
Я хочу собою возвеличити українське… 
(28 липня – 140 років від дня народження Володимира Винниченка 

(1880 – 1951),  українського письменника, державного і політичного діяча) 

Володимир  Кирилович   Винниченко   (16 [28] 

липня    1880,    Єлисаветград,   Херсонська  

губернія,  Російська  імперія –  6   березня   1951,  

Мужен,  Франція) – український політичний та 

громадський    діяч,  прозаїк,    драматург   та    

художник.  

Боротьба за національне і соціальне визволення 

українського народу й художня творчість 

нерозривно переплелися в долі Володимира 

Винниченка – однієї з ключових постатей 

української історії й культури перших десятиліть 

ХХ століття.  

З його ім’ям пов’язані героїчні сторінки 

Української революції 1917 – 1920 років, 

формування Української Центральної Ради, становлення Української 

Народної Республіки, вікопомний акт Злуки УНР і ЗУНР в єдиній Соборній 

Україні. За проводження пропаганди 1903 року був заарештований, 

виключений з університету й ув’язнений до одиночної камери Лук’янівської 

в’язниці в Києві, звідки йому згодом вдалося втекти. Незабаром новий 

арешт, дисциплінарний батальйон. 

Але він знову втік і нелегально відбув 

у еміграцію. Останні 25 років життя В. 

Винниченко прожив у французькому 

містечку Мужен поблизу Канн.  
Володимир Винниченко увійшов в 

історію української літератури й театру 

як художник-новатор. Він змалював 

життя з його трагізмом, боротьбою 

людських пристрастей і дисгармонією, 

приніс в літературу нову модерністську 

естетику. Творча спадщина Винниченка 

це – понад сто оповідань, п’єс, сценаріїв, статей і памфлетів, історико-політичний 

трактат «Відродження нації», двотомну етико-філософську працю «Конкордизм», 

чотирнадцять романів (один із них незавершений). Майже не доступні протягом 

багатьох десятиліть вітчизняному читачеві досягнення митця, серед яких 

майстерний, сповнений сатири, роман «Записки Кирпатого Мефістофеля», 

створений на еміграції фантастичний роман «Сонячна машина», стали надбанням 

європейської літератури. 

В період еміграції Володимир Кирилович відкрив ще один свій талант – талант 

художника, дивуючи всіх своїми досягненнями. Портрети, пейзажі, натюрморти 

майстра захоплюють багатою кольоровою гамою, наповненою світлом і повітрям. 

При житті автора його твори експонувалися на виставках у Львові, Парижі, де 

отримали позитивні відгуки художників і мистецтвознавців. 
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Художні твори Винниченка, згідно з заповітом дружини Розалії Винниченко, 

сукупно зі спадщиною літературною, а також доробком суспільно-політичного 

спрямування після її смерті перейшли у володіння Українській Вільній Академії 

Наук у США (Нью-Йорк) за тієї умови, що після здобуття Україною незалежності 

вони стануть власністю нашої держави. 

У травні 2000 року 89 творів Володимира Винниченка передано із США в 

Україну. Нині вони зберігаються в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 

України. Це неповний малярський доробок художника, бо частина картин 

належить до приватних колекцій. Загалом мистецька спадщина Винниченка 

налічує понад 100 композицій. 

Штрихи до творчості Володимира Винниченка 
¶ ȬɎɘɘɩɈɎɒ ɐɖɋɊɔ ɕɎɗɢɒɋɓɓɎɐɆ ɇəɑɆ çɝɋɗɓɫɗɘɢ ɍ ɗɔɇɔɤè 

¶ У літку 1902 року Винниченко створив свої перші 

перлини в жанрі оповідань – «Біля машини», 

«Антрепреньор  Гаркун-Задунайський»  та ін.   Цього же 

року з’явився й перший друкований твір-оповідання 

«Краса і сила». 

¶ У Львові в 1903 році була видана під псевдонімом 

В. Деде перша збірка письменника під непретензійною 

назвою «Повісті й оповідання». 

¶ 14 (1) лютого 1911 року Володимир Кирилович почав вести «Щоденник» 

Це стало звичкою, якій він не зраджував до самої смерті. Після нього лишилося 40 

записних книжок, 12 596 сторінок записів, які зберігаються у відділі рукописів і 

рідкісної книги Бібліотеки Колумбійського університету (Нью-Йорк, США). 

¶ Володимир Винниченко міг писати свої твори дуже швидко, на одному 

диханні. Коли твір не виходив одразу як довершена цілісність, він рідко 

повертався до нього, щоб удосконалити. Вважав за краще знищити його і 

написати щось нове, вже з урахуванням набутого досвіду. 

¶ Сезон 1917 року «Молодий театр» Леся Курбаса відкрив двома п’єсами В 

Винниченка – «Чорною Пантерою» і «Базаром». 

¶ У 1922 році в кінотеатрах Німеччини пройшов фільм «Чорна Пантера», 

зроблений на основі однойменної п’єси. 

¶ У 1927 році один за одним вийшли з друку три томи 

фантастичного  Винниченкового твору – «Сонячна машина». 

¶ 1929 рік, кіностудія ім. Олександра Довженка - перша екранізація твору 

В.Винниченка «Пригоди полтинника». 

¶ У 2007 році в Україні вийшов друком альбом «Володимир Винниченко – 

художник». 

¶ У 1990 році Українським фондом культури (УФК), яким, протягом всього 

часу його існування, опікується поет-академік  Борис Олійник заснована 

Міжнародна премія імені Володимира Винниченка . Першими цю премію 

одержали: відомий український письменник і правозахисник, дійсний член 

Української вільної академії наук у Нью-Йорку Микола Руденко та визначний 

учений-літературознавець Григорій Костюк. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0


 

Твори Володимира Винниченка з фонду бібліотеки 

 Винниченко В. К. Твори в 2-х тт.  Том 1 [Текст ] / В. 

Винниченко .  – Київ :  Дніпро, 2000.  – 584с. 

До першого тому творів класика української літератури 

Володимира Винниченка (1880 – 1951) ввійшли вибрані оповідання, 

повісті та п’єси «Між двох сил», у яких з високою художньою 

майстерністю й глибоким психологізмом відтворено соціальні 

типи і суспільно-політичні процеси початку XX століття. 

 Винниченко В. К. Твори в 2-х тт. Том 2  [Текст ] / В. 

Винниченко . – Київ :  Дніпро, 2000. –  624 с. 
До другого тому творів Володимира Винниченка ввійшов 

перший в українській літературі соціально – утопічний роман 

«Сонячна машина», написаний під впливом  бурхливих подій 20 – 

х років у Європі. Детективні колізії роману та характерні для 

Винниченка цікаві психологічні  спостереження і нині триматимуть читача в 

постійній  напрузі. 

 

Винниченко В.  Вибране [Текст ] : для серед. та ст. шк. віку 

/ В. Винниченко. –  Київ : Школа, 2002. – 640 с. 

Окрім творів В. Винниченка, які вивчаються за шкільною 

програмою, до хрестоматії увійшли навчально-методичні 

матеріали на допомогу вчителеві та учню. 

 

 Винниченко Володимир. Краса і сила [Текст ] 

/ В. Винниченко.  – Київ: Дніпро, 1989. – 752 с. 
В пропонованій збірці повістей та оповідань з глибокою 

художньою і психологічною майстерністю відтворено соціальні 

типи і суспільні процеси початку століття.  В цьому 

творі  Винниченко заглиблюється  найперше  саме у внутрішній 

світ людини , чого бракувало  творам  побутово – етнографічного 

характеру в українській реалістичній літературі. 

 

 Винниченко В.К.  Намисто: Оповідання [Текст ]:  для мол. 

та серед. шк. віку / В. Винниченко . – Київ: Веселка, 1989. – 

380с.: іл. 
Найвищим достоїнством оповідань, які складають цю книгу, є 

незвичайна пластичність, глибоке проникнення в дитячу 

психологію, розмаїтість характерів маленьких героїв. 

 

 Винниченко В. Оповідання. Роман «Слово за 

тобою, Сталіне!», п’єса «Чорна Пантера і Білий Медвідь» 

[Текст ] / В. Винниченко .  – Київ:  Наук. думка,  1999. – 440с. 

– (Сер. «Б – ка школяра»). 
У книзі вміщено твори видатного українського письменника В. 

К. Винниченка, які рекомендовані Програмою середньої 

загальноосвітньої  школи з української літератури для 

текстуального та оглядового вивчення. 
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    Винниченко В. Сонячна машина [Текст ] / В. Винниченко. –  

Київ : Сакцент  Плюс, 2005. – 640 с. 
«Сонячна машина» - це перший сучасний науково – 

фантастичний роман класика української  літератури В 

Винниченка, який  чимало знавців  літератури вважають 

вершиною його творчості.  Новаторство митця , експресивна 

і  динамічна манера  його письма знаходить своє оригінальне 

психологічне і філософське втілення  в незвичайних 

поворотах  людського характеру, думок і вчинків героїв, у сюжеті, 

що постійно інтригує читача  в стані високої емоційної напруги, естетичної втіхи. 

  

 Винниченко В. Намисто. Мала проза [Текст ] / В. 

Винниченко. –  Київ : Наукова думка, 2016.  – 640 с. 
До книги малої прози увійшло вісім оповідань збірки 

«Намисто. Разок перший» та два твори, написані для «Разка 

другого». Крім того, книга містить ранні твори, більшість яких 

визнана літературними шедеврами, і оповідання 1900-х –  першої 

половини 1920 –х рр. , передусім еміграції. 

 

 

 Процюк  С. Маски опадають повільно: роман про 

Володимира Винниченка  [Текст ]  /С. Працюк. – Київ : ВЦ 

«Академія», 2001. – 304 с. – (Серія «Автографи часу»). 
У романі «Маски опадають повільно» - внутрішній світ і 

складний шлях героя. Його життя – пристрасні, мученицькі і болючі 

пошуки власної сутності у творчості, громадській діяльності та 

особистому житті. 

Володимир Винниченко – художник 
Крім літературної спадщини В. Винниченка, є ще й малярська – майже 100 

картин. Акварельні та олійні пейзажі, портрети, натюрморти й графічні 

композиції  його експонувалися свого часу у Франції і за її межами. Їхню 

професійну досконалість визнавали видатні художники Анрі Сіньяк та Пабло 

Пікасо. 
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