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МАРКО ВОВЧОК – ХТО ЦЕ?
 Марко Вовчок (літературний псевдонім Марії Олександрівни Вілінської) народилася 10 грудня
1833 р. в маєтку Єкатерининське Єлецького повіту Орловської губернії у збіднілій дворянській
сім'ї. Виховувалася в приватному пансіоні в Харкові.
 Була змішаної крові. Мати Марка Вовчка походила з княжого роду Радзивілів, а бабуся матері
була полькою-литовкою. Батько мав білоруське коріння. Родина жила в Росії (Орловська губернія).
 В салоні її тітки К. П. Мардовіної в Орлі збиралися відомі письменники й фольклористи. Там Марія
познайомилася з майбутнім своїм чоловіком, українським фольклористом і етнографом Опанасом
Марковичем, який відбував заслання в Орлі за участь у діяльності Кирило-Мефодіївського
товариства.

 У 1851 р. Марія одружилася з Опанасом Марковичем і виїхала в Україну, де, досліджуючи разом із
чоловіком фольклор, вивчила українську мову, яку чула з дитинства у своєму домі (її мати любила
народні пісні й часто їх співала). Вивчаючи фольклор в українських селах, Марія засвоювала
звичаї, обряди, побут. Страждання українських селян стали її власними, майбутня письменниця
усвідомлювала, що треба якось протидіяти рабству в закріпаченій Україні.
 У 1856р. Марія Олександрівна розпочала літературну діяльність, взяла псевдонім Марко Вовчок.
Наступного року, 1857, в Петербурзі П. Куліш видав «Народні оповідання» — першу книгу Марка
Вовчка. Tвори молодої письменниці здобувають велику популярність.У 1859р. Марія тяжко
захворіла і виїхала на лікування до Німеччини, де знайомиться з ученими Менделєєвим і
Сєченовим.
 Ненависне прізвисько «Марко Вовчок». Перша версія виникнення псевдоніму М. Вілінської –
письменниця вигадала псевдонім сама, за прізвищем першого чоловіка (Маркович). Друга версія
– «Марко Вовчок» народився з вуст П. Куліша, який поєднав прізвище чоловіка Марії з її
«вовчкуватістю» у спілкуванні. Сама ж Марко Вовчок це «прізвисько» ненавиділа.
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МАРКО ВОВЧОК – ХТО ЦЕ?
ПРОДОВЖЕННЯ
 Потім письменниця їде до Лондона, де неодноразово зустрічається з представниками передової
російської інтелігенції, згодом — на лікування до Італії, де дістає натхнення для літературної
творчості. У західноєвропейських країнах вона спілкувалася з О. Герценом, І. Тургенєвим, Л.
Толстим, брала участь в організації матеріалів і поширенні герценівського «Колокола». Із сином
Богданом Марко Вовчок переїздить до Парижа, де проводить кілька років (1860-1866). Знання
французької мови відкрили великі можливості для її письменницької діяльності.
 У Франції: вона пише, перекладає. Деякі твори з «Народних оповідань» Марка Вовчка настільки
полюбилися парижанам, що витримали декілька перевидань. Це повість-казка «Маруся», яка
видавалася у Франції 20 разів, нагороджена премією Академії Франції і стала класичним твором
французької дитячої літератури.
 Найвищого мистецького рівня досягає Марко Вовчок у зображенні трагічної долі жінки-кріпачки,
яка в тогочасному суспільстві була найбільш гнобленою, приниженою й безправною істотою.
Цей образ посідає центральне місце в обох книжках “Народних оповідань”, а також у “Рассказах
из народного русского быта”, “Інститутці”.
 За чітку громадянську позицію Марка Вовчка починають переслідувати, за повість «Кармелюк» її
збиралися навіть притягнути до суду. Вона переживає душевне потрясіння, починає хворіти й
покидає Петербург назавжди.

 Після смерті чоловіка Марко Вовчок одружується з Михайлом Лобачем-Жученком. Сім років
письменниця жила серед чистої, неймовірної краси природи Богуславщини, що під Києвом. Тут
вона збирає фольклор, продовжує свою письменницьку діяльність. Кінець свого життя Марко
Вовчок прожила на Кавказі. Померла письменниця 10 серпня 1907 р. в Кабардино- Балкарії — на
хуторі Долинськ, що в межах міста Нальчик, де й похована.
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СОЦІАЛЬНА
ПОВІСТЬ
«ІНСТИТУТКА»
 Oповідання про гірку долю кріпачки
Устини. Письменниця звернула
увагу на хибну систему виховання
дівчат в інститутах, де вони не
одержували ні глибокої освіти, ні
тривких моральних та етичних
основ. Для Устини пекло почалося,
коли з інституту приїхала молода
панночка, внучка її пані, що все
повернула на свій лад і досхочу
мучила кріпаків.
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СОЦІАЛЬНА ПОВІСТЬ
«ІНСТИТУТКА» ПРОДОВЖЕННЯ
 Жанр – соціальна повість. Соціальна тому, що в ній не просто змальовується
побут і звичаї людей, їх життя, праця, а підноситься важливе соціальне
питання про кріпаччину як важкий тягар для народу, про знущання панів
над кріпаками, про вияв невдоволення і протест кріпаків проти неволі.
 Рік написання – 1858-1859.
 Тема - Зображення тяжкого становища кріпаків та наростання стихійного протесту
проти несправедливості та неволі. Марко Вовчок чимало уваги приділила
змалюванню почуття волелюбності народних мас, показові протилежних поглядів
на любов, шлюб, солдатчину. Повість “Інститутка” — реалістичний соціальнопобутовий твір, у якому на тлі життя і побуту кріпаків та кріпосників правдиво
зображені соціальні конфлікти.
 Головні герої - кріпаки: Устина, Катря, Прокіп, Назар, бабуся. Пани: стара
поміщиця, панночка, полковий лікар.
 Сюжет - повісті побудований на найгострішому конфлікті тогочасного життя між
кріпаками й кріпосниками. У творі протиставляються два світи – поневолених і
поневолювачів, які існували поряд, але ніколи не зближувалися. Важка праця
кріпаків контрастує з неробством, паразитичним існуванням панства; людяність,
душевна доброта селян з жорстокістю, свавіллям кріпосників; кохання Прокопа та
Устини – «чудним панським коханням».
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«МАРУСЯ»
«Маруся» —
історична повість українського
письменника Марка Вовчка, присвячена
подіям часів Руїни. Вперше
опублікована російською мовою у 1871
році. У перекладі-переробці П'єра-Жуля
Етцеля повість стала популярною у
Франції. "Маруся" – історія дівчинки, що
гине, допомагаючи запорожцям.
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Орел. Будинок, в якому в 1842 – 1850 рр. жила Марко Вовчок
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ТВОРЧІСТЬ
 Дві книги “Народних оповідань”.

 Збірка російською мовою “Рассказы из русского народного быта”.
 Соціальна повість “Інститутка”.
 Історичні казки-повісті “Кармелюк”, “Дев'ять братів і десята сестриця
Галя”, “Невільничка”, незавершені – “Гайдамаки”, “Сава Чалий”.

 Повісті “Три долі”, “Павло Чорнокрил”, “Сестра”, “Дяк”, “Записки
причетника” та ін.
 Близько ста перекладів.
 Повісті російською мовою “Тюлевая баба”, “Червонный король”,
“Глухой городок”.
 Художні нариси (“Листи з Парижа”).
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ТЕМАТИКА ТВОРЧОСТІ
 життя дітей
 кохання
 побут
 сите й тупе існування міщанства
 паразитичне життя дворян
 трагізм життя селянства за часів кріпаччини
 боротьба проти кріпацтва
 ПОЄДНАННЯ У ТВОРАХ РЕАЛІЗМУ І РОМАНТИЗМУ,
ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНІХ ЗАСОБІВ ФОЛЬКЛОРУ.
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ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ
 внесення нових жанрів і тем
 звернення до фольклорних традицій
 форма розповіді: оповідачі – представники народу
 твори написані пісенною ритмізованою мовою з
різноманітними інтонаціями, багатством синоніміки
 основоположниця дитячої прози
 зміцнила основи української соціально-побутової прози
 глибока ідейність, висока художність творів.
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МАРКО ВОВЧОК - 10 ФАКТІВ ПРО ЖИТТЯ І
ТВОРЧІСТЬ
1. Народившись у Росії, вона все життя вважала Україну своєю справжньою рідною землею, а любов до
України стала змістом її життя, його суттю та основою.
2. Її місце в літературному процесі ХІХ століття. Наприкінці 50-х років ХІХ століття Марія Вілінська була
єдиною в українській літературі жінкою-письменницею.
3. Вілінська була надзвичайно вродливою жінкою. Чоловіки захоплювалися, боготворили, кохали й
проклинали Марію.
4. Марія знала близько 10 іноземних мов, серед яких французька, англійська, польська, чеська,
німецька, українська (рідною для неї була російська) та інші. У родині письменниці повсякденною
мовою була французька.
5. Найбільшу славу принесла їй повість "Маруся“. Повість була написана у 1860-х роках. Згодом
отримала нагороду Французької Академії та була перекладена багатьма мовами.
6. У Марії Маркович була репутація "фатальної жінки", через те, що два її коханих чоловіки померли
просто в неї на руках, а третій закоханий вчинив самогубство.
7. Марко Вовчок випускала журнал, який мав допомагати інтелігентним жінкам, у якому піднімалося
питання емансипації.
8. Письменниця усиновила першого онука, щоб врятувати честь майбутньої невістки через те, що
хлопчик народився до шлюбу. Хоча невістка Ліза і син Богдан повінчались після народження Бориса,
хлопчик всеодно залишився у Марії і всі вважали його молодшим сином письменниці.
9. Вічно молода письменниця. Коли лікарі виявили у письменниці пухлину мозку, у її русій косі не було
ані сліду сивини.
10.Тарас Шевченко охрестив М. Вілінську «кротким пророком и обличителем жестових людей
несытых», своєю «дочкою», а вона його «батьком».
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Пам'ятник Марку Вовчку в Нальчику,
де письменниця прожила дo кінця
свого життя й похована

Меморіальна дошка Марко Вовчок
на будинку на вул.
Трьохсвятительській в Києві де в
1902 році перебувала
письменниця
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Марко Вовчок в останні роки
свого життя у Нальчику
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