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Єлишевич Григорій Львович —
член Національної спілки
письменників
України,
член
Всеукраїнської
асоціації
гумористів і
сатириків «Весела січ»,
відомий
як
авторвиконавець
гумору
і
пісень,
популяризатор
літературної та пісенної
творчості на Сумщині та за її межами. Як професійний
письменник працює з 1975 року, його твори неодноразово
друкувалися у журналах «Перець», «Вітчизна», «Україна»,
«Дніпро» та інших українських часописах. Відзначений
дипломами лауреата Всеукраїнського конкурсу «Байка2001», фіналіста Всеукраїнського конкурсу авторів та
виконавців гумору (друге місце) «Гуморинг-91». У
видавництвах Києва, Харкова та Сум вийшли друком вісім
книжок сатири і гумору, одна з яких — «Гумористичний
літопис» — відзначена всеукраїнською премією імені
Степана Руданського за 2016 рік, а також книга
публіцистики «Записки смертного».
Як автор-виконавець гумору, Григорій Єлишевич був
учасником концертних програм у Києві: «Вишневі
усмішки» у Палаці «Україна», «Козацькі забави» у Палаці
«Славутич», концерті-бенефісі заслуженої артистки України
Лариси Недін «Вечірній клуб актриси Лариси» та інших. У
його активі також власні авторські гумористично-пісенні
вечори не лише на сценах Сумщини (театр драми та
музичної комедії імені Щепкіна, обласна філармонія, театр
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юного глядача та інші), а й у Національній спілці
письменників України.
Григорій Єлишевич плідно працює з талановитими
виконавцями гумору та пісень, багато з яких стали
лауреатами і дипломантами всеукраїнських конкурсів
«Пісенний вернісаж», «Боромля» та інших саме з
виконанням його творів. Його пісні є в репертуарі
заслужених артистів України Василя Будянського, Ігоря
Левенця, Євгена Радченка (Суми), Анатолія Костенка
(Харків), Лариси Недін (Київ).
Із 1975 року Григорій Єлишевич — незмінний
учасник фестивалю «Вишневі усмішки» на батьківщині
Остапа Вишні в Охтирському районі, а з 2000 року — й один
з організаторів, член журі конкурсу виконавців гумору, що
проводиться в рамках фестивалю.
За значний особистий внесок у розвиток культури на
Сумщині, високу професійність, активну громадську
діяльність Григорій Єлишевич нагороджений
 почесною грамотою обласного управління культури
(2004 рік),
 почесною грамотою Міністерства культури і мистецтв
України (2005 рік),
 почесною грамотою голови обласної державної адміністрації
(2008 рік),
 почесною грамотою обласної ради (2008 рік),
 відзнакою Сумської міської ради «За заслуги перед містом»
третього ступеня (2008 рік),
 має подяки Президента України (2009 рік) та обласної ради
(2016 рік).
Він також є почесним жителем села Велика
Чернеччина Сумського району, де виріс, закінчив школу і
звідки пішов у доросле, а потім і творче життя.
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Основні дати життя і творчості Г. Л. Єлишевича
6.11.1948 — народження в м. Конотоп
1955–1966 — закінчення Великочернеччинської середньої
школи із золотою медаллю
1966–1971 — навчання на природничому факультеті
Сумського педагогічного інституту ім. А. С. Макаренка
1971–1976 — вчитель хімії у сільських школах Київської,
потім Сумської областей
1976–1987 — завідуючий відділом сільського господарства
Сумської районної газети «Вперед»
1987–1990 — відповідальний випусковий районних газет у
Сумській обласній друкарні
1990–1991— позаштатний фейлетоніст журналу «Перець»,
редактор газети «Совість» обласного відділення фонду милосердя
і здоров’я
1991–1994 — керівник прес-центру Сумської обласної
ради, потім прес-служби облдержадміністрації
1994–2006 — заступник директора, консультант ТОВ
«Тонус-Холдинг», ТОВ «Тонус-Видав»
2006–2007 — прес-секретар Сумської міської, потім
обласної парторганізації «Наша Україна»
2007–2008 — помічник-консультант депутата Сумської
обласної ради
2016 — одержання премії ім. Степана Руданського
(Календар знаменних та пам’ятних дат 2018 р.)
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«Адже щоб хтось діждався чистоти,
комусь потрібно першому пройти»
(життєве кредо Г. Єлишевича)
Відомий гуморист, поет, пісняр. Його влучне іскрометне
слово, його дотепність, жива образність у лаконічному жанрі
байки <…> добрим сміхом пробуджує думку, хвилює душу
читача. Пише байки, лірику, декламує зі сцени, співає власні пісні
— в усьому Григорій Єлишевич талановитий. Закоханий у життя,
з гострим відчуттям правди, наш земляк постійно конкретними
ділами демонструє свою громадянську позицію, глибокий
патріотизм.
Реалізовуючись у своїй творчості, допомагає нам отримати
насолоду від усього, що він робить. Сам автор щасливий цим:
Життя — горіння. Код цих слів
Вдалося недавно зрозуміти,
Не тим щасливий, що горів,
А тим, скількох зумів зігріти.
(Білоус В. «Слово «Україна» в моєму серці було і залишається
святим» / В. Білоус // Вперед. – 2014. — № 28 (22 серп.). – С. 3).
У житті, як і в творчості Григорія Єлишевича, два крила
щастя, про які писав Максим Рильський, поєднуються
навдивовижу гармонійно. Так само поєднались і такі, здавалось
би, різні жанри — гумор і пісня. Ось уже двадцять років <…>
Григорій Львович створює пісні. На сьогодні вони вже живуть
своїм життям — звучать у телевізійних і радіопрограмах, у
виконанні як самого автора, так і знаних в Україні артистів, на
концертах і фестивалях. І незмінно сповнюють душі людей
радістю і тихим смутком, запалюючи у серцях вогники надії і
добра, спонукаючи до роздумів про вічне і духовне. (На двох
крилах людського щастя // Сумщина. – 2013. – 29 трав. – С. 20).
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Його знають далеко за межами Сумщини як гумориста,
прозаїка, виконавця власних творів. Але мало кому відомо, що сам
Григорій Єлишевич завжди вважав себе вчителем, якому дане
слово для того, аби він доніс його до людей - через гумор, виступи
на сцені, творчі зустрічі... (Ісіпчук Н. Григорій Єлишевич : з
усмішкою і любов’ю / Н. Ісіпчук // Сумщина. — 2015. —№ 26 (22
лип.). — С. 13).
Г. Л. Єлишевич про себе: «Народився я в сім’ї сільського
вчителя і бібліотекаря. Вони обоє навчалися в театральному
інституті, який через мене не закінчили.
Зате у Великій Чернеччині Сумського
району, де вони почали свій трудовий
шлях,
були
заводіями
художньої
самодіяльності села. Тому я виріс на
сцені, у бібліотеці і це, напевно,
вплинуло на мою подальшу долю. Вже в
шостому класі я читав вірші зі сцени
місцевого
клубу».
(Єлишевич Г.,
автобіографія, травень 2017 р.).
Корені, все вирішують корені. Й артистичність — це від
батька, блискучого вчителя Великочернеччинської школи Льва
Наумовича. Я пам’ятаю, як завмирав зал, коли він зі сцени читав
поезії (навіть не можу написати — вірші, бо саме — поезії).
Більше не зустрічала по життю такого бібліотекаря, як мама
Григорія — Єлізавета Марківна. Звичайно, працювати у бібліотеці
і не любити книг — такого, мабуть, що не буває. Але ТАК
любити… На полицях, які комплектувалися волею Єлізавети
Марківни, не траплялося випадкової літератури — на її погляд, це
БІБЛІОТЕКА, святая святих і книги мають бути високої якості.
Так що з генами мого колеги все зрозуміло. (Білоус В. У його
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житті відсутні випадковості / В. Білоус // Вперед. — 2007. —
№ 30-33 (7 квіт). — С. 3).
Дитячі роки минули в селі Велика Чернеччина Сумського
району, де у 1966 р. Григорій закінчив із золотою медаллю
середню школу. <…>
Після школи <…> вступив на факультет біології та хімії
Сумського педінституту, який з відзнакою закінчив у 1971 році.
П’ять років учителював у сільській школі. (Лисий І. Формула
щастя гумориста / І. Лисий // Конотопський край. — 2008. – 12
лист. — С. 4).
Г. Л. Єлишевич про себе: «Я вчитель за фахом. Мої
дисципліни — хімія і біологія. <…> Довелось робити в школі,
точніше — в двох школах — на Київщині і в Великій Чернеччині.
Викладав хімію. Біологію в цій же школі, в Чернеччині, викладала
моя дружина — вона закінчила той самий факультет, тільки на
рік пізніше від мене. Цим часом почав писати гуморески, які іноді
друкувались в сумській районній газеті «Вперед». Писав дедалі
більше, більше друкувався, все йшло поступово». (Сікорський О.
Григорій Єлишевич : «Добре слово потрібно саме тоді, коли все
складається не дуже добре» / О. Сікорський // Панорама. —
2017. — 2017. — № 26 (21 июня). — С. А11).
«У школі працював із задоволенням. І дітей любив. І
виходило в мене в принципі непогано. <…> Мені багато школа
дала для більшого розуміння людей. <…> Я ніколи не думав, що
стану поетом, журналістом. Я думав, що стану вченим-біологом…
Але вийшло те, що вийшло. <…> Мабуть, це моє покликання. Бо
Господь веде нас, якщо ти не впираєшся, по тій дорозі, якою
можеш пройти… Можливо, більше, ніж я зробив тут… я міг би
зробити в політиці. Я знаю, що і це мені Бог дав. Я чотири роки
був депутатом обласної Ради і я знаю, що я можу і як я можу».
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(Сенько Н. «І птаха удачі із рук не пускаю…» / Н. Сенько //
Вперед. — 1998. — № 97 (2 груд.). — С. 3).
З 1976 р. перейшов на журналістську роботу. Працював у
редакціях місцевих газет та журналу «Перець», редактором газети
«Совість», керівником прес-служби представника Президента
України у Сумській області. (Лисий І. Формула щастя
гумориста / І. Лисий // Конотопський край. — 2008. – 12 лист.
— С. 4).
«Я – вчитель, мені дали слово, щоб я доніс його до людей. І
цим даром я повинен користуватися на добро. Розумію цю
відповідальність і все життя стараюся відпрацювати за свій дар, –
розповів він. – Тому, хоч на Сумщині мене знають як гумориста, у
творчому доробку маю ще й іншу літературу – прозу, лірику,
публіцистику. Всюди, де б я не був, чи то в школі, чи то на
творчих виступах… через книжку чи пісню я намагаюсь донести
людям свій творчий девіз: «Поки живеш – радій, і ділись цією
радістю з іншими». (Ісіпчук Н. Григорій Єлишевич : з усмішкою і
любов’ю / Н. Ісіпчук // Сумщина. — 2015. — № 26 (22 лип.). — С.
13).
В 70-х-80-х Г. Л. Єлишевич, вже молодий гуморист, завідує
відділом сільського господарства газети «Вперед». Тут володіння
словом ще майстерніше виливалося у багатьох ситуаціях у
дотепний гумор, читачі шукали завжди рубрику «Вадим Колючий
коментує». (Білоус В. «Слово «Україна» в моєму серці було і
залишається святим» / В. Білоус // Вперед. — 2014. — № 28
(22 серп.). — С. 3).
Г. Л. Єлишевич про себе: «На цій посаді я працював
тривалий час – років із десять. Це, до речі, поглибило мої знання
про сільське життя, про проблеми, прагнення, психологію
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сільських людей. Взагалі, будь-який досвід є цінний, якщо його
використовувати. Паралельно з іншою, суто журналістською
роботою гуморески складати я не припиняв. Ще була така відома
людина Генадій Петров, він був і істориком, і краєзнавцем, і
журналістом — дуже багатогранна особистість. Він теж мене
розумів і як більш досвідчена і доброзичлива людина мене
підтримував і багато чому навчив. В галузі гумору — в Києві був
такий наш земляк Владислав Бойко, який працював в єдиному
тоді українському сатирично-гумористичному журналі «Перець».
Вони із колегами мене дуже підтримували». (Сікорський О.
Григорій Єлишевич: «Добре слово потрібно саме тоді, коли все
складається не дуже добре» / О. Сікорський // Панорама. —
2017. — 2017. — № 26 (21 июня). — С. А11).
Уже тоді лірика з часом з’являлася разом з мелодією.
Вдячний долі наш земляк за знайомство з Юрієм Лохонею,
керівником музичної студії, за творчу співпрацю з Юрієм
Удовиком — аранжувальником пісень Григорія Єлишевича.
Завдяки цій співпраці пісня зазвучала по-справжньому, розвіявши
скептицизм тих, хто не вірив, що автор байок гармонійно
продовжиться як автор і навіть виконавець пісень. (Білоус В.
«Слово «Україна» в моєму серці було і залишається святим» /
В. Білоус // Вперед. — 2014. — № 28 (22 серп.). — С. 3).
Всіх
зусиль
докладаючи
для
популяризації українського гумору на
Сумщині, зокрема, Григорій Львович
виступив ініціатором відродження обласного
фестивалю
«Вишневі
усмішки»
на
батьківщині Остапа Вишні — в селі Грунь
Охтирського району. (Хай легко пишеться і
весело сміється : Григорію Єлишевичу —
60 років! // Сумщина. — 2008. — № 126-127 (7 лист.). — С. 4).
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Зараз у його доробку понад 70 пісенних творів, які є в
репертуарі багатьох виконавців, і не тільки Сумщини. До речі,
пісня «Україно!», текст якої надруковано на першій сторінці цього
номера, звучить у програмі трьох заслужених артистів України:
Ігоря Левенця, Анатолія Костенка, Євгена Радченка. А патріотичні
слухачі поширили саме цю пісню по всіх куточках нашої держави.
(Білоус В. «Слово «Україна» в моєму серці було і залишається
святим» / В. Білоус // Вперед. — 2014. — № 28 (22 серп.). —
С. 3).
Його твори виконують заслужені артисти України Лариса
Недін, Анатолій Костенко, Ігор Левенець, а багато молодих
виконавців стали лауреатами всеукраїнських конкурсів. В активі
Григорія Львовича авторські творчі вечори на сценах обласного
центру і столиці. (Хай легко пишеться і весело сміється :
Григорію Єлишевичу — 60 років! // Сумщина. — 2008. — № 126127 (7 лист.). — С. 4).
Г. Л. Єлишевич про себе: «Я не тільки пишу гуморески, а й
сам їх виконую. А коли почали народжуватися пісні, трохи
занепокоївся. Як же я співатиму, для цього ж необхідний хороший
голос?! Та з’ясувалося, що якісь музичні здібності у мене є, і що
людям це цікаво. Тож із гітарою або під фонограмний супровід,
але завжди своїм голосом без фальшу і з усмішкою я співаю. Хоча
я і не співак у розумінні класичному, але коли виходжу на сцену з
піснею, знаю, що мене слухають, люблять». (Ісіпчук Н. Григорій
Єлишевич : з усмішкою і любов’ю / Н. Ісіпчук // Сумщина. —
2015. — № 26 (22 лип.). — С. 13).
Виконавці його пісень Володимир Повороцький, Ольга
Кузьменко, Марина Несвєтова та інші стали лауреатами та
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дипломантами Всеукраїнського конкурсу «Боромля», а Ігор
Левенець — дипломантом «Пісенного вернісажу».
З 1994 р. Григорій Єлишевич є членом Національної спілки
письменників України, прийняла його до своїх лав і Асоціація
діячів естрадного мистецтва України. (Лисий І. Формула щастя
гумориста / І. Лисий // Конотопський край. — 2008. — 12 лист.
— С. 4.).
В 90-их понад 10 років Єлишевич віддав підприємницькій
справі, і досі земляки, партнери колеги згадують його — чесного і
порядного чоловіка у його невеликому сімейному бізнесі. (Білоус
В. «Слово «Україна» в моєму серці було і залишається святим»
/ В. Білоус // Вперед. — 2014. — № 28 (22 серп.). — С. 3).
З 1995 р. — консультант фірми “Тонус-видав”, яка є
представником Львівської фабрики «Бібльос» на Сумщині.
(Лисий І. Формула щастя гумориста / І. Лисий //
Конотопський край. — 2008. – 12 лист. — С. 4).
Г. Л. Єлишевич про себе: «Не стояв осторонь політичного
життя. Політикою я займався не із шкурних інтересів і не через
надмірні амбіції. Щиро вважав, що зможу принести людям
користь. Був делегатом установчого і першого з’їзду Народного
Руху України у кінці 80-х – початку 90-х років. <…> І саме за
підтримки Руху я став депутатом Сумської облради і майже став
депутатом Верховної Ради України. А чому вже пізніше вийшло
як вийшло – я сказав у книзі «Записки смертного». (Єлишевич Г.,
автобіографія, травень 2017 р.).
В політиці я багато чого перепробував, не варто про це
згадувати, бо воно минуло. В творчості моєї політична тематика
присутня як частина життя. Але є я не прихильник того, щоб
«мочити» когось або поливати брудом. Написав кілька гуморесок
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на політичні теми, але вони не образливі, а просто «маємо те, що
маємо». Фіксація і осмислення діяльності. (Сікорський О.
Григорій Єлишевич : «Добре слово потрібно саме тоді, коли все
складається не дуже добре» / О. Сікорський // Панорама. —
2017. — 2017. — № 26 (21 июня). — С. А11).
Член
Національної
спілки
журналістів та Асоціації діячів естрадного
мистецтва України… Як автор-виконавець
був лауреатом всеукраїнських конкурсів
«Гуморинг-91» у Запоріжжі та інших,
неодноразовим учасником фестивалю
«Вишневі усмішки» у столичному палаці
«Україна». (Грінка О. Сміх крізь сльози /
О. Грінка // Панорама. —2013. — С. А1415).
У Великому залі Національної Спілки письменників
України у Києві відбувся творчий вечір відомого сатирика, автора
і виконавця Григорія Єлишевича. <…> Будинок Національної
спілки письменників зустрічав делегацію
сумчан афішами з прізвищем «іменинника».
Залишалось лише очікувати, чи прийде
увечері публіка. Публіка, причому постоличному
вибаглива,
письменники,
політики,
журналісти.
(Ольховик М.
Сатирик ліричної душі / М. Ольховик //
Вперед. — 2001. — № 83 (17 жовт.). — С. 3).
Гуморист за характером, вчитель по
життю, він постійно докладає зусиль для
популяризації українського гумору на
Сумщині. <…> Коли у 2013 році фестиваль
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[«Вишневі усмішки»], у тому числі і завдяки його зусиллям,
відбувся як всеукраїнський, Григорій Львович нарешті
заспокоївся: його мрія здійснилася: конкурс з багаторічною
історією було не лише відновлено, а й надано йому особливого
статусу. (Ісіпчук Н. Григорій Єлишевич: з усмішкою і любов’ю /
Н. Ісіпчук // Сумщина. — 2015. — № 26 (22 лип.). — С. 13).
4 сентября [2014 г.] в актовом зале областной научной
библиотеки собрались все друзья и постоянные читатели одного
из самых популярных и любимых сумских поэтов — Григория
Елишевича.
Его авторская программа «К сумчанам — с улыбкой и
песней», посвященная 40-летнему юбилею официальной
творческой деятельности, была приурочена ко Дню города. <…>
Григорий Елишевич — представитель весьма редкого сейчас
жанра: он пишет басни, юморески, «усмішки» — словом, все то,
что отражает нашу действительность и показывает ее несуразные,
нелепые стороны. А иногда и просто от души веселит. Хотя пишет
Григорий Львович не только о смешном —
на творческом вечере звучали и его
лирические жизнеутверждающие песни.
Вообще, жизнелюбие и энтузиазм — очень
характерные
черты
поэта,
которые
совершенно не дают вспомнить о его уже
вполне солидном возрасте. Ну, кто бы мог
подумать, глядя на эту заразительную
улыбку
жизнерадостного
человека,
исполняющего песни на свои слова, <…>
что этому интеллигентному юмористу и лирику уже 65? Только
тот, кто никогда не видел его выступлений... (Рябинина Р. К
сумчанам — с улыбкой и песней / Р. Рябинина // Ваш шанс. —
2014. — № 37 (10-17 сент.). - С. 23А.
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Член Национального союза писателей Украины Григорий
Елишевич со сборником «Юмористическая летопись» вошел в
тройку призеров (победителей) Всеукраинской литературнохудожественной
премии
имени
Степана
Руданского.
«Юмористическая летопись» - это своеобразный итог четырех
десятилетий творческого пути Григория Елишевича. В баснях,
юморесках, миниатюрах автор с присущим ему остроумием
показывает забавные случаи из жизни земляков, а острым словом
сатирика клеймит бюрократизм, социальную несправедливость и
другие общественные пороки, присущие тому или иному периоду
нашей истории на рубеже тысячелетий, пишет сайт ОГА.
Именно этот сборник сумского юмориста и подала Сумская
областная организация НСПУ на конкурс известного юмориста
Степана Руданского. (Юморист с Сумщины стал дипломантом
Всеукраинской премии // (Ваш шанс. — 2017. — № 3 (18-25 янв.).
— С. 18А).
…Його пісенні твори сьогодні виконують заслужені
артисти України — Василь Будянський, Анатолій Костенко, Ігор
Левенець, Лариса Недін. Його публіцистика примушує всерйоз
замислитись над сенсом життя, а гуморески викликають усмішку
навіть у несерйозних сумчан.
Його талант має продовження в дітях (Ірина Вертікова і
Костянтин Єлишевич — відомі на Сумщині журналісти). І
Григорій Львович сьогодні впевнений: все в його житті так, як має
бути. Він іде до людей з усмішкою і любов’ю, і вони відповідають
гумористу взаємністю. (Ісіпчук Н. Григорій Єлишевич: з
усмішкою і любов’ю / Н. Ісіпчук // Сумщина. — 2015. — № 26 (22
лип.). — С. 13).
Г. Єлишевич про себе: «Мені багато вже не треба, хай
бережеться те, що є. <…> Коли мені дякують звичайні перехожі і
розповідають мої гуморески напам’ять, коли сумчани читають мої
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книги, я, звісно, щасливий». (Ісіпчук Н. Григорій Єлишевич: з
усмішкою і любов’ю / Н. Ісіпчук // Сумщина. — 2015. — № 26 (22
лип.). — С. 13).

«Не тим щасливий, що горів, а тим, скількох зумів зігріти»
(Григорій Єлишевич)
Творчий доробок Григорія Єлишевича
Книги (окремі видання)
1.
2.

Непроспіваний романс. — Харків : Прапор, 1986. ? с.
Нацькований Рябко. — Київ : Радянська Україна,
1989. — с.
3. Лає мафію народ. — Суми : Мрія, 1991. —47 с.
4. Уроки малого Коки. — Суми : Редакційно-видавничий
відділ облуправління по пресі, 1992. —30 с.
5. Щоб сміялись друзі. — Суми : Редакційно-видавничий
відділ облуправління по пресі, 1993. —94 с.
6. Записки смертного : публіцистика. — Суми : Мрія-1,
1996. —36 с.
7. Записки смертного. —Суми : Мрія, 2008. — 36 с.
8. З народом заодно. — Суми : Слобожанщина, 2004. —
96 с.
9. З усмішкою і любов’ю : Мрія-1, 2010. — 56 с.
10. Гумористичний літопис : Мрія-1, 2016. — 218 с.
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Авторські пісні (вибрані)
˗ «Україно!» — виконують заслужені артисти України
Ігор Левенець, Євген Радченко (Суми), Анатолій
Костенко (Харків).
˗ «Заспівай!» — виконує заслужена артистка України
Лариса Недін.
˗ «Трускавецький вальс» — пісня відзначена дипломом
як фіналіст Всеукраїнського конкурсу на кращу пісню
про Трускавець (2000 рік).
˗ «Формула щастя» і «Пасхальна ніч» — автора
відзначено дипломом лаурета першого ступеня у
номінації
«Авторська
музика»
на
обласному
фестивалі-конкурсі авторів популярної естрадної
пісні «Під знаком Скорпіона» (2009 рік).
˗ «Сумська козацька» — пісня отримала ІІ місце на
відкритому міському конкурсі «Рідне місто моє»,
присвяченому 360-річчю заснування міста Суми (2015
рік).
˗

Авторські творчі вечори
(організація, сценарії, режисура)
˗
˗
˗
˗

Сумський
Палац
культури
машинобудівного
об’єднання імені Фрунзе (1998 рік).
Сумська обласна філармонія (1999 рік).
Національна спілка письменників України (Київ, 2004
рік).
Сумський обласний театр драми та музичної комедії
імені Щепкіна (2008 рік).
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Колеги, друзі про Григорія Єлишевича
Столбін О., колишній голова обласної організації НСПУ:
«Його творчості притаманне органічне поєднання соціальної
сатири з доброзичливим гумором, на який відгукуються і дорослі,
і діти».
Шукайло В., гуморист: «Уміє він дотепно висміяти те, що
в нашій дійсності висміювання варте. Уміє і просто — тепло, подружньому, навіть, я б сказав, лірично — посміятися з окремих
недоліків чи дивацтв у цілому хороших людей, щиро
припрошуючи при цьому посміятися разом з ним своїх читачів».
Довжик В., артист: «Григорій Єлишевич не лише авторвиконавець, а й гарний режисер своїх концертних програм. Гумор,
лірика, читання, спів і жодної хвилини нудьги! Взагалі ж, це
унікальне явище, коли автор так майстерно виконує власні твори».
Сікорський О., журналіст: «Людяний і розумний гумор
Григорія Єлишевича — це щось таке, що може не тільки
підтримати у скруті, але й врятувати від цілковитого відчаю».
Летова Л., журналіст: «Григорий Львович очень
искренний человек. И не боится смеяться над собой. Это дорогого
стоит. С ним можно говорить обо всем. Буквально. От бытовых
проблем до философского осмысления жизни».
Шовкопляс С., журналіст: «Гумор Григорія Єлишевича
має одну особливу рису — він завжди актуальний».
Гончарук Н., журналіст: «Стильный и выдержанный, а
порой яркий и неожиданный — таким может быть сумской поэт,
известный юморист Григорий Елишевич. Свой имидж формирует
самостоятельно.
За многие годы публичной жизни он привык ко всеобщему
вниманию. К каждому выступлению или творческой встрече
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Григорий Елишевич очень тщательно подбирает свой образ. Для
одних случаев больше подходит классический костюм, а если это
неформальная творческая встреча, то излишняя официальность
уже ни к чему. Здесь подойдет яркий образ, подчеркивающий
творческую натуру этого модника. «Должны быть яркие цвета, то,
что бросается в глаза и подчеркивает мой внутренний мир.
Зритель должен видеть, что я иду к нему, иду с юмором, стихами,
а не с научной лекцией», — отмечает писатель.
Кумиров в модной индустрии у Григория Елишевича нет,
тем не менее он не считает зазорным следить за модой».
(Гончарук Н. Мужчины-стиляги : топ-10 самых стильных,
элегантных и импозантных мужчин города Сумы по версии
«Панорамы» / Н. Гончарук // Панорама. — 2013. — № 8 (20-28
февр.). — С. А10-11).

Деякі мудрі вислови від Григорія Єлишевича
Успіху добивається не той, хто вміє, а той, хто добивається.
Проблеми зі здоров’ям не можна відкладати до останнього
моменту, інакше цей момент справді може виявитися останнім.
Щастя — це коли все, що з тобою відбувається, приносить
задоволення.
На мою думку, варто усвідомити дві такі речі. По-перше, якщо
хтось думає інакше, ніж ти, — це його право. У кожного своя
голова. І на це треба зважати як у сім’ї, так і в політиці. А подруге, нікому ще не ставало легше від того, коли люди, мов пси,
кидалися одне на одного. Вважаю, що наше зло до нас же потім
повертається.
Якщо тобі здається, що втомився від життя, добре подумай —
відпочити ще встигнеш…
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Твори в періодичних виданнях
Єлишевич Г. Корж і морж : [вірш] / Г. Єлишевич //
Україна. — 1975. — № 52. — С. 21.
Єлишевич Г. Жива реклама : байка / Г. Єлишевич //
Україна. — 1977. — № 25. — С. 22.
Єлишевич Г. Півняча натура : байка / Г. Єлишевич //
Прапор. — 1982. — № 6. — С. 128.
Єлишевич Г. Ціна вказівки : байка / Г. Єлишевич //
Ленінська правда. — 1982. — 22 серп.
Єлишевич Г. Омана. Бравий мисливець груша : байки /
Г. Єлишевич // Україна. — 1983. — № 27. — С. 21.
Єлишевич Г. П’ятірка : гумореска / Г. Єлишевич // Молодь
України. — 1985. — 27 січ.
Єлишевич Г. Аргумент : гумореска / Г. Єлишевич //
Радянська Україна. — 1986. — 27 лип.
Єлишевич Г. Цілюща практика. Хітруни : мініатюри /
Г. Єлишевич // Червоний промінь. — 1986. — 18 жовт. — С. 4.
Єлишевич Г. Скривджений Бровко : байка / Г. Єлишевич //
Червоний промінь. — 1986. — 11 жовт. — С. 4.
Єлишевич Г. Бувальщини / Г. Єлишевич // Вітчизна. —
1987. —№ 5. — С. 200.
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