
Вшанування пам’яті 
*   На високому 
березі Оки, в її 
улюбленому місті 
Таруса згідно волі 
Цвєтаєвої 
встановле-ний 
камінь (тарусь-кий 
доломіт) з написом 
«Здесь хотела бы 
лежать Марина 
Цветаева». 
*   В Борисоглібському 
пров. Москви 26 грудня 
2007 року відкритий 
бронзовий пам’ятник. 
*   Ім'ям поетеси названо вулицю в 
Києві (житловий масив Вигурівщина-
Троєщина, 1987 р.) 

 
Музеї поетеси 

* Біля музею сім’ї 
Цвєтаєвих в Тарусі на 
березі Оки встановле-
ний пам’ятник 
Марині Цвєтаєвій. 
* Меморіальний буди-
нок-музей М. І. 
Цвєтаєвій у Болшеве (м. Корольов). 
* Будинок-музей Цвєтаєвих розташо-
ваний в селі Ново-Таліци на відстані 
трьох кілометрів від російського міста 
Іваново. 
* Олександрівський літературно-худож-
ній музей Марини та Анастасії 
Цвєтаєвих у м. Олександрів 
Володимирської області. 

* Літературно-художній музей М. 
Цвєтаєвій в Башкортостані, с. Усень-
Іванівське. 
* Меморіальний комплекс Марині 
Цвєтаєвій в Елабузі. 
* Музей Марині та Анастасії Цвєтаєвим 
у м. Феодосії (АР Крим, Україна). 
 
 
 

Якщо Ви бажаєте дізнатися 
багато інших цікавих фактів про 

життя видатної російської 
поетеси і ознайомитися з її 

життям та творчістю, 
завітайте до нашої бібліотеки. 

 
Контактна інформація 

 
Адреса: 

м. Київ, вул. Драйзера, 6. 
 

Телефон: 
(044)546-90-45 

 

e-mail: 
library141@ukr.net 

 

веб-сторінка: 
http://desnabib.kiev.ua 
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                 ЦЦввєєттааєєвваа    
    ММааррииннаа  ІІввааннііввннаа  

 

  (1892-1941)      
 

  (до 120-річчя від дня народження) 
  

 

«Целому морю - нужно все небо, 
 Целому сердцу - нужен весь Бог.» 

 
 

  Пам’ятка 
 
 

            Київ - 2012 

Їх імена в назвах 
вулиць нашого району 



 
Шановні Деснянці ! 

     
    Вашій увазі пропонуємо пам’ятку, 
присвячену видатній російській поетесі, 
прозаїку, перекладачу першої половини 
ХХ століття Марині Іванівні 
Цвєтаєвій, ім’ям якої названо у 1987 
році вулицю нашого району. 
 

Життя та діяльність 
 

   Марина Цвєтаєва 
народилася в Москві 26 
вересня (8 жовтня) 1892 
р., в висококультурній 
сім'ї, відданій інтересам 
науки і культури. Вже в 
шестирічному віці 
Марина почала писати вірші, і притому 
не тільки по-російськи, але і по-
французьки, і по-німецьки. У 
вісімнадцять років, випустила перший 
свій збірник "Вечірній альбом" (1910 р.) 
   Не прийнявши революцію, в травні 
1922 р. Марина Цвєтаєва разом з 
дочкою виїжджає за кордон до чоло-
віка, Сергія Ефрона, який опинився в 
рядах білої еміграції. Сім'я недовго 
жила в Берліні, потім оселилася в 
найближчих околицях Праги, а в 
листопаді 1925 р. переїхала в Париж. 
   У 1939 р. Марина Цвєтаєва, після 
сімнадцяти років тяжкого перебування 
за кордоном, отримавши радянське 
громадянство, повернулася в 
Радянський Союз разом з сином. 
Перший час вона жила в Москві, а в 
липні 1941 р. евакуювалася в 

Єлабугу. В цьому маленькому містечку, 
під гнітом нещасть, в самоті, вона 
кінчає з собою 31 серпня 1941 р. 
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