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Анна Ахматова 

(1889 — 1966) 

 

Одна з найбільш яскравих, самобутніх 

і талановитих поеток Срібного століття 

Ганна Горенко, більш відома своїм 

шанувальникам як Ахматова, прожила 

довгу і насичену трагічними подіями життя. Ця горда і 

одночасно тендітна жінка була свідком двох революцій і 

двох світових воєн. Її душу опалили репресії і смерть 

найближчих людей. Біографія Анни Ахматової гідна 

екранізації роману або, що неодноразово і вживали як її 

сучасники, так і пізніші покоління драматургів, режисерів і 

літераторів. 

Народилася 23 червня 1889 року в Одесі в родині 

відставного флотського інженера-механіка. В 1890 році 

родина переїхала до Царського Села, де минули дитячі роки 

і рання юність майбутньої поетеси. Після закінчення 

гімназії навчалася на юридичному факультеті Вищих 

жіночих курсів у Києві та Вищих історико-літературних 

курсах у Петербурзі.  

Складати вірші почала ще в дитинстві. Перший вірш 

опублікувала у віці 11 років в журналі «Аполлон». Через 

батькову заборону підписувати поезії власним прізвищем, 

узяла прізвище прабабці з материнської лінії. 

Синій зошит із віршами був найдорожчим Аніним 

скарбом, коли їй після розлучення батьків довелося жити в 

Києві. 

У 1910 Анна Ахматова вийшла заміж за поета Миколу 

Гумільова. Того ж року відвідала Париж, потім – Італію. 



Дебютувала в літературі збірником 

поезій «Вечір»,  проте славу поетесі 

принесла книга «Четки» (1914). 

В 1912 році в родині Гумільова і 

Ахматової народився син Лев — у 

майбутньому поет, перекладач, 

засновник пасіонарної теорії 

етногенезу. 

Жовтневий заколот більшовиків А. 

Ахматова неприйняла, але Росію не покинула. З початком 

сталінських репресій був розстріляний чоловік Микола 

Гумільов (1921), звинувачений у контрреволюційній змові, 

а пізніше зазнавав переслідування її єдиний син.  

Трагедії особистого життя поетеси не зупиняли її 

активної творчої діяльності. У 20-ті роки Анна Ахматова 

посіла чільне місце в російській поезії: її як дослідницю 

цікавили життя та творчість Олександра Пушкіна, якому 

присвятила, зокрема, есе «Загибель Пушкіна». 

Починаючи з 1922 року збірки Анни Ахматової 

піддавались жорсткій цензурній правці – і з 1923 до 1934 

року Анна Ахматова практично не друкувалась.  

Збірки її віршів, що вийшли в період між 1922 та 1966 

роками, аж ніяк не можна в повній мірі назвати 

авторськими. 

1946 року поетеса зазнала нищівної критики з боку 

лідерів тоталітарного радянського режиму. Позбавлена 

можливості друкуватися (а отже мати засоби для існування) 

А. Ахматова займалася перекладами класичної китайської, 

індійської, західноєвропейської поезії.  

1962 року побачила світ її 22-річна праця – «Поема без 

героя» - духовний заповіт і вершинне досягнення поетеси. 

Основні збірки поезій А. Ахматової: «Подорожник», «Anno 

Domini», «Біг часу», «Реквієм». 



У 1962 році Анна Ахматова була номінована на 

Нобелівську премію з літератури. В 1964 році в Італії вона 

отримала премію «Етна-Таорміна», а в 1965 році – диплом 

почесного доктора Оксфордського університету. 

Характерними рисами творчості Ахматової можна 

назвати вірність моральним засадам буття, тонке розуміння 

психології почуття, осмислення трагедій ХХ сторіччя, що 

пов’язане з особистими переживаннями, тяжіння до 

класичного стилю поетичної мови. 

Її ранні вірші були пройняті індивідуалістичними, 

занепадницькими мотивами. Пізніше написала ряд 

патріотичних віршів, цикли поезій: «Іва» (1940), 

«Ташкентські вірші» (1942– 44), «Слава миру» (1950). 

Значна частина її творчості присвячена Україні. Зокрема, 

це поетичний цикл «Київський зошит», збірка «Вечір». 

У 1958 році А. Ахматова переклала на російську мову 

збірку поезій Івана Франка «Зів’яле листя». 

Сама Ахматова вважала, що не слід надавати переваги 

лише її раннім віршам. Проте саме у ранніх віршах видно 

витонченість почуттів і розуміння світу, які дозволяють 

зрозуміти щиру й величну душу жінки. І саме з цих віршів 

починається шлях до літератури прекрасної поетеси Анни 

Ахматової. 

Переживши чотири 

інфаркти, Ахматова померла 5 

березня 1966 року у 

підмосковному Домодєдово, в 

кардіологічному санаторії. 

Поховали поетесу на 

Комаровському кладовищі, 

що поблизу Санкт-

Петербургу. 
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https://www.litmir.me/br/?b=212330&p=1 

 

http://loveread.ec/view_global.php?id=68746
https://imwerden.de/razdel-344-str-1.html
https://imwerden.de/pdf/chernykh_letopis_zhizni_akhmatovoj_ch1_1996_text.pdf
https://imwerden.de/pdf/chernykh_letopis_zhizni_akhmatovoj_ch1_1996_text.pdf
https://inslav.ru/images/stories/pdf/2008_Chernyx.pdf
https://inslav.ru/publication/chernyh-v-letopis-zhizni-i-tvorchestva-anny-ahmatovoy-ch-iv-1946-1956-m-2003
https://inslav.ru/publication/chernyh-v-letopis-zhizni-i-tvorchestva-anny-ahmatovoy-ch-iv-1946-1956-m-2003
https://www.e-reading.club/book.php?book=138956
https://eksmo.ru/interview/anna-akhmatova-v-vospominaniyakh-sovremennikov-ID7075444/
https://eksmo.ru/interview/anna-akhmatova-v-vospominaniyakh-sovremennikov-ID7075444/
https://www.litmir.me/br/?b=212330&p=1


Алексеева Т. «Ахматова и Гумилев. С любимыми не 

расставайтесь»; Юрий Зобнин «Ахматова. Юные годы 

Царскосельской Музы» и др .  

http://loveread.ec/search.php?search=%C0%F5%EC%E0%F2%

EE%E2%E0 

 

Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский 

Ахматовский научный сборник / Сост. и науч. ред. Г. М. 

Темненко. – Вып. 11. –Симферополь: Бизнес-Информ, 2013. 

– 280 с., ил. 

http://annensky.lib.ru/names/ahmatova/ahm_krym/ahmkrym_20

13.pdf 

 

https://imwerden.de/razdel-203-str-1.html 

 

 

РОЗРОБКИ, КОНСПЕКТИ УРОКІВ 

 

http://poippo.pl.ua/files/pidrozdily/KPM/Z

oloty_fond_urokiv_Poltavshini/hrysenko_

konspekt.pdf 

 

http://navigator.rv.ua/wp-

content/uploads/2019/02/Ahmatova-YA-

golos-vash...-YAskrave-yavyshhe-

zhinochoyi-poeziyi-tvorchist-

A.A.Ahma.pdf 

 

http://kpbl.org.ua/zbirn/2015-2016/zbirn_2016.pdf 

 

http://metodportal.com/node/33535 

 

http://metodportal.com/node/29323 

http://loveread.ec/search.php?search=%C0%F5%EC%E0%F2%EE%E2%E0
http://loveread.ec/search.php?search=%C0%F5%EC%E0%F2%EE%E2%E0
http://annensky.lib.ru/names/ahmatova/ahm_krym/ahmkrym_2013.pdf
http://annensky.lib.ru/names/ahmatova/ahm_krym/ahmkrym_2013.pdf
https://imwerden.de/razdel-203-str-1.html
http://poippo.pl.ua/files/pidrozdily/KPM/Zoloty_fond_urokiv_Poltavshini/hrysenko_konspekt.pdf
http://poippo.pl.ua/files/pidrozdily/KPM/Zoloty_fond_urokiv_Poltavshini/hrysenko_konspekt.pdf
http://poippo.pl.ua/files/pidrozdily/KPM/Zoloty_fond_urokiv_Poltavshini/hrysenko_konspekt.pdf
http://navigator.rv.ua/wp-content/uploads/2019/02/Ahmatova-YA-golos-vash...-YAskrave-yavyshhe-zhinochoyi-poeziyi-tvorchist-A.A.Ahma.pdf
http://navigator.rv.ua/wp-content/uploads/2019/02/Ahmatova-YA-golos-vash...-YAskrave-yavyshhe-zhinochoyi-poeziyi-tvorchist-A.A.Ahma.pdf
http://navigator.rv.ua/wp-content/uploads/2019/02/Ahmatova-YA-golos-vash...-YAskrave-yavyshhe-zhinochoyi-poeziyi-tvorchist-A.A.Ahma.pdf
http://navigator.rv.ua/wp-content/uploads/2019/02/Ahmatova-YA-golos-vash...-YAskrave-yavyshhe-zhinochoyi-poeziyi-tvorchist-A.A.Ahma.pdf
http://navigator.rv.ua/wp-content/uploads/2019/02/Ahmatova-YA-golos-vash...-YAskrave-yavyshhe-zhinochoyi-poeziyi-tvorchist-A.A.Ahma.pdf
http://kpbl.org.ua/zbirn/2015-2016/zbirn_2016.pdf
http://metodportal.com/node/33535
http://metodportal.com/node/29323


https://academia.in.ua/конспекти/ко

нспект-уроку-на-тему-«книга-

жіночої-душі»-урок-конференція 

 

http://poippo.pl.ua/files/pidrozdily/K

PM/Zoloty_fond_urokiv_Poltavshini

/hrysenko_konspekt.pdf 

 

http://metoduchka.com/konspekt-

uroku-anna-ahmatova-rekvijem-

pamyatka-doby-stalinskoho-teroru/ 

 

https://naurok.com.ua/urok-tema-a-ahmatova-rekviem---pam-

yatnik-dobi-stalinskogo-teroru-20904.html 

 

https://naurok.com.ua/urok-zarubizhno-literaturi-v-11-klasi-z-

temi-anna-ahmatova-zhitteviy-i-tvorchiy-shlyah-ahmatova-ta-

ukra-na-28600.html 

 

https://vseosvita.ua/library/anna-ahmatova-slah-u-poeziu-

3120.html 

 

https://www.slideshare.net/ymcmb_ua/ss-44595226 

 

http://www.testsoch.com/ganna-axmatova/ 

 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/a-a-

ahmatova/anna-ahmatova-obzor-zhizni-i-tvorchestva 

 

ВІДЕОМАТЕРІАЛИ: 

 

"Місяць  в зениті"- фільм про Анну Ахматову, 2007 р. 

https://www.youtube.com/watch?v=KZA--zWOQFQ 

https://academia.in.ua/конспекти/конспект-уроку-на-тему-
https://academia.in.ua/конспекти/конспект-уроку-на-тему-
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https://naurok.com.ua/urok-tema-a-ahmatova-rekviem---pam-yatnik-dobi-stalinskogo-teroru-20904.html
https://naurok.com.ua/urok-tema-a-ahmatova-rekviem---pam-yatnik-dobi-stalinskogo-teroru-20904.html
https://naurok.com.ua/urok-zarubizhno-literaturi-v-11-klasi-z-temi-anna-ahmatova-zhitteviy-i-tvorchiy-shlyah-ahmatova-ta-ukra-na-28600.html
https://naurok.com.ua/urok-zarubizhno-literaturi-v-11-klasi-z-temi-anna-ahmatova-zhitteviy-i-tvorchiy-shlyah-ahmatova-ta-ukra-na-28600.html
https://naurok.com.ua/urok-zarubizhno-literaturi-v-11-klasi-z-temi-anna-ahmatova-zhitteviy-i-tvorchiy-shlyah-ahmatova-ta-ukra-na-28600.html
https://vseosvita.ua/library/anna-ahmatova-slah-u-poeziu-3120.html
https://vseosvita.ua/library/anna-ahmatova-slah-u-poeziu-3120.html
https://www.slideshare.net/ymcmb_ua/ss-44595226
http://www.testsoch.com/ganna-axmatova/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/a-a-ahmatova/anna-ahmatova-obzor-zhizni-i-tvorchestva
https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/a-a-ahmatova/anna-ahmatova-obzor-zhizni-i-tvorchestva
https://www.youtube.com/watch?v=KZA--zWOQFQ


"50 років без Ахматової" - Документальний 

фільм 

https://www.youtube.com/watch?v=OrUgyC48V

YI 

 

Анна Ахматова: Життя та творчість 

https://www.youtube.com/watch?v=Drj30Iz9kOk 

 

Особиста справа Анни Ахматової 

https://www.youtube.com/watch?v=aAm-USUcjXo 

 

"Ты сын и ужас мой". Анна Ахматова и Лев Гумилёв - 

Передача 1. Дорогами разлук 

https://www.youtube.com/watch?v=bVCf3XY6rOg 

 

"Ты сын и ужас мой". Анна Ахматова и Лев Гумилёв - 

Передача 3. Без вины виноватые 

https://www.youtube.com/watch?v=d00WoGOJHIA 

 

«Черный перстень Анны Ахматовой» - В поисках истины 

https://www.youtube.com/watch?v=ArtW4BVQAFw 

 

''Вы во мне как наважденье...'' А.Ахматова и А.Модильяни. 

https://www.youtube.com/watch?v=0eznj-Zj5fA 

 

Пастернак і Ахматова 

https://www.youtube.com/watch?v=TfSH2bc8L0A 

 

Історичні Хроніки. Анна Ахматова, 1946 р. 

https://www.youtube.com/watch?v=H-GA3QoIDlU 

 

Музей А. Ахматової  в Фонтанному будинку 

https://www.youtube.com/watch?v=XBUgcF_6OUY 

https://www.youtube.com/watch?v=OrUgyC48VYI
https://www.youtube.com/watch?v=OrUgyC48VYI
https://www.youtube.com/watch?v=Drj30Iz9kOk
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ХУДОЖНИКОВІ  
   

 

Мені ввижається твоя робота,  

Благословенні всі твої труди:  

Лип, назавжди осінніх, позолота  

І витворена щойно синь води.  

   

Помислиш тільки — і тонка дрімота  

Уже веде мене в твої сади,  

Щоб, кожного вжахнувшись повороту,  

Без пам'яті шукать твої сліди.  

   

Чи під склепіння я ввійду, де сила  

Твого мистецтва небеса явила,  

Аби схолов мій осоружний жар?..  

   

Там стану я блаженною навіки  

Й, розжарені склепляючи повіки,  

Там осягну я знову слізний дар.  

   

1924  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музика 
 

Анна Ахматова 

 

«В ній справді чудотворне щось горить, 

І на очах її краї граняться. 

Вона одна зі мною гомонить, 

Копи всі інші підійти бояться. 

Коли останній друг одвів свій зір, 

Вона була зі мною в тьмі могили,— 

Співала, уподібнившись грозі, 

Аби немов квітки заговорили.»  

84331, Україна, 

м. Краматорськ, 

вул. М. Приймаченко, 16 

http://lib-krm.org 

e-mail: library@krm.net.ua 

тел. (06264)7-14-04, 5-20-46, 3-

71-43 

http://lib-krm.org/

