
240 років від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка (1778-1843),  

українського письменника, драматурга, засновника одного з 

перших українських театрів 

 
       Коли 29 листопада 1778 року у Федора Квітки, вихідця з 

шанованого й знаного на Слобожанщині козацько-

старшинського  роду, в його маєтку - селі Основа під Харковом 

народився син Григорій, то хто міг знати, яка незвичайна доля 

судилася цьому хлопчикові? На світ з'явився не лише наділений 

від Бога даром видатного майстра рідного слова майбутній 

перший прозаїк нової української літератури, але й талановитий 

актор, публіцист, непоганий як на той час поет...  

       Дорога молодого Григорія до літературної слави виявилась 

звивистою й довгою. Юнак не один рік "шукав себе". До 26 років 

він устиг уже побути й армійським капітаном і комедійним актором-аматором, і 

чиновником при департаменті герольдії, та ще й брав участь у роботі з підготовки до 

відкриття Харківського університету (1802-1803 рр.)... У 1804 році Квітка, за його ж 

словами, "пустился врысь и вскачь к обители преподобных", тобто став послушником 

Курязького монастиря під Харковом. 

       Але чернече життя не привабило молоду людину, наділену характером допитливим, 

життєрадісним i непогамовним. Отже, судилася Григорію доля одного з творців 

української культури ХIХ століття, а не служителя Господнього... 

       Остаточне рішення присвятити своє життя служінню "словесности", як тоді казали, 

Григорій Федорович прийняв лише близько 1827 р., коли йому було вже майже п'ятдесят 

років. Рішення цілком свідоме, відповідальне й певною мірою громадянськи мужнє. Все 

українське було об'єктом хамського глузування або поблажливої етнографічної моди (в 

кращому разі). І саме в цей час Основ'яненко створює свої класичні, незабутні українські 

повісті та оповідання (бурлескно-реалістичні та сентиментальні) "Салдацький патрет" 

(1833), "Маруся" (1833), "Конотопська відьма" (1833), "Сердешна Оксана" (1838), "Козир-

дівка" (1836). Справа не лише в тому, що цими творами було закладено основу 

української сучасної прози. Важливо відчувати їхню високу мистецьку якість. Хай нас не 

дивує скромна, непоказна мета, що її начебто ставив перед собою письменник: 

"расстрогать" читача. Заслужено високу оцінку творчості Квітки дав Іван Франко, 

вказавши, що він - "творець людової повісті, один з перших того роду творців у 

європейських письменствах". Сучасники захоплено відзначали вміння автора 

"Конотопської відьми", "Сердешної Оксани", славетних п'єс "Сватання на Гончарівці" 

(1835), "Шельменко-денщик" (1836) зображувати з неперевершеною природністю 

"пересічну" (майже не зображувану до нього в літературі) українську людину. Без 

мистецьких досягнень Основ'яненка, без його гуманізму, щирого болю за майбутнє 

ображеної людини не було б ні Шевченка, ні Марка Вовчка, ні Панаса Мирного, ні Нечуя-

Левицького (список класиків української літератури можна продовжувати)... 

       Квітка-Основ'яненко був людиною м'якої, лагідної вдачі, ніжно кохав свою дружину, 

Анну Григорівну Вульф (1800-1852). В лютому 1841 р. він писав у листі до 

П.О.Плетньова: "Я и Анна Григорьевна - один человек, одинаково чувствующий, 

одинаково мыслящий, одинаково действующий". Але Григорій Федорович завжди був 

здатний з необхідною чіткістю та "наївною" (насправді мудрою) правдивістю називати 

речі своїми іменами - хиби та вади суспільства він не приховував. Відомі його слова, що у 

вищому світі "обезьян много, но людей мало" (до речі, це ж іде від Сковороди, якого 

знали й шанували в сім'ї Квітки; саме геніальному мандрівному філософу належить 



порівняння сучасного суспільства з "напомаженной обезьяной провінційного мешканця 

Грицька Основ'яненка . 

      У червні 1843 р. Квітка захворів запаленням легень. Помер Григорій Федорович 8 (20) 

серпня 1843 р.  у своєму маєтку на Основі, в якому провів майже все своє життя. Там де 

раніше був маєток, сьогодні - парк,  що носить ім’я письменника. Відспівували його у 

Благовіщенському соборі.  На похорон письменника зібралось майже все місто. Ховали 

його на Холодногорському цвинтарі, але, у 1930-х роках церкву на цвинтарі знесли, а на 

тому місті збудували стадіон „Трудові резерви”. 

                                                                        Джерело:  https://varta.kharkov.ua/budmo/1104381  
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