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Григорій Андрійович В’язовський. 1919-2019 (до 100-річчя від 

дня народження) : біобібліографічний нарис / Баштанська центральна 

район. б-ка; Відп. за вип. Г. І. Борщевецька; Уклад. Н. В. Іщенко. – 

Баштанка, 2019. – 12 с. 

 

У 2019 році виповнюється 100 років від дня народження Г. А. 

В’язовського – літературознавця, критика, поета, уродженця с. 

Полтавка Херсонської губернії (нині м. Баштанка Миколаївської 

області). Біобібліографічний нарис надає коротку інформацію про 

життєвий і творчий шлях нашого земляка; перелік основних праць 

науковця та літератури про нього. До видання увійшли інформаційні 

джерела, що входять до бібліотечного фонду ЦБС, та вибірково ті, 

що виявлені за допомогою бібліографічних покажчиків. Документи 

подано у зворотно-хронологічному порядку. Це видання на вичерпну 

повноту не претендує. 

Посібник розрахований на бібліотекарів, учнів старших класів, 

краєзнавців, вчителів, які ведуть уроки літератури рідного краю у 

навчальних закладах району. 

 

 

 

 

 

 



 

Григорій Андрійович В’язовський 

народився 2 лютого 1919 року в с. Полтавка 

Херсонської губернії (нині м. Баштанка) у 

селянській родині. Батько – Андрій Федотович, 

мама – Євдокія Григорівна. Тяжким було 

дитинство у малого Григорія. Батько привчав 

його до роботи з шести років. Хлопчик дуже 

важко працював на полі, як справжній селянин. 

Крім нього, у сім’ї було ще троє дітей - сестри 

Оля і Маруся, брат Марко. Батько категорично 

відмовлявся вступати в колгосп, а тому у 1930 році його засуджено як 

куркуля, а Григорія вигнали зі школи як сина куркуля. Десятирічний 

хлопчик потрапляє в Одесу, де знайшов притулок у рідної тітки. 

Після закінчення навчального року він знову повертається до 

Баштанки. Навесні 1933 року повернувся, по амністії, батько. 

Виявилося, що його не було за що судити. 

У 1934 році сім’я В’язовських переїхала до Кривого Рогу, де 

батько влаштувався на шахту. Григорія віддали до залізничного 

фабрично-заводського училища. Йшов 1937-й рік… Григорія з 

училища було відраховано, з тієї ж причини, що і зі школи. Тому 

навчання закінчував у десятирічці. Пробував сили в поезії, 

друкувався в дніпропетровському журналі «Дружна ватага», його 

навіть примітили, як талановитого початківця. 

1938-й рік. Григорій В’язовський приїхав до Одеси з наміром 

вступити до Одеського медичного інституту, бо було страшенне 

бажання стати або хірургом, або психіатром. З собою возив книжки з 

хірургії і психіатрії. Згадує: по дорозі до медичного інституту зустрів 

хлопців з університету. Зав’язалася розмова, почитав їм свої вірші. 

«Йди до нас, в університет». Так став студентом філологічного 

факультету Одеського державного університету імені І. І. Мечникова.  

Війна застала його в бібліотеці в читальному залі по вулиці 

Гоголя, саме готувався до іспиту по зарубіжній літературі. Григорій 

В’язовський став курсантом Харківського військового училища 

хімічного захисту Червоної Армії. Учасник Другої світової війни з 

1944-го року. Воював Григорій Андрійович у складі військ 1-го 

Українського фронту. Війну закінчив на 

посаді керівника хімічної служби полку. 

Нагороджений бойовими орденами й 

медалями. 

Після демобілізації у 1946 році поновив 

навчання на філологічному факультеті, 

який закінчив у 1947 році й одразу вступив 

до аспірантури на кафедрі української 

літератури. Відтепер педагогічна та наукова 

кар’єра Григорія Андрійовича В’язовського 

пов’язана з Одеським університетом. 

На сайті філологічного факультету Одеського державного 

університету імені І. І. Мечникова читаємо: «У повоєнний час 

науковий авторитет факультету створювався працею професорів Н. І. 

Букатевича, С. П. Бевзенка, А. В. Недзвідського, Г. А. В’язовського, 

І. М. Дузя, А. К. Смольської, Ю. О. Карпенка, А. О. Слюсаря, С. П. 

Ільйова, В. В. Фащенка, Є. М. Прісовського, багатьох інших 

викладачів». Український вчений-літературознавець Клочек Григорій 

Дмитрович в одній із мемуарних публікацій наголошує: «Одеський 

філфак кінця п’ятдесятих – початку шістдесятих років був особливим 

серед усіх інших університетських філфаків України». І у цьому 

велика заслуга нашого земляка. 

У 1967 році на філологічному факультеті була організована 

кафедра теорії та методики викладання літератури. Організатором 

цієї кафедри і її завідувачем протягом двадцяти п’яти років був 

професор Григорій Андрійович В’язовський. 

Фото 1945 р. м. Одеса 



Григорій В’язовський був членом Спілки письменників СРСР як 

літературний критик; у різні роки був редактором та співредактором 

одеських літературних видань «Літературна Одеса» та «Горизонт». 

Працював завідуючим літературною частиною Одеського 

українського драматичного театру. 

Найбільшу увагу Григорія Андрійовича привертала таємниця 

художнього слова, внутрішня лабораторія письменника, бо дійшов 

для себе висновку, що психологія творчості – найголовніше, що 

визначає успіх чи невдачу письменника. Підсумки багаторічних 

досліджень творчої праці письменника знайшли своє відображення у 

книгах Г. А. В’язовського : «Письменник і життя» (1959), «Тарас 

Григорович Шевченко. Біографія» (1960, 1963), «Літературно-

художній тип і його прототип» (1962), «Специфіка творчого труда 

письменника» (1964), «Питання психології творчого труда 

письменника» (1966), «Орбіти художнього слова» (1969), «Від життя 

до художнього твору» (1979), «Творче мислення письменника» 

(1982), «Світ художньої літератури» (1987). 

Г. А. В’язовський, також, автор низки статей, присвячених 

творчості багатьох українських письменників. 

У науковому доробку вченого є і сторінки, присвячені 

дослідженню життя і творчості Тараса Григоровича Шевченка. 

Зокрема, його перу належить стаття про 

композицію поеми «Гайдамаки», яка не 

втратила своєї актуальності й сьогодні. Значний 

внесок в історію шевченкознавства залишила 

біографія Т. Г. Шевченка, виконана колективом 

співробітників кафедри української літератури 

Одеського державного університету імені І. І. 

Мечникова. Відповідальний редактор цього 

видання - Г. А. В’язовський. Четверту главу «Т. 

Г. Шевченко на засланні», також, написав 

доцент В’язовський Григорій Андрійович. 

У вересні 2014 року у Бердянську проходила Міжнародна 

наукова конференція, тема якої «У тридев’ятому царстві: феномен 

казки в літературі, фольклорі і медіа». У матеріалах конференції ми 

зустрічаємо посилання на роботу Г. В’язовського «Метод і стиль». Це 

говорить про авторитетність і актуальність праць нашого земляка. 

Як визначний дослідник психології творчості і художнього 

сприйняття Г. В’язовський увійшов до «Краткой литературной 

энциклопедии», «Української літературної енциклопедії», 

«Енциклопедії Сучасної України», біобібліографічного довідника 

«Письменники Радянської України. 1917-1987», антології-довідника 

«Письменники Одещини на межі тисячоліть», «Шевченківського 

словника», біографічного словника «Професори Одеського 

(Новоросійського) університету». 

Помер літературознавець 25 лютого 1996 року. Похований на 

Димитрівському кладовищі в Одесі. 

 

 

2 лютого 1919 р. - народився в с. Полтавка Херсонської губернії (нині 

м. Баштанка) у селянській родині. Батьки - 

Андрій Федотович і Євдокія Григорівна 

1934 р. - сім’я В’язовських переїхала до Кривого Рогу 

1937 р. - пробував сили в поезії, друкувався в дніпропетровському 

журналі «Дружна ватага» 

1938 р. - вступив до Одеського державного університету імені І. І. 

Мечникова на філологічний факультет, до початку війни 

закінчив три курси університету 

1942-1944 рр. - навчався у Харківському військовому училищі 

хімічного захисту Червоної Армії 



1944-1945 рр. – воював у складі військ 1-го Українського фронту 

1946 р. - демобілізувався, продовжив навчання в університеті 

1947 р. - закінчив філологічний факультет Одеського університету 

імені І. І. Мечникова, поступив в аспірантуру на кафедрі 

української літератури цього ж університету 

1949 р. - початок роботи у Одеському університеті імені І. І. 

Мечникова 

1949 р. - почав друкуватися як літературний і театральний критик 

1950 р. - був головним редактором альманаху «Літературна Одеса» 

1947–1951 рр. - працював завідуючим літературною частиною 

Одеського державного драматичного театру ім. Жовтневої 

революції (нині театр ім. В. Василька) 

1951 р. - закінчив аспірантуру при кафедрі української літератури 

Одеського університету імені І. І. Мечникова 

1954 р. - працює викладачем на кафедрі української літератури 

Одеського університету імені І. І. Мечникова 

1954 р. - захистив кандидатську дисертацію на здобуття вченого 

ступеню кандидата філологічних наук 

1955–1957 рр. працював відповідальним редактором альманаху 

«Літературна Одеса» 

1957 р. - присвоєне вчене звання доцента, завідуючий кафедрою 

української літератури 

1959 р. - вийшла книга «Письменник і життя» 

1960, 1963 рр. - вийшла книга «Тарас Григорович Шевченко. 

Біографія» (відповідальний редактор - Г. А. В’язовський) 

1962 р. - вийшла книга «Літературно-художній тип і його прототип» 

1962–1968 рр. - проректор з навчальної роботи 

1962 р. - член Національної Спілки письменників України 

1964 р. - виходить книжка «Специфіка творчого труда письменника» 

1966 р. - завідуючий кафедрою теорії і методики літератури 

1966 р. - виходить монографія «Питання психології творчого труда 

письменника» 

1967 р. - захистив докторську дисертацію «Специфічні 

закономірності творчого труда письменника», доктор 

філологічних наук 

1967 р. - організував і очолив кафедру теорії літератури (завідувач – 

до 1991, до 1996 - професор кафедри) 

1969 р. - вийшла книга «Орбіти художнього слова» 

1970 р. - присвоєне вчене звання професора 

1975 р. - один з авторів і науковий співредактор вузівського 

підручника «Теорія літератури»  

1975 р. - працював відповідальним редактором альманаху «Горизонт» 

1979 р. - вийшла книга «Від життя до художнього твору» 

1982 р. - вийшла книга «Творче мислення письменника» 

1987 р. - вийшла книга «Світ художньої літератури» 

25 лютого 1996 р. – помер в Одесі. Похований на Димитрівському 

кладовищі 
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«Он навсегда в памяти тех, кого подхватил когда-то на 

крутом повороте, взял под свое крыло и вывел на путь творчества и 

активной жизненной позиции». 
М. Дорбалюк – колишній студент філологічного факультету Одеського 

університету імені І. І. Мечникова. 

«Будь-який мій спогад про Григорія 

Андрійовича В’язовського неодмінно 

«озвучується» невіддільними від постаті 

професора словами: «Розумієте, в чім річ?...». 

Здається мені, що якби це запитання, уперше 

почуте мною ще в студентську пору, пролунало 

із уст Григорія Андрійовича нині, я зміг би на 

нього відповісти. Сказав би коротко і просто: 

«Розумію. У таланті і любові…». 
В. Г. Полтавчук – кандидат філологічних наук, 

завідувач кафедри української літератури філологічного 

факультету Одеського університету імені І. І. Мечникова, член Національної спілки 

письменників України. 

«Хорошо помню его веселое лицо с выcоким лбом и серебристой 

взъерошенной прической, с тепло и искристо светящимися сквозь 

линзы очков приветливыми глазами. И пусть другие преподаватели 

филологического факультета, где я прошел весь курс наук, были 

наиграно улыбчивы, порой иронично и горделиво посматривая на 

студентов свысока, зато всегда ощущалось, что улыбка профессора 

Григория Андреевича Вязовского была добродушной, искренней и 

бесхитростной.  

Я прохожу по Польскому спуску (бывший спуск Кангуна). А вот и 

дом № 6-А. Высоко на стене белеет мемориальная доска, на которой 

золотыми буквами 

высечено: "В цьому будинку 

з 1970 по 1996 р. жив 

письменник, відомий 

вчений, профессор 

Григорій Андрійович 

В’язовський (1919 – 1996 

рр.)». 
А. Яні – письменник.  
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В. Полтавчук  «Балада про в’яз» 

«Пам’яті професора Григорія Андрійовича В’язовського» 

 

Зродивсь у степу – на привільнім роздоллі. 

Не прагнув до лісу, хоча й заганяли туди. 

Благав небагато в примхливої долі: 

Лиш сонця для крони, а ще – для коріння води. 

Коріння ж у нього – міцне і жилаве, 

А крону, до речі, той в’яз неув’язнену мав: 

У чисту блакить розпросторена рвійно, 

Сягала вона щонайвищих небесних заграв. 

Судилося в’язу себе пережити: 

Він міг би упасти не раз в круговерті війни, 

Його намагались зламать суховії, 

А ще – дроворуби шляхи заступали до сивини. 

Не впав, не зламавсь і уникнув сокири. 

Щоправда, недосвіт дочасний на крону осів, 

Щоправда – коріння йому підрубали, 

Та він, сивочолий, до сонця всміхався, як він лиш умів. 

Таким і стоїть він у пам’яті світлій: 

Із серцем зеленим – чи літо довкруг, чи зима. 

Стоїть і стоятиме завжди й незрушно: 

У пам’яті серця роботи сокирі нема... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родина Г. А. В’язовського: 

вгорі – батько Андрій Федотович (1898 р. н.) та сестра Ольга (1921 р. н.); 

внизу – сестра Марія та брат Марко (1927 р. н.) 

 

Будинок, у якому проживала родина В’язовських у Баштанці 

по вулиці Жовтневій, 8 (теперішня вул. М. Аркаса). 2013 р. 

 


