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Видано четвертий том «Щоденника» Володимира Винниченка 

 
28 травня 2013—Видавництво «Смолоскип» (Київ) у 2012 р. видало наступний, четвертий, 
том щоденникових записів (342 с.) видатного українського політичного діяча, прозаїка, 
драматурга і художника Володимира Винниченка (1880‒1951). Це видання вийшло 
завдяки співпраці Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук 
України, Комісії Української вільної академії наук у США для вивчення і публікації 
спадщини Володимира Винниченка й Канадського інституту українських студій. Його 
упорядкування здійснив професор політології Ратґерського університету Олександер 
Мотиль, відредаґував бл. п. Григорій Костюк, автор передмови Сергій Гальченко 
(Інститут літератури). Новий том охоплює систематичні нотатки Винниченка протягом 
1929‒1931 рр. і є продовженням трьох попередніх книг, що вийши у Видавництві КІУСу 
1980 (1911‒1920 рр.), 1983 (1921‒1925 рр.) та 2010 рр. (1926‒1928).  
 
Четвертий том Винниченкового щоденника — це чудове ориґінальне джерело для 
вивчення життя й діяльности цієї видатної постаті, а також культурного середовища у 
Східній і Західній Европі 1929‒1931 рр. Перебуваючи у вигнанні у Франції, Винниченко 
занотовував свої контакти із західньоевропейськими культурними діячами та свої 
стосунки з українською інтеліґенцією й еміґраційними політиками. Видання містить його 
численні думки на політичні, культурні й філософські теми. Винниченко, зокрема, багато 
коментує з приводу зростання сталінських репресій в Радянській Україні та реаґує на 
світову економічну кризу. Цей унікальний документ, сповнений інтимних переживань, 
політичних візій, філософсько-публіцистичних і психологічних роздумів, розрахований на 
широкі кола шанувальників української та світової літератури, культури та історії. 
 
Видання розширює доступ до багатогранної спадщини Винниченка, значна частина якої 
ще не опублікована. Як відомо, після смерти автора його об’ємний особистий архів за 
згодою дружини Розалії Винниченко був перевезений до Колюмбійського університету, а 
недавно переданий до Української вільної академії наук у США. Окрім щоденних записів 
Винниченка за 1932‒51 рр., на сьогодні невиданими залишаються філософські трактати 
«Щастя» та «Конкордизм», роман «Вічний імператив», листування та інші документи. 
Згідно з заповітом автора його архів має бути переданий в Україну за умови її 
незалежности.  
 
Книга наявна у твердій палітурці за 34.95 дол. Усі чотири томи «Щоденника» Винниченка 
можна придбати зі знижкою 20% за 131.90 дол. Книгу можна придбати у Видавництві 
КІУСу кредитною карткою через захищену електронну систему (www.ciuspress.com), e-
поштою (cius@ualberta.ca), телефоном (780/492-2973), факсом (780/492-4967) або поштою: 
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CIUS Press, 430 Pembina Hall, University of Alberta, Edmonton, AB, Canada T6G 2H8. Поза 
межами Канади ціни в долярах США. 

Фото: Палітурка «Щоденника» Винниченка, т. 4. 

The Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS) is a leading centre of Ukrainian studies outside Ukraine that engages in and support 
research and scholarship in Ukrainian and Ukrainian-Canadian studies. If you would like more information on the Institute, please visit our 
website at www.cius.ca, facebook page at www.facebook.com/canadian.institute.of.ukrainian.studies?ref=hl or contact Dr. Bohdan Klid at 
(780) 492-2972; cius@ualberta.ca. 
 
Канадський інститут українських студій (КІУС) — провідний осередок українознавчих студій поза межами України, покликаний 
розвивати і підтримувати науково-дослідну роботу з української та українсько-канадської тематики. Щоб отримати детальнішу 
інформацію, просимо відвідати наш веб-сайт www.cius.ca, фейсбук www.facebook.com/canadian.institute.of.ukrainian.studies?ref=hl або 
зв’язатися з д-ром Богданом Клідом (780) 492-2972; cius@ualberta.ca. 
 

 


