
 

  Письменники-ювіляри місяця  
 
 
1 січня 

105 років від дня народження Юрія Оліферовича Збанацького (1914-1994), 

українського письменника, кінодраматурга 

           
  Юрій Збанацький таки знайшов себе в літературі. Перші проби пера 

датуються ще довоєнними літами. Неймовірні ратні випробування тільки посилили 

в його душі потяг до прекрасного. Він ніби знаходив душевну рівновагу в творчості. 

Юрія Збанацького було важко зупинити — мав він характер твердий, непоступливі 

принципи, якими оточив ніжну вчительську душу. Так чи інакше, за десятиліття 

впертої праці він став одним із провідних письменників України, широко знаним у 

багатьох куточках світу, автором десятків творів для дорослих та дітей. І нині без 

його творів наша література була б неповною. 

  Письменник встиг зробити дуже багато. Повісті та оповідання про українське 

село, виконані в класичній манері, з мудрими та дотепними народними героями, 

тонкі за спостереженнями твори для дітей, гострі проблематичні п'єси, деякі повісті 

стали основою для створення повноформатних кінофільмів, сотні статей і розвідок 

— усе це розмаїтий творчий доробок великого майстра. 

 
6 січня 

185 років від дня народження Степана Васильовича Руданського (1834-

1873), українського поета. 

 

   
 Вірші Руданський почав писати ще в семінарії в жанрі романтичної балади. 

Руданський, готуючи свої твори до видання, укладав їх у рукописні збірки. Цензура, 

а також урядові заборони утруднювали й гальмували їх друкування. Усі свої твори, 
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включаючи й віршовані переклади, Руданський називав 

«співомовками».  Гуморески Руданського становили собою новий різновид 

гумористично-сатиричних віршованих творів, якого раніше в українській поезії не 

було і поява якого потребувала закріплення відповідним терміном. Крім веселих 

«співомовок», Руданський писав ліричні поезії («Повій, вітре, на Вкраїну», «Чорний 

колір», «Ой, чому ти не літаєш» та ін.), що відображали не тільки особисте горе 

поета, але й страждання всього народу. Деякі з них стали народними піснями 

(«Повій вітре, на Вкраїну»). Деякі вірші мають автобіографічний характер 

(«Студент», 1858). 

 Різноманітний та значний доробок письменника і сьогодні користується 

незмінною увагою юних читачів. 

 
 
8 січня 

140 років від дня народження Степана Васильовича Васильченка (1879-

1932), українського письменника, журналіста . 

   

 Бажання писати у Васильченка виявилося дуже рано, і найпершими спробами 

на літературній ниві стали його щоденники. Зокрема, «Записки вчителя» (1898 — 

1905) є не тільки свідченням потягу до творчості, а й цікавим документом для 

розуміння джерел її тематики. Тут у нарисовій, щоденниковій формі, з 

документальною вірогідністю зафіксовані конкретні спостереження, роздуми, 

узагальнення автора над долею сільського вчительства, відбито характерні факти 

особистого життя» Матеріал щоденника став основою для багатьох пізніших 

оповідань на вчительську тему, опублікованих у 1910 — 1911 рр. у газеті «Рада» та 

київському педагогічному журналі «Світло». 

 Хоч Васильченко писав, як правило, для дорослих, його твори, потрапляючи в 

коло юних, ставали здобутками дитячої літератури. У його спадщині чимало 

справжніх перлин про долю сільської дитини, її шкільне навчання. Теплота в 

окресленні дитини, увага до її внутрішнього світу, наснаження розповіді й описів 

світлими гумористичними інтонаціями — такі характерні прикмети оповідань на цю 

тему. 

Книжкова виставка знайомить всіх бажаючих зі спадщиною письменника. 

 

 

 



19 січня 

210 років від дня народження Едгара По (1809-1849), американського 

письменника («Едгар По: письменника багатьох жанрів», «Представник 

американського романтизму»). 

 

 

   
 Едгар Алан По – творець популярного жанру «детектив», майстер 

романтичної новели ( «Падіння будинку Ашерів», «Червона маска» і т.д.), автор 

легендарної поеми «Ворон» і т.д. і т.п. Внесок Едгара По в розвиток літератури 

можна описувати дуже довго, ось тому він – перший американський письменник, 

ім’я якого прогриміло на весь світ. Його досягнення в літературі досі залишаються 

нерозгаданими феноменами. Їх ретельно вивчають, відкриваючи нові грані і нові 

смисли в творчості по-справжньому видатного письменника свого часу.

 Своєрідність творчості Едгара По пояснюється тим, що вона витримана в 

стильової і смисловий палітрі романтизму. Тематика теж багато в чому залежить від 

романтичного напряму, яка справила визначальний вплив на письменника. Його 

майстерність самобутнья. 

 До уваги наших читачів книжкова виставка, присвячена ювілею письменниці. 
 

 

25 січня 

145 років від дня народження Вільяма Сомерсета Моема (1874-1965), 

англійського письменника, драматурга, критика («Письменник фактурної 

прози»). 

      
 



Моем називав себе письменником-самоуком. Він багато працював, аби сягнути 

вершин професійної майстерності; і він досягнув успіху: у нього з'явилося відчуття, 

що він "став чутливий, наче фотоплівка" та з допомогою уяви міг кожного, з ким 

звела його доля, "відлити в достеменний образ". Його не захоплювало 

експериментування в літературі. Він намагався писати без всяких мудрувань, 

цілком вкладаючись у традиційні форми і, будучи прекрасним оповідачем, умів 

"мислити сюжетом". Йому було про що розповісти і йому було цікаво оповідати. А 

оскільки людям завжди приносить задоволення слухати цікаві історії, то Моем 

прагнув цю потребу задовольнити. 

Його цікавлять контрасти, які він виявляє в людях, у їхніх характерах і діях. 

Вивчаючи людську природу впродовж усього життя, письменник зізнавався, що й на 

схилі літ сприймав людину як загадку й завжди остерігався судити про людей за 

першим враженням. Він був терпимий і ставився до навколишніх з гумором. "Немає 

нічого прекраснішого за доброту", — стверджував Моем. 

Книжкова виставка знайомить всіх бажаючих зі спадщиною письменника. 

 

 

 

 


