Блискучим новелістом і повістярем увійшов у свідомість сучасного читача Григір
Тютюнник - український письменник-прозаїк, перекладач, педагог. Представник
покоління шістдесятників. Лауреат премії імені Лесі Українки, Державної премії
імені Тараса Шевченка.
Його вважають сумлінням нашої літератури. Слідом за Коцюбинським, Стефаником,
Васильченком і Косинкою він підніс українську новелу до висот художньої
досконалості. Не через те, що цей літературний жанр обминали інші, ні, а, як і всі його
попередники-вчителі, Григір Тютюнник так відгранив свої маленькі перлини, що вони
сполучені воєдино, стали справжньою окрасою нашої літератури.
Сьогодні українську художню прозу не уявити без його, хай кількісно й не великої,
але справді вагомої літературної спадщини.
Матеріал не є вичерпним, поданий із публікацій газет та журналів, збірників,
довідників, художньої літератури, які є у фондах Полтавської обласної бібліотеки для
юнацтва імені Олеся Гончара. https://libgonchar.org/

«Життя у мене таке складне і трудне…» — писав Григір
Тютюнник.
Зовні ніби було все добре. Григір любив товариство, ніколи
йому його не бракувало, швидко сходився з людьми, був
дотепний, артистичний, твори випробовував «на публіці» —
довіряв загалові... А в глибині душі був пекельний біль, який
терзав безперестанно. «І що я в Господа за людина!!! Ні в чому
немає мені ані міри, ані втіхи — ні в любові, ні в стражданні, ні
в захопленнях, ні в сумі пекельному. Неприкаяний я. Все б
вирвати з душі й оновитися, все б спочатку почати, та
несила»,— так писав у щоденнику.
Для багатьох із тих, хто його знав, Григір Тютюнник так і залишиться письменником
молодим, який тільки-но вийшов із юності, із важких післявоєнних літ, де рано
гартувалися характери, де навіть підліткам аж надто діставалося життєвих навантаг,
нерідко доводилось їм брати на себе нелегку ношу дорослих. Власне, про Григора
можна було б сказати, що він із покоління космонавтів, адже, як і перші наші
космонавти, майбутній письменник починав своє трудове життя з ремісничого
училища, звідки одних доля посилала на навколоземні орбіти, на зоряні траси, а
других покликало небо інших випробувань — небо мистецької творчості.

Какалюк О. Григір Тютюнник. Життєвий і творчий шлях
письменника / О. Какалюк // Вивчаємо українську мову та
літературу. – 2018. – № 10-11. – С. 38-43.
Матеріал для ознайомлення учнів шкіл з особистістю
письменника; виховання у дітей поваги до людей скромних, з
доброю душею і чуйним серцем.
Конспект може бути використаний учителями-словесниками.

Козак Х. «Мало – бачити. Мало – розуміти. Треба любить» /
Х. Козак // Історія +. – 2017. – січ. (№ 1). – С. 18-19.
Нарис розповідає, що основним секретом творчості Григора
Тютюнника була його душа, повна болю. Йдеться про важку долю
письменника, його поривання до правди й свободи, за які
довелось заплатити життям.
Стаття допоможе дослідникам і біографам.
Литвин Н. Вигнанець з власної волі: Василь, син Григора, і його
правда / Н. Литвин // Зоря Полтавщини. – 2021. – 22 жовт. – С. 23.
У статті інтерв'ю дає Василь Григорович Тютюнник. У ньому
розповідає про батька, його принципи, віру в людей та
безграничну любов до них. Спогади сина Григора Тютюнника
дають можливість поглянути на письменника крізь призму сім'ї.
Стаття допоможе дослідникам біографії прозаїка.

Неживий О. Автобіографії та автобіографізм у творчості Григора
Тютюнника / О. Неживий // Полтавська криниця. – 2018. – № 12. – С. 221-235.
Нарис, представлений у спогадах Григора Тютюнника, про
дитинство, молодість і становлення як автора. Автор докладно
описує тяжку післявоєнну долю письменника.
Стаття стане в нагоді усім поціновувачам творчості Григора
Тютюнника.
Неживий О. Брати Григорій і Григір Тютюнники: «Пам‘ять, як
вишневий цвіт…»/ О. Неживий // Українська літературна газета.
– 2019. – 15 берез. – С. 16.
Це епістолярій представлений у листах Олени Федотівни
Черненко, дружини Григорія Тютюнника. У матеріалі
пропонується докладна біографія життя братів-письменників.
Стаття стане в нагоді усім поціновувачам творчості Григора
Тютюнника.
Неживий О. Григір Тютюнник: правда перемогла / О. Неживий //
Літературна Україна. – 2018. – 22 лют. – С. 12.
Дана публікація – життєпис у письменницькому епістолярії.
Автор зібрав та впорядкував листування Григора Тютюнника з
Феодосієм Роговим, Володимиром Калашником, Леонідом
Коваленком та багатьма іншими.
Матеріал представлений для широкого загалу читачів.

Неживий О. «І бажаю всіх благ»: із життєпису Григорія і Григора
Тютюнника / О. Неживий // Слово і час. – 2007. – № 2. – С. 77-83.
Дана стаття про родинне спілкування, відносини та розбіжності
у характерах Григорія і Григора Тютюнників.
Саме краєзнавчі дослідження дають змогу всебічно говорити
про стосунки братів Тютюнників, автобіографізм їх творчості.

Неживий О. Ім‘я Григора Тютюнника партійній приватизації не
підлягає! / О. Неживий // Слово Просвіти. – 2016. – 3-9 листоп.
(ч. 44). – С. 13.
Дана публікація описує своєрідність характеру Григора
Тютюнника. Згадується лист письменника до Феодосія Рогового.
Стаття допоможе дослідникам біографії прозаїка.
Самченко В. Григір Тютюнник: перерваний політ / В. Самченко //
Українська літературна газета. – 2021. – 19 листоп. – С. 1.
Стаття присвячена 90-річчю від дня народження Григора
Тютюнника. У ній йдеться про велич таланту та особистості
письменника, його нелегке життя та творчу долю.
Матеріал може бути використаний дослідниками та
журналістами.

Додаткові електронні ресурси
1. Біографія Григора Тютюнника [Електронний ресурс] // УкрЛіб : [сайт]. – Текст. і граф.
дані. – [Б. м.], 2021. – Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/bio/author.php?id=110
(дата звернення : 23.11.2021). – Назва з екрана.
2. Григір Тютюнник – Біографія [Електронний ресурс] // Бібліотека української літератури
: [сайт]. – Текст. і граф. дані. – [Б. м.], 2021. – Режим доступу:
https://ukrclassic.com.ua/katalog/t/tyutyunnik-grigir/909-grigir-tyutyunnik-biografiya
(дата
звернення : 23.11.2021). – Назва з екрана.
3. Григір Тютюнник – Біографія (СКОРОЧЕНО) [Електронний ресурс] // Українська
література : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – [Б. м.], 2021. – Режим доступу:
https://ukrclassic.com.ua/katalog/t/tyutyunnik-grigir/2321-grigir-tyutyunnik-biografiyaskorocheno (дата звернення : 22.11.2021). – Назва з екрана.
4. Григір Тютюнник біографія коротко [Електронний ресурс] // Dovidka.biz.ua : [сайт]. –
Текст. і граф. дані. – [Б. м.], 2021. – Режим доступу: https://dovidka.biz.ua/grigir-tyutyunnikbiografiya-stislo (дата звернення : 22.11.2021). – Назва з екрана.
5. Тютюнник Григір Михайлович [Електронний ресурс] // Вікіпедія : [сайт]. – Текст. і граф.
дані. – [Б. м.], 2021. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Тютюнник_Григір_Михайлович (дата звернення : 24.11.2021).
– Назва з екрана.

У нашій літературі він один: з таким іменем, такою
долею і таким… братським до кожного слова його
ставленням.
Григір Тютюнник прийшов у літературу, володіючи всіма
її професійними таємницями, бо знав, що немає ніяких
інших таємниць, є лише одвічна таїна любові до людини.
Немає таємниці підробки під правду, є таємниця правди.
Немає загадки злості, є загадка доброти. Немає загадки
вульгарності, є загадка благородства. Григір Тютюнник
писав не для того, щоб розповісти людям про людину, а
щоб обов'язково допомогти зрозуміти в ній щось таке, що
вже ніколи не повториться в іншій людині.

Баняс С. Григір Тютюнник. Віддзеркалення внутрішнього світу
письменника у новелі «Три зозулі з поклоном». Складність
людських почуттів. «Вічна тема» нещасливого кохання /
С. Баняс // Українська мова та література в школах України. –
2019. – № 1-2. – С. 36-39.
Матеріал розкриває ідейно-художній зміст твору, поглиблює
поняття про новелу, удосконалює вміння визначати проблематику
твору.
Стаття стане в нагоді викладачам та учителям.
Брайко О. Візуальна образність прози Григора Тютюнника в
аспекті синтезу мистецтв / О. Брайко // Диво. – 2016. – № 11. –
С. 35-40.
У статті розглянуто образотворчі засоби прози Г. Тютюнника з
погляду теорії малярства й кіномистецтва та їх специфічних
ресурсів. Віднайдено і проаналізовано словесні аналоги таких
засобів, як колорит, просторові плани, глибина кадру, ритм.
Матеріал стане в нагоді викладачам та студентам.
Він писав не всю правду, а тільки її половину… // Шкільна
бібліотека. – 2021. – № 11. – С. 45-49.
Матеріал, присвячений творчості Григора Тютюнника. В ньому
викладено стислі перекази новел автора.
Конспект може бути використаний учителями-словесниками та
студентами.

Гаркуша О. Григір Тютюнник. Новели «Зав‘язь», «Три зозулі з
поклоном» / О. Гаркуша // Вивчаємо українську мову та
літературу. – 2020. – № 10-12. – С. 53-61.
Мета даної публікації – ознайомити учнів з характерними
особливостями художньої манери Григора Тютюнника через його
творчість.
Конспект може бути використаний вчителями і викладачами.
Мороз Л. З любові й доброти / Л. Мороз. – Київ : Радянський
письменник, 1984. – 182 с.
Автор докладно аналізує оповідання й повісті, їх ідейнотематичні особливості і мистецьку самобутність.
Розрахована на широке коло читачів.

Неживий О. Уклін рідній землі полтавській: посібник для
вчителів / О. Неживий. – Полтава : Полтавський літератор, 2015. –
96 с.
Літературно-краєзнавчий нарис про славетного полтавця,
Шевченківського лауреата, видатного письменника Григора
Тютюнника грунтується на літературних та історичних джерелах.
Посібник рекомендовано вчителям, студентам, краєзнавцям.

Слюсарєва О. Образ любові як утілення високої християнської
цінності в новелі Гр. Тютюнника «Три зозулі з поклоном» /
О. Слюсарєва // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2020. –
№ 7-8. – С. 94-95.
У дописі йдеться про те, що традиційний і водночас модерний
художник слова Григір Тютюнник повідав у своїй неповторній
манері про всесильну любов як одну з найвищих моральних
цінностей буття.
Призначений для учнів, студентів та вчителів.
Сокур А. Виховуємо співчуття / А. Сокур // Українська мова та
література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 22-24.
Статтю присвячено ідейно-художньому аналізу чотирьох
оповідань Григора Тютюнника. У творах ідеться про тяжке життя
дітей у воєнний і повоєнний час та морально-етичні конфлікти між
світом дорослих і дітей.
Допис створений для вчителів-словесників та викладачів.
Сулима М. Оповідання Григора Тютюнника «Оддавали Катрю» у
світі сьогодення / М. Сулима // Полтавська криниця. – 2018. –
№ 1-2. – С. 236-239.
У даній статті автор проводить паралель між подіями в
оповіданні «Оддавали Катрю» із сучасним Донбасом.
Стаття допоможе дослідникам і літературознавцям.

Тютюнник Гр. Син приїхав. Три зозулі з поклоном. Зав‘язь:
посібник для 11 класу / Гр. Тютюнник. – Харків : Ранок, 2000. –
48 с.
Посібник допоможе учням пригадати твори Григора Тютюнника
та розібратися в секретах його письменницької майстерності.
Призначений для учнів 11 класу, вчителів та широкого кола
прихильників української літератури.
Щекатунова Н. «З любові й муки народжується письменник…» /
Н. Щекатунова // Полтавська криниця. – 2018. – № 1-2. – С. 236239.
У даній статті автор перегортає сторінки творчості Григора
Тютюнника, який твердою ходою прямував до храму Літератури,
щоб служити Слову, пройти тернистими стежками ідеологічного
життя.
Стаття допоможе дослідникам і літературознавцям.

Додаткові електронні ресурси
1. Герої новел Григора Тютюнника [Електронний ресурс] // УкрЛіб : [сайт]. – Текст. і граф.
дані. – [Б. м.], 2021. – Режим доступу :
https://www.ukrlib.com.ua/tvory/printit.php?tid=9268 (дата звернення : 23.11.2021). –
Назва з екрана.
2. Письменник в облозі [Електронний ресурс] // Український тиждень : [сайт]. – Текст. і
граф. дані. – [Б. м.], 2021. – Режим доступу : https://tyzhden.ua/Culture/27843 (дата
звернення : 25.11.2021). – Назва з екрана.
3. Творчість Григора Тютюнника [Електронний ресурс] // Ukr.School : [сайт]. – Текст. і граф.
дані. – [Б. м.], 2021. – Режим доступу :
https://ukr.school-essay.ru/tvorchist-grigora-tyutyunnika/ (дата звернення : 25.11.2021). –
Назва з екрана.
4. Творчість Григора Тютюнника - своєрідна сповідь письменника [Електронний ресурс] //
На урок : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – [Б. м.], 2021. – Режим доступу :
https://naurok.com.ua/tvorchist-grigora-tyutyunnika---svoeridna-spovid-pismennika127994.html (дата звернення : 22.11.2021). – Назва з екрана.
5. Тематика новел Григора Тютюнника [Електронний ресурс] // Ukr.School : [сайт]. – Текст. і
граф. дані. – [Б. м.], 2021. – Режим доступу : https://ukr.school-essay.ru/tematika-novelgrigora-tyutyunnika/ (дата звернення : 23.11.2021). – Назва з екрана.
6. Тютюнник Григір [Електронний ресурс] // УкрЛіб : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – [Б. м.],
2021. – Режим доступу : https://www.ukrlib.com.ua/books/author.php?id=110 (дата
звернення : 24.11.2021). – Назва з екрана.

«Мало – бачити. Мало – розуміти. Треба любить. Немає
загадки таланту. Є вічна загадка любові», – ці слова Григора
Тютюнника вже давно стали афоризмом. Про цього
унікального письменника неодноразово писалося і
говорилося, що це митець, який аж надто гостро та болюче
сприймає життя. «У нього був низький больовий поріг», –
як звикли зараз говорити психологи. А за ними цю думку
часто, характеризуючи творчість Григора Тютюнника,
повторювали літературознавці.
Про Григора Тютюнника написано багато, особливо
спогадів. Сучасне українське літературознавство теж не
залишає поза увагою його творчість. Задля вшанування
пам'яті і величі таланту Григора Тютюнника, його колегами
було написано та видано безліч статей та публікацій про
його життя та письменницьку долю.

Віценя Л. Любові Всевишньої сяйво / Л. Віценя // Зоря
Полтавщини. – 2016. – 16 груд. – С. 13.
У статті описуються заходи, що відбулись у селі Шилівці
Зіньківського району з нагоди 85-річчя Григора Тютюнника. Подані
спогади колег про письменника.
Для широкого читацького загалу.

Голота Л. Правка від Григора/ Л. Голота // Українська літературна
газета. – 2021. – 30 лип. – С. 15.
У статті подано уривок з повісті «Тіра», з книжки «Любов
дорослих людей», де йдеться про Григора Тютюнника.
Матеріал сподобається широкому загалу читачів.

Данько Н. Пам'яті Григорової родини / Н. Данько // Полтавська
криниця. – 2018. – № 1-2. – С. 86.
Вірш-присвята родині Григора Тютюнника від літераторки Ніні
Данько.
Розрахована на широке коло читачів.

Дідик-Снарська І. І пахне Григору любим степом… / І. ДідикСнарська // Зоря Полтавщини. – 2018. – 7 верес. – С. 35-40.
У статті описується село Мануйлівка, яке так любив Григір
Тютюнник. Тут же літераторка Ніна Данько ділиться своїми
враженнями і спогадами з облаштування народного музею, де усе
нагадує про життя та творчість письменника.
Матеріал стане в нагоді викладачам та студентам.

Неживий О. Григір Тютюнник: кораля на спомин / О. Неживий //
Українська літературна газета. – 2019. – 10 трав. – С. 17.
Літературний нарис описує відносини між Григором
Тютюнником та Григорієм Булахою. Подано спогади Г. Булахи про
письменника.
Матеріали рекомендовано вчителям, студентам.

Посланець від брата : спогад // Наш Дімаров : статті. Інтерв’ю.
Спогади. Листи. Присвяти / [ред. Т. Щегельська ; упоряд.
Є. Дімарова]. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 184-185.
У матеріалі описано спогади Анатолія Дімарова про період
становлення Григора Тютюнника як автора.
Призначений для учнів, студентів та вчителів.

Роговий Ю. «Повість для Григора» / Ю. Роговий // Українська
літературна газета. – 2020. – 13 берез. – С. 18-19.
Стаття-присвята, до 40-х роковин з дня смерті Г. Тютюнника.
Григору Тютюннику – від Юрія Рогового.
Допис створений для широкого загалу.

Страшенко О. Згадуючи Григора Тютюнника / О. Страшенко //
Українська літературна газета. – 2018. – 12 січ. – С. 20.
Матеріали статті подані у спогадах Ольги Страшенко про
письменника Григора Тютюнника.
Стаття буде корисною для поціновувачів української літератури.

Шугай О. До відомої світлини Григора Тютюнника / О. Шугай //
Літературна Україна. – 2017. – 30 берез. – С. 10.
Вірш-присвята письменнику Григору Тютюннику від Олександра
Шугая.
Широкому читацькому загалу.

Шугай О. «Усе живе – тепле…» : Нове про Григора Тютюнника. /
О. Шугай. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2006. –
226 с.
У книзі, крім самобутніх художніх творів, представлено
документи, переконливі факти героїчного життя та подвижницької
праці Григора Тютюнника.
Адресована широкому колу читачів, шанувальникам таланту
незабутнього прозаїка.
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