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14 травня 2021 року виповнюється 150 років від дня народження 
видатного українського письменника, неперевершеного майстра соціально-
психологічної прози, новатора модерністської техніки письма, новеліста, 
тонкого спостерігача людської душі, гуманіста і просвітителя Василя 
Семеновича Стефаника.  

З нагоди цієї знаменної дати до вашої уваги представляємо анотований 
вебліографічний список, присвячений життю і творчості самобутнього 
письменника. Цей список рекомендований викладачам, учням і студентам для 
самостійної підготовки до уроків, лекцій, іспитів тощо. Також стане у нагоді 
всім, хто цікавиться українською літературою та прагне поглибити свої знання 
з метою саморозвитку. 
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Народився Василь Семенович Стефаник 14 травня 1871 р. в с. Русові (тепер 
Снятинського району Івано-Франківської області) в сім'ї заможного селянина 
Семена Стефаника, нащадка запорозьких козаків. Небезхмарним було його 
дитинство та юність. Однак саме в ці роки формувався непростий характер 
майбутнього письменника. Перші роки навчання, перші літературні спроби – усе 
це відбулося у майбутнього письменника в Русові, в Снятині і в Коломиї. 

У чернівецькій газеті «Праця» у 1897 році з'явились перші реалістичні 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. Проте нова оригінальна манера письменника була визнана не відразу. 

Перша збірка новел – «Синя книжечка», яка вийшла у світ 1899 р. 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. У 1900 р. вийшла друга збірка Стефаника – «Камінний 
хрест», яку також було сприйнято як визначну літературну подію. 

1901р. вийшла в світ третя збірка новел Стефаника – «Дорога», яка становила 
новий крок у розвитку його провідних ідейно-художніх принципів. 1905 р. вийшла 
в світ четверта збірка письменника – «Моє слово». У ній уперше була надрукована 
новела «Суд», яка завершує перший період творчості Стефаника. 

Василь Стефаник увійшов у історію світової новелістики як автор правдивих 
соціально-психологічних новел з життя галицького селянства. Так, Леся Українка, 
характеризуючи його творчість, зазначала: «Він володіє тяжким секретом 
передавати настрої в розмовах і в обстановці... Двома-трьома швидкими штрихами 
він надзвичайно яскраво зображує нам цілі драми». 

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. 

 

 
 

 

    
 
Василь Стефаник – прозаїк світового рівня. 
Його творчість – одне з найвищих досягнень 
української літератури кінця XIX – початку 
XX ст., що стрімко розширювала естетичні 
обрії українського письменства. Він увійшов в 
історію світової літератури як 
неперевершений майстер психологічної 
новели. Його називали «володарем дум 
селянських» і «поетом мужицької розпуки» за 
глибоке знання селянської душі й суворої 
правди життя. Оригінальність творчої манери 
письменника виявлялася в глибокому 
розкритті внутрішнього світу особистості, 
динамізмі відтворення її переживань, 
лаконізмі, глибокому підтексті, широкій 
асоціативності мови художнього твору. 



 

Факти з життя та творчості Василя Стефаника 

https://sites.google.com/site/cikavopro/ukraienski-pismenniki/vasil-stefanik Життя 
та творчість Василя Стефаника: [Матеріал із сайту «Цікаво про 
письменників»]; 

https://ukrclassic.com.ua/katalog/s/stefanik-vasil/2311-vasil-stefanik-biografiya-
skorocheno Василь Стефаник. Біографія: [Скорочено]; 

https://education.24tv.ua/7-neochikuvanih-faktiv-pro-ukrayinskih-pismennikiv-
novini-ukrayini_n1428168 7 неочікуваних фактів про українських 
письменників та поетів: [ Стаття Марії Бондар]; 

https://tut-cikavo.com/pro-ukrainu/vydatni-liudy/969-vasil-stefanik-borets-za-
prava-selyan-tsikavi-fakti-pro-pismennika Василь Стефаник: борець за права 
селян – цікаві факти про письменника: [Матеріал із сайту «Тут цікаво»]; 

https://wn.if.ua/tri-sestri-u-zhitti-stefanika/ Три сестри у житті Стефаника: 
[Стаття Dmytro Svintsitski]; 

https://history.vn.ua/pidruchniki/fasolya-ukraine-literature-10-class-2018-standard-
level/33.php Знайомство здалеку і зблизька: [Матеріал із сайту «History»]; 

https://if.kubg.edu.ua/prouniversitet/sportyvni-zakhody-konkursy-
zmahannia/vasyl-stefanyk-zhyttia-i-tvorchist.html Василь Стефаник. Життя і 
творчість: [Матеріал із сайту Київського університету ім. Бориса 
Грінченка]; 

https://www.youtube.com/watch?v=dSf7zPb3WJc Василь Стефаник. Біографія. 
Цікаві факти: [Відео містить цікаві факти та вражаючі історії з життя 
письменника]; 

http://na-skryzhalyah.blogspot.com/2016/10/blog-post_67.html Кохання Василя 
Стефаника: [Розповідь про особисте життя письменника як частину його 
біографії та частку його творчого буття]; 

https://na-skryzhalyah.blogspot.com/2020/12/blog-
post_8.html?fbclid=IwAR0mMQa9Q1j7JsTHHrHUhZS1nbRZB6R6k0hIbFKi-
GexX1EtaYySMfazdGs Василь Стефаник: хрест долі: [Матеріал з проєкту 
«На скрижалях»]. 

 

Реферати про життя та творчість 

https://www.ukrlib.com.ua/referats/toauthor.php?id=11 Стефаник Василь: 
реферати про життя та творчість: [Матеріал з сайту «УкрЛіб» – скорочення 
від Ukrainian Library (українська бібліотека). Метою створення цього 
сайту було зробити українську літературу доступною для всіх, хто бажає 
її читати]; 
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https://www.bestreferat.ru/referat-44216.html Василь Стефаник – майстер 
психологічної новели: [ Реферат]; 

https://ru.osvita.ua/vnz/reports/psychology/28602/  В. Стефаник та його психоло- 

гія «народного духу»: [Реферат]; 

https://ukrlit.net/item/author.html Стефаник Василь – Українська література – 
статті та реферати 2021: [Матеріали з сайту «Віртуальна читальня 
Української літератури для студентів, вчителів, учнів та батьків»]; 

https://ukrreferat.com/chapters/literatura-ukrainska/vasil-stefanik-1871-1936-
referat.html Василь Стефаник (1871—1936). 

 

Презентації про Василя Стефаника та його творчість 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-fakti-zhittya-vasil-stefanik-10-klas-
110914.html Презентація «Факти життя. Василь Стефаник»; 

https://teachua.com/ukr-lit/471-prezentacija-qvasyl-stefanykq Василь Стефаник. 
Презентація: [Дана презентація призначена для проведення 
мультимедійного уроку з української літератури. В ній міститься 
інформація про життєвий та творчий шлях Василя Семеновича 
Стефаника]; 

https://www.youtube.com/watch?v=vi3DpwwHO-4 Відеопрезентація новели 
В. Стефаника «Камінний хрест»; 

https://pnu.edu.ua/blog/2021/04/11/27905/ Презентація комп’ютерної гри-
вікторини «Шлях Василя Стефаника»: [Гра інтелектуально-навчального 
змісту, призначена для учнів, учителів, студентів, викладачів, а також 
усіх, хто бажає перевірити і удосконалити свої знання з біографії та 
творчості геніального українця. Унікальна настільна мапа відображає 
життєпис Василя Стефаника від дня його народження до останніх днів 
його життя, а також відтворює різні знакові етапи його творчої біографії, 
мови творів та навіть почерк письменника]. 

 

Творча спадщина Василя Стефаника 

https://ukrlit.net/textbook/10klas_14/39.html Творча спадщина Василя 
Стефаника: [Стаття О. В. Слоньовської]; 

https://zbruc.eu/node/17698 «Сина  книжечка» : [Новели з першої збірки 
В. Стефаника, що вийшла з друку в травні - червні 1899 року в 
Чернівцях]; 
 

 

https://www.bestreferat.ru/referat-44216.html
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/psychology/28602/
https://ukrlit.net/item/author.html
https://ukrlit.net/author/stefanik.html
https://ukrreferat.com/chapters/literatura-ukrainska/vasil-stefanik-1871-1936-referat.html
https://ukrreferat.com/chapters/literatura-ukrainska/vasil-stefanik-1871-1936-referat.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-fakti-zhittya-vasil-stefanik-10-klas-110914.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-fakti-zhittya-vasil-stefanik-10-klas-110914.html
https://teachua.com/ukr-lit/471-prezentacija-qvasyl-stefanykq
https://www.youtube.com/watch?v=vi3DpwwHO-4
https://pnu.edu.ua/blog/2021/04/11/27905/
https://ukrlit.net/textbook/10klas_14/39.html
https://zbruc.eu/node/17698


 

http://lib.if.ua/exhib/1305284024.html Василь Стефаник і становлення 
українського модернізму: [Стаття Романа Піхманця]; 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/6/80.pdf Василь Стефаник та 
представники угруповання «Молода Польща»: типологія творчих взаємин: 
[Стаття Ямборко С. М.]; 

http://mir.dspu.edu.ua/article/view/133919/130340 Експресія та психолохізм 
соціальних новел Василя Стефаника: [Стаття Ірини Кузьміної]; 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13989/Drobot_Novelistyk
a_Vasylia_Stefanyka_problema_modernizatsii.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
Новелістика Василя Стефаника: проблема модернізації наративу: [Стаття 
Дробот I. B]; 

http://kotsubinsky.org/news/vasil_stefanik_i_mikhajlo_kocjubinskij_dva_ukrajinsk
ikh_evropejcja/2016-05-13-708 Василь Стефаник і Михайло Коцюбинський – 
два українських європейця: [Стаття Т. Кузнєцової]; 

https://sites.google.com/site/xatachytalnya1/pismenniki-prikarpatta/troskot-
irina/na-vugli-stefanikovoie-hati На вуглі Стефаникової хати: [Стаття Ірини 
Троскот на вебресурсі ЛітАкцент]; 

http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/pro-biblioteku/knyzhkovi-vystavky/stefanyk/ 
Перші і рідкісні видання творів Василя Стефаника та праці про його творчість: 
[З фондів ЛННБ України імені В. Стефаника]; 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2831103-vasil-stefanik-prijti-blizce-do-
smerti.html  Василь Стефаник. Прийти ближче до смерти / Олександр 
Рудяченко: [Публікація мультимедійного циклового проекту Укрінформу 
«Калиновий к@тяг»]; 

https://zbruc.eu/search/node/%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D0%BA Василь Стефаник: [Читати твори письменника та 
інформацію про нього на сайті «Zbruc»]; 

http://ecatalog.kiev.ua Василь Стефаник. [Електронний каталог Публічної 
бібліотеки імені Лесі Українки]; 

 
 

 
 
https://www.writers.in.ua/article В 
Івано-Франківську презентували 
зібрання творів Василя Стефаника до 
150-річчя від дня його народження. 
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https://www.writers.in.ua/article


 

Спогади про письменника та його листування з видатними людьми 

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/vymoglyvist-yak-styl-
zhyttya?fbclid=IwAR3zsOmSJTv8H69GyGw5OoqIlrRqiG04ASUbBuAY9UuNm
B-mLR2JnYW6ACc Вимогливість — як стиль життя. Правнучка великого 
письменника Олеся Cтефаник: «Раджу українцям перечитати «Камінний 
хрест» / Вадима Лубчака:  [Стаття]; 

https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/2371/file.pdf Моїм синам, 
моїм приятелям: Збірка статтей та есеїв / Юрій Клиновий: [Про листування 
Василя Стефаника]; 

https://www.l-ukrainka.name/uk/Corresp/1901/19010827vss.html  Лист Лесі 
Українки до В. С. Стефаника від 27.08. 1901 року: [Подається за виданням: 
Леся Українка: Зібрання творів у 12 т. – Київ: Наукова думка, 1978 р. –  
Т.  11. – с. 270 – 271]; 

http://na-skryzhalyah.blogspot.com/2016/09/blog-post_10.html Василь Стефаник: 
невідомі листи до Шептицького: [Проєкт «На скрижалях»]; 

https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/09/9/158101/ Як Василя Стефаника 
було врятовано від страти: [Спогади Северина Левицького, проєкт 
«Історична правда»]; 

http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v18/part_1/9.pdf Особливості 
чоловічого автобіографізму в епістолярному діалозі «В. Стефаник – 
В. Морачевський» /Ільків А. В.: [Стаття]; 

http://www.historians.in.ua/index.php/en/.../2836-ivan-monolatij-
ideji?fbclid=iwar3omavw8bsyddmh4h-jbcceqsw7bjackf44blduivrjjxqnln3xhltuvug 
Іван Монолатій. Ідеї Василя Стефаника у політологічній візії В'ячеслава 
Липського: прочитання новели «Давнина»: [Стаття]. 

 

Фільми та відеосюжети про письменника 

https://www.youtube.com/watch?v=D2OdWGU0nd0 Василь Стефаник: 
[Відеосюжет з програми «Машина Часу»]; 

https://www.youtube.com/watch?v=3olFRR66o8w Політичне та поетичне життя 
Василя Стефаника: [Програма «Велич особистості», бесіда з Іриною 
Фаріон]; 

https://www.youtube.com/watch?v=vRkiPEku83M Василь Стефаник. Українська 
література в іменах: [Відеокурс літературного критика Євгенія 
Стасіневича]; 
 

 

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/vymoglyvist-yak-styl-zhyttya?fbclid=IwAR3zsOmSJTv8H69GyGw5OoqIlrRqiG04ASUbBuAY9UuNmB-mLR2JnYW6ACc
https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/vymoglyvist-yak-styl-zhyttya?fbclid=IwAR3zsOmSJTv8H69GyGw5OoqIlrRqiG04ASUbBuAY9UuNmB-mLR2JnYW6ACc
https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/vymoglyvist-yak-styl-zhyttya?fbclid=IwAR3zsOmSJTv8H69GyGw5OoqIlrRqiG04ASUbBuAY9UuNmB-mLR2JnYW6ACc
https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/2371/file.pdf
https://www.l-ukrainka.name/uk/Corresp/1901/19010827vss.html
http://na-skryzhalyah.blogspot.com/2016/09/blog-post_10.html
https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/09/9/158101/
http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v18/part_1/9.pdf
http://www.historians.in.ua/index.php/en/.../2836-ivan-monolatij-ideji?fbclid=iwar3omavw8bsyddmh4h-jbcceqsw7bjackf44blduivrjjxqnln3xhltuvug
http://www.historians.in.ua/index.php/en/.../2836-ivan-monolatij-ideji?fbclid=iwar3omavw8bsyddmh4h-jbcceqsw7bjackf44blduivrjjxqnln3xhltuvug
https://www.youtube.com/watch?v=D2OdWGU0nd0
https://www.youtube.com/watch?v=3olFRR66o8w
https://www.youtube.com/watch?v=vRkiPEku83M


 

http://www.stefanyk-museum.com.ua/media/video/ Дорога. Василь Стефаник. 
Перші закоханості і перші розчарування / ГРА ДОЛІ: [Автор сценарію 
Галина Криворчук, ведуча Наталка Сопіт, режисер Василь Вітер]; 

Дорога. Василь Стефаник. Мистецтво і література. Знайомство з Соломією 
Крушельницькою. Частина 2 / ГРА ДОЛІ; 

Дорога. Василь Стефаник. Трагічне Кохання до шлюбної жінки Євгенії 
Калитовської. Частина 3 / ГРА ДОЛІ; 

Дорога. Василь Стефаник. Кохання Ольги Гаморак, сестри Євгенії до Василя 
Стефаника. Частина 4 / ГРА ДОЛІ; 

Дорога. Василь Стефаник. Одруження з Ольгою Гаморак і виховання синів 
після її смерті. Частина 5/ ГРА ДОЛІ; 

https://megogo.net/ua/view/14935-kaminniy-hrest.html Дивитися онлайн 
«Камінний хрест» («Stone Cross»). 

 

Збереження пам’яті про Василя Стефаника для наступних поколінь 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/732-IX#Text Про відзначення 150-річчя з 
дня народження Василя Стефаника; 

https://suspilne.media/126416-misteckij-proekt-do-150-ricca-vasila-stefanika-
rozklad-podij/ Мистецький проєкт до 150-річчя Василя Стефаника: розклад 
подій; 

 

https://lia.lvivcenter.org/uk/objects/monument-
stefanyk/ вул. Стефаника – пам'ятник Василю 
Стефанику у Львові:[Пам'ятник встановлено 
у 1971 році з нагоди сторіччя з дня 
народження Василя Стефаника перед 
входом до Львівської наукової бібліотеки 
Академії наук його ж імені. (Автори 
монумента – скульптор Володимир 
Сколоздра та архітектор Мирон 
Вендзилович)]; 
 

 

 
http://page.if.ua/article/236/ Пам'ятник Василю 
Стефанику в Івано-Франківську: [Пам'ятник 
видатному українському прикарпатському 
письменнику було урочисто відкрито 21 
січня 1995 року у подвір'ї Прикарпатського 
університету на вулиці Шевченка. Автор 
скульптури – Еммануїл Мисько]; 
 

http://www.stefanyk-museum.com.ua/media/video/
https://megogo.net/ua/view/14935-kaminniy-hrest.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/732-IX#Text
https://suspilne.media/126416-misteckij-proekt-do-150-ricca-vasila-stefanika-rozklad-podij/
https://suspilne.media/126416-misteckij-proekt-do-150-ricca-vasila-stefanika-rozklad-podij/
https://lia.lvivcenter.org/uk/objects/monument-stefanyk/
https://lia.lvivcenter.org/uk/objects/monument-stefanyk/
http://page.if.ua/article/236/


 

 

 
https://www.karpaty.info/ua/uk/if/km/rusiv/museu
ms/stefanyk/ Русівський літературно-
меморіальний музей Василя Стефаника: [Про 
музей у селі Русів Коломийського району 
Івано-Франківіської області У Русові варто 
відвідати ще могилу Василя Стефаника, 
де також поховані його найближчі родичі]; 
 

 

 

 
 
 
Погруддя письменника на території музею 
 

 

 

 
 
 
Могила Василя Стефаника та його родичів 
 

 

http://www.stefanyk-museum.com.ua/ Офіційна сторінка Літературно-
меморіального музею Василя Стефаника у Русові; 

https://www.facebook.com/vasyl.stefanykmuseum  Музей Василя Стефаника 
с. Русів (сторінка Фейсбук); 

https://dzerkalo.media/news/u-kolomii-bilya-litseyu-1-vstanovlyat-pamyatnik-
vasilevi-stefaniku У Коломиї біля ліцею №1 встановлять пам'ятник Василеві 
Стефанику з нагоди 150-річчя від дня народження письменника; 

https://galka.if.ua/u-frankivsku-vyznachyly-literatoriv-yaki-otrymayut-premiyu-
stefanyka-foto/?fbclid=IwAR3dnSilQIz9mD-fEfeVGQfajDw97z8pQPc-
Cb3mlnmUHYnzkAtZ3HGGkQI У Франківську визначили літераторів, які 
отримають премію Стефаника; 

https://zn.ua/ukr/CULTURE/150-richchja-vasilja-stefanika-znamenitij-teatr-
zihraje-lehendarnu-vistavu-bilja-ridnoji-khati-pismennika-v-rusovi.html 150-річчя 
Василя Стефаника відзначать показом вистави «Вона-Земля»; 

 
 

 
 

https://www.karpaty.info/ua/uk/if/km/rusiv/museums/stefanyk/
https://www.karpaty.info/ua/uk/if/km/rusiv/museums/stefanyk/
http://www.stefanyk-museum.com.ua/
https://www.facebook.com/vasyl.stefanykmuseum
https://dzerkalo.media/news/u-kolomii-bilya-litseyu-1-vstanovlyat-pamyatnik-vasilevi-stefaniku
https://dzerkalo.media/news/u-kolomii-bilya-litseyu-1-vstanovlyat-pamyatnik-vasilevi-stefaniku
https://galka.if.ua/u-frankivsku-vyznachyly-literatoriv-yaki-otrymayut-premiyu-stefanyka-foto/?fbclid=IwAR3dnSilQIz9mD-fEfeVGQfajDw97z8pQPc-Cb3mlnmUHYnzkAtZ3HGGkQI
https://galka.if.ua/u-frankivsku-vyznachyly-literatoriv-yaki-otrymayut-premiyu-stefanyka-foto/?fbclid=IwAR3dnSilQIz9mD-fEfeVGQfajDw97z8pQPc-Cb3mlnmUHYnzkAtZ3HGGkQI
https://galka.if.ua/u-frankivsku-vyznachyly-literatoriv-yaki-otrymayut-premiyu-stefanyka-foto/?fbclid=IwAR3dnSilQIz9mD-fEfeVGQfajDw97z8pQPc-Cb3mlnmUHYnzkAtZ3HGGkQI
https://zn.ua/ukr/CULTURE/150-richchja-vasilja-stefanika-znamenitij-teatr-zihraje-lehendarnu-vistavu-bilja-ridnoji-khati-pismennika-v-rusovi.html
https://zn.ua/ukr/CULTURE/150-richchja-vasilja-stefanika-znamenitij-teatr-zihraje-lehendarnu-vistavu-bilja-ridnoji-khati-pismennika-v-rusovi.html


 
 

 

 
 
 
https://m.facebook.com/CoinsUAinfo/photos/a.138576
1518256412/2002802449885646/?type=3&_rdr 
Національний банк України вводить в обіг з 12 
травня 2021 року пам'ятну монету України «Василь 
Стефаник» (номіналом 2 гривні, нейзильбер); 

 

 

 
https://bomarka.com/catalog/stamps/12251/ Марка 
поштова присвячена видатному письменнику 
Василю Стефанику (1871-1936). Україна 1996 рік. 
 

 

Рекомендований список літературних джерел 
Бабій, В. Жінки його серця : [Текст] / В. Бабій. – ІваноФранківськ : Сіверсія, 
2002. – 56 с. :[Про стосунки В. Стефаника з Є.  Бачинською,   
Є.  Калитовською, О. Гаморак та О. Кобилянською]; 
Букса Ірина. Творчість та словник малозрозумілих слів Василя Стефаника: 
Монографія / І. Букса. – Київ: Смолоскип, 1996. – 128 с; 

Василь Стефаник. Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях: 
Альбом / Автор-упоряд. Ф. П. Погребенник. – Київ: Радянська  школа, 1987. – 
144 с; 

Горак Роман Дмитрович. Кров на чорній ріллі: Есе-біографія Василя 
Стефаника / Р. Д. Горак ; ред. Н. Л. Ленська. – К. : Академія, 2010. – 608 с; 

Гоян Я. Дорога : Літературний портрет В. Стефаника / Ярема Гоян. – Київ : 
Веселка, 2005. – 70 с; 

Єрмак Валентина Василівна. Творча історія поезій у прозі Василя Стефаника / 
В. В. Єрмак. – Київ: Наукова думка, 2016. – 147 с; 

Лепкий, Б. Присвяти Василеві Стефаникові : [Збірник] : / Б. Лепкий. – 
Тернопіль, 1997. – 100 с; 

Лесин Василь Максимович. Василь Стефаник / В. М. Лесин. – Київ: Дніпро, 
1981. – 150 с. – (Літературні портрети); 

Миронець, Ів. Творчість Василя Стефаника : популярно-критичний нарис / 
Ів. Миронець. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1929. – 94, [1] с. : портр. – 
(Популярні нариси про українських класиків); 

Піхманець, Р. Василь Стефаник і становлення українського модернізму / 
Р. Піхманець // Українознавчі студії. – 2000. – N 2. – С. 94–117; 

https://m.facebook.com/CoinsUAinfo/photos/a.1385761518256412/2002802449885646/?type=3&_rdr
https://m.facebook.com/CoinsUAinfo/photos/a.1385761518256412/2002802449885646/?type=3&_rdr
https://bomarka.com/catalog/stamps/12251/


 

Піхманець, Р. «Іван Франко поставив мене малим наслідником своїм» (Василь 
Стефаник) / Р. Піхманець // Слово і Час. – 2007. – N 2. – С. 17–26; 

Піхманець, Р. Повернення до себе. Над листами В. Стефаника : [Текст] / 
Р. Піхманець // Дзвін. – 2008. – № 5-6. – С. 121–139; 

Погребенник, Федір Петрович. Сторінки життя і творчості В. Стефаника / 
Ф. П. Погребенник. – Київ: Дніпро, 1980. – 350 с; 

Процюк, С. Троянда ритуального болю [Текст] : [Роман про Василя 
Стефаника] / С. Процюк. – К. : Академія, 2010. - 183 с. : іл. – (Автографи часу); 

Роман Горак. Василь Стефаник. Біографія / Роман Горак. – Львів: Апріорі, 
2020. – 368 с; 

Рудяченко, О. Василь Стефаник. Прийти ближче до смерти / Олександр 
Рудяченко // Укрінформ. – 2020. – 17 грудня; 

Стефаник Кирило Васильович. Літературно-меморіальний музей 
В. С. Стефаника / К. В. Стефаник, Б. П. Галюк. – Ужгород: Карпати, 1981. – 
46 с; 

Ярема, Я. Василь Стефаник і Вацлав Морачевський // Міжслов'янські 
літературні взаємини: Збірник статей. – Київ, 1963; 

Ярема, Я. Василь Стефаник і Гліб Успенський // Радянське 
літературознавство. – 1954. – № 17; 

Ярема, Я. Зв'язки Василя Стефаника з Вацлавом  Морачевським і Владиславом 
Орканом // Міжслов'янські літературні взаємини: Збірник статей. – Київ, 1958. 

 

[Уривок з есе-біографії]: «Його називали Володарем дум 
селянських, Мужицьким Бетховеном, а він вважав себе Великим 
страдником. Над ним висіло прокляття за сподіяний предками 
злочин — знав, що має спокутувати його. Від того все навколо було 
чорним, як мужицьке поле. Чув себе листком берези, котрого пірвав 
вітер, забрав від мами. Постійно мучив його неспокій. Ніде не 
знаходив пристановища. Вчився на лікаря, але не став ним. Був 
послом до віденського парламенту, але нічого суттєвого зробити не 
зміг. Жив у боргах. Соромився своєї бідності. Боліли йому людські 
страждання. Натягував від того струни душі своєї і виливав свій біль 
на папері. Постійно сумнівався, чи його письмо буде зрозумілим. 
Франко вважав його своїм наслідником у літературі, критикував тих, 
хто хотів спримітизувати написане ним». 
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