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Життя – яка то гарна річ! : до 125-річчя від дня 
народження Аркадія Казки (1890-1929) : бібліогр. список 
/ укл. О. Куннова ; відп. за вип. Г. Сурніна. – Чернігів, 
2015. – (Літературна Чернігівщина). – 8 с.

Дане видання серії «Літературна Чернігівщина» 
присвячено 125-річниці від дня народження нашого земляка 
Аркадія Казки – талановитого поета, педагога, музиканта із 
покоління трагічної доби  Розстріляного Відродження.

Бібліографічний список містить коротку біографію 
Аркадія Казки та бібліографічний опис видань творів поета 
і літератури про його творчість.

Розраховано на широке коло читачів та усіх, хто не 
байдужий до української історії та літератури.

Укладач, комп. набір: Олена Куннова
Редактор, відп. за вип., комп.верстка: Ганна Сурніна



«І світу білого не випив...»
          Життєвий шлях поета

Життя - яка то гарна річ!
Життя - прекрасна таємниця,
Втіх, чистих радощів криниця...
Життя - яка то гарна річ...

 Аркадій Казка

Поет Аркадій Васильович Казка народився на 
Чернігівщині у Седневі 23 вересня (11 вересня 

за старим стилем) 1890 року у багатодітній родині селян-
козаків. 

У 1910 році Аркадій Казка закінчив чернігівське 
реальне училище. Під час навчання заприязнився з 
Павлом Тичиною, з яким мешкав при монастирі, разом 
співав у хорі і відвідував славнозвісні «суботи» Михайла 
Коцюбинського. У 1913 році поїхав до Києва і вступив 
там до комерційного інституту, який йому закінчити не 
судилося, бо на заваді стали бурхливі революційні події 
та тяжке матеріальне становище.

Деякий час поет вчителював у селах на 
Катеринославщині та Київщині. Серед його учнів був 
Василь Мисик. Між молодим учителем і здібним школя-
рем зав’язалася дружба, яка тривала, доки жив Аркадій 
Казка. 

У 1925 році Аркадій Казка, вже одружений та з двома 
синами, переїхав до Одеси. Саме у цьому місті життя 
поета трагічно обірвалося. 



23 жовтня 1929 року поет потрапив до Одеської 
в̀ язниці, був звинувачений в участі у антирадянській 
організації «Спілка визволення України». Не витримав-
ши принижень і знущань, Аркадій Казка наклав на себе 
руки. 

Павло Тичина, який називав Аркадія Казку «диво-
вижно совісним і щирим поетом», засвідчив, що дружба 
з цією людиною дала йому безмірно багато. У зв’язку з 
трагічною смертю поета у в’язничній камері він писав 
до дружини Лідії Петрівни: «Так не повелося йому в 
житті... І таланту не розвинув. І світу білого не випив».

27 листопада 1997 року Чернігівська обласна проку-
ратура скасувала звинувачення проти Аркадія Казки і 
його було реабілітовано.

Літературна доля поета також була драматичною. 
Хоча Аркадій Казка і був справжнім майстром класич-
них форм вірша (сонета, рондо, тріолета), знавцем мов 
та перекладачем, за його життя жодної книги не було 
видано.

 У 1965 році Василь Мисик – український поет, 
перекладач, в̀ язень сталінських концтаборів опублікував 
низку творів свого вчителя у збірнику «День поезії». 
Вперше по смерті побачили світ тільки 12 віршів, в тому 
числі чотири поеми («Великдень», «Стежечка», «Сон 
старого кобзаря» та «Він іде»).  У передмові зазначалося, 
що найбільшим з усіх талантів, якими щедро обдарувала 
природа Аркадія Казку, «був його дар дружнього, 
невимушеного спілкування з найрізноманітнішими 
людьми, той самий дар, який притягав до нього людей, 
тягнув його самого у гущу життя – і якоюсь мірою 
спричинився до його трагічної загибелі в 1929 році. Такі 
люди не зникають безслідно».
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Мине аж 60 років після смерті Аркадія Казки, і тільки 
тоді світ побачить його книжку «Васильки». У 1989 році 
вона вийшла у видавництві «Радянський письменник» 
накладом чотири тисячі примірників. 

У 2010 році у видавництві «Смолоскип» вийшла кни-
га Олександера Шугая «Крапля сонця у морі блакиту 
(повість про Аркадія Казку)», зміст якої складає розповідь 
про життєвий шлях митця, його вибрані поезії, пере-
клади, статті.

У жовтні 2011 року під час Всеукраїнського 
літературно-мистецького свята «Седнівська осінь» в 
Седневі Аркадію Казці було відкрито пам’ятник. 

У  своєму вітальному слові внучатий племінник по-
ета Михайло Байдаков сказав: «Ми не знаємо, де його 
могила, тому цей пам’ятник віднині буде тим місцем, 
куди матимуть змогу покласти квіти всі, кому небайду-
жа творчість нашого видатного земляка».
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Бібліографічне видання

Життя – яка то гарна річ! 

До 125-річчя від дня народження 
Аркадія Казки (1890-1929)

Бібліографічний список

Шановні читачі!

Рекомендовану літературу ви можете знайти 
в Чернігівській міській бібліотеці

 імені М.М. Коцюбинського
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