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Валер'ян Петрович Підмогильний
– український письменник і перекладач,
українського «розстріляного відродження».

один з найвидатніших прозаїків

Біографія.
Народився
Валер'ян
Підмогильний 2 лютого 1901 року в селі
Писарівка Павлоградського повіту (зараз
Синельниківський район Дніпропетровської
області) на Катеринославщині в бідній
селянській родині. Коли йому було близько 14
років, батьки переселились до панської
економії в селі Чаплі. Після закінчення
початкової церковнопарафіяльної сільської
школи
вступив
до
Катеринославського
реального училища, яке закінчив у червні 1918 р. Друкуватися почав ще в шкільні роки під
псевдонімом Лорд Лістер. Потім вчився в Катеринославського університету, який так і не
закінчив. 1919-го перейшов до відділу народної освіти, де працював секретарем секції
художньої пропаганди. Одночасно вчителював – викладав математику.
В 1920 році був відряджений до Павлограда у відділ народної освіти, де пробув до
половини 1921 року. Звідси переїхав до Києва, працював бібліографом Книжкової палати. У
голодні 1921–1923 роки залишив місто й викладав українську мову та політосвіту у
Ворзельській трудовій школі. В 1923 повернувшись до Києва активно включився в
культурно-мистецьке життя, працював редактором видавництва «Книгоспілка», пізніше –
редактором журналу «Життя і революція», був одним із засновників літературної групи
«Ланка» (з 1926 р. – МАРС), до якої входили київські письменники-попутники, котрі не
пропагували у творах комуністичну ідеологію, але й не виступали проти. Друкувався в
літературних збірниках і журналах «Січ», «Вир революції», «Життя й революція»,
«Жовтень», «Нова громада», «Нова Україна», «Універсальний журнал», «Універсальний
журнал Червоний шлях», газетах «Український пролетар», «Літературна газета». Автор
літературознавчих статей та рецензій про творчість Т. Бордуляка, І. Нечуя-Левицького, М.
Рильського та ін. Разом з Є. Плужником уклав словник «Фразеологія ділової мови» (1926,
1927). 1928 року у Харкові виходить друком роман «Місто». У цей же час Підмогильний
відвідав Німеччину, Чехословаччину «для налагодження творчих зв'язків».
1931 року переїхав до Харкова, очевидно, сподіваючись на кращі можливості для
публікації своїх творів й розраховуючи на свій зростаючий авторитет перекладача. І
справді в Харкові він працює у видавництві «Література і мистецтво», а згодом отримує
посаду консультанта з іноземноï літератури при видавництві «Рух». Упродовж 1931–1934
років з оригінальної творчості йому вдалося видати лише одне оповідання «З життя
будинку». Тож Підмогильний зосередився на перекладацькій діяльності: опублікував
двотомник творів Дені Дідро, трактат Клода Адріана Гельвеція «Про людину», був одним з
організаторів і перекладачів видання 15-томника Оноре де Бальзака та 25-томника
Анатоля Франса. Письменник грунтовно вивчав не лише європейську літературу, а й
філософію, зокрема праці К. Гельвеція, І. Канта, Ф. Ніцше, Ж. Руссо, З. Фрейда, А.
Шопенгауера та ін.
8 грудня 1934 Підмогильного заарештовано за приналежність до «групи письменниківнаціоналістів з терористичними настроями у ставленні до вождів партії». Ув'язнення
відбував у Соловецькому таборі. В нелюдських умовах ізолятора Підмогильний продовжував
писати. Збереглось 25 листів до дружини (дружина – Червінська Катерина Іванівна – була
донькою священика, актрисою, яка працювала в театрі юного глядача у Харкові), в яких він
розповідає про свої переклади, розпочаті повісті, оповідання. Страчений 1937 в урочищі
Сандормох. Реабілітований 14 грудня 1956 за відсутністю складу злочину. На Байковому
кладовищі Києва є могила сім'ї Підмогильних.
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Огляд творчості. Перші оповідання Валер'ян Підмогильний почав писати під псевдонімом
Лорд Лістер, ще навчаючись у реальному училищі. До першої збірки «Твори. Т. 1.» (1920),
увійшло 9 оповідань: «Важке питання», «Ваня», «Гайдамака», «Дід Яким», «Добрий Бог», «На
іменинах», «На селі», «Пророк», «Старець». 1921 року друкуються оповідання «В
епідемічному бараці», повість «Остап Шаптала». 1922 року в еміграційному журналі «Нова
Україна», який видавав В. Винниченко, був надрукований цикл оповідань «Повстанці» та
оповідання «Іван Босий». 1924 році вийшла друком книжка Підмогильного «Військовий літун»,
а 1926 – окреме видання повісті «Третя революція». Разом з Євгеном Плужником у 1926-1927
роках він підготував два видання словника «Фразеологія діловоï мови», працював над
сценарієм фільму «Коломба» за романом Проспера Меріме. 1927 року була опублікована
збірка оповідань «Проблема хліба» та роман «Таïс» Анатоля Франса у перекладі В.
Підмогильного. 1928 року у Харкові виходить друком роман «Місто». 1930 р. на сторінках
журналу «Життя і революція» було надруковано роман «Невеличка драма», який брутально
засудили критики. В останні роки життя письменник зміг видати новелу «З життя будинку»;
незавершена «Повість без назви» була надрукована лише в 1988 році. Також, Валер'ян
Підмогильний – один з найвизначніших українських перекладачів французької літератури. За
своєю стилістичною точністю та мовною віртуозністю його переклади Франса, Бальзака,
Мопассана, Стендаля, Гельвеція, Дідро досі вважаються неперевершеними й охоче
перевидаються багатьма українськими видавництвами.
Своїм духовним наставником у відчутті слова Підмогильний вважав Михайла
Коцюбинського, достойно продовжуючи розбудову української словесності. Блискуче знана
Валер'яном французька мова додавала його творам поетики – повнокровності фрази. Він
зумів зблизити свою творчість із Західною літературою, сприймаючи враження нових
літературних течій, доводячи стилістику до найвищих світових зразків свого часу. У стрімкому
вирі нищівних 20-х років він закарбував чуттєву картину людського характеру революційної
доби. Його творчість сповнена людськості, розгубленості душі в змаганні з машиною
смертоносного часу. Валер'ян Підмогильний сам здійснив таку ж подорож, в пошуку свого я,
розкривши нові грані свідомості на сторінках творів.
У своїй творчості Валер'ян Підмогильний продовжував традиції класичної літератури, яка
свою поетику будувала на увазі до людини, а виявлення в людині добра і зла вважала одним
із проблемних важелів. Свій родовід В. Підмогильний як письменник веде, безперечно, від
Володимира Винниченка, що особливо помітно в оповіданнях його першої книжки.
Підмогильний відразу привернув увагу читачів і критики, опублікувавши збірку оповідань з
незвичною назвою для початківця: «Твори. Том 1» (1920). Тоненька, друкована на поганому
папері книжечка в сірій обкладинці може по праву вважатися однією з найцікавіших книжок,
що вийшли в роки революції і громадянської війни. Тут наявна свіжість письма, небуденність
ситуацій, слово дихає енергією і своєрідним «ароматом». Пильна увага до людей міста,
зокрема міського дна, до проблем «статі», як тоді казали, інтерес до найдокладнішого й
найвідвертішого психологічного аналізу. Герої оповідань і повістей В. Підмогильного – живі
люди, заглиблені в життя, мислячі, в постійних пошуках відповідей на злободенні питання
життя – чи це скалічений робітник («Старець»), чи це гімназисти («Гайдамаки»), чи студенти
(«На селі»), підлітки («Важке питання», «Добрий Бог»). Коли вони стикаються з дійсністю, а
їхніх душах виникає сум'яття, поряд з впевненістю – розчарування в тих ідеалах, які
проголошувалися творцями нового суспільного ладу.
В 1922 році повість «Остап Шавтала» виходять у Харкові. Вона стала ніби рубіконом між
ранньою, хоч якою цікавою, а все-таки учнівською прозою, що зібрана в першій книжці, і
майстерними, блискучими оповіданнями «В епідемічному бараці», «Собака», «Проблема
хліба», які датуються 1920–1921 роками. Повість годі назвати бездоганною: почасти
схематичні образи, ще невправні діалоги, власне, не так невправні, як штучні, але попри те –
це вже нове слово в творчості письменника. Всі згадані твори цього часу можна б назвати
класичними зразками екзистенціалізму – течії сучасної філософії та літератури, що особливо
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яскраво оформилася в 20-ті роки і набула поширення у Франції та Німеччині. Загалом, у
повісті «Остап Шаптала» можна віднайти ряд ремінісценцій Сковороди, творчість якого В.
Підмогильний напевне добре знав. Аби переконатися, що це справді так, досить пригадати
«Сон» Г. Сковороди – те місце, де мислитель уявляв собі простолюддя, яке йде вулице»,
гомонячи й веселячись: «В один ряд поставили жіночу, а в другий – чоловічу стать. Хто
гарний, хто на кого схожий і кому гідний бути чоловіком чи жінкою – солодко вони те
справляли». Приблизно таке саме видіння бачить Галай в «Остапі Шапталі», коли згадує
маніфестацію, на яку потрапив. Запитуємо це місце: «З незграбного тупотіння він виловив
ритм і од себе вклав гармонійність у рухи людей.» Певна неприродність образів повісті
зумовлена їхньою символічною заданістю, використанням поетики притчі, тобто це не живі
образи з життя, а образи-символи з притчі. Найцікавіший з образів-символів повісті, він же
центральний – це сестра Олюся. Зв'язок брата з сестрою майже неприродний. Сестра всю
себе віддає братові, зрештою, вона вмирає. Сестра – це мрія, що вселилась у душу і все
скорила. і герой доходить разючого одкровення: «Чуєш мене, далека сестро? Я дізнався,
що ти смерть. Смерть, що запалила в душі моїй смолоскип, то ти, сестро. Як чудово мати
смерть за сестру». Образ сестри-смерті відтак став наскрізний у цій цікавій філософічній
повісті. Відчувати присутність смерті для героя – це відчувати сестру. Виразна декларація
ідей екзистенціалізму. Зрештою, екзистенціальні мотиви відчутні в усій творчості В.
Підмогильного, у «Третій революції», й у «Військовому літуні», й у «Проблемі хліба», а
особливо «В епідемічному бараці».
У 1923 році в журналі «Нова громада», окремим відбитком
виходить оповідання «Син», з часів голоду – один із найболючіших і
найбільш вражаючих творів В. Підмогильного. Йому судилася велика
популярність, згодом його видадуть у Харкові «Книгоспілка» (1925) і
«Державне видавництво України* (1930). Оповідання – один із
найвдаліших хрестоматійний прикладів літератури, що торкається
досить тонкої і болючої теми української історії – про голоду 19211923 рр. Це блискучий зразок філософського оповідання, де через
низку виразних художніх деталей розкривається тогочасний побут,
специфіка доби та життя людей в умовах влаштованого геноциду.
Головною ознакою інтелектуальної прози того часу і творчості В.
Підмогильного зокрема є авторська філософська концепція, що розкривається в тексті
через могутній заряд інтелектуального викладу письменника та позицію головного героя.
Рух свідомості героя відбивається у численних ментальних конфліктах, аналізі власного
місця в житті, пошуку адекватної своєму внутрішньому «Я» істини. Власне тому в
оповіданні «Син» важливу роль відіграє саме психологічна деталь та підпорядковані їй
категорії – деталь характеру та деталь фізичного стану і поведінки. Рухи й дії головного
героя Васюренка від початку й надалі постійно характеризують його пригнічений внутрішні
стан, даючи читачеві зрозуміти, в які складні, трагічні обставини він потрапив. Автор обирає
низку досить промовистих глибоко символічних деталей, сповнених психологізму й
проводить їх через усю канву твору. В цьому контексті в оповіданні «Син» важливу роль
відіграє художня деталь кольору. Найчастіше фігурують чорний, сірий, жовтий, рідше
червоні відтінки. До слова, такий прийом досить розповсюджений для поглиблення
психологізму творів, що зачіпають тематику саме цього відтинку історії («Жовтий князь» В.
Барки, «Марія» У. Самчука). Використання жовтого кольору як одного з ключових
асоціативних символів голодомору не є новим і викликає досить сталі асоціації як для того
часу так і для сучасного реципієнта тексту. Художня деталь, пов’язана з жовтим кольором
майже завжди йде паралельно із образом вмирання, загасання, спалення. Показовим є те,
що наприкінці твору автор додає кілька кольорових елементів із іншої семантичної категорії
в зображенні художніх деталей, зокрема: «розгорнулись на сході рожеві хмаринки» тощо.
Це створює подвійний ефект – з’яви ефемерної надії на краще майбутнє і, водночас,
підкреслює цинічність законів всесвіту. Не дарма цей образ вжито із залученням
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демінутивної форми («хмаринки»). В. Підмогильний часто зображував сучасників у
суперечностях матеріального і духовного, в стані природного постійного бажання
погамувати голод, не втратити здатності мислити, зберегти людську гідність. Моторошного
ефекту автор досягає зведенням до побутовості багатьох сакральних елементів – ситуацій,
які б за звичайних обставин ніколи б не трапилися: «Вона сама померла, а я викинув її у
льох» (про матір). Ці психологічна деталь характеризує емоційне деградування персонажа,
зміну шкали цінностей, де син за певних обставин втрачає здатність виконувати свій обов’язок
перед матір’ю. Підмогильний у своєму оповіданні «Син» активно використовує художню
деталь, що дозволяє вповні репрезентувати читачу внутрішній світ персонажів сукупність
морально-етичних пріоритетів героїв своєрідність емоційно-експресивних характерів
зображуваної епохи. Це переважно залучення психологічних та символічних деталей,
використання подвійних, паралельних, парних образі. Багато уваги В. Підмогильним
закцентовано на деталях інтер’єру та продуктах харчування як художній деталі, що дає змогу
належно продемонструвати особливості характерів героїв та їхній побут в умовах голодомору
20-30-х років.
У 1924 році «Красне письменство» тодішній журнал «Червоний
шлях» видрукує другу збірку оповідань письменника «Військовий
літун». Ця збірка, поповнившись, переросте в книжку «Проблема
хліба», яку, можна назвати однією а найблискучіших новелістичних
книжок української літератури XX століття, згодом вона вийде другим
виданням (1930). Між «Військовим літуном» та «Проблемою хліба»
з'явиться ще окремим виданням велике оповідання, власне, маленька
повість «Третя революція» («Книгоспілка», 1926). В полі зору новеліста
– інтелігенція на тлі революції, голодних років громадянської війни й
часу по революції у буденному зрізі її життя: болі, борсання, занепаду і
намагання зберегти власне «я», зрештою, намагання якось уписатись у буття, яке аж ніяк її не
милує, пристосуватися до нього, через що виникає ряд трагічних ситуацій, бо входження
людини із укоріненими соціальними звичками в новий побут, нові житейські колізії не може
відбуватися безболісно. Письменник майстерно досліджує цей процес. Він – майстер чіткої
фрази, точного образу, світлотіні, вмів тонко відтворити найглибші порухи людської душі,
віртуозно володів оповіддю. Вабили В. Підмогильного переважно буденні ситуації (моменти
існування), але не цурається він і прямого опису колізій громадянської війни з усією
складністю тогочасної боротьби. Письменник дивиться на події очима пересічного інтелігента
чи учня гімназії (пресимпатичне оповідання «Гайдамаки» з першої книжки), який кидається у
військові змагання не так з ідейних спонук, як через відчуття власної неповноцінності й
абсурдності свого і взагалі людського існування, і прагне утвердити своє «я», хоч у смішних і
недоладних формах; чи типової міської родини, яка поступово втрачає революційні ілюзії і
всю силу витрачає на те, аби вижити («Третя революція»). Останнє оповідання цікаве поособливому, бо зображена письменником родина – своєрідне зібрання найрізноманітніших
типів інтелігенції того часу: екзальтована панночка Ксана з її чисто міщанським потягом до
псевдогероїчної особистості Нестора Махна; дореволюційний поступовець, навіть
революціонер Андрій Петрович, якого реальність революції не тільки жахав, але й
перетворює на звичайного обивателя; Марта Данилівна, що мав тільки одну турботу –
зберегти себе й родину, і її чоловік Григорій Опанасович, звичайний трудівник-чиновник,
основний інтерес якого – ходити на службу, незалежно від того, хто ту службу дав; комуніст
Альоша, з його загадковими конспіраціями, і нарешті – ясна, проста, захоплена від усього, що
діється, не зважаючи на кров і вбивства, душа хлопчика Кольки з його беззастережним
оптимізмом – всі ці люди опиняються у вирі зрозумілих чи цілком абсурдних подій, на які
кожен по-своєму реагує. Водночас автор показує і стихію розбудженого села з його темним
інстинктом до нищення (в махновському варіанті), тобто він одним із перших в українській
літературі сказав слово не тільки про будівничу силу в революції, але й про безоглядно
руйнівну, провістив її переродження чи, власне, виродження.
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У 1927 році письменник завершує роман «Місто», який друкує
наступного року в Харкові. Роман мав успіх, «Книгоспілка» відразу
ж його перевидав (1929), а Б. Єлисаветський перекладав
російською мовою – в 1930 році роман виходить у серії
«Творчество народов СССР», Творча потуга роману відчувається й
тепер, принаймні читається він з немалим інтересом. Роман
написано як психологічний твір – це історія людської душі,
можливо, з автобіографічними елементами, але письменник сам
застерігав проти ототожнення героя з автором. Роман «Місто»
одна із знакових книг століття. Розповідь про долю юнака в тенетах
великого полісу, по суті живого хижого організму, що висмоктує
совість людини. Дослідники відносять роман до такої мистецької
течії як екзистенціалізм, тому твір можна порівнювати з
найкращими зразками літератури подібного змісту. Він близький геніальним прозаїкам і в
той час своєрідний, яким і має бути справжнє мистецтво. Злочин, що робить місто з
людиною, нагадує Достоєвського з його живим і зловісно сірим Петербургом і Мопасана з
темою морального виродження в «Любому Друзі». Разом із цим – це суто українська драма
людини – сільської натури з її темною підсвідомістю, що роз'їдає серцевину особистості.
Герой роману Степан Радченко приходять у місто, вступав до вузу, не закінчує його, став
письменником, працівником журналу, бере участь у київському літературному жатті В
поетові Вигорському легко впізнати Євгена Плужника. Деякі роздуми про літературу увіч
авторські, але, глибше придивившись, переконуєшся – роман цей не автобіографічний,
йдеться про зовсім інший тип митця. Головна цінність роману в тому, що письменник
створив образ героя неоднозначний, далекий від поетики плаката, яка побутувала в тій
порі, – це образ діалектично змінний, сповнений суперечностей. Це тип отакого собі
завойовника, який рушив на місто, щоб покласти його собі під ноги, ніби й не такого дикого,
якого змалював письменник у «Третій революцій», а культурного (принаймні, зовні, бо
всередині в нього щось од того дикого звіра залишилося). Це людина з не зовсім
розмитими уявленнями про добро і зло, але не здатна зрівноважити в собі те добро чи зло,
не здатна утверджувати щось одне із них, отже, людина, схильна до безпринципності.
Роман був сприйнятий офіційною критикою з роздратуванням, а згодом його записали в
«реакційні» й заборонили. Проти Підмогильного було організовано цілу кампанію.
Письменник тримався мужньо. Він, людина поважної й вимогливої літературної школи, йде
шляхом митця аналітичного, вдумливого й кришталево чесного.
Ще один роман – «Невеличка драма» – В. Підмогильний
надрукував у журналі «Життя й Революція» (1930). Він дещо
перегукується з іншим «проклятим» у ті часи, талановитим романом
«Робітні сили» Михайла Івченка, а також «Сентиментальною
історією» Миколи Хвильового. Загалом, тут збережено структуру
винниченківського любовного роману. Найбільш, так би мовити,
винниченківський тут образ Льови Роттера, з його безнадійною,
платонічною любов'ю до Марти. Сама Марта на перший погляд також
схожа на винниченківських героїнь. Отже, «Невеличка драма»
спонукає нас шукати літературні паралелі, тобто цей твір, сказати б,
найбільш літературницький. Але тільки позірно. Глибше вчитавшись у
роман, не можна не відзначити його інтелектуальної сили. Як і в «Остапі Шапталі»,
письменник удається до героїв-символів. Марта – дівчина чиста й глибока, з ідеалами й
несвідомим потягом до духовності Юрій Славенко – герой «механізований», не людина, а
робот, запрограмований на певні дії, вчинки чи навіть думки, – продукт сумнозвісної
індустріалізації, ніби персонаж науково-фантастичного чи офіційно-виробничого твору.
Різниця однак та, що В. Підмогильний цілком усвідомлює «робленість» героя, його
штучність, тобто творить його таки задано, тоді як автори виробничих (чи науково7

фантастичних) творів бачили такого героя в ідеальному строї. Марта ж – це символ самого
життя, землі-діви, можна було б сказати, й України. Трагізм ситуації в тому, що доля
нагороджує любов'ю не ідеалізованого Льову, люмпен-інтелігента, а нещадно-механістичного
Славенка, образно кажучи, вибирає не демократію, а індустріальний деспотизм. Чи не тому
Льова скидається на винниченківських героїв, що революціонери того часу були ще
демократами, Славенко ж – продукт залізної епохи. «Невеличка драма» розглядається
українським літературознавством як роман інтелектуальний. Головними темами роману є
мікросвіт людини та її оточення, національна ідентичність, проблема українізації, конфлікт між
розумом та почуттям, коханням та прагматизмом. Водночас Підмогильний демонструє в
романі згубний вплив міщанства на духовний світ, торкається теми тоталітаризму, загальної
механізації та відчуження особистовсті в механізованому, індустріальному суспільстві. Роман
також є своєрідним документом життя в радянській Україні 20-х років ХХ ст.
Валер'ян Підмогильний класичний мораліст. Всі його твори – це своєрідні морально-етичні
трактати. Зрештою, про В. Підмогильного можна сказати так, як сказав у нотатці на смерть А.
Камю Жан Поль Сартр: «його впертий гуманізм, вузький і чистий, суворий і чуттєвий, вів
сумнівну щодо своїх наслідків битву супроти руїнницьких і огидних віянь епохи». Це справді
так, досить прочитати його останній твір «Повість без назви», один із найблискучіших і
найсерйозніших творів не тільки В. Підмогильного, але й усієї тодішньої української
літератури. Так, перед нами знову ніби моралістичний трактат, одягнутий у художню форму,
своєрідна самодискусія, яка знову примушує пригадати Григорія Сковороду, хоч і тут він
жодного разу не називається. Герой у величезному місті шукає незнайому жінку, яка справила
на нього мимохідь велике враження (типовий образ-символ), хоч добре знав, що ніколи її не
знайде. «Сізіф, – писав А. Камю в есе «Міф про Сізіфа», – і в абсурдний герой. За своїми
уподобаннями, так само, як і за своїми муками. Зневага до богів, ненависть до смерті, спрага
життя дали йому невимовні муки, коли людську істоту примушують займатися справою, якій
нема завершення». Городовський теж абсурдний герой. Видиме благополуччя його
попереднього існування сумнівне. Як журналіст, він гвинтик державної машини, робота йому
потрібна для задоволення фізіологічних потреб і не більше. Так само й жінки, і це міг би бути
також зразок механізованої людини, людини-робота, яким був Юрій Славенко з «Невеличкої
драми», коли б людська сутність Городовського (прізвище тут також, як у романтиків, із
значенням: Городовський – житель міста) не була б вища за нього самого. Отож він і повстає
супроти себе самого, своєї роботності, його пронизує нестерпне бажання здобути підпори
духовності для свого «я». Його життя – це ловіння вічного птаха, абсурдна сподіванка щастя,
якого не може бути. «Він міг простити собі будь-які вагання, зриви й стрибки, але ніколи не
простив би моменту нерухомості», Друга домінанта – це бажання любові, бо герой у світі досі
нікого не любив. Так, Валер'ян Підмогильний був мораліст, але не той, хто лізе кожному в очі
зі своїм повчанням, а той, хто хоче збагнути людину. Основна турбота письменника, щоб
люди зберегли в собі людське, а література, яка піддавалася страхітливим деформаціям у
його час, зберегла серйозність і гуманістичну суть.
Прозу Підмогильного можна назвати інтелектуально-психологічною. Письменника цікавила
насамперед людина у проявах людського, її внутрішній та емоційно-духовний світ.
Підмогильний, терплячи шалені атаки критиків, зумів втриматися на позиції письменника
серйозного, глибокого, який порушує не покірно актуальні, а по-справжньому злободенні
проблеми, що стояли перед людиною його часу; він залишився повен уваги до людини і
співчуття до неї і з цієї дороги не зійшов. Завжди пильно вдивлявсь у свого героя, аналізував,
розкладав його «я». Аналіз людської психіки – його головне художнє завдання. Водночас, він
суворий аналітик своєї доби, тобто воістину сучасний письменник: бачить свій час у сотнях
промовистих деталей, і за його творами легко уявити оті вже нам далекі двадцяті роки, бо
умів відтворити свій час з блискучою й неперевершеною правдивістю.
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В фондах нашої бібліотеки Ви знайдете:
Мельник В. Валер'ян Підмогильний : До 90-річчя від дня
народження. – Київ : Знання, 1991. – 48 с.
Життєвий і творчий шлях видатного українського письменника В.
Підмогильного, репресованого в добу сталінізму, – малодосліджена
сторінка нашої національної культури. Тим часом його оповідання,
повісті, романи були в центрі літературного процесу 20-х років на
Україні, а пізніше, в пору замовчування, видавалися неодноразово за
кордоном. Ці твори й сьогодні приваблюють майстерністю психологічнофілософського дослідження людини в складних суспільних обставинах.
Вони введені до шкільних та вузівських програм з української
літератури.
Підмогильний В. Місто : роман, оповідання / В. П. Підмогильний;
Упоряд. Р. Мовчан та В. Шевчука. – К. : Молодь, 1989. – 448 с.
Перше видання творів Підмогильного після реабілітації 1956 року, до
цього востаннє його твори в Україні друкувалися 1930 року. Пропоновані
твори найкращі, з доробку письменника, роман «Місто» та оповідання:
«Добрий Бог», «Гайдамака», «Старець», «На іменинах», «Дід Яким»,
«На селі», «В епідемічному бараці» «Собака», «Проблема хліба»,
«Історія пані Ївги», «П’ятдесят верстов», «Син», «Військовий літун»,
«Сонце сходить», «Третя революція».
Підмогильний В. Місто; Невеличка драма / Валер’ян
Підмогильний упоряд. та післямова Н. Бернадської. – Київ. :
Знання, 2016. – 439 с.
«Місто» і «Невеличка драма» Валер’яна Підмогильного – кращі
зразки вітчизняного урбаністичного та інтелектуального роману, що
увійшли до скарбниці української прози. Спираючись на європейську та
національну реалістичну традицію, поєднуючи естетичні засади
психологічного реалізму та філософію екзистенціалістів, письменник
художньо досліджує буття людини, її часто неоднозначний, складний і
суперечливий духовний світ.
Підмогильний
В.
Оповідання.
Повість.
Романи
/
В.
Підмогильний; упоряд. В. Мельника – К. : Наукова думка, 1991 . –
800 с.
Валер’ян Підмогильний – видатний український письменник,
творчість якого тривала трохи більше десяти років (репресований 1934).
Але він написав кілька збірок оповідань, повістей, романи «Місто» і
«Невеличка драма», які були в центрі літературного процесу 20-х –
початку 30-х років в Україні. Ці твори й сьогодні приваблюють
майстерністю психологічно-філософського дослідження людини в
складних суспільних обставинах. У книзі вміщено переважну більшість
творчої спадщини прозаїка, яка лише останнім часом повертається до читача.
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Підмогильний В. Повість без назви...: Вибране / Валер’ян
Підмогильний; упоряд. Ю. Ковалева. – Київ: Академія, 2016 . – 320 с.
Проза Валер’яна Підмогильного природно вписується в контекст
високого європейського літературного модернізму. Останній його твір
«Повість без назви…» визнано найблискучішим у тогочасній українській
літературі. Це – досконала за художньою формою, а за пафосом близька
до сковородинівства самодискусія, в якій протистоять актуальні для того
часу і людського майбутнього ідеї та принципи.

Підмогильний, Валер'ян. Третя революція : Оповідання, повісті,
роман / В. П. Підмогильний; Передм., упоряд. С. І. Лущій. – Київ: Укр.
письменник, 2012. – 619 с.
До майбутньої Нобелівської премії Валер'янові Підмогильному не дали
дожити – розстріляли у розповні літ. Він міг здолати європейський
літературний олімп: інтелектуал, знавець мов, європеєць за культурою
знань і мислення. Прохідних дворів / місць у його прозі нема. До збірки
«Третя революція» увійшли оповідання та повісті («Гайдамака», «Старець»,
«На селі», «Собака», «В епідемічному бараці», «Повстанці», «Остап
Шаптала», «Іван Босий», «Син», «Проблема хліба», «Історія пані Ївги»,
«Сонце сходить», «Третя революція», «З життя будинку», «Повість без назви»), славнозвісний
роман «Місто». На початку книги подано детальну біографію та аналіз творчості
В.Підмогильного авторства кандидата філологічних наук Світлани Лущій.

Список статей:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Він одразу дебютував як класик : [До 110 – річчя від дня народження
В.Підмогильного] // Освіта України. – 2011 – 21 березня. – № 21-22. – С. 5.
Закоханий у місто : [До 110 – річчя від дня народження В.Підмогильного] //Шкільна
бібліотека. – 2011. – №1. – С. 16.
Килимник, Ю. Він вирізнявся особливою твердістю світобачення. Пам’яті Валер’яна
Підмогильного, українського письменника / Ю. Килимник. // День. – 2012. – 13-14
квітня. – С.8.
Мовчан, Р. Валеріан Підмогильний (1901-1937) / Р.Мовчан. // Дивослово. – 2011ю –
№4. – С.34.
Пшеничний, Ю. Куля №188. Остання путь Валер’яна Підмогильного. // 2008. – 7
листопада. – С.8.
Яскрава постать на тлі терору : [Розстріляне відродження. В.Підмогильний.] / Слово
просвіти. – 2011. – 17 листопада – С.15.
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Володимир Кирилович Малик
– український письменник, автор пригодницьких та історичних творів,
літературознавчий критик, удостоєний літературної премії ім. Лесі Українки (1983 р).
Біографія. Володимир Малик (справжнє
прізвище – Сиченко) народився 21 лютого
1921 року в селі Новосілки Макарівського
району на Київщині в селянській родині.
Хлопчиною носив він рюкзаками книжки з
дідусевої бібліотеки і днями не міг відірватись
від захоплюючих творів. В сусідньому селі
Ясногородці закінчив середню школу, а в
1938 році вступив на філологічний факультет
Київського університету. Тоді ж почав
складати вірші, але через війну навчання припинив.
Молодий студент пішов у народне ополчення, працював на оборонних роботах під
Києвом та Харковом, був поранений. Потрапив у полон і пізніше був вивезений до
концентраційних таборів у Німеччину, де йому протягом двох років довелось пережити
невимовні муки, голод, загрозу смерті. І лише в жовтні 1945 року вдалось повернутись на
Україну. У радянському фільтраційному таборі Володимира призначили командиром роти,
але попередні випробування дали про себе знати. Як наслідок – тяжка хвороба серця. Та
може, це й на щастя. Товаришів відправили у «гулаги», а тяжко хворих – додому помирати.
Рідна домівка в Новосілках із радістю прийняла в свої обійми виснаженого юнака. Мати
виходила сина. Учителював В. Малик у Ясногородці, навчаючи дітей рідної мови та
літератури. У 1950 році закінчив заочно університет, де навчався до війни. У 1953 році
молодий учитель переїхав з Київщини на Полтавщину, в місто Лубни.
Лубни, засновані князем Володимиром Святославичем у 988 році водночас з іншими
«городами»-фортецями Посульської оборонної лінії, мають славну тисячолітню історію, яка
позначилася на творчості Володимира Малика. Тут, у 1954 році, коли урочисто
відзначалося 300-річчя возз'єднання України з Росією, письменник задумав поему
«Журавлі-журавлики», згодом у Лубнах він написав і наступні твори, а окремі моменти з
історії міста знайшли безпосереднє відображення на сторінках романів «Фірман султана»
та «Черлені щити». Саме тут, у цьому історичному місті, більш за все захотілося В. Малику
своїми творами наблизити події далекого і героїчного минулого до сучасників, розповісти
про народних звитяжців, людей особливого героїзму. Володимир Кирилович глибоко
знайомився з історичною літературою, засиджувався в архівах, виїжджав на місця, де
колись жили його майбутні герої. На Поділля – в гості до нащадків Кармалюка. У Карпати –
до спадкоємців Довбушевих традицій. Збирав народні перекази. І почали одна за одною
виходити з-під його пера казки-легенди для молодших читачів «Чарівний перстень»,
«Месник із лісу», «Воєвода Дмитро», «Микита Кожум’яка», «Червона троянда».
В літературному доробку письменника є відомі пригодницькі повісті для читачів
середнього шкільного віку, а саме: «Чорний екватор», «Двоє над прірвою», «Слід веде до
моря». Успішно працював письменник і в галузі прози. У його доробку повісті «Чорний
екватор», «Новачок», «Дві перемоги», «Слід веде до моря», «Двоє над прірвою».
Найбільше В. Малика знають як автора історичних романів. Серед них найпопулярніші
тетралогія «Таємний посол». Також, Володимир Малик відомий і як літературний критик.
Його перу належить ряд рецензій на твори українських прозаїків та книжка «Олесь
Донченко» (1971) – про життя й творчість відомого дитячого письменника, який тривалий
час жив і працював у Лубнах на Полтавщині.
В житті письменник був чесною, скромною та доброю людиною, багато працював. Помер
Володимир Малик 31 серпня 1998 року.
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Огляд творчості. Літературну діяльність В. Малик починав як
дитячий письменник віршованою історичною казкою «Журавліжуравлики» (1957) про часи турецько-татарських набігів на Україну.
Своє
прізвище
Сиченко,
майбутній
письменник,
вважав
немилозвучним, тому й узяв літературний псевдонім Малик - дівоче
прізвище
дружини
Галини
Леонтіївни.
Богдан
Йосипович
Чайковський, київський письменник, редактор і видавець, одразу
оцінив талант молодого письменника: «Щоправда, не все вдалося
добре авторові цієї казки, зустрічалися невправні рядки, однак в
цілому твір зацікавлював подіями, хоч із далекої давнини, все ж
близькими своїм патріотизмом, приваблював щирістю. Видно було,
що це справжній успіх молодого поета, який зважився подарувати дитячій літературі свій
талант, позначений оригінальністю і своєрідністю». Звертаємо увагу, що з самого початку
літературного шляху, працюючи в жанрі літературної казки, В. Малик обрав історичне
спрямування літературної творчості.
Стан суспільства, у якому довелося працювати письменнику обумовив вибір жанру казки. З
одного боку, було бажання підтримати дітей, вплинути на процес формування національного
характеру, який починається в молодшому, набуваючи інтенсивності в середньому шкільному
віці, у час активної соціалізації особистості. З іншого боку, обмежував жорстокий контроль
усієї літературної продукції. Жанр казки, у якому почав працювати В. Малик, несучи в собі
великий виховний і культурологічний потенціал, давав змогу автору реалізувати поставлену
мету, не привертаючи до себе зайвої уваги «компетентних органів».
Згодом з’явилася низка казок-легенд В. Малика: «Чарівний перстень» про Олексу Довбуша,
«Месник із лісу» про Устима Кармалюка, «Червона троянда» про хлопця -партизана Василька,
«Микита Кожум’яка» та «Воєвода Дмитро» про захисників стародавнього Києва. У 1960 р.
з’являється перша прозова повість «Чорний екватор» про повстання народу Кенії проти
англійських колонізаторів 1952-1956 рр. Активно працюючи як письменник і як літературний
критик, у 1965 друкує повість «Новачок», у 1971 р. виходить літературно-критичний нарис
«Олесь Донченко». Згодом побачили світ й інші пригодницькі повісті: «Дві перемоги», «Слід
веде до моря», «Двоє над прірвою». Письменник став широко популярним серед своїх читачів
– дітей та юнацтва.
Найповніше талант письменника розкрився в жанрі історичного роману. Його твори стали
набутком нашої літератури, а їх автор зайняв одне з почесних місць серед кращих сучасних
романістів історичного жанру. «Посол Урус-шайтана» (1968), «Фірман султана» (1969),
«Чорний вершник» (1976), «Шовковий шнурок» (1977), що склали тетралогію «Таємний
посол», «Князь Кий» (1982), «Черлені щити» (1985), «Горить свіча» (1992), «Чумацький Шлях»
(1993), «Князь Ігор. Слово о полку Ігоревім» (1999) - романи, які стали феноменом етичної та
національної пам’яті, культурної самобутності української нації від найдавніших часів. Перехід
до історичної прози відкривав письменнику широкий простір для репрезентації історичного
минулого українського народу, його національних цінностей, які втілюють у собі й
загальнолюдський зміст. Сам В. Малик говорив з цього приводу: «я зрозумів, що поезія
обмежує мене в можливостях. < > Хотілося б ширше розповісти про історію народу. Відчував,
що мені, як письменнику, зробити це легше, ніж історикам. Адже історик оперує точними
фактами і не має права на домисел, а письменник має змогу конструювати давно зникле
життя. I образно подати його читачеві». За твори історико-патріотичної тематики, зокрема
романи «Посол Урус-шайтана», «Шовковий шнурок» та «Князь Кий», В. Малик удостоєний
літературної премії імені Лесі Українки 1983 року.
Тематика творів Володимира Малика досить різноманітна. Так, у повісті «Чорний екватор»
(1960) розповідається про повстання пригнобленого народу Кенії проти англійських
колонізаторів у 1952-1956 pp., повість «Слід веде до моря» (1975) присвячена сучасній школі,
а повість «Двоє над прірвою» (1983) – героїчній боротьбі молоді в роки Великої Вітчизняної
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війни проти німецько-фашистських окупантів. Та все ж основною для письменника стала
тема вітчизняної історії від сивої давнини до найновіших часів, їй він присвятив майже усі
поетичні твори та романи. На сторінках його творів постають величні персони, овіяні
легендами і міфами, ті, хто, не шкодуючи ні сил, ні навіть життя, безкомпромісно боровся за
свободу рідного краю. При цьому від першої до останньої сторінки всі твори письменника
читаються на одному диханні і, як кажуть читачі, переносять в описувані часи, роблячи
тебе їх безпосереднім учасником, що долає разом з героями нескінченні небезпеки,
відважно кидається на ворожі полки, розрубує гордіїв вузол інтриг і змов, шукає скарби,
беззавітно кохає, своїм життям приносить славу Україні на століття...
«Таємний посол» – тетралогія Володимира Малика, складається
з чотирьох романів: «Посол Урус-Шайтана» (1968 р.), «Фірман
султана» (1969 р.), «Чорний вершник» (1976 р.), «Шовковий
шнурок» (1977 р.). Усі чотири романи розповідають про долю
українського козака Арсена Звенигори. Протягом усіх книг він
подорожує по Україні і Туреччині, виконуючи секретне доручення
кошового отамана Сірка. Тетралогія належить до творів історичної
белетристики, місце яких у літературному процесі достатньо не
окреслено. Насамперед це пов’язано з досить обережним
ставленням критики до художніх полотен, що не підлягають канонам
великої літератури. Історико-пригодницький роман Володимира
Малика істотно відрізняється від монументальних творів Івана Де чи
психологічних студій Павла Загребельного, однак це не применшує його значення в межах
історичної романістики.
Опрацювання тексту тетралогії дає змогу переконатися в письменницькій майстерності
В. Малика. Змушений йти на компроміси з існуючим режимом, письменник у процесі нарації
зумів висвітлити спільну боротьбу українського, російського, болгарського, польського,
австрійського народів проти Османської імперії у світлі духовних орієнтирів, не
відмежовуючи національні цінності від загальнолюдських. Через входження в текст,
внутрішньо-почуттєву його структуру (психологічно-глибинні переживання персонажів, їх
прагнення, світовідчуття), відбувається проникнення в ідейний задум письменника на
глибинних рівнях: апелювати та активізувати в читача загальнолюдські духовні цінності,
національні ідеали та орієнтири, усвідомлення своєї етнічної належності, формувати
мотиваційні установки у ставленні до своєї спільноти. Функціонуючі в тетралогії персонажі
виявляють людяність, самопожертву не тільки до своїх друзів, а й до ворогів, наприклад,
донський козак Роман Воїнов закриває собою закривавленого Арсена, коли Алі шмагав
його батогом; болгарин Младен, ватажок повстанців, лікує свого шкільного товариша
Якуба, який волею долі опинився у ворожому таборі; Арсен ризикує життям заради турка
Бекіра під час селі, рятує Хатче та Адіке - дочок свого запеклого ворога Гаміда та ін..
Для письменника, чиє світосприйняття базувалося на почуттях власної та національної
гідності, патріотизмі, історичній пам’яті, природним стало звернення до історичної
романістики. Мету свою вбачав у виправленні духовних вад молоді, спричинених війною,
заподіяних ідеологічною тактикою радянського суспільства, тому всі твори адресував
передусім молоді. Складовою частиною світосприйняття В. Малика була віра в національні
ідеали, у щасливе майбутнє свого народу, а також любов до національної культури, мови,
звичаїв та обрядів, що випромінюють історичні романи В. Малика, несучи в собі особливу
художньо-естетичну енергетику, потужний духовний потенціал. У подальшому планується
дослідити, яким чином В. Маїик організував процес наративізації історичних фактів та подій
щодо стилістично-лексичних особливостей.
Твори Малика є майстерно складеним літописом української минувшини. Дослідники
творчості письменника неодноразово підкреслювали насиченість його творів справжніми
історичними відомостями, взятими з автентичних джерел, адже «він твердо стояв на тому,
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що достовірність, джерельна вивіреність – одна з обов‘язкових передумов успіху історичного
твору. Маликові не раз закидали навіть переобтяженість текстів історичними деталями, проте
тут вбачаємо не просто манеру письма й прискіпливість до власної роботи, а своєрідну
двоплановість мистецького таланту. По-перше, це наслідування традицій, питомих ознак
самого жанру історичного роману, історія якого має більш ніж двохсотлітню історію і бере
початок від перших справжніх історичних романів В. Скотта. По-друге, це потужний струмінь
українського етнічного історичного матеріалу, котрий, введений у художній контекст, легко
доносився до широкого кола читачів, виконуючи тим самим певну просвітницьку функцію,
адже міг кваліфікуватися як неофіційний народний підручник з історії. Вводячи в художній
контекст документальні записи, архівні знахідки В. Малик робить свої романи надзвичайно
насиченими, місткими, де кожна нова деталь розкриває інший зміст багатовимірного сюжету.
Вимисел при цьому вплітається настільки непомітно, що в реципієнта не виникає почуття
відчуженості вигаданих героїв і сцен. Яскравий приклад цьому – тетралогія «Таємний посол»,
в якій поряд з реальними історичними героями – Іваном Сірком, Юрієм Хмельницьким,
Семеном Палієм, Яном Собеським, діє здавалося б, абсолютно фантастичний персонаж –
Арсен Звенигора, та навіть цей образ має прототип: напів-легендарного посланця Івана Сірка
в Порту, ім‘я якого історія не зберегла. Така точність у деталях є результатом кропіткої роботи
зі справжніми історичними документами, літописами та свідченнями. Завдяки їй
письменникові вдалося підняти величезний пласт історії українського народу – боротьбу
козацтва проти Османської імперії під проводом кошового отамана Івана Сірка. Тож своїм
завданням письменник постановив реконструювати події тієї епохи, максимально точно
відтворюючи не тільки характери та постаті визначних історичних осіб, але й їхню зовнішність,
звички, побут, манеру висловлювання, політичні погляди, думки. Саме тому В.Малик ввів у
романи пригодницький струмінь, захоплюючу інтригу, детективні елементи. Таким чином
справжня, жива історія заграла новими барвами, перестала бути нагромадженням
фактологічного матеріалу. Отже, збагативши свої романи динамічним сюжетом, автор свідомо
вивів їх із дещо однобокої жанрової кваліфікації «історичні», розширив рамки зображення
атмосферою таємничості, незвичайними сюжетними поворотами, загадковими обставинами
та складними характерами. Саме тому відносять романи тетралогії «Таємний посол» до
історико-пригодницької української літератури ХХ ст. Прикметно, що романам В.Малика
притаманна неабияка легкість сприйняття – вони доступні й зрозумілі людям будь-якого віку,
що надзвичайно розширює їхню просвітницьку місію, адже читач, захоплений виром подій,
навіть не помічає, наскільки збагачується його загальна обізнаність, ерудиція та світоглядні
позиції. І, що найважливіше, саме в такій формі фактологічна основа тексту найкраще та
найлегше сприймається та запам‘ятовується. Романи В.Малика постають як унікальний
життєпис українського народу, новітній літописний звіт чотирьох цілісних творів, організованих
у поліфонічну єдність, покликану розбудити в українцях патріотичні почуття, власну
національну гідність, відновити інтерес до правдивої історії.
Роман «Князь Кий», написаний до 1500-річчя заснування Києва,
переносить читача у сиву давнину, у вир складних історичних подій, коли
після роздроблення гуннської держави Аттіли в середині V ст. її
спадкоємці, ворогуючи між собою, намагалися знову підкорити
східнослов'янські племена. Романіст творить образ Кия обережно і точно,
використовуючи цілу систему художніх засобів. Автор сприймає світ,
відбиваючи його у власній свідомості і намагається, щоб читач побачив
його таким самим. Звідси пошуки найточнішого слова або
словосполучення. Мовно-художні засоби, що служать для створення
образу Кия, досить різнорідні. Значну роль у розкритті художнього задуму
письменника відіграє портрет. В. Малик не дає розгорнутої характеристики; з багатьох рис
зовнішності персонажа відбирає найхарактерніші. І для того, щоб конкретизувати уявлення
про нього, автор використовує «Високий, ставний, широкоплечий юнак з одвертим поглядом
очей; завжди теплих і ласкавих, а в гніві несхитних і твердих, мов кремінь». Як бачимо,
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В.Малик зосереджує нашу увагу не лише на очах як таких, а на тому, що в них і через них
виражено. Він передає саму суть образу, намагається звернути увагу на приховані риси
характеру. Тут стилістична функція епітетів полягає в тому, що вони дають змогу показати
індивідуальність, викликають певне ставлення до зображувального.
У своєму романі В. Малик використовує виразні, емоційно насичені порівняння. І ці
порівняння, кожне слово несе емоційне навантаження, передає ставлення автора до
головного героя. Художня мова, звертаючись безпосередньо до уяви читача, здатна
відтворити і рухи, і їх пластику, і звуки, і психологію героя, і його філософське
світосприймання, тобто всю складність життя і людських почуттів у найрізноманітніших
формах їх вияву. Це і метафори та метафоричні порівняння «Та розмова застряла в його
голові, як колючка в підошві», і метонімія «По обличчю промайнула гримаса болю», і
риторичні фігури «Чорний Вепре! Гнів Перуна на твою голову!» тощо. Саме в цьому
специфіка і сила художнього малювання словом, котре, як матеріал словесного мистецтва,
має величезні зображувальні можливості. Письменник просліджує характер Кия у розвитку.
З самого початку знайомства з героєм нас приваблює його простота, скромність. І чим
більше ми заглиблюємося в роман, тим більше впевнюємося, що маємо справу з молодою,
але розумною, далекоглядною людиною, яка вболіває за долю полянського племені.
Звичайно ж, описуючи героїчне минуле України, її прославлених
героїв, не міг Володимир Малик залишити без уваги легендарний похід
новгород-сіверського князя Ігоря на половців, увічнений у віках поемою
«Слово о полку Ігоревім», саме цій темі присвячений роман «Черлені
щити». Поему «Слово о полку Ігоревім» не раз перекладали й
переспівували, відомо чимало поетичних творів, навіяних образами
геніальної поеми. Однак досі не було широкого епічного полотна про
русько-половецькі взаємини 1184-1185 pp. та про створення «Слова...».
Після появи «Черлених щитів» ця прогалина в якійсь мірі заповнена.
Роман В. Малика «Черлені щити» став першим в історії літератури
епічним твором, присвяченим походу князя Ігоря на половців.
Використовуючи «Слово», літописи та інші історичні джерела, а також
найновіші дослідження радянських істориків, письменник поставив собі за мету об'єднати
загальновідомі, але складні й заплутані історичні події в єдиний, стрункий і цілісний сюжет,
розгорнути його в просторі і часі, наповнити повнокровними картинами життя, біографіями
людей, конкретними реаліями епохи. Чи не найбільш відповідальною у цьому творі є
спроба відтворити образ автора «Слова о полку Ігоревім» – геніального поета, мудрої
людини, великого громадянина Руської держави. Пропонуючи свої художні гіпотези,
письменник водночас виступає в ролі історика, дослідника та інтерпретатора «Слова». Дія
в романі триває недовго – з лютого 1184 по липень 1185 року, тобто неповних півтора року.
Письменник показує переддень походу Ігоря, детально описує сам похід, бої на річках
Сюурлій та Каялі, поразку сіверських військ, полон і втечу князя з полону. Слід підкреслити,
що автор суворо дотримується історичних фактів, що основу сюжету становлять події,
зображені в літописах та «Слові».
У своєму романі «Черлені щити» В. Малик відтворює ці драматичні події, коли взаємини
між Руссю і Полем загострилися до краю. За півтора року між ворогуючими сторонами
відбулося вісім чи дев'ять крупних кровопролитних сутичок і серед них одна така, якої, за
словами автора «Слова», щей не видано було на Русі, – поразка на Каялі, повний розгром
усієї військової сили цілого князівства. Ці історичні події становлять сюжетну і ідейну
основу роману. Скупі літописні дані письменник розгорнув у широкі епічні картини, створив
досить яскраві і повнокровні образи історичних діячів, а також вигаданих персонажів. Дія
відбувається в князівських палацах і в хатинах смердів, на полях брані і на хлібному полі,
на городських майданах і в половецьких юртах. Перед нами проходять численні образи
князів, бояр, дружинників, смердів, половецьких ханів та простих затурканих кочовиків. У
романі правдиво передається суворий колорит епохи, класове розшарування феодального
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суспільства, показується тогочасний побут, розкривається велика життєва сила
трудолюбивого, мужнього і талановитого народу, який вистояв і не зломився під тягарем
незліченних страждань. На сторінках роману відчувається клекіт героїчної боротьби з дикими
ордами за право жити, за людську гідність, за честь і свободу Руської землі.
В умовах СРСР, коли більшість членів Спілки письменників України славило образи
комісарів і політруків, «трудівниць села» і «героїв виробництва», Володимир Малик писав
захоплюючі пригодницькі та історичні твори про героїчних українців, що увійшли до золотого
фонду літератури України. Завдяки захоплюючим творам Малика історія стала не просто
доступною і цікавою, але й такою, що притягує до себе. Більшість творів Володимира Малика
неодноразово перевидавалися і були переведені на багато мов світу. Завдяки його повістям і
романам сьогодні не тільки Україна, а й увесь світ не перестає захоплюватися великою
історією українського народу, його непереможними духом героями, мужністю і відвагою
найвидатніших людей, які віддавали свої життя за свободу рідної України. Уже кілька
десятиліть твори Володимира Малика читає вся Україна: від дітей і юнаків до дорослої
аудиторії. Ніхто до нього не зміг так інтригуюче, захоплююче передати героїчне минуле
України, наповнене неймовірними драматичними колізіями, таємницями, пригодами. Твори В.
Малика часто порівнюють з кращими романами Ж. Верна, А. Дюма, Г. Сенкевича. Завдяки
творчості Малика в пам'яті сучасників назавжди увічнені події тисячолітньої давнини, епохи
благородних мужніх людей, великих українців, які воювали за свободу своєї землі. А насичені
пригодами і інтригами романи і повісті «українського Дюма» прочитуються на одному диханні.
І після прочитання в душі залишається прекрасне світле почуття гордості за те, що ти живеш в
такій великій країні з на диво багатою, легендарною історією.

В фондах нашої бібліотеки Ви знайдете:
Малик В. К. Горить свіча : роман / Володимир Малик. – Київ: Укр.
Письменник, 1992. – 431 с.
Роман «Горить свіча», за який В. К. Малику було присуджено міжнародну
премію ім. Г. Сковороди, присвячений трагічним подіям 1240 року, які на
століття перервали політичний та культурний розвиток України. Автор,
докладно вивчивши історичні джерела, використавши фактичний матеріал
літописів, не лише показує взяття Батиєм Поросся, дев'яностошестиденну
облогу Києва і його падіння, кривавий шлях до «останнього моря» через
галицько-волинські землі й руйнування Південної Русі, а й розкриває
причини, що призвели до цього лиха, корені незнищенності української
нації, яка відроджувалась навіть на руїнах цивілізації.
Малик В. К. Князь Ігор : роман / Володимир Малик. – Харків: Фоліо,
2014. – 476 с.
Роман «Князь Ігор» присвячений історичному походу новгородсіверського князя Ігоря Святославича на половців 1185 року. Герої роману
потрапляють у самий вир трагічних подій, де на них чекають і тяготи походу,
і криваві сутички з ворогом, полон і втеча з нього. Випробування долі ще
більш зміцнили в усіх – від князів до простих людей – прагнення жити вільно
на своїх землях і відстоювати цю свободу. До видання також увійшло
«Слово о полку Ігоревім», перекладене та реконструйоване В. Маликом.

16

Малик В. К. Князь Кий : роман / Володимир Малик; худ.-ілюстр. І.
І. Яхін. – Харків: Фоліо, 2009. – 282 с.
Головною темою творчості відомого майстра української літератури
Володимира Малика була вітчизняна історія, від сивої давнини до
наших часів. Дія роману «Князь Кий» відбувається у середині першого
тисячоліття, коли після роздроблення держави легендарного гуннського
вождя Аттіли його спадкоємці намагалися підкорити східнослов’янські
племена. За цей роман 1983 року письменник був нагороджений
літературною премію імені Лесі Українки.
Малик В. К. Тайный посол: роман: в 2 т. Т. 1.
Посол Урус-шайтана. Фирман султана. / В. К.
Малик. – Харьков: Фолио, 2013. – 524 с.
Малик В. К. Тайный посол : роман в 2 т. Т. 2.
Черный всадник. Шелковый шнурок. / В. К. Малик.
– Харьков: Фолио, 2013. – 588 с.
В тетралогии «Тайный посол» рассказывается о
борьбе украинского народа против турецко-татарских
захватчиков во второй половине ХVІІ столетия, про
трагические события в Украине после Чигиринских
походов и про оборону Вены (летом 1683 года). Увлекают невероятные приключения
главного героя романа казака-сорвиголовы Арсена Звенигоры и его побратимов, чья
самоотверженность в борьбе за «други своя», за честь, справедливость и человечность
делает их настоящими рыцарями «без страха и упрека»
Малик, В. К. Черлені щити : роман : для ст. шк. віку / Володимир
Малик; Худож. Г. Акулов. – К. : Веселка, 1990. – 368 с.
Гостросюжетний історичний роман українського радянського
письменника, лауреата Республіканської літературної премії імені Лесі
Українки про відомий похід новгород-сіверського князя Ігоря на
половців у 1185 році. Цікаві історичні факти, глибокі соціальні висновки,
драматизм оповіді – все це захоплює і дозволяє краще зрозуміти
важливі події кінця ХІІ століття.

Малик В. К. Чумацький шлях: роман, оповідання / В. К. Малик. –
Харків : Бібколектор, 2013. – 315 с.
У романі відтворено цікаве й своєрідне явище в історії українського
народу – чумацтво. Головний герой твору – Івась Бондар залишає в
Лубнах кохану дівчину Катрю і разом зі своїм хазяїном Хуржиком та
чумацькою валкою їде в Крим по сіль. Ніколи не гадалося йому, через
які незвичайні, смертельно небезпечні пригоди доведеться пройти. Тут і
зустріч з Потьомкіним та Катериною Другою, і татарський полон, і втеча
з нього, вступ до війська чорноморських козаків й участь у складі цього
війська у війні 1786-1791 pp. проти Туреччини... Також до книги увійшло
історичне оповідання В. Малика «Дві перемоги», в якому розповідається про боротьбу
українських козаків проти польської шляхти.
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Василь Семенович Стефаник
– український письменник майстер експресіоністичної новели, громадський діяч,
політик.
Біографія. Народився 14 травня 1871 року в селі Русів на
Станіславщині (сьогодні це Івано-Франківщина) у сім’ї заможного
селянина. Батько В.Стефаника був працьовитим та вимогливим.
Він хотів дати сину найкращу освіту. Майбутній новеліст навчався
три роки в рідному селі Русові, три роки у Снятинській школі,
потім у 1883 році вступив до Коломийської гімназії, яку не
закінчив, бо його виключили за участь у «Покутській трійці»
(таємне творче об'єднання, яке створили Василь Стефаник
разом з Лесем Мартовичем та Марком Черемшиною).
У 1890 році Стефаник переїхав до Дрогобича і вступив до
місцевої гімназії, під час навчання в Дрогобичі Стефаник став
членом «Українсько-руської радикальної партії». Після закінчення
Дрогобицької гімназії, в 1892 році, Стефаник вступив на
медичний факультет Ягеллонського Університету в Кракові, де
вчився до 1900 року, (покинув, бо медицина його не цікавила). Замість того, щоб вивчати
медицину, письменник поринає у літературне та громадське життя Кракова.
Літературну діяльність розпочав у 1890 році, опублікувавши у журналі «Народ» статтю
«Жолудки наших робітних людей і читальні». Протягом 1890–1897 років писав ліричні етюди,
поезії в прозі. Вперше опублікував свої художні твори (новели) в 1897 році у чернівецькій
газеті «Праця» («Синя книжечка», «Виводили з села», «Стратився», «У корчмі», «Побожна»,
«Сама-самісінька»). Свої новели писав російською, польською та чеською мовами. У 1899 у
Чернівцях, з’явилася перша збірка прози Стефаника «Синя книжечка». «Першим українським
новелістом», «володарем селянських душ», «великим майстром слова», «володарем тяжкого
слова», «сільським філософом» – називають В.Стефаника. 1900 року у Львові з’явилася
друга збірка письменника «Камінний Хрест». У 1903 В.Стефаник відвідує Київ, де знайомиться
з М.Старицьким, Панасом Мирним, М.Коцюбинським, Миколою Вороним. Також був знайомий
з Лесею Українкою, Ольгою Кобилянською, Іваном Франком. У 1901 році вийшла третя збірка
новел Сгефаника – «Дорога», яка стала новим етапом в розвитку художніх принципів Василя
Сгефаника. У 1905 році виходить четверта збірка письменника – «Моє слово». Тут вперше
надрукована новела «Суд», яка закінчує перший період творчості Сгефаника. З 1902 до 1916
рік не писав нових творів, займався громадською діяльністю.
У 1904 одружився на дочці священика Ользі Гаморак, оселився в с. Стецевій поблизу
Русова на господарстві тестя, займався сільським господарством. Активізує громадську
діяльність: як кандидат в посли австрійського парламенту, 1908 виступає в населених пунктах
округу, виграє вибори. З 1910 року разом з дружиною й трьома синами (Семеном, Кирилом,
Юрієм) переїхав до рідного села, у якому жив до кінця свого життя. З 1908 й до розвалу
Австро-Угорщини (1918) – депутат австрійського парламенту від радикальної партії. Уся його
громадсько-культурна діяльність була спрямована на піднесення самосвідомості народу
західноукраїнських земель, відчуття кревної спорідненості з усім українським народом. 26
травня 1908 року виступає в рейхсраті проти свавілля цензури в Галичині, захищає
Мирослава Січинського. У віденському парламенті В. Стефаник підтримував волелюбні
прагнення народів, що входили до складу Австро-Угорщини. Зокрема він виступив проти
анексії австрійським урядом Боснії та Герцеговини. 1909 взяв участь у з’їзді УРП в Тернополі.
До 1918 – посол, виступає у всіляких справах оборонцем селян.
Важким для письменника став 1914 рік: почалася Перша світова війна; воєнне лихоліття
збіглося з особистою трагедією: в лютому 1914 р. померла дружина, залишивши його з
трьома малолітніми дітьми. Більше В. Стефаник не одружувався. Попри це, громадську
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активність не припиняє. Зокрема бере найактивнішу участь у відзначенні 100-річчя з дня
народження Т. Шевченка: виступає на мітингах, присвячених відкриттю пам’ятникам поетові, в
Коломиї, у Снятині, с. Вовчківці, с. Скала-Подільська та ін. У березні 1915 року за
фальшивим доносом Стефаника було заарештовано, проте завдяки клопотанням Марка
Черемшини невдовзі звільнено. Якийсь час Стефаник жив у Відні, де після тривалої
перерви розпочав другий період своєї творчості (1916 – 1933).
Уважно стежив за наростанням національно-визвольного руху в Україні, покладав великі
сподівання на розбудову української державності. Після розпаду Російської імперії
Стефаник гаряче вітав утворення УНР. 17 листопада 1917 року, виступаючи на
велелюдному вічі в Снятині, він заявив, що в Наддніпрянщині «в найбільшій величі встає
новий світ; звідти йде до нас світло для нашого розвою». Він очолював урядову делегацію
(65 осіб) ЗУНР, яка приїжджала у січні 1919 року до Києва у зв’язку з проголошенням Акту
Злуки обох частин України в єдину соборну державу. Під час приїзду встановив зв’язки з
діячами науки і культури, які посприяли виданню його творів: з 1919 року книжки
Стефаника видаються в Харкові і Києві. Після громадянської війни і поразки визвольних
змагань письменник болісно переживав крах своїх сподівань. Розуміючи великі заслуги
Стефаника перед українським мистецьким словом, його новаторські здобутки,радянський
уряд з пропагандивною метою призначив йому в 1928 р. персональну пенсію, а в 1931 р. в
Харкові відзначив 60-ліття з дня його народження. Проте Стефаник у 1933 році відмовився
від персональної пенсії, коли довідався про штучно створений голод і переслідування
української інтелігенції. Дізнавшись про цю ситуацію, митрополит А. Шептицький призначив
письменникові пенсію від Української греко-католицької церкви. Стефаник попросив касира
видати призначену суму дрібними монетами. З великою торбиною мідяків письменник
вийшов на майдан і роздав милостиню жебракам з проханням помолитися за убієнних
голодом українців.
Останні роки життя письменник тяжко хворів. 7 грудня 1936 року помер, похований у
рідному селі Русів.
Огляд творчості. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціальнопсихологічної новели. У творчості письменника було два періоди: перший припадає на
1897−1901, а другий на 1916−1933 рр. В. Стефаник написав не так уже й багато – його
художні твори вміщаються в одному томику. І все ж ім’я письменника стоїть поряд з
іменами найвидатніших новелістів світу. Стефаникові новели вражають своєю виключною
правдивістю, справжньою оригінальністю і художньою досконалістю.
Писати Стефаник почав ще в гімназії, це були сатиричні оповідання в співавторстві із
Лесем Мартовичем. Писав він і публіцистичні твори, і прозові мініатюри-поезії в прозі. У
чернівецькій газеті «Праця» 1897 року побачили світ перші новели
Стефаника – «Виводили з села», «Лист», «Побожна», «В корчмі»,
«Стратився», «Синя книжечка», «Сама-саміська», які привернули
увагу літературної громадськості художньою новизною, глибоким та
оригінальним трактуванням тем з життя села. Перша збірка новел –
«Синя книжечка», яка вийшла у світ 1899 році у Чернівцях, принесла
Стефаникові загальне визнання, була зустрінута захопленими
відгуками найбільших літературних авторитетів, серед яких, крім І.
Франка, були Леся Українка, М. Коцюбинський, О. Кобилянська, стала
помітною віхою в розвитку української прози. Автор «Синьої книжечки»
звернув на себе увагу насамперед показом трагедії селянства. Одним
із самих довершених зразків цієї збірки є «Новина», що справедливо вважається шедевром
світової новелістики. Тема твору –- вбивство батьком власної дитини – вихоплена
Стефаником із самого життя, але водночас включена у широкий соціальний контекст –
показ трагічного становища збіднілого західноукраїнського селянства на рубежі ХІХ-ХХ ст.
Сюжет і композиція новели скомпоновані таким чином, що читач дізнається розв’язку вже у
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першому реченні твору, але інтрига дії від того не зменшується; автор отримує можливість
зосередитися на психологічному вмотивуванні злочину головного героя Гриця Летючого.
Письменник вміло керує читацьким враженням про свого персонажа. Спочатку герой не дуже
подобається нам, адже він, здається, не любить ні передчасно померлої дружини, ні двох
доньок, шле їм найстрашніші прокльони. Та поступово проймаємося дедалі глибшим
співчуттям не тільки до Доцьки та Ґандзуні, але й до самого батька, який змушений терпляче
спостерігати страждання найближчих йому людей, не маючи ніякої змоги чим-небудь
зарадити їм. Але письменника не стільки цікавить визрівання плану страхітливого злочину,
скільки моральні страждання батька, поставленого перед жахливим
вибором: миттєва смерть дітей чи їх пожиттєві муки.
Новели “Катруся” і “Новина” належать до найбільш вражаючих
силою худ ожньої правди творів Стефаника. Вони стоять поряд із
такими пізнішими його шедеврами як “Кленові листки”, “Діточа
пригода”, “Мати” та ін. Майстерно змальовано в цих творах трагічні
людські долі. Героїчний склад художнього мислення Бетховена,
невід’ємною ознакою якого є вражаюча масштабність почуттів, думок,
картин, можна впізнати в окремих новелах Стефаника (”Сини”,
“Марія”). У листі до редакції “Плужанина” від 1 серпня 1927р.
Стефаник, заперечуючи трактування його як “поета загибаючого
села”, зазначав: “Я писав тому, щоби струни душі нашого селянина так кріпко настроїти і
натягнути, щоби з того вийшла велика музика Бетховена. Це мені вдалося, а решта – це
література”. Інша новела збірки – “Стратився” – розповідає про те, що Николай Чорний (таке
трагічне прізвище, як доля селянина), не витримавши знущання у війську, повісився. Автор не
розповідає про те, як мучився та страждав Николай в австрійській армії, – на це є лише окремі
натяки. У новелі глибоко розкриваються переживання старого батька, до якого дійшла вістка
про смерть сина й який їде до міста, щоб поховати його. Горе батька не має меж – він втратив
єдину надію й опору в житті. Точними, лаконічними фразами Стефаник передає трагедію
старого батька і тим самим викликає протест проти суспільства, яке спричинилося до загибелі
молодої, красивої, сильної та працьовитої людини.
У 1900 році вийшла друга збірка Стефаника – “Камінний хрест”, яку також було сприйнято
як визначну літературну подію. Для другої збірки Стефаника характерне посилення
громадянського пафосу (завдяки таким творам, як “Камінний хрест”, “Засідання”, “Лист”,
“Підпис”). У другій збірці головне місце займає тема, що хвилювала письменника протягом
усього творчого життя, – одинока старість, трагедія зайвих ротів у бідних селянських родинах.
Цій темі цілком присвячені твори із “Синьої книжечки” (”Сама-саміська”, “Ангел”, “Осінь”,
“Школа”), новели зі збірок “Камінний хрест” (”Святий вечір”, “Діти”), “Дорога” (”Сніп”, “Вістуни”,
“Озимина”). Цікавить Стефаника вона й у другий період творчості, хоч уже в іншому плані
(”Сини”, “Дід Гриць”, “Роса”, “Межа”).
Важливу життєву проблему масової еміграції за океан доведених до відчаю безрадісним
існуванням західноукраїнських селян порушує В. Стефаник у новелі «Камінний хрест» (1899).
В основу твоpу покладено спpавжній факт. Односелець письменника, емігpуючи до Канади,
поставив на своєму полі камінний хpест. Він і понині стоїть на найвищому пагоpбі в Русові.
Письменник уважно досліджує засобами художнього слова ті суспільні процеси, які змусили
головного героя Івана Дідуха, як і тисячі подібних йому хліборобів, залишити рідну землю. Цій
меті, зокрема, підпорядковано і сюжет новели. Перший розділ – це експозиція, яка знайомить
з долею персоналій. Тяжка праця на залишеному йому в спадок клапті землі на кам’янистому
горбі зігнула селянина в дугу, тому сусіди стали прозивати його Іваном Переламаним.
Розвиток дії – наступні шість розділів – це фрагменти зворушливої сповіді бідака про свою
нужду. Хоч пагорб, на якому він працював усе життя, відібрав всі фізичні й духовні сили, Іван
зрісся з ним, пагорб став йому рідним, і перед від’їздом до Америки Дідух встановив на цьому
місці камінний хрест на пам’ять землякам про себе. Образ камінного хреста – це промовистий
символ прощання селян-емігрантів з рідною землею. Новелі притаманні цікаві стильові
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особливості, які зближують її з кращими досягненнями тогочасної європейської літератури:
лірично-драматична напруга в розвитку сюжету, «живцем перенесений мужичий спосіб
бесідування», «розкопки» у збентеженій, роз’ятреній сум’яттями душі людини. Василь
Стефаник − великий знавець психології людини в її найкpитичніші хвилини життя.
Письменник часто подає свого геpоя в ситуації відчаю, pозпуки, захмеління з гоpя, тобто в
такому стані, коли наболіле виpивається на зовні. Камінний хpест зі своїм і жіночим
іменами, поставлений Іваном Дідухом на глиняному гоpбі, став пам'ятником не лише його
pодині, а й всім тим тpудівникам, які виїздили до «Гамеpики» й Канади, котpі асоціювалися
у Стефаника з могилою, став символом тpагізму життя селянинабідняка, емігранта.
1901р. вийшла в світ третя збірка новел Стефаника – “Дорога”, яка
становила новий крок у розвитку його провідних ідейно-художніх
принципів. Це наявне у своєрідній поетичній біографії Стефаника
“Дорога” та роком раніше написаній ліричній сповіді “Confiteor”, що в
переробленому вигляді була надрукована під назвою “Моє слово”. У
збірці переважають новели безсюжетні, лірично-емоційного плану
(”Давнина”, “Вістуни”, “Май”, “Сон”, “Озимина”, “Злодій”, “Палій”, “Кленові
листки”, “Похорон”).
Тематика творів Стефаника зумовлена змінами в суспільстві. У село все більше
проникали капіталістичні відносини. Багатіли куркулі та лихварі, а сотні господарств
руйнувалися. Вчорашні газди масово ставали наймитами. Це показав Стефаник у новелах
«З міста йдучи», «Май», «Давнина», а особливо у «Синій книжечці». Останні твір автор
назвав «малесенькою трагедією усіх хлопів на світі». Прощанню емігрантів з рідним краєм
він присвятив своє знамените оповідання «Камінний хрест», написане й опубліковане ще в
1899 р. Поштовхом до написання твору послужив виїзд до Канади русівського бідняка
Стефана Дідуха. Велика бідність і голод у селах породжували жахливі родинні трагедії.
Удовець Гриць Летючий («Новина») не мав змоги зігріти й нагодувати двох дітей. розкрита
гірка доля старих і нездатних уже до роботи людей у бідняцьких родинах. Зріст політичної
свідомості бідноти знайшов відображення у новелі «Лист», що була присвячена
«політичним арештованим мужикам на святий вечір». Автор звеличував тих, які сміливо
«неправду корчували» й вірили у справедливість революційної справи. У незакінченій
новелі «Комісар староста і дідич» (1902) змальовано страйк сільських пролетарів під час
жнив. Бунтівничим настроєм пройнятий твір «Межа». У ряді творів «Ангел», «Осінь»,
«Діти», «Святий вечір», «Вістуни», «Озимина», «Сама-саміська» та ін.Тема матері і дитини,
жертовності материнської, батьківської любові з’являється в Стефаника у життєвому
переплетінні з іншими темами ще в збірці “Синя книжечка” (”Мамин синок”, “Катруся”,
“Новина”). Наявна вона й у збірці “Камінний хрест”. У “Літературно-науковому віснику” за
1900р. український читач відкрив для себе Стефаникову новелу “Кленові листки”, яка стала
окрасою збірки “Дорога”.
У Стефаника переважають затуркані, забиті персонажі. Але письменник у перший період
своєї творчості писав не лише про сліпу покору та відчай. У ряді творів новеліст зображує
спроби боротьби селян проти визискувачів. Це можна побачити в таких творах, як “Палій”,
“Суд”, “Лист” та “Комісар староства і дідич”. Серед цих творів особливо виділяється новела
“Палій” (1900). У її основі лежить дійсний факт, про який Стефаник пізніше написав: “А я
добре пам’ятаю старого Федора з “Палія” – і він таки підпалив Курочку, бо сам мені
признався”. Оповідання “Палій” має своєрідну побудову. Зовнішніх подій у ньому майже
немає, подаються вони переважно через спогади і переживання головного персонажа.
Зав’язка твору – конфлікт між старшим наймитом Федором і багачем Андрієм Курочкою.
Наймит приходить до багача позичити трохи грошей на відробіток, бо не мав чобіт. Але
Курочка відмовляє йому в роботі та погоджується дати два леви (“може якось відтрутить”),
при цьому сказавши, що той йому більше не потрібен і нехай іде собі шукати легшої роботи
у шинкаря чи пана. Зневажливе ставлення та образливі слова багача вразили Федора. Він
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пішов від Курочки у великому гніві, не взявши грошей. Так зароджується основний конфлікт
твору. Уже вдома, лежачи в ліжку, Федір уявляє собі працю в шинкаря, де він доглядає
його дітей, а “вони тягають за чупер, плюють у лице”. Ця картина змінюється іншою, ще
страшнішою: Федір став жебраком і, тамуючи сором, просить у церкві милостиню. Тоді йому
примарилося, що він підпалює стодолу багача. Так виникає перше підсвідоме бажання
помститися багачеві, який винен у його стражданнях. Варто зазначити, що Стефаникові не
властиве послідовне викладення подій, – він іде за логікою переживань персонажа твору.
Перед очима Федора проходить усе його життя з юних літ. Поневіряння Федора біля свиней
весною наступного року змушує його повернутися до своєї попередньої думки про підпал.
Протистояння між Федором і Курочкою під час виборів досягає кульмінації. Коли останній
побив наймита на людях. І вночі маєток Курочки запалав. Так наймит помстився кривдникові,
бо інших форм боротьби з визискувачем не знав.
До першого, дуже нетривалого (1897-1900 рр.), але надзвичайно плідного періоду
літературної діяльності В. Стефаника належать і інші шедеври української новелістики,
присвячені проблемам рекрутчини і нелюдської солдатської муштри («Виводили з села»,
«Стратився»), селянських злигоднів («3 міста йдучи», «Шкода»), безпросвітного наймитування
(«Палій»), п’янства («Лесева фамілія»). Письменник став також автором майстерних
експресіоністичних образочків внутрішнього світу власної душі – поезій у прозі «Амбіції»,
«Чарівник», «Ользі присвячую» та інших. 1905р. вийшла в світ четверта збірка письменника –
“Моє слово”. У ній уперше була надрукована новела “Суд”, яка завершує перший період
творчості Стефаника.
В. Стефаник відновив свою творчість після тривалої перерви аж у 1916 році. У пору
імперіалістичної війни і великих соціальних потрясінь, розпаду Австро-Угорської імперії і
становлення радянської влади Стефаник знову береться за перо новеліста. Почався другий
період його творчості, не такий інтенсивний, як перший, але з чималими здобутками.
Хронологічним початком цього періоду можна вважати новелу “Діточа пригода” (написана
восени 1916 року, а опублікована на початку 1917 р.). Це грандіозна за силою впливу на
читача новела, в якій страхіття війни передаються через сприймання дитини з її ще зовсім
наївними уявленнями про світ, через суцільний монолог малого Василька, звернений до ще
меншої Настки, яка притулилася до щойно вбитої матері.
Тема національного патріотизму розкрита письменником у творі «Сини» (1922). Тут
зворушливо передано горе старого батька, який самочинно благословив обох синів на
боротьбу за Україну і втратив їх назавжди. Не міг Максим учинити по-іншому, коли на його
запитання, що ж таке Україна, старший син Андрій відповів, піднявши
шаблею грудку землі: «Оце Україна, а тут,– справив шаблею у груди,–
отут її кров; землю нашу ідем від ворога відбирати». Тоді,
усвідомлюючи небезпечність свого кроку, батько зумів піднятися до
розуміння величної ідеї національного державотворення і, нагадавши
про молодшого брата Івана, запропонував Андрієві і його залучити до
святої справи. Громадянський подвиг саможертовності батька
прославлений фінальним реквіємом новели, коли, змучений і морально,
і душевно, опускається старий Максим до землі і ревно молиться: «А
Ти, Мати Божа, будь мойов ґаздинев; Ти з своїм сином посередині, а
коло Тебе Андрій та Іван по боках... Ти дала Сина одного, а я двох».
Новели «Дівоча пригода», «Марія», «Сини», «Вона-земля», «Пістунка», мають антивоєнний
характер. Вони малюють трагедію народу: над його селами й містами, полями й горами
пройшла, як смерч, все знищуючи на своєму шляху, війна. А після війни приходить нове лихо
– окупація західноукраїнських земель напівфашиським – польським урядом. Про те, як жили і
на що сподівалися покутські селяни під окупаційною владою, розповідається в новелах «Дід
Гриць», «Morituri» та «Воєнні шкоди». Ось із цих творів, написаних під час першої світової
війни та в повоєнний час, і склалася нова книжка новел Стефаника – «Земля», що вийшла
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1926 року у місті Львові. У 1927-1933 рр. Сгефаник опублікував ще понад десять новел. В
останні роки життя Сгефаник пише також автобіографічні новели, белетризовані спогади. До
них належать такі твори, як «Нитка», «Браття», «Серце», «Вовчиця», «Слава йсу»,
«Людмила», «Каменярі».
Головна тема його новел – важке життя західноукраїнської сільської бідноти, її
остаточне зубожіння і пролетаризація. Проза Стефаника визначається глибоким
психологізмом, ритмікою і дуже сильним ліричним струменем. Уривчасті фрази
наближають його творчість до експресіонізму. Його новели відзначаються складністю
конфліктів, трагізмом суперечностей доби. Життєствердні мотиви все ж продовжують
звучати, але тепер уже художник приймає життя, осмисливши його трагізм, пізнавши велич
і ницість. Новели Стефаника приваблюють своєю стильовою, мистецькою самобутністю,
засвідчують утвердження нової манери письма. Василь Стефаник – яскравий представник
«нової школи» в українській новелістиці. Твори Василя Стефаника визначаються знанням
сільського життя, глибоким проникненням у духовний світ покутського трудівникахлібороба, щирим співчуттям до тяжкої долі скривджених і знедолених. Його новели
тяжіють до соціально-психологічної прози. Вони стисло-лаконічні, забарвлені ліричним,
психологічним настроєм. Стефаник – новатор в українській літературі, творець і
неперевершений майстер драматичної за змістом соціально-психологічної новели.
Письменник багато зробив для удосконалення своїх творів, урізноманітнюючи засоби
художньої виразності. В. Стефаник майстерно використовує у своїх творах покутську
говірку. Велику увагу він приділяв створенню слухових образів. Новели письменника багаті
на картини тогочасної дійсності; просвічуються і автобіографічні моменти його життя. Кращі
із сільських малюнків Стефаника («Новина», «Катруся», «Камінний хрест», «Палій»,
«Сини» та ін.) засвідчують безперечний талант митця, який вправно керував своїм
літературним пером. Творчість В. Стефаника – не просто майстерне зображення
автентичного галицького сільського побуту, політичних обставин того часу, це заглиблення
в універсальні аспекти людського життя. Його творчість та манера письма мали великий
вплив на розвиток української новелістики.

В фондах нашої бібліотеки Ви знайдете:
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«Камінний хрест», «Дорога», «Моє слово», «Земля», в яких відтворене
життя західноукраїнського селянства на зламі двох століть за часу
першої світової війни та панування Польщі. Багато уваги надається
характеристиці творчої манери, стилю письменника. Для вчителів та
студентів-філологів.
Лесин В. М. Василь Стефаник. Життя і творчість // В. М. Лесин –
К. Дніпро, 1981. – 150 с.
У книжці популярно розповідається про життя письменника, його
ідейно-творчі шукання, аналізуються особливості стилю і самобутність
новеліста, простежується місце письменника в історії дорадянської
літератури та розвиток його традицій радянськими літераторами.
Василь Стефаник (1871 – 1936) – видатний український письменникреаліст, великий майстер стислої соціально-психологічної новели.
Максим Горький був зачарований тим «як стисло, сильно і страшно
пише ця людина». Книжка розрахована на широке коло читачів.
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Стефаник В. І чого ти, серце моє…: Вибране / Василь Стефаник. –
К.: В.Ц. «Академія», 2015. – 272 с.
Видання містить передмову «Відай, тота моя література, то є напасть
на людий і на себе» Євген Баран, та розділи: Поезії в прозі: «Самому
собі», «У воздухах плавають ліси…», «Городчик до Бога ридає»,
«Раненько чесала волосся», «Вночі», «І чого ти, серце моє…». «Синя
книжечка»: «Синя книжечка», «Виводили з села», «Стратився», «У
корчмі», «Лесева фамілія», «Мамин синок», «Побожна», «Катруся»,
«Ангел», «Сама – саміська», «Новина», «Портрет». «Камінний хрест»:
«Камінний хрест», «З міста йдучи», «Святий вечір», «Діти», «Підпис», «Лан», «Лист», «Вечірня
година», «Дорога».
Стефаник В. Избранные произведения / Вступительная статья С. А.
Крыжановского; оформление и иллюстрации В. Касияна. – К.:
Гослитиздат УССР, 1951. – 208 с.
Збірка вибраних творів письменника у перекладі російською мовою
вийшла друком 1951 року. До видання ввійшли найкращі новели, а також
вірші в прозі. Опубліковано критико-біографічний нарис Степана
Крижанівського, присвячений життєвому та творчому шляху письменника.
Содержание: Новеллы: «Синяя книжечка», «Провожали из села»,
«Погубил себя», «В корчме», «Святоша», «Письмо», «Дети», «Вечерняя
пора», «Заседание», «По дороге из города», «Семья Леся», «Катруся», «Осень», «Напасть»,
«Новость», «Сочельник», «Каменный крест», «Подпись», «Поле», «Мое слово», «Дорога»,
«Былое», «Поджигатель», «Кленовые листья», «Предвестники», «Май», «Похороны», «Сон»,
«Басарабы», «Озимь», «Чудной панок», «Суд», «Детское горе», «Нянька», «Сыновья»,
«Военные убытки», «Morituri», «Дед Гриць», «Нитка», «Роса», «Грех», «Глупые бабы»,
«Школьник». Стихотворения в прозе: «Самому себе», «В воздухе плавают леса», «Рано
поутру чесала волосы», «И что ты, сердце мое».
Стефаник В. С. Камінний хрест / В. С. Стефаник; післямова і
коментарі Р. В. Піхманця; – Харків: Фоліо, 2013. – 171 с.
До видання увійшли новели та оповідання В. Стефаника. У його
реалістичних, самобутніх соціально-психологічних творах постають
правдиві картини життя західноукраїнських трудящих кінця ХІХ – ХХ
століття, трагедії і драми бідняків, що позбувалися землі, покидали рідні
місця і змушені були емігрувати за океан або гинути від голоду й хвороб.
Новела «Камінний хрест», розкриває гнітючі переживання емігранта в
момент його розриву з рідним селом і клаптиком землі, в обробіток якого
він уклав усе своє життя, і який мусить покинути.
Стефаник В. С. Катруся : вибрані твори. – К.: Веселка, 1975. – 85 с.
Визначний український письменник-демократ кінця ХІХ – початку ХХ
століття у своїх творах змалював страшні злидні та поневіряння
західноукраїнського селянства за часів австро-угорської монархії та
польско-шляхетскої окупації. Короткі, емоційно насичені оповідання
Василя Стефаника полонять драматизмом і психологічною глибиною.
Видання містить твори: «Мамин синок», «Катруся», «Новина», «Шкода»,
«Осінь», «Лесева фамілія», «Синя книжечка», «Виводили з села»,
«Камінний хрест», «Лист», «Лан», «Вістуни», «Палій», «Клинові листки»,
«Похорон», «Дорога», «Серце», «Моє слово», «Роса».
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Стефаник В. С. Кленові листки: Оповідання / Передм. М.
Нечиталюка; іл. худож. Г. Якутовича. – К.: Дніпро, 1987. – 237 с.
У глибоколіричних, сповнених драматизму оповіданнях відомий
український письменник змалював тяжку долю селян Західної України
на рубежі ХІХ – ХХ ст. Твори вражають своїм лаконізмом, глибиною
почуттів, виразністю мови. У новелі «Кленові листки» Василь Стефаник
змальовує родинну драму, зумовлену соціальними причинами, показує
страждання дітей бідноти і глибоку батьківську любов, поєднану з
переживаннями за їхню майбутню гірку долю, розкриває щирість
простих людей та велич їхніх почуттів.
Стефаник В. С. Новели / Вступна стаття та примітки В.М.
Лесина. – Ужгород: Карпати, 1977. –– 175 с.
До книги, розрахованої на учнів середньої школи, увійшли кращі
новели українського письменника-класика, та вибрані поезії в прозі, а
саме: «Синя книжечка», «Виводили з села», «Стратився», «Лесева
фамілія», «Мамин синок», «Катруся», «Осінь», «Шкода», «Новина»;
«Камінний хрест»: «Камінний хрест», «Засідання», «З міста йдучи»,
«Діти», «Підпис», «Лист», «Вечірня година»; «Дорога», «Вістуни»,
«Май», «Палій», «Кленові листки», «Похорон», «Сон», «Озимина»,
«Злодій»; «Моє слово»: «Моє слово», «Суд»; «Вона – земля», «Діточа
пригода», «Пістунка», «Сини», «Воєнні шкоди», «Дід Гриць». Новели
1926 – 1933 років: «Нитка», «Межа», «Гріх», «Роса», «Дурні баби», «Червоний вексель», «У
нас все свято». Поезії в прозі: «Амбіції», «Ользі присвячую».
Стефаник В. С. Твори // Післямова В.М. Лесина. – К.: Дніпро,
1971. - 430 с.
У книзі вміщені автобіографія, фотографії, новели та оповідання
письменника, поезії в прозі, дитячі твори. Зміст: «Автобіографія»,
«Синя книжечка», «Виводили з села», «Стратився», «У корчмі»,
«Лесева фамілія», «Мамин синок», «Майстер», «Побожна»,
«Катруся», «Ангел», «Сама-саміська», «Осінь», «Шкода», «Новина»,
«Портрет», «Камінний хрест», «Засідання», «З міста йдучи», «Святий
вечір», «Діти», «Підпис», «Лан», «Лист», «Вечірня година», «Дорога»,
«Скін», «Давнина», «Вістуни», «Май», «Палій», «Кленові листки», «Похорон», «Сон»,
«Басараби», «Озимина», «Злодій», «Такий панок», «Моє слово», «Суд», «Вона – земля»,
«Марія», «Діточа пригода», «Пістунка», «Сини», «Воєнні шкоди», «Morituri», «Дід Гриць»,
«Нитка», «Давня мелодія», «Славайсу», «Межа», «Вовчиця», «Гріх», «Мати», «Роса»,
«Дурні баби», «Шкільник», «Червоний вексель», «Гріх», « У нас все свято». Поезії в прозі:
«Амбіції», «Чарівник», «Ользі присвячую», «У воздухах плавають ліси», «Городчик до бога
ридав», «Раненько чесала волосся», «Весна». Дитяче: «Санчата», «Про хлопчика, що його
вбила весна».
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Микола Якович Зарудний
– український письменник, драматург, сценарист. Член спілок письменників і
кінематографістів України.
Біографія. Народився 20 серпня 1921 року в родині
вчителів в селі Оріховці, тепер Сквирського району Київської
області. Тут пройшло його дитинство. Згодом сім'я переїхала
в с. Великі Хутори на Вінниччині, де М. Зарудний закінчив
десятирічну школу у 1939. Початок літературної творчості
припадає саме на роки навчання. Першою спробою був
переклад українською мовою твору Дж. Лондона «Мартін
Іден». Як активний учкор він отримав від Вінницького обкому
комсомолу путівку до Інституту журналістики у Харкові. У
1939–1941 роках навчався в Українському комуністичному
інституті журналістики у Харкові. Навчаючись в інституті,
почав писати оповідання. На початку Великої Вітчизняної
війни, його курс було евакуйовано до Алма-Ати, де М.
Зарудний 1942 закінчив факультет журналістики Казахського
державного університет. Після закінчення працював у газеті «Ворошиловградська правда».
Влітку 1944 добровольцем пішов на фронт, служив політпрацівником, член ВКП(б) з 1948
року. Після демобілізації працював відповідальним секретарем у газеті «Вінницька правда»
(1945-1960), головним редактором, заступником директора Київської кіностудії ім. О.
Довженка (1961-1963), секретарем правління Спілки письменників України (1968-1969),
секретарем правління Київської організації Спілки письменників України (1981-1990).
У повоєнний час все більше сил став віддавати художній літературі. Першою пробою пера
в літературі став цикл оповідань «Сандомирський плацдарм», написаний в кінці війни.
Друкуватися почав з 1944, коли написав першу повість «Мої земляки». Згодом став виступати
переважно як драматург. Важливу роль в цьому зіграли тривалі зв'язки з Вінницьким музичнодраматичним театром ім. Садовського і робота на Київській кіностудії ім. О.Довженка. Автор
п'єс «Весна» (1949), «На крутих берегах» (1955) та ін. М. Зарудний переважно висвітлює
соціально-побутові сторони життя. Створив кілька романів «На білому світі» (1967), «Уран»
(1970), «Гілея» (1973). Письменник віддає перевагу драмі, досягаючи в ній дедалі більшої
сценічної виразності. Це – драматична трилогія «Ніч і полум'я» (1958), «Сині роси» (1968),
п'єса «За Сибіром сонце сходить» (1980) та ін.
Успіх і головні риси драматургії Зарудного – конфлікт між високим, одухотвореним і
приземлено-меркантильним – означила комедія «Веселка» (1958) і розвинулися у п'єсах
«Мертвий бог» (196), «Фортуна» (1964), «Рим, 17, до запитання» (1969), «Дороги, які ми
вибираємо» (1971), «Пора жовтого листя» (1974) «Маестро, туш!» (1978), «Обочина»,
«Регіон» (обидві – 1981), «Бронзова фаза» (1985) та інших. Більшість п'єс – на теми
сільського життя. У своїх творах відображав суспільні процеси, створював складні, часто
суперечливі і неоднозначні людські характери. Для творчості Зарудного характерним є
поєднання драматизму і комізму при зображенні різних ситуацій, наповненість конкретикою
сучасної йому дійсності.
П'єси М. Зарудного ставились у театрах України та за кордоном. Окремі твори перекладено
російською, болгарською, польською, чеською та іншими мовами. За великий внесок у
розвиток української літератури М. Зарудному було присуджено Державну премію УРСР ім.
Т.Г. Шевченка. За його сценаріями знято художні фільми, фільми-спектаклі, телефільми.
Помер 25 серпня 1991 року в Києві. Похований у Києві на Байковому цвинтарі.
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Огляд творчості. Почав друкуватися від 1944 року. Перші п'єси
написані в дусі часу, зокрема під впливом творчості Олександра
Корнійчука. Микола Зарудний – насамперед драматург, хоч спробував
себе і в жанрі художньої прози: повість «Мої земляки», збірка оповідань
«Світло» (1961), романи «На білому світі»(1967), «Уран» (1970), «Гілея»
(1973). Усі ці твори присвячені трудівникам землі – найбільш знаній
письменником темі. Романи «Уран» і «Гілея» порушували складні
екологічні проблеми, художнього вирішення котрих автор не знайшов.
Проза М. Зарудного не стала помітним явищем української літератури.
Перша драматургічна спроба М. Зарудного, що побачила світло рампи,
датується 1949 р. Це п’єса «Весна»,поставлена Вінницьким обласним театром, яка на
фестивалі «Перша українська театральна весна», одержала диплом лауреата фестивалю.
Справжній Зарудний-драматург починається з комедії «Веселка» (1958), котра принесла
перший успіх, ставилась у багатьох театрах України, колишнього Союзу й за кордоном.
«колгоспна драма» – улюблений жанр Миколи Зарудного. Привабливість комедії
«Веселка» зумовлювалася насамперед щільністю й якістю розлитого в ній
гумору, почерпнутого з народних джерел. Ця п’єса означила головні риси
драматургії Миколи Яковича – конфлікт між високим, одухотвореним і
приземлено-меркантильним. Цей напрямок розвивався у п'єсах «Мертвий
бог» (1960), «Фортуна» (1964), «Рим, 17, до запитання» (1969), «Дороги,
які ми вибираємо» (1971), «Пора жовтого листя» (1974;) «Маестро, туш!»
(1978), «Обочина», «Регіон» (обидві 1981), «Бронзова фаза» (1985) та
інших. Більшість п'єс – на теми сільського життя.
Особливо активно М. Зарудний працював у жанрі ліричної комедії.
Після ранньої комедії «Веселка» з'явилися добре прийняті глядачем «Фортуна» (1964),
лірична комедія «Пора жовтого листя» (1974), комедійний фарс з елементами
ексцентрики «Пробачте, ми без гриму» (1971) та ін.
Окрім ряду популярних комедій і драм, перу письменника належить і
трагедія «Тил» (1978), яка мала свого часу сценічний успіх у Львівському
українському драматичному театрі ім. М. К. Заньковецької і була
відзначена Шевченківською премією. М. Зарудний у драмі «Тил»
розповідає про події другої світової війни, автор звернувся до першого,
найбільш трагічного її періоду (у ремарці твору зазначено – «липень
1941р.»). Події п'єси розгортаються в тилу ворога, в степах під
Новоросійськом, де опинилася жменька українських селян - людей різного
віку, різної вдачі, випадково зведених долею разом: сподівались евакуюватись, тікали з
села, відстали від поїзда. Розгубленість, паніка, невідомість і страх пробуджують
далеко не кращі почуття, людські якості. М. Зарудний досить переконливо передав
загальну картину деморалізації, проявів обивательського, боягузливого, егоїстичного
«Я». За об'єктивною реальністю зображуваних подій (війна, оточення, голод) п'єса трагічна.
За його сценаріями знято, художні фільми на Київській кіностудії ім.. О.
Довженка: «Веселка» (1959, режисер М. Літус), «Стежки-доріжки» (1963,
режисери О. Борисов, А. Войтецький), «Капітани не запізнюються» (1962)
«Тут нам жити» (1973, режисер А. Буковський; Фільми-спектаклі на студії
«Укртелефільм».: «Чужий дім» (1968), «Рим, 17...» (1972), «Пора жовтого
листя» (1974;), «Вірність» (1977), «І відлетимо з вітрами» (1978), «Тил»
(1979); П'єси для театру: «На крутих берегах» (1955), «Ніч і полум'я»
(1958), «Якщо ти любиш» (1959), «Мертвий бог» (1960), «Острів твоєї мрії»
(1963), «Фортуна» (пост. 1964, вид. 1964), «Сині роси» (пост. 1966, вид.
1966), «Вірність» (пост. 1970 вид. 1970).
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В фондах нашої бібліотеки Ви знайдете:
Зарудний М. Я. Твори: У 2 т. – К. : Дніпро, 1991. Т. І:
На білому світі ; Гілея : Романи / Передм. І. М. Дузя. –
780 с.
До першого тому творів відомого українського
письменника увійшли романи «На білому світі», й «Гілея»,
присвячені післявоєнному українському селу та його
людям, які відроджують рідну землю.
Зарудний М. Я. Твори: У 2 т. – К. : Дніпро, 1991. – Т. 2:
П’єси. – 815 с.
До другого тому творів увійшли кращі п’єси. Їх герої – люди праці, наші сучасники, в житті
яких завжди є місце високій мрії і подвигу. Зміст : «Марина». Героїчна драма на 3 дії за
мотивами творів Т. Г. Шевченка ; « За Сибіром сонце сходить». Драма на 2 дії; «Сині роси».
Драматична поема на 2 дії, 3 картини з прологом і епілогом; «Вірність». Народна драма на 2
дії; «Веселка». Комедія на 3 дії, 4 картини; «Тил». Героїчна поема на 2 дії; «Пора жовтого
листя». Комедія на 2 дії; «Дороги, які ми вибираємо». Драма на 3 дії; «Фортуна». Трагікомедія
на 3 дії; «Пробачте, ми без гриму». Майже неймовірна історія, що сталася в одному із театрів,
на 2 дії; «На сьомому небі». Комедія на 2 дії; «Регіон». Комедія на 2 дії; «Острів твоєї мрії».
Драма на 3 дії, 6 картин; «І відлетимо з вітрами…». Лірична комедія. Не лише про двох
закоханих.
Зарудний М. Я. Твори в чотирьох томах: Том І. –
Передм. З. Голубєвої. – К.: Дніпро, 1981. – 399 с.
Роман «На білому світі», Що ввійшов до цього тому,
присвячений післявоєнному селу та його людям.
Зарудний М. Я. Твори: В 4-х т. Том 2. Уран; Гілея :
Романи. – К.: Дніпро, 1982. – 671 с.
У романах «Уран» та «Гілея», що ввійшли до цього
тому, ідеться про повоєнне українське село, про щедрих
людей, які відроджують рідну землю працею своїх
роботящих рук.
Зарудний М.Я. Твори: В 4-х т. Т. 3. – К.: Дніпро, 1982.
– 415 с.
У томі вміщено драматичні твори на історикореволюційну тему, п’єси про Велику Вітчизняну війну та
повоєнне життя радянських людей. Зміст: «Марина».
Героїчна драма на 3 дії за мотивами творів Т. Г. Шевченка;
«Вірність». Народна драма на 2 дії; «Веселка». Комедія на 3 дії, 4 картини; «Острів твоєї
мрії». Драма на 3 дії, 6 картин; «Ніч і полум’я». Героїчна драма на 4 дії, 6 картин; «Сині роси».
Драматична поема на 2 дії, 3 картини з прологом і епілогом; «Тил». Героїчна поема на 2 дії.
Зарудний М. Я. Твори: В 4-х т. Т. 4. – К.: Дніпро, 1982.- 463 с.
До тому ввійшли п’єси на сучасну тематику. Їх герої – люди праці, наші сучасники, в житті
яких завжди є місце високій мрії і подвигу. Зміст: «Мертвий бог (Чужий дім)». П’єса на три дії;
«На сьомому небі». Комедія на 2 дії; «Пробачте ми без гриму». Майже неймовірна історія, що
сталася в одному з театрів, на 2 дії; «Пора жовтого листя». Комедія на 2 дії; «Фортуна».
Трагікомедія на 3 дії; «Дороги, які ми вибираємо». Драма на 3 дії; «І відлетимо з вітрами».
Лірична комедія, не лише про двох закоханих; «Ну й діти!». Комедія на 2 частини.
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