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Павло Гірник народився 30 квітня 1956 року 

в  Хмельницькому,  у сім`ї письменника Миколи 

Андрійовича Гірника. Мати Тамара Дмитрівна – 

етнограф. 1973 року закінчив середню школу в 

Хмельницькому. Вчився на філологічному 

факультеті Кам'янець-Подільського педагогічного 

інституту (1973—1974, закінчив перший курс), 

1974 року перевівся до Київського педагогічного 

інституту (закінчив 1977). Закінчив Вищі 

літературні курси (1987—1989). 

У 1984 році Павла Гірника прийняли до Спілки 

письменників України, а з 1996 року – він член 

Асоціації українських письменників. Вже на 

початку 80-х років йому пророкували славу поета, 

яких в Україні – одиниці. Проте, винятковістю 

свого поетичного дару він особливо не переймався. 

Суспільні переміни 80-х: діяльність у громадській 

організації “Спадщина”, в Товаристві української 

мови, у Русі, де крок за кроком кувалася і 

здобувалася українська незалежність – ось чим жив 

у ті роки поет. Власне, він став одним із фундаторів 

Українського Народного Руху на Хмельниччині, 

брав участь у страйкових акціях, мітингах, 

голодував на площі, одним із перших розгорнув 

жовто-блакитний національний стяг. На початку 

90-х років редагував рухівську газету 

“Пробудження”, з якої згодом виросла газета “Є”. 

Він просто інакше не міг жити тоді, коли Україні 



потрібні були його вчинки, його приклад, його 

позиція. 

А далі були біль і розчарування. Біль за тим, що не 

сталося, що не дає Україні стати українською, 

самодостатньою, справжньою. Павло Гірник – поза 

партіями, поза суєтою. Він пішов учителювати. 

Працював учителем української мови і літератури в 

сільських школах Вінницької області (село 

Непедівка Козятинського району) та Хмельницької 

області (село Берегелі Красилівського району), 

завідувачем літературно-драматичної частини 

Хмельницького театру ляльок. Для постановки у 

ляльковому театрі переклав українською мовою 

твори Самуїла Маршака «Котячий будинок», 

«Теремок». Також перекладав твори Давида 

Самойлова. І завжди писав і пише вірші. Його вірші 

– це його молитви, його біль і любов. Це те, чим він 

живе. 

 Поезія Павла Гірника живиться своїм корінням із 

подільської глибинки, із українського села – 

основи нації. Його поезія – це розповідь про ідею 

свободи, віками переслідувану, нищену, катовану. 

Його поезії населені козаками, кобзарями, побра -

тимами, князями-українцями. У його віршах 

зустрічаємо Северина Наливайка, Григорія 

Сковороду, Устима Кармалюка, Марусю Чурай, 

Катерину Білокур…, зрештою, простих сільських 



трударів, які все своє життя порпалися “… у 

гноях і болоті, без хліба і сну, в самоті, у морози й 

відлиги…”. На кожній сторінці збірки 

«Посвітається» відчувається неабияка напруга 

почуттів, таємнича магія підтексту. Це монолог 

про прожите і наболіле, про цінності справжні і 

фальшиві. 

Високо цінує поет мудре народне слово. Воно 

зблискує золотом у багатьох його творах, 

первозданністю подільської народної говірки. «Я 

до слова ставлюсь, як до сонця. Кожне мені 

світить… А сонце і обпікає, і гріє. Це те, що дано 

нам згори, з небес, з космосу. Мова – також з 

космосу. Як і Шевченкові пророцтва. Тому ніщо не 

мине: ні наша мова, ні Шевченко…» – каже поет. 

Павло Гірник – лауреат престижних всеукраїнських 

премій: імені А. Малишка за збірку “Летіли гуси”, 

імені П. Тичини за збірку “Коник на снігу”, імені П. 

Усенка за кращий цикл поезій у журналі “Дніпро”. 

 Книги  митця тричі номінувалися на Національну 

премію України імені Тараса Шевченка: у 2001 році 

- збірка «За війні», у 2008 році - збірки «Коник на 

снігу» та «Смальта», в 2009 році - збірка 

«Посвітається». 

Головна Національна премія України імені Тараса 

Шевченка присуджена Павлу Гірнику Указом 



Президента України від 2 березня 2009 року за 

збірку «Посвітається». Це стало ще одним 

свідченням наявності глибокого таланту у цього 

неперевершеного майстра художнього слова. 

Висока відзнака підтвердила, що Павло Гірник – 

неповторний український поет, який гідно 

представляє своє покоління в сучасному 

літературному світі. 

Павло Гірник став істинним продовжувачем 

традицій Тараса Шевченка, спадкоємцем 

Шевченкової інтонації, Шевченкового болю і 

Шевченкової віри. Кобзар і сьогодні його 

“…муштрує”, “водить рядками”. І скресає, 

воскресається у Гірниковім слові “і убієнне, і 

грядуще”. 

У збірці “Посвітається” поет стверджує, що 

сьогодні “Шевченко повертається додому”: 

Шевченківська пристрасть, шевченківська чистота, 

прозорість поетичного слова давно зробили поезію 

Павла Гірника відомою в Україні та за її межами. 

Його люблять, цінують шанувальники високої 

поезії і сприймають творчість Павла Гірника  як 

виняткове явище у модерній українській літературі. 

У 1985 році в московському видавництві «Молода 

гвардія» в перекладі на російську мову вийшла 

збірка Гірника «Оранка». 



Член Спілки письменників України (1984), а від 

1996 — член Асоціації українських письменників. 

Нині живе у скрутних умовах в селі Садовому 

поблизу Деражні — районного центру 

Хмельницької області. 

Лауреат літературних премій: «Кришталева 

вишня» (1997), імені Андрія Малишка, імені Павла 

Усенка, імені Павла Тичини. 

Збірки поезій: 

* "Посвітається" (2008). 

* "Коник на снігу" (2003). 

* "Брате мій, вовче", "По війні" (2000). 

* "Вибране" (Городок, 1996). 

* "Китайка", "Калина", "Се я, причинний…" (всі 

три – Хмельницький, 1994). 

* "Летіли гуси…" (1988). 

* "Пахота" (1985) – у перекладі російською мовою. 

* "Спрага" (1983). 



                  

 

 

 

                                  

 

 

 



 

 



 

Використана література: 

1. Гірник П. 

 Посвітається : поезії.-. 2-ге, доп.вид / П. 

Гірник.- Київ: Унів. вид-во «ПУЛЬСАРИ», 2009.- 

376 с. 

2.  Літературна Хмельниччина ХХ століття: 

хрестоматія / уроряд. М.Ф. Федунець.- 

Хмельницький, 2005.- 607 с. 

 

Електронні ресурси: 

 

1. Гірник Павло Миколайович — Вікіпедія 

https://uk.wikipedia.org › wiki › 

Гірник_Павло_Мико... 

 

2. 60 років від дня народження Павла 

Миколайовича Гірника ...http://slavutichlib.com.ua › 

jevents › eventdetail › 60-r... 

3. Письменники, які навчалися в Кам`янці-

ПодільськомуБібліотека ...https://library.kpnu.edu.ua 

› pysmennyky-yaki-navchal... 
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Сила поезії Павла Гірника в тому, в чому її слабість 

– ця поезія надто глибоко вкорінена в український 

культурний дискурс» - письменник, літературний 

критик     

  Іван Андрусяк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склала:                                   Л. Л. Кравченко 

Відповідальна за випуск:     С. А. Рудик 


