
Підмогильний: нескорений терором
 

 
«До 120-річчя від дня народження  В. П. Підмогильного  (1901 – 1937), 

українського  письменника, перекладача» 
  

  

  

  

  

  

  

  

Валер'ян  Підмогильний народився 2 
лютого 1901 року в бідній селянській родині 
на Дніпропетровщині.   

Перші твори майбутній письменник 
почав друкувати під час навчання 
у  реальному училищі під псевдонімом 
Лорд Лістер  у 1910 р. Багато часу приділяв 
самоосвіті, вивчав іноземні мови. У 1918 – 
1919 рр. В. Підмогильний навчався в 
Катеринославському університеті, але 
через матеріальне становище залишив 
навчання і працював вчителем. 1919 року в 
журналі «Січ» з’являються оповідання 
«Гайдамака», «Старець», «Баня». 

1920 р. виходить перша збірка 
оповідань «Твори, том І». Видання 
викликало зацікавлення і примусило 

заговорити про Валер`яна Підмогильного як талановитого письменника. Письменник 
переїжджає до Києва, працює вчителем, у книжковій палаті, у видавництві 
«Книгоспілка», в журналі «Життя й революція». 

У 1922 р. виходить книжка оповідань «В епідемічному бараці». Наступного року 
в журналі «Нова Україна» (Прага), з'являються новели з циклу «Повстанці», 
оповідання «Іван Босий». 

Валер`ян Підмогильний бере активну участь у створенні літературних 
угрупувань («Ланка» «МАРС» та ін.), займається перекладацькою діяльністю, працює 
в літературознавстві та мовознавстві. 1926 р. побачили світ повість «Третя 
революція», збірка оповідань «Проблема хліба», переклад роману «Таїс» А. Франса, 
словник «Фразеологія ділової мови» (підготовлений разом з  Є. Плужником), 
літературно-критичні  праці «Іван Нечуй-Левицький» та «Без стерна». 

У 1928 р. у Харкові виходить друком роман «Місто». На початку 30-х pp. 
Валер’ян Петрович стає визнаним авторитетом перекладацької школи в Україні, 
консультантом з іноземної літератури при видавництві «Рух». Протягом 1930 – 1934 
рр. В. Підмогильний організовує та редагує видання творів А. Франса (у 25 т.) та О. 
Бальзака (у 15 т.), перекладає романи Гі де Мопассана, твори Д. Дідро та ін. 

На початку 30-х років процес українізації, розпочатий у 20-ті роки, 
згортається, починаються репресії проти української інтелігенції. 

Ми вийшли з минулого й сумуємо за 

ним. І в любові до нації теж є сум за 

минулим. Основне в нації — це 

спогад. До нації прилучається тільки 

той, хто психічно з’єднався з її 

минулим.  

  
Валер’ян Підмогильний, 

«Невеличка драма»  

  



В. Підмогильний одним з перших відчув це на собі: у 1930 році його звільняють 
з редакції журналу «Життя й Революція», журнали і видавництва відмовляються 
друкувати твори автора. 

1933 року письменник  перебирається з Києва до Харкова і працює переважно 
над перекладами. 

У грудні 1934 р. В. П. Підмогильний був безпідставно заарештований і 
засуджений. 3 листопада 1937 р. письменника розстріляно на Соловках. Посмертно 
реабілітований у 1956 р. 

Творчий шлях Валер’яна Петровича тривав лише 15 років. А потім  його ім’я 
було вилучено з літературного процесу. Майже шістдесят років українському 
читачеві довелося чекати повернення творів  Валер’яна Петровича Підмогильного. 
Після довгого забуття твори письменника  вперше вийшли друком лише в 1989 році. 
Його переклади вважаються найкращими і охоче перевидаються сучасними 
українськими видавництвами. 

 
Пропонуємо віртуальну книжкову виставку до 120-ї річниці  від дня 

народження  В. П. Підмогильного, українського  письменника і перекладача  
 
Експозиція презентує творчий доробок Валер’яна Петровича Підмогильного: 

повісті, оповідання, листи, щоденникові записи, переклади. Сучасні видання 
перекладів В. Підмогильного характеризують його як одного з найталановитіших 
українських перекладачів. 
 

Підмогильний, В.П. 

Місто : роман, оповідання / В. П. Підмогильний; вступ. ст. 

В. Шевчука. – Київ : Молодь, 1989. – 445 с. 

Роман “Місто” Валер’яна Підмогильного (1901—1937), 
написаний цілком у європейському дусі, став революційним 
для української літератури. Молодий хлопець приїздить до 
Києва, щоб здобути вищу освіту й повернутися додому. Але 
доля вносить свої корективи. Відчувши смак міського життя, 
Степан Радченко вирішує ніколи не повертатись назад у 
село. Через знайомих, друзів, жінок він знаходить роботу, 
житло та здійснює свою мрію — стає письменником. Однак 
чи задоволений він досягнутим? Розібратися зі складними 
життєвими перипетіями і зберегти людську гідність — ось 

головне випробування, яке підготував автор своєму героєві. 
 

Підмогильний, Валер’ян. Оповідання. Повість. Романи / 
В. Підмогильний ; вступ. ст. В. Мельник. – К. : Наук. 
думка, 1991. – 792 с. – (Радянська українська література) 
 

Творчість Валер’яна Підмогильного тривала трохи 
більше десяти років (репресований 1934 року). Твори 
Валер’яна Підмогильного і сьогодні приваблюють читачів 
майстерністю психологічно-філософського дослідження 
людини в складних суспільних обставинах. У книзі вміщено 
переважну більшість творчої спадщини прозаїка, яка лише 
останнім часом повертається до читача. 

Видання розраховане на широке коло користувачів. 
 



Підмогильний, Валер’ян Петрович. Третя революція : 
оповід., повісті, роман / В. П. Підмогильний. – К. : Укр. 
письменник, 2012. – 624 с. – (Українська класика). 
 

До майбутньої Нобелівської премії Валер’янові 
Підмогильному не дали дожити – розстріляли у розповні літ. 
Він міг здолати європейський літературний олімп: 
інтелектуал, знавець мов, європеєць за культурою знань і 
мислення. Прохідних дворів/місць у його прозі нема... 

До збірки "Третя революція" увійшли оповідання та 
повісті ("Гайдамака", "Старець", "На селі", "Собака", "В 
епідемічному бараці", "Повстанці", "Остап Шаптала", "Іван 
Босий", "Син", "Проблема хліба", "Історія пані Ївги", "Сонце 
сходить", "Третя революція", "З життя будинку", "Повість без 
назви"), славнозвісний роман "Місто". На початку книги 

подано детальну біографію та аналіз творчості В. Підмогильного авторства 
кандидата філологічних наук Світлани Лущій. 

 

Підмогильний, Валер'ян Петрович. Місто : роман / В. П. 
Підмогильний. – К. : Центр учбової літ., 2019. – 264 с. – 
(Класика української літератури). 
 

Серія "Класика української літератури" включає 
перелік творів видатних українських письменників за 
програмою Міністерства освіти та науки України для 
позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх 
навчальних закладів. 

Роман "Місто" Валер’яна Підмогильного (1901-1937), 
завершений у 1927 році, став першим урбаністичним твором 
в українській літературі з новими героями, проблематикою та 
манерою оповіді. В ньому автор описав молодь, яка на 
початку 1920-х років тисячами потягнулася з сіл, щоб 
завоювати та зробити своїм українське місто. Письменник 

показує бажання молодих селян «вийти в люди», аналізує їхню психологію, 
розповідає про конфлікт, який розгоряється між людьми з різними світоглядами. 
Після масових репресій інтелігенції 1930-х років, під які потрапив також і Валер’ян 
Підмогильний, роман "Місто" , як і інші твори письменника, був заборонений до 1989 
року. 

 

Підмогильний, Валер'ян Петрович. Невеличка драма : роман / 
В. П. Підмогильний. – К. : Центр учбової літ., 2019. – 260 с. – 
(Класика української літератури). 
 
“Невеличка драма” Валер’яна Підмогильного (1901-1937) 
належить до нового для української літератури типу 
інтелектуального роману. Цей твір – своєрідний 
психологічний зріз життя людини в Україні в 1920-ті роки. 
Кажучи словами відомого літературного критика Ю. Шереха, 
це твір про двох. Головні герої уособлюють у собі не тільки 
чоловіче й жіноче начала, але й різні світогляди, різне 
бачення щастя – “щастя розумової величі” і “щастя чуттєвої 
величі”. Роман читається із захопленням і спонукає читача до 
роздумів над природою людини, сенсом життя, 



суперечностями між розумом і почуттям, почуттям і обов’язком. 
 

Валер’ян Підмогильний, (1901-1937) : [добірка 
оповіданнь] // Розстріляне Відродження. Шедеври 
української репресованої прози / ред.-уклад. С. М. 
Заготова. – Донецьк : БАО, 2008. – С. 207-312.   
 

Розстріляне Відродження – трагічні сторінки історії, які 
пережила вітчизняна культура в 30-ті роки ХХ століття. 
Багато поетів, прозаїків, перекладачів, літературних 
критиків, літературознавців, викладачів, театральних діячів 
стали жертвами сталінського режиму. Валер’ян 
Підмогильний – один із них. В пропонованому виданні 
можна ознайомитись з оповіданнями : «Гайдамаки», «В 
епідемічному бараці», «За день», «П’ятдесят верстов», 
«Іван Босий» та ін. 

Книга розрахована на широке коло користувачів. 
 

Валер’ян Підмогильний, (1901-1937) // Ґроно нездоланих 
співців : літературні портрети українських письменників 
ХХ сторіччя, твори яких увійшли до оновлених 
шкільних програм : навч. посібник / упоряд. Б. І. 
Кузьменко ; ред. В. В. Чухліб. – К. : Укр. письменник, 
1997. – С. 192-202. 
 

У книзі подаються літературні портрети тих 
українських письменників XX століття, яких за часів 
тоталітарного комуністичного режиму спіткала тяжка доля: 
одні були репресовані, переслідувані, твори інших 
заборонялися, замовчувалися, деякі змушені були 
емігрувати, жити й працювати на чужині. Нині, в незалежній 
Україні, їхні твори вивчаються за шкільними програмами. З 
цього посібника вчителі та учні зможуть довідатися про В. 
Винниченка, М. Хвильового, Т. Осьмачку, П. Филиповича, В. 

Підмогильного, М. Куліша, Є. Маланюка, І. Багряного, У. Самчука, В. Симоненка, В. 
Стуса та інших видатних письменників, без творчості яких неможливо уявити 
літературний процес XX століття в усій його повноті і розм. 
 

 

Літературознавчі видання Валер’яна Підмогильного  про життєвий 

та творчий шлях з якими ви можете ознайомитися в читальній залі 
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