
Довідково 

Валентин Петрович Катаєв (1897–1986) – письменник, драматург, поет.  
Народився 28 січня 1897 р. в Одесі у сім'ї викладача єпархіального училища. Навчався в 
одеській гімназії. Одеса стала не просто історичним тлом для багатьох творів Валентина 
Катаєва, але її повноправним героєм. З дев'яти років почав писати вірші, деякі з них були 
надруковані в одеських газетах, а в 1914 вперше вірші Катаєва опублікували в Петербурзі 
в журналі "Весь світ".  
З початком Першої світової війни він вступив добровольцем в діючу армію, в 
артилерійську бригаду, де пробув до літа 1917. Жовтневу революцію зустрів в одеському 
лазареті, де лікувався після поранення на румунському фронті. Брав участь у «білому 
русі», згодом був мобілізований до Червоної армії. Демобілізувавшись, зробив перші 
спроби писати прозу. Єдиним і головним своїм учителем серед письменників-сучасників 
Катаєв вважав Івана Буніна.  
У 1922 переїхав до Москви, публікував свої фейлетони в газетах "Гудок", "Праця", 
"Робоча газета", не залишаючи роботи над художньою прозою.  
У 1925 опублікував повість "Розтратники", помічену і критикою, і читачами. Ця повість 
була інсценізована, вистава з успіхом йшла з 1928 р. на сцені МХАТу. Окрилений 
визнанням, Катаєв пише комедію "Квадратура кола", яка теж мала гучний успіх. З тих пір 
постійно писав для театру.  
У 1932 році, здійснивши поїздку на будівництво Магнітогорська, Катаєв пише роман-
хроніку "Час, вперед!", який став важливою віхою в його творчості.  
У 1936 році публікує роман "Біліє парус одинокий"; багато працює для газети "Правда": 
пише фейлетони, нариси, замітки, статті. У 1937 році виходить повість "Я син трудового 
народу".  
Під час Другої світової війни працював в Радіокомітеті і в Радінформбюро на закордон. 
Був військовим кореспондентом "Правди" і "Червоної зірки", де друкувалися його нариси 
з фронту. У цей період були написані оповідання "Третій танк", "Прапор", повісті 
"Дружина", "Син полку", п'єси "Отчий дім", "Синий платочек". 
У 1955 році був створений журнал "Юність", головним редактором якого став В.Катаєв. 
Тут в 1956 році був опублікований роман "Хуторок в степу". 
У 1960-і написані "Трава забуття", "Святий колодязь", "Кубик". У 1978 – "Алмазний мій 
вінець", у 1980 – "Вже написаний Вертер". 
Помер Валентин Петрович Катаєв 12 квітня 1986 р. в Москві, був похований на 
Новодівичому кладовищі в Москві. 
 


