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У цьому році виповнюється 200 років від дня народження українського 

письменника Констянтина Даниловича Думитрашка, який народився  у  

м. Золотоноші Полтавської губернії у 1814 році, в сім’ї священика.  

Закінчивши Переясловську бурсу та Полтавську духовну семінарію вступає до 

Київської духовної академії, яку закінчує  зі званням магістра. Протягом 30 років 

викладає російську словесність в Київській духовній семінарії. 

У 1870 році К.Думитрашка обирають до вченої ради Київської духовної 

академії, а з 1872 року й до самої смерті він працює бібліотекарем цього закладу. 

Мав неабиякий хист до музики та малярства. Брав активну участь в 

упорядкуванні та оформленні академічної зали академії. Ним було написано ряд 

портретів до цієї зали, зокрема, портрет Петра Конашевича Сагайдачного. 

Найповніше проявилося його обдаровання в літературі. 

Найбільш відомими його творами є травестійна поема «Жабомишодраківка» 

поезія, «До чорних очей», балади «Змій», «Дніпро», «Поминки», «Доля» та інші. 

Помер у 1886 році у Києві. 

У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України 

зберігається фонд Костянтина Даниловича  Думитрашка за № 45, оп.1, од.зб.24, 

який передала онука письменника Н.Думитрашко у 1968 році. Він складається із 

віршів, байок, оповідань, статей,світлин. 

Творчі документи містять рукописні твори К.Думитрашка. Це, насамперед, 

його поезії «Что за чудесная звезла горит на небесах полночных?», «Малоросийские 

стихотворения», «Щедрівка», «Сірко», «Акростих». 

Матеріали до біографії висвітлюють сторони життя та службової діяльності 

К.Думитрашка. Це такі документи, як «Метрична виписка», «Формулярний список 

про службу», диплом про закінчення Київської духовної академії, членський білет 

Богоявленського братства для надання допомоги бідним студентам при Київській 

духовній академії та ін. Зазначені документи мають пізнавальну істерико-культурну 

цінність для києвознавців. 

Серед матеріалів про митця - послужний список, рукописний вірш, 

присвячений пам’яті К.Думитранка, а також стаття М.Пономаренка «Перший 

золотоніський поет». 

Певний інтерес викликають образотворчі документи. Це, в основному, 

світлини рідних, друзів Думитрашка, серед них і світлина самого творця 

«Жабомишодраківки». 

Ознайомитися з архівними документами К.Думитрашка можна в читальному 

залі ЦДАМЛМ України, який працює з 10 до 17 год., крім суботи та неділі. 
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