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                             П а м ’ я т к а 
               (із тематичного циклу  

            «Друга світова війна очима  
               українських поетів») 

        
               «У гаю берізку знаю кожну, 
                Знаю поле, що не знає меж. 
               А інакше полюбить не можна 
                Землю ту, на котрій ти  
                                                           ростеш!»  

                                Андрій М’ястківський 
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                  Шановні читачі! 
      До вашої уваги пропонується 
пам’ятка, складена до 70-річчя 
Перемоги над нацизмом у Європі, із 
тематичного циклу „Друга світова 
війна очима українських поетів” і 
присвячена українському письменнику, 
поету-фронтовику Андрію 
М’ястківському. 
      Андрій М’ястківський народився 14 
січня 1924 року в селі Соколівці на 
Вінниччині у селянській родині. 
Навчався у Соколівській середній 
школі, а потім вступив до Тульчинської 
медичної школи. Рано він відчув потяг 
до слова, почав друкуватися. Та у 
творчій біографії письменника сталася 
велика перерва, про яку сповістив не 
дзвінок, а бомби й гарматні постріли. 
Почалася Велика Вітчизняна війна. 
Солдат М’ястківський пройшов війну в 
роті фронтової розвідки, дослужився до 
звання єфрейтора. Брав участь у боях за 
визволення Румунії, Югославії, 
Угорщини, Австрії, Чехословаччини, 
одержав урядові нагороди. Жахливі 
події тих воєнних років він правдиво 
відтворив згодом у романі «Лють». 
      Після війни Андрій Пилипович 
продовжив навчання в Тульчинській 
фельдшерській школі. Працюючи 
сільським фельдшером, заочно 
закінчив Вінницький педагогічний 
інститут. Викладав українську мову і 
літературу, а коли одна за одною стали 
з’являтися його збірки для дітей і 
дорослих, перейшов на редакційно-
видавничу роботу. 

      Своєю письменницькою долею 
Андрій М’ястківський завдячує 
письменникові Миколі Руденкові, який 
«віднайшов» його свого часу в глушині 
на Вінниччині, забрав писані від руки 
вірші, у Києві власноруч передрукував і 
відніс до видавництва. Так у 1955 році 
з’явилася перша книжка поета «Над 
Бугом-рікою». 
      Молодого письменника запросили 
до Києва на видавничу роботу, де й 
розкрився у всій повноті його 
самобутній літературний талант. 
      Андрій М’ястківський – відомий 
автор чудових віршів, блискучих новел, 
талановитих романів. Весь його 
творчий доробок втілився у понад 
сорока книжках поезії та прози, в 
численних текстах пісень та перекладів 
з білоруської, молдавської, румунської 
та інших мов. 
      Письменницький здобуток А. П. 
М’ястківського відзначено 
літературними преміями ім. В. Сосюри 
та Н. Забіли. Він був цікавим 
співрозмовником, неперевершеним 
оповідачем, великим знавцем 
фольклору. Писав щодня, а інколи 
«видавав» до десятка віршів на день. 
      Особливе місце в творчому доробку 
Андрія М’ястківського посідають 
книжки для дітей: поезії «Киця 
прокидається» (1959), «Буслові 
імена» (1968), «Яблунька для 
мами» (1969), "Веселий пилосос» 
(1973), «Кличемо горличку» (1979), 
«Сама в хаті» (1981), повість 
«Хлопці з Бубни» (1967), оповідання 
«Острів Зеленого селезня» (1972), 

«Куди пішов дощик» (1981), казки 
«Росте в лісі берізка» (1970), 
«Зелений світлофор» (1975) та інші. 
      Любов до землі, що дала йому життя 
і прилучила до джерела творчості, 
позначається на всьому, що виходило з-
під пера письменника. Його твори - про 
добро і честь, любов до рідного краю, 
шанування людської праці, чуття 
родини, багатство природи. 
      В останні роки життя Андрій 
Пилипович став інвалідом І групи, був 
прикутий до ліжка, але літературної 
творчості не полишав. По собі залишив 
величезний рукописний спадок у 
товстих зошитах, який ще потрібно 
належним чином систематизувати, 
вивчити й опублікувати. 
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