
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цікаві факти з життя 
 

 Марія Матіос має унікальне 

дослідження своєї родини, що корінням 

сягає 1790 року. Поетичній мові вона 

навчалася з малих років у своїх предків. Її 

бабуся, із хутора Сірук Чернівецької 

області, розмовляла афоризмами. За це її 

називали Соломоном. " По материній лінії 

в неї 63 родича. Прадід її був 

письменником, але грамоти не знав. Він 

розписувався хрестиком, але майже 

двадцять років в селі Розтоки на Буковині 

був війтом - сільським головою. 

 По батьковій лінії рід Матіосів 

почався з 1790 року на буковинському 

хуторі Янгулове.  

 У 1947 році половину людей вивезли 

в Сибір, решту примусово переселили до 

села Розтоки - подалі від лісу. В Сіруку 

лишилося три хати, там  і народилася 

Марія.  

 

 

 Висловлювання про 

творчість Марії Матіос 

 

  «Письменниця Марія Матіос 

романом «Солодка Даруся» 

сміливо і рішуче відкинула правила 

політичної обережності 

 й суспільних табу – і на свій страх і 

ризик здійснила жорстку 

 мандрівку в наше криваве, й не менш 

жорстке історичне пекло, в безодню, 

куди лячно зазирати».   

(Павло Загребельний) 

 

…Ця річ уже сьогодні належить до 

видатних непроминальних творів. 

  (про «Солодку Дарусю»)    

  (Дмитро Павличко) 

 

…Це книга Метафора для 

всеукраїнської новітньої історії (про 

«Солодку Дарусю») 

(«Львівська газета») 

 

Спроба батога для нації – ось чим є 

книги Марії Матіос. Її книги…- це удар 

і виклик . 

(«Голос України») 

 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний  

педагогічний університет» 
 

Бібліотека 

 

Слов’янськ, 2019 

 

 

(До 60-річчя української 

письменниці Марії Матіос) 

 

Наша адреса: 

ДДПУ, Бібліотека 

вул. Генера Батюка, 19 

м. Слов’янськ 

Донецька обл. 

84116, Україна 

сайт  бібліотеки ДДПУ – 

http://lib.msy.org.ua/ 
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Марія Матіос корінна гуцулка з 

Буковини. Перші вірші надрукувала в 

15 років. Випускниця філологічного 

факультету   Чернівецького   універси- 

тету, вона пишається тим, що була 

серед тих, хто добивався присвоєння 

навчальному закладу імені 

«буковинського соловейка» — поета 

Юрія Федьковича. 

За освітою Марія Матіос український 

філолог, за покликанням — 

добровільний  народознавець. 

Деякий час керувала Спілкою 

письменників Чернівецької області, 

займалась видавничою справою, була 

одним із засновників науково-

літературного видання «Буковинський 

журнал». 1992 року дебютувала у 

журналі «Київ», опублікувавши новелу 

«Юр´яна і Довгопол». 

Живе в Києві. З 2003 року обіймає 

посаду заступника голови комітету з 

Національної премії України ім. Т. 

Шевченка. 

Цікавиться психологією, етнографією. 

 

Марія Матіос має некоронований титул 

«найбільш плідної письменниці 

України».  

 

 За результатами соціологічних 

досліджень Марія Матіос незмінно 

входить до п’ятірки сучасних 

письменників, яких читають і знають в 

Україні. 

 

 Належить до сотні найбільш 

впливових жінок України. 

Критика її називає як не «чортиком, що 

вискочив із табакерки», то «гранд-

дамою української літератури». 

 

 Автор збірок віршів: «З трави і 

листя», «Вогонь живиці», «Сад 

нетерпіння», «Десять дек морозної 

води», «Жіночий аркан». 

 

 Найбільшу популярність здобули 

її книжки: «Нація», «Бульварний 

роман», «Життя коротке» (2001), 

«Фуршет» від Марії МАТІОС» (2003), 

«Солодка Даруся» (2004), «Щоденник 

страченої» (2005), «Містер і місіс Ю в 

країні укрів» (2006), «Нація. 

Одкровення» (2006), «Майже ніколи не 

навпаки» (2007), «Москалиця; Мама 

Мариця — дружина Христофора 

Колумба.» (2008). 

 

Титули, нагороди і премії 
 

 Лауреат літературної премії 

"Благовіст" 

 Лауреат премії ім. Володимира Батляка. 

 Має титул "Найпліднішої письменниці 

України". 

  2009 — державна нагорода – 

диплом першого ступеня в номінації 

«Бестселлер» на V Київському 

міжнародному книжковому ярмарку за 

книгу «Москалиця. Мама Маріца – 

дружина Христофора Колумба»  

 2008 — переможець конкурсу 

«Книжка року 2008» в номінації «Красне 

письменство — Сучасна українська 

проза»: «Марія Матіос. Москалиця; 

Мама Мариця — дружина Христофора 

Колумба.» Видавництво «Піраміда».  

 2007 — Гран-прі та перше місце 
конкурсу «Коронація слова 2007» за 

роман «Майже ніколи не навпаки»  

 Лауреат літературної премії 

України імені Тараса Шевченка 2005 

року за роман "Солодка Даруся".  

 2004 — переможець конкурсу 

«Книжка року» («Солодка Даруся»). 

 

http://bukvoid.com.ua/info/writers/Matios_Mariya.html
http://bukvoid.com.ua/info/writers/Matios_Mariya.html

