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У біобібліографічному покажчику подається 

довідковий матеріал про життя і творчість кошового 

української літератури, літописця села, нашого земляка, 

уродженця Ярмолинецького району Костянтина 

Олексійовича Гордієнка. 

Видання розраховане на бібліотечних працівників, 

вчителів української літератури, учнів, студентів, усіх 

любителів українського слова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач: Москаленко В. М. 

Комп’ютерний набір: Посвистак А. Б. 

Відповідальний за випуск: Гриб М. А. 
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Знавець українського села 
 

Видатний український письменник, лауреат Державної 

премії України ім. Т. Г. Шевченка, літописець українського 

села Костянтин Олексійович Гордієнко родом з невеликого 

подільського села, що на Ярмолинеччині. Він належав до тієї 

плеяди письменників хто у пореволюційні роки прокладав 

перші борозни на українській літературній ниві. Його перо 

гартувалося поруч з корифеями радянської літератури П. Г. 

Тичиною, Ю. К. Смоличем, В. М. Сосюрою. Він плекав своє 

влучне слово, леліяв аби воно добром вкорінилося у свідомості 

сучасників. 

Протягом всього життя письменник залишався вірним 

своїй темі, його по праву називали знавцем українського села. 
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Широка і неоглядна життєва нива лежить за його плечима, 

рясно полита потом і кров’ю робітника, журналіста, воїна, 

прозаїка. Найголовніші якості творчості колишнього жителя 

Ярмолинеччини – це епічність мислення, доброта у ставленні 

до людини, принциповість в оцінці найскладніших явищ 

дійсності. А ще пильна увага до внутрішнього світу людини, 

дослідження її поведінки в екстремальних ситуаціях, 

проникнення в глибини її психології. 

За правду життя К. Гордієнко спізнав і захоплені рецензії 

на свої твори і гостру часто необгрунтовану критику. Та 

письменник ніколи не сходив з праведного шляху, показував 

життя таким яким воно було насправді. 

Глибоко-психологічний стиль письма приніс К. О. 

Гордієнку репутацію неперевершеного стража рідного слова, 

знавця рідного мовлення, літописця українського села. 
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Сторінки біографії 
 

Лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка Кость 

Гордієнко народився 3 жовтня 1899 року в с. Микитинці 

Ярмолинецького району, в робітничій сім’ї. дитинство Кості 

пройшло на селі. У дев’ять років наймитував у сусідніх 

Загінцях. Навчався у земському училищі в мстечку Михалпіль 

(тепер с. Михайлівка).  

З 1910 року Костя живе в Одесі, куди виїхав на заробітки 

його батько. Спочатку він продавав газети, був за експедитора. 

А після закінчення у 1917 році ремісничої школи хлопець 

пішов працювати на завод. Спершу працював на хімічному 

заводі, а пізніше пішов на рафінадний.  

Роки перебування у портовому місті, звичайно, 

розширили кругозір юнака, але залишилися в пам’яті роками 

тяжкої гонитви за шматком хліба. Вируюча літературна 

атмосфера 20-х років захопила юнака. Літературна біографія 

Кості почалася з Одеської селянської газети «Більшовик», а 

через рік він уже редагує в Балті повітову газету «Червоне 

село». А знайомство з В. Сосюрою, В. Катаєвим, К. 

Паустовським надихало до творчої роботи. Виходять у світ 

нариси, перші оповідання. В 1922 році К. Гордієнко переходить 

до Харкова на роботу в редакцію газети «Вісті ВУЦВК», а 

через п’ять років Костя Олексійович – кореспондент 

республіканської газети «Комуніст». 

Значним внеском в творчість письменника стали дві його 

сатиричні повісті, які вийшли у 1929 році і в яких відверто 

викривалося невігластво деяких місцевих керівників.  

Від сталінських репресій письменника врятувало те, що 

він залишає тодішню столицю України і переїздить до 

Лебедина і надовго поселяється там 

У 1934 році К. Гордієнко стає членом Спілки 

письменників. Збагачуючись життєвим досвідом, письменник 

взявся за перо романіста, вирішив відтворити долю селянства 

від початку століття.  

У роки Великої Вітчизняної війни кавалер ордену 

Червоної Зірки Костянтин Олексійович працював у редакціях 
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газет: «Радянська Україна», «Соціалістична Харківщина», на 

радіостанції ім. Т. Г. Шевченка у Саратові. Після закінчення 

війни письменник продовжив свою літературну справу. За 

роман-трилогію «Чужу ниву жала», «Дівчина під яблунею», 

«Буймир» наш земляк був удостоєний у 1973 році Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка. В його романах і повістях 

б’ють джерела хліборобського роду. Через творчість Гордієнка 

пройшли література і журналістика. Як старійшина української 

радянської літератури Гордієнко виступав на VІ та VІІ з’їздах 

письменників України, закликав до збереження українського 

народного слова.  

Письменник часто бував у своєму селі на Ярмолинеччині, 

живився від рідної землі, добрих людей, щедрих земляків 

наснагою та творчістю. 

Востаннє у своїх рідних Микитинцях Костянтин 

Олексійович побував у 1977 році. На зустрічі з учнями 

Михайлівської школи розповів їм про свою працю «Слово про 

слово», про з’їзд письменників та подарував свій мандат 

делегата VІ з’їзду письменників тодішнього Радянського 

Союзу. 

Довге і плодотворне життя прожив наш земляк і відійшов 

від нас на 94-у році життя. Але до глибокої старості не 

припиняв цікавитися рідним селом, листувався з родичами і 

односельцями, вчителями і учнями школи. У Михайлівській 

школі створено куточок-музей відомого земляка, а центральна 

вулиця в Микитинцях носить його ім’я. Помер Кость Гордієнко 

у 1993 році в м. Харкові, де прожив багато років, але душа його 

завжди прагнула до сільських просторів, до простої земної 

краси. 
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Листи до нащадків 
 

Листи К. Гордієнка до вчителів та учнів  

Михайлівської школи в різні роки життя 
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Покоси Кості Олексійовича 
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Творчий шлях 
 

Творчість К. Гордієнка була дуже плодовитою. Майже 

кожен рік з-під пера виходили у світ оповідання, повісті, 

нариси, романи. Щедрою людяністю дихає зі сторінок прози 

Костя Олексійовича там, де він показує добрих, чесних і 

мужніх людей.  

Перша книга оповідань та нарисів вийшла у 1925 році під 

назвою «Федько». Провідною темою молодого літератора була 

вірна синівська любов до Вітчизни, рідного краю, до любого 

серцю села. Серед них – книга оповідань та нарисів 20-30-х 

років «Червоні роси», «Харчевня», «Розвага друзів», 

«Автомат», «Три комунарки», «Вибори», «Вечори на хуторі під 

Красносілкою», повість «Славгород», «Повість наймита», 

«Атака», «Артіль», «Зерна», «Буян», роман «Діти землі». 

У першій книзі літопису «Чужу ниву жала» (1940 р.) 

відображено революційні події 1905 року, показано, як трудящі 

піднімаються на боротьбу з гнобителями. Друга частина 

трилогії «Дівчина під яблунею» (1954 р.) – переносить читача у 

передвоєнні роки, у те саме село Буймир. У третій частині 

літопису – романі «Буймир» письменник розповідає про грізні 

дні Великої Вітчизняної війни. 

Із своїмпи героями письменник підтримує міцні дружні 

зв’язки. Герої реально існуюють і тому Гордієнко завжди 

намагався, тримаючи одвіт перед ними, відображати події 

істинно. 

Повісті «сім’я Остапа Тура», «Повість про комуну» і «Рік 

1928» - розповідають про нелегкий, сповнений суперечностей і 

антагоністичної боротьби процес колективізації на Україні.  

Останні роки життя наш видатний земляк жив спогадами 

про мальовничі куточки рідного Поділля, безкрайні поля, 

квітучі садки. Саме ця земля дала письменнику великий талант 

і любов до художнього слова. Його праця достойно оцінена. 

Кость Гордієнко автор понад чотирьох десятків книг. Він не 

тільки лауреат Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка а ще 

нагороджений двома орденами Трудового Червоного Прапора, 

Червоної Зірки, «Знаками Пошани» 
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Із творів К. О. Гордієнка 
 

 

 

     Гордієнко К. Вибрані твори: В 2-х т. 

Т. 2: Буймир: Роман; Заробітчани: 

Повість. – К., 1986. – 454 с. 
   

  

  

     У романі «Буймир» письменник 

відображає героїчну боротьбу 

українських колгоспників за волю 

та незалежність своєї батьківщини 

в роки Великої Вітчизняної війни 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Гордієнко К. Заробітчани: Повість. – 

Харків, 1982. – 183 с. 
 

 

 

     В повісті «Заробітчани» 

змальовується нужденність 

дореволюційного села на Сумщині. 

З малих літ сільські діти йшли у 

найми, щоб прогодувати себе. А 

вже ставши підлітками, сповна 

зазнавали суворої заробітчанської 

долі.  
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     Гордієнко К. Сім’я Остапа Тура: 

Повість. – Київ, 1989. – 470 с. 
 

 

 

     Повість розповідає про нелегкий, 

повний суперечностей та класової 

боротьби процес колективізації на 

Україні. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордієнко К. Твори: в 2-х т. Том 1: 

Чужу ниву жала: Роман; Дівчина під 

яблунею: Роман. – Київ, 1986. – 644 с. 
 

 

 

В романі «Чужу ниву жала» 

автор розповідає про революційну 

боротьбу 1905 року на Україні, та 

роман «Дівчина під яблунею» - про 

події років колективізації. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Гордієнко К. Твори в двох томах: Том другий: Буймир: 

Роман; Роздуми і спогади. – Київ, 1986. – 552 с.  
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З окремих видань 
 

Оповідання  
 

Портрет сільського школяра 
 

Якби я був живописцем, то неодмінно намалював би 

портрет сільського школяра давньої дожовтневої пори. 

Намалював би я його соковитими олійними фарбами. 

Мете, курить сніговій. Бреде полем латане хлоп’я. Густа 

імла затягла небо. Дорогу перевівають кучугури, перемети. 

Хлоп’я в полотняних штанцях борсається в снігу. Штанці, 

правда, фарбовані в бузиновій ягоді, та вони від того не гріють. 

Сніговий вир ненависно сичить хлоп’яті в саме лице. 

Мало того, що сичить, - ще й гостро січе, аж до крові, полосує 

синь, як королів цвіт руки, сліпить очі. 

Хлоп’я проти такої негоди замотане материною хусткою. 

Хустку нап’яло поверх шапки, тоді двома кінцями навхрест під 

руки зав’язано на спині тугим вузлом. Мати того не відає, що в 

школі над ним будуть потішатися, мов над конопляним 

пугалом. Вертітимуть, сіпатимуть. Адже розв’язати вузла 

мерзлими пальцями він сам не зуміє. Безладно буде топтатися, 

поки якась жальна дівчинка не зглянеться, не витрусить його із 

хустки. Тож матері і невдогад, чому він завжди із плачем 

напинає ту хустку. До того ж хлопець в хустці – хто не відає – 

не дуже показне видовисько: хустка чомусь завжди збуджує 

сміх та подив… 

В незграбних материних чоботах, які мати називає 

«шкарбунами» хлоп’як бреде напролом стужам, вітрам, 

негодам. З очей біжать холодні сльози чи то сніг тане, - не 

розбереш. 

Через плече перевисає полотняна торба, б’ється по 

коліна. 

А що в торбі, того не видно, треба розповісти. 

Дві печені задубілі картоплини і плоский огірок – 

шкільний харч – вимореній людині завжди додає сили. І ще 

книжки. Задачник – знана і нашим школярам, буденна книжка. 
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Найзначніша шкільна книжка тої пори – Часослов… 

Промовляла вона церковнослов’янською мовою, якої ніхто не 

розумів, не розумів і сам школяр, і чи не тому ця книжка 

здавалася особливо мудрою та загадковою. Була, правда ще 

одна визначна книжка – Закон Божий, що розповідала всякі 

дива та чуда про створення світу, з чого голова то 

прояснювалася, нето ще дужче туманіла, а в душу западав 

острах: перед Божою силою людина немов бур’янинка. 

Далебі до тої грамоти кріпкої голови треба бо якби на 

кволого чоловіка – грамота могла задурити зовсім голову, 

закрутить світ людини.  

…В малій душі теж часом бринить велике горе.  

Бреде полем латане хлоп’я. в материній хустці. Через 

плече перевисає полотняна торба. Мете, курить сніговій, січе 

хлопчині в лице, засипає очі. Зціпивши зуби, хлоп’я бреде 

назустріч стужам, вітрам.  

Світовий вир кружляє полем, рве мерзлі сніги, шугає в 

небо, з розгону б’є в землю, сичить, шаленіє, розбивається об 

дрібну постать. 

 

 

 
Спогади 

 

Листопад 
 

...Мрійно в'ється бабине літо, зеленими берегами тихо 

плине річка, запашне сіно огріває спину, туманіє голова, лісові 

спалахи осені ваблять око. Ліниво стелеться жовтогаряче листя. 

Ми сидимо під копицею натомлені, вбираємо красу світу. 

Під рукою в нас холодні двостволки, які сьогодні так і не 

знадобилися. 

Максим Рильський не сподівався на удачу. Хіба такої 

ясної години в кущах осідає вальдшнеп? Коли моросить 

мжичка, туманіє далина, тоді вальдшнеп падає в кущі, 

розгрібає в ліщині опале листя. 
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Ми вибродили зарослі кущами видолинки, заболочені 

низини, заліснені пагорби, продиралися крізь колюче плетиво, і 

ні разу ні раптовий шелест, ні хурчання не стрепенули 

мисливську душу. 

День грає чарами, сонце щедро сипле проміння — 

видався огрійний листопад. І хоча буйні пахощі літа вже 

пригасли, дражливий струм осінньої прілі бив у ніздрі. 

Після мисливських спогадів, кому щастить на полюванні 

(Новиченкові, наприклад), Максим Тадейович несподівано 

робить поворот у розмові: 

—Скажіть, що значить у вас «сосна Мавра»?  

Поки я збирався з думками, коротко відповісти не так 

легко, Максим Тадейович сам відповів на це: 

—А, це значить те ж саме, що «бузьок Халимон» у 

Яновського... 

Мене завжди вражала блискавична робота мислі Максима 

Тадейовича. Тут ми поринули в глибинні фольклорні розмисли, 

поетичну силу народного слова. 

За редакцією Максима Тадейовича на ту пору вийшов 

збірник оповідань, і його увагу привернула з мого «Квітня» 

одна фраза: «Літали сині бджоли». Я почав пояснювати, що 

коли теплий квітень, то бджоли насамперед сідають на проліски. 

Отже, натура часом переймає барви імпресіоніста. 

На цьому закінчилася коротка філологічна розмова під 

копицею. Ми закинули двостволки за плече, почвалали в 

Ірпінь... Закінчилася давно, а мені все здається, що я і досі 

веду розмову з душевною, мудрою людиною. 

Коктебель 1976 



 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
К. Гордієнко на рибалці в рідних краях 
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Сценарій 
Святковий вечір «Нивою житття народного» 

присвячений ювілею з дня народження  

письменника-земляка Кості Гордієнка 

 

Святково прикрашений зал, великий портрет 

письменника. Оформлено книжкову виставку «Літописець 

українського села», де розміщені його твори, публікації, листи 

до односельців та школярів. За столом сидять запрошені 

гості, знайомі, письменники, журналісти, далекі родичі Кості 

Гордієнка. Звучить тиха музика… 

 

До гостей звертається юнак і дівчина в українських 

костюмах, на вишитому рушнику – коровай. 

 

Ведуча: Заграйте цимбали, лунайте хорали, 

 Про свято велике завзято 

 У добру годину у світлу гостину 

 Гостей ми скликаємо на свято. 

 

Ведучий: Радуйся, село моє 

 Великому святу 

 В хату гості дорогії 

 Що сонечко в хату 

 

Ведуча: Рідне наше слово, 

 Звичаї чудові 

 Збережемо, пронесемо 

 В пошані і любові 

 

Ведучий: Друзі односельці, гості наші дорогі, сьогодні нас всіх 

зібрала визначна подія. Ми святкуємо ювілей нашого 

земляка Кості Гордієнка. 

 

Ведуча: Жовтень місяць. Лелеки відлітаючи у вирій не забули 

завітати в с. Микитинці в оселю Гордієнків. Вони 
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принесли на крилах радісну звістку, тут народився 

маленький Костя. В майбутньому відомий 

письменник-кошовий української літератури. 

 

Ведучий: Творчість Кості Гордієнка лауреата Державної премії 

ім. Т. Г. Шевченка посідає почесне місце в 

українській літературі. Він належав дор тієї плеяди 

письменників, хто в пореволюційні роки прокладав 

перші борозни на літекратурній ниві. Він блискуче 

знав українське село, цікавився процесами які 

відбувалися в колективному господарстві, брав 

активну безпосередню участь у колгоспонму житті. 

 

(звучить пісня «Моє рідне село») 

 

Ведуча: Його твори – це реальне життя. Тільки персонажі 

носять інші прізвища. Він справжній селознавець. 

Глибокопсихологічний стиль письма приніс К. 

Гордієнку репутацію неперевершеного стража 

рідного слова, знавця рідного мовлення. Його книжки 

та публікації в газетах та журналах свідчать про 

велику любов і повагу до рідної мови.  

 

Ведучий: К. Гордієнко виходець з простої селянської родини, 

де не лише панували нестатки, біда, обкрадене 

дитинство, а й виколисувалась крилата народна пісня, 

любов до рідного краю, до чарівної подільської 

природи. Він переносить її у свої твори, які пахнуть 

квітучим нев’янучим садом України. 

 

 Слово голові сільської Ради _____________________ 

 

Ведуча: Дитинство Кості пройшло на селі в рідних 

Микитинцях. А в 1910 році батько переїжджає до 

Одеси і забирає з собою дітей. тут хлопець років зо 

два продавав газети, був експедитором. А в 1917 році 
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закінчив ремісничу школу, працював на різних 

заводах. 

 

(звучить пісня «Моє рідне село») 

 

Ведучий: Літературна біографія Кості почалася саме з газети. У 

1920 році він працює в редакції Одеської селянської 

газети «Більшовик», а через рік уже редагує в Балті 

повітові газету «Червоне село». В Одесі і в Балті він 

познайомився і подружився з відомими 

письменниками: В. Сосюрою, В. Катаєвим, К. 

Паустовським. У 1922 році Гордієнко переходить до 

Харкова на роботу в редакції газети «Вісті ВУЦВК» 

 

Ведуча: Від сталінських репресій Костя врятувався тим, що 

переїхав з тодішньої столиці у віддалений західний 

Краснокутський район. У 1934 році К. Гордієнко став 

членом Спілки письменників України. 

 

Ведучий: В 1948 році В. Сосюра пише поему «Слово» в знак 

протесту проти свавілля системи, де цілий розділ 

присвятив К. Гордієнку 

 

 … Я пам’ятаю рік двадцятий 

 Одесу, моря синій спів… 

 Там Гордієнка я зустрів 

 Й він привітав мене як брата 

 Це там я написав «Відплату» 

 Й зелені очі юнака 

 На мене зорели крилато. 

 І руку тиснула рука 

 А потім знов вагонів дзенькіт 

 Гарматних пострілів огні… 

 Обличчя Кості Гордієнка 

 Десь потонуло вдалині. 

 



 25 

Ведуча: За роман-трилогію «Буймир», за це глибоке художнє 

дослідження історії українського села Кость 

Гордієнко в 1973 році був удостоєний високої 

відзнаки – Державної премії Української РСР ім. Т. Г. 

Шевченка. 

 

 Слово надається _______________________________ 

 

Ведучий: Гордієнкові герої реально існують, і тому він завжди 

намагався тримати одвіт перед ними, відображати 

події істинно. 

 Якщо спробувати пояснити назву «Буймира», то це 

бурхливий світ в якому жили його герої. 

 

Ведуча: Один з героїв Гордієнкового нарису живе на вулиці 

його імені. Це Степан Федорович Джумига. 

 

 Слово надається _______________________________ 

 

Ведучий: Довге життя прожив письменник – відійшов від нас 

на 94 році життя. Та до глибокої старості цікавився 

рідним селом, листувався з родичами односельцями, 

літераторами.  

 

 Слово надається завучу Михайлівської школи 

 

Ведуча: Слово лауреату літературної премії ім. Булаєнка 

подільському поету Миколі Федоровичу Федунцю. 

 

Ведучий: Мацько Віталій Петрович поет, публіцист, 

літературознавець, краєзнавець, дослідник життя 

Кості Гордієнка. Багато разів зустрічався з видатним 

письменником, друкувалися його спогади в пресі.  

 

 Слово надається _______________________________ 
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Ведуча: Володимир Григорович Олійник подільський поет 

познайомився з Гордієнком в Ірпінському будинку 

творчості, де письменник працював над книгою і 

присвятив йому вірш, який назвав «Ірпінський покіс 

Костя Гордієнка». 

 

Ведучий: Повів нас косити траву в Ірпіні. –  

 Моїм дідусем він здавався мені. 

 Я рідного свого не бачив. Над ним  

 Десь зірка в тумані… Крізь пам’яті дим. 

 

 -Звідкіль? – Запитав, і з радів – земляки! 

 Покіс вже Ірпінський для нього важкий… 

 Позаду – життєвий важучий покіс… 

 Шумить у Микитинцях верболіз. 

  

Ведуча: У тиші вечірніх Ірпінських годин,  

 Згадував молодість Лебедин, 

 Двадцяті, в які так крилато літалось, 

 Як тоді вірилось, як писалось! 

 

 Тільки народ трохи серцем підріс, -  

 Пройшовся по ньому чорний покіс. 

 Десь би трава шелестіла й над ним, 

 Та з пекла судилося вийти живим. 

 

Ведучий: … Ми йшли, поминаючи срібну пітьму, -  

 Світи ж йому, зоре, світи ще йому. 

 Пером, наче плугом, отак – день за днем, 

 Нехай домережить те «Слово рясне». 

 Хай Слово те боре байдужість і тлін –  

 За правду, за мужність – низький Вам уклін. 

 

 Слово надається _______________________________ 
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Ведуча: Як же сталося, що К. Гордієнко майже все своє 

свідоме життя прожив у місті, а став літописцем 

села? 

 У земляків письменника є навіть з цього приводу 

легенда. В ній говориться, що у полі під 

Микитинцями стоїть глибока, як зоряне серпневе 

небо криниця. Хто нап’ється з неї води ходитиме 

зачарований земною красою. Бо та вода настояна 

зіллям, пахощами поля і неба, вечірніми росами. 

Кажуть, напився з неї чистої води Костя Гордієнко і 

став співцем земної краси. 
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