
180 років – від дня народження  І. С. Нечуя-Левицького 

(1838-1918), українського письменника 

 
        І. С. Нечуй-Левицький народився 13 (25) листопада 1838 

року в Стеблеві Канівського повіту (Київська губернія, Російська 

імперія, нині селище міського типу в Україні, в Корсунь-

Шевченківському районі Черкаської області) у сім'ї сільського 

священика. Батько його, Семен Степанович, був освіченою 

людиною прогресивних поглядів, мав велику домашню 

книгозбірню і на власні кошти влаштував школу для селян, в якій 

його син і навчився читати й писати. Змалку І. Левицький 

познайомився з історією України з книжок у батьківській 

бібліотеці. На сьомому році життя хлопця віддали в науку до 

дядька, який вчителював у духовному училищі при 

Богуславському монастирі. Левицький навчався успішно й після училища в 

чотирнадцятилітньому віці вступив до Київської духовної семінарії, де навчався з 1853 по 

1859. Закінчивши семінарію, працював у Богуславському духовному училищі викладачем 

церковнослов'янської мови, арифметики та географії. У 1861 року Левицький вступає до 

Київської духовної академії.. 1865 року І. Левицький закінчує академію із званням 

магістра, але відмовляється від духовної кар'єри й викладає російську мову, літературу, 

історію та географію в Полтавській духовній семінарії (1865—1866).         

Одночасно з педагогічною діяльністю Іван Левицький починає писати і створює такі 

шедеври української літератури, як «Микола Джеря» (1878), «Кайдашева сім'я» (1879), 

«Бурлачка» (1880), «Старосвітські батюшки та матушки»1884. У 1885 йде у відставку й 

перебирається до Києва, де присвячує себе винятково літературній праці. У Києві він 

написав оповідання «Пропащі» (1888) та «Афонський пройдисвіт» (1890), казку 

«Скривджені» (1892), повість «Поміж ворогами» (1893). До кінця життя Іван Левицький 

жив майже у злиднях, у маленькій квартирі на Пушкінській вулиці, лише влітку виїздив 

до родичів у село або в Білу Церкву. До останніх сил працював, щоб завершити 

літературні праці. Останні дні провів у Дегтерьовській богадільні, у так званому «шпиталі 

для одиноких людей», де й помер без догляду 2 квітня 1918 року. Поховано його на 

Байковому кладовищі.  
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