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 У доповіді  йдеться про життєвий і літературний шлях  письменника-

земляка, журналіста, перекладача Георгія Шевченка (псевдонім Шевченко-

Грай). Життєпис та творчий доробок простежується за допомогою 

найцікавіших предметів з фонду літературно-меморіального музею І.К. 

Карпенка-Карого.  
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 Георгій Петрович Шевченко – поет, прозаїк, журналіст, відомий не 

лише на Буковині, в Україні, а й за її межами. Його життєпис поданий у 

багатотомній «Енциклопедії сучасної України» (ЕСУ), яка видається під 

егідою Національної Академії Наук України. Наші нащадки на сторінках 

цього видання читатимуть, що «Георгій Петрович Шевченко побачив світ 31 

березня 1937 року в селі Зелене Компаніївського району Кіровоградської 

області. Член Національних спілок журналістів та письменників України. 

закінчив Уманський сільськогосподарський інститут (1979). Працював 

агрономом, кореспондентом газет «Серп і молот» Знам’янського, «Зоря 

комунізму» Кіровоградського районів, директором районного Будинку 

культури, редактором радіогазети «Голос хлібороба», кореспондентом газети 
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«Дніпровські вогні», кіровоградського обласного радіо, відповідальним 

секретарем газети «Прапор перемоги» Жовтневого району Миколаївської 

області, директором будинку відпочинку суднобудівного заводу «Океан» тієї 

ж  області. 

 З 1983 року журналіст-літератор жив і працював у Чернівцях. Окрім 

згаданого, Георгій Петрович своєю творчістю долучався до роботи в 

телекомпанії ТВА, в редакції обласної «Книги пам’яті».  

 До цього можна додати, що він виступав як популяризатор творчості 

інших майстрів пера таких літераторів як: Валерій Гончаренко, Антоніна 

Корінь, Володимир Могилюк та ін. Перекладав кабардино-балкарських 

поетів, з осетинської, казахської, білоруської, російської мов.  Твори Г. 

Шевченка друкувалися в Болгарії, Італії, Росії, Кабардино-Балкарії. Писав 

для дітей. 

 Він дипломант конкурсу «Поезія – за мир», нагороджений 

однойменною медаллю в Мілані (Італія) (2002), лауреат літературно-

мистецької премії імені Сидора Воробкевича (2010). 

 Г. Шевченко пишався тим, що з його малою батьківщиною пов’язані 

імена письменників Юрія Яновського, Івана Микитенка, Віктора Близнеця, 

Вільяма Лігостова.   

  Георгій ходив у ту саму школу, яку свого часу закінчив відомий 

письменник Віктор Близнець. Їх обох навчала мати Георгія Ольга Микитівна, 

яка була директором Першотравенської середньої школи. Батько Петро 

Филимонович працював  рахівником,  обліковцем машинно-тракторної 

станції,  секретарем сільської ради. Довгими зимовими вечорами він завжди 

читав своїм дітям, яких було п’ятеро, українські книжки.  

 Пам’ятав Георгій Петрович часи німецько-фашистської окупації, довгі 

тяжкі етапи переселення, наступи. Все те спробував передати в своїй повісті 

«В окупації».  
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 Писати почав ще в 10 років. Згодом активно друкувався на шпальтах 

районної газети. Вважав себе справжнім поетом, аж поки не прийшов зі 

своїми віршами у Кіровоградське літературне об’єднання, очолюване 

Віктором Погрібним. З усіх його віршів для друку відібрали лише кілька, у 

тому числі й «За містом камінь рвуть». Оскільки  прізвище майбутнього 

письменника в літературних колах було ще невідомим, його так і називали 

«той, що за містом камінь рве…». 

 «… Кличуть-звуть сині проліски його у зворушливу мандрівку 

спогадів», − так писав давній, щирий друг Георгія Шевченка, член 

Кіровоградської обласної Спілки письменників України Валерій Гончаренко. 

«Змахнули крилами над його юністю рідні “Веселики”, і він, відшукуючи 

свою дорогу в царині поезії, нарешті знайшов її, вигукнувши: “Моя 

магістраль”». І далі: «Ми, кіровоградські початківці 60-70-х років – Валерій 

Юр’єв, Леонід Народовий, Юрій Камінський, Борис Чамлай, Георгій 

Шевченко і я – не відчиняли лобами дверей видавництв, не оббивали пороги 

столичних часописів, а задовольнялися скромними публікаціями в місцевих 

газетах. Тому щиро радію за свого побратима по перу Георгія Петровича 

(хоча для мене він залишається добродушним, щирим, дитинно-гонористим і 

товариським Жорою), що сьогодні у його творчому доробку, крім поетичних 

збірок, історична повість “Харко Чепіга” і книга поезій “Лелеча пам’ять”. А 

ще чекають черги рукописи… І я, віншуючи Георгія, наче бачу, як він 

прошкує неквапною ходою вулицями Чернівців і згадує колосисті степи 

Кіровоградщини, що на своїх широких долонях виколисували його сільське 

дитинство. Високого зросту, гарний, розважливий у розмові, фанатично 

залюблений у поетичне слово, мудрий досвідом і наївний душею, він дійсно 

“повертає свою осінь на весну”. Це йому вдається. Бо це під силу тільки 

добрій, незрадливій і життєлюбній людині, якою він був, є і залишається» [9, 

с. 3]. 
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   Дорогу у світ поезії освятив йому український класик Андрій 

Малишко. Почувши рядки Георгія Шевченка 

Одлопочуть згадки і прощання, 

І чаїно стихне жовтий квил, 

Сивий вітер знову до світання 

Не прихилить сонно голови. 

Ну, а ми по споловілім полю 

Розмережим відгомін копит… 

він благословив молодого автора, і Малишкове напутнє слово стало 

талісманом у письменницькій долі Г.П. Шевченка.  

 Прочитавши нарис Георгія Шевченка «Стрічали дівчину по одязі»  

Олесь Гончар, ласкаво усміхнувшись, мовив: «Вам час братись за великі 

полотна».  

  З-під його пера вийшло понад два десятки прозових та поетичних 

видань, в тому числі для дітей дошкільного та шкільного віку. Він автор збірок 

поезії:  «Веселики» (1970), «Моя магістраль» (1978), «Молода зміна» (1995), 

«Лелеча пам’ять» (1996), «Дивина молодого вина» (1999), «Веселий березень» 

(2002), «На чорнім базальті болю» (2005), «Свято першого яєчка» (2008), «Поет 

у законі» (2014); автор історичної повісті «Харко Чепіга» (1992), збірника 

повістей і оповідань «Білий кінь Івана Іваніва» (2006),  роману «Неприборканий 

вигнанець» (2007), збірника сатири і гумору «Яєчня під ліфчиком» (2012), 

збірки віршів для дітей «Лісові жмурки» (2012) та ін.  

  Поезії Г.П. Шевченка увійшли до колективних збірок, антологій: 

«Молода пісня» (1965), «Вітрила» (1971), «Там, де Ятрань» (1972), «П’яте 

колесо» (2002), «Ai caduti di le guerre» (2002), «Українська ластівка» (2004), 

«Золоте поле» (2009), «Літературна Кіровоградщина» (2010), «Блакитні вежі» 

(2011). 

  Переглядаючи книги Г. Шевченка, наявні у фонді літературно-

меморіального музею І.К. Карпенка-Карого і видані у період 1965-2012 років, 



5 

 

ми бачимо плин часу, позитивні і негативні зміни в суспільстві. Більшість творів 

з автографами автора, адресованими Віктору Ярошу, Борису Чамлаю, колективу 

літературного музею. 

  Крім книг та збірок зберігаються світлини 1960-1970-х років, де Г.П. 

Шевченко зображений із літераторами та журналістами нашого краю: Валерієм 

Гончаренком, Володимиром Базилевським, Анатолієм Куманським та 

Володимиром Чабаненком. 

   Письменник належав до когорти кіровоградських шістдесятників. 

Більшу частину свого кіровоградського періоду присвятив журналістиці, 

працюючи у місцевих засобах масової інформації. Георгій Петрович мав 

шорсткий характер та запальну вдачу, що неабияк сприяло тому, аби він став не 

надто зручним для обласного партійно-номенклатурного офіціозу. У поетовій 

поведінці почали простежуватися національно-свідомі риси як у повсякденному 

житті, так і в творчості. Це, звичайно ж, не могло не позначитися на його 

професійній діяльності – доводилося часто міняти місця роботи. Переїхав до 

Миколаєва, а потім до Чернівців, де й помер 11 лютого 2020 року [10, с. 3]. 

  Перші книги автор творив у радянські часи, коли без мажорних віршів 

жодне поетичне видання відбутися не могло, коли необхідно було  наснажувати 

будівників «світлого майбуття» до все нових і нових звершень. Дехто з тих 

поетів-наснажувачів так і не зміг створити щось нове, їх засмоктала щоденна 

помпезна штучність. Але це не про пана Георгія, котрий  навіть у своїх перших 

віршах постає не таким вже й невиправним оптимістом, а людиною, котра 

довірилась долі, комфортніше, звісно ж у творчому плані, почуватися на її 

хвилях як зі знаком «плюс», так і «мінус». В останньому випадку маємо в його 

виконанні ніжно-щемливі емоційно-хвилюючи, а інколи – й достатньо нервові 

рядки, але неодмінно означені високим життєвим драматизмом. Саме те й 

подобається в поезіях Георгія Шевченка, що він у жодному разі не прагне вчити 

свого читача тим або ж іншим премудростям. Просто ділиться набутим, у тому 

числі й гірким, досвідом з висоти нелегко прожитих літ [11, с. 4]. 
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  Георгій Шевченко має у своєму доробку  прозові твори, один з яких − 

автобіографічний роман «Неприборканий вигнанець». У ньому автор згадує не 

лише кіровоградський період життя та колег по перу, а й розкриває світ і 

людину в ньому, ділиться з читачами досвідом, як зберегти себе, коли вітер – в 

обличчя, а неправильне слово – у спину. Як поєднати буденні обов’язки задля 

себе і тих, ким доля доручила тобі опікуватися, з потребою творити слово, 

залишатися самим собою, таким, яким себе сформував. Отаким складним є 

головний герой роману Дмитро Пушкин − сучасник з доброю пам’яттю про тих, 

кого знав, і кого поборював Словом і вчинком. Саме таким у житті був наш 

земляк Георгій Шевченко [12, с. 383].  

  Читаючи його − думаєш, збагачуєшся духовно, поринаєш в історію 

рідного степового безміру, створеного поетичним і прозовим  словом Георгія 

Шевченка. 
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 The report deals with the life and literary path of fellow writer, journalist, 

translator Georgy Shevchenko (pseudonym Shevchenko-Gray). Biography and 

creative work can be traced with the help of the most interesting items from the fund 

of the Literary Memorial Museum I.K. Karpenko-Kary. 
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Ukraine, Literary Association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


