
2 лютого 2012 року (2. ІІ. 1812 – 15. ХІІ. 1848) минуло 200 років від дня 
народження  Євгена  Павловича  Гребінки  -  байкаря,  письменника, 
перекладача, педагога, громадського діяча.

Народився  на  хуторі  Убіжище  (нині  в  складі  с.  Мар’янівка 
Гребінківського  р-ну  Полтавської  області).  Походив  зі  старовинного 
козацько-старшинського  роду  Граб’янок.  Закінчив  1831  р.  Ніжинську 
гімназію вищих наук. Після кількох місяців служби у 8-му Малоросійському 
козацькому  полку  вийшов  у  відставку,  займався  літературною  працею  в 
своєму  маєтку.  З  1834  р.  проживає  в  Санкт-Петербурзі,  працював 
чиновником,  викладачем  у  військових  навчальних  закладах,  розпочав 
літературну  діяльність.  У  1834  р.  опублікував  збірник  «Малороссийские 
приказки»,  створив гурток української  літературно-мистецької  інтелігенції. 
Від 1837 р. повністю зосередився на викладацькій роботі. Через І. Сошенка 
познайомився  з  Т.  Шевченком,  сприяв  викупові  того з  кріпацтва,  допоміг 
видати  «Кобзар»  (1840).  Перу  Євгена  Гребінки  належать  «Рассказы 
пирятинца» (1837), історична повість «Ніжинський полковник Золотаренко» 
(1842),  роман  «Чайковський»  (1843),  романтична  поема  «Богдан»  (1843), 
низка переспівів українських народних пісень, ліричних віршів українською і 
російською мовами, деякі з них стали популярними піснями та романсами – 
«Ні мамо, не можна нелюба любити», «Очи черные, очи страстные», та ін. 
У 1841  р.  підготував  і  видав  один  з  перших  українських  альманахів 
«Ластівка».  Є.  Гребінці  належить  перший  повний  український  переклад 
«Полтави» О. Пушкіна (в бурлескно-травестійному стилі). 

Помер у Санкт-Петербурзі (1848), перепохований в с. Мар’янівка.
Центральний  державний  архів-музей  літератури  і  мистецтва  України 

зберігає ряд документів, пов’язаних з Євгеном Павловичем Гребінкою. Дані 
документи являють собою дослідження, розвідки, нариси, замітки, доповіді з 
життя  і  творчості  Є.  Гребінки,  з  фондів  українських  літературознавців, 
письменників,  лексикографів,  бібліографів,  які  зберігаються  в  ЦДАМЛМ 
України.

Виписки про життя і творчість Є. Гребінки, списки творів, зберігаються 
у фондах літературознавця М. Новицького (ф. 1, оп. 1, спр. 120), та у фонді 
літературознавця,  поета,  перекладача,  М.  Зерова  (ф.  28,  оп.  1,  спр.  63). 
Виписки  з  архівних  документів  Є.  Гребінки  зроблені  літературознавцем 
Л. Стеценком  (ф.  79,  оп.  1,  спр.  210),  рукописна  копія  листа  Є.  Гребінки 
редактору «Ведомостей Санкт – Петербургской городской полиции» (ф. 1, 
оп.  1,  спр.  144).  Літературознавець  Л.  Стеценко  присвятив  дві  статті 
письменнику – «Є.  Гребінка в російській літературі» (ф.  79,  оп.1,  спр.  2), 
«Гребінка і театр» (ф. 79, оп. 1, спр. 228).

Статті  про  митця:  О.  Дяченко  «Видатний  український  байкар», 
О. Кисельов «Євген Гребінка» (ф. 249, оп. 1, спр. 82), статті про Є. Гребінку 
до  ювілейних  дат  А.  Каспрука,  А.  Сенкевича,  Є. Трутня  з  фонду  поета 



П. Тичини (ф.  464,  оп.  1,  спр.  12622),  Ф.  Скляра (ф. 987,  оп.  1,  спр.  203), 
В. Микитася (ф. 1052, оп. 1, спр. 2).

Доповідь  літературознавця  П.  Волинського  «Майстерність  Гребінки 
-байкаря»,  1962  (ф.  846,  оп.  1,  спр.  40),  видатний український бібліограф 
М. Плевако  зробив  біографічний  огляд  і  бібліографічний  перелік  творів 
Є. Гребінки,  1920-і  (ф.  271,  оп.  1,  спр.  40).  Лексикограф,  фольклорист 
І. Гурин підготував «Словник Євгена Гребінки», 1982 (ф. 909, оп. 1, спр. 12), 
цікавою є робота літературознавця А. Костенка «Є.П. Гребінка у спогадах та 
критиці» (спогади сучасників, список публікацій, виписки, 1960-і (ф. 1116, 
оп. 1, спр. 19).

Образотворчі  документи  представлені  ілюстраціями  художника 
Ю. Северина до байок Є.  Гребінки (ф. 1056, оп.  1,  спр.  4),  та  фотокопією 
гравюри з зображенням Є. Гребінки (ф. 271, оп. 1, спр. 300).

Шановні  друзі,  якщо  Вас  зацікавили  документи,  пов’язані  з  Євгеном 
Павловичем Гребінкою, звертайтесь, будемо раді співпраці.


