
09 вересня 

250 років від дня народження Івана Петровича Котляревського (1769–

1838), українського письменника, поета, драматурга. 

    
 

 Світогляд митця складався найперше під впливом оточення, в якому 

він ріс. У другій половині ХVІІІ ст. в Україні певною мірою збереглися 

демократичні порядки республіканської Гетьманщини. За складом характеру 

Іван Петрович був людиною доброю, співчутливою, ненавидів зло й 

неправду. Обидві ці обставини виявилися благодатним ґрунтом для 

сприйняття ним ідей. Просвітництва. За своїм переконанням І. 

Котляревський був просвітителем, демократом, гуманістом. З’явившись у 

юнацькі роки, ці переконання не змінилися до кінця життя.  

 Записував пісні, прислів’я, приказки, влучні слівця, жартівливі 

вислови, перекази — особливо про козацьку старовину. Добре пізнав 

письменник і побут, інтереси, звичаї поміщиків, чиновників, духовенства. У 

його пам’яті відклалися величезні запаси знань про побутове й громадське 

життя своїх співвітчизників, що стало тим невичерпним джерелом 

літературної творчості І. П. Котляревського. Тому його твори цікаві, 

повчальні, мають велике виховне значення.  

 До уваги наших читачів книжкова виставка, присвячена ювілею 

письменника. 

 

10 вересня 

125 років від дня народження Олександра Петровича Довженка (1894–

1956), українського кінорежисера, письменника, кінодраматурга, художника. 

  



 

 Його ім'я увійшло в усі праці з історії вітчизняного і світового 

кіномистецтва. Довженко — письменник, мислитель, громадський діяч. Він 

вчителював, був дипломатом і художником, ставив фільми, писав літературні 

твори, вчив молодих кіномитців. А оцінили його у вільному світі 

надзвичайно високо й щедро. У періодичній пресі і в товстих фахових курсах 

з історії кіна, нарешті, в постанові журі Міжнародної виставки в Брюсселі 

1958 року Довженко визнаний як один із першого десятка провідних мистців 

цілої 60-річної історії мистецтва фільму.  

           Довженко умів побачити й пошанувати повноцінну людину у 

неповторному й необмеженому вияві її індивідуальності. Більше того, у згоді 

з Сковородою він вважав, що кожен знаходить своє "еродноє” діло, і в цьому 

ділі він гідний пошани, незалежно від того, просте воно, як дядькове 

Самійлове косарство, чи високий дар поета, мислителя тошо. Головне дати 

кожному можливість виявити себе на повну міру, як дядько Самійло, який 

"коли його пустити з косою просто, він обкосив би всю земну кулю, аби 

тільки була добра трава та хліб і каша". А в мистецтві повна міра себевияву у 

неповторності, не схожості на інших..".  

             Різноманітний та значний доробок митця і сьогодні користується 

незмінною увагою  читачів. 

11 вересня 

 155 років від дня народження Павла Арсеновича Грабовського (1864–

1902), українського поета, публіциста, перекладача. 

 
 

 Оригінальні поетичні твори Грабовського є його найвагомішим 

внеском в українську літературу. Проте ними не обмежувалась діяльна 

участь поета в літературному процесі 90-х рр. У галицьких виданнях 

друкувалися його нариси, статті, замітки, поетичні переклади. Статті 

Грабовського торкаються різноманітних проблем тогочасного громадського і 

культурного життя на Україні. Переклади Грабовського (сам автор часто 

називав їх "переспівами") мають різний рівень відповідності оригіналам. 

Неусталеність перекладацьких принципів та відсутність першоджерел, 

спричинені злигоднями заслання, позначилися на створеній Грабовським 

"антології світової поезії", але не применшують її значення, особливо для 

свого часу. Своєрідністю перекладацької діяльності Грабовського є й те, що 



поет здебільшого щедро наснажував перекладний твір пафосом й ідеями 

власної творчості. 

         Запрошуємо наших читачів ознайомитися з творчим надбанням поета. 

 

15 вересня 

 230 років від дня народження Джемса Фенімора Купера (1789-1851), 

американського письменника-романтика 

       
 

 Купер почав свій творчий шлях як письменник американської 

демократії. Він відмовляється від запозичених "замків, лордів, та інших 

атрибутів англійських романів" і заявляє, що він буде писати про 

"американські звичаї". Захоплене до мелодраматизму ставлення до 

американських звичаїв проявляється у звеличені подвигу простої 

людини. Купер не був противником цивілізації, але вважав, що вона повинна 

стверджуватися мирним шляхом, без кровопролиття і масових вбивств. 

Купер став першим американським письменником, ім'я якого вийшло за 

кордони США. Вважається, що він відкрив європейцям Америку, створив 

національне обличчя американця, як в позитивному, так і в негативному 

сенсі, і навіки прославив людину честі і мужності. 

 Запрошуємо наших читачів відкрити для себе цього письменника. 

 

17 вересня 

 155 років від дня народження Михайла Михайловича Коцюбинського 

(1864-1913), українського письменника і громадського діяча  
 

  



 

 Уже в першій літературній спробі М. Коцюбинського знайшли 

відображення характерні риси реаліста. Після перших творів Коцюбинський 

звертається до літератури європейської. 

 Найбільший вплив на М. Коцюбинського мали ті письменники, які 

відтворили внутрішній світ людини у бездоганній мистецькій формі — П де 

Мопассан, Моріс Метерлінк, Генрік Ібсен, Август Стріндберг та інші. Проте 

це було не сліпе копіювання гучних прийомів. Письменник узяв лише ідею, 

форму, втіливши її за допомогою як власних уподобань та смаку, так і через 

світосприймання свого народу. 

 Наполегливі шукання засобів для розкриття психологічної складності 

образу приводять до традицій європейської літератури. Сам письменник в 

автобіографії відзначив, що на нього „мали вплив найбільше письменники 

європейські...” Так поступово намічається його перехід до імпресіонізму — 

стилю, у якому письменник знайшов себе. 

 Характерною рисою більш пізньої творчості Коцюбинського є тонкий 

аналіз настроїв та почувань. Події, що супроводжують життя героїв, 

поступаються перед внутрішнім станом — і думками, почуттями. 

 До уваги наших читачів книжкова виставка, присвячена ювілею 

письменника. 

28 вересня 

 90 років від дня народження Дмитра Васильовича Павличка (1929), 

українського поета, перекладача, літературного критика. 

 

              
 

 Біографія Дмитра Павличка — у його віршах. З його творів можна 

дізнатися про життєвий шлях, становлення характеру, про погляди та 

переконання. Діалектичність думки, наявна в низці творів 50-х років, стала 

визначенням зрілості майстра. Але навіть ранні вірші Дмитра Павличка 

вражають щирістю і людяністю, а це ті риси, які сам автор шанує більше, ніж 

майстерність. Дмитро Павличко — один із тих поетів, який ні за яких 

обставин не скотився в багно кон'юнктурщини, прислужництва, він завжди 

залишався вірним і відданим Україні. Для Павличка мова — то найцінніший 

скарб, найвищий критерій моральності, взагалі вартості людини. Він 

блискуче оволодів такою складною віршовою формою, як сонет, зробив 



чималий внесок у його цікавий різновид — білий сонет, увів в українську 

літературу поширені в поезії Близького Сходу рубаї, відродив у сучасній 

поезії жанр притчі. Його поезія сповнена суперечностей, контрастів: добро і 

зло, любов і ненависть, пелюстки і леза, світло й пітьма. Як філософ, 

Павличко розмірковує над цими вічними темами, осмислює й розповідає про 

них у вишуканих і точних образах. 

         Запрошуємо наших читачів ознайомитися з творчим надбанням 

поета.. 

 

 


