
Валер’ян Підмогильний

1901 - 1937

Надто оригінальне явище  

в українській літературі



“Коли б хтось із читачів оцих моїх літературних спогадів 

та запитав мене, кого з молодих українських письменників

Двадцятих-тридцятих років я вважаю найбільш 

інтелектуально заглибленим, душевно тонким або,

по-простому кажучи, найбільш інтелігентним, то я б ні на

хвилину не задумався і відказав: “Валер’ян Підмогильний!”

Юрій Смолич



Основні 

віхи

біографії

митця



дитинство

•Дата народження: 2 лютого (20 січня) 1901 року;

•Місце народження: село Чаплі Новомосковського повіту на 

Катеринославщині (нині Дніпропетровщина);

•Родина: селянська, рано залишився без батька, великий вплив 

на формування характеру мала мати – м алоосвічена селянка, 

яка все життя працювала коло землі, але відзначалася природженим

розумом, тактовністю, делікатністю й суворою гідністю;  

•Навчання: церковно-приходська школа, Катеринославське 

реальне училище.



риси вдачі
•Допитливий;

•Схильний до навчання;

•Мав добру пам’ять;

•Постійний читач вчительської 

бібліотеки;

•Спроби віршування та 

написання оповідань;

•Нахил до іноземних мов 

(зокрема французької);
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•Знайомство і дружба зі славетним істориком 

Запоріжжя

академіком Д. Яворницьким;

•Закінчує у 1918 році Катеринославську реальну школу

і вступає до Катеринославського університету на 

математичний факультет, згодом переходить на 

правничий;

•Багато часу приділяє самоосвіті, вивченню іноземних 

мов;

•З 17 років заявив себе зрілим письменником;

•У 1919 році у журналі “Січ” з’являються перші 

оповідання,

а у 1920 році – перша збірка оповідань “Твори, том І”;

•Живе у Києві, працює (у книжковій палаті, вчителює, 

у видавництві “Книгоспілка”);

•Навчання закінчити не зміг через тяжке матеріальне

становище.



Становлення як письменника

•Ім’я Валер’яна Підмогильного з’являється на сторінках

Збірників “Вир революції”, “Жовтень” (1921)

•Вихід другої збірки оповідань “Військовий літун” (1924);

•Спілкування з друзями по перу – членами літературної 

організації “Ланка”, яка згодом стала називатися “Марсом”;

•У 1927 році завершено роман “Місто”, найбільш відомий

твір письменника;

•Залишається вірним своєму покликанню, продовжує стояти

“на варті страждання”, а не радості людини;

•Створює ще один роман “Невеличка драма” (1930);

•Пише “Повість без назви”, яку не встигає завершити… 



Шлях на Голгофу ХХ століття

У 1934 році В. Підмогильного заарештовують як учасника

терористичної організації.

Письменник потрапляє на Соловки, але й там продовжує

плідно працювати (“Наташа”, “Маша”, “Осінь 1929”), які

так і не побачив читач. Автор мав задум створити ще

вісім оповідань, але написав лише одне.

Зовсім недавно вдалося з’ясувати, що справжня дата смерті

письменника – не 19 грудня 1941 року, як то було повідомлено 

Офіційно у рік реабілітації В. Підмогильного (1956), а 3 листопада

1937 року.



Творчі обрії письменника

Творчий шлях тривав лише п’ятнадцять років. На тридцять 

четвертому році життя письменник був грубо й безпідставно 

вилучений з літературного процесу

і взагалі ізольований від суспільного оточення.

Залишив у спадок:

•Кілька збірок оповідань і повістей;

•Романи “Місто” й “Невеличка драма”;

•Ціла бібліотека перекладів французької класичної прози (О. де Бальзак, 

В. Гюго, Д. Дідро, А, Доде, П. Меріме, Гі де Мопасан, А. Франс). 



Спогади сучасників

про Валер’яна Підмогильного

• “Дар правдивого спостереження життя, 

уміння заражати читача настроями, тримати 

його увагу напруженою на протязі всього 

оповідання – становлять невід’ємну 

властивість творчости Валеріана 

Підмогильного”

Юрій Клен (Освальд Бурггардт)



• Ота тоненька книжечка в сірій обкладинці й 

друкована на поганому папері може по праву 

вважатися однією з найцікавіших книжок… 

Тут наявна свіжість письма, небуденність 

ситуацій, а слово дихає енергією і своєрідним 

“ароматом” – дебют, кажемо, був 

багатообіцяючий”. 

В. Шевчук



• “Чому, скажімо, теж селянин, учень 
реального училища Юрій Яновський, 

ровесник Валер’яна Підмогильного, зустрів 
Жовтневу революцію “широко відкритими”, 

захопленими очима… І чому Валер’яна в 
пору революційних бур цікавить душа 

людини одинокої, малої, безпорадної, яка в 
собі, а не в розтривоженому, переплутаному 

світі шукає розгадок на вічні, “важкі питання” 
буття”.

Раїса Мовчан



• “Перед вів Валер’ян Підмогильний, 

організатор і душа “Ланки”, який і дав цій 

групі ім’я, що об’єднувало нас, таких різних 

своїм творчим обличчям, у одне здружене 

товариство”.

Б. Антоненко-Давидович 



• Як далі розвивалася б творчість В. 

Підмогильного – невідомо нікому. Але 

можна сказати певно: з ним зломилася одна з 

найоригінальніших гілок української 

пореволюційної літератури – інтелектуальна 

проза. Психологічний реалізм у поєднанні з 

філософським осмисленням незворотної 

самоцінності кожного індивіда – ця ідейно-

стильова домінанта мала в особі письменника 

найяскравішого свого виразника в нових 

суспільних умовах.  (В. Мельник) 



• Саме творчість таких письменників як 

В. Підмогильний, М. Хвильовий, М. Івченко, 

І. Багряний, Т. Осьмачка, Б. Антоненко-Давидович, 

Є. Плужник, Г. Косинка, М. Зеров та інші зберегла  
нам чисте обличчя української літератури і в ті часи. 

Майже всі вони загинули, тільки деякі перейшли 
концтабори та психушки і зуміли вижити. Саме їм 
ми завдячуємо, що мистецтво слова допомагало 
людині і в тому пеклі зберегти людяність, високе 

духовне призначення. Тільки через це сьогодні ми 
маємо змогу сказати, що творчість В. 

Підмогильного – одне із найвищих духовних явищ 
української літератури ХХ століття. 

Валерій Шевчук  


