
14 січня  2012 року минає 110 років від дня народження українського 
драматурга Минка Василя Петровича (1902-1989).

Народився в с. Минківці, Валківського р-ну, Харківської області в сім’ї 
селянина.

 Після  закінчення  сільської  школи  навчався  у  Валківській  ремісній 
школі ковальської та слюсарської справи.

 Згодом здобув освіту в Харкові на курсах будівництва, які не закінчив, 
на перешкоді стала денікінщина.

 В 1920 р. повернувся в рідне село. Його було обрано членом волосного 
ревкому. Крім основної роботи, брав активну участь в культосвітній роботі 
села. Складав невеликі революційні п’єси – агітки, в яких йому приходилось 
грати. 

В 1922 р. поїхав до Харкова, там  навчався на робітфаці, і в Інституті 
народної освіти.

В 1924 р. вступив до Спілки селянських письменників «Плуг» і активно 
працював на літературній ниві. Писав переважно для дітей.

Першими побачили світ його п’єси «Купола», «Лісові кроки».
В  другій  половині  1920-х  років  перейшов  на  прозу.  До  Великої 

Вітчизняної  війни  видав  понад  десять  книжок,  серед  них  -  повісті 
«Штурмівці», «На переправі», «Ярина Черкас» та ін.

У роки війни Минко В. П. був військовим корреспондентом в діючій 
армії.

Після  Великої  Вітчизняної  війни  тривалий  час  працював  у  газеті 
«Радянська  Україна».  Тут  друкуються  його  статті,  нариси  –  про  людей  – 
будівників нового життя. Він багато їздив по республіці,  збирав матеріали 
для  майбутніх  творів.  І  як  наслідок,  з’являються  повісті  про  життя 
повоєнного села «Над річкою Хорол» /1949/, «Ясні зорі»/1957/.

Здійснив  літературні  записи  розповідей  видатних  організаторів 
колгоспного господарства.

Найбільш  відомим  твором  письменника  є  автобіографічна  повість 
«Моя Минківка» / 1961 /.

Широке визнання принесли йому п’єси «Не називаючи прізвищ»,  «На 
хуторі біля Диканьки», «Жених з Аргентини» /1960/ та ін.

Помер Минко В.П. 30 січня 1989р.
У ЦДАМЛМ України зберігаються матеріали митця, передані протягом 

1979-1990 рр.
Особовий фонд  Василя Петровича Минка (ф.738, оп.1, од.зб.  414 за 

1916-1984 рр.) складається з творчих матеріалів,  листування, матеріалів до 
біографії, образотворчих матеріалів.

Серед творчих матеріалів - п’єси : «Не називаючи прізвищ»,1952. Маш. 
з правкою автора.(ф.738,оп.1,спр.2),  «Мовчати заборонено»,1954. Автограф. 
(ф.738,оп.1,спр.5),  «Жених з Аргентини»,1960. Автограф.(ф.738,оп.1,спр.16); 
кіносценарії – «На хуторі біля Диканьки»,1960.Маш.(ф.738,оп.1, спр.37), «А є 
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в Києві тітка»,1965.  Маш. з правкою автора. (ф.738,оп.1, спр.38); повісті – 
«Ярина  Черкас»,1932-1935. Маш.  з  правкою  автора.  (ф.738,оп.1,  спр.39), 
«Моя  Минківка»,1967-1969.Маш.з  правкою  автора.(ф.738,оп.1,  спр.41); 
спогади про Вишню О., Косинку Г.М., Панча П.Й., Шолохова М.О.,  1968, 
1972. Маш. з правкою автора.(ф.738,оп.1, спр.70)

Збереглося листування Минка В.П. з діячами літератури і мистецтва -, 
Ковганюком  С.П.(ф.738,оп.1,  спр.216),  Мисиком  В.О.(ф.738,оп.1,  спр.242), 
Полторацьким О.І.(ф.738,оп.1, спр.265) та ін. Цікавими є щоденникові записи 
за  1942-1944 рр.

З образотворчих матеріалів у фонді є індивідуальні фотографії Минка 
В.П.(ф.738,оп.1,спр.388)  та  в  групі  з  Вороньком  П.М.,  Горьким  М., 
Малишком  А.С.,  Олійником  С.І.,  Рильським  М.Т.,  Шолоховим  М.О. 
(ф.738,оп.1, спр.397-399, ); фотографії сцен з вистав п’єсами Минка В.П. в 
постановці українських драматичних театрів. (ф.738,оп.1, спр. 414)
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