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Рекомендовано бібліографічні матеріали, наявні у фондах бібліотеки, та 

електронні ресурси про життєвий і творчий шлях волинського письменника 

Власа Мизинця.  

ББК  83.3(4УКР-4ВОЛ)я1 



 

Влас Мизинець (1907–1943) – літературний псевдонім Василя 

Володимировича Матчука – уродженець Волині, український поет і прозаїк. На 

жаль, його життєпис, як і літературна творчість, мало відомі широким колам 

читачів. 

Народився В. Мизинець 8 травня 1907 р. в с. Запілля Любомльського р-ну 

Волинської обл. в бідній селянській сім’ї. Навчання в сільській школі перервала 

Перша світова війна. При наближенні фронту сім’я Матчуків евакуювалася в 

глиб Росії – в Курську губернію. Повернулися Матчуки до рідного села в 1919 

р. Злидні та нестатки змушували майбутнього письменника шукати заробітків. 

Працював у куркулів, поміщиків, на ремонті доріг. Під впливом життя 

формується його світогляд і політична свідомість. Він включається в 

революційну боротьбу, бере активну участь в організації страйків, 

демонстрацій, збройних виступів, в розповсюдженні нелегальної літератури. 

За активну участь у революційному підпіллі був тричі ув’язнений. З 

вересня 1939 р. працював завучем семирічної школи у рідному селі. Під час 

Великої Вітчизняної війни, перебуваючи на окупованій території, брав участь у 

підпільній боротьбі з фашистами.  

11 серпня 1943 р., після жахливих тортур у фашистській катівні, виданого 

провокатором Василя Мизинця розстріляли в передмісті Любомля. 

Перші літературні спроби В. Мизинця припадають на 1919 р., але 

друкуватися він почав лише у 1928 р. в журналі «Вікна», що виходив у Львові. 

Дебютував як поет, хоча пізніше писав в основному прозові твори. Друкувався 

в журналах: «Сяйво», «Західна Україна» (Харків), «Культура масс» (Москва), 

«Металеві дні» (Одеса), «Поступ» (Луцьк), «Українські щоденні вісті» (США), 

календарі «Книжка». Належав до літературного об’єднання революційних 

письменників Західної України «Гроно». Його твори входили  до збірок 

«Революційні поети Західної України» (1958), «Червона корсетка» (1973). 

Влас Мизинець залишив порівняно невелику літературну спадщину. 

Частину рукописів творів знищили поляки, чимало спалили німці. Але й ті, що 

дійшли до нас, свідчать, що поет жив болями і горем свого народу, його 

думками і прагненнями, правдиво відтворював життя і настрої селян-поліщуків. 
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