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До 150-річчя від дня  народження 
неперевершеного майстра худож-
нього слова Михайла Коцюбинсь-
кого  



  
 
У м'яких, сердечних тонах він завжди гово-
рив про людей. Найбільш любив говорити 
про Україну, про її природу, про українсь-
кий народ, сумував з приводу його малопи-
сьменності, але був переконаний, що неза-
баром все зміниться… 

М. Стражеско 



 
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

    Михайло Коцюбинський народився 17 вересня 1864 ро-
ку у Вінниці. Батько його працював дрібним службовцем.  
Мати, Гликерія Максимівна Абаз, дуже любила сина, вкла-
дала в нього всю душу. 
  Дитинство і юність письменника минули в селах і містеч-
ках Поділля. Навчався у Барській народній школі (1875), а 
потім у Шаргородському духовному училищі.У 1891 році 
Коцюбинський склав іспит на народного вчителя і почав 
учителювати по подільських селах. 
  Учителюючи, М. Коцюбинський знайомив дітей, їхніх бать-
ків з українською літературою, писав оповідання про дітей. 
Разом з тим молодий письменник записував народні пісні, 
зокрема пісні й легенди про Кармалюка, надаючи великої 
ваги народнопоетичним творам в освіті й вихованні. Пер-
шим друкованим твором М. Коцюбинського став вірш для 
дітей “Наша хатка”(1890). 
     З 1898 року письменник оселяється в древньому Черні-
гові, отримавши роботу в земській управі. Цей період жит-
тя і творчості М. Коцюбинського особливий. Навколо нього 

гуртується чернігівська ін-
телігенція.  
 Саме тут, у Чернігові, М. 
Коцюбинський написав 
свої найкращі твори “Fata 
morgana”, “ Intermezzo”, “В 
дорозі”, “Сон”. З 1899 року 
у Львові починає виходити 
зібрання його творів, що 
було завершено сьомим 
томом у 1913 році. 

  Рідна садиба Коцюбинського у Вінниці, нині музей письменника  



    
  У 1905 році М. Коцюбинський подорожує країнами 
Центральної та Західної Європи, відвідує Австрію, Німе-
ччину, Італію, Швейцарію. Після повернення  багато пра-
цює.  
   Останні роки життя великого письменника позначені рі-
зким погіршенням  здоров′я, загострення хвороби серця.  
   Улітку 1910 року, повертаючись з-за кордону, М. Коцю-
бинський заїхав у карпатське село Криворівно. Вражен-
ня, які охопили його від знайомства з побутом, людьми, 
мовою, традиціями цієї землі, заворожили його. Свої 
враження він увічнив чудовим твором “Тіні забутих пред-
ків” (1911р.).  
   У жовтні 1912 року Коцюбинський поїхав на лікування 
до Києва, а в січні 1913 року повернувся до Чернігова, де 
й помер 25 квітня. 
  Поховано Михайла Коцюбинського на Болдиній горі в 
Чернігові, де він так любив відпочивати, милуючись кра-
сою Придесення.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Могила Михайла Коцюбинсь-
кого 
 
                  



    Сучасник письменника, критик С. Єфремов так сказав 
про нього: «Людина культурна, до найменших подро-
биць, європеєць з голови до п'ят … був справжнім арис-
тократом Духа без жодного силування з свого боку…» 
   Коцюбинський був дуже акуратний, благородний, внутрі-
шньо дисциплінований. Знав дев'ять іноземних мов, се-
ред яких грецька, кримська, циганська. Його називали Со-
нцепоклонником і Соняхом, бо над усе любив сонце , кві-
ти і дітей. У своїх відомих на весь світ творах він оспіву-
вав цвіт яблуні, жайворонкову пісню, дитячі очі, малював 
словом людську біду і красу. 
 
 

 
Музей М. Коцю-
б и н с ь к о г о  в 
Чернігові 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Пам′ятник М.М. Коцюбинському у 
Вінниці 
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 Він залишив усім нам… найвищий заповіт: ніко-
ли не розминатися з людиною і завжди бути вір-
ним рідному народові, правді, соціальній справе-
дливості й свободі.  

П. Тичина. 


