімпійської чемпіонки  
15 420 р. від д. н. Ніколя Пуссена (1594 - 1665), французького 

живописця  
17 100 р. від д. н. Федора Аврамовича Жарка (1914 - 1986), 

українського співака-бандуриста  
▪ 85 р. від д. н. Тиграна Вартановича Петросяна (1929 - 1984), 

російського і вірменського шахіста, чемпіона світу 
19 90 р. від д. н. Василя Володимировича Бикова (1924 - 2003), 

білоруського письменника  
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20 195 р. від д. н. Жака Оффенбаха (Якоб Ебершт) (1819 - 1880), 

французького композитора  
23 125 р. від д. н. Анни Андріївни Ахматової (Горенко) (1889 - 1966), 

російської поетеси  
26  190 р. від д. н. Вільяма Томсона (лорд Кельвін) (1824 - 1907), 

англійського фізика, одного з основоположників термодинаміки 
27 45 р. від д. н. Віктора Васильовича Петренка (1969), українського 

фігуриста, олімпійського чемпіона  
29 165 р. від д. н. Олени Пчілки (Ольги Петрівни Косач-

Драгоманової) (1849  - 1930), української поетеси  

 

 

Липень 

 

1 210 р. від д. н. Жорж Санд (Амандіна Аврора Люсіль Дюпен)       

(1804 - 1876), французької письменниці  
2 300 р. від д. н. Христофа Віллібальда Глюка (1714 - 1787), 

австрійського композитора  
3 65 р. від д. н. Віктора Михайловича Колотова (1949 - 2000), 

українського футболіста, заслуженого тренера України  
7 130 р. від д. н. Ліона Фейхтвангера (1884 - 1958), німецького 

письменника 
8 175 р. від д. н. Джона Девісона Рокфеллера (1839 - 1937), 

американського промисловця 
9 180 р. від д. н. Яна Неруди (1834 - 1891), чеського письменника  

12 130 р. від д. н. Амедео Кліменте Модильяні (1884 – 1920), 

італійського художника і скульптора 
▪ 110 р. від д. н. Пабло Неруди (Рікардо Еліесер Нефталі Рейес 

Басоальто) (1904 - 1973), чілійського поета і громадського діяча, 

лауреата Нобелівської премії  
13 120 р. від д. н. Ісака Еммануїловича Бабеля (1894 - 1940), 

російського письменника  
14 180 р. від д. н. Миколи Олександровича Корфа (1834 - 1883), 

українського і російського педагога-просвітителя  
19 200 р. від д. н. Кольта Семюела (1814 - 1862), американського 

зброяра, винахідника револьвера системи «Кольт» 
▪ 180 р. від д. н. Едгара Дега (Едгар-Ілер-Жермен де Га)              

(1834 - 1917), французького художника-імпресіоніста  
20 710 р. від д. н. Франческо Петрарки (1304 - 1374), італійського 

поета та літописця  
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21 115 р. від д. н. Ернеста Хемінгуея (1899 - 1961), американського 

письменника та журналіста, лауреата Нобелівської премії  
22 90 р. від д. н. Анатолія Аркадійовича Горчинського (1924 - 2007), 

українського композитора, співака, режисера  
23 60 р. від д. н. Алли Петрівни Кудлай (1954), української естрадної 

співачки, народної артистки України  
25 85 р. від д. н. Василя Макаровича Шукшина (1929 - 1974), 

російського прозаїка, сценариста, кінорежисера, актора  
26 120 р. від д. н.  Олдоса Хакслі (1894 – 1963), англійського 

письменника і критика  
27 190 р. від д. н. Олександра Дюма (сина) (1824 - 1895), 

французького письменника  
28  210 р. від д. н. Людвіга Андреаса Фейербаха (1804 - 1872), 

німецького філософа 
31 100  р. від д. н. Луї де Фюнеса (Луї Жермен Давід де Фюнес де 

Галарза) (1914 – 1983), французького комедійного актора 

 

 

Серпень 

 

1 270 р. від д. н. Жана Батиста Ламарка (Жан Батист П'єр Антуан 

де Моне Ламарк) (1744 - 1829), французького вченого-біолога  
▪ 195 р. від д. н. Германа Мелвілла (1819 - 1891), американського 

письменника  
3 110 р. від д. н. Кліффорда Дональда Саймака (1904 - 1988), 

американського прозаїка-фантаста  
▪ 90 р. від д. н. Анатолія Георгійовича Алексіна (Гоберман) (1924), 

російського прозаїка, драматурга  
4 245 р. від д. н. Василя Петровича Стасова (1769 - 1848), російського 

архітектора, представника пізнього класицизму  
▪ 160 р. від д. н. Марії Костянтинівни Заньковецької (Адасовська)     

(1854  - 1934), української актриси і театральної діячки  
▪ 155 р. від д. н. Кнута Гамсуна (1859  - 1952), норвезького 

письменника  
▪ 80 р. від д. н. Олександра Івановича Авраменка (1934 - 1974), 

запорізького письменника 
5 170 р. від д. н. Іллі Юхимовича Рєпіна (1844 - 1930), російського  і 

українського живописця  
▪ 115 р. від д. н. Бориса Дмитровича Антоненка-Давидовича 

(Давидов) (1899 - 1984), українського письменника, перекладача  
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7 195 р. від д. н. Пантелеймона Олександровича Куліша (1819 - 1897), 

українського письменника, історика, фольклориста, етнографа, 

перекладача  
8 180 р. від д. н. Юрія Адальбертовича Федьковича (Осип Домінік 

Гординський де Федькович) (1834 - 1888), українського письменника і 

громадського діяча  
9 100 р. від д. н. Туве Маріки Янссон (1914 - 2001), фінсько-

шведської письменниці, художниці  
13  200 р. від д. н. Андерса Йонаса Ангстрема (1814 - 1874), 

шведського фізика і астронома 
▪ 185 р. від д. н. Івана Михайловича Сєченова (1829 - 1905), 

російського вченого-фізіолога, психолога, мислителя-матеріаліста  
▪ 115 р. від д. н. Альфреда Хічкока (Альфред Джозеф Хічкок)          

(1899 - 1980), англійського та американського кінорежисера, 

сценариста, продюсера 
15 245 р. від д. н. Наполеона Бонапарта І (1769 - 1821), французького 

полководця і державного діяча 
19 325 р. від д. н. Семюела Річардсона (1689 - 1761), англійського 

письменника та друкаря 
20 75 р. від д. н. Валерія Олександровича Шевчука (1939), 

українського письменника та перекладача  
23 245 р. від д. н. Жоржа Кюв'є (Жорж Леопольд Хрістіан Кюв'є)      

(1769 - 1832), французького натураліста, засновника порівняльної 

анатомії та палеонтології 
24 120 р. від д. н. Богдана Володимировича Крижанівського                

(1894 - 1955), українського диригента і композитора  
▪ 115 р. від д. н. Хорхе Луїса Борхеса (1899 - 1986), аргентинського 

прозаїка, поета і публіциста  
25 270 р. від д. н. Йоганна Готфріда Гердера (1744 - 1803), німецького 

філософа, фольклориста, письменника і мислителя  
▪ 90 р. від д. н. Павла Архиповича Загребельного (1924 - 2009), 

українського письменника, героя України  
26 100 р. від д. н. Хуліо Флоренсіо Кортасара (1914 - 1984), 

аргентинського і французького письменника  
28 265 р. від д. н. Йоганна Гете (Йоганн Вольфганг фон Гете)           

(1749  - 1832), німецького письменника та мислителя 
31 265 р. від д. н. Олександра Миколайовича Радищева (1749 - 1802), 

російського письменника 
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Вересень 

 

1 115 р. від д. н. Андрія Платоновича Платонова (1899 - 1951), 

російського письменника  
4 205 р. від д. н. Юліуша Словацького (1809 - 1849), польського поета 

і драматурга  
9 245 р. від д. н. Івана Петровича Котляревського (1769 - 1838), 

українського письменника  
10 120 р. від д. н. Олександра Петровича Довженка (1894 - 1956), 

українського кінорежисера і письменника  
▪ 100  р. від д. н. Роберта Вайза (1914 – 2005), американського 

кінорежисера 
11 150 р. від д. н. Павла Арсеновича Грабовського (1864 - 1902), 

українського поета-лірика, публіциста, перекладача  
12 65 р. від д. н. Ірини Костянтинівни Родніної (1949), російської 

фігуристки, олімпійської чемпіонки  
13 120 р. від д. н. Джона Бойнтона Прістлі (1894 - 1984), англійського 

письменника та театрального режисера  
15 225 р. від д. н. Джеймса Фенімора Купера (1789 - 1851), 

американського письменника  
▪ 210 р. від д. н. Михайла Олександровича Максимовича (1804 - 1873), 

українського вченого-енциклопедиста, історик, етнографа, ботаніка, 

письменника  
17 150 р. від д. н. Михайла Михайловича Коцюбинського (1864 - 1913), 

українського письменника, громадського діяча  
20 270  р. від д. н. Джакомо Кваренгі (1744 - 1817), російського 

архітектора італійського походження 
▪ 205 р. від д. н. Нестора Васильовича Кукольника (1809 - 1868), 

російського і українського письменника, видавця, громадського 

діяча  
▪ 80 р. від д. н. Софі Лорен (Софія Віллані Шіколоне) (1934), 

італійської кіноактриси  
21 70 р. від д. н. Івана Івановича Бякова (1944 - 2009), українського 

біатлоніста, олімпійського чемпіона  
26 165 р. від д. н. Івана Петровича Павлова (1849 - 1936), видатного 

російського вченого-фізіолога, лауреата Нобелівської премії  
28 85 р. від д. н. Дмитра Васильовича Павличка (1929), українського 

поета, перекладача, літературного критика, громадсько-політичного 

діяча  
▪ 80 р. від д. н. Бріжит Бардо (1934), французької кіноактриси, 

фото-моделі, співачки 
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29 110 р. від д. н. Миколи Олексійовича Островського (1904 - 1936), 

російського і українського письменника  

 

 

Жовтень 

 

2 125 р. від д. н. Махатми Ганді (Могандас Карамчанд Ганді)          

(1869 - 1948),  ідеолога та керівника національно-визвольного руху в 

Індії 
▪  100 р. від д. н. Юрія Борисовича Левітана (1914 – 1983), 

радянського актора, диктора, народного артиста СРСР  
5 150 р. від д. н. Луї Жана Люм'єра  (1864 - 1948), французького 

вченого, винахідника кінематографу  
▪  105 р. від д. н. Богдана-Ігоря Антонича (1909 - 1937), українського 

письменника, перекладача, літературознавця  
6 100 р. від д. н. Тура Хейердала (1914 - 2002), норвезького 

мандрівника, вченого-дослідника  
▪  70 р. від д. н. Бориса Петровича Михайлова (1944), російського 

хокеїста, заслуженого майстра спорту  
9 140 р. від д. н. Миколи Костянтиновича Реріха (1874 - 1947), 

російського художника, археолога, мандрівника, філософа-містика  
▪  110 р. від д. н. Миколи Платоновича Бажана (1904 - 1983), 

українського письменника, перекладача, громадського діяча  
10 125 р. від д. н. Михайла Опанасовича Драй-Хмари (1889 - 1939), 

українського поета, літературознавця, перекладача  
13 205 р. від д. н. Олексія Васильовича Кольцова (1809 - 1842), 

російського поета  
15 200 р. від д. н. Михайла Юрійовича Лермонтова (1814 - 1841), 

російського поета, прозаїка, драматурга  
▪ 170 р. від д. н. Фрідріха Вільгельма Ніцше (1844 - 1900), німецького 

філософа, мислителя, психолога  
16 160 р. від д. н. Оскара Уайльда (Оскар Фінгал О'Флаерті Віллс 

Вайльд) (1854 - 1900), англійського прозаїка і поета  
17 200 р. від д. н. Якова Федоровича Головацького (1814 - 1888), 

українського лінгвіста, етнографа, фольклориста  
18 160 р. від д. н. Сергія Івановича Васильківського (1854 - 1917), 

українського і російського живописця-пейзажиста  
▪ 120 р. від д. н. Юрія Миколайовича Тинянова (1894 - 1943), 

російського письменника, літературознавця, критика  
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▪  80 р. від д. н. Кіра Буличова (Ігор Всеволодович Можейко)           

(1934 - 2003), російського письменника-фантаста і кіносценариста  
20 160 р. від д. н. Артюра Рембо (Жан Ніколя Артюр Рембо)      

(1854 - 1891), французького поета-символіста  
▪ 65 р. від д. н. Валерія Пилиповича Борзова (1949), українського 

легкоатлета, олімпійського чемпіона  
22 85 р. від д. н. Льва Івановича Яшина (1929 - 1990), російського 

футболіста, заслуженого майстра спорту  
25 170 р. від д. н. Сари Бернар (1844 - 1923), французької актриси  

▪ 150 р. від д. н. Олександра Тихоновича Гречанінова (1864 - 1956), 

російського композитора 
▪ 75 р. від д. н. Василя Тимофійовича Скуратівського (1939 - 2005), 

українського народознавця, письменника, видавця  
26 195 р. від д. н. Миколи Артемійовича Терещенка (1819 - 1903), 

українського підприємця та благодійника  
28 545 р. від д. н. Еразма Роттердамського (1469 або 1466 - 1536), 

філософа-гуманіста епохи Відродження  
30 175 р. від д. н. Альфреда Сіслея (1839 - 1899), французького 

живописця-пейзажиста, представника імпресіонізму  

 

 

Листопад 

 

4 120 р. від д. н. Павла Семеновича Рибалка (1894 - 1948), маршала 

бронетанкових військ, двічі Героя Радянського Союзу  
5 80 р. від д. н. Кіри Георгіївни Муратової (Короткова) (1934), 

українського кінорежисера, народної артистки УРСР  
9 100  р. від д. н. Павела Вежинова (1914 – 1983), болгарського 

письменника, кіносценариста, есеїста  
▪ 85 р. від д. н. Олександри Миколаївни Пахмутової (1929), російської 

композитора-пісняра, народної артистки СРСР 
10 255 р. від д. н. Фрідріха Шиллера (Йоганн-Крістоф-Фрідріх 

Шиллер) (1759 - 1805), німецького поета, драматурга 
11 95 р. від д. н. Юхима Йосиповича Березіна (псевдонім – 

Штепсель) (1919 - 2004), українського актора, народного артиста УРСР  
13 125 р. від д. н. Остапа Вишні (Павло Михайлович Губенко)           

(1889 - 1956), українського письменника-сатирика  
21 320 р. від д. н. Вольтера (Франсуа Марі Аруе) (1694 - 1778), 

французького мислителя, письменника, публіциста  
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24 285 р. від д. н. Олександра Суворова (1729 - 1800), російського 

полководця, фельдмаршала 
▪ 150 р. від д. н. Анрі Тулуза-Лотрека (1864 - 1901), французького 

живописця і графіка, представника постімпресіонізму  
26 80 р. від д. н. Юрія Тимоновича Литвина (1934 - 1984), українського 

письменника, журналіста, правозахисника 
28 185 р. від д. н. Антона Григоровича Рубінштейна (1829 - 1894), 

російського композитора, піаніста, диригента  
29 115 р. від д. н. Григорія Михайловича Косинки (Стрілець)        

(1899 - 1934), українського письменника  
30 140 р. від д. н. Вінстона Черчилля (1874 – 1965), державного діяча 

Великої Британії, лауреата Нобелівської премії з літератури 
▪ 65 р. від д. н. Ярослава Михайловича Стельмаха (1949 - 2001), 

українського драматурга, кіносценариста, перекладача 

 

 

Грудень 

 

1 105 р. від д. н. Анатолія Йосиповича Кос-Анатольського (1909 - 1983), 

українського композитора і педагога, народного артиста України 
21  135 р. від д. н. Йосипа Віссаріоновича Сталіна (Джугашвілі)          

(1879  - 1953), державного, політичного і військового діяча СРСР 
23 215 р. від д. н. Карла Павловича Брюллова (1799 - 1852), 

російського живописця  
▪  90 р. від д. н. Михайла Григоровича Водяного (Вассерман)       

(1924 - 1987), українського артиста, народного артиста СРСР  
27 80 р. від д. н. Лариси Семенівни Латиніної (Дирій) (1934), зірки 

світової спортивної гімнастики, дев'ятиразової олімпійської 

чемпіонки  
31 145 р. від д. н. Анрі Матісса (1869 - 1954), французького 

живописця, графіка і скульптора  

 

 

У 2014 році виповнюється: 

800  р. від д. н. Роджера Бекона (1214 - 1294), англійського філософа, 

вченого  

500  р. від д. н. Андреаса Везалія (1514 - 1564), творця сучасної анатомії  

545 р. від д. н. Васко да Гама (1469 або 1460 - 1524), португальського 

дослідника і мореплавця 
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520  р. від д. н. Франсуа Рабле (1494 або 1493 - 1553), французького 

письменника  

490 р. від д. н. Луїса Ваз де Камоенса (1524 - 1580), португальського 

поета  

 

 

 
 

Використані джерела інформації для календаря: 
 

1. Баландин, Р. К. Всемирная история. 500 биографий : Знаменитые 

правители, полководцы, народные герои… / Р. К. Баландин. – М. : 

Современник, 1998. – 317 с. : ил. – (Словари школьника) 

 

2. Баландин, Р. К. Сто великих гениев / Р. К. Баландин. – М. : Вече, 

2010. – 480 с. - (100 великих). 

 

3. Васильева, Е. К. 100 знаменитых мудрецов / Е. К. Васильева,         

Ю. С. Пернатьев ; худож. - оформ. Л. Д. Киркач. – Харьков : Фолио, 

2002. – 512 с. – (100 знаменитых) 

 

4. Васильева, Е. К. 100 знаменитых писателей / Е. К. Васильева,        

Ю. С. Пернатьев ; худож. - оформ. Л. Д. Киркач. – Харьков : Фолио, 

2002. – 510 с. – (100 знаменитых) 

 

5. Грудкина, Т. В. 100 великих мастеров прозы / Т. В. Грудкина,          

Н. П. Кубарева, В. П. Мещеряков, М. Н. Сербул. – М. : Вече, 2006. – 

480 с. – (100 великих) 

 

6. Корінний, М. М. Короткий енциклопедичний словник з культури      

/ М. М. Корінний, В. Ф. Шевченко. – К. : Україна, 2003. – 384 с. 

 

7. Ломов, В. М. 100 великих зарубежных писателей / В. М. Ломов. –    

М. : Вече, 2009. – 432 с. – (100 великих) 

 

8. Мирошникова, В. В. 100 знаменитых путешественников                      

/ В. В. Мирошникова, В. В. Мирошников ; худож. - оформ.                    

Л. Д. Киркач. – Харьков : Фолио, 2002. – 512 с. – (100 знаменитых) 

 



 75 

9. Мистецтво України : біогр. довід. / Упоряд. : А. В. Кудрицький,        

М. Г. Лабінський ; за ред. : А. В. Кудрицького. – К. : Укр. енцикл., 

1997. – 700 с. 

 

10. Митці України : енцикл. довід. / Упоряд. : М. Г Лабінський,           

В. С. Мурза ; за ред. А. В. Кудрицького. – К. : УЕ, 1992. – 848 с. : іл. 

 

11. Мусский, И. А. Сто великих кумиров ХХ века / И. А. Мусский. – М. : 

Вече, 2007. – 472 с. – (100 великих) 

 

12. Самин, Д. К. 100 великих ученых / Д. К. Самин. – М. : Вече, 2000. – 

592 с. – (100 великих) 

 

13. Современный словарь - справочник по искусству / Науч. ред. и сост. 

А. А. Мелик - Пашаев. – М. : Олимп, АСТ, 2000. – 816 с. 

 

14. Харченко, Т. Н. 100 знаменитых людей Украины / Т. Н. Харченко, 

О. Ю. Очкурова, И. А. Рудычева ; худож. - оформ. Л. Д. Киркач -

Осипова. – Харьков : Фолио, 2004. – 511 с. – (100 знаменитых) 

 

15. Календар знаменних і пам’ятних дат ´94. І квартал : рекоменд. 

бібліогр. довідник / [уклад. Булгак О. В., Дроб’язко М. Ф.,      

Негрейчук   І. О., Рожнятовська О. А.]. – К. : Держ. б-ка України, 1993. 

– 96 с. 

 

16. Календар знаменних і пам’ятних дат ´94. ІІ квартал : рекоменд. 

бібліогр. довідник / [уклад. Дроб’язко М. Ф., Негрейчук І. О., 

Рожнятовська О. А.]. – К. : Нац. парламент. б-ка України, 1994. – 84 с. 

 

17. Календар знаменних і пам’ятних дат ´94. ІІІ квартал : [Рекоменд. 

бібліогр. довідник]. – К. : Нац. парламент. б-ка України, 1994. – 106 с. 

 

18. Календар знаменних і пам’ятних дат ´94. ІV квартал : рекоменд. 

бібліогр. довідник / [уклад. Булгак О. В., Дроб’язко М. Ф.,         

Заваліна О. Л., Рожнятовська О. А.]. – К. :  Нац. парламент. б-ка 

України, 1994. – 92 с. 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

 

 

 

 

 

 

 

 
КЗ «Запорізька обласна бібліотека для юнацтва» ЗОР 

 

просп. Леніна, 210 

м. Запоріжжя 

69037 

 

Тел./факс: (061) 224-07-29 

Тел.:          (061) 224-07-28 

                            224-51-60 

 

Ел. пошта: oub-zp@online.ua 

                                      Сайт: http://younglib.zp.ua/ 

                                              

                                              Канал в YouTube: 

http://www.youtube.com/channel/UCYpbBjqK7stpjeqEgYMSC7A 

                                   

                                         В соціальних мережах: 

Twitter - https://twitter.com/Zp_Obu 

Facebook - https://www.facebook.com/oub.zp?ref=tn_tnmn 

ВКонтакті - http://vk.com/club57846474 
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