
Документальна виставка до
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Василя Стефаника

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України



Стефаник Василь Семенович (1871-1936)
Видатний український письменник, громадський діяч, майстер експресіоністичної новели. Народився в с. Русові на Галичині, 

тепер Снятинського р-ну Івано-Франківської обл. в родині заможного селянина. Навчався в гімназіях Коломиї (1883-1890) та Дрогобича
(1890-1892), на медичному факультеті Краківського Університету (1892-1900, який не закінчив). В студентські роки познайомився і
заприятелював з багатьма польськими культурними діячами (В. Морачевським, С. Пшибишевським, В. Орканом та ін.), які відкрили йому
„дорогу в світ”. Згодом він покинув медицину і зосередився виключно на літературній та громадській діяльності.

Перші літературні спроби В. Стефаника припадають на роки навчання в гімназії. В 1897 р. в чернівецькій газ. „Праця”
надруковано кілька його новел з життя покутського села („Виводили з села”, „Лист”, „Побожна”, „У корчмі”, „Стратився”, „Синя
книжечка”, „Сама-саміська”). У 1899 р. теж у Чернівцях, з’явилася перша збірка прози молодого письменника „Синя книжечка”, що
засвідчила про прихід в літературу оригінального письменника-реаліста. Наступні збірки новел, як і попередня дістали високу оцінку серед
критиків: „Камінний хрест” (1900), „Дорога” (1901), „Моє слово” (1905). В кін. ХІХ – пер. пол. ХХ ст. твори В. Стефаника були вже відомі в
польських, німецьких, російських та ін. перекладах.

1903 р. письменник приїздив в Полтаву на відкриття пам’ятника І. Котляревському, де познайомився з М. Лисенком, 
М. Старицьким, М. Коцюбинським, Лесею Українкою, О. Пчілкою та ін. українськими культурними діячами, відвідав могилу Т. Шевченка в
Каневі.

В. Стафаник брав активну участь в діяльності РУП (радикальної партії, організованої І. Франком та М. Павликом, яку
підтримував М. Драгоманов), відстоював політичні права селянства, виступав проти національного та соціального гніту. 1908 р. селяни
Прикарпаття обрали його депутатом до австрійського парламенту (був ним до 1918 р.).

Період з 1902 по 1916 рр. – довготривала перерва у творчості письменника, в цей час виступав лише як громадський діяч. 
Засновував читальні „Просвіти”, проводив політичну агітацію як член радикальної партії. В 1916 р. повернувся до літературної творчості. 
Всього за другий період він написав 23 новели і кілька автобіографічних спогадів. В 1926 р. вийшла збірка новел „Земля”, в якій розкрито
трагедію селянства Галичини під час Першої світової війни („Дитяча пригода”, „Вона - земля”, „Пістунка”, „Марія”, „Сини”). В творах
цього часу показано наростання національної свідомості, протесту проти визиску і поневолення („Воєнні шкоди”, „Morituri” 1925 р., „Дурні
баби” 1928 р., „У нас все свято” 1933 р. та ін). Решта його доробку друкувалась в журналах, пізніше з’явилася в ювілейному виданні „Твори”
(1933). Для більшої правдивості письменник використовував покутський діалект. Крім того В. Стефаник залишив величезне листування, яке
має не менше літературне значення ніж його новели.

З 1910 р. і до кінця життя (помер в 1937 р.), з деякими перервами, проживав у рідному Русові. В роки Першої світової війни
перебував переважно у Відні. На поч. 1919 р. відвідав Київ. В 1920-х рр. встановив зв’язки з літературними колами Радянської України. 
1927 р. в УРСР широко відзначалось 30-річчя літературної діяльності В. Стефаника. 1928 р. український радянський уряд призначив йому
довічну персональну пенсію, від якої він відмовився в 1933 р., дізнавшись про штучний голод і переслідування української інтелігенції. 
Відтоді ім’я В. Стефаника не афішувалось в УРСР до 1939 р., твори видавались з викривленням текстів (найповніше „Повне видання творів”
в 3-х тт., 1949-1954). За однойменною новелою письменника на Кіностудії художніх фільмів ім. О. Довженка створено художній кінофільм
„Камінний хрест” (1968).

Творчість В. Стефаника – не просто майстерне зображення автентичного галицького сільського побуту, політичних обставин
того часу, це заглиблення в універсальні аспекти людського життя та їх правдиве відтворення. Його творчість та манера письма мали
великий вплив на розвиток української новелістики.



Василь Стефаник. 1905 р. Фотокопія картини.
ЦДАМЛМ України Ф. 176, оп.1,спр.1



Лист письменника, редактора “Літературно-наукового вісника” Маковея О.С. до
Стефаника В.С. (9.03.1898 р.). Машинописна копія. Б/д. 

ЦДАМЛМ України. Ф.283, оп.1, спр.101



Фотопортрет В.Стефаника, м. Снятин Івано-
Франківської обл. 1930-і рр.

ЦДАМЛМ України. Ф.344, оп.2, спр.75

Зеров М.К. „Василь Стефаник”. Виписки та нотатки про
літературний шлях письменника. Автограф. Б/д. 

ЦДАМЛМ України. Ф. 28, оп.1, спр.105



І.С. Їжакевич. Ілюстрації до збірки оповідань В.С. Стефаника „Кленові листки”. „ ... я з богом за барки не ловлюся, 
але нащо він тата пускає на світ, як голе в терня?!”. Ескізи. Папір, вугіль, розтушовка, акварель. 1949 р.

ЦДАМЛМ України. Ф. 58, оп. 1, спр. 108 



Стефаник В.С. „Камінний хрест”. Драма на 3 дії, 8 картин. 
Інсценізація В. Максименка, М. Левченка. Маш. 1959-1962 рр. 

ЦДАМЛМ України. Ф. 1127, оп.2, спр.4044



Вірш М. Марфієвича, присвячений 90-ій річниці від дня
народження В. Стефаника. 1967 р. 

ЦДАМЛМ України. Ф.765, оп.1, спр.18

Остафійчук І.В. Ілюстрації до новели Стефаника В.С. 
„Озимина”. Пап., лінорит. 1969 р. 
ЦДАМЛМ України. Ф. 700, оп.1, спр.345



Т. Салига. “Сонце надії”. Стаття до 100-річчя від дня народження Стефаника В.С. Газ. „Комсомольський прапор”. 1971 р.

ЦДАМЛМ України. Ф. 798, оп. 1, спр. 28 



Я. Дорошенко. “Покутська віть”. Вірш до 100-річчя від дня народження В.С. Стефаника. Газ. „Червоний прапор”, 1971 р.

ЦДАМЛМ України. Ф. 798, оп.1,спр.28



Карпинець І.І. Ілюстрація до новели Стефаника В.С. „Сама саміська”. Пап., фломастер, гуаш. 1971 р.
ЦДАМЛМ України. Ф. 700, оп.1, спр. 193



Карпинець І.І. Ілюстрація до новели Стефаника В.С. „Катруся”. Пап., фломастер, гуаш. 1971 р.
ЦДАМЛМ України. Ф. 700, оп.1, спр. 193



Карпинець І.І. Ілюстрація до новели Стефаника В.С. „Ангел”. Пап., фломастер, гуаш. 1971 р.
ЦДАМЛМ України. Ф. 700, оп.1, спр. 193



Карпинець І.І. Ілюстрація до новели Стефаника В.С. „Синя книжечка”. Пап., фломастер, гуаш. 1971 р.

ЦДАМЛМ України. Ф. 700, оп.1, спр. 193



Скакандій В.Ю. Ілюстрація до твору Стефаника В.С. 
„Камінний хрест”. Пап., лінорит. 1976 р.
ЦДАМЛМ України. Ф. 700, оп.1, спр.442

Скакандій В.Ю. Ілюстрація до твору Стефаника В.С. 
„Дитячі пригоди”. Пап., ліногравюра. 1976 р.
ЦДАМЛМ України. Ф.700, оп.1, спр.441



Якутович Г.В. Ілюстрація до твору Стефаника В.С. “Новина”. Пап., офорт. 1977 р.
ЦДАМЛМ України. Ф. 700, оп.1, спр.549



Якутович Г.В. Ілюстрація до твору Стефаника В.С. 
“Лосєва фамілія”. Пап., офорт. 1977 р.

ЦДАМЛМ України. Ф. 700, оп.1, спр.549

Якутович Г.В. Ілюстрація до твору Стефаника В.С. 
“Злодій”. Пап., офорт. 1977 р.

ЦДАМЛМ України. Ф. 700, оп.1, спр.549



Якутович Г.В. Ілюстрація до твору Стефаника В.С. 
“Кам’яний хрест”. Пап., офорт. 1977 р.
ЦДАМЛМ України. Ф. 700, оп.1, спр.549

Скакандій В.Ю. Ілюстрація до твору В.С.Стефаника
„Палій”. Пап., ліногравюра. 1978 р. 

ЦДАМЛМ України. Ф.700, оп.1, спр.3



Скакандій В.Ю. Ілюстрація до новели В.С.Стефаника
„Гріх”. Пап., ліногравюра. 1978 р. 

ЦДАМЛМ України. Ф.700, оп.1, спр.3

Скакандій В.Ю. Ілюстрація до твору В.С.Стефаника
„Катруся”. Пап., ліногравюра. 1978 р. 

ЦДАМЛМ України. Ф.700, оп.1, спр.3



Пам'ятник В.С. Стефанику в с. Русів на Галичині. 
До 100-річчя від дня народження письменника.
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