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Василь Стефаник - талановитий український письменник-реаліст.

Кожна його новела - це картина трагедії селянського життя, трагедія разючої бідності, безнадійної самотності, невимовної туги від розлуки з рідною землею й світ, повний смутку і водночас несказанної

краси та любові до людини, ятрить болем душу.

Василь Стефаник народився у сім’ї заможного господаря 14 травня 1871 року у селі Русові поблизу старовинного міста Снятина на Станіславщині. Навчався у Русівській і Снятинській школах. У 1883

році поступив до польської класичної гімназії у місті Коломиї. Там подружив із Лесем Мартовичем, який став пізніше письменником-сатириком. Стефаник у гімназії багато читав. Особливо великий вплив

зробили на нього твори Т.Шевченка, І.Франка і російського реаліста Г.Успенського. За участь у таємному гуртку та за агітаційно-освітню роботу серед селян Стефаника і групу його товаришів виключили з

гімназії у 1890 році. Завершував він середню освіту в німецькій класичній гімназії у Дрогобичі.

Закінчивши гімназію, восени 1892 року Стефаник, за бажанням батька, вступає на медичний факультет Краківського університету. Але медицина не вабила його. Він багато часу приділяє літературі.

Спершу Василь Стефаник писав невеличкі поезії у прозі, та не знайшов для них видавця. З осені 1897 року у газетах почали з’являтися його реалістичні новели.

У творчості Стефаника-новеліста було два періоди: перший припадає на 1897-1901рр., а другий на 1916-1933 рр. Спадщина письменника - це книги новел: «Синя книжечка» (1899р.), «Камінний хрест»

(1900 р.), «Дорога» (1901 р.), «Моє слово» (1905 р.), «Земля» (1926 р.).

Збірка новел «Синя книжечка» присвячена описові злиднів, голоду і вимиранню селянства.

Тематика збірки «Камінний хрест» - розкриття патріотичних почуттів селянства, його любові до рідної землі.

У 1904 році Стефаник одружився на Ользі Гаморак і на деякий час відійшов від літератури, займався сільським господарством. З 1908 року по 1918 рік був депутатом парламенту і використовував

можливості «мужицького посла» для захисту бідноти у сторостві і на суді.

Під час першої світової війни австрійські військові власті заарештували Стефаника за зв’язки з російськими солдатами. Врятувало його тільки те, що він був депутатом. Страждання народу, породженні

війною, змусили письменника знову взятися за перо. У своїх творах Стефаник порушує рекрутську тему («Стратився»), протиріччя між наймитами та біднотою, з одного боку, й ненаситними куркулями - з

другого у новелах «Палій», «Суд», «Лист».

Чи не найбільше у Стефаника новел про дітей. Їх доля, як і майбутнє рідного народу, дуже хвилювали його. Це новели «Новина», «Катруся». «Кленові листки» - твір про дітей без дитинства.

Новела «Межа» присвячена темі землі. Є у Стефаника і автобіографічні новели: «Давня мелодія», «Нитка», «Серце».

Помер Василь Стефаник 7 грудня 1936 року.

Селянським Бетховеном, співцем селянської бідноти, володарем селянських дум називають Василя Стефаника, таким він залишився в нашій пам’яті і сьогодні.



До пропонованої збірки творів Василя Стефаника (1871—1936) входить низка

його найкращих новел, які засвідчили прихід у світову літературу самобутнього

письменника. Багато з них були одразу перекладені й видані іноземними мовами.

Гостре звучання мають новели, у яких автор звертається до теми долі дітей (“Новина”,

“Кленові листки”), зубожіння селянина (“Синя книжечка”), вимушеної еміграції

(“Камінний хрест”), показує родинні драми, породжені війною (“Сини”, “Стратився”,

“Вона — земля”) тощо. З часу написання творів Стефаника життя галичан радикально

змінилося, але багато новел залишаються актуальними і сьогодні.

Стефаник, Василь. Камінний хрест: вибрані твори / Василь

Стефаник. — К. : Знання, 2017. — 239 с. — (Скарби).



Іван Дідух не знав іншої землі, крім своєї. Тієї, в яку кидав зерно навесні, щоб восени зібрати врожай.

Землі, яка всотувала його піт і сльози. Вона прийняла тіла його предків та мала стати останнім і єдиним

притулком для самого Івана. Проте скрута ставить селянина перед вибором: вмерти на батьківщині з голоду й

холоду чи жити — але там, у далекій заокеанській чужині. Іван знає, що цей шлях незворотний… («Камінний

хрест») До видання ввійшли новели зі збірок «Синя книжечка», «Дорога», «Камінний хрест» та інші.

Стефаник, Василь. Новели. Перлини української класики / Василь

Стефаник. — Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля. 2020. — 304 с.



Короткі, як спалах блискавки, психологічно сильні й гармонійно цілісні щодо змісту й форми новели

Василя Стефаника (1871—1936) вражають драматизмом і правдивістю. Трагічні конфлікти минулого

викликають глибоке співпереживання. Автор цих оповідей — великий син України, поет її сумної долі й

водночас співець надії на щасливе її майбуття.

Краще опанувати матеріал, зрозуміти світогляд письменника, заглянути в його творчу майстерню,

наблизити реальну історичну дійсність і осягнути її глибину допоможуть вміщені в цій книзі спогади

сучасників про митця, автобіографічні й критичні матеріали, витяги з листів.

Видається до 130-річчя з дня народження письменника.

Стефаник В. Моє слово: Новели, опов., автобіогр. та критич.

матеріали, витяги з листів / Василь Стефаник; [упоряд., передм. та приміт. Л.

С. Дем'янівської]. -[2-ге вид., доп.]. -Київ : Веселка, 2001. -319 с.



Збірка вибраних творів українського письменника, громадського й політичного діяча

Василя Стефаника (1871–1936) вийшла друком 1949 року. Книга отримала назву за

першою вміщеною в ній новелою «Кленові листки» (1900), у якій описано трагічну долю

бідняків та їхніх дітей. Також опубліковано новели «Синя книжечка», «Новина», «Камінний

хрест» і «Палій». Видання оформили українські художники Іван Їжакевич та Федір Коновалюк.

Стефаник, Василь. Кленові листки / Василь Стефаник. — Київ:

Держ. вид-во худож. літ., 1949.



У реалістичних, самобутніх соціально-психологічних новелах письменника

постають правдиві картини життя західноукраїнських трудящих кінця ХІХ –

початку ХХ століття, трагедії і драми бідняків, що позбувалися землі, праці,

покидали рідні місця і змушені були емігрувати за океан або гинути від голоду

й хвороб.

Стефаник В. С. Камінний хрест : новели / Василь

Стефаник; глосарій В. Г. Яськова ; худож.-оформлювач А. С.

Ленчик.– Х. : Фоліо, 2006. – 255 с. – (Укр. класика).



У видання увійшли вибрані новели з перших трьох збірок

письменника.

Стефаник В. С. Катруся : вибрані твори / Василь Стефаник ;

вступ. ст. В. Яременко ; худож. М. Попович. – К. : Веселка, 1965. – 112

с. : іл.



У глибоколіричних, сповнених драматизму оповіданнях

письменник змалював тяжку долю селян Західної України на рубежі

ХІХ-ХХ ст.

Стефаник В. С. Кленові листки : оповідання / Василь

Стефаник ; вступ. ст. М. Ф. Нечиталюка ; іл. Г. В. Якутовича. – К. :

Дніпро, 1987. – 237 с. : іл.



У збірку увійшли три новели «Новина», «Камінний хрест»,

«Кленові листки».

Стефаник В. С. Новина : [новели] / Василь Стефаник ; худож. В.
Бунова. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1953. – 24 с. : іл.
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