
ПРОФЕСІЯ – ЛІКАРКА, У ДУШІ – ПОЕТЕСА 
 

 Свій ювілей 19 липня 2021 року відзначила знана кропивницька літераторка 

Тетяна Березняк, за професією лікар-біолог, а в душі – поетеса. 

 Ця неординарна жінка - авторка чотирьох поетичних книг «Веселье 

мартовской метели» (2003),  «Любви прощальный звездопад» (2006), «Мной прожит 

год» (2010), «Чаепитие с закатом» (2014). 

 

 
  

 Народилась Тетяна Григорівна 1946 року в місті Кіровограді (нині Кропивницький) 

в родині військовослужбовця, в той день, коли померла її мама. 

 Ту песню, что осталась недопетой, 

 Я за тебя, мой ангел, допою! 

Так згодом напише Т. Березняк в одному зі своїх віршів, присвяченому пам'яті батьків: 

мамі, якої вона не знала, і батькові, який виховав її справжньою людиною. 

У 1965 р. вона закінчила зі срібною медаллю Кіровоградську середню школу № 34, 

а в 1971 р. Харківський державний університет імені М. Горького (нині – ХНУ імені В. 

Каразіна).  

Свій трудовий шлях розпочала  в Підмосков’ї у науково-дослідному інституті 

(1972-1978), а продовжила його лікарем-біологом Кіровоградської обласної 

санепідемстанції (1978-2013).  

Нині Тетяна Григорівна на заслуженому відпочинку, та продовжує займатися 

своєю улюбленою справою – поезією.  

 Писати вірші розпочала ще в шкільні роки, але відлік своєї творчої діяльності веде 

з весни 1963 р., ставши членом юнацького літературного клубу «Бригантина», що у той 

час  діяв при бібліотеці імені Тараса Шевченка (нині бібліотека імені Євгена Маланюка), 

керівниками якого були «метри» - члени обласного літературного об’єднання Валерій 

Гончаренко та Вадим Гребенюк. Вони  згуртували навколо себе яскравих представників 

кіровоградської молоді, серед котрої були й майбутня відома літературознавиця Людмила 

Сараскіна, журналістка, письменниця, астрокосмологиня Лідія Гребенюк,  Алла 

Параконьєва, донька покійного народного артиста України Костянтина Параконьєва, 

етнографиня й мистецтвознавиця, яка, до речі, відвідавши наше місто у 2020 році, завітала 

й до літературно-меморіального музею І. К. Карпенка-Карого. 

 Активною учасницею літературного клубу була і юна поетеса Таня Березняк. Від 

свого захоплення вона не відмовилася і в Харкові, куди поїхала вчитися. Там 



продовжувала писати вірші, відвідувала літстудії  Револьда Банчукова та Вадима Левіна. 

Серед її захоплень, крім поезії, були живопис, музика й подорожі.  Дарувала собі тишу 

бібліотек і зосередженість музейних залів. 

 У творах поетеси відчувається радість життя, вміння радіти кожній дрібниці – в 

цьому проявляється мудрість і сила авторки. Поетичним і красивим є її сприйняття світу, 

ставлення до природи й людей. Слід наголосити, що поезія ювілярки добре відома в 

літературно-мистецьких колах не лише Кропивницького, а й Києва, Одеси, Харкова, в 

Криму. Вірші Т. Березняк увійшли до літературних альманахів «Осень» (2002), 

«Каштановый дом» (2010); до пісенника Олександра Решетова «Троянди на білім роялі» 

(2008); збірника «Зоря материнства» (2005);  в газетах «Прапор юності», 

«Елисаветградские ведомости», «Народне слово», «Кіровоградська правда», «Молодіжне 

перехрестя» тощо. 
 Тетяна Григорівна творчо співпрацює з акторами Кіровоградського академічного 

обласного українського музично - драматичного театру ім. М.Кропивницького, з 

артистами Кіровоградської обласної філармонії, а також із місцевими митцями. Так, її 

твори проілюстровані відомим кропивницьким художником Андрієм Ліпатовим (1960-

2010), пам’яті якого пані Тетяна присвятила збірку віршів «Мной прожит год» (2010), 

доповнивши її фотографіями пейзажів Фелікса Полонського. На обкладинці цього 

видання – репродукція його картини  «Туга», що повністю перегукується з ліричним 

настроєм вміщених у ньому віршів поетеси. 

 У 2011 р. Т. Березняк видала книгу віршів двоюрідного брата Бориса Березняка 

«Если меня полюбишь», відомого у 60-і рр. ХХст. поета й журналіста.  У 2017 р. 

упорядкувала альманах «Бригантина» юності моєї», в якому представлено творчість 27 

членів однойменного літературного клубу. Готуючи видання до друку, письменниця 

використала матеріали з фонду літературно-меморіального музею І.К. Карпенка-Карого: 

світлини, газети, часописи, спогади та ін. 

  Тетяна Березняк - активна учасниця міжнародних поетичних фестивалів та 

конкурсів. Має нагороди та медалі, а саме: «Анна Ахматова 130 років»,  «Сергій Єсенін 

125 років», «Афанасій Фет 200 років ». 

 У стінах музею неодноразово проходили творчі зустрічі й авторські вечори 

літераторки.  У 2006 презентувала книгу «Любви прощальний зездопад», а у 2010  - збірку 

«Мной прожит год». Вона завжди є бажаним гостем нашого культурного закладу. 

 Колектив музею вітає Тетяну Григорівну з днем народження,  бажає міцного 

здоров’я, нових творчих здобутків і перемог, невичерпного оптимізму й натхнення! 
 

Наталія Мельниченко, науковиця  

літературно-меморіального музею  

І.К. Карпенка-Карого 
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