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Нова українська література своїм виникненням, розвитком і 
утвердженням завдячує творчості цілої плеяди письменників від 
І. Котляревського до Т.Г. Шевченка. Серед її зачинателів значне 
місце  посідає байкар, прозаїк і поет Євген Павлович Гребінка.

 
З нагоди 210-річчя від дня народження Є. П. Гребінки ЦНБ підготувала віртуальну 
виставку, на якій представлені прижиттєві та рідкісні  видання творів автора.



Гребёнкин Е.П. Отрывки из Полтавы, поэмы А.С. Пушкина, переложенной на 
малороссийский язык / Е.П. Гребёнкин // Утренняя звезда. Собрание статей в 
стихах и прозе. Книжка 2. – Xарьков, 1833. – С. 82–87. 
http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/3550

Літературна творчість Є. Гребінки 
розпочалася ще в час навчання у 
гімназії. Вона ділиться на два періоди. 
Перший період тривав до 1834 р., коли 
були написані основні його твори 
українською мовою (байки, поезії, 
переклад поеми О. Пушкіна «Полтава»). 

http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/3550


У Петербурзі Євген Павлович у 1834 р. і  1836 р. видав маленькими книжечками свої «Малороссийские 
приказки». Поточні свої твори він публікував у різних періодичних виданнях - газетах, журналах, 
часописах.



У другому періоді (1834 – 1848 рр.) Гребінка переходить 
на російську мову. У цьому періоді переважають прозові 
твори.

У 1837 році виходять “Разсказы пирятинца”. До збірки 
увійшло п'ять оповідань: “Двойник”, “Страшный 
зверь”, “Телепень”, “Месяц и солнце”, “Потапова 
неделя”.



Новогодник. Собрание сочинений, в 
прозе и стихах, современных русских 
писателей, изданный Н. Кукольником. 
- СПб.: В Тип. издателя Энцикл. Лекс. А. 
Плюшара, 1839. [4], 421, II с. 

У збірці надруковано вірш Є. Гребінки 
“Лилея”.



Прошел мой сон поэзии прекрасной!..

Проснулся я: кругом так суетливо

Хлопочет наш индустриальный век;

Торгует всем — и смотрит горделиво

На брата современный человек...

И, право, странно в чудном веке этом

Хоть в шутку быть мечтательным поэтом.

Є.П. Гребінка



Романы, повести и рассказы Евгения Гребенки. – Спб.: 1847 – 1848, т. 1 – 8.
 

У 1847 році Євген Павлович почав 
збирати свої твори в збірку. Перші 
чотири томи вийшли у 1847 році, 
ще чотири у 1848 році. Смерть 
Гребінки припинила це видання, до 
якого увійшло лише сімнадцять 
повістей та оповідань та один 
роман із п'ятдесяти, написаних 
ним.



Молодик на 1843 год, украинский литературный сборник, издаваемый 
И. Бецким. Часть первая. - Харьков : В Университетской типографии, 
1843. - 348 с. http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/3842

У 1843-1844 рр. у друкарні Харківського 
університету розпочався випуск 
українського літературно-художнього й 
історико-наукового альманаху «Молодик». 
Видавцем альманаху виступив І. Є. Бецький 
— випускник Харківського університету, а 
серед тих, хто підтримав його ініціативу, 
були Г. Ф. Квітка-Основ'яненко, В. Н. Каразін 
та М. І. Костомаров. Всього вийшло чотири 
частини альманаху, три з яких побачили світ 
у Харкові, а одна — в Петербурзі. 
В альманасі за 1843 рік надрукована байка 
“Лис” Є.П. Гребінки.

http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/3842


У 1862 р. вийшло з друку перше повне 
видання творів Є. П. Гребінки у п'яти томах. 
Велику роль в цьому виданні відіграв 
відомий поет і перекладач, випускник 
Ніжинського ліцею М. В. Гербель (1827-1883), 
який став збирачем творів і редактором 
видання.

У ЦНБ зберігаються всі томи автора.

Повне зібрання творів Є. П. Гребінки 
видавалось у 1902, 1957, 1981 роках, де за 
основу бралось видання 1862 року.

Сочинения Е. П. Гребенки. Ред. Н. В. Гербеля, 
изд. киевского книгопродавца С. И. Литова. 
– Спб.: 1862, т. 1 – 5.



Полное собрание сочинений Е. П. Гребенки. В 10-ти т. Изд. Н. Ф. Мертца. – Спб.: 1902.



“Чайковский”– роман Євгена Гребінки (1812-1848), вперше надрукований у 1843 році у журналі 
“Отечественные записки”. У 1848 році роман вийшов у другий редакції у 8-ми томах “Романів, 
повістей та оповідань Євгена Гребінки”. У 1864 році роман вийшов окремою книгою у двох томах і був 
перекладений українською мовою Ксенофонтом Григоровичем Климковичем.



Гребинка Е. Иван Золотаренко : повесть Е. Гребінки. — 
Черкассы : Тип. В. В. Колодочки, 1899. — 30 с.

Повість «Иван Золотаренко» (написана у 1842 році).  В основі 
повісті лежать події часів визвольної боротьби українського 
народу під проводом Богдана Хмельницького. У центрі 
сюжету – реальна історична особа Іван Золотаренко та облога 
фортеці Старий Бихів, що стала для славетного полковника 
останньою. 

Представлене видання 1899 року.



«ВІК» – тритомна антологія нової української літератури. Видана у 
1900–1902 рр. у Києві видавництвом «Вік» з нагоди 100-річчя від 
часу виходу в світ «Енеїди» І. Котляревського (1798). До антології 
увійшли кращі зразки творчості українських письменників 
1798–1898. І-й т. (1900; 1902) вміщував поезії 50 авторів. ІІ-й і ІІІ-й 
т. (обидва – 1902) – прозові твори. Крім художніх творів у «Вік» 
вміщено біографічні довідки про письменників та їхні портрети. 

У І томі антології надруковані вірші і байки Є Гребінки.



«Руська письменність», згодом «Українське письменство» — бібліотека класиків української 
літератури, започаткована 1904 Ю. Романчуком (за його ж редакцією), з 1920 за редакцією В. Лукича і 
потім М. Возняка. До 1928 вийшло 25 томів. 

У 1908 році вийшов ІІ том з творами та біографією  Євгена Гребінки. 

Твори  Івана Котляревського, Петра Гулака-Артемовська, Євгена Гребінки. – 
2-й наклад . – Львів : Просвіта, 1908 .



Гринченко Б. Д. Оповидання про Евгена Гребинку / Б. 
Гринченко. Санкт-Петербург: Тип. Училища 
Глухонемых , 1902. -23 с.

У ЦНБ зберігається прижиттєве видання Бориса 
Грінченка присвячене Є.П. Гребінці.

«Дослідник М. Кордуба називає найкращими 
народнопросвітніми творами Б. Грінченка його 
«популяризації із історії українського письменства». 
Книжечки «Іван Котляревський», «Григорій Квітка» і 
«Оповідання про Євгена Гребінку» — се перлини нашої 
популярної літератури». Розповіді Б. Грінченка 
захоплюють читача цікавим художнім викладом, 
водночас у них подано цілком реальне життя названих 
письменників та оцінка їхньої творчості».



Євген Гребінка. Худ. А. Мокрицький, 1833 р. 
Колекція Національного музею історії 
України.

https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

