
(до 105-річчя письменника П.Ф. Ловецького)



Я щирим рад серцям. І ти, природо-мати,
Для серця – вічно щирий світ!
З тобою, владнице, я вмію забувати
І те, чим був за юних літ,

І те, чим нині став за літ у сивині,
З тобою, рідна, забуваю.
Як я люблю тебе – не висловити, ні!
І як мовчати – сам не знаю!

Г. Байрон.

(1910-1975 гг.)



Народився Павло Феодосійович Ловецький (справжнє прізвище 

Левицький) 1 лютого 1910 року в селі Куцеволівка на 
Кіровоградщині серед розкішної, багатобарвної української 
природи.

Вихована батьками любов до тварин викликала у нього бажання 
стати ветеринаром. Тож Ловецький в 1931 році закінчив 
ветеринарно-зоотехнічний інститут, а пізніше - біологічний 
факультет Ростовського університету. Жив у ньому постійний 
потяг до мандрів, що кликав його в далекі й недалекі дороги. Він 
працював у степах Казахстану, на кінних заводах Кубані, побував 
у нетрях кавказьких лісів і на сопках Зеленого Клину, в 
предковічних степах Асканії-Нової, величних Карпатах. Пройшов 
письменник і нелегкими дорогами Великої Вітчизняної війни. З 1966 
по 1975 рік був головою Мелітопольського міського літературного 
об'єднання. Член Спілки письменників України.



Картини народного життя, поетичні епізоди, зворушливі історії 
дружби людини з природою лягли в основу його творів. І кругом зустрічі з 
"меншими братами", отими вухатими та крилатими: кмітливими 
бабаками, вірними в дружбі журавликами, відважними джейранами, що 
здатні відчувати ласку людини і вміють оцінити її доброту. Природа в 
книжках письменника виступає не сама по собі, а через сприйняття 
людей, що злилися з нею: самого автора, його героїв. Природа не тільки 
поетична, вона й грізна. І поряд з жартівливими історіями, які 
викликають посмішку, справжні трагедії. Природа не терпить 
легковажних, застерігав автор.

Павлом Ловецьким було видано з десяток книжок:
* «На власні очі» (1962)
* «Перші стежки-доріжки» (1962)
* «Билиці з дивокраю» (1964)
* «Гомін Зеленого Клину» (1968)
* «Билиці з дивосвіту» (1971),
* «Крізь марева степів» (1972),
* «Гори кличуть у гості» (1972),
* «Друг Куш» (1974).



«Завдання письменника: йти 
вперед і ділитися з читачем 

своїми новими враженнями». 

Лев Шестов



Авдєєнко С.І. Павло Ловецький : людина і письменник      

[Текст] : літературно-художнє видання  / С.І. Авдєєнко. – ФОП 

Білетченко, 2010. – 108 с.

Відомий український письменник і природознавець Павло Ловецький

останні двадцять років свого життя (1955-75) прожив у Мелітополі. Це місто

стало для нього рідним. Тут були написані головні твори, присвячені

природі Таврійського краю, його людям. Однак не всі знають про нелегку

долю цієї людини, яка пройшла через важкі фізичні та моральні

випробування.

Про це докладно розповідається в книзі мелітопольського письменника

Сергія Авдєєнка.

Ловецкий Павел Феодосеевич [Текст] // Кто есть кто на 

Мелитопольщине: информ.-биогр. сб. – Х., 2004. – С. 481-

482.

У збірці зібрані відомості з історії Мелітопольщини, а 

також представлені біографічні нариси про особистості 

регіону, працею яких забезпечені минулі і сьогоденні 

досягнення Мелітопольського краю. 



Літературні феномени Мелітополя [Текст] : статті, нариси, есе     

: літературознавчі студії. – Мелітополь : Вид. будинок ММД, 2013. 

– 208 с. – Із змісту: Творчість Павла Ловецького як гімн життю / 

Зайдлер Н.В., Зотова В.Г. – С. 14-32.

До книги ввійшли праці викладачів кафедри української і 

зарубіжної літератури МДПУ імені Богдана Хмельницького, 

присвячені літературно-художній творчості мелітопольських 

письменників XX – початку XXI ст.

У книзі шанувальники творчості Павла Ловецького мають

змогу знайти його вірші та коротку біографічну довідку.



Літературний світовид Мелітопольщини [Текст] : хрестоматія / 

упоряд. : Зайдлер Н.В., Гончаренко О.М. – 2-ге вид., випр. і допов. –

Мелітополь : Вид. будинок ММД, 2010. - 488 с. – Із змісту: Павло 

Ловецький. – С. 51-61.

Цей посібник – панорамний ретроспективний огляд літературного

доробку письменників, чию долю та чий талант було освячено

квітучою гілкою черешні й полиновим подихом степу, гірким

пороховим димом і поривом азовської хвилі – наснажено землею

Мелітопольщини. Книга стане в пригоді вчителям, учням середніх

шкіл, студентам, музейним працівникам – усім допитливим і

небайдужим умам, усім мрійливим і крилатим душам…

У посібнику шанувальники творчості Павла Ловецького мають

змогу знайти його вірші та коротку біографічну довідку.



Письменники Запорізького краю  [Текст] / упоряд. І.Т. 

Купріянов ; ред. М.Г. Білокопитов. – Запоріжжя : Хортиця, 

2000. – 580 с. – Із змісту: Павло Ловецький. – С.167

До книги ввійшли літературно-критичні статті та нариси

про письменників (членів Національної спілки

письменників України), життєвий і творчий шлях яких

тісно пов’язаний із Запорізьким краєм. Один з таких

письменників – Павло Ловецький. У книзі є його

оповідання «Межи зубів Ведмідь-гори».



«Книги Павла  Феодосійовича Ловецького 
вчать любити рідну природу, свою землю і 

бути на ній Людьми. У цьому –
найважливіше значення творчості митця».

Н.В. Зайдлер



Ловецький П. 

Гомін зеленого клину [Текст] : повість /                   П. 

Ловецький. – К.: Веселка, 1968. – 111 с.

«Ми крокували тайговим невідомим плаєм по казковій 

країні протилежностей… Ось на мою руку сів комар –

правдиве страховище завбільшки майже з горобця – якби 

міг, от би жигонув!.. Ліс наполовину хвойний – північний, а 

сповивають його південні рослини – ліани. Ген амурський 

виноград переплутав уздовж і впоперек нижнє гілля 

гордовитої кедри…»

Ця казкова країна – Далекий Схід. Автор веде читача 

таємничими стежками краю, змальовує його чарівну 

неповторну природу, знайомить читача зі своєрідними 

людьми віддаленого куточка.



Ловецький П. 

Крізь марева степів : записки природолюба [Текст] /   П. 

Ловецький. – Дніпропетровськ : Промінь, 1972. – 134 с.

Автор книги – невтомний добрий мандрівник, закоханий у 

природу Батьківщини. Він хоче, щоб природу полюбили ми всі, 

щоб берегли її, цим бажанням насичена кожна сторінка його 

книги.

Ловецький П.

На власні очі : записки мисливця–

натураліста [Текст] / П. Ловецький.- Запоріжжя : 

Книжково-газетне вид-во, 1962. – 64 с.

Автор книги, захоплений природолюб, 

рибалка, мисливець своїм гострим оком підмітив і 

цікаво розповів нам про пригоди в царстві риб, 

птахів, звірів, тощо.



Ловецький П. 

Перші стежки-доріжки : записки мисливця-натураліста 

[Текст] / П. Ловецький. – К. : Дитяча літ., 1962. – 53 с.

«Грайливою стрічкою в'ється вузенька гірська стежка. 

Вона то забігає в темний ліс, то вискакує на веселі барвисті 

луки, то виходить до пінявої гуркотливої річки. Тихо іде 

мисливець, зачарований красою рідної землі…»

Про цікаві мандри нашою країною й різноманітні 

пригоди, які трапляються під час тих мандрів, розповідає в 

своїй книзі мисливець-натураліст Павло Ловецький.
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Віртуальну виставку
підготували співробітники

Мелітопольської міської ЦМБ 
ім. М.Ю. Лермонтова.


