
Письменники-ювіляри місяця 
 

20 листопада 

 160 років від дня народження Сельми Лаґерлеф (1858-1940), 

шведської письменниці.  

 

       
 
 Се́льма Ла́герлеф (Зельма Ляґерлєф; швед. Selma Lagerlöf[6]; 20 

листопада 1858—16 березня 1940) — шведська письменниця, авторка художніх, 

історичних і краєзнавчих книг. Перша жінка-письменниця, відзначена 

у 1909 році Нобелівською премією з літератури «…на знак визнання піднесеного 

ідеалізму, яскравої уяви й духовного сприйняття, що характеризують її праці…». 

Письменниця здобула найбільшу популярність серед читачів завдяки своєму 

дитячому роману "Чудесна мандрівка Нільса Гольгерсона з дикими гусьми". 

 Український читач уперше познайомився з творчістю Зельми Ляґерлєф 1903 

року, коли у львівському «Літературно-науковому віснику» було надруковане її 

оповідання «Скарбничка цісаревої» в перекладі Івана Франка. Наступного року в 

тому ж часописі з'явилися «Чуда антихриста» у перекладі Михайла Лозинського, а 

згодом «Королеви Кунгагели» (1909), «Ельзаліль (Скарб пана Арне) (1910)» та 

«Інгрід» (1910). 1911 року ці три останні речі вийшли в Києві окремою книжкою у 

перекладі Чайки Дніпрової, Зінаїди Левицької, Наталі Романович та з 

передмовою Михайла Грушевського. 

 Різноманітний та значний доробок письменниці і сьогодні користується 

незмінною увагою юних читачів. 

 

25 листопада 

 180 років від дня народження Нечуя-Левицького І. С. (1838-1918), 

українського письменника. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%84#cite_note-6
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1858
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1909_%D1%83_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B7_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%97%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9


   
 
 Нечуй- Левицький І.С. увійшов в історію української літератури як видатний 

майстер художньої прози. Створивши ряд високохудожніх соціально-

побутових оповідань та повістей, зобразивши в них тяжке життя українського народу 

другої половини XIX століття, показавши життя селянства й заробітчан, злиднями 

гнаних з рідних осель на фабрики та рибні промисли, І. Нечуй-Левицький увів в 

українську літературу нові теми й мотиви, змалював їх яскравими художніми 

засобами. На відміну від своїх попередників — Квітки-Основ'яненка та Марка 

Вовчка, він докладніше розробляв характери, повніше висвітлював соціальний побут, 

показував своїх героїв у гострих зіткненнях з соціальними умовами. Естетичні 

погляди І. Нечуя-Левицького, окрім творів красного письменства, формувалися під 

відчутним впливом народної творчості. 

  Своєрідною рисою стилю Нечуя-Левицького є тонке поєднання реалістичної 

конкретності описів, великої уваги до деталей портретів та особистісних 

характеристик, побуту, обставин праці, особливостей мови та поведінки персонажів з 

живописною образністю, емоційністю, тяжінням до яскравих епітетів. Усе це разом 

ставить твори українського прозаїка в один ряд з творами найкращих тогочасних 

російських та західноєвропейських письменників і виводить українське письменство 

за межі побутовизму та етнографізму минулої, дошевченківської доби.  

 Однією з питомих рис творчого стилю письменника є його тонкий гумор у так 

званих антиклерикальних творах. У них, особливо в «Афонському пройдисвіті», він 

виявляє близькість своїх поглядів до гоголівських, до естетики 

української байки Григорія Сковороди та Євгена Гребінки. Його сміх 

і сатира зумовлені життєвими конфліктами й ніколи не мали на меті образу гідності 

людини, а навпаки, вселяли оптимізм і надію на краще життя. 

Книжкова виставка знайомить всіх бажаючих зі спадщиною письменника. 

 

27 листопада 

 155 років від дня народження Кобилянської О. Ю. (1863-1942), 

української письменниці та громадської діячки. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%BC


   
 

Її шлях до української мови, літератури, культури був довгим і складним, але 

наполегливим. Може, ніхто з інших письменників Галичини й Буковини не 

переборював стільки труднощів, щоб стати в літературі виразником прагнень і 

сподівань українського народу, взяти на озброєння його мову, як Ольга Кобилянська. 

Виростаючи в інонаціональному середовищі, дівчина увібрала в свою душу 

любов і повагу до інших народів і культур, але в той же час Ольга Кобилянська все 

свідоме життя виступала як вірна дочка свого народу, виразниця його волелюбних 

духовних прагнень, органічно поєднуючи в творчості національні й інтернаціональні 

мотиви, виступаючи поборницею культурного єднання народів, утверджуючи 

художнім словом демократичні ідеї рівності і братерства людей доброї волі. 

 Людина (особливо й зокрема — жінка) — центральна постать творчості О. 

Кобилянської. Людина як неповторна особистість, як індивідуум і як частина 

колективу. Людина мисляча, горда, відважна, здатна творити добро, відстоювати 

право на щастя. 
На особливу увагу заслуговують книги про життя та творчість 

О.Кобилянської.. 

 

29 листопада 

 240 років від дня народження Квітки-Основ'яненка Г. Ф. (1778-1843), 

українського письменника, драматурга, засновника одного з перших 

українських театрів. 

 

     
 

 Прозові твори Квітки-Основ’яненка українською мовою поділяються на дві 

основні групи: бурлескно-реалістичні оповідання і повість; сентиментально-

реалістичні повісті. 

http://www.ukrlitzno.com.ua/category/pismenniki/grigorij-kvitka-osnovyanenko/


 Він розв’язав комплекс назрілих проблем літературного життя, переконливо 

продемонстрував високі естетичні можливості української літературної мови, її 

придатність для розробки серйозних тем в оповідних жанрах, поклав початок 

розвитку нової української прози, за що С. Єфремов назвав його «батьком української 

прози». Поява повістей та оповідань Квітки-Основ’яненка знаменувала новий 

важливий етап не лише у творчості письменника, а й загалом у розвитку української 

літератури, у формуванні її реалізму й народності. 
 Відкрити для себе багатогранну постать письменника допоможе літературно-

художня виставка, яку бібліотека організувала до дня народження видатного 

співвітчизника. 

 

29 листопада 

 120 років від дня народження Кла́йва Сте́йплза Лью́їса (1898-1963), 

ірландського та англійського письменника, філософа, літературного 

критика. 

 

   
 

 
 Надзвичайна проникливість і далекоглядність, здатність не тільки дивитися, 

але й бачити – саме тут, на мою думку, криється один із головних секретів творчості 

Льюїса. Поза тим, на відміну від сили-силенної іншої літературної “продукції”, його 

твори язик не повернеться назвати “одноразовими”.  

 Сам Льюїс якось сказав, що визначати, добра книжка нам трапилася чи погана, 

найкраще за тим, “скільки разів її можна прочитати, щоразу на останній сторінці 

розуміючи більше, ніж на першій… або зайвий раз переконуючись, що з кожним 

новим прочитанням наше захоплення нею знай зростає”. За цим критерієм Льюїсові 

твори – на висоті; це зрозуміло з перших сторінок чи не кожної його книжки. Властиво, 

Льюїсові твори відносяться до того чи іншого жанру доволі умовно, бо вони, схоже, 

творилися у якомусь “позажанровому просторі”.  
 До уваги наших читачів книжкова виставка, присвячена ювілею письменника. 
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