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Живе в серцях твоє безсмертне слово 

і до народу рідного любов, 
немов зорі сіяння пурпурове, 

хоч ти від нас давно уже пішов. 
Та з нами будеш вічно жити, 

жити, як сяйво сонця, як вечірній спів, 
ти так любив землі своєї квіти, 
і так, як квіти, ти людей любив. 

 

В. Сосюри «Пам'яті Коцюбинського». 
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БіографіяМихайла Коцюбинського 

 

Михайло Коцюбинський 
народився 17 вересня 1864 у 
Вінниці. Батько його працював 
дрібним службовцем, пив, через що 
часто міняв роботу. Мати, Гликерія 
Максимівна Абаз, дуже любила 
сина, вкладала в нього всю душу.  
Мабуть, не від добра Коцюбинські 
залишили Вінницю, і переїхали 
жити у село, згодом - у містечко 

Бар. Тут Михайла віддали до початкової школи (1875 — 
1876), де він був дуже старанним учнем. 
Потім - навчався в духовному училищі у Шаргороді (1876 - 
1880). Тут сталася подія, про яку письменник згадував з 
деяким гумором. 12-літнім підлітком він закохався у 16-
річну дівчину, а щоб привернути її увагу, вирішив стати 
«великою людиною» і накинувся на книжки. Твори Т. 
Шевченка, Марка Вовчка справили на Михайла таке сильне 
враження, що він і сам захотів стати письменником. Після 
закінчення Шаргородської семінарії у 1880 Михайло 
Коцюбинський поїхав до Кам'янця-Подільського, маючи 
намір навчатися в університеті, але ця мрія не здійснилася. 
1881 родина Коцюбинських, яка певний час переїздила з 
місця на місце, повернулася у Вінницю. Через тяжке 
матеріальне становище сім'ї юнакові не вдалося продовжити 
освіту: мати осліпла, а згодом (1886 року) помер батько. 
Відповідальність за досить велику родину (4 чоловік) лягла 
на плечі Михайла. У 1886-1889 він дає приватні уроки і 
продовжує навчатися самостійно, а 1891-го, склавши іспит 
екстерном при Вінницькому реальному училищі на 
2 

народного учителя, працює репетитором. 
У ці роки майбутній письменник захоплюється 

визвольним, народним рухом, який охопив тоді всю імперію, 
займає активну громадянську позицію, пропагує 
революційні, самостійницькі ідеї. Відтоді Подільське 
жандармське управління взяло Коцюбинського на облік. На 
квартирі Коцюбинських було зроблено кілька обшуків, а за 
Михайлом установлено таємний нагляд.  

Літературна кар'єра Михайла почалася з повного 
провалу. У 1884р. він написав оповідання «Андрій Соловко, 
або Вченіє світ, а невченіє тьма». Цю першу спробу 
молодого автора було оцінено вельми скептично. Один із 
критиків радив початківцеві залишити цю справу. Проте 
присуд критиків не спинив творчого запалу Коцюбинського, 
він пише й далі, але твори до друку не подає. Коцюбинський 
почав друкуватися в 1890р. - львівській дитячій журнал 
"Дзвінок" опублікував його вірш «Наша хата».  

Важливу роль у формуванні світогляду 
М.Коцюбинського відіграла його поїздка до Львова того ж 
таки 1890р. Тут він знайомится з І.Франком, налагоджує 
контакти з редакціями журналів «Правда», «Зоря», 
«Дзвінок» та ін. За один 1891 рік з-під його пера виходять 
оповідання«Харитя», «Ялинка», «П’ятизлотник» повість «На 
віру», віршована казка «Завидющий брат». Твори 
привернули увагу літературної громадськості, засвідчили, 
що в українську прозу прийшов талановитий письменник. 

У 1892—1896 Коцюбинський був у складі Одеської 
філоксерної комісії. Робота в селах Бессарабії дала йому 
матеріал для написання циклу молдавських оповідань: «Для 
загального добра», «Пе-Коптьор», «Дорогою ціною». Потім 
письменник працював у Криму, який запалював творчу уяву 
чутливого до екзотики Коцюбинського. Згодом (1898 року) 
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Михайло Михайлович переїхав у Чернігів, прикипівши 
душею до цього придеснянського куточка. Спочатку займав 
посаду діловода при земській управі, тимчасово завідував 
столом народної освіти та редагував 
ЗемскийсборникЧерниговскойгубернии».  

У вересні 1900 влаштувався до міського статистичного 
бюро, де працював до 1911. В Чернігові зустрів Віру 
Устимівну Дейшу, закохався, і вона стала його дружиною — 
вірним другом та помічником. Тут виросли його діти — 
Юрій, Оксана, Ірина, Роман. Щотижня у будинку 
письменника збиралась літературна молодь міста. Сюди 
приходили такі відомі у майбутньому письменники і поети, 
як Василь Блакитний, Микола Вороний, Павло Тичина. 
Згодом Коцюбинський почав мандрувати. Він об'їздив 
майже всю Європу. На жаль, це був не лише потяг його 
душі, а й потреба лікуватися.  

З надією відпочити, покращити здоров'я М. 
Коцюбинський залишає Чернігів і оселяється у порожньому 
сільському будинку доброго знайомого, далеко від гамірних 
шляхів та трактів. Його оточує рідна багатобарвна природа, 
яку він так любив і так уміло відтворював майстерним 
письменницьким словом. Та спокій і відпочинок невдовзі 
були порушені приїздом Бориса Дмитровича Грінченка, 
фольклориста, етнографа, літератора. Було в житті таке, на 
чому схрещували мечі «ці знаменитості». Їхнім суперечкам 
було принаймні п'ятнадцять років. Не обійшлося без дискусії 
й цього разу. А в результаті — знову дало про себе знати 
хворе серце. Постійно відчував втому.  

1911 р. «Товариство прихильників української науки, 
літератури і штуки» призначило М. Коцюбинському довічну 
стипендію в розмірі 2000 крб. на рік, щоб він міг звільнитись 
зі служби. Проте письменник почував себе дедалі гірше.  
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Його мучили астма і туберкульоз.  
Час відлічував останні дні полум'яного життя. У лікарні 

Коцюбинський дізнається про смерть найкращого друга, 
композитора М. В. Лисенка. Звістка про те, що десь у селі 
від голоду й хвороби, замучений глитаями, загинув талант, 
співець горя і селянських гірких сліз Архип Тесленко, 
мучиться хворобою Іван Франко, а у південних краях гине, 
не в силі перемогти недугу, трагічне серце мужньої Лесі 
Українки глибоко його вразила.  

Навесні 1913 Михайла Михайловича Коцюбинського не 
стало. Поховали письменника на Болдиній горі у Чернігові, 
улюбленому місці його щоденних прогулянок. 
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Всеукраїнська літературна премія імені Михайла 

Коцюбинського  
 

Премія заснована 1981 року івручається українським 
літераторамза високохудожні доробки, що звеличують 
гуманістичні ідеали. 
 

Лауреати 

1981 - Бортняк Анатолій Агафонович за книги сатири та 
гумору «Бажаю усміху!» (1981) та «Майте на увазі» (1981). 

1982 - Дереч Дмитро Григорович за книгу оповідань 
«Дві зустрічі» (1982). 

1983 - Усач Григорій Давидович за створення п'єс для 
театрів ляльок, а також за твори для дітей та юнацтва.  

1984 - Каменюк Михайло Феодосійович за збірку поезій 
«Прямовисний вітер» (1984). 

1985 - Тимчук Віктор Мефодійович за книгу 
пригодницьких повістей «Знайти та затримати» (1984). 

1986 - Кобець Василь Дмитрович за книгу лірики 
«Свято нашої зустрічі» (1986) та роман «Юрський горизонт» 
(1985).  

1989 - Стрельбицький Михайло Петрович за 
монографію "Проза монументального історизму: 
доробок Олеся Гончара (1988) та збірку віршів та поем 
«Сторожовий вогонь» (1988). 

1993 - Борщевський Василь 
Митрофанович (посмертно) за активну пропаганду 
творчості М. М. Коцюбинського та посібник для вчителів 
«Вивчення творчості Михайла Коцюбинського в школі» 
(1975);Потупейко Михайло Миколайович за роман-трагедію 
«У лабетах смерті» (1993).  

1994 - Рябий Микола Олександрович за роман «Ще не 
вмерла Україна» (1994); 
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Гудима Андрій Дмитрович за роман у віршах «Устим 
Кармалюк» (1992).  

1997 - Волошенюк Іван Степанович за книгу роздумів 
та публіцистики «Алло! Пришліть кореспондента» (1997) та 
книгу оповідань та повістей «Дорога через тишу» (1990).  

1998 - Коцюбинська Михайлина Хомівна за літературні 
праці, розвідки та публіцистичні твори. 

1999 - Поклад Наталія Іванівна за збірки лірики 
«Ритуальний танець волі» (1994) та «Горить свіча у чорних 
водах» (1996);  літературні праці, розвідки та публіцистичні 
твори та Кузьменко Володимир Данилович за роман «Ти є на 
світі» (1989).  

2000 - Пастушенко Леонід Трохимович за роман та есе 
«Покута» (2000); Сторожук Валентина Петрівна за збірку 
поезій «Пам'ять шипшини» (1999).  

2002 - Лазаренко Валерій Іванович за збірки віршів 
«Благослови мене» (2002) та «Твоя таємниця» 
(2001);Яковенко Тетяна Василівна за книгу лірики «Спокуса 
сповіді» (2001). 

2003 - Звірик Анатолій Петрович за збірку віршів 
«Доля» (2003);Прилипко Володимир Петрович за книгу 
лірики «Зелене сонце» (2002).  

2004 - Подолинний Анатолій Мусійович за укладання 
поетичної антології Вінниччини «Стоголосся» (2002). 

2005 - Рабенчук Володимир Семенович за книгу 
вибраного «Мріяння зорі» (2004). 

2006 - Мельник Віктор Іванович за збірку інтимної 
лірики «Вибрані ночі» (2006). 

2007 - Перебийніс Петро Мусійович за ліричну дилогію 
«Чотири вежі» (2004).  

2008 - Гнатюк Ніна Юхимівна за книгу віршів різних 
років «Вересневі багаття» (2007). 
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2009 - Зарицький Петро Анатолійович за книги поем та 

віршів «Білий димар» (2007) та «Діти чорноземів» (2008).  
2010 - Тарнашинська Людмила Броніславівна за книгу 

новел, оповідань, маленьких повістей «Парасоля на кожен 
зонт» (2008).  

2011 - Чорногуз Олег Федорович за сатиричні романи 
«Золотий Скарабей» (2007) та «Примхи долі» (2007).  

2012 - Борецький Віталій Васильович за збірку поезій 
«Гербарій янголів» (2009).  

2013 - Гарвасюк Василь Юрійович за книгу вибраного 
«Вішневий рід» (2013).  
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Заголовок з екрана. 

 
Михайло Коцюбинський. Життєвий і творчий шлях. 

Еволюціясвітогляду. Перші твори [Електронний ресурс] / 
Xvatit.com.- Режим доступу:http://school.xvatit.com/ 
index.php?title=Михайло_Коцюбинський._Життєвий_і_творч
ий_шлях._Еволюція_світогляду._Перші_твори, вільний .- 
Заголовок з екрана. 
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Михайло Коцюбинський - боротьба та 
смиренністьсонцепоклонника [Електронний ресурс] / 
YouTube .- Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=uv8EtGPl79U, вільний .- 
Заголовок з екрана. 

 
Осяяний сонцем (М. Коцюбинський)[Електронний 

ресурс] / Глас .- Режим доступу:http://glas.org.ua/projects/ 
teleportret/kocubinsky.html, вільний .- Заголовок з екрана. 
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