
10 листопада 

260 років від дня народження Фрідріха Шіллера (1759-1805), німецького 

поета, драматурга, теоретика мистецтва. 

 

   
 

«Зробити з людей — людей» — таке завдання поставив перед собою і 

Фрідріх Шиллер. Прагнення наблизити час духовного воскресіння людства 

знайшло відображення у його драмах, віршах, теоретичних працях. 

Художник зображував тогочасне суспільство таким, яким воно було 

насправді, ніколи не втрачаючи при цьому віри в людину, у можливість 

перетворення її життя на краще. Тому в його творах глибокий біль за 

недосконалість світу поєднується з проголошенням великих ідеалів 

гуманізму, прагненням до щастя й волі. 

Запрошуємо наших читачів ознайомитися з творчим надбанням поета. 

 

13 листопада 

130 років від дня народження Остапа Вишні (1889-1956), українського 

письменника, сатирика і гумориста. 

 



Гумор Остапа Вишні можна впевнено називати сміхом крізь сльози, а долю 

самого письменника порівняти з долею всієї України. В історії держави 

немає гумориста більш трагічного. Про своє покликання в житті Вишня 

говорив, що хоче тільки, щоб його народ посміхався, щоб хоча б одна 

зморшка на чолі українців розгладилася. Особливо сильно критикував 

літератор у своїй творчості слабкість інститутів громадянської і національної 

єдності всередині української нації, інертність і інші пережитки минулого, 

що заважають народу будувати світле майбутнє. 

До уваги наших читачів книжкова виставка, присвячена ювілею 

письменника. 

 

22 листопада 

150 років від дня народження Андре Жіда (1869-1951), французького 

письменника, лауреата Нобелівської премії з літератури 1947 року. 

   
 

На своїй батьківщині, у Франції, А. Жід  уже давно  зарахований до класиків 

національної словесності. Місце А.Жіда в історико-літературному процесі 

Франції, увага до спадщини письменника, де знаходять відображення і 

найгостріші моменти часу, і художні відкриття, сьогодні викликає 

дослідницький інтерес. Формування індивідуального стилю письменника, 

зорієнтованого передусім на відродження національної класичної традиції, 

винесення особистості на перший план у творах, де сконцентровано 

проблеми поетологічного, психологічного, а іноді й соціального характеру, 

великою мірою зумовлюються проміжним становищем творчості А. Жіда. В 

історії європейської літератури його творчі надбання підсумовують розвиток 

класичного мистецтва та відкривають шляхи до становлення мистецтва 

модерного. 

Запрошуємо наших читачів відкрити для себе цього письменника. 

30 листопада 

70 років від дня народження Ярослава Михайловича Стельмаха (1949-

2001), українського драматурга, дитячого письменника, кіносценариста, 

перекладача. 

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


 
 

Працьовитість помножена на професійність, допомагали Ярославу Стельмаху 

з успіхом реалізовувати задумані плани. Творча манера Ярослава Стельмаха 

неповторна у своїй реалістичності. Його п'єси створюють своєрідну 

атмосферу позитивних емоцій у поєднанні з гумором і великою вірою в 

людину. За два з половиною десятиріччя, театрами поставлено більше 20 п’єс 

Ярослава Стельмаха. Естетичні літературні принципи та художній смак стали 

стрижнем його творчості. Він також писав оповідання та  повісті для дітей: 

«Химера лісового озера, або Митькозавр із Юрківки», «Якось у чужому лісі», 

«Найкращий намет» та інші. Твори Стельмаха відзначаються захоплюючим 

сюжетом, тонким гумором, яскраво змальованими постатями маленьких 

героїв. 

Запрошуємо наших читачів ознайомитися з творчим надбанням 

письменника. 

 

25 жовтня 

80 років від дня народження Василя Тимофійовича Скуратівського (1939-

2005), українського ученого, журналіста, літератора, народознавця. 

 

     
 



 Щасливе поєднання в особі Скуратівського таланту художника слова та 

вченого-етнографа дало можливість привернути увагу громадськості до 

сучасної обрядовості. Та чи не найбільшою заслугою письменника і вченого 

є те, що він своїми публікаціями сприяв введенню в шкільні програми курсу 

народознавства. Однак найважливішими його досягненнями в українському 

народознавстві є окремі видання. Серед них особливе, етапне місце у творчій 

біографії автора посідає "Берегиня" (1987). Завдяки цій книзі українець 

відкрив себе, знайшов ще раз. Ця книга – розповідь про український 

народний побут, звичаї, що складалися, випробовувались на міцність 

протягом багатьох століть. Не можна не відзначити окремо цілісної 

підсумкової енциклопедичної праці з української дохристиянської міфології 

"Русалії", в якій Скуратівський намагається відтворити, іноді через своє 

власне бачення, дохристиянську міфологію українців, описати найдавніші 

міфологічні вірування, обряди, народну символіку. 

 До уваги наших читачів книжкова виставка, присвячена ювілею 

письменника. 


