
23 січня минає 110 років від дня народження українського поета 
Павла Матвійовича Усенка (1902-1975).

 Народився  майбутній  поет  в  с.  Заочіпському  Царичанського  р-ну 
Дніпропетровської обл. в селянській родині.

 Закінчивши вищу початкову школу у м. Верхньодніпровську в 1920 р., 
вирушає на навчання. Спочатку він вчиться на 3-місячних курсах соціального 
виховання  в  м.  Полтаві,  після  них  закінчує  курси  шкільних  інструкторів. 
Весною 1921р. Павло Усенко повертається до Кобеляцької повітнаросвіти і 
працює  завідувачем  відділу  дошкільного  виховання  дитячих  будинків, 
головою комісії  неповнолітніх правопорушників та в комісії  по боротьбі з 
безпритульністю. 

Працюючи  в  газеті  «Червоний  юнак»,  П.Усенко  друкує  ряд  своїх 
поетичних творів на літературних сторінках. Крім поезій, він пише нариси та 
оповідання.  Перша  книжка  поезій  «КСМ»  вийшла  у  м.  Харкові,  куди 
П.Усенко переїхав на початку 1924 року разом з редакцією газети «Червоний 
юнак»,  яка  перетворилась  в  республіканський  молодіжний  орган,  навколо 
якого  групуються  молоді  письменники,  що  пізніше  утворять  Полтавську 
філію Спілки письменників «Плуг».

 У 1926 р. утворилась літературна організація і журнал «Молодняк», 
яку  очолив  П.Усенко,  ставши  головним  редактором  журналу  під  тією  ж 
назвою.

 У 1930-х рр. окремими виданнями вийшли збірки віршів і поем поета: 
«Поезії»/1939/, «Третя книжка» /1936/, «Шість» /1940/.

З перших днів війни Павло Усенко стає військовим корреспондентом 
газети «Радянська Україна». Під час війни поет видав збірки «За Україну» /
1941/,  «Клянись» /1942/,  «Весна»  /1943/,  «З  вогнищ боротьби»/1944/.  Брав 
безпосередню участь у боях з німецькими фашистами під час оборони мм. 
Києва, Харкова, Сталінграда, Донбассу. Визволяв країни Європи: Румунію, 
Болгарію, Югославію.

 У повоєнне десятиріччя вийшли збірки «Дорогами юності»/1950/, «На 
зелених берегах»/1954/, «Листя і роздуми» /1956/, «Із зошитів життя» /1959/, 
«Пісня розбуджених літ» /1962/.  Тематика останніх збірок Павла Усенка – 
роздуми над життям, над шляхом, пройденим  країною і поетом, спогади про 
неспокійну юність.

Помер П.Усенко 4 серпня 1975 р.
Документальні  матеріали  фонду  П.М.  Усенка  були  передані  архіву 

-музею протягом 1975-1997 рр. самим фондоутворювачем та сином і дочкою 
поета.  Внаслідок  чого  був  укладений  опис  справ  постійного  зберігання. 
(Ф.593, оп.1, од.зб. 589, др. пол. XIX ст.-1997).



Особовий  фонд   Павла  Матвійовича  Усенка  складається  з  таких 
розділів: творчі матеріали, листування, матеріали до біографії, образотворчі 
матеріали.

Один з найбільш об’ємних розділів фонду – творчі матеріали.
Серед них  –  автограф  поеми  «Шість»,  1936.(ф.  593,  оп.1,спр.1); 

підбірка  «Вірші  з  військового  щоденника»,1941-1945.Маш.(ф.  593, 
оп.1,спр.6);  збірка  «Листя  і  роздуми»,  1956.  Автограф,  маш. з  авторською 
правкою.(ф.  593,  оп.1,спр.7);  зошити  з  віршами  та  окремі  вірші,  1922-
1975.Автограф.(ф.  593,  оп.1,спр.8-17);  статті  про  письменників  та  на 
суспільно – політичні теми, спогади, виступи, 1927-1977.Автограф.(ф. 593, 
оп.1,спр.22-28).  Окреме  місце  займають  військові  кореспонденції  з 
фронту,1941-1945.  Автограф.  (ф.  593,  оп.1,спр.9,13).  У  фонді  знаходиться 
велика кількість записних книжок і щоденникових записів, що охоплюють 
майже весь життєвий і творчий шлях поета,  1925-1975.(ф. 593, оп.1,спр.78-
102)

Епістолярна  спадщина  представлена  листами:  Бажана  М.П.,  (ф.  593, 
оп.1,спр. 104) Вишеславського Л.М.,  (ф. 593,  оп.1,спр. 154) Ісаєва І.Г.,  (ф. 
593, оп.1,спр.215) Клоччі А.В., (ф. 593, оп.1,спр. 226) Копиленка О.І., (ф. 593, 
оп.1,спр. 239) Муратова І.Л., (ф. 593, оп.1,спр. 286) Новицького О.М., (ф. 593, 
оп.1,спр. 291)  Сосюри В.М. .(ф. 593, оп.1,спр.356) та ін.

Серед образотворчих матеріалів – індивідуальні фотографії  П.Усенка 
та в групі з Блакитним В.М., Малишком А.С., Рильським М.Т, Софроновим 
А.В., Тичиною П.Г., 1920-1970.(ф. 593, оп.1,спр.513-544) та ін. 


