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Євген Павлович Гребінка –
відомий український письменник,
автор пречудових українських
байок, ліричних поезій, прозових
творів. В його байках у першу чергу
відбилися соціальні суперечності
тогочасної дійсності.

Творець українського
байкарства

Гребінка Є. П. Вибране / Є. П.
Гребінка. – К.: Музична
Україна, 1977– 223 с.
До книжки ввійшли байки
Є. Гребінки, спрямовані проти
жорстокої поміщицької сваволі, несправедливості царського
суду, потворних явищ суспільного ладу, кращі поезії українською та російською мовами,
повість «Кулик», роман
«Чайковский».

Гребінка Є. П. Твори: У 3-х томах / Є.
П. Гребінка; Ред. В. Л. Микитась . - К.:
Наукова думка, 1980.Т. 1 : Байки, поезії, оповідання, повісті .– 1980. – 559 с.
Т. 2: : Прозові твори. – 1981.- 742с.
Т. 3: Повісті, оповідання, нариси,
статті, рецензії, листи. – 1981.- 690 с.
Літературна спадщина Є. П.
Гребінки досить різноманітна:
байки, вірші, переклади й переспіви, повісті, романи, оповідання,
нариси. Це все можна знайти у з-х
томному зібранні творів Є. П.
Гребінки.
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навчався у Ніжинській гімназії вищих наук
(1825 – 1831)
210 - річниця від дня народження українського
письменника, педагога, видавця, перекладача,
громадського діяча

Євгена Павловича Гребінки
(1812-1848)
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Гребінка Є.П. Вибране: байки,
поезії, переклади / Є.П. Гребінка,
Л.І. Глібов. Вибране. – Донецьк :
Донбас, 2007. – 192 с.
Літературну славу Гребінці
принесли байки: «Ведмежий
суд», «Зозуля та снігир»,
«Сонце да вітер» та інші. Наслідуючи кращі літературні й
фольклорні традиції, вправно
користуючись досвідом попередників,
Гребінка-байкар збагатів свої
байки українським колоритом.

Гребінка Є. П. Чайковський : Романи та повісті / Є. П. Гребінка. – К.:
Дніпро, 1966. – 511с.
Серед російських творів Гребінки слід
відзначити роман « Чайковский», один з
кращих у його прозовому доробку. Роман
як і інші твори Гребінки на українську
тематику, тісно пов’язаний з фольклорними джерелами, з народно-пісенною
творчістю, з якою письменник був добре
обізнаний ще з дитячих років.
Провідний пафос роману «Чайковский»утвердження демократичних основ
Запорізькоії Січі, де виховується
справжні герої-патріоти, яким і постає
з твору головний герой – Олексій Попович – Чайковський.

Гребінка Є. П. Вибрані твори / Є. П.
Гребінка; Передм. та прим. С. Зубкова. – К.: Дніпро, 1980. – 368 с.

До книжки ввійшло все краще з
творчої спадщини відомого українського письменника Євгена Гребінки
(1812 – 1848 ) – байки, поезії українською та російською мовами, повісті та
історичний роман «Чайковский».
Спрямовані проти поміщицької сваволі, несправедливості царського суду,
потворних явищ тогочасного суспільного ладу, вони відзначаються теплотою і щирістю почуттів, повагою до
простого люду.

Гребінка Євген Павлович
Письменник та байкар Євген Гребінка прожив 36 років. Майже
половину життя займався літературною діяльністю. За 15 років
надрукував понад 50 повістей, романів та оповідань.
1. Євген Павлович Гребінка народився на хуторі Убіжище Пирятинського повіту. Батько письменника був штаб-ротмістром,
учасником війни 1812 року. Початкову освіту хлопець здобував
вдома. З 1825 навчався у Ніжинській гімназії вищих наук, де й почав писати вірші.
2. 1829 року розпочав перекладати українською поему Олександра Пушкіна "Полтава". Разом з товаришами-гімназистами
створював студентську бібліотеку, видавав рукописні журнали
"Аматузія" та "Пафія".
3. 1831 року, після закінчення гімназії, Гребінка повернувся додому. У цей час пережив особисту драму через любов до сестри
товариша з гімназії. Описав її у "Записках студента". Цього ж
року на сторінках "Украинского альманаха" в Харкові під псевдонімом Е. Гребенкин вийшов його перший друкований твір "Рогдаев
пир".
4. 1834 року Гребінка переїхав до Петербурга. Викладав там
російську словесність у військових училищах. Писав батькам: "Тіло моє було в столиці, а душа далеко − в рідному степу,
під солом'яною покрівлею маленького будиночка".
5. У червні 1835 року Іван Сошенко познайомив Гребінку з Тарасом Шевченком. Євген Павлович підтримував Шевченка матеріально, допомагав із самоосвітою, долучився до викупу поета з
кріпацтва.
6. Гребінка збирав твори українською мовою й випускав їх у додатках до журналу "Отечественные записки". Однак у 1839-му
видавець Андрій Краєвський відмовився публікувати додатки
українською. Згодом із зібраних матеріалів Гребінка уклав альманах "Ластівка".
7. У 1842 році письменник відвідав село Рудка. Там написав
відомий романс "Очи чёрные", присвятивши його своїй коханій –
Марії Василівні Ростенберг.
"Очи черные, очи страстные,
Очи жгучие и прекрасные!
Как люблю я вас!
Как боюсь я вас!"
8. 1843 року Євген Гребінка разом із Шевченком побував у маєтку Тетяни Вільхівської в селі Мосівці. Того ж року в журналі
"Отечественные записки" надрукували роман "Чайковський" з
епіграфами із творів Тараса Григоровича.
9. Помер літератор від туберкульозу 15 грудня 1848 року у Санкт-Петербурзі. Його прах перевезли і поховали на батьківщині –
біля хутора Убіжище.
10. Українською мовою усі твори Євгена Гребінки вперше опублікували 1878 року.

Гребінка Є. П. Вибрані твори/ Є. П.
Гребінка. – К.: Дніпро, 1971. – 277с.

До цієї збірки ввійшли байки Є.
Гребінки, спрямовані проти жорстокої поміщицької сваволі, несправедливості царського суду, потворних явищ
суспільного ладу, кращі поезії українською і російською мовами. А також
прозові твори з життья українського
козацтва ХVI – ХVII ст.

Гребінка Є. П. Ведмежий суд: Вибрані твори. Для серед. шкіл. віку / Є.
П. Гребінка; Мал. Ю. В. Северина;
Перед. Б. А. Деркача. – К.: Веселка,
1982. – 200 с.
В Збірник класика української
дожовтневої літератури ввійшли
антикріпосницької байки, ліричні
вірши, а також повість «Кулик»
та роман «Чайковский» , написані
російською мовою.
В повісті автор правдиво зображає поміщиків, співчуває кріпакам;
роман присвячений боротьбі українського народу проти іноземних
загарбників.

Гребінка Є. П. Вибрані твори/ Є. П.
Гребінка – К.: Дніпро, 1976. – 525 с.
До однотомника Є Гребінки вміщено
все краще з творчого доробку письменника, що ввійшло в скарбницю культурних надбань українського народу.

