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Мико́ла Костянти́нович Зе́ров –  

 український 
літературознавець, 

 критик,  

 полеміст, 

  лідер «неокласиків»,  

 майстер сонетної форми, 

 перекладач античної 
поезії. 



Викладацька сага М.Зе́рова  

Викладач історії  Златопільської чоловічої і  жіночої 

гімназії.  

Викладач латини Другої Київської гімназії імені 

Кирило-Мефодіївського братства.  

Викладач українознавства в Архітектурному інституті. 

Про лекції Зерова серед студентів ходили легенди.  

Із осені 1923 року — професор Київського інституту 
народної освіти. 



«Слово» Миколи Зе́ров   

Усі вірші його збірки «Камена» 

(1924) написано за три роки 

викладацької діяльності                           

в Баришівці. 

1920. Микола Зеров із дружиною та сином 



Микола Зе́ров – серце і душа 

неокласиків  

• 1923 року до Києва повернулося чимало письменників.                                  
Серед них вирізнялася літературна група, що її стали називати 
неокласиками, одним із лідерів якої був М. Зеров.  

• Неокласики влаштовують літературні вечори, на яких 
намагаються згуртувати мистецькі сили, аби спрямувати їх у 
річище конструктивної праці. 

•  Від 1926 року Зеров виступав лише як літературний критик, 
зосередивши основні зусилля на перекладах та історико-
літературних студіях.  



Арешт – Табір - Розстріл 

Як і всі українські інтелігенти, він жив під постійною 
загрозою арешту, в атмосфері погроз і цькування. 

Самогубство Хвильового в травні 1933 року стало ще однією 
драмою для Зерова. 

У ніч із 27 на 28 квітня 1935 року Зерова було заарештовано. Його  
звинуватили в керівництві контрреволюційною терористичною 
націоналістичною організацією. Вирок: 10 років ув’язнення. 



Творча спадщина М.Зе́рова  
• «Камена» (перша збірка 

віршів) 

•  «Слово» 

•  «Київ» 

• Монографія «Леся 
Українка» 

• Курс лекцій «Нове 
українську письменство»  

• Історико-літературні 
дослідження« До джерел», 
«Від Куліша до 
Винниченка» 

• Сонети «Обри» та «Київ –
традиція» 



Гасло М. Зе́ров – «До джерел!»  



 «Код» Миколи Зе́рова  
«М. Зеров був літературознавцем, що відчував живий пульс 
творчости й знав живий сенс фактів, хоч би де схоплених у 
принагідному висвітленні. Він дав нам справжні зразки наукової 
критики — точне розуміння слова і думки письменника, якого 
досліджував, точне знання творів, про які писав і які «в умі» 
тримав — і жодного сумнівного аргументу, квапливої гіпотези, 
однобічного судження чи позірних фактів, за якими губилося б 
головне.»             Євген Сверстюк 


