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грецький поет, перекладач, учасник Руху Опору в Греції



До Десятого ювілейного Фестивалю грецької 
культури, який присвячується 200-річчю Грецької 
Революції, ЦНБ підготувало виставку творчого 
спадку видатного грецького письменника Янніса 
Ріцоса, який зберігається у фондах бібліотеки.

Янніс Ріцос почав віршувати й малювати з восьми років. У дванадцять 
років опублікував свій перший вірш у журналі «Виховання дітей». Коли 
йому було сімна дцять років, його вірші увійшли до антології — пое 
тичного додатку до «Великої грецької енциклопедії». Янніс Ріцос по праву 
може вважатися одним з найбільш плідних поетів ХХ століття. Невтомний 
трудівник, він залишив після себе величезний творчий спадок. Його 
творчість складається з понад 100 поетичних збірок, 9 романів, 4 
театральних творів, перекладів та інших публікацій.

 Вірші Я. Ріцоса перекладені багатьма мовами.



Вірші Янніса Ріцоса - блискавки, що несуть у собі 
заряд глибокої таємничості, драми, невимовних 
почуттів - свідчать про найтонші і в той же час 
найсильніші рухи душі.

Ніколас Гільєн



Я. Рицос. Избранное (1973).

До збірки увійшли твори Я. Ріцоса з циклів "Тракторы", "Пирамиды", "Заметки на полях 
времени", "Макронисос", "Архитектоника деревьев", "Свидетельства I", "Свидельства 
II", "Камни", "Повторения", "Решетка", а также поэмы "Эпитафии", "Канун солнца", 
"Греция", "Перестрелка", "Здравствуй, Владимир Маяковский!" та інш.

Яннис Рицос. Четвертое измерение (1980). 

Збірку утворюють 9 поем з його збірки 
"Четвертий вимір". Давньогрецька міфологія і 
антична історія є для поета тим матеріалом, на 
якому він відтворює складний духовний світ 
сучасників і філософськи осмислює історичні 
долі своєї країни.



До збірки “Становление” (1979) включені 
поеми: «Тиресий», «Колокольня», 
«Грагада», «Чудовищный шедевр» та вірші 
з книг, виданих у Греції у 70-х роках.



Я. Рицос “Заметки на полях времени” (1985)

Поезія Янніса Ріцоса має властивість багатовимірного бачення світу, проникнута 
глибоким драматизмом і внутрішньою динамікою. Я. Ріцос у своїх віршах торкався 
актуальних проблем XX століття та зумів відобразити ключові риси цієї епохи. Цей 
збірник дає читачеві найбільш повне уявлення про багатогранну поетичну творчість 
Я. Ріцоса, позначивши його основні періоди та напрямки.



Антологія “Геракл и мы. Современная греческая поэзия (1983) широко представляє читачеві грецьку поезію, 
яка включає близько 80 імен поетів у тому числі і Я. Ріцоса (С.226-253)



В Україні двічі побачили світ вибрані твори поета у 1965 та 1979 роках.



Софія Ільїнська - один із основних перекладачів 
новогрецької поезії. Вона автор книги про життя та 
творчість поета Янніса Ріцоса.

“Коріння світу. Вірші” (1970) німецькою мовою.



Інтернет посилання

Біографія Я. Ріцоса грецькою мовою  http://ritsosgiannis.blogspot.com/ 

Поезія Янніса Ріцоса  http://rulibs.com/ru_zar/poetry/antologiya/4/j131.html 

Греческие мифы в мировой поэзии - ХХ век. Янніс Ріцос http://mify.org/poems/poems20/riccos.shtml

Янніс РІЦОС: Моє серце – простий глиняний горщик…

https://litgazeta.com.ua/articles/yannis-ritsos-moye-sertse-prostyj-glynyanyj-gorshhyk/
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Байрамова Каріна Іванівна, зав. сектору культурно-
просвітницької роботи Центральної наукової 
бібліотеки Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна


