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Стефаник Василь Семенович

(1871 - 1936)

14 травня відзначаємо 150-річний ювілей від дня народження Василя

Семеновича Стефаника - українського письменника, майстра новели,

громадського діяча та політика.

В. Стефаник ще у студентські роки захопився

літературою та творчістю. Він дебютував як

публіцист та автор оповідань. У 1897 р. газета

«Праця» в Чернівцях опублікувала кілька новел

В. Стефаника, а в 1899 р. вийшла перша збірка «Синя

книжечка». Високої оцінки літературних критиків

здобули й наступні збірки автора «Камінний хрест»

(1900), «Дорога» (1901), «Моє слово» (1905).

Значна добірка видань творів Василя Стефаника

представлена в фонді Наукової бібліотеки ОНУ імені

І. І. Мечникова. Пропонуємо ознайомитись з

прижиттєвими виданнями новеліста.



Василь Стефаник у «Автобіографії» зазначав, що двічі

відвідував Велику Україну. У вересні 1903 р. він приїздив у

Полтаву на урочисте відкриття пам’ятника Івану

Котляревському. Друга поїздка відбулася у січні 1919 р. до

Києва. В. Стефаник очолив урядову делегацію ЗУНР, яка

приїжджала у зв’язку з проголошенням Акту Злуки обох

частин України в єдину Cоборну державу. Під час приїзду В.

Стефаник встановив зв’язки з діячами науки й культури,

які посприяли виданню його творів: з 1919 р. книжки

письменника видавались у Харкові та Києві.

Стефаник В. Оповідання : (нариси з життя селянської бідноти) / з

передм. Вас. Бойка. – Київ : друк. Всеукр. кооператив. видавничого

союзу, 1919.

Збірка «Оповідання (Нариси з життя селянської

бідноти)» вийшла у Києві 1919 р., книгу випустив

«Всеукраїнський кооперативний видавничий союз». На 180

сторінках вміщено 39 новел. У передмові, написаній

Василем Бойком, подано біографію В. Стефаника та

проаналізовано його творчий доробок.



«Оповідання» Василя Стефаника

(1920) містять дві новели: «Осінь» та

«Камінний хрест». Видання вийшло в

Кам’янець-Подільському в друкарні

«Дністер».

Подільське видавниче товариство

«Дністер» у своїй діяльності намагалося

охопити всі сторони наукового,

культурного й освітнього життя.

Видавництво плідно працювало над

постачанням до шкіл необхідної

навчальної та художньої літератури.

Стефаник В. Оповідання [Осінь. Камінний хрест]. – Кам’янець на Поділлі : вид-во 

«Дністер»; друк. Подільського видавничого т-ва «Дністер», [1920].



В університетській бібліотеці

зберігаються два примірники

київського видання «Оповідань»

Василя Стефаника, надрукованого в

1925 р. Державним видавництвом

України. Це найбільше українське

видавництво 20-х рр. XIX ст., що

друкувало книжкову продукцію

мільйонними тиражами, переважно

українською мовою. Книга вийшла у

серії «Бібліотечка художньої

літератури».

До видання ввійшли оповідання:

«Синя книжечка», «Підпис», «Лист», «В

корчмі», «Стратився», «Лесева

фамілія», «Катруся», «Мамин синок»,

«Осінь, «Новина», «Май», «Кленові

листки», «Сини».
Стефаник В. Оповідання. – Київ : Державне вид-во України, 

1925. – (Бібліотечка художньої літератури).



Найповніша збірка новел Василя

Стефаника «Кленові листки», що

вийшла 1924 р. у Харкові з передмовою

літературознавця Володимира Коряка,

представлена у фонді Наукової

бібліотеки двома примірниками. До

друку видання підготував видавець та

літературознавець Іван Лизанівський.

«Кленові листки» вийшли у

Державному видавництві України

імені Г. І. Петровського у серії

«Бібліотека українських

письменників» накладом 4000

примірників.

Стефаник В. Кленові листки / передм. В. Коряка; до друку виготував Ів. Лизанівський. – [Харків] : 

Державне вид-во України імені Г. І. Петровського, 1924. – (Б-ка українських письменників).



Окремим виданням оповідання

«Кленові листки» В. Стефаника

надруковане в 1924 р. і 1927 р. У фонді

Наукової бібліотеки зберігається

київське видання 1927 р., що вийшло

у серії «Дешева бібліотека красного

письменства». Автором вступної

статті «Поет злиднів західно-

українського (галицького) селянина»

виступив письменник та редактор

Олексій Полторацький.

Стефаник В. Кленові листки : оповідання / 

вступ. ст. Ол. Полторацького. – Київ : вид-во 

«Сяйво», 1927. – (Дешева бібліотека красного 

письменства).



Книга вийшла у серії

«Художня бібліотечка журналу

«Рабочий» накладом 7000

примірників. У фонді Наукової

бібліотеки зберігаються два

примірники з цікавими

провенієнціями, що розповідають

про шляхи їх надходження до

закладу.

Стефаник В. Лесева фамілія та інші оповідання. – Харків : 

друк. Роб. коп. вид-ва «Український робітник», 1926. –

(Художня бібліотечка журналу «Рабочий», ч. 12).

Видання «Лесева фамілія та інші оповідання» В. Стефаника

надруковано в Харкові 1926 р. у видавництві «Український

робітник». Видавництво мало на меті широке розповсюдження

серед членів робітничих союзів популярної літератури шляхом

видання книг, газет та журналів.



«Вибрані твори» В. Стефаника надруковані Державним видавництвом

України у Києві (1927) та Харкові (1928). Книги вийшли у серії «Дитяча

бібліотека українських письменників» за редакцією В. Арнаутова та О. Попова.

В. Арнаутов – педагог,

організатор дитячого руху в Україні,

історик освіти, ректор Одеського

інституту народного господарства.

О. Попов – педагог, громадський

діяч; перший декан факультету

соціального виховання Харківського

інституту народної освіти,

організатор і перший директор

Українського науково-дослідного

інституту педагогіки, редактор

збірників для дітей.

Стефаник В. Вибрані твори. – Київ ; Харків : Державне вид-во України, 1927-1928. –

(Дитяча бібліотека українських письменників / за ред. В. Арнаутова та О. Попова).



Київське видання «Вибраних творів»

(1927) до друку підготував письменник та

редактор Аркадій Любченко. Надруковано

портрет Василя Стефаника та його

біографію. Друге видання вийшло у

Полтаві в 1928 р. До складу обох видань

ввійшли вибрані новели письменника:

«Катруся», «Мамин синок», «Давнина»,

«Вістуни», «Май», «Палій», «Кленові

листки», «Такий панок», «Осінь», «Шкода»,

«Діти», «Підпис», «Лист», «Лан», «Вечірня

година», «Суд», «Сини», «Дитяча пригода»,

«Марія», «Дід Гриць». Наклад видань 5000

примірників.

В університетській бібліотеці

зберігаються два примірники першого

видання та примірник другого видання.



У фонді університетської бібліотеки зберігаються оповідання

Василя Стефаника, видані у серії «Дешева бібліотека красного

письменства». Ці книги надруковані у харківському видавництві

«Український робітник» у 1928 р.

Стефаник В. Вістуни. Осінь. Новина. –

Харків : вид-во «Укр. робітник», 1928. –

(Дешева бібліотека красного

письменства, № 28).

Стефаник В. Палій. Май. – Харків : вид-

во «Укр. робітник», 1928. – (Дешева

бібліотека красного письменства, № 67).

Стефаник В. Злодій. Кленові листки. –

Харків : вид-во «Укр. робітник», 1928. –

(Дешева бібліотека красного

письменства, № 77).



Загальне визнання Василю

Стефанику принесла збірка новел

«Синя книжечка» (Чернівці, 1899).

Збірка була схвалена найбільшими

літературними авторитетами, серед

яких І. Франко, Леся Українка,

М. Коцюбинський, О. Кобилянська.

У фонді Наукової бібліотеки

зберігається харківське видання

1928 р., надруковане у видавництві

«Український робітник». Книга

містить такі твори, як «Синя

книжечка», «Шкода», «Катруся»,

«Стратився», «Виводили з села» та

«Ангел». Тираж видання 15160

примірників.

Стефаник В. Синя книжечка : Синя книжечка. Шкода. Катруся. Стратився.

Виводили з села. Ангел. – Харків : вид-во «Укр. робітник», 1928.



При використанні матеріалів посилання на офіційний сайт

Наукової бібліотеки Одеського національного університету

імені І. І. Мечникова є обов’язковим!

Творча спадщина Василя

Стефаника має велике художнє й

історико-літературне значення. Він

був новатором у літературі,

неперевершеним майстром стислої,

драматичної за змістом і глибоко

ліричної за звучанням соціально-

психологічної новели. Твори

Василя Стефаника й сьогодні

залишаються актуальними.

«Буду світ свій різьбити, як камінь.

Слово своє буду гострити на кремені моєї душі».

(«Моє слово» В. Стефаник)
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