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Цитати відомих людей про Марка  Вовчка  Народилася Марко Вовчок (справжнє 
ім’я Марія Олександрівна Вілінська) 10 
(22) грудня 1833 року в маєтку Єкатерининське 
Орловської губернії в збіднілій дворянській 
сім’ї. 
 Виховувалася в приватному пансіоні в 
Харкові. В 1848 році оселяється в тітки в 
м. Орлі. 
 У 1851 році одружується із засланим до 
Орла, за участь у діяльності Кирило-
Мефодіївського товариства, студентом 
Київського університету Панасом Марковичем 
та виїжджає з ним в Україну. 
 Проживаючи у 1851–1858 роках у 
Чернігові, Києві, Немирові на Вінниччині 
вивчила життя, культуру, мову українського 
народу. 
 Пізніше, у Петербурзі в 1859 році, вона 
вже як автор збірки «Народні оповідання» 
потрапляє в коло видатних літераторів. 
 У 1859–1867 роках перебуває за 
кордоном, де знайомиться з видатними людьми. 
Після повернення зближується з видавцями 
«Отечественных записок», веде в цьому 
журналі рубрику зарубіжної літератури, 
публікує свої оригінальні твори й переклади. 
 У 1867–1878 роках найяскравіше 
виявився талант письменниці як російського 
романіста. 
Виступає Марко Вовчок і як критик, редактор 
петербурзького журналу «Переводы лучших 
иностранных писателей». 
24 травня 1870-го року Марко Вовчок 
підписала контракт із петербурзьким видавцем 
Звонарьовим про укладання нею та редагування 
ілюстрованого місячника «Переводы лучших 
иностранных писателей». 
Скликаний третейський суд з 
19 літераторів визнав Вовчок 
винною в плагіаті. Після 
цього випадку, який 
осоромив письменницю, 
вона переїхала жити в 
глушину – маєток своїх 
знайомих у Тверській 
губернії. 
Померла 28 липня 1907 в 
м. Нальчик на Кавказі, де й 
похована. 
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Тарас Шевченко : 
 Моя ти зоренько святая! 
 Моя ти сило молодая! 
 Світи на мене, і огрій, 
 І оживи моє побите 
 Убоге серце, неукрите, 
 Голоднеє. І оживу, 
 І думу вольную на волю 
 Із домовини воззову. 
 І думу вольную... О доле! 
 Пророче наш! Моя ти доне! 
 Твоєю думу назову. 
 
МАРКУ ВОВЧКУ 
На пам’ять 24 генваря 1859р. 

Іван Франко, який жив в Австро-Угорщині, 
назвав повість М. Вовчка «Інститутка» 
«видатною перлиною української літератури». 

«Найкраще в її писаннях, то без сумніву, її 
мова. При всій своїй простоті й популярності 
вона дуже багата лексиконом і надзвичайно 
мелодійна». 

Її твори відзначаються реалістичною 
правдою, глибоко захоплюючим способом 
зображення, силою почуття і мистецькою 
красою форми і мови; вони з повним правом 
стали в ряд з найкращими творами світової 
літератури.  

Ольга Кобилянська  


