
ТЕМА: Володимир Винниченко. Загальний огляд життя і творчості 

 

В. Винниченко (1880—1951) —людина талановита і непересічна. Революціонер- 

підпільник, заступник голови Центральної Ради, художник, письменник, драматург. 

Автор 14 романів, 100 оповідань, 14 п'єс, безлічі статей. З 1920 року — жив за 

кордоном, звідки критикував радянські порядки, які, на його думку, не відповідали 

комуністичним ідеалам. Жив у Німеччині та півдні Франції. Помер 1951 року у с. 

Мужен на півдні Франції. Творчість письменника довгий час була вилучена і 

літературного процесу. 

 

1. Життєвий  шлях 

     Володимир Винниченко народився 26 липня 1880 р. у м. Єлисаветград у 

селянській родині.  

Батько його Кирило Васильович Винниченко, замолоду селянин-наймит, переїхав із 

села до Єлисаветграду й одружився з удовою Євдокією Павленко. Від першого 

шлюбу мати Винниченка мала троє дітей. Від шлюбу з Кирилом Винниченком 

народився лише Володимир. 

    У народній школі Володимир звернув на себе увагу своїми здібностями, і через те 

вчителька переконала батьків, щоб продовжили освіту дитини. Незважаючи на 

тяжке матеріальне становище родини, по закінченні школи Володимира віддано до 

Єлисаветградської гімназії. 

    Гімназійне начальство, учителі, а за ними й учні зустріли малого українця 

насмішками. Його українська вимова, бідна одежа викликали ворожість в учнів 

гімназії. Усвідомлення свого становища не пригнітило малого, але викликало в 

нього протест та дієву реакцію: бійки з учнями, розбивання шибок у вчителів. У 

старших класах гімназії він взяв участь у революційній організації, написав 

революційну поему, за яку одержав тиждень "карцеру", а згодом його виключили з 

гімназії. Не зважаючи на виразну нехіть учителів видати учневі "атестат зрілості", 

під натиском директора гімназії Володимир одержує диплом. 

  У 1901 році він вступив на юридичний факультет Київського університету і того ж 

року створив таємну студентську революційну організацію, яка звалась 

"Студентською громадою". Вступив до Революційної української партії (РУП), яка 

з 1905 року стала називатися Українською соціал-демократичною робітничою 

партією (УСДРП). За її дорученням проводив агітаційно-пропагандистську роботу 

серед робітників Києва та селян Полтавської губернії, за що 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 еміґрацію. Ризикуючи життям, не раз переходив кордон, беручи участь у 

переправці революційної літератури в Росію, далі він еміґрував. Та на початку 

Першої світової війни Винниченко повернувся до Росії і жив до 1917 р. під чужим 

ім’ям переважно в Москві, займаючись літературною діяльністю.  

Одразу після Лютневої революції Винниченко переїхав в Україну і взявся до 

активної політичної роботи. Став членом Центральної Ради. Згодом очолив 

Генеральний секретаріат і став генеральним секретарем внутрішніх справ. Він автор 

майже усіх декларацій і законодавчих актів УНР. 22 серпня 1917 року Центральна 

Рада ухвалила першу конституцію України. Наприкінці жовтня делегація УЦР 

відбула до Петрограду, де стала свідками повалення Тимчасового уряду і 

захоплення влади більшовиками. Під тиском зовнішніх і внутрішніх факторів ЦР 9 



січня ухвалила IV Універсал, за яким "однині Українська Народна Республіка стає 

самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського 

народу". 

Під натиском більшовицьких військ уряд УНР на чолі з новим прем’єром змушений 

був евакуюватися до Житомира. Під час гетьманщини жив на хуторі Княжа Гора на 

Канівщині, де займався літературною творчістю, написав п’єсу "Між двох сил". Тут 

був заарештований гетьманською вартою у надуманій підозрі підготовки до 

державної змови. Але завдяки своєму авторитету його швидко звільнили з-під 

варти. Після чого він знову перейшов до активної політичної діяльності. 

У серпні 1918 року Винниченко очолив опозиційний Український національний 

союз. Незабаром через суперечності із Симоном Петлюрою Винниченко пішов у 

відставку та виїхав за кордон. 

За два місяці до еміґрації він записав у "Щоденнику": "Нехай український 

обиватель говорить і думає, що йому хочеться, я їду за кордон, обтрусюю з себе 

всякий порох політики, обгороджуюсь книжками й поринаю в своє справжнє, єдине 

діло — літературу… Тут у соціалістичній совєтській Росії я ховаю свою 18-літню 

соціалістичну політичну діяльність. Я їду як письменник, а як політик я всією 

душею хочу померти".  

В еміґрації політична кар’єра Винниченка тривала. У Відні він за короткий час 

написав тритомну мемуарно-публіцистичну працю "Відродження нації". Це 

широкомасштабне полотно, яке є важливим джерелом для вивчення і розуміння 

складних політичних процесів в Україні періоду збройної боротьби за владу. 

Винниченко мріяв організувати нову партію, соціальна програма якої мало б чим 

відрізнялася від більшовицької, однак була б "національніша", тісніше пов’язана з 

історичним минулим України. 

Наприкінці 1919 року Винниченко спробував цю ідею втілити у життя. Він вийшов 

із УСДРП і організовав у Відні Закордонну групу українських комуністів, створив її 

друкований орган – газету "Нова доба", в якій опублікував свій лист-маніфест "До 

класово несвідомої української інтелігенції", сповістивши про перехід на позиції 

комунізму. 

На початку 1920 року він почав інтенсивно шукати шляхи до повернення на 

Батьківщину. Радянське керівництво із прихильністю поставилося до прохання 

Винниченка. Наприкінці травня 1920 р. Винниченко разом із дружиною прибув до 

Москви, де дістав пропозицію зайняти пост заступника голови Раднаркому УСРР із 

портфелем наркома закордонних справ. 

Коли ж він ознайомився з економічним і політичним становищем країни, 

державними відносинами між Росією і Україною, то зрозумів, що його запрошують 

до співпраці з тактичних міркувань. Тому відмовився від участі в роботі уряду 

УСРР і в середині вересня 1920 р. виїхав з Харкова до Москви, а звідти знову за 

кордон. 

Повернувшися до Відня, Винниченко виступає з критикою національної і 

соціальної політики Радянського уряду. Він продовжує уважно стежити за подіями 

в СРСР, займається літературною творчістю, живописом. 

Під час німецької окупації Франції Володимира Кириловича було кинуто до 

концтабору за відмову співробітництва з нацистами. По закінченні війни він 

закликав до загального роззброєння та мирного співіснування народів світу. 

Впродовж останніх 25 років свого життя Винниченко прожив у французькому 

містечку Мужен, біля Канн, у власному невеликому будинку, де займався 

літературною творчістю і живописом. Понад 20 його полотен зберігаються в 



Інституті літератури ім. Т. Шевченка НАН України. 

Помер Володимир Винниченко 6 березня 1951 р., похований у французькому місті 

Мужен. 

2. Загальна характеристика творчості В. Винниченка - письменника.                                                                                         

1902 року вийшла перша збірка оповідань під назвою «Краса і сила», в якій 

письменник розкрив долю людей, викинутих за межі життя. Згодом з-під пера 

письменника вийшла ще ціла низка оповідань і повістей. На початку XX століття 

творами В. Винниченка зачитувались, його друкували, про нього говорили. М. 

Коцюбинський так писав у одному зі своїх спогадів: «Кого у нас читають? 

Винниченка. Про кого скрізь йдуть розмови, як тільки річ торкається літератури? 

Про Винниченка. Кого купують? Знов Винниченка». Теми, герої, ситуації творів 

письменника взяті з бурхливих років початку XX століття:                                                                                                                                                                                                                                          

- руйнування старого життя,                                                                                                                                                   

- соціальні контрасти,                                                                                                                                                                                    

- заклик до боротьби за волю народу,                                                                                                                                                                      

- психологія людини на зламі століть старого і нового,                                                                                                                   

- гіркі долі людей. 

3. Основні ознаки художнього стилю В. Винниченка                                                                                                        

Проза В. Винниченка складається з оповідань, новел, повістей та романів. 

Письменника називали «лікарем людських душ», бо він устами своїх героїв говорив 

про те, що боліло, що змушувало думати про життя. Лаконізм, щирість, простота 

композиції, розкриття психології вчинків героїв, вміння вкласти важливу ідею у 

невеликий за розміром твір, різноманіття людських характерів — все це ознаки 

художнього стилю В. Винниченка. Великою заслугою В. Винниченка є те, що 

революціонери у його описах не ідеалізовані, не трафаретні, не шаблонні, а 

звичайні люди, нічим не прикрашені. У сатиричних своїх творах («Суд», «На лоні 

природи», «Уміркований» та «Щирий», «Малорос-європеєць» та інших) В. 

Винниченко сміється з того, що достойне сміху, таврує українських «патріотів», 

підступність, хижість, соціальну нерівність.                                                                                                                                                                 

В. Винниченко зробив великий внесок у розвиток української дитячої літератури. 

Він виявив себе тонким знавцем внутрішнього світу дитячих душ. Його збірки 

дитячих оповідань «Намисто», «Кумедія з Костем», «Федько-халамидник», 

«Бабусин подарунок» зворушливо, зі співчуттям і болем зображують тяжку, а іноді 

й трагічну долю його маленьких героїв. 

    В. Винниченко автор 14 п'єс. Майже всі п'єси митця були поставлені свого часу 

Лесем Курбасом у Харкові в театрі «Березіль». Для драматичних творів митця 

характерне те, що його герої — це новий суспільний тип інтелігента XX століття, з 

його соціальними конфліктами і моральними суперечностями. Критики 20— 30-х 

років XX століття називали драми В. Винниченка стихією, бунтом, викликом 

життю. Гострота тематики (честь і зрада, мораль і статеві проблеми, свідомість та 

інстинкти), глибина психологічних екскурсів, символізм, модернізм — характерні 

для драматичних творів митця.  П'єси «Щаблі життя», «Гріх»— входять і сьогодні 

до репертуару Харківського театру ім. Т. Шевченка. 

4.Викриття в оповіданні ”Малорос-європеєць” українського лібералізму 



      Позиція письменника в оповіданні однозначна: святій справі національного 

відродження, плеканню таких високих почуттів, як національна гордість, честь, 

завжди завдають найбільшої шкоди ті підлі, мізерні люди, що задоволення потреб 

власного черева намагаються видати за невтомну патріотичну діяльність. Панок 

Коростенко ладен зі шкури пнутися, аби тільки співрозмовник повірив у його 

прогресивність: метушиться, приязно всміхається, дошукується солодких слів, у 

зливі яких просто топить «господина учителя». 

       На подіях у селі зосереджується вся внутрішня увага дволикого балакуна та 

його оточення, тому ніяких вагань у сприйманні весільної юрби ні в кого з них не 

виникає. Замість «гілля з червоними хустками і стьожками» побачено «флаги», 

крики й помахи рук збуджених селян підтверджують нав’язливу думу, що увесь час 

крутиться в голові панка: «Збираються громить мене дядьки… Приходиться буть 

насторожі». Умить спадає з господарів маска добродійності, і вони ігнорують 

поради свого гостя не вдаватися до зброї. Плаче в нестямі панич, непритомніє пані, 

а кулемет в руках господаря не змовкає і після того, як перелякані люди розбіглися 

в різні боки. 

       З усіх сил цей «малорос» намагається показати і свою любов до української 

мови, хоч з його вуст невтомно ллється потворний суржик, а в спілкуванні з 

членами своєї сім’ї він не допускає вживання жодного українського слова. 

 

 


