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«Істина приходить 

 надто пізно і дається надто болісно, 

 щоб радіти її відкриттю!»  

 
Григір Тютюнник – один із небагатьох, хто ніс у душі відчуття внутрішньої 

свободи. А за незалежність та поривання до свободи – плата особливо велика. 

 

1. Життєвий і творчий шлях Григора Тютюнника 
 

Григір Тютюнник народився 5 грудня 1931 р. в селі Шилівка Зіньківського району 

на Полтавщині в сім'ї селян. 

 

Батько Григора, заарештований органами НКВС у 1937 р., із заслання не 

повернувся. Мати вийшла вдруге заміж, а малого Григора забрав до себе на Донбас 

батьків брат — Филимон Васильович Тютюнник, у родині якого й виховувався майбутній 

письменник. 

 

У 1938 р. Григір пішов до школи в український перший клас, який нараховував сім 

учнів, а тому через деякий чає був розформований, і хлопця перевели в російський клас. З 

того часу і до 1962 року, як зазначав сам Тютюнник, він розмовляв, писав листи (іноді 

оповідання) виключно російською мовою. 

 

У 1942 р. Григір змушений був пішки йти до матері на Полтавщину, адже тітка не 

могла сама прогодувати сім'ю (дядько Филимон був у цей час на фронті). 

 

Після п'ятого класу Григір навчався в Зіньківському ремісничому училищі № 7, 

закінчивши його працював на Харківському заводі ім. Малишева, але захворів на легені, 

повернувся до Шилівки, не відпрацювавши належних трьох років, за що відсидів 4 місяці 

в колонії. Як вийшов, повернувся у Донбас, будував Миронгрес, слюсарював. 

 

У 1951 р. Тютюнник пішов до армії, служив у морфлоті радистом на Далекому 

Сході. Після демобілізації закінчив вечірню школу, працював токарем у вагонному депо. 

 

У 1957–1962 pp. майбутній письменник навчався в Харківському університеті на 

філологічному факультеті. 

 

Першу новелу «В сумерки» написав російською мовою і надрукував її в журналі 

«Крестьянка»у 1961 р. Після смерті старшого брата Григорія Тютюнника (автора роману 

«Вир») переклав свої «Сумерки» українською мовою і з того часу писав лише нею. 

 

У 1963 р. Григір Тютюнник переїхав до Києва, працював у «Літературній Україні», 

потім у сценарній майстерні кіностудії ім. О. Довженка, де написав сценарій за романом 

«Вир», працював у видавництвах «Радянський письменник», «Молодь», «Дніпро», 

«Веселка». 

 

У 1966 р. вийшла його перша книжка «Зав'язь». 

 

Наступна книжка «Деревій» (1938 р.) була відзначена премією всесоюзного 

конкурсу, оголошеного «Литературной газетой». 
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У 70-х pp. — побачили світ книги новел Григора Тютюнника «Батьківські пороги», 

«Крайнебо», «Коріння», повісті «Климко», «Вогник далеко в степу», збірки для дітей 

«Степова казка», «Ласочка», «Лісова сторожка». Письменник перекладав з російської 

мови, зокрема твори свого улюбленого автора — В. Шукшина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За книги «Климко», «Вогник далеко в степу» у лютому 1980 р. Г. Тютюннику 

присуджено премію імені Лесі Українки. 

 

7 березня 1980 р. письменник наклав на себе руки. 

 

Джерело: http://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=1695 

 

2. Секрет успіху Григора Тютюнника  

 

Один молодий автор почав просити, щоб Григір Михайлович поділився секретами 

творчості. «Ніяких секретів нема», — каже Тютюнник. — «Я прочитав вашу новелу «Іван 

Срібний». Як усе там природно, просто не можна відірватися», — говорить молодик. — 

«Слухайте, голубе, я знаю ваш рід, ви ніколи не знали нестатків. Ви ніколи не мерзли 

серед голого степу в завірюху, коли йдеш на свиноферму.  

А йдеш туди, бо там твоя тьотя зварить картоплі свиням, то й тобі щось перепаде. І 

ти йдеш, бо вдома — ні крихти. Ви не зрозумієте цього, бо такого не пережили». — «Та 
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все ж таки секрети творчості є?» — «Є! — з притиском каже Григір. — Передаю секрет: 

біль. Повна душа болю». 

Джерело: http://dovidka.biz.ua/grigir-tyutyunnik-tsikavi-fakti/  

3. Григір Тютюнник цитати  
 

 Життя справді складне, і єдиний у нього підручник — досвід. 

 Щоб шанувати, треба мати талант; щоб заздрити, таланту не треба. 

 Знати людину глибоко — страшно.  

 Іноді я відчуваю людину, як рана — сіль.  

 Людина, що знехтувала добром інших, зневажила його в собі.  

 Сердяться слабкі душі, сильні — ненавидять або прощають.  

 Чоловіки! Ви проклинаєте жінку і боготворите матір. Чи немає в цьому 

суперечності?  

 Не суди по генералу про життя солдатів.  

 Немає загадки таланту. Є вічна загадка любові.  

 Шукати гармонії всезагальної — шукати на денному небі зірки.  

 Вам не вистачає ріки, а мені й краплі достатньо.  

 Істина приходить надто пізно і дається надто болісно, щоб радіти її 

відкриттю!  

 Образа притаманна слабким.  

 Найстрашніше для людини — сама людина.  

 Любов — це одне з найкращих психічних захворювань.  

 Найздібніша людина та, яка зуміє вчасно і точно визначити свої здібності.  

 Мрія дає нуль, якщо її не зробити життям.  

 І захотілося раптом, щоб коли помру, крізь прах мого серця проріс дубовий 

корінь, а з нього вимахав могутній дуб і щоб гілля його пішло на кілки — 

бити тупих і немічних серцем людей.  

 Зустріч з величчю робить нас скромнішими.  

 Читати — найдешевше і найкорисніше задоволення на Землі.  

 Якщо тебе ніколи не охоплювало бажання обійняти всю землю, приласкати 

бродячого собаку, підняти з землі зірваний листок і цілувати його — значить 

ти ще не любив.  

 Краще різка відвертість, ніж зрадницька мовчанка.  

 Хороша книга та, після якої відчуваєш, що порозумнішав або став краще.  

 Мій секрет творчості: біль. Повна душа болю.  

 Так я ж написав тільки напівправду життя — і мене викидають з літератури. 

А якби я написав усю правду, то що — мене вбити треба?  

 Вам не вистачає ріки, а мені й краплі достатньо. 

Джерело: http://dovidka.biz.ua/grigir-tyutyunnik-tsitati/  

4. Цікаві інтернет-ресурси  

Біленко, Володимир. А щирості йому позичати не доводилось : 5 грудня минає 

78 років від дня народження Григора Тютюнника : [життєвий і творчий шлях 

письменника] / Володимир, Біленко // Журавлик. – 2009.- № 12( грудень ). – С.6-7.  

 

Вітренко, Р. І. Григір Тютюнник : [ біографія і характеристика творів 

письменника ] / Р. І. Вітренко // Дніпрова хвиля : хрестоматія нововведених творів до 
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шкільних програм / за ред. П. П. Кононенка; упоряд. В. Я. Неділько. – К., 1992. - С. 751-

756.  

Вічна загадка любові : літературна спадщина Григора Тютюнника; спогади про 

письменника / упоряд. та приміт. А. Шевченка. – К.: Рад. письменник, 1988. - 495 с. 

Книга містить автобіографію, щоденники, листи, інтерв’ю письменника, спогади про 

нього його рідних та друзів. 

Гончар, Олесь. Живописець правди : [передмова] / Олесь, Гончар // Тютюнник, 

Григір. Твори : у 2-х кн. Кн. 1: оповідання / Григір, Тютюнник; упоряд. А. Шевченко . – К. 

: Молодь, 1984. – С. 5-10. 

Григір Тютюнник : [біографічний нарис та огляд творчості] / Усі українські 

письменники / упоряд. Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. – Х., 2009. – С. 119-124. 

Григір Тютюнник : [біографія] // Веселка : антологія української літератури для 

дітей : в 3-х т. Т.3 : проза . – К., 1985. – С. 610-611. 

Григір Тютюнник : [біографія] // Тютюнник, Григір. Вибрані твори : навч. посіб. / 

Григір, Тютюнник; упоряд., передм., приміт. П. П. Засенка; іл. П. Х. Ткаченка. – К., 2006. 

– С. 27-28. 

Дончик, В. Любов і біль : [біографія і аналіз творчості письменника] / В. Дончик / 

Тютюнник, Григір. Облога : вибрані твори / Григір, Тютюнник; упоряд., передм. та 

приміт. В. Дончика. - 3-тє вид. – К., 2005. – С. 5-23. 

Засенко, Петро. Світло невпокореної душі : [характеристика творчості 

письменника] / Петро, Засенко // Тютюнник, Григір. Вибрані твори : навч. посіб. / Григір, 

Тютюнник; іл. П. Х. Ткаченка. – К., 2006. – С. 3-26. 

Мороз, Л. З. Григір Тютюнник : нарис життя і творчості / Л. З. Мороз. – К.: 

Дніпро, 1991. -  207 с., іл. – (Літературний портрет). 

Пропонована книжка містить спостереження над тим, як громадянська мужність і 

прозорливість митця, помножені на надзвичайну самовимогливість, вели до створення 

літературних шедеврів. 

Тютюнник Григір Михайлович : [характеристика основних творів та біографічні  

дані] // Усі письменники і народна творчість : довідник. – К., 2007-2008. – С. 325-329. 

 

Джерело: http://rdobd.com.ua/index.php?Itemid=59&catid=39:2010-08-30-14-24-

37&id=150:-doc&option=com_content&view=article 

 

5. Ключові слова 
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