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Життя поставило вимогу за рік —перевидати цей другий том
нашої праці. Став бо він у пригоді на нашому літературознавчому
фронті, як на те ми й сподівалися, як принагідно зазначували
наші численні рецензенти. їхніми вказівками ми скористалися,
щоб подати в другому виданні значно поширений і поповнений
матеріял, зберігаючи попри тому основний б і б л і о г р а ф і чк и й характер праці. Другий том „Десять років української лі
тератури" лишається, як і раніш, саме збірником матеріялів, де
*Г’УКУ упорядників і редактора помітно лише на виборі їх і система
тизації. Аналіза поданого — справа окремих робіт, справа дальших
томів, що коло них ми та інші дослідники працюємо.
Подаючи матеріял ми мусіли далеко вийти за рямці раніше
наміченого пляну — отже, пак, десяти років, кінчаючи 1927 -м.
А й ще сама ця дата надто умовна: відколи класти початок україн
ської радянської літератури? Найсправедливішою гранню є рік
1919, рік усталення радянської влади на Україні. Подруге: деся
тиріччя пролетарської революції, рік 1927, є тільки’ хроноло
гічна дата, що не являється ні в якій мірі якимось етапом полі
тичного, економічного, культурного життя. Висвітлюючи події на
грані цього десятиріччя, ми ніяк не можемо обминути документів,
що переступають цю хронологічну межу, завершуючи чи продов
жуючи раніше розпочаті процеси. Отже в окремих випадках ми
подаємо матеріял навіть з поточного 1930 року, приміром деклярацію Всеукраїнської федерації радянських революційних пись
менників — документ, що завершує довгі і складні події минулих
років.
Ми гадаємо, що читач не ремствуватиме на нас за це свідоме
порушення меж нашої праці, що вона стане від того кориснішою
і більш відповідатиме вимогам сучасности. Адже з поглибленням
процеса опанування української культури широкими масами,
перепетії літературної боротьби стали за об’єкт пильного вивчення,
в найрізноманітніших закладах державного і громадського харак
теру: від семінарів^по вишах аж до клюбних літгуртків. Система- \
тизований у цьому томі матеріял може бути ними на всякий спосіб
використаний, залежно від обсягу і мети вивчення.

і
і

І

///

І
Т"5»

І
Як повідомляли ми в передмові до першого тому, ^статут Та-.
раса Шевченка, а, власне, його кабінет бібліографи готує біблюграфічні щорічники художньої літератури, що являться лої ічним про
довженням Десять років української літератури . Там знайде
читач, подальші створені поточним життям, доповнення до нашої
праці. Там зможемо ми використати і подальші зауваження ра
дянської критики — фахової й читачівської, на нашу роботу.

28 травня 1930 р.

ВІД УПОРЯДНИКІВ
(До першого видання)
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Ь передмові, до першого тому нашої праці ми вже вказали, що
вважаємо другий том за попередній довідник вивчення українських
радянських літературних організацій та угруповань, що ми його
розі ля даємо як потрібні пролегомени до вивчення організаційних
і ідеологічних шляхів української літератури.
Ми вбачали наше завдання тільки в тому, щоби подати до
розпорядження широких читацьких кіл, що працюють колб питань
української літератури або цікавляться нею, об’єктивний збірник
матеріялів, що їх наш читач зміг би проробити сам. Адже багато
матеріялів, що зібрано в першій частині другого тому були давно
вже загублені, або напівзагублені в різних газетних та журнальних
виданнях. Тимчасом потреба мати їх під рукою для кожного літе-,
ратурпого робітника, рецензента або культробітника, що працює
коло літератури, вельми й вельми насушнач
Ми не збираємося в цих коротких суто технічних нотатках
аналізувати або коментувати матері яли, що ми подали. Це мета
окремого дослідника і цю мету ми в деякій частині намагаємось
виконати в третьому томі. Тому ми й дали другий том без спеціяльної до нього передмови.
Тепер ми пояснимо тільки наш примітивний Еипсіаїтіепіит
сііуі8іопі8, ті нескладні принципи, за якими ми систематизували
паш матері ял.
Звертаємо увагу нашого читача на те, що розділи розподілено
в хронологічному порядку, всередині ж розділів матеріял зібрано
не в порядку хронологічному, а згруповано його навколо конкрет
них літературних організацій. Ми гадаємо, що*коли б ми і всере
дині розділів подали матеріял у хронологічному порядку, то наш
збірник був би надто недоладний, мало корисний для читача в ролі
путівника по літературних організаціях.
Щодо хронологічного підподілу розділів, то воно нам здається
цілком виправданим. Перший розділ присвячено ембріональному
періоду радянської літератури, періоду, що охоплює як і глибоко
немарксівські літературні деклярації дрібнобуржуазних шарів
української літератури, що починали свої виступи на-арені „Муз-
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агету", так і декляраційні статті марк
’03Діл містить у собі
пролетарських літературних кадрів. Ц
елникіВ першого приманіфести українських пролетарських п
в;н обіймає чотири
зову. Хронологічно цей розділ наиширп
роки від 1918 до 1922 р.
організаційним шляхам
Другий розділ присвячено першимі рг м3и цного існування
української радянської літератури. Це перД ,^Р
,,, які
двох великих літературних організацій ,Д аРтХ панфутуризму до
коли добавити до них футуристів, що ишли д
роум/рта коли
. „Комункульту", а потім до дальшогоТудП’у та Сім’у, заповнюнерахувати короткочасних організацій були у
пітрпйтуои
вали собою майже весь
тому
Третій розділ, що охоплює 192о і
Р- пн
періоду, коли це мирне співжиття основних літераіур ■
У РУ
вань, ця тиша та спокій на фронті української літератури бул
порушені знаменитою дискусією. Скільки - літератури,,
декляраційних і теоретичних статтей викликала ця дискусія,
бачити зі спеціяльного бібліографічного покажчика, додано д
нашого тому.
Про характер та розмах цієї дискусії говорить передмова до
цього покажчика. Тут ми тільки відзначимо організаційні наслідки
цієї: дискусії. Розвалився „Гарт“, відламалась більша частина
„Плугу". Основне ядро „Гарту" та частина" „Плугу", що відокре
милась, організували Вільну Академію Пролетарської Літератури
(Вапліте), яка з бойовим завзяттям уже організаційними шляхами
відстоювала ідеї, що їх висловлював М. Хвильовий в процесі
дискусії.
Четвертий розділ, що охоплює останній період, присвячено
організаційному перерозподілу літературних сил на- фронті укра
їнської літератури. Скликається Всеукраїнський з’їзд пролетар
ських письменників. Утворюється ВУСПП, „Авангард" тощо.
Під натиском партійної й громадської думки Вапліте крок за кро
ком здає свої ідеологічні позиції, відмежовується від ухилів „хви’льовізму" (від яких відмовився потім і сам Хвильовий) і, нарешті,
самоліквідується. В цьому розділі ми переказуємо й старі літера
турні організації—„Плуг" та „Футуристи"—що організаційно
перебудувались у новій обстановці.
Останні розділи присвячені виступам партійних лідерів по
питаннях нашого літературного будівництва,— тим авторитетним
політичним виступам, які ступнево , утихомирювали й вносили
ясність у нашу бурхливу літературну сучасність, і, нарешті, резо-'
люціям вищих партійних органів з питань літературної політики
та українізації. Цей текст додається до 1-ої частини т. II, як
після слово.
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1. ВІД ІНТЕЛІГЕНТСЬКИХ ДЕКЛЯРАЦІИ
ДО ПРОЛЕТАРСЬКИХ
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.Не можна сказати з певністю, що в сучасний мент перероблен
ня індивідуального світогляду, ’ зокрема, і світогляду суспіль
ства, взагалі, можуть бути визнані хоч будь-які безсумнівні
істини.
Натовп, що руйнує старе й намагається утворити нові цін
ності, більш вартісні, з його кута зору, не хоче визнавати старих
нібито доказаних аксіом, на яких будувалась психологія творчости минулого, мабуть, і вузько к асового (як то допіру звикти
звати), але всетаки• прекрасного, особливо зараз, підчас болю
чого страждання від руїни і майже абсолютного знищення здо
бутків так званої „буржуазної культури". Творчі сили, що в сьо
годнішній час повинні творити щось нове, ще нечуване і ніким
не передбачене ще вчора, не встигли дійти до стями від того нападу
на всі традиції й звички на яких заразналіплено етикаткиз пляму
ючим написом—„негідно народові", не можуть стати на ґрунт
міцними ногами, не можуть знайти того,-що зветься „внутрішнє
самовиправдання твопчости". І чи можна докоряти мистцеві в
тому, що сьогоднішній рух, зр’ ЙЧУВаВШИ його світогляд, покинув
його на голому місці й поставив такі тяжкі вимоги щодо творчости, що тільки великим напруженням усіх своїх активних сил
особа може в деякій мірі подолати поставлені завдання. Трагедія
сучасного поета, трагедія мистця — це трагедія тієї культури,
що надто дорого цінувала сама себе і яку дуже низько поцінував
власний народ. Народ, який став критиком і цінувателем, не пі
знав себе в тому мистецтві, котре про нього стільки балакало
й плело стільки нісенітниць, що він рішуче його зрікся і не
тільки просто одмежувався від нього, а навіть з легким серцем
сплюндрував, і треба визнати, що, плюндруючи, доходив.до
блюзнірства.
Природна й нормальна постановка питання, про мистця, пе
ребуваючого трагедію минулих помилок, вимагає- вирішення в
тершу чергу самого головного питання, яке можна схарактери
зувати тою назвою, що я дав своїй статті.
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у що ми раніш Вірили, зараз "

д мушу почати 3 аксіоми,
• _-ї ~ у» Р 1 Л[’
уалізму нехтували і котру хорокотрою довгий час ^01,і^У
а^0Г0 життя перетворила в
блива психологія нашого сьогодн шн
ід
на загал.
якийсь „ПОП8ЄП5 , П®РХ ™ стверджує те, що творчий ІНДИВІЯ кажу про акс'ОмУ’ А.
Д визнає себе вищою істотою

ЯК
що юте «я «сіма, абсолютно не по.

3
рушує її правдивости, і ми для першого доказу прив д мо доказ
негативного ходу-реальне життя, яке з надзвичайною легкістю
відкинуло всю минулу творчість, котра була збудована, як ми
тільклщо сказали, на псевдоіндивідуалізмі. І, мені, здається,
не треба довго пояснювати, що*така „некультурність зовсім не
з того виникла, що „народ не дійшов до культури , а лише з того,
що ця „культура“ нічого спільного з психологією народу не має>
а, навпаки, стоїть на хисткому ґрунті „Байронічної одірваности",
що пройшла крізь коиву призму самовпевности й самозадоволення.
Отже, ми в життьовій практиці маємо дві форми індивіду
ума, цінуючого себе. Перша — індивідуум визнав себе коштовні
стю без усяких попередніх міркувань, лише взявши на віру
недоведену істину „Я — геніяльність", не зв’язуючи цього абсо
лютно ні з чим. Я, мовляв, визнаю себе геніяльним і тому все
є нижче від мене. Така метода логізації навряд чи може бути
визнана при нормальних умовах життя, в нормальному психо
логічному оточенні. Не треба дивуватися тому, що зараз, коли
кожна індивідуальна одиниця прибрала можливість виявити всю
стихійність своїх руйнуючих сил, так часто можна зустрінутися
з надлюдською гордістю й з небувало сміливим гаслом „Я є правда,
і.лише я є правда і правда то є я". Чи можна визнати такі гасла
Вірними, це ми не будемо розглядати, а перейдімо до другої форми
самовизначення індивідуума.
г
Це є оцінка, мовляв, відносна. Я не є абсолютний ген‘й я є
лише геній юлективу, я тому геніяльні.й, що в собі з’єднав псийпгп Г"° К?ле ™ву’ який своє,° спільною рисою, зв’язуючою всіх
ППН.Л ■ЛЄНІВ’ СВ0ЄЮ дуальністю утворив і породив мою психо
логію ! мою актуальність. У такім світогляді якраз є та пеоедпо
силка, якої так бракує першій формі.
Р
ПЄреДП0
Тут Є ТОЙ ґрунт, що ДОЗВОЛЯЄ утворити щось СТЯЛР ТПИРЇГР

її?йг£= «Xе;

а завжди дає підпори до її існ /вання не в моменЯНИХ просторах’
женому часі в особі того самого колективу Та ’ аЛЄ В продов‘
тогляд Індивідуума, творчого і незалежно
ЯК°Г° почався СВІ’
чих осягненнях..
незалежно вільного в своїх твор-

Яку з форм можна визнати коштовнішою? Гадаю, що, спира
ючись на наслідки, себто на саму творчість, ми без суперечок
визнаємо другу, тому що визнання мистецтва й продукції ми
стецької творчости гідними й потрібними лише авторові було б
потворним обмеженням можливостей впливів і звуженням навіть
самого психологічного матеріялу.
Таким чином, ми підійшли після короткого попереднього
міркування до визнання мистецтва як продукції двох психологій — індивідуальної й колективної.
Допіру треба з’ясувати питання про ту форму колективної
•- психології, яку ми можемо визнати єдино можливою.
Психологія^як наука давно вже звернула увагу на психоло
гію колективу й знайшла такий колектив, про психологію якого
в цілому можна говорити, спираючись на реальний психологіч
ний матеріял. Це є психологія народів — Уоікегрзусїюіо^іе.
Не бажаючи далеко заходити в аналізу, суто психологічних про
блем, я гадаю, нам легко буде погодитися з тим, що тільки народ
як психологічний колектив може бути творчий, і на доказ при
ведемо приклад того, що єдина колективна творчість, яку ми
знаємо, це є народня творчість. Бо нема творчости „клясової"
(як зараз кажуть), нема творчости юрби, натовпу, нема творчости
інших колективів, є лише творчість народу, і тому тільки з нею
ми можемо рахуватись і тільки про неї ми можемо казати, як про
щось реальне. Ми не можемо вказати, що якунебудь культуру
утворили окремі особи; оскільки цю культуру розуміє й поважає
народ, оскільки він прагне цієї культури, остільки він сам її
утворив, остільки вона є закладена в його психіці.
Хіба ми не знаємо в історії випадків, коли окрема особа в
такій мірі переставала відчувати культуру свого народу, що, пе
' ренісши обсяг своєї творчости на другий ґрунт, залишалась там
назавжди, а народ, з якого вийшла ця особа, легко забував її
і навіть більше — абсолютно не визнавав її творчість собі рідною.
Особливо багато прикладів можна навести з історії народів єв
рейського й українського, в великій мірі тими або іншими засо
бами денаціоналізованих.
Народ зрікається свого сина, що, приваблений чужою куль
турою, кидає свою й позбувається психології свого народу, від
кидає жадання і домагання, які мають певну традицію, і перехо- дить до чужинців.
Не буде помилкою, коли ми скажемо, що абсолютно всі більш менш видатні мистці творили тільки в певних рямках традицій,
що.находять собі відгук у иародньому серці, і з глибокою певні
стю я обстоюватиму на тому, що нема жодного великого пись
менника або музики, який не виходив би із нетрів нарйдньої
I психології.
Я кажу про письменників, поетів і музикантів тому, що
і нарід найбільш виявляє себе в мові й музиці.
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тирия, не
"я" ь » колективу. То і„ш"" .звв««и
ідуть далі, ширше 1
ктив1- відгук, але бажання такр8а’
бутоНіаИбДезперВечно буде, на що зараз ми бачимо чимало ПрИКл А
У Індивідуальні сть (себтоте, чого так прагнуть усі Мис^
сама Хю передбачає колектив, без якого індивід пепестає буї
індавідомістає одиницею. Очевидно, не в цьому домагання П0е5
та інших індивідуалістів і псевдо.ндивідуалістів. Безсумнівно те
що індивідуальність - це не що інше, як тільки усвідомлене
Відокремлення від загалу і то не випадкового скіаду, де всі члени .
складники не споріднені чимнебудь спільним (в такому випадку
і відокремлення не може бути, бо нема від чого відокремлюватись)
а від загалу,що зв’язує кожного свого окремого члена з усіма певною
більш-менш одноманітною психологією, більш-менш одностайною
психікою. Тільки при умові існування такого загалу ми можемо
визнати існування індивідуальности як певної свідомої одиниці.
Отже, зробімо висновки з того, що я попередньо казав. Інди
відуальність, яка прагне творчости свідомо, не може залишатися
без психологічного ґрунту, якай знаходиться поза її межами.
Цей ґрунт є психологія колективу, що приймає продукцію твор
чости і кваліфікує її.
В противному випадку (себто без кваліфікації творчости
загалом) твір мистця буде приступний лише авторові і тим самим
не буде існувати як реальність. Значить, поняття творчої індивідуальности необхідно передбачає існування колективу з психо
логією, спорідненою з творчістю індивіду.
Я почав свої міркування з другої половини наведеної аксі
оми і мушу сказати, що це зроблено мною навмисно з метою
чисто методологічною.
й іНлБи°пІТиіГТ-СТ-СЯ пот,рібним зв’яза™ два поняття колективу
вілХйпГппп К ТІС«о зв’язані в понятті творчости, хоч і індиспоїїнююк Рлв, нп “вленої тих психологічних моментів, які
наш людський гніт і якчасно В0Р0ЖІ сили. Так- є збудований

кх- в™жи 3

II

Той, хто народився і вперше свідомо
сказав Я, з того ж самого
волю, хай будТця^^^
права і його
не є загал
у всіх його формах, Я є те пт імппасивна. Я є те.
----що
*-----------близько розуміє його я жи’в^ир^Р- СТусться
загалом
і,
мабуть . •
,
тільки
для
загалу,
і
не
всі ба-;
жання загалу суть мої бажання
навіть, хоч биУяСбу1ДнайГяскрав'ішийЖУ од’Рватися від( НЬОГО, бо І
аияскравіший оригінал
ексцеї
-......і ексцентрик,
все і
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це психологічно зв’язане з загалом, бо те, що має моя психіка,
це є також і в психіці загалу, тільки, мабуть, воно ясніше скон*
центрувалося в мені, а сума цього і дає те, що називаю Я.
Особливо яскраво повинен почувати й почуває себе той суб’єкт,
що має здібність до творчости у всіх її можливостях, формах і
відмінах. Момент усвідомлення творчої актуальности природно
викликає у творця почуття індивідуальної окремішности, що далі
послідовно й логічно веде за собою визнання (мабуть, лише па
сивне, внутрішнє) окремішности і самотности. Гадаю, що треба
коротко пояснити те, що я зазначив у дужках.
Визнання себе самотним і окремішним не завжди є початок
реального відокремлення. В тому випадку, коли вдача суб’єкта
прагне суспільства й боїться самоти, почуття окремішности може
не зформуватися в свідомий потяг або в свідомий вислів, а може
залишитися лише в ступені напівсвідомого почуття, що міцнішає
й конкретизується тільки в деякі поодинокі творчо - самотні мо
менти надхнення.
Отже, суб’єкт, почавши творити і особливо почувши себе в
силі зреалізувати втих або інших формах своє надхнення, не може
вже повернутися до загалу без почуття своєї значности, своєї
відокремленості!. Творчий момент — це межа, яка одриває інди
відуума від загалу і навіть більше — підносить його над ним.
Я, мовляв, почуваю те, чого не почуваєте ви, а коли навіть
і почуваєте, то не так яскраво і не так напружено, а ще до того
Я і творю, бо Я маю здібність конкретизувати свої емоції, а ви
ЦЬОГО не можете зробити ТсК, як Я.
Це є рішуча грань; різка й безповоротна. Грань одмежування, грань, за якою починаються самозалюблення, самопіднесення
і всілякі інші само, ті, що виховують свідомість, індивідуалізують
суб’єкт, ставлячи його не тільки осторонь, але й вище від загалу,
або, як то раніш говорили, від натовпу, від юрби.
Можна сказати, заплющивши очі, що абсолютно всі без ви
нятку індивідууми творчої здібности (всіх напрямків художньої
творчости, бо про громадський, кустарний або про політичний
бік життя я не кажу) почувають себе вище від загалу, коштовніше;
при чому головним чинником в цьому факті являється момент
естетичного почуття, момент творчого надхнення.
Інтересно і дуже важно відзначити ще декілька моментів,
що відносяться вже не до індивідуума, а до самого натовпу. Чи
справедливо виховує свої горді потяги суб’єкт, чи не надто багато
зухвальства набирає він у свойому відношенні до колективу всіх
його форм.
Я рішуче стаю на оборону індивіду і цілком виправдую його
у всіх, мабуть, іноді дуже сміливих, але все таки справедливих
думках і поглядах,
ц
Не____
входячи в розглядання того, що то є творчість, і визнавши
аксіомою, що це є найвищий і найбільш коштовний момент
7
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Отже, повертаємось до того, що ми тількищо покинули,
а саме до народньої творчости. Тут ми з самого початку хочемо
зауважити, що ми знаємо народню, а не міжнародні) творчість.
Себто той колектив, що творить, є споріднений у власному
осередку ознакою народности, національности.
Таким чином, ми підійшли до питання про національність,
що я ставлю на чолі не тільки колективної, але й особистої, інди
відуальної творчости.

клад, зараз), ми безпосередньо перейдемо до вишукування
,
що є утвореного колективом якої б то не було форми чи
вої чи
то ЯКОЇ ІНШОЇ.
’
Безсумнівно,
що шукання здобутків творчости повинно
про
ходити в межах визнання їх певним колом людности, певною
кількістю людей, яка б могла не лічитись випадковою по складу
(наприклад, гурток фахівців) або прилюбною (наприклад, пар
тійні кола), а дійсно відбивала б у свойому смаку і в своїй оцінці
широкі верстви, не обмежені будь - якими ознаками, крім ознаки
мови в письменстві.
Ясно й зрозуміло, що в колективній творчостіі насамперед
повинні бути і методи інші, ніж у індивідуальній. Чи знаємо ми
ці методи?
Очевидно, ні, бо зараз їх тільки виробляють і, я підкреслюю,
офіціяльних
виробляють, а не творять, бо канцелярський шлях офіціяльних
Пролеткультів — це не творення1).
Значить, прийомів нема, що в певній мірі вказує на молодечість ідеї колективної творчости.
Але, може, ми тільки не знаємо прийомів, а продукція цієї
творчости є?
На жаль, і на це ми примушені дати неґативну відповідь.
Ми не знаємо в музиці або в малярстві, або в літературі щонебудь такого, що хоч у малесенькій мірі могло б нагадувати нам
колектив. Більш того, ми не знаємо такого творчого моменту,
вже сконкретизованого, на якому не було б будь - якої ознаки
індивідуальної особливости.
Тут, я знаю, деякі „знавці" вкажуть мені з апломбом на народню творчість, і тому на цьому питанні я хочу затриматись
трошки довше.
Відкладаючи аналізу цього питання на кілька рядків далі,
я повертаюсь до попередньої думки і хочу тут вказати, що твор
чий індивід, не зустрінувши в колективі тієї творчости, що він
відчуває в собі, не може розтанути в колективі, не може віддати
йому своє оригінальне, відмежоване від усього Я без боротьби,
і вірю, що найбільша небезпека для особи починається якраз
з моменту борні. Власне кажучи, борня іде весь 4ас, бо юрба
колектив^неохоче випускає з своїх рук право впливати на особу
але в цій боротьбі загартовується воля; і та індивідуальність,
Д,ЙСН° сильною в своїй творчості як пасив-
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1)Які будуть наслідки з цього, ми покищо нічого не кажемо, але гадаємо,
що навряд чи дуже добрі, бо творчість і напівпримусова програма („Ході вєсєлей", бо ми, мовляв, утворюєм радісне життя), на наш погляд, не дуже ужи
вуться .

Кожна людина — це лише момент, що проходить у своїй
психологічній особливості на загальному тлісвого народу, який
живе своїм життям, своєю традицією, традицією, котра склада
лася віками і котра, тому що вона будується на психіці, не може
бути порушена. Бо ми ж знаємо, що психологічна революція
завжди дає наслідком божевілля і що можлива лише еволюція
психіки. Таким чином, психологія народу — нації — це щось
тривке, стале й не легко підлягає впливам чужим, зовнішнім.
Навпаки, кожна національність завжди виявляє непереможне ба
жання впливати на других, на зовнішнє собі, прагне асимілювати
його, надати йому знайомі риси, щоб легше користатися ним у
свойому внутрішньому вжитку.
Для зразку візьмемо приклад із народньої творчости, так
звані мандрівні сюжети. Беручи тільки шкіц, тільки самі загальні
риси, які абсолютно позбавлені хоч будьяких індивідуальних
особливостей, народ розрисовує їх своїми фарбами, дає їм свої
кольори, надає всіх особливостей своєї психології, пристосовує
подробиці до умов свого життя і після такої переробки часто не
легко знайти те, що послужило первотвором.
Весь тваринний епос цілком міжнародній, я б сказав, уні
версальний (бо однаковий і в сучасних таїтянців, і в американ
ських неґрів, і в українців), в кожному із цих станів набуває
таких особливостей і таких „колер льокаль", що часто тільки
досвідчене спостережливе око одразу розбереться в тому, де за
гальна тема, а де місцева переробка і приробка.
Хіба треба нагадувати про те, що навіть штучну літературу
народ оброблює на свій смак („Бова королевич"; або просто на
гадаю Веселовського і його досліди над історією роману), остільки
велике в ньому несвідоме почуття необхідности асимілювання.
А згадаймо про музику; як у кожній нації один і той же му
зичний інструмент приймав своєрідну форму особливости, тісно
зв’язану з усім побутом (українська флояра і східня зурна).
Не вважаючи потрібним доказувати вже доказані факти про
мандрівні сюжети й про вплив національної психології на форми
вживання чужоземних здобутків, я хочу одійти на короткий час
від прямої послідовности думки й перейти до дуже важного
9

4

питання про те, чи дійсно народня творчість є колективна, як то
зараз цей термін розуміють, чи вона має інші форми, існує по
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ворення студії, їх буде розібрано, виправлено і, мабуть, навіть
закінчено кимсь іншим або іншими. Вечори
імпровізацій, коли
Вечори імпровізацій,
інтенсивний творчий процес прилучається до» ппевного моменту
і часто до призначеної теми, будуть звичайним
...... і явищем студії
пролеткульту! Вони будуть призвичаювати письменника ди
до нового методу праці „на людях", із співучастю других осіб,, при
товариській допомозі слухачів і співавторів.
Тільки в такій студії може бути написаний будь - який ко
лективний твір, відзначений внутрішньою одністю, художньою
коштовністю".
Не бажаючи входити в критику цих дитячих вигадок, можу
тільки сказати, що весь метод є не що інше, як невдале насліду
вання й примітивізація того процесу, що проходить у справжніх
народніх верствах, які творять колективно і знайшли до цього
вірний природний шлях.
У колективній творчості, як би вона не була „обколективлена", все таки момент ініціятиви й момент першого вислову,
себто сама акція, останній крок у конкретизуючому процесі
залишається за одиницю і мало залежить від ініціятиви колек
тиву, головним і поодиноким чином завдяки тому, що колек
тив не може мати ініціятиви по всій своїй машинній і складній
природі.
Отже, ініціятивна індивідуальність, та, що конкретизує свою
ініціятиву, ніколи не поголиться з тим, що це не її творчість,
а якогось там колективу. Можливо потім свій витвір передати
колективові на розгляд, на критику і на перероблення, але твор
чий момент залишається власністю індивіду.
Після того, коли пісня (скажімо пісня, бо це є одна з найрозповсюдженіших форм народньої творчости) переходить до уст
народніх, там починається повільний процес перероблення пісні,
що проходить по двох напрямках — свідомому й несвідомому1).
Проте і той, і другий шлях однаково індивідуальні, бо ініціятива й момент зафіксування знову таки виходять від окремої
особи і здебільшого нічого спільного з домаганнями колективу
не мають.
Коли, як ми тількищо вказали, індивідуальний твір пере
ходить до народнього вживання,*тоді наступає момент, про який
можна дійсно говорити, як про щось колективне, проте цей ко
лективізм природний і нічого спільного з наведеною цитатою не
може мати.
Той колектив, що починає перероблювати індивідуальний
твір, не буде в окремих своїх представниках дбати про індиві
дуалізацію.

*

інших
Назаконах.
це питання є тільки одна відповідь: колективної творчости нема, а є анонімна. На зразок того, що то є колективна
творчість і в яких вона формах може бути сконкретизована, я при
веду цитату із московського часопису „Пролетарская культура ,
№ 5 за листопад 1918 року.
Стаття зветься „Организация литературного творчества". (Чи
треба підшукувати більш неграмотної назви, де б у не менш по
творних комбінаціях сполучились машинність і творчість?).
„Пролетарська студія, що провадить працю в дусі соціялістичного ідеалу, видаватиме колективні твори, користуючися
зовсім іншою методою (очевидно, іншою, ніж буржуазною1).
Єдність цілого, сполученість окремихчастин, гармонія попереднього
пляну і виконання форми та змісту стоятимуть як основа студійної
праці" (стор. 24).
„Пролетарська студія хоче шляхом критики прочитаних тво
рів внести певний коректив (пляномірність) у творчість свого
ідеального (!?) співчлена. Вона втручається в ще незакінчену
письменницьку працю автора і очікує від нього якнайжвавішого
відгуку на свої нотатки й вказівки. Співчлени студії критикуючи
приєднуються до ряду елементів, що складають твір" (стор. 25).
„Літературну працю цих студій можна поділити на кілька
окремих моментів.
Перше — вибір теми, сюжету, завдання. Чимало авторів має
особливий хист підшукувати добрий сюжет і разом з тим абсо
лютно не має здібности щодо їх оброблення. Хай віддають вони
свої теми іншим. Хай теми й сюжети, а, можливо, й окремі ча
стини цих сюжетів (сцени, картини, епізоди, окремі типи й ком
бінування), надходять до студії. З цеї скарбниці намірів користатимуться інші студійці, ці теми розроблятимуться тоді, хто
почуватиме до цього потяг. Самі теми будуть обговорювати і кри
тично оцінювати.
Тут же буде намічатись форму, яка ближче підійде до тої
або іншої теми, звичайно, в самих загальних рисах. Один сюжет
підійде до драми, другий краще використати для невеличкого
оповідання, ця тема гарна для роману та для віршу.
Беручись за цінування сюжету і його можливого розвитку
в тій або іншій формі, літературна студія тим самим стане на
шлях конкретизування наміру, на шлях письменництва
Тут же, на засіданнях студії, якінебудь теми будуть втілені
в літературні твори. Студійці тут же, в сусідній кімнаті, наки
дають вірші, оповідання, шкіц на намічену тему, і ці твори ще
недороблені, ще незакінчені, буде винесено знову таки на обго-

г) Я вважаю за можливе в цій статті не з’ясовувати ріжниці між цими
двома формами, бо для нас тепер важно розв'язати лише питання, яке лежить
зовсім не в цій площі.

*) Примітка авторова.
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Навпаки, перероблюючий пісню, завжди матиме на увазі,
чи нове, що він хоче внести, відповідатиме загальному смакові,
загальному світоглядові, чи зможуть це відчути слухачі в цілому,
а не кожний зокрема. Інтересно, що колективне перероблення та
кої форми ми зустрічаємо якраз у тих піснях, що їх співає перед
слухачами виконавець фаховець. Тут дійсно можна вказувати
на колективізм, але природний і народній. В цьому колективізмі
нема елементу клясового або партійного, нема елементу юрби
механічно сполученого гурту людей, де кожний виявляє свою ін
дивідуальність, є лише зв’язуючий елемент, який зветься націо
нальна психологія.
.
Випадковість, яка не може утворити нічого гармонійного,
в колективно - народній творчості абсолютно не може відогравати ролі.
Пісня, що оброблена з кута зору національного колективу, буде
зрозуміла і відповідатиме не смакові гуртка, партії, кляси або• що, але дійде до самих глибин душі кожного з представників
тієї нації, котра є чинник і орудник у процесі творчости. Наші
„думи" зрозуміє кожна людина, яка хоч у невеликій степені
знає українську культуру, відчуває український національний
світогляд.
Незалежно від всіляких поділів суспільства на.самі різне
соціяльні форми, те, що утворив народ (як колектив), відчує кожні
українське серце.
А чужого народ не прийме і відкине. Хіба не буде дока
зом для моїх думок той факт, що „биліни" так званого „Київ
ського циклу" співають не на Україні (хоч нібито вони ціл
ком— і територіально, і історично — зв’язані з Україною), а
десь у Московії, в північній державі, і там так обробили укра
їнські події й українських героїв, що „Владимир Красное
Солньїшко" переважно нагадує якогось з московських царів, а з
українським ні з чим нічого, спільного, крім назви Київський,
не має.
Народові нічого не можна нав’язати, бо все, що його націо
нальна психологія не зрозуміє, він або переробить, перетворить,
або зовсім відкине й зречеться. І ще більш того, хочу сказати, що
навіть та індивідуальна творчість, яка одірвана від психології,
традицій і світогляду народу, нічого не варта, бо така творчість і
вся її продукція як певна цінність умирає і зникає з обрію куль
турного життя разом із смертю творця. Національність диктує
свої вимоги індивідуумові і не дивно, що ми не знаємо безна
ціональних культурних творців або міжнаціональних. То інше
питання, оскільки легко вживатимуть той чи інший здобуток
творчости інші національності, важно те, що творчий момент
був збудований на ґрунті національного народнього духу
иигк^ЄяВЧгри-0 Й Ф.ранко бУли не вии*е ВІД свого народу, не дивля
чись на геніальність одного і рідкісну талановитість другого.
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Пушкін, Толстой, Ґете і Шекспір суть не що інше, як тільки геніяльні виразники своїх народів і їх національних потягів та до
магань. їх індивідуальність тим самим абсолютно не порушується,
і Х£Й боронить мене бог від замаху на їх особливості, не тільки
національні, а й персональні, особисті, суто індивідуальні.
Одначе, треба зауважити, що не кожна людина одним своїм
походженням є вже прив’язана до свого народу.
Африканський мурин, що виховувався десь в Европі, і на
решті після великої внутрішньої роботи під впливом європей
ської філософії (англійської абощо)
сам утворює якусь філософічну си- г
стему, ні в якому разі не може бути •
своїм світоглядом віднесений до му- і •
ринської національн сти. Філософія г
його по своїх вихідних джерелах буде :•
англійська, хоч і філософія мурина. Н
Цей приклад, мабуть, особливо к
різкий, тему що ріжниця в ступені л
розвитку ДВОХ наведених культур дуже ь:-.
велика, проте вірність ґрунтовного •;
■ .
'
• .
’
І
принципу залишається справедливою. £ .
У нас на очах зараз є велика резмірами нація, яка має претенсії ска- ! -з:
з
зати нове слово в культурі, ще не
утворивши своєї власної, а разем із •
КИЇВ
тим зрікшися всіх попередніх куль- '
турних здобутків її. Ми говоримо !
про Московію і в цьому разі цілком
приєдн 'ємось до московського народу який ще не мав досі своєї
культури, а її заміняли йому до часів революції покидька:,
покидьками з західнього столу і псевдоіндивідуалістичними витребеньками , починаючи від псевдоклясицизму й кінчаючи футуризмом.
Трагедію культури переживе завжди той народ, якого зре
чуться його творчі індивідуальності і, відкинувши зі зневагою
стихію, стануть лицем до чужого й насильно насаджуватимуть,
не вважаючи на психологію й світогляд народу.
Я не хочу входити в межі суб’єктивної оцінки деяких фактів
і тому по можливості уникаю наведення конкретних прикладів
і тільки в дуже рідких випадках я вважаю можливим підтвер
джувати свої думки конкретним зразком. Зараз я, продовжуючи
свої попередні міркування, знову хочу повернутися до свого
зразка з мурином - філософом.
Очевидно, що тільки почуття спільного психологічного ґрунту
може віднести не лише людину, а також і її творчість до певної
’ національної групи. Бо й справді, чи можна ще де знайти такий
самий широкий об’єднуючий принцип, як нація, в якому б не
ставилися хоч будь - які межі для творчости. Всі інші поділи
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людности на групи, кляси тощо^^“ї^уїсобу^лЬШе обмежуюємих ними осіб і тому накладають н
Р’ У
чого абсолютно
чих обов’язків, наприклад, „кпясові інтерес •
. такого
не має нація. Отже, ..національні
Ртільки ВИтрами ще не чули, а про перше заРаз с™
творців, ЩО вони почають атраменту, щоб тільки Р . 5ОООТЬбу кляс, виховування
винні у своїй творчості мати на увазі, оор
у
“““"так™
"у’ вїаношен'ні
»«
. відзяя»™ д“»м«тн. обидва дуже еу«. обидва однак».»
прикрі. Перший — це замах несвідомого натовпу, що не має с <зго
обличчя, на індивідуальність. Другий момент
значно ширше. Я бачу в ньому перемогу матеРІЯЛ‘’пНі°‘
над духовною, власнр не перемогу, а настирливі, упер
й перші бойові кроки.
м
т“вогі,л
Індивідуальність здушена колективом, який знає лише мате
ріальний бік життя і принципово нехтує духовним (машинність
штамп, загальні мірки повільно просотуються в наше громадське,
потім хатнє, потім персональне життя й нарешті беруть у полон
усю душу індивідуума, пропонуючи йому замість важкої творчої
роботи творчість колективну і заздалегідь ухвалену пошлість.
Цій факт є страшний, бо ми багато вже маємо ознак того, що твор
чості в мистецтві загрожує небезпека. Матеріяльна культура (ми
кажемо не про матеріяльиий добробут, а про самий потяг, про той
принцип, який ставить сгбі зараз людність, котра воліє іти шляхом
переважно кінкретно раціональним, нехтуючи абстрактною фі
лософічною думкою зараз остільки заполонила психологію мистця,
що самі абстрактні форми мистецтва, я.^ поезія і особливо музи
ка, вжезасмічуютьсямашинністюйфабричнісію.Згадаймо потворно
диких клікуш футуристів, що не витримали вражіння від машини
й збожеволіли, і останнє-слово музики н’мья Штравса, в якого
є все — і вівці, і вітряки, і коні, і хатній родинний галас (ЗітрИопіа ботезііка), лише нема музики як такої.
Отже, повертаймось до народу. Наш народ ще не знає машини,
а коли й знає її, то вона ще не в силах засмітити його уяву і його
психіку остільки, щоб стати на чолі його духовного життя. Скажу
і більше, матеріяльна культура не в силі знищити національне
обличчя народу, і тому ми так сміливо ставимо поняття національности як щось постійне, стале і незмінне.
Виходячи з такого принципу, ми не можемо нічого іншого
знайти мистцеві, як виправдання його творчости національністю.
В своїй коротенькій і стислій статті я навмисно оминув вирі
шення і навіть обговорення питання про те, що є національність
де межі впливу нацюнальности на. мистця і ще декілька інших
питань. Зроблено це мною з метою, щоб уникнути побічних балачок
і разом із тим більш - менш послідовно викласти свої думки по пи
танню, яке зараз стоїть на черзі біжучогочасуйвимагає вирішення.

Її

М* вважаючи потрібним полемізувати (полеміка лише роз
палює, не доказуючи), бо поодиноко можливим засобом до пере
конання — поглиблення в питання, а разом з тим, заздалегідь
передбачаючи, що мої погляди викличуть не один докір і не один '
полемічний вигук, визнаю необхідним зазначити, що ті скороспілі
погляди, на яких будуються принципи так званої „пролетарської
культури", остільки незрілі, що з ними полемізувати неможливо.
Таким чином, зрікшися наперед усякої полеміки, я закінчую свої
думки аксіомою, яку я поставив у самому початку, замінивши
лише слово загал словом колектив і додавши поняття національности.
Творчий індивідуум тільки тоді може творити, коли визнає Д/' /
себе істотою вищою над колектив і коли, не підлягаючи колекти- .7/
вові, все таки почуває свою національну з ним спорідненість. ч
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Ю. Іванів - Меженко

(„Музагет“, 1918)
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ПЕРЕДМОВА ДО „ЧЕРВОНОГО ВІНКА"
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Згадуються дві картини, що бачив їх ще за мої молоді роки
десь у музеї, якого ім’я забув. Велика буря на морі хвилювала
води, змішала їх з небом, бризки, мов виклик, піднімаються в небо.
Хмуриться небо, безсиле побороти хуртовину. Воно жиє в уні
сон з хуртовиною. А друга картина — небо розправляє зморшки
свої, стурбоване море ще не заспокоїлось, вже проглядує радісне
сонце. Таке й життя зараз, така ж і поезія. Бурхливе море, війна
з бувшими богами, протест проти бога і людей за людське щастя,
муки в ім’я радощів, гнів ради веселощів. Чудна гармонія із сліз,
зойків, поривань у височінь незадовольняємих жадань і нелюд
ських* гордощів.
Народ - титан рве небо, хоче розкрити його тайни, хоче ба
чити зорі, оволодіти світом. Тіла напружені, ллє кров гаряча,
в муках радісну творчість і мука в радісній творчості. Ні, ні, за
довольнитись сталими формами, старим оджившим змістом не
можна. Не треба традицій, не треба минулих святощів, тільки ди
витись уперед. Рятунок тільки в будучині. В. Еллан „вже щасли
вий, що може кропити рубінами крови тернистий свій шлях в ім’я
будучини" України. Він рве з минулим, бо воно „тягне до землі
і невільно шугнути в майбутнє". І в цей момент, коли ввиджаються
йому „угорі червоні зорі", поет не хоче спокою, він рветься в жит
тьову борню. І не одни він, бо йдуть маси. Ви пам’ятаєте, певно,
картину Пювіс де - Шаваня „Від’їзд Ґалла"? П. Тичина дає по
дібний малюнок, тільки масової енерґії. Матері прощаються з
від’їжджаючими на революційний бій дітьми. З молитвами вони
звертаються до неба, між тим падає пил, замовкає річ, потухає
вечір, сходить ніч на землю. Хай молиться мати< їй незрозуміло,
може, що її син, „як умирав у чистім полі, слав усім привіт".
Зате ж, як каже Кобилянський, „горить зоря воскреснувших чу
дес! „Гей, не один пропав борець в тій славній боротьбі". Зате
порога нового життя досягли,— признається Попів - Найда,—
„безліч пішло в небуття" за те, що, „на всесвіт прогнавши бурю,
несли ключі повстання заснулим". Ця борня повна крайніх про
тилежностей, у ній „люди шукають похмілля", життя наше
повне „божевілля й мрійних оман". Задумливо на нього дивиться
дм. Загул, а Чумак признається, що в нього „дві душі: одна шукає
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бурі, а друга — блакитного спокою". Але і_в тому спокої почува
ється лише припинений рух. Ось „свічечка несміливо зажмурює
очі, хтось молитву нечутно шепоче", старий - старий дід, ніби не
хоче слУхати казки ПР° зіроньки, а й туже одночасно по весні,
по її вільному подиху. І до тої весни кличе Чумак, кличе „кинути
доми земні" , кличе кинути „сумнівиночі", „творити блиск і день",
стати на роботу негайно, зараз же. Життя нужденне,— свідчить
Заливний,-вжиття тяжке, та нічого не вдієш. Коли хочеш жити,
візьми його, поверни по - свойому, не клади надій на других,
будь самостійний, май „своє свічадо" —вчить Михайлович Гнат,
„не користайся чужим, твори!"
Невпинний заклик до активного життя, до борні, до творчости — основний мотив нових наших поетів. Тут і оратор Ел
лан, і скептик Загул, і геніяльний Тичина, і нерівний Чумак,
і скорбн ій Заливчий — всі сходяться. Вони зачаровані процесом
життя й революцією і складають йому дитирамби.
Навіть такі, як Лебединець або Корець, що з болем шукають
нових слів, і ті й іуть тим же шляхом.
Всі новітні поети наші, мов камені самоцвіти, переливаються
різними барвами. Але, як квіти всякого кольору, зв’язані в один
вінок, представляють гармонійне ціле прекрасне, так і наша нова
література — краса й сила.
Ще не спробувані всі струни на їхніх арфах, ще маємо тільки
окремі дзвони, але, без усякого сумніву, роздадуться ще нові
акорди і, різні, вони перейіуть у чарівну музичну фуґу, котрою
буде зустрінутий завтрішній день, коли небо стане ясне й сонце
ласкавим світом обійме тих, хто сьогодні бореться за щастя всіх,
за те, щоб людина стала богом.
„Червоний вінок" складається із творів співців українського
народу - титана...
.Червоний вінок", зб. творів
новітніх українська с письмен
ників.— 1919 Одеса.
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Корабель без гребел, без щоглов і чайм стародавніх.
А керма правує:
Ліворуч!
Ліворуч!
Там на обрії ген - ген верхів’я гірські і столиці всесвітні.
Сам великий Гефест кує’ в своїй кузні биків мідянокопитих.
зубами°ТЄНЬ ГЄроїв 30Рють ними поле ' засіють драконячими

Покохають героїв чарівниці Медеї, і з того засіву великого
які велетні позростають!

НА ЕЛЕКТРИДИ
(Інтерлюдія)
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Вирушили герої.
Агов!
Не Адмети, Геракли й Тезеї.
Не жмінька.
Ні!
Івани й Грицьки, Степани й Сидори і всякого люду багацько.
А все таки —
арґонавти!
І не якогось - то золоторунного барана по тих Колхідах шу
кати, а нові світи творити, нові землі знаходити.
Нові займанщини!
І не за тридев’ять земель, а тут таки, в себе під носом, на своїй
рідній землі предковічній свою долю кувати. Зате думкою
цілі всесвіти обіймати, всі надбання віків своїми зробити.
Море бурхливе.
Островів довкола багато ворожих на шляху. Скель семплегодських. Страшних отих птахів стимфальських.
Гарпій!
Відьом отих пак, що прудкіш вітру літають і муки людям
завдають, і їжі скибу однімають.
Оті потвори, оті втілення завірюх і емер,ти й розкладу.
Чи вони гарні, як в Гезіода, а чи страшні, як в Есхіля,
однаково Гарпії.
■
Однаково відьми.
Та зате є в житті й інші сили. Світлі. Прекрасні. Щасні, як
молодість і вічна творчість.
О ви, нереїди, п’ятдесят дочок Нерея, онуки Океану, німфи
веселі, що з глибин морських на поклик потопельників до
помагаєте!
Уславлені від поетів Амфітріто й Фетідо! Веселі дівчата,
що їздять голісінькі на дельфінах та тритонах.
Вам пам’ятника споруджено в храмах героїв старожитніх.
Ви — світлі сили морські.
Море бурхливе.
18

*

Л іторганізація „Гарт"

Які звитяжці!
Але вони не злуватимуть між себе, не сваритимуться, як ко
лись.
І не вертатимуть герої домів, і до Колхіди не поїдуть.
Нова тепер путь, і до іншої мети правує керма загальна.
На бурштинові острови!
На Електриди!
Що?
Сирени?
Дарма. Вже дзуськи.
Вже не занадять вони своїми словами улесливими та зрад
ливими. Своїми співами принадними. Годі. Минулося.
Вже вчені.
Вже на все ваше нам позакладало.
я*
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Одисеї новітні вбережуть своїх подорожніх.
й остовпіти,
І муситимуть сучасні сирени так само кинутись у море
у скелі повернутися.
...Гей, ви!
Орфеї!
Бояни!
Скальди!
Кобзарі!
захищайте подорожніх: од солодких, отрут
Хистних,
свій показуйте , ........
_ ,
пісень- сирен
старого ЖИТТЯ, СИреН ПОГребних,
принадних
НОГО плачу й жалю за тим, що минуло, що доживає вік,/що заи,._ _у
А..........ну!
у! Утніть
нової!
суджено на загибіль. Анум,
Утні> нових
арґонавтів через
Фетіди й Нереїди, проведіть корабель
Сціллу й Харібду сучасности!
На приструнках рідних кобз заграйте. До самої глибини душі

народньої промовляйте.
Серця звеселіте!
Приходьте!
„
Чекають на вас!
Шукають вас!
Зложіть нові епопеї нової боротьби. Нові казки і леґенди.
Виходьте геть з кім? ат під небо блакитне. Червоні заграви на
небі. Дерева вибруньковуюся!
Весна!..
Есхіли,
Софокли, Евмени, Пізандри, Флаки й Піндари!
Хто там^ ще?
Заводьте, заспівуйте веснянки.
Укладайте новітні гімни пітійські.
Про те, як нові арґонавти та їхали
На бурштинові острови,
На . Електриди!
В. Коряк
(„Мистецтво” Л? 7, 1919)
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ПРОЛЕТАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО
(Тези Гната Михайличенка на доповіді Всеукрліткому)

Старе, буржуазне, мистецтво, зокрема поезія, було мисте
цтвом байдикування, празности, мистецтвом святкової лінії.
Нове, пролетарське, мистецтво — це мистецтво праці, поезія
праці, велич праці, велич її досягнень, захоплення процесом праці
і її всеохоплюючою чинністю.
Жодної п’єси на сцені ми не бачимо в процесі роботи. Праця
(і то здебільшого несправжня) окремих персонажів, коли іноді
і трапляється, як випадкова, нічим не зв’язана з розгортуванням
події п’єси, то не зміняє загального тону байдикування дієвих
осіб. Ми не тільки не бачимо їхньої роботи, але здебільшого
навіть не знаємо, що могли б вони робити і чи взагалі пра
цюють вони.
Дев’ятдесят дев’ять (99) (!) відсотків поезії („лірики") бур
жуазної епохи оспівують ідилічний спокій, нічогонероблення,
байдикування. Те з найбільш влучного, що поетизує працю, не
являється характерним, воно є або поезією дрібнобуржуазного
індивідуалістичного господарювання (як чистий приклад — ко
совиця), або в значній мірі і зародками пролетарської поезії (ко
валі, ткачі і т. д.). Часто ж це є гідне обурення проливання кроко
дилячих сліз над працівником або віршована агітація.
Буржуазне мистецтво розквітло з паростів февдально - ари
стократичного мистецтва, коли нічогонероблення, вічне святку
вання вважалося нормальним станом, хвальним ділом. Згідно ж
розвивалася лицарська поезія, коли лицарювання і війна вважа
лися також за нормальну і хвальну працю. Сюди треба віднести
патріотизм як опоетизування воєн за батьківщину і самої бать
ківщини як найкращої.
У наступний за тим період буржуазного ладу психологія
щодо цього змінилася, але стан речей лишився старим. Буржуа
зія прагнула до нічогонероблення і вічного святкування, яке
отруєно їй клясовою боротьбою пролетаріяту і з яким вона хова
лася. Ці свої устремління вона опоетизувала, над устремліннями
пролетаріяту, як свого клясового ворога, вона глузувала, призи
ваючи всьому громадянству погляди на це, як убійчу пошлість,
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яка не може бути мистецтвом,^ ^^стецтва"010 . Вона система-

тично профанувала пролетарів*“*
ого устрою громадського
Буржуазія, форми капіталп
що бул0 Пр0ДуКТ0М цього
життя завдавали тон мистецтву.
•
систеМатично підбираі не перечило цілям, поставле
я і пускалося в хід. І, налося, підтримувалося, підбадьор
систематично не пропувпаки, все, що дисонувало з ц. ,1
я сам0 собою,
скалося, придушувалося, занед у
собою майже порожнє
Пролетарське мистецтво м п здибується з законсервовано
місце, не має кадрів своїх мистц ,і У
зміст мистецтва
ворожими поглядами суспільства
суспільства на оси
пролетаріяту — поезію праці.
Пролетарським мистецтво^ "^и’пивпл^воТще0 н£
' ником - пролетарів. Робітник може т Р
; „ечі ворожої
/позбитої буожуазної епохи мистецтва — мистецькі речі ворожої
позоутої оуржуазної с
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МОже дати зразки пролетарйому кляси і навпаки — не рооїтник
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Як загальним твердженням, все ж має бути
пролетарське
мистецтво - мистецтво пролетаріяту і головна вага творення його
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спаде на сили самого пролетаріяту.
Буржуазія не сама творила, вона здебільшого примушу
вала до послуговання собі проміжні соціяльні, угруповання
т. зв. ітнеліґенцію, пролетаріят розумової праці, задаючи їм за
гальний тон. В пролетарок■ ому мистецтві цей загальний тон буде
завдавати пролетаріят, прим, сивли працювати в цьому напрям
кові всіх останніх — шляхом приро; ного витисненгя з мистець
кого ринку творів чужих або ворожих його клясовимустремлін
ням, оскільки пролетаріят явиться головним споживачем у ми
стецтві.
Революція духу (і мистецтва) є затяи ним процесом, який
з’являється лише в наслідок революції соціяльно - економічних
взаємовідносин, а тому остаточних форм пролетарського мистецтва
відразу бути не може.
Перший період творення пролетарського мистецтва можна
схарактеризувати, як період навідування старих форм мистецтва
в приложенні їх до пролетарської революції.
Поезія революції не є тотожньою річчю пролетарської поезії.
Крім опоетизування революції під поглядом старого буржуаз
ного ладу, треба зазначити поетизування самоцільної революції,
оскільки вона в теперішні часи для цілих пролетарських шарів є
щоденною працею, заняттям. Переходова доба пролетарської поезії
неминуче утворює спадкоємну бойову поезію, поезію червоної
війни, яка має лише формальну ріжницю від поезії буржуазних
ВіТТпТУ патР'О™чних) воєн і яка є не тільки неминучою,
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Пролетарське мистецтво є тоді чимсь іншим, а саме мисте
цтвом, що залишає за собою дотеперішню філософію цього слова
і змислу (яскраво виявлена образність, музичність. захоплююче
гармонійне піднесення людських почуттів і т. д).
Маючи в сво й основі працю, рух, громадський колектив —
пролетарське мистецтво не може не відбивати в собі озн к особи
стого відчування і виявлення індивідуальносте творця і постільки
являється індивідуалістичним.
Пролетарський індивідуалізм від
■ буржуазного різниться тим, що він
стремить не від громади, як цей
останній, а до громади. Пролетарське мистецтво стремить стати масовим, як
АПГД>ДТ'.Ї>ІІОЛ||1СТНІЬКІІП ІІІ/КННЧІК;
’
’ .укі>\і(ісокйь.<ії,к.ціі’ &гукі>діткомд.:’ ; '
докончою передумовою дальшого його
поступовчння, а отже практичним
висновком з цього буде щось по
дібне до гасла—мистецтво на вулицю.
Мистецтво не терпить машині
зації в продукуванні й перестає бути
мистецтвом, але машинізація змісту
є один з невідлучних елементів проле
тарського мистецтва. Свідомий своїх
Травень'ч. 1.
клясових устремлінь, пролетаріят мароку 1919. Київ.
шинованої праці неминуче опоетизує
її. І справді, що може бути вели
чніше цього? Поетичніше?
Пролетарське мистецтво має знайти віднині, забити в один
такт з тактом праці.
Творячи нове мистецтво, пролетаріят мусить дати йому не
тільки новий напрямок змісту, а й поставити собі завдання нових
форм його виявлення. Крім рими, ритму, музичности, гармонійности ліній і рухів, є ще творчість слова, словотворення.
Словотворення в тих формах, які воно прийняло в останні
часи агонії буржуазного мистецтва, є не тільки нездоровий прояв
занепадної інтелігентщини, але і невірний в своєму напрямкові.
Словотворення пролетаріяту має на меті не конкуренцію новослівних вибриків, а певний історичний і психологічний ухил
до створення в далекому майбутньому живої інтернаціональ
ної мови.
Під цим поглядом газетна мова має повні права горожанства
в пролетарській поезії. Роздвоєння між загальною поведінкою
і мистецтвом, як це помічалось у буржуазії, у пролетаріяту
не може бути. Йому немає чого ні ховати, ні підмальовувати.
Більшу ролю в творенні пролетарського мистецтва мусить
відіграти не слово, а мова, на якй це слово сказане. Маючи за да
леку провідну зірку червону інтернаціональну живу мову, мусимо
ствердити, що шляхи до неї лежать тільки через національні мови.
•
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Навіть більше, будучи вВ основі мистецтвом інтернаціональ$ ним, пролетарське мистецтво до
ДО завершення
завершення свого
с_:"" інтернацюналь- ного єства може дійти через шляхи національні не тільки по

формі,
а і по змісту
і його відтінкам.
Пролетарське
мистецтво
від буржуазного з цього боку різ
ниться тим, що воно не тільки не знало, а навіть не може знати
доби націоналістичного розквіту з ухилом до сепарованости.
Буржуазний інтернаціоналізм в мистецтві є занепад (націона
лізм), пролетарський — здоровий зародок майбутнього розквіту,
який випливає з самого єства пролетаріяту і його клясових праг

нень.Патріотично - націоналістична течія в теперішньому револю
ційному мистецтві в Росії є тимчасовий нездоровий намул на про
летарському мистецтві, принесений чужими пролетаріятові, ін
телігентськими дрібнобуржуазними елементами.
Взагалі ж практична постановка творення пролетарського
мистецтва, зокрема, українського, повторюю, можлива лише в
конкретних умовах життя даної нації, але про це я не мав говорити
в цьому своєму докладі загальнопринципового характеру.
(„Мистецтво", 1919, ч. 1)

І

ДО ПРОБЛЕМИ ПРОЛЕТАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА
(Теоретичний шкіц)

І

Було б не природним, коли б соціалістична революція, змі
няючи суспільні відносини і економічний лад, не принесла одно
часно свіжого подуву вітру і в царину культури духовної, зокрема
не викликала б революцію в мистецтві, в дусі і методах творчости.
Проблема своєрідного, окремого пролетарського мистецтва під
час революції з переходом всієї влади, а значить і проводу в культуробудівництві до рук пролетаріяту стала перед нами на ввесь зріст.
Сотні піонерів, новітніх аргонавтів, а інкрли і просто флі
бустьєрів від мистецтва, кинулися шукати нового золотого руна
таємниць пролетарської творчости, пролетарського мистецтва.
Масовий характер революційного духу — туманно, загально,
але вже намічає свої шляхи. Колективізація праці, усуспільнення
усіх засобів., принципи комунізму, на яких має будуватися вся
різногранність, багатотонність прийдешнього життя — провід
ною зіркою освітили шукачам шлях до мети. Цей шлях злиття
творчости з людською масою, колектив як джерело творчости —
і як об’єкт впливу. І звідсіль пророки — колективізм у мистецтві,
проповідник культури спорідненої з людською мінливо - постійною
хвилею. Звідсіль—труби і тімпани, оди і гімни на честь нового
мистецтва, новоїтворчости, творчости колективу, а не одиниць, інди
відів. А інколи, часто, разом із урочистими оркестрами, трафаретмодного (ще не відкараскались від „моди") — мотиву з найнові
шою цидулкою: „Пролетарська творчість".
І фанатики - інтелігенти, ідеалісти з самозадоволеним „ко
лективістичним" виглядом, кидаються у вир експериментів по
утворенню студій колективної творчости, сподіваючись віднайти
нові Америки.
II

Але, будуючи нові теорії, мусить відходити від існуючого —
і тільки так.
В даному ж питанню мусимо суворо розмежувати два різних
поняття, які часто плутаються і вживаються одне замість другого
■ ч
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наворотами і
не в міру ретельними — але обмежено вдумливими
ЇХ
спершу, Ніж говорите про
точно визначити значіння двох понять. <
творчість колективістична.
топлення безКолективна творчість - це творення гуртом
посередньо колективом. Так творили свої ПІС .
стоофу за
дикуни, що в пориві спільного екстазу імпровізували строфу за
строфою круг таємничо - теплої варти. Можливо,
Р відро.
тично, що колись знову безпосередня творчість к
У
диться при найвищих досягненнях техніки в царс
У
’ пчим
можна буде навіть спільно думати, і не знати межі
почасти
думам. Але зараз — зараз тільки деякі галузі мистец
й
можна було б віднести до творчости колективом, гурт
Д .
Театр, балет, хор, оркестра (симфонія) — це все галузі,
артисти разом всі творять одне спільне, одну мелодію. Але п
рюємо і це тільки почасти, поскільки найталановинші співаки,
актори, музики—все ж разом із тим виконавці задуманого одним
власне, творцем твору — і скоряються паличці дириґента. Проте,
в так званому „прикладному мистецтві" — коли в цих галузях
мистецтва ще можна уявити собі бодай туманно якісь обрії, то в
інших, як у поезії, малюванні й т. п., трудно навіть представити
можливість близьких і значних досягнень і революцій методою
колективної творчости, творення одночасно і безпосередньо гур
том людей.
Творчість колективна в мистецтві, коли не відійшла без по
вороту в минуле, то навряд чи й відродиться. Але коли творчість
колективу безпосередньо й примітивно не є чимсь конче необхід
ним і неминучо - зміняючим старі форми, то це зовсім не є, що ко
лектив не може і не здатний нічого утворити.
Навпаки, лише колектив може творити. Чим більше і геніяльніше твір, тим дужчий колектив, який являється його творцем.
Проте, гурт людей, група, нація, кляса, вселюдство — не
творять нічого самі, безпосередньо, а через індивідів, які най
яскравіше схоплюють і відбивають думки та імпульси колективу,
виразником, формулятором думок якого вони є на поверхні.
Така творчість колективу через найбільш яскравих, найбільш
виразних своїх представників- індивідів і є творчість колекти
вістична.

і

IV

Колектив — не єсть точна математична величина. Колективи
різні між собою по силі й глибині завдань і по об’єднуючих
принципах.
Чим могутніше колектив, що висунув творця, тим ширше
діяпазон творів, тим глибше вони сягають, тим безсмертніше і
„геніяльнішс" вони. Група людей, каста, нація, кляса і, врешті,
все людство — ось драбина головних щаблів колективів у їх по
рядкові від найменшого до найвищого і найбільшого.
По цій градації можна було б поділити творчість мистців на
відповідні величини: мистецька творчість групова, кастова, націо
нальна, клясова та вселюдська.
Але наперед мусимо зазначити, що такий поділ був би чистою
абстракцією постільки, поскільки в кожному талановитому творі
єсть кілька елементів від різних „щаблів".
В суспільному житті немає групи, нації, кляси, математич
но - викришталізованої, незв’язаною з іншою категорією.

III

н

Самотна соснина в полі, бодай висока, але не довговічна й
квола.
...... Навпаки, колективність живе соком, випаром гурту, маси,
яка виперла його наперед себе і йде за ним. Він — частка могут
нього організму-. Він дужий, бо його підпирає міцна стіна кре
мезних грудей. Він ,витончений, бо відчуває н.айтонші дрожі,
вогаму почувань і рухів-всього-колективу і мусить їх відбити, ви
явити— і він є екран, світлочутливий фільм, найудосконаленіша
грамофонна пластинка. Він різноманітний, різнотонний — як різ
номанітним є мінливий людський рух і гра морських хвиль..
Індивідуаліст - творець лише з власної крови, від свойого
відокремлення від маси .„Я"— дійсно існуючого чи уявленого? Ось чому його найкращі-твори безкровні, г анемічні. Найбільше';
найсильніше, що він може дати,— це крик розпачу, пісня туги,
але й тут первоосновою творчого імпульсу є колектив, за яким
несвідомо, втручаючись, тужить у розпуці душа одиниці.
Колективіст же вмочає свій пензель — через себе — в моря
живої крови минулих, сучасних і майбутніх поколінь. Він, од
наково, всіма фібрами нервів мусить відчувати: в своїх м’язах
гартовану пружинясту крицю м’язів прабатька—мавпи; в
своїх мріях—сни уяв дитини з м’якими рученятами,ясними й про-,
зорими очима; в своїх бажаннях — непереможне воління борця пролетаря; в своїх думках — будуючий генів інженера життя; в
своїх муках — останні корчі конання, в своїй любові — біль най- '
витонченішої еротики, і все, чим живе, дихає, рухається людська
маса, як вона відчуває, рухається, реаґує. Все це відбиває колек
тивіст-творець, бо він дзеркальна краплина води, що відсвічує
цілий світ.

Колективність — антитеза індивідуальносте. Колективістичність протиставиться індивідуалістичності й індивідуалізмові
як певній філософській школі.
’
Індивідуальність, це одірвана від маси, самотна одиниця
Вона не має ґрунту під ногами, сама покинута, без підпори Блукає
в нетрях власного „Я", розкладає його і безцільно гине. ’
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Але тоді, що ж таке колективістичне мистецтво, пролетарська
творчість, коли нема іншого справжнього мистецтва поза колек
тивізмом. Що то за Синій Птах, якого з виглядом переможців обі
цяють впіймати шукачі нових шляхів у мистецтві? Може здиву
ватися читач, оголошений „ура - пролетарським" тарабанінням
флібустоєрів від мистецтва, котрі нахваляються дати якесь абсо
лютно нове, абсолютно не схоже на все попереднє, окреме проле
тарське мистецтво. Звичайно, такі нахвалки й такі теорії — не що
інше, як плід нерозуміння завдань комуністичної революції й
ролі пролетаріяту в ній. Революція веде до нового суспільного
ладу, збудованого проте на уламках минулого, з елементів, що
входили в склад зруйнованого, лише в іншій комбінації. Чин
ники економіки, її закони не будуть усунені з нового будинку —
навпаки, всі складові частини скомбінуються так, щоб ті чин
ники мали найсприятливіші умови розвитку по тих же вічних за
конах. Будуть усунені лише ненормальності і хиби капіталістич
ного ладу — все ж позитивне, що складає невід’ємну частину са
мого життя, лишиться як основу нового, соціял і стичного ладу.
Пролетаріят, як окрема кляса— ненормальність капіталістич
ного ладу. Він іде до знищення кляс і усуває цю ненормальність.
Пролетаріят, як позитивно - творчий елемент,— основа нового
ладу, основний і складовий елемент Людства. Він не творить Люд
ства, він його очищає від поділу на кляси й інших анормальностей.
А тому він не утворює свого, окремого від загальнолюдського ми
стецтва, своєї культури, він тільки знищує перепони до їх розвит
ку, відкидає від них брудний накип вікових ненормальних умов,
сміття й забобони, занесені в них хорими і паразитними групами
Людства, нетрудовими клясами, яким не буде місця в новому житті.
Пролетарська творчість — синонім загальнолюдської, бо доля \
визволення Людства і його творчого розвитку нерозривно зв’язана .
з перемогою пролетаріяту. Даремно хтось би став на цій під
ставі зменшувати ролю пролетаріяту в творенню мистецтва, став би ■
відкидати значіння революції в мистецтві, що неминуче, яко
наслідок економічно - соціяльної революції. Не забуваймо, що
в попередні доби творчість найбільш талановитих виразників Колек
тиву була засмічена дріб’язковим, денним, хвилинним. Ці елементи
має відвіяти творчий дух в часи пролетарської влади від повно
цінного зерна — Мистецтва Людства. Крім того, не всі кутки все
світу пронизував творчий геній, приносячи туди плодюче насіння
і життєдарне тепло.Були такі глибокі льохи, такі темні гущавини,
що найщільніший промінь не міг до них досягти. І то було якраз
те, що стає краєкутовим камінем нового будинку — Царство праці.
Цю то дівочну царину ще має зорати плуг визволеного з золотої
клітки творця, заповнити прогалину в мистецтві образами руху,
праці, боротьби, яких нібито цуралося худорляве „мистецтво"

вражіння Д ^Ло"
Р
мяПрДае
РУ , для Все-

I чим менше в творі „людности", тим він ДОБІовічніший, ТИМ
більше він заслуговує на назву: мистецтво. Це не є, що твори
мистця повинні бути абстрактно - анемічними, відірваними від
сьогоднішнього, реального. Але в генія крізь „Сьогодні повинно
світитися „Вічно", крізь „Петро", чи „Іван" — мусить прозирати

„Людина ",
V

жен ^вірВ—Тколективам ?В Нап0рошуЄ?ьТяТЄмІмоволіритання^
лективкНяк биКвін тоагоНне^іХ?всТяїак7жен життєвий, гли-
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бинний твір — колективістичний. Це загально. Але ж єсть і радації колективізму. Єсть різні елементи, на які можна розкласти
всяку творчість аналізою. І тут першенство на право називатися
цим почесним* іменем належить творчості з найбільшим виявлен
ням найвищого ступеня колективізму. В тісному розумінні колекч тивом звемо Вселюд, Всесвіт. І колективним мистецтвом звемо
творчість загально людську, найширшу, найглибшу. З цієї точки
зору Шевченко, Пушкін, Гете, Українка, Коцюбинський, Ґорький, Толстой — колективісти. Лисенко, Вагнер, Скрябін — також.
Те ж — у малюванні, скульптурі і т. д. Само собою розуміється —
не цілком. Не колективісти, як хемічно - чистий вітвір — Шев
ченко - побутовець — нижче за національного борця.
Але типи загальнолюдські (мати, сестра) довше житимуть,
аніж не тільки національно - патріотичні, але й характерно - клясові. Толстой — письменник, мистець — колективіст. Як пропо
відник, він умре скоріше. Тут зустрічається каста — релігія —
Вселюдство. Різні елементи характерні й цінні для різних періодів
і стадій розвитку суспільства; але єсть щось назавжди сильне —
останнє, що робить Толстого колективістом. Це приклади —
МІЮІЬ
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буржуазії. Пролетарі?, при його перемозі, — цс локомотив, який
примусить у сто, в тисячу, в мільйон разів скоріше рухатись
колесо розвитку людства, це експрес творчости, який винесе її
в незнану далечину.
І не збільшують і не зменшують його ролю й призначення жер
ці „пролетарського мистецтва", які звужують все людське до
кпясового. відокремлюючи „пролетарсько - колективістичне" ми
стецтво від загальнолюдського, рафінованого, очищеного від клясової нечисти.
VII
Закінчуючи цей схематичний начерк, лишається сказати кілька
слів про зовнішні форми мистецтва, а власне, про „ школи його,
, зокрема нові і підновлені. Деякі з них претендують на гегемонію,
на 'вйклдочність в оновленню, „визволеного" мистецтва.
Йде боротьба/може,занадто серйозна, ніж того варта суть
справи між окремими течіями'в мистецтві. Цій боротьбі і цим те
чіям довелось би присвятити деяку більшу‘увагу й більше місця,
коли б зупинитися на розгляді їх детально. Це не входить в мій
плян зараз, а тому зазначу загальноосновне відношення до них.
Передовсім, не треба лише забувати, що зрештою справа йае про
форму творчости, не більше. Я не торкнуся тих „позарозумних"
течій в мистецтві,які ставлять форму творів над усе і поза всім,
пропагуючи якесь „мистецтво" без змісту („заумное творчество").
Нехай собі. Ми людикрови і тіла. Люди думки і змісту. І над усе,
перш всього.— зміст. А тому до суперечок між течіями треба під
ходити з одним критерієм: наскільки та чи інша форма передає
зміст; наскільки вона зв’язана із змістом, нерозривністю внутріш
ньої гармонізованости; чи жива вона й еластична, щоби не вмер
твити творчої думки мистця.
І тут може бути безліч оцінок, безліч поглядів, але вони мають
значіння не більше, ніж суперечки про вартість фарб різного
виробу. Ці суперечки врешті вирішує час. Не придатні до життя,
хоробливі, штучні, надумані форми, зробивши своє, гинуть. Також
як відійшов у безвіч єгипетський папірус, римські навосковані
дощечки до писання, відступивши місце для пера й атраменту та
ротаційній машині.
Чим далі йтиме поступ, тим більше мінятимуться зовнішні фор
ми творчости. Проте це не буде смертю її, як голосять репрезентан
ти клясової і національної творчости... Це буде невтримний дух
її, вічний розвиток, доки житиме основа всякої творчости — її
джерело.- Колектив, Людство, Всесвітнє. Кожен момент зміни
зовн.шніх форм творчосте - бадьоро й упевнено можемо виголо
сити: мистецтво вмерло - хай живе Мистецтво.

В. Блакитний (Еллан)
Твори. Повне зібрання.-ДНУ, 79:9
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Літературно - мистецька група
Ґроно, складаючи свій збірник, мала
на меті знайти, бодай хоч наблизи
&
тись до того істині ного шляху в ми
стецтві, який би відповідав духовній
структурі нашої доби великих соціяльних заворушень.
Ми вважаємо, що лишень гармо ЇМ®1 АК.'? V Й к
нійна синтеза всього утвореного досі
в сфері мистецтва могла б вирішити
це велике питання.
На мистецтво ж дивимось так,
що воно повинно бути засобом для
передачі почувань від людини до лю
дини, бути мостом між їх душами, бо
мистецтво є діяльність людини, в якій
остання зовнішніми проявами передає
свої почування другим людям поза ме
жами місця й часу, або, кажучи інакше, мистецтво є знаряддя для
зносин людей у сфері абстрактної думки.
Коли так, то мистецтво повинно бути зрозуміле для якнай
ширшого загалу, для пролетарських мас, тоді воно зможе відпо
відати вищесказаному положенню.
Кожний мистець має свої, властиві його духові форми твор
чости, має свій підхід до душ людських, до мистецтва, яким він
найлегше і найбільш ясно може передавати свої почування.
В мистецькій формі група Ґроно так само хоче знайти ту
гармонійну синтезу, якої вона шукає, і в інших складових части
нах творчости, знайти синтезу існуючих течій, взявши од них
усе найздоровіше, природне й відповідаюче принципові зрозумілости. До кожної течії буде підходити з такою міркою, з вимогою
бути, таким чином, засобом для зносин людських душ. Що лиша
ється поза тою міркою, обрізується. Всьому ж цінному робиться
гармонійний звід.
Найбільш визначними мистецькими формами сучасности

(Липень Ід,д р }
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(. перший — для передачі Псіь
• л та ФУТУРИЗЧ*_ об’єктивно - колективного в
ияР імпресіонізм та
другий
ЛІОдині, значить, ПОВИННІ
хологічно - суб’єкти в о >
природ»
наприклад, футуристи
мистецтві. І перш - орАГ мистецтва. А У
привдип до СИНТети_
"найти місце Й У витвр
читЬ, якр
наприКлад, сучасному
вкидають психологізм^ підійти- К°ли.положення футуристіУ
®ів. ґроністів 1 не " тові відповіді Юність, ВІДВага, любов до
революційному МОМ повинні бр-И 2 мілітаризму, ЯКІ не ВІДПоїцо елементами ПОЄЗрославлеНнЯ ВІЙН м д
а> не можуть бути
загроз, енергія, то "Р о м змагання
Гроно.
відають бУДШНИ40
. мистецькою РУовонайдена краса руху,
прийняті і Л1^Р ,Л знайшла відгук
зНИЩЄНня для знищення
б°
кми знищу“0’
швидку
. я ВІ
чуже для нас, як
я а
технічних засобів футут° йЛВОЕна прийняти
прийняти так само
положення, як зневага
АЯЯ кас ОГИАЯКВ,. 6о
ПрОПОВІДУ'
ДО жШ^и’Я‘<Ун Лю>ке бути зневаги.
-й ; привівши їх до
СЄрЄКшень діявши плевела в'ДГ’мистецька форма буде зад'огармонійної синтези новоутвдореі_
виконає те ве.

ЯК ДИВИТИСЬ НА МИСТЕЦТВО

Тяжкий час переживає зараз українське мистецтво, бо на
Україні на її теремі вже кілька літ і підчас війни, і в революцію
іде запекла боротьба, боротьба не словом, а кров’ю. Найтяжче
проходить соціятьна революція на Україні, де борються два
світи. Україна знову стала на старе історичне м:сце, де Схід сти
кається з Заходом, а через те що Схід і Захід ніколи не можуть? ?
поладн ти, Україна — „велика Руїна".
Проте, наш народ хоче бути Сходом, бо „ех огіепіе Іих"
Так! Ми тепер Схід, ми хочемо перекинути гнилий Захід,
перевернути й ;го банкові контори, як перекинув Христсс в єру
салимське м/ хрем’м’ия ьні столи з грішми. Єрусалимський храм
мів бути тим, для ого й.го збудували,— хргмлм молитви, а йрго
обернули в вертеп торгу. Наш храм — цілий світ, збудований для
щастя людини, а не для того, щоб вена в ньому вічно страждала,
щоб один експлоатував, гнобив другого, беручи все від життя, а
гноблений терпів, не маючи нічого. Україна зараз є тим місцем,
де перекидають мчіяльні столи, а там, де б’ються, перекидають,
нічого не поставиш.
У Києві, кажуть, тринадцять влад змінилось. Це покажчик
інтенсивносте боротьби, де аргументами — гармати, а логікою —
божевілля.
Хоч би почати вже творити нові культурні цінності, як тво
рять наші сусіди. Вся сила, вся енеріія нашої нації пішла зараз
у політичну боротьбу, а коли являється потреба духовної по
живи від сучасної нашої культури, у нас її м .йже нема. Оставайся
або без нічого, абозабирей той лишок, що є в сусіда, або проси
допомоги.
Ніхто ж не заперечить, що ми кормимося літературою Москви,
і не через те, що в нас нема кому творити, а через те, що немає
часу за боротьбою або через неї немає змоги. В інших випадках
ми доїдаємо обгризи Берліну, Відня, Варшави, бо свого сучасного
нема коли творити, а старе? Кому потрібно те, що віджило? Для
історика...
Але така тяжка атмосфера, коли нічим духовним мистецьким
дихати неможливо, робляться, мусять робитись спроби її освіжити.
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на нього поклала ^тив знаходився у гарТворчість повинна бути така Д
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вона знайшла, роблячи до того також спро у Р р'
атмосферу в ділянці мистецтва, яка панує на
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організм українського народу жити т ‘
Не може ж живий газетами, оцною боротьбою!
політикою, одними
мпМЯТ дайте культурного будіВНи„
Крім війни, музики гармат,
вимагають- якнайширші
кола Лиг<Ра1Н'
—......... фронт,
та мистецтва! І ^ого
трудовий
буду^
ЙЬ™УРУЛпор? 'ізКькїм, та, на жаль, на Україні

може, наша пасивність, а то и шкуП11
і
бор"*
Для мистецтва тяжка атмосфера, але без нього ооіитися не можНг
й^го вимагають маси. Старе мистецтво не задовольняє; ЗНачи
дати треба нове мистецтво, власне, таке, що дало о духовну ц
тому жйширшому загалові, було б, як то кажуть, „по сучасної
й культуру пору

М0МЄГот з’являється пролетарське мистецтво, себто, на наці
думку, таке, що замінило змістом старе буржуазне, бо, як кам
проф. Бурачок, „коли пролетаріят бере в свої руки життя й у
че творити його згідно з своїми ідеями, цілями и бажаннями, в
ЯВЛЯЄТЬСЯ'природним спадкоємцем культури взагалі" і завдай
того мистецтва повинні бути відповідними духові працюючи!
Таким мистецтвом є не лише те, що має завданням служити кра
а те, що має величезне значіння в житті людства, мистецтво,,
засіб для передачі свідомо своїх почувань, які людина сама в;
чула, до других людей, які ті почування переживуть.
Бо мистецтво є діяльність людини, в якій вона зовнішні
проявами передає свої почуття другим, вні місця і часу. Мистецт
є міст між людськими душами, є знаряддя для зносин людей
сфері почувань, як слово є знаряддя для зносин людей у еф
абстрактної думки.
Коли прийняти за вихідну точку таке завдання мистецтва,
буде зрозуміло, чому без мистецтва не можна жити. Без нього,
ловік завше залишився б диким, окремим, бо він ніколи не.
би зійтися в колектив, не розумів би один одного, душі не [
умів би.
На здібності людей захоплюватись почуттям других за(
вана діяльність мистецтва. Чоловік сміється — другому сі
весело, плаче — стає журно, співає бадьорої пісні—ти сам:
німаєш вище голову, виказуєш почуття захоплення або страху
другі відчувають те саме. Комбінуючи й міняючи різно фо;
цієї здібности за допомогою видимих засобів, людина може п;
давати н йтонші нюанси почуття. Це й буде творчість. І лю£
з - первовіку почала звертатись до творч зети, до мистецтва,,
висловити, передати другим свої почування.
„Ще на світанку життя людськости,—пише проф. Бур.
(„Мистецтво", 1920, № 1, стор. 64),— примітивний чоловік
нувся до мистецтва, щоб висловити свою думку, а може, і І
може, пошану до того страшного мамута або зубра, якого з таї»
хитрощами та труднощами первісній людині траплялося в^
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І цікавий був пей перший /малюнок,
-------- нарисований
.
______
на
задимленій
стіні печери, освітлений полум
юрбою
людей
/м’’ям
алл огнища і оточений шуииіи
людей,
старих, молодих, дітей..." Як
щасливо
Стіяь
Як щасливо сміявся перший мистець
і як радісно реготали глядачі,
диі бо
бп пізнали, бо вперше обмінялися
загальною думкою, загальним вражінням за допомогою
засобу,
що вигадав перший мистець".
*

*
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Коли пануючі кляси колишнього февдального або кріпос
ного, або навіть теперішнього капіталістичного строю в біль
шості дивляться на мистецтво, як на об’єкт розваги, відпочинку,
як на „вкусний лімонад", то більш видатні люди, навіть того ото
чення, відкидали таку ролю мистецтва, шукали в ньому якогось не
ясного служіння красі. Але знов таки, коли відкинути всі неточні
пояснення, що таке краса, як, наприклад, те, що вона полягає то
в корисності, то в симетрії, то в порядку, то в пропорційності,
то в гармонії частин, останеться два опреділення краси: метафі
зичне, де вона є як щось існуюче само по собі, одно з виявлень
абсолютно закінченого — Ідеї, Духу, Волі, Бога; друге значіння
матеріял і стичне, де краса є певного роду насолода, що не дає ви
годи, за опреділенням Канта, „безкорисна насолода".
Коли взяти перше значіння краси, яке прийняти Фіхте,
Шеллінґ, Геґель, Шопенгавер, воно, заиваючися з поняттям Бога,
нічим не обґрунтоване і фантастичне,яке все одно служить для
насолоди, не могло б же людство витрачати стільки сили на ми
стецтво, як на фантастику, що дає лишень насолоду. Друге значінню
красиматеріялістичне, зовсім просте й зрозуміле, та коли йти далі,
то сюди треба додати як елементи, що дають насолоду, і різні питва,
наїдки, відчування ніжної шкіри і т. ін., ну, а хіба ці елементи
суть мистецтво ?Ніколи І Значить, онреділяти мистецтво як служіння
красі буде зовсім не опреділення, а „виверт", як каже Лев Толстой,
що виправдує існування мистецтва. І все це стає через те, що ме
тою мистецтва ставлять насолоду, а не дійсне призначення його
для людини й людськости. Бо, коли дивитись на мистецтво, як на
знаряддя насолоди, тоді непомітна стає головна роля мистецтва
як засобу для зюсин між людьми в сфері почувань, а останнє по
ложення Лев Тол стій визнавав основним завданням мистецтва.
Уже завдяки тому, що мистецтво концентрує в собі певну
суму почувань, які зберігає в собі для того, щоб передати другим,
воно може діяти впродовж довгого часу, остільки, наскільки
довговічні ті зовнішні прояви, де воно зберігається, Так ми зараз
відчуваємо те, що нам хотів передати Дайте в „Божественній Ко
медії". Творець „Мойсея", що відбив на собі тодішню революцію,
Мікель - Анджело нам зараз так само зрозумілий, як і „Піснь
пісень" Соломона, як зрозумілі музичні твори Шопена або скульп
турні Лізіппа, Архілона чи Канови, хоч творили вони одні в більш
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епохи, за

минулому, в різні в собі ті
□ близькому
до на,у другі В більш
. мистецтво
далекому^
обставим- ТУТ
різних сб

минулого Т

-{я передає МИСЛІ.
ппбнти людського почуття,
є скарбниця людської думки,
У роля мистецтва колосальна

стецтво не залежить від
китайських пагодах або інми не відчуваємо зараз творч .сти в
радість могла „ве
дійських храмах, хіба не роз/лп ,
плЮЄМ0СЯ казками „Ти-

ДАЛЬШЕ „ҐРОНО"

. Коли „Гроно" виступало вперше, воно шукало шляху, да
лечінь, куди мало йти, оачило неясно. Не могло через те провести
різкої межі між тим літературним парн?сизмом, який занотував
собою „Музагет", між тією гемороїдальною творчістю й міцним,
рухливим суч .снім проявом людського духу.
Тепер, після виходу першої книжки „Гроно", підчас дру
кування якої ми, молодші творці, мали й витримали багато сутичж із старшими від нас, в тій суперечці ми винайшли свої
контури і тепер можемо злиференціюватись і показати, як „ми"
відрізняємося від „них", можемо сказати, в чому полягає суть
нашої творч сти.
Це передусім буде динаміка творчостй, сильний могутній
рух у мистецькому витворі, тоді як у музагетівців — статика
творчости. У п іших творах відбилась та запекла, міццю покручена,
вузлувата боротьба, яка бурлить нівкруги, тоді як у них тільки
„луна", „чорні свічада", „тиша", „таємність", або „ніжнзвтома",
„дзвонний перелив". У них все гладеньке, шліхтоване, вишукане.
У ніс кострубате, але міцне, як поверхня одколеного від життя
граніту. Не щодо форми твору. І коли Тичина умістив у„Музагеті" свого „Плуга", то він у той саме час перестав бути музагетівцем, представником виразно означеної літературної групи.
Проте Загул, Кобилянський, Филипович сиділи під зеленим аба
журом і літали поза „межами незнаного": вступали у „потусторонн;й" світ і не чули, як шрапнелі рвались над Києвом і кулі блохами
прокушували золоті бані Софії, під брамою якої старці гризлися,
мов собаки, за шматок хліба. Вони того не бачили. За нами заслуга,
що ми відчули це.
Ми відбили в собі, мов у дзеркалі, тсй рух, що існував і існує
навкруги, бо призначення поета — відбивати в собі всі пережи
вання стих'й народніх, що зараз буяють в усій силі. Через те ро
дився рух, родилась динаміка в нашій творчості. Але дехто з пое
тів старшої Генерації не могли не помітити того, що життя диктує,
що воно якось інакше творить, ніж вони. І от деякі з них пішли далі,
а саме Тичина, який це доказав, видавши „Плуга", а особливо „За
мість сонетів і октав", Слісаренко із своїми поемами в „Альманаху

»“"“0 “а“її“Г“:
людське й зрозуміле для всіх. Коли воно перестає, хоч ои іа
стково, бути зрозумілим, воно вже тратить ясність справжнього
мистецтва. Тепер стає зрозумілим, ч му людськість зараз витра
чає стільки сили на мистецтво, кол число робітників обслужуючих
йому, може поступитися кількістю хіба тому, що працює на війну,
бо скільки друкарів набирають різні книжки мистецького змісту,
скільки каміння тешуть робочі руки, щоб будувати художні ар
хітектурою будинки, скільки працює на кону й біля нього, скільки
робітників працює на хемічних заводах фарб та малярських при
ладь, щоб потілі друга армія малярів могла передати загалові
свої почування і т. д. і т. д.
Часами витрати на мистецтво приймають навіть безглузді
форми, як, наприклад, у теперішню вже революцію трупа при
лінСЬвяя а-рм11 За "едовгий час витратила на грими 45 пупяиті»
’ купованог по фантастичних цінах у спеку
лянтів,,тоді
губерніального
містаутн
С ’і?™
де НтЯ
ськз
Х'ІТ
”1як
- по всіх лазаретах
“О™™
«« за“

ЗНОСИН людей між собою
мистецтво ЯВЛЯЄТЬСЯ чинник для
людини заражатись через мистеитво^ппц’ К°ЛИ Завляки „здібності
Для неї стає доступне в сфері почуття все
ДРУГИХ л,одей
людство, стають доступні почування3 п» (° Пе.РетіЛ0 Л° неї
"°%ування’ пеРежиті другими людьми .мерея5иввн' сучасниками,
робиться
можливою пеоел
Ч > /о
- почувань
сяч' Л1ТдРуги
Т0М'У назад
(Лев Толстой).
ЛЄрЄМл
СВ0ІХ
(„Гроно", 1920)

Валеріан. Поліщук
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омвли>о>.‘*"с"шгі, ви»»»»отрРясш» прах" од
тоьох", а осооливи м
В попелі полумі
й Терещенко, якиї. нього З „ У
ніг що пристав до

ості з:йняна ^^“сиіїеза ’ здорових

вого І,ВІСН
Л± в твор
творчі нашої творчий Ц
динамікав
широкому розПруга особливість ;і мистецтва, В сам у
чому число
„р.і%х
І гиУ умінні цього слов и збільшуєтЬся,
прибічників сиптев життя
/практичне пер ^Я остудії.
почалося на Ділі * МІРСЦІ відКинути
1 туТ пРі,м який мав місце готой
передреволюційній
повним чинам як У перадн
м

?

’мТія Семенка, Для нас а6с»л»™,;
■ індивідуалізм неприємним, як і зне
, особлення особи в колективі. Гармонії на
синтеза індивідуального з колеюгив^
. ним —• це наш принцип, оо и таким
прихильник індивідуального в творчо- сті, як критик Юр. Меженко, і той ви
знає, що навіть творець індивідуальний,
коли творить, то передбачає певний ко
лектив, до якого цей твір перейде.
Нашатворчістьмає бути творчістю здорової міцної людини, яка
живе в борні за існування в певному оточенні, на землі, від якої вона
відриватись не повинні та й ні для чого. Хороблива творчість,
відчування, незадоволення життям —хіба воно в нас може бути,
коли ми за боротьбою не маємо чісу на такі дурниці. Ми рубаємо
з плеча, ми робимо швидко, бо ніколи. Наша творчість не розма
зана, не розпливчаста, а ясна та категорична.
А через те, що в життьовій боротьбі на першому пляні науковий
досвід, то й наша творчість іде одним шляхом з наукою, бо ми не
можемо розійтися з природою, не можемо розминутися з нею,
бо ми й природа — одно.
. Ми скалки того бурхливого життя, від якого беремо вражіння. А перетопивши їх у казані своєї творчої духовної майстерні
віддаємо назад тому життю, від якого брали.
Р ’

НА ШЛЯХАХ ДО ПРОЛЕТАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА
І

гм

Колись пролетарським ідеологам доводилось дуже багато
сил та енерґії витрачати на те, щоб поборювати теорії „чистого,
аполітичного, позаклясового мистецтва" — „мистецтва ради ми
стецтва", котре було найулюбленішою формулою буржуазних
теоретиків мистецтва і мистців.
Щось року 1903 Г. В. Плеханов у статті „Об искусстве" мусів
почати реченням, яке було розраховане на ефект удару обухом
по вузьколобій голові теоретиків - ідеалістів:
„Мьі скажем без обиняков, что мьі смотрим на искусство, как и на все /
общественньїе явлення,сточкизрения материалистического понимания историиЧ :
(Бельтов. „За 20 лет", 1905)

Тоді заявити „Скажем без обиняков" значило кинутися від
важно проти течії брудних буржуазних теорій без великої надії
на успіх і визнання.
Тепер часи не ті.
Тепер дуже рідко коли можна почути в радянських респу
бліках одверту теоретичну опозицію діялектично -матеріял і стич
ному обґрунтуванню мистецтва, як одного з проявів суспільно клясової ідеології. Хто тепер не говорить про пролетарське або,
принаймні, революційне мистецтво? Який поет, художник, актор
не претендує на відображення революції, який інтелігент - теоре
тик мистецтва не присвоює собі ідеологічного представництва пролетаріяту, а той керівничої, провідної ролі в будуванні пролетар
ської ідеології?
Значить, треба радіти, святкувати перемогу? Як же, мовляв,
апологети ідеалістичного світогляду зреклися своїх позицій, ін
телігенція пережила свій психологічний жовтень і щиро пішла на
службу до переможця - пролетаріяту.
Наївні висновки. Боротьба за матеріялістичне обґрунтуван
ня мистецтва залишається завданням мистців і теоретиків мисте
цтва — марксистів. Вона лише переноситься в другу ділянку
ідеологічного фронту, приймає інший напрямок. Основне завдання
39
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ТаР щї ^збавитися'хороби, треба перш за все вингйти, вивчи,
ти Гі^ричини й походження. Тільки таким чином можна знайти
ліки Спробую зробити це в данім начерку.
„Скажу без обиняков" — я маю намір зробити цс, керуючись
марксівським підходом до мистецтва.
Ризикую кинутися в брудний, каламутний вир дрюнрбуржуазно - інтелігентських фалшувань пролетарської ідеології.
Проти течії.
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В чім, власне кажучи, справа? Чому інтелігенція в радян
ських республіках так скоро „здала свої позиції0, відмовилась
від недавньої пустозвонної балаканини й визнала клясовий ха-'
рактер такої „витонченої0 речі, як ідеологія, мистецтво?
Для того, щоб серед емігрантської інтелігенції відбулася
„смена вех°, потрібно було п’ять років революції, кількох чужо
земних окупацій і остаточної поразки внутрішньої контрреволю
ції. наступу польської шляхти, голоду... А тут ми вже 1919 року
мали більше, ніж потребували, різних „ідеологів0 та „теорети
ків0 революційного та пролетарського мистецтва. Пропозиція пере
вищує попит.
Надпродукція. Мало чи не криза.
Причини ясні.
Спочатку революції, коли питання про диктатуру, про ста
лість нової влади здавалося стороннім глядачам ще не вирішеним,
інтелігенція деякий час залишалася вірною своїм недавнім праце
давцям. „Царство хамів ‘ було їй „не по нутру0. Пробувала боро
тись активной пасивно. Ішла в білогвардійські й петлюрівські
банди. Саботувала. Втікала за кордон.
Але для провадження довгої й систематичної клясової боР°твб” "отріоно економія шго ґрунту, джерела матеріальних ре
сурсів. Вено потрібне й просто для фізичного існ/всння. Аджеж
не сама інтелігенція продукує матерія іьні цінності. Вена існує
оистовТ Др^шЯн НЄЮ За Вірне обслУгов< ння та кляса, що її вико
ристовує. Раніш буржуазія уділяла н.й.и н й нею інтелігенції
частку додаткової вартости, виссаної з робітника
хам?' бтРяЖч^иР035ИТа’- П0збавлена багатств. Ними володіють
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Знамя — пламя,
Свобода — парода.

Де ж вам, неосвіченим робітникам, розуміти, де пролетар
ське мистецтво: це річ хитра, тоненька; не з вашим „суконним
рилом'*. Пролетарська поезія — хіба це Гастєв, Еллан, Сосюра...
Фе. Прозаїзми.
От імажинізм — інша річ. Марієнгоф:
„Революция — кровавьій понос1'.

„Понос0! Який пролетарський образ! Благоуханний!
Клим Поліщук — от революційна поезія. Щира.
„Пролетаріятові потрібна романтика0. А де ж її. шукати
в радянськім ладі? Наше славне минуле: хованщина, коліївщина,
ой, Богдане, Богдане!...
Метода спритна. Зовсім за професором Ключні новим: потрібна
опозиційна інтелігенція; вчить пролетаріят, щоб не заскнів, не
зацвілів.
Тільки ми ще до Ключнікова додумались. А при непі зовсім
легко.
Пролетарське мистецтво. Академічні пайки.
Весело...
і
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Але ті, що залишились...
Голод не тітка.
А тут ще й клята „хамська диктатура0 тримається, не падає,
не вважаючи на бльокади, окупації, змови, повстання. Навіть
міцніє, організується. Вже всі „певні речінці0 її упадку минули:
два тижні; три місяці; півроку... Що тут робити? Без „пайки0—
не можна. І також без черевиків. А все це — у „хама°.
Залишається одно — піти на службу до „хама°. Неп і но,
але іншого виходу немає. Та й „хам° зрадіє. Пануючар яса
завжди намагається монополізувати знання, науку, ідеологію —
„духовні засоби продукції0. А посідає їх інтелігенція. Наслідки
само собою розуміється — посади в Ізо, Музо, Літо, Тео... ака
демічні пайки...
Грубо. Неестетично. І все таки — факт.
Але так таки й запродатись „хамові0 за академічну пайку...
Ні, „чесні0 й „щирі° буржуазні естети не здібні на таку зраду.
Запродатись Денікінові, Петлюрі, Антанті—значно простіш. Бо
там — патріотизм. Західня культура. А тут...
„Хам° упертий. Подавай йому революційне та ще й проле
тарське. А як ні — нема пайки. А то ще й гірше: чека, ДПУ.
Бр-р!..
Та є вихід. Треба червоного — пофарбуємо. Карміном. А то
вермільйоном (як гарно, по - західньому звучить: вермільйон).
Треба революційного — є.
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Бо законсервувалися на першій, стихійно-руйнуючій фазі рево
люції,, не відчуваючи дальшого її розвитку, її нових, логічних
форм і змісту.
Василь Чумак 1919 року оспівував червоний терор: це було •
цілком слушно, особливо на Україні, де стихійні форми революції
значно задержались.
.Але коли 1921 року в Катеринославі (Дніпропетровську
робітничий центр!) видають „Вир Революції",—що це, як не
архаїзм?
Бо 1921 року революція вже не являла собою виру:
шахта, фабрика, хай, нарешті, клекотливий, бурхливий казан,
але не вир.
Чумак розумів (або відчував), що на селянськім дрібновлас
ницькім побуті комунізму не збудуєш:

....

А Василь С0Н^гпДХю), чи набРид,±йИ неправильно,
це цікавить (та и ніко';й’ бул0 б примітивно _ себе спорідни
Але узагальнювати д
дійсно ввая
переконано дуЗнаю: є ідейні. Є
д0 нас * ™ЕИТІ, само-

мгда *==-"”

„Ви іце й досі задоволені півупругом і хатиною?"

“их

‘"““і.ують чер.ои
семафори у майбутнє", нищать „все стар

Чому? Доведеться казати „стар
непохитні.
„Дійшовши до певного
й уступає місце вищій формі. Що моле

а

безперечні й

росинами розподілу, а, зна-

й °глХи°%ДІ виникає'сутичка мія< матеріял^ним'розвитком продукції та

його громадською формою"1).

Це з Маркса. „Капітал" том III.
Таким чином, революція —це „сутичка", удар, який вини
кає на ґрунті конфлікту між продукційними силами та виробни
чими відносинами, що відбиваються й закріпляються в політичній
організації пануючої кляси. Як таку і прийняли пролетарську
революцію в своїй більшості наші мистці й поети, що щиро пре
тендують на її представництво. Прийняли й відчули революцію
як повстання, як вибух енерґії та активносте пригнобленої кляси,
з метою знищити політичну організацію пануючої кляси, що за
важала дальшому розвиткові суспільства. І почали оспівувати
це ^повстання, на різні варіяції прославляти Великий Жовтень,
руйнування старого й фронти, фронти, фронти без кінця. На цьому
переважно й зупинились. Мало хто пішов далі.
• Радіють: відчули темп революції.
Неправда! Бо вони відчули тільки темп першої фази її_
деструктивної. Цю фазу, момент вони нерозважно прийняли за

і

А Олекса Слісаренко в „Жовтні" (1921 року, Харків — також
робітничий центр!) не знайшов більш пролетарських мотивів, як
канони „Теплому Олексієві".
Валеріям Поліщук ідеалізує „Бунтаря". Спізнилися: проле
тар був бунтарем лише підчас партизанщини; в Червоній армії
він уже був свідомим членом організованого колективу клясової
збройної сили; тепер він — будівник і свідомий борець на економічному фронті. А підносити нам „демократію" як гасло про
летарської революції... Вибачте, це угодовство; а „Бунтар"—
анархія; а „Колос Родоський"—абстрактна символіка; а все
разом — інтелігентська архаїчна та консервативна „дребедень".
„Вулиця" Ґео Шкурупія наскрізь просякнеиа анархічно „наплевательськой" психологією люмпена.
А всі ці намагання „открьіть Америку" й вигадати, з пальця
виссати „нові" й „найновіші" теорії (марксизм уже не задоволь
няє геніяльних „семафористів", „ґроністів", „комкосмовців." та
„иже с ними"), школи, напрямки, „апарати"...
Майте на увазі: знайти можна тільки те, що вже існує або
існування чаго обґрунтоване вже виявленими законами економіч
ного, а значить і громадського, а значить і ідеологічного розвитку.
Америка не була б відкрита, якби вона не існувала і коли б у від
повідну епоху не було економічно - історичної необхідносте в її
відкритті. Маркс не міг би дати філософії пролетаріяту (як не могли
її закінчено дати його попередники), коли б у його часи не існувало
самого пролетаріяту і певного ступеня розвитку продукційних
та суспільних форм і відносин, які давали можливість прогнози .
щодо їхнього дальшого розвитку.
Отже:
,
а „
1. Не претендуйте на винаходи чогось „зовсім нового и
„небувалого", бо всі нові досягнення обов’язково базуються на
досвіді минулого і є його логічним довершенням або виправленням;
43
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навіть фантазія, казка також могла виникнути виключно на ґрунті
пооти ставлення вже існуючому, матері ял ьному.
Р ™ Безоглядне й категоричне відкидання всього старого не
, властиве переможній пролетарській клясі, котра вміє вибирати
З цінностей минулого те, ЩО може бути використане при будизництві нового ладу, як підсобний матеріял.
3. Прогнози й мандрівки в майбутнє лише тоді мають шанси
на визнання від пролетаріяту, коли робляться на підставі строго
перевіреної діялектично - матеріялістичної аналізи сучасних від
носин та їх логічних трансформацій; другими словами, коли, вони
марксівськи обґрунтовані, бо інші теорії
„од лукавого й про
летар іятом не можуть бути прийняті, не вважаючи на їх оригіналь
ність та зовнішню привабливість.
А Семенківські „семафори у майбутнє" розраховані на те,
щоб спустить „під откос" локомотив пролетарської революції;
все щастя в тім, що ніхто не надумає стати з довір’ям до тих „се
мафорів".
Навіть коли інтелігентські „апологети" і „епігони" згаду
ють (так, між іншим) про заводи, шахти, організацію ідеології,
це в них носить той самий хаотичний або явно надуманий характер.
Індивідуалізм, абстракція, символіка й „теоретична" мішанина
переважають.
Можна вже зформулувать прояви хороби:
а) невміння охопити ввесь процес революції, консервування
її першої, деструктивної, фази;
б) анархічність темпу й техніки;
в) індивідуалізм, абстракція, символіка в ідеології.
Дивовижне сполучення різних хороб;
а) собача старість;
б) куряча сліпота й дальтонізм;
в) пляска св. Віта.

IV
Тепер спробуймо з’ясувати причини цих хороб.
Перш за все треба констатувати один факт: більшість наших
мистецьких журналів, збірників, видань заповнюється інтеліген- ' і
цією українською по мові: значить, селянського походження.
Ця інтелігенція, чесна й незаможницька її частина, щиро хоче
працювати для перемоги пролетаріяту, вважає себе спорідненою
І
з ним.
Але не може позбутись характеристичних рис, прищеплених
їй інтелігентським станом і селянським походженням, себто по
переднім існуванням, оточенням і вихованням.
Інтелігенції властиве захоплення масовими рухами, особливо,
коли вони приймають гарні, привабливі форми. Найчеснішу ча
стину української інтелігенції захопив могутній вир революції.
■

Захопило, тим більше, і селянське повстанство. Мистці - інтелі
генти кинулись у той вир ще й тому, що інтелігенції, як групі,
не зв’язаній безпосередньо з матеріяльно - продукційними проце
сами, властиві анархічні настрої, як.і селянству з його примітивно анархічним способом господарювання.
Інтелігенція була розпорошена, в нас не було ніколи великих
„фабрик ідеологічних цінностей" з масовою, колективною про
дукцією при розподілі праці, удосконаленій техніці; селянство,
також розпорошене (особливо на Україні, де „общини" не було),
володіє окремими дрібними господарствами: звідси — індивідуалістичність в українськім революційнім мистецтві.
Інтелігенція займається розумовою працею, котра (у проти
лежність фізичній) породжує тенденції до абстрактного мислення
й нахил до містицизму з причини залежности селянства від коли
вань урожаю й н ізького рівня техніки господарювання.
Вихованні ні основах буржуазної культури в момент її роз
кладу (це ж інтелігенція молода), освіта, одержані в буржуазній
шко іі,— все це прищепило манірність, претенсійність, витонче
ність і поверховість. Походження з пригнобленої КО ІИСЬ н тії,
через жорстоку економічну експлоатацію позбавленої твердих
матеріяльн.іх підстав для розвитку культури, нації, де яскравому
вияв іенню й розумінню класової боротьби заважали ілюзії за
гальнонаціональних, надкласових інтересів, це недалеке сумне
мин/ле також ніклало свій штамп на творців українського ми
стецтва доби революції. Навіть позбувшись свідомого націоналізму,
вони не можуть позбавити себе від його підсвідомих, атавістичних
пережитків і інтуїтивно часом залишаються більш українцями,
ніж пролетарями. Українська інтелігенція передреволюційних
часів почувала себе представницею нації без сучасного; отже,
джерела творчих надхнень вона шукала у блискучім минулім^:
історичний романтизм; не легко позбутися цього штампу, який
має цілу історію і цупкі, уперто - настирливі традиції. Роля укра
їнської інтелігенції в національнім русі зводилась до свідомого
й несвідомого (частіш останнє) ідеалізування змагань націоналі
стичної буржуазії позбутися згубної для неї економічної конку
ренції та експлоатації з боку російського капіталізму. Але укра
їнська національна буржуазія через цю ж експлоатацію існувала
майже виключно в потенції, не встигла ще оформитись як цілком
викристалізована кляса. Одинокою громадською масовою групою,
на якій українська інтелігенція могла базувати свою ідеологічну
продукцію, було селянство (бо робітництво України здебільша
зрусифіковане), а селянство — дрібнобуржуазна прослойка — не
має ясних перспектив у майбутньому; в процесі боротьби пролетаріяту з капіталізмом воно засуджене на вічне хитання між обома
велетнями: перемога одного з них неминуче принесе загиб ль
дрібної буржуазії. Ось чому на психології української націона
лістичної інтелігенції у всіх її проявах завжди почувалось хитання,
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• ювности, невміння про„РІЧНОЇ ПОСЛїД'
^твердо проводити певну
тність витрираЛ0ЙричНІ "Р1ие1'йенТГ месіонізм/, надії на
відсутністьв кінця істин к0Ж-°1
слідкувати до в НІ1Х, А
передалися як перетактичну спасіння"- , • значно ослаб* інТЄлі ґенції, яка цілком
"чуДВсі ні ознак». х2сТині укР^ пролетарській революції,
мситок Тій найліпшій ча°
^дая Р
тарське мистецтво,
широ йчеСН0 ВІДГиа спробах «Узагальнювання; а як же ті
Відбились вони й 0 Рься; знов УЗ и наМ цілу ИИзку таких
Читач уж° денпер“етарі села,
д -й вплив зовсім не ломіробітники й н^^ПтРа°лЛантіРв? Н2а ?ьіого мистецтва?
яскравих, соннихї; твОрення . пр°де
йде про українське (30-

„На різних формах власности, на так званих умовах існування, створю
ється ціла надбудова різних і своєрідних почувань, ілюзій, способів мислити
і світоглядів. Ціла кляса утворює й формує їх із своєї матеріяльної основи та
І з відповідних громадських відносин".

Це також з Маркса: „18 Брюмера". Н. Бухарін розвиває це:
|
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В йшла з села. Остаточно
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Німотним, які 3'"УПШ“‘нарається повернути собі загублених
Ця стихія и тепер Ше Н
й> видерти їх із лав переможця нею творців ідеотопчних Ці ми ТЬСЯ з неминучістю перемоги
пролетаріяту; вона неох
ах фронту) ми більше> щ0
міста
уступає селянству численністю і,
пролетарського
пролетаріат
на Укра ш «0уСТУоротьбою, н/встиг ще оста' — "і -..г
;нажений запеклою
точнГп’Хвити село в економічну
економічну залежність від себе. Невимовно
важко спролетаризованим одщепенцям села протистояти цим посяганням на них з боку дрібнобуржуазної стихії. Найліпше це
виявив Юльян Шпол:

І робітник Микола Хвильовий змушений час од часу верта
тись думками до минулих зв’язків:

Жевріють спогади... про що?
Степи! Степи!
Від вас, степи, я!
Зо. „Жовтень". Харків 1921)

. -

„Але це зовсім не значить, що... становище кляси у продукції відразу ж
викликає розуміння клясою своїх загальних і основних інтересів... кляса ніколи
не звалюється готовенькою з неба, а стихійно, так би мовити, набирається
з різних інших суспільних груп (переходових, промежних і інших кляс, слоїв,
соціяльних угруповань взагалі). Нарешті... не треба забувати й про пляномірне
психологічне та ідеологічне оброблення, яке пануюча (в данім випадку, та
що панувала раніш.— І. К.) кляса... постійно практикує, щоб... провести в тій
чи іншій мірі вплив цієї ідеології, заразити нею. Всі ці обставини приводять
до такого стану, коли кляса вже існує як сполучення людей, що грають певну
ролю в процесі продукції, але коли вона ще не існує як свідома себе кляса".
(Н. Бухарін. Теорія історичного матеріялізму.
Москва, 1922).
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Це можна пристосувати не тільки до цілих кляс, але й до
окремих груп у них. Значна частина творців українського, рево
люційного мистецтва ще не відчула в повній свідомості себе й своєї
ролі в революційному процесі. Коли взяти розподіл Марксом кляс
на кляси „в собі" і „для себе", то ця група буде ще переважно
„в собі".
Цими й тільки цими причинами дасться пояснити всі зазна
чені нами раніш болячки й прогалини українського пролетарського
мистецтва. Виникнення групи „панфутуристів" з їхньою безглуздою
мішаниною в теоретичнім обґрунтованні, оце дике абстрагування
„фактури" та ідеології, зліплюв ння в одну кашу технічних ін
струментів і змісту мистецтва і нахабно - бульварним безпосеред
нім вияв іенням х).
Кретинічно - індивідуалістичні викрутаси Шкурупія у „Сема
форі". Його недавні „Ненюфари" (дідька лисого пролетар зрозу
міє, що то за ншофари) з хорим символістичним скиглінням.
І те, що в збірнику „Жовтень", присвяченім четвертим роко
винам Жовтневої революцій', впленталися і ці самі „Ненюфари",
і куркулівське „благодушне Олекси Слісаренка, і „Пасіка"
В. Поліщука.
І непридатність драматичного колективу ім. Гната Михай
личенка передавати продукційні процеси в „мистецтві дійства".
І те, що українська графіка топчеться на місці, пережовуючи
до нудоти Г. Нарбута — етнографічний модернізм.

Вимученими стежками
Прийшов я з степу.
(„Мистецтво", Київ, 1919)

|В

к.

. Не підозрівайте мене в „махаєвщині", в безогляднім і лютім
.поході проти інтеліґенції та селянського походження. Це просто
спроба аналізи наших болячок, які так гостро дають себе відчу
вати. Підхід у мене не нівмисно неґативний, а, знову кажу, діялектично - матеріялістичний. „Без обиняков".

Коли додати до цього, що українські пролетарські поети
починали вчитися писати вірші в ліпшім випадку на шевченків
ських „Гайдамаках", на Олесі, Тичині, що, вже починаючи офор
млюватись, вони підпадали під вплив революційних поетів - інтелі
гентів, становище стане цілком ясне.

і

і) Як у цю бульварну кампанію попали Юльян Шпол і Мирослав Ірчаи,
зовсім чужі їй духом, не розумію. Мабуть, це непорозуміння.
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ШУК3, В- Сосюру
ЇЇ5ЯІ. ,жені одними й тими ж причинами.
1 6Лалє’всєРїІ»* "0?0Д/
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а різного ролу обручі, що три-

■■Іяео!,огі!азГв<хР?^^'ТІ"°"’
мають у рівновазі все і р

це знову з Бухарі^
себе ті, хто претендує на
^ику відповідальність бейт. коважити цього не можна,
творення пролетарського’ ««стерва
одержавши певн, еконоОсобливо тепер. Коли УР«У шалений наступ , на ідеоломічні можливості, почина проти тні ви
тва> на перший
Річному фронті. Коли ростуть Р переповнені непомітною для
погляд ніби невинні, але в Дійсну
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до захоплення сільських рад і комнезамів
Коли й робітник не завжди може розумітися на тих складних
формах, яких набирає зараз класова боротьба.
Дальше блукати в тих манівцях, де заплуталось наше ми
стецтво, значить об’єктивно допомагати реакції. Робити контр
революційне діло при найліпших, нійреволюційніших бажаннях.
Оспівувати абстрактно повстання, ідеалізувати історичну ро
мантику — значить заохочувати дрібнобуржуазну стихію до актив
ної боротьби проти диктатури пролетаріяту.
Уперто триматись за хаотично ■ розбещений темп першої фази
революції зн.чить гальмувати процес набув ння нею органі
зованого характеру.
Ударятися в символіку й містику— значить розкладати поошоґ- культури; знічить, БОНІ вХ Х пп°п30УТИСЯ ВПЛИВІВ ”На'
Не дав .ти пролетар ятов зХнІ ?01ЄТарСЬКаз ним мистецтва - значить штад «огп КЛГС0В°
гани й шжтли.
ти иого в непманівські бала
. ..Громада,не могла б існувати і— не відповідали
и б лад речей, лад людей і лад ідей
—б3 Одне одному".
’
(Н' Бухарін.^я ІСТ(
-’оричного матеріялізму).

Буржуазна реакція це розуміє і б’є по нпйслабшому місцю —
ідеологічному фронтові — н істирливіше й остервеніліше. Глузує
з нашої слабости й розперізується з кожнім днем усе безсором
ніше й оівзртіше.
Нев ке н їм нічого протиставити їй?
Неправда. Є такі самобутні, красочні й свіжі таланти, як
Еллан, Валеріян По ііщук, Сосюра, Хвильовий і багато нлих,
ще безімгнн їх, але пот. н іяаьно могутніх.
І спілка селянських поетів Плуг, і Федерація Пролетарських
Письменників, і Асоціяція Молодих Пролетарських Поетів.
Армія є. Треба її лише перестроїти. Лівий флян ; наперед.
В ногу. Заповнити всі ділянки фронту. Залатати всі прориви.
Ми відстали, але ще мо кемо ді гнати. І повинні.
Махнемо рукою на Семенкл й Шкурупія — вони вже безна
дійно загублені. Не варто жал кувати за Слісаренхом, Миколою
Терещенхом — воні ніколи не були нашими; і не треба. Обійде
мось. Треба лише знайти шляхи до одужання. І це не так трудно.
VI
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Ми віддали данину минулому й походженню. Це був гріх
нашої молодости, неминучий і оправдуваний певними причинами.
А тепер годі.
Не думаю вигадувати патентованих ліків. Та й не треба вига
дувати. Вони вже є, треба їх лише відчути.
А для цього необхідна одна умова: свідома участь у процесі
пролетарської революції, свідомий підхід до творчости, а не без
вольне віддавання себе стихійним настроям.
Фрідріх Енгельс у листі до Фраица Мерінґа (14 липня
1893 року) каже:

г

^Ідеологія є процес, котрий, правда, витворюється мислителем свідомо,
але з фалшивою (тИеіпепі їаізсіїеп) свідомістю. Дійсні чинники, котрі при
водять його у рух, залишаються йому невідомі".
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Зуміємо ж довести, що ми бачимо дійсні чинники й рухові
сили в ітворюв ного нами ідеологічного процесу. Хай буржуазн ;м ідеологам „сліпить очі" цей навіяний нами самими та їхніми
попередниками „міраж самостійної історії, державних ^конституцій,
правових систем, ідеологічних уявлень у кожній даній спеціяльній
галузі", хай в івотять „зміст і форму", „процесу мислення з свого
власного думання" (звідти ж— І. К.).
Ми ж свідомо будуватимемо свої процеси мислення на реаль
них клясово - матеріялістичиих підставах.
Засвоївши собі такий підхід, перейдімо до з’ясування єства,
механіки, змісту й темпу тієї фази, яку революція зараз пере
живає, до виявлення ролі й завдань у ній пролетаріяту, а значить
і його ідеологів та мистців, бо:
4 Десять років укр. літератури
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кляс В економічній та
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господарських форм в окремих галузях дає їм привід до рецедивів
розкладових мотивів у творчості, до відбивання шалено - безси
стемного руху капіталістичної анархії в продукції і непманівських
шантанів^ В ліпшім випадку дають окремі, абстрактні фрагменти
продукційних мотивів, не вміючи досліджувати процесів у всій
їх глибині та послідовності їх розгортування.
А більшість все ще оспівує громадянську війну, звертається
до минулого, не розуміючи величі сучасного.
Повторюємо, за малими винятками, до яких ми ще повернемося.

VII

й відбило на собі українське пролетарське мистецтво. Але не
зуміло, за малими винятками, відчути організаційного моменту
в другій фазі. Громадянська війна й надалі є основним мотивом
творчости українських пролетарських мистців, основним джерелом
їхніх надхнень.
Прийшла третя фаза революції — економічна. „...Нова кляса,
що стала до влади, використовує цю владу як двигун економічного
перевороту, доламуючи будуватись відносинам, котрі стигли в
нетрях старого ладу в протиріччі з ним".
Ця фаза, як бачимо, також роздвоєна; ми вже пережили
перший її момент — руйнування економічної моци буржуазії і
"ерел™а до,ДРУГОГ°-Н1лагоджувзння соціялістичного госііокапіталізм пі^пп/0 ЦЬ°Г°складним шляхом> стараючись змусити

Тимчасом гсаме
в сучаснім таке глибоке, таке безмірне, невичерпне багате джерело творчих надхнень, що перед ним, здається, блід
не навіть недавнє блискуче свято
перших днів революції.
Громадянська війна скінчилася.
І не треба до неї повертатись навіть
думками. Бо клясова боротьба про
довжується. Уперта, напружена, за
пекла. І організована. Це не будні.
Це подвійно прекрасний момент: орга
нізована, складна, надзвичайно гли
бока своїм психологічним змістом бо
ротьба і рівночасно надхненне, твор
че, масово - ритмічне будівництво.
Зумійте відчути цей ритм, цей
темп. Потрафте відбити його диво
вижну, подвійно єдину, протиречи<9____Ч>
во - суцільну гармонію.
Оце буде дійсно цінне, дійсно
художнє досягнення.
Це не завжди вдається тим поетам, котрих ми звикли вва
жати за апологетів пролетарської літератури. От А. Гастєв, даючи
цілком правильну аналізу, все таки робить не зовсім характери
стичні для сучасного моменту висновки:

ми протиставимо при ЦЬОМУ змя°НЦЄНТ?аЦІГ В певних Гі' галузях;
диктатури -організацію упос^ННЯ буржуазії Д° повернення її
Державної продукції, які’задшипие1083111151 ™Х головних галузей
ночасно ми боремося збурХ
РУКаХ пр°летаріяту; рівселянським ринком, бо цеУ мкинп Р а опанУвання величезним

„Що скоїлося з Росією?
Пронісся військово - соціяльций буровій. Але, на подив багатьох, він
не тільки зберіг свій організуючий кратер, він став набувати неймовірного
голосу заклику, енергії, волі.
Геть панічний ритм...
До голої методичної треніровки, невідступної, як метроном".
,
,
(„Правда" № 122)

р« і ’ЇЇ™ фактар“ забю« »Х"'м±Є Т"«а « Р»ЗУ»™-

Ні, ще не метроном. Це буде пізніше, коли ми перейдемо до
останньої, технічної, фази революції, коли комуністичне будів
ництво виявлятиметься лише в безпосереднім поборюванні при-

13 С™ХІИНИМИ
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літиЧНа тобто захоплення
РЄН Друга фаза має стихійні й деструктивні
влади новою клятою . Вона також
можна пере.
прояви, бо, цілком слушн) заз
ворога?> д
ламаючи
могти ворога, недез0Рга"Хетаріят уже в цій фазі „будує свою
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клясову боротьбу і творимо
дра^1**10 '
. д. Веронський у своїх „Ліпоав»’кзЖЄ

і

1
родії;
З тейЧ
в процесі
борОТЬбй.
^«•.бйПР
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Ще не .четрсноч
тературнкх оікшках**

■

чтю жив раніш у тихих садибах, ТВо.
Р°с'я зараз —як після земле,
„СпОКІІІНЄ Й РІКНЄ БЦНла....
«^гійькишо
бушувала вогняна стихія,
рив у папі кабінету, тут фізично
трусу. Спостерігач пихо:
м.ї
ахолій*Москва, № 26, 1922)
Лава ще не застигла..."
(Красна*
л-шка" не метроном; бо ще йде боцЄ гола методик
панфутурвзм".
„панфутуризм".

;

ІЦ

ЦТВа6ие техніка мистецтва сучасносте.
Зміст. Мотиви.
революції. Він витворюється на наїхнє джерело Т
Відчуйте його, ЯК уже починає потроху
тих очах.±ТмалЬи пролетарський письменник Росії:
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Й0Г0 ВІЛ
пряника тепер тягне до художньої побутової прози;
„Те, що молодого письменнії й
ькнй побут уже в оагатьох своїх
наочно доводить і показує, ш“ еЧатись, чи є новий побут, чи нема, нині речевих
рисах склався,
гакє,“і"томі в тягнеться до нього^письменник".
сущий—
ВМ.П00УТ
равда> № 144)
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Не лякайтесь прозаїзмів. Ніхто не вимагає римованих проклямацій або надумано - „благонамірених" оповідань. Цей побутрізнобарвний,, багатий, стільки свіжих нез.’М/солених мотивів
маже він дати дійсно пролетарському мистецтві.

1

„... В нашім побуті так багато страшного, фантастичного, неймовірного,
и;о не укладається в нормальні рямці".
(А. Веронський. „Красная Новь", № 2 — б)
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„Час кинути шукати упадочие там, де тільки правда, хоч би й важка,
де законне непокоєння й біль дійсного революціонера".
(А. Веронський. „Красная Новь")
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Нікчемний інтелігентський цвіркун баче в тім побуті тільки
кав’ярні, тільки базари, тільки нудну прозу. А пролетарський
мистець уміє в тій „прозі" знаходити поезію своєї кляси. Недаром
, той же Веронський зазначає, що „тепер прозу частіше пишуть
~прозою“- Це не парадокс. Це розуміння змісту класової ооротьои в сучасних її формах.
в попередніх
аесшііс™чну картину, намальовану мною
ознаки одужання ’ аша Х0Р°ба важка. Але вже помічаються
над ХаснХ^рабіюш' 5ел?нський поет пише: „Сміх машини"
0. Корж, поїтш иЦШ.гМи ~ І,е пже наша перемога.
„Степу", проголошує шо ГрЧ'лНЄ насл’Дування семенківського
Ва-^ріян Поліщук дав я Єріх ‘ СаАе (завод) став поетом".
У дав ”ЯРИНУ Курнатовську", „Думу про
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Бармашиху" — це вже великий поступ, тут уже побут революції,
хоч нема ще повного відчування єства моменту.
Микола Хвильовий усе більш удосконалюється в надзви
чайно художньому малюванні наших „буднів" такою оригіналь
ною, свіжою формою; і, може, воно ліпше, що Хвильовий від
віршів перейшов до поетичної прози. Не велика біда, що в нього
переважають темні риси тих „буднів".

і

Це перші ознаки одужання. Українські пролетарські мистці
ще несміливо, невпевнено стають на правдивий шлях.
Так сміливіш!
Хай прис<ориться цей процес нового перелому, наближення
до розуміння своїх завдань у сучасній фазі революції.
Хай викристалізується процес взаємної акції ідеологічних
засобів продукції з відродженням економічного будівництва.
Відчути побут революції в житті, втілити його ідеологічні
відбитки в мистецтві — це одинокий шлях, який вирве українське
революційне мистецтво з манівців інтелігентсько - куркулівського
атавізму.
Хто не потрапить у ногу з революційною дійсністю моменту,
той загине для пролетарської революції й попаде в історію лише
як зразок намулу на тілі пролетарської ідеології.
Це не залякування. Це просто конкретна постановка пи
тання.
„Без обиі:яков“.
І. Кулик
(„Шляхи Мистецтва", 1922, № 2 (4)
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Весна іде. Сніги чорніють...
А з сіл шляхами чи річками
БредУть уже старі й малі,
Шукають у городі придоби:

етапи
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Приходьте!
Чекають на вас!
Шукають вас.
лижіть НОВІ епопеї ново, ооротьби.
нові казки й легенди.
.
.
владайте новітні гімни пітріиські
пмтТте, ЯК нові аргонавти та їхали
На бурштинові острови,
На Електриди!
(„Мистецтво", 1919, Л? 7)
З того вогненного слова Шевченкового
зросла уся сучасна українська революційна
поезія, а далі ростиме молода поезія .проле
тарська. ^ гревОлюційні поезії", 1920)
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В часи переходові, коли падає старий лад і на руїнах зростає
нове буйне життя й твориться новий побут, свідомість людська,
як у краплі води одбиваюча усі життьові зміни, звернена в різних
верств чи то в минуле, чи в прийдешнє, все норовить дати своє
з’ясовання й виправдання тому ладові, котрому є соціяльно близь
ка. Але завжди є переходові групи, що, належачи до старого,
прагнуть зрозуміти нове, тільки роблять це цілком по-старому.
„З погляду вічности" обидва табори однаково праві, бо бо
ронять себе і свої життьові конечності. Більше того: часом старе,
вмираюче, в своїх докорах новому дійсно потрапляє намацати
слабке місце і тиснути на його досить дошкульно. Вони чіпляються
до дрібниць, викривають їх і радіють з легкої перемоги. Але нове,
еОпПпРя^мд!О|ї-ХИби’ Хи-би МОЛОД°Щ*В > помилки піонерів, завжди
рацію
ц,лк°виту і то не лише „суб’єктивну11, а й об’єктивну

Україні0 Па? (приблизн°) починається

розвиток індустрії на
занотовує наслідки
поет, як Михайло СтаУ старий побут. Перше яриша Р™?У ЦЬ0Г0' вростання
_______
т
нових форм
летаризація села.
Щ ’ неґативне, для ока помітне — про-

:====-•=”■~
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Прохарчувала їх зима —
Позбулись хліба і худоби;
До того й пошесть, мов чума,
Забрала геть робочих з хати... (1870)

Робочі руки дешевіють — це добра й конечна передумова,
по
до сприяє розвиткові капіталізму. І він таки приходить на
ело, вростає, вкорінюється, аж невдовзі на кожнім кроці познаіується тавро його влади. Павперизація села йшла в парі з коніентрацією земель до рук великих земельних власників і руїною
іевеличких поміщицьких маєтків, які переходили або до селян,
ібо до лендлордів найвищої марки. Концентрація земель сприяла .
їуйному розвиткові сільсько - господарської промисловости. За
сіваються бурякові плантації, ростуть по селах кам’яниці й димарі
цукроварень. 1 поет, сам епігон отої дрібнопоміщицької зруйно
ваної верстви, з болем занотовує це все, воліючи краще б цього
(всього не знати й не бачити, аж ладен мріяти, щоб усе панство
зникло, коли вже на те пішло відносно одної менш тривкої його
[частини.
Поет ненавидить нову верству, що прийшла в життя як перемо
жець. Буржуазія або, як він узиває її, „крамарські сини", за
войовує життя, і тоскно стає поетові,останньомумогиканові ста
рого панства.
Він ладен соколом залетіть геть звідси, туди
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Красували б житом, збіжжям,
А не буряками,
Де б не бачив по сахарнях
Змученого брата... (1882)

Де б було не знати лапи
Крамарського сина...
Де б лани свої, не панські,
Слались килимами,

Суб’єктивно цілком „гуманні" почування є об’єктивно гли
боко реакційним стремлінням спинити непереможний хід життя,
і розвиток вищих форм продукційних відносин. Поміщик, аграрій,
прекрасно помічає всі погані боки буржуазного панування, що
йде на зміну панування дрібного поміщицтва.
У пишному салоні
Розмова йшла про коні,
Круг чайного стола
Про цукрові діла... 1880)

В автобіографічній поезії „На ріднім попелищі" розповідає
Старицький про руїну свого родового маєтку. Він повернув до
рідного села по довгих роках і вглядів:
*~
Й розпродані ґвалтовно на базарі...
Немає лип... одна верба стара!
. . Нові хатки
Хто ж вас зрубав, мої рясні, єдині?
Скрізь поросли на панськім
Я кинувся — не пізнаю двора:
попелищі...
Вся в валяв і-г—руїна та руїна!
Де темріли столітнії дуби —
З будинку ген лиш печища ребро,
Яріють скрізь селянські огороди,
А де була теплиця — купа гною...
Обсаджені кущинами верби...
Хтось закупив батьків моїх добро
Та й винищив хижацькою рукою... Друга краса, уже другої вроди!
Розідрані Нс> шмаття ризи ті
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зрозуміти цю нову красу і
Нена.
бенкеті... конкурентах своєї “еРствц
на

і

Дзвенять шклянки, шуршать Тап;1 ЦОКОТЯТЬ по них ножі.
Музика гра, лоскоче вуха,
Палають очі від вина...

Тонкі Тна бенкет голосячі
?ІІ1ШЛ-Сп’ю Ь ио прагнуть тіл
ЙТЬпохоилися кряж.,

і І.
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Проходить ще небагато часу; вже складається цілком пере
свідчення, що повий лад переміг старий побут, котрому нема
вороття:

Де глупа ніч, де рабський с’тп^
і од старезної наруги
‘
Тупа покора на виду.

В своїх иетопле ■ •
повстання ЦИХ загулюканих,
не йме поет Віри в модаив в.н простО] я ( п
трохи зне_
темних, тупих, покірних
пніст - народолюбець — трохи
важає їх, як аристократ і Я У
соція ІЬної криВдИ буржужаліє. Нічого
'^поіоссвоєсумління, б’ючи сєое в груди :
азиого панування,^інзас^^^^.н
цей ласий вкрадений шматок?..

гІ

А прийшовши з бенкету до себе, насзмзті занотовує:
Глупа ніч. Ми всі насмакувались...

Е
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На допомогу до послуг стає релігія:
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Пожадаймо на добраніч тим ми,
Хто стерпля усе ради Христа,
Хто очей не одволожить слізьми

І чиї не ремствують вуста,
Цілий вік чиї працюють руки,
Переважно дбаючи на нас...

Таку ролю відограє християнство, як кожна релігія. Здеклясований поміщик не позбувся ще влади землі і „первісного"
світогляду сільського з його забобонами. Християнство для таких
свіжовироблених буржуа допомагало задержати духову рівновагу.
Дальші Генерації буржуазії вже були загартовані й цього не по
требували.
тпм
ще ^таРиНький деякий час вагався між прийняттям і бун"І,ті*ЖІЬ Р°ЗДРае
ДУШУ-
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Померлого нічим не воскресиш —
Нове життя своєю йде чергою! (1902)

голодний лю(?пр^ІХ хпівах.

-і

З другого боку, не завбачає поет нових сил, що мали б звалити цей лад:
Люд погруз у грабежах, у крамі,
Пада ниць перед бичем магог... (1890)

— содіяіьни:й контраст:
І ДО цього спогад Де не прогляне світ ніколи

Степи й леряі™^^"’

11
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Такечки зустріла українська поезія народження індустріяльного капіталізму. На протязі аж тридцять з гаксм років (1870 —
1902) переходив еволюцію творчої індивідуальности Старицький.
Вона є знаменна. Вона є й характеристична для подібних перехо
дових діб.
Невдовзі по Старицького смерті вибухає революція року 1905,
котра уможливила існування української легальної преси. Се
лянство, ці „тупі, покірні раби", заворушилося. Організуються
„Просвіти". Крім „України", що прийшла замість українофіль
ської „Киевской Стариньї", до Києва переїздить із Львова „Лі
тературно - Науковий Вісник", і, нарешті, засновується щоденна
газета „Рада". Після того як замість Бориса Грінченка редакцію
перебирає Сергій Єфремов, газета набирає того специфічного духу,
що його дальша генерація української інтелігенції обізвала „радянством". Було це українізоване російське народництво беззубопоміркованого типу „Русского Богатства" та ще з домішкою хлопоманства старих українофілів, етнографізму (мережані сорочки,
стрічки замість глаже) і під прапором спадкоємства ідей Драгоманова. Основний принцип і для цієї Генерації щодо мистецтва
провідний був „слугування мистецтва народові" або гасло при
стосування цілої культури для розуміння звичайного селянина.
Звичайно, в цьому було багато фарисейства, нещирости й кастра
ції творчого духу. Базою української національної культури про
голошено село. Селянин зробився фетишем інтелігенції, божком,
що на нього молилися, але що про нього, крім славословій у пресі,
фактично не дбали. Радяяи йшли походом проти старого помі
щицького українофільства й кинули гасло органічної праці в^м.сі,
„каганцювдння". Бути сіячем культури на селі, „каганцем", не
хай непомітним, але корисним, що освітлює „досвітню темряву",
працювати „на народній ниві" вчителем, аґронсмзм чи коопера
тором, аполітичним культурником, дільцем — оце був зміст і патос
„радянства", старе хлопсмансько - поміщицьке українофільство
проголошувало українську культуру культурою для „домашнього
обиходу". Але фактично у хатньому вжитку була в них мова росій
ська. Були з українофілів російські інтелігенти, що мали замилу
вання в народніх звичаях, та й по всьому. На Правобережжі
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_ інтелі ґенти з польсько
хлополіани замість російської і ВВа>
Г0.япзнс<
тпаплялися Шіла, повернулася до ,,СВогк;а;ш !
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м°лодийт о наукову нийуальманах „З - над хмар
Воїний модерні и ;итои Гнатом Хоткевичем.^і
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ОВРпоис><ах3нов°й «Р^з’явилася українська преса, у Варї
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’’ в час революв'’
моЛОді офіцери. Андрій Товкачеві
ській цитаделі сиді , заГрожував розстріл, але якось ц0
та Микита Шапова ■ б шися мундиру. В Харкові ВИПу
стило визволить я, поз У поезій ) Сни віри . ще раніщ У
Шаповал першу збірку
ві> організується група „Обо
.. і9оо-1901, тут таки
в
тенденціями самостійник
■А України" з певними подіти _
ською („общерусской") І
боротьбиспробу зірвати в повітря погруддя Пушкіна',
■ активної
аСТ1ВНО»о
турою. 1

• • <

місту розкидано проклямації з поясненням мети замаху — П''Л
проти російського імперіалізму: „Коли немає на Україні пан*
•
Пус '
ника Шевченкові, то не треба, мовляв, тут і пам’ятника Пуг
Здоотцла МА
УЧаСТИ Шаповала.
Шяплпагтп '
нові" Здається,
не ЛЙІЙШППСЯ
обійшлося ТУТ
тут без
без участи
\
Українська Хата",
Хата", місячник,
місячник, заснований
заснований Шаповалом
Шаповалом уу і
Українська
\ ? : єві стає органом войовничого націоналізму. Вона здіймає п?
на^Раду"
на „Раду" за
за їїїї культурницьку
культурницьку „аполітичність",
„аполітичність", сервілізм
сервілізм іі"[■
тикуляризм. Підноситься гасло національної „гідности" і на?
|(і.
нальної „чести". Супроти гасла „слугування мистецтва наоог
народ:
підноситься клич „мистецтво само собі вистачає", у філософі
гедонізм, скрайній індивідуалізм. Попліч із поетом, що вий.з революції 1905 року, 0. Олесем, стає, тільки но вийшо?
з тюрми (сидів разом з Винничзнком), Грицько Чупринка. .:
не цурається, крім „чистого мистецтва", ще й „тенденційної
езії", а саме пише пасквілі на „радян":
Є на вулиці Підвальній,
У будинку № 6 - ий
Газета радикальна,
Талі письменники непрості...
рол^в^аґпоипм^н^н №каленко —видавець), і ветеринари Iі

яада? а м ці

«и»пя

солнсі „Чорна Раая" *ТИЄНЧНІ В'РШ' друковано аж у Відні1
„Хатяни" піддаютТТ ЧаС0.м доходив через кордон до.Ки
критиці саму основу радянства—нар5
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любство. Що таке народ? Чи можна його „любить"? Звичайно,
ні, бо для любови це річ занадто абстрактна. Таким чином, хатяни
викрили фарисейську брехливість радянського народолюбства.
Вони піднесли гасло Драгоманова: „Не сотвори собі кумира на
землі, ні на небі, ані в народі" (з передмови критика М. Євшана
до книжки А. Товкачевського „Употія і дійсність"). Не було з
„хатянства" якоїсь суцільної доктрини, чи що. З одного боку,
воно торувало шляхи буржуазному індивідуалізмові, з другого —
допровадило до самозаперечення цей скрайній індивідуалізм і, ■
може поза власною свідомістю, прочищало шлях до колективі
стичної ідеології. Фактично хатянство викрило цілу безґрунтов
ність народництва взагалі, звело його на пси (Чупринка довів
індивідуалізм до краю в поемі „Лицар - Сам"), перенісши осе
редок уваги з села до міста. Перенісши хатянство терен боротьби
з села в місто, само стануло перед проблемою: кудою йти? На
терені міського життя борються дві розбіжні сили соціяльні, і
хатянство мало статися ареною для їхньої боротьби. Але поки
що воно добивало старе „народолюбне" радянство, і це був період
бурі і нападу в українській журналістиці. Боролися дві Генерації
буржуазної інтелігенції. В цей час була ще одна група, яка стояла
осторонь боротьби радян і хатян — група, що об’єдналася коло
місячника „Дзвін", органу закордонної групи українських емі
грантів марксистів. (Тепер ця сама група марксистів є знову в
еміграції з України!..). На чолі її були Винниченко, П. Стах
(Черкасенко) Юр. Сірий і інші. У „Дзвоні" співробітничав Луна- О
чарський. Заслуга „Дзвону" полягала в тому, що він поборював
радянське народництво й хатянський індивідуалізм. „Дзвін"
перший на Україні спопуляризував ідею пролетарської літератури ;
й культури загалом (познайомив у репродукціях з творчістю,
різьбаря Меньс і в статтях Луначарського з французькою проле
тарською поезією і т. ін.). Але „Дзвін" був занадто поміркований,
теоретич іо - еміґрантський, відтятий від ґрунту орган. Бувши
марксистами, ті з „дзвонарів", що жили легально в Києві, замість
того, щоб організувати пролетарські маси міста Києва, провадили
виключно культурницьку працю. Юрко Сірий писав популярні
брошури „Про світ божий", про „Подорож краплини води" та про
життя рослин. Петро Стах (Черкасенко) строкогонив фейлетони
в буржуазній „Раді" (псевдонім „Провінціял") і займався драморобієм після конфіскати й суду за п’єсу „Хуртовина" з шах
тарського життя. „Хата" тоді була навіть більш революційна, ніж/
„Дзвін", з боку політичного. Хоч і вона еволюціонувала до ідео
логії „смокінгу" і з прихильністю цитувала якогось поета епігонареволюції 1905 року:
/
Від недавнього минулого,
Від сумного нині
Мак червоний серця чулого
Перецвівся в синій.
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і ліквідація етнографізму, народолюбства, і погорда „загалом"
в їм я самотнього, сепарованого „мистця", який не має бути фото
графом. І вже визнання заяви, що „мистецтво є інтернаціональне
своєю суттю, а національне — матеріялом, мовою".
Поезія тут починається погребними дзвонами.
Летить білий янгол... Ідуть черниці... Потім — вдарило, кри
лом червоним прошуміло... Автор не хоче клясти, тільки

Лгреив'^ігенці’.1 ®а^утнЄ:
укРаїнСЬКн би прочуваЮЧ‘
ляш цвітуть
й писав, Нібі
на клад?^антеми--' Р03К,и,Н'
«.ший вияв цього розкладоВо
, 1914 спинила
військовою цензурою. БуЛи
Війна РоКУ ку пресу знИ ти українську пресу, в Харков,
процесу. УкРа'н.• спУроби поповни^і У Р ,Гас 0 > але на 5 Числ.
окремі нешасл"3 сб"Ра виходи™ «з
вийшла додатком До
року 19'5 п° хЛаЛа на казенну _кв їнське молодоміщанстворедакція "е 'Х„аа чарноти „Пр Дшла про
'’ГаМа‘\Інарів'' У бР0ШУРуІу мужицької темряви, уКра.
пр0ТИ7Іу пролетаріяту, 2 аУртистів“, котра для україц.
"Уп«ч'іхУнашу ДУМКУ 1 “ мискою сочдвиці... Ця прогноза
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ІЇ55в’'Лу"ринкуреволюйія 19,7 року вже
всі українські сили, але не
всі вони неми в собі революцію—більшість несла контр-револю:
цію, і хіба одиниці йшли в революцію. _
Політичний „бургфриден" усіх українських лартіи, що о о єд
налися коло зав’язку самостійної державносте призвів до літе
ратурного „богемізму". Київ став столицею нової „європейської
держави", і тут прокидається європейська „кав’ярняна" культура.
Молоді українські поети й літератори снідають і обідають в одній
кав’ярні з міністрами й урядовцями Центральної Ради. Одні
організують державність, другі — суспільну опінію і націоналі/ стичну ідеологію. Компонується Генеральний Секретар і ят і компонується літературно - мистецький місячник „Студія".
имчзсом в Росії вибухає Жовтнева революція. Луна росій
ського Жовтня віддається на Україні січнем.
вчісно' ре.во^
ЯК стій, такечки несподівано, нетурно-КритичнийТь«Х ЯЧН™ Ї9СГяУДІЯ“- ВИХ°ДИТЬ ”ЛІТЄРн
..з огляду на останні пП„- року ? 8 3 тслясловом редакції.
МИ змушені були відсунути™Тппу ПОД1Ї здійснення своїх замірів
Н’знена ліквідація хатянства ІР°ХИ надалі“---—Ця книжка є заТут зведено балянс ! 2Л ”ого поетів> головно — Чупринки,
раз — це епігони того Ж таки ^СУМКИ попередній добі і воднои хатянства. Тут „чисте мистецтво"
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Хіба лиш псом,
Бездомним псом завию
Біля камінної стіни...
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А ось другий (Слісаренко):
Над могилами самогубців
Уночі схилявся Білий Ріг>

Над могилами Синьогуб цв^в.
І ніяк одцвісти не міг...

їй ь-з ■« вийшл"

аІнТборЗ>УП”
ийшов з революції і несе в. собі революУкраїНСЬКИЙ рух ВИИШОН Р українських СОЦІЯЛІСТІВ Після
цію!-це було улюблене твердженому
вийшли 3 тої рев0ЛІ0ці..
1905 року. 1 перші п0^
Чупринка, хоч пербули революційно настроє ,
|Красу“. До війни дописавсь
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колись червона, -ґенераці
- загнивати. Шаповал у>к*
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Або Дмитро Загул:
І

І

Ми тільки тіні людей, що було,
їх відбитка одна...
Ми тільки спомин про минуле,
Огнів і відгуків луна.

Ось їхні шукання. Шукають абсолюту. Краси... „Не набли
жатись до ідеалу краси—мчстець не сміє".
Минає рік. Виходить „Мугазет"." Виходить, звертається до
„українського громідя.їства" і починає скаржитись: „Чергова
руйнація збила нас із наших позицій і розбила наші пляни... Але
вони героїчну кладуть „у скарбницю нашої національної куль
тури" вкладку.
Тут уже Загул стає „змертвихвстанцем", виходить з царства
тіней, співає вже іншої:
Янголом помсти понад степами
Порозсипаю квіти червоні...
Годі нам бути вічно рабами!
Кулаками долоні!

Засміявся мак червоний.
Вихром півночі війну,
Піду всесвітом цілим —
Я об’являю війну
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Білим лілеям, бігоніям білим!
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Володимир Ярошенко привітно здоровкається:
Добридень, боєць блакитноокий,
Весь посмішка — день весній! —
Видав ти наказ високий
І декрет про весну видав свій.

Буває він і на балях. Але
Однаково, байдужно і безжурно,
Я ніби ролі жодної не брав
І ніби баль, розквітнувший ажурно,
Одначе не розквіт і квітнуть уе почав.
А* я затих.під знаком стуми и втоми.
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пак молода людина.

«у І не чувати досі- А ще Ж
Ді чСН0 3Х скоїлося?
. ніжністю, журбою без краю,
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ХХТр^нанс...

Нарешті Олекса Слісаренко зважується:

• ■
Є щ. кілька

мені-Ось крити,<

зараз, підчас болючого страждання від руїни і майже абсолютного знищення
здобутків так званої „буржуазної" культури. Творчі сили... не встигли дніти
до стями від того нападу на всі традиції і звички... чи можна докоряти мистцеві... що сьогоднішній рух, зруйнувавши його світогляд, покинув його на
голому місці і т. д.

.

Критична частина „Музагету" з’ясовує поетичну: тому поети
в трансі, в царстві тіней, виють псами і скиглять на могилах са
могубців, що революція призвела їх до нестями. Далі цікаве при
знання: „навіть сама логіка зараз змінилась". А втім, критик
починає з аксіоми, котру починає підпирати доказами! Справді
нова логіка: раніш аксіоми не потребували доказів. Далі йде фі
лософія.

г? де йяиагпдя’в?.!*

"«рол. горох і капуста. І такечки геть далі ця вчена людина валяє в одну купу юпби" ™
ВЄХВіну’віГВАльмнйхЛа''Нм0 бажання °«не заміняє другим.
міжнародню творчість Меженко'є’поп3”36 ТІЛЬКИ наРодню, а не
„пролетарської культури”. Робить він це"дужГпро^то. ’ ЗЗГаЛ°М
летарськог культури' осХки нізШлі бУДУ'°ТЬСЯ прин«ипи так званої
йнаперед"» ~ «ува™

про-

з пролеО „1. ЗВ. Цей простоповодиться
й
- -1 одверто каже:
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Не можна сказати, щоб це було дуже грамотно: про ідеоло
гів, котрі „намагаються" творити культуру. В кожнім разі, тут
справедливо протиставляється національна ідеологія, яка ворожа
пролетарській. І далі:
„Поступ у матеріяльному житті йде завжди поруч з новими здобутками
мистецтва. Це ідеологи пролетарського руху зрозуміли і через те засновують
різні пролеткульти та влаштовують пролетарські мистецькі майстерні—студії
та школи".

• «ядай-

ї„5Х
“ис"і'«“»»»«“
Іванів - Меженко.

„„„„."Нац10н.альне в1дродження почалось завдяки поетичній романтиці... Неп^пт?’ Щ° И ^Є0Л0ГИ чисто пролетарського руху стільки ваги і надій поклад оть на майбутню пролетарську культуру, пролетарське мистецтво і нама
гаються всіма силами і засобами ту пролетарську культуру створить. Інше
питання: чи це їм вдасться, чи, може, їм доведеться „нарешті признати, що
тільки національна культура може існувати".

Кажучи далі про творців нових ідеологій і руба протиста
вляючи дві ідеології в їхній „титанічній боротьбі", зазначає Май
дан, що є письменники, які досі погоджували обидві ідеології
і тепер опинилися на роздоріжжі або переходять від одної до
другої сторони, „захоплюючись підчас національного гніту націо
нальним визвольним рухом, а підчас соціяльного пригноблення,
навпаки,— рухом соціяльним. Практичне життя зараз принишкло
і вичікує певного вирішення справи в бік одної чи другої ідеології".
Також героїчно Майдан побиває самого себе, заперечуючи
свої альманашні погляди на „мистецтво для мистецтва". Тепер
він просто каже, що „чистих мистецьких творів дуже мало, бо
в кожному мистецькому творі можна . прослідити певну якусь
тенденцію". Розглядаючи, наприклад, вірш Я. Савченка

■

і

і
Я

' 'ПІ

у

11

І

Вгорі червоний ворон кряче...

Каже Майдан, що суб’єктивно приймає це такечки:
„Вітер рве яркогарячий прапор, символ крука,
Що приносить нам смуток".

Тут цілком виразно підкреслено непримиримість двох ворожих
ідеологій — національної й соціялістичної. Тенденційність у ми
стецтві є конечна, більше того — „Всяка велика поетична творчість
є в певнім розумінні мистецтвом тенденційним". Тенденційна пое
зія є кожна, що зі кошт чисто естетичного опрацювання матеріялу
поетичного твору висуває на перший плян певну тенденцію...
Тенденція сама по собі не може бути для поетичного твзру шкід
ливою, наколи вона така висока і велична, що може зрооитись
загальнолюдським переживанням. Аж дивно, що рік перед тим
цей самий Майдан розпинавсь за безтенденційне, чисте мистецтво,
ще й не міг збагнути, як то гасло „Мистецтво для мистецтва
„не стало досі загальноприйнятою правдою". „
Через рік по „Музагеті" приходить „Гроно і приносить
собою багато новини, розвінчує ще чимало фетишів. Замі^ь ’
лишнього протиставлення колективу й індивіду додумалр
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лиійно сполучити в творчості і„
„10 треба гар’'0’1’ сТОїть У передмові. А уЧа’тн'

Кути" ? ї-“ к’ом заперечує по Р ОпредІЛЯТИ мистецтво Уя ’
Далі „»н° “ елі є абс0'" оц„я а виверт.
що метоюця Красі є не 0ПрЄД'Лаіанням мистецтва не є ані „Сл
слугування НР підсумі<и; завіан, Мистецтв0 ПОв::ннУ
Отже- Хґ, ані ..слуг в ння
пов .нні бути
но
йНне чисте'‘-а ТЄНІХн підходить ДО розв яз. ння проблеми
проблемі
Ничнї „Гроно"
в д мистецтва „взагалі казати
Про
-----1 Про
мистецтва і в ке не бо-тьс« в д
. Ще пролеткульт лишається
пполетаріят, хоч іще ДУ*
Дже не закидають проти прОле.
для ґроністів страшиш*і, а
революції року третього",
тарського поета і н™™е1д19р0і<У.Щ0б виходило „Мистецтво",
Аледлятоготребавулощ
гденн_ й справу пролетарського
^Й^Кми^ти^нка) і яке дало першого поета пр0.

ЛХХ7іХі921 У Дневі виходить „Пролетарська Освіта",
ле є статгяП о я літературної критики в часі класового пео ворогу™ Тут уже виразно мова йде про новий світогляд, нову
пОологію. н ву етику. Література повинна відбити на сооі титанічно бурхливі вимоги нової сили, пролетарської диктатури.
-Ми_ каже критиіс, — прийшли творити своє життя, це наше ба
жання і напір право. Ми все, що тільки створив старий світ, перетравимо и пере
робимо для себе. Всі ваші розкоші, всі ваші багатства, ваші музеї, театри,
погляди, переконання, звички, справи, будинки ми забираємо, але не сліпо
і несвідомо, а лише в ім’я того, як побачимо, для чого це все може при
датись...
Ми критикуємо вашу літературу і всю її переглядаємо згідно з цими
вимогами. Ми не розуміємо вашої критики, що культивувала одірваний від
життя й маси індивідуум. Ми не розуміємо і не хочемо розуміти вашого кво
лого літературного Я, бо ми прагнемо до нашого стихійно - творчого Ми".
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Це вже цілком пролетарська критика! Пролетарський погляд?!
і м°чХиоп-В1Н’
?1010дий критик, ліквідатор індивідуалістичної
тівень КТІ01 ,деології? ?<>?■• Та це ж той самій музагеПоети Ґпон^’ К0}!и!ин*й ВОР°Г Усього пролетарського!
лишається, ”то тількиікТн°1’ П'гмли 3 старим, і коли що заповна ця переходова доба А ’ІН'ЧІИ ат;візм, Що ним загалом
сться і відповідно трансформує СВіНп°Ві;И Г'Об>Т вРостає’ В,<°РІНЯ'
стають по дорозі, моисе
може, спии2 Д0М1СТЬ поетів- Ше вони ПРИ’
вони знають непохитно ’
кмУться й падатимуть, але вже
... ми гПОТІМ
‘ підемо знов \
У боротьбу,
Нас захопить
революції вир."
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А до старого світу вони звертаються:
Белькочучим язиком поперхніться,
Ось вам моя порада!
Бо сильна від сучасності! дісниця
Дочавить сучаком революційности,
дочавить гада,

Який ііце своїм хвостом
По наступившій литці б’є.
Останім — слово вам моє,
Бо д£лі скажуть громи!

і це пише Валеріян Поліщук, що торік іще був редактором \/ Iі
кам’янецької петлюрівської „Нашої
,т
•• Думки".
", Зміни, заходять
швидко, і молодь переходить по цей
бік фронту!
Ще один крок — і натомість
;,Ґрона" з його не геть пережитими
націоналістичними нотками прихо
дить таки „Вир Революції", як писав
іще про це в „Ґроні" Поліщук. Тут
він підводиться, зростає на цілу го
лову і дає обіцянки зробитися справ
і
жнім епіком, Ґомером Революції. Не
окремі фрагменти, а великі полот
нища — ось, здається, його справжнє
покликання. Сила, молодість, здо
ров’я, здорова, мало не пролетарська
еротика („Вона") і така мила про
■ а
стота, що за неї якось вибачаєш і
велику самозакоханість поета. Поет
закоханий, зрештою, не тільки в собі, а в цілім світі, повний
осяйного сонячного настрою:

І

■«

ж*?

Живу я так, як пахне фіялка,
Просто, без мудрого лукавства —?
І все ясно, ясно мені,
Як весною цвіт вишневий.

Бачимо вже первістки нового побуту, занотовані поетами.
І хліб, і до його, й одежу
одержують пайками,
бо потреб у людей без меж,
а й куль не вистачає.

Це описує той самий Терещенко, що був тільки сумний та
ніжний. У статтях спроби підходу до мистецтва з нового погляду,
прогнози, „коли стане малярство позаклясовим — пролетарським".
Це не зовсім грамотно, але, принамйні, видко було добре ба
жання.
Зробімо підсумки.
Українська інтелігенція перейшла великий шлях. Отямив
шись від першої несподіванки Жозтнегої революції, вона почала
озиратися навкруги і зрештою пристосувалася. Істотою своєю,
соціяльним становищем не була вона й не могла бути ворожа
Десять років укр. літератури
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V гтпібнобуржуазної, націонав лабетаХ др‘н, й спролетаризована,
Перебувала лиш Здеклясовз
ця й вірн0 служити
рев0Лп«от ідеології, <е’ в* кляси-пер ■ рИ1Пами „усьіновлен"
ЛІСТИ^гіла% в пРй^"Ив «о він 3 , вашого частиною інтевоНЗ Макось Зінов’єв мов ’
бутИ з кр
„мозолясті
поолетГр'іятом. Ц’^Уя маХ^
не варта
лігениії, і «іяК¥аЙпрошеНИ\’пп£ пролетаріату часом У™оруки" прошених і Ни РблеНі оборону Рр0 фЄТИша і доводиться
жодної уваги-»ов“чнРГо собі з нього
соб1 КуМіра Н1 На
рюють за старого ЗВИ
речення. -Д® іяті“. Інтелігенція, що
тут ?ер?фнв^^
революцію, часто-густо
землі, Ні на небі, а^яла пролетарську р етаріЯТі, з чим треба
цілою душею Р щ0 фетишизує те РолетаріЯТу. Не ставати
робить ту помп ку’ в Собі самаванґард Р
0 праці самому.
ХСюХперед пролетаріятомтреб^^^ №
_ тре£
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НАШ УНІВЕРСАЛ

До робітництва і пролетарських мистців українських

р чиєвтому, щоб „змінит’пог;яейсі ЖИТтьової боротьби нову псивйпрацювати в мозольномупроцес
свій СПИНІ скуштував
Логічну домінанту/х™^ іього дня> тому нічого побопролетарського буття не У/оку вони йшли.
юватися докорів, ХОЧ з ЯКОГО о Г щиросердо и щиродушно
Нова генерація У.'<Раінсв/Це саме цінне й радісне,
підійшла до.пролетаріату. Цеі гом відЦпочатку нової ери, ми
нині, святкуючи четверті —вд
/
простягне

кляв?
ються в братніх обіймах.

1І

2. МАНІФЕСТИ ПРОЛЕТАРСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

В переддень п’ятого Жовтня ми, коло харківських поетів,
що не приєднуємо себе до жодної групи існуючих шкіл і напрям
ків літературних, урочисто оголошуємо:
Не з негативною програмою руйнування того, що саме роз
кладається, ідемо ми торувати нові шляхи, а яко співці живої
творчости пролетаріяту, яко поети - піонери в яскравий світ —
комунізм.
Перейшовши фази перецінення старих літературних тради
цій і догм, беремося певними колективними й координованими
зусиллями творити первістки поезії переможця — пролетаріяту.
Спаливши ввесь гній февдальної й буржуазної естетики і
моралі і внесеного нею розтління гниючого трупу, ми, нові поети,/
ідемо в майбутнє не яко нова Генерація на тлі старого мистецтва,
а пориваючи всі з’вязки, заперечуючи всі дотеперішні традиції.
Однаково одгетькуючи всіляких неоклясиків, що, підфар
бувавшись червоним карміном, годують пролетаріят заялозеними
формами з минулих століть, і житттєтворчих футуристичних без;
майбутників, що видають голу руйнацію за творчість, та всілякі
формалістичні школи і течії (імажинізм, комфутуризм тощо),
оголошуємо еру творчої пролетарської поезії справжнього май
буття.
Мідяною сурмою скликаємо до наших лав розпорошені
творчі одиниці робітництва.
Формуємо загони. Організуємо регулярну армію мистців
пролетаріяту.
Наші лави крилаті споюватимемо залізною дисципліною ро-». .
бочих ритмів і пролетарських метафор. В цьому попередники наші//./•■'}
й пророки — Шевченко і Фрнако.
Відмежовуємо себе червоним фронтом від решток плазуючого
кодла спеців, що їм цілком однаково, кого і що співати.
Непідроблені, непідфарбовані прийшли ми до ,сонця твор
чости і, яко пролетарські поети, не потребуємо творити „для про
летаріяту ", бо ми —його частина неподільна.
*
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Нині ще радість наша більша.
Те, що ми давно такечки чекали, нарешті є факт. Вони при
йшли — пролетарські поети українські! Вони тут і вітають день
великих роковин. Слово належиться їм.
Перегортається нова сторінка історії. Не нова „школа", не
новий „напрямок",, не „течія" в рямцях старого мистецтва, але
цілковите зірвання тяглости з усім попереднім, знищення всіх

В. Коряк
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пролетаріяте, бо є вона
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оспівуємо велику боротьбу твоюіалізні ритми сучасности,

"ї часткою всесвіті націй.

1 баг™’ "РЧ*". да-

"“'Я1 Ж

батьків наших —
ний нам у спадщину тисячолітніми поколіннями _

І Водностайних.
цей УРОЧИСТИЙ переддень П’ЯТОГО
глГГ;
ГО Жовтня
обіцяємо ’тобі,
зусиль
, ----- " -Н.пармп
майво тут, на літературі
пролетаріяте, твердо тримати червоне і..,
кому фронті, як ти там, на заводі.
Микола Хвильовий
Володимир Сосюра
Михайло Йогансен

Й-

У Харкові
Листопад шостого,
нашої ери
.. року, четвертого
(„Жовтень", 1921)
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^Пер^рҐ^
ПІРекУт0 ТІ. СКарб1і Енські
на нашій фабриці, в огні нашої творчосте, під молотами нащИх
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ДЕКЛЯРАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОЛЕТАР
СЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ І МИСТЦІВ

Свідомість і творчість людини цілком залежить від її буття.
Новий зміст життя викликає нові форми в мистецтві. Отже, немає
жодної рації жахатись того твердження, що у творі повинна бути
синтеза форми і змісту.
Ми рішуче становимось проти формули „мистецтво для ми
стецтва". Це реакційна ідея, що тягне молоді сили до старих
відживаючих традицій, до безплодного „декадентства".
Пролетарська культура виникла в процесі боротьби і є явище
клясового порядку.
Але пролетарська культурна свідомість викристалізовується
шляхом вільної дискусії між пролетарськими мистцями всіх
напрямків мистецтва.
Кого ж ми вважаємо за пролетарських мистців?
Відповідаємо коротко:
Через те що ніяка сьогоднішня критика не може бути точним
критерієм, із котрого ми виходили б, означуючи літературне
обличчя тієї чи іншої особи, ми вважаємо, що пролетарським
мистцем має право називатись усякий художник радянської рес
публіки, що відчув красу, правду і природність історичного мо
менту клясового перевороту, визнав себе вселюдно пролетарським
мистцем, цілком з’єднавши свою долю з долею робітничої кляси,
цілу свою душу присвятивши творчій роботі для пролетарської
справи і поширення ідей комунізму.
Вважаючи, що в масі пролетарське мистецтво творитиметься
. під безпосереднім впливом і силами індустріяльного робітництва,
федерація розуміє, що в країнах відсталих у час комуністичної
революції окремі одиниці і навіть цілі групи виходять з - під куль
турного впливу інших кляс і культурно зливаються з робітництвом,
працюючи для нього.
Завдання федерації є представити в художній творчості мо
гутній момент перелому і уловити побут переходової доби революції.
В аналізі хороби і пристосовання психік численних соціяльних
верств найдемо нові шляхи для утворення пролетарської культури
і нових здорових характерів майбутнього.
69

н
1я

і
іі

'І'
і*

я■і
■
і’
і. «і

4|,

їй
■

І
і

і

V

І/

г

ірхізм даної групи (При^
не
як
ана1
л,рпеоацію не
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ляються на секШ>
’
колективної творчости
дільний колективиходить із принц У ниціі відбиваючої настрій
Ф-еДТп не тільки як твори Т А
працІ0 для створення
розуміючи І не. літераЛЬНо, ЯКО УР
колективу, а
цтва,
письменник пише так, як він
^другого боку,
творчости. Федерація вважає,
еїший, бо, з одного боку, ідучи до
що^такий принцип а ^^скоріше найдемо те, що шукаємо,

;І

І

з'їругого-таГдаш^уЄ’добуЄшуітнь у пролетарському ми№Тому федерація вг®ля0“я бувають різні і частенько приводять.

.■

стІоТ*
колектив.
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^ашої програми і підуть старими
стежШаі зоологічного на-

3 нашог° К0ЛЄКтивУ, К°ЛИ ПТЄ‘

Я

? рс2 письменник забуде, що він спалив за собою мости февдальної й буржуазної естетики, піде шляхом футуристичних
безмайбутаиків та других формалістичних шкіл буржуазного походження або забреде до декадентства й залізе в нетрі його індивідуалізму, то й такого „товариша" прийдеться відкинути од
нашого колективу.
Розуміючи, що від помилок ніхто не Гарантований, заявляємо,
з другого боку, що федерація буде пильно стежити за такими
помилками і витравляти їх не жандарськими прийомами, а шляхом
вільної дискусії в межах товариської колективної дисципліни.
Федерація викидає гасло: до загальнолюдського мистецтва,
до комунізму через полум'я дебатів, дискусій, полеміки внутрі
самої федерації пролетарських письменників. Критика ідеологів
ХТТ мистец™ не е Для нас авторитет. Ми з нею не раГпокинути виуря^6 Й виходити із сонного болота самозакохання
і Тримаючи оогяміяяТкл°ДИН °.дного- Не розпорошуючи своїх сил
Імпульсів ЩОДО поДпуВвЄХииСЦИПЛІ •*Духу’ ПОра ВЖЄ шУкаТИ
думців, Відкидаючи буржуазнумм°МУ відношенні до своїх одн0'
Поро стати про=ЇХи?°РЄКЛЯМу в ми<™віРозвиток індустоіяльнпгпЛу миспгеЧтву на нові рейки.
коштираз.у.раУз50ьвочго пролетаріяту йде на Україні на
вувати Цей пролетаріат виклюииАЄЛЯНСЬКИХ резервів. Отже вихозлтримувати його культурний ™ н? Р°СІЙСЬКІЙ мові — це значить і
розвій,, це значить робити з нього
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за помилки бере на себе весь
„являємо що ВСІХ письменників федерації,

ми категорично
котрі не будуть придер ува
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т. зв. „перевертнів - хахлів“ з низьким культурним світоглядом.
В умовах робітничо - селянської державносте, в умовах дик
татури пролетаріату ми позбавляємось примусової русифікації, ;
що дає можливість спролетаризованому селянинові зробитись і ;
свідомим членом, творцем комуністичного суспільства.
Цим, звичайно, не вичерпуються погляди і завдання, котрі
становить перед собою федерація. В своїй деклярації ми хотіли
тільки накреслити ті основні риси організацій, котрими ми від
різняємось від інших літературних об’єднань.
Фактичні справки:
Незабаром ініціятивна група скликає Всеукраїнський з’їзд
пролетарських письменників. Посилати будуть своїх представни
ків усі філії федерації, що стихійно утворились на території ра
дянських республік. Крім того, на з’їзд будуть запрошені всі
письменники, що поділяють основні думки федерації.
Газета „Арена" приймає літературний і дискусійний матеріял
як від членів федерації, так і від бажаючих вступите в дискусію.
Харків, дня 16 січня (1922 року старої ери), революції року
п’ятого.
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Уповноважені члени федерації:
Харків — Українська секція: Микола Хвильовий
Російська секція
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Віра Стрєльнікова
Емануїл Хазін
Микола Розанельський

Київ — Валеріян Поліщук
Москва — Володимир Гадзінський
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в дань ПЕРШОГО ТРАВНЯ
ВІДОЗВА І
,„ип-освітніх організацій Україну
. культурно
до всіх пролетарських
•Л

тпявня, день усесвітнього пролетар.
Першого Трзе Р нуї __ що як НІКОЛИ відчує
яке. проходе
підчас
І тлво^ клясового
ПОКЛикання
до ствосвята,.яке
2^ своє
велике
ворога>
клясового ворога
р
ю
світу І свою адність т надолужити свої Військові
ГЙ°хоче дипломатичною
дипломатичною ігр
йому пролетарська Червона
■
■
дошкульно
нанес^
східному закутку Радянпоразки, котрі так Дожульї-
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“ авангардом всесвітнього пролетарського руху. Берлінська нарада трьох інтернаціоналів показала, що навіть угодовські
проводирі європейського пролетаріяту повинні були визнати неминучість утворення єдиного робітничого фронту. Отже, нині все
організоване робітництво світу обходе по вулицях європейських
столиць, демонструючи єдність пролетарського фронту супроти
об’єднаної буржуазії і солідарність свою клясову з представни
цтвом Радянської Федерації в Генуї.
Сьогорічне травневе свято є свято єдности пролетаріяту під
час облоги його буржуазним світом. Пролетарська єдність походе
з цілковитої спільности інтересів робітництва усіх країв, спільности побуту, а значить і спільности свідомости.
В цей день душа всесвітнього пролетаріяту здригається у ве
ликому творчому піднесенню і, ці вулишні демонстрації є виявом
<в|т
’“р“ “а 1риу історії "«валити старий

|

і єдности організаКультури, Оргбюоо йтш^°-Г0 Травня> День свята пролетарської
ВСІХ пролетарських саї я^0'’0 ПР°лет*<ульту звертається до ,
об’єднатися довкола єдиногоЬосередкуЧИХ 0рганІЗацій 3 заклиК°М
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Італії, Бельгії, Шваицарії, Америки, Росії та Норвегії.
Нині і Україна, визволена від повсякчасних окупацій, може,
нарешті, створити свій осередок пролетарської культури. Нині
такий осередок особливо потрібний. Пролетарська культура не
має „центра і „окраін", вона знає не державні межі, а тільки
індустріяльні центри. Отже на Україні повинен бути великий
такий індустріяльний осередок пролетарської культури.
Ситуація нині ускладняється тим, що підчас уступок дрібно
буржуазним верствам, їхня ідеологія буде деструктивно впливати
на маси. Розпорошені сили пролетарських культурно - просвітних
закладів не спроможуться потужно поборювати ті отрутні розкла
дові течії буржуазного мистецтва, що сягають свідомих вершків
пролетаріяту. На Україні боротьба за пролетарську культуру
ускладняється національним шовінізмом двох конкуруючих інтелі
генцій: петлюрівської і русотяпської.
Величезне завдання пролетаріяту в сфері культури є органі
зація нової ідеології трудящого людства, якій є цілком незнані
почуття конкуренції і національної ворожнечі.
Для пролетарської культури нема „інородців" і „національ
них" мов — всі мови можуть бути матеріялом для створення про
летарської ідеології і для організації масової пролетарської
творчости.
Національна ворожнеча, пригнічення одної мови другою є*
пережиток старих відносин рештка старих традицій, що про їх
казав Маркс: „Традиції всіх мертвих поколінь кошмаром тяжать
над умами живих". Боротися з цією владою мерців і закликає
пролеткульт.
Тож нині об’єднуймося, товариші, довколо свого єдиного
культурно - творчого осередку нової пролетарської культури на
Україні — Пролеткульту.
Оргбюро Всеукраїнського Пролеткульту невдовзі скликає
всеукраїнський з’їзд пролетарських самодіяльно - творчих органі
зацій для створення центру творчого українського робітництва.
Пролетарська культура загрожена в цей час не тільки з боку
всесвітнього капіталу. В Росії і на Україні ще до того додається
лихо стихійне: посуха, голоднеча, пошесті. В таку тяжку годину
люди втрачають всяку культурну свідомість, стають дикими звірми,
бо голод нищить все і примушує до такого жаху, як людожерство.
В ці страшні жахливі часи, коли на робітничо - селянську дер
жаву звідусюди насунуло стільки страхіть-—нині особливо по
трібне аванґарду пролетаріяту, його душі, його творчим силам
віддати все краще своєї душі на боротьбу з тим стихійним лихом.
Нехай запалає смолоскипом творчість мистців робітництва, нехай
вона закликає до боротьби і перемоги всіх ворогів, що загрожують
73
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Голова Наукового відділу Орг. Бюро Всеукраїнського
Пролеткульту Василь Блакитний
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Містоголова С. Пилипенко
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11. ПЕРШІ Г.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ
РАДЯНСЬКОЇ
’"2Ї ЛІТЕРАТУРИ

Голова Худож. Відділу Володимир Коряк
Містоголова Володимир Сосюра

(1922 — 1925)

. („Вісти". 1922 1 - го травня № 96)
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знищити парості нового суспільства, нової культури, нового свобідного й щасливого людства, що вийде з великої руїни воєн ї
революцій до сонця праці, визволеної, радісної, творчої.
Нехай цей день Першого Травня буде днем початку органі
зації боротьби за нову культуру всесвітнього робітничого аван
гарду людства.

1. ПЛУГ
2. ГАРТ
3. „ЧЕРВОНИЙ Ш
ШЛЯХ4. „ЖОВТНЕВИЙ
-і БЛЬОК“
5. ФУТУРИЗМ
6. СІМ
7. ВУАПП
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ПЛЯТФОРМА ІДЕОЛОГІЧНА Й ХУДОЖНЯ СПІЛКИ
СЕЛЯНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ПЛУГ
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1. _ Наша доба — доба переходова від капіталістичного до
комуністичного ладу, від клясового до неклясового суспільства,
дооа соціялістичних революцій і воєн, що розпочались у нас Жовт
невою революцією.
2. Боротьбу ведуть:, буржуазія, з одного боку, пролетаріят—
з другого. Можна бути тільки по одному боці барикад. Інші клясові угруповання мають вибирати тільки поміж цих двох. Третього
не дано.
3. Селянство в процесі клясової боротьби виявляє свою не
однорідність і окремими своїми частинами прилучається хто до
буржуазії (куркульня, заможництво,) хто до пролетаріяту (неза
можництво, сільсько - господарське наймитство і здебільшого се
редняцтво). Останні групи ми називаємо революційним селянством.
4. Природа селянина подвійна: він і трудящий, він і власник.
Цим пояснюється міжклясове положення селянства і його неуста
леність у політичних симпатіях, і нетривалість у часи горожанської
війни з соціялістинними гаслами — якості, що їм маємо проти
ставити свою свідомість.
5. Культурно - економічний процес, несучи в село нові способи
продукції, інтенсифікацію і колективізацію сільського господар
ства, могутні машини, електрику та інші здобутки культури,
несе разом з тим зачатки економічної революції на селі, що має
село в цілому поволі урбанізувати, індустріялізувати, а селян у
перспективі цього процесу включити в єдину пролетарську сім’ю,
як робітників землі.
6. Таким чином, селянство є потенціяльний пролетаріят,
місце його — на протибуржуазному фронті, і гасла пролетаріяту
є гасла свідомого революційного селянства.
7: Система радянської влади, що здійснює диктатуру пролета
ріяту й сільської бідноти, дає їм можливість перебудовувати су
спільство й вести його по шляху до нової соціялістичної культури,
регулюючи певним способом господарчі взаємини.
8; Маючи точну й детально розроблену політичну програму,
а також тверду лінію для праці на господарчому фронті, робітничо -
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"смо ™дрібною
,,'іїгь »"оуржуазією,
инил“”на
одному фронті з іде^іістичною “
українською
що прагнула до буржуазно - демократичної революції утворення
своєї української культури, в противагу культурі російській , поль
ській і т. д.
16. Це мимовільне об’єднання підтримувалося економічними
умовами життя селянства, що давали змогу виходити на літера
турний кін майже виключно тим верствам, у яких переважав еле
мент достатньої власносте над елементами тяжкої праці.
17. Силами цих буржуазно - куркулячих кіл була створена
майже вся попередня література для селянства, зовнішньо — ре
волюційно демократична, внутрішньо — власницько - міщанська.
Вих твопп^^оп4,' літеРатУРи> через недостатню свідомість ношого села, ’ще й “І72 ^уЛЬТурнуЛІДСТаЛІСТЬ На'
ською літеоатуппш шг V
- Над сУчасною робітничо - селянтворчости Р урон,якусФеР"Деолог.ії, так, звичайно, і в формах
78

оо єднання розпорошених досі селянських письменників, що,
ґрунтуючись на ідеї тісного союзу революційного селянства з
пролетаріятом, ідуть разом із останнім до утворення-нової соціялістичної. культури й ширять ці думки серед селянських мас на
Україні без ріжниці національностей.
20. Одночасно Плуг намітив основи своєї праці, опреділюючи
її (§ 2 статуту), як боротьбу із власницько - міщанською ідеологією
серед селянства й виховання як своїх членів, так і їхніми творчими
зусиллями широких селянських мас у дусі пролетарської революції
та притягнення їх до активної творчости в цьому напрямі.
21. Тоді ж Плуг намітив свої організаційні форми, як все
української спілки письменників, які приєднуються до думок,
висловлених у статуті й деклярації, тобто в ідеологічному вступі /
до нього, висловленому в §§ 1 —2, і встановив спілчанську дисци
пліну в галузі контролю над працею окремих членів і колективного
керівництва нею.
22. Працюючи як певна соціяльно - культурна творча органі
зація, спілка Плуг (§ 3 статуту) не перешкоджає окремим її членам
вступати одночасно до інших місцевих організацій, що стоять на
ґрунті обстоювання соціялістичної культури. Таким чином, не
корпоративні, але суспільно - громадські інтереси мають керу
вати всією працею спілки.
23. В результаті нашої праці до деякої міри опреділилися
головні принципові положення, що можуть бути покладені в основу
плятформи спілки, плятформи, що може бути остаточно оформлена,
звичайно, тільки в процесі дальшої праці й боротьби на ідеологіч
ному й художньо - творчому фронті.

* *
24. У клясовому суспільстві красне письменство разом з усім
іншим служить інтересам якоїсь певної кляси й тільки через клясу
всьому людству. Тому пролетарська література,частиною якої має
бути творчість революційно - селянських письменників плужан,
є та що організує психіку, й свідомість трудових мас, маючи на
меті’ досягнути завдань пролетаріяту як творця нового ладу.
25 Пролетарська література, будучи конструктором, органі
затором суспільної думки пролетарства і взагалі революційно радянського суспільства, є разом з тим деструктором, дезоргані
затором буржуазії і її літератури, борючися з її впливами на гро-

МаДС2бУ Революційно - селянська творчість плужан має бути ске
рована насамперед на організацію психіки й свідомости широких се
лянських мас і сільської інтелігенції в дусі пролетарської революції,
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„ інших кіл населення; Сем„ думок СЄРЄД конструкції, серед ВОро.
шпрння циХ „ї^з метою
частина загально
а таК°*
пролетар1ЯТтвоРчісТЬ ПЛ типодом буржуазної.
Ред СП‘деструкиіі- Ото* т Р бути антиній, а вже тим Паче
^л^^
трудящих
прОЛ27 РВурЖУазнДіЛІне сміо назва! и лі. Вона повинна масКува.
„аиській ДеР*ав ’„ виказати свої ціл‘ ократичні
Одночасно
Куазноюйо^Й(здебільше™ ”ДсвоЮ заГибіль і боячися
тися за фалшовані гасл Щупаючи
овує свою сутність
буржуазну л,теЯ„пєвоі б°Р°т^‘житгя, збивається на містищільно ПІДІЙ™лДьного сьогоднішньо™ *иади’ь у сферу <>чистоговідривом ол реал
у десь зовН ’ 2лціллю, і т. д.
»
буя ІИР" «еокля™хів,
та ІНШИХ представників
імажиністів, ФУ^ільства.
„ппюнійно - селянські мистці,
бурЖ98 В противність ЦЬО”УР братимуть матеріял для своєї
йти в ногу з пролетарськими, Р
рев0ЛЮЦ1ї) а також
Ірчости з сучасної ^"й'боротьби трудящих мас, переважно
революційну романтику життя И 0
вмайбутньому> освітлюючи
селянських, у минулеІ у Й ИО 0
ЯДУ1. виходячи з прогноз, що
все в дусі матеріялістичного т
цр]Х тез_
він нам їх дає, як ото виклад о
Р
ставить собі створити
29. Отож ОСНОВНИМ Д чно Д1еним сюжетом, головним
широкі картини, твори' з
селянства Згідно з цим завданням

,
українській літературі, вррдукувати твори з
епічною й драматичною розробкою матеріялу, при чому форма
творів має наближатися до найбільшої широти, простоти и економи
художніх засобів.
30. Плуг обстоює примат змісту проти буржуазних тверджень
про найбільшу цінність твору — його мистецьку витончену форму.
Зміст літературного твору дає словесно-художній матеріял для
нього й змушує шукати відповідної форми, цебто зміст і форма
суть діялектичні антитези, і зміст опреділює форму й сам художньо
оформлюється через неї. Гармонійна художня синтеза змісту й
форми дає найвищі, йайліпші зразки мистецької творчости.
31. Форми клясової боротьби у переходову добу безмірно різнопр=їїійилЗН0барвні’ відп?ві?но ДО чого різноманітним є зміст
вибір худояшіхР«гЄка-РСЬКОЇ літеРа'гУРи і різноманітним має бути
повиЦ^Е
ДЛЯ °формлення того змісту. Отож, Плуг
вання літературних ївооїїа^плХУДОЖНІ Засобиі способи продукулітератури так укоаїнсьип’ї Щ° створені бУли попередньою добою

32. Не відключи

1І

'

чи способу продукції і, проклямуючи себе як певна соціяльна
культурно - творча організація, категорично заперечує спосіб
розмежування за формальними ознаками, що з них користалися
оуржуазні мистці, переносячи в літературу методи ідеалізму й
метафізики.
33. Виходячи з цього, Плуг прагне в своїй продукції прово
дити єдиний суцільний образ, що розгортається динамічно протя
гом усього твору в залежності від його соціяльного змісту й потреби
для здійснення основних завдань творчости. Одночасно Плуг має
уникати роздрібних образів сорокатої мозаїчної орнаментовки,
що розгублює увагу й стає самоціллю в творах, званих імажині■стичними.
34. Так само ритм твору має бути цільний, з динамічним роз
витком на протязі всього твору в залежності від розвитку його
змісту й перипетій сюжету, втілених у єдиному творчому образі.
Тим самим Плуг одкидає виділення слова ритму в самоціль, як
то роблять іноді футуристи, що дає наслідком продукування суто
словесних, беззмістовних вправ.
35. Зрештою неможна надавати надмірного значіння звуковим
елементам у творі, як то роблять символісти, мелодисти і т. ін.,
викохані головним чином містицизмом, і треба прагнути до органіч
ного сполучення цих звукових моментів з творчими образами й
ритмами, зв’язуючи все в темпі, відповідному розвитку художньої
дії — змісту.
36. Отож, завданням Плугу є не культивування форм, що
існували дотепер у буржуазній літературі, або перенесених звідти
сучасну післяжовтневу, але виявлення нових принципів і типів
форми шляхом практичного оволодіння старими літературними
формами й перегартуванням їх у новому клясовому змісті.
Таким чином, Плуг гадає, що тільки скористувавши багатий
досвід минулого й критично розібравшися так усьому, як і в
спробах утворення пролетарської літератури, ми дійдемо до нової
синтетичної форми революційної пролетарської літератури, ча
стиною якої має бути й творчість Плугу.

Бюро Плугу: Ів. Кириленко, А. Панів, П. Панч,
С. Пилиненко, Ів. Шевченко.
(„Плуг", альм., зо. перший, 1924)

ЯК 1 всесвітньої;

«Є Піде шляхом фетишування Х?8 1 Ф°рм’ ПлУг> °Дначе’
якоїсь одної художньої форми
80

■6 Десять років укр. літератури
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„ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ ПЛУГУ

і.. п

га30Жи НА ДОПОВІДЬ ТОВ- ПИЛИПЕНКА

(Плуг на ідеологічному фронті)

$

.., робітничо - селянських мас ПІД
1. Велетенськими зусиллям и
ська країна Відбудовує,
керівництвом комуністичної / маДянською війною господар. зруйноване імперіялістичн»
добробуту разом із поширенням
ство. Цей Підйом мате яльног дакФ Щневого перевороту,
світогляду трудящих, щ
нх потреб. Таким чином, ми
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ГхТХоТт=ТулТмУіНІСТИЧНОЇ ‘•артії’ ^“ЬО відображаючи
4У б Плуг катР^/,Р?СТУПН1Й ШИроким селянським масам.
грпЯНСЬКИХ ПИСЬМРНИИ 0 3аПЄРЄЧУЄ Зал'чування революційнопЛЯ=вХе селян™
Д0 Так 3-Ваних попутників, вважаючи,
що трудове селянство є союзник і співтрудівник пролетаріяту
здібний, за вченням тов. Леніна, пенужник, пролетаріяту,
рейти до комуністичного будівництва
через кооперування й колективізацію.
7. Щодо попутників Плуг вва- -і
жає, що на Україні: 1) вони не відос^л7^ж<г^\4ссавЕЖзвмав І граютьзначної ролі, 2) що значна ча
стина їх уже працює активно й чесно в
лавах пролетарських і революційно 1925
■селянських організацій, 3) що до них
не повинна провадитися політика не
І
щадної репресії, як наслідок безпід
ставної пихи деяких революційних '
письменників, що, одначе, немає ані
на хвилину припиняти непримиримої
ідеологічно, але тактично - обереж
ної формально критики всіх можли
вих ухилів попутників.
8. У справах взаємовідносин лі
тературних угруповань на Україні
Плуг лишається на своїх попередніх
позиціях, себто вважає за потрібне
обстоювати гегемонію пролетарської літератури, що ^здійснюється
Гарт.
через певні літорганізації. Такою організацією мав би
" бути
",
Але тактична лінія Гарту, зайнята їм у справах організації літруху
руху на Україні, змушує зараз зректися тимчасово утворення
єдиного центру, з яким би мав бльокуватися Плуг!, зберігаючи
•свою автономію, як революційно - селянської організації.

насамперед), починаючи,
від нечувано широкого маштабом своїлі руху робселькорів, літ
гуртків, стінгазет і т. і н. до ідеологічно усвідомленої літературно
художньої продукції, є одна з головніших і складніших ділянок
фронту культурної революції.
3. Але складність господарчих форм у радянській країні ввпереходову добу, добу-непу, форм, що почасти є ворожі одна одній,,
продовжують разом із зростанням свідомости робітничо - селян
ських мас також реставрацію старої ідеології буржуазії і разом
оформлення, нової буржуазії, що виявляється, в свою чергу, В'
літературній продукції свідомих і несвідомих аґентів цієї бур
жуазії.
'
'
поог!^аким чиномгяк не припиняється, в нас клясова боротьба
Революційна рНрЄПаТПИНЯЄТЬСЯ В0На Й На літературному фронті,
пропаганді ідеї „змички"^таТсустіл^^гппТЬ
бУ™ *
дарських форм, що допомагав™
' громаДсь1<их та госпоНістичного будівництва, має бути зГзбпою^™ Н3 ШЛЯХ К°МУ"
проти класових угруповань н/
°Р в руках ТРУДЯЩИХ
стримувати процес наближення до »ізї°МаГаЮТЬ бУржУазії
5. Бльок сільської бідноти з
н ЗМу’
куркульні ВІДПОВІДНИМ способом пЬкЯНСЬКИМ СЄРЄДНЯЦТВОМ проти
тримувати цей бльок має спїаТвається в літературі. Підписьменників, що визнають диЛГ’ гуртУючи навколо себе
Диктатуру пролетаріяту й керу82

Примітка. 1. З’їзд підтверджує постанову щодо участи в ВАПП, вважа
ючи своє представництво в ньому за тимчасове до організації всеукраїнського
центру після чого Плуг в’язатиметься з пролетліторганізаціями через цей центр.
2.' За організації пролетасоціяцій на місцях філії Плугу бльокують з ними,
не втрачаючи своєї самостійносте.
|3. Плуг бере участь разом з однорідними організаціями в утворенні все
союзного центру революційно - селянських письменників.

9. Це не мусить спиняти допомоги з боку Плугу організації
пролетарських літературних груп, що беруть в основу плятформу
Октября, допускаючи вступ у ці групи (зразком яких є Молот)
-тих своїх членів, що здатні обслуговувати робітничі маси відпо
відним художнім матеріялом.
Примітка. За § 3 статуту Плугу, члени його можуть вступати до пролетліторганізацій, не пориваючи свого зв’язку з Плугом і роботи в ньому.
■в*
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участь у ті'Мч?с30ХЙзКу°^МПлу^вДважає запотрібне’
орі

і

залучити Д° УчаС
оп’язку Плуг домагатиметься
на ^Тмого представника в ^р‘ьК0Г0 з’їзду пролетписьмен-
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,“/“кція««Г’я™И ас”»іяцій "рмет”
вони ступнево мають ст^ ’ Зежати роботі українською мовою,
письменників,депріорите"ї завдань на Україні, завдань
ЯК одного в головніших подіти селянством> що Ні В ЯКІЙ мірі,
КУЛЬТУРНИХ

>

нацменшостей на Україні.
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г ІII
ОБ’ЄДНАНА РЕЗОЛЮЦІЯ III З’ЇЗДУ ПЛУГУ
НА Д0П0ВІ^Іг^уІ^-

ЛАНОВА,.

П0ТРЄб’

Загальні положення
1. Сучасний момент можна характеризувати як вступ у добу
великої культурної революції. Населення радянської країни швид
ким темпом входить у цю добу, але водночас спостерігаємо деяке
розходження між культурними потребами робітничо - селянських
мас і можливостями їх задоволиТи. З одного боку, маємо загальне
підвищення добробуту після років руїни, поширення світогляду
трудящих, як наслідок Жовтневого перевороту і величезної полі
тично - виховної роботи за керівництвом компартії. З другого боку,
маємо технічну відсталість нашої країни, брак матеріяльних за
собів, брак кваліфікованої культурної сили.
2. Аналогічну картину бачимо і в літературі, як у частині
загального культурного фронту. І тут „жажда на культуру" ви
переджає зріст молодої революційної літератури, не зважаючи
на безперервне підвищення творчої продукції мистців так у кіль
кості, як і в якості, на певне поглиблення літературної кваліфі
кації письменників, що прийшли в літературу після Жовтня, зо
сібна літературного молодняка, що утворює своєрідні „літературні
ножиці".
3. Водночас бачимо наявність впливу на революційних письмен
ників дрібнобуржуазної стихії як у місті, так і на селі, що
породжує ідеологічне збочення і ухили, викривати які є перший
обов’язок марксистської критики.
4. Відкидаючи рішуче закиди Плугові в цілому щодо „про
світянства", з’їзд підкреслює всю важливість і серйозність плужанської праці, що й надалі має скеруватись, за § 9 резолюції
ЦК РКП про політику в галузі художньої літератури, а саме:
„Поволі переводити молоді кадри селянських письменників на
шлях пролетарської ідеології, проте ні в якому разі не збавляючи
в їхній творчості селянських літературно - мистецьких образів,,
цю конечну передумову впливу на селян".

(„Плужанин", № 2, 1925)

■

І

'• 1

(„Плужанин”, № 415, 1925)
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МАНІФЕСТУ

пяпииіями установленими в миГарт дуже завинив перед< тРа« ^ка пролетарських письмен•стецькому світі. Другий р«к сну вся вЖе ГАРТ (Гарт аматорів
ників Гарт, біля неї організу
к Гарту музичного і наробітничого театру), має він У є
^юційних малярів, розгортає
уксвого, організує навколсебстворення Української
роботу на периферії, вжива
. гапТОванців за кордон,
Літературної Академії,. п°с »
мистецьку плятформу, ані
наЙманСіфестС^іверСс1л або щось подібне, з чого звичайно почина
ють (та на ™іу часто й кінчають) своє життя різні мистецькі
об’єднання. Звідси натяки на „дрібнобуржуазність , на „невираз
ність", що їх іноді доводилося Гартові чути з боку різних плута
них „теоретиків мистецтва". Основуються вони на „нездеклярованості", „неясності" програмових позицій Гарту.
Але чи це справді так? Чи справді Гарт не здеклярував, не
виявив своїх програмових позицій? Чи є щось невиразне в його
загальній політиці?
Ми беремо на себе смілигість заявити, що закиди в нездеклярованості можуть основуватися тільки на невмінні (чи небажанні)
читати й розуміти те, що написано чорним по білому. Написано
його в статуті Гарту (особливо в його першій декляративній ча
стині), доповнено в постановах пленуму спілки в перші роковини

а звертала увагу більш на стпппр гналася за кількістю членів,

якісь ухили, але вже зараз пошиоеммя гарт?ванЦЇв можуть бути
таких небезпек, як тоді, колі опг^ 0р.ганізації не таїть у собі
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« "Мала чХ
»Р«а таРідний матеріял — він пере86

горяе. не витримує гарту. Майбутнє покаже, хто з поодиноких
гартованців є криця і нею лишиться, а хто - м'яке оливо ,ж
може, навіть золото, котре, хоча й являє собою в переходову добу
обмінну вартість, але об’єктивно є лише матеріял хіба на будову
нужників, як опреділив його вартість тов. Ленін. Зараз же гово
римо про Гарт, як ціле, як про організацію, і тому повернімося
до теми
до питання про його здеклярованість.
почнімо,, так би мовити, слово - за - словом розгляд
позицій Гарту, оскільки виявлені вони в декляративній частині
статуту.
Перш за все назва: „Спілка пролетарських письменників"'
(а по лінії театру—спілка Гарт аматорів робітничого театру і т. д.).
Спілки письменників і спілки мистців загалом ми досі знали
двох типів (на Україні, крім Плугу, до якого окремо): типу про
фесійного й типу мистецького об’єднання. Професійні, наприклад,
профспілка робітників мистецтва або „Всероссийский союз писателей" мають завданням об’єднувати мистців - професіоналів без
огляду на відтінки їхніх політичних переконань і підходу до ми
стецтва. Там подибаєте і людей „аполітичних", і пасажирів „ра
дянської плятформи", і співчуваючих компартії, і комуністів.
Там, з другого боку, є і „жерці чистого мистецтва", і „змістовні".
Там досить широко, щоб у спілку входили найрізнорідніші „істи"— .
реалісти, футуристи, імажиністи, конструктивісти і т. д., і т. д.
Основна ознака — професія. Основне завдання—все таки за
хист професійних інтересів.
Об’єднання другого типу — суто мистецькі. Це якраз оті
різні незліченні „істи", що об’єднані на основі „мистецьких по
глядів", за формальною ознакою. їхнє завдання — пропаганда
якогось погляду на підхід до мистецької практики, метод роботи,,
вправ із матеріялом і т. д. Це ті, що оглушують читача, слухача
чи глядача бубнами й літаврами реклямних маніфестів та теорійг
з приводу якоїсь чергової революції в мистецтві, якогось нового
досягнення у словотворності, версифікації, опрацьованні сюжету,
театрального прийому чи способу класти фарби на полотно. Це
ті, що ворогують між собою, провадять нещадну (бутафорську)'
війну, замикаються у вузькі межі своїх гуртків, виголошують
гасло „нема бога, крім бога, і ми його пророки", а тимчасом під
виглядом поступових та революційних теорій протягають у су
спільне життя справді реакційну дохлятину, поширюють ідеологію
реакційних верств суспільства.
Гарт не є організація ні того, ні другого типу. Від професій
них спілок різниться він тим, що об’єднує людей одної ідеології,
одного політичного напрямку. В пакті 2 статуту Гарту сказано:
„В основу своєї праці спілка Гарт кладе марксівську ідеологію
й програмові постулати комуністичної партії1'.
Коли до цього де дати, що Гарт серйозну увагу звертає на зосе
редження сил письменників - пролетарів (що здебільшого зовсім.
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Цінності., викрути, сміття, хоча часом і блискуче, далі розвивати

м Є письменники'• ПиРроФкомуРОзуМ'нН1 с стане, що для Гарту
просто аматорів (У Ш Рого театру, то яс
у профеСІоналів
прихильників) робіт
Більшв бництва, виробилася
ознака ПРО„Ф®Х„О від самого характеру Ра Гартові. Ознаки їг.
мистецтва, зале*«
психологія , вор
конкурЄнц1я,
специфічна „мистец
^, гонитва з
ґамИ) склоками,
ІНДИ^о перехїть У
грИв3сНе те ’шм багаті лаштунки
щ0 част? Р 6є3ПРЙНЦИПОВІСТЮ — Все мистецькі „пивнушки",
буржу^зного’театру, а^ЗїиГпобут мистецької богеми й
кавуні, корчми, весь люмпен»м СТОять великі завдання:
мистецьких „салонів". І тут п Р
атмосферу або, принаймні,
розвіяти ЦЮ специфічну мистец. у
и 3 тих шарів суспільоздоровити П припливом нової СВ1 клясов} завдання на першому
■ ства, для котрих громадська ро
перебудова на ІНШих, ніж
пляні, для котрих важне житг
ого людУі ПЄрЄд якими
досі, підвалинах, важні інт р
РУ
а тим паче якісь

т“'" ‘Гар?

”Д ■ ” -Хпамигпова театру музики працюють „політики'.
™аРзстя3рі" ї тільки но беруться до опанування мистецькою
технікою. Тому то правила про порядок прийому до членів Гарту
віддають перше місце в Гарті членалі комуністичної парі 11, комсо
мольцям і робітникам від варстату без огляду на їхню мистецьку
кваліфікацію. В цьому поєднанні професіоналів з непрофесіопа
лами — Гарантія Гарту від розриву зв’язків із масаліи активних
будівників комуністичного суспільства. Тому ще Гарт і свою
масову роботу провадить переважно в робітничих клюбах, у партклюбах, серед шкільної молоді тощо, уважно прислухаючись
до голосу своєї авдиторії, контролюючи й корегуючи свою твор
чість думками революційних шарів суспільства.
Ще одним різниться Гарт від профспілок: він є громадська
■організація культурно ■ творча, що збирає лише найактивніших
робітників у галузі мистецтва, а не об’єднує всіх занятих у мистецьких підприємствах робітників.
7ипуКОтоИщеайкРш3еТнСит^ мистецьких Ладнань професійного
єднань, організованих за я
В1^ різних СУТО мистецьких об’навіть і з уживанням слова р”волЮціЕе"ЬН« ОЗнак2ю’ хоча 6
В кожній фразі плятформи'чи декляпі,,-’” Втневе мистеЦтво
зовсім не означає, що Гарт• відкипя?? Ц“ Того З’єднання. Це
ступ формн і т. д. Примітивізація иоп^т°СК0На-ЛЄННЯ техніки, пощення зовсім не входять у прогпамп -УрИ’ Н пониження, спропартп.
У програмові завдання комуністичної
І

ЬСІ ЦІННОСТІ КУЛктипи?

- ЛЇЇЗД

3авДання, одвіявши лже88
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ли б відкинули студіювання, що надбали література, мистецтво,
наука, техніка минулих часів, і не працювали б над удоскона
ленням техніки, над опрацьованням метод своєї роботи, коротка
кажучи, над поліпшенням зброї, з котрою вони повинні боротися
проти ворогів комунізму, знаряддя, котрим вони мають будувати
отой комунізм.
Але ж це зовсім не значить захоплення якимсь „чистим ми
стецтвом , виділення мистецтва в якийсь окремий „організм",
що має нібито свої, йому одному властиві і ні від чого не залежні
(або мало залежні) закони розвитку. І виключати зі свого складу
робітника, який пише (о, жах!) вірші шевченківським розміром,
а не футуристичним коротким віршем або імажиністськими обра
зами, Гарт не має жодної підстави, коли той робітник не звужу
ється до розуміння суспільних завдань по шевченківських лише [
ідеалах або коли не намагається всю літературу відсунути назад І
до Шевченка, проявляючи таку ж нетерпимість, як і ті, що хочуть :
писати мовою майбутніх поколінь» забуваючи, що конкретна обста- ,
новка економіки й суспільного життя приковує нас до сьогодніш- •
нього дня. Для досягнення своїх завдань комуністична партія
й пролетаріят користуються всіма засобами, які можуть дати
перемогу: де можна, пропагандою (якою хотіли б обмежити^ нас
різні проповідники з табору буржуазних пацифістів), а де треба —
там і зброєю. Де можна, там трактором, а коли реальна обстановка
і реальні засоби змушують до того, то й допотопною сохою. Вибір же
того чи іншого знаряддя, спосіб його вжитку аж ніяк не може
поділяти людей одної кляси, одної ідеології на ворожі чи конку
рентні одна одній організації. Справа тут вирішується товариською
дискусією, аналізою обстановки, обрахунком сил і можливостей,
а не гаслами.
Найкращий приклад того, як від голосного слова не падають
старі мури, а від гасла, не основаного на історичній аналізі су
спільного життя й обрахунку дієвих сил суспільства, нічого не
трапляється, може служити випадок з анатематствуванням 1араса Шевченка Семенком. „Пророк футуризму" із запалом не
меншим, аніж зараз проповідує смерть мистецтва, десяток років
тому загнав осикового кола" в домовину Шевченкової творчости
і подер кобзаря". І що ж? У радянській республіці день наро
дження Шевченка вважається за революційне свято. Твори Шев
ченка очищені від того, що дійсно застаріло з погляду суспільних
завдань революції, поширюються в сотнях тисяч примірників, їх
читають мільйони людей. А наш Мальбруг, що зібрався в похід,
не розрахувавши сил, видає свого семенківського Кобзаря, що
зовнішнім виглядом підроблений під старого Кобзаря Шев
кового, та гуртує навколо себе однодумців, котрі так само
89 .
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лових рішеннях котрої він будує
прихильників комуні-є це самодіяльна °Рган13ац я .к°Хнням в галузі мистецтва по^гХХ^КГпартії та радянській владі їхню роботу,
Хючи революційно-творчі сили та організуючи продукцію
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будування мис
’ бдкидання фор и
ускаючи кори_
негативному, за
Тому тоД, Ді У до матеріялу
стування3рїзною формою, Р'зн
за потрібне наукове сту'мистецтва серед своїх членів, вважаю , адночасно веде жорстоку
діювання техніки мистецш в ^УД1Я^ИСТЄцьких угруповань наборотьбу проти ВСЯКИХ
Формалізму внутрі себе.
ловні та найменших УХИЛ13 Д°ПОФ®РНізація громадська, що в основу
Отже, Гарт є передовим орга 3^огартоване в революційній
своєї праці кладе марксизм та ио
р
Гарту| його заГальні
практиці
в
и
Д
ання
“
„ама
комуністичної
принци-_
громадські. завдання-— програма кощ'н^і^ну *партії, на
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Але це ж не розв’язує питання про мистецьку плятформу! скажуть нам. Аджеж комуністична партія не має ще зформулованої
програми будування комуністичної культури, про~ яку говорить
статут Гарту. Більш за те — немає зформулованої думки партії
■щодо політики в мистецтві. І тому посилання на програмові по
стулати комуністичної партії з боку гартованців — це лише просто
ховання за широку спину марксизму й ленінізму, щоб укритися
.від обвинувачень у власній невиразності;..
Тепер так часто люблять у різного роду критичних статтях
•говорити про партійну політику в галузі мистецтва, що дійсно
тому, хто з комуністичною партією знайомий лише з програми
азбуки К0мунізму, заява про відсутність у партії всякої
•щ’ тХсяГТакихМИ™ ТВа М°*е ЗДаТИСЯ й солідною Особливо
обдаровує нас перлинами на з^азоїс^ ЗГаДаНИИ СЄМЄНК°’ К0ТрИЙ
„Оскільки непевна для комуністична? паносновний марксизм, видно хоч би з того шо р йгЛ-ЛІТИКИ в мистецтві підпора
тлумачити вздовж і поперек. Ленінізм — РпииТ*1 МаРКСИСТИ’ ’ марксизм можна
•ністичну політику в мистецтві" („ЧервониТшл^°Д№ ЗДаТНа дати нам кому1ЛЛ ,
1924).
Ми, звичайно, не нястїпі.™,

жсизм меншовиків", „марксизм"ЛсоціялР'1і’ ?°б ,вв?™ ->маР'
■ реформістів і кадетів
90
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ЇПП його’тлумачений у ТЄ.°РЄТИКОВ1 мистецтва можемо повірити,
Хпепеч пумі Лленінізму І е якраз отой самий ленінізм:
ЇрнУппіппіймлгпЦ п-С
Ка” якРаз у творах класичного, тобто
Р
б
• НрнД1ИСН0Г0 маРксизмУ> блискучим представником
якого був і Ленін, знаходимо досить матеріялу для того, щоб
орієнтуватися в мистецькій політиці. Правда, справа про ролю
и форму мистецтва в майбутньому не вичерпана. Пояснюється
це тим, що марксизм, оудучи теорією революційної боротьби,
в першу чергу займався питаннями першорядними в цій боротьбі.
Хоч як би ми оцінювали значіння культурного фронту та його
окремої ділянки — фронту мистецького, але думаю, що навіть
найоільший апологет „мистецької революції" не наважиться за
явити, що це питання вже може стояти в центрі уваги революцій
ного пролетаріяту або навіть на першому пляні його безпосеред
ньої роботи. Тим то й пояснюється порівняна бідність марксівських творів у справі мистецтва. Проте, за всії бідности ми маємо
досить матеріялу, що безпосередньо допомагає орієнтуватися в
роботі. Треба тільки той матеріял простудіювати, треба тільки
усвідомити загальну лінію політики компартії, щоб почути себе
підкованим і в мистецькій політиці. Зокрема твори Маркса (у ко
трого в начерку передмови до „Критики політичної економії"
є кілька сторінок, присвячених спеціяльно мистецтву), твори
Енгельса, Плеханова, Бухаріна, Леніна, Троцького й ін., що
тичуться до питань історичного матеріялізму, а деякі й просто
трактують справи літератури й мистецтва, дають у руки уважного
читача такий матеріял, після котрого стає соромно за різних
„винахідників Америки" з їхніми революційними теоріями. Не
дурно ж бо Ільїч так мало займався теоретизуванням у справі
культури. Ми певні, що коли б він був живий і мав час на те,
щоб звернути увагу на мишину метушню різних „теоретиків",
то вони б дочекалися сердитого „наганяю": „Не вигадуйте. У нас
мільйони неграмотнйх, мільйони співають церковних або соро
мітницьких пісень, скачуть гопака або вальса, розважаються
кулачними боями й піятикою, а ви сваритеся про те, яким-буде
мистецтво за комунізму та як зараз перебудувати його на комуні-

СТИЧ Справді ж бо, і теорії „лефовців", „нічевоків" і „аспанфутів",
їхні принципи" в практичній постановці значать не більше,
ніж пропаганда зараз поживання замість їжі споживних пігулок
чи порошків. Що й сказати, може, в комунізмі форма п1ДТР™ки
людьми своїх організмів буде якась інша, аніж сучасні обіди,
Заїки й вечері але тільки фантазер, ідеаліст, що виходить
ор'н^зуваТпо-

дою та конструкторів їжі за новими мс «
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оповіщають смерть мисте•ецтва,4пе В комуністичному ладу,
грооій"мистецтва
Різниться від тих Д його не буд
птва, тому Ш°» Л.<имізмовь
я спорту та техніки тим,
воно заперечує йолу"ЯЄТьсЯ від наУЧЦ?ями, головне. Звичайно,
Мистецтво відрив людсьКИМИ емоц Я
тку КуЛЬТурИ як
що воно має спр ву
щ0 бере прои пРх0ДИТЬ п0 -матеріяліне фор— -г0 розвитку, а “ прийде розбивати культуру
■частки суспіл
. в.голОву не Р
ьти 3 котрих одні
та окремі замкнуті Л^ЛЇм л««иНИ- Ми не знаємо,
зв’язані з розумом/ друп здпсихо - фізично людина так
Ти зникнуть за комунізму' “^^освітленою кулею, складапереродиться, що стан в■
одного МОЗКу, чи буде, якось
тиметься лише з одної голови,
«може трансформовані, старі
інакше, будуть якісь, може но, в комунізмі місце мистецтво
■емоції, і тому„не знаємо ЧИ
навряд чи хто стане
В тій чи іншій формі. |а’ пр
питання, особливо тепер, коли
■обстоювати на актуальності цьо оп
провадить жорстоку
■СРСР перебуває в буржуазно^ оточенні
р
матеріальна

її

•

завдання безпосередні, живі й життьові стоять перед пролетарем
і компартією колосальні. Тому то Гарт у Цій постановці, у цій
площині є дійсно „нездеклярована. організація стільки ж, скільки
„нездеклярована" є й сама комуністична партія.
Але коли в площині плянів про безконечне майбутнє, в пло
щині фантастичної мистецької „програми - максимум“ Гарт і є
•організація нездеклярована, то гадаємо, що це його плюс, а не
мінус. Бо краще добре почувати ґрунт під ногами і бачити завдання,
як їх диктує сьогоднішній і завтрішній день, не намагаючись пе
реплигнути через сьогодні у далеке післяпіслязавтра.
Хто спробує пошукати в програмі комуністичної партії пакту
про відношення до мистецтва, знайде лише одну коротку вказівку:
що всі цінності мистецтва, надбані за старих часів, треба зробити
ХТвооенняЧГ' ЗВІДЦИ Л0ГІЧН° випливає й основна^ лінія
ритисяТдл^вХЧ?СТЄЦЬКИХ.ЦІНН0стей: вони повинні твоверств суспільства, а^Гтисними "по^” ВуЗЬКИХ Пануючих
■робітничих і селянських мас 0™’ шисн^тк ДЛЯ ШИр0КИХ
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і

шдроблення Під рівень наївідст^і,™ ’ Щ° ЦЄ Не значить конче
■дящого громадянства, не значить спппп,? Культурно члена ТРУ’
ізація техніки. Але самий погляд ня м ННЯ’ зниження, примітитвердо затямити, бо тутласто Хі" ?С'гецтво я* засіб повинно
Раз мистецтво- засіб па, У 50ть 1 Стають.
основним завданням зально? п °-рення й°го підпорядковане
політика зводиться пп »
01 ПОліЖи Тп в ДІШРЯДК0пане
д ся до вияснення лопіпиіпТО и уся мистецька
Доцільносте конкретно таких
02

>1й
1- II1
пів* зШвитрима'но'іо^н-п'ЛЬН'Є’ корисне є поширення, скажімо, твотйве є продуХвачня ПР^’СТИЧНОЮ ^о^ю. Некорисне, шкідпеакиійнихУ їЧоїм т™’ заплУтаних щодо ідеології або просто
На ах настпій бячкА РЄННЮ художніх ТВОРІВ- Що викликають
У. - ,
бадьоросте, життєздатности (малюючи найчорнпш Факти дійсносте, одбиваючи дійсне жцття без усякого під
солоджування й прикрашування), організують думку й почуття
трудящого люду ДО активности, до боротьби й роботи — поши
ренню й з явленню таких творів треба всіма способами сприяти.
І навпаки, твори, які в пролетаріяту вбивають потяг до активної
участи в суспільному житті, розм’якшують його революційну
волю, послаблюють, розпорошують його сили — такі твори треба
не допускати до широкого поширення всіма способами, почи
наючи від гострої критики внутрі громадсько - мистецького ко
лективу й кінчаючи забороною з боку радянських органів. Це
щодо змісту. Так само й до форми, до опрацьований матеріялу,
до виявлення задуму автора. При цьому не важно, що автор
хотів сказати, що він хотів дати, важно те, що він сказав і що дав.
З цього боку твір, зроблений майстерно, художньо й просто,
без зайвих брязкіток і прикрас, без мистецького манікюру, ко
рисніший, об’єктивно цінніший, аніж подібний же твір, тільки
зроблений незґрабно чи обвішаний силою непотрібних прикрас,
які тільки розбивають увагу споживача і часто приводять до
наслідків, протилежних тим, яких добивався автор.
Це все із залізною логікою випливає з отого малесенького
пактика програми комуністичної партії. Чи ж це не ясна лінія
політики, з котрої треба тільки робити в кожному окремому ви
падку, в кожній окремій обстановці, враховуючи всі обставини
часу і місця, конкретні практичні висновки? Справа, отже, не
в політиці, а в практиці. Але це вже не в площині деклярацій,
обіцянок і заяв, а в площині практичної роботи. І для того, щоб
ця робота йшла інтенсивно, для того, щоб уникнути можливосте
ухилів і перебоїв, треба перш за все, щоб робітники мистецтва,
які засвоїли марксівську, комуністичну ідеологію, створили ко
лектив, в котрому всі питання практики й виробництва прогартовувалося б.
Так справа стоїть щодо програми. Тепер перш, ніж перейти
до тактики, побіжно треба з’ясувати одно питання, на якому
часто поковзуються навіть критики й теоретики
комуністи.
Це —питання про означення „пролетарська культура , „про
летарська література", „пролетарське мистецтво . Тут треба
признатися, що справа трохи заплутана постановкою питання
в Пролеткульті (при найдіяльнішій участі А. Богданова, з філ
софськими поглядами котрого так нещадно Р03ПРав”^^
нін) Це звідти пішло поняття „пролеткультура , не ототожнен
з поняттям культури, що її творить пролетаріят за керуванням
комуністичної
комуністичної партії,
партії, з поняттям пролетарського культурництва,
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П11 поолетаріяту та його рево■ , Н добу диктатур1’ /троцькому в його статті
культурної роботи в
привід ;0 • стецтво‘‘ написати ДеХійної боротьби. цед пролетарське
дають ЗМ0гу різщ^
‘ЙИ'Й- «»
мтаритет,
кілька фраз про ' Р оваНням поси
комуністичними, щ0
формалістичним УГРУ ми революці ю
ня марксівською
воюючи З УГРУП0^ (в розумінні пр°
ності й д іб
гасло -Хною св^до^містю) протис;авл,ять^оур^^у^^^ що це
комуністично
ів у творчості. Р
ти 3 наших прапорів,
бУР/^альне й нині, його не моЖ<арухає революцію. Особливо
^пролетаріат є та активна сила я РУ,
пар1ії, як партії>
актуальне воно є зараз, коли
£ катастроф1ЧНих розмірів у
що має диктаторську^'^інтелігенції. При цьому постає
колах декласованої бУР^і Ж0ВТНівці “ лябораторною методою
небезпека, що оті новоявлені ,, виготовляючи продукти „ревобез зв’язку з робітничою кля , комуністиЧної“, культури,,
люційної", ,.жовтневої , “^изною. Без зв’язку з пролетаотруять шлунок сусп’льс
істичної культури створити не
ріятом, без його участи ому
й НИЗЬкий культурний
можна. Це так. .х»ча ми й знаємо су^
особливо

і -.

й про те щ В ньому ще живе й піятика, матерщина, релігія
Але все таки, повторюємо, комуністичної культури без активної
участи пролетаріяту, принаймні без його активного контролю без
посередніх творців культурних цінностей, без припливу його свіжої
крови, не буде; В уьоЖу розумінні Гарт зветься спілкою пролетар
ських письменників. або „спілкою аматорів робітничого театру
Про пролетарську літературу, пролетарське мистецтво гово
рять, звичайно, розуміючи хіба вірші з списуванням робітничих,
кварталів, заводів, трудових процесів та космічних сюжетів або
театральні студійні, постановки для робітничих клюбів, зроблені
силами пролеткультівських студій. Дійсно,: деякі підстави для цього
є, коли за офіціальне представництво., пролеткультури вважати.
Пролеткульт.. Практика ж московського Пролеткульту, найсиль.нішого, між іншим, показала, що він фактично опанований „ЛешпТплкСТаМИ’ Т0^Т0 одною 3 формалістичних шкіл. Не
маніфестами зГештоТТіу^'м^м °б’ЄДНанЬ І3 голос“
до колопяния п
ужуеться ДО мистецького манікюру,
батикою, станками-чи обмїноТкілХїт А° 3а*0ПЛЄННЯ аКр°'
ставляють здебільшого інтерес длі
У ВірШах’ Щ° -РЄ?'
прихильників. Так зв» своїх
Р'В Та КуПКИ 1ХН1Х
тарськости“ своєї організації Гапт ЛДаНЬ 1 ,хаРактеРУ „пролепролетарських письменників стяга™ розуміє- Бувши спілкою
ський культурно - творчий колектив4 в сам°Д1яльний громад
янину і насамперед письмеЕв^Т^ пР°летаРів " пись‘
- комуністів та комсомолі»94

завданням творення комуністки-

«"їїатруїї’гоїї’їїїїк" "ІЛХІ" Г,РТУ“»»"Р'Я1"«™« «««т
„Гарт же стоїть на іншій позиції, вважаючи, що специфічна робота
письменника (письменник пише, а твори його читають чХГщоХуть і
селах, іназвводах, і в центральних районах великих міст; що один і той самий
ПИСЬпітрГП мр пяр пігтгтдПИШЄ ДЛ5Ї селян> завтРа— для робітників, позавтра —
для дітей) не дає підстав для спілкування за ознакою „території’/, а тим паче
за ознакою формалістичною, чи то пак за підходом і методами роботи (як про
понують п нфутуристи), Гарт ставить собі завдання об’єднати всіх пролетар
ських письменників, тих, що твердо стоять на ґрунті революційного марксизму,
особливо членів партії и комсомольців, без огляду на їхнє походження з міста
чи села, на ступінь умілости й шар читачів, на котрих розраховані їхні твори.
Пролетарський письменник в опреділенні гартованців — це не той лише,, хто
пише для пролетарів - читачів, і не той, хто пише про пролетарів, завод, ма
шини, і не той лише, хто сам працює на заводі чи походить з пролетарської
родини. Пролетарський письменник — це той, хто пише від пролетаріату, на
основі пролетарської ідеології, пером проробляє революційну комуністичну
роботу в цілому суспільстві, направляючи свою увагу, куди потребує револю
ційна стратегія й інтереси революції"';

І далі:
і

„Завдання її (спілки Гарт аматорів робітничого театру)—з’єднати в
одній організації діячів (аматорів у широкому розумінні — активних при
хильників) робітничого, знову таки не лише з робітників, не лише для робіт
ників, з темами п’єс не лише з робітничого життя, а просякнутого робітничою,
комуністичною ідеологією театру. Завдання спілки — створити новий репер
туар, виховати, загартувати нового актора — громадського діяча, який розу
міє, що форму, фактуру, постановку опреділює не він сам з власного бажання,
а ступінь придатности іменно тої, а не іншої форми чи методи для впливу на
певну масу глядачів (відмінну від іншої культурним рівнем, психологією...).
Підхід її до мистецтва — використання всіх метод мистецької, роботи,
всіх досягнень мистецької техніки, надбань різних мистецьких шкіл і вдоско
налення їх більше й більше для єдиної мети — творення нового суспільства
комуністичного з театрального кону“.
(В. Б - ий. Деякі уваги до пропозиції аспанфутів. „Література, Наука й Мистецтво", № 13, гру
день 1923 року).

Так широко розуміючи завдання й обсяг праці Гарту (цей
погляд, між іншим, проводили ми в доповіді на пленумі спілки,
не зустрівши жодних заперечень), ми виходили з розуміння кон
кретної обстановки в добу пролетарської диктатури, коли проле
таріят є державна влада й організатор суспільного життя у всіх
його галузях, обслуговуючи не тільки свої власні сьогоднішні інт реси не творячи культури для себе лише, але відповідаючи за
організацію суспільного життя в цілому. Так ^^ТІятГзТ
пролетарськими культурно - творчими організаціями стоять за
вдання що тичуться постачання духовним кормом села в порядку
її "чк„“с™ЇЇГст»м. Так са» перед
-мистецькими творами впливати на психолоп
.
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буржуазно* власницько,• переборю»411 ВПЛИВИ
шкільної МОЛОДІ, В
розходження з позицією,
ідеології. , пакті В Гарту було п йблиЖчою типом до Гарту
у цьому пакті
організацією-»
ьну п0зицію. З декляПлугуві^“”7 йо?о випливало, що нібито об’єдв справі Обсягу у
тфОрми його
ідеол0пчноі єдности, але
пр »Ь«»У плуг, одводячи
нання слід твори териТОріяльною • * н обітничих кварталах
Щ\ЙеХк^
Р°бХдвадивроботу на селі. ШТу*Г
Хлюційно селянській спілці одвн°адлогіїр3 комнезамами й проф£ цієї постановки, основано! н
алізувати характер роботи
спілками, виявляється
зупинялися в наведених цитав галузі культури. На тЦИЛ ®випливає вже й подвійність хараї,тах. А з *Цтучнос™лог"аоі к б
не То організацією комунітеру організації Плугу, він «
76ляють мистецькі цінності для
стів пролетарів, що п4Віуть шетарського з окремими бойовими
села, тобто ^“Хцією революційно - селянського резерву

"юрмю

керівнт

- чоГкомуністичноі організації. Це крок до виправлення позиції
хоча й не рішучий, бо майбутню комуністичну (пролетарську)
організацію письменників Плуг мислить собі у вигляді нібито
федерації різних спілок - автономних секторів, що різняться між
собою „територією" або, вірніше, шаром суспільства, котрий вони
обслуговують. Звичайно, нічого не можна заперечити проти орга
нізації роботи по секторах, але принцип федералізму, принцип
організації самої спілки на підставі федерації більше ніж сумнів
ний. Бо на підставі цього принципу або ж у комуністичну спілку
пройдуть сирі селянські низи Плугу й тим ослаблять її внутрішню
кристалізованість, або Плуг увійде в неї без селянських незамож
ницьких низів і тим самим втратить зв’язок з резервом. Отже, єдине
правильним організаційним розв’язанням справи буде творення
організації за принципом персонального добору, а цим шляхом

ХХ“.7ЛЯ п",гу ‘ ф"р"'0рга“ізацК ревмвдіп“» •
і «Й’ІХ': тїр’їХЕ“““ літературних
І МИСТЦІВ. Тут не доведеться
Та °КрЄМИХ письменників
вияснена вже в тому місці нашоїДстаттіРлрВ°ДИТИСЯ’ Справа Д°сить
підхід Гарту до мистецтва. Лишаеться\ппк°РИЛ0^ Пр° основний
сновки. Кожна група мистцвя зробити х*ба останні вичастки суспільства.
Настрої й світогляд якоїсь
окремої групи проаналізувати ПпогляТ^ разІ Щодо кожної
визначити її місце в суспільною жЇЇ’ 1ЇІСТОричнУ генезу, щоб
рчості. Так, проаналізувавши маЙвстиТт” * в !<ультурній
Ф СТИ и твори футуристівл
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тичних статтях означає панфутуристів як рп^гл -К У СВ°'Х Кри'
українського „хатянства". Оскільки сямЛЛя ° В колишнього
валися, оскільки бази для отого хатянства" ”*^урист.и «е*<лясу„остільки маємо справу з орг.нізХ л^„»І”7Х"їа
проте тягнеться до революції, а тому є об’єктивно революцій
ною в порівнянні з ідеологами сірої реакції, куркуля що являє
собою на Україні реальну суспільну силу. Звідси й тактика Гарту
щодо панфутів: з одного боку, нещадна боротьба проти люмпен буржуазного викривлювання марксизму в різних „теоріях0 і маб^ржуазної^ихИ 1,0 б°КУ’ спільний Фронт проти сірої куркулячої
Або візьмімо так званих „неоклясиків", що одбивають світо
гляд, і настрої заможніших верств селянства, а подекуди сіл,
інтелігентів і середняка - селянина. Що це так— досить почитати
вірші й оповідання київської групки письменників, що здебільшого
гуртується біля Всеукраїнської Академії Наук.
До них, до їхньої роботи ставлення визначається політикою
радвлади й компартії на селі. З одного боку, активна боротьба
проти інертности, сірости, нерухливости, егоїзму, індивідуалізму
(але боротьба обережна й розрахована на довші часи), з другого —
єдиний фронт проти чужоземного капіталу й зазіхань власної
буйної буржуазії. Тому то й існує часопис „Червоний Шлях0,
в редагуванні котрого активну участь беруть гартованці, але
в котрому з’являються твори на зразок обивательського белько
тання Тиверця про „Спад ліричної хвилі0 або високомудрі екзер
сиси Чепіг. Це ті, з ким нам покищо по руці.
До речі, про так званих „попутників". В російській критичній
марксівській літературі останнього часу надто звертають увагу
на тактику щодо „попутників0. Може ^своєрідні російські умови
виправдують надмірний шелест, знятий навколо цього питання,
але принципово воно, на нашу думку, розв язане і морочити голову
над принциповими постановками нема чого. У програмі комуні
стичної партії знаходимо відповідь на всі питання.
§ 101 програми РКП говорить:
Завдання широкого розвитку продукційних сил вимагає негайно широ
кого і всебічного використання залишених паліі від капіталізмуу' спадщину
спеціялістів науки й техніки (отже, і мистецтва.— В. Б.), не зважаючи на
те що £ни в більшості випадків пересякнуті буржуазним світоглядом і
ЗВИЧ,<Паотїя повинна провадити свою попередню лінію: з одного боку, ані
трішечки не поступатися політично перед цим буржуазним гуртом і нещадно
придушувати всяке його
само нещадно боротися проти
р^ капіта;ізм і бур>1<уазНий лад, не
вчХ^ьТбурж^азТих спеціялУістів, не використовуючи їх, не проходячи
довгої школи поруч із ними...
7 Десять років укр. літератури
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ськоі гуртової "Р^’^ів.ітн^ЗТтнпкіг фізичної и р03уМ°801 праці".
ИИХ від свідомих кому пітаЛізму Рои*
женню роз’єднаних Від капі
вигадувати“: „але ж цей пакт
■

Нам скажуть ті, Ш» ^"ІізмУ Фахівців У ГалузІ
Н ти ППО залишення ВІД КаП1™ , не говориться про мистецтво
говорить пР -ка„ Правда, хоча тут втецтва) як цілком окремого
поямо але ми, шо не розгляда®®0
у пакті маєм0 ясну проякогось культурного -0РгаНІЗ“У ппективами, 3 окремими попут
ану думку, з попутницькими К
розійдуться наші шляхи,
нити ми йдемо де ТОЇ станції,стати їхні сили для революРозуміється, наше завдання
Ім вирости в якусь силу,
_______________ І революції ворожу. І тому ступінь прихильности нашої ДО тої чи іншої групи,
ІМЖВЬМЇ до того ЧИ ІНШОГО мистця опреділюі АОІТІ еться об’єктивною оцінкою його цінноІ МІВШІЇ І сти й близькосте до наших позицій, з
■АЛЬМАНАХИ тим щ0 елементи, які найближче підійІПЕРШИИММ шли’до пролетаріяту, згубили всякий
зв’язок з верствами суспільства, з ко
трими раніш були зв’язані, можуть і по
винні втягуватися в нашГ колективи,
щоб, пройшовши останній гарт, зовсім
увійти в лави активних бійців за кому
нізм. До таких уже означення попут
ники не надається. Це — „вихідці з
окддвямитоо
інших верств суспільства",, що йдуть
у пролетарських лавах. їх ми по
винні любити й цінити, одночасно борючись проти всяких ідеоло
гічних одрижок, зв’язаних з Дхнім походженням.
Гадаємо,що про співпрацюй повний контакт (аж до об’єднання)
та про товариське виправлення помилок в окремих точках тактики
й практики братерських пролетарських революційно - селянських
(Підпорядкованих впливові комуністичної партії, організації Плуг,
ХЛЄТ7РтЬякпп^НаНН“В "ІШИХ країнах ‘ т- ін-) спРава цілком
Так само не може б
И пр.аі<™.ка-яких°сь сумнівів бути не може.
З- усякими мистецькими'об^єднаннями°тяЄбИ нещадної б°Р°ТьбИ
просякнутими буржуазною МІШанеХ
окремими мистцями,
Все це сказано в статуті Га’птЛ Пп„К° ’ власниРькою ідеологією.
Наприкінці треба зупииРи™Д^ ДаВаТИ тут нема чого■
в когось викликати сумніви й підозріння Т °ДНІЙ Т0ЧЦІ’-Щ0 М0ЖЄ
провадить свою роботу Гаот V
Я’Це спРава мови, на якій .
має на меті об’єднання пролетапп,^* скізано: „Спілка Гарт
гтиииП^ТреМЛЯТЬ до створення єдиної”* письм?нників України,
1 культури, користуючися уипя"1НТЄРНаЦ‘0НаЛЬН01 комуніукраінською мовою як знаряд98
держлонє
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дям творчости і г. д. З першого погляду здавалось би що Гарт
принципово замикається в межах одної мови Але пленум Гарту
щ0 відбувся з приводу річниці існування спілки, ухвалив постав
нову, яка розвіває всяь і сумніви в того, хто їх міг або хотів би мати.
Постановою дається чітка директива ЦБ в пояснення пакту 1 ста
туту: про потребу розвинення широкої роботи на мовах нацмен
шостей України. Отже, Гарт користується не одною українською
мовою. Цс показала и практика роботи. Але навіщо ж тоді згаду
вання української мови в статуті? Чи не є це якийсь ухил, чи не
є це якась небезпечна ознака?
Хто, вдумуючись у позиції Гарту, зрозуміє основне в лінії
його роботи й політики, той зрозуміє й потребу цього штриха, що
його дехто вважає за зайвий і навіть небезпечний. Справа в тім,
що програми й статути не пишуть на якісь надто довгі періоди.
Особливо це тичеться такого роду документів, що в короткій формі
викладають не лише голі декляративні заяви, але тут же окремими
штрихами роблять наголоси на певних, ударних для якогось
періоду завданнях.
В даному пакті наголос цей зроблено аж двічі: вперше на під
кресленні інтернаціональности завдань Гарту (хоча розуміння
„комуністична культура" вже й само включає в себе розуміння
культури інтернаціональної); вдруге наголос зроблено на під
кресленні користування українською мовою. Цим означилася
ударність, важливість роботи пролетарських письменників тією
мовою, якою говорять десятки мільйонів селян, що їх треба
підпорядкувати ідеологічним впливам пролетаріяту.Тут підкрес
люється те, що комуністична партія ухвалила на своїх останніх
з’їздах і провадить „насильственно", силоміць, на теренах колиш
ніх недержавних націй старої Росії. Це те, потребу чого визнає
Всеукраїнський Пролеткульт, коли постановлює українізувати
свою роботу. Тільки воно сказано категорично, підкреслено тому,
що Гарт відчуває всю небезпеку від ідеологічної навали українського націоналізму на Україні й потребу негайно в маІ<в“™х
розмірах мобілізувати пролетарську творчість на цю Ділянку
ідеологічного фронту. Це ще раз і ще раз підкреслює, що Гарт ро
зуміє сучасний момент і ролю в ньому пролетарку не як оборонця
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(„Гарт", 1924)
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конкретна буденна робота.
В. Блакитний
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апгпозтого часу, як Радянська Україна
Більше двох років пройшло З Т
пері свого життя,-пе-

за своє існування. Вона вий®
& ц.й боротьбі СТИХ1ЙНИЙ ре,
народнім господарством, але
. незам0ЖН0го селянства
волюційно - військовий слише в ній зформувалась
перетворився в Державну °Р .йна складова частина Радянського
Радянська Україна як са _ жнзр0дНього життя.
Союзу і .як фактор сучзе
в наРруженій соціяльній боротьбі
Період 1917 . іу Р У
те, чим стане Україна,—
поІбнХдаим васалом міжнароднього імперіялізму, як Поль
ща^ чехо Словаччина, Румунія і т. п. чи однією із фортець м.жнародньої пролетарської революції. Два історичних шляхи лежали
перед Україною: шлях пролетарської революції, червоний шлях
соціялістичного будівництва, і другий — чорно - жовтий шлях
через дрібнобуржуазну демократію в ярмо міжнароднього капі
талу. Взаємовідношення міжнародніх соціяльних сил і внутрішня
боротьба на Україні розв’язали це історичне питання і скерували
розвиток українського народу по революційному червоноліу шляху.
Творці наукового соціялізму не раз підкреслювали, що про
летарська революція тим і відрізняється від усіх до цього часу
бувших революцій, що вона зрушує до активного державного бу
дівництва, до свідомії громадської творчости найширш’ й най
глибші шари працюючих мас. Але зрозуміло, що в свій перший
військовий період пролетарська революція дає вихід активности
їхніх опганізяпій" В біК Знищення влади клясових ворогів,
ніякому суми X 11ППЄРТОВ ™ього надування. Не підлягає
активности широких працюючи™мкривавий дос?ід громадської
піднімає ці маси на вищийступінь гпп
величезне значіння,
можливим перехід ДО розв’язання ро“адвького розвитку і робить
чого й культурного життя.
Я складніШих проблем господар' період твКо^економНногоТкї
революції,

завдав страшних ударів Радянській Лурног.° будівництва. Голод
країні, але боротьба з ним
100

’ХЬе»""з між
“Клнти із історії гро„,дЦ“ Хо,її„ХНь' Ту™ Г
факту, що коли українські пролетарі і селяни ви™™
УкраїнІ
свідомість і активність в боротьбі з голопом
п
И величезну
їнські патріоти з Шаповалом на чолі ВД своєму
УмРа'
Україна" в Празі переконували себе, українську елйК'ю”і в°сю -Л>
буржуазну Европу в тім, що кращим засобом боротьби з голодом
на Україні є організація наступу на радянську владу
Не вважаючи на голод, господарче й культурне відродження
Радянської України не підлягає сумніву. Невпинно зростає по, сівна площа, оживає індустрія, усталюються економічні зв’язки
поміж містом і селом, поліпшується матеріяльний стан робітництва
і, нарешті, іде нечуваний підйом культурної творчости, особливо
серед молоді, у кожного перед очима ці характеристичні моменти
сучасного періоду життя Радянської України.
Цей загальний підйом по всьому господарчому і культурному
фронту визначається глибокою свідомістю широких народніх мас
і державним розумом при розв’язанні кардинальних питань сучас
ного життя. Це особливо виявилось при обговоренні проблеми
Союзу Радянських Республік і національної справи взагалі. На
ціональний момент мав велике значіння в революції на Україні.
Ще в перший її період пролетаріят в озброєній боротьбі вирвав
розв’язання цієї політичної проблеми із рук націоналістичної
дрібної буржуазії, яка, експлоатуючи національні почуття україн
ських трудових мас, тягла їх в ярмо європейського капіталу.
Тепер, у другий період революції, період мирного будівництва,
в щоденній практичній роботі, в щоденних державних взаємовід
ношеннях, в культурних стосунках, національне питання усклад
няється. Але цілий світ є свідок того, з якою величезною увагою
працюють над практичним розв’язанням цієї справи найвідповідаль
ніші керівники, органи і установи радянських республік, з яким
активним зацікавленням стежить за ними усе радянське суспільство.
І лише засліплений кпясовою ненавистю ворог може не бачити
й не відчувати цього. Безумовно, цією хорооою страждає Вин^_
ниченко який недавно утворив разом з Шаповалом „єдиний нацю■Йїї^ний фронт" проти Радянської України і який намагається!
ВСІХ, переконати, ніби на Україні все „костеніє, мертвіє іне розвиЛ
вається, а занепадає", а разом з тим „нищиться українська нація \
(’’НАаспУраВДІ-кост№іют7 не розвиваються, а занепадають всі ті
гоомадські кола яких робітничо - селянська революція змела
з нового шляху ’соціялістичного будівництва в закутки європей
ської реакції Ростуть і розвиваються в умовах тяжкої руїни робітської реакції, гошу і н
. розвивається на зміну ста»ве^українське радянське суспільства, запав-
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_ у. роботу в дери відповідальну~кооперації і т. д.
заЯи, комс^
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ДЕЯКІ УВАГИ ДО ПРОПОЗИЦІЇ АСПАНФУТ
наукових і громадських Діяшів
них озброєну
інтереси працюючих мас Украіри, орган у
к _ революційний
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я плмпчасно з глибин робітничо - селянських мас виростають
нові ряди культурних робітників. „Червоний Шлях мусить стати
трибуною для кращих творів містецтва, публіцистики і серйозної
популяризації науки українській мові, дати їм вихід і світ і сти
мулювати їхній розвиток.
III. Революція піднесла громадську свідомість десятків міль
йонів людей, вона створила численні кола тих, що прагнуть широ
кого ознайомлення з основними питаннями сучасности. „Червоний
Шлях” мусить задовольнити культурні потреби широких кадрів
українських читачів і дати їм відповідну орієнтовну в сучасному
літературно - науковому і громадсько - політичному житті.
IV. Нарешті, сама українська мова являється величезним
чинником в процесі творчости нового життя і вимагає невпинного
вдосконалення й поширення, щоб задовольнити ті потреби, які
ставить перед нею культурний підйом працюючих мас. „Червоний
Шлях повинен уважно підійти до цієї справи і мобілізувати літе
ратурні и наукові сили для праці над виковуванням української
гтйя
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чів, котрі хочуть і здатні йти по чЇЇоТ Р‘В Науки’ тих читакультурного будівництва.
чеРвоному шляху радянського
’ " („Червоний Шлях" № 1 іцу ід23)
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І. Історія питання

Історія питання про „Жавтн. Бльок Мистецтв" така: в № 2і)
„Літ., Наука й М-во з’явилася передова стаття „Час наспів",
що на підставі голосів з місць (зокрема—листа т. Досвітнього)
зняла питання про потребу координації сил і з’ясування позицій
угруповань революційних робітників мистецтва й науки. Відпо
віддю на цю думку був заклик ініц. групи з асоціяції панфутуристівта театр, об’єднання „Березіль" про-створення Жовт. Бльоку
Мистецтв. Третім етапом були наради представників згаданих
організацій сп. пролет. письменників „Гарт", спілки селян, письм.
„Плуг", спілки „Гарт аматорів роб. театру" і театр, колективу ім. Ми
хайличенка та роботи комісії з представників 5-х цих організацій.
В наслідок обговорення справи в комісії виникли кілька кон
кретних пропозицій. Одну з них, зформульовану на письмі пред
ставником асоц. панфутуристів, вміщається сьогодні 2). Другу,
що має вигляд конкретної пропозиції представників „Гарту" і
„Плугу" (зміст котрої подано в передовій статті попереднього
„Л. Н.М."), комісією ухвалено. Передбачає вона створення бльоку
(покищо без якихось організац. форм\ товариську дискусію і
єдиний фронт проти контр - революційних, антимарксівських
елементів у культурі. Справа вступає в новий етап розвитку, саме—
товариської дискусії, вияснення позицій і взаємин різних груп.
В них почалося детальне обговорення справи, і матимем скоро,очевидно, авторитетні інформації про наслідки його, що йтимуть
від організації. Поки ж що, в порядкові обговорення торкне
мося окремих питань, зачеплених М. Семенком.
II, Система панфутуризму

В пропозиції м. Семенка маємо дещо спільного з тим, що
говорилося в відозвах, декляраціях, маніфестах попередньою
періоду („Семафор у Майбутнє", „Катафалк мистецтва"). Наша
х) 14 жовтня 1923.
«) Мова йде про пропозицію М. Семенка, що згадується нижче в цій статті.
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Але поза тим це визнання не зробило ще цілу систему'пан-

а П1ІХ не звернула
ЇХНІЙ ТОП, спеціяльно
-1 тими
коитика
тими докумсн^;’ того
пЛі і .. рекляму. Галасууваги.. Головною причино
замість крику
розрахований1 на сканда
,м311о
Зараз уже є про що
вання[ примусило л®е по;!НТ11ВІіу нр^ ] «пер треба, хоч
почуто буде ясну думку-11;1 й сшль«‘. п‘„етемп панфутуризму".
говорити, говориті
м
побіжно, зупинитися < —и:
ае п0 Европі ___
Ось “ ТЛрХтокмннУ^І'» езагибіль мистецтва.
Мис1'е‘1’'в муРфутуризаИІяСмерть мистецтву. „Хай
привид футури у. .'ац}я лшстеїпьа. • ь
ШСТЄцТВ1\ панфуЇЇ?И^уризм". поглиблюй Р^- , )укція є метамистецтво.
£рИЗМ ГОТ? ґрунт для к°Н^;а1І01-о мистецтва зі спортом.
Метамистецтво є синтезе ді Ф І
6
д0 пролетаріат■ є раса
Пролетарського мистецтва немо*„емає М1СЦЯ Тоді буде
майбутнього, в майбутньому
^'продовження футуризму,
метамистецтво, а зараз—панд) я
мистецтво переходової д°ои;
От це —гасло панфутуриз2’ гя буржуазне суспільство,
Виходячи з того, що
культуру, цивілізацію в

’їі

В К0ЧиНбСу7еЧми^еХП1притат
суспільстві і в яких
воно формах буде, як і взагалі, в які форми виллється культура
тоді-дая будівника суспільства-питання не актуальне. Актуальне воно для мистця, відірваного від життя й суспільного оудівництва, бо справа йде про можливість мати патент на „творця
речей для поколінь. Іншими словами — опреділяється право
„мистця" (в розумінні — „жерця м - ва") на дальше існування
і внутрішнє виправдання того існування.
Звідси — тон скаженої ненависті! до мистецтва загалом (а не
до буржуазного). Звідси бажання його поховати першим і... взяти
патент на майбутню його форму (панфутуризм, метамистецтво).
До розуміння плеханівського постулату („мистецтво — засіб,
а не самоціль ) панфутуристи прийшли дорогою мистецтва буржуазного його розкладу, їхні колеги на Заході-„дадаїсти" тою ж
дорогою діишли теж до самоліквідації мистецтва, заведення його
рихмом-"сВХХИЧН0Г0 аНарХІЗМу' Між Дад^ом і панфуту
ризмом СПІЛЬНІСТЬ шляху мистецького Ріжнипя мІ-.!.- ними
опреділилася ріжницею умов суспільно™ Д?
ц
“ж ними
доведення мистецтва до абсупдуУ ™
оточення- Дадаїзм —
принципів у змісті і формі доДУ'нічого'' пГ° вкидання всяких
„ЧОГО МОЯ нога хоче" —В УМЛййі К Г0 ’ До визнання принципу,
лишився в глухому куті анаохшипгпТУаЗНОГО сУсп1’-пьства так і

вах суспільства радвиУдЕ УНТУ' ПанФУтУРИзм в умо- >

Л0ЖЄННЯ марксизму^ до орієнтації Д° ВИЗНавня основного пона комуністичну культуру.104
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ристи,
ією в мистецтві й літературі, котру породило бур
жуазне суспільству останньої доби капіталізму.
Справа,звичайно,не в тім, чи називати мистецтво переходової
до комунізму доби пролетарським (по імені кляси, що в тій добі
є найактивніший, творчий чинник), чи звати її панфутуризмом
(„всефутуризмом. ). Про це можна сперечатись, але це не основне.
Справа і не в тім, що, на думку панфутуристів, саме „футури
стична революція“ приведе мистецтво до конструкції, до будів
ництва. Про це можна, як є час й охота, вільно собі дискутувати.
Основне в „системі панфутуризму" це 1-е: визнання мистцями, фахівцями мистецтва, переваги життєвих, суспільних за
вдань над мистецькими, фаховими (і це робить можливість з асоц.
панфутуристів у бльок на марксівському ґрунті) і 2 - е асоціяція
панфутуристів підійшла до суспільних завдань мистецтва від
мистецтва і тому не позбулася ще рис анархічного індивідуалізму
як у своїх теоріях, так у своїй практиці. Це було підкреслено
підчас переговорів про жовтневий бльок представниками „Гарту"
і „Плуга'4), це опреділяє характер дискусії й місце елементів з
аспанфуту в тому єдиному об’єднанні будівників комуністичної
.культури, переходова стадія до котрої є „жовтневий бльок".
Новий етап панфутуризму
Життя примусило український футуризм, що зріс на ґрунті
розкладу старого мистецтва, приєднатися до революції. І не вірити
революційності панфутуристів — нема підстав. Але може бути
революційність, що походить від одчаю — і тоді вона виливається
• в бунт деклпсованого, люмпенського елементу. Такою револю
ційністю пройнято „систему" панфутуристів, не зв’язану зовсім із
будівничою роботою революційної партії, радянського суспільства.
Це ми, гадаємо, довели в попередньому розділі, де говорили
про систему панфутуризму". Але зараз нам уже треба б говорити
про нове в „системі", про значні зміни в ній (дехто з т.т. запевняє, ' ,
що це зовсім нова система)...
.
Не маємо ще точної формуловки того нового, тих змія, кр
хіба інформації про те, що поруч із деструкцією Аспанфут вво-
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мова, 1СІ,Ув^а-/нкавпкХ себе значну кількість письменників, що перебували
згуртувала була навколо себе з
у
ись 3 п лініею вийшов гурток
в Києві. У кінці 1924р.з' ^оціяш , не
місяців групу „Жовтень". АсопГяиіяЄ^Импанф^^в перетворилась «а Комункульт, що в травні 1925 р. зл.квіз’єднавсь із спілкою пролетарок. письмен. „Гарт .

ї

р1! я\

г
Я.:

Ді'
л

г'■Г ■
и

діл

- Г*І :Ц

-

'■}

І ф

&

І1і і!1 ■
І Йр

■

5

■

' І

ьІ 1

”н“ ніт
"”"™цтТ»етось окремого цілком га.
друга-це визнання »«с^т. але частцою культури загалом
н

амерш<анізму> Пе.

проголошує гасла науково*
намагаючись усе це покрити
ремоги розуму над емоціями и • ■> захоплеНні є позитивне і
„системою панфутуризму •
з мистецького Парнасу нарешті
його слід вітати: „неоожіп
їхня, їхнє зах0Ш1ення
зіткнулися з живим
техніку наукову організацію
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суспільсХ

футуризму (хоча й „пан") - можуть викликати

Позитивним явищем є й ненависть панфуїів (як усяких неофі
тів) до атрибутів старого буржуазного мистецтва, естетизму,
замилування формою, інтелігентським психологізмомхоча пе
рехід від них до одного барабанного галасу в писаннях і не можна
вітати. Але поруч із позитивним — в аспанфутуристів маємо не
гативне. Воно походить з того, що це все група мистців, а не гро
мадських робітників, хоча й підійшли панфуги до гром. роботи.
Говорячи про Жовтн. Бльок.Мих, Семенко, напр., пише, що
його слід будувати на підставі об’єднання організацій „не різного
фаху, а різних підходів до мистецтва"... Хороший марксизм, що
в марксівському бльоці припускає різні підходи...
„.^Лу?уі-И(вповітрі)(1кладні системи сполучення різних галузей
всякоґгромадської
ЖЄ ЧаС категоРично одмовляються від
демонстраційних і студійних^вічірок"'"диЙв"^ҐаНДИСТСЬКИХмистецтвП, покладаючись, що письменники
В
можуть очевидно з власної геніяльнпт ™,’ґ Р и 1НШІ МИСТЦІ
ДЛЯ того, щоб обдарувати суспіпМ ДуШ1 взяти все потрібне
рення „нового побт НОво ГеогШп МаТЄ?.ІЯЛОМ 1 теоріями твоістина, що зародки елементів нового
’ ^ЛЯ -АспанФУтУ“ та
у коконі — невідомі, 'і вониНаІГіяТЛТ^.ВстаР«мУякметеЛик
чорну роботу агітації, вихоаання мД ™ ВИСОКа поглядають на
базааІяН0Г0 СОб) рядРвого робітника й°н! сполУчення з думкою
база творення нового суспільства
незамо>кника, що є якраз
Нарешті, панфути все ше пе
80,0 «Ультурою
Р
культурно-творчих організаційРзащїУютть Р<^ мистецьких і
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Твори. Повне зібрання.
ДВУ, 1929.

.

°М' Тут те не обрубано
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в^ашу до^Ндобу1бпплт кКа поважна Робота культурників, проте
талТстичнО го* ото^ннТ^
Райську владу, при умовах капітипно - твппиму лпт
.Р°.ля Р13них мистецьких і загалом кульиєпівниіітву рпимл-аН13аЦ1и 1 °?.’єЛнань — підпорядкована єдиному
п/спічьстшУй плгпп °«аЦІЇ’ що. провадить боротьбу за нове
типи япр й гпгп 0ДЖУЄ ррооту В різних галузях не лише кульяптйл
подарства и політики. Говоримо прокомуністичну
.Р
щ
°. єднує в собі чи під своїм керівництвом революці н рів
руїнників старого й будівників нового суспільства,
її гактика, лінія її роботи для всякого, хто говорить про свою
причетність до будування комуністичної культури. Звідси — і
помилки аспанф. в тактиці: галас проти радянського фронту куль
тури,направленого вістрям у бік фашизму й чорної реакції: запере
чення пропаґаторської студійно - демонстративної роботи; нама
гання осередок^ Ж. Бльоку організувати конче в Києві („центр
мистецьких надбань"), а не в Харкові, що є осідок центрів радян
ського й партійного; вбачання в пропаґаторській роботі „Гарту"
й „Плуга"—„конкуренції", нетерпиме відношення до студій остан
ніх х) і до харківських часописів.
Отже „новий "панфутуризм мало чим різниться від „панфутуризму попередньої доби", як голосно люблять висловлюватись т.т.
панфути. Проте повільна еволюція їхня дає все ж підстави до
бльокування з ними культурнс-творчих організацій, що в основу
своєї роботи поклали не „мистецьку систему", а єдину лише про
граму комуністичної партії. Справа йде лише про умови, форми
й наслідки бльоку.
(Блакитний, В. (Еллан)

<-"£раале вже "изваеться
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ста, правда, це не Америка _Ал а
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„бгтОУКЦІЮ"-ДЄЯКИЙМа'ГЄРІЯЛ

констрУКЦІІ° '.4 Бльока. На ній зупинимося,
днть„екструкцію ,,,ко
справі Жпорівнянні з тим
дає хіба заявам. Се.
ити вЖЄ", заКликом до погрому миПершЄ';СиЇЇм °чаК ноголише. Хоча і в досить
анархічно -дестрУ^ ’ згроМубУР^аана м -во деструктивно,
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О На статті, що київський студієць „Гарту" т. Воруський подав у від
повідь на статтю М. С - ка у „Більшовикові"—т. М. Є - ко, секретар „Біль
шовика", поклав категоричну резолюцію: „не піде".
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ботиУкотр^ ї^іі'овол/’ппп^^Р^^ ’ комУніс™чну організацію, зромоменти Звіїси й ппгп
УДУТЬ ВИПаСТИ специ*ічно селянські
Раптові" попі Й "огляд на взаємини з „Гартом" і опреділення
яльного робітництва Тише.' Р°б0Т°Ю ”а 3аВОДаХ Серед ІНДустрі’
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„ГАРТ", „ПЛУГ" 1 ІНШІ ОБ’ЄДНАННЯ
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Зупинімося на деяких з
позиції т-?“ “

На деяких,
об’єднання всіх револю-

™РР™"Я »“Р'« «

вї

СТ°1ТЬ/На ’ншій позиції; Вважаючи, що специфічна
ника (письменник пише, а твори його читаються
пИВуТЬ 1 ча селах’ 1 на зав°Дах» і в центр, районах
велик х міст, один і той самий письменник сьогодні напише для
селян, завтра для робітників, позавтра для дітей) на дає підстав
для спілкування за ознакою „терито.ріяльною" (місто й село),
лише за ознакою спільности ідеологічної (одкидаючи й спілку
вання за ознакою формалістичною, чи то пак по підходу й методам
роботи, як пропонують пан.футуристи), ставлячи собі завдання об’є
днати всіх пролетарських письменників, письменників, що твердо
стоять на ґрунті революційного марксизму, особливо членів партії
й комсомольців, без огляду на їхнє походження з міста чи села, на
ступінь умілости й шар читачів, на котрих розраховані його твори.
Пролетарський письменник, в опреділенні гартованців, це
не той лише, хто пише для пролетарів читачів, і не той, хто
пише лише про пролетарів, завод, машини, і не той лише, що сам
працює на заводі чи походить з пролетарської родини,— проле
тарський письменник — це той, хто пише від пролетаріяту,
на основі пролетарської ідеології пером проробляє революційну
комуні стичну роботу в цілому суспільстві, направляючи свою увагу
туди, куди потребує революційна стратегія й інтереси революції.
Така позиція примушує „Гарт" неприхильно дивитися на
спроби „Плуга" кристалізуватися в другу спілку пролет.письменни
ка, як на непотрібне розпорошення й ослаблення сил та залишення
без організації й вияву творчости революційного селянства, що
хоча й може ставати в основному на позиції пролетаріяту, утво
рюючи з ним спілку та визнаючи його провідництво в революції,
та визнаючи його відмінних ознак у психології, що не може не на
кладати яскравого відпечатку на характер творчости селян - ре
волюціонерів, котрі в нашій країні повинні мати не абияку ор
ганізуючу ролю.
.
« « п
« —
Отже розв’язати спірне питання ролі „Плуга и 1 арту та
їх взаємин можна так: або „Гарт" і „Плуг" розмежують свою
роботу приблизно по тій лінії, по якій розмежована рооота проф
спілок і комнезамів, або „Плуг" оформиться в спілку пролетар
ських письменників і постане питання про злиття обох спілок в
0ДН7._ Правда, про „конкуренцію , про котру говорить М. Семенко між цими двома спілками поки що не дійшло, і справа взаємин між ними гостро не стоїть, але над зачепленим питанням і
гаотованцям і, особливо, плужанам варто подумати.
Друга справа, над котрою варто зупинитися, є справа ролі і взаемин^різнвх театральних об'єднань всіх діячів театру, що ставлять
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Плуга". Треба признати, що між „Гартом і „Плугом існує роз
біжність розуміння ролі кожного з них, розподілу роботи і
взаємин.
Щоб освітити цю розбіжність, доведеться ще вертатися до
цієї теми. Зараз же спробуємо дати основні моменти.~
В статуті „Плуга" говориться про дослідження й допомогу
вияву колективної творчости революційного селянства й окремих
рев. селян. Це є основою діяльности спілки, мета котрої — ство
рення соціялістичної культури. Плятформа ж „Плуга", в основу
котрої покладено плятформу спілки пролет. письменників „Октябрь" (на тій підставі, що революційне селянство є, мовляв, ре
зерв пролетаріяту і тому повинно мати ідеологію пролетаріату),
перехиляє центр ваги роботи спілки в бік роботи серед бувшого
селянства, його пролетаризованих елементів. Звідси й певна
невиразність, подвійність обличчя спілки: не то спілка пролетар
ських письменників, що колись ліали зв’язок із селом і пишуть
для села, не то спілка письменників — революційних селян
Г пролетаР“- ко™ не основами ідеології, то’
В процесі розвитку „Плуга", оскільки можна уловити загальну
Лінію, перемагає перша тенденція- стяти
ал ну
письменників селянського походження ШОСТЯРПЯ ПР2ЛетаРСЬКИХ

в>.

. ЛтріІ,ра „
‘108

Кр„мновь.._

100

.І;
її

|а І

? ІІ
І

>

... І
111

І

І

. щ

‘І7\
г|
<

и
г
-

Підхід п до мистецтва — використання всіх метод мистецької
роботи, всіх досягнень мистецької техніки, всіх надбань різних
мистецьких шкіл і вдосконалення їх більше й більше для єдиної
мети
творення нового суспільства, суспільства комуністичного
з театрального кону. Гартванці об’єднуються не школою і не
підприємством — лише переконанням. Вони можуть (і повинні
бути) й серед „березольців", і серед „михайличенківців", і серед
„франківців , і.по всіх невеличких акторських колективах, і по
всіх робітничих_та селянських аматорських гуртках. 1 їхня участь,
їхня робота — буде розкладовою лише для тих колективів, у котрих
революціонізм і радянство — гола фраза, для справді ж револю
ційних об’єднань театральних буде вона лише зміцненням їхньої
позиції й очищенням повітря від специфічно „мистецького" смо
роду індивідуалізму, гризні, інтриґ і конкуренції.
Цього не зрозуміли в Києві панфутуристи й „березольці",
категорично заперечивши введення представника „Гарту" навіть
в комісію, що радила в справі Жовтневого Бльоку,бо, мовляв,
..Гарт"— це лише „підприємство" спілки прол. письм. '„Гарт".
Чим скорше зрозуміють всі діячі театру революціонери по
милковість позиції „киян" в справі „Гарту",тим активнішою буде
робота в цьому діячів театру комуністів — тим скорше на ділянці
театру буде здійснено справжній революційно - марксівський
фронт, тим успішніше буде йти його праця й боротьба з власни
цькою психологією, індивідуалізмом, пасивністю, здохлятиною...
Нарешті — останнє: справа організації „Комункульту".
Ідею, гасло — можна і треба пропагувати. Щож до втілення її
в життя — то це справа, очевидно, ще не сьогоднішнього дня.
Справа не в прекрасній схемі організації і не в назві її, а в кри
сталізації сил і в конкретній роботі. Можна мати прекрасні
схеми роботи, плани, гасла — і не робити нічого або майже ні
чого.
Всеукраїнський Пролеткульт до схем і планів має ще клюо,
будинки, господарство, крамницю й матеріяльну допомогу— і
за півтора з гаком років „роботи" зробив... постановку „Газ а
„по Кайзеру". „Плуг" і „Гарт" без коштів, без маніфестів, оез
„мистецьких систем" робили й роблять серйозну, громадську ро
боту. І суть справи не в тому, як, сидячи в каоінеті, сполучити
в єдину „систему" музику, спорт, публіцистику й наукову ор
ганізацію праці, не в тім, щоб вигадати для цієї „системи закру
тисту назву і не в тім, щоб „координувати роботи тієї „системи .
Праця окремих осередків і установ по окремих галузях культури, в основному, координується комуністичною партією, орга
нізацією авангарду будівників нового суспільства. І цього
досить.
~7 —, основне — в роботі серед мас і для мас і
Суть же справи,
„кулупанні", в отих „мітингах", які так рішуче одв отому може
в кристалізації світогляду робітників
кидають панфутуристи,
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театру наД перетворенням суспіль.

Існує кілька1 укр зіль" „миха
льН0Г0 кооперативу"
Головніші 3 них. дЬР£ь подібне ДО ”еькорх майсТернях „Бере’
3 них ”^ЄРяотистів, зайнятих Л
колектив артистів імени
<)б’Є3”аН Михайличенківці--ДЄР^стів . керівників київського
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"» Раля»сько«у
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ґрунті. Але кожне з ні
момент
З них покладено ФоР"^”^ школи“, що одна одній ворожі,
Це все — різні мстаькти"„ою клоунадою", або „нутряною
одна одну вважає або кол
ів” або ще чимся не менше
творчістю в11рРесх[л°ХаН цЄй формальний момент сильний - позаманним... Поскільки н і н грунт для притягання в коХиКви талановитих прихильників тої чи іншої формальної мето
до роботи б з огляду на їхні політичні переконання и погляди,
на суспільну ролю театру. Отже громадська свідомість таких „ко
лективів" опреділяеться ступнем їїу їхніх керівників, чи керівничих осередків. Для театрів, як певного роду підприємств, куди
робітники підбираються за фахом, а не переконаннями
це річ
цілком природна. Але об’єднання такого роду театральних ко
лективів до купи в цілому їх складі не розв’язує справи про дійове,
войовниче, активне об’єднання діячів театру, революціонерів в
своїх політичних переконаннях, а не в мистецьких напрямках.
І зрозуміла річ, щотимчасом, коли брати на увагу лише ці об’єд
нання,^ можна говорити тільки про товариську дискусію між
ними й недопущення переходу її в нетовариські, гострі тони та
про якийсь контакт на випадок потреби спільного виступу, а не
про механічне сполучення всіх об’єднань у якусь одну організацію,
я не згад’авРЦе спілиТТГяЛЬНИХ °°'єднань ~ є одне, молоде, котрого
П — з’єднати в одній оргІХцТХів™/40™ ТЄатру"' 3авДання
розумінню - активних•поихильниИ»!ЧІВ (аматор!В — у широкому
не лише з робітників, не лише д?оРо£НИ-ОГО (ЗН0Ву ж таки —
лише 3 робітничого ЖИТТЯЯ ппппР 6 ™ИК1В’ 3 темами п’єс не
містичною Ідеологією) театоу Чя»^ЯКНутого Робітничою, кому- ■
репертуар, виховати, . загаотуЛ™ Я СП1ЛКИ створити новий
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5. ФУТУРИЗМ

в навчанні, в чорній, бул нні р ловознайдених америк і к
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а) МАНІФЕСТИ ПАНФУТУРИСТІВ І КОМУНКУЛЬТІВЦІВ
б) ЛІКВІДАЦІЯ АСПАНФУТУ___________
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І..Для чого нам потрібно зробити постановку питання в ми
стецтві переходової доби? Це нам потрібно для того, щоб дізна
тись про напрям мистецького процеву, яким він іде в мйбутнє в за
гальносвітовім маштабі. Це буде корективним моментом проблеми
синтези, до якої підійшов деструктивний процес Заходу останніх
років, а також революційний ідеологічний процес мистецтва про
летарської федерації Сходу. Проблема синтези вимагає наукового
знання умов синтези, і та чи інша постановка питання так чи
інакше відповідає, яка це буде синтеза. Крім того, знання цих
умов відограє величезну ролю у виясненні дальших перспектив
і практично - творчих проблем.
2. Нас цікавить, яким шляхом пролягав основний фарватер
мистецтва аж до моменту, коли ми стали його спадкоємцями.
Він проходить під знаком величезного деструктивного зру
шення, що почалося з середини минулого століття головним чи
ном на французькім ґрунті. Деструктивний характер мистецького
процесу особливо позначився в степах, що виникли на трупах
імпресіоністичного й неоімпресіоністичного малярства й парна
ської та символістичної поезії. Разом із цим почалося розсування
меж окремих галузей мистецтва і змішування меж мистецтва й
життя. Активно цей процес виявився вибухом футуристичної
революції з вичерпною формулою категоричного заперечення ми
нулого. Футуристична революція відбулась в обстанові крайнього
напруження ситуації капіталістичних умов побуту, а саме — в
той момент, що безпосередньо переходить у соціяльну революцію.
Яка характерна риса футуристичного руху в мистецтві? Футу
ризм приніс із собою революційно - деструктивну акцію, і процес
виявився в силі численних „ізмів", поява котрих не закінчена
до цього дня. Футуризм, як наступний етап мистецького процесу,
і як революційна акція, у своїм раннім періоді був безпосередньо
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— взаємовід. чиїх протилежних
пішов, через
зв'язаний з минулим хараьтеро«ькиі1 процес не Єношень. Поза футуР”^п ШЛЯх м,,сТ^ мистецтва, так само
футуризм пролягав дальший овзю тЄОр,єк> мис в
ре_
3. Футуризм не ув >МІІСТецТВом ■ У футуризм зробився
як не був уже Він а
взаєд1ОВІДноше > ^авдання змісту,
волюційну акцію у сфер
біглися приватн
окремими проблемами мистецьког Р^ ■ мі|стецтва Безперервна
розвитколі затуляли основній ф Р
момент є введення в пелінія мистецького процесу п°Рв4ла?/иасНИК^и котрого ми є. І тут
реходову добу, в той одрізок щ У
загальнювальний принвиникає основна проблема "зна,1б об відшукати загублений
цип,- користуючися З якого, можнаі у
можна виконати,
фарватер мистецького пРоце5{’^нтсправу. Значить, це можна
лише вносячи конструктивним[моменту справу
слідує за
зробити на Підставі наукової теорії мистецтва,
н
етап» деструкші^
.„сс на підвалинах ко.,.І™ЇЇХу. Завершеная к.апрук»'»—» »
нові комуністичного побуту. Значить, переходовою .до о
д
бувається, з одного боку, завершення деструкції, а з другого боку створюється й випробовується підвалини для майбутньої кон
струкції. Чому не закінчено деструкцію? Тому, поперше, що
соціяльна революція в сучаснім її моменті локалізована.^ На За
ході продовжується шалена деструкція одночасно з крайнім за
гостренням капіталізму. Подруге,т(?му, що-в нас процес деструкці ї
не закінчено, як наслідок хитання побутових умов, характерних
для нашого розвитку революційної боротьби (перипетії клясової
боротьби в Росії й на Україні, мінливість економполітики). Перше
й друге є в залежності від розміру соціяльної революції в розу
мінні розміру її індукції —локалізований чи світовий має вона
маштаб. Завдяки цьому процес деструкції відбувається і в нас
ала без °.статочво1 деструкції практично неможливо збудувати
нЯнстотсиТЇж0' ШТ);КИ’ М°ЖНа окРеслити перші обриси
неї конструкції, на жаль, тільки теоретично
к
г»ья„ЇЇьЇЇ ХКЯГ”знайти узадовження фактичного Фа^
чого буде про' ший пункт наукової сїстеЯХтІ?
-Пр°ЦЄСу- Це є пеР‘
яку я пропоную назвати „панфутуристчною" т запропонував >
собі цілий процес деструкції, як один 13 ■ Тут ми уявляємо
суцільного організму. Різноманітні™^’ я.к Р°звиток єдиного,
кавіталіс™чної доби кінця, строго йіПп'РЗМ,В хаРактеРна для
ідеологічним того чи іншого ча?у еит,
ідала- 3 °Д«ого боку
будувалось часто систему того чи іншогТі/3.,ПІДСТаві котрих
«ЗМУ , а з другого
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плУкожного П^зм^‘Вара Vзале>І5Н0сті від проблем, спеціяльних
пиференціяції” кожний ДІЙСНОСТ1 ж бУв один процес гігантської
чявданнялГ—'так
Й
МЄНТ мистецтва робився приватним
завданням
так з являвся кожний окремий „їзм". Вони є частки
цілого в розвитку, а цілий цей процес є останній деструктивноконструктивний революційно - будівничий етап мистецтва- панфутуризм, „мистецтво ‘ переходової доби.
Таким чином, доходимо ми до панфутуристичної системи шля
хом теоретичної конструкції, вносячи узагальнювальний індук
тивний коректив Отже, не може бути панфутуризм новим „ізмом",
інакше він був би „приватною проблемою" деструктивного проЦССу, « не синтетичною системою його. Не може бути й інших
„ізмів далі
незакінчений розвиток деструкції створить ще
багато приватних проблем, але увесь процес деструкції аж до його
завершення охоплює панфутуризм і таким чином невтралізує
всі попередні й майбутні „ізми". Значить, панфутуризм — теоре
тичний. стовбур цілого деструктивного процесу з його початку
й до кінця, кожний окремий „ізм" у минулому й майбутньому
є лише „приватна проблема" панфутуризму.
6. Але панфутуризм не є система, яка охоплює лише процес
деструкції мистецтв. Навпаки, постановка питання в деструктив
нім процесі є засіб для перших підвалин конструкції. Панфуту
ризм, вивчаючи деструкцію, даючи їй наукові формули, перед
бачаючи факти завершення процесу диференціяції, разом ізтим на
мічає строго - наукову схему дальшого конструктивного розвитку.
Завданням деструкції є розкласти „мистецтва" до абсолютного
стертя меж. Ліквідація буржуазного мистецтва— це й є деструкція,
ліквідація взагалі „мистецтва". Розпорошити мистецтво на атоми —це й є фундамент для синтези, що будує зовсім інше „мистецтво"
(умілість, штука, метамистецтво), відповідне до нових форм побуту.
7. Таким чином, встановлено, що футуризмом починається
активна деструкція, завдання котрої є ліквідація буржуазного
мистецтва. Панфутуризм є система мистецтва, що з’явилася на
слідком бажання знайти втрачений фарватер мистецького про
цесу. Панфутуризм об’єднує деструктивну акцію, доводить де
струкцію до кінця (поглиблення революції) і зводить другу дугу
Історії мистецтва, стаючи системою конструктивною. Панфуту
ризм є загублений фарватер мистецтва і складає всі струмки й
течії в одно річище. Як далі піде мистецтво?
Великий матері ял до цього питання дає вже розвиток ми
стецтва в межах радянського будівництва. З одного боку, він іде
шляхом абстракції, коли джерелом його є коректив ідеологічний ),
і з другого боку - шляхом конкретизації, коли джерелом твор
чості є момент даний. Причини обох цих родів творчости одна
кові - реальні умови переходової доби. Абстракція, в.дірваність
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нову землю й не
за життям, У ище: не попасти н
сти> Значить, тут
одір^гиХ’ од старої -така картин У £
три сосни між
/якась плутанина, що зету™“ 'абльонів мислення. Зрокотрими заплуталось звикл д
дасть нам ВИХід.
бити тут Вірну постановку ПИтання,
мистецтва вважали,
8. Всі допанфутуристичні сис
моментами, що.його ви
ща мистецтво у св«іийсу„т/іс°/ом Взаємовідношення між цими
черпують - формою й змістом.
тим аб0 ,ншим при_
елементами, та аоо інша ситуац
зміст, форма — зміст,

пе й буде иролетапскиий^0 мистецтвом’ а для переходової доби
це И оуде пролетарський футуризм — панфутуризм.
п^Т^ИН0М’ панФУтУРИзм Для теоретичних потреб встанов
ду< і ичну суть мистецтва: ідеологія й фактура. Ідеолбня для мистецтва є елемент даний. Владна кляса в суспільстві
створює ідеологію, мистецтво оперує фактурою, цебто у своїм
роді сумою знаряддя продукції (засобів матеріялізації).
Яка природа дуалістичної суті мистецтва? Обидва елементи,,
ідеологія и фактура, мають строго - відповідні закони розвитку,
• обидва ці процеси залежні між собою і йдуть разом з історією
людства рівнобіжно й внутрішньо - ідентично. Кожний окремий
момент процесу відповідає ідентичності обох елементів. Таким
чином, простежуючи розвиток фактури мистецтв, можна перед
бачити дальші перспективи процесу мистецтва, і навпаки — про
стежуючи розвиток мистецтва ідеологічно. Тут знову виявляється
чинність закону, що реґулює свідомість: буття обумовлює сві
домість.
і
10. Сказано вже, що момент ідеологічний у мистецтві є еле
мент даний. Але він є корективний елемент, творчо - вольовий.
Отже, питання фактури в мистецтві, є питання спеціяльне. Ідеоло
гія матері ял ізується в фактурі, і ми маємо мистецтво. Але як воно
матеріялізується, яка історія матеріялізації? Це є історія ми
стецтва. Розклад фактури мистецтв — це є сучасний деструк
тивний процес мистецтва. Кожна галузь мистецтва має своєрідну
й спеціяльну фактуру. Розбити фактури всіх мистецтв — це за
вдання деструкції. Звести нові комбінації елементів загальної
фактури — це завдання конструкції. Ми живемо на межі цих двох
- етапів, це є переходова доба. Вона характеризується тим, що
момент деструкції не закінчений по всіх фактурах, у той час як
елемент ідеологічний уже вимагає конструкції. Завдання майстрів —докінчити деструкцію, оскільки без неї практично нездій-.
сненна синтеза. Значить, теорія не посуне справи наперед, оскільки
кожний перейдений етап реально не зафіксують майстри. Вивчення
фактури й процесу її розвитку доводить нам, що всі галузі мисте
цтва, які ми мали досі, припиняють свій перманентний розвиток.
Фактура одної галузі переходить в іншу, відсуваються перегруповання^лементів фактури. Зрештою це доходить до кількох_нових
„мистецтв- ІНШОЇ ХЄМІЧНОЇ будови. -Запобігти ЦЬОГО немоя в Пна увагу тим хто гадає, що, гальмуючи, врятовує становище. Що
революційніше пройде деструкція („поглиблення рев^
чистіша буде конструкція (або „синтеза , хоч од частого и різно
манітного вживання цього терміну він загубив^снии змісті пак
ми не забезпечені від хоробливих або випадкових зразків і явищ.

•

п“тр|6в%й тут
подушти над Вірною постановкою питання. Треба спробувати
знайти вихід Для цього потрібно в іншу площину поставити
фокус свого мислення, треба відійти від звиклих, ненаукових, оби
вательських трафаретів мислення, що панують у мистецтві.
Сучасне мистецтво переросло деякі застарілі канони^ есте
тики й теоретичні означення. До них відноситься й такий роз
поділ єства мистецтва, як форма й зміст. Форма й зміст — це
атрибути академічні й клясичні, а сучасна проблема мистецтва —
футуристична й революційна з обов’язковим приматом ідеологічним.
Спробуймо розподілити мистецтво, як поняття кинетичне
й динамічне, на йогоскладові частини. Звичайно, між ними будуть
форма й зміст. Але чи вичерпують ці два означення загальне
єство, змістовність мистецтва, як організму? Якби це було так,
то не було б тупику, куди застряло зараз теоретичне мистецтво.
Значить, цього не досить. Зміст не є щось стале, тому на нього не
можна спиратися. Форма теж не є поняття статичне, що могло б
здатися, як фундамент для теоретичної будови. Очевидно, на обидва
не можна спиРатися Для постановки
гаввя ««■ Треба пошукати чогось сталого і вжити його
як фундамент для наукової теорії мистецтва
Мистецький процес, процес творчосте, має дуалістичний хап™
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кладена у творах теоретиків наших Е/я™0™ МИСТ.ЄЦТва’ ви*
переходову добу до комунізму? Пролетап;ьї\,ДЄОЛОГІЯ КОреҐує
переходової доби мусить бу?и прРол^
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хоч вона й неминуча.
координат панфутуризму.
и. Ідеологія й фактура
увесь процес деструкції,
В межах цієї рухомої системиі пер Д.Т
останнього моменту
окреслюючи перші конструктивн Р ій г0 підходу. ДО творвперше вплітаються елементи р
однаковій мірі природний
чости, але організаційний принц
ПЄпешкоДжає неповна де„» еуласк.г» с,.„ фактУР,
як наслідок кепокної революціонізації побуту. Знаючи
економічні передумови переходової
доби й відповідну їм панфутуристичну систему координат, можна собі
з’ясувати картину мистецтва- пере
ходової доби. Дуже багато говорять
про те, яким повинно бути мисте
цтво1). Для нас цікавіше знати, яке
воно є для нашого часу. Ось тут
і забувають, що мистецтво для да
ного часу є тим, чим воно є, і
іншим не може бути. Решта буде
тільки теорією й добрими побажан
нями, але ні теорія, ні побажання
не є мистецтво. Далі, вимагають від
мистецтва організаційної ролі. Це зна
діі чить, що вимагають організаційности
від поезії, театру, музики й т. д. 2).
ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО УКРАЇНИ ■*
«
Так можуть думати ті, хто цілий
не щ^7ншеИяк-Р^’ВЗаЖаЄ За якусь маскаРаДУ ™ жарт- Але тут
били почтя ч ТйВапННЯ П°НЯТЬ- Це ГОВОрять люди’ які загГ
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Послідовно переведена опгХЙ; У °-ДН0 °ДН0Г0 заперечує.
стецтво", а мертву ІЯогГіьXаНаЛ,3а Дає не ,і0ве
деструкцію: тепер „мистецтва" нрм-і ВУ ствеРджУє й виправдує
Цінного в ньому стільки, скільки є мЯТРп?НфуТурИЗМ- Орпаніза-

І
■

1‘

''Т1і
І

ХТ™ РаСИРІВ ТаКа

■іі .

г

(„Семафор у майбутнє")
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момент починає домінувати. Тут на місце „мистецтва'1 стає штукаг
умілість, розквіт котрої має бути при організаційнім, комуністічнім, пооуті. Але розвиток цих ідей стосується вже обґрунто
ваний панфутуризму.
Узагальнювальна лінія футуристичного процесу (деструкція)
ідеологічно переломлена у призмі пролетарського світогляду
(конструкція), є панфутуризм, „мистецтво" переходової доби до
комунізму.
,
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математически можно бьіло бьі себе представить так:
величина°Л°ГИЯ ЄСТЬ ПРедел’ то ФактУРа єсть переменная его
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Фактура представляет собой понятие сложное и содержит
следующие составньїе части: материал, форму и содержание.
Все зти злементьі фактурьі, вместе взятьіе, находятея в зависимости от законов, регулирующих бьіт, в то время как идеология
єсть корректирующий импульс в них и подчиняетея закону, регулирующему сознание.
Такая постановка вопроса о сущности искусства, как известного организма, научно оправдьівает картину реального состояния
искусства, наблюдаемого в пределах не только буржуазних условий творчества на Западе, но и переходньїх условий пролетарскои
федерации. Становится понятньїм, почему разложение буржуаз
ного общества при капитализме определялось в искусстве одновременньїм процессом футуристической деструкции. Зто показьівает
одновременную ликвидацию буржуазного общества и буржуазного
искусства. Деструктивний процесе в искусстве приобретает ха
рактер социальной революции в обществе. Борьба классов, углубление революции во имя коммунистического строя и расслоение
в обществе, в искусстве — деструкция, бешеное разложение фак
турні, углубление футуризма во имя грядущей конструкции искус
ства. Социальная революция являетея процессом международньїм,
интернациональньїм, мировой неизбежности, точно также и про
блема конструкции искусства невьшолнима в пределах локализованного советского строительства, потому и конструирование
пролетарского искусства возможно лишь в мировом масштабе.
На Западе деструкция подошла к последним пределам уничтожения границ между отдельньїми видами искусства. Не наглядное
ли зто доказательство того, что ликвидация буржуазного строя
єсть дело ближайшего будущего? Вместе с тем происходит слияние
искусства с бьітом. Зту сторону дела начал еще Гюстав Канн и
идеологически завершил Маринетти вместе с другими футурпредателями и футурсоглашателями, прихлебателями господствующего
империализма. Процесе деструкции искусства начинаетея современ
Уитмена, Сезанна и т. д., сейчас он достигает своего апогея (например, дадаизм французекий, дадаизм немецкии с отрицанием
искусства, точно так же работа других футуристических образов"ний не только на Западе, но и у нас, в России и на Украине —
имажинизм, презентизм, еще и еще „изм , комфутьі, поезоживопись
Михайла Семенко, искусство действа Маркі Терещенко).
МьТзамТчаем также, что везде говорят о „синтезе" (не только
в советских республиках, но и ереди футуристов Запада), и уже

к’-

ПАНФУТУРИЗМ
периода)
(Искусство перСХОДНОГО

КЦии
МІНОВОГО процесса
процесса дестру
дьсірулции
Мьі являємся Участн!ІІ<а”ИГИГантской интеграции, которой
искусства и стоим на гран
ИСКусства для грядущих
суждено построить вторую дугу
к начинаются ИСТОКИ ЗТ0Г0
тмсячелетий. Нам полезно 3“ь ’его развитие для проанализиропроцесса, и необходимо 2хва
3пЄния чтобьі сделать затем
вания его с пролетарскои точк ' 3Р»ИЛ обходимь1 нам для по.
. соответствующие виводи. Зтвьіводьі н
уСтан0строения не тольк»,»учХТкХя П«.“лил2 6ь. само. .
вления метода научнои практики, кої р
е
искусство рассматривать, как науку зкспериментальную псли зто
н мїастся тогда возможен будет уже конструктивний процесе,
доминирующим фактором которого будет организационньш принцип.
Чтобьі достигнуть зтих обобщений, надо разрушить локализованньїе и замкнутьіе концепции — многочисленньїе „измьі ,
характернеє для последних десятилетий и наших днем. Надо до
казать, что каждьій отдельньїй „изм" не єсть альфа и омега в развитии искусства, что только через голови всех „измов“ протекает
его великая река. Разрешение зтой философской 'проблемні и являетея задачей панфутуристической теории искусства.
Панфутуристическая система, охватьівая все „измьі", считая
их частньїми злементами єдиного организма, являетея благодаря
отому рбобщающей теорией. Под углом зрения панфутуризма
все „измьі в целом являютея всеобщим процессом деструкции
практической задачей которой єсть ликвидация старого искусства
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стно, возможен не рядом, а на пепле капиталистического.А всякий
период деструкции искусства в точности соответствует аналої ичному периоду процесса разложения капиталистического оьіта.
Очевидно, что новое, пролетарское, искусство, т.- е. искусство
синтетическое и конструктивнеє, возможно лишь на развалинах
старого, буржуазного, искусства, что и является задачей деструк
тивного процесса, т. - е. процесса панфутуристической революции.
Таким образом, углубление революции в искусстве єсть задача
переходного периода в нем. Ото может бьіть вьшолнено помощью
пролетарского идеологического корректива, приближающего кон■структивньїй момент и укорачивающего путь к нему.
Продолжение футуризма, углубление панфутуристической
революции — вот практическая проблема искусства переходного
лериода.
(„Семафор у майбутнє")
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ВІКУ ВІДЗНАЧИЛОСЬ ВЄЛИКОЮ ПОДІЄЮ В

світовому мистецтві.
Це був футуристичний маніфест МагіпеШ.
. Наближаючись до XX віку, мистецтво весь час не могло по
співати за життям, не могло йти поруч із ним. Відповідаючи кожній
дооі економічної структури суспільства, мистецтво тільки поли
вало розправляти свої паростки, коли вже остаточно накреслю
вались нові в іробничі відносини або їхні відміни.
Мистецтво певної економічної структури суспільства не встигало
міняти своїх форм (своєї фактури), коли вже виникала відміна у
виробничих відносинах, і розвивалось далі в новій структурі,
сягаючи свого апогею.
Це якраз і є одна з ознак того, через що зміна фактури мисте
цтва відбувалася так бурхливо й революційно.
Разом із новою відміною виробничих відносин десь у товстім
шарі життя зароджувались і нові форми мистецтва. Спочатку без
силі й без сталих ознак нових виробничих відносин, потім буйні,
але молоді, вони витримували навалу мистецьких форм,характер• них для минулої відміни виробничих відносин.
Звідси генеза тих бур і повстань, які виникали в мистецтві.
Дуже характерне для мистецтва те, що, змінюючи свою фактуру,
воно зовсім не міняло своєї ідеології..
Од авторитарності! до імперіялізму його ідеологія мала той
самий зміст тільки з деякими відтінками щодо виробничих одмін.
Як за авторитарности, так і за імперіялізму ідеологія мала один
загальний зміст — визискування.
Таким чином, міняючи свої форми (свою фактуру) і не міняючи
ідеології, мистецтво щоразу відставало від життя на цілі де
сятиріччя.
.
Велика подія в мистецтві XX віку є в тому, що маніфест Маппеііі нарешті, став повним виразником капіталістичної структури
суспільства. Основний футуризм став повним виразником анархії
виробництва, патріотизму й імперіялізму як фактурно, так і
ідеологічно.
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І школи капіталістичної структури
виразником її в мистедосі всі дофутуристичні
були таким точним і певним і _
суспільства не
цтві, яким став основний футуризм.
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значило, що натуралізм звалився

МИ СВсГнР3пад“1Ос™волістів і боротьба не на життя, а на смерть
всього старого мистецтва за своє існування т.льки підкреслюють
неминучість футуризму, цебто загибіль попереднього.
Адже позицій без бою не віддає жоден ворог, особливо озороєний до зубів, хоч інстинктивно він і почуває свою загибіль.
У ніс,на Україні, і в Росії, основний футуризм підпадав навалі
такої гнійної публіки, як Бєлиї, Сологуби, Бальмонти, морфіністи
й кокаїністи Чулкови, лисі йолопи Меженки, беззубі Зерови,
Филиповичі й інші, і це цілком натурально.
Але, хоч би як вони накидались на основний футуризм, а зо
крема на футуристів і МагіпеНі, історія його цілком виправдує
в наших очах і тим більше в очах майбутнього.
Продукт капіталістичної структури суспільства, МагіпеШ
характерний хибами цього суспільства.
Коли МагіпеНі вводить активну деструкцію в фактурі, то він
цим цілком відповідає анархії виробництва, а ідеологічно—всім про
явам фінансового капіталу, як імперіялізм,зневага до жінок і т. ін
Не марно обурюються Чулкови, коли їхньому морфіністично ідеальному коханню МагіпеШ протиставить звичайну полову
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Зріст основного футуризму, його шалена деструкція (руйну
вання) і заперечення старого мистецтва, а також зміцнення футу
ризму дуже нагадують розклад дрібних виробництв і пожирання
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Цікаво простежити, як мистецтво відставало від життя ідеоло
гічно. актурно воно йшло цілком природно, як відбувались одміни виробничих відносин, і тому, приймаючи фактурну еволюцію
основного футуризму, ми цілком заперечуємо його ідеологію, що
давно позбавилася своєї чинности.
Ру*на капіталізму остаточно накреслилася, коли К. Маркс
і Ф. Енгельс оголосили свій „Комуністичний маніфест" (1848 р.),
коли з явилася критика політичної економії, а повний розвиток
буржуазного мистецтва і його деструкція накреслюється тільки
в першому й другому десятиріччі XX віку— мистецтво спізнюється
на цілих півстоліття.
Тепер же, в третьому десятиріччі XX віку, світове мистецтво
відзначається новою великою подією.
Поруч із початком світової пролетарської революції в суспіль
стві проголошується маніфест мистецтва переходової доби — панфутуризм Ммихайля Семенка — фактурного походження від основ
ного футуризму із сталою пролетарською ідеологією. Уперше до
щенту руйнується буржуазна ідеологія в мистецтві й заміняється
новою — пролетарською.
Мистецтво знову наздоганяє життя й стає поруч із ним.
Із світового мистецтва для „мистецтва" майбутнього зали
шається два найважливіші етапи — це маніфест основного футу
ризму МагіпеШ й панфутуризм Михгйля Семенка.
Через те, що кожній економічній структурі, кожній виробничій
одміні відповідало мистецтво, характерне для них, панфутуризм
якраз є характерний для переходової доби, відповідає добі проле
тарської диктатури.
Тепер відбувається соціяльна революція, йде руйнація капіта
лістичної структури суспільства, а також кладеться перший фундамент комуністичної будови. Панфутуризм цілком відповідає
цій добі тим, що він провадить деструкцію (революція в фактурі)
в буржуазному мистецтві й разом із тим намічає перші цеглини
мистецтва" економічної структури, до якої ми прагнемо. Панфуту
ризм разом із деструкцією буржуазного мистецтва провадить кон-
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доведеться тягтися всім відсталим, а також цілком знищує МагіпеШ.
хїч би як тепер галасували лисі йолопи й морфіністи від
мистецтва деструкція буржуазного мистецтва, яку почала буржуX Італії,ДГакїїчить п^ол^таріят Р^ДФ^Р^^ЙбЛнїог' 134 ’
покладе перші справжні цеглини „мистецтва маиоутнього.
(„Семафор у майбутнє")
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сопіепіз. Рапїиіигізпі доез поі \уапі: іо Ье а иїоріа, Ьиі ргасіісе.
Рог іпаї ригрозе, .И Ьаз сопзігисіед а рапїиіигізі зузїет ої
соогснпаїез, ае1егтіпаііп£ аіі ргасіісаі сопіепіз ої Рапїиіигізт.
Ііз їогтиіа аз їоііоууз.
Рапїиіигізт = Иео1о§у -р Расіиге.
Расіиге == Маіегіаі + Рогт + Сопіепіз.
Рапїиіигізт \уапіз іо Ье а сопзігисііуе зузїет. Виі сопзігисііоп
сап Ье ассотрІізЬеб опіу оп ЇЬе Ьазіз ої ЇЬе ассотрІізЬед сіезігисііоп.
Аз ЇЬе ргосезз ої іке сіезігисііоп ої агі із зітиі іапеоиз іо іііаі ої іііе
сіізог^апігаііоп ої іке Ьоиг^еоіз зосіеіу, іке рапїиіигізі сопзігисііоп
із Ьиі геаіігаЬІе зітиііапеоизіу \уіік іке ЬиіШігі§ ої іке Ьазез ої іке
соттипізі Ііїе, іпсіисііп^ аіі іке регіреіеіаз ої зиск а Ьиіісііп^.
Рапїиіигізт сіепіез аіі апіе — сіезігисііує агі апсі таіпіаіпз
сіезігисііоп іп ііз їиіі ехіепі, ге^агсііп^ зиск сіезігисііоп, аз а гєуоШііопагу апсі їиіигізі ргосезз. Иоі сагіп§ їог іке ідеоіо^ісаі ехсгезсепсез
ої іке сіезігисііує ргосезз, аз ркепотепа ассісіепіаі апсі поп — іттесііаіе (ітрегіаіізт, тіїііагізт (ззе. с.), Рапїиіигізт етЬгаез іке
ипіуегзаі сіезігисііоп ої агіз, аз геуоіиііопіхіп^ ої їасіиге. Тке гезиіі
ої ікіз ргосезз із іо Ье іке Ііциісіаііоп ої ікс Ьоиг^еоіз агі.
Ткиз Рапїиіигізт сопііпиез сіезігисііоп аз а геуоіиііопагу зузїет.
Аі іке зате ііте, Рапїиіигізм іпіепсіз іо сіеіегтіпаіе іке ргіпсіріез
ої сопзігисііоп. Аз а таііег ої соигзе, іі із роззіЬІе опіу Ьесаизе
Рапїиіигізт сате ипсіег іке сопдіііопз ої іке уісіогіоиз Ьиі1біп§ ої
іке ргоіеіагіаі ої іке сазіегп їекегаііоп ої іке ргоіеіагіап гериЬіісз.
Рапїиіигізт із а ргасіісаі зузїет ої іке ргоіеіагіап агі.

Ь'

лВЇЖВм 'ііті'.аііаііаіпеї Ьу пеиіга'^'"раХпзт такез еуегу ’ізт’ЬагтІезз Ьу ге?агс!іп§ еуегу зіпріє
сазе аз а ргіуаіе ргоЬІет ої ЇЬе роїургоЬІетаііс ог^апізт ої агі.
Ом/іпе; іо іЬаі, Рапїиіигізт із а зсіепсе Ьауіп§ регтапепі ргоЬІетз
А’З, О\¥П. .

РапГиіигізт, аз шеіі аз Магхізт, із а геуоіиііопагу сопсеріюп.
Іі ітрііез іЬе еіетепіз ої ЬоіЬ аіт апд іасіісз, апсі із іп а їипсііопаїїу
дерепсіепі ироп іке £іуєп регіой ої іЬе зіги^іе ої сіаззез іп зосіеіу.
Рапїиіигізт із а ргоіеіагіап зузїет ої агі. її \уапіз іо сіізсоуєг
а пе\у \уау ої ІооЬіп^ аі диезііоп іп агі, їо11оууіп£ іке зате теікосі
аз \уа$ Їо11о\уед Ьу Магх уукеп Ье \уаз гесопзігисііп£ роїіііса!
есопоту.
Рапїиіигізт скап^ез їке уегу зиЬзіапсе ої агі апсі Ьесотез ап
ехрегітепіаі зсіепсе. Іі мгапіз іо іпігосіисе а їипсіатепіа! апсі соггесііп^ їасіог, — сопзсіепсе іпіо іке іпіиіііуе ргосезз ої ргосіисііоп.
Оичп£ і'о ікаі, Рапїиіигізт із ап ’ог^апігаііопаГ агі’
Рапїиіигізт саппоі Ье а’пеи- дігесііоп’іп агі. Рапїиіигізт із
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їгот іЬе Іаііег. ШЬаі^сіоез РапїиііїнГ'8т ЙерепЙеп1 апсі Йегіуаііуе
іЬе таііег ої агі, апсі їіпсіз ап іттоЬчЛ3"
? 11 ^е*е™іпез
ТЬаі роіпі ої зиррогі із ИеоЕ
°Т 8иррог1ог&апі2аііопа1-іс1ео1о£іса11у.
^ап^и^игі8гп \уапіз іо Ье
РапїиіиЙт сапЬе^КзігасГьйіїіЕїі ії8 СОтр1е1е ^гтиіа.
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Ье зате ііте сопсгеіе
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Ье Репїиіигізте зрбсіаі іоиі еп аззі^папі & за зр^ге д’асііуііб
ип рго^гатте сіе дезігисііоп п’еп зиіі раз тоіпз дапз зоп ігауаіі
д’апаїузе еі де §6п^га1ізаііоп, дез теііюдез ог^апізаігісез: с’езі се
циі Іе дізііп^ие сіе іоиі аиігез ііібогіе д’агі.
А Іа Тауеиг де се ргіпсіре ог^апізаіеиг, поиз роиггопз, еп аЬогсіапі Іез циезііопз де дезігисііоп, гатепег іоиіез Іез дігесііопз
агіізііриез — іои§ Іез „ізтез" а Іеиг роіпі де уие ргаііцие еі Іез
зоитеііге аих теНіодез де Іа зсіепсе ехрбгітепіаіе. Саг Іе Рапіиіигізте
езі ипе зсіепсе ехрбгітепіаіе диі діидіе іоиз Іез іаііз ргбзепіз еі апібгіеигз. Сотте іеі, іі реиі еі доіі паіигеїіетепі зергорозег д’£іепдге
Гбіиде де Іа іасіиге. Маіз іі аига сесі де зрбсіаі, цие Іе „поиуеаи"
пе зега ріиз ісі Іа п^аііоп де се циі І’аига ргбседб, таіз ри’ і І зегуіга,
аи сопігаіге, й арргоїопдіг Іа тете г£а!іі£ риі сИап^ега еі зе д£уеІоррега запз сеззе, еп ргоїііапі дез ехр£гіепсез їаііез еі дез гбзиііаіз
асриіз еі ііх£з. Ье Рапїиіигізте зрбсіаі епіге допс дапз ипе уоіє
д’ехрегітепіаіізте регтапепі.
Ссііеуоіеезі Іазеиіециі риіззепоизрегтеіігеде &а§пег Іе Іаг^е еі
де поиз де^а^ег ди ІаЬугіпіЬе де Іа дезігисііоп. АЬапдоппег Іа п^аііоп
еі Іа сопсигепсероиг з’аііасЬегй Гехріісаііоп, а Іа іизіИісаііопсіт&іе
& І’ароіо^іе, іеііе езі Іа уегііаЬІе теіИоде зсіепііТірие еі іеі доіі еіге
аиззі Іе тоі д’огдге ди Рапїиіигізте зр£сіа! еі Іе дотаіпе дапз
Іериеі з’ехегсега зоп асііуііб.
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Ье РапТиГигізте 8ресіа1, Іиі, з’аііасИе аи соіб ргаііЧие Чи ргоЬІ&пе де 1а дезігисііоп — поиз епіепдопз раг се тоі Іе рііепот&пе
де 1а д^сотрозіііоп дапз Іе дотаіпе де 1а іасіиге.
II езі песеззаіге, роиг Іе сотргепдге, д’еіидіег 1а регюде де
І’агі диі зиіі сеііе де 1а Оесадепсе. Сеііе еіиде регтеі де деіегтіпег
1а дігесііоп ди соигапі ргіпсіраї де 1а регіоде асіиеііе еі д’еп ргеуоіг
Іез дезііп&з а І’ауапсе.
Аіпзі допс, Іе Рапіиіигізте зресіаі гергбзепіе Іе сдіе ргаіідие
ди зузіете рапїиіигізіе. Ь’ідеоіо^іе п’у а роіпі рагі, іапі риє
з’ассотрііі погтаїетепі дапз Іез сопдіііопз ди ге^іте Ьоиг^еоіз Іе
рЬ&ютепе де 1а дезігисііоп еі іапі ди’іі з’а^іі д’еіидіег 1а дезігис
ііоп дапз І’агі оссідепіаі.
Маіз, дапз Іез сопдіііопз рагіісиїіегез ои поиз поиз ігоиуопз Іе
соггесііі ідеоіо^ідие з’ітрозе еі с’езі еп Іе ргепапі сотте роіпі де
дерагі дие Іе Рапіиіигізте реиі Таіге раззег а ігауегз Іе ргізте дез
ібЄЄ5| р Гг°ІЄ,ньГаЄ5 е РгоЬ.11еП’е.(1е >а дезігисііоп сіапз за іоіаіііе.
зігисііоп с’м+ І л?іїай' 6011ЄІГЄ 1,ассотРІІ58етепі сіе 1а сіе-
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зігисіІоп ге^Та^ІаИаїпТеи^сї
Йіззітиіепі, Іе сіететез сГаргез ІездиеІІе з "а5е1Ппп
°и1 па‘игеИетепі сіез Юіз
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Мг Ьаііеп діє Мб8"^е11 о^епїагҐд'Гот^е^епд дег Кинзі
уот ЬбсЬзіет ОірТеїрипкіе дег
х.и ЬезсПаиеп.
мяйзіаЬ етігЬіійг ипз еіпеп пеиеп 8іпп.
Оіе Кипзі нп ШеІ‘
кйпзіїег, діє деп апдегп уогап
ХУіг ЬаЬеп еіп§е5еНеп, дазз; ] * йЬегЬаирі ги Іідиісііегеп.
зіпд, дагаиз 11.1пагЬеіі“ . піс11і Ьемшззі. Оапк деп ІІтзіапде,
даззїЛпзеіпегоЬіекіІуеп Коітепді?кеіі діезег АгЬеіі Ьесуизгі
Хгд п зіпд єпуігЬі діє §апхе тодегпе Кипзі Гиг ипз еіпеп пеиеп
ШЬаі Умуоііеп пісіїі Ьііпсі зеіп, те діє те.зіеп Кйпзіїег Іт
ЛУезіеп, ипд дезте§еп ЬаЬеп тг база рапЛііипзіїзсіїез Кипзізу-

\Уіг зіпд ипз деззеп «оЬІ Ьечуиззі, маз идг тасіїеп, ипд даз ізі
Ідеоіо^іе іп дег Ргахіз дез Рапіиіигізтиз. АЬег тг ігеіеп аиі, аіз
Меізіег ипзегез Шегкз, ипд даз ізі Ракіига іт грегіеііеп діє діє аііе
Кипзі аиПбзеп. \Уіг зіпд аЬег ги^ІеісЬ Рапіиіигізіеп аиз дет Огипде,
єуєіі тг діє Кипзі іп а11§етеіпеп аиПбзеп. Оіе Ьідиідаііоп дег
Кипзі пеппеп вдіг Оезігикііоп ипд Ьеіаззеп ипз датіі, \уеіІ зіе Вгіїскеп гиг Касіїкипзі Ьаиі. ІіптіііеІЬаг пасії дег Оезігикііоп ипд їйг
еіпе ОЬег£ап£зрегіоде §1еісЬгеііі§; тіі 1Ьгіо1§і діє Копзігикііоп
дег Меіакипзі, дег „Хикипїізкипзі". Іп діезет Мотепіе
ігеііеп хизаттеп: ІУіззепзсПаЬ (Тесітік), Зрогі дпд Ргогезз дег
Ьідиідаііоп, дег Риіигізаііоп дег Кипзі. Оаз ізі еЬеп діє АиіеаЬе
дез 8РЄ21ЄІІеп ргакізісЬеп) Рапїиіигізпіиз. Оегаїї^етеіпе Рапїиїипзтиз
ізі Роки8((іег
Вгепприпкі)
сіез Зузіетз,
дег діє Кипзі* іп
іЬгет а1І&етеіпе
кізіогізскеп
ОтТапее
ЬеігасЬіеп
Е 1е8е коск дег Рапіиіигізтиз! * °ЄІГасМепМісіїаеі 8етепко
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'Г т> 4іас’-кояи теорія приходить на допомогу практиці, наспів.
Іов. Ленін колись сказав, що без солідного філософічного об ґрун

й

Я

я

ту^аіНу^знпхЛіЄдей СЬК0Г° Руху Нам НЄ витримати б°Р°тьби 3 навалою
Відсутність філософічного обґрунтування революційного мар
ксизму в галузі культури й особливо мистецтва — ось первопричини того, що тут панує жахлива розбіжність думок, і відсут
ність комуністичної політики в мистецтві дає значні неґативні
наслідки. В нашу мистецьку дійсність вливається могутній потік
буржуазних, дрібнобуржуазних і анархічних ухилів, що під маркою
пролетаріяту, користуючись невиразністю становища, різними
засобами пролазять у пролетарське молоде тіло й труять його.
Ось, чому ми гадаємо, що можна викинути гасло: ми перебуваємо
час, коли теорія нас урятує.
Сучасна мистецька практика в межах СРСР у зв’язку із за
гальною коньюнктурою світового мистецтва вказує той фарватер,
яким іде мистецтво, а пролетарське „нутро", що домінує в сучасній
практиці на фронті культури, неухильно веде правдивим шляхом —
ось чому всебічне філософічне обґрунтований цієї практики, наукова
система, вироблена на підставі цієї практики, дасть нам можливість
остаточно покінчити з буржуазними й дрібнобуржуазними ідеями,
які проти нас скеровані. Практику треба бити практикою,,
теорію, — теорією, філософію — філософією.
Маючи таку систему, вироблену на сучасній пролетарській
практиці,-ми обертаємо її на свою державну політику й біля цього
керма можемо сміливо дивитися в майбутнє.
Комуністична культурна установка вимагає нової постановки
питання в мистецтві. Постановка питання вимагає нового визна
чення структури й динаміки мистецтва. Ідеологія і фактура є рів
няння що розв’язує питання про структуру мистецтва (і всякого
іншого купьту). Деструкція й конструкція розв’язує питання про
динаміку й діялектику серед культурного процесу. Формула
статики —І— формула динаміки є цілий культ, як оо єкт. Питання
про зв’язки системи цих двох формул і є предмет науки про данийкульт. Висновки вивчення* цієї рухомої системи дають наукову
9*
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дасться сама відносно себе
• система культу РУ*
? СИСтеми ідеології
політику в «иДВ1руХ) механіка пер'°Д кульТІВ (деструкція й
(середоструктурний ру о навколо сист
й Фронт).

■ н

миСТ^в°) в СВ0Ю ЧЄргУ визначає ідеологія (при чому ідеологія є
поняття спільне для всіх культур, а фактура -- поняття, що „від
різняє, замикає культи), то нам буде зрозумілий увесь процес
культури, де один культ завжди домінує над рештою культів,
підкоряючи їх сооі і навіть усуваючи другий культ, коли настає
відповідний час.
Деструкція й конструкція — динамічний вираз мистецтва
(і всякого ншого культу), закон його „історії". Всякий процес
(мистецтво є процес1) виявляють два закони: закон розвитку й
завершення, зросту й занепаду, розцвіту й загибелі конструкції
й деструкції. Кожна хвиля конструкції відсуває в минуле ті сили
й речі, що на цей момент занепали, здеструктували, виконавши
своє конструктивне завдання в попередній відрізок історії. Кожна
хвиля конструкції спадає, деструктує відносно нової хвилі, яка
піднімається, при чому концентрація конструктивних елементів
відбувається в деструктивній обстановці.
Уявімо собі повну картину деструкції й конструкції в системі
культів і комплексі їх:
Система І. Культура (комплекс). В цілому конструктує.
Системи—,
,------ ?---- . Культи, складові системи куль-
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й конструкції в надбудові відповідає
блему Бр?леТарської
В Суспільстві. Теорія культ В Розв язу п й конструкци, ужитий в
й буржуазної культури, закон д е РУ
а конструКція), дає на
шивній формі (свідома деструкція, " „ загальнообов язкову
укову тактику, організова ну пра
У онструкцієіо (переходова
політику. Промежок м ж деструкц
е екструктивну практику
доба), завдяки знайденій методі, н
здійснюється ленінізмом
й ПОЛІТИКУ, ЩО В економшН>Й
Цд0 встановлення системи
(диктатура ПР0^1"^’ :дослужив ленінізм, узятий, як діякультів у П статиці Й
Хйу межі моністичної філософії
г=Г«нізму в мистецтві розв’язує питання про
К0М7ІЗ йї™ура-ноТвГцВентри, якими заміняємо мета
фізичну систему форшїй змісту. Система форми й змісту, замкнена,
обмежена й безпросвітна в самому своєму єстві, вилилася на прак
тиці, з одного боку, в казуїстику й схоластику (формалізм), а з
другого—в закривання очей, відмовлення від розв язання питання
нарочитим і механічно - упертим натиском на понятті зміст.
Ми пропонуємо другу формулу: не форма й зміст, а ідеологія
й фактура.
Не треба думати, що тут мова йде лише про зміну назов:
ідеологія й фактура є нові центри, біля яких групуються всі еле
менти мистецтва. Це нове узагальнення значно прочищає пляцдарм у проблемі мистецтва й уточнює прийоми оперування ним.
Ідеологія — вольовий (свідомий — клясова свідомість чи не
свідомий — суспільна психологія), діющий, організаційний чин
ник мистецтва, що перебуває на підставі основного закону Маркса
в функціональній залежності від бази. Закінчена клясова свідо^амігта^
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тури (релігія, мистецтво, наука, техніка). Є деструктивні й кон
структивні культи.
Системи а
6
■ Складові системи кожного культу

П і

х -4-у + 2 -І-.-

“ ЦЄ НЄ ТЄ СаМЄ) КЄРУЄ Не ТІЛЬІ<И ПОЛІТИКОМ,

єє основний
артистом
> музикантом. Ідеологія
основний імпульс усякої соціальної
акції
Фактура є матеріалізація ідеології в речевих ознаках апсенал знаряддю та прийомів виробництва папі
К ’ арсе
ристика культу. Фактура склапаєткгТ. речі-речова характезміап. Вкладайте бажаний змістіт™ матеРІЯЛУ + форма +
тури. їх можна поширювати йусипяп Р синтезовані поняття факЦі три елементи є сюпадо і одинж Д^аВаТИ Й У3“нювати, але
одиниці найуживаніші й найвідоміші.

1¥

І

1

і т. д. (наприклад, поезія).
Кожна система є елемент (частина) другої системи й одночасно
вмістилище (орбіта, пляцдарм) інших систем. В цій „системі
систем" панує моністичний закон діялектики — закон деструкції
й конструкції, і вивчення зв’язків між ними якраз і є завдання
теоретичної науки про культи й комплекс культів — культуру.
Вся система систем являє собою складну карту великих, мен
ших і мініятюрних коліщат, сполучених.між собою, і всі разом
за допомогою паса, що становить основний і аналогічний для кожної
підсистеми закон „історії.” всесвіту.
„-„лтлзл
Така є теорія культів, допоміжна робоча гіпотеза, що
дозволяє математизувати складний і переплутаний комплекс над
будов Буття визначає свідомість, культи, ідеологію и фактуру.
Теорія культів дозволяє встановити перспективу, дає можливість
розглядати кожний культ не тільки з середини, і завдяки цьому

X) маніфест „Кверофутуризму", Михайль Семенко, 1914, Київ.
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сучасного і майдк мистецтво.
а максимум говорить.

инулого

можна науково розв’язати проблему ми
битого навіть такого для нас «
Треба виходити

іали 'кризу "'але1 п^я15’’ їНЄ°РгаН‘4'" Р03га-лУженчя, що створювона виносила процес кХ^далИ^ Узагальиювальна хвиля, і
і-Гппи папнпИ ЦСІ кУльту далі шляхом розвитку.
деструкції (вДусіхТкСЯ На Рроцес із клясового погляду, то хвилю
час якхв'їл олеетпг^ґЬТаХ) визначає кляса. яка занепадає, в той
пійна кпяса піп
і виносить на своїх плечах поступова, револідо пппіппїп’по Р°3винулася в попередній суспільній обстановці.
грітпПп^гтпп1їТ°^0ВИХ ВІД
д° конструкції на протязі
р змінюється ситуація, коньюнктура у взаємовідно
шень /IX культів між собою і в системі культури в цілому одночасно
з відповідною механікою кляс, коньюнктурою клясових взаємо
відношень. Але на протязі світової історії не було такого культу
аоо культури, яка розподілялася б із самого початку на культуру
владних і^культуру пригноблених. Кожна кляса використовує
культуру й дану ситуацію культів у тих одрізках їхнього процесу,
сучасником якого вона була. Культи, маючи біо - соціяльну при
роду, мають свій процес, паралельний процесові бази й залежний
від неї. Революційні верстви суспільства підхоплюють хвалю кон
струкції владного культу, підлеглу й обумовлену ними.
Розвиток бази, розвиток продукційних сил обумовлює життя
чи занепад культу.
У свій час пригноблена кляса підіймала хвилю конструкції
в релігії й виносила її, як суспільне оточення своєї доби. За наших
часів пролетаріат на шляху до безклясового суспільства виносить
на своїх плечах иоп і панування „великої техніки0. Вже два
культи залишаються за його спиною — релігія й мистецтво.
Активний процес деструкції мистецтва, що завершує культ
розпочався в середині минулого століття г). Із загостренням бо
ротьби кляс (фінансовий капітал) цей процес дійшов свого завер
шення. Футуристична революція японським землетрусом потрясла
всю його будову. Культ мистецтва захитався в найглибших своїх
підвалинах. Футуризм усунув цей культ у минуле, довівши всю
химерність уявлення про мистецтво, як про потрібний культ.
Комуністична революція, що визначила цей процес і своєю пере
могою відкрила шлях до комунізму, усуває економічні передумови
для існування культу мистецтва, прочищаючи ^дорогу передумо^вам того побуту, який відповідає комуністичній дооі. Ноп, який
міцно вгрузає в наш переходовий побут, убиває всяку мол<ливість,
що хоч би віддалено живила мистецтво. Таким чином відбулася
деструкція цілого культу. Дальша хвиля конструкції хватається
вже за інший культ — ось у чому секрет.
Велике мистецтво0 закінчило своє завершення. Це дуже
маленький поспіх: мовляв, академізм, естетизм, неокласицизм
і т. д. існують, і не тільки десь по буржуазних краях, а таки и тут,

13 ЦНе вольти що бо2ХоУр5щНені ЙюЙїїїуніїтачнД
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добиТкомплекс'культі^
практиці
Цінні для даного в,ДР’3ХжХг й пролетарську культуру?
розв’язує питання про
вживається виразу буржуазна й
В сучасній фразеології не
обі пр^етарської релігії
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К°МУВажливо* зКроЛзуТміРтщ що в комуністичну культуру ввійдуть
лише Інструктивні культи,- їх можна було б назвати проле
тарки, як5и це не було зовсім зайво. Так теорія культів
розрубає проблему, біля якої поламано стільки пер. Наука про
фактуру мусить визначати спеціяльні ознаки кожного культу,
і коли цей культ позбувається цих ознак, то він перестає бути
давнім культом, його захоплює й нищить інший, дужчий культ,
що розвивається ціною загибелі попереднього культу. Новітні
засади мистецтва й практика майстрів нашого часу показують, що
мистецтво вже перестає бути мистецтвом, це вже зовсім інший
культ або вступ, введення до нашого культу. Виробники так званих
„художніх" цінностей, речей, перебувши кустарницький етап,
будуть усунуті машиною, апаратом, інженерами, техніками, мон
терами, цебто тут ми входимо в межі другої фактури, другого
культу з іншими установочними засадами, законами, прийомами.
В організмі мистецтва протягом його росту відбуваються зміни
хвиль розквіту й занепад, конструкції й деструкції. Але й сам
культ - мистецтво в цілому також переживає цей самий закон:
відбувається розквіт і занепад, конструкція й деструкція мистецтва
відносно другого культу. Якраз за наших часів ми можемо спостері
гати деструкцію самого культу мистецтва.
Ознака
деструкції
є диференціяція.
Культст^мочків,
позплива
^^РТт7кХ
ЬсСтЯязавжди
^ ВЄЛИКУ
к’лвкість окремих
„ізмів . у такому стані вже немає суцільного культе рпнігтк

~)Детальне обґрунтування цього питання зроблено в апараті панфутуристів< „Семафор у майбутнє ,№1, травень 1922, Київ.
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. Це лише зайвий раз нагадуєт, що
У ЯаШімуністичної політики в ^^Хопонував цієї політики,
ЯЄМаЯКб не
своєї праці, якби
переконаности
яка була б не тільки «иявом м°є> X зрахуНком. Я вважаю,
а й закономірно пеРевТинктної п^ітики через те, що в ми
то досі не вироблено ко У
ми питаннями марксизму і ще
стецтві оперували лише основниші
до мистецтва.
досі, оскільки мені Відомо йіхт не пр
політики в мистецтвІ
оскільки непевна для комун
з того> щ0 є ВСЯК1
Підпора-основний «аР“л^Дачити уздовж і впоперек. Не те
марксисти, і марксизм можна тлумач
У
Ленінізм — єдина
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? мітеоіялісти й усякі ревізіоністи, яким жаль розстатися з
бХазною добою, бо вона є кров їхнє і тіло, йдуть на два кроки
нїзаТпроцес? позад життя, бо конечна соціялістична мета, кому
нізм? для них є лише дійсно мрія, незабутній (бажаний, мовляв)
ідеал. Але революційні марксисти виходять із програми - максимум,
якраз із цього комуністичного ідеалу, щоб вміло (науково) мане
вруючи, найкоротшим шляхом досягти його. Леніністи, ОВОЛОДІВШИ
законом, який рухає історію, роблять із нього, на підставі закону
діялектики, зброю, обернувши цей закон у політичну акцію (кому
ністична політика).
Нам відомі діялектичні закони конструкції в мистецтві,—
треба обернути їх на знаряддя політичної акції. Треба виходити
з програми - максимум і з цим мірилом робити всяку оцінку,
діягнозу кожного поточного моменту. Лише спираючись на про
граму - максимум, можна дізнатися, як поставитися в кожний
даний момент до певного становища, до певної ситуації.
Як знайти програму - максимум мистецтва ?
Треба знати природу й структуру цього культу й визначити
ту атмосферу, яка сприяє чи не сприяє даному культові — то
ґрунт, який культивує, розвиває чи вбиває цей культ. Кожний
культ, так само й мистецтво, не є самоціль. Суспільно - економічна
аза, яка сама визначає культ, дає йому поживну страву чи умернал?н3Й°т«лпШ^СТИЧНИ- ҐРУНТ’ авт°РитаРна психологія, емоціонзльна творчість є найкраща єдино - питома атмосфера яка
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цвіту и зробилися рушійною силою
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ого скорення природи. Техніка позбувається свого вузь
кого значіння в клясовому суспільстві й стає повновладним, домі
нантним культом „великої техніки" в безклясовому'суспільстві,
підкоривши сооі всю решту культів. Наукова організація праці
и І102УтУ
ось методологія культу „великої техніки", ось органі
заційні передумови комунізму, ось програма-максимум мистецтва.
Легко бачити, що за цих передумов побуту, за таких засад
„творчости від цієї „творчости" залишаться ніжки та ріжки,
бо коли немає творчости, то немає й мистецтва, і те, що хочуть
назвати пролетарським мистецтвом, остільки ж походитиме на
мистецтво, як і пролетарська релігія на комунізм. Значить, мисте
цтва, як емоціонального культу, що мав би інші методи організації,
крім конструктивних і математичних, програма - максимум (ко
мунізм) не знає. Мистецтва не буде.
Але мистецтво е.
Тут приходить час оперувати аналогіями. Мистецтво є, але
мистецтва не буде. Не буде колись і селянства в тому розумінні,
як ми його знаємо тепер: із своїми звичаями, із своїми традиціями,
із своєю психологією, із своїми ідеалами (есери хотіли навіть зро
бити для селянства спеціяльно селянський соціялістичний рай).
Як окрема стихія, селянство в ході історії підпорядковується
індустріяльн й „стихії" робітничого руху, але селянство є, і
ленінський підхід до цього факту є один із зразків тої нової марксівської політики, що зветься ленінізм.
Так само і з мистецтвом. Мистецтво є. „Дух" мистецтва чужий
для комунізму. Але використати його силу (коли вона є справа
оцінки) як засіб агітації для мас, звиклих „по-мистецькому", від
мистецтва приймати — можна й слід. Культивувати мистецтво,
як якусь самочинну категорію, не слід і шкідливо. Весь досвід
політичної боротьби й тактики на економічному фронті треба пере
нести на мистецький фронт. Ще старі марксисти іноді помічали,
що деякі складні економічні проблеми певних історичних одрізків
можна розв’язати за допомогою аналогії з відповідним моментом
фронту мистецького, де аналогічна проблема може стояти виразніш
для розпізнавання. Можна й треба зробити це закономірною
науковою методою, методою аналогій, бо вивчення ідеологій і
бази вимагає найдоцільнішого використання всіх можливостей.
Принцип аналогії треба вивести в закономірну методу, обґрунту
вавши її на підставі діялектичного закону тієї моністичної системи,
”а ЯАн^обгїчнГпНоМтХимКпа^ на економічному фронті, анало

гічне. ленінізмові в економіці треба закони розвитку мистецтва
зробити програмою політичної акції в мистецтві, треба приклас
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можебуті також політикою, як В“Н
е шести років існування СРСН,

мистецький процес у межі

обумовлює всяку по.
ту картину, яка станоАле політика в

мистецтв^потрібна конче зі дво^пР^в плян1) щоб мати °Диол?аІ1,ХцМІІТйа;
державного радянською•
Являються головним чином
2) щоб не робити помилок, як
ня д0 різних напрямків
Від непогодженості!
у радянській практиці і які фактично
і угруповань, конституйованих у г д
МИСТецтва в цілому і в
й становлять у своїй суку
сучасному його стані.
ітики в мистецтві,які випливають з
Змалюємоосновніж®)'^
та з сучасН0ї картини його,
природи йдіялектикп культу, і ц
е його деструкція. Цей
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різного в різні моменти. Ми знаємо (бо воно в дійсності є так),
що деструкція—закономірне, органічне, природне явище мисте
цького поступовання, еволюційне значіння культу, яке в своїй
революційній формі виявилося в так званому футуризмі, — от
і треба зробити деструкцію фронтом політичної акції, ділянкою
плянового радянського будівництва.
Яке ж завдання, комуністичної деструкції?
Розклад мистецтва з середини, оперуючи його власними жит
тьовими, органічними силами. Деструкція мусить бути яргашзяцією розкладу, ліквідації мистецтва, інакше —вона повинна спри
яти футуризаціїмистецтва. Межі деструкції опреділюються межами
протилежного фронту, проти якого деструкція природно-скеро- свїйДчас)ЛІ'КЛЯСИЦИЗМ’ символ’зм і т.д., як активні чинники
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відносно нього К/ль^НЄННЯантип()ДУ мистецтва, конструктивного.
°Р^йадіїїітнХ?Тобу?Л
в напрямку наукової

чуту, Маркерська політична грамота
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будівництві0є Х27" хаРактером природи пролетарського
бУд1? ц ва є кращий спосіб боротьби з мистецтвом. Це є вичерпний
спосіб, яким, з одного боку, „обезврежує" мистецтво, і з другого —
є потрі ною передумовою входження в комуністичну добу. Фак
тично це є програма - максимум, як політична акція, і деякі ле- .
фівські течи (наприклад, Гастєв) зовсім одійшли од мистецтва й
працюють У^ЦИ 1 і, але це тільки одна ділянка сучасної діяльности
в галузі надоудови, а не цілий фронт, бо, як ми вияснили, мистецтво
не існує.
1 до деструкції, і до конструкції дуже близька комуністична
.обструкція.
На фронті ооротьби з релігією великого поширення набрали
так звані комсомольські свята.
Але мало хто з сучасних марксистів догадується, що цей саме
спосіб є якраз ранній футуризм на фронті мистецтва. І зараз обста
вини можуть вимагати ужиття обструкції, коли в мистецтві є той
матері ял,- проти якого обструкція скерована з самого свого при
значення.
Є ще одна ділянка, яка в сучасній практиці найуживаніша і
яку в плямі комуністичної політики можна відзначити, як фронт
комуністичної екструкціі.
Суть її є в тому, що мистецтво, як таке, мистецтво, як культ,
може бути й повинно бути засобом агітації й пропаганди ідей
політичної боротьби. Але це використання, екструкція, криє в собі
ту небезпеку, що випливає з діялектичної природи кожного явища
і в даному випадку може привести до культивування, гальвані
зування культу, який в дійсності природно заникає. Межі екструкції — немаловажне питання в комуністичній політиці, і вона має
бути погоджена із загальними дозами деструкції, обструкції
в пляцдармі загального конструктивного тла. Як і в усьому,
це залежить від оцінки, яка мусить предопреділити й у цих пи
таннях політичний курс, який базується на точно встановленій
культурній установці, що спиралася б на господарчу установку
й на економічний курс.
Таким чином можна встановити загальнозначиму, загальнообов’язкову або, інакше, наукову тактику, — тактика, яка буду
ється на оцінці й виходить із програми - максимум, але позба
влена звичайно, можливих ухилів і збочень у наслідок мож
ливих’ погрішностей у розрахунку. Але це вже не буде плавання
без керми, без вітрил, бо є закономірна лінія, яку завжди можна

^Повторимо в останній раз: для встановлення комуністичної
політики в мистецтві потрібно.
І) визначити природу культу, його структуру,
2ї визначити рушійні сили культу, його діялектику;
3) обернув ЦЮ діялектику, закони зросту, культу в дієву
програму;
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4) визначити програму - максимум;
5) виходячи з цього конечного пункту, оперувати в попередніх
одрізках історичної лінії процесу шляхом відповідної оцінки місцевої
(країна, національна культура) коньюнктури, яка в свою чергу
виходила б з оцінки міжнародньої коньюнктури.
Ввівши ленінізм у мистецтво,ми збудуємо комуністичну полі
тику в мистецтві.
Михайль Семенко

•' '
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(„Червоний Шлях" № 3, 1924)

ДО ОБ’ЄДНАННЯ АсКК (КОМУНКУЛЬТ) 13 ГАРТОМ

іг ■

І& н*

н
і

II

І

140

^Останніми. часами асоціяція комункультівців переживала
глиооку внутрішню кризу.
Програма - максимум комункультівства, що в кінцевій меті
передбачає ліквідацію мистецтва, як суб’єктивно - емоціональної,
в. основі ідеалістичної методи організації людини й суспільства,
ні в якому разі не могла стати боєвим гаслом поточної роботи, бо
серед завдань створення за приводом комуністичної партії проле
тарської літератури, пролетарського мистецтва — гасел, що під
ними провадиться сучасне комуністичне культурне будівництво —
така програма, як бойове гасло поточного дня, об’єктивно йшла б
у розріз з цими завданнями, ослаблювала б і розбивала молоді
пролетарсько - комуністичні лави на культурному фронті й тим
самим зміцняла б ворожі пролетаріятові групи різних формалі
стів, прибічників буржуазного чи „центрального" мистецтва,
тобто об’єктивно була б контр - революційною.
З огляду на це ще в квітні - травні минулого року, з часу
перейменування кол. Аспанфут у АсКК (Комункульт), на перший
плян у своїй поточній роботі Комункульт висунув другий пози
тивний бік програми - максимум: гасла раціоналізації побуту,
пропаганди ідей нопу й Ліґи часу, гасла повізації всіх галузей
творчости, підтримки й роботи в тих галузях мистецтва, що мають
серед сучасних умов більший вплив на маси (наприклад, кіно проти
опери, що є мистецтвом для „небагатьох вибранців"), а найголов
ніше й над усім цим поставлено гасло превалювання у всіх галузях
мистецтва ідеологічної сторони над формально - „художньою із
запереченням поділу „художнього твору на „форму й зміст
й замість цього поділ його на ідеологію й фактуру, із яких остання
складається із змісту, форми й матеріялу. Ці гасла взято, як про
граму - мінімум комункультівства.
Майже рік роботи Комункульту з цілковитою наявністю по
казав що ці гасла знайшли собі відгук на культурному фронті
як серед пролетаріяту, так і серед інших культурно - мистецьких
пролетарських організацій, що шаленим темпом засвоювали ці
гасла, роблячи їх „своїми".
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Отецькому фронті і обР°5. "відсутність достатніх своєю КІЛЬ:
сГрими" масами, „уперлосяУмогли б, з одного боку, провадити
КІ ТК й кваліфікації кадрів,^о змо КОНІ<ретних умов поточного
Тлі розробку й пР"с™С2Хльтівства, аз другого-утриня теоретичних основ комунку
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проти АсКК.
позвив" поміж зовнішніми можлиСтався, таким чином „р н асоціяції, ЩО не змогла ці можвостями Й внутрішнім станом
&
розрив, ця внутрішня
ливості використати и опау
мусіла відбитися на „серці"
розколина, розуміється, перш за все мусі
.асоціяції, на "«Р;3^ як ЦБ так і Харківська організація

•_і- :х'»”

’і’-и
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^ констатуючи цю диспропорцію, схилилися до того, що асоЇіяції треба відмовитися зараз від широкої масової роботи, орга
нізаційно звузити свої рямці, зробити „передишку 1 всю свою
енергію скерувати на підготовчо-лябораторно-теоретичну роооту,
на вироблення своїх сталих і кваліфікованих кадрів, ^на вихо
вання своєї хоч і численної, але зовсім ще ^„сирої", необробленої
маси, заховуючи в той самий час організаційну самостійність.
Та, очевидно, внутрішня розколина „зайшла" вже остільки
глибоко, що й ці заходи не могли її стулити.
Кожен член асоціяції, якщо він людина з почуттям громад
ської відповідальносте, мусить мати мужність одверто перед усіма
сказати про ті „хиби", що призвели асоціяцію до її теперішнього
•стану.’Це його безпосередній обов’язок, особливо серед обставин,
коли деякі колишні члени організації, безсоромно прикриваючись
„заднім числом перед комункультівськими масами фіговим листом
невинносте, намагаються й далі морочити голови цим масам,
роолячи вигляд нещасної „жертви" злочинної „звади".
А „хиои Ці Відкрилися відразу й катастрофічно
ганізЙТХ і?А3пп^Ва Відповідальні члени харківської ор-

сональний вихід із АсКкТпа”Н°СИТИСг 3 ДУМКОЮ ПР° свій пер•сали про це заяву Б бажюЧи
3ртУ' У КВІТНІ В0НІ! напи'
санкції на це ЦБ АсККза як™Т?™ ”Миром“> пР°хали Л1іше
відальних його членів. ’
н звеРнУлися До одного з відпо-

-

п°дав до ЦБ заяву гір^о’ св^й^ихн'н дВ1дЛовідальних членів сам
■вати загрозливого характер
АсКК. Справа почала набуСкликане 1 квітня
організацією присвячено майже^ниЛ3^111151
3 харківською
<Є виключно розглядові зазначеної
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долею асоцІяиН н? Й0Г° ВИХІД із ^ФяФї в зв’язку з дальшою

"холжень /

яет
!

він взяти свою заяву назад наодріз одмовився, „мотивуючи"
ще тим, що він має якийсь свій шлях, якого ,не тільки про
понувати асоціяції, а й говорити про нього на засіданні від
мовився.
Розуміється, при ситуації, коли один із відповідальних членів
ЦБ виходить із організації,’ двоє інших хочуть вступити до
ЦЬ
Г
Гарту,
а четвертий шукає виходу в напрямку розпуску асоціяції,
як організації, і замикання її в межі вузької ідеологічної групи
без жодних організаційних форм, при умові, що все ЦБ складається
з п’яти чоловіка і є тимчасове, не обране ні з’їздом, ні конферен
цією, і власне, являє собою ініціятивну групу, що провадить
підготовчу роботу до створення організації, до оформлення її
через з’їзд,— розуміється, за таких умов стало ясно, що плекати
якісь надії на можливість дальшого самостійного організаційного
існування було б справжнім донкіхотством.
На цьому ж засіданні деякі пасивні члени харківської ор
ганізації, що їх запрошено на збори, одмовились висловлюватися
в суті справи, заявили, що вони будуть солідарні з постановою

■Ь
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і

бІЛЬШОСТИ.

Другого квітня скликано засідання ЦБ, щоб остаточно роз
в’язати справу дальшої долі організації.
До ЦБ, як відомо, входило п’ять товаришів, з них: Семенко,
Слісаренко, Шкурупій, Яловий — у Харкові і Стрільчук — у
Києві. На засіданні присутні були всі товариші, крім т. Стрільчука; крім того, без жодних заперечень з боку будь - кого (правда,
без протокольного оформлення) на це засідання запрошено одного
з активніших харківських комункультівців тов. Бажана. .
Товариш, що напередодні подав заяву про свій вихід із асо
ціяції, з’явившись на це засідання, усно заявив про свою згоду
взяти заяву назад. На цьому засіданні на голосування поставлено
пропозицію про об’єднання з одною з пролетарських організацій,
іглятформа якої не заперечує програми - мінімум АсКК и дає
можливість провадити підготовчу - лябораторну роооту розробки
програми - максимум АсКК.’
а
й. „пс.™
Ср
За голосували Слісаренко, Шкурупій, Яйовии, проти — Се
менко й Бажай. Для безболізнішого переведення вжиття цієї
постанови меншости запропоновано погодитися з нею. Тов. Бажан
дорого Іня давСВОЮ згоду, а тов. Семенко відмовився. Потім
уже ухвалено об’єднання а Гарто», шо своє» шнітформо»,ніяко»
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як центрального Ко«^’
нів Гариту пргько ”о губбюроЦБ як органу, що в умовах
СЬКОГО й одеського Ує. постанови Ц ’ підготовчу роботу для
Розуміється, з а ння АсКк пров д . радянсьК0І респ
. .
.•
організаційного існув.
підставі
випливае ліквідація
ліквідація
всієї
випливає
всієї
створення офор Ліистецької організуй11,,
щ0 3 часу зазначеної
блІКИ-«Як такої, як юрндичн» на своє існування, як втраоргаН!±‘ механічно втратила право наповідальність, ,д0 її несли
талГсвою „юридичну 'силу^Д нКВС відповідальні особи, щ0
дали°під ст^оК
має свій обов’язД Але; крім цього правн боку,
. д В[Н випливає ,3 до.

дах- • -

•і

цих членів ухвалила приєднатися до зазначеної вище
вище постанови
постанови
цБ і практично вже стала до переведення цього об’єднання.
Її слідом мусять піти й інші організації, щоб дружними ор
ганізованими лавами з честю вийти з кризи і з непохитною вірою
простувати далі шляхом створення підвалин комуністичної куль
тури в нових організаційних формах.

;•
І

•р

М. Яловий
(„Культура І Побут”,
додаток до „Вістей”, 1925 № 6)

г.

■якому органім™

опинилася за останній час.
щ0 процес створення масоцей досвід 1 стан.наопч"„Иації в своєму розвитку переживає
вої комункультівської ОР™
ізаційн0Г0 виявлення.він може
глибоку Кризу. Закінченою «и
роботи його п1онерів над
набути лише після настирл о у ^вства, після виконування й
теоретичними основами ^У^ ;
вийдуть із лав нинішніх
ХРкГх7у=
організацій.
р [ через це Сласним прихильникам комункультівства немає
тепер Іншого місця, як Тільки в лавах цих організацій, серед
широких мас пролетаріяту, що йдуть під гаслом створення пролетарської літератури, пролетарської культури, бо серед зазна
чених обставин, що привели до об єднання, для кожного ясно,
що не той справжній комункультівець, хто за фанатичною вірою
в силу своєї „ідеї" годен „метрономом" висохнути, не поступившись
перед життям ні кроку, а той справжній комункультівець - мар
ксист, комункультівець -діялектик, хто вміє не фантазувати, а
вчасно вважати на потребу, вміє взяти цю потребу, як вона є, вче
питися в неї своїми молодими зубами, щоб зробити її зброєю своєї
. перемоги, щоб не згнити на пні із сліпим фанатичним „вірую",
а перемогти з ясним, чітким, певним „знаю".
З культурно - мистецькій пролетарській організації „Гарт",
де об єднується й кристалізується тепер молода пролетарська
мр^г7ппаоУкраїНа’ тал1кожен комункультівець знайде собі безбота там
в°глиблено! теоретичної й широкої масової росправжню житппу упн_культівець 1 все комункультівство зробить
принциповим основам Р°бу СВ°1М СИЛаМ’ СВОЇМ 3Д‘бностям> своїм
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життя"—неУмусять'іНнТпоп^
не плелися У „хвості
І останні"відомості їлкоТпТ В°НИ ”в хвості" й тепеРНайбільша комункультїьїаТТЖУЮТЬ ЦЄ‘
водом свого партійного комуністичні Ка °Рганізаиія за ПРИ'
. муністачного активу в особі своїх дійс144
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так і харківського, київ-

10 Десять років укр. літератури
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„„лиця РОБІТНИКІВ ПРОЛЕ-

лист- ДЕКЛЯРАШЯ^^

ї

дгппіяиія робітників комуністичної
21 серпня 1924 року А‘°“
ристи або Аспанфут) у накультури (АсКК, \РДн‘Шьб" що провадилась від самого заснуслідок внутрішньої ооротьб
дві групи_

Т.-&ЯЯ»ййяяйія
компартія тепер
,А Г УА„„ Мяйбугнс- № 1) Підійшла до проблеми оудування "комуністичної культури з усією спадщиною футуризму,
щеиДо перенесений на Україну, де за базу для нього стала
частина дрібної буржуазії (богема).
В умовах нашої революційної дійсносте футуризм примуіпений був декляративно пристосовуватись до неї, „але продов
жувавши по суті в своїй роботі лінію „обновленого футуризму.
Футуризм, прикриваючись революційною назвою й абстрактно порожньою фразою, спромігся притягти до себе , на певний час
нові літературні сили, що народилися в революцію й раніше ні
чого спільного з футуризмом не мали.
В наслідок цих причин та величезної ідеологічної недоду
маності! АсКК відкинула специфічні умови будівництва культури
за переходової доби —доби диктатури пролетаріяту. Це позна
чилось тим, що АсКК цілком заперечувала пролетарську куль
туру, зокрема мистецтво та літературу, які вже тепер стали без
перечним фактом.
„ГІролетарское искусство єсть лазейка, через которую пропапп^К0НТ-?абанДНЬІИ ВВ03 остав™ товаров капиталистическоголавочника ,. читаємо ми в „Гонгові Комункульту" № 1.
стичн^культуо^й ^ярї°ШуЮЧИ уСТановкУ н*бито на комуніжитгьовий іУ безпілУст1ппий3а В.ИХ1ДНУ ,точку всебічний, але нехибних І шкідаиних ИЯ їе" їаїї’ї’і'”' .Ас1їк гірпишла до
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дІиклаатеооіНяІ'1пппК 3м!НОЇ "панФУтУРИСтичної системи" в АсКК ви
никла теорія про „метамистецтво". Ця теорія, а також інші міоТХаКнТвкТУпиЬД1ВЦІВ (ДИВ" напР™пад, статтю М. Сценка
?Д°
ирпПЛ - т я П,?° застосування ленінізму на третьому
фронті
Червоний Шлях", 1924, № 11 - 12), цілком одкидають
-потреоу пролетаріяту в мистецтві й зокрема в літературі за пе
реходової доби пролетарської диктатури, заперечують можливість
клясово - організаційного впливу та ролі мистецтва й літера
тури, прирівнюють значіння мистецтва до значіння релігії, вва
жають його, за „оппом інтелігенції і т. ін.
Разом^із тим, цілком всупереч усім своїм теоріям, Комункульт зрооив спрооу туманними фразами про тимчасове викори
стання мистецтва й літератури (екструкція) притягти до себе
ширші маси й цим самим поставити їх в атмосферу свого шкід
ливого по суті впливу.
Зважаючи на все вищенаведене, на чужість масам своїх ідео
логічних концепцій та організаційних форм, а також через фу
туристично - богемські прийоми роботи та „високе" політикан
ство АсКК не змогла стати до масової громадської роботи, не змогла
об’єднати довкола себе пролетарський молодняк, що з кожним
днем зростає й активно виступає на полі пролетарського куль
турного будівництва.
Ми, нижчепідписані, що були за членів цієї організації або
близько стояли до неї, поступовно переконуючись у неправиль
ності та шкідливості її ідеологічних та організаційно - тактичних
засад, усередині організації боролися проти цих засад, намага
ючись навернути Комункульт на шлях дійсної масової роботи,
підпорядкувати під свій вплив той молодняк, що йшов на галас
ливі революційні фрази та привабливу назву Комункульт. Пе
реконавшись, що верхушка АсКК й досі хора на футуризм і немає
будь - яких надій на вилікування її (див. ту саму статтю М. Семенка в „Червоному Шляху") та зорганізувавши навкруг себе
молодняк, який був попав під вплив Комункульту, ми прийшли,
нарешті, спочатку до розколу, а потім і до остаточного органі
заційного та ідеологічного розриву в АсКК.
Ми остаточно переконалися в тому, що утворення пролетар
ської культури, зокоема мистецтва й літератури, на час диктатури пролетаріяту ‘із справжньою установкою на комунізм у
роботі на третьому фронті потрібне перш за все для успішної ідео
логічної боротьби пролетаріяту із спробами впливу на нього
через мистецтво Й літературу 3 боку бУРЖУ33.^- ... кпгі,,Нї.упк™
З огляду на нашу зазначену ролю в організації Комунку ту
ми не можемовзятими а себе відповідальність‘
роботи цієї організації, що полягала в „т р
10*
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ппаиях деяких її членів Ми залиЙ V літературних прац провадили та що була в си-
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(Харків, СЖн5аГкате7иХГаавР і іншіГ ДРІб”ІШІ угруП0Вання
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^оХжьког^студентстватощо. відкололися Від АсКК, збеР° Протягом п’яти місяцівр»й- шення, провадячи внутрішню
рігаючи свій молодняк од роз Рп0ГЛЯДІВ на дальшу нашу гро5 боту щодо кРистаЛ«, (п їо висновків, які спонукають нас огоЕську роботу, прийшли »“ реологічний організаційний і таклосити про остаточний ™ш,* лася тепер у складі декількох
точний розрив з Ас^’Х3олетаріятові розумінням завдань на
осіб із клясово - чужим пр . в
и зокрема.
третьому фронті мистецтва и
г ашою групою постало питання
Після Р??Р»Хму роботу як усередині групи, так і серед
про дальшу 11 організовану Р
об-єднували нас та спричинишироких мас на тих задад зваЖити літературно - ми
лися до розриву з АсКК. Р
немає революційної органістецьку ситуацію на Укр ’ями й напрЯмком роботи, і після

^ри°й мистецто та алі?еХра^™иЄзХемаМпр°івадила б^ирокумамву роботу серед робітників; 2) що у своїй роботі спиралася б на
організовану масу робкорів, стінкорів та рооїтників, що Ціка
вляться літературою й пролетарським мистецтвом взагалі,. 3) що
давала б літературну продукцію в повному витриманому ідеоло
гічному пляні; 4) що була б скована пролетарською ідеологією,,
твердо обстоювала, поширювала розвиток на зміцнення проле
тарської культури, зокрема мистецтва та літератури, і боролася б
активно з ідеологічним впливом буржуазії на маси робітників
через мистецтво й літературу взагалі.
Тимчасом розвиток культурного будівництва пролетаріяту
конче вимагає утворення такої організації.
Тепер ми маємо:
1) Дрібнобуржуазний та буржуазно - націоналістичний фронт,
на якому активно діють: а) окремі письменники старого націонаокремі групи „безпартійних" естетівллїїист^ В~Н1ТЄРаТУРНИХ ЖрЄЦІВ’ Щ0 ПОКЛОНЯЮТЬСЯ мистецтву
в) група Ланкя тп?" цим затьмаРити його клясову суть і ролю,
ще р™ наЯК П3П^^ИТВ0’1110 того
й не^скрав^вишіаченщ НЄ Щ° ’НШЄ’

боротьбу. Протезна жаль Водбооо теоретичнУ> так і практичну
ного характеру, правильніш»63 ”Є МаЄ НИНІ систематич'
коли не бр0атинаН^аГФуР°3НгТая»4™3 й аітератури на Україні,
1
0 вже Комункульту, фактично

міцно скована ідеологічно. Вона провадить широку масову ро
боту, переважно на селянському секторі. Проте, оскільки ця ор
ганізація працює переважно серед селянських мас, вона стоїть
перед певною загрозою з боку дрібнобуржуазної стихії села, що
вже и тепер подекуди на місцях впливає на роботу Плуга, схи
ляючи її до неоажаних явищ у дусі „просвітянства".
Гарт є організація, що задеклярувала себе пролетарською,
проте Гарт не має чітко окресленої плятформи та сталого погляду
в усіх галузях культурно - мистецької роботи. Він базується лише
на загальних твердженнях про спирання на програму комуністичної
партії. Крім того, Гарт не став на плятформу Октября, яка, на
нашу думку, є єдина правильна підвалина для розвитку проле
тарської культури. Цим, а також почасти своєю практичною ро
ботою Гарт не дає Гарантії щодо повного забезпечення розвитку
пролетарської культури й літератури зокрема на Україні.
Не вважаючи можливим через зазначені причини вступити
до жодної з перелічених організацій, ми прийшли до висновку
про потребу утворити нову групу на ґрунті тих ідеологічних за
сад та організаційно - практичних завдань, що стоять перед нами,
та на ґрунті яких у нас виник спочатку розкіл, а тепер цілковитий
розрив із Комункультом.
У своїй майбутній роботі ми ставимо собі за головну мету
охопити нею широкі робітничі маси робкорів, стінкорів, робітни
чого молодняку та всього робітництва. Без такої роботи ми не
мислимо себе, як організацію.
За друге наше завдання є утворення! деологічно-витриманої лі
тератури в повному точно визначеному клясово-ідеологічному пляні.
Для встановлення правильних провідних точок нашої лі
тературної практики, для загартовання міцної пролетарської ідео
логії ми ставимо собі за мету також утворення войовничої про
летарської критики. Цим шляхом ми хочемо дійти до зміцнення,
поширення захисту, розвитку пролетарської культури зокрема.
ґрунтуючись на цих основних засадах і приймаючи в основ
ному плятформу Октября, ми, всі нижчепідписані, ухвалили
утворити організацію пролетарської культури, зокрема літератури й мистецтва, під назвою Жовтень, плятформу якої ми оголосимо найближчого часу.
в Десняк, В. Дев’ятій, Н. Денисенко, Е. Капля Яворовський, Іван Де, С. Новій, Т. Слюсаренко, Я. Савченко, М. Терещенко, Христин, В. Шум, Ф. Якубовськии,
Юрій Яновський, В. Ярошенко.
(„Пролетарська Правда" 1925)
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~ Прийшов час, к?йли .®®ДТуГ

тако* ті ін

волюції в УкРаінськ!йпя^аХУРвключаючи революцію в літерасумки і в '«тих літератур
екоНомічно - політичний
-турах народів сньг, що
зустрічаємо з західньо в"л"в“р“»-

ЛЮЦЕкономіка СРСР, як також і світова економіка, увійшли після
руїни та анархії світової війни й революції в добу подвійної стау нас — стабілізація відродження, у світі капіталізму
стабілізація конання.
А все таки при тій стабілізації гарячково трясеться христи
янсько - буржуазна цивілізація — американські кретини судять
дарвіністів, біблія має надалі бути джерелом цивілізації...
Там, де грають гармати, талі стихають музи...
Це було в періоді від 1914 до 1920 року.
Маніфест Марінетті з 1909 року —голос упадку, голос зло
вісний, що передбачав криваві потоки людських сліз і крови
з кладовищ світової війни. '
Нові маніфести Марінетті після війни, так вогненні словом,
фактично є документи смерти.
Марінетті писав:
„Ми, футуристи, що прийняли в себе роздираючий крик драми
■
":1СЛЯ В1ИНИ’. співчуваємо революційним бурям мас, але
більшості артистів і ліислителів кричимо на все гоплп- Життя

І

Це несвідомо сказано — смерть півсловам і півлілам»
той або днілий*бїкУфронту°РОТЬбИ СПІВЧуває замість 1ти в бій на

І

праве". В^-бІзнадШнийїеЙс™ПеатпСІДИ тріюм*Ує> завсіди
ний на смерть.
ст’
толстовтизм, що засудже-
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Тівки" на ададовищЇЇ^лоі^^^Дада й інших> це — »п^
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аткйи
полі™чних подій і загостреної класової бо£пами
політична ЦИ1Ш стукаі0’гь революційні руки до замкненої
орами політичної влади.
А література, а письменники, а квіти освічених інтеліґентїв.
та духовних гігантів...
Частина стоїть непорушно на півсловах і на півділах.
Маоуть, оільшість — на боці реакції та білого терору.
Невеличким аванґард — на боці Червоного Ренесансу!
Його ми розуміємо, як історичну добу, що для комуністич
ного суспільства буде тим, чим був для нас гуманістичний рене
санс
предтечею економічної та культурної революції в можливо
широкому маштабі.
Треба зробити підсумки, бо тільки в умовах докладного об
ліку та реальної оцінки подій і сил можна творити пляни на май
бутнє. Так в економіці, так і в літературі.
Ми відучились співчувати — ми боремося.
Ми не хочемо тріюмфів життя, ми хочемо тріюмфу — пере
моги революції над ним, бо це наша перемога, бо ми — нове життя.
Ми залишаємо підсумки інших літератур, їхнім робітникам —
письменникам. Нас зараз иа кону гігантських подій сучасности,
на кону недавніх фронтів війни та революції, на кону стабілі
зації відродження та конання цікавить українська література
з її дореволюційним минулим, закованим у кайдани царизму,
нас цікавить революційна доба української літератури від 1917 по
1925 рік, перед нами на цілий зріст питання моменту; крім нього,
ми питаємося: а що завтра?
Ми питаємося:
1. Чи виходить українська література з хуторянсько - пролі-
вінціяльних дореволюційних форм на арену міжнар.одньої
міжнародиьої лі
тератури?
2. Чи зірвала вона з тим усім, що було важким прокляттям
і баластом у диких умовох царського гніту, з тим, про що ще Шев
ченко закликав:
,<4
І ми— не ми, і я—не я. Нехай німець скаже. Ми не знаєм.
І що лягало історичним прокляттям на творчість і життя
І Франка, Л. Українки, Коцюбинського й інших і не тільки в
літературі, але у всіх ділянках революційного та громадського
РУХУз‘ЧиУп?иймаємо ми нашу добу в нашу відкриту революційну
грудь, чи перероблюємо її у млині нашого колективу, ЧИ БИТВОоюємо таке що є не на словах, а на ділі фундамент нової ери укра
їнського письменства, руйнує хуторянсько - провінціяльні форми
і вплітає українську літературу в процес цього відродження, щ
ми його више визначили, 'як Червоний ^ХГиХ'бС№
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вивчити дійсність та зробити висновки.
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ливос™ «“глузливих насмішок
и замовкла> коли великий
А це був час, коли ліра
героічним „апруженФранко лежав Р«зб»ХтХьних сил закінчував працю свого
ням гігантських інтелек у
життя.
- тиші в українській літературі.
.
Це-доба абс0ЛХ Папського прищепити українській ліСпроби-Вороного та Пачов
даис» даЛи анемічну катературі західньо - европеи
та Олесь заплуталися в хаосі
рикатуру „богеми . Виниі як_ етнографічної любови до „рідполітичних подій і міща
тпупом другий збитим з пан-

ного ггТоївТ^^^^

мину-

ГимИКА. Риляський з клясичним спокоєм ходив над Дніпром...
АЄмбаУса” невеличга 'маса’^громажа революційної літератури
потонула в морі світової та громадянської воєн, у стихії переворотів, що їх переживала УСРР.
Ось цей історичний фон, на якому М. Семенко є одинока фі
гура протесту; він безперервно провокує міщанську тупість аж
до 1922 року.
Український футуризм у всіх декораціях не був на Україні
анемічною карикатурою європейського декадансу, як це маємо '
з музою Вороних, Пачовських та інших. При всій його плутанині,
сміливості, закоханні в підозрілій вартості, парадоксальності
та грі в слова; український футуризм залишиться одиноким рево
люційним елементом протягом майже цілого десятка літ, приблизно
від 1913 року до 1923, коли вже притих життьовий темп Франка,
Коцюбинського, Л. Українки, настала хвиля затишшя світової
війни та націоналістичної бакханалії лютого патріотизму Винниченків, Вороних, Олесів, коли ще не було ні Гарту ні Плугу,
а мало родитися Ґроно.
н у
у у
учнів Ивідог°оавМв "тепТЛ
футуризм м- Семенка та його
учнів відограв в українській літературі означену пенлптпійри/
ролю, борючись проти хутооянскип ипилї ену Революційну

УР , це останнє слово завмираючої
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тя^пякоппн?°чрп^ОДЦ^В

-3 ХУТОРУ» що хотіли убратися у фрак
черевички й дали досконалу маскараду побутового

жанру.
Неозначеність поетичних творів із формального боку, відсутніс ь означених рис певного літературного напрямку характе
ризує добу з 1917 до 1925 року.
. Старе „рухнуло"—зазначений Музагет був посмертною опо
вісткою про цей історичний факт.
В цьому ж періоді відсутність видатних творчих інтелектів
наявна. Давні мовчать або зникли, пролетарські поети тільки
наприкінці^ починають виходити з лав Червоної армії, селянська
молодь, майоутні лави Плугу, ще тільки підростають у хаосі сіль
ського перетворювання, боротьби, змагань, нового побуту тощо.
Також наприкінці цього ж періоду широко популяризується,
поглиблюється, приймається та здійснюється соціялістичну про
граму, матеріялістичний світогляд здобуває для себе широкі кола
революційного громадянства.
Наслідком того об’єднання на певному ідеологічному ґрунті
групи письменників, що відповідали новим клясовим умовинам
відродження української державности, починають визначати лі
тературні плятформи - напрямки.
Першою ластівкою цього було Ґроно, що ще наївно та ідеалі
стично писало: „До синтеків - ґроністів не підходить футуризм, бо
він відкидає психологізм. В наших серцях знайшла відгук та новонайдена краса руху, швидкости, як антитеза інертности, але
знищення для знищення чуже для нас, як і для всього пролетаріяту,
бо ми коли знищуємо, то й творимо" („Ґроно - кредо", 1920).
Теорію руху - швидкости в літературі, як „нову релігію мораль" „швидкости", проголосив, як розвиток мистецтва футу
ризму, ще Марінетті року 1917 у відповідному маніфесті. І тут
Ґроно хотіло пристосувати його ідею, можливо, позасвідомо,
до нових умовин революції.
В Харкові в 1922 році забута сьогодні Арена висуває вже
цілком ясне та недвозначне гасло: „Проти формули мистецтво
для мистецтва", „Проти реакційних ідей, що тягнуть молодь до
безплодного декадентства". І далі: „Федерація оголошує дооу шу
кань у пролетарському мистецтві і, заперечуючи національне
мистецтво, дає пролетарському письменникові право писати як.він
хоче тобто самому вибирати методи творчости. Завдання р
летарських° письменників визначила Арена, як пРЄД™влення
художній творчості могутнього моменту перевороту 1 уловлення

"Обуг буїи“^ед°ні"кроки до Ідеологічних ллятформ гарту,
Пл\7ГЯ по всіх перемін, що їх переживали футуристи.
У РОКИ йа і Ї923-И боротьба за форму . зміст, ооротьба
повинна
за те, які формально - літературні методи.чи способи
с
УСРР.
собі присвоїти пролетарська революцій
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„ всунув „примат" змісту над фор.
пбачно й хитро вич 7 годИВся на те, виступаючи
Плуг дуж
гпупи. Гарт м
символізм, імпресіонізм
мою, ЯК канон
^тів, відкида1 ‘ику, формальну методу
3а”?ГекспресіоЬ. як дожену Р чином> залишився тільки
навіть експрі
літератури. 5^и“акий самий натуралізм, ЯІ<
такзвший революційний Д* альної техніки, щоб зробити
найширших мас пролета’Г МОЖЛИВО
/
літературу
ліпому не могла й не дала реальних доріяту та селянства.
с •! про зміст і форму
н нового літературного стилю,
Дискусія
датнихнаслідків
у
розумінні
с™Р
ідеол0гічно - клясових лілатних і—. ■
Вона тільки поглибила РозУ
спопуляризуваиня їх поміж
тературних питань і спричиню
0 боку> сплутала й таі<
молодими письменниками, во ,
„ форми„( ш< недавніх аб.
неясні та незрозуміл понято у
ювд увагу загалу в.д безпо-

““ні' суи,ль"ог”

—;

»ру ■

витку України.

чв7ЛЬҐаризувала поняття естетизму або

(гасло: „Чи даний твір організує масу, чи ні. ).
Літературна продукція останніми роками, (до 1925 р.) ви
росла надзвичайно. Ідеали - обрії та гасла української літератури
змінялися з дня на день, можна сказати — з години на годину.
Рух - швидкість у збірнику „Гроно" осягнено.
На арену української літератури виплинули нові десятки
нещоденних нових письменників так у царині прози, поезії, як
також критики й кіно (сценарії). Драма покищо спить.
Але, з другого боку, року 1925, частинно вже наприкінці
1924 року відчувається видатний занепад, заговорили про кризу,
розгорілась дискусія про „Сатану в бочці", „Европу чи просвіту"
і т. д. І дедалі виразніш видно пониження якосте літературної
продукції.
Розірвалась бомба в благородній родині Блакитних, Хвильо
вих, Коряків, Христових, Коваленків, Пилипенків і т. д. ім’я їм рек.
пппти°іЛТиЦІ >’?ЄТІЛЬКИЗ ГаРтУ> сваряться поміж собою, низи —
проти і за них, футуристи розсипались у Плугах Гаотах Мо' хорони^раТзеоов'уппугр п ЛаНКЗХ
>■ М. Семенка повже того ненависного провоЙоґХїнїьк”МфУ'°ТЬ> Щ0 “
тирають руки на боці Коряк і вХ™£
міщанства- За'
Локинули його Слісаренкщ Шкурупії і т п~ГНЄ СТаЛ° Семені5анився?!
уруші і т. д., Гарт видатно змщ-

дикішій

Плугом у ще
Роми на Пилипенка за просвіту, що

{
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присівші підраховує „скільки в мене плужан непросвітян, а скільки
евро иців , і десь у закутку Держвидаву чи в „Новій Баварії"
чухає потилицю и бурмоче: „Кляті хохли, Плуг у просвіту за
вели ... Хитрить!..
І так, є наявність кризи, організаційної кризи, зв’язаної дуже
глиооко з даними умовами сучасного моменту, з відродженням
хуторянсько - міщанської стихії в умовах непи, з орієнтацією на
селянство, з вільною конкуренцією поміж собою груп і напрямків
уїданій царині літератури (постанова ЦК РКП).
Є також наявність ідеологічної кризи в роздрібленні лав про
летарських письменників Гарт, Молот, ВУАПП, в атаках одних
груп на інші, в неладах між Гартом і Плугом і т. д.
Ми повинні ствердити на підставі поданого, що з економіч
ним^ відродженням - відбудовою, з побільшенням культурних по
треб мас і її активносте, завдання української ревлітератури
видатно виросли, і це, що нас вдоволяло, на що ми з захватом
дивилися в 1921 і 1922 роках, сьогодні вже не відповідає потре
бам хвилі.
Письменники відчувають це, читач нарікає та бунтується,
олімпійці мовчать, а молодь, не підготовлена ні культурно, ні
формально, ні організаційно для розв’язання нових питань, що їх
виносить на своїх хвилях життя, не знає куди, невдоволена ні
з своєї праці, ні з себе.
І є наявність кризи, але це криза не занепаду, а криза росту,
зв’язана з розвитком України останніх літ так в економічному,
як культурному розумінні.
У зв’язку з наявністю кризи зараз і з зазначеними проце
сами в минулому ми повинні підкреслити факт відсутности „зо
лотих імен" в українській революційній літературі.
Українська література після революційної доби не знайшла
в собі творця, що став би синтезою епохи. Коли зупиняємося
на так званих „олімпійцях", то, беручи в загальному маштабь
міжнародньому, всі вони — письменники середньої марки. Най
глибший з них, М. Хвильовий, блиснув феєрверком талановитого
новеліста тонкого психолога, з деяким песимістично - оператор
ським ухилом щодо сучасносте. П. Тичина, лірик - символік,
не відповідає героїчній сучасності доби. В. Поліщук,при своїй
плодовитості" вже, мабуть, минув зеніт своєї слави и популяр
носте В. Сосюра ще, мабуть, не сказав останнього слова, але при
глибокій революційності немає в нього ні волі, ні матеріялу до
того, щоб стати за покажчика доби.
МСЬСемВеико замовк, а в ньому були „маштаби", що їх немає
в наших зазначених вище чотирьох головних найбільше виявлених олімпійцях.
155
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• ппго ремесла. Вони без знання __
- "аРтаЧ1 СІго пняки не зріжеш.
не.
анагострена
й іттьового
«г спеція
творчого
пила,, що нею.жод
освіту н№
нелізаціі
. повинен
знати ліірп
Пі^Ра“
Гострена
пила,
2- ЧЄрмесла Неправіта другої. Вони мус^03».
9 Через Затурного' ремесла.
Реме“азііі прозаїк
а при цьому бути Майстп/*
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й-™биЧстро та зворотл^ або
майстри. Тільки дурень
ВОАІ3 не гадайте, ДО ви ге» аі знаннЯг чим більше почу^
„аЕ ЩО Він мудрии- Ч,“ ; тим ширші перспективи. Не кр,.,/
його
та недос*КР»®
1ТИКа длянавоз
мистецтва,
не ланки,
'.-а дЛя
тика глибин
для критики,
для ниви
в культурно'
знання. Критика—Пе ш “
„
у
господарстві!
ій а створюйте нову. Не письменник
4. не вислпюите трад
традиції, що легковажить
- ТОЙ, що гордо ПЛЮЄ н ^нн^к той> що на словах плює на
Тим висить уній по вуха. Не створить нової традИціг

ЧХеТ ламанняОс°тарих форм шукайте нових. Але не гапайт ’ що їх тепер найдете... Сотні разів треоа ламати старі фОрми
таИставТконструкції для збудування нових... І всюди: через ла
мання-до вдосконалення. Порівняйте сучасний паровоз із колишнім паровозом Стефенсона, перший аероплян — із сучасним
Капроні, перший бальон — з Цеппеліном.
б. Будьте символістами, реалістами, натуралістами, імпре
сіоністами або експресіоністами або закиньте ті.всі старі напрямки,
Твір мистецтва — технічна й ідеологічна єдність. Поняття клясицизму — єдність, монолітність стилю. Шукайте нового клясицизму, Червоного Ренесансу так у поезії, драмі, як у прозі та
критиці. Але не будьте безособистими копійками із скарбу мину
лого. Будьте й станьте радянськими карбованцями із скарбу су
часної літератури, що рівноцінні або більше варті, ніж колись
царські карбованці. Тоді вас цінуватиме робітник, селянин і ін
телігент, тоді вас боятимуться, цінуватимуть вас й шануватимуть,
наші вороги так, як білогвардійці бояться, цінять та шанують
радянський карбованець останніх випусків.
сппр/ігпал0Г()/^Н^ письмснникові замало тільки признаватися до.
1 Лр™ГрИЛ1увати 3 нею зв’язок’ життьовий зв ’язок . Ми маємо
лееттальних^їшЯШ (не Ф°Рмально), на її передових інтечи Інтелігенти
П03иц'ях> чи ми пролетарі, чи селяни,
соціяльного, предтечею КОМУН і’^СИТЬ бу™ пРедтечею майбутнього,
він письменник Ї2);“УЇСТИЧНОГО суспільства. Тільки тоді редакщиіГбРюрХа^Т7«п,ДУ’І<Є Часто без поважних при-»
ЧИН
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• видавництва роблять неначе- ла.скУь
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що дають нам нікчемний гонорар. Якістю нашої продукції мусимо
взяти в руки цю публіку. Це питання забезпечення письменни
ків, Гарантія можливості! нашої праці в умовах непу. Письменник
мусить працювати^над собою, як віл, і мусить бути відповідно
до цього оплачений. Геть нікчемне вичікування при касах видав
ництв.. геть покірне прислухування голосам редакторів. Вони ж
„ми" і тим більш повинні бути письменні.
9. Мусимо мати окреме видавництво письменників, як акційне
видавництво - товариство, що його членами - пайщиками є ті по
літичні та економічні органи, ті державні та громадські установич
для яких українська революційна література — не бублик за ко-’
лійку, не стакан вина після обіду, не подушка під голову до спання.
Треба мати не тільки видавництво для видавання на Україні.
Згадане видавництво мусить приступити також до видання пер
лин української літератури так із минулого, як із сучасного чужими
мовами в інших країнах. Франко, Л. Українка, Коцюбинський по
винні увійти до світової літератури, а й наша братва скоро виросте
до того, що буде гідна перекладів німецькою, англійською, фран
цузькою мовою. Це питання введення української літератури
на міжнародній ринок, це поширення революції поміж пригнобле
ними народами, клясами та расами світу.
10. Неоліф хоче бути відкритою плятформою для всіх тих
українських письменників, що ще не стали мертві у своїй рево
люційній величності, що в часі Жовтня, до й після нього йдуть
в авангарді боротьби (не формально), що в них жива кров, думка
та енергія революції, що й сьогодні борються безперервно та
завзято із спадщиною консервативного минулого, не стертого до
щенту в царині революції, що сьогодні, в день не менш завзятої
боротьби й все ближчої перемоги, не оглядаються назад, як діти
за мамою, не стратили революційного темпу, а йдуть твердо вперед.
Для нас минуле є тільки засіб пізнання сучасности та^майбутнього, корисний досвід та важлива практика при великій бу
дові Червоного Ренесансу.
Ми кидаємо ті думки не як маніфест, не як плятформу або
новий „ізм", а як міркування про конкретні завдання сучасности,
що їх розв’язання потрібне для перемоги над минулим, для розв язання проблеми української літератури на шляху революції.
Центральний Комітет Сім
(„Нео.Ліф", 1925,
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диктатури и перспективи строительства социалистического общества,и) содержание определяет форму, а не наоборот; в области
форми пролетарская литература находится в периоде исканий;
сознавая, что для нового содержания необходимьі новьіе форми,
что ими не могут служить продукти разложения буржуазної)
художественной форми, пролетарская литература ищет нових форм
через новое содержание;
к) поскольку форма литературного произведения является
неот’емлемой частью его; без которой художественное произведение
теряет свою сущность, необходима работа над формой с целью
приспособления ее к осуществлению цели литературного творчества — определенного воздействия на психику читателя.
П. Исходя из указаннмх положений, всеукраинская ассоциация пролетарских писателей считает основной своей задачей
отображение бита пролетариата, его творческого пути в борьбе
за социализм и оформление его классовой пролетарской психики
в формах повествовательной, зпической и драматической, а также
в форме лирической. Отображение бита других общественньїх
классов, в частности, крестьянства, у пролетарского писателя
преломляется сквозь призму пролетарского классового миропонимания.
Я. Волан,
М. Голодний,
Н.
Кручинин,
Р. Пельиіе,
(„Коммунист" № 49 (1240)
3. Невский, С. Радугин,
28/ІІ 1924)
Р. Соболь,
А, Фролов,
3. Хазин,
С. Тофан.
Л. Полярний,

111. С
ОРГАНІЗАЦІЙНА КРИЗА
УКРАЇНСЬКОЇ Г
РАДЯНСЬКОЇ
ЛІТЕРАТУРИ
Т'ГТ'-Т'Ч’-' —

і

(1925 — 1926)
1. РОЗКЛАД ГАРТУ
2. АВАНГАРД
3. ПРО „ОЛІМПІЙЦІВ*. Т. 8Е. „СА8ИЗ
8ЕШ“ ЛІТЕРАТУРНОЇ ДИСКУСІЇ
4. НЕО-КЛЯСИКИ
5. ПЕРШІ ДЕКЛЯРАТИВНІ
ВИСТУПИ
ВАПЛІТОВЦІВ
6. ПЛУГ У БОРОТЬБІ З
ОРГАНІЗАЦІЙ»
НОЮ КРИЗОЮ
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ПЕРЕД ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ КРИЗОЮ В УКРАЇНСЬКІЙ РЕ
ВОЛЮЦІЙНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
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До цього часу українська революційна література хвалилася
перед сусідньою російською не тільки тим, що вона раніше (бо
це, було и легше зробити) впоралась із „старою" передреволю
ційною, не тільки тим, що природно і без командування за гегемона
в українській літературі сучасности стала пролетарська група
письменників (партійців і близьких до партії), на що теж були
свої об єктивні причини, але й більшою суворістю, так би мовити,
більшою окресленістю. та простотою організаційної схеми україн
ської революційної літератури, в основу якої (схеми), мовляв,
покладено поділ на суспільні верстви, що відбився й на зосере
дженні сил революційної української літератури, в трьох основних
організаціях:. Гарт (пролетарська), Плуг (селянська) і Аспанфут,
нині АСКК (інтеліґентська). Хоча відносини перших двох органі- 4
зацій з третьою (АСКК) і були весь час досить напружені, проте
значної ролі ця третя група, що зібрала навколо себе лише незначні
сили „непосидячих новаторів" з деклясованої мистецької інтелі
генції, не відогравала, як і зараз не відограє.
Означали відносини Гарту й Плугу. Відносини були ці такі,
як ото в пісні: „де згода в сімействі". Паралельний зріст обох
організацій, співпраця, спільна боротьба проти „зовнішнього"
ворога. Коли були які суперечки — здебільшого організаційного
характеру — то вони не набирали гостроти, як далі побачимо,
через недозрілість. Це все творило загальне тло: сильного розвитку
революційної літератури без того, що таке властиве було для лі
тературних та взагалі мистецьких організацій періоду панування
■буржуазії й без чого не обходиться й „переходова доба"— без
поколу по різних „лініях" і „плятформах", без гризні „отаманів" і
„отаманчиків", без суто літературних, суто мистецьких суперечок,,
часто не вартих торішнього снігу, коли до них підійти з погляду
завдань громадського будівництва.
Зараз мусимо констатувати деякі зміни в загальному офор
мленні цього тла. По - старому росте, міцнішає Гарт, що має вже
не тільки збитий кадр, але й досить сильну периферію, та що поши
рює свій вплив у всіх галузях мистецького життя (з приводу цього
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дода и успіх Митус. Всякому, хто не новак у справах культурного
будівництва на Україні, ясно, що ті „атаки" й „бої" дали більше
страви фейлетоністам, аніж приводів для розмови про якісь кризи
української революційної літератури, коли б суперечка не за
чепила двох основних організацій — Гарту й Плугу —чи, вір
ніше, сутичка двох цих організацій не створила загальної „бойо
вої атмосфери
Сутичка ця розпочалася ще на торішньому
плужанському. з’їзді, де між плужанами й гартованпями відбу
лася^ жвава дискусія в справі перспективи розвитку обох органі
зацій та поділу роботи між ними. Основа ж для цієї суперечки
була ще раніш. Вона „первородна" й крилася в тому, як розуміли
завдання кожної спілки її фундатори. Але про цей пункт супе
речок, як і про інші, далі. Зараз зупинімо увагу лише на характе
ристиці наростання „бойового" настрою, на підготовці „боїв"...
Швидкий зріст впливу Гарту в галузі культурного будів
ництва на Україні, поширення його роботи на місто і на село
(продукція популярної робітничо - селянської літератури, те
атральна . робота,, робота гар.тованців - музик), зосередження в
організації комуністів та комсомольців і селянського походження,
і плужан,.зріст популярности Гарту в союзному маштабі й навіть
у маштабі міжнародньому за упертого й послідовного переве
дення гартованцями своєї лінії дав привід для того, щоб „бойові"
настрої тих, що не погоджувалися з Гартом, швидко зросли й офор
милися. Перші „бої" чи підготовчі „диверсії" вже маємо: розі
рвано мовчазну угоду між двома організаціями, „гарто - плужани"
(члени обох організацій) самовизначаються, лишаючися лише
в якійсь одній, творяться „бльоки" (Плуг з ВУПП’ом виступає
разом проти Гарту на Всесоюзній Нараді Пролет. Письм., обмі
нюються представниками в ЦБ: Плуг мириться з панфутуристами, допускаючи одночасне членство в Плузі й АСКК, розпо
чинаються виступи в пресі (обмін листами до редакції бувших
плужан із київського Плугу; виступи проти Гарту в „Плужанині", кваліфікований Гартом, як провокаційно - брехливий „і
фракційно - груповий випад проти Гарту в „Журналі для всіх",
що вийшов за редакцією лідерів Плугу й АСКК і т. д.) й виступи
у вужчих авдиторіях.
В момент, коли пишеться ця стаття, „бойова" ситуація на
стільки опреділилася, що „рушниці" самі починають „стріляти
навіть у тих, хто в „числе драки" не позначений (згадаймо, на
приклад, про замітку А. З-на в „Комуністі", де він, мабуть,
для себе несподівано, наплів про Гарт такого, що викликав доповідь
ЦБ Гарту (вміщену редакцією „К" без усяких приміток в обо
рону злощасного „стрілка").
Тут залишимо „історію події й перейдімо до розгляду окре
мих позицій пунктів суперечки (оскільки вони виявилися), ЩО
допоможе нам далі в основному — у відшуканні соціяльного ко
ріння тої кризи, яка назріває чи назріла в, організації української
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чуємо- голоси про „імгіеріялізмІ та '^“у^ат^Єжуючи стихійний
кількістю вечірок ^роботою.студ
у’их СВОІХ сил.
зріст своєї периферії, відповід д
их організацій нібиУ зовнішніх 0Ф’«'яп“пХ°аС™^^ з’являтися ознаки якоїсь
то нічого не змінилося. Проте починають
МаЙ&,?\аРвсеИ’ці ознаки виливаються в організацію й оформлення в організацію всеукраїнського шштабу, ;XX Фронті
тенсії на представництво ленінської теорії на р
У РР
.
До речі сказати, теоретична макулятура Семенків, зліплена з ОогГановщини буржуазної шпенглеровщини й доморослого філосо
фування під совсом революційної фразеології, даремно подається
„Червоним Шляхом" без редприміток як зразок тлумачення ле
нінізму. Так само даремно відповідні партійні і радянські органи
затвердили „комунізм", не давши собі труду критично постави
тися до його теорії. Так званий ВУАПП (Всеукр. Асоц. Пролет.
Писателей), уламок мертво - народженого на Україні Пролеткульту, що з самого початку свого існування „веде дипломатичні
переговори" про влиття на правах самостійної російської^секції
до Гарту та про доручення тій секції всієї роботи російською
мовою (організаційна, редакційна, студійна), врешті, спершися
на бльок з Плугом, виявляє тенденцію до розгортання себе з на
ціонально - російської в територіяльно - всеукраїнську органі
зацію й (майже після року існування) оповіщає про намір відкрити
„українську
секцію
ВУАПП".
З’являється
на обрії
ще одна „конкурентна" організація —
об’єднання робітників пролетарської культури Жовтень — ула
мок київської групи панфутуристів на чолі з Савченкзм та Яро
шенком. Ця група, як водиться, видає довжелезну деклярацію,
в котрій., кленучись ленінізмом, виступає не тільки проти своїх
учорашніх друзів з АСКК, але й проти Гарту та Плугу
Крім того, відчувши в повітрі вогкість, грибами полізли
на світло денне Ланки (радянсько - плятформена група сторожів
сумнівних „традицій” старої української літератури) й Митуси
(породження
спритного
ума Гната Хоткевича
ня укоа*
йому
фронті мало
б нейтралізувати
той розгромкотпе
старого
інського музичногб гоомаляигтпя"
р старого „укра-

туристи) в порівнянні ХОЧ би з Гаптом пппУТЬСЯ украІНСЬКІ ФУ•кгря удару, ясно, „ „йй.. нал, аерівнїї
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•тератури, в опреділенні хараккомпартії СаМОДІЯЛЬИ0 ’ посадського рупора думок та політики
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П«жплугом і ГаРит°М0об
Т’’єднань,
єднань 2) підвалини будови
поглядів МІЖ• І *•/ мистецьких 00 ьд
заціі громадсько
Мистецтва.
бі>кНІСть поглядів на оргазбіжність
Всеукр. НентРу , суперечки - Р03один 3з на
виявлених
і.—йдавніше
Перший ПУНК гпіпкування -7од..
те щ0 часто опренізаційний ^Р11”11 принцип організан1
іншого організоі най0СН°Вя'х “ перспективи розвитку ТОГОМО№ детальніше
ділює шлях „Тому на ньому.?“пяпе спілкування за так зваваНО1у°гЛвЄТснову своє* °Ргачн'^принципом. Виробництво (тобто
илуг в 01. , виробничим при
истецтв0) має ділитися
ним територіяльно лр
а ширше -"тарське, селянське,
в даному Р
суспільні верстви.
,
революційно-

кхг
“ ’ »■ вобдатьс
;?"Хо* “ " ’ь
ро6оту
сіської) літератури
резерв.в у першу

ия селі та поповнюючи свої ряди
комсомольців, батраків,
чергу Із суспільно свідомих^^^^^
незаможників. Гартові, за щєю сх
ри для пролетарку
пролетарської літератури (тоо
індустріяльних 0СЄредзаводського лише) и робота в р
аден0 теоретичне положення
ках. В основу плятформи плу у
етаріяТ) робітники землі,
що селянство-це А’™У™ ВИСН0В0К: революційно - селянська
з цього положення робися,.‘' СІ;1ЬСЬК‘ _ пролетарська. Звідци
організація є по суті орта
нізацією ІНдустріяльно - проле-

НИКІПооти Цієї концепції „територіяльно виробничого" принципу
Гарт висуває як основу організації спілкування письменників
і мистецтва за класовою ознакою, за їхніми громадськими пере
конаннями, за їхньою політичною дозрілістю. Завдання проле
тарської організації —об’єднати письменників (і взагалі ро
бітників художньої творчости та пропаганди) на основі їхніх марксівських комуністичних переконань; творити для робітничо - се
лянських мас „продукт"—літературу, просякнуту комуністич
ною громадською свідомістю; в своїй роботі зв’язатися з широкими
масами пролетаріяту села й міста, звідки черпати поповнення
, й резерв.
Створення такої організації дало б робочу лябораторію ху
дожньої творчости й ■ пропаганди, просякнутої пролетарською
суспільною свідомістю, організатора культурної „змички" міста.
г

А) Див,-статтю Епіка в № 1 „Плужанина".
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В ній, у цій організації, може бути розгалуження роботи за
виробничим принципом (беручи його в широкому розумінні), в
секціях і студіях виробництво літератури (й мистецьких творів
загалом) з різних галузей, за степенню її популярности, за мо
вою, за формою, за темами і т. д.
Крім пролетарської спілки, можуть бути й інші, що в них
організуватиметься творчість суспільних попутників пролета
ріяту
селянства, фахової технічної інтелігенції. Залежно від
їхнього складу й напрямку вони можуть бути, за умови поши
рення на них пролетарського впливу, підготовчими організаціями
виховання з негіролетарських, але близьких пролетаріятові су
спільних груп
„виходців", які потім вливатимуться в проле
тарську організацію. На такого типу масову резервну підготовчу
організацію селян - письменників має перетворитися й Плуг,
до виховної роботи в якому повинні стати всі зв’язані й знайомі
з селом сили пролетарської спілки (за принципом спільного член
ства)^ чим буде забезпечений і зв’язок між двома організаціями,
і ідейний вплив пролетарської на селянську, і точний розподіл
сфер впливу та роботи.
Так накреслюються різні погляди на основне питання.
Спробуймо дати їм оцінку.
Хоча докладних дискусій в цьому спірному питанні й не
було, проте суперечка в цьому пункті нам здається за вирішену.
Теоретичний так званий „територіяльно - виробничий" принцип
спілкування, покладений в основу їхнього „пролеткультизму",
розбив ще Ленін, котрий гостро повставав проти „плохих интеллигентов", що накидають пролетаріятові якусь специфічну „про
летарську" літературу. Замість гасла „пролетарська література"
Ленін уперто й гостро ставив питання про літературу партійну,
просякнуту комуністичним поглядом („Что делать", 1902 г.).
Щождо базування „клюбу" на твердженні про майбутню пролетаризацію села для того, щоб з нього зробити організаційний ви
сновок про рівнозначність селянської спілки пролетарським
угрупованням, то та теоретична вартість такого походження ясна
й для людини, що розуміє тільки основи марксизму.
Це в теорії. Яка теорія—така й практика. .Життя розби
ває „виробничо - територіяльний" принцип по всіх швах. Плужани, обмеживши периферійну роботу (на селі), зосереджують
її в місті, в шуканнях кадру організації.^ Робляться виступи не
тільки по вузах, але й по робітничих районах. Плужанська лі
тературна творчість мало чим різниться від гартованської, хіба
тим що наслідує останню. Разом із тим гартованці розгортають
продукцію популярної літератури для села й міста. Гартованська
література, театральна й музична робота не оомежується „те
риторією" заводу чи села, природно поширюється туди, де, за
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принципом,

того „принципу" питань, за о - У
інтел1ґенц11 ДлЯ села
селянській шкільній молоді
Адаційний селянин (отже й міста. Комуніст на селі--партії; насамперед зв язаний з.
плужанин, чи член п^"а5отою. Комсомолець на селі - хто
нею й усією пролетарською р
ися в міст0 або 3 книжок 3
він такий, коли завтра він під
невиразність, за плутанину
міста"?.. Так життя за теор
сплутуванням і гальмуванням
організаційних принципів> п
енням перспектив розвитку,
практичної роботи та“
/примушує плужанськии актив
Ця затуманешеть пер пе^инвап£ям£ах. Деталізується, погроУ шуканні виходу йти в Р
виробРничий принцип". Твориться
жуючи Дійти ДО абсурду,_ „В Р
тісн0 в попутницькій
буйною комсомольсько
РУ
комсомольська секція Плугу.
анТрЧдаРся"плуг, проявляючи нахили до створення самоЙнТоХІзації письменниць - пролетарок. Кілька емігрантів
з Західньої України творять ПлугЗ. У. Незабаром, може, будемо
свідками ініціативи створення якоїсь „Всеукраїнської спілки
жінок — селянських комсомолок кіно - сценаристок , що постане
з лона Плугу на підставі логічно доведеного до абсурду „терніоріяльно - виробничого" принципу спілкування. Це з одного боку.
З другого — шукання йдуть у напрямку створення того Всеукра
їнського єдиного керівничого центру революційної літератури й
мистецтва, що має зовні виправити наплутане й надати сил до ви
конання взятих на себе завдань. Але тут народжується суперечка
щодо другого пакту — про будову Всеукраїнського центру рево
люційної літератури й революційного мистецтва. Хоча дискусія
в цій справі не розгорнулася, проте вже з виступу тов. Пилипенка
й В. Б - го в „ЛНМ" наприкінці минулого року в цій справі та
дальшого її обговорення по організаціях намітилися знову такі
дві протилежні думки — гартованська й плужанська.
Гартованська (яка логічно випливає з попереднього пункту
про будову організації) має на оці такий органічний зріст якоїсь
одно! організації, що об’єднуватиме всі сили революційної ліияжимиИ»к мистецтва та фактично, без усякого адміністративного
X мп^нТТп“Лі?.1Тг1_в1ливУ-станеза керівниче осередок,
таніїя В галучГпиІЧН0Г0 створення такої організації спірні пиВИрІШУЮТЬСЯ^Ий иапяпИСТ/Н-НЯ СИЛ’ Р°ЗМЄЖУваННЯ роботи й т. д.
НИХ орУганах оалвлГпи п(місцевих 1 неукраїнських) при відповідарбітром. Там де сппяп?т Ч0М^ оста-няя виступає, так би мовити,
ухилів, суперечки розв’язуД^
ЛІНІЇ й ідеологічних
~3 їздів 1 „конгресів" при ВСІЙ
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всякого роду міжгруїхній демонстративній
разі існування міцного,

притертого керівничого ядра. Всяка „федеративність" при тво
ренні керівничого осередку відкидається на підставі логічно при
міченого принципу демократичного централізму і з досвіду ми
нулого (Всеукр. Федерація пролет. письм., „Жовтневий бльок")
як, форма парламентської гризні самостійно - організованих фрак
цій, замість діловод органічної роботи, в котрій суперечки рішає
логіка и доцільність.
1
У противагу з плужанського боку маємо пропозицію ство
рення за принципом федерації.
„Все - рев - літ - фед" та „Все - рев - мист - центр". Помимо
розходження в ^принципі творення осередку тут набуває ще зна
чіння можливий склад його, представництво в ньому тих чи ін
ших груп. І тут гостро витикається розходження в оцінці інших
угруповань.
Розходження це не таке давнє. Раніш і Плуг, і Гарт займали
однакову позицію — ту приблизно, як зараз Гарт. Але з деякого
часу воно чітко виступило, набрало реальних форм. Розходження
це тичеться головним чином оцінки ВУАПП і АСКК та почасти
дрібних фахових мистецьких груп.
Щодо ВУАПП Гарт на підставі переговорів про влиття до
нього ініціятивної групи ВУАПП і дальшого досвіду підтримує
проти цієї групи низку тяжких обвинувачень: в відміні програми
й рішень компартії саморобними „плятформами"; у нерозумінні
комуністичної політики, зокрема, щодо національного питання
та в „русотяпському" ухилі (вимога від Гарту зречення від опреділення роботи на укр. мові, як основної; вимога при тому ВУАПП
до Гарту з усією периферією, як російської секції з самостійними
правами організаційними — окрема периферія — і редакційними;
нарешті, оформлення себе в повну територіяльну організацію все
українську з тим, що при основному ядрі (російському) існува
тиме „українська секція"; у ,іпролеткультівсько‘‘-богданівському
ухилі з окремими нахилами до махаївщини, інтеліґентожерства
і нарешті у справі організації розколу на Україні революційно літературного руху та ще за принципом національним.
В цей же час Плуг установлює повний контакт із ВУАПП,
спільно виступає проти Гарту на „Всесоюзній нараді пролетар
ських письменників" і навіть намічає організацію спільними си
лами якогось з’їзду груп,, що стоять на плятформі „Октября .
Так само справа стоїть з АСКК. В той час, як Гарт щодо
цієї групи займає сталу й тверду позицію, позиція Плугу круто
змінилася. При переговорах про влиття АСКК до Гарту, які ве
лися спершу приватно й для оформлення яких з боку АСКК вже
виділено окрему комісію, Гарт в числі умов злиття ставив зре
чення анархо - меншовицького буржуазного перекручування мар
ксизму яке має місце не тільки в старих програмах панфутуризму,
але й у найновіших „програмових" статтях Семенка в „Червоному
Шляху". Без цього для Гарту неможливе не тільки влиття, але
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3роапіппіії°»Є£ТИВ)- ТомУ то остаточне винесення рішення в справі
резолюції в Гарті перенесено на з’їзд Гарту.
Р
Натомість плужани на нараді гостро виступали проти проП°%™!! лпарту’ ? В спРаві організації центру була навіть спроба
з оо<у одного їхнього представника зовсім зігнорувати принцип
національно - республіканського представництва, натомість фор
муючи „правління" просто за представництвом від великих індустріяльних центрів. Після ж конференції цілковите затвер
дження Плугом постанови конференції та при сій вірній оказії
обвинувачення в бік Гарту, що, мовляв, „зриває єдність" і т. д.
Це в ^тои час, як сама конференція не могла визнати „правління"
постійним і своє рішення вважає не за зайве „перевентилювати"
й підтвердити на республіканських з’їздах. В наслідок цієї боротьби
0Рганізація Плуг одержала одно місце в „правлінні"

,Журнал для всіх",
’ж номера ес’г:::~с

атаку на... Гарт.
\. й щодо фахОвецьких миДалі намічається п°в0Р°гУтПд^ „франківців" зберіг свою
стецьких к?лектив'в„
театрального колективу, який за
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4™Тси““шТхТїз шляхом і завданням франківців. Нарешті
П3^„Хква«ь«го ™.'
тусом, організованою одрижкою старого щ РУР
постуть
мадянства. Так, наче глитка снігу, котячясл 3цГи°Рне веошка
суперечки, наростає кількість спірних питань. Чи
р
досягає цей зріст у часи і після „Всесоюзної наради пролетарських
письменників".
п ч
На нараді Гарт із білоруським „Маладняком зайняли в де
яких питаннях окрему позицію в окремих питаннях. Перш за
все Гарт, виходячи з того, що нарада була надзвичайно зле під
готовлена й наспіх скликана (телеграму, що Гарт має дати докладчика на тему „Література народів СРСР", прислано до Хар
кова напередодні відкриття наради), уважав за доцільне взяти
участь, яка б тільки демонструвала єдність пролетарського фронту,
і надіслав лише трьох представників. Подруге, ці представники
одержали директиву в організаційних, що в даній обстановці найважніше, справах обстоювати' форму об’єднання виробників про
летарської літератури Союзу РСР на основах наркомосівської
схеми, що, забезпечуючи єдину політичну лінію (яка може виро
блятися на нарадах НКО), разом із ним одна тільки забезпечує
партійну лінію і національно - культурні справи. З цього випливала вимога тв?Рення осередку пролетарських письменників
СРСР не як адміністративно - керуючого „правління", а як ін
формаційно - зв язкового Центрального Бюро з паритетним пред
ставництвом від основних нац. республіканських груп, на обов язку якого (Бюро) ще було б підготовка з’їздів і нарад, зовнішнє
спХсТмїж окремими о^ЖТцЕ

І
всіх резолюцій наради (конференції) Гогпяп/° затвеРдження
еено цілий ряд формул плплп^2 3 ОГЛЯДУ на те» Щ° в них внеВ російській Літературі (наппиклап специф1ЧН0ю обстановкою
У які?, хоч би на підставі української ппТ”™ '>попУ™иків"„
практики, можна внести.
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Тепер, коли перед нами ясно стала картина, що говорить
про наявність ознак кризи й про суперечні точки, на яких заго
стрюється криза організації української революційної літера
тури, ^ам лишається лише опреділити коріння цієї кризи.
„ Обиватель (усякого ранґу й масти) скаже: „яке таке корін
ня".? Просто звичайна в мистецьких колах гризня, в основі
якої багато особистого і т. ін.
Звичайно, особисте, вплив роботи є й тут. Проте помили
мося, коли переоцінимо їхнє значіння. Коріння справи глибше. Воно
гніздиться в усій нашій добі. Зараз ми підійшли до моменту про
будження громадської активности в нових шарах суспільства.
Зростає вона в пролетаріяті. Зростає вона і в інших суспільних
групах, що шукають для неї виходу, між іншим, і в галузі куль
турно - творчого виявлення та оформлення. Цей момент надзви
чайно відповідальний. І „гумористичні бої між літературними
групами", як мислить обиватель, лише частка боротьби за вплив
окремих суспільних груп на ідеологічному фронті.
Що значить в цьому освітленні та гарячкова „підготовка до
бою" та протигартівський „всеєдиний фронт" (від ВУАПП трохи
не до... Митуси)? Що спонукує до цього мирний Плуг?
Відповідь ясна. Зріст обох організацій вимагає точного розпо
ділу сфер роботи. Суспільна активність суто плужанських шарів
(тих, обробку яких мусить Плуг штучно обмежувати) примушує
актив „плужан" ревізувати свою життям потрощену організа
ційну схему. Само життя підказує шлях: угода з Га^ртом, орга
нізаційне перешикування й правильний розподіл роооти та сил
пролетарської й революційної літератури. Та розвивається ще
й інша суспільна активність, що клином входить між двома основ
ними групами української революційної літератури. Виявлення
цієї активности многогранне, а вже проміж граней — не
та, що зветься „гуртківщина" й „особисте . Звідци „бойові настрої
й підготовка „до нищення" в той час, як іде питання про органі-
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активові й політичному керівництву.

оас. Ьллац

(„Культура і Побут",
додаток до „Вістей4 1925)

ЗАКЛИК ГРУПИ МИСТЦІВ АВАНГАРД
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У нашій пожовтневій літературі, як і взагалі в усіх мистецтвах,
почався на деяких участках культурного фронту' процес капітулянства, процес невиправданої здачі творчих позицій елементам
відсталим, а то й просто реакційним, при чому ці елементи хибно
визнається за носіїв якоїсь особливої кваліфікації й ін., чого в
дійсності немає, є звичайне назадництво.
Після доби революційного підйому в
■ ■ ■ -1
мистецтві, а в українській літературі од
часу „Шляхів Мистецтва", почалась низка НАЗАДНИЦТВО '
відступів для приєднання до культурного
руху й елементів консервативніших. Яск
рава лінія Жовтня в мистецтві почала
затуманюватись. Але тепер уже поруч з ТА ЗАКЛИК ГРУПИ МИТЦІВ
нашим зміцненням і нашою економічною
відбудовою час почати зміцняти і над
будову мистецтв, тому що елементи ми
стецьки-консервативні, захопивши худож
ню журналістику і взагалі мистецькі уста
нови, почали в тому ж напрямку вихову
вати й читацьку масу глядачів і слуха
чів, підриваючи тим самим міць Жовтне
ХАРКІВ
10 2 5
вої перемоги. Ні один журнал і жодна
і
група тепер не здібні бути тим передовим
загоном, що йшов би на чолі нашої дина
мічної сучасносте, втілюючи поруч змісту
й ті форми, що вона за собою несе.
несе.. Нас не задовольняють ма
нівці ані старого просвітянства, ані модернізованого хатянства,
які були на місці у свій час, але зараз діялектика життя їх
_
—
_________г. •
обернула
на рухи, ворожі•___
поступові,
на чолі якого йде пплпа_
пролетаріят.
Ми прагнемо утворити Журнал Аванґарду пожовтневого ми
стецтва, з ясно викресленою лінією революційної боротьби проти
відсталости, міщанства, просвітянства, хатянства й ін., які на
восьмому році Жовтня об’єднаним фронтом заливають проле
тарське революційне мистецтво України.
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3. ПРО „ОЛІМПІЙЦІВ". Т. ЗВ. „САЗІ
СА81І8 ВЕШ“
ЛІТЕРАТУРНОЇ ДИСКУСІЇ

Ми здіймаємо боротьбу за дійсний. сучасний европеїзм у
художній техніці, викриваючи й одгетькуючи епігонство давноми
нулих і тепер відсталих мистецьких та літературних форм, всякої
неоклясики, академізму, декадентщини, українізованої пільняковщини, імпресіонізму й ін.
Ми знаємо, що напади на нас і опір консервативних шарів
будуть тепер ще більші, бо вони відчують одразу тих грабарів,
що їхню гниль засипатимуть у яму; досі вони намагались тільки
задушити або загнилити нас. Але ми певні того, що шлях, який
ми взяли, є шлях дійсного поступу, бо тим шляхом ідуть тепер
революційні й пролетарські мистці всього культурного світу,
як певні й того, що молоді свіжі сили підуть вкупі з нами, бачачи
світовий розвиток у перемозі пролетаріяту і його індустріялізованої культури у всіх галузях життя.
Не в примітивних формах господарства, так само як і не в
примітивних формах мистецтва, співає нам сяйво нової доби, де
буде яскравий, великий інтелект у могутньому всесвітньому ко
лективі, що зможе тоді без перешкод боротися з природою за опа
нування всесвіту за його ж законами.
Ми звертаємось й до компартії і всього радянського суспіль
ства піти нам назустріч у нашому творчому зажинку, дати нам під
могу як моральну, так і матеріяльну, бо це в інтересах нашої
загальної культури. А найперше закликаємо нове суспільство
відгукнутись до нас у своїй чутливій меншості підбадьорюючим
голосом. З передовими шарами разом ми осушимо широке болото
оільшости, що починає засмоктувати свіжі памолодки пожовтневої
культури пролетаріяту.
В. Поліщук, В. Єрмілов
Ґеоргій Цапок, О. Левада

ПРО КРИТИКІВ І КРИТИКУ В ЛІТЕРАТУРІ

(Назадництво „Гарту" та заклик,
групи мистців „Авангард", 7926)
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Гадану що стаття моя викличе живу дискусію, на яку я спо
діваюсь. Я рахую, що молоді літературні сили, ще не набувши
сооі імен „метрів від літератури, обізвуться і підтримають мене,
а цим самим віллють свіжу течію в питання, яке я зворушую і яке
торкається їх також гостро, як і мене.
Я торкаюсь питання про критику в літературі й самих крити
ків, а за цим і відношення їх до молодої пролетарської літератури
і молодих творців її.
Раніш за всього —-зазначу, що критикою іменується здорове,
на ґрунті вимог сьогоднішнього дня обговорення твору того чи
іншого письменника з єдиною ціллю встановлення споживчої
вартости твору: тако „художньої", яко й „читабельної". Від
ціль — критик це цілком та людина, яка до мозків просочилась
вимогами часу, яка душею живе цим часом і яка, більш того, не
тільки відчуває суть вимог теперішніх, але й передбачає їх у
прийдешньому.
Відціль витікає, що та літературна продукція, яка служить
на користь
і
будові життя, яка родить слідком за собою потрібні наслідки, і перш[ за всього, потрібна й необхідна літе
ратура.
Накресливши два таких положення, я запитую в молодих
пролетарських письменників —-чи ці два положення існують
у житті? Чи такі підходи жили щодо їх творчости?.. Хто, го
ловним чином, із критиків „крив" їх, і двома - трьома корот
кими словами видирав у них з рук, як м’ясо з тіла, пензель
творця й шпурляв його геть?..
Я скажу, поруч з вимогами часу, поруч з народженням проле
тарської літератури й пролетарських мистців плететься велика
зграя „сивих дідусів" од літератури, набувших собі ім я за „бла
гословенних" часів. Почесні дідусі ці в тиші редакційних кабі
нетів „криють" молоду творчість по всіх живих місцях, псують
молодого письменника й придушують в ньому творчий вогонь.
Треба бути великим дипломатом, треба мати заручку, аби обійти
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те каміння, яким почесна критика встеляє шлях до свого б
В°ЛЦНеЯодна категорія критсів. 33 ним

X

тегорія
щеякгірша
першої.ЦеВона
.
Н1-’^^рських
МЄтри", якихписьніби
так
пани,
паненята".
новіц лггера^рн
породила революція, які н^^непооушноштературний смак
менників, але які <зронили й йони оздОблюють приємностями
старих
сивих часу
дідусів.
Смаксмаку
Ц вимагають
лГОІЛТк від[творчости
ріп твоочости нового
теперішнього
й цього
о о
пролетарського письменника. За ними маиж:
соти ЯК1- вон ’
Броня пролетарського письменника, ті командні висоти, як.вони
зайняли по журналах та газетах, Гарантують їм недоторка
та

олімпійську
святість.
. він
. обов язково
Старий сивий
критик, коли розгляне ваш твір,
думку свою викладе на аркуші паперу й хоч щонебудь ви вило
вите в його писанні. Новий пролетарський мистець є людина пе
реобтяжена роботою! вона редагує три журнали і п’ять газет
у найкрайньому разі. Коли вона буде читати ваш твір, молодий
письменник?.. Вона пише коротко рецензію на ваш твір:, „мені не
подобається", або, це не так густо,— „мені подобається". У біль
ших же випадках наш твір губиться в неосяжній теці олімпійця
і ви Єйого
ніколикатегорія
не побачите.
ще третя
„критиків". Власне, не критиків, а „бі
гунців". Це люди, які ні жодного слова свого не надрукували
й ніколи не надрукують, але вони чешуть пороги редакцій і за
„тридцять'срібляників", які їм платить редакція, гублять без
глуздям своїм молодого починаючого творця. Це сама зла порода
критиків. Ці критики — хвороба.
Знов я питаю молодих письменників — „яку міг би, наприклад,
„мастітий" творець Дорошкевич дати рецензію на ваш твір під
заголовком: „Нечаївська комуна", або „Біля тракторів"—.між
тим літератор цей користується великою повагою наших редакцій,
журналів і газет. Ного навіть беруть за члена конкурсного жюрі
на найкращий пролетарський твір.
пТп? Д0,<Ументами 8 Руках доказати, що на одному із
творів пролетарського письменника, який виводив життя команіхів Вшо8тЯ?У манастирі * п°казував негативність поведінки
манахів, що талі тимчасово залишались, Дорошкевич написав-

влячись^на П ОЧЄВВДИЧЄ|І?КЧЄИМ!ГТІРОЛ',|<ЦШ люлей 3 ІМ’ЯМ, не ди-

В НЬОМУ скидпМІБаЧИТЄ ■~’ТВ1Р має велику художню вартість.
Атозктоо ^пмГДРЄЧ1: ДХша’ серце’ психологія> садизм, онанізм.
а ра ор, комуна — такі грубі, елементарні речі. Що вони дадуть
високорозвиненому інтелектові...
они дадуть
Візьмемо коротенький приклад: чи читали ви поему (а може
ине поему) Миколи Хвильового, пролетарського письменника,—
під короткою назвою —„Я"... Коли читали, скажіть мені, невже
виведені Хвильовим деґенерати революцію робили?.. Невже
селянин або робітник повірять Хвильовому, що в революціонерів
(дійсних) щохвилини кололось „я"?.. Невже творці революції
„ставали на грані віків і викликали Марію, втілений прообраз
матері... Ні, тричі не Яку ж вартість має цей твір?.. Хто його
читатиме. Читатимутьйого міщани, деґенерати, для яких революція
була прикладом найгострішого душевного садизму. Нащо ж
його друковано?.. Художню, бачите, вартість має. Вдалою,
бачите, рукою написано. Оригінально написано —-так, як не
було в дійсності.
Я ще маю зазначити, що пролетарська творчість — елемен
тарна, проста, але здорова — корисна — нашим критикам не до
серця. Я можу, коли б це було потрібно, доказати, як один із
літераторів і критиків не прийняв до друку твір молодого пись
менника й лише тому, що тип сільського куркуля виведено, по його
розумінню, дуже неґативно й без психологічного розбору куркулячої душі, цебто чому немає в творові почувань куркуля, коли
він поїдом їв бідноту?.. А я не знаю —-скажіть, що почуває в той
час куркуль?.. І в той же час цей самий критик містить у товстому
журналі, майже на аркушеві, нікому непотрібну, нікчемну з усіх
боків дрібницю про „кислу капусту".
Розмір статті не дає мені змоги поширитись і навести низку
прикладів з іменами й назвами й із опором на певні документи.
Я кажу, що критики в нас пролетарської немає, немає дійсних кри
тиків.
Є старі діди, жевжики - бігунці, закохані в себе олімпійці,
поринувші з головою в словотворчість, досягаючу розмірів садизму:
писати для „красного слова" до „грані минулих віків .
»
Тому посилаю свой голос до молодих пролетарських пись
менників, аби вони підтримали таку мою думку:
1. Не кожний, хто пише поеми „Я“, „Кисло - капустянські
республіки", є критик пролетарської творчости.
2. Рецензії корифеїв і олімпійців повинно кудись касирувати
і, в разі їх нікчемности, не давати їм значіння й не припиняти
зросту молодих літераторів.
. .
3. Необхідно утворити при редакціях журналів і газет кон
трольні секції з людей ідеологічно витриманих, цілком розуміючих
вимоги щодо пролетарської творчости, які б контролювали рецензП штампованих письменників і до яких можна було б апелювати
молоді від літератури.
12*
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4. Треба рецензію —- критику творів зробити одною з частин
загальної суспільної роботи, відібравши монополію на критику
від „духоборів"
олімпійців".
Я гадаю, що- лише
цим шляхом молода літературна сила від
біжить гонорної, задиркуватої і часто й густо безглуздої критики.
А коли так, то й розвиток літератури невпинно зростатиме.
Г. Яковенко
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(„Культура і Побут" № 17- від
ЗО квітня 1925 р.)
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Обидві статті М. Хвильового, присвячені нашим літературним
справам, викликали найжвавішу дискусію. Давно вже ні одне
питання не зачіпало нашого читача так гостро і так повно, як
ве
поставлене статтями про „сатану в бочці" та „про Коперника
з Фрауенбергу • питання про дороговкази наших мистецьких
прямувань — про „Европу" та „Просвіту".
І разом з тим ні одне питання не викликало такої сили непо
розумінь. Винуватять у цих непорозуміннях найчастіше самого
М. Хвильового. Справді, винуватий! Замість сформулювати
в першій своїй статті, чого саме хоче він від нинішньої української
літератури, він волів просто просигналізувати читачам свої на
строї в одному слові „Европа", протиставляючи її „гопачно шароваристій" „Просвіті". Чи не сподівався тов. Хвильовий, що
ми такі догадливі ? Та що його попередня творчість, його загально визнане місце „первоприсутствующего" від пролетарської літера
тури забезпечують його думку від фалшування та перекручень,
від накидання йому того, що він не збирався казати?
Тим більше, що висловлені в статтях думки —-то його давні,
не вперше висловлювані думки. Справді, хіба про халтуру не
писав він ще в „Редакторові Каркові":
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.. Великій соціялістичній революції завжди бракувало на талано
витих поетів — агітаторів, а халтурили всі за гонорар. Ах, як мені тяжко
писати про халтуру. Я дивлюсь в майбутнє, я звертаюсь до нащадків: —Заплюйте темну тінь моїх сучасників від халтури.
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Хіба не виявив він своєї віри в нашу революцію, як початок
нового відродження Сходу, в свойому „На глухім шляху : „Ве
лика істина землі: сонце підводиться на сході . -Чому ж тепер
так кричать про „попутництво" Хвильового (страшні слова!),
про те, що „революцію в його оповіданнях роблять деґенерати ,
що він сам „по - олімпійському (?) ненавидить літературний
молодняк і, як каже С. Пилипенко г), „хихикає з нього.,, Куди
і) Пилипенко С. Куди лізете, сопливі? „Культ, і Побут." 1925, № 22.
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буРвітру та сонця.
занадто понадіявся на нашого читача У Ні, таки Хвильовий зан д спОДІвався такого марновірСТВа
„масовика"! В’»;. °ч“ЇЇиті слова про „розклад і загнивання
Хо4 Л И тиькиї говорив про те і далеко доречніше, ніж
Европи.." Хто Т'Д.ьки не г н фі іяльної марки, як Погодин та
у нас. Говорили с™вцяЯ.Н° до тих думок бував Герцен, про „перед.
шевирьов, близьким часом 2 писав Константин Леонтьєв, хоронив
смертне спрощення ьвр
набуває сили, і _Хто
її Достоевськии. А Европчи виснажені п
ц.
знає-чи під очен^н дакризою певної соціяльної
' лм^ пеТед внутрішнім вичерпанням Европи буржуазної,

ЇРХ»'пору .і! її"» «»«’ "Р"”™1
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покойники, каждьій камень над ними гласит о такой горячей минувшеи жизни, о такой страстной вере в свой подвиг. в свою истину,
в свою оорьоу и в свою науку, что я знаю заранее, паду на землю
и оуду целовать зти камни и плакать над ними, в то же время
уоежденньїи всем сердцем моим, что все зто давно уже кладбище
и никак не более".
От що говорили люди, що задовго перед Леніном і НІ
Інтернаціоналом кинули клич: „Проснися, дремлющий восток!"
(як трансформував це давнє гасло Ленін, річ інша!), і які задовго
перед Хвильовим, принотовуючи „Молчит сомнительно восток"
проте були певні, що „сонце підводиться на сході" і що скоро
............... во всей
Незримости зфирной
Раздастся благовест всемирньїй.
Победньїх солнечпьіх лучей.

"■ Ч“Х6««

гадати що в Европі ще багато джерел соціального та ідеологічного
оновлення? Джерел, що може і не помітиш їх підчас місячної
подорожі?.. Але нехай Европа і загнила, як це твердять робфаківці та оснівники Харківського ІНО,— чи ж значить це, що
вона стратила для нас всякий інтерес. Її душа (Фавстівська, як
визначає Шпенглер)живе в її культурному набуткові. Хіба опану
вати цей набуток не є наше завдання? Гчи справді цей набуток
такий нам непотрібний?.. Хвильовий, наприклад, знає, що „Европа — це досвід багатьох віків", його Европа — це „Европа Гран
діозної цивілізації, Европа Гете, Дарвіна, Байрона, Ньютона
і Маркса". Знали це і російські слов’янофіли; Хомяков, наприк.,
писав: '
Как грустно, грустно мне. Ложится тьма густая
НА ДАЛЬНЕМ ЗАПАДЕ, СТРАНЕ СВЯТЬІХ ЧУДЕС
иа°випійВ ррппп^0НСТЯНТІ1Н Леонтьєв, КОТРИЙ, ЯК ніхто може, неально и\олр™пип°Г0 буржуа"> иблагодушествующего индивидуХво це
на разва™нах прошлого величчя". І так
З СВОЄМу ЦИТОВаноМУ Й ПЄПРгУЄННЯ Д° 3аХ0ДУ відбив Достоєвський
„Яадчу В Европус’езпитТадНОМуМОНОЛОЗІ Івана Карамазова:
знаю, что поеду лїшь наТпк’ ЄШЛ Отсюда и поедУ- И вЄДЬ Я
У
на ^бище. Вот что. Дорогие там лежат

І

Але всього цього не знають, всіх цих відтінків, всього цього
емоціонального багатства, покладеного в ці формули, не підозрю
ють робфаківці Харківського ІНО. Простосерді і щирі, вони готові
з дитячою радістю засвітити ліхтарі і піти в похоронній процесії
Европи... Що їм Гекуба! Троє гартян запевнили їх, що Европа
то є „гниття і розклад". їх наївна певність трохи нагадує віру
старих людей у домовиків та відьом: ,.Як же не вірити, коли
мій батько (чи дядько) на власні очі бачив?.."
Пишу це не без болю сердечного. Як мені запевнити т. Пилипенка, що в моїх словах ані трохи нзмає інкримінованого: „геть
з Олімпу, сонливі". (як немає його і в Хвильового). Але мені б
хотілося, щоб харківські робфаківці та і вся „молода молодь"
справді замислилась над цими многоповторюваними формулами,
дійшли їх джерел, збагнули їх генезу й тривалість, їх різну в різні
епохи, але завжди сильну емоціональну напруженість. І тоді: я
може не мислитиму як вони, але я не зможу не поважити їхнього
переконання; я знатиму тоді, що то справжнє переконання, а не
забобон, що то слова мислячої людини, а не голос (прошу дарувати
цей вираз) наученого шпака. Досить уже „повторяти зади . Ближче
до джерел —.от що має стати нашим гаслом... Колись Драгоманов
говорив, що він не розуміє культурного діяча на Україні ез
знання мов, безсипого на власну руч зорієнтуватися в здобутках
Заходу... Вимоги Драгоманова не втратили своєї слушности і по
сей час...
М. Зеров
(„До джерел". Літературно - критичні
статті. 1926, Вид. „Слово", ст. 106 —
110).
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ПРОМОВИ НА КИЇВСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ДИСПУТІ
24 ТРАВНЯ 1925-Р.
Зеров. Дозвольте мені, на початку,—.щоб з’ясувати, на якій
позиції в цій нашій суперечці „Европа чи Просвіта" стою я,—
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виразністю своїх контурів. Воно трохи нагадало мені ті знамениті
різдвяні ляльки, що вішають по ялинках: половина фіз ономи
плаче, а половина сміється (в залі сміх). Початок його — мені зда
валося — прозвучав „за упокой", наприкінці враз стали пробива
тися окремі нотки „во здравіє".
,
На мій погляд, одправна точка промови взята невірно. Е певне
непорозуміння в тому, як т. Меженко формулує головні тези статті
Хвильового: „Т. Хвильовий ллє воду на млина тим, хто без огляду
й застереження приймає Європу"... Таким чином складається вражіння, ніби стаття Хвильового то є якийсь пролог до позверхового
сприйняття Европи, до лакованих черевичків Валеріяна Полі
щука... і далі: Хвильовий (сам) „рішуче і без застережень спи
няється на Европі".
Я думаю, що для всіх, хто прийшов у цю залю не ради спорту,
не тільки
зреть бег коней и бой певцов,

а і вияснити для себе ріжниці наших літературних позицій,—
для всіх тих ясно, що в статті Хвильового нема нічого, що їй за
кидає тов. Меженко. Стаття ця спиняється власне нЯ"першім по
нятті дилеми: „Просвіта чи Европа"— на „Просвіті", на нашій
літературній убогості, на непоборному міщанстві, яким починає
пройматись так звана пролетарська література. В якому ж розу
мінні треба брати Европу (другий член цього протиставлення)
те знаряддя, що їм треба побороти тенденцію, виявлену частиною
нашої пролетарської літератури,—цього в статті Хвильового не
з ясовано зовсім. Думаю,—він ще має висвітлити позитивний бік
і
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пр™Ев^пТякХПУЛіївЯМЄНШ-За все має на оці’ коли говорить
контексту ВИДКО ШО Р п/п НаШІ Л,ТЄРаТУРНІ рани- Гадаю> 3 УСЬОГО
культурної традиції Дппп ® СТаТТ' Хвильового то є символ міцної
отецького добову Тій оУ Р життьової конкуренції, суворого миІобі усв?домитиУ тїькиУ «ИТЬ У Статті Так виРазно> що всю її можна
пактам
в її
3аКЛИК 3Р1вня™ся з культурою, що
панує там —ви наивищих технічних здобутках. Европа у Хви^Хоні7тРвУопчпеТРаМПЛІН’
н™ стати на вступні
копію" А паз моря™’ ЯК 3аС'6 ПІДВІ™ „нашу власну кваліфімятепіял ТО нема и Мовиться ПР° засіб самопровірки, про учебний
матеріял, то нема чого закидати Хвильовому, чи то боронити його
а М1щанс^ої Европи... Европу повинно брати як
школу, що Підійме на гершини нашу мистецьку техніку, утворить
з нашої творчости могутній культурою слова поток, що на поверхні
примусить держатися тріски і сміття графоманії. Так, думаю я,
і треоа розуміти цей заклик і гасло. В нім звучить для нас пе
ресторога—на смітник не йти і в помийній ямі не валятися. І да
ремно т. Коваленко закидає нам „плач на ріках Вавилонських".
Скоріше вже його промова (чи то співдоклад) прозвучав, як своє
рідна панахида на звалищах гнилої (що дуже й дуже давно гниє
і все зогнити до краю не може), до смерти вже приговореної, євро
пейської культури...
Проти чого ж ми Повинні боротися во ім’я цього гасла —•
підвищення нашої культурної кваліфікації, стоячи на ґрунті розу
міння Европи, як учебного матеріялу, як технічного вправлення?
Перш за все, проти того вопіющого неуцтва, яке в нашій лі
тературі почало розташовуватись. Я пригадую критичну статтю
одного автора про літературний Київ в збірнику „Київ - Гарт".
Я вас запитаю, невже в нормальних умовах літературного життя
можливий такий випадок, щоб людина виступала в печаті статтею
на літературну тему і розумілася на цій літературі стільки* ж,
скільки ми всі розуміємось на китайській мові? Бо коли критик
закидає робітникові над словом, що той перекладає октави та ана
пести то Горація, хіба не ясно, що він не знає елементарних речей,
бо в анапестах Горацій неповинен, а октави в літературах євро
пейських з’явилися тільки через 1300 — 1400 літ по смерті Горація.
• Я вас запитаю: де, в яких умовах, в яких нормальних літературних
обставинах, можливі такі критичні виступи, коли людина подає
голос і вважає, що стоїть на аванпостах культурної творчости,
а такої азбуки не знає?
. .
„
А подивітесь, як цей критик —»т. Коваленкові він знайомий •
говорить з письменником. Він санкціонує, побиває, розправля
ється. Він поводиться з письменниками, немов з каторжниками •
як влучно сказав колись Чехов...
.
.
Подруге, ми повинні боротися проти гуртківства і гурткового патріотизму, гурткової виключносте в наших літературних
відносинах. Я не знаю... але по-моиому говорити це—труїзм.
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( проте такі твердження^^оскЕкийдаРступ і 'пос^анови^'

сторінках „Культури і Побуту" , в живий емоціонально вірш вкрапляє такі місця:

зано, шо всі пР°летХважних представників, літературних
. тендують на Рол? "Хваіх груп,^ складаються вони здебілд
ДІЛів тих чи ІНШИХ СОЦ1ЯЛ
.
х Од свого ґрунту І Ча
шого з людей ДеклясовоаНзве’ЬСя богемою. Звідси зрозуміло, Чом°
становлять із себе те, що
крайнього виразу. Щоб далеко Л
гуртківство доходить У Н С Кзьмемо газету „Більшовик" П
прикладами не ходить, д
Ми тут сперечаємось не перщий
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німець вигадав обез’япу"... ні, не будемо говорити так
коли
Ярошенко спрощує, впадає в неточність, твердить, що „Дарвін
довів походження людини від малпи , в справозданнях „Більшовика“ його виступи оказуються блискучими, єдиновірними. дле
варт такому письменникову вийти з підопе^ної організації, і він
одразу тратить всю „благодать", яка невидимо спочивала досі на
його літературних здібностях, робиться трупом. Належте до певної
групи—і вас будуть уважати правим, за вами визнаватиліуть
рацію.
Ви маєте патент на істину,—щось в ролі льготного квитка
на воду, що видається в профспілці. Приналежність до* гуртка, як
критерій істини... проти такого критерій істини у всякому разі ми
повинні протестувати.
Трете, що ми повинні сказати, це те (я дуже вдячний т. Дес- >
някові, що цю мою думку на сторінках „Більшовика" подано пра
вильно...), це те, що атмосфера учеництва у нас ненормальна. Ми
не досліджуємо форми; у нас письменник не виробляє для себе
літературної манери яку бере в основу свого оформлення житвчитися Тпояг™ Наші М0Л0ДІ автори власне
не починали
турі Хвильовий чЮгаЄ маленьким прикладом. Появився в літераХолоді аетЛ™ 3раЗК0В0Ю- досконалою прозою, і зразу
його зовнішні прийомияк.Хвиль°вий. Переймають
пасажі і перетворюють живу рису™^ ЄП,ЧНЄ оповідання ліричні
"лий літературний засіб ї/лРИС^ письменвицької вдачі у змертвітурною технікою, ви вже'великими Опануьали відомою літераочі на те, що, власне ви
п маистер. Ви можете заплющити
питання: що ж є мій Фах яу п™СЬМЄННИК’ не п°ставили першого
моя власна манера? Ви можрта ?*енника> Д° чого я прямую і яка
ратурна форма взята на прокат і ВВертати Уваги, що ваша літеЦької вдачі... ось чому у наР
п
Пасує до вашої письменник ^рукшй^так багато шабльону 1гато готових зворотів, утертих
У- алановитий Фальківський, на
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Мої пісні, то шум турбіни,
Мої пісні — варстаків спів.

І/

споаююНй шум3тхТ/пн?Д9УМоВ’ чи чув же коли тов- Фальківський
поети коли Упипплти НИ,/*
не. знаю, на що сподіваються наші
• гг 4*9 Мг»
У Ь
МЄРТВ1 слова про трактори, турбіни...
поезії * не 'ГоппптрНИ гадають’ що всі ті машини, мертвий інвентар
поез ї, не запротестують проти їх писаннів... Але право, інколи
ПГптк\атп3^ВпТИСЬ’ Щ0 Ще два - ТРИ де™ таких поезій,’і навіть
МВР™‘ТР ' Т РИ ПОЧНУТЬ добирати, хто їх любить, хто їм відкриває
перспективи, а хто тільки на них заробляє (Сміх, оплески).
епер я переходжу до того, що власне ми повинні робити по
зитивного, щоб у нас запанувала „Европа",—-щоб оці заклики
до засвоєння^ джерел, до аналізи великих зразків, до культур-,
носій в нашій літературній практиці, в нашій мистецькій роботі
дали свій плід.
Я думаю, що справжня культура у нас запанує тоді, коли ми
усвідомимо собі, що ми уже маємо. Ми повинні ?—.на току критики
з лопатою в руках, як колись казав Куліш —. вибагливо і неза
лежно від попередніх оцінок переглянути дотеперішнє надбання
української літератури. Ми повинні знов і по - новому придиви
тись до наших уславлених письменників, інколи тільки з голосу
нам відомих, з’ясувати їх значіння для нинішнього нашого роз
витку, їхнє місце в нашій літературній традиції. Нам треба вивчити
Франка і Лесю Українку, пригадати забутих, вернути україн
ській літературі цілу низку „отторжених" від нас письменників.
Ми, так би мовити, повинні весь цей скарб, все це наше багат
ство, якого й досі гаразд не знаємо, засвоїти, вияснити, в якій
мірі воно, це багатство, утворює той ґрунт, на якому ми маємо
стояти в дальшому сприйманні, в дальшому засвоюванні, в дальшому
прокладанні літературних шляхів. Може не всі присутні з цим
згодяться, але я скажу, що чим глибше закладатимемо фундамент,
тим вище буде наше будування.
Подруге, ми повинні перевадити до себе цілу низку найвидатніших творів колишнього й сучасного європейського письмен
ства.—.розуміється, не П’єра Бенуа... хоч може й П’єра Бенуа,
бо він все таки далеко кращий від нашого Олекси Слісаренка...
Ця низка славних авторів і творів становить справжній капітал
культури, і ми повинні його придбати.
І нарешті третє, що повинно у нас бути, «це атмосфера здо
рової літературної конкуренції. Повинна бути атмосфера, до> яко
в Москві уже закликають: про цю конкуренцію говорив т. у_ Р'н на московському совіщанні, і там його тези прийняли іпоруч
з іншими лягли в основу літературної ПОЛІТИКИ... Цей шлях
і наш шлях. Ми не менше повинні шанувати кожне культур
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надбання. Ми
Ми повинні
повинні плекати
плекати його...
його. Коли ми протиставляємо
свою державну й воєнну міць. Европі,. ми почуваємо потребу за
кладати доброхем, напружувати всі свої культурні ресурси. Чо
му ж у літературі ми вважаємо можливим зоставатися при ку
старництві й „просвітянстві", против танків висуваємо тачанки,
а то й вози, цілий козацький табір, з возів складений?..
Ми повинні повсякчас заявляти про потребу уважного від
ношення до всякої культурної цінности. Ми повинні заявити, що
ми хочемо такої літературної обстановки, в якій будуть цінитися
не маніфест, а робота письменника; і не убога суперечка на теоре
тичні теми — повторення все тої ж пластинки з хрипучого гра
мофону—а жива й серйозна студія літературна; не письменни
цький кар’єризм „человека из организации", а художня вибагли
вість автора перш за все до самого себе.
Це дуже й дуже побожні, помірковані бажання, ріа с/езібегаіа
і великий сором для нашої культурної обстановки, коли такі по
мірковані бажання для багатьох наших літератів все ще явля
ються максимальними.

ІЗ ПРОМОВИ НА КИЇВСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ДИСПУТІ
24 ТРАВНЯ 1925 Р.

(„Шляхи розвитку сучасної літерату
ри". Диспут 24 травня 1925 р. 1925,
Культкомісія місцкому УАН, Київ,
ст. 23 — ЗО)
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„Могилянський. Коли тов. Щупак говорить, що Хвильовий в
своїй відомій статті власне не сказав ніякого нового слова, що ба
гато з того, що сказав він, раніш говорили і Троцький, і Ленін,—.
я з тов. Щупаком погоджуюсь. Що ж?— і Троцький, і Ленін
говорили багато розумних речей і нагадувати про них в нашій за
душливій літературній атмосфері іноді дуже до речі. Вражіння
від статті Хвильового подібне до того, ніби в кімнаті, де було так
душно, що. дихати.було важко, відчинили вікна, і легені раптом
відчули свіже повітря... Особливо цінне високе моральне підне
сення, з яким написано статтю. Тому, коли т. Щупак каже, що
сказаного Хвильовим не треба було казати, я вже з ним не по
годжуюсь. Я навіть не зрозумів, може через втому, яким чином
нагадування про старі істини обернулося з точки погляду т. Щу
пака в політичну помилку.
На мій погляд, питання: „Просвіта" чи „Европа"? поставлено
правильно і влучно. Звичайно, Хвильовий не гірш деяких своїх
критиків розуміє хиби конкретної історичної Европи і зовсім не
радить позичати, засвоювати жужмом все „європейське". Змисел
питання Хвильового не в протиставленню конкретної „Просвіти"
конкретній „Европі", лише в методологічній тенденції...
Спинюся для прикладу над тим європейським, що ми нібито
беремо, чого тут ніхто, мабуть, не буде заперечувати: подивимось,
як ми те незаперечене європейське беремо... Колись за часів сту
дентства, в Петербурзі у мене був товариш з Кавказу. Він совісно
студіював Канта. І ось одного разу по обіді, запалюючи цигарку,
він звернувся до мене.
— Скажите, Могилянский, как вьі думаєте: вот, если зажечь
спичку и она сгорит, так пепел — зто и єсть неуничтожимая субстанция вещи ?
г
Отцю „неуничтожимую субстанцию вещи завжди нагадує
мені розповсюжений у нас підхід до незапереченого європейського •
до науки Карла Маркса. Кожний знає, що єсть економічний базис—
продукційні відносини, а над цим базисом все — лише надбудови,
і на цьому до докуки їздить... Але хто засвоїв марксизм, як науко
ву синтезу, як методу?.. Колись на початку 90 - х рок.в привезено
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поотпети Маркса й Еґнельса.
Ми, німецькі гоціяжти [ОРД екопом не лише від франВід англійської КЛЯСИЧНОЇ ПОЛ^ТИЧ о
лістичної філософії",
цузьких соціялістів, ^еяцйипв'д"стів, ЯКІ б Міцно базували
Чи ж багато ви бачили Р
і? хто з них студіював
світогляд на такому ШИР°ХУ економію хто знає німецьку ідеаліанглійську клясичнуполідич У
цілковите незнання заважає
стичну філософію? А прот ому^ _ відсталість філософського
жваво галасувати преі буру-ня маркСизму, як величезної
ідеалізму? Між тим, *с ’ вРе
досліду тих підвалів, на яких
™УсХзуСзбу?овано. Тому то під прапором нібито марксизму у
нас підносять плітки й трафаретні, зовем не наукові твердження,
що ^адую^оьв
проти нашої здорової
культури. Нагадаю вам недавній судовий процес,^ про який
всі, мабуть, читали в „Більшовику". Зубинськии, . револю
ціонер, герой громадянської війни на червоному фронті, борець
за комунізм,— і я не ставлю слова „герой" в лапки, бо Зубинськии
мав вищі військові нагороди — ордени, а їх даремно не дають, .
' так от цей Зубинський разом з тим в мирному житті був людиною,
що шукала насолоди за допомогою спеціялістки „по половим
извращениям" і на цьому шляху дійшов до злочину і злочину не
маленького, бо суд, беручи на увагу всі його заслуги, не міг йому
дати менш 8 років ув’язнення, хоч і без строгої ізоляції. Багатьом,
мабуть, відомий й фельєтон Сосновського про херсонських парті йців. Знов щось зовсім не подібне до здорової культури... В чому ж
тут річ? Я скажу вам істину, що вмирати за ідею, за комунізм
часто буває легше, ніж життя для ідеї, для комунізму, і своїм
життям крок за кроком зміцняти й закріпляти його позиції. Тут
часто людини не вистачає, бо у неї нема тієї культури, яка утворює
нову людину, формує її і яка так потрібна для нових відносин
нового життя. Я добре знаю, що не можна робити висновків і уза
гальнень на підставі лише матеріялу карної хроніки, який все таки
подає факти виїмкові... Але ж хіба кожний з вас не знає щирих
комуністів, які зовсім не пристосовані до нового життя які ска
жемо, в життю родинному живуть ще за приписами „Домостоою"?
р/пТ, ЖІІТТЯ> новий п<*ут владно вимагає нової людини! Оттут
на перший плян виступає велика ролямистецтва. Мистецтво оога-

о
£

І

„Искусство утоляет голод духовний".
П м единьім хлЄб0М жив будет человек".
пїишпрт ммгТ бьі Я Видеть чел°века, которьій с уверенностью защ щает мьісль, что сьітость живота стоит вьіше, чем широкое оазвитие ума и сердца... Нет, искусство полезно, полезио потому же,
У полезньї и другие полезньїе вещи: оно удовлетворяет за%Хриа^ЧЄ^ВЄК?’ 0Н0 смягчает его жажду, оно песет с собою наслаждение. накой еще полезности вам нужно? В общем, аксиомои является то, что к искусству относятся лиш талантливьіе
роизведения, а талант заключается в способности обагощать нас
новими зстетическими ценностями".
Якби щось подібне сказав Зеров, або я—-це було б бур
жуазно, але це говорить т. Луначарський (сміх, оплески). Дозволь
те подати ще кілька цитат.
Десняк. Знов з Луначарського?
Могилянський. Так, так, знов з Луначарського. „Сейчас прекрасное время для шарлатанов. Стоит только к любой аляповатой
вещи приклеить ярлик „пролетарский, октябрьский" и т. д., чтобьі
нашлась толпа, которая побежит за кривлякой. В зтом ужас
положення".
Жах добре нам відомий. І далі: „Теорию классового искусства
коммунисти, конечно, поддерживают полностью, но они великолепно понимают, каким безнадежньїм примитивизмом веет от наивньіх, а иногда больше злостньїх, утверждений, что вся история
искусства буржуазна, а пролетарское могут создать ’за мальїм пока
еще ростом чисто пролетарских художниковте неудачники, которьіе
с удовольствисм сгруппировались под красивім знаменем ради завоевания карьерьі, а можетбьіть, и славьі, в мутной воде революционной
бури. Коммунисти прекрасно помнят, что их учитель Маркс знал
наизусть Гомера и ІЇІекспира и перечитьівал не только Бальзака,
у которого поучался, но и Дюма, которьім развлекался". (Оплески).
Отже „естетичні цінності" не міт і говорити про них зовсім
не означає обстоювати мистецтво для мистецтв. Мистецтво існує
для людини і є тим чинником, який завжди іде за вимогами духу
часу. Мистецтво дає розвагу й насолоду, але й розвага та насолода
людські—річ цілком законна. Не можна, не слід звужувати
завдання мистецтва завданнями розваги й насолоди, але і їх не
треба з призирством відкидати. Луначарський влучно каже, що
переможний пролетаріят, що заволодів своєю країною, „хоче також
і трохи насолоди, любить замилування гарним видовиськом", а
наші Савонароли кожний натяк на насолоду трактують, як щось
буржуазне, нібито насолода може бути лише буржуазною? Насо
лода не тотожня з смакуванням. Гігієна знає велику ролю, яку
відограз в фізіології годування смак їжі, апетит, що сполу
чені з її поживністю. Це стосується й до їжі духовної.
Отже мистецтво, даючи і розраду, насолоду, і взагалі задо
волення естетичних потреб, єсть одним.з могутніх засобів для
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або сількором, або й іншого фаху, допоможе на шлях літературний
вибитись, гарне діло зробить. Але ніякої рації нема дивитись на
робкорів та сількорів, як на підготовчу клясу письменства.
Найкращим вчителем письменників завжди було й завжди зали
шиться життя, що нині може, як ніколи, владно вимагає уваги до
головного завдання мистецтва —формувати, організовувати психіку
нової людини. Але виконати це завдання мистецтво може своїмик
йому властивими засобами.

корисну для держави, але яю“ б ідність отецького відношення
Т. Щупак ГОВ°Р“^ "РО сердечное попечение") — до почикритики (колись ГОВ?РИ™ пр° пїдмоги їх першим крокам. Мені
маючих письменників, любо
критики, як такої. Отецьке
здається, що це не НВ^«ИТИЬ.^ІКДІВ літстудій, де молодь з літеВІДНОШЄННЯ це обовяз
Р
перед широким світом висту-
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“ритх“”

(„Шляхи розвитку сучасної літератури"}. — Диспут 24 травня 1925 р.
1925, Культкомісія місцкому УАН,
ст. 43 — 49)

поставитись з усією серйозністю відповідних вимог. Хто засобом
художнього слова хоче впливати на людей, той мусить орудувати
властивою йому технікою, мусить пам’ятати, що „кискусству относятся лишь талантливьіе произведения". Сучасне відношення до
художньо безсилих, але „ідеологічно витриманих літературних
творів нагадує знамените дідуся Крилова.
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Они немножечко дерут,
Зато уж в рот Хмельного не-оеруп..

Г

Коли з такими поглядами підходиш до конкретного літератур
ного матеріялу української сучасности, дехто має нахил заки
дати клясову ворожість до пролетарських письменників. Але ж,
наприклад, мені „клясова ворожість" не заважає цінити й високо
ставити Тичину, Хвильового, Сосюру, Блакитного, Йогансена...
Чому? Бо емоціонально відчуваю їх художнє слово, бо вони та
лановиті і „дають нові естетичні цінності"... Отже й негативне
відношення до тих, хто похваляється своєю ідеологією, але ху
дожньо безсилий, випливає не з клясової ворожости, але з почуття,
що вони не талановиті й до мистецтва не стосуються... Що ж
тут робити отецькому відношенню? Та й хіба ж воно можливе
відносно тих молодих, як т. Коваленко, усіх, що з ним не згодні
в смаках і симпатіях, чемно називає „слинявими ідіотами"? Най
краща ідеологія в художньо безсилому творі мертва; те чому
місце в газетних статтях, публіцистиці, наукових розвідках, такого
твору не врятовує, не робить його переконуючим. Це зовсім елемен
тарно, але хіба цього у нас не заперечують?
нпв^ГпюУп’Ии°и °РЯЧИ про л‘тератУРУ іт 1 завдання дати новому часові
тпн. н^и У’ ™ожемо обминати питання про робкорів та сіль-
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письменника над собою? І чи не треба спочатку розвіяти атмосферу
літературного протекціонізму, що молодого автора псує? Для мене
ясно, що зібрати кілька сот таких - сяких віршовиків і менш ніж
початкуючих прозаїків з сіл і хуторів, дати їм титло літераторів,
друкувати, не перебираючи їх перші, ще позад ітературні твори,,
які лише обтяжатимуть полиці книгарень,—• ще не значить утворити
масового селянського письменника. Це значить — збити з скромної
життьової стежки тисячу юнаків, прищепивши їм певність, що вони
мають те, чого справді не мають. Отже, вибагливість критики,
підвищення технічних вимог, уважне пересіювання поданого до
друку матеріялу! Без цього не обійтися: пролетарська література
може зміцнитись тільки способом добору. Тому потрібно: а) Членів
„Плугу", „Гарту" і „Жовтня" по журналах і взагалі по часописах
поставити в такі саме умови, як і письменника позаорганізаційного.
В порядку підтримання талановитих дітей села і заводу, їм можна
видавати стипендії, засновувати студії, не допускати, щоб вони
гинули з сухот і мистецької самотности, але для друку брати в них
тільки речі, варті друку. І б) критичні відгуки па їх твори зробити
ще строгішими: вони повинні писати краще, як хто інший, вони ж
репрезентують культуру майбутнього. Такий зміст вкладав я в
свої слова про потребу мистецької конкуренції. І я дуже радий, що
мої йумки всіма берегами спадаються з §§ 14— 15 московських
резолюцій („Правда" №. 1471(3078).
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Значить, не уникаймо і старої Европи, і буржуазної, і навіть
февдальної. Не лякаймось її психологічної зарази (хто знає, може
пролетареві краще вже заразитися клясовою окресленістю західньоевропейськ.ого буржуа, аніж млявістю російського „кающегося
дворянина"), освоюймо джерела європейської культури, бо мусимо
їх знати, щоб не залишитися назавжди провінціялами. І на звернене
до молодої молоді „Камо грядеши" Хвильового відповідаймо:
„Асі Гопіез! Тобто, йдімо до перших джерел, доходьмо кореня.
Розуміється, вимога знати джерела безмірно ускладняє учення.
Для письменника вже мало сільської, чотирирічки, йому потрібно
цілого „університету на дому". Але ж доки ми будемо „ліниві і
нецікаві!.. Зате знання перших джерел приведе до того, що замість
по - дитячому копіювати Хвильового, Винниченка, Пильняка, наші
прозаїки вчитимуться ще й на Едшміті та Ж. Ромен і ,^на Стендалі
та Анрі де - Реньє, на Золя і, може, навіть на італійських нове
лістах XV віку,—-і вчитимуться не тільки передражнювати їх,
а і спостерігати, як вони, і узагальнювати, як вони, і працювати
над собою, як вони,—працювати, як працював „дурень" Флобер,
по „20літ сидячи над однією повістю". Студіюваннявеликихмайстрів
завжди переймає свідомістю власноїсвоєїмалости (Роеіа зеїпрегііго),
говорив Франко, вирісши, як художник і, мабуть, забувши свою
юнацьку фразу про „дурня" Флобера — а ця благодатна свідо
мість великою мірою ослаблює ту самозакоханість, на яку хворіють
здебільшого невизнані генії". Тобілевичевський Матюша у „Суєті“
уважає себе за генія, може, тільки тому, що ні разу ще не бачив
людини, яка б вивчила до краю „Гуси" Крилова. Що з атмосфе
рою учеництва у^нас не гаразд, це визнає і цитована вже стаття
т. Щупака. „Найкращий споріб .збільшити ролю пролетарських
письменників, «пише він,—«це вдосконалити і збільшити продук
цію цих письменників".
г 7
Ці слова, як симптом виразного перелому, повинен відати
кожний , кому дорога майбутність українського слова. Але чи справді так легко удосконалити творчість зорганізованих письменників
щопро них го.орнть голова „Киї,-Плугу" ? Де гарант™ ™ =£
»е справжнє , жиро улеппл? Чи є зЦо,„ „ТєеХтоГ“і
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Але пора зібрати висновки. Такі прості вони і так давно зформульовані. Гадаю, що для розвитку нашої літератури потрібні три
речі: 1. Засвоєння величного досвіду всесвітнього письменства,
тобто хороша літературна освіта письменника і вперта система
тична робота коло перекладів. 2. Вияснення нашої української
традиції і переоцінка нашого літературного надбання (цієї думки
я ще гадаю торкнутися іншим разом) і 3. Мистецька вибагливість,
підвищення технічних вимог до початкуючих письменників.
Революція відкрила широкі перспективи українському куль
турному розвиткові. Після 1917 року не вдавалася ні одна спроба
загнати його в тісніші межі. І тепер, коли гасло українізації зву
чить повним звуком, нові суспільні сили, покликані ліквідацією
старого ладу до загального проводу, мусять нашу культурну твор
чість поставити в такі умови, щоби раз назавжди відійшли в минуле
колишні, такі влучні слова Семенка:
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Взагалі — чого я прибув сюди, в Київ?
Місто досить нудне...
І не знати, чи це ти в парк попав,
Чи десь в селі між чумаків...
Нема нічого більш прекрасного,
Як сьогоднішній день...
Я не дожену його тут,
Кожного дня я зостаюсь ззаду.
Тут, між своїми.
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Це було влучно і сильно в 1918 —.1919 р. р.» коли і в сусід
була павза в культурній творчості. Оскільки ж вірніше це тепер,
Коли у росіян, напр.,—про поляків не згадую за браком хороших
інформацій —так широко розвернулась книжкова продукція, театр,
музика і т. д. І так прикро, коли подумаєш, що нам трудно з ними
рівнятись. І то не тільки тому, що в нас менше людей і запасу,
а й тому, що у нас ще не створено відповідної культурної атмосфери.
Справді: сонце підводиться на сході і не можна не вірити, що ми
вийшли на широкий шлях історії, а тимчасом скрізь—сліди
застарілої „малоросійщини"—провінціяльности — і „галици свою
речь говоряхуть" (риса запустіння: провінціяльне місто, зачинені
віконниці, тихо,— і тільки галки кричать). І рівним шумом тужить
„не сибірська тайга", що виросла з культурного колись сосняку:
М. ЗерОв
(„До джерел". Літерат. - критичні
статті.— 1926, „Сяйво", ст. 118 —
120, 122— 123)
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ПРО КОПЕРНИКА З ФРАУЕНБУРГУ АБО АБЕТКА АЗІЯТСЬКОГО РЕНЕСАНСУ В МИСТЕЦТВІ
(Другий лист до літературної молоді)

„Ох, ви, сосни мої — азіятський край".
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5. ПЕРШІ ДЕКЛЯРАТИВНІ ВИСТУПИ
ВАПЛІТ О В ЦІ В
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Спершу два слова щодо характеру наших листів, які викли
кають своєю „стилістичною обробкою" маленьке незадоволення.
Отже, ми говоримо не про „енків", що, почавши з „садизму",
продовжили „розкоряками" з „фрачно - хатянськими" звертан
нями до тов. Хвильового (недалекий та хитрий не тільки круті.ть хвостиком, але й завжди валить з хворої голови на здорову),
ми говоримо про тих літераторів, які найшли в нашій попередній
статті „забагато лайливих русизмів". Отже, до цих, останніх, га
лантний кніксен:
— Хоч ми в інституті шляхетних дівчат і не вчились, але ро
зуміємо, що памфлет без „ядрьоних" „ізмів"—не памфлет.
Як бачите, ми не криємось:
— Наші статті носять характер бойових памфлетів... Але
не пасквільного походження, а вольтерівського. Тут, до речі,
„енко" може з полегкістю зідхнути: ми „зазирнули" до Вольтера,
більш того: зголошуємось вольтер’янцями.
Крапка.
Тепер дозвольте з „латиниці". Цебто, за просвітянською
логікою, візьмемо за медіум лорда... Зерова і викличмо дух Овідія
через ті „метаморфози", що їх перекладає непокірливий неоклясик'.
Отже, з „латиниці", певніш — з латинського прислів’я, яке
перекладі
українською мовою звучить приблизно так: —
в
— орел не ловить мух.
Це прислів’я треба розуміти не в тому сенсі, що на. городі
бузина, а в Києві дядько, а в тому, що ми, „олімпійці", ніколи б
не полемізували з гр. „енком" (бож йому цього тільки й треба!),
коли б воістину „сурйозна" просвіта найшла серед своїх ліде
рів більш письменних і менш безславних та нудних літераторів,
коли б вона свою другу невдало компілятивну статтю не дору
чила колективний творчості кількох „енків , а попрохала б
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вже знати нашій „моподій“ молоді
не плутатись в просвіт
тянській. „безвизначній" ..іі безмежнійщоб
неписьменності. Ми маємо
«а увазі тогоа ж Плеханова. От що він каже:
лл------а --- то
і3нання життя за допомогою образів4;
— „Мистецтво
то єє ппізнання
учні його додають
додають:: „в формі почуттєвого споглядання".
1 мають рацію, оо „батько російського марксизму" в одній із своїх
праць недвозначно говорить, що „красу пізнається споглядаль
ним хистом . Саме тим „созерцательним", проти якого повстає
-всесоюзна просвіта: начитана російська і двоброшурочна укра
їнська. Гут нашій, „рідненькій", слід, до речі, нагадати, що
користь пізнається інтелектом. Отже, коли вона так страждає
на утилітаризм, то замість інтуїтивного теоретизування, їй не
пошкодило б взятись за розум.
І справді: при всьому своєму бажанні полемізувати саме
з нею, ми, на жаль, щоби остаточно виясняти природу просвіти,
мусимо звертатись до російських просвітян, Бож не можна
полемізувати з троглодитами. Щодо останніх, то тут нам залишається тільки висловити свою глибоку пошану перед їхнім доісторичним інтелектуальним хистом.
Так от:
— Ми, „олімпійці", не збираємось писати трактата на тему:
„н укова естетика". Ми маємо на увазі абетку, і пишемо її тільки
том/, що змушені це робити. Бо й справді: нас, „олімпійців", які
вбачають в мистецтві великого фактора в добу боротьби за кому
нізм, які взяли за своє гасло: „хай живе нове мистецтво", нас,
„олімпійців", тривожать той ревізіонізм в марксистській естетиці
і ті ліквідаторські н '.строї, які останніми роками виросли в чи
малого „напівбогданова".
Історія цієї справи у нас, на Україні, давня. Почалось зі
славетного пролетк/льту й продовжилось безславн ім кінцем панфутуризму та розквітом так званого „октябристського напостівства". Ще року 21 один із „олімпійців", саме Хвильовий, як
„дон - квізадо", оголосив похід проти пролеткультизму. Це було
в той час, коли пролеткульт був, так би мовити, господарем ста
новища, божком. Тоді „олімпійцеві" не хотіли вірити. Тепер, зда
ється, повірили,та...на жаль, не розуміють, що й „октябристський
напостизм" і „октябрська" плятформа з українськими виправками
та додатковим іиііі ТгиНі —та ж сама напівбогданівщина, що
й проти неї так завзято боровся Ленін.
І справді: обвинувачуючи нас в „попутництві", не розуміючи
того, що „попутнлцтво" по суті є прояв зоологічного націона
лізму (неньки чи матушки — однаково), що воно зовсім не доктор
Тагабат, не „Кіт у чоботях", не анарх, не Огре,—наші опоненти
остаточно заплутались і проморгали одну „прописну істину .
. всім їм іигаге іп уегЬа та^’зігі („божитись словами вчи
теля" Лейна в цьому випадкові), але всі вони від однієї неньки.
Хоч це й дивно, але всі вен і „однакові": і напостовці, і лефовці,

аКпшгятіп" шо вміють із так званого „пролетпринаймні веселу бутафорію на

*

виступити ще раз. Бож цілком спРаве^во думать „енки ,
ЩО їхні без кінця „вбогі статті^ стали для нас за „кват рку ,
куди ми й подаємо свій слушний голос.
II
Коли вам трапиться висловлюватись перед авдиторією, що
виховала себе на гопаках, ви, раніш, ніж згадати якусь комету
Енке, візьміть під сумнів стару заялозену істину, поставте її на
голосування і ухваліть:
— Приймаючи до уваги, що Коперник був пролетарського
походження, зібрання, „енегрично - фукцируючи , констатує:
констатує:
земля, і справді, крутиться навколо сонця.
На жаль, ми не виносили подібних постанов перед тим як
здати до друку свою попередню статтю, і тепер мусимо поверта
тися до абетки пролетарського мистецтва, щоби „ухвалити" її.
Гадаємо, що після цієї процедури всі і все зрозуміють і — го
ловне — ясно стане, чому Европа, а не просвіта. Гадаємо також,
що наша абетка збентежить „молоду", молодь, і вона поставиться
критично до тих привабливих „прописних істин", які проповідує
„енко". Бож у попередній статті ми вияснили наше розходження
з „другою енерацією", а в цій беремося вияснити ті пункти, в
. яких ми ніколи не зійдемось з просвітою.
Що ж таке „мистецтво взагалі", питають „олімпійці", по
чинаючи свого другого листа.
Щоб відповісти на таке запитання, не треба бути теоретиком:
— „Мистецтво взагалі"—то архи - специфічна галузь люд
ської діяльности, шо намагається задовольнити одну із потреб
„духу" людини, саме любов до прекрасного.
Таке, на перший погляд, вельми естетичне визначення після
деяких альґебричних маніпуляцій над ним набирає цілком бла
гонадійного вигляду. Тут справа в підставках і в ідентичності
Що ж в цій засаді може нас збентежити?.. Не що інше як
„любов до прекрасного" та ідеалістичний „дух". Коли ж ска
жемо, що красу, за Чернишевським, ми ототожнюємо з життям
то и наше визначення наполовину зматеріялізується сконкое-

взагалі": Ми
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мистецтва^ методи будуванНя життя".
свого ідеолога Чужака, що
Взяти б цьому кагалові за
(„созерцания"), проти
так завзято бореться проти споглядання
плеханівського визначення мистецтва
' - „яко методи пізнання
рінської „систематизації
Бо й справді: ш во нігР^^стовської „емоціонально^ази"-авсіХв’они проти ще. багатьох, проти „ідеалізму",
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ПРОТАлеСякаОїж Є?™естетика? Бож сказати, що мистецтво є
метода будування життя", значить сказати вельми багато для
Нас їімпійців", і нічого не сказати для „молодої молоді.
Що’ж вони під ЦИМ розуміють?
Ми не маємо можливосте вдаватися у детальну критику цієї
вінегрети, ми візьмемо їхній оснівний аргумент проти плеханівської естетики, розберемо його і покажемо їхнє справжнє обличчя.
— „Принцип обезволений (пише Чужак) заложено в самій
природі старого мистецтва".
Обезволення? Це, очевидно, тому, що старе мистецтво при
пускало момент споглядання?.Того самого „созерцания", проти
якого інтуїтивно воюють „енки"? Ми розуміємо: споглядання
завжди було категорією „пасивного" порядку. Але чи не скажите нам, чому це ж таки старе мистецтво було великим пози
тивним чинником в розвиткові суспільства? Чи воно обезволю
вало тільки пролетаріят? Так ви про це нічого не говорите. Ні,
ви маєте на увазі його негативний вплив на всяку психіку. Ви га
даєте, що епоха мистецького відродження теж обезволювала своє
суспільство, що Пушкін був чинником консервативного порядку,
що Вольтер зіграв негативну ролю в прогресі, що Мікель - Анджело ні чорта не вартий, що „облако в штанах" теж обезволює.
.Чи може ви гадаєте, що „принцип обезволення" не є самим
фактом? Тоді ясніш говоріть. Бо, на наш погляд, дуже ясно ска
зано. Ви відкидаєте „пасивний" момент споглядання — відціля
ваше обезволення. Вас розуміють своєю дрібнобуржуазною
природою і наші „енки". Але ви забуваєте; що воно, споглядання
завжди носить в собі під машкарою пасивносте іийвищу активність’
Найвищу динаміку, бо воно є „пізнання життя".
Такий
основний
аргумент лефонапостівства. І коли поиливимось
до нього
ближче,'побачимо:
Р Д
Під
„методою
будування
жиптя"• ховається
стільки лікбез,"й.ХГ
кГ™
Р""“
' —«•«
.червоній"неиашкарТ

естетики

Німецьке Т°п-Гстецтва’ „ревізіоніз« плеханівської

И"й лісгуллт ранЛ „0,0і,
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економічної політики він цілком1 задоволений, він її не хоче
мислити, як певного етапу диктатури пролетаріяту. Для нього
наше „всерйоз і нідбвго" ототожнюється з вічностю, бо „неп"_
його кінцева мета, його ідеал. Він хоче будувати життя „по образу
своєму й подобію"—тихе, самоварно - канареєчне з пивною під
боком. Для нього „червоне" становиться символом „ларкових
карнавалів і тієї блідо - рожевої республіки, що до неї він дійде
без всяких вибухів, що ім’я їй: Франція. Він, непман, не допу
стить, щоб робітничий аванґард пізнав всю складність перехо
дового періоду за допомогою своїх художників. Це ж підготовка
до нових боїв! І раит’є запевняє: то—виграшки, читай—„капітал".
Чекай світової революції, я нічого не маю проти. Але покинь аналі
зувати сучасність. В твоїх же, мовляв, інтересах будувати економічну
фортецю, а не ширяти в ефірах. Споглядання, „созерцательность"
нічого не дають, бо вони приводять до^ „контр - революційних
висновків".
І тому зовсім не дивно, що вчорашній „жужу", тип із кон
центраційного табору, якийнзбудь денікінський прапорщик
Смердипупенко береться ревізувати марксизм і голосно обвину
вачує Троцького в контр - революційності. Як же: він тепер рево
люціонер—хіба ви не знали? Хіба він не вчить вас: „будуй життя",
покинь його „пізнавати і споглядати". Він цілком червоний.
Чуєте? Червоний!
Це така тонка софістика, таке безвихідне павутиння, що в нім
не тільки „молода" молодь плутається, але й Чужаки. І справді:
кому спаде на думку, що ми, „олімпійці", будуванню життя без
лапок не протиставимо свого, певніш, плеханівського, „пізнання".
Кому спаде на думку, що:
— Будування життя в його всесвітньому маштабі ми мислимо,
і цілком справедливо,тільки через пізнання його і, очевидно, че
рез споглядання, без якого не може бути пізнання.
Кому спаде на думку після непманівської софістики? Одна
справа збудувати кілька кооперативів (за це ми не тільки голо
суємо, але й самі засукаємо рукава) і зовсім інший смак,поди
витись в перспективу й не на саму свою „неньку" а на майбутнє
пролетаріяту, на майбутнє всієї людськости. І не тільки подиви
тись, але й намітити деякі шляхи для дальшого етапу. Тут самим
„будуй" нічого не зробиш, як нічого не зробиш і ;,лєвим рєбячеством".
Тут і йде нам на допомогу плеханівське „пізнання^..
От чому новий рант’є протиставить йому своє „будуй". Він
добре розуміє, що мистецтво — великий чинник у розвиткові
суспільства (це не Чужак) і він додає до нього ліквідаторську
консервативну доктрину:
и
— ,Мистецтво як метода будування життя .
З нього естет поганий, не дарма художники, артисти, му
зиканти так ненавидять сучасну авдиторію. Це той великий оур201
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апп Млііяпта ■ не той новий рант є, який діє

жуа, що дав Бетговена, МоіА Р> ’
слухатл, а показати свої
до театру не симфонічну °Р‘< Р\коштовне, але без всякого
мамуловаті перстень своє стР™а™ „. посопіти носом. Це не
смаку зроблене, вбрання, іВД®
історичиої арени, зігравши
той великий оуржуа, що сходить
Р
,
відсталої
свою велику ролю,-це дрібнобуржуазний
дрібнобуржуазним ранте
рант’є з~ відсталої
країни.
,
й ••його
Але цей рант’є розуміє свої інтереси — відціля
ь™
. м1 миотецька доктрина і „будуй без пізнання", цебто ліквідуй ми-

СТ ЦІ тому зовсім не дивно, що всі ці „лєфи" (по суті „прафи ),
напостівці, „октябристи" і т. п. зійшлись на цій доктрині. Хотіли
вони цього —не хотіли, але вони стали ідеологами нашого непмана. Не всі й так звані анархісти припускали свою залежність
від куркуля.
Всім їм треба пригадати пораду Плеханова:
— „Щоб розібратися в тому, що я називав живим одягом
ідеології, треба мати талант або, принаймні, хоч почуття худож
ника. Тим корисніш таке почуття, коли ми беремося визначати
соціологічний еквівалент мистецького твору".
Всі ці „прафи", напостівці хворіють на очі, і ім’я їхній хво
робі— пресбіопія (стареча далекозоркість): їм здається, що вони
бачуть далеко, але це тільки ілюзія, бо даль вже не хвилює їх,
вона для них темна, мертва пляма — і тільки. Зате вони нічого не
бачуть під своїм носом.
Так ми розшифровуємо „червоне" визначення. Так ми ди
вимось на „мистецтво взагалі". Може, й тепер не розумієте, що таке
мистецтво ?
Тоді дозвольте іншими словами, популярно:
— Коли просвітянин стоїть на вигоні, де заходить боже
ственне сонце—він, вбираючи легкий кізячий димок, почуває,
що йому якось не по собі. Він сідає і пише лантух віршів чи то
оповідань про вишневі садки і — головне — про „хай живе навіки
червоний неп!" і несе їх до міста. В місті виясняється: твори не
годяться. Це значить, що його, за „енком", „комплекс рефлексо
логічних відоивачів" (от бачите, тов. Маифете вашу статтю таки
вчитали!) —так от цей „комплекс" в стані примітивності!. Але
просвітянин цьому не вірять 1 приймає „октябрську" плятформу
енкі" ПІД1ИШЛИ ми до ДРУГОЇ зад. яка мусить розчарувати

™рчїааа~ їрА™?»™’;з'*”8, ’р':р™«а” »»■»
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а друга психіка, і говорячи про психічне явище, ви не минаєте
й абстракції. Ви скажете нам, що'це агітація за „зверх-людину" 9
А ми вам відповідаємо:
7
— А Ленін, а Маркс, а Ньютон, а... а...— хіба це звичайні
люди. їй може ви гадаєте, що вони нічим не відрізняються від
просвітянина. Даремно. Історію, звичайно, роблять не вони —
маса, не герої, а кляси. Але ми б були кешеньковими матеріялістами, коли б побоялись ваших неписьменних закидів в ідеа
лізмі. Марксизм тим і відрізняється від „панікьорства", що він
завжди прямо дивиться правді в очі. „Зверх - людей" нема, але
є яскраві індивідуальності.
Цього цілком досить, щоб не поспішати з дешевими фразами
про „октябристське" колективне мистецтво з претенсіями на пре
рогативи в цій галузі.
Але нас не стільки цікавить у цьому разі теорія, як „практика".
Ми гадаємо, що художника і без Фрейда можна пізнати (хоч по
читати його, Фрейда, й слід). От вам, як пізнає його той же Плеханов. Цитуємо:
— „Коли письменник, замість образів, оперує логічними до
водами (бачите, очевидно теж за Шпенглером), або коли він свої
образи видумує для доказу певної теми, тоді він не художник,
а публіцист, хоч би він писав не розвідки і статті, а романи, по
вісті і театральні п’єси".
Слухайте! Слухайте! Слухайте! Чи може й тепер не чуєте?
„Треба бути об’єктивним у процесі художньоїтворчости і суб’
єктивним в оцінці громадського руху" — так вчить нас перший
фундатор марксистської естетики. 1 коли нас просвіта примушує
оспівувати той громадський трактор, що ним завідує недавній пра
порщик Смердипупенко, то ми кажемо:
— Смердипупенками підтримуємо, бо він допомагає нам відбу
дувати господарство, але поеми про нього ми не утворимо: поперше — ми хочемо оспівувати не „трактори", а людей, подруге —
Смердипупенко для нас одіозна фігура і, потрете „не всяку
твір". От що каже з приводу
ідею можна втиснути в художній
_
цього англійський критик мистецтва Рескін:
_ „Дівчина може співати про загублене, кохання, але скупердяга не може співати про загублені гроші .
Словом, за просвітянською послідовністю:
— Мистцем треба народитись (пазсипіиг роеїае...), бо ніяка
„октябрська "плятформа в цьому разі ніяк не врятовує. (Яким
жах! Правда, товариші „хапи", „лапи , „мапи .).

ПІ
Що ж говорить про мистецтво взагалі наш високовчений
„енко"? Та й чи говорить він про нього?
Тут ми примушені козирнути колективному творові просвіти :
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г_ пробачте нам, товаришу Пилипенко але^тр^в^
що ваші підкожушні мешканц ,
еІ?ОНОмічної аналізи сучасвола за роги і не почалидвоє; ста™|еко юмічно
ного села, як зробили це ви 18-го цього
’’ЕВРЯкеа ж дає визначення просвітянин „мистецтву взагалі".
шмоловши т и мїшки гречаної вовни про те як дивиться на
цю штуку Хвильовий і „одні", натякнувши на своє новаторство
без душевного шабльону" (ну й типус!), визначає він та^
^”отже цей самий „енко" каже—кому виключно Шпенглер
Бахом і Моцартом, а кому й вони й Остап Вишня и Богуславський
червоними маршами. Я тримаюсь всіх!"
гтл„ІЛ
Ще раз'умри, просвіто — далебі краще не напишеш. Поки
справа йшла про погляд Хвильового, „енко", поставивши перед
собою завдання вияснити „прописну істину", плутав, як хотів.
Коли ж справа дійшла до його власного погляду на це „мистецтво
взагалі", він спершу здрейфив... Потім подумав і вирішив: давай
спекульну на Вишні та Богуславському. І спекульнув.
А втім, ми його за це не обвинувачуємо:
— І справді, що йому робити, коли його ерудиція ввійшла
в рямці двох брошур: „октябрської плятформи" й „промови Леніна
на ПІ Всеросійському з’їзді комсомолу".
Але все таки дозвольте, друзі, кваліфікувати цей .факт
як безпардонну розумову вбогість, що її й близько не можна допу
скати до теоретизування нового мистецтва. Дозвольте сказати,
що слюсар — слюсар, і коли він не знає, що таке „мечик", то його
женуть у слюсарну студію, де він, напевне, не буде збирати нафтянки. Отже й художник — художник, і коли він не знає, що таке
мистецтво, то запропонуйте йому поїхати хоч би до Брюсівського
інституту і не виводьте його на глум. Бо й справді: коли справа йде
„про високе мистецтво",тоді геть абстракцію! Коли ж дійдемо до
абетки, то тут „дайош" інтуїцію: мовляв, і без абетки обійдемось,
наше соціяльно - просвітянське Походження не схибить нас.
І цікаво нам:
Невже таки вся наша „молода" мододь так безвихідно
слабує на інтелект, як цей немолодий „енко", що намагається
репрезентувати її?
гимкїіо 1 ти.ся?у разїв
~ скандальне непорозуміння цей
симбіоз „енків з нашою молоддю. Бож з такою убійчою логівилазити в часописи тільки безсмертна, нахабна просвіта.
Бож не дарма група так званих „молотівців", прийнявши напп/
Сна^мл^,ась‘1ЩЮ, Й Д°СІ НЄ спромоглася відповісти нам. (А вона ж

Яіипшї" ^ппі аТОГРаФ1чНОЮ швидкістю видає ярлички ,;кваліпоо^ип Лгп п а£ТЬСЯ Тільки сісти на ВИШІІЮ’ заплющити очі
т, маРі ЇпПрпр , ува-ти,як С010вей па провесні... поки підійде форР У клітку, що її призначено для невдачників.
и все це розуміємо. Але ми пам’ятаємо й пораду Чехова:
коли дитина народиться, то її перш за все треба вибити,
приказуючи; не пиши віршів і оповідань, бо будеш лодирем.
. ми маємо досить громадської мужности одверто сказати це,
і віримо, що наша гірка правда, кінець - кінцем, не завтра, так
позавтра прииде-ться більш до смаку „молодій" молоді, ніж просві
тянські „прописні істини". То нічого, що „енко" тримається кобиляк і задрипанок, які наводнили нині великі міста.,То нічого,,
бо вдумливе студентство вже зрозуміло нас і знає, що ми, говорючи
про „сатану в бочці , мали на увазі лодирів „з гитарою під полою",
які слідком за незаможницькими дітьми потягли до городу свої
стрічки й лантухи з віршами.

^Ми прекрасно розуміємо, що наша позиція вельми невигіпил
З одного ооку, так званий октябпмгтгки-ил^
невигідна,
загодував молодь своєю смачною кашою, що вона” вже
ТаК
про „собачу ідеологію" (напостівський Лілевич)

Але йдемо далі! Йдемо до просвітянського визначення мистця.
— „Я називаю (каже „енко") художником того міщанина
„обивателя" який в рівні з ходою розвитку кляси - переможця
зумів дати суспільству корисний твір".
В тім то й справа, що його не можна назвати мистцем, бо,
на жаль, він не дасть корисного твору. Бо мйстець, який йде в рівні
з ходою розвитку кляси, перестає бути мистцем. Марксизм не був би
марксизмом, коли б він не будував свою теорію на досвіді минулих
віків. А минуле каже:
*
— Справжні мистці, як мистці, завжди попереджали свою
клясу і ніколи не йшли з нею в рівні. Інша, вибачте за вираз,
теорія не тільки профанує пролетарське мистецтво, але й стано
вить глибоко консервативний чинник у розвиткові суспільства.
Не треба плутати понять: одна справа лікнепа, а друга—мистецтво..
Наш пролетаріят ще й досі з більшим задоволенням дивиться на
халтурну „сатану в бочці", ніж на курбасівську постановку. Але
це зовсім не значить, що той, хто напише червону „сатану в бочці',
буде мистцем. Він теж халтурщик. І зовсім не випадково, що велику
частину так званої агітаційної літератури писала безпринципна
міщанська напівінтеліґенція, яка нічого немала і не має,з пролетаріятом. Тут зіграла ролю не ідеологія, а простісінький гонорар.
Безперечно — і червона „сатана в бочці найде свою поличку.
Але розцінювати її можна не як „революційно - мистецький факт ,
а як факт, на кращий випадок, „революційний . Одна із ознак ми
стецтва — це його нестримний вплив на розвинений інтелект.
Отже, коли наш лікнеп зробить своє діло серед нашого пролетаріяту,
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„„ „т ппп нього ми зараз будемо
тоді те пролетарське мистецтво, ї, Р
-СТИНу 5уде могутнім
говорити, воістину суде твориіт у.поведе ЇЇ до ненависних про
чини іком в розвиткові людсько
„ ни" де зустріне людину

“ЙЇЇ5ГМ.ріт, шо’тм н» гранях „єВІДОМИХ віків".

Як же ми дивимось на пролетарське мистецтво?Як трактуємо

ШЛЯКілЙьк7роківИтому група невідомих літераторів зі своїм вчителем ВолХиром Коряком випустила „універсала - проголосила нову еру в мистецтві.
— Були там „олімпійці"?

■1 ь

IІ
11

— Відповідають вони за цей історичний документ?
— Відповідають!
м
,
Цей перший революційно - парадоксальний памфлет різко
одмежовував старе мистецтво від нового і оув одним із перших
предтеч великого азіятського ренесансу.
Ми знаємо, що наша остання фраза викликала усмішку не тільки
на устах скептиків, але усміхнувся навіть Коряк.
Отже до Коряка:
— Дорогий товаришу Володимире, порох є ще в романтич
них порохівницях і Дон - Квізадо живий. „Жив Курилка!". Бо,
на жаль (чи може на радість?),життя без його не обходиться,
а мистецтво — так це тільки й поглядає на сервантесівського героя,
•бо без його допомоги ніяк не рушити вперед.
Чи може ви згадали повстання проти вас?
Тоді відповідаємо: погані ті учні, що,бачучи помилки свого
вчителя, не пішли проти нього бунтом. Словом, як Аристотель:
„ми любимо Платона, але більше любимо істину".
Отже, гряде могутній азіятський ренесанс в мистецтві, і його
предтечами є ми, „олімпійці". Як в свій час Петрарка, Мікель Анджело, Рафаель і т. д. з італійського закутку запалили Европу
огнем відродження, так нові мистці, з колись пригноблених азіятгптЛг?аіН’Н0В1 МИСТЦІ'К0МУнаРи, що йдуть за нами, зійдуть на
гору Гелікон поставлять там світильник Ренесансу і він під
дальній гул барикадних боїв, спалахне багряно - голубим п’яти
кутником над темною європейською ніччю

ТІ, які з головою поринули в утилітам™
Р
Бож навіть
ючи просвітянське мистецтво, спльовують’у біЛ < НИ’ перегортаЦе ж про них Гайне сказав:
У ь У оік і зідхають тяжко.
8іе ігапкеп Ьеішіісй \Уеіп
Бпсі ргесіі^еп бНеШІІсії \Уаз8ег.
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вино, і публічно прогюві-

_КгД^пн^ми
МИ дивимось
^'вимоен на пролетарське мистецтво?
звичайно не 6члРМаПЛпИ0НН1'ІЙ раз ~про його ю,ясовість ми,
Ііпчге- ня пппписиа’- Поі1^рше: не робота для просвітян, поЇЇипш НптРРо°,о”СНа Істина стала ДЛЯ нас заялозеною, без кінця
ясною Наше завдання вияснити художню природу, його вступного
періоду, час, перспективи останнього
У
Перш за все:
— До мистецтва,—як каже Троцький,—треба підходити,
як до мистецтва. Отже, пролетарське мистецтво має всі ті ознаки
ще и „мистецтво взагалі".
Але чому ж воно зветься пролетарським?
А тому, що кожна кляса, що відограьала ролю в історії, кожна
епоха вносили в мистецтво щось своє, що відповідало їхнім озна
кам. Нині головну ролю бере на себе пролетаріят, який і творить
свою художність. Тому й пролетарське.
От тільки кепська справа з ознаками. Частина наших опонен
тів гадає, що пролетаріят має ознаки „його же царствію не буде
кінця , а тому й мистецтво його мусить дорости до спокійних,
зрозумілих, фундаментально - пролеткультівських „червоних"
романів. Друга частина, до якої належить і Троцький, взагалі
заперечують пролетарське мистецтво на тій підставі, що пролета
ріят, мовляв, не встигне утворити своєї художности до переходу
в безклясове суспільство.
Про перших ми будемо говорити далі, а для других скажемо:
— Коли гармати говорять — музи мовчать. Це так. Але ре
волюція, як показує нам дійсність, не носить перманентного ха
рактеру. Епоха горожаиських воєн почалась, але вона буде мати
чималі „передишки" то в одній, то в другій країні. Отже, в час
цих „передишок" і буде творитись мистецтво переходового періоду,
що його ми називаємо пролетарським. Воно стане за глибоко революційний чинник, за глашатая ідей своєї кляси, воно буде
тим, чим був для своєї епохи Вольтер, чим був для середньовіччя
Дайте. Не треба забувати, що мистецтво — архи - специфічна
галузь людської творчої ДІЯЛЬНОСТІ'!, і тому розглядайте його,
як „архи" і не плутайте його з загальною культурою. Говорити
про пролеткульт, про пролетарську культуру — говорити аосурд,
бо клясова культура, цебто сума всього утвореного зусиллями
господаря становища, має консервативні тенденції: вона переконує
клясу в одвічності нескінченосте його диктатури. Мистецтво ж,
будучи чуйною, сторожкою, ідеологічною надбудовою, звільняється
від цих тенденцій. Для пролетарського мистецтва принцип оезклясовости безперечно зрозуміліший, ніж для інших галузей творчої
діяльности Більше того: приймаючи на увагу, що навіть у оуржуазній художній творчосгі були елементи
визвольного прагнення, мистецтво взагалі
р р
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-Отже пролетарське мистецтво, яке ставить своїм завданням слу
от’ клясТшо бореться за безклясовість, ні всякім разі не будевідогравати консервативної ролі.
Але чи встигне воно розквітнути і
Ми гадаємо—встигне. Будучи емоціональною категорією, воно
знаходить прекрасний ґрунт в епоху горожанських сутичок. Саме
в ту епоху, коли теорія боротьби за безклясовість стає ділом, коли
це діло мислиться, як революційний патос, відвага, самовідданість,
упертість, навіть... і навіть фанатизм. Це поперше. Подруге.
— говорячи про азіятський ренесанс, ми маємо на увазі
майбутній печуваний розквіт мистецтва в таких народів., як Китай,
Індія і т. д. Ми розуміємо його, як велике духовне відродження
азіятськи відсталих країн. Він мусить прийти, цей азіятський рене
санс, бо ідеї комунізму бродять примарою не стільки по Европі,
скільки по Азії, бо Азія, розуміючи, що тільки комунізм звільнить
її від економічного рабства, використає мистецтво як бойовий
■чинник. Отже, гряде новий Рамаян. Азіятський ренесанс — це
кульмінаційна точка епохи переходового періоду. І спиратися на
азіятську економічну відсталість нічого. От що говорить, з приводу
цього, Маркс:
— „Щодо мистецтва, то відомо: певні періоди його розквіту
ніяк не відповідають загальному розвиткові суспільства, від
ціля й — матеріяльної основи останнього".
Брати тут короткий термін не доводиться. Без всякого су*мніву:
— Пролетарське мистецтво має час розквітнути.
А втім, чи можна його назвати пролетарським?
Ми гадаємо — можна. Справа, звичайно, не в термінах. Але
.дозвольте з Енгельса:
м— Кляса, що буде головною матеріяльною силою, буде, в
той час, і головною духовною силою".
І далі:
— „революційна кляса виступає не як кляса, а як представник всього суспільства".
Отже, хоч це й дивно, а пролетарським мистецтвом назива
ється сума різних гурткових мистецтв, часто з плутаною ідеоло
гією що в них так чи інакше виявляються ідеї епохи, ідеї мо
лодої кляси, яка виходить на історичну арену. Хоч це й пара
доксально , але нащадок, що кине ретроспективний погляд в наші
якогось .червового” „сяка” не побачить, а от той же си
”н ХвокХТ”
я™
І-“ -»ахли.іш-усьо?оВін, нащадок, його „дідусеву творчість" буде трактувати
ЙчЗусь-'ЇГиТЛчГ’"”' "Р«»™рського’миХІа! Бо
кінцем зробить його своїм. Трїзкятись'він бчае^я^'
КІтц‘“
Пійця" Тільки тим, ЩО він не мав ті>ї ЛпрпОУ
Д ягагось ’’0ДІМ’
решшя „ового мистецтва, яко» горі,Є"'ЕХ°\В йот* К
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парнасцями, але »«.
як іі останніх
останніх „е «„„а
Поділ на ,,ноп„н"к“Т? о ї'' її’™
“«УРЖуазнИм.
допомагає інтелігенції пепехочпппгп пЛЛЬКИ пр.^І<тичнУ метУ: він
політично - економічній ситуації А ПРРІ°ДУ Р031бРатись в складній
цькій ретроспекції СИВИЙ ДІДУСЬ'^ штВ Та,< бИ М0ВИ™’ мистевін виробляючи » г’Л;
Д дусь - ЯІ< ..попутник", зникає. Бо
й від ознак того
„ПСИХІ,<У СВ0ЕІ епохи, скоро звільняється
ліянтлх нової ууЛТЄЦТВ-а’ Що На иьому В1Н Виховувався. В фонйкі" буде шукати В
ТВ°РЧОС™ майбутній історик „попутника суде шукати з м кроскопом.
7
Але чи мислимо ми пролетарське мистецтво, як єдиний ХУ
ДОЖНІЙ моноліт? Відповідаємо: „ні"! Воно залежить від тих же
законів розвитку, що й буржуазне. Школи, напрямки - Іе його
етапи, що повних воно, буде йти до вершин своєї досконалосте.
Епоха європейського відродження забрала більше століття Ве
ликий азіатський ренесанс простягнеться безперечно на кілька
століть... Навіть в тому випадкові, коли всесвітня соціяльна ре
волюція скінчиться, „позавтра", бо барикадні бої зі старою пси
хікою не стихнуть і в 23 столітті. Отже за цей час мусить виник
нути не одна школа й не один напрямок. Отже, балачки про
„абсолютний реалізм пролетарського мистецтва, на наш погляд,
цілком безпідставні. Азіятський ренесанс буде характеризуватись
кількома періодами. Періоди буде характеризувати той чи інший
головний художній напрямок. Пролетарське мистецтво пройде
етапи: романтизму, реалізму і т. д. Це — замкнене коло законів
художнього розвитку
І коли тепер ми запитуємо себе, який напрямок мусить ха
рактеризувати і характеризує наш період переходової доби, то
відповідаємо:
— романтику вітаїзму (уііа — життя).
Нині наш період кидає всі свої сили на боротьбу з ліквіда
торськими настроями щодо мистецтва. Сьогодні наше гасло: —
„уііа!“ Ми прекрасно розуміємо, що пролеткультівський лефовський (він же „прафовський"). псевдоклясицизм незалежно від
себе відограє ролю ідеолога нового рант’є. І ми беремося за кли
нок романтичної шпаги. Як у свій час французькі парнасці, перші
реалісти і т. д. Гот’є, Лекон - де - Ліль, Бодлер, Флобер пішли
походом проти різних Ожьє, що так реально оспівували канареєчного буржуа, так ми, „олімпійці", не можемо мовчати, коли
бачимо поруч себе бездарних, симптоматичних „енків .
Але ж дозвольте, скажуть нам: ви читали,та не дочитали:
хіба ваш учитель естетики, Плеханов., розібравши французький
романтизм, не зробив висновку, що він носить в собі архибуржуазний характер? Хіба Троцький, з яким ви теж деколи по
годжуєтесь, не прирівняв його до Містики? ~
Відповідаємо: все це так. Але ми знаємо й те, що в ^Німеч
чині романтизм зіграв напівконсервативну ролю, а у] Франції
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зовсім навпаки хоч він і був архибуржуазним, бо там він привів
Хтентво до реалізму, який показав нам справжню природу
всюди він однаковий і не всюди відограє
туРсаму ролю. Ми гадаємо, що психологія пролетаріяту за да
них історичних умов відповідає нашій романтиці. Ми іадасмо,
що навіть консервативний песимізм романтика прогресивніш від
Дюма - сина. Ми, нарештіугадаємо,
що утилітарний підхід до мистецтва має на увазі не тільки при
хильність до громадського порядку, але й до громадського ідеалу.
Це, коли не помиляємось, перефразовка того ж таки вчителя
естетики. „Французькі романтики не симпатизували соціялізмові — і тому вони були практично беззмістовними". Крім того,
ідеалізм художника не можна ототожнювати з ідеалізмом полі
тика: коли політик має справу з реальною економікою, то худож
ник, виходячи з тієї ж економіки, має справу з іритацією (хво
робливим роздратуванням) і безплотними образами. От що іще
раз говорить Карл Маркс про мистецтво:
— „громадський розвиток, який виключає міфологізування
природи, який вимагає від художника незалежної від міфології
фантазії, не міг би ні в якому разі утворити ґрунту для грецького
мистецтва".
Міфології? її вплив на фантазію? Міфологізування природи? ’ .
Так це ж, скажуть „октябристи", ідеалізм, від якого недалеко
до романтики.
Правда, друзі! Тому то ми й мислимо на сьогодні романтику
вітаїзму. Цебто — мистецтво бойового етапу переходового періоду.
Бо це зовсім не червона просвіта. Знову повторюємо—найсправжнішими ліквідаторами пролетарської художньої штуки є „октяб
ристські" „упростителі", вульгаризатори. В Росії, під натиском
матушки Калуги воно виродилось у „фабричні гудки й труби",
у нас — вироджується^в „трактори й плуги". Просвітяни „по
пивають на лаврах", „будують нове життя", зовсім не почуваючи
й не бажаючи почувати світової катастрофи — епохи горожанських воєн.
Пролетарське мистецтво наших днів — це Марсельєза, яка
поведе аванґард світового пролетаріяту на барикадні бої Романтику вітаїзму утворюють не „енки", а комунари. Вона,
як 1 всяке мистецтво, для розвинених інтелектів. Це сума нобпіній17 пЛЯДаННЯ’ Н0В0Г0 світовідчування, нових складних ві3 Украши вХХт/ЄРШ0Г° ПЄРІОДУ азіятсІ™ Ренесансу.
■з України воно мусить перекинутися у всі частини світо й ні™
грати там не домашню ролю, а загальнолюдську
У
Отеє,’ ї?хуЕНяИппИпп1ТаїЗМУк~Д()би г°Р°жанських воєн,
молодої кляси 1 пролетаріятуДа °°ИОВИЙ ідеалізм" в лапках
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Але тут же ми попереджаємо:
— коли ми надаємо свойому мистецтву бойового значіння
шової30бо'іГовоҐ3"^'Т Щ<?тМИ Р03уМІЄМ0 Під ним той потік В‘Р^пнтпп’і’ї п°іак гРаФоманії, який пробіг нещодавно по нашій
-теріїторі . Щоб творити справжнє бойове мистецтво, треба відчу
вати свою епоху, треба знати, на що вона хворіє. Ми, наприклад,
одну Тичинівську „Бурю", або одну Йогансенову „Комуну" не
проміняємо на всі вози віршів, що риплять до города по вели
кому тракту. Ми, наприклад, одну щиру новелу не проміняємо
на всі просвітянські лантухи оповідань.
Ми, „олімпійці , не тільки відчуваємо запах наших днів,
але и аналізуємо всю складність переходового періоду.
Наше гасло — бий і себе й інших „свинею". Будируй су
спільство, не давай заснути. Наше гасло — вияви подвійність
людини нашого часу, покажи своє справжнє „я". Це тобі дасть
можливість іти далі, бо, коли ти не просвітянин, ти підеш у про
тест проти того ладу, який виховував тебе, саме — проти ка
піталізму.
Але тут нам закинуть ядовитою іронією одного з „енків":
— Який же ти революціонер, коли в тебе „кололось „я"?
Відповідаємо з задоволенням і саме про коли:
— коли ти просвітянська колода, то, звичайно, без сокири
ще вік пролежиш. Але коли ти людина, то „буття визначає твою
свідомість". Тебе, як каже відомий і непоганий марксист, „не
врятує й архи - пролетарське походження". Коли ти революціо
нер — ти не раз розколеш своє „я". Але коли ти обиватель і слу
жиш. припустім, у якомусь департаменті, то хоч ти об’єктивно
й маєш тенденцію бути царем природи, але суб’єктивно ти — го
голі вський герой. Справа тільки в тому: чи бути тобі Акакієм
Акакієвичем, чи держимордою. Тут маєш вибір.
Така, як бачите, складна ситуація щодо пролетарського ми
стецтва.
Як же його трактує „енко"?
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Перш за все він „цитнув", як і треба було чекати, Леніна
за тією брошурою, що про неї ми вже говорили, і, сказати до речі:
дуже не на свою користь. Але така вже просвітянська логіка.
Скажи про ленінську „закономірність розвитку пролетарської
^МоМ”
КОЖНИЙ н.нажнтьеи аикли-
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скільки тих цитат можна навитягати. Цілі
брошури: Краще
ДТииота хапанина (чи не від „хана"
пішла ?)”шкіллив|ш за все’леііів. очевидно, мав на увазі - повіот.
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й 10 оповідань за 7 місяців). Це ба^м’з наших юних літера
торів слід було б намотати собі гарненько на у
А от із брошури „Що робити :
обництві соціЯлістичноІ
соціялізму, як Прудони

загальну літературу .
Таких цитат навитягати багато можна.
Так як же просвіта трактує наше мистецтво.
.
Спершу вона пише свою „засаду “про його клясовість, ада ,
вибачте за вираз, дає формулу:
и
— „Майбутнє мистецтво не може бути „созерцательним ,
,,абстрактним", воно буде витікати з надр самого життя ..
Що вона хоче цим сказати — ми вже говорили: це ідеологія
нового рант’є. Але для молодої молоді справа йде, про ідеалізм
і матеріялістичний трактор із „Нечаївської комуни . ч
Коли це так (а це напевне так!), то дозвольте розшифрувати
вбогість просвітянської думки ще однією й останньою (коли на те
вже пішло) цитатою з Леніна, саме з його 5 - го листа до М. Ґорького:
— „Я вважаю, що художник може почерпнути для себе ба
гато корисного зо всякої філософії. Нарешті, я цілком і безумовно
згоден з тим, що в справах художньої творчости вам усі книги
в руки (цебто Ґорькому) і що беручи такого ґатунку погляди
й із свого художнього досвіду й із філософії, хоча б ідеалістичної,
ви можете прийти до висновку, що робітничій партії величезну
принесуть користь".
Цього досить? Гадаємо, досить!
Цей клясичний уривок слід кожному молодому літераторові
зробити настільною пам’яткою, тилі паче, що Ленін, здається,
більше ніде не говорив про художню творчість.
Але як же плутає „енко" далі, де ще він безсоромно й без
пардонно оперує своєю логікою? Де його „олімпійське" перо
наздожене? Як скине його привабливу машкару?
— „Ми стверджуємо існування пролетарської культури збу
дованої лише на прикладах минулого" (говорить просвіта й’рап.ом додає): „пролетарський письменник не може виховувати себе
виключно на старій буржуазній літературі".
У
„1ПГІ3 0Дк0Г0 6оку ”лише“’ а 3 другого „не може". Коли будуєш
X Енк< ™™прикладах’ Т0 Й- очевиДно- виховуєш себе на
них. „Енко чув дзвін, та не знає, де він. Коли я ппипиетім
беру за приклад лише романський чи то готичний штиль і бчлчю
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їй подавай епоху троглодитів.
буржуазній культурі ..
І тому зовсім не дивно, що Й_
— „комплекс відбивачів пролетарського письменника по
Випен іти шляхом спостереженя ЯВИЩ сьогоднішнього дня"
Лпр іпмиА^’аТуСТра 3 задРипан0І<. Так каже „енко".
Ллє чому ооов язково сьогоднішнього? Чому не вчорашнього?
Хіба не можна „помарити в минулих віках" і взятись за вивчення
днів паризької комуни, або великої французької революції? Хіба
не можна про них писати твору? Не можна? А ми й не знали! Те
пер розуміємо, він буде контр - революційним чинником і не
відповідатиме „виховавчим завданням кляси".
Тоді може дозволите зазирнути в майбутнє? Не дозволяєте
написати щось подібне до уельсівської фантазії? їй - бо, буде
цілком „червоним і благонадійним".
Але „енко суворить брови й не дозволяє. Тоді ми до нього
З цитатою й не з когонсбудь, а з.„самого" Карла Маркса:
—„Чому дитинство людського суспільства, де воно розви
валось найпрекрасніш, не повинно бути для нас вічною радістю, як
ступінь, що ніколи не повториться?"
От тобі й розкоші сучасности! Але все таки чому ж це?
А тому, каже, усміхаючись, Плеханов, що „мистецька вартість
художнього твору визначає удільну вагу його змісту". От чому!
А втім, ідемо далі:
—„Пролетарський письменник утворить свої „ливи - пере
ливи душевні— навколо машин і тракторів".
Чи не „перл" ? Так і пре просвітянином із кожної літери;
Бож справа не в тому, що нам доведеться довго ще повозитись
з плугами, справа в тому, що художня фантазія „енка" далі трак
тора ніяк не йде. Можна битися об заклад, що, коли ми слухаємо
радіо - концерт, просвітянин, що живе в тім же будинкові, „грає
на грамофона".
Але годі! І так нас лають за ядовите перо.

м

Але що ж таки, нарешті, ця загадкова просвіта?
Висловлюючись високим штилем, просвітою зветься не той
фізичний „енко", ЩО за нього розпинається на своїй доповіді
Сергій Володимирович Пилипенко, а та абстрактна категорія в
психіці суспільства, яка за наших днів становить архи - конкре
ний консервативний чинник. Вона „подвійносте , як пише■ ”е ‘
не розуміє але вона слабує на логіку . Вона—„темна наша
батьківщина". їй, як пише той же „енко", »ПР°™”ЛеСКЛ вказівок
Але вона хоче жити, бож не дарма вона „шукає «вказрок^
яким чином використати буржуазні знання ,
Форм"
вона нарікає, що „життя не встигло набути сталих форм ,

213

пя

І

Р II
■' А

НІ

іі

І■

п

11

я

І

о

■І!
І ,} і;

и
і

’Н;
г>

іУ

? іІ

'ФЯ

1
ї

Іі
Г ;■
■

має „ «« -

Іґ

Вона »

молотилко» й громадським трактором",

н
. ’і

г
І11 і

,г І ■

Мі Ь'
КЦ -і

І Iі ;

І<

і

І

.1

і не знає, чого їй треба.
^ИїйТрХ\оКалїкнепу, їй треба покинути писати оповідання
й взятися за роботу. їй треба навчитись грамоти. І потім вчити
мільйони неписьменних селян. їй треба, зробити культурну ре
волюцію на селі. Це її історична роля. Іи треоа забУ1и ПР° В‘Р™
й іти виховувати з селькорів хороших журналістів. Бож одна
справа вигадувати бездарну „Нечаївську комуну і зовсім інший
смак написати побутовий нарис із життя якоїсь справжньої ко
муни на Полтавщині. Цю комуну прочитаємо й ми, а про роопників і селян із глухих закутків і говорити не доводиться. Це буде
не мистецький твір, але корисний твір журналіста. Треоа покинути
високі матерії й не лізти не в Своє діло... до того ж: епоха горо
жанських воєн все одно почалась. От вам вся критика, що її чекає
„молода" молодь.
Нам потрібні, товаришу Пилипенко, клюбні робітники, завсельбудами й навіть економісти та інженери, а ми — хочемо чи
не хочемо — виховуємо, пробачте за різке слово—лодарів. Тут
ми переходимо до ролі Плугу. Поперше:
— даремно Пилипенко гадає, що ми, говорючи про просвіту,
мали на увазі його організацію. Ані Гарту, ані Плугу ми не чі
пали. Інакше ми б цитували або гартованські, або плужанські
збірники. Ми таки говорили про просвіту. Що в Плузі вона має
великий вплив на маси — од цього ми теж не одмовляємось. Але
це зовсім не значить, що нападки були на організацію. Подруге:
— Плуг відограв одну з своїх історичних ролей. Ім’я Пилипенка (без усякої іронії й цілком серйозно) буде занесено на
червону дошку. Але будьте, дорогий товаришу Сергіє, до кінця
революціонером. Саме в цій справі. Треба мислити послідовно:
треба сказати, що Плуг і мусів перетворитись на культурницьку
організацію, почавши зі спілки мистців. Тепер він мусить взяти
на себе іншу -ролю, не менш вдячну й більш корисну.
Плуг мусить стати добровільною спілкою культурників, яка
дасть наді те, про що ми вже говорили. Це зовсім не значить що
в Плузі немаїй не повинно бути мистців. Вони єсть і вони мусять
бути. Але всій організації й як такій дайте „установку" на справжрнрпґі?айТ°Р’- а НЄ на вигаДаний графоманом. До вашої великої
•« ЦІЯТИВИ безмежний темний степ. Ризикніть і ми
мтм»ІЙЧ' ’ поставимо вам „нерукотворного" пам’ятника’ бо ви
и™ТЮ<ЄТЄ ”ам вивести наше молоде мистецтво з смердючої ат

розквіту.
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СЄрГ1Є' цього не 3Р°бите ~ історія зроЩо ж таке Европа?
/
Европа
це досвід багатьох віків Це ни та Евпппя шл тг
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ЕвЛ?па ґРандюзної цивілізації, Европа — Гете
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Дарвіна, Баирона, Н ютона, Маркса і т д і т п Це та Рнпогія’
без якої не Обійдуться перші фалянги азіятського ренесансу Т коли
ЗЄР°Вм3™р'ЦЮ Е-РОІ-’У (а він п знає!), то ми йому простягаємо
руку.Минеоезсилі епігони, ми відважні піонери „вяскравий світ—
комунізм . Так писали ми в свойому „універсалі". Тоді ми зуміли
„відмежуватись червоним фронтом від спеців", тепер ми маємо
мужність діялектично мислити. Не тільки Коряк—і ми за ним
проголошували „сімерть українському мистецтву". Але ми не
змішали Европи з „Европою ‘. Ми почуваємо себе настільки силь
ними, що всякі розмови про чужі ідеологічні впливи на нас викли
кають з нашого боку тільки усмішку.
І коли тепер ми підійдемо до Гарту, то треба визнати: і Гарт
під впливом різних „октябристських" плятформ почав плутатись
у просвітянських справах. Це його сьогоднішня хвороба. Але
потенціяльно він на території Союзу єдина спілка, що може взяти
на себе організацію справжнього пролетарського мистецтва. Для
цього треба одмовитись від тієї масовости, що її йому нав’язують.
Нове мистецтво загартовується в лябораторіях. Масовість роботи
мистців виявляється за кілька років, коли їхні твори розповсюджаться в мільйонах екземплярів.
Так ми дивимось на Европу. Так ми дивимось на просвіту.
Що ж тоді:—Европа чи просвіта?—Для мистецтва — тільки
Европа.
Нашими устами говорить молода пролетарська інтелігенція,
що виросла за кілька років і загартувала себе в огні горожанських
сутичок. Ми відповідаємо, за все сказане нами перед трибуналом
Комуни. Ми хочемо бути комунарами, що знають собі ціну й мають
сміливість взяти ще одну цитату, саме з Куліша:
— „Да, не той Куліш чоловік, щоб людської ворожнечі в
своїй правді лякатись. Стояти за правду не то проти одніє^’ ле
дачої людини, та хоч би й проти кагалу лодарів це ного,
можна сказати, культ".
. _
, Кінчаючи свою статтю, ми, „олімпійці , оажаємо „молоді
молоді продумати її. Бо ми знаємо:
ію• У тоді• вона , „молода" молодь, буде з нами, коли ііо— тільки
азіятського
ренесансу,
який
гряде.
^ує надзвичайний гул
М. Хвильовий

раша В0ІС™У піде до культурного
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(Хвильовий, М.-„Камо грядеши", -1925, „Книгоспілка", ст. 20- 43).
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Дискусійна „лихоманка", здасться, кінчається.
Правда, Пилипенко ще кричить, Щупак сичить, а Хвильовий
пише й пише, але, проте, „лихоманка" таки кінчається.•
І це головним чином тому, що після дискусійної завірюхи
постав такий немаловажний факт (і фактор), як створення Вапліте,
пової організації, що, об’єднавши в собі переважну (значно пе
реважну) частину нашого пролетарського письменства, цим самим
не тільки зробила „брешь" в старій інерції метод організації и
роботи, а й поширила її до меж майже цілковитої відсутности собі
„конкурентів".
Бо чи ж можна, справді, тепер, після цього факту, серйозно
говорити й відповідати на ті охкання, ахкання й істерично сердиті вигуки, що ними „в холосту" стріляє орган шановного
плужанського метра?
Або чи можна брати під поважну увагу ту кропательську
підкопну роботу, що їй самовіддано присвятив свої сили київ
ський тореадор з усіма—малими й великими — Савченками вкупі ?
Нарешті, чи заслуговує, хоч на найменшу взагалі увагу те
(„заднім числом") квиління й скавчання, що його „історгає" з
своїх розчавлених грудей спантеличене дрібнобуржуазне цуценя
Загнане в конуру незвичних і незручних йому „лівих" фраз
„Літературного Авангарду" чи „Нео - Ліфу"?
Все це — жарти малих діток, що хочуть бавитися в літера
туру або ж „не ридай мене, маті..." над трупом розбитих в щент
життям мрій, надій і тому подібної маніловщини.
Несерйозно все це, от що.
А що серйозно, так це доля тої нашої робітничої і селянської
молоді, що тягнеться до.літератури, до мистецтва взагалі і ви
магає задоволення своїх потреб.
Але тут кілька слів „з історії".
. Пориваючи з гартовансько -плужанським пупом, члени Вапліте одним з головних моментів свого розходження з традицій
ною лінією цих організацій висували якраз вимогу: створити такі
форми організації, що задовольнили б потреби молоді в літера
турно-мистецькій самоосвіті.
лнера
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в разі неслухняности їхніх учнів.
І не з вини членів теперішнього Вапліте справу цю не роз
в’язано в порядку реорганізації Гарту й Плугу за авторитетною
П0СІппбВп°рип1ХбпХ 3 13ДІВ‘ Не 3 1ХНЬОЇ вини (підкреслюємо) цього
не зроблено, бо навколо цього всього утворилася така тяжка,
задушлива атмосфера криків і погроз, що їм не лишалося нічого
іншого, як пльки брязнути дверима і, спасаючи просто свою гід
ність, виити геть з організації, „поставити перед фактом", не че
каючи на з їзди, що одкладалися (мовляв, нехай „перебро
дить") до „прекрасного майбутнього".
Але життя „перебродило" вже тоді, коли „глибокодумні ке
рівники" тільки надумали свою думу.
За це їм, розуміється, вдячні плужани й гартованці повинні
віддати честь і пошану. А щождо нас, то ми на всі закиди й екі
воки з приводу цього в наш бік мусимо відповісти коротко й
стисло: „Ти Газ уоиіи 6еог§е Иапсііп!"
Ти, справді, сам цього хетів, гартовансько - плужанський
Жорж Данден, і ми на це пішли.
Але (тепер, повертаючись уже від „історії" до теми)... що ми
побачили на другий день після цього?
Переляканий (таки справді, за термінологією Хвильового,
„вульгарний" марксист) тов. Пилипенко шарахнувся в бік нічим
не виправданих експериментів. Почувши, що десь щось „дзво
нять" про „одбор" письменницьких сил, він і собі вирішив зро
бити своєрідну операцію плужанським хлопчикам.
Справа, бачте, проста: „Плуг", за Пилипенком, „наперекір
стихіям", є письменницька організація (так щось з 214 письмен
ників, чищо).
А Хвильовий репетує, що це переважно такі юнаки та юнки,л що хочуть вчитися писати, хочуть розуміти і що їм цю можливість
треби дзти
Пилипенко, цілком вдоволений з письменницької якости плужанської (еп таззе) продукції, гадає, що вся справа‘ ту^ з»
Хвильовим, тільки в кількості (мовляв, меже воно, теє-тогояк його, і справді не може бути так багато письменників).
Звідци висновок — вкоротити хвоста.
А в наслідок—„ізбісніє младенцев .
УчооаЄ харківський обиватель лягав спати із вдячною дум- '
кою,УщоРна Україні аж 214 письменників (письменників, тов. П
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аж воно їх тоСь близько 80 „як корова
лине®)), а прокинувся
язиком злизала".
„Почистили".
, „ Укоаїна.
де хоч і легко заУкраїна
Одним словом,
з. країна
•‘
придбати його можна тільки
губити письменницьке їм я, зате ж і нрід
на П5Г—Йко^'але такий, що від нь го сумно робиться.
Бож де ще мо’ігаа найти такі „ортодоксальні' „перли засто
совуй марксівських" метод, як оце знущання над письмен
ником* письменством, як оце безцеремонне нівечення юнацьких
душ. як оце „растление" наших літературних правів.
Ніде... „кроме как"... у Плузі.
Вибачте, не тільки в Плузі. Є ще Гарт. А в Гарті
його ке
рівник. Він не має сивого кожуха тов. Пилипенка і його військо
вої виправки, тому він зробив зовсім навпаки. Примусивши гартованських ваплітовців вийти з Гарту до його з їзду, він тепер,
побачивши, „що моя голова наробила", зовсім охляв у своїй ке
рівниче потенції. А охлявши й безнадійно махнувши на все ру
кою, повісив свою непохитну віру в правдивість гартованського
шляху на гачок приємних спогадів про давнє минуле.
Одним словом, відіпхнувши письменницьку активну частин)Гарту від цілої організації, від молоді, ьін сам тепер забув про
неї, про її існування.
Ось такі факти, з дозволу сказати, ,роботи” керівніків цих
„письменницьких" організацій.
І кожен знає й розуміє, що після того, що сталося, ми б
„раді десятою дорогою оббігати", щоб не чіпати окремих при
четних до цього персон і не труїти ран недавнього минулого.
Але ж не ми винні, коли нас примушують до цього.
Бо справа ж, справді, не в персонах, не в окремих особах, що
бралися й беруться вести „письменство "й причетну до нього молодь.
. Справа буквально впирається в наше майбутнє, у виховання
цілого покоління,^ у створення майбутніх кадрів нашої культури
загалом (з усіма її „літературами" й „мистецтвами").
І тут дозвольте на цей раз плюнути на всі особисті амбіції
и персональні оорази і дозвольте перед усіма „живими силами"
нашої „літературної країни" заявити вголос, одверто:
Пора покласти край цьому пасеїзмові в Гарті й цьому піте
ратурному-„чи в тин, чи в колоду"- адмініструванню Пп^і'

.-ВДЙЙЛК ,Х=.л
' В3агалі

мистецького

ПО вісімдесят ^ікаХдХЇ
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люди можуть

УЯВ°Так самотільки захор?вши°на'1исьменниЧькУ організацію
„спускати кума на дно" тоді коли ' йле*тУа;?ьник.рахіт- можна
а
■з?ХУоВсГнавїЄ^ЛЬКИ Д° 10Г°

" ф ІІ

так і плужанський ІекТерим"нта^ьний ЇЇЙ?щГй"щТ раз

ІЙ л

ні

їГнВони
И:ь^є ворганізації
°го^і"г
ерджу,оть’ щ°ні гарт’
культурно - мистецькі, організації

ми
стецької самоосвіти, що об’єднують і повинні об’єднувати голов
ним чином нашу молодь, повинні варити її в казані літературних
і взаіалі літературних інтересів, повинні створювати для неї
атмосферу літературно - мистецької учби, давати їй напрямок ке
рувати нею. Вони є взагалі той резерв, що з нього література
й інші галузі мистецтва можуть і будуть черпати собі творчі
сили.
Так навіщо ж тоді замазувати собі й людям очі, навіщо ж
уподобляти себе тему „хитрому" ченцеві Горанфло, що, охристивши курку в рибу, поклав її собі в утробу з цілковитою пев
ністю, що додержує посту?..
Ні! на таких „хитрощах" не виїдеш, такими методами мо
лоді не виховаєш, кадрів не створиш, літератури пролетарської
не збудуєш.
Для цього є один і тільки єдиний шлях — це насамперед зняти
„непристойну" вивіску письменників, що красується не на своєму
місці, з усіма відповідними цього внутр і структурними органі
заційними висновками.
Подруге, треба нарешті покінчити з традиційним поділом
цих організацій (раз вони не письменницькі) на „пролетарські"
й „селянські". Бож цей поділ може мати хіба тільки ту „вигоду",
що дасть можливість селянській частині молоді „розвинутися"
тут у свойому „особливому" напрямку. Що це може бути за „осо
бливість", здається, двох думок тут не може бути.
А для всього цього треба негайно й одночасно скликати з’їзди
цих організацій. Треба їх об’єднати в єдину пролетарську (чи то
комуністичну) організацію, але організацію культурницьку,
культурно - мистецьку або мистецької самоосвіти. Треба в цій
організації створити міцний, життєздатний, працьовитий кер.в^
ничий центр, а всю його роботу скерувати за гаслами єдиної іде
ологічної пролетарської установки в мистецтві, культурі взагалі.
Бо тільки за таких умов ми зможемо нарешті покінчити з тою
„растеряєвщиною", що панує зараз у Гарті, і з тим „письмен
ницьким кровопускгнієм" що ним уславився в останні
Отже з цим то ми й звертаємось до всіх „ж
Ппипинення
„літературної країни" і кличемо подати свій голос за припинення
„ізбієнія младєнцев", за акцію проти ролево
£
орга.
лодь проти експериментів над нею, за єдину р
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Цнізацію мистецької самоосвіти проти розхлябаних чумацьких
возів на „великому шляху нашої пролетарської літератури".
І саме тому, і саме тепер ми й висуваємо гасло:

=

б. ПЛУГ у БОРОТЬБІ ‘З ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ
===____
КРИЗОЮ

Хай живе Гарт і Плуг!

бо ми підкреслюємо як безпорадність сучасного стану цих орга
нізацій, як і парадоксальність нашого становища, що вимушені
захищати дійсні принципи й справжню суть цих організацій од
тих і проти тих, хто в них тепер сидить і править на шкоду їм же.
Тим гірше для них же.
Правителів.
М. Яловий

г

(„Культура і Побут", додат.
до „Вістей", 1926, Л? 5) •
іі

V

Г

їі

$ :

1
»

220

як НА ПРАВДИВОМУ ШЛЯХУ СПОТИКАЮТЬСЯ
(Перший шмат дискусійної відповіді академікам М. Яловому
й М. Хвильовому)

Зважитися полемізувати з академіками безграмотній у ми
стецькій .справі людині, що спекулює на літературі, набуваючй
громадський капіталець, і для того плодить бездарних графо
манів і макулятурмахерів, постачаючи їм вульГарний марксизм,—
читачі розуміють усі труднощі такого замаху з негідними засобами.
Труднощі ці подвоює те, що різні памфлети та інші арку
шеві статті, де на мою голову сипалися ще й не такі епітети, як на
якогось „мракобеса", що постає взагалі проти культури, під
тримує „столипінські хутори" і гопаківсько - шароваристу „про
світу", що ці полемічні статті друкуються вже протягом півроку
в „Культурі й Побуті", але ті ж півроку читачі даремно чекають
на будь - яку відповідь і дивуються: що воно за „дискусія" така
однобока?
НоггіЬіІе сі і сій—написав би на цьому місці академік М. Хвильо
вий, що так полюбляє цитувати стародавні й нестародавні при
слів’я. Але я пригадую невісту з відомої п’єси „Весілля": „Вони
хочуть свою образованість показать і зависігда говорять про непонятне". Отож, гадаю, що читачам і без страшних слів зрозуміло,
на який страшний крок я наважуюсь.
Тпмчасом приклади, як кажуть, заразливі, і я не можу втри
матися, щоб із „святих отець" не цитнути.
Це А. Луначарський свою промову на першій всесоюзній
конференції пролетписьменників (7/1 — 25 р.) закінчив був так:
„Останніми роками серед пролетарської письменницької сім’ї
виникли й ще не знищені внутрішні суперечки: Ці суперечки
природні, бо ми живемо в переходову добу і перебуваємо під впливом
двох сил, з котрих одна тягне назад, у буржуазні болота, а друга—
вперед, до пролетарського, що саме тепер сходить, сонця. Що скорше
ми збагнемо що і будучи незадовблені один одним, полемізуючи
один з одним, ми все таки лишаємося братами, будівниками
пролетарської культури, то краще. Стане бо тоді для нас ясно,
що навіть ріжучи свого товариша критичним лезом, ми робимо
це тільки для того, щоб, скувавши в ньому булат, розтрощити
227
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водночас скло Нам нема чого один перед одним уклонятися й танпюватм менуег хай цією справою займаються попутники. Н.ї
Г", р, »ОУ братерсь««У повинні свати самим «ж. « —
пплпртяпська література — це майстерня, де мають куватися
наш, грРуди й наш мозок. Від перехрещених тут ударів сиплеться
щодалі більше іскор, потрібних для освітлення світу .
Читачі маю надію, після цієї цитати бачать, що я не належу
до тих хто ображається на глузливі епітети і вважає сеое ущинленим Коли я про них згадував лише для того, щоб констатувати
невигідність моєї позиції після такої порції солоного від моїх
щедрих товаришів, порції, що, певно, так уже освітлила мозок
шановних читачів, що мені з моїм гасником туди вже лізти задурно.
Чую нетерплячі голоси: годі з передмовою. До діла!
Добре. Діло в тому, що я, за діягнозою професора скотарства
Омелька Буца, хорую на манію організаційну, а я хочу доказати
сьогодні, що на цю манію захоріла разом із шановним професором
Вільна Академія Пролетарської Літератури і що до^неї^треба саме
ветеринара запрохати для лікарської допомоги, бо буцає вона
(академія) саме по - бугаячому, згруба, за рецептом того ж високовченого (в комункульті панфутуристському навчився в свій
час) професора скотарства. А рецепт той був, як пригадують чи
тачі,— дискредитувати мистецтво, знищити його, як непотріб, як
культ, що дорівнюється релігії, і так „застосувати ленінізм" на
третьому фронті, щоб від того третього фронту нічого, крім фіз
культури, не лишилося.
Ото і не я, а Вільна Академія устами президента М. Ялового,
віце - президента М. Хвильового і професора скотарства Омелька
Буца за доброзичливої підтримки КІП’у пропонує нову систему
організації літературних сил на Україні, додаючи, що хто, мовляв,
цього не визнає, той „взагалі плентається в хвості життя, ні чорта
не бачить, ні грана не розуміє".
Не второпаю насамперед, що воно за Вапліте, що за посвід
ченням її президента „обома ногами поставила чи ставить про
летарську літературу на ґрунт конкретної реалізації, практичного
втілення продукційно - якісних завдань".
Ріжниця між „поставила" і „ставить" і „хоче поставити"
досить велика, але не аналізувати творчість академіків ми цей
раз хочемо. Один гран у цій спеції нам впадає на очі: вивіска
„Вільна Академія Пролетарської Літератури", а за цією вивіспоав^ П?“мої?ДИаІаС°ЦІЯЦІЯ’ Щ° Х0ЧЄ вес™ перед У мистецьких
,свравах2 1 мені’ як 1 кожному, хто в цих справах таку - сяку
Тл• Й’чУю лемент 7° к™андУватиме й Я1< командуватиме.
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академіків приймати, або чи
’такий
.«ІЧг.й ууже пролетарський письменник
П. Панч, щоб із Плугу вчиВапліте
.... ’.з перескакувати, або чи такий
уже Сашко Довженко
ними творами, щоб чи Б. Червоний відомий своїми літератур,,практично втілірвати продукційно - якісні
завдання" і т. д.
Справа не в особах, а б’ організаційному принципі, коли вже
система
організації літературних сил певна пропонується.
ереться нібито клясовий принцип, бо академія називає
себе пролетарською, то ж, будь ласка, цього принципу дотри
муватися, а не говорити, що з Плугу незабаром решта письмен
ників і ^комсомольців у Вапліте перейдуть. (Примітка. Це „незаоаром згідно статуту цієї „масонської ложі" може трапитися
тільки раз на рік у день Жовтневих роковин: дотримується вузька
цеховщина).
З цих мрій академічних видко, що клясовий підбор своїх чле
нів не дуже їх непокоїть: селянського елементу (як от П. Панч,
_хай він мені за цю істину пробачить — він у даному разі тільки
приклад) академія не боїться.
Може, так воно й потрібно, може, справа йде про асоціяцію
робітничо - селянських, радянських мистців? Добре. Але ж
•мистців? Кваліфікованих робітників? Бож навіщо було від ін
ших простих смертних академічним титулом відрізнятися.
Так ні ж бо: академіки говорять, що ось такого члена при
йняли, бо він пише якусь п’єсу. А другий взагалі бере участь у лі
тературних справах, сам нічого не пишучи й не збираючись пи
сати .
Значить, принцип узято не по лінії „продукційно - якісних
завдань," а культурницький. Тоді навіщо себе від „культурни
цьких організацій", як от Плуг і Гарт, одмежовувати?
Отже, не знаю, як ви, любі читачі, а я таки справді ні чорта
не розумію з цього правдивого шляху, що на нього академік
М. Яловий кличе: в академії, мовляв, рятунок пролетлітератури.
Знаю тільке одне, що він настирливо, разом із другим „ві
та їстом" (від слова вітати, в емпіреях, мабуть) вимагає, щоб:
„Плуг не напинав на себе відповідальної вивіски письмен
ників, що зовсім не личить на їхній фізіономії, ні внутрішньому
єству".
Хай читач не подумає, що я збираюся доказувати, нюи в Плузі
такі великі пролетарські генії, як Павло Тичина, є фізіономія
плужанська така собі мугиркувата, не європейська, Шпенглера
цитувати не вміє і в Пільняках, на жаль, не кохаєіься. А вну
трішнє єство в них революційно - селянське І творчість їхня
пролетарсько - селянська.
І кожний, хто про політграмоту чув, знає, що в переходову
добу поруч із пролетарською літературою література селянська
не може ке бути, що вона закономірна і потрібна і що птреоапідгримувати, поволі переводячі на рейки пролетарської.
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Тимчасом у системі шановних академіків це заоуто. Вапліте.
іжеоело всіх благодатей, і є гуртки культурної самоосвіти, в які
^Плугові ■ організації селянських письменників, рекомендується

ПЄРЄрадаИдобра, що й казати. Хто ж заперечуватиме, що гуртки
самоосвіти не потрібні чи не корисні. Хто взагалі заперечуватиме,
всі голосні слова про потребу самоудосконалення кваліфікації,
європеїзації всього того, що наші опоненти галасують, ніби Аме
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рику вони винайшли.
.
Але (цитую М. Ялового) вся справа в тім, щоб несплати все
в один кіш, щоб не плутати різні речі в своїй власній голові, не
паморочити цим голів інших.
Гуртки самоосвіти є гуртки самоосвіти і вони були, є и будуть
по наших клюбах, сельбудах, школах, касарнях і т. д. А орга
нізація літературних сил є організація письменників.
Тут маленький відступ у бік. Читачі памфлетів М. Хвильового
знають, що в мене трохи відмінний від академічного погляд
на письменника й літературу. Я не вважаю титул письменника
за таку велику цяцю, щоб за неї битися. Це тому, що в художню
літературу включаю різні форми її від найпростіших до найсклад
ніших, і не тільки генералів од літератури вважаю за вояків, але
й силу непомітних маленьких одиниць, що їхнім зусиллям не в
меншій мірі формується великий, багатогранний культурний про
цес, бо „ох, не вдержуся, цитну ще раз!"
„Культура є органічна сукупність знання й уміння, що ха
рактеризує все суспільство чи принаймні його командну клясу.
Вона охоплює й пронизує собою всі галузі людської творчости,.
вносячи в них єдність системи, індивідуальні досягнення підно
ситься над цей рівень, ступнево підвищуючи його". (Троцький—
Пролетарська культура й пролетарське мистецтво).
Думається мені, що й академіки цей погляд поділяють, ува
жаючи, що саме їхня творчість підноситься над загальний рі
вень — недурно й одмежовують себе від решти особливилі ти
тулом.
Тому й доводиться сказати від імени всіх неакадеміків про
вивіски, що напинаються не над тою фізіономією:
Що ж, товариші, ми такі письменники, як ви академіки
В рощоті - с...
Та не в титулах справа, а знов.же в .принципі організації лі
тературних сил Нехай буде по-академічному, не по-вульґарно маркерському. Нехай усі письменники й комсомольці з Плугу
ров’я)ШедупчатьХаЦ,И В АКаДЄМІІ 3бЄРУТЬСЯ (ДаЙ ЇМ’ Марксе’ зд°-

діляти
не передбачена), що поруч спілки пролетарських письменників, хоч би вона й академією звалася, у нашу переходову
добу „всерйоз і надовго" ще й спілка революційно - селянських
письменників повинна бути (хоч би й Плуг), а, крім того, оче
видно, існуватимуть і ще виникатимуть асоціяції (як от Ланка,
група, звана чомусь „неоклясиками", різні „неоліфи" і т. д.), що
ідеологічно виявлятимуть різні клясові угруповання й нашару
вання в нашому суспільстві.
Мені скажуть: і що ви повчаєте, ми й самі це добре знаємо.
Добре. А навіщо пропозиція розкасувати спілку селянських
письменників? Навіщо пропозиція перетворитися в гуртки са
моосвіти? Навіщо півроку товмачити: „розв’яжіться об баласту,
од гуртків, од малокваліфікованого елементу, що обтяжує спілку",
а тепер інші пісні: „як сміли одкинути отой культурницький
хвіст, як сміли одштовхувати од себе гуртки". Це єзуїтизм, милі
друзі. Це бажання зруйнувати організований літературний рух,
це нічим не виправданий месіянізм: ми, мовляв, рятівники всієї
справи, ми поставили пролетлітературу на обидві нозі... Ох, кульгає
вона на ті обидві ’ А це тому, знову кажу, що в запропонованій
хоробливій організаційній системі (Омелько Буц! чуєте?) за
недбано клясовий принцип, забуто потребу існування рево
люційно - селянської літературної асоціяції, неясні функції й
структура асоціяції пролетарської і абсолютно темні оті „гуртки
культурної самоосвіти", між якими і академією зорить порож
нечею письменницька прірва.
В основі ж такої концепції лежить погане приховане бажання
монополії, тої монополії, що, за словами відомої резолюції ЦК
РКП про політику партії в галузі художньої літератури, може
довести пролетарську літературу до загибелі.
Тимчасом академіки кажуть, що це єдиний правдивий шлях,,
„хоч як би кричали й сичали на це люди з позаторішнім розумом .
Ми знаємо, що на чолі новоявленої. академії стоять ко
лишні футуристи, тобто люди з завтрішнім розумом, або пред
ставники азіятського ренесансу, що кличуть десь у безвість до не
відомих обріїв, тобто чогось теж позавчорашнього. Ці індиві
дуальні досягнення так підносяться над сьогоднішнім рівнем
звичайного розуміння, що сперечатися з ними годі.
Отож кінчаю, чуючи свою неминуче поразку. Може, на дру
гий раз краще витанцюється. Цей шмат щось не теє і все про кляси
та кляси. Обридло...
~ _
С. Пилипенко
(„Культура і Побут", 1926, № 5
додаток до „Вістей").

Де ж тимв бути,
в цю високу.установу
ряджуватися
гурткихто
культурної
самоосвіти ?У не попаде?
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ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНИХ СИЛ

1
<-> 1

(Шмат другий дискусійної відповіді „академікам )

Отже, професійний критерій при поділі літературних сил
не годиться. Професійне об’єднання письменників треба робити
воно допоможе захищати їхні професійні інтереси, що для цих
„вільних художників" (цей старий термін наші податкові інспек
тори ще не забули) буде потрібно й корисно. Але професійним
об’єднанням не вичерпати справи. Адже професійне об’єднання
вже давно мають мистці інших галузей мистецтва, але тим не за
довольняються і мають, крім того, свої мистецько - громадянські
колективи, течії, групи, школи, гуртки, майстерні тощо.
Вертаю до повище зачепленої справи — відсутности в не
професійної літературної освіти, що значно полегшило б нашу
проблему організації літературних сил. Це буде колись за тему
особливої статті. Покищо нагадую, що проект „інституту живого
слова" ще року 1921, здається, склав тов. Коряк, але й досі ле
жить десь у відомствених архівах. Додам також, що іноді опо
ненти згадують не хвальний досвід інституту Брюсова: мовіяв,
бачите—не вдається. Не знаю, чому саме прогорів інститут Брю
сова, але з одної невдалої спроби не можна робити загальних ви
сновків. А теоретично справа стоїть так: раз є люди з певним
хистом і з бажанням учитися, раз є потреба цим людям набути
технічного знання і є люди, що такого знання набули і можуть
передавати його іншим — можливий, значить, і учбовий заклад у цій
галузі. Адже не говоримо ми, що непотрібні й нічого не дають наші
літературні студії й лябораторії. Зробіть їх постійними й систе
матичними — і ви матимете профшколу або й що вище від неї.
Тоді б і голова письменницька не боліла на клопіт: ах, оця
студійська маса мені . перешкоджає! Мали б спеціяльншї 'кадр
письменників - педагогів, як маємо кадр педагогів - художників
музик співаків, артистів тощо, що присвятили себе цій діяльності;
Ну, авсього
де ж тут
система
організації
літературних сил? Гадаю
що після
сказаного
вона ясна
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Має бути спілка (чи спілки, бо повної єдности тепеп пчрвидно, досягти важко) пролетарських письменників, що поволі
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мають у себе всотувати спролетаризовані елементи з письмен
ників селянських і так званих попутників. Має бути також спілка
поруч селянських письменників або, вірніше, пролетарськоселянських (бо селянської ідеології розводити нам нічого, а,
значить, і об’єднувати за такою ознакою). Ролю й тактику її
вище зазначено — то директива компартії. Мають бути й різні
. групи й групи попутників, що повніше чи менше приймають,
(чи й зовсім не приймають) гасло диктатури пролетаріяту, до
яких ми повинні ставитися по - різному, залежно від їхніх клясових устремлінь:
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” идкидаючи антипролетарські й антиреволюційні елементи (тепер зо
всім незначні), борючися з новоутвореною ідеологією нової буржуазії серед
частини попутників із „зміновіховського" табору і терпляче ставлячись до
проміжних ідеологічних форм, терпляче намагаючись позбутися цих неми
нуче численних форм у процесі все далі ближчого товариського співробіт
ництва з культурними силами комунізму". (Резолюція ЦК РКП § 10).

і

Кожна з таких спілок чи груп є літературно - громадська
організація й клясова, бойова, що захищає інтереси свого гро
мадського колективу своєю зброєю — мистецтвом. Пролетарська
серед них бореться за свою гегемонію. Пролетарсько - селянська
їй допомагає як робітземліс і комнезами допомагають індустріяльному пролетаріятові на селі (див. статут Плугу). Водночас по всій
лінії йде учоба — гострять зброю, відточують леза.
Про попутників;.. Про попутників я вже сказав і мушу до
дати тільки одно: частенько Плугові накидали й накидають „напостовсіво", розуміючи під цим вороже ставлення до попутників,
політику нещадного й безоглядного знищення, „биття дубиною".
Розгорніть офіціяльний орган Плугу „Плужанин", найдіть там
хоч єдину статтю, що про це нагадувала б. Навпаки, скільки ра-'
зів у різних висловах повторюється ленінська провідна думка
про органічний розвиток пролетарської культури з буржуазної..
1 не дивно! Ми знаємо, що основний гріх „напостовців", що їм
інкримінувалося в літдискусії, був недооцінка ролі селянства в
революції. Як може Плуг, організація революційно - селянська
в своїй масі, недооцінювати селянство? Природніше було б грі' шити в противний бік, але покищо цього ніхто не завважав,
хіба той же М. Хвильовий із своїм наклепом про „ідеологію столипінських хуторів"— це вже читачі матимуть щастя побачити
в збірці „Проти течії", що ваш покірний слуга за кілька день ви
пустив на ринок (так, по - хорошому, по - папашинському: учись,,
дитинко, плавати, може, і не потонеш...).
Ось і всі мої загальні думки, бо й цих „підвалів" замало, щоб
розвинути думку проти всього, що досі за мене тут було написано.
Я їх не конкретизую. Я гадаю, що читачам і без того ясно, що я
хочу бачити в Вапліте (коли схочу) сильну й чисту пролетарську
організацію, що упертою працею добивалась би собі ідеологічної
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нам нашої'Х°МУНІСТИЧНО( партії на ЛІТе
амонії, будучи .знаряддямн *
неМинучЄ злиття
тептШіоАу фронті. Ясно й те, в даоєдану пролетарсько - селян!
решток Гарту, Ж°вт"я'бльок; це залежатиме ВІд того, оскіЛЬки
К масову асоц.яцію чи бльо - од^ІІНЯ. ь маючи на ув
ки
незначні будуть ^" "іа
низах організащя, иає існ^
Пгшг як все таки се <
ньому бльоціяк автономна одиниця
літгуртками _робітн
Ясно й те шо зв язок з н
ти й цервоноарм.йськими Ч!
селянськими й "Хї обов'язок КОЖНОЇ літературно - громад_
я ставлю в неод» ■ннии 0
цього зв ЯЗКу П0ВИНні
ської організації 1 ЩО фор
ки ШБИДК0 шде в нас роз
£
зміняти вдаовідн до то ,
я не згадував> але це й
літературної пр°Ф0СВ1™’ ітоввіти.
згадок кожному ясно
культурної самоосвіти, що їх
Ясно нарешті і Те. ^ УР^ пропоНують не змішувати 3
М. Яловий і М. Хв
•
я й не змішую і, аж ніяк не
ПИСЬМЄН
ючиїхньй
як і доказІ0!
автор цього
проекту,
маючи
зменшуючи
ІХНЬС рролі
л , і так само,
р.зних
знаю>
що іСНуі0ТЬ
^існуватимуть вони при клюбах, сельбудах і школах, ліквідуючи
„'письменність, вивчаючи господарство, політику, природознавото рбблячи „установку на справжній трактор . Знаю, що, коли б
шановні академіки звернулися б до Головполітосвіти, управління
сельбудів і культвідділу профспілок, там їм сказали б, що такі
гуртки культурної самоосвіти вже є, що для них видається спеціяльний журнал „Самоосвіта", який їм, академікам, варт було б
почитати й не морочити.голову собі й людям, бажаючи з Плугу
й Гарту таких гуртків наробити й корисні для партії й радвлади
організації знищити.
От і вся система організації літературних сил, якщо не зга
дувати про робселькорію, як резерв письменницьких організацій.
Але то вже справа давно вияснена й тільки академіки не люблять
про неї згадувати.
Наприкінці .ще раз про славнозвісну „кризу". Констатуючи
певні ідеологічні ухили в деяких товаришів (що зовсім не означає
кризи творчости, бо можна багато й гарно творити й збочивши
з вірного шляху), я аж ніяк не гадаю вигоїти його організацій
ними заходами (хоч „посилка на Донбас" й практикується в партії
в таких випадках).
7
звичайно’ в нас не гаразд із творчістю, що органішось пппі6мр’пНЄ Т°МУ’ Щ0 ”голові хв’ст перешкоджає" або ще
писати “не^™ГпяГУ;ГЛИбШІ'СЄрйОЗНІШІ < ПР° них доведеться
вах революиійно?п рзз"‘ЛРИЮ''ьгя вони в загублених перепектизагубив ці пеоспріггирм РевоЛНЩ1йного будівництва. Мистець, що
■ ніяких висновків, без певноїСмоп фо™гРаФУва™ме дійсність без
відомих обріях". .
НОЇ ,,М0Рали або борсатиметься „в не-
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Мене запитають: так у чому ж ви добачаєте оту причину всіх
тричин — ідеологічну кризу? Відповім: поперше, вона має
пеж свої основи, що криються в соціяльній приналежності й соціяльному оточенні інших письменників. За рідкими винятками
це інтелігенти, що прийшли до пролетаріяту різними шляхами
і в різній степені. Прийшли, але здебільшого н е д і й ш л и, не
зв язалися міцно організаційними нитями, щоденним життям і,
як бачили ми з щиросердного признання Г. Коцюби, відірвались,
сидячи в своїх канцеляріях, від робітничого життя. З другого
б°кУ><(на иих натискають рештки старої й парості нової („радян
ської") буржуазії, що неп їй дозволив підвести голову, а укра
їнізація—заговорити досить голосно й вимогливо. Як же уник
нути ідеологічних ухилів? Вони майже неминучі.
Викривати ці ухили досить важко. Раз — тому, що прихо
вані вони в художній творчості, справі „тонкій", тендітній, за
вуальованій образами, де автора твору тяжко вишукати за дієвими
особами (мовляв, „так у житті буває"). Два — тому, що коли ці
автори й починають виступати в критичній полеміці, рецензіях,
маніфестах і т. д., і тут стикаємося з такою неусталеністю й нерозрсблеиістю в марксистській теорії мистецтва, як це ми нама
галися показати прикладами в першій частині своєї статті, що й
тоді „бика за рога", як це хоче М. Хвильовий, не завжди піймати
доводиться (моя особиста думка — ми довго плутатимемось у цих
не так уже й потрібних, зрештою, „формулах", аж доки рефлексо
логія допоможе, і до знайомства з нею кличу теоретиків мистецтва,
а також письменницькі лябораторії й студії й окремих творців, що
хочуть підвести науковий ґрунт під свої знання).
На цих справах, очевидно, доведеться спинитися ще не раз,
а покищо, щоб не розтягати й без того безсоромно довгу статтю,
дам лише приклад для пояснення мого погляду на сучасні ідеоло
гічні ухили, що стали за причину організаційного розбрату.
Беру для аналогії з літдискусією 1925 року дискусію, що
протягом цього ж року пережила компартія. Що було в основі
цієї останньої дискусії? Загублені, революційні, перспективи, пе
реляк перед стабілізацією капіталізму на Заході, переляк перед
куркулем у нас, недооцінка ролі середнього селянства, зневіра
в творчі сили пролетаріяту — все це підкріплювалось претенсією
на монопольне право тлумачення Леніна і за висновок мало своє
рідні організаційні пропозиції1).
Виходило все це з ленінградської організації., організації,
що завдяки свойому територіяльному становищу одірвана від се-
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9 Відсилаємо т. т., що цікавляться цією справою, до нового — другого —
збірника Академії Мистецтв „Искусство", Ленінград, 1926. Зауважуємо також,
що з 1 книжки 1926 року найкращий критичний журнал у Союзі „Печать и
Революция" розпочав спеціяльний розділ дискусійний у справах теорії ми
стецтва.
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лянських районів, не почуває їхнього ™‘ку

КЯЙВМЯЯі*
поз™ія' “™кборсання
загу6ла,ів
пІреп’Х'дальшого р.лошооійного1будівноила,
°РГаА±Х яи”щГспостерігаємо і в наші» українській літискусії. По черзі « паралельно до сказаного вище ставкаі на азіятський ренесанс у той час, коли революційний рух східніх на
родів є лише частка загального, а відродження Сходу — лише
знаряддя для перевороту на Заході, і саме з цього у прийдешньому
вільного Заходу маємо ми чекати на новий підйом культури, куль
тури вже пролетарської, тимчасом, як селянський Схід ще довгі
десятиліття нидітиме в азіятчині. Надання напівграмотній
-Україні, де ми ще з плянами ліквідації тієї неграмотності! по
раємося, месіяністської ролі — все це молодечий запал, а не реальні,
Далі і перспективи.
переляк перед Європою, і „європейками" (термін по
продумані
зичаю в К. Буревія), розмови про „столипінські хутори", уперте
замовчування необхідности існування спілки селянських письмен
ників, бажання створити „гуртки культурної самоосвіти" замість
літературно - громадських організацій, ходження манівцями коло
Проблеми втягання в літературу робітничого молодняка — все це
з монополізованим правом на тлумачення Плеханова і із своє
рідними організаційними висновками. Цією аналогією я не хочу
сказати, що гріхи ленінградської опозиції є гріхи й „академіків".
Це — паралель, порівняння, оте саме, що „кульгає".
Але воно, сподіваюся, допоможе мені вияснити ще одне, вже
останнє^ питання: чому позиція Плугу проти колишньої позиції
Гарту й теперішньої Вапліте збирала майже завжди більшість
голосів і вважали її люди компетентні за витриманішу, яснішу
її люди
к< що Плуг — організація пролетар
й вірнішу, не зважаючи
на те,
сько - селянська, а ті іменуються пролетарськими? Чому саме
в цих пролетарських організаціях більші організаційні кризи
метушня, несталість, а Плуг „міцно стоїть на своїх ногах"?
Відповідь, на мою думку, можна дати таку: сталість, не непвовість, твердість організаційна бува тоді, коли ясна мета ясні
перспективи, хоч би найближчі. Тоді й спокійна творча праця.
Тоді и дружний колектив. Все це, звичайно, тоді, коли його збу-
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ник знає те кільце, він розрізняє позитивні й негативні явища
побуту, бачить відповідність і невідповідність їх до революційних
перспектив, тямить, що радити і що не радити читачам,— одне
слово, не пливе в житті, а стає активним чинником його, не шукає
тем, розгубившись у фактах, а свідомо намічає їх собі, підбираючи
для них факти (про це дивись ст. Гр. Якубовського в № 1 „Печать
и Революция" за 1926 рік).
На плужанському терені праці, на селі, це кільце ясніше,
ніж у місті. Це кооперація в усіх її найрізнорідніших формах.
Вона є основна тепер „тема" життя селянського, вона стає поволіли основною темою сільської літератури, витісняючи теми
зоройної громадянської війни. Гасло боротьби за новий побут,
де на, першому місці стоїть кооперування, гасло просте й ясне^
в усій своїй складності й трудності переведення в життя. Тому й іде
ологічних ухилів у плужан, як революційно - селянських письмен
ників, спостерігається менше: найближчі перспективи револю
ційного будівництва для них ясніші й безсумнівніші. Інша річ,
звичайно, коли б поспитати їх про перспективи дальші або про
те, що виходить за межі сільських тем. Там, безперечно, вони
наплутали б більше.
Пролетарському письменникові гірше: велетенське місто по
стає перед ним з усією складністю своїх соціяльно - економічних
процесів, з лабіринтом переплутаних побутових явищ, із скру
ченим у клубок ланцюгом людських взаємин, серед яких важко
винайти рятівниче ленінське кільце. Поруч кооперації постає
величезна проблема соціялістичної державної промисловости, бо
ротьба з розвиненими й складними формами непу і т. д. І не диво,
що часто - густо пролетарський письменник блукає в цих питан
нях, не знає, на яку ступити, з чого почати й до чого довести, іубить революційні перспективи.
Все це, звичайно, можна доказати на творчості хоч би того ж
тов. Хвильового. Він у своїх новелах різко, нещадно бичує мі
щанство.в нашому побуті, дає низку яскравих неґативних поста
тей, а натомість... натомість туманно пророкує про „невідомі
обрії загірньої комуни". І все це нервово, поквапливо, з тими
„ливами - переливами душевними", що з них він глузував, від
повідаючи Гр. Яковенкові, пишучи свого „Першого листа до мо
лодої молоді".
Я не зрікаюся того, шо колись (у „Червоному Шляху" № 1
за 1923 рік) писав про Хвильового - новеліста (ст. „По бур’янах
революції"), як це М. Хвильовий зробив із своєю оцінкою В. По
ліщука. Я й тепер згодний полемізувати з тими, хто доказува
тиме, що „Хвильовий лишився перед лицем неоспіваного пролетаріяту" (В. Коряк, збірничок „б і 6 ), хоч після останніх
його творів міг би багато дечого додати до тодішньої своєї аналізи,
а саме: я вважаю, що твори з елементами сатири (а такі є твори
М. Хвильового) є двогостра зброя. Читачеві - революціонерові
231
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життя, розпалюють бажання
ВОНИ, показуючи болячки, сучасного ЖИТТЯ,
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ніст своє радянське суспільство паплюжить.
Згадую це тут, наприкінці статті, тому що нашу літдискусію
біла преса вже підхопила і, звичайно, тлумачить по - свойому:
бач, мовляв, комуністи один одному в морду плюють. Гаразд!
Скоро наша візьме! Висновки з цього ясні.
Згадую й тому, що саме оцінка, що дав Гр. Яковенко влітку
минулого року оповіданню „Я“ М. Хвильового, спричинилася
сазиз’ом ЬеІІі, що роздратував письменницьку братію і... аж
досі. А коли ж кінець сварці?
,
Резюмую. Проблему організації літературних сил на Україні
не розв’язати, доки не розв’язані будуть ідеологічні суперечки.
Ідеологічні суперечки у різній оцінці революційних перспектив.
Ці перспективи відшукати — треба звертатися до компартії й
укріпляти свій зв’язок з пролетарськими масами, звідти брати
свіжі загартовані елементи. Поруч пролетарської на Україні має
існувати допоміжна пролетарсько - селянська організація пись
менників. З „попутниками" треба поводитись обережно і по
волі втягати їх у революційне будівництво. Гуртки культурної
самоосвіти є інститут, незалежний від письменницьких організацій,
що з ними змішувати не доводиться. Натомість навколо літорганізацій мають концентруватися літгуртки початкуючої молоді.
І „верхи", і „низи" літературні головну увагу мають звернути
на свою кваліфікацію, дбати про профосвіту, дбати про своє мате
ріальне забезпечення організованим професійним шляхом. Справа
організації марксистської критики ще й досі не врегульована,
її настирливо вимагає життя. Марксистські кола повинні заці
кавитися нерозробленою досі теорією мистецтва і, озброївшись да
ними сучасної науки, зокрема рефлексології, усталити цю справу.
Чергова також справа — профлітосвіта.
Ось у коротких рисах те, що я називаю „проблемою організації
літературних сил". Знаю, що „академічносте" в цій статті ані на
шеляг, знаю, що дискусійні моменти, хоч як я намагався їх уникнути шкодили Спокійному викладові, але — Тесі диосі роїиі
(зробивше міг) —сказав би поет чи вчений, а я скажу: може
і в такому вигляді ця стаття допоможе комусь розібратися в на
ших
дискусійних
уяснити
собі
котрих
уЖе „у, і справах
„ „к ібуги
мсипа
„/думку
уц£йтих
™ на голову

С. Пилипенко
(„Культура і Побут", 1$26, № 9,
додат. до „Вістей")
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ШМАТ ОСТАННІЙ
Хоч я і не романтик, але щотижня пекти „підвали" мені ні
коли. Подруге—за такі порції „лайлетів" читачі можуть побити.
Потрете — літдискусія ствердила наочно, що за нею криється політдискусія, а їй не місце в К і П’і.
Ось чому — конспективно. Про „Апологетів писаризму",
де машкару скинуто і наш договорився до краю — мало не до
конституційних змін СРСР.
Спочатку про способи полеміки. Докази будуються такими
художніми прийомами.
„У редактора Карка очі як у Гаршіна, а очі Гаршіна писав Рєпін, а
Рєпін оголошував себе за українця, і Нюсі здавалося, що в очах Карка—степи" .
Хвильовий. Сині етюди, стор. 32).
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Так і в— „лайлетах":

!

Пилипенко працює в Плузі. Плуг оголошує себе за організацію селянську.
Серед селян є куркулі. Куркулі цинічно лають компартію. Пилипенко — ци
нічний куркуль, реакціонер, ворог усякого поступу.

Хочете справжніх прикладів? — На кожному стовпчику. Місця

бракує для виписок. ~
Пилипенко починає свою статтю (К і П № 7)
так:
— „Література — активний чинник, вона не тільки нотує, але намага
ється глянути на його перспективи" і т. д.

Хвильовий пише (К і П№ 10):
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Як пам’ятають наші читачі, ватажок масовізму починає свою історичну1
статтю обіцянкою „рухати життя вперед" „бути його, життя, активним чинни
ком", „дивитись на його перспективи і. т д."

Висновок: Хвильовий не поважає своїх пам’ятливих читачів.
Софістичними викрутами він думку, що з нею сам він згодний і
потім повторює, намагається довести до абсурду, а потім запитує
з виглядом переможця: „Де ж тут логика? Га?“
Тепер про суть „Апологетів писаризму". Вона конструктується в такий софізм,, що покриває всі дрібненькі:

■І

Пилипенко обстоює існування Плугу. Плуг— селянські письменники.
Селянські письменники — селянська ідеологія. Пилипенко хоче легалізувати
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селянського ідеологічного центру.0За
«X.
стимий ідеологічний центр ~ це*Гдовести літдискусія?“).ЗначитьПилиалетозгаряча ,,бачте,дажедо
віце-президента громадського інстипенко, що виступає проти X
®°мП’ пролетарської літератури,— виступає
туту марксистської естети ,
р
народник, просвітитель, провіХГХкХЬ
реакційний філософ і т. д.
?т д Мало того він каже, що можуть існувати і навіть уже існують групи
бур^а^ниГписьменннків і мисгців- значить він за леґалізащю буржуазних
(партійних, очевидно) центрів, значить... і т. д. і т. д.

„Ми цього не дозволимо!"—кричить Хвильовий від імени свойого
єдиноможливого легального центру — Вапліте.
Скоряюсь, переляканий і розбитий на гамуз українським
Плехановим (у росіян нам нічого учитися 1) і пропоную негайно
декретом Раднаркому закрити державну оперу, розпустити колек
тив франківців, взяти під догляд ДПУ „Дух Леонтовича , за
арештувати плужан, вислати за кордон капелу кобзарів і лишити
тут тільки — „імпотента“Зерова, бо він зі своїми приятелями тільки
раз на шість місяців збирається, та й то — випити чашку чаю.
Боюся впасти в тон „Ахтанабіля сучасности“ і переходжу
до політичної програми ваплітівців, так блискуче переказаної
в останніх розділах останнього (покищо, маю надію) памфлета
Хвильового.
Маємо чотири бойових гасла: 1) дайош пролетаріат; 2) дайош
інтелігенцію; 3) геть російського міщанина; 4) геть задрипанку
Москву.
Все це для того, щоб розв’язати проблему, культурної рево
люції на Україні, щоб‘розквітло пролетарське мистецтво, в ім’я
пролетарської літератури.
Забув наш естетик романтичний, що культурна революція
твориться не вчителем української мови, а завжди є наслідком
зміни засобів, виробництва. Забув і те, що після українізації ро
сійський міщанин стане українським... теж, мабуть, міщанином,
що заговоривши українською мовою пролетаріат не підвищить продукційности своєї праці, що... що на одній плеханівській естетиці
не виїдеш, бо потрібна і плеханівська економічна наука, бо інакше
звузиш велику проблему культурної революції до проблеми своєї
дзвінниці — літератури^
Коли ваплітівці устами Хвильового репетують:
/ слід, до українізації;7оРладу:В™аГта'") СЄРЙ03Н0

Дайош українську^інтеліґенцію на радянську роботу! Дайош ро
бітничо-селянський молодняк на робфаки, в технікуми, інститути
для створення нової пролетарської інтелігенції,— давно вже кри
чить і так і робить компартія —- але не для того, щоб вона, ця ін
телігенція —„задавала тон аморфній масі" і не для того, щоб че
рез ню, інтелігенцію, творити змичку пролетаріяту з селянством.
Змичка хоч би й „духовна" твориться, тов. Хвильовий... та по
дивіться краще в політграмоті, що ви її частенько радите читати
своїм опонентам.
Компартія давно вже говорить: „Треба вважати на соціяльно економічні особливості України, але не для того, щоб творити
теорію „комуністичної самостійности", не для того, щоб пролетаріят на Україні „творив відповідні умови для відродження мо
лодої нації". (К і П № 11).
Ох, вибачте! Я й забув, що нація це—пролетаріят, селянство
зі всіма куркулями, буржуазія з крамарями і т. д.— разом. Мало
знов у куркулячий цинізм не попав...
Так стоїть справа з „лайлетами". Відповідати на них у цілому
треба стопу паперу переписати — і, очевидно, хтось таки напише,
бо маємо діло зі своєрідною войовничо-націоналістичною політич
ною програмою-. І все ж таки я (не „ми", тов. Хвильовий) уважаю
себе переможцем: упертими запитаннями, упертим бажанням ви
явити ідеологічну суть наших розходжень на нібито скромних
літературних суперечках, удалося витягти теоретика вітаїзму
й азіятського ренесансу за язика — і „язик прорек".

С. Пилипенко
(„Культури і побут".— 1926, <Л? 11,
4 квітня, додаток до газ. „Вісти")
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То це „кому слід" може виголосити поворотну вимогу:

*ВДЛЬОВИЙ ’ його адепти

серйозно поставилася дГукра^^

гв

повідний матеріал, зв’язались для цьопЛ ппб^^У’ постачали для Цього відперед робкором - письменником1 нТтвопили ^МИ м?сами’не ГНУЛИ кирпи
не добивалися монополії на літеоатупипмиТпЛ3а^1КНут01 цехової організації,
центр", не... і т. д. і т. д. л1тератУРному фронті, як „єдиний легалізований

235
234

А

і

И

■

■—-

в
ч
Й

IV. НОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ШЛЯХИ ТА
ЕТАПИ РАДЯНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
(1926 — 1927)
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1. ВАПЛ1ТЕ
2. ПРО ВАПЛІТОВСЬКІ УХИЛИ

3. молодняк

4. З’ЇЗД ПРОЛЕТАРСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ
ВУСПП
5. ПЛУГ НА НОВОМУ ЕТАПІ
6. ФУТУРИСТИ НА НОВОМУ ЕТАПІ
7. „АВАНГАРД" НА НОВОМУ ЕТАПІ
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НОВИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ШЛЯХ ЯК РЕЗЮМЕ
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Орі анізаційна і громадська робота письменника лежить перш
за все у його творах, подруге, в профспілці, потрете, в но
вому спілкуванні з масами. Коли письменник вештається серед
трьох десятків писарів, яких штучно втягнено в літературу і які,
головне, не відповідають його потребам, то це ще далеко не зна-.
чить, що він веде громадську роботу. Навпаки, він одривається
від неї.
Але коли він з вільної ініціятиви так чи інакше втручається
в наше громадське життя, то це й є те, чого ми хочемо.
Отже, ми й кажемо: треба покінчити з напівмертвою [гурт
ківщиною, як з антигромадським явищем.
Щождо „місцевого чи то всеукраїнського маштабу", то ми
на це дивимось простіше.
Годі вже наслідувати „папі". Всі ці літературні всеукра
їнські ЦК зовсім не потрібні для письменника. Справа не в літе
ратурному ЦК, а в літературі.
Отже, „це об’єднання" і „місцевого значіння" і „всеукра
їнського маштабу". Це цілком залежить від того, як „це об’єднання"
впливатиме на суспільство і які твори даватиме. Коли його
продукцію читатиме все населення України, то, значить, „це
об’єднання всеукраїнського маштабу"; коли його творами буде
втішатися, припустім, один Харків, то, значить, воно „місцевого
значіння".
Як бачите, справа з „симпатиками" стоїть простіше.
І ще ми доводимо до відома тов. Щупака, що в нашому „клюбі"
об’єднуються за принципом ідеологічним, і хай він не вірить
„даме приятной во всех отношениях".
Гу
А втім, дозвольте точніш поінформувати про новий органі
заційний шлях..,
Тут ми, власне, думаємо використати ті тези, які опрацювала
і1 внесла група гартованців на одно із засідань ЦБ Гарту і які
на цьому ж засіданні і це ж ЦБ ухвалило.
Отже ще раз до абетки комунізму. „Діялектика є революційний нерв марксизму". Таким чином ми, щоб не бути „червоними
реакціонерами, мусимо подивитися на всі явища життя крізь.
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поизму діялектичного мислення. Коли ми „б’ємося не за Гарт
ЯлТ” робітничо-селянське мистецтво, за мистецтво (зо
сібна й літературу) переходової доби, то подивімось, чи не пере
жило це" мистеХ Й ЦЯ Література тих організаційних форм,
V яких вона існувала і існує до цього часу.
Велика соціяльна революція висунула актуальну справу роганізації таких літугруповань, як Гарт і Плуг. Вони мусіли
зіграти ролю не стільки літературного, як революційного чинника:
треба було протиставити щось старому цільному, буржуазному
мистецтву. Отже, оскільки утворення цих угруповань виникло;
з, так би мовити,. „негайного заказу" молодої кляси, яка не мала
ще своїх художників, як і культурних традицій, остільки всіх
гарто - плужанських письменників можна було вважати за пись
менників тільки умовно. Саме цим „умовно" й пояснюється^той
великий наплив до цих організацій, який ми спостерігаємо й до
цього часу.
Гарт і Плуг брали на себе ролю не стільки конструктив
ного фактору, скільки деструктивного. На їхню долю випала така
історична роля: вони мусіли не стільки утворювати мистецтво
молодої кляси, скільки деморалізувати табір буржуазних мистців, витягуючи таким чином маси з - під впливу ідеології
старого мистецтва. Словом, ці наші робітничо - селянські угру
повання зіграли ту саму ролю, що її брали на себе подібні орга
нізації в часи як Великої французької революції, так і в часи
Паризької Комунил
Аналізуючи роботу Гарту й Плугу після років їхнього існу
вання, треба сказати, що в основному вони цю роботу виконали.
Мало того, вони прискорили диференціяцію серед так званих по
путників. Нарешті треба підкреслити останнє й найголовніше
на сьогодн’шній момент.
В колах цих організацій асимілювався й почасти виробився
(винні в цьому не Гарт і Плуг,.а закони життя) певний кадр уже
не умовних, а таки справжніх, хоч і маленьких, будемо казати,
письменників.
Але перший, етап пройдено. Революція увійшла в полосу мир
ного будівництва, в полосу непу. Боротьба не втихає, вона тільки
приорала інших, схованих форм. Боротьба на ідеологічному фронті
проходить з великою завзятістю. Очевидно, і в мистецтві як ідеоло
гічній надбудові не мусить бути спокою та ладу.
™ ж цю боротьбу провадитиме в тій тонкій ідеологічній
надбудові, яка зветься мистецтво.
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старий консеїїатиХ” протистави™ “бе в мистецтві навалі тієї

куркуль
,ДЄОЛОГ1Ї> яку сповідує сьогодні непмано пРпнп^3міпРиЧи;ті зд'бн*- Але при тій умові, коли вони будуть ДО
п Р Л‘Р
1ТКИМ. 1 окристалізованим ядром.
Плчг втягли”™ гІкІЄВ01 установки масового охоплення, Гарт і
пя/свою мяспвігти66 широкий загал, який, виправдавши в свій
ствооив
затичн-и Д0
пл п°Ф°Р
°ступовно
вбираючи нові неоформлені сили,
С нїплїгк Тп
МЛЄННЯ МИСТЄЦЬ1<ИХ ІДЄОЛОГІЧНО - ЧІТКИХ

°Дп
ЧИН0М’ У наші дні ді організації не тільки по?° ‘ перетворилися на культурницькі, але й загрожують зробити
із сво о письменницького ядра ідеологічно - мистецький кисіль,
невиразну аморфну „масу". Саме виходячи з марксистської фор
мули „буттям визначається свідомість".
Очевидно, навіть один цей факт уже ясно говорить про те,
що робітничо - селянська література мусить шукати нового орга
нізаційного шляху.
Але візьмімо далі:
Гарт і Плуг, захопившись внутрішньою організаційною бо
ротьбою, інакше кажучи, ідеологічною, бо організаційна бо
ротьба виникає тоді, коли є якась ідеологічна нев’язка, ввесь час
гальмували нормальний розвиток творчости своїх письменників і
„саме тому, що була страшенна неясність: чому Плуг, який, не
будучи есерівською організацією, „використовуючи тільки се
лянські образи", мусить вести організаційну, цебто ідеологічну,
боротьбу з Гартом".
. Як бачите, друга наша теза є по суті висновок із першої.
Дальші тези теж так саме виходять з неї, бо стержнем питання
все таки залишається масовість чи то масовізм. Треба мати багато
волі, щоб опорожнити той горщик, у якому розташовувалась
гарто - плужанська каша понепівського виробу. Ми не беремо
на себе сміливости виконати всю роботу, але частину тез ще подамо.
Установка на так звану „комсомольську", „жіночу", „ди
тячу" та іншу літературу, що її практикували ці організації,
ще раз підкреслює, що ми маємо справу з культурно - освітніми
організаціями, бо з мистецького погляду, з погляду тих завдань,
які стоять перед нами, це абсолютно не витримує критики. Ро
бітничо - селянська література єдина і для робітників, і для селян •/
без розподілу на партійність та стать. Гарт і Плуг, наче „тощі
фараонові корови", втягли до себе і письменників, і художників,
і композиторів (утворюючи відповідні сектори та секції-—сло
вом, нова головполітосвіта). Але дали вони їм щобудь.
і.
Одержали від них щобудь? Теж ні, бо каша, бо композитор,
припустім, не мавши потрібного йому оточення, губвв св°ю ква
ліфікацію і, головне, думав не про свої композиції, а про те, що
йому сказати на .бухгалтерському зас1даДКЬ
ППЙИУ членів
Широке, втягування та прийом ДО св
15 десять років укр. л.гератури
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Г4и що по вас В Плуг можна записатись?
записатись ? — А ви відкіля? Та
(Чи що до вас в ін у
_
ж, будь ласка, подайте заяву!)
повелоИвКреТштї до того^що більшість, одержавши членські квитки,
вважалГсХ за Цілком закінчених письменників. Це розвивало
ЧВаТак°ЧванГХСв\ВОїроЄмдоа робота була в улаштуванні
вечірок* гастролей, нальотів на ті чи інші кліоби й привела на
решті \до замкнутої гуртківщини (харківські Плуг і Гарт).
Отеє, ми вважаємо за доцільне в інтересах розвитку мистецтва,
а зокрема й літератури на Україні,. створення таких форм мистецько - літературних організацій, що сприяли о.
Концентрації творчих одиниць (критики, критики - публі
цисти, літератори - художники), які б, з одного боку, могли б
задовольнити підвищені вимоги робітничо - селянських мас, з
другого — здібні б були протиставити старій ідеології в ми
стецтві новий світогляд молодої кляси чіткою й виразною ше
регою.
За молодих художників з робітничо -селянської маси боятися
в умовах- пролетарської державности нічого. Виявлення моло
дих сил наперекір Гартові й Плугові переводиться життям
довколо журналів, газет та інших видань. Для молодих сил є
широкий простір.
Вважаючи організаційну боротьбу між Гартолі та Плугом,
за недоцільну, ми в той самий час стверджуємо: молоде мистецтво
може вигартуватися тільки в процесі баталій по художніх установ
ках, ґрунтуючись, звичайно, на єдиній пролетарській ідеології.
Отже, на новому організаційному шляху не тільки зійдуться
різні школи й напрямки, але туди прийдуть і молоді сили через
індивідуальні зв’язки.
Глибоко поважаючи товаришів робселькорів, надаючи їхній
роботі значіння більше, ніж тій, що ми хочемо провадити, ми в
той саме час говоримо: практика масового втягування робсель
корів до Гарту й Плугу псувала й псує піонерів культурної рево
люції, збивала й збиває багатьох із них з пантелику, відхиляла
і відхиляє їх від справжнього розуміння робселькорівських
завдань.
Словом, віднині наше одно з чергових гасел не „дайош кіль
кість-—хто більше", а „дайош якість". Треба відтворити зни
щеним художній критерій.
н
яиі Яш-ТптИН0"’пВИ баЧИТе’ що перед нами стоять такі завдання,
які ані Гарт ані Плуг в умовах нашої дійсносте й у старих орга
нізаційних формах не можуть на себе взяти. Виконавши свою

а ттих V
и^Н° Н1 думки* Нова організація й базуватиметься
на ни .
це нове революційне угруповання мусять увійти пись
менники як Плугу, так і Гарту. Ми пролетарську літературу розу
міємо, як ідеологічно - художній аванґард літератури перехо-/
дової доои. Отже, ми не мислимо, щоб у нашій організації не було
письменників з незаможницько - середняцьких кіл, тих, що при
ймають пролетарську ідеологію, але „використовують селянські
образи . Іаким чином, ми й на цьому ставимо крапку: ми не хоріємо на „лівизну".
Але що ж знаменує собою цей новий організаційний шлях.
Не що інше, як перенесення нашої мистецької роботи в інший
плян. Цього вимагає життя, цього вимагає маса — саме та кляса,
якій ми хочемо служити. Життя нас не чекає і, головне, не чекає
нас та ідеологія, яка із столипінських одрубів. Отже, поспішаймо
до інституту марксизму. Покиньмо безграмотно цькувати Зерова/
Навчімось серйозно підходити до явищ нашої складної дійсности.
Кінчаючи свою статтю, ми не можемо ще раз не попрохати
пробачення в тих товаришів і друзів, самолюбство яких ми за
чепили в своїх розділах. Цим ми не збираємось відхиляти удару
супротивника, ми з радістю зустрінемо його. Ми хочемо сказати
тільки, що в наше завдання входило розворушити те мертве бо
лото, куди встряли й „добрі, хороші" люди. Наші прекрасні су
противники, не взявши на облік складної ситуації, полізли в
мистецтво з великими претенсіями, але з слабеньким мистецько марксистським багажем. Отже, в їхніх інтересах:
Раніш, ніж відповідати нам, хай вони трохи ознайомляться
як з українським, так і з світовим культурним завданням: єсть
уже багато гарних і розумних авторів. Коли треба буде справку,
ми можемо дати.
Але чи значить це, іцо ми дійсно „зарікаємось", ще стра
ждаємо на манію.
Боже упаси! Всі ми вважаємо себе за середніх осіо (в тому
числі й Хвильовий! Чуєте? Навіть цей невизнаний „геній" Хвильо
вий!). Але що ж поробиш, коли нам приходиться ставитися з
такою азіятчиною. Недавно нам, наприклад, сказав один із
видних літературних діячів: „Ну, навіщо це ви робите. Писали б
собі романи!" як бачите, людина досі не розуміє, що наша сього
днішня робота серйозніша за роман.
,ІІЛ
Отже, ми тоді покинемо бити в тривогу, коли побачимо, що
на зміну нам прийшли наші маленькі Лессінґи, наші маленькі
Плеханови.

.V/. Хвильовий

»',Хю'оїї“ Тзі'Х'Г," їт"°”кою

(„Думки проти-течії", (926, ДВУ)
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Останнім часом у нас відбувається організаційне перегру
пований сил на полі пролетарської літератури.
Розуміється, це явище ні в якому разі не можна брати під
сумнів, як примхливі вчинки деяких „зазнавшихся олімпійців
або ж як прояв „чужородних" впливів на один із чутливіших,
„податливіших" інструментів радянського життя — пролетарську
літературу.
Таким „мірилом" можна заспокоїти чиюсь „наболевшую
душу чи то приспати з не зовсім „доброю" метою громадський
інтерес, але за його допомогою не можна пояснити й зрозуміти
безумовно важливого (етапного характеру) явища, не можна його
відповідно оцінити й зробити з нього, не для власного „заспоко
єння", а в інтересах суспільства, відповідних висновків.
Справа тут куди глибша, ніж усяке таке й подібне верхогляд
ство різних ображених чи ущиплених персон і... в той саме час,
коли хочете, вона далеко простіша, навіть зовсім проста.
Наші пролетарські літературні організації виходили в світ,
правда, з завзятим бажанням творити, правда, з величезною вірою
й певністю в свої сили й здібності, але (це теж правда) без копійки
або майже без копійки літературного капіталу „за душею". За
мість цього капіталу вони висували (й мусіли висувати) масову
(обов’язково гонитва за чисельністю) роботу, масову агітацію,
масову пропаганду ідеїпролетарськоїлітератури,її основ, принципів.
Цим самим вони, наперекір народньому прислів’ю, одразу
„вбивали двох зайців": 1) протиставляли старій непрлетарській
літературі пролетарську літературну, але (тільки) організацію,
що шгятформно критикувала й цим боролась проти старої літе
ратури, і 2) утворювали відповідну атмосферу-для прояву літера
турних. письменницьких здібностей серед своєї „маси", головним
чином серед пролетарської чи взагалі радянської молоді.
В цьому, і тільки в цьому, була вся суть і значіння роботи
Плугу пролетарських л,Т0Рганізацій і в першу чергу Гарту й

І вихід у „літературний, так би мовити, світ" низки письменяиюв з цих організацій є яскравим підтвердженням ь" кому
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Але...
ппоііесів’апю3пВикпИ СТ0ІТВ на СТОР°ЖІ Діялектики життя й усіх
минутиї тзк еямп » У ВІдбУваі0Ться. Не минуло воно (і не могло
АпіаиЬо м° процесу розвитку наших пролетліторганізацій.
лптдпроист о Ц1ИНІ форми, придатні для початкового періоду наКрппМгтатиі пРолетаРській.літературі людського матеріялу, стали
не р д
, ^коли серед цієї людської сировини почав зростати
літературний капітал.
Бож література є література, а не організація, хочі „літе
ратурних , але школярів. І щоб стару літературу „побити", то
треоа це зрооити^її таки (літератури) методами, тобто створити
й протиставити їй літературу ж свою, пролетарську, а не затоп
тати її „голими ‘ ногами літературної тільки плятформи чи то
організації.
І от тепер у молодих літературних пролеторганізаціях уже
досить виросли сили,^ що своїми „літературними фактами", а не
плятформним сгесіо вийшли на літературне поле й посіли там певне
й досить поважне місце. А од цього факту виходу в світ з „лі
тературними фактами" мусіли змінитися й такі факти, як характер
і завдання самих пролетліторганізацій.
Якщо гасло першого періоду було й мусіло бути: „бий ско
пом і плятформою", то за гасло другого періоду мусіло стати:
„бий продукцією, кваліфікацією".
А коли так, коли на перший плян життя висунуло продукцію
удосконалення, кваліфікацію, то тим самим воно мусіло вису
нути й інші нові форми самої організації, що відповідали б но
вим завданням, новій установці.
Перед членом пролетліторганізації чи перед усією органі
зацією в цілому тепер уже не може стояти з такою актуальністю
завдання втягувати найширші кола (низові маси) в літорганізацію й командувати ними через численні філії при всіх сельбудах
чи клюбах. Навпаки, вибрати те, що вже з цієї маси виросло, скупчити його, організувати, скерувати його волю в бік літпродукціі,
в бік продукційного удосконалення — ось тепер яке безпосереднє,
конкретне постає тут завдання.
Бо бій тут, як і в усіх інших галузях радянського будівництва,
перейшов із стадії боротьби скопом, кількістю в стадію боротьби
кваліфікацією, якістю.
,ч
.7
I розуміється, за таких нових завдань, на такій новій стадії
розвитку ставити кожного члена літорганізації в умови, коли він
мусить займатися виключно чи переважно культосвітньою чи
аїітпрОпською роботою на літературному полі, це вначило ° .
значить зривати його з продукційно - якісної установки це значи
тягти його назад від того, чого він уже досяг, не Д
тупцю- •
ливости далі розвинутися, удосконалитися, ц
У
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ватися на одному місці, місити „голими" ногами організації глину
пля^о?мноґ' стадії розвитку пролетлітератури це значить
йдомо чи несвідомо) оддавати її на „растление” буржуазії й
непЕ це значить, нарешті, взагалі плентатися в хвості життя,
ні чорта не бачити, ні грана не розуміти.
ТомуГотже, зрозуміло, чому у нас набула таких гострих форм
літературна дискусія, що вийшла під своєрідним і не зовсім від
повідним завданням моменту гаслом „Европа чи просвіті. Бо в
основі вона (ця дискусія) мала шукання шляхів, шукання форм
■організації для пролетарської літератури.
І ми з цілковитим задоволенням мусимо констатувати, що атра
мент і слова потрачено тут не марно. Бо в наслідок ми маємо
створення такої організації, як Вільна Академія Пролетарської
Літератури (Вапліте), що, „отряхнувши прах" плятформного
тупцювання, „обома ногами" поставила чи ставить пролетарську
літературу на ґрунт конкретної реалізації,, практичного втілення
продукційно,- якісних завдань. Вона ввібрала в себе ввесь куль
турно-письменницький актив кол. Гарту, вибила письменницький
і комсомольський „козир" (за винятком декількох товаришів, що
незабаром, очевидно, теж сюди прийдуть) з рук Плугу, скупчила
в себе все творче, живе й активне, розкидане в сг ій час по інших
організаціях (Комункульт, Жовтень). Тобто вона набула всіх
тих запосилачів, що лежать у площині сучасних вимог розвитку
пролетарської літератури на Україні.
Але ж чи фактом утворення цієї нової форми організації,
фактом створення Вапліте — чіт усунено цим з поля наших завдань
усю ту їх частину, що стояла перед нашими старими організаціями,
хоч би перед Гартом, Плугом і ін. А саме: мобілізація уваги й
.людського матеріялу навколо літературних і взагалі мистецько культурних завдань радянської України, ота сама „масовість",
ота сама культурно - мистецька робота серед мас і інше, і інше.
Ні, і ще раз ні. Всі ці завдання є, вони „живуть", збільшуються,
ускладняються й вимагають чимраз більшої до себе уваги, більше
сил, робітників.
Та вся справа в тому, щоб „не мішати все в один кіш", щоб
не плутати різні речі в своїй власній голові й не наморочити
цим голів інших. Уся справа в тому, що ці завдання специфічні
й вимагають так само специфічних, їм одним властивих форм орга
нізації їх (завдання) почасти через свої лябораторії, студії, прилюдні (друком і словом) виступи виконує й виконуватиме і Вапліте
^ппм ЛгЧаСТИНа завдань наших державних органів і закладів освіти
громадських
культурних
організацій,
також журналів
і органів
їхР1ТРвХлечахХ
КІпї
СЄЛЬК°РСЬКІа оР-нізацКк
самоїс^!

!

вивіски „письменників , що зовсім не личить ні їхній фізіономії,,
ні їхньому внутрішньому єству.
Бо, знов же, не примхи чи витребеньки „олімпійців", а роз
виток життя призвів і призводить до цієї диференціяції не тільки
в завданнях, а и у тих організаційних формах, що в них тільки
ці завдання и можна виконати.
І тому, хоч як би кричали й сичали тепер на це люди з поза
торішнім розумом, ми з певністю стверджуємо: це єдиний правдивий
шлях і іншого нам зараз не дано.
(„Культура і Побут", 7926 Л« з
додаток до „Вістей")

М. Яловий
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ДО РОЗВИТКУ ПИСЬМЕННИЦЬКИХ сил
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І. Вільна Академія

В особистих листах, коротеньких і довгеньких замітках та
статтях, торкаючись питання про минулу літературну дискусію
та про утворення нової організації — Вапліте, окремі особи и цілі
групи молодих культурників запитують:
— Що воно за халепа ? Чому зчинилася літературна колотнеча ?
Чому Хвильовий, комуніст, виступає „проти молоді", проти деяких
комуністів, „ватажків лівих" письменницьких груп? Чому він
„проти молодняка" і за неоклясиків, „ворогів" пролетарської літе
ратури? Нарешті, чому інші пролетарські письменники, а між ними
й комуністи, що створили оте Вапліте, мовчать? Невже вони поді
ляють такі дикі думки Хвильового? Невже вони цілком підпи
суються під памфлетами Хвильового, що вийшли окремою книжкою
„Камо грядеши"? Невже вони теж за „ворогів"-неоклясиків і
проти нової ґенерації молодих письменників? Чи, може, Хвильо
вий сам особисто має таку позицію, а решта несвідомо йде за його
гаслами? Чи, може, вони проти цих гасел? Так чому ж мовчать?!.
Тут треба поглянути назад і зазирнути в історію розвитку
пролетарських письменницьких сил за останній рік, оминаючи
моменти, висвітлені в статтях Хвильового і Ялового про Вапліте,
Гарт, Плуг і т. ін.
Вже більше року тому в письменницьких колах Гарту створи
лася атмосфера, що не давала можливости молодим письменникам
бути справжніми письменниками, творцями нових мистецьких цін
ностей.
Молоді сили, що тільки но ступили на відповідальний шлях
мистецької творчости, потребували виховання, удосконалення а це
вимагало величезних зусиль і сприятливих умов праці.
Нові сили, ставши на творчий шлях, прагнули мистецького
офор.мення, потребували письмеввивдої науки, школи Але яавм
Хно’Та’к™’.».^ 1ПЛУГУ'
розуміли н”имЬ
тивно. на їхню думку, бути письменником за сучасних умов
не

“

студі“
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«ували пі-ХУимиТрГІИСЬМЄННИЦЬКОЇ сУті деякі -.ВОЖДІ" обґрунто’ валили сво^о обпл
Р1ЯМИ> цитатами й „документами" і про
вадили свою облудливу роботу серед молоді.
г_п_
повіривши на слово, „на слово" „вождям", вима«
СВ0Ю писанинУ на підставі письменницького „квитКг^ио,1ло м,ІМСТВ^ подавалося таку творчість, од якої нудило й
губилися мистецькі критерії. Читач озирався й не розумів, що воно
на літературному світі твориться.
Губилися мистецькі критерії і в молоді, що в факті видрукування своїх „речей ‘ вбачала свою мистецьку апробацію. Губилося
розуміння досконалою твору, художности, його громадської цінности и т. ін.
.
г
Видавництва так само втратили розуміння, що треба друку
вати, а що не треба,. бо все стриглося під один гребінь. Губи
лася всяка лінія й міра критики та самокритики й серед самих
письменників.
З цього постала відсутність стимулу вчитися та творчо самоудосконалюватися, давати твори, оформлені з боку змісту, худож
ности й чистоти мови, загалом — твори культурні.
За таких умов пишним цвітом заквітла графоманія та неві
гластво .
Це невігластво відчули в першу чергу деякі товариші в Гарті
й забили на ґвалт. Цей ґвалт був надто гучний, і його дехто почав
трактувати, як розклад, небажання працювати серед робкорів,
молоді, по клюбах, вечірках — одним словом, серед мас... У гартовських колах почалось заворушення. На з’їзді Гарту група, що
в листопаді вийшла з Гарту, мала поставити питання це на порядку
денному, але під натиском ватажків Плугу, гостей з ВУАПП’у,
„лівих" письменницьких організацій, що почали атаку на лінії
організаційної установки, це питання треба було затерти.
Час був невідповідний, тому покладено зберегти організацію
в цілому, не чіпаючи наболілих питань. Боротьба точилася
лише проти того лівого дитинства, що пропонували „гості" й плужани та деякі впливові’ офіційні особи з центру,.що цікавилися
не так справою культурного розвитку, як організаційною уста
новкою, чіпляючи до цього „ліву ідеологію '.
Цей з’їзд Гарту намітив на майбутнє лінію організаційнотворчої установки, що фактично заперечувала стабілізації худож
ньої творчости. Протилежні групи, об’єднавши фронти по лінії
цієї „дитячої лівизни", почали свою „широку роботу . Гарт по
інерції теж простував своєю дорогою, що намітив з їзд^
ІПО
Отже, небезпеки графоманії не усунуто,
розуміли цю загрозу, не могли виборсатися „на су
Р
3аЧаСередЄгаКрто°ванців почався розклад. Не розклад богеми, а зневіраХе^ізації; реси^містичний поглад

Почалось скакання з однієї організації д дру
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Одначе певна кількість товаришів витримувала карантин, гуртуючТсправжне пись—
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ЦК

"1° 6 АртилерійсПь°к™пї™тоЦвкГп“м. Хвильовий своїми памфле
тами а приводом7 до цього став один випадок брутального гра-
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^^Справа^шТа^пр™^. чи «алі припускати невігластво в письменстві, чи почати з ним жорстоку боротьбу. Спинилися на остан
ньому. Виходу не було і всі, кому дорогий розвиток клясової куль
тури, повинні були стати на цей шлях.
Томуто так і загострив М. Хвильовий у своїх памфлетах
питання „Европа чи просвіта"; вульґарна творчість „лєвих ребят^
чи культурна мистецька творчість тих, хто хоч і не дуже близьким
нам ідеологією, але й не остільки вже ворожий, щоб бути зметеним
. із шляху пролетарської культури.
З цього й почалися оті натяки, наклепи про антимасовізм та
спілку з неоклясицизмом.
Письліенницьку молодь опанував переляк, особливо поза цен
тром України. До того ще цю молодь усякими способами прово
кували, спантеличували дискусійні опоненти чи їхні прихильники,
нацьковуючи її проти „Олімпу".
Отже не диво, що на пленумі Гарту висунуті від письменників
пропозиції не прийнято (половина на половину; голосувала проти
головним чином провінція). Справу одкладено до з’їзду, погодивши
ці питання й необхідність з’їзду з відповідними органами.
Та з’їзд не міг відбутися. Головка Гарту, прихильники проти
лежної течії, всякими способами намагалися з’їзд не скликати.
Ввесь же склад ЦК Гарту і вся його харківська письменницька
група були за висунуту від „протестантів" пропозицію. А ця про
позиція в загальному була така:
1. Гарт перебудувати на нових підвалинах — внутрішньої
■ поглибленої роботи в справі підвищення мистецької кваліфікації
й виробничої виключно письменницької творчої установки.
2. Решті культурницьких одиниць і груп створити нову орга
нізацію культурницьку, куди б могли входити ті широкі маси тру
дящих, що прагнуть мистецької самоосвіти.
3. По цих двох лініях запропонувати, в порядку добровільних
обговорень, переформуватись і Плугові, з якого могли б одійти
письменницькі одиниці до Гарту, а решта-до нової культурни
цької організації.
'
7
Ухвалено: коли Гарт в цілому (бо більшість його — це куль
турники и мистці, що прямого відношення до письменства не
мають, як от театральні актори, аматори музики, маляри тощо)
не згодиться на це — вийти з нього й створити нову організацію’
втягнувши до неї й тих письменників з Плугу, що^ляли її
250

■ілотГта оак?емих ХХТе нзлр™ організа.цій (Жовтень, Могічно стоять на засадах кляеппл“Я?ЛИ
°Рганізацій» але ідеоло“”3Ди«± ™"т»ТУ”ТаХ «Х» Гарт»"™""*"™ ”Р’
повідних Органах.
обговорення у від*
організаційну устамХ/, зрозУм1Л0’
питання про тактику й
шість ватажків Плугу Усг"™ її™" рюв’язат" »« ™™и. БІЛЬГарту з невеликою купко”при??,' ™”“
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Після цього письменники, що вийшли з Гарту, разом з
письменниками плужанами, жовтневцями (що теж вийшли з організаціи) та окремими особами, що поділяли цілком установку нової
(ВапІліте^ІІЇ СТВ0рили Віпьну Академію Пролетарської Літератури
Дехто запитує, чому „академія", а не асоціяція, товариство
або щось інше?
А чому ні? Адже академія до чогось зобов’язує. Зобов’язує
академічно, серйозно поставитись до творення клясової літератури,.,
бути культурним письменником з певними ідеологічними клясовими
засадами, в протилежність створеній за останні роки традиції, що
ні до чого письменника не зобов’язувала й породжувала письмен
ників та письменницькі організації, мов гриби в дощ, без жодної
потреби.
Ми взялися за величезну підойму людської культури. Щоб
бути письменником, треба розуміти свої завдання й відповідаль
ність. Ми ще юнаки в розумінні знання, ми навіть у деякій мірі
невігласи. В умовах революційної боротьби не було часу на
самоудосконалення, на розвиток навіть чистоти й краси мови, якою
ми пишемо,— не кажемо вже про розуміння питань вікової куль
тури у всіх її проявах. Тож берімся за все це. Вчімось, вчімось і вчі
мось, коли своєю творчістю хочемо допомогти новому суспільству
йти вперед. Створімо такі умови для праці, в яких би міг письмен
ник виявитися найповніше, письменник з пролетарсько - клясовою
установкою. Ніхто не може сьогодні вимагати від письменника
шедевру, але письменник повинен пройнятися величезними куль
турними завданнями.
Звідци така гостро ворожа позиція Вапліте до неуцтва и
халтури.
Буржуазне письменство має за собою тисячолітню культуру,
глибини думок і роботу сотень поколінь мистців над стилем.
Ми ж вийшли з попелища революції. Тому в своїй творчості
з клясово - пролетарською установкою берімо все те культурне
надбання віків і творімо нові форми й стилі. Творімо літературу,
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письменство, а не вбогу писанину, непотрібну й застарілу своїм

1

И. „ Неокласики “

V‘

ЗМІСцї1 основнГположення, загострені в подробицях, висунув
м. Хвильовий (не особисто, а од колективу, групи комусь треба

І

іІ1
1

буЛОВПппоцесї1)дискусії М. Хвильовий у деяких моментах надавав
питанням такої загостреносте й палкосте, що, певно, жахала право
вірних радянських культурників і навіть комуністів. Звідци всякі
нісенітниці, обвинувачення в антипролетарськості, антикомуністичності, молодофобстві й т. ін.
До всякої справи, навіть до великих подій, завжди налипали
сторонні люди, котрі щось хочуть на тім соб] придбати, бувши
далекі од тої справи й подій. Отже, не диво, що й тут, де справа йде
про розвиток нової літератури, найдуться й найшлися вже (як
справедливо пише Хвильовий) такі елементи, що хочуть щось ви
грати собі на цьому, бувши далекі од цієї справи.
Тому не дивно, що М. Хвильовий з властивим йому запалом
картає всіх і безцеремонно зве непристойними іменами тих, хто
не розуміє цих простих істин і свідомо чи несвідомо тягне нову
культуру назад, гальмує її розвиток.
пустоЗвідци й усі ті опонентські пересуди, балаканина,
балаканина, пустозвонство, наклепи, вигадки, а часом і безглузді провокації з^боку
різних прихвоснів або несвідомих цього окремих одиниць.
Звідци цілком слушно М. Хвильовий вважає, що далеко цін
ніший сучасній літературі Зеров, з надбаною ним культурою,
без претенсій на навчителя пролетарської літератури, аніж заялозена писанина некультурного невігласа Гаврили з конопель —
убога на думку, непотрібна як громадська організуюча сила —
поверхово карамельчастих „ультра'" - революційних „ідеологів
нової літератури", що пнуться навчати молодь.
Це — загострення, а висновок: будьте культурні із культур
ним багажем дайте новому суспільству те, чого вимагає наша про
летарська клясова ідеологія, маючи на оці не лише сьогоднішній
день, а й майбутнє людського суспільства.
От загальні положення Вапліте.
Звичайно, що створено організацію не тому, що „олімпійці"
мовляв, хочуть бути монополістами, бо, як ми вже зазначили’
„олімпійці невисокої думки й про себе, але хай „дрібні люди в
великі
дні мають
менше нахабства,
хай будемис?ця
покладений
нець неуцтву
що, криючись
іменем червоного
пропа кі
ує
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Нам треба стати сильними.
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іде:

всіх собак, а кого виправляти.
к^ьтУРних людей з прекрасною технікою слова,
ал
. І
ятих цілком нашою свідомістю класової боротьби,
маркерським розумінням історичного процесу, і маємо письмен
ників з цим розумінням і запальним чуттям, але слабо озброєних
культурно й технічно.
Туг і підходимо до неокласицизму, не спеціально київського,
а взагалі цілоукраїнського (бо Хвильовий брав Зерова, ак ім’а алегорію—дла економії).
У ніс поруч з досконало розробленою наукою революційного
марксизму надто мало у всіх деталах проробленої марксівської
теорії мистецтв. Єдиний докищо теоретик у цій царині є Плеханов, тому й будемо користуватися тут його обґрунтованнам.
„Завданням д.яч.в наукового соц.ял зму є, як відомо, голов
ним чином розвиток свідомости мас — не лише політичної, але
всебічної: наукової, етичної, естетичної. Форми пропаганди соці
алістичних ідей повинні відповідати поглибленому, серйозному
науковому змістові. Істинна проповідь марксиста повинна підій
мати слухача або читача, тому груба форма, демагогіа, дешеві
ефекти також недоречні, як недоречні такі форми висловлення
думок у науковому творі. Популярність твору, потрібного для
пропаганди масам, потребує ще досконалішої художньої форми".
Такої думки був Плеханов.
Оповідаючи про Плеханова, Л. Аксельрод пише: коли Гапон
якось прочитав йому одну відозву на зразок поеми, той, уважно
вислухавши, відповів: „Ви гадаєте, що до народу можна й треба
звертатися з такими дитячими казками? Народ — це могутня сила
в історичному русі, народ — це велетенська річ, і звертатися до
нього з колисковими казками є просте й нічим не приховане
злочинство".
Цим ми хочемо сказати, що дійсно є злочинство вульгаризу
вати літературну творчість з боку художности, слова і змісту.
В цім і є наступ Хвильового на невігластво і „за Европу .
Але мистецький твір ще має якусь ідею, бо, за Плехановим,
„не може бути художного твору без будь-якої ідеї .
А ці ідеї ми оцінюємо з поглядів інтересів суспільства, як ре
волюційні марксисти, і прагнемо, щоб „ці ідеї увійшли в плоть
і кров письменника, щоб він викладав їх, як х^дол.<!™<! ^пожній
дянин - творець. Треба, щоб він міг цінувати за якістю и художній
модернізм сучасних ідеологів буржуазії .
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«опглгп погляду на неоклясиків взагалі.
Це вже СТ?СУ^
пройнялися цими ідеями. Це так само
тобто на творцю що ще
поверхового знання і в позі
стосується 1 ВСІХ тих, що ™х"0рЧОСТи; як різник до корови.
ЧЄРВЩоб розвинути цей погляд, варто застерегти, що ми дотримує
мося тої аксіоми, що „не може бути художнього твору, позбавле
ного Єлейного змісту Навіть ті твори, автори котрих дорожать
Х^фо^юйТе турбуються про зміст, так чи інакше виявляють
ПЄВНЯкІДдоведеться ЇХ кваліфікувати—-чи як близьких нашій
установці творців, чи як ворожих? І тому М. Хвильовим натякає*
що вони дорожчі за вульгаризаторів творчости „енків
.
Що являють собі ці творці - неоклясики на сучасній літера
турній арені?
,л.
л
За аналізою Плеханова, можна кваліфікувати, що в нас є
приблизно три типи творців: 1) прихильників мистецтва для ми
стецтва, 2) мистців, що хочуть повернути колесо історії назад, і
3) дійсних співців, що розуміють історичні й хід подій.
„Нахил художників і людей, перейнятих ідеєю „мистецтво
для мистецтва", постає на ґрунті безнадійного розладу їх з їхнім
громадським оточенням".
Це щодо першої категорії.
До другої категорії належать ті, що мають „утилітарний
погляд на мистецтво, тобто нахил надавати творам значіння
присуду на прояви життя й постійну супровідь радісного бажання
брати участь у громадських бойовищах; таке виникає і зміцнюється
там, де є обопільне співчуття поміж значною частиною суспільства
та людьми й художниками.
Це останнє вже певно треба розглядати, в який бік скерована
творчість художника й певного стану оточення суспільства —
чи в бік повернення історії назад, повороту старого загубленого
ладу, чи участи у творенні цього нового суспільства, перед яким
стеляться величні шляхи людського розвитку.
Вапліте причисляє себе до третьої категорії.
Але до якої категорії можна зарахувати неоклясиків? Чи в
них творчість — мистецтво для мистецтва, тобто чи вони є в стані
безнадійного негативного ставлення до їхнього суспільного сере
довища?
Для людей цієї категорії об’єктивне ставлення до середовища
позначається, власне, відсутністю співчуття до нього
„Тільки буржуазний громадський устрій чи не більше всякого
іншого може розвинути подібну байдужість. Цілі покоління вихо
вувалися в дусі принципу „кожен за себе, а бог за всіх" тому
там цілком природна поява індивідуалістів, що міркують тільки
за себе й що цікавляться тільки собою"
У
Дійсно, що залишається робити, коли зв’язку з оточенням
немає? Розважатися'тільки своїм „я"?!
У
оченням
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піо переходять норми іПРиклад Г1ппіус І ЇЇ устами цитує цих мистців,
ЩПШТПЬ' АпрппХ^ Д° М9ЛИТ0В’ поезій, виливаючи в них свою
лп^пногп
Р УМ1ННЯ самотности ще більше одриває людей одного
іг^?імпіІ^И^Д^аЛ^М досягає такого скрайнього ступеня, тоді
ЗН^Ііа^п^ЖЛИВ1СТЬ сп,льности саме в молитві (тобто в поезії),
спільности молитовного (тобто поетичного) запалу.
і
-Гу0ИТЬ в*д.цього» ЯІ< 1 взагалі мистецтво, що є одним
із засобів спільности між людьми”. (Підкреслення О. Д.).
Поети, що люблять себе, „як бога“, не можуть цікавитися
тим, що твориться у суспільнім оточенні. Тому не дивно, що людині,
яка згуоила всяку спільність з людьми, лишається лише „просити"
„чуда і прагнути того, „чого нема на світі", бо що є на світі,
для неї не може бути цікавим.
.коли ЛІ°дина губить усяку спільність з оточенням людей,
тоді її ідейне життя губить усякий зв’язок з землею. Тоді її фан
тазія несеться на небо, і вона стає містиком. Містицизм — теж
ідея, але темна, безформена, як туман, що є в смертельному
ворогуванні з розумом”.
Отже, чи є у неоклясиків оця містика, чи є вона творчістю
„мистецтва для мистецтва"?
Звичайно, поодинокі з них (приміром, Рильський,— більшість
творів 1918 — 1923 р. р.) належали до таких категорій, але тепер
сказати це про всіх загалом, і навіть про нього не можна, бо, як
не дивно, але й у нього почався великий злім (див. „Ганнуся",
збірка „Тринадцята весна").
Ми переживаємо таку епоху недосяжно величну в Історії
людства, що і „камні глаголят", не то що заговорять кам’яні
чуття співунів для власного співу!
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Чи можна віднести неоклясиків до творців другого ґатунку —
до тих, що хочуть повернути колесо історії назад у його інтерна
ціональних проявах, хоча б і в національній творчості, виявля
ючи тут націоналістичні тенденції (тобто те саме гальмування,
але з другого боку). Чи прагнуть вони до збереження старого,
в його протилежності визвольному рухові нашого часу?
Ні, категорично не можна їх причислити й до цього.
Вони вже згубили це, коли мали його в таємницях свого ро
зуму й чуття, як більшість людей, що зрозуміли необхідність
нового, тобто того, що є. Нарешті, своїм інтелектуальним складом
вони повинні стояти вище над минулим, поскільки намагання
зберегти старе суперечить їхньому потягові розуміти СОЦ1ЯЛ
життьові основи людськости і розвитку культури.
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Але ж вони не є третьої категорії, тобто тими, що всотали
У В%т^“7а°Ув°икабУВониЄстоДять ^“роздоріжжі й щиро нама

на них більше, як на „молодих чи молодикуючих" дорослих з
„ідеологічною лівизною?
Як бачимо, неоклясики в своїй більшості не належать ні до
одної з категорій за нашою клясифікацією, але вони наближаються
до останньої. Вони хочуть зрозуміти клясову боротьбу, що становить
історію, й починають її розуміти крізь призму революційного мар
ксизму. А це головне, що треба.
Вони не згубили зв’язку з сучасним суспільством, але, певне,
умови життя, що були до того часу, не давали об’єктивних, а
може й суб єктивних можливостей зміцнитись цьому зв’язкові.
Неоклясики прагнуть бути співзвучними з сучасною епохою,
з сучасним суспільством. Нині є можливості їм осягнути це.
Бо ще Комуністичний Маніфест накреслив нам: „В ті періоди,
коли боротьба кляс наближається до розв’язки, процес розкладу
в середовищі зверхньої кляси всередині цілого старого суспільства
досягає такого сильного ступеня, що деяка частина зверхнього
стану відокремлюється від нього й прилучається до революційної
кляси, що несе прапор майбутнього".
Тобто можна припускати, вони — та частина, що теоре
тично зрозуміла хід історичних подій? А „збагнути це можуть
тільки ті, що метикують, уміють думати".
Неоклясики, як творча інтелігенція, не були абсолютними
ідеологами буржуа, а лише клясовою прослойкою, що хутчіш
переймає завдання тієї кляси, котра прагне до безклясовости,
до знищення цієї прослойки, що завжди тяжіла над нею, як
теж над частиною наймитів, хоча й інтелектуальної праці.
Тому нема рації вішати собак, на кого доведеться за всякої
нагоди. Такий елемент, що сьогодні вже всім єством перей
мається теоретичним розумінням революційного марксизму, не є
наш ворог.
...
Потрібне лише товариське оточення, в якім ті ідеологічні
кострубатості, що тяжать на них, в умовах творчо - літературного
ідеологічного оточення самі зітруться з часом.
Тоді навіть яскравіше буде видно, хто з них безнадійно розла
джений з сучасним суспільством, а хто цілком пройнявся сучасним
життям і його рухом.
Так говорить діялектика, цього вимагає розвиток клясової
інтернаціональної культури, хоча б і в національних формах.

гаються в своїй творчій роботі йти разом з усіма борцями до нового
суспільства, активно в своїй творчості прагнуть вести ту частину
роботи, що їм належить.
„
Певне, вони розуміють аксіому, що „всякий будь - який талант
незмірно збільшить свою силу, коли перейметься великими ви
звольними ідеями нашого часу". Вони,певне, хочуть теж не ридати
чи сміятись, а розуміти.
Коли б вони належали до першої категорії, коли б у них не
було нічого, опріч свого „я", то вони б навіть не стали грати ролю
спокійного літописця великої борні, що точиться в нетрях сучас
ного світового суспільства, бо й тоді б їм заважало оце „я , ко
трому все земне байдуже.
А неоклясики стали літописцями, ба вони є частина творців
у галузі нової літератури, критики, матеріялістичного розуміння
історії культури.
Справа лише в тім, що вони ще не цілком пройнялися розу
мінням тої взаємної боротьби кляс, що точиться в теперішнім су
спільстві.
Але „хто не дає собі справоздання в боротьбі, багатовіковій
і різній, процес якої складає історія, той не може бути свідомим
художнім критиком" (курсив О. Д.), хоча б і мав він титул ака
деміка.
Неоклясики прагнуть до цього розуміння і, певне, ним будуть
пройняті. Вони в своїй критиці намагаються навіть прикладати
соціологічної методи в спектрі діялектичного матеріялізму.
Та знову треба пам’ятати, що „хто хоче вивчати ідеологію в
суспільстві, поділеному на кляси, тому треба уважно слідкувати
за явищами в ньому. Інакше він нічого не зрозуміє. Тому той,
що цього зрозуміти не може або не хоче, краще хай не береться
за тлумачення мистецтва".
Це стосується не лише до неоклясиків, але й взагалі до всіх кри
тиків. Коли ми говоримо тут про недосконалість критики з боку
культурних сил, то що ж ми можемо сказати про халтуру критичну ?
Для цього досить поглянути на більшість бібліографічних розділів
усіх наших журналів.
Проте, неоклясикам, як художній Генерації, що переходить
чергу0 13 старого СВІТу до нового’ тРеба це мати на оці в першу
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Справа в тім, що цей інтелектуально розвинений елемент
може зрозуміти все це надто швидко. І вони до цього йдуть
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17 Десять років укр. літератури
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В своїй відомій праці з естетики Ф. Мерінг зауважив, що
- в жодній культурній верстві суспільства ніколи не можна знайти
двох осіб, естетичне сприймання яких було б тотожне, ЯК ХІД двох
годинникових механізмів. Яко соціальна особа, кожна людина
€ продуктом історичних умов, що неймовірно заплутано перехре
щуються й переплітаються одні з одними й визначають відчування
людини найскладнішим чином, в наслідок чого кожен і має свій
власний смак".
,
З цього твердження Мерінга, звичайно, не виходить, що в ца
рині естетики панує цілковита анархія. Є спільні для певних груп
суспільства естетичні моменти, що дозволяють говорити про клясову
естетику, як спільні для цих груп деякі основні історичні умови,
під впливом яких складаються загальні підвалини естетичних
уявлень. Було б також непрощеним верхоглядством, виходячи з
тверджень Мерінга, заперечувати художню критику тільки через те,
що в ній діють не тільки загальноклясові естетичні норми, а й
суб’єктивні смаки. Таке заперечення найчастіше походить з анархоідеалістичних кіл, де особисті смаки кладуться в основу всякої
естетики.
Поза суб’єктивними смаками окремих членів суспільної вер
стви, про які говорить Мерінг, „каждьій класе несет с собой свою
зстетику, если у него єсть свой образ жизни, свой идеал" (А. Луначарский „Начало пролетарской зстетики"). З цього погляду ми
мусимо обстоювати критику, але критику, яка допомагає оформити
клясову естетику, цебто критику клясову, пролетарську, а, значить,
цілком одкидаємо якусь метафізичну критику „поверхклясову", бо
це те ж саме, що „аполітизм" у суспільних науках.
~ Кожна кляса, виступаючи на історичну арену, бореться за
свій стиль і в суспільному житті, і в техніці, і в мистецтві, цебто
^ореться за ті особливості художньої умовносте в зображенні речей
1 явищ, правдивим ґрунтом яких єклясова психологія, а не ідеоло
гія, як дехто думає. В цьому й полягають всі труднощі в цапині
визначення пролетарських естетичних норм.
В той час, коли буржуазія, як історична кляса, прийшла до
ппппат411'1 ВЛа£И 3 ЦІЛК0м7П0РЯДК0ваним естетичним інвентарем,
пролетаріят, бувши довгі часи гнобленим, не визначив своєї
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КЛЯСОВОІ естетики до завоювання політичної влади і, тільки ставши
до дер?
і кормиги, почав оформлюватися культурно. І те що
це оформ ення почалося в період напруженої політичної боротьби,
на яку у а кинута вся пролетарська інтелігенція, і те, що ця
інтелігенція комплектувалася в часи напруженої політичної бо
роть и
иходців інших кляс суспільства, створило непереможні
труднощі в ділянці естетичного оформлення. Ідеологічно споріднена
з пролетаріятом, але виховавши свої смаки і склавши свої естетичні
уявлення в цілком відмінних, ніж пролетаріят, умовах, ця інте
лігенція, природно, не минула трагічної колізії. Борсаючись в
протиріччях, одні знаходять вихід для себе в естетичній орієнтації
на більш вульгарні прояви культурно - відсталих пролетарських
мас, другі нав язують пролетаріятові свої смаки, свої естетичні
уявлення, що склалися в них в умовах того соціяльного оточення,
з якого вони вийшли, і, нарешті, треті почали підмінювати про
летарську естетику на пролетарську ідеологію, при чому ідеологія
в свою чергу підмінювалася на пролетарську мораль. Ця лінія
найменшого опору, що її сприйняли треті, є найшкідливіша з погля
ду культурного будівництва пролетаріяту, бо на практиці заміна
естетичних уявлень на ідеологічні знаменує собою цілковиту без
перспективність і підготовляє поразку на мистецькому фланзі
культурної боротьби. Вона, ця підміна, саме і єсть в інтересах
аґресивних представників буржуазної естетики. Коли ж узяти на
увагу хмари мистецьких авантурників й прожекторів, що самевцей
спосіб переключаються з буржуазного на пролетарський „бутер
брод", то переконаємось, що дійсно в цій заміні є чи не найбільша
загроза в творенні пролетаріятом своїх естетичних цінностей. Ці
хмари „услужливьіх дураков", що „опаснее врага", компромітують
пролетарську культуру й мистецтво, даючи в. руки ворогів його
штучно створені приклади, нібито нездатности пролетаріяту тво
рити свою культуру. З цим примітивізмом мусить розпочатися
найупертіша боротьба, так само як і з привласненням якоїсь
зверхносте, авторитарносте та позаклясовости буржуазній естетиці.
Викристалізуватися пролетарська естетика, звичайно, може
тільки тоді, коли кількісно й якісно виходиі з пролетарських мас
будуть мате перевагу в масі клясової інтелігенції, бо коли ідеологію
можна прийняти за поглядно короткий час, то справа зі змінениям.
естетичних понять трудніша, бо, як ми вже зазначили, естетика,
художній смак, розуміння прекрасного — є продукт дуже склад
ного нашарування різних впливів і свідомому регулюванню підля
гає з незвичайними, а то й просто непереможними труднощами, ут
ні агітація, ні пропаганда не в силі щось діяти. Через це боротьба
естетикбуде особливо
довгамасі
и загострена,
оо
вонаі
будебопотьба
вточитисьзаі встиль
спорідненій
ідеологічно
пролетарської

комуністичної інтелігенції- Ідучи шляхом тв°Рен“^
цінностей пролетаріят
стилю своєї
реалізації клясово - ворожої еиешки
17*
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епохи, епохи свого панування, з яких би джерел та естетика не

ПрОС3Кцьоаго погляду В практиці ми з особливою обережністю ста
вимося до ГОЛОСІВ „хитрих данайців" про вільну конкуренцію в
літературі та містецтві й про „сувору критику", звичайно жЛщюлІтичну" І „сувора критика" і „вільна конкуренти в руках

критику", не про „вільну конкуренцію" зараз мова може мовитись,
а про боротьбу за стиль, як вислідне з клясової естетики про ооротьбу, що скінчиться навіть по закінченні ідеологічної боротьби

І!

естетику того соціяльного оточення, з якого вона вийшла і в якому
виховалася.
7
В мистецтві, а, зокрема, в літературі, як у найбільш ідеологіч
ному з усіх мистецтв, боротьба різних естетик точиться, головним
чином, в ділянці критики.
Саме в літературній критиці, що являє собою незвичайний
хаос розбіжних і в більшості недоведених оцінок мистецьким яви
щам, при уважному аналітичному підході можна виділити елементи
боротьби естетик. З одного боку, скрайня права вимагає рівнятись
на форму твору, маючи разом з цим свої „задні" думки, а з дру
гого —-скрайня,ліва вимагає рівнятись на ідеологію, не маючи
ні своїх „задніх 1 думок, ні перспектив на майбутні. Еклектичні ж
прослойки хочуть сполучати те й друге і ще більше заплутують і
без того заплутану ситуацію.
В наслідок такої заплутаности молодий письменник, що вийшов
з мас, не маючи досить культурного багажу, щоб самостійно ро
зібратися в становищі, не знаючи, кому вірити, стає жертвою
облудного вихваляння і часто збочує з правильної спочатку про
летарської лінії або, попавши на вудку примітивним „ідеологістам", гине, як пролетарська художня сила. Справа тим більше
ускладняється, що пролетаріят приходить звичайно не голим на
голу землю, щоб творити свою культуру, а отримує якусь суму
культурних цінностей і цінностей естетичних од попередньої кляси,
бо він жив і творив разом з нею, а, значить, і в естетиці буржуазії
та пролетаріяту є якісь спільні елементи, од яких, звичайно, одмо
витись не можна. Аджеж і буржуазія отримала багату спадщину
од февдалізму і цим зовсім не принизила своєї культури. На цьому
пункті саме і спекулюють представники буржуазної естетики,
надаючи своїм естетичним уявленням характеру „позаклясовости",
і саме цей пункт й найнебезпечніший для процесу естетичного само
визначення пролетарської інтелігенції.
В чому ж небезпека для пролетарської інтелігенції, коли б
вона навіть пройнялася буржуазними смаками й цілком прийняла
буржуазні естетичні норми? Чим загрожує це пролетаріятові в
цілому? Аджеж буржуазія для себе мала непогані смаки?
Відповідаючи на ці можливі запитання, ми не маємо наміру
тут доводити ролю клясової Інтелігенції, як культурного авангарду
своєї кляси. Досить зазначити, що одрив аванґарду од головних
сил кляси знаменував би культурну поразку кляси в цілому, а
цей одрдв може легко статися, коли пролетарська інтелігенція
стане на естетичні рейки буржуазії. От саме проти цього одриву,
проти маразматичного буржуазно - естетствующого ^епігонства за
оформлення
клясової
пролетарської
естетики,
що ив мусить
Сфері підсві
домого цементує
клясовий
організм,і точиться
точи-

в’ ділянці
мистецькій.
В мистецтві,
як то й мусіло бути, насамперед розпочалася
загострена ідеологічна боротьба, що на наших очах, особливо в
умовах непу, притупляється, причиною чого є „сменовеховство
старої інтелігенції. Ми навіть можемо сподіватися в недалекому
часі, що наші мистецькі ідеологічні вороги щиро чи не щиро ска
жуть: „Ми вже віримо в Маркса і в пролетаріят і нам нема чого
більше ворогувати й боротись". Так може бути винесений „за
скобки" ідеологічний момент боротьби. Примітивні в своєму ду
манні чиновники можуть з цього приводу впасти в „адміністратив
ний восторг", але, на нашу думку, з цього моменту саме й настануть
найбільші труднощі в мистецькій боротьбі перед пролетарською
інтелігенцією, бо з цього моменту відпадає можливість по ідеоло
гічній ознаці кваліфікувати пролетарськими чи непролетарськими
мистецькі явища, із цього моменту треба здавати до архівів „реперткомовські" методи, що, віримо ми, займуть почесне місце під рубри
кою „курйозів" переходового періоду.
Отже, сучаснаборотьба вмистецтвієне лише боротьбою ідеоло
гічною, а насамперед боротьбою за пролетарські елементи стилю в
мистецтві.
Ми вже й нині маємо те положення, що в колах комуністичної
інтелігенції, різноманітної з погляду соціяльного походження,
момент боротьби ідеологій винесений „за скобки", а в скобках
залишилася боротьба естетик різних кляс і суспільних верств.
Дозволимо собі, спопуляризовуючи цю думку, навести пара
лель з суспільних відносин, маючи на оці, що „кожне порівняння
шкутильгає . Припустімо, що щиро чи не щиро куркуль прийняв
революційно - маркерський світогляд, але в своїй господарській
діяльності
маємо жодного
сумніву
що такий залишається
„теоретичний"куркулем.
куркуль Ми
будене реалізувати
в економії
і в суспільних відносинах не пролетарську ідеологію а ідеологію
властиву
куркулеві,
як певній
соціяльній
категорії Так само стапа
інтелігенція,
прийнявши
марксівський
світогп™
РЛ»«« „Я 0.6. рИлізУва„рв

™СЯНиОі°миамаємо, З одного боку, критику, що намагається по
тягти п^ьменство в’бік клясики, взятиувиховавчу обробку молод.
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ходових їо нютують од з,чистого мистецтва" аж до вульгарного
Хіта™ великий створюючи гармидер у критиці.
У Буржуазія в особі своєї інтелігенції висуває класику, ?К „силь
неє средХ" проти нових, „грубих" 1 незрозумілих їй смаків,
проти таких тенденцій у свій час виступав навіть Л Толстои цей типовий представник ідеалізму, в революційності та футуризмом
якого не доводиться запідозрювати: „В каждь.и данньїи момент искусство должно бьіть современно — искусство нашего времени , і щег
Люди желающие себя показать знатоками искусства и для зтого
восхваляющие прошедшее искусство и бранящие современное, зтим
только показьівают, что они не чутки к искусству . (Л. Толстой:
„Дневник",
год). про „чуткость ‘ там, де справа ходить
Звичайно,1896
говорити
про Звичайно,
„сильньїе мова
средства"
—не не
доводиться.
мовиться
про наслідування техніки, а про
нав’язування чужої естетики в спосіб корегування творчости „силь
ними средствами", а разом з тим і бажання підмінити пролетарські
елементи стилю на елементи, ворожі пролетаріятові під прикрит
тям якогось абсолюту — клясичнОго мистецтва.
Робимо резюме всьому сказаному: боротьба, що почалася в
мистецтві між пролетарською інтелігенцією та буржуазною в формі
боротьби за ідеологію, переходить, і з часом зовсім перейде, в
боротьбу клясових естетиків боротьбу за клясові елементи стилю
нашої епохи. Ця боротьба точиться і тепер, залишаючи яскраві
сліди на мистецькій, а зокрема на літературній критиці. Молода
пролетарська інтелігенція мусить боротись проти прищеплювання
їй естетичних понять, властивих ворожій клясі, захищаючи свою
органічну цілість з пролетаріятом.
Одною з „аполітичних"' мистецьких істин, що стара інтелі
генція намагається вкорінити в голови молоді, є твердження, ніби
клясицизм якраз і є правдивою підвалиною будування проле
тарської культури й мистецтва. В ньому хтять знайти ознаку,
під якою піде творення стилю нашої епохи. І дійсно, в масі бур
жуазної інтелігенції є потяг, до клясицизму так само, як, є потяг
до
та релігії;і ірелігія
наївну живуть
людину напередодні
це може привести
думки ’
щомістики
саме клясицизм
свого на
розцвіту
Справа, звичайно, стоїть інакше. Наші часи принесли багато
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мимоволі страшно. Десь треба сховати голову, щоб не бачити й не
чути, і таке місце знаходять у клясичному мистецтві. Як не потяг
нешся до грено - римського мистецтва, що виросло на скотинячій
покорі рабів і несе в собі таку пишну безтурботність і духовну
рівновагу, такий відбиток спокою й незіпсованого настрою, що
коли його перенести в нашу епоху, то воно правитиме за надійну
фортецю для буржуа од настирливого сьогоднішнього дня. Що ж
тоді дивного втому, ще вчорашні модерністи з поміркованих СЬОГО
ДНІ пошилися в клясики, бож і вчорашні атеїсти, збанкрутувавши
ідеологічно, сьогодні шукають істини під попівською рясою.
Ми, звичайно, можемо милуватися з мистецьких форм мину
лого, мусимо вивчати й знати техніку клясичних майстрів, як і
загалом техніку всякого майстерства, але це не означає, що саме
клясичні форми мусять лягти підвалиною будування стилю нашої
епохи. Клясика залишилася за нами на цілі тисячоліття, людство
ступило вперед велетенськими кроками, утворило нові форми,
ближчі до наших часів і цю найсвіжішу спадщину ми в першу
чергу мусимо використати.
От саме через це ми і вважаємо заходи партії у створенні
серйозної марксівської критики за заходи не епізодичного характеру,
а Грунтовного, бо тільки науково поставлена марксівська критика
дасть змогу розібратися в. тій складній культурній ситуації, що
маємо нині, й скерує сили молодої інтелігенції не на манівці зле
усвідомленої ідеологічної боротьби, а в русло боротьби за проле
тарську естетику, бо саме тепер нашим супротивникам вигідно
тлумачити всю боротьбу на мистецькому фронті, як боротьбу ви
ключно ідеологічну, Г~
що втратить всякий сенс разом з ідеологічним
----------Чи не тому, підготовлюючи ґрунта, остан..... „сменовеховством".
* німи часами неоклясика
,іго почала кг
кидатись червоними фразками?
Тітео Оапаоз еі бона їегепіез!
чл 1

О. Слісаренко

(„В боротьбі за пролетарську
естетику".— 1926, „Вапліте",
-зошит перший, ст. 18 — 24)
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ваплітовці про молодняк)(До проблеми організації літмолодняку. Додаток:
„Почему он (пролетариат) должен бьіть
смиреннеє буржуазии, котораявдни свосго
величин не признавала искусства, если.
только оно не бьіло рождено ее духом".
Франц Мерінґ— „Искусство
и пролетариат4

Про те, що буржуазне мистецтво занепадає, сумнівів нема.
Нема також сумнівів у тому, що, за відомим законом діялектики,
разом із занепадом одного народжується інше, що молода рево
люційна кляса, пролетаріят, має утворити своємистецтво (оскільки
доба диктатури пролетаріяту є не швидкоминущий період од капі
талізму до комунізму).
• В цитованмй статті Ф. Мерійґ говорить, що „до того часу,
доки він (пролетаріят) веде гарячу боротьбу, в його кадрах не може
народитися велике мистецтво". І це твердження видатного теоре
тика цілком виправдується нашою добою, нашою практикою на
полі мистецькому.
Але цілком законно й ясно, що революційний пролетаріят
тільки заради своєї пролетарської 'писанини не офіруватиме ми
стецтвом,не цуратиметься справжнього мистецтва, не гордуватиме
ним. Це легко довести хоч би на тому, що тепер робітники зачиту
ються сумнівними з ідеологічного погляду романами, але май
стерно мистецьки зробленими, і зовсім одкидають аґітки, хоч їх
і пролетарські написали письменники.
Хоч би які наміри мало ВУФКУ (це — як живий приклад),
випускаючи такі фільми, як „У лазурях радвлади" чи „Боротьба
велетнів", щоб охопити нашим впливом найширші пролетарські
маси, але „Багдадський вор" чи „Нібелунги", ця древня трухля
вина, охопить у сотні разів більше глядачів. Докази, чого це так,
будуть зайві. Не думайте, що ілюструю фільми тому, що в літе
ратурі немає чим. Хвала Алахові, у нас нестатку не відчувається!
На літературні „пазурі на мистецькі „велетні" й головно „бо
ротьбу"—ніякої кризи (тут я згоден з С. Пилипенкомї. Самих
назов „боротьба" в українській літературі на 100 буде 99. Боремося
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. них із кНааЛТнниМДпба лі?еРатУРних З’їздів. Очевидно, на кожному
Огнрнна п
оптимізмом оповідатиметься про неймовірні до<япкпмнСТЄЦ^ВІ’ П£° Наші пеРемоги (на Шипке все спокойно),
але хто цьому повірить? Чи повірить пролетар цьому, коли ми не
дали за останній рік жодної цінної книжки? Чи повірить він,
коли в столиці УСРР, Харкові, ми можемо, „похвастатися" тільки
тим, що „утворили п’єси з відображенням дрібної непії, побуту
шахраїв, Голохвостих? Чи ж фінагенти не знали й без „За двома
зайцями що Голохвостих треба пускати „з молотка"-після опе<латки . Чи, може, ця „благонамеренная" п’єса мала за мету вихо
вати огиду до цієї дрібної непії? Так і за таку „мораль" можемо
тільки подякувати
у пролетаріяту досить свідомого ставлення
до цих неминучих гробаків нашого періоду. Чи, може, вся соль
„зайців у тому, щоб серед публіки знайти Голохвостих (останній
акорд)? А що ж пролетаріятові до того, кого із „зайців" піймає
:й обдурить Голохвостий, чим він терпить? Може, „Мандатом"
похвалитись можна, чи ще чим?
Застерігаю: я не шукаю доброї моралі в п’єсах. Ні! Дайте
нам, покажіть справжнє життя нашої доби, покажіть, яким воно
є—так ставить питання пролетаріят, такі, є його сьогоднішні
вимоги. Він не приймає вже наших аґіток „за советскую вдасть",
бо революційний пролетаріят пережив їх у дії, коли „муза" ще
мовчала. Може, молодь треба виховувати на них?
Так, ми сьогодні ще не творимо мистецтва (на з’ясовання, що
таке мистецтво, посилаю до статтей М. Хвильового), ми лише го
туємо ґрунт, угноюємо, за висловом одного із теоретиків наукового
соніялізму.Пролетаріяткількароківякзакінчивозброєну боротьбу
і свого мистецтва збудувати не встиг. Наші ж тисячні письменни
цькі організації — це тільки дикі хащі для справжнього мистецтва,
для мистецьких Донецьких кряжів, це та сировина, нафта й ву
гілля, на якій розвинеться недосяжна тепер височінь мистецтва
майбутнього.
Хай ніхто не зрозуміє й не. піддається на злу демагогію, що це
проповідь для заспокоєння, зниження ентузіязму гарячих „рево
люціонерів" од мистецтва, що це „ліквідаторські настрої „уставшего интеллигента". Справа якраз і ходить про те, щоб ліквіду
вати думку про наше мистецьке „совершенство", щоб підтримати
гасло, що його кинув М. Хвильовий у листах „До молодої молоді .
Поглиблена учоба, боротьба за елементарну культурність

ЇЙЙЇЖ

усіх суспільних груп СРСР і за кордоном.

265

п
;1

: І

1
нВ!
9

|Г

?■

г
й
йі;
ґ

й ’ ’й

ї- Г!

Й1
' 1іЛ

І
'<■ І

и

' I ’;!

давно відомих Америк, на млинове помахування руками з порож
нім кошем! Треба від гасла „брати мистецтво на ура кагалом
кагалом
одмовитись!
Ніхто не заперечуватиме того, що пролетаріят, як кляса,
як маса бере активну участь у створенні мистецтва, але його
участь в тому, щоб підготувати ґрунт для свого великого
мистецтва, щоб’ висунути із себе одиниці справжніх творців
мистецтва.
.
...
І, розуміється, це твердження далеке від організаційних заході в
українського (також і московського) масовізму, що вбачає рево- .
люційну ролю пролетаріяту в мистецтві тільки в тому, щоб із ВЕК’а
чи ХПЗ втягти до літературної організації двох - трьох кваліфі
кованих токарів чи ковалів, що їм не обов’язково бути такими ж
прекрасними письменниками. Будування мистецтва є не в адмі
ністративному керуванні, нарадах, зборах, циркулярних роз
порядженнях і наказах літературним організаціям. Будування
справжньої літератури проходить у значній мірі неорганізовано..
Незалежно від того, напише чи не напише Мих. Биковець обіжника
„Всім філіям Плуга", якийся плужанин на периферії писатимеоповідання. І тому вбачати, як найкращий засіб, організацію літе
ратурного комсомолу (про останнє пізніше) шляхом нарад, зборів
чи через вибране бюро зв’язку комсомольської літератури це
значить надто легко підходити до питань мистецтва. Але ще гірше,
коли на перше місце перша нарада комсомольців-письменників
(ну й резолюція нетєшна!), перелічивши виступи відповідальних
керівників партії й комсомолу на VI всеукраїнському з’їзді ЛКСМУ
у справі потреби й важливосте українізації комсомольських лав.
ставить: „але біля цих видань (органи преси, як засіб україніза
ції) ще не згуртувалася літературно - журналістсько - комсомоль
ська суспільність, і це у великій мірі шкодить використанню всіх
можливостей, що є в нас на Україні в справі українізації ком
сомолу".
От бачите: організувати літературний комсомол потрібно
для того, щоб допомогти гурткам вивчення укрмови ліквідувати
неписьменність серед комсомольців. Що це? Ставлення (несві
доме, певно) українізації в культ чи таке вже „глибоке" розуміння
потреб організовувати, виявляти літературний молодняк?
Хіба питання організації літературного молодняку упира
ється тільки в українізацію? Це не так! Нарада забула, що з Укра’ВИ/ЯІ< 5^ИТ0РІ?ЛЬЛ0Г° центру) може ще вийте не один Мих.
(бвдь°Р,ший 1 сильніший) чи Свєтлов! Ні, справа тут не
^раіНІЗаЦ11’ далеко не в НІЙ' Справа в тому, щоб знайти шляхи
тому Літературному молоднякові, що частину його об’єднано
навколо різних видань, і в тому, щоб виявити тих, хтоу диких
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-хащах тань свої могутні сили, і це головне. Головне тепер — ство
рим ^т°яи2Ич°СТ1 до. ви.явлення тих, хто сміливо прийде до літерагтпі ми ті тДгп0Д1В 1 СІЛ) 1 владно скаже: „Ми — справжні миСТ
,и<КпР0 покликав пролетаріят створити його клясичну
літер туру. Про це ось треба дбати, треба угноїти лани (на яких
житові рости не обов’язково!), з яких виростає справжнє мистецтво
-героїчного пролетаріяту!
.
Тому й зводити проблему організації літературного молод
няку до скороминущих питань українізації значить або не бачити
шляхів, що ними прийде справжня література, або ставити одверто
•питання про вульгарне використання тих молодих літераторів,
що сьогодні працюють, і тоді їхня доля — бути висушеними, як
.мертвий кажан, сьогоднішніми завданнями українізації, тоді слово
„літературний треба замінити чимось подібним до ліквідаторів
неписьменносте чи культурних „хахлів“.
Заходи ліквідації української неписьменносте літературний
молодняк буде й повинен підтримувати, але його основна мета —
учитися, щоб вивчитися, щоб дати справжнє мистецтво, не зами
каючись у кастовість тем і членства* До речі тут про літературний
• комсомол. Ця назва означає комсомольську цеховщину, вона
абсолютно йде в розріз із найпростішою, найпопулярнішою політграмотою! Якщо ми стверджуємо, що навіть буржуазне мистецтво
для нас має свою об’єктивну цінність, то принципи організації
пролетарського мистецтва, пролетарської науки є загальнолюдські,
бож вони не спрямовані на пригнічення людини людиною (знов
політграмота), коли ж пролетаріят і вживає засобів поневолення,
то тільки як засіб історично неминучий. Чому тоді літературний
комсомол? Скажете: тому, що пролетарська література! Але це не
доказ. Пролетаріят, як кляса— це одно, а комсомол — щось
трохи інше, правда? А організації мистецькі—це щось інше!
Хіба ми можемо відмовитись об’єднувати навколо основної групи
комсомольців (я кажу про тепер) і позапартійний літературний
молодняк? Ні, не відмовимось. Так чому ж літературний комсомол?
Далі є: твердження, що треба загострити, посадити комсомольських
письменників (як школярів у куток за доброго старого часу) на
комсомольські теми, бо всі знають, що у нас оракує літератури
для молоді. Але хіба комсомольські керівничі органи можуть
заборонити писати на ці теми „комсомольські" письменникові
в сорок - п’ятдесят років, коли у нас виявиться наш радянський
Кащенко? Ні! Так у чому ж справа? В тому, щоб перед письменником - комсомольцем не ставити вузько - утилітарних завдань^
Він одбиватиме у своїй художній, творчості тільки те що йому
с найзрозуміліше, що ВІН цілком опанував,
довження продукування аґіток „за совет У
поолетапіят ■
не потрібних, іо ЇХ давно відкинув Рев°^^
що він правий вимагати справжнього мистецтва, „що відпо д
■його духові".
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ПІДВИЩуВати кваліфікацію
за диктатури пролетаріату. РаХсьм влада конкурує" і організує мистецькі вузи, технікуми,,
студи й КУРСИ Що ж робити? Лишається одно -„доводити одна
йній (Гай Плуг), у кого більше кваліфікованих сил, у кого більше
поолетаосіких елементів, у кого більше партійців і комсомольців,
що „вони вже не такі й кваліфіковані письменники ,
оястись Леніном, божитись Марксом і Енгельсом і, головне із
серйозним видом, що вони „за", пролетарську літературу Хто
вам повірить? Повірить, може, тільки „той, хто наївно думає, що
письменника виховав Плуг чи померлий. Гарт, або той, хто віритьна слово. Але про таких є прекрасне місце в Леніна знайдіть,,
прочитайте!
Письменників, що є тепер, виховали: партія, комсомол, про
фесійні спілки, радянська влада,.вузи, і хто стверджує противне,
той підміняє літературною організацією наші клясові організації
той свідомо чи несвідомо недооцінює ролю авангарду пролетаріяту—
комуністичної партії, як діющого начала.
Знову знайдуться демагоги, що скажуть: хіба партія займа
ється вихованням літераторів? Нехай ті прощупають свою літе„ ратурну „самобитність" і чесно собі признаються (можна мовчки)!
Ми стверджуємо, що, крім „козиряння" партійним складом орга
нізацій та натяків, що „мов у вас не дуже вже й пролетарі", іншої
виховної роботи ні організація Гарт, ні організація Плуг не вели.
І тому перша розпалася зовсім, а з другої пішли, хто найменше
був зв’язаний із традиціями Плуга і зумів своєчасно орієнтуватися,,
щоб зректися почесного звання члена ЦК (вийшло п’ять членів ЦК).
Вони швидше за інших розпізнали всю шкідливість, безцільність^
безпринциповість і ухили в „глибоких" міркуваннях „теоретиків
(згадайте організацію літературного плужанського дитячого садка
Молот, до якого належав і я).
По гарячій дискусії з М. Хвильовим про потребу „взятися
3? ум„ 13 розвалом Гарту Плуг береться до гасла: учоба! Цього
річним з їзд також пройде під цим гаслом. Але, крім розговорчиків,
може
довести
Плуг
літературному
молоднякові
сеойозн,стьчим
цього
гасла?
Плуже,
дайош
файл Хки
Хе
таГмае
заявити літературний молодняк-„лужХХ «ладпевних засадах тих орга
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(тому и оворимо багато про Плуг). 1 тоді частина керівників,
хто бачить себе в кривому дзеркалі, гукне: „Ми даємо факти, у
нас є головне
у нас є журнал"; Зачувши таку відповідь, друга
повинна сумно похитати головою й відповісти: „Журнал то є, але
в журналі порожньо". Ой, як порожньо в журналі!
„Літпрактика! Теорія! Поради! Вказівки!" (це в реклямі).
Але це тільки бико - американська охахлятизована рекляма!
Сумна літпрактика, нудно до тошноти від порад, сумнівний лені
нізм у мистецтві у викладі Мих. Марусика. Гарячкові, необгрун
товані й часом беззмістовні, що зовсім не пасують до постаті „па
латі", теорії С. Пилипенка і для школярів школи першого кон
центру „літературні портрети" з благого початку Володимира Сосюри. Така наша тяжка доля! На чому ж учитися, у кого вчитися?
Немає в кого вчитися в Плузі, бо Плуг є культурницька організа
ція, це не голе твердження, а висновок, що є сума всього його
чотирирічного існування й практики. Плугові, як мистецькій
організації, не доведеться святкувати свого п’ятирічного ювілею
(а жаль т. Пилипенка, що стільки своєї енергії тратить).
Про Вапліте не пишу, щоб не обвинувачували мене у при
страсті до. цієї єдиної письменницької організації на Україні, що
об’єднала кваліфікованих письменників. Тому саме ми, частина
молодняку літературного, пішли до неї.
А куди ж молоді, коли літорганізація не вивчить на письмен
ника? Ми заявляємо: коли серйозно ставиться до питання про тих,
хто замінить, „заткне за пояс" усі організації разом (як творчі
чинники) і всіх письменників сьогодні, ми повинні зазначити: ви
хід є один. Треба створити літературний Молодняцький журнал!
Це є основа, головна вимога сьогодні, бо тільки через його дійдуть
до вищих щаблів мистецьких ті, чию творчість визнають за побідну
клясу - переможницю, як її мистецтво! Зберегти молодняцькі сили,
що є тепер, допомогти в їхній учобі, відкрити шляхи прийдешнім —
це є єдина постановка питання про літературний молодняк. Інших
не дано!
Г. Епік

(„Культура і Побут",
додаток до ..Вістей" 1926,

/4)
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НАШЕ СЬОГОДНІ
. „Следовательно, вещь формально может
иметь цену, не имея стоимости"
Карл Маркс

Хто тепер повірить, що письменникові приємно відкладати
до шухлядки незакінчену повість, чи оповідання, так необхідні
пролетаріятові в його переможній ході, й братися за ручку з тим,
щоб світ побачив ще одну статтю? Хто повірить, що письменник
легко змінює свій бойовий клинок показувати на патріярхальне
рало—доводити? Хто повірить тому, що письменник, без упертої
боротьби із своїми прагненнями опрацьовувати художню річ,
змінює разючу зброю художнього слова, щоб тільки ще раз повто
рити відомі, і тому набридлі вже істини? Писати, коли знаєш, що
ним ти врятовуєш від голодної смерти безробітних „критиків"
Коваленків, Коряків і все „співоче товариство", модернізоване за
останнім словом демагогії і головотяпства, повірте—-надзвичайно
важко.
<Але така наша дійсність. Вона приневолює скласти тимчасово
бойову зброю письменника й озброїтись розвідками й цитатами,
щоб тільки зупинити татарський похід „пролетарського лицарства",
яке в боротьбі з пролетарським письменством, як щитом, захища
ється вєтхозавєтними маніфестами й декляраціями, запевняючи
компартію й радянську владу про свою лояльність. Вапліте з ра
дістю констатує, що в цей надто відповідальний період, в час, коли
Чемберлени намагаються організувати новий похід проти країни
Рад, літератори, що об’єдналися у ВУСПП, одноголосно й тричі
заявили про свою прихильність до партії й радянської влади. Це
не абияка подія, хоч, на нашу думку, за три місяці пеоед десяти
річчям Жовтневої революції такі заяви, коли вони не підтверджені
справжніми письменницькими фактами, мало що важать Але про
це скажемо трохи згодом.
’
тупИМвЯпп^рМ1оТОГ0’ Щ0 МОЛОДОМу загону пролетарської літера
тури Вапліте, в момент, коли партія й робітнича кляса вперто

цтва, ми повинні ще активніше стати на допомогу, ми повинні

270

активнГд^Хгати’^г^що?
працювати разом 3 СВ°ЄЮ Клясою’ будемо
-.........
,и» ІЦ06 вивести зрештою нашу літературу
з ....
народницького
смітника
дні на справжню р^'‘:І^ИНулого й селянської наївности сьогоп7^3ВОРЄН1хІ? пР°летаРської літератури, гідної
шоіГря™^................................ Ми бУДЄМ0 рішуче
боротися
. * „
.
і за те,
щоо рятувати молоді пагінки г.роле
пролетарської літератури від „собачих завулків", куди дуже сумлінно
—з молодецьким свистом гонить
її єдинии фронт кова ■
- ----коряко - новицько - машкінської критики,
що походить на крик, до
до того ж
істеричний. Тут доводиться
- ------ 1 ще раз
35
заявити, і напевне не востаннє, ще |
раз нагадати про те, гщо немає у нас ?
марксівської критики, Немає у нас І
критики, що могла б стати бодай 0І • .'I IТ Е Р.І Т.у і>ію ~ х«уд< >Ж НІЙ. .•
Ж V 1> II Л Лодним щаблем вище г
вузькогрупових І)
інтересів, кинути претенсійний^тон
з негідними засобами, видряпатися
з давно заялозених схем і традицій
І
•
селянської обмежености, бож дове
б
дено вже, що вона зовсім безсила
організувати громадську думку на
вколо видатніших літературних фактів
і тільки здатна на грубу лайку, що
ЛГ ; • ■
І*
так добре стверджено протягом остан
нього часу.
В*
18 • ■ н;.(МІ,1 .не.' Гг.-у.ііг .
Я■.
Від подачі коротких каталогів
о іп>сі.іет.пк;пкоі літеглтурп*.
на зразок торговельного відділу ви
давництва з новинок української
літератури В. Коряком до безви
хідних загальників дитячого белькотання (і через це тільки
й доводиться терпіти ще) під дорослого Б. Коваленка, через без
відповідальну демагогію А. Машкіна, якому дуже важко починати
1927 року знайомство (тимчасове?) з українською літературою
до люшенних трюків т. Новицького —ось нерадісне, безвихідне
коло сучасної „марксівської" критики, в боротьбі з якою ми при
ймаємо гасло відданого до кінця своїй справі й сміливого Томаса
Мюнцера — „розбити старі горшки залізною палицею".
Пролетаріат не може погодитися на те, ми глибоко переконані,
він не піде на те, щоб надто важливу справу —-організацію своєї,
літератури—обернути на дитячий літератуний майдан, де „юні
піонери" (не віком) будуть проробляти організаційні вправи. Пролетаріят потребує не декляративних деклямацій про вірність дима
рям і сиренам! Пролетаріят
Пролетар і ят потребує не підсолоджених, бадьорих
літературних фактів, бадьорих не тільки в патосі соціялістичного
будівництва, а й у боротьбі з намулами й казенщиною.
V Розвиток української революційної літератури за' останній. час
організаційно визначився двома протилежними шляхами. Пері
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шляхом консолідації письменницьких сил для відповідальної твортої робот звтягненням до неї талановитішої, вдумливої молоді,
X ний в річище української літератури, з вимогою глибшої
учобгі й письменницької кваліфікації - Вапліте, а трохи згодом
стали на нього й кращі київські письменники зорганізувавши
Маїс (Майстерня революційного слова), шлях безсумнівно рево
люційний. Другий—потоку деклярацій, маніфестів—Молодняк —
ВУСПП, що є „ліво - революційний", або поворот назад в перші
роки по’ військовому комунізмі, коли дійсно доцільно и необхідно
було діяти скопом та маніфестами, оскільки реально в мистецтво
ще нічого було вкласти, отже, об’єктивно шляхом реакційним.
І не треба бути пророком, щоб, знаючи це „бабушкино одеяло —
зшите з надзвичайно багатого асортименту— сказати,^що навіть
за найкращих умов ВУСПП вплинути на історичний розвиток
української пролетарської літератури не зможе. Але з фактом
його існування доводиться рахуватися, як з необхідними й неми
нучими „издержками революции", якими в свій час були знамениті
теж плужанські „Молот", „Октябрь" та ХАПП.
Треба пам’ятати, що створена літературна ситуація неодмінно
піде шляхом загострення протиріч, напевне набере запеклої бо
ротьби груп, і в ній переможе (за повного дотримання „вільного
змагання різних угруповань та течій в цій царині") той, хто дасть
справжню роботу письменника — літературу, хто дійде до робітни
ка не солодким словом маніфеста, а книжкою запашної революції
й сміливим словом безщадної боротьби з намулами нашого побуту!
В цій боротьбі переможе той, в чиїх творах робітник і селянин
пізнають себе, бо ні робітники, ні селяни не потребують дружніх
шаржів вуспівців на зразок опов. „Брати" (журн. ВУСПП’а—
Гарт, ч. 1). І скільки б такі письменники не клялися пролетаріатом
і радянською владою, їх власне єство—селянська обмеженість і
наївність, що в робітниках, крім „печатного мила" й сирен нічого
не бачить, їх справжня суть — тупа зненависть дрібного буржуа
до пролетаріату й його міста — ця куркульська філософія висту
пає цілком одверто. Досить узяти перший-ліпший уривок з промови
чи думок прихованого автором куркуля Никонора (згадуване опов.
„Брати ), щоб зрозуміти, що емоціональна сила його слів в порівнанні з карикатурними (на цвіту прибитими) постатями міста кри
ється саме у світосприйманні автора оповідання, що, як і належить
генписареві ВУСПП’а, „міцно стоїть" обома ногами на гливкому
чорноземі, десь зовсім поблизу старого столипінськогоотруба.Ось
письменника! виразніше’ н’ж Деклярації й маніфести, визначає

Перший літературний факт ВУСПП’а журнал Гарт № 1 шо
його з такою потугою й так старанно збирали секретаріят і редакція
Цілих п’ять місяців, категорично стверджує наші цХи^пп иоїї
таки не пролетарську творчість вуспівців, бож аденна моти
вашя усвідомлення завдань робітничої кляси селянином,” коли
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ніяк^^пеїеїо^^н^Т ГУДКИ Та п'дсахаРинене „печатне мило",
Нує
противному. Ми хочемо бути найоб’єктивне відзначитиКшоТе’Г™0 1Ґнорува™ істини (бо вона над усе), щоб

Н

ипгп <тіг

’ Щ°- вс опов1Дання першого вуспівського журналу

я* нам відомо, вже підбирано з такою увагою івідповідаль“йти
ЛаРп03Х0ДЯТЬСЯ 3 вуспівсьі<ими декляраціями й можуть
оу олпму тпГ, • ликок).натяжкою занесені до плужанського літопису
прозових т-Борів за рік 1922. Отже ж оповідання „Ритми шахтьорки (
у не шахтерки?), що ми його виділяємо окремо, не випад
ково цілком заслуговує на більшу увагу. В маніфесті на стор. 126
того^ж таки журналу автор його поклявся на вірність пролетар
ській літературі й узяв на себе величезний обов’язок —-будівника
пролеткультури. Оповідання це вражає читача саме своєю цілко
витою ідеологічною „витриманістю" й „бадьорістю" (точно за мані
фестом), бож хіба не „Могилянські підказали авторові „Ритмів
шахтьорки так „тонко" іронізувати над своїм маніфестом? Хіба
це не „тонка ‘ іронія автора, коли представники пролетарського
міста (в оповіданні згадуваному) більш того—держави, продають
з молотка комуну з трактором куркулеві? Хіба це не „тонка"
іронія над великою ідеєю геніяльного Леніна, що нею він визначив
шлях переможного пролетар і яту до свого й селянського визво
лення?!
Такі воістину печальні перші факти.
Далі, в журналі маємо щире (без іронії) визнання В. Коряком
(що ми сердешно вітаємо), що всі закиди в його безграмотності й
дилетанстві в питаннях літератури так добре доведені М. Хвильовим
в статті „Соціологічний еквівалент", В. Коряк в інтимному листі
до друга сам визнає такими от словами: „Скажу тобі по щирості,
що визнаю закиди за цілком слушні" (стор. 79). Ми можемо тільки
пошкодувати, що це щире визнання доки що є лише в листі до друга,
бож автор дуже швидко забуває свого друга й зовсім незагадково
підморгує панові Донцову, мовляв: „що ж поробиш, коли нині
становище таке, що люди з більшим хистом, на жаль, не є наші .
З якою метою?—-питаємо ми.
Але про журнал вуспівський годі, бож ми не ставимо своїм
завданням^ цій статті розглядати їхню творчість, та й згадали ми
все краще, що є в журналі. Ще тільки кілька слів про ту ворожість,
з якою зустрів ВУСПП журнал Вапліте № 2.
„
В рецензії „Д" (ми переконані, що це другий критичним „стовп
ВУСПП
’а - розшифрує
пролетар" „об
єктивної лірики"-Доленґо,
колийж•
х™
/інакше
йе ’„Д"-«и
за

і
в

мм
іі
-І

ЦІ

і і’

Ня
1 /
І,

і}?

й?
■и
і її ’
118
,)
І і'

І

і
■

ї.

/

=
семітизму, проти куркулівського напору, ЩО ОЖИ
18 Десять років укр. літератури

273

=а=

' І '

Іі ■

■/.

й

г

г:

к
'

■

:

і ’іі
■

І

М ' І іІ

І

,І

іІ

■гГ'Н
І ;й

Иі-

1
.

’•

пп.

1! і ■

І|Н іі ?

і ІІ и - •

®ГН-

'іЇН <'

неодмінно вплинути на історичну ходу!
не можна і ми „критикові" й редакції „Гарт щиро співчуваємо).
Але коли вуспівська критика активні виявлення пролетар
ської літератури в боротьбі за дійсний інтернаціоналізм зустрічає
епітетом їостоєвщини", а лице пригнобленого імперіалізмом китай
ського народа —„екзотикою", ми їй рішуче не віримо. Такни
вуспівський „інтернаціоналізм" нам дуже нагадує теж „інтерна
ціоналізм" Михайли Семенка, що вирішив змінити старе ремесло
„кверопоета" на легку професію рибалки (до речі якраз сезон).
Але тим, що Михайль Семенко рибалчить, а ВУСПП буде
видавати „Жизнь или Красное слово", питання з інтернаціоналіз
мом в українській літературі ще не розв’язано. Ми вимагаємо від
письменника не солодких деклярацій, а справжньої пропаганди
бойового пролетарського інтернаціоналізму, і будемо ще рішу
чіше провадити його й надалі!
Перед лицем нової загрози світового імперіялізму, коли чорні
круки війни знову зняли голодний галас і протягають свої хижі
пазурі, щоб ранити республіку рад у серце — ми кличемо всіх
ревписьменників іти за комуністичною партією, бо тільки під її
керівництвом, .тільки з нею ми зможемо нести разючий інтерна
ціоналізм дії.
Завданням кожного письменника, завданням пролетарської
літератури на сьогодні є — боротьба за негайне психологічне пере
устаткування мас в напрямі бойового інтернаціоналізму, спрямо
ваного в річище свідомости того, що проти нас, проти інтернаціональ
ної країни, буде ще боротьба, для якої треба бути завжди напоготові!
Революційна романтика боротьби й праці, нещадна боротьба
з лихими проявами в нашому житті, неппідсолоджене, правдиве від
ображення процесів, що відбуваються тепер—-ось питання, що
їх має, на нашу думку, обняти пролетарська література, ось наша
відповідь - мінімум!
Ми не без жалю констатуємо перший провал ВУСПП’а і знаємо,
що за ним неминуче, як невблаганна смерть, прийде другий і третій..
Прийде, бож ВУСПП з першого дня.своєї роботи „без застере
жень узяв давно засуджене гасло М. Хвильового—-орієнтації
на Европу. Засуджена „теорія" яскраво ожила 25 січня й міцно
трималася цілий тиждень. Перший вуспівський з’їзд узяв своїм
девізом і цілком це довів старе латинське прислів’я:
_ 3 їзд цілком довів, що, намагаючись іти шляхом, визначеним
ЇЇХГр Р°КИ ТОМУ’“' ВУСПІВПІ" за тиждень повністю повторили
плю-о3^0’ С.ВО1МИ словами) все,.що дебатував „Плуг" цілих п’ять
Плуга^їбох^аж"^ ?ЄР'ШИЙ '3’ЇЗД ВУСПП’а - цеостанній з’їзд
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фактами!

піг-г™ неодміино намагатимуться організувати „проле’ Щ°б Збу™ СВ0Ю ГНИЛУ РибкУ> що доведено вже

•
аючи з утворення оргбюра й кінчаючи самим з’їздом—
1. І
р його вживали огидної провокації проти Вапліте, щоб
тільки не дати спроможносте взяти їй участь в з’їзді, щоб потім
компромітувати її (користаючи з монополії, напр., в комсомоль
ській пресі) перед робітничо - селянськими масами України й Союзу.
Ми з огидою и обуренням вписуємо до нашої статті такі ось ганебні
слова і оловного писаря ВУСПП’а... „Разом з тим оргбюро надіслало
один квиток з дорадчим голосом, збираючись дати хоч і всім членам
Вапліте по квиткові з ухвальним голосом" (Ів. Микитенко. Сте
нограма з’їзду, стор. 106). Це великодушне надіслання одного квитка
з дорадчим голосом, та ще після випуску оргбюром погромного
листка проти Вапліте з таємною думкою „дати хоч і всім по квитку"—
нам дуже нагадує політику англійських туполобих про розрив
дипломатичних стосунків з СРСР і бажання продовжувати вигід
ний торг з ним же.
Але на. цьому святі Павли не заспокоюються. Зразу ж після
з’їзду в органі ЦК ЛКСМУ—„Комсомолець України" (не кажемо
вже про „Молодняк"—не групу молоді, а орган ЦК ЛКСМУ)
починається безвідповідальне цькування Вапліте, де борзі писарі
добре запам’ятали талановите гасло одного з персонажів Л. Сосновського—-„А главное не стесняться"—під сором’язливим О. Д.
„маніфестують": „Дивно, що цей колишній шахтар і червоноармієць (про В. Сосюру йде мова, який тоді так щиро обурювався
з такої дрібної провокації) „уживається" з людьми, ворожими
•пролетарському духові, й досі не вийшов з Вапліте". Але це тільки
початий — найцікавіше далі: старанні вуспівці не лишають оез
„інформації" і „темних" червоноармійців. Газета „Червона армія
як і „К. У." без всяких застережень і довгого розмузикування
сміливо йде втоптаною стежкою „Ком. Укр. Далі виступає А. Хвиля, А. Машкін і всі дуже старанно ви
ловлюють „ваплітівську" крамолу"—так ніби передмов до УКР
ських клясиків уже більше не пише С. Єфремов та йому подібі так ніби не в УСРР виходить такий цікавий я<УР«ал >
”У1<ра Дл ’
звідки йдуть плісняві ідейки селянсько - робіте
ВУСПП’а—
цИг» мало.
представник московського ВАППА —*А.
на україні,
ніяк не бракувало справжньої 1н{°Рма^рСрР згадУанУ літературну
замість сумлінно висвітлити для Г
1 8*
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ситуацію, вирішив разом з редакцією --На ^^^інтеХЕ™з™у" (радийҐащоА°ВУСПП’оТмГможна прикритися) приєднався
до зального^інтернаціонального" хору „Жизни искусства автопа знХеХтої статт?Н,Культура і Побут" (не думайте що не Ваганян) теорії тов Ларіна та трохи одвертіших пісень Максима Ґорь
кого "який має мужність із Соренто виступати з „інтернаціоналіз
мом"’ значно ясніше, ніж здавлений радянськими .’ Селі'
вановський, хоча й останньому зовсім не бРакУєй^”0С™ХІІР" Р.^
розмовами про цього „інтернаціоналіста з його редакцією ми
хочемо подати до відому радянської громадськосте такого от ціка
вого листа одного з кращих руських письменників, залишаючи
ортографію:
„Мн’Ь кажется, что и перевод зтой повФсти на украинскоенарічие (не думайте, що М. Ґорький не знав з українських письмен
ників хоча б М. Коцюбинського, з яким він разом жив на Капрі,
див. повну збір, його творів т. ХУІ,стор.ЗЗЗ—-ред.) тоже не пужен.
Меня очень удивляет тот факт, что люди, ставя перед собой одну
и ту же ціль, не только утверждают различие нарічий -стремятся
сділать нарічие язьїком, но еще и угнітають тіх великороссов,
которьіе очутились меньшинством в областе данного нарічия
А. Пішков, 1926 г. Май". Гадаємо, що далі продовжувати цього
листа немає жодної потреби—все ясно. Все це, взяте разом, „дуже
сприяє" братньому співробітництву народів СРСР і давно вже за
суджене тим самим XII з’їздом ВКП(б) та червневим пленумом
ЦК КП(б)У, про який, до речі, згадує сам А. Селівановський, що,
на жаль, не впізнав себе у відомій частині цих резолюцій, хоч вони
для всіх, втім числі й для редакції „На литературном посту", крім
АГ Ґорького, є безумовно обов’язкові.
Ми можемо тільки пошкодувати, що А. Селівановський не
українець. Пан Донцов мав би собі надійного джуру, бож така от
цитатка ясніше М. Ґорького виявляє справжню суть великодер
жавного головотяпства „На литературном посту" та загрожує ще
більшим поглибленням того розриву, що, на жаль, тепер є поміж
братніми літературами Союзу. Цитуємо: „И зтот Гарт в конце
1925 года распался, вьіделив из себя шовинистическую Вольную
Академию пролетарки литературьі -розрядка автора, стаття
в „Борьбе против шовинизма '). Але ж редакція, разом з А Селівановським не обмежується (як пить, так пить) ци» об'єднайям
.допомогою „старшої літератури" молодим Пролетарським^іте
ратурам національних республік. Вона в тій же статті подає ше
таку „інформацію": „Она (Вапліте-ред.) обїиЛет пиеатеп^й
вне зависимости от формьі и идеологші
писателеи
построена по прообразумассонских лож
дкРЄслення ред.). Она
один раз в год... со строгой конспирацией й т Г" Шо мо°жнаНИЗаЦИЮ
після цього ще і як розшифровує читач та яДпЩ
ж а5казати
"™ паж», але ми „ер,ковші.
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”соТстрогоХТонсп°ирацией“ЛР^ ’Є’ Щ° Вапліте пРиймає члені»
тпяльної Рапи з ™Рацией 1 лише за рекомендацією ЦенПетлюри. Д ’ 3 наименше — самого головного отамана Симона
опно1тТйнХзЛпРВпХК-ОДЄР>оВНОГО головотяпства А- Селівановський ч '
такого що навіть нрХп -”На литеРатУРН0М посту" договорився до
п бпч’пної бп^и;НЄл°ВСІМЗручно писати його власне ім’я —просто
Д ру ми иЛ ’ Але коли це робиться з „інтернаціональною"
м. ™ п ’ шг, Лмуємося- БУЛ0. б дуже сумно, коли б ми не глибоко
В1Р іли-ігіЬмаг 'УНІС™чна партія, ця дієва фортеця вогненого інтер
націоналізму, спопелить не тільки український шовінізм, але й
„інтернаціоналізм А. Селівановського з редакціями „На лите
ратурном посту та примусить їх стати на „пост" справжнього
пролетарського інтернаціоналізму!
Саме тепер, коли „в гущі руського міщанства та в інтелігент
сько - спецівському прошаруванні тисячами ниток шовіністично
настроєні робітники нашого радянського апарату зв’язані спеціялістами, які обслуговують союзні апарати й до цього часу скрізь
і всюди необхідну для справи пролетарської революції централі
зацію намагаються використати для боротьби з економічним і ’
культурним розвитком національних республік" (ми навмисне бере
мо цю цитату з ухвал червневого пленуму, як цитату редакції
„На литературном посту"), щоб ще раз запевнити, що ми з нею
цілком солідаризуємось і дуже радимо вивчити її „напам’ять
нашим „інтернаціоналістам". Далі шановна редакція устами А. Се
лівановського популяризує згадувану вище резолюцію червне
вого пленуму про український шовінізм, з чим ми також цілком
погоджуємося, а далі вже в своїх висновках, як і слід було чекати
від „інтернаціоналіста" — він виводить: „Но если руссификаторство на Украине сейчас спрятало голову, то украинский
шовниизм, наоборот, поднял голову (це так „маленька" попра
вочна до червневих ухвал), нзп окрьілил его надеждами, он подает
громкий голос". Бачите — тепер до чого дійшло? На нашу думку,
український куркуль Логвиненко і руський Тамбовцев є однако
вими носіями шовінізму, так само, як український непо - буржуй
Лакузенко, чи нащадок підмосковських Митищ - Солодовський є
також носії шовінізму, бож їм в однаковій мірі потрібний свій
власний ринок, своя держава, що захищала б їм добрий торговель
ний зиск! І так само знаємо і віримо, що робітники всіх національ
ностей СРСР довели й доведуть свій справжній інтернаціоналізм,
не зважаючи на шовіністичні прискання, звідки б вони не: пох дили. Ми ще раз підкреслюємо, що національна культура
клясового пролетарського змісту в умовахм джа1
Для нас національне питання ніколи не У
Р
.
гернаутом, і Вапліте не кинеться під чумацький віз ново_ д ,
але Вапліте також пам’ятає, що „Гасло
• а консобуло гаслом буржуазним, доки владу ма
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лійці» націй .«бувала» під
влад’
національної «ульлури
стала проходити „1$
взяв пролетаріат, а‘ <
сталив Вопросьі ленинизма",
егідою радянської влади — и. ьталип „
и

СТ' Але що ж дає підставу нашим „внутрішнім і зовнішнім дру
зям" так безцеремонно паплюжити Вапліте? Що є такого, відношен
ня до молодого й бадьорого загону пролетарської літератури?
З чого само видно, що (будемо говорити одверто)„Ваплите не только
опасен (длякого?--ред.) он(?) губителен и для творчества — А. Селівановський - там же. Цьому безнадійному міщанинові дос. ще/
не зрозуміло, що „творчество" ніяк не можна протиставляти »политическому смьіслу", він ще й досі не знає, що „творчество без
того „смьісла" є розсусулювання —„теоретиків" харківських благбазів та представників „Сухаревки", якій досі думають про „медлительньїх в движениях малороссов" цілком за Вахтеровим. А. Селівановський певно був переконаний (як і редакція „На л. п. ),
що ці „медлительньїе в движениях малороссьі" не зрозуміють їх
#високорозумного „просвітительства", але ми прекрасно вас зро
зуміли і заявляємо: що, не зважаючи на всі ваші потуги, не дамо
забруднити себе смердючим багном жовтого націоналізму! Ми й
надалі підемо разом з партією, щоб уперто працювати над справою
будівництва соціялістичної культури. Ми вже зробили висновки
з тих помилок, що не виступили своєчасно против відомих помилко
вих тверджень т. т. Хвильового, М. Ялового й О. Досвітнього,
саме не виступили прилюдно, що сприяло загостренню цих питань
і дало привід Селівановським і Семенкам виступати проти Вапліте
в ролі „інтернаціоналістів", а Машкіних примусило нашвидку
починати знайомство з українською літературою. І хоч усім добре
було відомо, що виступи згадуваних членів Вапліте були виступами
особистими, що організації.довелося через розходження виключити
їх, все ж зовсім таки безцеремонні „публіцисти" коряко - машкінського толку про це забували й, на жаль, ще забувають.
Партія ще червневою резолюцією правдиво схарактеризувала
ситуацію на Україні й правдиві зробила висновки. Вапліте їх
цілком прийняла й ніхто не зможе нам закинути про невиконання
взятих обов’язків! Щоб дати категоричну й недвозначну відповідь
на зливи статтей проти Вапліте, вона повинна була піти на вели
чезну втрату для організації — виключення згадуваних товаришів
але ми переконані, що вони, визнавши свої помилки, зроблять
ррактичні
” й знову повернуться до нашої органі

І

За сміливу безпощадну критику наших хиб! За створення
революційної романтики! Проти казенщини й дикого бюрократизму
сірих папероїдів! За бадьорий дух оптимізму в пролетарській літе
ратурі (без „печатного мила" й сирен). Проти безнадійно - песи
містичного нудіння, хоч би й „під пролетарську літературу", що
є чужим і ворожим „сучасному пролетаріятові, перейнятому опти
мізмом" (Франц Мерінґ).

Чім

іЙ

(„Вапліте", Літерат. - художній
жури.— 1927, № 3, ст. 131 — 140)

1г

■

у
1 5
•

1

л№
шл ■
! *

ГІ V
<!

'■

м
н і,

{{І
•

Саме тепер, як школи, треба зміцнювати єдиний фронт про
летарсько. літератури! Саме тепер треба повно розгорнули бойові
прапори молодої літератури переможного пролетарТяту й грізно
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Р°С1ИСЬКИХ літературних досягнень, збиваючись на шлях

І

і і

ч

ПРО вивихи
і

І

І

Іі '

р
1.

І і• : .

■. 9

)

І!
г.е/і■ -

ЗІ

В •’

Ін •

Комуністична партія України зараз повинна вживати рішучих
■заходів, щоб забезпечити сталість пролетарського керівництва у
всіх галузях життя й особливо на ділянці ідеологічного виховання мас.
Боротьба за правильне ідеологічне виховання трудящих і,
зокрема, робітничо - селянської молоді нами (партією) насам
перед ведеться проти впливу буржуазної ідеології, що зростає в
умовах непу. Не завжди буває так, що вона (буржуазна ідеологія)
загрожує лише з боку буржуазії чи її прямих прихильників та
захисників. Трапляється, що навіть члени комуністичної партії
збиваються з певного шляху марксизму та ленінізму й захищають
думки, далекі від комуністичних (це не тільки на Україні).
В наших українських умовах такі випадки ми спостерігаємо
(коли гаразд придивимось) в так званій „літературній дискусії"
що провадиться нашими письменниками - комунарами.
Візьмемо хоч статтю тов. Хвильового „Апологети писаризму".
В ній є багато гарних думок, але на них я зара не буду зупиня
тись. Поруч з ними мається велика плутанина, яку слід розі
брати. Провідна думка одного з розділів цієї статті висловлена
тов. Хвильовим так: ...„на яку із світових літератур вона (тобто
українська література) мусить взяти курс. У всякому разі, не на
иХСлКу‘ -Це рішуче 1 без ?сякихзастережень. Нетреба плутати
ВІД її СТИПЩИии°п^С0ЮЗУ 3 ЛІТ.ЄРаТУРОЮ-ВІД РОСІЙСЬКОЇ Літератури,

ІНЧ

Як пр рЛРа,НСЬКа пое31? мУсить як мога швидше тікати",
від політики? в пітапЩ° ^муніст Хвильовий одриває літературу
рухи лЕ
відбивається життя країни та громадські

и

Е;ТвТаїї,^,ХТ_'іі,Т'""я чАр»»™ рі»»» »»«та виховування їх в певними^ПД щення культури трудящих мас

Література й митцтУ ,^ЄОчЛОГІЧНОМУ напрямку,
повинні мати певну ідек^та пе^і „акликаю,гь людство йти вперед,
всього світу - ідею соціялісти ноагоДа^ННЯ- У иас Та У пР?летар1В
завдання організації сил для боппт, к б^івництва комунізму та
оротьои зі спадщиною старого та
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буржу ного „патріотизму" в культурному будівництві.
. чи не пахне „ура - патріотизмом" од таких слів т. Хвильового:
„ідеї пролетаріяту нам і без московського мистецтва відомі, на
впаки, ці ідеї ми, як представники молодої нації, скоріш відчуємо,
скоріш віллємо у відповідні образи. Наша орієнтація — на західньо - європейське мистецтво, на його стиль, на його прийоми".
Високо несетесь, тов. Хвильовий. Хіба забули, де скоріш „відчули
ідеї пролетаріяту"?
Пролетаріят усього світу придивляється та прислухається
зараз до Москви, як центру пролетарської ідеологічної боротьби
(яка провадиться і через літературу), а от т. Хвильовий слідом за
буржуазією висовує гасло: „подальше від Москви,— в ній нема
нічого путнього, чому можна навчитись".
Подруге: коли це комуністи стали „представниками нації,
в цілому", позабувши, що нація має, крім пролетарів та селян
та їх ідеологів, ще й буржуазію також, що комуністична партія,
як аванаґрд пролетаріяту, справу про національну культуру ста
вить трохи інакше ніж буржуазна частина нації? Пролетаріят
зацікавлений в тому, щоб національна культура зміцнювала єд
ність світового пролетаріяту. провадить гасло „національна куль
тура" в напрямку зміцнення через національну культуру інтер
національного виховання трудящих, а буржуазія прагне до
замикання в національних межах і розвитку національної во
рожнечі.
Згадаймо, що говорив Ленін: „Кто хочет служить пролетариату, тот должен об’единить рабочих всех наций, борясь неуклонно с буржуазним национализмом, и „своим" й чужим. Кто
защищает лозунг национальной культури, тому место ереди националистических мещан, а не ереди марксистов" (т. XIX, СТР- 4 >•
Хто забуває, що голе гасло „національна культура суло гаслом
світової буржуазії, що під ним іде і зараз буржуазія, яка хоче
розірвать пролетарську єдність, той робить велику
іочись на націю, в цілому, не розмежовуючи хто чого прап^
Тов. Хвильовий так дуже розгарячився в Дискусії, що навіт
„екоиомічнів ідносини" України відрізняє від росіиськихв „вони,
мовляв, однакові остільки, оскільки вони юд™в Радянських

талістичнихвідрізняються
не слід плутати цілком З’ясовані
І в „літературній дискусії не слід * у

речі, бо це не допомагає парти,
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Тов. Хвильовий закликає українських письменнику орієнту
ватись на „Захід", немов би висовуючі' »ОВ® ^СЛЛІ^Ь^Й^К^’ .Г'
його вже чули давно. Ось що каже про
,К°вал'впсі!вки’« :во'и
книжці „З історії української критики (д
Р)■
Головне значіння М. Драгоманова для літератури (та й для всіх боків
укоаїіського"™4я й полягало в тому, що він немилосердно виявляє 11 вбоІ це не так собі, взагалі, а з погляду широких
світових обріїв”...
І далі:
Почуваючи себе кволими і боячись розсипатись від стикання з росій■ською” культурою, провінціяли хочуть себе від неї ізолювати и проектують
живитись культурою просто з Заходу". М. Драгоманов каже: „І добре, але
• для цього у вас короткі руки. Вивчайте західні мови, але, поки те буде, беріть
.з Росії, бо там щось живіш, ніж у вас. А боїтесь, то на що ж ви придатні?"
На мою думку, ці рядки ще не оджили свого часу. Коли Драгоманів так ставився до буржуазної російської культури, то кому
ніст Хвильовий в сучасних умовах повинен до цієї справи ста
витись більш уважно, а тим більше, що зараз російська культура
будується в нових умовах (диктатура пролетаріяту), і нашій
українській культурі з нею більш по дорозі, аніж з західньо європейською буржуазною. Звичайно, не можна ставити питання
так: або з російською, або з західьно - європейською. Треба знати
досягнення всіх літератур, щоб вийти досить озброєним (знан
ням) на світове* поле літературної творчости й там завоювати собі
відповідне місце.
Тов. Хвильового дуже захоплює гасло „цілком самостійного
шляху української поезії, яку в Москву не заманиш „калачи
ком". Для виховання молодих письменників це гасло дуже шкід
ливе. Коли наша робітничо - селянська молодь буде цуратись
московської поезії (а до західньо - європейської ще не всі доросли,
та и доростати доведеться довго), то що з того буде?
Звичайно, що слід добре розбиратись у творах, щоб не
не вихо
вихо-
вуватись на халтурі (яка є не лише в російській літературі, а і
в західньо - європейській).
*
ТРпЛипи“ХВИЛЬ0ВИЙ радить: »швидше втікати ВІД рОСІЙСЬКОЇ.ЛІ-

,мппяхРнйіппга Я і|ролетар‘і,ту — це дуже складне завдання в
плтїи життя- Вирішення її потребує від нас (тобто
/яРнр покячиЯНаПіРУЖЄН01 праці- Дійсна українізація пролетаріяту
'а
„■ На’ Формальна) переведеться разом із закінченням
проц у ідновлення пролетарських кадрів в нашій промисло
вості та піднесення Нашої культури на відповідну височінь. Ці
процеси будуть іти, головним чином, знизу, і дарма т. Хвильовий
радить т. Щупакові: „піти в якийсь робітничий профсоюз і укра
їнізувати його верхушки". „Командні висоти" для правильного
переведення українізації не лише в профсоюзі.
Тут знову тов. Хвильовий покликається на волю „ЗО - міль
йонної нації й розмежовує: українська нація, з одного боку,
а російського міщанина, що голосує проти українізації (тобто
політики партії), об’єднує з робітниками робітничих клюбів і від
повідальних культурно - правових установ, які, в своїй більшості,
проводять політику партії, він ставить, з другого боку. Тут —
небезпека. Коли переведення українізації піде таким шляхом,
а націоналістичні міщани та національна буржуазія.
Нам треба дерусифікувати пролетарів - українців, але це
слід перевести так, щоб не посіяти національної ворожнечі в
лавах пролетаріяту. Примусово українізацію • пролетаріяту не
проведеш, а тим більш росіян, євреїв, татар та інших робітників,
що їх багато у нас працює, що не можуть бути громадянами „дру
гого розряду" в пролетарському рухові.
Під голим гаслом українізації пролетаріяту може легко йти
шовіністична буржуазія, яка не визнає нашої більшовицької ле
нінської політики в справі рівности прав націй, яка завжди буде
стягать нас на шлях національної ворожнечі.
Тов. Хвильовий нібито відрізняє політику від літератури,
а сам в „літературній дискусії" зачепив низку політичних питань.
Партії слід цікавитись і дискусіями й літературою, взагалі,
бо наші письменники (комунари) без допомоги партії, в цілому,
можуть покотитись в лави буржуазних ідеологів, які дуже здатні
до того, щоб в літературних творах провадити свою певну лінію
і впливати на політику. Чим більш уваги звернемо на це, тим
менш боляче будемо виправляти вивихи наших товаришів.

Той хто не°хоч?амЯ™ яТамУ пораду.: ”без всяких застережень?"
Про це слід пам ятати не лише тов. Хвильовому.

В. Чубар

(„Комуніст", газ.— 1926, № 122, ЗО травня)
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(Замість рецензії на зошит перший „Вапліте")
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(Уривок)

Дехто запитує. Чому академія, а не асоціація, товари
ство,” або щось інше? А чому ні? Аджеж академія до чогось
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Таку аргументацію дає у відповідь на запитання кожною
співучасника культурного життя України Досвітній, розпові
даючи нам, як почала, росла і, нарешті, випустила у світ „першим
зошит" Вапліте.
Отже, і утворення Вапліте, робота її і, нарешті, перший
■офіційний літературний документ „зошит" зобов’язав нашу ака
демію піднести справу культурного будівництва на височінь, що
відповідала б досягненням нашого робітничо - селянського су
спільства, його формуванню в складних обставинах і протиріч
чях епохи.
З такою вимогою ми підходимо до оцінки першої роботи Вап
літе — перший зошит Вапліте — і коли дехто з товаришів гово
рить, що це, мовляв, робочий зошит, він говорить тільки про
внутрішню роботу академії —це не зменшить вимоги, а навпаки.
Бо з такого твердження постає цілком послідовна думка, що пер
ший зошит певно відбиває собою вре внутрішнє життя академії,
комплекс її думок, фізіономію.
Обличчя зошиту формують дві статті: Досвітнього „До роз
витку письменницьких сил" і 0. Слісаренка „В боротьбі за про
летарську естетику". Про них ми й будемо говорити.
Почнемо з Досвітнього. Він, як це видно з його статті, взявся
дати підсумки всій літературній дискусії й відповідь на найпекучіші питання сучасности. Стаття передова, як завжди, повинна
давати тон.
ЧОТ в^дпов|щМНО В ЦІЙ ЧаСТИНІ СТаТТІ Шукати обґрунтованої тяму-
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стор
юди, котрі щось хочуть собі на тім придбати, бувши
далекими од справи й подій. Отже, не диво, що й тут, де справа
йде про розвиток нової літератури, найдуться й найшлися вже (як
справедливо пише Хвильовий) такі елементи, що хочуть щось
виграти собі на цьому, бувши далекі од усієї справи".
Як бачимо, певній смузі культурного життя Ралянської Укра
їни дається досить своєрідна характеристика.
^Хвильовий загострив, запалив, правовірні „культурники"
приишлив жах і звідціль усякі нісенітниці, бо до справи поприли
пали сторонні люди, що хочуть собі на цьому дещо придбати...
В дійсності ж, на думку Досвітнього, нічого нема й не було.
Справа тільки йшла про те, чого вимагає наша пролетарська
клясова ідеологія, маючи на оці не лише сьогоднішній день, а й
майбутнє людського суспільства". Така спроба тлумачення фактів
досить оригінальна.
Справа ж стояла зовсім не так: з глибин культурного роз
витку молодої Радянської України виникла дискусія про дальші
шляхи будівництва. Вона мала передумови дійти до такого, а не
іншого розвою й набрати відповідних форм, згуртувавши в табори
однодумців і викликавши до цієї справи велику увагу партії.
І коли Досвітній говорить, що запал Хвильового викликав
жах „правовірних", то виходить, що ваплітовці не правовірні.
Виникає питання: до якої категорії за своєю клясифікацією зара
ховує тов. Досвітній ЦК партії, що також надав великого значіння
справам культурного будівництва й виніс відповідну постанову.
До правовірних, чи до невірних.
Досвітній покищо мовчить, та про це ми скажемо потім.
Такої неясности припускається Досвітній, спеціяльно для
того, щоб перевалити ідеологічний Монблан непомітно для читача
й спустити його цілим і непорушним у чудово уквітчену красою
життя й культури, долину неоклясики Зерова й К° (я також так
.називаю для економії).
.
Зазначивши, що Плеханов вимагав від популярного твору
досконалої художньої форми, для чого наводить випадок з Гапоном — Досвітній зазначає, що твір повинен бути художнім і з
ідеєю. А далі з цього, очевидно, факту він робить висновок, що не
можна робити так, як ті, що: „підходять до~твоРч°стиякріз^ к
пп
Нр знаю для ЧОГО береться таким приклад, лгоа
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Замість цього маємо: „В процесі дискусії М. Хвильовий у
деяких моментах надав питанню такого загострення й палкости
що певно жахала правовірних радянських культурників і навіть
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ЩО розуміють історичний хід подій", Досвітній констатує, що
Ваплітезачислює себе до третьої категорії; бо вона бере участь
утворенні цього нового суспільства, перед яким стеляться вели,
чезні шляхи людського розвитку". Досвітній питає: „Чи можна
віднести неоклясиків до творців другого ґатунку, до тих, що хо
чуть повернути колесо історії назад в його інтернаціональних
проявах хоча б і в національній творчості, виявляючи тут націо
налістичні тенденції (тобто те саме гальмування, але з другого
боку) чи прагнуть вони до збереження старого в його протилеж
ності визвольному рухові нашого часу.
Ні, категорично не можна їх причислити й до цього '.
Це пише комуніст після найдетального обговорення справи
культурного будівництва ЦК і винесення відповідної постанови,
зокрема про літературні справи. Треба ще й ще раз нагадати цю
постанову тов. Досвітньому.
Ось що говорить лйпневий пленум ЦК КП(б)У в цій справі:
„Тепер серед українських літературних груп типу неоклясиків у шко
лах.вищої інтелігенції спостерігаємо ідеологічну роботу, розраховану якраз
на задоволення потреб української буржуазії, що зростає. Характерним для
цих кіл є прагнення скерувати економіку України на шлях капіталістичного
розвитку, держати курс на зв’язок з буржуазною Европою, протиставляючи
інтереси України інтересам інших радянських республік".

І не зважаючи на це, вже після рішень ЦК КП(б)У — До
світній у відповідь на категоричну постанову ЦК про україн
ську інтелігенцію типу неоклясиків, категорично без застережень
заявляє: „Ні, категорично не можна їх (неоклясиків.— А. X.)
причислити й до цього", тобто до тих, хто хоче повернути поволі
історію України на старі шляхи, в усякому разі збити її на на
ціоналістичні манівці, мовляв, вони (неоклясики.—А. X.) стоять
на роздорожжі й щиро намагаються в своїй творчій роботі йти
разом з усіма борцями до нового суспільства, активно в своїй
творчості прагнуть вести ту частину роботи, що їм належить.
Спочатку може буде невідомо, з якими борцями думають і
прагнуть неоклясики вести роботу, але наш шановний автор зра
зу ж у своїй концепції (невже цілої „Вапліте") виводить із стану
роздорожжя" й категорично заявляє: „ба, вони (неоклясики —
А. X.) є частиною творців у галузі нової літератури критики матеріялістичного розуміння історії й культури".
’
От, бачимо, що т. Досвітній висловлює думку, діяметоально
протилежну тій думці, що її зафіксувала в сво^п^^^^
пя. Ріжниця тут не тільки у висновках, але й у підході методі
аналізі стану нашої літератури культурного й господарчогопроцесу
Партія підійшла до цієї справи зі зброєю діялектичного ма’
терялізму в^ руках. Вона простежила клясові угруповання на
Україні і найшла кожній з них відповідне міпА пій
ватидалі33 Н°ВУ СОЦІЯЛІСТИЧНу країну, що триває й буде тр^-
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С«РаВИ « холодним Р°:

просто повірив неоклясиким- УП РЄЧ0І< 1 боротьби. Він узяв і
почуміюті йігпж» 0КЛЯСИКам- «певне вони (неоклясики.—А. X.)
збільшить свою ”илуЩкоп’иВСпепЙ“ будь’який талант иезм’РН0
ідеями нашлгпїгЛ Лу’о
перейметься великими визвольними
ися а ооТмітиаСїг • В°™’ певне’ ХОЧУТЬ теж не Р^ати чи см5я'
ппихипкниЛо ™’ ^оли 0 вони належали до першої категорії (це
= ^МИСТЄ™ для мистентва.— А. X.), коли б у них
пппиЇгппггій °’ Крі-М свого «я“> то вони б навіть не стали грати
гииягнпгл л • °Г0 Л1ТОПИС.ЦЯ великої борні, що точиться в нетрах
.гптппми- в,тового суспільства, бо й тоді б їм заважало оце „я",
котрому все земне байдуже".
Ну, а що, коли „певне" т. Досвітній помилився.
що, коли неоклясики, відбиваючи зародки української нацюнальної оуржуазії — а це так і є — не думають, навіть зверіати ніякої уваги на те знамените досвітнянське „я", а вико
нують ролю певної кляси в нашому суспільстві.
Пишуть про старовинний Рим, Грецію, втікають з вудкою
як мої а далі нашого життя, бо воно їм вороже, а в той же час ве
дуть поволі, послідовно, непомітно для Досвітнього, але помітно
для партії, роботу притягнення на свій бік і опанування молоддю.
Ну що, нарешті, як неоклясики „певне справу цю" розуміють
краще Досвітнього й не „ридають", а регочуть над усіма його
концепціями.
А це так і є.
Бо Досвітній, як найчистіший ідеаліст, хоче довести свою
думку від „інтелекту неоклясиків", а не від того, кого й що вони
можуть відбити: „вони вже загубили це (бажання повернути
старе.— А. X.), коли мали його в таємницях свого розуму й чуття,
як більшість людей, що зрозуміли конечну потребу нового, тобто
того, що є. Нарешті, по своєму інтелектуальному складу вони
повинні стояти вище над минулим, наскільки намагання зберегти
старе суперечить їх бажанню розуміти соціяльні життьові основи
людськости й розвитку культури".
Одкинувши які б то не були покликання на розгляд теперіш
нього стану літератури на Україні й поставивши собі завданням
доказати, що неоклясики „повинні стояти вище над минулим",
Досвітній наговорив такої нісенітниці з боку вимог самої елемен
тарної політичної грамоти, що просто стає якось ніяково...
Ну, дійсно, звідки відомо Досвітньому, що неоклясики згу
били думку про старе?
Які факти можуть це підтвердити?
м
„
Звідки взято, .що в таємницях „свого розуму и чуття неокля
сики зрозуміли конечну потребу нового?
Що може, Досвітній лазив у - ці таємниці.
Ну коли навіть це було так, можемо щиро позаздрити йому,
■але все таки не повіримо на слово й будемо в нашого шановного
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гк’пяпхл повинні стояти вище над минулим ■
.
.
Це також лишається відомим тільки авторові цього „Марксів-

І
&

Лідитів А поки цього Досвітній

2Те“еТс«™
З.Х ш»
ї;Хр”ш'і“«Г»“"— »■ <*!?

СЬК°А ми наведем за цією знаменитою теорією „інтелектів" нашому
авторові таких персон, як: Мілюкова, Пуанкера, Муссолші та хоча б
і Донцова і запитаємо, що там у них у „таємницях чуття и ро
зуму" робиться,, чому вони „по своєму інтелектуальному складу 1
не стануть „вище над минулим", на скільки це суперечить основам
„ЛЮДСЬКОСТІ! й розвитку культури".
Братися доводити соціяльні явища за методою репрезентанта
(?) Вапліте,—це значить стратити яку б то не було, хоч невеличку
марксівську установку і впасти в обійми найреакційнішого ідеа
лізму, що в теперішніх обставинах і на цьому відтинкові веде до
повної здачі комуністичних позицій нашим ідеологічним ворогам.
А ми покищо, запитаємо у Досвітнього:
— Де неоклясична група, проголосила свою прихильність
і виявила її реально до „того, що є", тобто до радянської влади
(за термінологією Досвітнього).
— Що доводить тов. Досвітній в доказ протилежного, коли
ми рішуче зазначимо, що формою й змістом своєї творчости неоклясики тягнуть назад від революції, від її мотивів і творчої роботи.
Що протиставлено ідеологічній роботі неоклясиків втягнути
в багно своєї філософської концепції нашу молодь?
— І чи не скеровують неоклясики свою роботу на перекидку
мосту на Захід, прориваючи греблю, щоби в цей прорив вдарила
психологічна буржуазна Европа на радянську Україну?
На ці запитання дав відповідь ЦК КП(б)У і з цих міркувань
виходив ^він у своїх постановах, але їх відкинув у своїй статті
Досвітній, бо, на його думку: „неоклясики прагнуть бути співзвуч
ними з сучасною епохою, із сучасним (тобто з пролетарським?—
А. X.) суспільством. Нині є можливості осягнути їм це".
ЇГП„т^ле Т’ Досгв.ітній ДІДпиРає свою теорію про неоклясиків по
миканням на Комуністичний Маніфест: „Бо ще Комуністичний
Маніфест накреслив нам: „у ті періоди, коли боротьба кляснаближаєтьсядорозв язку процесу розкладу в середовищі владної кляси,
ступняИНшоСл0еГяхпСТцаР0Г() суспільства досягають такого сильного
ступня, що деяка частина владного стану відокремлюється від
бутоИгоП'РИЛУЧаСТЬСЯ Д° рЄВОЛ1°ційної
то несе прапор май^

лити тю позицію цитатою ЩйіЇЇ.
Мр,«ш™ 3аКР"
зовсі» інше .
™УХ»Ф«з"ХХЇЇ “Ка3а™
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ристовує П°як шипм«СТИЧН0Г0 ,,1ан1
Ч,естУ бере
оере ДОСВІТНІЙ
Маніфесту
Досвітній і1 ВИКОИпмунГстичнпглШмРМм виявивши Відсутність прикласти цю думку
УкраШ без підоах^ЄСТУ Д° реальних °бсТаВИН на Радянській
пролетарську
™Х ПР°ТИРІЧ> В ЯКИХ ПарТІЯ Ма€ будувати

ДосвЦнГйІшпш-110^0111610 цитатою 3 Комуністичного Маніфесту,
досвітній пише. „Неоклясики, як творча інтелігенція, не були
буржуа, а лише клясове прошарування,
переимає завДання тої кляси, котра прагне до безкляггріл а ’ Д° знищения Цього прошарування, що завжди тяжіло над
не , як також частиною наймитів, хоча й інтелектуальної праці".
справа ж залежить не від констатування того факту, що рооішик інтелектуальної праці в буржуазній державі також є най
мит. 1 реоа дивитися на коріння тих суспільних процесів, що на
тлі капіталістичного (до революції) і зараз радянського госпо
дарства на Україні з усіма ускладненнями й особливостями мають
тенденцію рости проти справи революції.
Хто для дрібного міського буржуа, для сільського куркуля
буде ідеологом?
На нашу думку, ідеї націоналістичного буржуа, що підростає
власне з цього куркуля і дрібного міського буржуа на Україні,
найкраще відбиваються в теперішніх настроях і думках неокля
сики. Такі реальні обставини й факти. Інших немає.
Так клясова прослойка, що її репрезентує неоклясика, ворожа
ідеї революції. Її мрія — повернути колесо історії назад, або може
спочатку на бік, але у всякому разі не вперед.
Але чи відкидаєм ми потребу того, щоб кожний письменник
кваліфікувався, набував технічного знання, опанував всіма скар
бами буржуазної культури?
Ні.
Ми мусимо взяти у Гете, у Байрона, навіть у реакційного
Достоєвського все, що може ввійти, як культурний матеріял для
будування пролетарської, зокрема української культури.
Так само, не відкидаючи певної культурної ваги неокляси
ків _ беручи у їх все, що потрібно нам в арсеналі творення нової
культури—дійсно співзвучній нашій епосі, ми мусимо підхо
дити до них так, щоб в процесі оцієї „кваліфікації і „наоуття
культурних скарбів" не попасти в лабети чужої нам ідеології,
не стратити обличчя тої кляси, що перетворює зараз світ.
Треба робити так, щоб у нас не стисло „у волищу дихання".
Не плентатись під гаслами кваліфікації в хвості неокляси
ків — а, навпаки, потягти їх за собою. Бо ми дійсно повинні бути
свідомі того, що наша доба неминуче перемеле всі відтінки куль
тури, що прагнуть іти проти революції.
Але мусимо твердо усвідомити собі те, що перший день . рова, як дійсного будівника нового - буде останнім днем його.
„неоклясики".
19 Десять років укр. літератури
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української буржуазіїтере3ах історії відкидає, той На
Хто такий розрахунок на е
неоклясицизму, той при.
культурних засадах пеРД р0Ю під якою немічність ідеологіякриває всякою бучною Фа“(Р Р ’ й час може перетворитися в
них засад фактично через ро
і;іІ<овиту нашу поразку на
явну диктатуру „неоклясицизму
/ а
КУЛЬХаоактерно°Нщо протягом великої статті Досвітній не СКазав, деТнеб™пека, як її уникнути, а як на зло, зам.сть цього,

пролетарської естетики, виступив рішуче проти неоклясиків.
Боротьба що точилася в мистецтві між пролетарською інтелігенцією
та бу=ю в формі боротьби за ідеолог.» переходить і з часом зовсім
перейде в боротьбу клясових естетик, в боротьбу за клясов, елементи стц.
Молода пролетарська інтелігенція мусить боротися проти прищеплювання їй естетичних понять властивих ворожій клясі, захищаючи свою орга
нічну цілість з пролетаріятом".
А далі:
„одною з „аполітичних" мистецьких істин, що стара інтелігенція нама
гається вкорінити в голови молоді, є твердження ніби класицизм якраз і є
провідною підвалиною будування пролетарської культури й мистецтва. В ньому
хочуть знайти ознаку, під якою піде творення стилю нашої епохи. І дійсно,
в масі буржуазної інтелігенції є потяг до клясицизму так само, як є потяг до
містики та релігії".
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Значить буржуазна інтелігенція прагне зробити певний на
скок на будування пролетарської культури й мистецтва ?
Т. Досвітній — ви це чуєте?
Ваш же товариш з академії т. Слісаренко зовсім іншої, про
тилежної думки.
Ось слухайте, слухайте:
вняг ’£™„™“-ПрИИЄСЛИ бага™ розчарувань старій інтелігенції, і не тільки
Фов™ колп ,7,,;,’РПТМ0ГЛа’а И У * ЕвР°пі- СтаРі суспільно - економічні
РУйнаціГ°НшіхопиткЗРУИН0ВаНІ’ Т° пеРебУвшРть під перманентною загрозою
• ^еТтоеба
Є ТВЄРЄЗЄ’ ЯННЄ й оголене> ЩО робиться мимоволі
зна^да°ть^ЄадяшадомСу°шстецтвТВЯк т°°ппНЄ баЧИ™ * НЄ ВуТИ’ 1 ТаКЄ МІСЦЄ
стецгва, що виросло на скотинячій паді оабйНия? Д° гРе!<0 ’ Римського
турботність і духовну рівновагу
В СОб‘ таку ПИШНу би
строю, що коли його перенести’в ВДШУ лпбо т СП0К0Ю и незіпсованого нафортецю для буржуа оп настилпиВлгпШу АОбу-’ то воно правитиме за надійну
5 /ому, Хчо^КнУГХеРЗз П°™і ХСНсХДНЯ
>■<
ДИВИ0Г0
оож і вчорашні атеїсти збанк™™^,.. ан-их СЬ0.Г0ДНЇ пошилися в клясики,
попівською рясою".
’
РУ У вши оологічно, шукають істини під

До речі, як же наші
журналі з двома статтями ваплітовці допустили, щоб в одному
дається цілком "протилежні оцінки
певному явищу?
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Це ж конфуз!
Т. Досвітній
—і говорить про неоклясиків, як про товаришів
матеріялістів, іприкриває їх покривалом Комуністичного Маніфесту і певен в
рппгі гп;Л°Му’ Щ° ЇХ мотиви співзвучні в сучасному твору ппа к СлісаРенко розглядає неоклясиків, як „надійну фор
кають* істиниЯпїп 0Д І?астиРливого сьогоднішнього дня", що „шу
кають істини під попівською рясою".
Ми все ж гадаємо, що т. Слісаренко має більше рації в оцінці
неоклясиків та їхньої соціяльної суті.
Т’ СлісаРен«а в тому, ЩО нарешті він скотився до
формальної постановки — попав у лабети неоклясиків.
учасна ооротьба в мистецтві є не лише боротьбою ідеоло
гічною. а насамперед боротьбою за пролетарські елементи стилю
в мистецтві і в доказ цього приводить т. Слісаренко ^куркуля з
його ідеологією та інтелігента — що кожен буде дивитися в той
ліс середовища, з якого він вийшов.
Тільки, маленьке тільки... Куркуль буде приводити властиву
йому ідеологію, а інтелігент — естетику того соціяльного ото
чення, з якого він вийшов.
Хіба інтелігент, що вийїиов з певного оточення, залишається
з естетикою без ідеології?
Не можна розділяти естетику від ідеологічної установки.
Одне з одним безпосередньо зв’язано так само, як і вся культурна
надбудова зв’язана з матеріальним станом.
Маркс свого часу, говорячи про грецьке мистецтво, дає зв’язок
елементів, що складає зміст і художні оформлення твору: „Грецьке
мистецтво передбачає грецьку мітологію, тобто природу у су
спільну форму, що прийняли без свідомости художню обробку в
народній фантазії. Це його матеріал".
І далі: „Чари, що відповідні їх (грецькому) мистецтву, не
йдуть всупереч нерозвинутому суспільному оточенню, з якого
воно виросло. Навпаки, воно є його результатом..."
І, нарешті, Плеханов говорить: „Завдання наукової естетики
не обмежується констатуванням того факту, що мистецтво завжди
виявляє не тільки „ідею" прекрасного, але так само й другі праг
нення людини (до правди, любови й т. ін.). Її завдання є головно
у виявленні того, як ці другі поривання людини находять своє
виявлення в розумінні прекрасного".
Мистецтво, за Плехановим, не можна абстрактно розривати
на дві частини: ідеї й уявлення про чудове. Така клясифікація
неминуче зіб’є з правдивого шляху.
Так збивається Слісаренко, який розуміння естетики, бо
ротьбу за пролетарську естетику відриває від боротьби за про
летарську ідеологію (розумію не по-напостовськи).
Неоклясики ворожі нам ідеологічно. І коли, обминувши
справу ідеології, зупинимо свою увагу виключно на естетиці,
зокрема на стилі, то чи не може статися так, що, прикриваючись
19*
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ширмою пролетарської естетики, ті, що складають зараз шереги
неоклясики, будуть і далі продовжувати ідеологічний підкоп
під справу культурної революції.
Не можна відривати естетики світовідчування від суспільно виробничого стану кляси.
Ми мусимо боротися і за пролетарську ідеологію, і за пролетарську естетику.
В цьому відбувається теж плутанина в перспективі культурного розвитку України, зокрема пролетарської- літератури.
*

*

ЗАЯВА ГРУПИ КОМУНІСТІВ ЧЛЕНІВ „ВАПЛІТЕ"

*

Як бачимо, на найвідповідальнішому щаблі розвитку укра
їнської пролетарської літератури Вапліте зробила найшкідливіший вчинок. Без перспектив, без аналізи сьогоднішніх суспіль
них угруповань під тоґою псевдомарксизму наші ваплітяни ки
даються в обійми до неоклясиків, зараховуючи їх до творців но
вого життя.
Це — загроза шляхам нашого культурного розвитку. Тому
ми рішуче, твердо й недвозначно запитуємо: куди і з ким?
А. Хвиля
(Хвиля, Андрій.— Ясною дорогою.—1927, ДВУ).

І
В зв язку з літературною дискусією виявилися певні наші
ухили від партійної лінії у ґрунтовних політичних питаннях
ухили, що були широко використані ворожими пролетарській ре
волюції елементами.
Е
Утворилось таке становище, що український шовінізм став
визнавати нас за своїх однодумців, зачисляючи нас до єдиного
націоналістичного фронту проти партії.
Ми вважаємо за неоохідне заявити, що це сталося всупереч
нашому бажанню, що суб’єктивно нічого спільного ми з представ
никами буржуазного націоналізму не тільки не мали й ие маємо,
а й увесь час своєї революційної діяльности провадили з ними
рішучу боротьбу. Отже, нині ми рішуче рвемо з тими своїми
помилками, що давали привід ворогам компартії горнутися до нас.
Ми визнаємо, що гасло орієнтації на психологічну „Европу"
будь - яку, „минулу - сучасну", „пролетарську - буржуазну", враз
із змаганням розриву з російською культурою, поруч з нехту
ванням Москви (що є центр всесвітньої революції), як центр „все- /
союзного міщанства", було безперечно збочення із клясової проле
тарської лінії інтернаціоналізму.
Це гасло може бути „тільки прапором для української дрібної
буржуазії, що зростає на ґрунті непу, бо вона розуміє відродження
нації, як буржуазну реставрацію, а за орієнтацію на Европу,
безперечно, розуміє орієнтацію на Европу капіталістичну — від
межовування від фортеці міжнародньої революції, столиці СРСР —
Москви".
Щодо боротьби двох національних культур, то вона виявля
ється нині, навіть загострюючись подекуди, лише в міру існу
вання капіталістичних елементів у економіці переходової доби,
і в міру впливу буржуазної ідеології на сучасників.
Ми визнаємо, що теорія боротьби двох культур в інтерпре
тації тов. Хвильового відповідає економіці капіталістичного роз
витку і що цілком неможливо застосовувати її у будівництві-нової/
української радянської культури на базі радянської економіки
й диктатури пролетаріяту.
Ми цілком стоїмо на ґрунті постанов червневого пленуму
ЦК КП(б)У лро те, що:
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л почвитку ми Протиставляємо свій
1) „Шляхам буржуазної ро
сам0СТІЙНцй розвиток украпролетарський шлях. Партія сто
творЧИХ сил українського
їнської культури, за виявлення
истання розвиваючоюся
народу. Партія .ст0^ь за ш«Р
всіх досягнень світової
українською соціалістичною ку_ у.к
ИЦ1ЯМИ провінціяльної
культури, за Цілковитий й розР няі за створення нових кульобмеженосте і рабського нашоду
великої кляси. Але партія
турних досягнень, пдних те £
я української культури кульце робить, не шляхом проти та ле
? ь£ого співробітництва ротурам інших народів, а шля од .рнальностей в ділі будівництва
бітників і працюючих мас ус
в котру українська робітміжнародньої пролетарської У УР >
і що:
НИЧТ КолиУ мова йїе про пролетаріат, то протиставлення украозначає ганеону
н
аїнський марксист захопиться
азного «аді0Н“13ймУпп1?ХюУнен1вистю до великоросів - гнобите™в°пе”им, якщо Він перенесе хоча б частинку цієї ненависте,
хоча б тільки відчудження, на пролетарську справу великоруських робітників, то цей марксист тим самим звалиться в оолото
буржуазного націоналізму" (Ленін „Національний жупел асимі
ляторства", Т. XIX).
тгт-г/^\\7
Ми цілком поділяємо думку пленуму ЦК КП(о)У в справі
літературних груп типу „неоклясиків", що вони ведуть роооту,
„розраховану на задоволення потреб зростаючої української оуржуазії, і тому вважаємо, що товариш Хвильовий, визначивши в
своїх статтях ці групи як „ідеологічно нам далекі" і заявивши,
що „до їхньої ідеології ми завжди мусимо бути насторожені",
в той самий’ час висунув помилкову формулу використання цих
груп „психологічно". Так само за помилку ми вважаємо „анало
гію" неоклясиків у першому зошиті „Вапліте".
До вищезазначених збочень від пролетарської партійної лінії
ми дійшли в запалі літературної дискусії, в боротьбі з проявами
неуцтва, напостовства та просвітянства, в запалі боротьби проти
вікового „епігонізму", що проти них ми вважаємо за свій револю
ційний марксівський обов’язок провадити боротьбу й надалі.
Нині ж, уважно обміркувавши справу, ми бачимо свої ідеологічні
й політичні помилки, і одверто їх зрікаємось.
Ми не розходимося ні в чому з лінією партії й визнаємо ціл
ком- правильну політику й роботу, що провадиться під керівни
цтвом цк КП(б)У, зокрема в галузі культурного будівництва,
тіиТтк\х?ЄЇ Роботи ми клаДемо вирішення червневого пленуму
ЦК К11(0)У.

0. Досвітній, М. Хвильовий, М. Яловий
(„Вісти", 1926, К? 280)
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ПРО „ВАПЛІТЕ", РОЗПЕЧЕНЕ ПЕРО І САМОКРИТИКУ

г

(Нотатки з приводу V книжки журналу „Вапліте")

І

Остання (V) книжка журналу „Вапліте", органу літератур
ної організації, що про її принципіяльні засади протягом остан
нього року немало писалося, безперечно мусить звернути на себе
увагу партійно - радянської суспільности, як новий етап у роз
витку вищезазначеної організації.
Що ж нового відмітив читач у V книжці „Вапліте"? Він
помітив фактичне повернення до „Вапліте" формально виключе
ного з „Вапліте" тов. Хвильового. Але це півділа. Все ж діло
полягає в тому, що життя ніколи не повторюється. Те саме стосу
ється й життя „Вапліте": з V книжки „Вапліте" до співро
бітників цього журналу повертається не просто тов. М. Хвильовий,
як він був до цього часу, а повертає ще і в супроводі нового спів
робітника П. Христюка. Отже, маємо факт повернення тов. Хвильо
вого не на вчорашній, а на поширеній базі і то базі поширеній в
певному напрямі. Правильно це? Правильно.
Чи це випадкове явище — поширення бази „Вапліте" й то
саме в тому напрямі, в якому вона зростає, почавши з V номера
„Вапліте" під кутом зору оцінок хвильовизму, тих попереджень
„Вапліте", що їх робила партія у своїх відповідних постановах.
Не випадкове, не випадкове. Про небезпеку саме цього напряму
зросту попереджала партія у своїх постановах.
Сьогоднішній крок „Вапліте" є лише логічним розвитком
вчорашніх його збочень, вчорашніх політикувань, а не чіткої, ясної
відповіді на чітко поставлені питання. Це є логічний крок в тому на
прямі, куди штовхає „Вапліте" ідеологічна підстава їхньої роботи,
викладена у славнозвісних панфлетах тов. М. Хвильового. Сього
днішні дії „Вапліте"—це є логічні висновки вчорашньої неясности
їхньої позиції, неясности, невиразности, що про неї ваплітянам
нагадувалося. Зокрема, редакція „Комуніст" свого часу, вміщуючи
постанову „Вапліте" про виключення т.т. Хвильового, Досвіт
нього і Ялового з цієї організації, запитувала про причину цього
виключення, бо надто неумотивовано було це виключення. На від295
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• тгтлтшпк А Коли так, Коли в організації тпл
виключаГзїсвоїх лав тих чи інших своїх членів, не знаходив
ясного Д не заїкуватого) формулювання причин до такого виклі0.
чення значив цеУробиться не щиро, про око людське робиться,
робиться формально. І, як виявилося тепер уже з усією ЯСНІСТЮ,
це дійсно було так. Насправді „Вапліте" жодних розходжень
зЦі своїй ідеологами, зокрема тов. Хвильовим не мала и не має.
Виключенням же тов. Хвильового та. ін. зі складу „Вапліте"
ця організація розіграла мало вдалу оперетку, щоб потім, думавши,
що всі забудуть вчорашні навколо цього питання бої, засу
мувати за своїми „вигнаними" вождями (див. статтю „Наше
сьогодні" IV кн. журн. „Вапліте ).
А ледве встигає зірватися з пера автора „Наше сьогодні", це
слово суму та надії про повернення тих, кого^вчора було „виклю
чено" зі складу „Вапліте", як вони вже й тут. В книзі IV
„Вапліте" вміщується без жодних пояснень писання Ю. Шпола
(кажуть люди, що це особа дуже близька до одного з „виключе
них" ваплітян), а з цієї ступеньки вже заходив по ваплітянських
підмостках і тов. М. Хвильовий. Отже, інтимне співжиття пікодимів ваплітянських, Хвильового та інших (співжиття між головою,
формально відтятою, та хвостом „Вапліте"), стало знову прилюдним,
як то було і до кумедіїз „виключенням". Правильно це? Правильно.
Надаремно, отже, було розігрувати перед цілим суспільством де
шевий водевіль з виключенням. Крім конфузу для тих же, що
виключали, та тих, кого виключалося з цього лялькового театру,
нічого більш не вийшло. Форма без діла —мертва річ. Толіу то
„Комуніст", вміщуючи кілька місяців тому заяву — повідомлення
„Вапліте" про виключення т.т. Хвильового, Досвітнього, Яло
вого і запитував „Вапліте" чи то правда, що „Вапліте" виклю
чила зі своїх лав 3-х чоловіка з - поміж себе, а коли факт, то за
віщо саме виключила? Відповіді на це нам досі не дано. Тут ми
стали жертвою хитруватих хуторян - хахлів (хай мені на цьому
місці вибачать європейці з „Вапліте"), що намагалися так дешево
перехитрувати усіх.
Повернення вчора „виключених" зі складу „Вапліте" до спів«лаТпйвТ?/»"»’™' РвЦІЯ ж»“алУ ..Вапліте" не е»ажала за потрібне бодай чимось пояснити. Очевидно жодних ао™
? “’™я "Вя“™" «“ аТіе їа" . щоб
не мала й не має, а щоб
заявою (на™
ЯК В0НИ В нього потрапили з першою
рів) вони сочли^а бпягп^УВ37010 для квал
*Фікованих літератокваліфікованих
вити радянські“ сисп^і^ДН0Г° пояснення і не робити, а поста
вав товаришів, що їх вчора фо^м^ьїТшх^лїб^^ Д° СВ°ЇХ
Чи змінилось було щось у постановив
викинен0'
сутносте" в лавах цієї літеоатепип? п »Вагілтге за час „відт.т. Хвильового, Ялового і ДосЩтнього?аНд3аЦ1ї- "в™лючених“
формі було більш (як би це сказати^
Аж НІЧОГ1С1НЬІ<0. По
1
це сказати) безбарвне, сіріше тло цього
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журналу. Та і все. Натомість з поверненням тов. Хвильового на
сторінки „Вапліте" вони, ці сірі ще вчора сторінки, стали бадьо
рішими, сповненими активністю, звичайно, в одстоюванні тих
самісіньких хвильовистських тверджень, що їх учора рішуче за
судила партія. Ця нова, свіжа, додаткова активність з гострішою
фразеологією одбилася навіть на писаннях тов. Куліша, що запо
зичив у тов. Хвильового і отой зухвало - прокурорський тон до
тих, хто його, як він висловлюється, за Хвильовим, „по-проку
рорські запитує" і т. ін.
Отже: 1) „Вапліте"ввесь час стояла і стоїть на хвильовистських
позиціях, одстоює їх, бореться за їх накидання іншим, пропаґує
ці партією „засуджені погляди серед радянського суспільства;
2) „Вапліте", знавши, що ці погляди засуджені партією, намага
лась, забезпечуючи собі можливість і далі ці погляди викладати,
намагалася обдурити партійно - радянську суспільність, фор
мально виключивши товаришів, що особливо були скомпромітовані
за виявлення цих поглядів; 3) бачивши, що їхня „політика" зро
зуміла для партії, ваплітяни знову повертають до своїх лав фор
мально виключених товаришів і продовжують свою роботу далі.
Такцечинетак? Так, звичайно, так. Це факт, а факт—упертаріч...
*

*

*

Але це, як ми сказали на початку, лише півділа, півділа,
бо т. Хвильовий у „Вапліте" вже був. Гірше справа стоїть з цілим
ділом, коли поруч із Хвильовим у V книжку „Вапліте" вліз
(„вповз") і П. Христюк, який не є лише ваплітянин (власне вчора
ще про це ми не знали), ба навіть жодний літератор. Хто такий
П. Христюк? Про це ми всі знаємо. Христюк —це вчорашній
перейдений етап у розвиткові національного руху на Україні.
Христюк — це вчорашній видатний діяч національної революції на
Україні. Христюк—це розбита в огні революції ідеологія національ
но-буржуазного розвитку України, який змінив віхи. Оце коротко
П. Христюк. Чому він потрапив сьогодні до журналу „Вапліте"?
За форму тут ваплітянам ніяк уже не сховатись. То вони на
магалися заховатися за форму (формальне виключення т.т. Хвильо
вого, Ялового, Досвітнього), щоб зберегти суть хвильовизму у
своїй роботі. Ця форма їм не вдалась. їхня і формальна непослі
довність б’є їх же і в справі співробітництва з П. Христюком.
Бо хто не пригадує основного з основних гасел „Вапліте" (Віль
ної Академії пролетарської літератури)? Ці гасла були:^ „Ніякої
політики! до своїх лав приймаємо лише літераторів! Дайош літературну кваліфікацію"!
.
Хіба не під цими гаслами формувалася „Вапліте ? Хіба не
під цими гаслами ваплітяни вишибали з небіжчика „Гарту таких
товаришів, як М. Христовий: мовляв, який він літератор? Глузували з тов. Христового, як з автора однісінької, повісти „Дід
Євмен". Хіба це не так, товариші ваплітяни? Так, що це так, про
297
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має навіть і „Діда Євмена •
«апліте" з П. Христюком поляСправа зі с^роб.^
подібна на „Вапліте"
гає в тому, що нинішня в
вільнопролетарські устремління у
два роки тому, як її того
ні д0 сьогоднішніх сугубо-полікваліфікацію літерзтурну 3 уак це чи не так? Так. І тільки так.
точних постановок Вапліте.
от
Дрібні; спочатку
А коли це так,т
Ран0Г0Унавіть із самих членів „Вапліте"
ХуХГпомйлки т. Хвильового та ін. за умови, коли на цих
помилках ці товариші рішуче настоювали, ці дрібні помилки вирос
тав (пригадуємо німецьку поговірку, „У Дівчини народилася
маніпісГньк дитинка, але вона виросте") в поважні розходження
з лінією соціалістичного будівництва на Україні, веденого нашою
партією й радянською владою. Літературні ухили виразно давали
.крен" в бік політики. Ці ухили, звичайно, підхоплювались уже
не лише культурно - літературними силами, а й іншими. Про це
саме особливо чітко застерігала партія т. Хвильовою та ін.,
про цю небезпеку їм щоразустлумачила партія. Вона говорила,
що в ці щілини в „літературних" питаннях, які вони створюють,
користуючись зі звання членів нашої партії, спрооують зала
зити інші сили. Партія в своїх постановах щоразу говорила, що для
неї не такі небезпечні сьогоднішні огріхи цих товаришів, не такі
небезпечні для радянської влади ухили в культурно - літературних
питаннях, як переростання цих ухилів у зовсім інші. І цих това
ришів спробують використати інші клясові сили, як свого рупора.
Так це, чи не так? Так.
Про це свідчить те, що сьогодні уже з - за спини т. Хвильового
члена партії, літератора, що ідейно веде за собою літературну
організацію, яка в часи своєї молодої молодости анатемствувала
на адресу всяких політиків, виступає ніякий не літератор, і не
критик, і не член ніякої літературної організації П. Христюк,
що його ім’я, його політична ідеологія, його вчорашнє політичне
минуле відомо кожному. Це є те, проти чого застерігала партія.
. Звичайно, ми тут в найменшій мірі не хочемо сказати, що
П. Христюк не може братись за перо, не сміє друкуватися чи що,
але мова тут мовиться про те, що редакція групового літературного
■ журналу, яким є „Вапліте", вмістила не для цього журналу (ди
вись примітку редакції до статті П. Христюка „Статтю не для
нас писалося ) писану сугубо - політичну статтю П. Христюка.
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Так стійте ж, чи справді виступ П. Христюка_ його стаття
„Розпеченим пером"-на сторінках літепХоно хуЙожнЙого
журналу „Вапліте" є сугубо - політичний вйступ, як то мї його '
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Слання Восени" ‘ п?истк?к віддав своїм Думкам з приводу опоВ-паимі?_ЙЛГЛ ’ Щ°Ж 1нтеРесУє П. Христюка в цьому опо
віданні. його художньо - ідеологічний бік? Ні, аж ніяк це
И0ГО И^:НГРЄСУЄ- ПослУхаємо про ЦЄ ОД самого П. Христюка:
”
у не спиняємось на тому, оскільки талановито, оскільки
ВДл/пи?і^ьСтЄІ\Ь' написав цю річ Г. Епік. Почувається, що по
декуди (. Ф. Т.) слрва и оорази могли б бути (?! Ф. Т.) більш виразними, більш закінченими,заокругленішими, більш насиченими.
Подекуди (.. Ф. Г.) недотримано художньої міри, надто згущено
фарби, коли надасться характеристика негативних явищ і допу
щено дещо (. ^Ф. Т. ) від сентименталізму, коли подається харак
теристику „ооійдених життям. Але кінець - кінцем—„Восени"
є оповідання, яке можна читати, яке, як сказав би критик (зна
чить ним себе П. Христюк не вважає.— Ф.Т.), до певного ступеня
емоціонально заражає читача, в якійсь мірі заволодіває його
почуттям, настроєм, мисленням і болінням, помітно накидає йому
^(читачеві) певну ідеологію через художні образи. А головне, за
ради чого ми й спиняємо увагу на цьому оповіданні, це, так би
мовити, тема, постановка важливого питання у сфері художньої
творчости4*'. (Підкреслення скрізь наше.—Ф. Т).
Отже, його, П. Христюка, не обходить „оскільки" талановито,
оскільки вдало, як мистець, написав цю річ Г. Епік, П. Христюк
визнає лише, що він забрав слово не як критик („як сказав би
критик"). П. Христюка інтересує, бачите, лише „тема, постановка
важливого питання у сфері художньої творчости".
Значить сам автор, П. Христюк, з перших же рядків своєї,
статті ставить питання, не як критик, він подає не літературно критичну статтю, а статтю сугубо - політичну з нагоди оповідання
Г. Епіка „Восени". Так це чинетак,т.т. ваплітяне?Так і тільки так.
А підходячи так до свого завдання, П. Христюк і ціле своє
трактування ґрунтує на розборі політичної установки цього опо
відання, обмежившись отими „подекудами" щодо формальнолітературного виконання Г. Епіком його оповідання „Восени",
художньої вартости цього оповідання.
П. Христюк прекрасно розуміє своє завдання. Він ясно форму
лює значіння літератури, мистецької творчости. Він пише:
„Мистецька творчість є та сама політика, є та сама суспільна
(клясова чи групова) боротьба, дарма, що ніколи мистці не розу
міють об’єктивного суспільного характеру й значіння своєїтворчости, дарма, що відбувається вона в особливих формах, що ін
коли здаються такими далекими від „усякої політики .
А мавши смак до цієї пак „суспільної (клясової чи групової)
боротьби", П. Христюк теж не від того, щоо взяти участь в цій 00-
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з болячками в и^^^’^риставшись оповіданням Восени",
де Г Епік попробував оперувати „Розпеченим пером , виступає
виучим бардом цього самого „Розпеченого пера в красному
А як же говорить П. Христюк: „Треба виразно підкреслити
тут хибність та шкідливість того „механічного підходу"
підходу до
тематики й способу трактування тем, який набирає все більшої
сили в останній час і виявляється в тому,, що письменника^хочуть
зобов’язати писати лише про позитивні явища життя й лише
в так званому, бадьорому життєрадісному тоні. Не замовчувати
треба наші хвороби, а навпаки — треба розпікати, загартувати
пера наших письменників у боротьбі з. цими .болячками
Виходить так, що хтось ото „механічно підходить, зобов’язує
пролетарського письменника писати лише про позитивні явища
• і в життєрадісному тоні, а не дозволяє розпікати, гартувати пера
наших письменників у боротьбі з нашими болячками". А П. Хри
стюк, звичайно, проти такого зобов’язування, він за розпікання
та гартування отих пер. Бо, подивіться — пише П. Христюк —
„В житті йде боротьба між Ернстами й Бризгуновими. Справа
наших письменників—допомогти зі свого боку, щоб перемогли
Ернсти. Ми певні,— пише далі П. Христюк,— що оповідання
Г. Епіка, не зважаючи на те, що мистецька якість його небездо
ганна, роздмухає не в одного читача полум’я зненависти й огиди
до Бризгунових, Ляльок, Жовтневих і підігріє почуття щирої
симпатії до робітників Ернстів, що серед найтяжчих умов камін
чик за камінчиком будують нове життя".
Отож, бачите, які страсті у Христюка. Щоправда, мало скромно
з-боку П. Христюка виступати на захист пролетаріяту. ну, та бог
з ним. Справа тут не про це. Справа не в його щирій симпатії до
робітників Ернстів... Все було б може й добре, коли б ото не було
таких дзвінких фраз: „роздмухувати полум’я зненависти й огиди",
пі/гікни піпк° б* 00Р°тьби ••• Бо Ці фрази мають певно свою,спеП Хпиетютгпрі
далекосяжяу... Поки ж що ці фрази потрібні
п\ Христюк6 ПаК ’’рЯ“
А * •
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п’хомтюкоТ здавалося) прикритись. Он же-пише він_2
пІа" завела & відділ „Розпеченим пером та й тов. Молотов закликав (і"закликає) рішуче боротися з конкретним злом,
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йде в радянських умовах, що його герої
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1
ЖРАоУн^3риЛИКТаТу^И пР°?етаРіяту. Г. Епік так захопився отим
„Розпеченим пером , що він ним ще не вміє по - нашому, по - радян
ському писати, а що не значить так, про це ж тепер уже пояснив'
і її. лристюк; мовляв, „мистецька творчість є та сама політика,
та сама суспільна (клясова чи групова) боротьба, що в нього Ернст
пролетар вийшов якийсь уже надто неприродний. Цей Ернст, ба
чите, волею Г. Епіка, терпить найрізноманітніші знущання і то
абсолютно мовчки. Цей Ернст, волею Ґ. Епіка, це якась розмазня
чи то євангельський христос, що його правилом є: вдарять тебе
в праву щоку
підставляй ліву. Г. Епік у приступі свого роз
пікання випік зі своєї пам’яті таку < „дрібничку"— умови про
летарської диктатури, що в них живе його герой —пролетар Ернст.
Негідник Бризгунов та інша шатія — річ можлива. Але неможливо,
щоб у пролетаря Ернста не було жодних можливостей боротися
з Бризгуновими.
Хіба у нас кожен пролетар не знає про існування комосередку,
що в силі покликати до порядку кожного отакого розпадлюченого
Бризгунова? Хіба у нас кожний пролетар не знає про існування
контрольних комісій, товариського суду, профспілок, РСІ, газети,
що легко і рішуче можуть поставити на місце кожного Бризгунова?
Хіба про це міг не знати пролетар Ернст? Хіба про це не знав про
летарський письменник Г. Епік, коли починає орудовати „Роз
печеним пером"? Для чого ж йому треба було ото хапати через
край?
Певно, що він став жертвою свого власного захоплення
„наводити критику" безоглядно та й усе. Певно, що вся біда
його полягає в тому, що він ще не навчився по-нашому (а що
це значить, про це йому пояснив і П. Христюк) володіти цим „Роз
печеним пером", що особливо складна річ в художній літературі,
де типізації не уникнеш.
Про цю внутрішню фалш, що робить все оповідання „Во
сени" художньо - неправдоподобним, здогадався сам Г. Епік.
Він, закінчивши своє оповідання, приробив вступ до нього і все
його веде, як уривок зі щоденника якогось Скрипчука.^
П Христюк пропускає все це повз свої очі й вуха й хвалить,
хвалить Г. Епіка. Бо він, бачите, за „Розпечене перо", він, бачите,
за те, щоб ото „роздмухувати полум’я зненависти й огиди...
будити жадобу боротьби". Хоч він же сам добре й гаразд розуміє,
що важливим є „не тільки тема, але й трактування її, правдива,
нехай інтуїтивна оцінка об’єктивного значіння тих суспільних
явищ, що правлять мистцеві за тему, за матеріял. Але це залежить
од таланту письменника та його клясової свідомости .
Поо це П Христюк знає, знає й ріжницю між конкретним
фактом та узагальненням, бо йому не вперше
політичну діяльність чіпати тему про оці пак узагальнення. Н
впеоше Він про це писав свого часу з нагоди виходу „Відродження наіії" в. Винниченка. Він писав: „В. Винниченко зробив
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провину перед українською революцією, тенденційно змалювавши

І.

тем”™и2 ^ілв^и^НИВІідродження'нації,‘ і бУДе ‘Улити Про
„Той, хто прочитав „
української трудової нації
українську революцію
ніколи не пройметься твердою
тільки по цьому творові Винничеика, Ніко
„/ борете"— №
вірою в конечність перемоги . („Борітеся пооорете
ло 5

Іг

ГРУХЛ«™Р« п: Христюк та« щодо ОДІЯК» В. ВИкни.
ченком становища в УПР протестував проти узагальнень і ЛИШе
темних фарб Тут же, з приводу неправильного, нехудожнього
виявлення становища пролетаря Ернста той же самісінький, чут.
ливий до справ УПР Христюк не виявляє цієї обережносте, а рішуче за ото „Розпечене перо" „за роздмухування ненависти й
розбудження жадоби боротьби".
Тимчасом для кожного зрозуміло, що справа з 'Розпеченим
пером" це справа сугубо делікатна, що вимагає особливої уваги.
„Розпечене.перо" може бути за наших умов лише в руках тих,
що використовують його так, як то потрібно саме пролетарям.
Тільки не худосочним Ернстам, що є карикатурою на пролетарів,
а справжнії пролетарям, живим, з кістками,^з плоттю, з гарячою
коов’ю пролетарською, що не вважаючи на безліч хиб та нестатків, новою стотисячною армією йдуть у лави своєї комуністичної
партії, щоб допомагати їй у соціялістичному будівництві.
І надаремно про них турбуються П. Христюки, надаремно
хочуть взяти, коли не до своїх, то до рук отаких несталих еле
ментів, як Г. Епік, що не вміє ще оперувати по-нашому, по-проле
тарському цим „Розпеченим пером". Звичайно, і партія, і пролетаріят проти того, щоб цими невмілими руками бралося оте „Роз
печене перо", щоб ним з - за спини цих хистких елементів спро
бували користатись інші клясові сили".
Надаремно ваплітяни погналися за сочавичною юшкою
похвальби з боку П. Христюка й потрапили вони, пролетарські
письменники, в таке становище, коли їх за карикатуру на проле
таря Ернста вихваляють Христюки. Але це не лише їхня біда
а й вина. Правильно це? Правильно.
Просце їх попереджала партія? Попереджала. Кожен проле
тарський письменник мусить пам’ятати слова Бебеля, що говорив:
вихваляти клясові вороги, значить дурницю якусь я зробив . А ви як думаєте, пролетарські письменники
з Вапліте, хапаючись за П. Христюка?
письменники
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Далі № 5 журнали „Вапліте", тобто літературної групи про
летарських письменників, виходив якраз в 10 - річчя Жовтневої
революції. І показово, що свого бадьорого тону, свого високого
потенціялу літературного, за винятком тов. П. Тичини, жоден із
цих пролетарських письменників і крихотки не уділив цій величній
даті 10 - річчя Жовтня.
Ми, звичайно, не за диктовку тем пролетарським письменни
кам. Але, будь - що - будь. Вільна Академія пролетарської літе
ратури все ж, на нашу скромну думку, надто вже недбайливо ста
виться до цього високого імени — пролетарська. Бо хіба воно
їх не зобов’язувало до того, щоб у 10 - річчя Жовтня пролетарська
організація дала хоч натяки монументального, повноцінного від
ображення пролетарського героїзму за десять років?
Це ще раз доводить, що, взявшись за „Розпечене перо", ставши
на шлях не літературний, а шлях політичного розпікання наших
літературних угруповань, а то і партійних рішень, Вапліте чимраз
більше позбувається свого літературно - художнього зафарблення,
а переростає в політичну організацію зі своїм політичним журна
лом. Так чи не так, товариші з „Вапліте?" Чи може й тепер ви
мовчатимете, як мовчите протягом місяців на запитання редакції
„Комуніст" про „виключення трьох мушкетьорів".
Ф. Таран
< „Комуніст", газ.— 1928, № 7 (2391), 8/1; № 8 (2392), 9/1).
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В №№7—8 газети „'Комуніст" (8 і 9 січня ц. р.) надруковано
статтю тов. Тарана з приводу 5-ї книжки журналу „Вапліте (про
Вапліте", розпечене перо і самокритику).
Не одмовте надрукувати з приводу Цієї статті мого листа.
Тов. Таран робить літературній організації „Вапліте два
головні закиди, що з них він і виводить політичне обвинувачення
організації.
„
_
. и
Перший закид, це немов умисне з боку „Вапліте замовчу
вання причин виключення у всій час з організації т.т. Досвіт
нього, Хвильового, Ялового, другий закид за статтю П. Христюка
„Розпеченим пером", що її було видруковано в журналі „Вапліте"
№ 5.
Отже, я повинен, як президент „Вапліте" і одвічальний Ре
дактор журналу, відповісти на ці закиди.
З яких причин виключила організаціят.т. Досвітнього, Хвильо
вого й Ялового, то про це у свій час в газеті „Комуніст" (№ 63,
18/ІП—27 р.) було видруковано постанову загальних зборів, де
мотиви виключення сформульовані досить точно і збігаються вони
ось до чого:
а) т.т. Досвітній, Хвильовий та Яловий
Яловий підчас
підчас літературної
літературної
дискусії прийшли до помилкових тверджень, іцо набрали значіння
ідеологічних, засуджених партією, збочень
збочень;;
б) ці т.т., перебуваючи в складі керівних органів „Вапліте",
провадили роботу на власну руч, не ставили дискусійних питань
на обговорення всій організації та виступали від її імени з своїми
особистими поглядами;
...в) вм’стили У першому зошиті „Вапліте" статтю тов. Досвіт
нього про неоклясиків, не взявши до уваги застережень і проти»е7в'»™Д,Тт».31паГНИ Збор“ 1 ™« ■«»а.шТ«Х»ьнкть не
особисто на тов. Досвітнього, а на всю організацію_г) 1 після зроблених ЇМ зауважень і після переобрання преЯЯ" „Ванл™ „е є™» „бе у зазпачених „"’уїХ
304

ВОГ^СКЛаду* Д0ВЄЛ0СЯ ”ВаплІТЄ“ після цього виключити їх
Отже,, як видно з вищенаведеного, про причини виключення
організація сказала у^свій час і точно, і ясно, і без хитрувань.
До того ж кожне знає й розуміє, що жодна літературна організація
коли вона поклала в основу своєї роботи марксівський світогляд,
і програмові постулати комуністичної партії, не може мати таких
членів, що їх політичну лінію засудили керівні органи компартії,
а зречення їхніх помилок визнали за недостатні.
Зберігаючи чистоту своїх політичних переконань, організація
не могла інакше зрооити й вважає, що й надалі вона мусить в ана
логічних випадках чинити так само.
Виключивши т.т. Досвітнього, Хвильового та Ялового із скла
ду організації „Вапліте і сама зробила помилку, не загородивши
їм дороги до журналу „Вапліте".
Щодо другого закиду, то тут треба одразу й одверто сказати,
що видрукування статті П. Христюка в журналі лежить виключно
на відповідальності редактора, с.-т. на моїй особистій, і трапилось
це з моєї провини.
Вмістивши цю статтю в запалі літературної боротьби, що її
ввесь час нав’язують „Вапліте" інші літературні організації, ре
дакція не тільки не дооцінила, а й зовсім випустила з-під уваги
неґативний політичний ефект від виступу П. Христюка на сторін
ках журналу та ще в таких важливих, актуальних і для нашого
сьогоднішнього літературного буття болючих питаннях, як питання,
порушені в статтях П. Христюка і Ф. Тарана.
Трапилась політична помилка, що її редакція цілком ясно
собі тепер усвідомила і цілком одверто і без заперечень визнає.
Отже з усього сказаного виходить, що висновок у статті тов. Та
рана про небезпечний, чужоклясовий ухил літературної органі
зації „Вапліте" побудовано, з одного боку, на неуважному ста
вленні тов. Тарана до постанови загальних зборів „Вапліте" в
справі виключення т.т. Досвітнього, Хвильового, Ялового, а з
другого боку —-на факті вміщення Христюкової статті, що її ви
друкування безперечно є нашою помилкою.
Додаючи до цього, що П. Христюка не було навіть у списку
співробітників журналу „Вапліте" (а цей журнал не замикався у
вузькокастове коло), я запевняю, що ніколи П. Христюк не
стане за друга „Вапліте, а буде нам назавжди політичним дру
гом наша комуністична партія.
З комуністичним привітом М. Куліш
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20 Десять років укр. літератури
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Вміщуючи листа до редакції тов. М. Куліша, редакція „КоМу.
и'Л шпнання т Кулішем в імени „Вапліте" помилки, що вона
( Вапліте") виключивши-(„зберігаючи чистоту своїх політичних
п’еоеконань") т.т. Досвітнього, Хвильового і Ялового зі складу
своєї організації, не загородила їм дороги до журналу „Вапліте".
Про це і писав у першій частині своєї статті тов. Ф. Таран,
б) визнання тов. Кулішем своєї особистої політичної помилки,
що він її, як президент „Вапліте” і одвічальний редактор „Ва
пліте” допустив, вмістивши у № 5 цього журналу статтю П. Христюка „та ще в таких важливих, актуальних і для нашого лі
тературного буття болючих питаннях”. Про це і писав у своїй
статті т. Ф. Таран;
в) запевнення президента „Вапліте”тов. М. Куліша втому, що
„ніколи П. Христюк не стане за друга „Вапліте”, а буде нам
(„Вапліте") назавжди політичним другом наша комуні стична партія ”.
Ці пункти, що є найелементарнішими засадами роботи якоїнебудь радянської організації, можливо і були б достатні для іншої
такої організації, але не для „Вапліте". Це не відповідь на поста
влені їй питання. Не відповідь, бо:
а) навіть ці основи - основ не йдуть чомусь в імени цілої літе
ратурної організації „Вапліте”, а лише од тов. Куліша, хай і пре
зидента цієї організації;
б) це особливо важливого коли в справі першої помилки („не
загородили їм—-Досвітньому, Хвильовому та Яловому —дороги до
апліІеР Ті Куліш мову веде од цілої організації „Ва« Хій ^пл1те. и сама зробила помилку”), то за співробітництво
чомуСЬ йи,шТп'УЖурНаЛу ”Вапліте'‘ П. Христюка тов. Куліш
Вапліте" ^ппп тр^ виключно на себе- Ми не маємо голосу цілої
ком АджежР ие.’ пітрп дуМКа Пр° співР°біт'^Чтво з П. Христюпліте" Гнр ■ це л1теРатУРно - громадська організація - „Вавирішати^бодай',пришдипіялаьн|Опиа,' усТанова? ЇАджеж право
танням є "участь нових гпіПпПк-ИаНІ-Я/принципіяльнил1 же ПИ'

«і» »ргак1ЗДІІ;,ирішв яе
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Навіть сама редакція журналу „Вапліте складається и,
п’яти товаришів і в журналі не стоїть, хто з них °Двічальний *3
дактор ;■
.
?ев) ця „політика", недоговореність, що вони вже не раз Тп
підводили саму літературну організацію, зробивши, нарешті п
журнал „Вапліте''трибуною П. Христюка та виключених „ВаПг,РГан
т.т. Ялового, Досвітнього й Хвильового, не дають нам реггяІТе"
„Комуніст", та цілій партійно-радянській суспільності твя 1
гарантії щодо неможливости якихось рецидивів. Ці недогод °'
ності не дають Гарантії ліквідації небезпечних для самої літепя °^Є'
ної організації „Вапліте" політичних тенденцій, що вони ґтеТУр~
ції) —хочуть чи не хочуть суб’єктивно цього товариші ваплітяНДен'
тягнуть об’єктивно за собою їхню (ваплітян) дружбу з П ХрНИ’'~'
ком, а нез комуністичною партією, про дружбу з якою (хочем СТ^'
рити, що щиро) пише президент „Вапліте".тов. М. Куліщ М° Ві'
Не спромоглися ще ваплітяни на одверту, пролетарську •
повідь на ясні, чіткі запитання. Тимчасом це й є найнебезпт В'Д'
особливо коли мати на увазі той.практичний урок політЛп.е’
що їм завдав П. Христюк. Більше ясности, пролетарської^'"'7’
ста й щирости треба од пролетарської організації. Р
1Чітко(„Комуніст", 1928, № 10 (2394).
12-1 Харків)
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ВІД УХИЛУ—У ПРІРВУ
(Уривок)
...Можна навіть сказати, на основі відомої нам частини „Вальд
шнепів , що вони по суті публіцистичний твір. Це публіцистична
рооота, одягнена в певні художні твори. Автор поставив собі за
завдання виявити в художніх формах свої політичні думки. Він ■
підійшов до цієї проблеми просто. Взяв 4 дієвих особи: Ганну,
Аглаю, Карамазова і Євгенія Валентиновича, а для інших ро
лей — тьотю Клаву і лінгвіста Вовчика. Все життя цього неве
личкого персонажу він підпорядкував одній думці, довести, що
революція залишила тільки димок на обрії неба, що все загинуло,
що відновлюється знову „єдіная недєлімая", і тому, в такій си
туації, навіть український націоналізм є прогресивне явище.
Звідци його прекрасне ставлення до Аглаї, бо її автор викори
стовує як рупор для виголошення найгостріших і по суті фашист
ських думок.
Ми бачимо, як „комуніст" Карамазов плентається в хвості
Аглаї, навіть любов його до Аглаї підпорядкував автор, як полі
тичну любов. Карамазов, обмірковуючи в страшному вольовому
напруженні свої дальші кроки, як бачимо, не підходить до справи
з чисто романтичного погляду. Ні, не таке ставлення автора до
своїх героїв. Він примушує й Карамазова в найскрутніший для
нього час вибирати не між Ганною і Аглаєю, як між жінками,
а між Ганною, як представником партійного середняка, і Аглаєю,
що кличе його шляхом українського войовничого націоналізму.
Карамазов відходить од Ганни, як характерного представника
радянського суспільства, і рушає за Аглаєю—войовником моло
дого українського фашизму.
Як бачимо, Хвильовий розставив своїх героїв на певні триоуни
і примусив заговорити їх у художній формі про занепад рево
люції, апологетами українського націоналізму.
Не дарма ж Карамазов уявляє свої взаємини до Ганни та
Аглаї так Аглая, мабуть, не випадкова постать на його життєвому
шляху, він, мабуть, невипадково закохався в неї, вона уже давно
підстерегла його і тільки прийшла до нього вчасно. Саме тепер
вона й мусіла прийти".
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опПЯ Аглая невипадкова: „Він бачить

її
а якась збірна людина,
переломі двох епох • . щ0 для Карамазова, цебто для Хві
Немає жодного сумніву,Щ нової сильної людини, що
1Ь
пьового, Аглая символ;^/тка
ВіІВсде Україну з глухого з кутк;
у цій частині )>Вальд_
Хвильовий не дав позив
них проголосив промову
шнепів". ВІН В11ВІВ
х Р°ом пролунала над Україною і пре!
що сумним похороні
обсієм неба спогади про революцію.
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Гп|ш. поважно важко й огняно
обрій і обливалось
у вечірніх
„о,ах'’таХіогсГГайтарського
озерця.сідало
Озеронасамітно
стояло серед
степу ,
водах тендітного іш £
і безпорадним, як безпорадна сама розлука,
ХиякіЖ^^авТГзапах був,як і завжди, гострий та неспокійний.
Здавалось^ пахне якась фантастична країна, що в розльоті своєму раптом зупинилась над безумною кручею й задумалась...

Коли в уяві автора нема інших шляхів, як тільки термідор,
то немає і в нього іншого образу про соціялістичну країну, дійсно,
над „безумною кручею6' тільки не Україна, а спинився М. Хви
льовий — Д. Карамазов.
Він оплював партію, соціялістичну Україну і в яскравих
художніх формах розгорнув перед читачами картину загнивання
революції, картину термідору.
Автор може наприкінці навіть розстріляти Аглаю і виліку
вати Карамазова, але з боку суспільного значіння ця частина
„Вальдшнепів"може бути розцінена тільки як контр-революційне
явище.
Карамазов може впасти навколішки перед мільйонами проле
тар іяту і славити його героїчний шлях. Але це буде подібно до
знесиленого бранця, що віддає своє життя на милість переможця.
Від цього його злочин не минає.
А може М. Хвильовий не Карамазов
Може...
IV
Наші сумніви остаточно розвіються, коли мй згадаємо Хви
льового, як публіциста.
•
0 ^-есні 1926 р‘ ? одні.й зі своїх статтей „Україна чи Мало
росія М. Хвильовий, відповідаючи своїм опонентам так розумів
шлях культурного розвитку України:

310

І
х/ «?о?ЛИ УкРаїнська радянська культура робиться в себе на
Укра гегемоном, то це зовсім не значить, що вона не може стати
комуністичною, але коли в боротьбі її проти російського -конку
рента ( удь то конкурент з пролетарських письменників чи з зміновіхівських ) цю культуру не хочуть розуміти, то це вже за
грозливе явище і з цього моменту ми будемо спостерігати відхід
її до табору дрібної буржуазії. Треба бути послідовним: або ми
визнаємо національне відродження, або ні. Коли визнаємо, то й
робимо відповідні висновки.
Отже, цей момент в новому гаслі, так би мовити, шлункового
характеру, з одного боку, „гоні монету", з другого — не пере
шкоджай мені боротись з моїм конкурентом, бож ти, так би мовити,
сам декретував (фактично, коли не де - юре) цю конкуренцію ви
знання відродження. З третього боку не добачай в цьому контр революції".
Хвильовий має сумнів щодо можливосте творення україн
ської комуністичної культури, але, припускаючи її творення, він
застерігає, що, коли хто не буде її розуміти, вона почне відходити
до табору дрібної буржуазії.
Схема Хвильового в розумінні культурного будівництва така:
українська культура розвивається й б’є свого конкурента росій
ського — російську культуру. На боці української культури проти
російської культури повинна стати партія. Інакше й бути не може,
бо, коли обоє б’ються, партія повинна чиюсь сторону підтримувати.
У цій боротьбі двох конкурентів за схемою Хвильового партія
не може посідати третьої позиції. Коли б це сталося, то, на думку
того ж таки Хвильового, українська культура, як самостійна сила,
відвернеться від комунізму і піде до української дрібної бур
жуазії.
А щоб цього не було, треба бити російського конкурента.
3 другого боку, ДО теорії боротьби двох культур, до фактичної
організації двох ворогуючих національних таборів, про які в
останній час заговорили Зінов’єв і Ваганьян, підійшов М. Хви
льовий. І коли представники російського великодержавного шо
вінізму для більшої непогрішимосте ставали начебто під марксівськими вивісками, щоб розгорнути русифікацію українського
народу, то Хвильовий недвозначно загрожує перейти в табір
бУРЖКоли б партія допустила боротьбу двох культур — російської
й української —а до того ще й посіла невтральну позицію, мож
ливо, дійсно, розвиток української культури пішов би проти

РЄВОХвильовий розуміє Відродження української культури, як про
цес боротьби з російським конкурентом, Рос1^с“ХСТиУРн°емає їх'
тія, робітнича кляса при цьому обговоренн десь зниклн має ос
Але найяскравіше стає перед нами позиція Хвильового, коли
ми чуємо такі слова:
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..... Змазувати самостійні^ ор^
ПЛЯЦдармом для контр.
чить — не розуміти, щ У кр п
даий етап, який Західня Европа
революції, доки пеНде
національних держав
.
пройшла в часи офоршіення
розвиТок капіталізму, несло
ХІХ ст°Р‘ччяс3яХ ІЇції творення національних держав.

І

КТочатїГй я» кінця на чолі всього руху машерувала націо-

НаЛЛосить згадай історичні факти творення національного орга
нізм? Італії нКини.а під кінець Чехії, Польщі, Південславії,
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щоб згадати й те, що, творячи національну державу, буржуазія
йшла шляхом роздмухування неймовірного шовінізму поміж різ
ними національностями, в той же час підсолоджувала своє клясове
обличчя „єдиним національним фронтом" і фактично гнобила на
ціональний пролетаріят.
Викликаючи до життя нові національні держави,, капіталізм
.......
в той же час ніс клясову боротьбу в „єдиний національний" фр
_)ОНТ",
як історичне заперечення цього процесу.
Зовсім інша справа розв’язання національної проблеми за
проблеми
часівдиктатурипролетаріяту. Це визволення не тільки національне,
але й соціяльне, клясове, бо шлях національного самовизначення
за часів капіталізму — це самовизначення буржуазії і уярмлення
пролетаріяту. Шлях національного самовизначення за часів капі
талізму—то шлях шовіністичного чаду і плекання націоналізму,
навіть серед певних шарів робітництва.
Не такий наш. шлях. Пролетаріят не може, бути носієм на
ціоналізму, тому він не може припустити роздмухування націона
лістичного пекла на теренах СРСР.
Він не дозволить розпалювати боротьби двох культур, бо
тіт-На кУльтУРа утримала повне право на своє існування в Жовтні
1917 р. Інтернаціональну суть культури кожної нації забезпечить
пролетаріят, його керівник — комуністична партія.
вильовий забув одне, що Україна давно вже перестала бути

ХВДшГу7пЛЯЩЯ0НТР " Р“ЦІЇб°І ЯХ™
І3 світов™

ав^ґаодом

капіталом буде

національних
ЛЄПЖЯЯ за
яя часівИрозвитку
™ Т0’° ДОкапіталізму
Р°Г010> ЯКОЮвйшло
наЦ'^альних держав
XIX творення
сторіччі.
втручатися в ці справі і вносити ?в°оїїнтипм?ПСЬ™ пазУрями
Хай спробують. Пролетаріят дасть їм п? Р ЄТарсЬК1 корективи.
Ясно, що „замазувати" нашТробітниТ^’ ЯЖ ЛуНа ПІДЄ’ прожнім

312

І
ипи^ипЬп1^-ЬШЄ ~ провокувати розвиток МОЛОДОЇ соціялістичної
національної держави і допомагати Малицьким, що з презирством
гоноровитого ясновельможного пана ставляться до питань розвитку
„хлопської , цебто української радянської культури.
Але пролетаріят— то заперечення традицій культури ясно
вельможних панів, а компартія — то це Малицькі. І тому зро
зуміла річ, що коли Хвильовий розглядає природний етап, який
має пройти національне самовизначення України, його мислення
йде за зразками творення буржуазних національних держав.
Не розуміючи суті розв’язання національної проблеми за ча
сів диктатури пролетаріяту,— Хвильовий по суті хоче втягти
компартію на шлях боротьби української культури проти росій
ської.
Нас не може здивувати Карамазов, що згоджується з Аглаєю
в трактуванні українського націоналізму, як прогресивного явища,
бо комуніст Хвильовий розуміє процес національного відродження
за часів диктатури пролетаріяту, як дрібний буржуа.
Не даремно ж він і лякає партію дрібною буржуазією:
„... з цього моменту ми будемо спостерігати відхід її (цебто
української культури — А. X.) до табору дрібної буржуазії".
Хвильовому потрібні ілюстрації до своїх думок, і він сил
кується їх дати з культурного життя України:
„Висловлюючись вульгарно, але за те й ясніш, боротьба за книжний
ринок, за гегемонію на культурному фронті двох братніх культур на Україні —
російської й української — це є та життєва правда, та проза, яка далека від
сантиментів і романтики і яка з кожним днем становиться яснішою".

І все таки Хвильовий знову не бере в розрахунках партії
пролетаріяту. Та й для чого йому брати на увагу ролю партії
в цьому процесі, коли теперішній політичний стан республіки Рад
автор визначає так:
„Буттям визначається свідомість, відціля витікає й перша причина.
Москва сьогодні є центр всесоюзного міщанства, що в ньому, як в всесвітній
оазис, пролетарські заводи, Комінтерн і ВКП. Коли на Україні і зокрема в
центрі її чули тільки „товариш", там вже давно перейшли з „громадянина
на господина". Москва має міцні традиції, які глибоко входять в міщанство.
Москва як Москва (і навіть Росія без Сибіру) по суті не бачила Жовтневої
революції і її героїчної боротьби".

Які ж можуть бути сподіванки на розумне розв’язання націо
нальної проблеми, коли навіть сподіванки на компартію ні до
чого не доведуть.
Хвильовий для цього переводить Москву з „гражданина на
господина", він навіть підроблює історію, бо хто ж не знає про
жорстокі дні Жовтня в Ленінграді та в Москві. Всім відомий на
ціоналістичний ухил Хвильового, якій в першу чергу позначився
на його ставленні до соціялістичної Москви.
Партія ясно сказала свою думку про це у відомих червневих
постановах ЦК КП(б)У. Партія сигналізувала небезпеку нацюна
313

ж

і
, V, Г •

■
'

■

г8
У' Я
■

81
V
і- •!

.1

і

Ь. 1
І

і

І

,
*пНпкового що
з буржуазних
джерел
лістичйих збочень
Хвимл
щ Йшли
поставились
до справи
цієі
Але Хвильовий та « ™ °ДНГООДНУО^М. А дехто з міщан найгір^
« неуважно і навіть з деяк
Р.я спеціяльно цькує українську

І! !ї
ґ'

■■
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якби й брався адмініструвати літературу. В той же час зрозуміла
піч що партія завжди повинна боротися з антипартіиними погля
дами навіть тоді, коли ці погляди починають виростати у літера
тора.’ Доки цій літератор — член парти, доти це обов язок партії
і не інакше.
.
Наприкінці 1926 р. в передмові до збірки поезії Василя Е.
ллана
Хвильовий казав:
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„Громадянська війна скінчилась. Комунар (ясніше лірик) не зрушив
„бетонно - світові підпори", замість „червоних зір" над „розвінністю
хмар" замаячив безвихідний неп з його диким бюрократизмом і гладкими
непманами".
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Хіба не всі ж слова виголошує у „Вальдшнепах" Карамазов,
коли говорить про „фарисейство". Хіба не ці самі слова, лише
в гострішій формі, виголошує фашистка Аглая.
Вся їхня філософія на тому й базується, що революція потра
пила в закуток глухих протиріч і не може вийти на простір.
М. Хвильовий сказав це в своїй передмові до Вас. Еллана.
Карамазов ненавидить своїх обмежених „дегенеративних сучасників‘с, бо вони безвольні і плодять і без того „безвольних людей".
М. Хвильовий в передмові до Еллана вважає, що наше суспіль
ство — „безвольне суспільство".
Фашистка Аглая і Карамазов сходяться на тому, що від революцп залишились лише спогади, „прекрасний димок" на обрії
неба. Революція „доживає останні дні".
на обрії
п
Д° ВаС’ Еллана
Хвильовий задихається:
них: відомостей"И,пт^ериР°тазівотній казенщині" „з єпархіяль-
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Хнияьоното,
політичними
збоченнями в націопальному питанні, непролетарське
буття
міста», коли він писав статтю „Україна чи визначало його свідодо Еллана і „Вальдшнепи".
Малоросія", передмову
_
Опльовуючи партію, робітничу
буном не партії, а проти партії
клясу, Хвильовий став триОрієнтуючись на Карамазо.
’ва та Аглаю,
він одривав себе
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безоднею від інтернаціоналізму і ставав з кожним днем все більш
упевнено на шлях українського націоналізму.
Зрозуміла річ, що в нашій країні, де протиріччя часу ворог
використовує, особливо в національній справі,— М. Хвильовий
став рупором сил українського буржуа.
За останні два роки шлях Хвильового від „орієнтації на пси
хологічну Европу“ через Карамазова до світогляду української
фашистки Аглаї...
Так, так.
Коли Малицький з ненависти до українського слова, україн
ської книжки ладний знищити все, навіть його нагадує, виявляє
великодержавний російський шовінізм, що має коріннями російську
буржуазію, то Хвильовий став рупором українського буржуа.
Два роки не малий термін, і наведені факти не випадок.
Такий уже шлях всякої опозиції за часів диктатури пролетаріяту.
Відходячи від лінії партії, вона з кожним кроком робиться
все більшою зброєю в руках ворожих пролетаріятові сил.
За ілюстраціями в цьому питанні ходити не далеко. Три мі
сяці минуло, як ми відзначили десяті роковини Жовтня, але й на
десятому році наш ворог — українська петлюрівська емігрант
щина — не кидає надії на повернення буржуазної влади на Радян
ській Україні.
Один з ватажків цієї емігрантщини, М. Шаповал, в „Новій
Україні" присвячує велику статтю десятим роковинам Радянської
України.
Старі, заялозені фрази про гніт великодержавної Росії над Ра
дянською Україною, про грабіжницький вивіз хліба, цукру, заліза,
вугілля. Старі всім знайомі вибрики про знущання Москви над са
мими елементарними людськими правами українського народу...
Нового в цій статті немає, за винятком одного мотиву. Емі
грант М. Шаповал дуже великі сподіванки покладає на націо
нальну опозицію в нашій партії, а в зв’язку з цим Шаповал дав
директиву для української контр - революції.
„В цю історичну добу для нас на сов. Україні вигідніша тактика
бойкоту російського елементу і відокремлення українців в окремі організа
ції по всіх лініях. Той факт, що створилась у КП(б)У національна україн
ська комуністична опозиція,— є великої ваги.
Всі українські елементи повіяні підтримувати всю цю опозицію, а ні
в якому разі не виставляти окремих програм. Щоб збільшити вплив укра
їнської комуністичної опозиції, треба всім вести себе так, щоб опозицію всі
вважали за виразника волі, інтересів українських робітників і селян. Тих
українців - комуністів, що підлабузнюються до Москви, треба взяти пад
бойкот, як зрадників українського робітництва і „презренньїх малороссиян ,
взяти під моральний терор і паралізувати їх. Українська інтелігенція
повинна відверто признавати й захищати радянську систему влади, але
підкреслювати, що влада ця мусить вибиратися селянами й робітниками
України. Московську владу на Україні можна підірвати, нарешті знищити
не виставленням окремих програм і конституції, а якраз домаганням здіис-
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НИТИ парадокс
владу селян
і робітник
в Лені
ЗНИщУкраїни
ИТИ диктатуру
ЇЇ
мусять
зро3^'™
і самостійності!
цебто Мос
тим, за•
Москва нас знищала признадняа ,.в м ШапОвал - „Нова УкраїнаЩО ми боролись". („Десять Р
листопад 1927 р.).
Шаповали
Ми можемо регота™ няп
над тим
тим, як збираються
вони вибирати
цю захищати радянську сис;7“’и’%Р0 всі ці „підкреслення'- п£о
робітникам і селян,ам .(їр ист все це ні більше, ні менше, як
”раДЯНСЬХИСЗол.юні не шахрайстїо, бо таких порад україш
чергове контр-Р' вол Ц
потребують, бо десять років вони
СЬКІ робІТНИКИ И се я
Ук гн і саміі за ДОПОМОГОЮ інших
ЇЇодівДСоюзу переводячи в життя Дійсне гасло захисту радян
сько" республіки, повиганяли Шаповалів за кордон та винищили
Хди Але хай добре запам’ятають ці слова, що їх каже сьогодні

Шаповал всі ті, що в національному питанні ще вагаються, ще
не можуть з усією послідовністю усвідомити лінію парти. .
Ворог не спить. З далекої еміграції він висилає стежу і наказує негайно перешикувати свої загони. Треба бути гнучким і муд
рим як змій, треба своєчасно ловити подих менту і, пристосову
ючись до нього, вести невпинну роооту над руйнацією впливів
Москви на Україну. І тому Шаповал дає нову директиву. Вона
дуже далекозора... Викинуте гасло войовничого фашизму не дасть
масового зворушення. Сподіванки на повстання, що стихійно спа
лахнуть над Дніпром, даремні, їх не буде, бо дуже міцна більшо
вицька диктатура, а, крім того, селянська маса, на яку так спо
дівалася петлюрівська еміґрація, нічого привабливого не знайде
в гаслах УНР.
Ширити чутки й сподіванки на інтервенцію
тежвстають
небезпечно, бо з цими словами в уяві українського села
події 1920 р., згадуються незабутні марші польського панства на
Київ. Не така вже й приваблива картина пана Пілсудського
„од можа до можа", щоб до неї потяглося село українське.
Ні.
Тому остання надія у петлюрівця Шаповала на українську
національну опозицію в КП(б)У.
Треба бити в саме серце КП(б)У, а тому потрібно негайно
Я* ДРУгоЩО
ряані
й виВС1Є1 укРаінської інтелігенції,
хочегасла
знищення
ц “кП(б)У УСТИТИ ВИКЛЮЧН0 на Гримку національної опози-

вати'юЛїбїу4 бЖтЧпкЛ3™ °ДН° ЯСНЄ гасло: колоти й деморалізубільшовизм на Укоаїні РТпм°и °ВШИ Кп<б)у> можна буде знищити
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інтелігенція мусить усвідомити необхідність єдиного національ
ного фронту—-від комуніста-укопіста до українського фашиста.
іак розставляє свої пазурі_ворог, сподіваючись залізти в
наше серце і обезкровити його.
. Яка іронія історії. Тільки вчора в боях за Жовтень на Укра
їні таоїр жовто - блакитної контр - революції рвав на шматки
кожного українського комуніста, що попадав до їх рук, а сьогодні
вони ладні всіма силами підтримувати українців комуністівопозицюнерів, бо це остання спроба на можливість руйнації
„диктатури Москви".
Еміграція потирає руки, коли Хвильовий пробує забивати
в організм партії отруєні націоналізмом голки і організовує
суспільну думку українського націоналізму на Радянській Україні.
Невже й після цього для тих, хто не уявляв усієї гостроти
боротьби з національною опозицією, не буде зрозуміло, що йде
боротьба двох історичних ліній в українському процесі.
Єдиний національний фронт від українського комуніста, що
збочив з правдивої лінії партії, йде до правого табору української
буржуазії.
Йому революція і найновітніша історія українських трудящих
протиставила пролетаріят на чолі з компартією. Вони відповіда
ють за все будівництво соціялістичної України. Вони відповідають
за правдиве вирішення національної проблеми.
Відповідають, вирішають і вирішать.
Не даремно ж у реальному житті за спиною М. Хвильового
став жовто • блакитний емігрант Шаповал, а в літературному творі
М. Хвильового за спиною Карамазова стала фашистка Аглая.
Чи треба ще раз сказати бабам Палажкам, що М. Хвильового
б’ють не за те, що він — український письменник, а б’ють його
8а те, що з трибуни української літератури повів він штурм на
партію і слідом за Троцьким віщує їй термідор.
Але ми писали не для Палажок, бо однаково вони й сьогодні
будуть брехати на всіх перехрестях. Хай.
Ми писали для молоді нашої, для славних тисяч будівників
соціялістичної України. Ми писали, щоб довести, як далекі, да
лекі стали погляди М. Хвильового — Д. Карамазова відпоглядів
КП(б)У. Ми писали, щоб ще раз підкреслити, що жодні спроби
політичних авантур, навіть з трибуни української літератури,
не доведуть їх авторів до мети. Бо українська література, не
вважаючи на такі спроби, розгортає могутні орлині крила над
просторами соціялістичної України.
Далекі мотиви дзвонів „старого козацького манастиря від
ритму гигантів—заводів, шахт і фабрик соціялістичної України...
Далекий М. Хвильовий від поглядів нашої партії...
А. Хвиля
„Вальдшнепи"
Хвильо- ,
(Хвиля Андрій —Від ухілу — у прірву (про
вого) — 1928, ДВУ, от. 37 — 55).
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Прошу вас вмістити в однім із ближчих номерів централь
ного органу нашої партії цього мого листа.
1) В лютневих числах „Комуніста (№№30, З1 32 і 33) надру
ковано було статтю завідуючого Відділом Преси ЦК г. А. Хвилі
під назвою-„Від ухилу-у прірву". В цій статті, як відомо,,
т Хвиля даючи оцінку двом уривкам мого роману „Вальдшне
пи", поперше, називає ці два уривки контр - революційним
явищем в нашій-літературі, подруге,—підкреслює, що в „Вальд
шнепах" я розгорнув у художній формі всі ті політичні помилки,
які я зробив у своїй неопублікованій статті „Україна чи Мало
росія".
Уважно перечитавши ще раз як статтю „Від ухилу — у прі
рву", так і роман „Вальдшнепи", я прийшов до того неприємного,
коли не сказати жахливого, для мене висновку, що т. А. Хвиля,
з яким я довгий час вів уперту боротьбу на літературному фронті,
і справді має рацію так розцінювати мій твір і має рацію зв’язувати
його з статтею „Україна чи Малоросія".
Основна установка „Вальдшнепів" мусіла так виглядати:
автор показує в своєму романі: 1) що плутаники Карамазови на
віть „з другорядною ідеєю" неминуче попадають у лабети буржуа
зії, 2) що бляск і мішура українського націоналізму є все таки
бляск і мішура відмираючої кляси, і навіть тоді, коли цей бляск
взяти, так би мовити, об’єктивно й дати йому розгорнутись „до
отказу ; 3) що наша партія така сильна й має такі міцні коріння
в масах, що Аглаїну критику вона не боїться виставляти на показ;
4) що трагедія Карамазова по суті є трагикомедія; 5) що наша
партія б є не тільки український, але й російський націоналізм;
б) що, нарешті, тільки середня партійка Ганна, цебто тисячі
інп°яуВ чооотях » вивезуть мою країну на великий історичний
шлях.
Іле поУстХ,ТДДі™ 0СН0ВИа Установка ..Вальдшнепів",
своєчасно небто толі ітІ?КЄ завдання. я сів його виконувати не
від
пг<0ЛИ’ одмовивши
сь формально
й розумово
від своїх
своїх 'політичних
політичних ’помилок,
я емоціонально
(коли-й
не весь,
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То у всякому разі частково) був ще в їхньому полоні. Саме це й не
дало мені чітко відмежуватись як від Карамазова, так і від Аглаї.
Отже, віддаючи себе на милість своєї компартії і її Централь
ного Комітету, зокрема, я перш за все вважаю за потрібне ще раз
пригадати свої політичні помилки й ще раз засудити їх.
Основна моя помилка була та, що я відновив стару теорію
боротьби двох культур. Суть цієї теорії можна зформулувати в та
ких словах: щоб остаточно ліквідувати ті сутички на культурному
фронті, що в них діють дві ворожі сили (російський та український
конкуренти), партія повинна вийти із становища третьої особи
й виявити свої .симпатії до однієї із ворогуючих сторін. Беручи ж
на увагу, що наша партія діє на Україні, а також те, що україн
ська культура так чи інакше, а зробиться врешті на Україні гегемо
ном, я й робив „послідовний" (в лапках, звичайно) висновок: симпа
тії наша партія мусить виявити в сторону конкурента українського.
Але, втягуючи партію в боротьбу двох культур (української
й російської), виводячи її із ролі коректора й судді цієї боротьби,
із ролі, нарешті, того фактора, що його історія призначила лікві
дувати цю боротьбу, наказавши в той же час йому, факторові, не
виявляти тих чи інших симпатій до якоїсь з сторін, я тим самим
робив замах на чистоту комуністичної ідеології. Агітуючи ж пар
тію стати в боротьбі двох культур на боці культури української,
я тим самим втягував партію по суті в невигідну й ганебну „сделку" з
українським націоналізмом. Таким чином, цілком правильно поста
вивши питання про необхідність поширення матеріяльних і мораль
них рямців для розмаху молодої української культури, я, звичайно,
проти свого бажання, опинився в ролі рупора українського націо
налізму. Дальші мої політичні помилки, як от: „Москва центр
всесоюзного міщанства") (чому не Київ, скажемо?), „психологічна
Европа" („психологічна Европа"—правильно, але треба було під
креслити, що носієм цієї психологічної Европи й є саме наша партія),
теза про „природний етап, який Західня Европа пройшла в часи
оформлення національних держав"— всі ці дальші мої помилки
були продуктом основного політичного ляпсуса — тези про бо
ротьбу двох культур. І тому, ще раз гостро засуджуючи^свою го
ловну помилку, я тим самим також гостро засуджую й дальші
мої політичні помилки.
От все те, що я перш за все хочу оголосити в пресі, віддаючи
себе на милість своєї компартії й її Центрального Комітету.
2) Я прошу всіх своїх літературних однодумців рішуче відмо
витись від тих форм боротьби на літературному фронті проти вуль
гаризаторів, що в них до цього часу велася боротьба, бо таку бо- К
ротьбу (я вже в цьому цілком переконався) неминуче використовує
українська контр - революція в своїх клясових інтересах.
3) Я закликаю всіх своїх літературних однодумців сприяти
утворенню федерації радянських письменників, цебто сприяти
утворенню єдиного фронту проти буржуазних культурників.
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4) Я прошу тих же таки однодумців не вважати цю мою
Мою
за заяву, що її написано нещиро. Ця заява є продукт того г3аявУ
логічного перелому, що назрівав в мене декілька років і ш псих,
ІСиХоточно вивів мене з тупика тільки тут, у Західній Европі. Ті СпОст^
реження, які я здобув за кордоном, остаточно переконали л?СТе'
що я ввесь час ішов не по тому шляху, по якому я мусів>Мене
•• е»’
як комуніст.
1ти,
5) Доводжу до відома своїх „літературних однодумці*
кінець свого роману „Вальдшнепи" я знищив і, знищивши - Що
тільки про те, як би мені хоч би частково змити з себе ту’пДумаю
' ",и
що забруднила моє партійне й літературне ім’я.
у ЛЯмУ,
6) Нарешті, я публічно прошу пробачення (хоч би умов
у всіх тих товаришів, що з ними я на протязі кількох оов-і*°Г?^
----- ироків вів
запеклу боротьбу.

Член КП(б)У Микола Хвильовий
22/11-1928 р.
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молодняк
Молодь не визнає більш літературного „домострою". Так.
Ще недавно, влітку, писавши про молодь статтю, доводилося ста
вити над нею заголовок—„Тихо плаваєм в тумане'*... Але за даної
літературної ситуації не треба вже Лєрмонтова для заголовка.
Бо тоді ми, дійсно, „тихо плавали в тумане", хоч і не було в нас
браку на різні „рулі й.вітрила". Хто тільки не напинав і нама
гався над нами отих „вітрил"? Ішла літературна молодь під ві
трилами Плуга, як і досі йдуть деякі з неї під вітрилами Вапліте.
Тенденції з вітрилами й досі помічаються, але сама молодь вже
сказала: „Годі! Так запливеш під чотири вітри! Пора нам і самим
подумати".
„Мертвий хапає живого. Гнилизна хоче перейти на молоді
покоління поганою спадщиною в крові й молоці". Але, стежачи
за історією літературного руху молоді останніми роками, можна
помітити в літературної молоді перманентну тенденцію відмовля
тись від отого „молока" наших „літературних мамаш"— органі
зацій. Це почувалось у виступах товаришів на з’їздах Плуга,
в нарадах, у самому побуті. Безумовно, ефемерного Молота неможна
вважати за наслідок названої органічної тенденції. Молот з’явився,
як стратегічний крок „плужан". І глибоко помиляться ті, що,
вважаючи Молот за „дитячий садок", і нове об’єднання спробують
скваліфікувати, як якийсь „дитсадок". Нетреба забувати, що мо
лодняк є якраз щодо органічности протилежність Молота (Молот
був частиною Плуга).
Але далі. Тенденції — тенденціями, а сили бракувало. Тому
й доводилось плужанствувати, ваплітянствувати або ж тинятись
ні в тих, ні в сих. Плуг тимчасом не задовольняв (чому — про це
нижче); дехто з молоді пішли у Вапліте, деякі вийшли з Плуга
й не вступили до інших організацій. Ось чому нещодавно спосте
рігалося сумну картину загального розброду молодої фалянги
нашої літератури.
Не можна обминути листів Хвильового до молоді. Може,
воно з цього й почалося,— початися з чогось мусіло. Але дійсна
причина не в листах Хвильового,— причина у складних процесах
диференціяції суспільства. Дрібна буржуазія оформлює свою ідео21 Десять років укр. літератури
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логію, бореться за ^вл°уду^к°у йспївчуття навкругиРсвогоТдЙ'
вання, мобілізуєСУаа'ЛояСОбївІ<ПЄрШЗаВСЄ З ХУДОЖНЬОЇ ЛІТератупи’
користуючися з усяких за
о
кваліфікацію;- вУр”І вже в таК0МХйсатис'я в цьому зараз є малоцікава справ*'
стах Хвильового. ^^дощений тон, іронію цих листів, при’
иноруючи г°н°Рі2^
кваліфікацію!" д
ймаємо те, що Дійсн
р
застосування, халтурний її Од„
вміле, незграбне и хмарне » аді/голої „ідеології" замало
ТобеИбТаЬдтУвисДоковартісний’ проект, а щоб дати такий продув,
ЇЙД™, “ку кваліфікацію-це аксіома. Кваліфікація
ІяНб в ідеологічній боротьбі. Отак ми приймаємо гасло кваліфі
кації йу^оби, заперечуючи „концепції" Хвильового в їхній помил-
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ядро в ^Рпаі?г^?л°ДНЯК ~ ядро’ спаяне творчістю, а журнал
є орган ЦК ЛКСМУ и не орієнтується на жодне з літугруповань
у нас є лінія комсомолу й партії.
Так говорили деякі товариші з тенденцією „обезвредити",
зробити нас~ „невинною творчою групою", що об’єднує творчі
молоді сили й турбується лише про свою кваліфікацію а 1а Вапліте.
На ці промови довелося під градом дешевих реплік на зразок:
„Рятівники жовтневої літератури", „Плужанство" і т. ін. від
повідати в основному так:
„Стан та шляхи розвитку пролетарської літератури на
Україні, потреба зміцнити її засади ставлять перед групою літе
ратурного молодняку, що виходять із каДРІВ робітничо - селянської молоді, певні
завдання, а разом і певні організаційні
висновки"(„КомсомолецьУкраїни", 13/Х1).
Вихід із Плуга вважаємо за перший
ІіГ^ організаційний висновок і крок майбут
@20
ньої роботи молодняку. Об’єднання в
організацію є наш логічний крок далі.
Ми не є „аполітична" група й про це
нотуємо на першім листку нашого бльокноту: „Потреба зміцнити її (жовтневої літе
ратури— О. К.) засади ставить перед гру
пою молодняку певні завдання" („Комс.
Укр." за 13/ХІ).
Чому ми виступили з Плуга, разом
із тим визнаючи потребу такої організації?
тицтво Утиш Кажемо: Плуг є організація, що не турбується й1 не має установки турбуватися
(розумію — турбуватися активно) про до,
'
. Наша мета —
сягнення можливих верховин пролетлітератури.
гартувати фалянгу художників із робітничої й селянсько і ^молоді,
культурних і міцних в ідейному й творчому розумінні, оберігати
від розпливання, розбрату й інших шкідливих впливів. Наша
мета — кваліфікуватись, не йдучи до Вапліте й не збочуючи на
шого ідеологічного шляху.
Наше ставлення до Вапліте? З Вапліте ми розходимося в тому,
що ми кажемо: пиши гарно й пиши по - нашому, тоді як у Вапліте:
пиши гарно, хоч і не по - нашому. А між рядками просто читай:
пиши не по-„нашому"—ідеологію за клямри, боротьба естетик.
У статтях балачки про пролетарську естетику — у творах міщан
ський „аристократизм" з претенсією на бонтон.
Як же бути з „творчою молоддю" інших організацій? Дуже
просто: приєднуйтесь до нашої лінії, не пишіть халтури, і ми
будемо вважати вас за своїх товаришів.
Наша організація є ячейка майбутньої пролеторганізації,
ми мислимо собі можливості пролетарської літератури тільки

Й у
Листи М. Хвильового й логіка подій, що привели до організації Вапліте, мали свої наслідки й для молоді. Деякі товариші
пішли на приманку кваліфікації, не помічаючи під нею гачка
мистецтво для мистецтва". Вони об’єднуються в зовсім, нарешті,
нестройний хор" на принципі кваліфікації. Кваліфікація, об єктивно залишаючись засобом, суб’єктивно стає метою. А організа
ція — це тільки школа, організація, тим більш, що вона має своє
ідейне обличчя („Зошит І"), це є боновий загін, що виступає одним
цілим у боротьбі.
Потім виявилось, що Вапліте поставилось до молоді просто,
як до неподібних собі „левьіх ребят", міняючи їх на неоклясиків
(„Зошит"!). Бачте, мовляв, молодь тільки з „ідеологією", а неоклясики „всім єством переймаються теоретичним розумінням рево
люційного марксизму" (спекуляція Досвітнього Плехановим у про
грамовій статті „Зошита І"—„До організації письменницьких сил")
та ще плюс, мовляв, їхня неоклясична „культурність". Оце і є
програма Вапліте щодо молоді.
„ Хай деякі товариші з молоді залишаються в „академії",
хай у Плузі, тимчасом іде „брожение" молоді (в бік одриву),
бо Плуг зв’язує по руках і ногах (не особу—молодь у цілому),
нівелює молодь „по образу своєму и подобию". Ідейна ж єдність,
що виявилась намолодняцьких нарадах, сприяє органічному зв’яз
кові між молодими силами.
Так стоїть справа після напруженої „сцени" і—
ШоТб>РпНН™аСН0ВН0Г° ЯДРа Н°ВОЇ МОЛОДНЯЦЬКОЇ
виходу з Плуга
що об єднується навколо журналу Молодняк
заційному питанні сказала свою першу літеру А. ’ХЇ літгрупи",
Молодь в органіооганізагйєю
9
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РУпою"
чи
суспільно
Х7чною установі\Л1ТЄраТурНа Група з власного -йлітературною
певного ідео-
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ппинпип"” Єтворчости?
просто ідеологічний молодняк, об’єдпамии лише на „принципі
пили, якИ,тв'орча°група" Тппо'мТ0’ К°ЛИ: 3 ПлуГа МИ ВИСТУ’
н « ірупа , 1 про це писали в пресі; 2) ми є основне
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в динаміці, у природному шляху дальшого розвитку пр0
. . ського суспільства.
ЛеТар.
Такі погляди мають за собою абсолютну більшість
молодих літераторів нашої групи, і ми формулуємо своє об’єл°ЛОсів
словом.— організація за назвою Молодняк.
Коли ми впевняємося з тієї численної кількости лис •
провінції, з Києва, з Донбасу, з Білоруси, Москви з поп ТіВ 13
побажаннями, з пропозицією своїх сил, що наша організагґ аЛїї1'
дійсно магнетним полюсом, що круг нього нашарується пі СТає
нолітна лава творчих сил молоді, то маємо право запевнит 3 Мо'
наше творче напруження дасть свої досягнення.
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З ПЕРЕДМОВИ ДО ПЕРШОГО НУМЕРА МОЛОДНЯКА

Олексій Кундзіч

(,„Комуніст", 1927)

.

І

В поступі соціялістичного будівництва й протиріччях сьо
годні справа зміцнення засад літератури Жовтня набуває першо
рядного значіння. Недобитки української націонал і стичної-буржуа
зії на цій ділянці роблять спробу перейти в наступ і з літератури
зробити для себе пляцдарм для розташування своїх ідеологічних сил.
Вони під різними формальними гаслами намагаються роз
класти зародки української пролетарської літератури і створити
націоналістичну фронду проти пролетаріяту та всього СРСР.
Кинуті від них гасла орієнтації на буржуазну психологічну Европу
вплинули на деяку частину наших письменників.
Ці гасла підхопили окремі товариші з Вапліте, поглибили'
й довели до повного заперечення постанов партії в галузі шляхів
культурного розвитку пролетарської України.
Червневий пленум Центрального Комітету КП(б)У засудив
таку лінію й визнав, що:
„такі гасла можуть служити тільки за прапор для української
буржуазії, що зростає на ґрунті непу й що розуміє відродження
нації, як буржуазну реставрацію, а під орієнтацією на Европу
безумовно має на увазі орієнтацію на Европу капіталістичну —відокремлювання від цитаделі міжнародньої революції, столиці
•СРСР — Москви.
Цим шляхам буржуазного розвитку ми протиставляємо наш
пролетарський шлях. Партія стоїть за самостійний розвиток
української культури, за виявлення всіх творчих сил українського
народу. Партія стоїть за те, що українська соціалістична куль
тура, що будується, широко використовує всі ЦІННОСТІ СВІТОВОЇ-'
культури, за рішучий її розрив із традиціями провінціяльної
обмежености та рабського наслідування, за утворення нових куль
турних цінностей, вартих творчости великої кляси.
Але партія це робить не шляхом протиставлення української
культури культурам інших народів, а шляхом братнього співро
бітництва робітників і трудящих мас усіх національностей у справі
будівництва міжнародньої пролетарської культури, в яку' укра■ їнська робітнича кляса зможе вкласти свою частку" (Червневий
пленум ЦК КП(б)У).
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І тільки 4 грудня 1926 року керівнича частина ,)Вагг .
визнала помилковість своєї попередньої роботи.
”
1т°виів“Але покищо ми бачимо фактичні наслідки споріпн
рівників організації Вапліте та „неоклясиків" (передм0ЄНИя Кельового до поезій В. Еллана). Ці наслідки йдуть всунен^
мінню партією й комсомолом епохи соціалістичного булі
Р°зу- ’
що ми її переживаємо.
ВНиЦтвд>
В той
самий час
маємо ідіроідсння
спрощення рі
і ми ьатпп
чай ліасдю
поставлених перед нами завдань у га- ІНҐ
лузі літератури з боку Плуга.
' к ....
В цій літературній ситуації літе- :; 1//
'
ратурний комсомол має зробити все, Іі ’г/ші
щоб під гаслами соціалістичного будів’ І
іництва скупчити найкращі сили рево- й '■•••< .'..•■■* Д,,,’ПїЕРсіпп’РІ Ю
люційних письменників І ДОПОМОГТИ 1"
Л’ИСТПГЦЬКИП
.{■
партії й комсомолові стати переможцем
гРОлиїйько
ПОЛІІПИ<4НИ)-(
і на ділянці культури.
журма ,л
Тому наше гасло — комуністичне '
молодГ””” революційних письменників (:
II1
Коли Вапліте не тільки не зуміла '
боронити Підступи пролетарської Уліте
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Могутнім темпом зростає й шириться культура радянської
України. Жовтнева революція дала можливість широким масам
трудящих уперше в історії людства виявити свої творчі здібності,
в галузі мистецтва, що раніш було монополією привилейованих
і боронило їхні клясові інтереси.
Кожний рік приносить у літературу все нові імена пролетар
ських письменників, розгортає нові творчі перспективи й можли
вості. Пролетарська молодь, що брала активну участь у громадянській війні й невтомно працює тепер на полі радянського бу
дівництва, не може не взяти участь і у величному процесі створення
культури визволеної кляси, не може не відбити її думок і поривань
у зразках пролетарської художности.
Бадьорий і життєрадісний, з вірою у власні сили, виступає
літературний комсомол, щоб виявити у своїх творах обличчя міль
йонів пролетарської молоді, також відобразити й вселюдське
життя через призму своєрідного юнацького світогляду.
Організувати емоцію пролетарського юнацтва, запалити його
патосом клясової боротьби й будівництва — таке завдання поклала
на нас сучасність, і ми його виконаємо.
Ми хочемо об’єднати всі письменницькі сили пролетарської
й революційно - селянської молоді незалежно ВІД МОВИ, творчости,;
наш бо молодняк не обмежується вузько-національними рямцями, а
кладе в основу своєї роботи інтернаціональну ідеологію пролетаріату.
Через те в ім’я організованої комсомольської літератури
України ми проголошуємо братерське єднання з комсомольським
літературним молодняком і радянськими культурами народів
СРСР, встановлюємо з ними ідейний і творчий контакт, не зрікаючись рівночасно засвоєння культури європейської, беручи з неї
придатні для організації пролетарської літератури елементи.
Ми молоді не лише віком, ми тільки починаємо працювати,
як письменники, довгі роки літературної учоби, засвоєння здобут
ків літературних попередників лежать перед' нами, але ми не;
боїмося труднощів на цьому шляху.
Підвищення літературної кваліфікації не обмежує наші за
вдання: щодалі дужче розгортається в літературі ідеологічна
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боротьба з культурним назадництвом, що організує сили буржу
азно - куркулячих прошарувань радянського суспільства й бере
під свій вплив навіть частину революційних письменників;’
Літературний молодняк не є ізольований сектор, а один із
«бойових загонів єдиного фронту пролетарської літератури.
Ми оголошуємо рішучу боротьбу буржуазно - націоналістичним .
-течіям української літератури й цю боротьбу проводитимемо в тіс
ному союзі з всеукраїнською спілкою пролетарських письменників,
:як із авангардом пролетарського літературного руху на Україні.
Вчитись і боротись, будувати своє й руйнувати чуже, ідеоло
гічно вороже — з таким гаслом вступаємо ми в літературу, з таким
•гаслом ми пеоеможемо.
В мистецтві, як і в житті, майбутнє належить нам, літератур
ному комсомолові.
Харківська група:
Дм. Гордієнко, Пав. Усенко, їв. Ков
тун, Л. Первомайський, Ол. Донченко,
Т. Масенко, Ів. Момот, Я. Гримайло,
П. Голота, Вол. Кузміч, Ол. Кундзіч,
М. Кожуїиний.
Київ —Молодняк:
М. Перемет, Б. Коваленко, О.
Близько, О. Корнійчук, Л. Смілянський, А. Клоччя, П. Радченко, їв.
Шевченко.
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ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНИХ СИЛ
4
На сьогодні маємо організаційну ситуацію: існує Плуг, Мо
лодняк, піднявся широкий рух за організацію асоціяци пролетарських письменників України, є й Вапліте.
Поки остання не доведе літературними фактами свого проле
тарського обличчя, нічого говорити про її позитивне значіння для.
літератури Жовтня. На сьогодні Вапліте не позитивний, а не
гативний чинник у справі культурного будівництва пролетарської
України.
Тому нова організація, якщо вона зможе зразу стати на тверді
ноги, логікою подій має зайняти відповідне місце серед тих літе
ратурних організацій, що на знаменах своїх викинули гасло бо
ротьби з елементами назадництва.. буржуазного переродження,
упадництва, безпорадного песимізму.
Це єдиний фронт нової пролетарської організації Молодняка
і революційних письменників України. В той самий час треба
зазначити, що і Молодняк, і нова літературна організація мають
існувати, як самостійні організації, і зміцнювати свої заманіфестовані творчі позиції. Поки існування цих організацій не дасть
наслідків своєї кристалізації, від утворення Всеукраїнського об’єд
нання всіх письменницьких сил слід утриматися, бо воно цей
шлях ускладнить.
Але... .мусимо тут дещо додати, а саме: треба рішуче відки
нути своєрідну традицію монополії Плуга на „фабрикування" про
летарських письменників.
Ця традиція не звертала на себе уваги, коли у нас на Україні
був ненормальний стан у справі літорганізацій. Тепер інший
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итпА^Л^мР<^и°Р0ГУтВИХ0Д-ИТЬ Мояодняк- Йому треба допомогти
утворенням нормальної суспільної атмосфери. І коли в першому

ІТКк ?1"'дито робить '"р»бу

™ м»Г

,ІД“не
ОСЯдивно
™
д« “™, обвинувачуючи
других у малпуванні,'■— це
7
]
Але й Плуг веде неправдиву лінію щодо Молодняка
Плуг провів певну позитивну роботу Перед ним’і надалі
Є
перспектива. Але найкраще Плугові ч УЛРаЛ- " надалі
н
іілуюві з масової літературною
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■організації перетворитися в невеличку спілку селянських письмен
ників. А таких одиниці. Масовість Плуга небезпечна не тільки
з політичного боку,— вона небезпечна і з боку культурного.
. Не можна поруч із нами, суспільними професійними органі
заціями і культурними установами, свідомо допомагати масовій
організації, що ставить собі завдання своєрідної культурної мо
нополії на селі. Тут маємо організацію з ЦК, філіями, в яку з
усіх боків напирає маса, а разом із цим можуть проскакувати люди,
що безпосередньо з літературою мають мало спільного або зовсім
не мають.
В той самий час куркуль, що підростає й заявляє свої права
на культурну монополію, уже тепер починає відбивати в тій чи
іншій мірі свої настрої в Плузі. Бо „база" Плуга з певною орга
нізаційною установкою — погоня за масою, а не за якістю літера
турної продукції для села — неминуче веде за рямці літературної
організації. І не даремно ми спостерігаємо в літературній роботі
Плуга спрощення. Це має свою логіку, воно є до певної міри куль
турно - політичний барометр теперішнього стану Плуга і говорить
про потребу перебудувати його роботу. Таке спрощення для Плуга
в його теперішньому стані цілком закономірне й виявляє до певної
міри й культурну небезпеку.
Але знову перспектива для роботи Плуга є. Треба тільки
подбати, щоб селянські письменники своїм словом дійсно допо
магали зміцненню соціялістичних елементів села. А це справа вели
кої культурної ваги.
Тільки неможливість своєчасно дати допомогу молоді привели
її до шляхів через Плуг.
І коли дехто з керівників Плуга перспективу розвитку пись
менницьких сил уявляє за схемою: село — Плуг; Плуг — проле
тарські письменники, то схема ця є наслідок хворобливого стану
з письменницькими організаціями.
Плуг — то є спілка селянських письменників. І тільки! А коли
до Плуга прийшла молодь, то через те, що іншої організації не
було.
Тепер є Молодняк. І дивно уявляти, що тепер, коли є молодняцька літературна організація, є орган ЦК комсомолу Молодняк,
молодому письменникові, навіть із села, треба йти на виучку до
Плуга. Для чого?
Хто сказав із розумом, що це не анахронізм?
Отже, цілком природно Плугові бути Плугом, зайняти своє
етнографічне місце й фактично перетворюватися у спілку селян
ських письменників. А таких маємо одиниці.
І годі.
А молодь, що вже виявляє хист, хай гуртується під проводом
Молодняка. І коли вже говорити, звідки мають іти молоді проле
тарські письменники, то зрозуміло, що їхні кадри підростатимуть
.із Молодняка.
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селянські «« “е
кадр";
всетаки Формуватимуться в пролетарському гарті.
Ми не відкидаємо й ТОЇ думки, що окремі молоді письменники
зразу йтимуть до Плуга, але Плуг все таки має звернути СВої
’ шереги” перестати спрощувати й зайняти відповідне місце. НіЧ0г0
розглядати себе, як праотця всього наипролетарського, і за всякої
нагоди читати
з плужанського
лемеша моралі про пролетарську
.
____ :___ Омгл іглпигчл тіг пппоттіпплгг...
суть тої чи іншої
літорганізації.
Вже корисніш опрацювати одно
невеличке оповідання для селян.
Тепер треба Плугові забути, що
. він є монополізатор на молодь. Хай
молодь гуртується біля Молодняка.
А хто виявив себе, як кваліфікова
ний пролетарський письменник, той,
. зрозуміло, піде в організацію про.летарських письменників. Ми не ка
жемо, що обов’язково молодь має йти
таким шляхом. Але в основному це
так. Головне те, щоб молодь і далі
йшла такою бадьорою ходою під ке. рівництвом партії, комсомолу, як ба«т/
'і?;;:
. чили ми те на перших кроках Молод
няка.
Перший раз в історії культур
ного розвитку України можемо поста
ВУСПП
ІЗ&1
вити питання про консолідацію літе
лжржявне Бчаявмиитно укрдїнн
ратурних сил усієї пролетарської
України. Донбас має стати із своїми
молодими кадрами письменників, іЩо коріннями своїми мають
лави робітництва, активно до цього• процесу консолідації пролетарської літератури.
І, нарешті, стосунки з іншими народами СРСР.
Відповідаючи на гасло відокремлювання від соціялістичної
Москви і приймання „психологічної" Европи. пленум ЦК КП(б)У
сказав і ,
ппїбн<їїакип^Л”0ЖуТЬ ТІЛЬКИ служити прапором для української
дрібної буржуазії, що виростає на ґрунті непу й розуміє відро=”
а »« »Рр1еїацІС“Рка
ьвропу, безумовно, має на оці орієнтацію на Евоопу капіталід І(ДД УЦіІ
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що будується,широко використовує всі цінності світової культури,
за рішучий її розрив із традиціями провінціяльної обмежености
та рабського наслідування, за утворення нових культурних цін
ностей,
кляси.
Алегідних
партіятворчости
це робитьвеликої
не через
протиставлення української
культури культурам інших народів, а через братнє співробітни
цтво робітників і трудящих мас усіх національностей у справі
будівництва міжнародньої пролетарської культури, в яку укра
їнська робітнича кляса зможе вкласти свою частку" (Червневий

■

І--<■

і

пленум
ЦК КП(б)У).
Зрозуміло,
що маємо йти цим шляхом, бо він ленінський,
не вважаючи на будь - які вибрики русотяпів і українотяпів

і

Партія має силу й національну політику проводити в ленін
„Ларіних".

І

ському
розумінні.
В основі
роботи партії має бути й є підтримка, активне спри
яння й допомога розвиткові української пролетарської літератури,
бо історія покликала її відогративелику ролю соціялістичної зброї.
Добитися, щоб із лав донбасівських молодих початкуючих пись
менників відшліфувати, витягти на широку дорогу творчої письмен
ницької роботи двох - трьох українських письменників — це ве
Але
в той самий час маємо дати нормальне річище організації
лика
справа.
єврейських,
російських та інших літературних сил на Україні.
Тут замало зроблено. Таке річище уявляємо ми в формі органі
зації хоч би невеличких літературних журналів і періодичного
випуску альманахів тої чи іншої літературної організації націо

нальної
меншостисил
на Україні.
Організація
у формі національних секцій біля єдиного
центру пролетарської літератури України може дати консолі
дацію всіх сил пролетарської літератури. Такі літературні орга
нізації й секції життьові, бо різними мовами, але в одному
соціялістичному напрямі вони відбиватимуть творчість радянської
України й допомагатимуть усім національностям культурно рости.
З’їзд пролетарських письменників України — це є перший
серйозний крок до консолідації революційних письменницьких
А. Хвиля

сил усіх національностей.
( „Комуніст", № 18, 19, 1927) .

■'* « «нрод^ЛХ.к.ЦІГ
пролетарс=”шляїЖУапа“тТяР”мг™’3“. пР”«™в”яе«о ваш
української
культури,
яараау.
П.рсія
еА'ааза виявлення всіх™самостіинии розвиток
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ЄДИНИМ ФРОНТОМ ЗА ПРОЛЕТАРСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ
Створення пролетарської літератури в сучасну складну пере
ходову ДО У ДУже відповідальне й важке завдання, яке не можна
здійснити за замовленням в найближчим час, бо воно потребує
довгих років самовідданої упертої пращ всіх кращих творчих
сил України, особливо важкої, коли взяти на увагу селянську
базу попередньої української культури. З цим складним завданням
можуть справитись тільки випрооовані стійкі сили, які мають
остільки дозрілий марксівський світогляд, що не підпадуть під
впливи дрібнобуржуазної ідеології, не підуть за нею шляхом
компромісу з націоналістичними елементами української^ куль
тури, але збережуть чистоту клясових позицій в художній твор
чості й дочекаються могутніх резервів з пролетарських низів, що
рано чи пізно прийдуть в літературу так само неминуче, як через
робфак вони прийшли в радянські вузи.
Поки це буде, треба зібрати розпорошені після розпаду
„Гарту", „Жовтня" творчі одиниці, об’єднати всіх тих пролетар
ських письменників, що не пішли на ідеологічну виучку до Зерова
й /,прісних", для спільної боротьби з ворожими силами й творчого
будівництва пролетарської літератури.
Таке завдання ставить собі Всеукраїнська Спілка пролетар
ських письменників, але цим справа організації пролетарської
літератури не обмежується: це завдання остільки складне й відпо
відальне, що справитися з ним можна тільки в обставинах тісного
контакту з іншими ідеологічно співзгучними нам об’єднаннями,
що в силу специфічних умов своєї праці не можуть бути злиті
механічно в одну спілку без того, щоб не зв’язати їх творчої ініціятиви, ^проте перспективами пролетарської літератури ціка
вляться и захищати їх будуть.
н /н
Пп^г"
СПІ-иКу Ре.в°лі()ційних селянських письменників
„Плуг , яка в своїй праці бере виразну установку" на поолеХ.7гаїїХ|»Юм»:„'.”6''?”У,;
селянських, мас»
літеоатуоного
КОМСПМлп^*
ЄРЄТЬСЯ
ВИЯВИТИ творчеЗахідньої
обличчя
України"
3 ’ Щ0”рСпІЛК
У письменників
України"
освітлювати вв художні
ДпМ завданням
обслужувати
ий освітлювати
художніх¥1творах
стан Західньої
України.інтереси
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Працюючи кожен в своїй галузі, ці організації зовсім не бай
дужі до загальних інтересів пролетарської літератури й до бо
ротьби з ворожими на неї впливами: вони не замикаються в коло
своїх хатніх інтересів, вважають себе не за літературні секти,
а за громадські, свідомі своїх ідеологічних завдань об’єднання.
„Творячи художню літературу для робітничо - селянської молоді,
задовольняючи її культурні вимоги,— літературний комсомол
буде одночасно твердо й рішуче захищати та зміцнювати загальний
фронт пролетарської літератури, поповнюючи його як своїм ху
дожнім надбанням, так і кількісною силою" — так деклярує за
вдання комсомольської організації т. Ів. Молот у статті „Літера
турний комсомол" („Молодняк" № 1 за 1927 р.).
Ця заява не потребує жодних коментарів, так само не лишає
ніяких сумнівів щодо поглядів „Молодняка" на проблему утво
рення єдиного фронту пролетарської літератури, як і відповідне
місце в статті т. С. Пилипенка „Знов за єдиний революційний
фронт" щодо поглядів на цю справу „Плуга" („Плужанин" № 12
за 1926 р.) „Во ім’я цієї спільної мети—організації міцного центру
пролетарської української літератури — мають в єдиному рево
люційному фронті працювати всі групи й одиниці, що гасло проле
тарської культури несуть на свойому прапорі". Таким чином,
маємо з боку основних революційних організацій України чітке
й одностайне розуміння потреби якнайскоршої консолідації проле
тарських сил для спільної праці й боротьби. Очевидно „Всеукра
їнська Спілка пролетарських письменників" з свого боку має таку
недвозначну позицію наших спільників тільки вітати, цілком
поділяючи ідею міцного союзу революційних творчих сил. Друго
рядним питанням є — яких саме форм цей союз набере.
Факт договорености в такому кардинальному питанні як
боку
організація єдиного фронту пролетарської літератури, з є найбільшости існуючих революційних об’єднань письменників
кращою запорукою успіху спільної для всіх справи створення
пролетарської літератури. Єдиним фронтом за пролетарську літе
ратуру — таке гасло висуває життя й воно буде здійснене спіль
ними змаганнями тих, для кого ця справа дорога й потрібна, хто
відчуває свою відповідальність за майбутнє нашої культури.
Київське Оргбюро
(Всеукр. Спілка Пролетарських Письменників. („Шляхи пролетарської
літератури1*). 1927, ДВУ, ст. 30 — 31).
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Заява групи київських пролетарських письменників, їхнє при
вітання Оргбюро Всеукраїнського з’їзду спілки пролет - письмен
ників заяви й привітання інших пролетарських і прихильних
організацій та осіб, що надходять до Харкова ( Творчество",
Октябрь", „Забой") - ввесь оцей рух назустріч з їздові показує,
що потреба колективного організованого відпору непівським занепадним настроям та занепадним богемським групам відчувається
нині гостро.
І недарма київська заява кінчає згадкою про Василя Бла
китного. Мусимо починати наново зраджену справу, маємо вирів
няти фронт.
Знаменно й те, що цілий рік лист Еллана не бачив друку,
і допіру в № ЗО „Нового Мистецтва" його вміщено. Неспокійно
йому було. Почував силу небезпек і підводних каменів, сподівався
ухилів, але надії покладав на периферію. Чому саме на пери
ферію, а не на центр? Та тому, що тут, у центрі, вже були сумні
„прецеденти" з отими „келейними студіями11. Що це за келейні
студії „червоного формалізму", що про них згадує Блакитний
у цьому останньому листі? Це та студія „Урбіно", що збиралася
в тов. Хвильового приватно для обговорення суто мистецьких
справ і що її... заборонено, розв’язано офіційно на категоричну
вимогу голови „Гарту" Блакитного. Чи збиралася ця група гартованців після тієї заборони — невідомо, але що це вона виринула
по смерті Василя Гарта під назвою Вапліте— це безперечний
факт.
виринула
Ось чому так неспокійно було Елланові. Хоч йому й не казали,
що робиться, але він здогадувався. Як прекрасно розумів він цю
„мистецьку психологію з індивідуалізмом, самозаконністю, пив’ярнями, гуртківництвом суто мистецьких об’єднань. Він шукав
Гарантій від розриву з масами тих „мистців слова", які пішли
саме до ворогів. Він підкреслював ті місця партійної програми,
^иТм7яТппАЖаННЯ ПарТИ ДаТИ ВСІ скаРби мистецтва
затягтии на старенький
що™
и пошкодило...
Технічну
вдоско
кори-
стапенький Парнас,
ПЯпняг0ВИ
Заховати ці ска
Рби й мистців
налість треба поєднати з жорстокою боротьбою проти сектантства
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мистецьких угруповань. Ленінізм не є футуристичні теорійки і зби
рання сил і організація продукції — для широких робітничих
і селянських мас. Не спрощення й не зниження техніки, але ви
яснення доцільности котрихсь творів, але не манікюр мистецький,
тільки знову й знову зв'язок із пролетаріятом. Не фетишувати те,
що є „побутове явище", спадщина буржуазного отруйного впливу,
пожований смак, піятика, релігійні забобони, матюки... Розуміння
конкретних обставин може обійтися без визнання за „пролетар
ське" отого міщанського побутового мотлоху. 1 він чомусь уже
й тоді спинявся на неоклясиках і від них переходив до зв'язку
з масами, раз - у - раз натискав на це, двічі й тричі підкреслював.
__ гг.
___
Звернув увагу на головне — небезпеку культурно - національної змички
з нашим клясовим ворогом. Так і ста-,
лося. Який рятунок? Відповідь: Мо
білізація нових пролетарських шарів
на фронт клясовоі культурної роботи.
Звичайно, можна було дати й іншу
!
НАШІ ЗАВДАННЯ
відповідь: в напрямі рахманного на
ціоналізму, який уже починав запо
бігати, пропонував послуги й поради
особисто й почтою. Русотяпство напостівське?Так і проти пролеткультівського інкубатора була пересторога,
як і проти ваплітівського. 1 гачок позаклясовости психологічної
передбачено. Потреба кваліфікації? Її визнано цілком, але із за
стереженням проти „чистих творців".
Одно слово, мобілізація нових пролетарських шарів на фронт
клясової культурної роботи — це й є основне завдання з'їзду.
Зв’язок письменників пролетарських із своїми масами (а не з „ма
сами" рахманного націоналізму), зв’язок із молодняком і шкіль
ною молоддю. Це проказує таку форму організації з’їзду, щоб на
ньому були не тільки письменники, літератори, але й широке
'було представництво пролетарської журналістики — робкорів го
ловних робітничих газет і стінкорів головних індустріяльних осе, редків. З’їзд має бути за той реостат, що перемінить ток літератур
ний з неоклясичного рахманного націоналізму на пролетарську
читацьку базу. Проблема письменника й читача, нового читача,
оцінки письменника від цього нового соціяльного споживача укра
їнського художнього слова, проблема кваліфікації, проблема су
часної письменницької мови і стилю, боротьби з просвітянством,
напостівством та неуцтвом, використання скарбів старої культури
й психологічної Европи, взаємини наші із Західньою Україною
і її письменством, питання всесоюзного пролетарського літератур
ного фронту і Літінтерну — це практичні проблеми порядку ден
ного. Проте з’їзд не може обмежитися самою організаційною спра
вою, суто громадською. З’їзд пролетарських письменників є з’їзд
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письменників: праця критиків, ліриків, прозаїків потребує Пп
луження по секціях, а присутність робкорів і стінкорів визиаЗГа"
потребу секції журналістики із спеціяльними доповідями
художній репертуар, мистецтво фейлетону ТОЩО. З’їзд Не
бути мітингом чи ареною цирковою „бою биків'", а поважн е'
спокійною, певною себе, своєї відповідальности і своїх завд010’
робочою нарадою, що має дати практичне вирішення всіх тихДаВ1>'
тань, що їх подає до розв’язання сьогоднішня днина. Він має
і дороговказ, і програму праці надалі. Такий характер з’їзду
значає й участь у ньому, крім представників- широких пролет '
ських мас—журналістів і організованого читача, резерву прол^'
літератури й бази її, ще й фахівців - дослідників мистецтва сло ЄТ'
які своїми доповідями допоможуть з’їздові щодо наукового п ’
в’язання питань мистецької кваліфікації й літературного розвити*
з боку не тільки ідейного, а й технічного. Заперечення літератур •
як літератури, однобоке змістовство, яке нам нечесно закидають
наші вороги, або сумнівні проблеми не ємарксівське розв’язями
проблеми, так само як і однобокий „червоний формалізм" Ми
діялектики. 1, хоч би скільки закидали нам „однобокість" ми рга ’
висуватимемо в загрожених місцях саме ту антитезу, що ’її наш!
вороги від нас у цей час „потребують".
Шг

(„Шляхи пролетарської
літератури, 1927, ДВУ“)
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ІДЕОЛОГІЧНІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ВСЕУКРАЇН
СЬКОЇ СПІЛКИ ПРОЛЕТАРСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Розглядати проблему утворення спілки пролетарських пись
менників, яка б правдиво, по - марксівському розуміла хід роз
витку сучасно! літератури й за ідейним проводом аванґарду про
летаріяту —- комуністичної партії боролася з усіма збоченнями
від клясової лінії, з спробами утворення аполітичного, а то й просто
націоналістичного бльоку письменників, зрозуміти всю вагу й акту
альність такої організації можна, тільки уважно простеживши по
передні етапи в ідеологічній еволюції літературних течій, бо на
такій еволюції власне й базувалися всі організаційні зміни.
Початковий період організаційного оформлення пролетарських
і революційно - селянських літературних сил на Україні був пе
ріодом збирання розпорошених письменницьких одиниць, виходнів
з лав революційної інтелігенції, почасти з селянства й менше з
пролетаріяту, що з 1922 року почали прокладати собі шлях у лі
тературу. Літературна молодь працювала в тісному союзі з кращою
частиною старої, ще передреволюційної Генерації письменників,
що знайшли в собі сили порвати з дрібнобуржуазними ідеоло
гічними традиціями, визнали Жовтневу революцію і її здобутки,
зокрема в галузі культурного будівництва, стали на шлях набли
ження до сучасної тематики й клясового світогляду переможця пролетаріяту.
Специфічні умови тодішнього часу вимагали не тільки виявити
в масах творчі одиниці, літературно й ідеологічно їх виховати,
але й протиставити консервативній націоналістично міщанській
частині української літератури, бо ця назадницька течія претен
дувала тоді на право неподільного панування в мистецтві, спира
ючись на свою формальну кваліфікацію. Через те історично по
трібні були організаційні форми широких масових літературно громадських об’єднань типу „Гарт" і „Плуг", що займалися не
тільки творенням, але й пропагандою в масах нової революційної
літератури.
Це завдання набирало особливого значіння через загальну
кволість і малу популярність радянської художньої преси, яку було
репрезентовано єдиним серйозним місячником „Червоний Шлях .
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свого діалектичноговбавляється, потопає в надмірному
лося, що творче ВДР„7“ів (літературних, театральних,
членів різних студій УР'
0 скупчували навколо себе Ри'
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серм
кииіфікованих письмеюад,
цих влежуватися
організацій позначилися
богемські настрої,
тенденція
не тільки виразні
від літературного
масовизму,
а й І:
від громадської праці й інтересів взагалі.
. .
Втрата психологічного контакту з пролетаріатом і ідеологічна
деградація призвела їх до замикання в рямках дріонобуржуаз- •
ного побутового, оточення й суто літературних інтересів, до засво
єння ворожих ідеологічних і психологічних впливів та дрібнобуржу
азних критеріїв оцінки сучасних мистецьких та культурних явищ..
Ці два рівнобіжні ідеологічні процеси мали наслідком організаційну кризу „Гарту" й „Плугу", вихід з спілок частини ква- ;
ліфікованіших товаришів, що об’єдналися в так звану „Вільну
академію пролетарської літератури" („Вапніте"). Нова організація справедливо підкреслювала непридатність старих організа
ційних форм для письменницького об’єднання, невідповідальність.
їх до загального якісного зросту літератури й нових метод роботи,,
що з цього виходять,—проте „Вапліте" вдалося в іншу проти
лежну крайність, цілком відмежовуючи літературний рух від вся
ких громадських функцій, замикаючися в рямці чисто мистецької
спецівської лябораторії (пізніше М. Яловий спробував цю хибу
виправити в своїх статтях, взяти компромісову лінію, але практично
ніяких наслідків з цього не вийшло).
Письменницький момент „Вапліте поставила понад іде- .
ологічний, висунула ідею психологічного контакту з „Европою"
фактично з письменниками й теоретиками мистецтва з дрібно
буржуазного табору, намагалася утворити неклясове, а національ
не, вірніш, націоналістичне об’єднання творчих сил.
Таким чином „психологічний" бльок йшов під прапором ідео
логічної переваги правих неоклясичних кіл, їх мистецькі, почасти
ідеологічні концепції поклали в основу теоретики „Вапліте"

Европи"
— кульяпп л .ДЯ.НСЬК01 Роси. Хвильовий і„психологічної
Досвітній дійшли
до справжньої
ського пекХ°ХДР1бИОЇ необуРжУазії на зразок ЗероваР й Рильгого якЕпХга пПппРШ0Г0’ як РеволюЦ'йного марксиста, а друпросвітянсьХ ПО г„т^0ЛЄТарСЬК0Г0 письменника, висунули таку ж

ЛИСЬМЕЯНШ“ ” ” ,хР“Хагі,“’Єва“НЯ МаЛІФІК0ВаН“>‘
і
їх ідеологічних переконань утворено

нещодавно в Києві „Майстерню Революційного Слова" („Марс")
тільки в ній ще різкіше позначилася перевага попутницьких еле
ментів, а тенденція ідеологічних ухилів з боку колись „пролетар
ських , а тепер „революційних" письменників доходить до циніч
ної безпринципности, до заяв представників „лівого" крила „Мар
су про відсутність ідеологічноїріжниці між ними і попутниками.
з „Ланки .
Деклясація частини пролетарської літератури й зміцнення
впливів ворожих дрібнобуржуазних прошарувань, що теперпідносять свій голос в куьлтурних справах і беруться диктувати
свої погляди на мистецтво, як загальнообов’язкові, утворили
досить загрозливу ідеологічну й організаційну ситуацію в проле
тарській літературі, тим більше, що праві кола останніми часами,
провадять справжню „голобельну" політику, навіть персонального
цькування тих письменників і теоретиків, що, застерігаючи чи
стоту клясових позицій, з ними змагаються.
Шкідливий розкладовий вплив неоклясичної естетики по
ширюється й на літературну молодь, якій хочуть прищепити хуто
рянське, збите розуміння естетики, через те треба негайно консолі
дувати всі міцні, ідеологічно - витримані літературні сили для
систематичної нещадної боротьби з. навалою дрібнобуржуазної
літератури й для організації пролетарської, співзвучної нашій,

добі.Головне завдання нової спілки пролетарських письменників—
виробництво не тільки художньо, але й ідеологічно досконалих
творів та войовничої ортодоксальної марксівської критики, до
цієї мети мусять бути скеровані спільні змагання її членів.
Проте, не обмежуючись їх індивідуальним творчим удоско
наленням, організація в цілому мусить брати участь як в ідеоло
гічній оцінці, так і в творенні культурних процесів, у боротьбі
з реакційними і в підтримці революційних елементів сучасної
культури.
Відповідно до таких завдань треба установити й критерій
прийому до членів організації, щоб вона складалася не просто
з кваліфікованих письменників, незалежно від ідеологічної цільности їх творів, а з тих кваліфікованих, хто щиро стремить до
утворення не попутницької, а пролетарської літератури, зокрема,
соціяльної художности, перейнятої комуністичним світоглядом.
Організація мусить приймати тих, хто не на словах, а на творах,
виявив згадані тенденції психологічного й ідеологічного наближен
ня до пролетаріяту, треба взяти також молодих, але літературноздібних початкуючих письменників, що мають уже журнальний
доробок й систематично друкують свої твори. Такий пролетарський
з походження молодняк органічно зв’язаний активною громад
ською працею й почасти через побутове оточення з своєю ^кл ясою,
озброєний психікою, зформованою в умовах пореволюціиних ча
сів, з найбільшим успіхом виявить непідроблений пролетарський.
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світогляд У 7д°®Н^НтГвКгармонїій. синтезі.
*НЄ°Такимбиноморганізаціяматиме^виразне письменНа дУмКу І
пч письменницьке й •
логічне об.личчя’ "^пролетарських письменників
тісному співробітник0' ■
вана ^виробництво витриманих формально
й ідеологій;
—
і вуд
художньої літератури та марийської критики.
■ У з ц°єю метою спілка мусить стреміти до
■"«зрази, ■
видання
власна
жуоналу
й періодичних
критичних
та --УРТака праця
є до певної
міри й громадською
.....
літературних збірний0 >
3 для літеРатурнш '
організації, але спілка повинна поза тим улаштувать
літературні виступи, диспути тощо, дбаючи не заи ,їх
систе«атиЧ;; і
а за якість і за ретельну підготовку.
кількість, :
Специфічних форм колишнього „масовізму , що мигали '
в надмірному зловживанні непідготованими гаразд виступами'іноді
і
поляга.
перед випадковою авдиторією та в організації численних імпотент* і
них літгуртків, треба зректися, бо такі виступи й гуртки нічого не І
давали ні слухачам, ні самим авторам.
Як форми зв’язку письменника з порлетарською масою, ці ■
заходи також себе не виправдали, були безсилим паліятивом,
бо для вироблення або для зміцнення клясового світогляду пись
менникові потрібна глибоко теоретично - марксівська й політична
освіта, поєднана з практичною участю в тій чи тій галузі радян- І •
ського будівництва, цебто в загальних масових політичних, !
професійних, громадських організаціях. За такий органічний
зв’язок із сучасною добою мусить подбати кожний письменник
індивідуально, проте й організація, як така, може провадити певну
ідеологічну працю, обговорюючи центральні „узлові" проблеми
пролетарської культури, даючи ідеологічну оцінку тилі чи тим
процесам ^сучасному літературному та культурному житті. Щодо
організаційної структури спілки, то для концентрації сил, для
кращого проведення зносин з об’єднаннями письменників СРСР
і закордону, для консолідованої боротьби з ідеологічними ворогами
пАО!шґДИй»Р°ЛЄТарськ0Г? культурного будівництва письменники
Хапкові й м^пі»СЯ вЛіЦну Всеукраїнську спілку з центром у
Будучи сямоЙ^ій8™11 Ф1Л1ЯМИ т.ам> де є відповідне число членів,
тісне співці “ °РганізаЦ‘єю> Спілка може встановлювати
длизькими літпН’спи0’ аж до бльоку або й федерації з ідеологічно
бравих угруповань бьЛТ” ДЛЯ У™?6™51 єдиного фронту проти
пиків Такі шиооиі й
Ухилів частини пролетписьменнатимутьсучасності й
3аВДанНЯ нової організації відповіправдивий шлях у тет^пш-иЗМ°Гу пР°ле™исьменникам знайти
шлях у теперішній складній літературній ситуації.

Борис Коваленко
’И-ЙЙЙЙІ.;... іЛ927^двуМ^аіР0Ь^3^‘‘сметик
‘в--~-Шляхи пр.оле342
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МАНІФЕСТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ ПРОЛЕТАРСЬКИХ
••

ПИС.КМ
Г ЧНІЯкГ їР
письменників

(28 січня 1927 року)

За складних умов збирається перший всеукраїнський з’їзд,
пролетарських письменників.
Клясова боротьба не обмежується політичним і економічним,
•життям. З великою силою й напруженням розгортається класовий
фронт у культурному будівництві, зокрема в художній літературі.
В умовах непу буржуазна й дрібнобуржуазна „усіряловщина" шукає джерел звиродніння радянського ладу в капіталі
стичний. Вона хоче й мистецтво, особливо літературу, як найви
разнішу щодо ідеології форму, використати для популяризації
цих своїх ідей і для розкладу революційно - активної психології
радянського суспільства.
Проповідуючи в літературі поворот до старих буржуазних,
норм життя, як конечну, часто замасковану з „тактичних мірку
вань", мету, підготовляючи ідеологічний ґрунт для такого пово
роту прищепленням читачеві буржуазно - міщанського світовід
чування, буржуазія особливу увагу звертає на поширення націо
налістичних ідей у суспільстві, маскуючи їх гаслом психологічної
„європеїзації", бо добре розуміє, що, посваривши різні національ
ності СРСР, вона розчистить ґрунт для внутрішньої ідеологічної,
а потім і політичної інтервенції капіталу, зокрема виривши про
валля між пролетарськими культурами радянської України й ра
дянської Росії.
Ортодоксально - буржуазний фронт української літератури
дуже кволий як із кількісного, так і з якісного боку. Кілька ідео
логів зоологічного націоналізму не зроблять хоч трохи помітного
впливу на широке суспільство УСРР. Головна небезпека є в отруй
ній праці поміркованих буржуазних ідеологів, що часто навіть
анонсують себе прихильниками радянського,ладу. Ставши формаль
но на радянську плятформу-, вони неп’омітно^ але систематично
всотують у літературу елементи своєї ідеології й естетичного світо
сприймання, заражують ними частину хиткої, не^за гартованої
в пролетарській ідеології інтелігенції,прищеплюють їй або націо—
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пролетарської літера УР.
Одесі> дніпропетровську, ГруПи
комсомольських письменників Молодняк, група~ пролетарських
Письменників Забой та інші групи руських і єврейських письменників Ук!а ни, що не лише не згодні з націоналістичними тенден- і
Ними в літературі, але оголошують їм нещадну и безкомпромі-

С°В^Пе°оший з’їзд пролетарських письменників України, свідомий
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клясових завдань пролетарської літератури и величезної відлові- ’
мльности, яку на неї покладає пролетаріат, висуває гасло рішучої >
боротьби за інтернаціонально - клясовий союз літератури України (
Проти міщанського націоналістичного, за вольовим активний про- 1
летарський світогляд у літературі проти буржуазного и пасе істин
ного, за соціяльну художність проти індивідуалістично - бо-1 ■
гемсько7
Спираючись на буржуазні літературні традиції, коли бур
жуазно - інтелігентська література була за гегемона в культурному
процесі- лишаючи пролетаріятові й незаможному селянству саму
працю та злидні, новітня буржуазія цю монополію хоче залишити
й за наших часів. Тому саме наші вороги розглядають наступ на
•буржуазно - міщанську культуру, як боротьбу з культурою вза
галі, передчуваючи неминучість власної поразки розглядають
її, як поразку культури вселюдської.
Таке переконання, що базується на презирстві до г;~
пролетар•ської маси й на зневір’ї у її творчих здібностях, свідчить
—> лише
•за культурну обмеженість і ідеологічну вбогість світогляду
дрібнобуржуазної частини українських літераторів, як і не уявля
ють ніякої культури, крім буржуазно - міщанської. Сурова дійс
ність вибиває їм із рук і цю останню надію на монополію в мистецтві.
Кляса, що завоювала політичну владу, що могутнім, нечува•ним темпом розгортає радянське будівництво, історично неминуче
переможе й на третьому, культурному, фронті, і вона вже перемагає.
Радянська влада, як ніяка інша за всю історію України,
поширює українізацію, поєднавши її не з вузько - провінціяльною ідеєю національного обмеження, а з широким комуністичним
світоглядом пролетаріяту всесвіту. Радянська влада до небувалих
розмірів поширила освіту широких трудящих мас, а не привилеиованих вершків, як це було за часів панування буржуазії.
Широко розгорнено працю і в галузях мистецтва, небувалого
р СппЯЙйЛа українськ? преса.й художня література7
Справжній радянський розквіт української культуои не
стоіп. „на костях" культур нацменшосте?І“;„ЧЇГХ» б
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хотілось українським шовіністам. Навпаки, культурне будів
ництво нацменів за участю широких трудящих мас у такій самій
мірі зростає й розвивається, як і культура українська. Утво
рюється братерське співробітництво пролетарських культур, яке
ще більше стимулює інтенсивність їхнього розвитку, зміцнює
їхню інтернаціональну суть, розгортає нові найширші обрії.
В радянській українізації українські націоналісти спра
ведливо відчувають свою недалеку загибіль. Маленькі людці,
засліплені хуторянсько - куркулівським шовінізмом, хочуть за
лишити за собою хоча б мистецтво, як засіб організації ворожої
нам ідеології, але й цю останню зброю вирве з їхніх рук пролетаріят, як колись на фронтах громадянської війни вирвав найомні
багнети з рук куркулячої армії.
На наших очах поволі, але невпинно зростає пролетарська
література. Кожний рік висуває нові й нові імена, що виходять
з глибин трудящих мас, що вносять клясовий пролетарський сві
тогляд у літературу й через неї організують психологію револю
ційної частини нашого суспільства для нових боїв як на військових
фронтах, так і в галузі економічного й культурного будівництва.
Ця література, об’єднуючи кращі творчі сили пролетаріяту,
відкриває широку можливість співробітництва для тих попутни
цьких елементів, які щиро хочуть наблизитись до ідеології про
летаріяту. Ця література допомагає їм проробити цю еволюцію.
Але заразом пролетарська література оголошує рішучу ідейну
війну всім тим, хто хоче використати літературу в інтересах воро

я
$

1
ї і

іі

і

жої Наш
нам кляси.
рух ще дуже молодий. Пролетаріятові багато доведеться
вчитися, запозичаючи кращі елементи європейської культури,,
але працюючи також у тісному зв’язку з народами СРСР.
Певні своїх завдань розпочинаємо ми відповідальну й важку
працю — поширювати щойно второвані шляхи пролетарської лі

тератури.
Спираючись на підтримку шир.оких пролетарських мас^, ми
йтимемо до могутнього розквіту пролетарської культури майбут- *
нього, що буде заразом і розквітом вселюдської культури.
Не зрікаємося традицій перших піонерів Жовтня на Укра
їні, але, не зраджуючи їх, підемо далі, вперед, безупинно вперед
. цим шляхом.
підписали маніфести
Список членів з'їзду, що
Олекса Близько
І. Ткачук
Микола Терещенко
Кость Гордієнко
Григорій Косяченко
Іван Ле
Павло Безпощадний
Антон Дикий
А. Баршт
В. Коряк
Ан. Клоччя
Володимир Гадзінський
Павло Усенко
Корнійчук
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:Ів. Микитенко
І. Дорожній
(Олесь Донченко
.Володимир Кузміч
Жигалко
М. Дубовик
М. Гаско
М. Доленґо
Б. Горбатов
Ізгур
Іван Кириленко
Т. Масенко
Б. Коваленко
Ів. Ковтун
М. Шеремет
Анатоль Крашаниця
Гільдій
A. Машкин
. Г. Захаров
Олексій Кундзіч
B. Матяіи
П. Арський
В. Миколюк

(Перший Всеукр. З'їзд пролетарем,
письменників, 1927, ДВУ) .
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Микола Войців
П. Радченко
Петро Голота
Трейдуб
Л. Первомайський
Сокіл
І. Момот
Марко Кожушний
Кулик
Наталя Забіла
Ісаенко
Ковалевський
А. Шмигельський
Дм. Загул
С. Левітіна
Дм. Гордієнко
Представник Плугу
С. Пилипенко
Ярослав Гримайло
Л. Смілянський
Я. Савченко
С. Щупак
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ДЕКЛЯРАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ПРОЛЕТАРСЬКИХ
ПИСЬМЕННИКІВ
Десять років минуло від того дня, як на Україні волею мас
пролетаріяту і всіх трудящих утворено робітничо - селянський
радянський уряд. За цю першу славетну декаду УСРР піднеслась
на небувалу в її історії височінь державного, економічного й куль
турного розвитку. Зокрема народилась і в бойовому змаганні
розквітла нова українська революційна література.
Та нелегкий і нерівний був шлях нової літератури!
Після перемоги на численних фронтах громадянської війни
розпочалася нова боротьба на ґрунті економічного й культурного
будівництва в умовах імперіялістичного оточення зовні та змагання
капіталістичних приватно - власницьких елементів проти соціялістичного будівництва в самій країні.
Наша державність та економіка своєчасно опанували нові,
складніші, форми боротьби. Але ускладненії!! цей процес відбу
вався на культурному фронті. Одна з ділянок цього фронту, худож
ня література, особливо болюче відчувала перехід на нові не звиклі
для неї рейки, нові форми творчости й боротьби. Виправдався і на
цей раз загальний марксистський закон — ідеологія не завжди
йде врівень із розвитком економіки. Цей закон виявився в надто
гострому й не завжди об’єктивному розумінні революційних пер
спектив, відображенні деякими літературними угрупованнями
неминучих протиріч переходової доби.
В українській літературі почали розвиватися чужі пролетаріятові настрої занепадництва, індивідуалізму, кастової відокремлености, тенденції протиставити пролетарському інтернаціона
лізмові обмежені націоналістичні теорії.
На ґрунті цих загрозливих ухилів постала гостра літературна
дискусія, що набула згодом особливого політичного значіння.
Комуністична партія більшовиків і цього разу своєчасно сиґналізувала небезпеку на літературному фронті, і цього разу допо
могла українській літературі своїм керівництвом, подавши в низці
документів генеральну лінію дальшого творчого розвитку літе
ратури. Та криза зайшла надто глибоко, і поруч певних безпе
речно важливих ознак оздоровлення і нових позитивних явищ
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ШИЗМУ що хоче посилити українську контр - революцію і За кКОр.
.доном і в УСРР, ще збільшують негативне значіння неладу на уКрРа.
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момент Всеукраїнська
■спілка пролетарських письменників, цілком свідома ваги взятого
на себе завдання, закликає революційні літературні організації
УСРР до утворення єдиного літературного революційно - радянського
■фронту Цей заклик ізнову збігається з директивною лінією, щ0
накреслила ,КП(б)У для всіх літературних організацій, давши
їм одночасно цілковиту можливість вільного між собою творчого
•змагання.
Практичне здійснення такого єдиного фронту може забезпе
чити тільки Всеукраїнська федерація революційних радянських
письменників.
Федерація, поставивши завдання забезпечення умов, що за
них має найкраще розвиватися українська радянська література,
.має з’явитися широка продукція художньо та ідеологічно доско
налих і так потрібних трудящим масам творів, повинна об’єднати
письменників, що поділяють такі ідеологічні постулати:
а) Рішуча боротьба проти спроб міжнароднього й українського
•емігрантського фашизму до послаблення диктатури пролетаріяту
і повернення України на стан пригнобленої, визискуваної, некуль
турної колонії.
б) Поширення ідеї пролетарського інтернаціоналізму і гостра
боротьба проти націоналістичних ухилів — русотяпського (Ларін,
Ваганян) і українського (шумськизм, хвильовизм) і всякого іншого,
.що мають іще місце на українському літературному фронті.
в) Найміцніший зв’язок з революційним культурним рухом
усі^х народів СРСР на засадах братерського співробітництва і якнаирішуча відсіч всяким спробам давати ідейну перевагу буржуаз
ній культурі Заходу над пролетарською культурою СРСР. Ніяк
не зменшуючи потребу опанування технічних надбань буржуазної
культури (як попередніх віків, так і сучасної), не припускати ви
користання цього процесу для поширення на нашу літературу
ідеологічних впливів капіталізму.
нашої Йп^ТпТИНуЧІ 33 пеРех°Д°вої Доби негативні явища
нашої дійсносте поборювати їх у літературній твоочості але не
за«Р”“”
»а
МІЗМ висвітлювати
зан^падниЦТВ0> ані в казенний опти-
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до її складу, їхню цілість і умови для вільного змагання їХньої
дожньої продукції.
Жодної дріб’язкової опіки. Жодного втручання до внутг* Ху,
справ окремих організацій, оскільки їхня діяльність не порупго*
’РІШНІх
тиме ідеологічних засад федерації та єдиного фронту!
Жодного намагання будь - якої організації підмінити с . за»
вільнообраний керівничий орган федерації! Неухильне викон.
директиви ЦК ВКП(б):
собою.
„Партія не може віддати монополії будь - якій групі, -іання
найбільш пролетарській своїм змістом: це значило б згубити
навіть.
летарську літературу перш за все".
Разом із тим федерація має забезпечувати цілковиту можл ' промарксистської критики як творів окремих письменників,
дожньо - ідеологічної продукції цілих організацій, ніяк ивість
в, так і хупускаючи метод, що можуть призвести до порушення
не прифронту й посилення позицій клясових ворогів.
єдиного
Беручи на себе ініціятиву утворення єдиного ґ
українська спілка пролетарських письменників закликає
фронту, Вселюційні радянські літературні організації приступити
тичного здійснення федерації на поданих тут ідеологічних всі ревоХай живе Всеукраїнська федерація революційних г до пракписьменників!
засадах.
Хай живе й квітне пролетарська художня літературрадянських
водом комуністичної партії більшовиків!
і
)а під проХай живе, розвивається й міцніє УСРР!
Всеукраїнська спілка пролетарських
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Коряк.— Товариші, Всеукраїнська спілка пролетарських пись
менників доручила мені скласти щире й братерське привітання
X з’їздові нашої Ленінської партії. (Гучні оплески).
Товариші, цей X з’їзд, на, 10-му році революції Жовтня є
важливе явище, і явище не випадкове, що в нас тепер, після допо
віді, нашого старого більшовика, представника залізної когорти
ленінців - більшовиків, любого нашого наркома т. Скрипника,
доводиться говорити про становище на сьогоднішній день укра
їнської літератури. Товариші, ще ніколи, ні в історії партії, ні
в історії літератури української не було такого моменту, щоб
найвідповідальніші представники політичної організації робочої
кляси цитували в своїх доповідях так, як сьогодні зробив це т.
Скрипник, і в цьому самому приміщенні, з цієї самої трибуни —
т. Каганович, що наводив уривки з українських клясиків.
Це явище дуже показне в тому розумінні, що партія в особі
^найвідповідальніших своїх представників щільно підходить до
справи української культури і ставить її, бере і розв’язує нац.
питання так, як годиться це на 10 році Жовтневої революції.
Раніш часу не було, раніш були фронти, літературний фронт не
міг бути в центрі уваги партії, бо були інші, більш тяжкі фронти.
А тепер якраз прийшов той час, коли партія всю свою увагу звертає
на культурне будівництво і в питанні про культурну революцію
бере правильний крен.
І,, звичайно, для всіх тих, кому дороге українське художнє
слово, теперішнє становище, коли звертається так багато уваги на
нац. питання, є дуже приємним. Партія і раніш брала правильний
курс у питаннях нац. культури, але тільки тепер уся партійна
маса щільно підходить до цього.
Товариші, українське художнє слово в його буржуазну епоху
пережило низку етапів, які гіам тепер доводиться розв’язувати.
Тов. Скрипник сказав у своїй доповіді, як робітництво і пролетаріят повинні користуватися здобутками попередньої культури і,
звичайно, з уст делегатки, яка виступала тут, не випадково лунає
ім’я Шевченка. Шевченко був представником широких бідня
цьких мас, був представником бідняцького народу і він говорив:
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„В.зве»чу малих № Р»®
слово", це хуД°ж“є п0 петлюрівського поета Миколи ШапоТ?Ка
до отамана Петлюри, д
Ої культури зовсім щось інще іЛЛа’
про українське літер урповал зовсім не так розумів украї «а
Петлюри - Микол ш е казав, н.ж Шевченк0: „Слабе ти уКра^
культуру, зовсім
те6е скалічив". дЛя такого поета як

Шаповал
ш
А Тотемне"
на його думку,
некультурне,слово українське,
це дійснохудожнє
він йогоукраїнські
скалічив
Баг’Й пройшла шляхів українська література від Шевченка
! і г Й

по Шаповала Буржуазні поети українські, українське художНє
слово Уукраїнську
звалили в якесь
провалля,
з якого
виходу
небуло, всілітературу
останні представники
української
буржуа^
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письменности - Олесь, Винниченко, Чупринка - взялися за політаку автоматично. Всі ці представники на сьогоднішнійУазног
день
не можуть зватися представниійми української національної
культури. На сьогоднішній день представництво українського
художнього слова бере на себе — не окремі буржуазні письменники,
не такі поети, як Микола Шаповал, а наша партія.
Так, товариші, тепер через 10 р. ми можемо говорити, як про
факт, про існування вже не буржуазної, а радянської української
літератури, і як аванґарду її — література пролетарської. І на
сьогоднішній день, дозвольте мені від імени найбільшої організації
Всеукраїнської спілки пролетарських письменників скласти при
вітання^ також нагадати про те, що література, літературні про
цеси в умовах радянської державности — це літературний фронт.
Клясова боротьба в умовах перехідної доби не зупиняється, а на
бирає нових форм, і клясова боротьба в межах радянської літера
тури також точиться, також провадиться. І кожний партійний
робітник, і не лише в столиці, повинен уміти цитувати Коцюбинського, і наше велике бажання, щоб і в Кобеляках і в Золотоноші
партактив умів цитувати Коцюбинського. Це має велике значіння
для нашої культурної боротьби, яку маємо ми на сьогоднішній
день. Треба знати, яких форм набирає і як проходить літературна
боротьба в царині радянської літератури, які є групи, за що вони
борються, які гасла висувають. І наша спілка пролетарських
письменників ставить собі завдання на літературному фронті
наблизити українське художнє слово до мас, писати не викрутасами,
не такими складними формами, що їх ніхто не розбирає, а писати
такими способами, складати таку літературу, щоб її розуміли,
щоб її любили, щоб нею цікавились робітники і селяни. Не можна
вимагати від читача, щоб він читав усяку макулятуру лише тому,
що він повинен читати, а треба, щоб він читав справжню літературу,
читав тцму що він хоче читати, що його вона цікавить. Треба, щоб
література була такою, яка потрібна для читача, а для цього треба
зробити установку на певного читача. Досі такої установки не було.

Я скажу більше, словами Івана Франка, відомого нашого поета по
передника Жовтневої революції, галичанина Івана Франка,який колись писав, що ми ще не маємо літератури. Література повинна бути
централізованою, повинна мати якийсь культурний центр, політич
ний культурний центр, а цього в епоху Франка не було і не було літе
ратури; були лише окремі письменники, але правильноїорганізації
преси, правильної організаціїлітературних груп не було. Не було на
ції, не було держави, не було літературного центру, єдиноїнаціональпої української літератури, а такою є література радянська і її
основний аванґард — пролетарська література. Я вважаю за свій
обов’язок і мені доручила спілка наша звернути вашу увагу на літе
ратурний фронт, щодо боротьби, яка тут точиться. Треба на цьому
літературному фронті уміти відрізняти ворога явного, одвертого
і ворога прихованого. Тепер, в умовах перехідної доби, в умовах
українізації, є деяка частина міщан, дрібної буржуазії, що хотять
використати українізацію для своєї мети тут в літературі просу
вається націоналістичні тенденції, а навіть, на превеликий жаль,
це треба зазначити, що в деяких організаціях, які звуть себе орга
нізаціями пролетарської літератури, цей український дрібно
буржуазний націоналізм міщан українських, обивателів укра
їнських знаходить собі відбивання, коли на Україні деякі письмен
ники „Херсонщину“ хочуть приписати цілому Союзові, коли ро
блять з „Херсонщини“ загальний символ усієї української дійсности безперспективно, безвідповідально—такі письменники лише
можуть шкодити справі пролетарської революції.
Застерігаючи вас, товариші, від таких пролетарських письмен
ників і таких організацій, ми кидаємо заклик взяти активну участь
у культурному процесі створення української жовтневої літератури
й зокрема — пролетарської літератури. І хай, товариші, цей з’їзд
буде початком швидкого темпу культурної революції на Україні,
хай наша українська культура, наша українська література буде
розгортатися не в дусі Бориса Грінченка, не в дусі Олеся й Винниченка, а в дусі нової української радянської культури, представ
ником якої є на сьогоднішній день наша українська пролетарська
спілка письменників. Наша спілка поставила собі завданням на
сучасний момент утворити єдину Всеукраїнську федерацію радян
ських письменників. Хоч і точиться боротьба, але радянська літе
ратура мусить себе протиставити літературі нерадянській, літе
ратурі анти - радянській. Не є секрет, що український фашизм, що
окопався в Галичині, заснувався у Львові і має свої газети й жур
нали, що він організує єдиний національний фронт. І от тепер в ук
раїнській літературі точиться боротьба за тенденції єдиного націо
нального фронту, і єдиного радянського фронту. І для цього аван
гард української радянської літератури — Всеукраїнська спілка
пролетарських письменників сьогодні кидає в маси заклик, кидає
гасло щодо організації федерації всіх радянських письменників.
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„Возвеличу малих отих рабів німих і на сторожі коло їх я поставлю
слово", це художнє слово пройшло великий шлях від Шевченка
до отамана Петлюри, до петлюрівського поета Миколи Шаповала,
що в часи занепаду української культури зовсім щось інше казав
про українське літературне слово. Цей безталанний поет отамана
Петлюри — Микола Шаповал зовсім не так розумів українську
культуру, зовсім інакше казав, ніж Шевченко: „Слабе ти україн
ське слово, нікчемне, раб тебе скалічив". Для такого поета як
Шаповал, на його думку, слово українське, художнє українське
слово, „нікчемне", некультурне,— це дійсно він його скалічив.
Багато пройшла шляхів українська література від Шевченка
до Шаповала. Буржуазні поети українські, українське художнє
слово, українську літературу звалили в якесь провалля, з якого
виходу не було, всі останні представники української буржуазної
письменности — Олесь, Винниченко, Чупринка — взялися за по
літику автоматично. Всі ці представники на сьогоднішній день
не можуть зватися представниками української національної
культури. На сьогоднішній день представництво українського
художнього слова бере на себе — не окремі буржуазні письменники,
не такі поети, як Микола Шаповал,— а наша партія.
Так, товариші, тепер через 10 р. ми можемо говорити, як про
факт, про існування вже не буржуазної, а радянської української
літератури, і як авангарду її — літератури пролетарської. 1 на
сьогоднішній день, дозвольте мені від імени найбільшої організації
Всеукраїнської спілки пролетарських письменників скласти при
вітання, а також нагадати про те, що література, літературні про
цеси в умовах радянської державности — це літературний фронт.
Клясова боротьба в умовах перехідної доби не зупиняється, а на
бирає нових форм, і клясова боротьба в межах радянської літера
тури також точиться, також провадиться. І кожний партійний
робітник, і не лише в столиці, повинен уміти цитувати Коцюбин
ського, і наше велике бажання, щоб і в Кобеляках і в Золотоноші
партактив умів цитувати Коцюбинського. Це має велике значіння
для нашої культурної боротьби, яку маємо ми на сьогоднішній
день. Треба знати, яких форм набирає і як проходить літературна
боротьба в царині радянської літератури, які є групи, за що вони
борються, які гасла висувають. І наша спілка пролетарських
письменників ставить собі завдання на літературному фронті
наблизити українське художнє слово до мас, писати не викрутасами,
не такими складними формами, що їх ніхто не розбирає, а писати
такими способами, складати таку літературу, щоб її розуміли,
щоб її любили, щоб нею цікавились робітники і селяни. Не можна
вимагати від читача, щоб він читав усяку макулятуру лише тому,
що він повинен читати, а треба, щоб він читав справжню літературу>
читав тцму, що він хоче читати, що його вона цікавить. Треба, щоб
література була такою, яка потрібна для читача, а для цього треба
зробити установку на певного читача. Досі такої установки не було.
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Я скажу більше, словами Івана Франка, відомого нашого поета по
передника Жовтневої революції, галичанина Івана Франка,який ко
лись писав, що ми ще не маємо літератури. Література повинна бути
централізованою, повинна мати якийсь культурний центр, політич
ний культурний центр, а цього в епоху Франка не було і не було літе
ратури; були лише окремі письменники, але правильноїорганізації
преси, правильної організаціїлітературнихгруп не було. Не було на
ції, не було держави, не було літературного центру, єдиної національ
ної української літератури, а такою є література радянська і її
основний аванґард — пролетарська література. Я вважаю за свій
обов’язок і мені доручила спілка наша звернути вашу увагу на літе
ратурний фронт, щодо боротьби, яка тут точиться. Треба на цьому
літературному фронті уміти відрізняти ворога явного, одвертого
і ворога прихованого. Тепер, в умовах перехідної доби, в умовах
українізації, є деяка частина міщан, дрібної буржуазії, що хотять
використати українізацію для своєї мети тут в літературі просу
вається націоналістичні тенденції, а навіть, на превеликий жаль,
це треба зазначити, що в деяких організаціях, які звуть себе орга
нізаціями пролетарської літератури, цей український дрібно
буржуазний націоналізм міщан українських, обивателів укра
їнських знаходить собі відбивання, коли на Україні деякі письмен
ники „Херсонщину“ хочуть приписати цілому Союзові, коли ро
блять з „Херсонщини" загальний символ усієї української дійсности безперспективно, безвідповідально—такі письменники лише
можуть шкодити справі пролетарської революції.
Застерігаючи вас, товариші, від таких пролетарських письмен
ників і таких організацій, ми кидаємо заклик взяти активну участь
у культурному процесі створення української жовтневої літератури
й зокрема — пролетарської літератури. І хай. товариші, цей з’їзд
буде початком швидкого темпу культурної революції на Україні,
хай наша українська культура, наша українська література буде
розгортатися не в дусі Бориса Грінченка, не в дусі Олеся й Винниченка, а в дусі нової української радянської культури, представ
ником якої є на сьогоднішній день наша українська пролетарська
спілка письменників. Наша спілка поставила собі завданням на
сучасний момент утворити єдину Всеукраїнську федерацію радян
ських письменників. Хоч і точиться боротьба, але радянська літе
ратура мусить себе протиставити літературі нерадянській, літе
ратурі анти - радянській. Не є секрет, що український фашизм, що
окопався в Галичині, заснувався у Львові і має свої газети й жур
нали, що він організує єдиний національний фронт. І от тепер в ук
раїнській літературі точиться боротьба за тенденції єдиного націо
нального фронту, і єдиного радянського фронту. І для цього аван
ґард української радянської літератури — Всеукраїнська спілка
пролетарських письменників сьогодні кидає в маси заклик, кидає
гасло щодо організації федерації всіх радянських письменників.
23 Десять років укр. літератури
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Багато пройшла шляхів українська література від Шевченка
до Шаповала. Буржуазні поети українські, українське художнє
слово, українську літературу звалили в якесь провалля, з якого
виходу не було, всі останні представники української буржуазної
письменносте — Олесь, Винниченко, Чупринка взялися за по
літику автоматично. Всі ці представники на сьогоднішній день
не можуть зватися представниками української національної
культури. На сьогоднішній день представництво українського
художнього слова бере на себе — не окремі буржуазні письменники,
не такі поети, як Микола Шаповал,— а наша партія.
Так, товариші, тепер через 10 р. ми можемо говорити, як про
факт, про існування вже не буржуазної, а радянської української
літератури, і як авангарду її — літератури пролетарської. І на
сьогоднішній день, дозвольте мені від імени найбільшої організації
Всеукраїнської спілки пролетарських письменників скласти при
вітання^ також нагадати про те, що література, літературні про
цеси в умовах радянської державносте — це літературний фронт.
Клясова боротьба в умовах перехідної доби не зупиняється, а на
бирає нових форм, і клясова боротьба в межах радянської літера
тури також точиться, також провадиться. І кожний партійний
робітник, і не лише в столиці, повинен уміти цитувати Коцюбин
ського, і наше велике бажання, щоб і в Кобеляках і в Золотоноші
партактив умів цитувати Коцюбинського. Це має велике значіння
для нашої культурної боротьби, яку маємо ми на сьогоднішній
день. Треба знати, яких форм набирає і як проходить літературна
ооротьба в царині радянської літератури, які є групи, за що вони
борються, які гасла висувають. І наша спілка пролетарських
письменників ставить собі завдання на літературному фронті
Українське художнє слово до мас, писати не викрутасами,
не такими складними формами, що їх ніхто не розбирає а писати
такими способами складати таку літературу,Рщоб Грозуміли,
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Я скажу більше, словами Івана Франка, відомого нашого поета, по
передника Жовтневої революції, галичанина Івана Франка,який ко
лись писав, що ми ще не маємо літератури. Література повинна бути
централізованою, повинна мати якийсь культурний центр, політич
ний культурний центр, а цього в епоху Франка не було і не було літе ратури; були лише окремі письменники, але правильної організації
преси, правильної організації літературних груп не було. Не було на
ції, не було держави, не було літературного центру, єдиної національ
ної української літератури, а такою є література радянська і її
основний аванґард — пролетарська література. Я вважаю за свій
обов’язок і мені доручила спілка наша звернути вашу увагу на літе
ратурний фронт, щодо боротьби, яка тут точиться. Треба на цьому
літературному фронті уміти відрізняти ворога явного, одвертого
і ворога прихованого. Тепер, в умовах перехідної доби, в умовах
українізації, є деяка частина міщан, дрібної буржуазії, що хотять
використати українізацію для своєї мети тут в літературі просу
вається націоналістичні тенденції, а навіть, на превеликий жаль,
це треба зазначити, що в деяких організаціях, які звуть себе орга
нізаціями пролетарської літератури, цей український дрібно
буржуазний націоналізм міщан українських, обивателів укра
їнських знаходить собі відбивання, коли на Україні деякі письмен
ники „Херсонщину“ хочуть приписати цілому Союзові, коли ро
блять з „Херсонщини" загальний символ усієї української дійсно
сте безперспективно, безвідповідально—такі письменники лише
можуть шкодити справі пролетарської революції.
Застерігаючи вас, товариші, від таких пролетарських письмен
ників і таких організацій, ми кидаємо заклик взяти активну участь
у культурному процесі створення української жовтневої літератури
й зокрема — пролетарської літератури. І хай. товариші, цей з’їзд
буде початком швидкого темпу культурної революції на Україні,
хай наша українська культура, наша українська література буде
розгортатися не в дусі Бориса Грінченка, не в дусі Олеся й Винничеика, а в дусі нової української радянської культури, представ
ником якої є на сьогоднішній день наша українська пролетарська
спілка письменників. Наша спілка поставила собі завданням на
сучасний момент утворити єдину Всеукраїнську федерацію радян
ських письменників. Хоч і точиться боротьба, але радянська літе
ратура мусить себе протиставити літературі нерадя^нській, літе
ратурі анти - радянській. Не є секрет, що український фашизм, що
окопався в Галичині, заснувався у Львові і має свої газети й жур
нали, що він організує єдиний національний фронт. І от тепер в ук
раїнській літературі точиться боротьба за тенденції єдиного націо
нального фронту, і єдиного радянського фронту. І для цього аван
гард української радянської літератури — Всеукраїнська спілка
пролетарських письменників сьогодні кидає в маси заклик, кидає
гасло щодо організації федерації всіх радянських письменників.
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Хай живе це гасло, хай живе воно в масах, хай
• ме а,.
тивну участь в усьому культурному процесі і партія іВІЗь
спілка пролетарських письменників буде новимХай Всеу^
.:ра?«сь^
етапом ні
до культурної революції!

5. ПЛУГ НА НОВОМУ ЕТАПІ

(„Десятий з’їзд комуністичної партії (більшовиків) України оп
листопада 1927 р. Стеногр. звіт КП(б)У.— 1928, ДВУ, ст. 466 — 43’7)
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Третього квітня минає п’ять років з дня заснування спілки
селянських письменників Плуг — перший ювілей цілої літератур
ної групи на Україні. Саме святкування цього ювілею перенесено
на 7 травня, коли в Харкові скликається черговий IV з’їзд членів
спілки. Тоді ж, очевидно, повніше буде освітлено в статтях її
діяльність і значіння в культурно - мистецькому русі. Тепер
обмежимося лише кількома загального характеру міркуваннями
з приводу самого ювілею, як такого.
Він майже сходиться з десятирічним ювілеєм радянської
преси, і тут мимоволі впадає в очі оця ріжниця чисел — 10 — 5.
Вона показує, як спізнився розвиток літератури, порівнюючи із
загальним революційним рухом, як література наша ще молода
і які великі вимоги ставить перед нею сучасність.
Ювілей Плуга — перший ювілей радянської революційної
літературної організації на Україні. Лише політика радвлади
могла довести до такого ювілею — революційно - селянських пись
менників. За старих часів вона була б десь у запіллі або геть да
леко за межами України, продовжувала б далі Шевченка, Франка,
Драгомаиова. Хоч як здається таке твердження голо - агітаційне,
його не можна оминути й не нагадати, що радянська Україна існує
лише десять років.
І знов — лише п’ять років існує революційна письменницька
організація, що склалася не з старих „готових“ письменників,
а з молоді, що щойно взялася за загальне вчення й разом із тим
за перші художні спроби. Це теж знаменна риса ювілею — це
ювілей нової радянської інтелігенції, тої інтелігенції, що прихо
дить з полів і заводів.
Вона ще не високої культурности. Власне, як культурність
розуміти: висококультурні англійці вважають за „святе діло"
давити чоботом на горло Китаю, що тягнеться до кращого культур
нішого життя. Хто з них культурніший?.Так само хто культур
ніший; ославлений від „графомана" початкуючий письменник,
що, голодаючи й не досипаючи, тягнеться до знання, до науки,
23*
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драматургії і користуються не меншим успіхом. Читач, в хатах'
читальнях у сельбудах теж уже знайомі добре з оповіданнями
плужан, і’вони мають почесне місце, на поличках радянських бібліотек витісняючи Кащенок та Грінченок із Запрньою. Пісні,
марші плужанські співаютьчервоноарміиці, школярі, комсомольці,
заміняючи дореволюційну пісню. Ще трохи
і інтелігент радян
ський, що потребує речей високої кваліфікації, великої художности, їх матиме від цієї революційної молоді.
Отже, ювілей — це одна з перемог молодої радянської інте
лігенції.
Чи є тут перемога і літературна, і мистецька? Чи ство
рено щось вище за попередні зразки, якісь нові форми, жанри
і т. ін.?
Ні. Цилі ані Плуг, ані взагалі нова українська література
похвалитися не може. Нові форми, нові жанри щойно творяться
й ще не набули викреслених рис. Нова покищо лише тематика.
Але ми стоїмо саме перед буйним розвитком радянської літератури,
коли молода художня сила разом із новим змістом дасть і нові ми
стецькі форми, початки яких уже видно й тепер.
Це те саме, що ми спостерігаємо в економіці, коли слідом за
періодом відбудови ступаємо в період реконструкції. Останнього року в літературі помічається захоплення старими „клясичними“ формами. Це ознака кінця періоду відбудови — „пуска
ється в оборот" рештки старого капіталу, опановується останнє
досягнення старої техніки. Далі неминуче мусить іти період ре
конструкції.
Це теж не можна не згадати підчас ювілею — досягнення
в справі опанування старою культурою. Вони великі в галузі
Аж вони™1 В хУД0Жній пР03Ч найменші — в галузі критики.
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письмр™Ю’.,^Єба відзн™ сталість організації революційного
тало певоптгНй° НЄ розгУбилось У тяжких умовах непу, не втрачїтдискусїю“пгтЛ * перспектив, не вважаючи навіть на гостру
найвищого директивдого^ргану ^°аїн°и.РЄ^УВаЛа НаВІТЬ ВТРУЧЗННЯ

маючи Тналііо пРтяпиНВМИ д^!йками підходимо до ювілею Плуга.
ХспекХмі,шпЛп^Ш °СШТЛИ™ його працю й перспективи,
у наступних статтях^™ революційно ' селянських письменників.
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Ця відповідь звучала так: Ми не повинні орієнтуватися ні
на „Европу", ні на „просвіту". Всю проблему поставлено непра
вильно, бо нема в запитанні найменування основного двигуна радян
ської культури, основного будівника соціялізму — пролетаріяту
з революційним селянством, що йде разом із ним.
Ми мусимо орієнтуватись насамперед на творчість робітників
і селян, їй допомагати в першу чергу розвиватися й засвоювати
собі гегемонію на культурно - мистецькому фронті, як і на всіх
інших.
Щож до „Европи" та „просвіти", тобто щодо відношення
нашого до різних шарів інтелігенції, ми мусимо найбільшу увагу
звертати на ті кола її, що найближче стоять до робітничо .селянських мас — це не значить „орієнтуватись" на неї.
Виходячи з цієї принципової установки, Плуг організував
свою літературно - громадську роботу й намагавсь переконати
товаришів, що іменували себе пролетарськими письменниками,
організувати свою працю по своїй лінії — обслуговування про
летарських мас — у такий самий спосіб.
Спосіб цей охрищено „масовізм", і в ньому диспутанти відшу
кували елементи упрощенства всупереч „академізмові", як названо
іншу течію — прихильників теорії „Европа".
Отже, Плуг мав рацію відкидати від себе обвинувачення в
прихильності до „просвітянства", разомі з тим щиро визначаючи,
що впливи просвітянської ідеології серед його членів, сільського
походження інтелігентів, не можуть не бути, що неминуче, і Плуг
вважає за свою основну мету, як сказано в першому параграфі
його статуту, із цими впливами боротися.
Водночас він закликав своїх опонентів визнати, що й на них
діють ворожі пролетаріятові ідеології і що, орієнтуючись на
„Европу", викидаючи таке гасло, ці товариші явно піддаються
цій ідеології, відходять від єдино - вірної, єдино - припустимої
орієнтації на творчість робітничої маси.
Так стояла справа з одною з основних політично - громад
ських проблем, висунутих у час „літдискусії". Плуг вважає, що
в даному разі він не схибив, чого не можна в повній мірі сказати,
звичайно; щодо інших моментів ідеологічної боротьби були,
певна річ, гріхи, і відповідні директивні органи у свій час зазна
чали це.
III
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радянської інтел’ оедакціях радянських часописівз°цихУелш°ент]в складалася й складається тепер переважна бії

ШІ"спиняючись на громадській ролі Плуга і аналізуючи Куль_
турні прагнення цієї групи радянської інтеліґеиці і, не можна .
минути її участи в так званій „літературній а по суті політично,
громадській дискусії, що точилась на Україні протягом дВох
останніх років.
•
.„
Не маючи змоги докладно спинятися тут на цій участі, згадаємо
лише перше питання, з якого, власне, і почалася .дискусія—перше політично - громадське гасло „Европа чи просвіта".
Цьому питанню присвячено цілі диспути (наприклад, в УАН—
з окремим виданням стенограми), цілі розділи окремих брошуо
(Хвильового, Гадзінського, Поліщука, Буревія і т. ін.), написано
десятки журнальних і газетних статтей (докладний покажчик ди
скусії, між іншим, тепер друкується в третьому альманаху Плуга).
Проблема „Европа чи просвіта" модифікувалася на всякий
спосіб, звужувалася й поширювалася,, переплутувалася з десят
ками інших проблем — літературних, громадських, політичних.
Кожний диспутант тлумачив її по „своєму образу и подобию",
додавав той чи інший присмак.
Але в своєму первісному вигляді, як його поставив тов. Хви
льовий і як відповідали йому плужани, ця проблема звучала так:'
„Европа чи просвіта" або' „Зеров чи Биковець", при чому під
прізвищем Зерова розумілося висококваліфіковану міську інте
лігенцію буржуазного походження, а під Биковцем—інтелігенцію
сільську, просвітянсько - куркулячого походження. Всю справу
в цілому ставилося так: на кого в нашому культурному русі нам,
радянській суспільності,, треба спиратися, на кого орієнтуватися,
маючи на увазі, що обидві ці категорії небезпечні певними ідеоло
гічними ухилами і до обидвох треба ставитися застережливо.
прим?У^ЛаР,ИХИЛЬ?ЇИКІп ”ЕвРопа“ була: „просвіта" для нас небез, ур авізована „Европа" нам корисніша—на неї треба
ЗК*
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Відмінність Плуга від усіх інших організацій, не виклю
чаючи навіть Молодняка, в тім , що склався був він із гурта молоді,
що лише хотіла бути письменниками й демонструвала пару віршів
десь у журналі (як от Панів, Сенченко — у „Шляхах Мистецтва")
чи газеті або теж у газеті (майже поспіль у „Селянській Правді")
побутовим нарисом, що лише недосвідчений читач міг назвати опо
віданням (як от Панчеві „Житні етюди").
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..кожному дано, і ми добре знаємо, скільки непорозумінь буває
з агітаторами й пропагандистами на селі. Не меншу трудність
становить інша задача селянського письменника — дати твори
з сільською тематикою для міського читача., що його це село мало
ків 1921 року, ™
завмерши на перших своїх і виступ,"
нее гВСТИГЛ|І
цікавить, мало для нього знайоме. А все це разом є служення ве
колективно вия
, ПлуГіРпевна річ, явився на довги/-5
ликій ідеї спілки робітників і селян, що на ній тримається й пере
магає радянська влада. Тим більше, значить, не доводиться такому
революційному ловгнй-™ ГзаТншиТлХинТ.?
„селописцеві" бути в „підготовчій клясі"—;навпаки, треба як«абуть/^ ї
найскорше сходити на вищі щаблі культурно - мистецького роз
Неологічних переконань"'
витку.
РаетГцей^ДерТод можнаНназвати підготовчою школою, за.’ чи з ха.
П’ять років плужанської праці для письменника надто неве
ликий термін, щоб говорити про ці вищі щаблі (правда, є серед
' 3:ага.льним,
так би мовити, курсом, після якого почалась диференціяція,
<11Д . плужан і такі, що мають двадцятирічний літературний стаж:
Тилі
більше, що утворилися інші організації, відмінні від Плуга,
Загул, Будяк, Алешко та інші). В цьому розумінні вся наша пожовтнева література перебуває в підготовчій школі, вся вона ще
Так плужани поповнили 1923 — 24 р. р. Гарт, потім Вапліте
мріє про великі повісті й романи (про це доводилось мені вже
де. тепер колишні плужани складають добру четвертину, спілку'
писати в статті „Романоманія").
письменників Західньої України, де плужани майже всі, на три
І ріжницяміжтим, хто називає себе „академіками“або „справж
чверті Молодняк, мало не на половину теперішній ВУСПП, окремі
німи письменниками'4, і тими, хто задовольняється просто з
плужани пристали до київського Марсу, один, Коляда, тяжить
назви „письменник" або „початкуючого" письменника, невелика,
до футуристів. Отже нема революційної літературної організації
,а ще два-три роки — і вона зітреться; молодші доженуть старших,
на Україні, що не мала б у своєму складі колишніх плужан. І в
і з - поміж усіх їх вирізняться особливо талановиті улюбленці
той самий час Плуг лишається численною організацією (понад
читацьких мас.
100 членів), серед яких чимало є „справжніх" письменників,
Та вже й тепер, коли поетів напала своєрідна „сонетоманія"—
тобто товаришів, що здобули собі літературне ім’я в читацьких
масах.
цілком природне, на мою думку, бажання опанувати найскладніші
форми старого мистецтва, після чого неминуче мусить іти етап
Отож ці організаційні пертурбації і зміни створили надовго
творення
нового, своїх форм,— коли на сонетах вправляються
таке вражіння (навіть В. Дорошкевич цьому піддався, пишучи
всі течії від неоклясиків до футуриста Бажана (М. Семенко дурно
в новому виданні „Історіїукраїнської літератури", що Плуг пере
з цього сміється в „Зустрічі трьох", бо й за ним був гріх — вінок
творився власне на літстудію), ніби й надалі буде так: ітимуть ма
сонетів, не дуже то, щоправда, до справжнього вінка подібний),
лописьменні селяни в Плуг із клунками віршів, тут вони оговту
то
й тут спроба прилуцького плужанина О. Ведміцького в збір
ються, шліфуються, „виводяться в світ"— і гайда на „вищий
ничку
„Шумить тополя" заслуговує на певну увагу і в усякому
щабель": кудись у Вапліте тощо.
разі
не
належить до перших спроб так званих „початкуючих",
Невірний погляд. Коли говорити про Плуг у майбутньому,,
яким
про
вінки сонетів, власне, і мріяти не дозволяється. Так само
як спілку революційно - селянських письменників, тоді можна
повість плужанина А. Головка „Бур’ян", хоч би які хиби в ній
прикладати (і то далеко не для всіх її членів) назву підготовчої
вишукувати, є один із перших великих творів у пожовтневій
школи лише в розрізі'ідеологічному.
літературі з широкою й безперечно художньою розробкою теми.
Але ж повне безглуздя казати, що селянський письменник
Таких прикладів можна вишукати не один, і всі вони свідчать,
нижчии у своїй Літературно - художній вартості від письменника
що впертою працею плужани твердо йдуть на той шлях, що вони
™ГпіН^0Г° найменування, що, коли він є селянський письмен
його намітили п’ять років тому — стати міцною організацією ре
на рі’тГ ^бГаЄ в як,ись п,<от°вчій клясі. Ми б сказали інакше,
волюційно - селянських письменників, групою кваліфікованих май
атпТ^Пр0™ЄЖ: бу™ спРавжнім революційно - селянстрів - селописців (що не виключає, звичайно, і інших тем, а ха
рактеризує основний напрям творчости всієї групи й кожного
чХ«£Іа
є ^задоволенні
з її членів).
Це не значить, що Плуг має зректися праці з письменницькими
резервами, облишити допомогу молоді, але цю працю, звичайно,
Р
р кою ідеологією, а не селянською. Це, як кажуть,
вестиметься іншими методами, ніж це було на початку жовтневого

обізвав Плуг Гр. Косинка
Оформивши себе р
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у сталу організацію (попеле
У
-я пролетарських г- -Р ДНї1к1‘
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літературного руху, коли треба було мати сотні званих
шились одиниці вибраних.
’
Не зречеться Плуг і суто громадської праці, щ0
вадив усі п’ять років свого існування, лише шукатиме й *
відповідних до сучасносги форм.
Для
Такі перспективи перед Плугом, перспективи, як
н
як
зовсім не підготовчої школи, порівнюючи із шляхами, щ0
намічають інші літорганізації, а разом із ними — теми ігЛ Ч
чої школи для створення буйної української пролетарські0^*
пятілта
мой£мтих.лгл віримо
піпимл —
МА7ТЯ ПРіглт
КОї
.
ратури майбутнього,
— недалекого.
с ПилипенКо
(„Культура і Побут",
додаток до „Вістей", 1927, № 13, 14)
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6. ФУТУРИСТИ НА НОВОМУ ЕТАПІ

і

ЗУСТРІЧ НА ПЕРЕХРЕСНІЙ СТАНЦІЇ
РОЗМОВА ТРЬОХ
Перехресна станція. Рівні й блискучі рейки колій ведуть
подорожніх у всі кінці. Тут відбулась зустріч трьох, що їхні
колії нарешті знову зійшлися на цій станції.
Там, де колія веде вперед, на грані стиків блищить зеленим
■огником семафору майбутнє. Його поставлено на межі доріг та
націй; і лише хоробрі сміливці відважуються вийти за його зеле
ний огонь, бо там починається майбутнє.
Його встановили сміливі коиквістадори - піонери, як ре
кордний кордон для всіх подорожніх.
З того часу минуло кілька років; і масло в лямпах семафору
вже майже вигоріло, але він ще жеврів зеленим огником. Багато
подорожніх дивилися на цей зелений огонь, та їхні дороги зде
більшого вели назад. Коиквістадори, що запалили його, роз’їхалися
праворуч і ліворуч, проте огонь не погасав. Вони поїхали на роз
відку, їм треба було заглибитись у сучасне, щоб у ньому знайти
засоби посуватися в майбутнє.
І от сьогодні, на цій перехресній станції, троє з них зустрілися
знов. Один з них, що обличчя його вміщало в собі риси всіх націй
та рас, що його волосся було чорне, як вугілля шахт, а очі блищали
огнем татарських ватр, скитських огнищ та юпітерами європей
ських ательє, а кожний сторонній подорожній подумав би, що він
з Патагонії, перший вийшов на колію, що вела вперед, і подивився
на обрій, де далеко жеврів зелений огонь семафору...
Цей перший, що від нього пахло морем і далекими шляхами,
які перерізують сучасність, попихкав своєю люлькою і задово
лено промовив:
— Горить!..
Другий, що стояв поблизу й показував рукою в далечінь, чиє
обличчя й постать нагадували задумливого мандрівника футуропрерій, з докором відповів:
— Хіба я не попереджав?..
1 третій, що великими пальцями правої й лівої руки звужував
собі очі, бо він був трохи короткозорий, з породи довгоголових,
і що блукав по нетрях провінції, ніби не ймучи віри собі самому,
здивовано промовив:
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пальцем У ■’'■■■•“ КіХвугіллямпаровознихтопокІуКорио..
Запахло пивом ітютю , у агатьох станціях нашої країни
Так пахне
погейкуючи па попи, рною
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_Ай справді
обличчями один до одного
І всі троє повернулись оол;
нувши
У - руки,
Це ти,Промовили
семенко!..
__ Це ти, Шкурупіи..— Ти, Бажав!..

• ««’»■““ “>™Р'

воли>'п?дво’
—
.-ісь X»
притульких’’“™”“'Р’„пх КОПІЯХ стоки Є«пе
семафори. д«
ле
»
Л
о У цей
( в потягах нашої літератури, с~
-л один із
люблять зайцями їздити е
так
літератури,
гроші на підручники версифікації
—
економлячи
• та не жалкуючи
горілки для голови сільського комнезаму,
щоб узяти їх на г~
пляшку '
Про безпечне соціяльне походження, де б^на
і собі посвідку
батьки?" не стояла відповідь: „попівський син".
Гак
запитання
„хто ваші
м“
о’, цей „заєць
з ідеологічних міркувань" підсунув би:
— Ваш семафор — вказівка на коротший
чого кафе.
ї
шлях до найближТа цього не сталося.
І третій продовжував:
— Правда, в тих формулах, що за допомогою їх ми роки тому
намагалися прокласти нову залізницю в майбутнє, було альґебри
й логаритмів не менше, ніж у розрахунках інженера - будівника,,
але що з того? Найстаранніші й найпильніші бажання довести,,
ніби 2x2=5, не завжди бувають виправдані.
— Ти^став больно розумний,— сказав перший, пихкаючи
люлькою й дбайливо псуючи українську мову,— це од тих неро
зумних тинів, які ти перелазив за час нашої розлуки. Цей розум
дала тобі відсталість, яка оточує нашу базу, і куди ви.— він звер
нувся до другого, що задивився на жовтий дим над шклянками
пива, мріючи про веселих дівчат і примхливі рими,— куди ви
обоє після вашої зради повтікали. Це —на користь, бо можна
и підождати, не все за раз, і коли б ми не зустрілись, то все одноД’™?1 1деї’.нашої культурної формації відбулася б у ЦІ»
же КІЛЬКОСТІ, хоч і з другими прізвищами.
ПР нГ ^иТйНартпП'Д0ЖДаТИ? Гм’ чи не значить це, бува, що папір,
де на одній сторінці виведені чіткі, мов гільйотина формули
сХИіошСпТоом^ХЄба ПЄРевеРнУ™, а на другомубо^йо^напиі ообивРтакРале ти «р
ЛЬ 1 Любов на міській панелі? Ти робиш
і рооив так, але ти не хочеш признатися...
364

— Хто його примусить признатися? —промовив ДРУГИЙПатентовані слідчі в літературі, що мають мандат на це (від кого?)
і горду назву „критики", не змогли притиснути його до стінки
Ох! Я люблю критиків, як алігатор любить пташинку, що колу
пається в його зубах...
у
— Хо! — чи здивувався, чи підтвердив перший.
— Так,— сказав третій,— наші критики нагадують мені дядюшок із села, що по обіді голосно гикнуть і промовлять до своєї
огрядної жінки—„оце мені подобається, а оце не подобається".
Між іншим, їхні шлунки зовсім не перетравлюють нерозжованої їжі. В них є щось від деґенерата й щось від бугая. Цікава
помісь!
— їх можна клясифікувати,— підхопив другий: — в одних —
довгі вуса й довге перо, що, мов мітла в руках в опудала, може
лякати лише горобців; другі лисі й на голові й на душі; треті —
без усів і без лисини, та в них немає зубів і вони можуть споживати
лише солоденьку юшку, куди накришено трохи „революції" та
повстань, більше для вигляду, ніж для користи. От!
Перший випустив од задоволення велике пасмо диму із своєї
люльки, очі йому повужчали ще більше, але він нічого не сказав.
— Вони, більшість в усякому разі, клянуться бородою Мар
кса,— мовив третій.— Моторні парикмахери! Марксову бороду
кожен з них зачісує собі до вподоби. Від цього Маркс в одних
нагадує Софокла, в других — романтичного панича, в третіх —
нашого шановного Тараса, в четвертих — неголеного дядька з Кибинець, у багатьох він є копія їх самих. Загадкова ситуація—де ж
справжній Маркс?
— А комплект „Плужанина"?!— писнув би „літературний
заєць", коли б підійшов у цю мить. Але не було його, і розмова
тривала далі.
— Характерно,— сказав другий,— що захсвоєю власною пи
хою вони нічого не бачать. Вони лише з великою охотою сваряться
один з одним.
_ Чого вас так заїдають критики? Беріть приклад з мене,—
промовив нарешті перший.—З самого початку треба плюнути
критикові межі очі, щоб не ждати від нього того, чого він по своїй
природі не може дати. Тоді ждіть сподіваного, а то ви все, мов
якийсь актор од рецензента, ждете несподіваного. Це застрахує
від того, щоб ждати якоїсь допомоги від людей, які мусять бути
розумніші од вас, а де ж вони візьмуться, ці розумніші од нас
люди? Ждіть допомоги й корективів від індустріялізації...
— Значить, пульс сучасности?!.— глибокодумно промимрив
другий.
— Його шукати? — запитав третій.— Я не хочу нічого шу
кати, хоча останнє дуже вигідно, зручно., безтурботно й навіть
приємно. Можливо, що я не намагатимусь всидіти на теплих
подушках заялозеної лірики, і речі мої перестануть нагадувати
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„Камена'.
та Крізь бурю й сніг" наче накрохмалені в добрій пральні,
зав ’тоді другий і подивився на першого, що колупав нігтем глибші
чорне дносвоєї люльки,- Хіба ти розшукаєш у цих поемах пуд
нашої житгєрадосности, хіба ти відчуєш у них подих сві^
Св,’>КОГ(
В1ТРПобожна старушенція, заховавши в облізе х
свого мер3.
ликуватого носа, іде крізь бурю и сніг. Хіоа ні хутро
і
1
насправді
ронено там ходити, і чхати, і сякати носа .
забоНі! Навіщо ця задхлість, мов пліснявість г.«.
папірусів
ниці Тутанхкомона? Вони приваблюють теое формою?
Т; З гроб/а
, молодь, іазадущ.
лива їхня форма. Вона, як
у
зашморга,
втягає
як у зашморга, втягає молодь, іі тоді
тоді виходять з неї дідусі з молоком на вустах і з
і
з
старечим
серцем.
— Я не фанатик сонету,— чіплявся са
за цю фразу третій.—
Я люблю добрий і розумний вірш. Я не вірю,
що в поета мозок
мусить бути схожий на драглі.
— Ти починаєш говорити про поетів,— сказав
верто позіхнув.— Ох, нудно ж. Крім своїх віршів,і перший і од
читаю.
, ні одного не
Перший підвівся і, склавши ноги свої, мов ножиці, кинув:
— Справді. Краще, ніж читати одноманітне сосюкання сосюр
з
маленької літери або видушувати поезію з тичининських поетич
них сопляків, розгорнути Пушкіна або Шевченка, але, на жаль,
я їх перечитав, коли ще був у першій клясі підготовчої школи.
ще був у консервами.
першій
Не можна хронічно годуватися
„Укрнархарч", і той
дає часом свіжі котлети, а як же тоді бути літературі?
Другий захопився, він мить .прислухався до тих нечутних
і невидних зворушень, що відбувалися в сірій корці його мозку,
потім голосно і дзвінко промовив:
НІК0ЛИ.Я не розгорну СВІЖОЇ КНИЖКИ ЯКОГОСЬ
неспппіпямпгл
невже ніколи не знайду на якійсь із сторінок
ЩО безліч ППИРМНиуН0Г°’ Н0В0Г0.ВІРШу нової і незнаної досі руки,
в ньому? Р
1Х новин’ надій ’ несподіванок буде заховано
хи^енько зРо°ми™губи:СВ°‘ В'Д °АН0Г° 3 бесідників д0 ДРУГОГО
І
.1 свої від одного .
— Мати надію на —
Мати надію на долю — випадок — значить
г
надіюмати
на над
долю,
значить мати надію мати«ша.
■
на бога —значить спродати
на
бога.
Мати
надію
ською мовою, піти до відомого свої штани, купити біблію УкРа 0
бібліюпроукраїнпоета Вишневого ...і
(довідки
ць
366
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поета можеш дістати в Миші Ялового) і вивчити на зубок літуогію
Чудова перспектива: сидіти біля моря й чекати на генія ( Нєнжр
Україна свого Моїсея" і т. д., і т. д„ і т. д. „Не може ж так
буть і т. д., і т. д., і т. д.,... Ану, далі за сонети! —кинув він
до третього.
— Сонет — це не спадщина дурнів,— випалив третій, що
вже п’ять хвилин тому вигадав цей афоризм і чекав лише на зруч
ний випадок,—в випробований, перевірений, вдосконалений .і,
не помилюся, коли скажу,— вірний на 961/20/0 засіб пролізти за
жилетку людей. Отже, коли й тепер поезія — річ не марна й не
непотрібна, то і вдосконалений засіб її — не витребенька профе
сорів. Потрібен добрий вірш, добрий вірш радянської України,
а тому: важливі не запередження, а досягнення. Я люблю...
— Ну, і люби собі, пожалуста! Можеш любити —це є твоя
,,культурна" база, ґрунт твого власного творчого пуза...— перебив
його перший.
Третій не вгамувався і перебив першого:
— Я люблю браму Заборовського й Дніпрельстан. Я люблю
органічну, міцну й не фалшовану культуру. Таку культуру Укра
їна знала лише одну: культуру феодалізму, культуру Мазепи,
знатиме вона й другу: культуру пролетаріяту, культуру соцбуду.
Куркульське селянство, що заповняло прогалини, не здатне тво
рити культури, воно здатне дати лише потенцію культури: „на
родне мистецтво". Запаморочені проклятим просвітянством XIX
віку, що зросло на цьому самому „народньому мистецтві", ми
забули про раніші віки культури й діла.
— Нарбут? — раптово запитав другий, в глибині своїй десь
хутко - хутко перебравши нитки тонких і складних інтуїцій зв’я
завши їх у вузол: в слово „Нарбут".
— Так, Нарбут, що був пасеїстичним, а міг бути найреволюційнішим графиком України. Йому завадила смерть. Він знав
джерело. Брама Заборовського, колишній розпис Печерської
Лаври, Тарасевич і Зубрицький, ікона Самойловича, Чернігівські
кути— невичерпне і творче джерело. Той складний комплекс
з географічних, економічних і соціяльно - історичних передумов,
що зветься Україна, сам нап’ється ще раз і всьому людству дасть
пити з того джерела, профільтрувавши й очистивши воду...
Перший не стерпів і остаточно перервав:
— Можеш любити. Але, повторюю, хай це буде лише твоєю
„культурною" базою, ґрунтом твого власного творчого пуза.
У кожного є це пузо, та не витікає зві дци, що треба впадати в стиліза
цію, реставрацію, ворушити старе барахло, перегортати його й пе
рекладати. Проте, все це зумовлює твою творчу індивідуальність.
Од безтворчої потенції або, що те саме, од творчої імпотенції всі
твої сонети й стилізації під скитів. Це твій занепад, як культурного
творця, це твоя індивідуальна справа; не роби з цього якоїсь
позиції, дивись на це, як на шляхи твого особистого творчого
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ми кожен
зокрема
спадання (ти гадаєш піпнесення).
п д■
' пику,
зійшовшись^/.--.
• відповідаємо за свою лі Р Р '
знайти якесь середи//‘СДАІІ
0’’’І , ?і
обмірковуючи
ВЗ» ІУн'аш0, гру„к„.
•»,.
метичне, ЩО буде за хр ое
вигукнув друГий.— Спільне Рр,
- Тан^об’єктивне, свідоме знання того, що таке нащ
знаннг‘ Р°®°ти’щоб він діявтак, як хоче майстер. СпіІ
ріяліякоруду
Жовтень. Для нього ми робимо.
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Жовтаеві! „ спробує! _ з ^захованою іронією пробурмотів перщий

л

форми мистецтва, в тисячу разів впливовіші, міцніші и величніші
за давні. Я перестав вірити, що завтра або позавтра замість камер
ного кешенькового, свійського мистецтва (свійська худоба!)
прийде нове мистецтво юрби, площ, демонстрацій 1 штурмів. Жда
ти—так ждати,—сказав я і почав лоскотати собі ніздрі соло
минкою. Але за таким приємним ділом я не забуваю про ненависть.
Я ненавиджу... Перераховувати, що я ненавиджу?
— Перераховуй, коли це не буде надто довго,— сказав пер
ший і запалив свою люльку, що була загасла.
— Я ненавиджу кобеняк хазяйновитого дядька, я ненавиджу
туган - баранівську кооперацію, я ненавиджу хуторянські маштаби, я ненавиджу УНР, що з хуторянства логічно витікає.
Потім ще — вишивану сорочку, пасіку, „Просвіту" (байдуже
якого кольору), письменника Грінченка, оцю українську Чарскую
в матні та вишиваній сорочці, автокефальну церкву...
— Гм!., в ненависті ми теж можемо зійтися! — сказав другий,
а перший тоді встав і виголосив таку промову:
— Невідомо, що дасть нам ця зустріч. Можливо, що нас
буде більше. Але зараз треба яскраво виявити себе на кілька років
^організовано йти вперед, не давати завмирати тим творчим ком
бінаціям, які постають у наших жвавих, живих і безконкурентних
головах. Ми постоїмо біля Семафору, але мені здається, що в май
бутнє таки дійсно один шлях, і всі стають у чергу біля СемафоруВи ж знаєте добре, що ми всетаки перші, і всі ті, що підуть за
нами перші. Треба висадити наш десант на цьому безнадійно -

на власне самоз’їдення березі. Треба
й показувати,
як
вносит/ ?пе[ггпиШЩИСа-ДИМ0 десант і підемо українськими
преріями
ті Індустоіяльні няп5яЦІЮ на хутори й перешкоджати знищувати
Невже подібними
ЯК1 ми пРинесли в українську культурувидряпавшись Н гТЛ ° Д° ™Х СтаРих поетичних калош, ЩО.
революційне'МОПЄ X/стичного багна, вибралися на широке
поточну™"
Р
У ДН° тут “вагаються не захлинутися і не
368

Після патетичної й голосної промови, передихнувши тоохи
сказав раптом перший:
н
— А чи чули ви про останню літературну подію?
— У городі бузина? — вирячив очі третій.
— Ні, у городі Харкові—нова літорганізація,— поважно
промовив перший.— На установчих зборах після промови осново
положника, ідеолога і критика, коли на всі лопатки остаточно
були покладені всі вороги, коли шляхи до революційної літера
тури цілком були розчищені, коли знову дим пожеж і боїв мусів
розлягтися над літературними нивами, коли останню цеглину
вкладено в підмурівок соціялістичної культури і останній кілок
осиковий убито в могилу „тих, що по той бік", тоді спинився про
мовець, обвів очима потомлену в пень авдиторію свою, і сказав:—
„Я скінчив. Чи є в кого якісь питання?" І підвелася тоді над
юрбою худенька й волохата рука, стискаючи новенький членський .
квиток, і хрипкенький голосок запитав: —„А чи скоро будуть вида
вати обмундированіє?"
Понуро схилили голову троє. „Чижило жить на єтом свєтє,
господа!"—як сказав наш земляк Коля Гоголь.
— Що? — встало тверде волосся першого дибки.— Унивать?
— Ні!..— Ні!..— поклялася решта.
Перший, заспокоївшись, продовжував:
— Пошукаємо хлопців, що з нами підуть, дехто сам пристане.
Там, у Харкові, десь запрезидентився Шпол, треба витягти його
до Семафору. Сил наших досить, щоб розпочати рух. Треба вивести
культуру з того бездарного самозадоволення, в яке вона зараз
попала. Коли вже комусь треба гуртуватися, то хай собі гурту- .
ються, але вже за принципом якости і за творчою психікою, а не
під гаслом „український письменник". Треба знову йти до „ізмів",
а не до „рідної хати, де мир і тишина".
— Де це „мир і тишина"? Співробітництво потрібне! От у
Вапліте...— крикнув другий.
— У Вапліте? О, там: біб 1-е-1а раззе, ЬаЬа Гоп Ьіе, запі
рап 8іІ ігез а-§е но ргіуе! — як кажуть французи.
— Ох, упрів Яловий, добре ж таки попрів!—зідхнув третій.
__ Треба виходити на широкий шлях світових творчих за
вдань, а не грузнути в своїй юшці,—скрикнув перший—Треба
позбутися провінції, яка знову починає огортати нас своїми трух
лими тротуарами й підсліпкуватими гасовими ліхтарями. Інакше
ми, не провінціяли, задохнемося або втечемо. Тікати нікуди, зна
чить висаджуй десант!— Полоскочимо пузо літературних самозадоволених куркулів. Хай знову блисне полум’я самовідданих
конквістадорів, що йдуть до комуністичного майбутнього не за
страх, а за совість!
— Так, значить, десант?
— Дайош? —Десант!!!
— Дайош!
24 Десять років укр. літератури
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Ми були там,
там ми є,
там ми будемо.
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ПЛЯТФОРМА Й ОТОЧЕННЯ лівих

Нова Генерація"-Орган лівої формації української культури.
— Ваше обличчя?
і
— Ваші завдання?
— Ваша платформа?
Ми кажемо: ми маємо
цілком певне обличчя. Ви не переплутаєте нас ні з ким шшим.
Наш журнал УКРЛІФ’у не є початок,—він є п родовж е н н я:
„Семафор у майбутнє ,
„Катафалк мистецтва",
„Гонг Комункульту",
„Бумеранг" і ін.
Позиція лівої формації в цілому її процесі декому може й не
ясна, наче суперечна (в наших складних обставинах + низький
культурний рівень відсталої країни), але вона є
найвикристалізованіиіа мистецька позиція нашого часу в своєму
глибокому й логічно окресленому змісті, починаючи від наївно
го кверо - футуризму, через безглуздо осміяний, а потім викори
станий і звульгаризований панфутуризм і Комункульт — і до
..Нової Генерації".
Глибокою траншеєю на полі боїв за
комуністичну культуру
ми просували вперед свою роботу. Ми проводили її крізь
неуцтво й провінціяльну слину жартів або обурення, через мов
чання й боягузтво „друзів",—
ми посували свою збройну валку з гармат, кінноти й аероплянів аж до сьогодні, коли ми регулярним журналом своїм „Но
вою Генерацією приєднуємо партизанські сили лівого фронту на
Україні до армії робітників
с
соціялістичного будівництва.
удемо думати, що скінчилися бої за територію, за пляцдарм’
за визнання де - юре.
н н
-ЮТ Лпаїн^- нарочите нерозуміння нас. Наш лівий фронт моло
дої української культури там, де
де йде
йде клясова
клясова боротьба,
бопотьбя. боротьба
боротьба
за комунізм^
комунізм
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індустріялізація,
раціоналізація —
з неї виходить і нею живиться наша творча, будівнича, пропаґаторська робота, ідеологічно зв’язана з політичними завданнями
комуністичної партії.
Наше оточення — пролетаріят.
Десять років Жовтневої революції — багато десятиріч повіль
ного процесу. Нові шари людства видобуває життя з своїх надр.
Нова інтернаціональна раса
шикує свої лави з вулькану безмежних нашарувань СРСР.
Триває далі переходова доба — і все ж до комунізму!
Але багато тих, що були зневолені йти в переможному поході
Революції. Тепер вони виглядають того темного завулку, куди
можна було б непомітно юркнути.
Ми говоримо про тих, що колись „прийняли" революцію,
перетравивши нове на швидку руку,— про
Занепадників
що зневірилися в ній. бо „прийняли" її гасла, її порив і її романтику
і спіткнулися об її систематику.
Вилазять минулі гріхи — а скільки було революційних фраз
і „універсалів" до пролетаріяту! Революція пред’являє тепер свої
рахунки й вимагає
Назад аванси.
Переходова доба до комунізму через соціялістичне будів
ництво в культурі й житті триває далі.
Ми хочемо
вирівняти здорові культурні процеси
рішучим усуненням занепадницьких настроїв.
Коли здача позицій у соціялістичному будівництві знаменує
собою політичну капітуляцію, то здача позицій соціялістичної
культури приводить у сутички національної обмежености.
Коли великодержавний шовінізм є шовінізм абсолютний, а
„колоніяльний" шовінізм є лише шовінізм функціональний, то
великодержавний шовінізм за радянського розв’язання національної
проблеми можна перебороти радянськими .способами, „колоніяль
ний" же шовінізм
неминуче випадає з радянської системи.
переходячи в іншу політичну систему, в систему антирадянську.
От чому ми боремося з хвильовизмом, що по інерції ще зараз
дише і в такій організації, як Вапліте.
Хвильовизм проходив під знаком абстрактної змички України
з „европами", з медіумом—„неоклясики" й теорією — „азіятський ренесанс", що являє собою передусім велике дилетантство
й хуторянський еклектизм.
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такі „европи". А ^И. "одільськими европами!
Геть з кам янець. п Д
їнської культури, що стоїть м
°СЬ ЧОиМпеоЛспеетиФві комунізму, може бути лише інтерна £
засадах і в перспективі
л
__
мистецтво для лівп

і

нерацію, а політично
В ФАШИЗМ.
.
НашГ'ча'с^характеризуються величезною плутаниною Тра.
дииій звичай смаків. Багато з них пережило свій в.к, але в Наші
неусталені щодо мистецьких шляхів часи, за загального уПр0.
щеУнства й низького культурного рівня, часто - густо цей переплу.
таний пооцес узагальнюється з політичних м.ркувань, не даючи
процесові знайти ті щілини диференціяції, яка відкине гниле й
синтезує здорове.
Це приводить до того, що в угрупованнях пролетарського способу організування процесів, які переходять через найбільший
контроль, дуже часто спостеоігається іноді просто контр - рево
люційний своїми наслідками зміст.
У нас в УСРР це буває,тоді, коли „пролетарські" критики
почувають себе „виразниками опінії пролетарської громадськосте",
іменем пролетаріяту, не маючи ніякого керівництва 'з боку тієї
літорганізації, членами якої вони є, часто - густо спираючись лише
на своє міщанське пузо, починають аналізувати й „критикувати*1 {
„во славу комунізмові", якому вони роблять ведмежу послугу.
Це буває й тоді, коли „пролетарський письменник", підпертий
„пролетарським критиком", усяке „створене" своє оповідання чи
вірш, без якогось стримного центру, підносить як „пролетарську
творчість".
Отже,
треба викривати безпринципність і неуцтво, щоб не втирати
один одному очків, щоб не було непорозумінь на революційному
фронті, щоб відмежувати контр - революційне „пролетарське" й
розібрати, де ліве під правизною й праве під лівизною.
Треба оголяти процеси, як оголяють їх речі. Треба скеровувати
процеси в певному напрямі.
От чому ми
■
за ВУСПП, за МОЛОДНЯК, за березіль
БЕРЕЗІЛЬ
принципово, як за своїх союзників у боротьбі. Але ми також
задиференціяцію процесів,

“Тякі’Е™ ФЕЦІЯЦІЮ ’» “«"»•
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Ми хочемо, щоб наш журнал „Нова Генерація" був журнал
напрямковии і в цьому розумінні — журнал принципіяльний, який
чіткою лінією допомагатиме диференціяції сучасного процесу куль
тури на Україні, в пляні ідеологічних вимог інтернаціональної
установки на комунізм.
Ми проти аморфности й еклектизму, бо вони є велике гальмо
економного просування до комуністичної культури.
„Нова Генерація", як і весь процес розвитку лівого руху,
має й буде оберігати свою мистецьку концепцію, що спирається на
Універсальну установку
в справі організації й взаємовпливу культури, мистецтва
й побуту (життя).
Така універсальна установка завжди перешкоджала нам роз
чинятися й розпливатися в оточенні — вона поєднувала наші гасла
з нашою практикою й нашою боротьбою.
От чому ми завжди маємо своє обличчя, от чому ми ніколи не
втратимо перспективи.
„Нова Генерація" мусить об’єднати ті ліві сили на Україні,
що виявилися й кваліфікувалися в цьому пляні, і мусить викристалізувати далі лівий рух пролетарських країн.
Але вона відкине тих „лівих", з якими їй не по руці,— вуль
гаризаторів лівої ідеї й практики, лівих хуторян, що заспокоїлися
на свойому лівому хуторку з уже покинутими лівими гаслами,
поки хвиля скине їх до того центру, до якого вони об’єктивно
тяжать,— до фашизму.
Ліва тенденція глибоко увійшла в будівничий процес соціялістичної культури, але, не маючи свого регулярного органу, несконцентрувала своїх сил—і ця розпорошеність б’є по лівому рухові.
Отже,
концентрація лівих сил на засадах кому
ністичної ідеології під політичним керів
ництвом комуністичної партії —
наше завдання.
Ліва формація, стоячи на межі мистецтва й життя, творчости
й будівництва, мусить позначати свій рішучий вплив на всіх ділян
ках культури, скеровуючи її в культуру союзу боротьби й будів
ництва міжнароднього пролетаріяту.
Реалізація гасел лівого руху на Україні, як і скрізь, після
необхідних аероплянних наскоків деструкції й експериментальної
лябораторної роботи технічного винахідництва, вимагає мирного
застосовання їх у всій практиці соціялістичної культури.
Поезія, малярство, театр — ось аванґард, могутні наукові
й військові лябораторії, які створили асортимент досконалих
чинників нового соціялістичного виховання й нових соціялістичних
зразків.
З них пішли сучасні методи фабричного оформлення й раціо
налізації нової психіки, побуту, будування міст.
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Ліве кіно, Ліве ?™®'^обхі’дного експериментального'й^и*1* '
ЛІВОГО фронту, ЯКІ П1^Я
у нове життя Й нове будівниці'
хідницького етапу ^'^их читачів.
НИЦт»«
КС
олиННдляСЛкваліфікованих мистців і самих себе ми є
мистецтва із ™
своїми
лабораторіями«»и «У
експеримент^'
’побітники
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нової психіки, нової зростаючої людини., нової раси.
. ;
Наші читачі, нсгруктори універсальної культурно! установки
мусять просувати разом із нами нов. засади и принципи . бути коні
денсатором тієї
культурної революції,
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МІРКУВАННЯ ПРО ТЕ, ЧИМ ШКІДЛИВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
НАЦІОНАЛІЗМ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ АБО ЧИМ
КОРИСНИЙ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМ ДЛЯ НЕЇ Ж

яка відбувається на наїш» °^Ор()ТЬБу , БУдІВНицтВо
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наш журнал.
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(1927, журн. „Нова Ґенерація",
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Про ці питання можна говорити багато й довго, а ми будемо
говорити мало й коротко. Можна було б почати з екскурсів полі
тико - економічних чи просто політичних, а також з цитатами й
„іЬіб’ами", а ми будемо говорити просто, конкретно, близькими
нам, хоч би літераторам, фактами, без цитат з Маркса, Плеханова,
Леніна й без „іЬіб’ів". Чим нам, цебто „українцям", шкідливий
наш український націоналізм чи шовінізм? Тим, що він приводить
нас неминуче, всякими тектонічними й невидними для ока, про
цесами — до хуторянства й малоросіянства, цебто замикає нас
в область провінціяльних інтересів, ідей і смаків. Всяка „євро
пейська" ідея й новина, переломлена через таке хуторянство,
висить на шиї української культури, як торішня „шаль", і „Европа" пасує їй так само „тегзі" й „рагдоп" у Ромнах, або
фейлетони Хвильового й Арк. Любченка в „Новому Мистецтві".
Як же виглядає хуторянство в „Малоросії"? Ось його синте
зовані й сконденсовані образи:
„Думка" з „духами" й співочі товариства на місцях, культ
Шевченка в рушниках, „Гарт", „Плуг" і т./Д., взагалі — всяке упрощення культури різного кольору^ аж до червоного, і з різних точок
погляду аж до пролетарської.
Якою ж увижається „Европа" з точки зору наших хуторян:
„Европейське" на Україні — це:
„Театр імени Франка" і низка драматичних („вони так не
соромлячись і звуться; з європейським репертуаром"), „Укра
їнська опера" „Похоронні т - ва ім. Леонтовича", іноді „Березіль"
(раніш не траплялось тому, що хуторянство часто - густо буває
безпринципне, а тепер — коли здається, що „Березіль" поверта
ється лицем до обивателя).
Як ми знаємо, дещо з „європейського по-українськи" вже
було предметом експорту, цебто їздило „додому в Европу", і не
тільки якась капела чи там франківський театр, а навіть література
(Тичина, обидва — думаємо, що більш їх не буде — Поліщуки,
Досвітній). Про наслідки відомо не тільки нам, а й самим подо-
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3бУДАле™снПуРЄОщеТоЇЇЬа'формація ^українській культурі, так звана
ліва Формадя яка, починаючи з кверофутуризму, через панфу.
туризмінтернаїіоналізму,
Исомункульт до „Бумерангу",
стоїть
непохитно на
пози-в
2ях
попутно роблячи
кардинальні
зміни
напрямках розвитку української культури, ввесь час перебуваючи
в стані непримиримої боротьби з доморощеним символізмом і естетизмом із способами неоклясичного реставрування и канонізу.
вання академізму лід якими гаслами і з якими б цитатами ці
спроби не відбувалися. Ми вважаємо, що робота Кур баса в галузі
театральної культури також відбувалася в цьому ж пляні, своїм
значінням далеко виходячи поза межі не тільки театру, як такого,
але й поза межі національної культури.
Таким чином, ця інтернаціональна течія в українській куль
турі, просіваючись в координатах національної культури з усіма
її реакційними чинниками, пробивала собі шлях до світових вироб
ничих і творчих завдань.
Що ж у нас є інтернаціонального в українській культурі?
Це: футуризм, комфутуризм, панфутуризм, „Семафор у Майбутнє",
„Комункульт", Семенко, Курбас, Шкурупій, Бажан, Слісаренко
і ще дехто поблизу до них плюс ВУФКУ (тільки без деталізу
вання й аналізи).
МалоДМало. Але бережіть хоч те, що є.
Це — єдине на Україні, що в загальносвітовому наступі
на майбутнє стоїть у перших лавах і часто-густо спереду, а ніколи
в хвості, не зважаючи на всю невигідність своєї стратегічної позиції.
Чим же нам, „українцям", корисний інтернаціоналізм (в
пляні пролетарської перспективи)?
А тим, що залишаються на місці: і музеї (науковий фундамент
культури), і Шевченко (без рушників), і „Думка" (без сміхотворноі ролі запівала укркультури), і „українська опера" з оперетами
1ДЛ^®Т1Х-И с™?ичних міщан та їхніх організаторів, які залишились
т^яппм‘Чя^питпи-а^ТЄаТРИ<Г ВСЯКИХ Імен з „європейським реперІУ Гапти"
пТ Р‘В— *УТ0Рянстаа або типовий провінціялізм),
тл і т пП
“ бе.3 ПЛУГІВ- і ліквідація неписьменносте,
й докопує свій пплпв/40 Д1ИСНО Розумне", залишається на місці
позитивну ролю. Р Ц ’ ВИК0НуЄ діяле«™чну свою невтрально -
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Але це в тому разі, коли існує й розвивається та течія яка
діялектично змагається з цим національним оточенням і яка корені
свої плекає з інтернаціонального джерела.
Як же відбувається внутрікультурна боротьба цих двох наоч
них в українській культурі процесів — національного (що пере
ходить в шовіністичний) й інтернаціонального?
Хуторяни й просвітянські европенки, здобуваючи ввесь свій
націоналізм, позбавлені елементарної культурности, повні на
ціональних лінощів, щоб вдуматися й заглибитися в те, що
відбувається перед їхніми очима,— заперечують, провокаційно
затушовують все значіння роботи лівих і їх здобутки і роблять
це в такий, приблизно, спосіб:
Семенко? Маяковський учора написав, Семенко списав сьо
годні.
Курбас? Меєрхольд учора зробив, Курбас повторив сьогодні.
І це нічого не значить, що вони не читали Маяковського й не
бачили Меєрхольда: є такі „європейці", що європейкам розкажуть.
Багато значить те, що отаких то був. гімназіяльних учителів
поробили монополістами на складення підручників і хрестоматій
цебто їхнім гребінцем скубеться молоде покоління.
Так хуторянство активізує свій націоналізм. Все те, що ви
ходить з певних меж чисто національних творчих комплексів і не
перетравлене в рідному шлункові,— все це:
Для емігрантських шовіністів чужинське, зрадницьке.
Для прихованих радянських націоналістів недоступне, не
зрозуміле масам.
Для міщан, без ріжниці партій, непотрібне, бездарне і т. д.,
і т. д .
Семенко. Шкурупій. Бажан. Це не для мас—маса споживає
плужанську халтуру й задовольняється „пролетарською" ідеоло
гічно - витриманою макулятурою (в голодних мріях плужан), а
перш — тільки двигуни культури, можуть і зачекати.
Курбас з „Березолем"?
Це ще рано, нам потрібна укропера, драмтеатри.з європей
ським репертуаром, кобзарі, капели, а Курбас хай підожде, або
їде в Москву чи в Німеччину, нам важніший дід Євмен, без Курбаса покищо обійдемось. Он і „професори від рецензії , що
при українській культурі вроді як специ чи радники, кажуть,
що досить для пролетаріяту й Меєрхольда.
Я не розумію.
Якої ж ви хочете Европи?
Коли ми .сприяємо ініціятивному в культурі й не дбаємо за
його розвиток, то значить сподіваємось прожити й здобувати
культуру пролетаріяту народньою піснею.
Полупається, що ми розподіляємо те, що одержали у спадщину.
Ну, а як проживемо.
Що тоді?
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Не будемо ж ми си^™^сРь0к3уПУ оперу 2Г рїднТй мовГ™ НавРТ'о“жеТш“ трйа про завтра сьогодні дбати.

ТоебХаУпЮружено і серйозно сприяти органічно посТупов
„роді м’. наХиультурі, бо
а таї
рення нових цінностей веде нас не те ЩО ДО „справжньої Евр0
•пи,
3 ПТта° на0мПн0еЛбраакуГ'а^рХ™ нічого. Чи не цікава
СИ

^Провінціяльна культурна обстановка, даючи широкий
ПЛЯЦ.
дарм для внутрікультурної боротьби, завдяки деяким ненормальностям керівництва усуває можливість позитивної
роботи.
Ось через що ми починаємо сьогодні організаційне „толчение"
літературної води в ступі (гра в салдатики і створення різних ВО*
рожих армій перетасовуванням тих самих салдатиків) і всякі
шкідливі політично і т. д., і т. д. ухили в літнизах.
Все це, до певної міри, од бездіяльности — „уклончики й
„уклони". Скучно хлопцям стало.
Розкладаються найталановитіші, найбільш ініціятивні наші
літератори.
Ну добре, дехто спасається в ВУФКУ, як ;у Межигірському
Спасі, хоч там покищо мало можна зробити, але• зз літературою ж
як? Невже на український хутір? В націоналістичні
. ...і чи якісь інші
ухили ?
У нас існують літературні угруповання без літературного
керівництва. Ці угруповання мають
свої журнали і ці журнали
субсидують. Ці журнали не
користуються широким попитом у
читача, бо не мають реального-------авторитету, іі на них
... і......
’ журнали
ніхто,
крім
членів дано ^угруповання, не звертає
серйозної уваги. Ці
'
’
і
журнали
по самій своїй постановці розраховані на обмежене і специфічне’
на обмежене
і специфічне
коло читачів. Самі ж літератори варяться
в журналі
у власній
юшці і друкують шкідливу, лише для них самих, бо ніхто більше
її не читає, макул туру. Ось що діється у нас на Україні.
Але якби тільки це.
і ппп»13ийт7Ь^Р0ЄПЄКТа пеРІ0ДИЧНИХ Видань, хоч би ГІЗ’а РСФРР,
а вдумайтесь «иЇЇ там.виходить журналів, та не тільки порахуйте,
оптомГ
р.,зняться один від одного, та не всі журнали
набереться на Москву?™™ л1тератУРно-мистецькі,-скільки їх
і в МоПХУєЙТЄ українські’ без групових, звичайно, бо групові

’!

сперечатись
народ менший. Спереча
™сь—
~може, нам стільки Й не треба, ми

задовольняє ’
ського читача^то^принаймн^наш
1!3 кількість> коли не УкРаІН’
рюють і того, самого Читача ? ’ наші
”аШ культУРні потреби, які ство378

я1.

У нас є „Червоний Шлях", і „Всесвіт" у Харкові і „Життя й
Революція та „Глобус" у Києві. Навіщо нам два товстих і дві
ілюстрашки? Ось як у нас ставиться питання, замість поповнення
обох типів.
У нас немає ні „Всемирного Следопьіта", ні „ЗО дней", а го
вориться про Европу. У нас немає „Современного Запада" чи
„Всемирной литературьі", а перекладачів скільки завгодно,
і читач жде.
У нас немає діялектики в видавничій роботі: ось чому наші
письменники такі однобокі у виробництві. Письменники пишуть
по штампу тих органів, які є, а коли їх небагато, цих органів, то
вони, ці органи, без фізіономії й амортні,— яких же письменників
вони можуть виховати?
У нас немає збуту для тої різнохарактерної практики, яка
властива літературній роботі, і тому письменники закисають в
трафаретах, або погружаються в якісь чудернацькі „Европи, яких
не бачив навіть В. Поліщук.
У нас тип журналів не збуджує думки й не збільшує літератур
них комбінацій, не привчає письменників, що сюди треба дати
морське оповідання, а сюди обов’язково хороший науковий
роман.
Цей мінус у нашій культурі життя надолужує таким плюсом:
групові журнали, для самоокупаємости, очевидно, намагаються
перетворитися в журнали для „всіх", „до участи запрошується
всіх письменників, без ріжниці їх групової приналежносте",
хуторянська діялектика пристосовується.
Але ж кого обдурить цей кустарницький маневр?
І тут виходить, що мінус та плюс дають знову ж мінус.
Нам потрібні групові журнали — так, але нам потрібніш^
відповідальні, авторитетні, справжні, а не підроблені під маси
журнали, які організували б споживача, цебто читача, особу
не абияку і для того ж плужанина чи молодняківця. Читач не
дозволив би халтурить і макулятурить, а отакі групові журнали,
крім публіцистичної води, хороших програм і безнадійної макулятури, нічого не можуть дати.
Існуючі на Україні журнали приводять до інерції і скуки.
Треба вирівнять їх створенням нових журналів. Треба освіжити
атмосферу й починати вимагати від письменників роботи, а не
халтури „на європейський лад".
Чи не краще енерґію, що її вживається в формі грошей на
сприяння груповим журналам, перетворити в нову енерґію, яка
дозволила б незабаром побачити українському читачеві пару нових
журнальчиків європейського вигляду?
Отже, виходить, що рефлекс звичайного^націоналізму в наші
часи боротьби й діла приводить до безнадійного топцювання на
місці з ухилами в щазадництво й реставрацію до тупого придушення
винахідницьких і ініціятивних течій, які неминуче й органічно

379

о
н
і

і

І

зв’язані із світовим, міжнароднім, інтернаціональним ру*
веде ДО безклясової культури.
У*0М, ц0
На цьому я кончу обговорення проблеми про щк;п
націоналізму й користь інтернаціоналізму для радянськ- - 8,сіх
тури на Україні.
К01 Куль.
Михайль СеліеНко
і
{Журнал „Бумеранг".— 1927, № 1, стор. З—12 Харків)

. а

/

, 7
ПАНФУТУРИЗМ
І

7< і ■

1

О
т'

'7
і

й
■

І

17
:;‘И’

>І

11 ї

ЙН;

№

•*Я .4>

г/Ґ

н

Л!

'Ш
і

'і ■
/ і:!

.і

... Запеклий ворог панфутуризму Ол. Дорошкевич колись,у
рецензії на збірник „Гольфштром“ писав таке:
„Метр Семенка з своєю „системою" панфутуризму, яка „по
значенню дорівнює марксизмові" (на авторитетні свідчення його
зрадливих трубадурів), залишився в гордовитій самотності, пере
нісши свою працю... до „застосований ленінізму на третьому
фронті" (через „Червоний Шлях"... цілком невдало)"... (жури.
„Життя й Революція", № 6 — 7, 1925 р., ст. 127).
Ця цитата — одна з тисячі подібних — остільки характерна,
що ми можемо зробити її відправною точкою для цієї праці.
В чотирьох рядках зауваження Ол. Дороіикевича маємо кілька
думок, що вони об’єднували всіх ворогів панфутуризму.
Поперше — панфутуристичну систему мистецтва виведено так,
що вона є особиста справа М. Семенка.
До певної міри можна погодитися з тим, що на час написання
Дорошкевичевої рецензії Семенко був єдиним послідовним панфутуристом із усіх членів АсКК.
Ми, марксисти,, знаємо, що й у культурному житті не буває
випадковостей. Все, навіть найменші рухи людини, кавзально
обумовлено, на все є відповідні причини. Спробуймо заналізувати,
які причини призвели до того, що довший час панфутуристичну
систему поєднувано з ім’ям самого Семенка М.
Коли б історичні процеси відбувалися примітивно до аритметичности—можна було б вважати, що з часом сощяльної рево
люції передові мистці мають стати революціонерами й збуджувати
революційні концепції в своєму оточенні. Але аритметики не досить
для розв’язання складних питань культурного процесу.
Очевидно, що консервативність людської психіки (в рефле
ксології це називається тривалістю умовних рефлексів) не була
одразу подолана з’явленням нового соціяльного фактору—Жовт
невої революції. Мистці, що виховані були в той час на традиціях
символістичного мистецтва, не могли позбавитися цієї символі
стичної традиції. Ті з символістів, хто пристав до Комункульту,
проробили свого роду діялектичний процес. Від тези — ідеалі
стичного символізму — вони сягнули до антитези — панфутуризму,
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Чи витримають вони цей опір до кінця? На це можна з певністю
відповісти: поки соціяльна. температура пролетарської революції
буде незмінною, поки людство не зробить реакційного кроку назад у
нову дегенерацію,—доти панфутуристична система буде войовничо
наступати на стінки шановного казана, на пасеїстичну культуру.
Щоби побороти опір, треба, звісно, в наших обставинах, не рік
і не два (доля АсКК це добре довела), в майбутньому панфутуристи
матимуть ще чимало боїв та зрад, але завжди панфутуристична
система боротиметься з опором пасеїстів завжди „футуристи бу
дуть на барикадах"' (Ґео Шкурупій); завжди — до того часу,
поки панфутуризм не стане гегемоном на культурному фронті.
Якщо носієм панфутуризму до останнього часу був сам М. Семенко, то це зрештою легко пояснити. Індивідуальна обдарованість
має майже випадковий характер. Її пристосованця до соціяльного
замовлення доби — не випадкове, але. без обдарованости не може,
очевидно, бути й пристосовання. Поплічники М. Семенка не мали,
очевидно, тієї потенціяльної моці стати революціонерами-новато
рами в мистецтві, й Семенкові довелося самому бути носієм і рушієм
системи панфутуризму, доки не наспіла когорта молодших теоре
тиків і практиків системи панфутуризму, що вже вільні були
від впливів пасеїзму.
Як відомо, дехто з зрадливих „трубадурів" панфутуристичну
систему „по значінню дорівнював марксизмові" (див. збірник
„Барикади театру"). Всю абсурдність подібного зауваження надто
легко довести.
Перша принципова одміна між марксизмом і панфутуризмом
полягає в обсязі обох теорій. Марксизм — це ідеологія, що
охоплює все суспільне життя. Марксизм є система універсальна,
в той час як панфутуризм є ідеологія про ідеології. Марксизм
вивчає й діє і на базу й на надбудови, в той час як панфутуризм
охоплює (навіть у програмі - максимум) тільки надбудови. У про
граму ж мінімум панфутуристичної теорії входить саме мистецтво.
Подруге: дорівнання панфутуризму до марксизму — то є
вже й протиставлення обох теорій. В той час основне в панфутуризмі
те, що він є „застосованням ленінізму на третьому фронті", тобто:
якщо ленінізм є „марксизм в акції", панфутуризм є „марксист
ська теорія мистецтва в акції".
Панфутуризм — то є застосовання ґрунтовних принципів
марксизму до конкретних обставин. Панфутуризм — то є найпо
слідовніша, а значить і єдина послідовна система пристосування
марксизму до питань мистецтва. Покищо ми обмежимося цим
зауваженням і доводитимемо його нижче, зараз же висунемо як
провідну таку тезу:
Панфутуризм —то е ленінізм (застосований в акції марксизм)
у галузі т. зв. „третього фронту". Вага панфутуристичної системи
саме й полягає в тому, що вона послідовно й до кінця, на науко
вій основі, провадить до поглядів на мистецтво основи марксизму,

футуристичної теорії
вонадодовгий
час була
репрь
5=
ім’яммистецтва,
М. Семенка\щопотім
цього було
подано
Пр.
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а тепер заспок“^ХеХ° злегка” підфарбувал^^еріони?*'11
символістами, своє
им кОч
льором і на Т0МУ «ас не ДИВно з першого погляду, Пр
Процес ”^тези ’ лівих комункультівців" взимку Рі92аЛ
“б року4 заплямувала праві тенденції1' в АсКК і втворила ,,у^
Це — найкращим доказ тому, £
І,Є3^ТдТл?ктВйчниГрХток“ було пророблено на тлі Пав.

• вище
Шкурупія, й лише тепер, після року накопичення лівих
сил у Новій Генерації", можна говорити про об єднання більших
• сил на’панфутуристичній плятформі. Це—не попсовані пасеїстичними мистецькими напрямками молоді робітники панфутуризму.
Ті, кого було названо від Дороіикевича „трубадурами" Семенка,’ належали якраз до попсованих пасеїстичними мисте
цькими напрямками; вони поривалися поза межі пасеїзму, але не
в силі були з ним порвати. Отже, єдиним послідовним панфутуристом
був і лишався М. Семенко.
Усім широко відомо, як дехто знущався з цього „лицаря
панфутуризму". До прізвища Дороиікевича можемо додати,„лицаря
напр.,
- напр.,
не менш проречисте прізвище ак. С. Єфремова, який у Ляйпцізькому виданні своєї „Історії української літератури" радив роз
глядати футуризм за допомогою... клінічних метод. „Поважні"
критики й не менш „поважні" академіки, забувши за
„високу
науковість" своїх метод, рішуче, висловлюються за за ,------ абсурдність панфутуристичної системи й роботи. Чи безперечну
не мусить
когось дивувати?
Певна річ, не мусить. Згадаємо, що всякий видатний мистецьноватор завжди викликав подібний опір. Відома поговірка: „мать
дочери своей велит^на зту книгу плюнуть" — аджеж сказана з
приводу „Руслана й Людмильї" А. Пушкіна. Легко зрозуміти,
чим викликано й з’явлення письменника - новатора й опір йому
від інших культурних діячів, що з моменту новації стають уже
„культурними в лапках.
„О„±СИТЬ згадати абеткУ діялектики. Зміна температури в казані
перетворює воду на пару й пара може зруйнувати казан Але стінки
дТи1Гб=^
Чесно ВДУва™му?ь їю пару, аж
волю панАтпиом,^°ЛИ РетР°спективно передивлятися історичну
між нею та^волею пяпиИ зможемо. провести цілковиту аналогію
й перетворення обляппп ЗМІНа с°Ціяльної температури викликала
ний) енергетичнийХтппГ?|МИСІЦЯСеменканакінетичний (активвід“ньоп^панф^тупи стична
.факт°Р°м якраз і була висунута

його звуть українською к-ипіт™1”” мисте11™а- Стінки
казана, ІДО
ш°_
Стінки казана,
речовини й до цього часу. УР°Ю’ ЧЄСН0 стРимУють 0ПІР вибухової
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що його (марксизм)
' ^>4
1ДЄ0 Ц™ складна' система логічних ходів, передумов і аб
У
потоХ для утворення панфутуристичної теорн мистецтв
в свій час розроблена М. Семенком, і ця система-попри 5 >
складність —вражає стрункістюй переконали істю своєїпоб*>
Задумана біля 15 років тому, ця система в провідних »
уже завершена й продумана. Незвична своєю оригінальні
йовим викладом, що не піддавався еклектизації, Ця і
ЯК ми вже бачили, довгий час була зневажувана и осміювані
.факти-річ уперта", й нова система, що має вс. ознаки у£е
того факту, факту констатації безперечних клясових істин Уч. ’
раз глибше запроваджується в свідомість сучасників.
ж
Завершена й продумана ця система тепер чекає хіба тільи
на дальшу популяризацію та докладне розроблення, у Ни'!
статтей чи то, вірніше, розділів, що слідуватимуть за цим вступним'
я й намагаюся виконати оте пекуче соціяльне завдання.
Основні проблеми панфутуристичної системи є такі:
1) Мистецтво як процес.
■ 2) Роля мистецтва.
3) Фактура мистецтва.
4) Деструкція — конструкція.
5) Мінімальна та максимальна панфутуристичні програми.

МИСТЕЦТВО ЯК ПРОЦЕС

II
Панфутуристична теорія мистецтв має собі за передумову
марксистський світогляд.
Встановлені від клясиків марксизму принципи підходу до
життя іпанфутуристи
; _
визнають за вихідні точки своєї теоретичної
роботи й послідовно ;запроваджують ці погляди до своєї теорії
та практики. „Встановлені'
попередніми
л ,
. ---- ------- школами „істини" про мипгяк-і — /НфУтУРистИ піддають під сумнів, бо ці істини—які
нпмппрт/гк ДплЛЄ™!!І,-Т0?Т0 НЄ ибсолютні, а залежні від ЦІЛОГО
К0МПЧереЗ ,це°бК-°^Г—Та І5Є0Л0ГІЧН0Г0> Щ° в ТІ ЧИ ТІ часи домінує,
коли нам доводиться чути такі слова, як, напр.г
„пролетарська література?^? всяка
мусить подати живу людину, нового ?епояТа порядна література,
т. ін." — то ми тільки
сміємося з цього. Бо ми знаємо і
Р
Що розвиток мистецтв іде не шля-

їягкьякг
’-а’’«»
дийєН”„'ій™гб„" м; зк.»
культурним діячам
кривити якісь ранІшеатиЛ
’” тжтІ епохи —треба не р«

а треба думати ппо та а^т в”п°рядних літературах" шухляді »
мистця процес мистецтва іПі ДиФеРенЧіяльні завдання покладає н
завданням нашм«X ,ЧИ "^ЗДає той процес взагалі будь-»*1
4ив 1 в майбутньому.
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На сьогодні, і це треба цілком певно сказати, в сучасному
мистецтвознавстві виявилися дві ворожі теорії, з яких кожна
вважає себе за єдине-марксистську.
Обидві теорії — трактують питання про походження мисте
цтва, а відтак і про його ролю.
Першу в нас на Україні підтримують ідеологи ВУСПП’у —
В. Коряк та ін. Ця теорія вважає, що мистецтво є людська вдача,
поривання людини до красивого, але що це красиве в різні епохи
для людини буває неодмінним.
Другу одностайно підтримуємо ми, панфутуристи; ми не
вважаємо, що в людини мистецтво є вдачею. Ми кажемо, що
мистецтво є певний процес, а не вдача; що характер мистецтва
полягає не тільки й не завжди в задоволенні естетичних потреб
людини; що потреби людини не завжди мають естетичний характер,
отже не доводиться говорити про красу, хоч би різну, як про
доконечний атрибут мистецтва.
Розіб’ємо нашу теорію на кілька пунктів.
1) Ми вважаємо, що мистецтво не є людською вдачею.
Щодо підтвердження цієї думки, ми можемо послатися не
тільки на авторів - номотетиків (тобто тих, хто узагальнює
здобуті від інших дослідників факти), як от Плеханов та інші,
але й безпосередньо на авторів, що досліджували мистецтво, на
приклад, напівдиких народів.
Історія виникнення мистецтва досить розроблена в теоретиків
марксизму. Переважна кількість статтей Плеханова присвячена
саме цьому питанню.
Досить точно .встановлено, що мистецтво, чи то порив до нього,
просто пропорційні до кількосте енергії в людини (людства),
вільної (енерґії) від безпосередньої боротьби за існування.
Уявіть собі дикуна, що рівно 16 годин на добу добуває собі
їжу, що він буде робити решту 8 годин? Спати чи віддаватися
естетичним переживанням?
Уявіть собі робітника на барикаді. Чи дбатиме він за доціль
ність барикади, а чи прикрашатиме її газонами з квітками?
Одного разу я плив через Дніпро. Хороший пловець, я дбав
за красивий стиль у плавбі, я волів плисти повільніше, але красиво,
бо це завдавало мені свого роду естетичної насолоди. Але раптом
я встряв у небезпечну течію, й моментально мої руки втратили
будь - яку „етил і стичність “і стали просто доцільними. Було не
до „краси“, треба було рятувати життя. Цей випадок став мені
згодом за привід до серйозних міркувань. Аджеж у цім випадку,
як у краплині води, відбилося те, що зафіксували в своїх дослідах
фактографи й номотетисти марксівці.
Коли в дикуна з’явилися вільні години, в нього з’явилися
зародки того, що було потім мистецтвом. У суспільстві первісного
комунізму з’явилися гри, які не марксист Бюхер кваліфікував,
як естетичну насолоду примітивного розбору.
25 Десять років укр. літератури
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Отже легко провести паралельміж Бюхером та й
иями Косяком та Щупаком, що оо єктивно стоять на к НаЩал
ській антимаркс'истській плятформі. За юхером, гри перв^ХеРіяц
диїї'буот виявом соме .ествтичяо, людської вдачі.
та Щупак не боялися жупела та оу
ОСЛ,Д°В,І,> воци6^
погодитися з бюхеровою точкою погляду. Треоа заува^и’^и 6
™я ідеалістична теорія викликала рішучу відсіч з боку
Ло
ханова. У своїх статтях з теорії мистецтва Плеханов вичерПн '
дить, що гра в первісних народів оула не розвагою, а свогг>Ч°Во'
тренінгом, підготовленням до завтрішньої боротьби за існ»
Такого роду були колективні гри „полювання на слонів" •
зі словами „кенгуру бігав швидко, а я швидше за нього Л'Сні
спіймав та з’їв", де зустрічаємося вже и із зародком аґітаційлітератури й т. д.
Я не помилюся, коли скажу, що в безклясовому суспіль
оті гри та співи, що з’явилися не одразу, а з певним часом
мають бути кваліфіковані не як мистецтво, а як набуття копис0111вмілости і в усякому разі не як об’єкт естетичної насолоди Р "оі
Візьмімо інший момент у розвитку людства. Що лишила
мистецьких пам’ятників доба французької революції? Марсельєзу
„£а іга" та ще дві-три речі суто утилітарного порядку плюсниза
промов, зібраних Оларом у клясичній праці „Оратори революції"
і цитованих по всіх підручниках ораторського мистецтва. , 93-ій
рік" Гюго написано в середині XIX сторіччя, а фільм „Скарамуг
зроблено десь у 1926 році. Звичайно, фільма цього в 1793 році з
зрозумілих причин бути не могло, але він був здатний на Україні
в_ 1927 році викликати естетичні переживання, в той час яку
1793 роцівін був би явно не естетичним, а революційним чинником
як на той час було ним „Одружіння Фігаро" Бомарше.
Зрештою візьмімо добу громадянської війни. „Іпіег аппа віїаепі
тивае , переривається естетична діяльність серед тих, хто бореться.
РгХЬти.т,ВСЄС0-ЮЗНу літеРатУРУ того часу: Христос у „12" Блока,
Тй ЗМІсти"НрЯ |мажнніст'в’ неспільна „контр - революція форми
пісні ЯґН-аі,,-.“РЄШТ1 л1геРатУРи~ й поруч суто практичні маршеві
(Ьутуоистін ™Г0, а ле есте™чного порядку,, плякатна діяльність
Ф По ВСІХ пХХГЄН1ЯЛЬНа мова наказів та декретів і т. ін.
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вдача - мистецтво"ВжПааДКаХ ми бачимо> як „абсолютна, людська і
дається теооіям шш?аТалЬНИ„м спос°бом та заздалегідь не підщо цим ганебнимЙ зрадливо зникає, не зважаючи нате,
НИХ вуспівських Теоретиків3 Р1ШуЧЄ КОМПР°МІТУЄ ДУже авторптєт-

І
*

Іі: І

■ Н

зникає, заміняється ід°взламн’моменти життя людства мистецтво
в безклясовому СУСПІПкРгтК™Н0Ю ДІЯЛЬНІСТЮ ЛЮДИНИ. Подруге’
(а докладніше^можна ппп1щПЄрВІСН0Г0 КОМУНІЗМУ>
ми баЧИї’
мистецтва не було а бур
чиТати в зб- „Искусство" Плеханова),
прикраси або мистецтва Ре.НІНг> безкінечно далекий від мистецтв ц ва ’ пізнання життя.
386

Постає питання: а чи буде мистецтво — не людська вдача
а певним „конечний" процес — існувати в безкласовому соціалі
стичному суспільстві ; а чи не зіллється мистецтво - прикраса пізнання з. тренінгом та вмілістю, що були в первісно - комуні
стичному суспільстві, але вже на поширеній та вдосконаленій
основі. І це „мистецтво"-вмілість так само чи не відрізняти
меться від примітивних вправ первісно - комуністичного суспіль
ства, як майбутнє соціалістичне суспільство від комуністичної
родини — клана дикунів? Це питання ми спеціально розгляда
тимемо в останній статті з цього циклу. Покищо ж зауважимо,
що в цьому немає нічого неймовірного, поскільки ми піддаємо
під сумнів мистецтво як незмінну людську вдачу.
2) Ми кажемо, що мистецтво є певний процес.
До того ж процес цілком неоднородний. Остільки різноманіт
ний, що іноді навіть важко говорити про спорідненість окремих
об’єктів мистецтва. Методологій літератури, за загальновжи
ваною працею ак. В. М. Перетця, нараховує щось біла десяти .
дослідних метод, що з них кожна має свій одмінний приступ до
мистецтва, тобто вбачає в продуктах мистецтва одмінні якості.
Ці методи такі: естетична, етична, публіцистична, культурноісторична, філологічна, естопсихологічна, еволюційно - етногра
фічна О. Веселовського і так далі. Тобто в літературному факті
(таке саме становище, очевидно, й у інших розгалуженнах ми
стецтва) кожна метода вбачає одмінне: естетична шукає краси,
етична —„правди", публіцистична —„громадської правди" (ак,
напр., С. Венгеров, що всю передреволюційну (до лютого 1917 р.)
руську літературу вважав за підготовленна лютневої революції),
культурно - історична вивчала літературний факт ак документ
громадської ваги, філологічна вважала його за документ мовний
і т. д.
Коли ми візьмемо на увагу, що й учений, і критик — то є
зрештою „кращі читачі", висловлювачі думок та емоцій ширших
шарів споживачів літературного факту, ми муситимемо сказати,
що всі ці методи характеризують різні, а іноді просто протилежні
підходи читачів до літературного факту.
Коли ж ми до того ще й марксисти, ми повинні визнати, що для
нас не стільки важить об'єкт сам по собі,, скільки той (та який)
вплив, що він його справляє на оточення. Аджеж відомий принцип
марксизму: „не так пізнавати світ, як його переробляти". А по
впливові на оточення категорично можна констатувати, що навіть
сам процес мистецтва не є однаковий, а є одмінний — диференціяльний, ба навіть протилежний. До того ж протилежний не тільки
за різних часів, але різний і на одному відтинку часу. Досить
порівняти „дзеньки - бреньки" з „Раіа шог^апа" або „Реабі
літацію Т. Г. Шевченка" з „пролетарськими твором" „Констанція"
В. Сосюри, щоб побачити, як ці твори взаємно один одного ви
ключають.
25"
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3) Ха/ШіІЇї'і'
коленні естета ■ ■'/;
Відповіді/^ /.'• «дн.п .вленпя)
' ’пгр’Лі;
стилів, тобто мур:*
Найвиражчп й
--" * ве^
бу.ПИ реаЛІЗ.М
Вуспівсьи?
-•^Й *5
турі" існували р-л Н/'л'
т
х; тц?,г>
ській літературі. .ит їй -«>; уу
‘
..баІЬ£
(отчество), теж почни;: ІУУ'ХУУ
• - • -■^еаргьки,!: уг
лізм’’, а хто каже „щкшгтапсьлп
На жаль, вус.півсіж. теопети'
- '
-ЛДзауваження Л/, Селів!ікс : ,.у гуу.
деспотії нежвдв
виразу буржуазна й гіролтіиіпул
мі; не мис»;:
пролетарської релігії (Ст.
-■ пульт 7. За паж
рнстнчною системою виходить ІД.
- ■'•зворитк й за крок
сьі;і реалізм та романтизм.
Пояснімо, чому саме. Дл/ п-;
п двинн: звернути#:
визначення суті обох стилів.
Почнімо з романтизму. Цей стиль
не піддається тріо
опреділенню, як не піддається опреділ гни: багато звичайнихг
нас речей (напр., електрика), в той я-?, пд. г.іає одну загальнухгр
терну ознаку.
“‘Оризаняя за межі середовища, за ліежі реального^
■'77 .^.-«ндземяі“ простори. Характерний приклад ромавїі'Л
-■ ІЛ-'ЛПііІчПтР‘
готика: будівлі максимально спрямовані .
витягнуті вгору точно до тієї межі, за якою не відповідали б соціяльному замовленн ^
’
‘ - чжкги-гя або відвідувача. В інших ідеологи^,
(
(.тно романтичне вчення про рай на неґ?пгтй^'
/у ічмй.■■ууу.\у можна визначити як прикрасу.
‘^«стецтва, як прикраси; починаючи від
-.У.,, (77: ••■<сУальіІої вдачі), продовжуючи
.-V..;,
;;ч людини з убогих умов його жИїГрегі(іЛ'1’(
^7-кінчаючи хоч би ЗДгт ипй ОгаП§ Г
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У Німецькій літературі, де добрі німецькі бурші втворювали зако
лот у мистецтві, не в силі порушити міщанськумертвеччину в житті
Всюди, як ми бачимо, стиль романтизму позначає відрив від
життя; а значить штучними способами відривалося увагу людини
від боротьби за існування, увага переходила на насолоду, на зне
важення продуктивних процесів людського життя.
Типовий вияв романтизму маємо в Ж.- Ж. Руссо або іноді
в Л. Толстого або в сучасних філософів - інтуїтивістів, один з яких
і досі заявляє, що його ідеалом є шляхетна людина серед натури,
що здобуває собі їжу в тої ж матері - натури. Так ідеолог збанкрутованої групи людства відходить від людського поступу, ставить
хрести над історичними важкими завданнями й у своїх концепціях
воліє повертати людство до первісного стану, або, як писав І. Бабель,
„возворотить жеребца в первобьітное состояние".
Уявімо собі „пролетарського романтика" в чистому вигляді
згідно з вищеподаним рецептом. Але ж це буде типовий „проле
тарський піп“, якого типу в природі не мусить існувати. Розча
рований у боротьбі пролетаріяту, він зватиме або „назад до грома
дянської війни" (цей океюморичний тип пролетпопів ми вже маємо),
або зватиме до „романтики буднів", замість позитивної ділової
роботи виспівуючи „як я тебе люблю, комуно дорогая" (і це ми
теж маємо). Отже, виходить, що пролетарські романтики в нас
уже існують, але чи приносять вони якусь користь, крім шкоди,
нашому суспільству? Навряд: аджеж вони апелюють не до орга
нізованих, розумових елементів нашої психіки, а якраз до сти
хійного начала — емоцій що, як відомо, лишилися майже в одному
стані в людини від початку існування людства й до сьогодні.
Тепер перейдімо до реалізму. Не зупинятимемося на тому
досить виясненому питанні, що скільки було суспільних груп,
стільки було й реалізмів, а зупинімося на питанні про ті спільні
риси, що об’єднують реалізм усіх часів.
Реалізм — то є течія, просто протилежна романтизмові. Коли
романтизм відходить від життя до наджиттьового, то реалізм вивчав
чи то пізнавав життьове. Пізнавав, безперечно, не абсолютно,
але завжди намагався назвати оте пізнання абсолютним. Візьмімо
характерний приклад: реалізм буржуазний. Єдине цілеве спря
мовання позначало весь комплекс буржуазної культури. За мету
буржуазії було — засвоїти собі ролю господаря людства й втокма
чити це своїм рабам: робітникові, ремісникові, технічній інтелі
генції, селянинові (залежно від конкретної обстановки обсяг кож
ної соціяльної групи змінювався). Цю бойову і невідкладну про
граму буржуазія виконала в міру опанування суспільством. Але
надалі, коли програму було виконано, почалося вже ускладнення
й перекручування первісного завдання. Почався розклад і де
струкція буржуазного реалізму, почалося вивчення не суспільства,
а окремої людини, почалося копирсання в її душі, створення
„складної живої людини", „абсолютне" пізнання всіх нюансів
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порівняти
хоч би
здоровійі
людського ргтва
ест < ■ Досить
Д
ской дочке"
Пушкіна
,МЄТ0АИ п
Г1ЧН0к7Г»І щоб виразно уявити собі, як
хоч би Л-/°ипеалізм часів занепаду „дворянськоїЯКИМ реїпеси?В°
буржуазній (не чисто буржуазній, але й то більше нетєч
у
ній хоГі дворянській) літературі. Т. зв. ,
не чисто феВдї
„абсолютне пізнані
навколишнього світу перетворилося на психоложесхоложество, на г
•.чати абСОлЮ.НУ
абсолютну псих
у- Рештки
ір00 загниваючої
утворити
гання пізнати
> '-шіли^цієї
ЦІЄЇ
ілуіку
^ама.
отецької течії лишилися й у нас у вигляді спроб
| Мц.
людину",
. н
інше..
показати героя нашого
наш „
распро. *У
людину .. , „показати
і мистецтва
Постає питання, чи потрібний реалізм (хоч би й П;
тарський) нашій добі? Панфутуристична теорія
>Ле.
відповідає негативно. Реалізм, що суб єктивно ,
на
для кожної це
яльної групи є абсолютне, непорушне знання ЗОВНІШНЬОГО
І соці.
принципово ворожий пролетаріятові. Кляса,
Світу,
що ;свідомо
визначає*
тимчасовість свого існування, що в одміну від
’
_
- ’д усіх ІНШИХ КЛЯС
поступиться місцем перед безклясовим суспільством,
, не може
ПЛекаТИ В Собі тенденцій ДО абсолютного (тобто Г27.„
непорушного)
пізнання світу. Інакше виходить, що пролетарі™ стоїть
гоїть за гасло
„царству робітників і селян не буде кінця", а це гасло,
як відомо,
було осміяно, В. І. Леніном. Не непорушне, абсолютне
світу, а знання свідомо суб’єктивне, не копирсання в ”.із знання
предметі, а хутка змінна орієнтація в співвідношеннях окремому
або уявлень — от завдання панфутуризму, єдино гідне в предметів
сучасних
умовах. Це — раз.
Подруге, орієнтація не споглядальна, а
організуюча, впливова. Не констатація дійсности, аорієнтація
г— -- ........
якраз
її
наголошення; не покора об’єктивному станові речей, а переорганізація
його з точки погляду революційної пролетарської ДОЦІЛЬНОСТІ!,
Коли треба переробити світ, то не можна всебічно „пізнавати"
предмет. Ми знаємо, що точок погляду в найменшому явищі нашого
життя є буквально безліч, отже над проблемою не те що „живої
людини , а звичайнісінької калюжі на дворі можна сидіти роками,
та її як слід всебічно не вивчити. А звідси виходить, що всяке явище
треба вивчати точнісінько настільки, щоб уміти їм панувати
и уміти пристосовувати його до невідкладних потреб сьогодніш
нього моменту.
пппо?ь?КЄ-НЄ ”Реалі.3чм“, не пізнання життя,— а його перероблення,
пан(ЬVТVпио Та РапідУвання чи то наголошення — полягає в основі
НайбіпктУ и наскР*зь просякає всі розгалуження його,
цієї метоли ппИПИ ?Рґумент ЩОДО послідовности запровадженн
ц Єї методи до панфугуриСТичної практики — це безперечно рецеН'
Ф-і^егматачний^^гп^^^^ * На пеРший № НҐ за 1927 р. Саме там
всеменковій ппр?ма”Ил Зауважив ПР° „наголошування Дійсно./Я(
іще доводити? 0 М1 ’ А ЯКЩ0 це й плУжани помітили—ТО кому
4) Краса, хоч би й різна, не є доконечний атрибут мистецтва- (

1 псих°ло>іН
■ П‘'Л Ї2
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Звичайно, тут ми не ставимо навіть питання про те, чи є краса
метою мистецтва. Це значило б визнавати за мистецтво самий ро
мантизм. Але ми маємо тут відповісти на таке питання: чи завжди
споглядання, сприйняттям-истецького твору зв’язане з сприйманням
красивого, тобто з естетичним сприйманням.
У пункті другому ми почасти вже розв’язали це питання.
Якщо існує кілька способів сприймати мистецькі твори, з яких
тільки один є суто естетичний, то н.авряд чи завжди споживач
вимагає від мистецького твору естетичної емоції.
Це зауваження загального порядку треба ще ускладнити кіль
кома • міркуваннями. Що саме називають „красивим?" Красиве
є завжди ідеальне. Але ідеальне в розумінні відносному. Напри
клад, підфарбовані губи, що стимулюють в чоловікові зоологічні
переживання, називають красивими, бо вони, ці губи, дають
уявлення про максимальний темперамент жінки. Тонкі ноги в місті
вважають за ідеал витончености жінки, а в Тульській губерні, де
жінка насамперед робітник, вважають за красиве грубі ноги, й *
дівчата перед сватанням нав’язують на свої ноги метри ган
чірок.
Коли б Венеру Мілоську одягти в сучасну модну сукню й
•остригти їй волосся — вона виглядала б покручем мастодонту
з коровою, навіть коли приклеїти їй одламані руки.
Читач, певно, помітив, що я обираю загальновідомі приклади
з тих галузей життя, які не мають безпосереднього зв’язку з тру- 1
довими процесами.
Тепер звернімося до вже згадуваних прикладів з грою первісно
комуністичного суспільства й проаналізуємо, на що насамперед
звертали увагу в тій грі.
Зміст гри ми знаємо: то був тренінг мисливських (або інших)
здатностей людини. Постає питання: який відсоток уваги було
звернено на красиве, який відсоток на доцільне? Й чи не був висно
вок про красиве штучно абстрагований із доцільного?
На допомогу цьому абстрагуванню йшли, щонайменше,
кілька факторів, з яких найважливіші то були: фактор сексуаль
ний, коли увагу зверталося не тільки на безпосередню мету тре
нінгу, а й на ефективність його: ускладнення, не оптимальне,
що полягало в свого роду кокетстві — який звір не міцний, а я
його поборов; в інструменталізації тренінга (бутафорській) і т. ін.
далі—фактор соціяльної нерівности — в занадтому підкреслю
ванні своєї моці й так далі. Все це нарешті привело до тих одмін
мистецтва, що його тепер називають „мистецтвом культурних ча
сів". Із сексуального фактору вийшов хоч би танок, ліричний
вірш і т. далі; із фактору соціяльної нерівности — складна система
клясового мистецтва февдальних та буржуазних часів, —^все те,
в чому були елементи т, зв. „чистої краси ', хоч, звичайно, и одмінної в залежності від клясових та історичних ситуацій. Так, під
естетичним поглядом, це мистецтво й сприймалося.
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альність в ан™;тс°еба вживати всіх заходів, щоб впливи? "
неодмінне зло. Алетр
слабшали и щоб мистецЬкі Ду
алізму на Д?Дс°льних елементів у людини. ЩожДо ел‘ >' '
не посилювали сексуальо
до певиої
£
соціальної нерівно | всіляк0 „осилювати, роздмухувати кД
„зло", яке МИ п
стане безклясовим. Тоді Відпаде й кпД
часу, поки суспільство не ста
нерівности
-кРаса"
Як ми бачимо, „краси" в
них мистецьких творах мусить л^’
' т і ■■■■' -н тися дуже небагато. Власне каж?1’:
це вже не краса, хоч і ідеал
1
вої зненависти. Тут моменти естет?*
ні, споглядальні відведено на інші
плян, порівнюючи до активних елемен
тів кращої організації своєї психіки*
Нарешті про питання краси маїь
бутнього. Серед панфутуристів, а над
то прихильників програми-мінімум
поширено той погляд, що людина май
бутнього вважатиме технічну доско
налість за красиву. На мою особисту
думку, це — забобон.
Поясню, чому саме. Ми допіру
розглядали питання про те, як у пер
вісно - комуністичному суспільстві
сприймали гру — безпосередній тренінґ. Ми бачили, що там увагу зверталося переважно на елемент
доцільносте, й тільки згодом з певних причин ВІД ДОЦІЛЬНОСТІ!
. .
диференціювалася краса. Певна річ, в майбутньому соціялістичйому суспільстві елемент сексуальний буде досить врівноважено,
не буде й приводу
г—для тенденцій встановлювати соціяльну не
рівність.
г
оо’язано з
У суспільстві майбутнього поняття краси оуде
. ьКИ За
ПОНЯТТЯМ ДОЦІЛЬНОСТИ ДО ПОВНОГО стертя меж. А П0С
краСа,
вихідну точку для соціялістичного людства буде саме
ганнЯ
а доцільність; поскільки не буде приводів до прикр .ув|дТаК
дійсностепостільки відпаде й саме поняття до .кРаси'ьНОю ковідпаде й потреба в мистецтві, що зіллється з універсал
муністичною установкою побуту, культури, наукотехнік ^аНфу,
. На цьому закінчимо першу статтю. Нагадаємо її тези,
туристична система стверджує таке:
3-^
1) Панфутуризм є ленінізм (застосований марксизм) на „
фронті".
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2) Панфутуризм не визнає мистецтва, як людську вдачу,
вважає,
що
а
3) Мистецтво є конечний процес,
4) різноманітний,
5) що полягає не тільки в задоволенні естетичних потреб
людини, зокрема не завжди обмежується реалізмом - романтизмом,
6) якщо й є іноді зв’язаний з поняттям краси, то на початку
наприкінці
позбавлений елементів чистої краси й елементів
й
естетичного сприймання.
Ці передумови панфутуристичної теорії роблять її не одним
із „ізмів", а „...теоретичним стовбуром цілого... процесу з його
початку й до кінця, кожний окремий „ізм" в минулому й майбут
ньому є лише „приватна проблема" панфутуризму" (М. Семенко.
Постановка питання в теорії мистецтва переходової доби.. ЗетаТог
II та]Ьиіп’е № 1, ст. 3).
Звідси зрозуміла й „войовничість" панфутуризму, що робить
його непридатним до мирного співжиття з іншими мистецькими
напрямками.
Панфутуризм є закінчена й вичерпна система „мистецтва ‘
нової доби. Панфутуризм є застосований ленінізму на третьому
фронті.
Ол. Полторацькии
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XIV. Якою українська культура вийде на

міжнародній
терен?
1. Національні межі й і н т е Р Н а ц І о н
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Може, тяжіння України на південь знайде
логії південних націй?
Про це можна лише приблизно говорити,
шляхів зближення різних культур у розбіжних
рехрещуваниям впливів, відгомоном їхнім і т.
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Ми раніш були вже зачепили в нашій КНИЖЦІ
г—«... .чоп/пці це питання
Ми доводили, що українська нація внесе свій голос у світовий Ир
світовий
культур
культури. У що
; Вже тільки
й нині втіформі
буйніпролетарської
початий пролеткультури,
розгорта
ються на радянській Україні, ввесь час прагнуть перестрибнути
свої національні межі. Спочатку, через зв’язок і в корисному супер
ництві народів Радсоюзу, українська культура зростатиме й по.
ширюватиме свій вплив поза національні межі, а далі спільная
акордом вона перехлюпне вінця червоних кордонів ще може й раніше,
ніж жовтневий полумінь.
л с
Що провіднича роля пролетарських культур Сходу Европи для
пролетаріяту Заходу не тільки можлива, а на деякий час і безсумнівна, про це багато й говорить не доводиться. Слідом за соціяльними доктринами й зразками розвитку пролетарської диктату
ри безперечно йтимуть для прикладу й інші зразки надбудови в ца
рині театру літератури, кіно, наук і т. ін.
І от тут національні тембри пролетарських культур окремих
народів Союзу можуть якраз і розподіляти свої впливи різно в різ
них місцях, всотуючи з свого боку здобутки культур далеких.
Знайдуться, наприклад, емоціонально співзвучніші тони, ПРИ*У
стімо, поміж пролеткультурою українською та революційним рух
у культурі Індії чи Китаю, бо тон національного відродження Ше т
недавно пригнобленої України безперечно дужче згучатим
національно - пригноблених Індії чи Китаю, ніж тон Р?С1НС «
пролеткультури, де національний момент атрофований, а
має такі ухили, які згучатимуть неприємним дисонансом д
колишніх пригноблених націй. Зафарблення національні впрол
культурах безперечно розподілять напрямки зближення. Зні
ться 00 єктивно - ближчі споріднення поміж Ґрунтами окр‘
народів, в яких повиростали культури поміж їхніми темпера
тами, нахилами, природою т. ін.
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відгук і в психо

але цей розподіл
напрямках із пед. безперечний.

2. Літературний Інтернаціонал, старі й
пісні

НОВІ •

На ближчий час стоїХо перед утворенням Інтернаціоналу ре
волюційних і пролетарських письменників (може, і взагалі діячів
мистецтва). Тут, мабуть, доведеться натрапити на найширшу неза
лежність культур, де зайві будуть великі територіяльні об’єднання,
а будівництво піде за широко - національними ознаками. Бо -не
стануть же тут видумувати, наприклад, чесько - словацької мови,
як хитра чеська буржуазія видумує перед Ліґою Націй, як і не
стануть провансальського революційного письменства відносити
до французького, хоч в обставинах французьких провансальці,
як національність, можливо, відограватимуть і реакційну ролю.
Тим більше на них легше буде емоціонально вплинути в напрямку
революціоналізації зброєю мистецької агітації їхньою ж мовою.
Друга й найголовніша причина національного принципу в бу
дові Інтернаціоналу культур, беручи на увагу й територіяльні
умови, є те, що навіть за дуже великої територіяльно - економічної
близькости надбудова мистецтв, яка має певну автономію в мож
ливості розвиватись, шукає своєрідних напрямків і форм, що йде
своєрідними і, можливо, цілком розбіжними стежками, навіть в
умовах однаковісінької економічної бази,—-цей факт говорить теж
за відсутність потреби організуватись в Інтернаціонал за територіяльним принципом. Навіщо робити переходовий всесоюзний
центр письменства, коли він у художніх формах і змісті нічим не
буде допомагати Інтернаціоналові, маючи мінус зайвого щабля.
Зате, поки той мистецький, чи літературний Інтернаціонал ще не
утворився, організувати його утворення найлегше спільній групі
літератур народів СРСР.
Тримаючись за старі й хирі ідеї, відроджені нації ніколи не
зможуть підняти свого голосу в літературі до сили світового чин
ника. Доказом тому є те, що ні чеська, ані польська, а під егідою
останньої й галицько-українська буржуазні літератури не вису
нули жодного дійсно нового, із свіжими очима й думками імення,
жодної навіть пересічної постаті, що була б ватажком думок
і прагнень якогось великого поступу, де б почувався розмах
якоїсь нової епохи. Дужі голоси починають іти лише з революцій
ного, а то й комуністичного табору.
’
У згаданих буржуазних літератур, які відродились чи жи-_
вуть за старою інерцією, маємо лише запізиілі повторення
французьких, німецьких, англійських, італійських оуржуазних
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ПРОКЛЯМАЦІЯ „АВАНГАРДУ"
Всім будівничим українського, жовтневого мистецтва, керів
никам і учасникам революційних індустріяльних та соціяльних
рухів, чутливим партійцям і всім громадянам Радянської України,
в кого не загубився ще смак до поступу, хто прагне перебудувати
злиденне й розтерзане життя нашої планети на засадах комунізму!
Всім нашим спільникам і однодумцям з-за меж України!
Ми звертаємось у справі одної з визначних галузей нашого •
життя й будівництва —• в справі культури.
Для того, щоб піти вперед, треба одштовхнутись од глухої
стінки досягнутих канонів і каноників, які особливо розмножують
наші громадсько - політичні мистецькі організації.
І коли від того штовхана летітимуть коряківські, зеровські чи
пільнячкуваті боженята — ми будемо реготатись їм в лице і ска
жемо: це потрібно для пролетарського мистецького поступу, бо
ми знаємо, що в літературі, в мистецтві туптати на місці—це .
значить іти назад, гальмувати розвиток художніх форм, грати на
руку психологічному консерватизмові, якого в „хахлів" більше,
ніж деінде. Стояння на місці в українській пожовтневій культурі
останнього часу, а то й частенькі простування назад до змертвілих
форм (молодники, тичини, футурйози — до неоклясичного трухла,
опери —■ лапіцьких) —■ це все починає смердіти трупним смородом.
Ми не хочемо, щоб молода кляса, захопивши господарчі й виробничі
дібра, почала задихатись у міязмах деякої частини нашої надбудови ,
розпареної склокою, паразитизмом і ницим політиканством. В цій
атмосфері ми покликані зробити вітер творчого польоту, почати
вентиляцію пропелерами мистецької суспільної активності!, оздо
ровити її болінням творчих шукань. Ми мусимо штовхнути чинов
ників мистецтва, які бажають тільки мертвого спокою в україн
ській пролетарській культурі, бо тоді, паразитуючи на розкладі,
вони покажуть вищий тип паразитів на паразитах. Ми мусимо
одштовхнутись од такої перспективи існування пролеткультури на
Україні.
Почнімо з літератури, як найбільш приступної і активної
галузі мистецтва, що одним краєм своїм інтеґрально переходить у
публіцистику, філософію й науку, а другим зливається з музикою,.
397
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суспільної психіки и темпу сприйняття світу після омашинення
побуту,— всі ці причини, оазуючись на економіці, викликали появу
нових смаків і нових співів. Поезія збагатилась на прозаїзми
уітмена, екстравагантність Рембо, науковість Рене Гіля, на склад
ні ритми футуризму й абеїстів, темпи експресіонізму, логічність
і навіть утилітарність конструктивізму й т. д., й т. ін. Поезія як
і слід було чекати, продовжувала розвиватись у бік розвитку життя.
І, нарешті, всі ці досягнення прагне з’єднати пролетпоезія, вдих
нувши свій ясний дух.
Життя йде, як відомо, в бік конструктивно - машинового
оформлення природи. Туди лежить і шлях поезії. Сьогодні добра
телеграма дужче вражає сухістю і сконденсованістю, ніж ліричне
скиглення, особливо, коли воно не добре припасовано до твору
й теми, що якраз найчастіше й трапляється, бо трудніш якомусь
пільняковцеві чи насосюреному хуторянину дати твердий кістяк
послідовної будови, і зовсім легко, відбігши в бік, хлипнути, ахнути,
гейнути й припустити соків серця чи чогось іншого замість моці
розуму. По - нашому, патетична відозва, вжита в поезії на місці,
більше палає для емоції, ніж накопичення найвеличніших і нап
ори ґінальніших образів. Але сьогоднішня поезія прийшла до таких
тверджень у наслідок нового побуту й піднесення нових сил, а
особливо через індустріалізацію життя. Нові мистецькі форми,
викликані індустріялізацією життя, і собі як надбудова, назад
впливаючи на базу, цебто на психіку, побут, економіку, розду
ватимуть цей темп індустріялізації, бо котитимуться зв’язані вза
ємними впливами. Похід індустріялізації буде подібний до руху
лавини. Перемога її близька й неминуча. Ті ж, хто свідомо бачить
і хоче перемоги тієї індустріялізації життя, повинні підготовляти
для неї психологічний ґрунт у масах.
Як завдання доби індустріялізму, ставимо перед собою ви
явлення конструктивного й індустріяльного образу. Заглибле
ність змісту є основа життьової динаміки всякого мистецького
твору. Людство не створить емоціяльно - великих інтелектів,
коли воно не дасть у мистецтві великого знання й досвіду, коли
воно уникатиме великих проблем допитливого людського генія.
Конструктивна сиїї^еза всіх форм словесного й літературного
вияву од крамничного рахунку, газети й радіограми -до любов
ного стансу і філософського мережива —це все велика поезія нашої о
часу. Документ, матеріяльний досвід поруч з вибухами фантазії в
дзвінких образах, поруч мудрого та логічного плетива життьових
факторів у пригодницькі сюжети — ось два крила, якими летітиме
вкупі з технічним та соціяльним поступом наша поезія и пр°заПрагнення подавати реальний історичний документ хай наидріо
пішого порядку поруч з великим синтетичним началом малю
вання ТИПІВ.
.
.
Конструктивне оформлення динамічного життя її
_
логічні вороги поступу. Питання напрямку художніх форм іреоа

[ скинути всі обмеження традиційного поетичного сло^Ріялу
тематики. Всі слова прекрасні на своєму конструКТИВно
т'
йому місці-ОД наукових термінів до низинної ще ,,н ЕИп
ИпРас
Равд9.
!еза4і
простонародньої говірки та п діалектів Динам.чність притму>оі
,^-Рі
манітнета визвольне шукання складні його-і геть засохлий Зн°'
їнізаторів, академіків і правописців, що хочуть заморозити Укра.
слово! Але ми протягаємо руку тем творцям українського лекг
ну, що, накладаючи штабелі слів, не роблять з них мумійі ИКо'
Бійтесь академіків, правописників і українізаторів: Вон
сушать, змертвлять живе слово. Вони вже виправляють мп зашукання не тільки мільйонів українських трудящих, але й прВНі
дових посланців їхніх — поетів, белетристів і журналістів і
прагнуть відобразити душу тієї маси так, як це їй сьогодні потоібм °
Не слухайте їх і пишіть так, як вам підказує чуття й спогад маті
ньої говірки.
р'
„Непоетичний" матеріал є матеріал сучасної поезії. у6есь
напрямок мистецтва, в зв’язку з розвитком іидустріялізованого
побуту, в зв’язку з омашиненням світу, іде в бік приєднання до
мистецтва таких запасів художнього матеріялу, які колись вва
жали за недостойні для муз. Зокрема в літературі, а особливо в
поезії, здавалось непорушні були канони рафінованого слова її
> обмеженосте' тем певним колем емоцій — природа, любов, бог,
патріотизм, королівсько - буржуазний чи салоновий побут і ще
дещо обов’язково у висловах запізненого від сучасносте лексикону.
І от перемога індустрії в психіці найчутливіших поетів, зрос
тання пролетаріяту, як нової движної сили поступу, певна зміна
мим.-ИАпл пеРшомУ проекті прокламації були після цього місця ще такі
пгт
?п. ш,дані
їх скоротили для гармонії частин, однак вони цікаві
остільки,
що -їхлова>
вартале
нагадати:
чмептятк!тиЄС-ї, академіків, <правописників і українізаторів; вони засушать,
мільйонів гипяТиг слово- Вони вже виправляють мовні шукання не тільки
белетристів і ч-упнап>г1-РУДЯІЦИХ’ але й_п.еРеДОвих посланців маси —поетів,
це ТЙРсьоголиі плтпіп1СТ1Ви Щ° пРагнУть1відодразити душу тієї маси так, як
й спогад ашт пнкпГ
НЄ ™ухайте їх 1 ПІІШІТЬ ^к, як вам підказує .чуття
каста українізатопія п?КИ‘ Б° ^улима> Курило й Ганцов, києво - харківська
ницт^ТаХ0^.<РаХ%’ М°ВИ " “ с*’м е н н " к 1 в по наших В"Г
це явища страшні ггпаР мп * ~а’ наРештЬ правописний словник Академч,-обезуредив^РТ необояС"" п торців-трудового населення. Тільки
можна ними користуватись 'йЛІСТЮ Та • пРцб°РІ<авши їх певною зневаго .
мовних зворотів. ’
’ ведучи далі поступ творення понять: ооразів
безоглядни^уход віТтвппашл знаменУють собою не так стабілізацію,
рівнину спецівської тапіояпт.Ц0Г0 живого мовного джерела народу на
слов’янщини чи катаревусаРЩ ІНИ Та СХ0Ластичних Речен’й П°РЯДКУ ЦЄрК°
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Й СЬОГОДНІ
найширшими
Кпн Ми Рала
ЯСНО постав
!<вже
ра через
те, щоперед
наші критики
й літеп^
СЬКОГО ^Хоатурі, зовсім не турбуючись про шляхи
СІ'
ЛЮгтепу ПРО розвиток мистецьких форм, яких вони не тіЧн4
вих^але йР таРрих, не знають і не живуть „„ми,
буютьсї про придбання художнього капіталу.
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ливий момент У загальному пляні оформлення мистецтва^*
життя як і оформлення архітектором нових жител, зв'язаи>
потребами нашої доби, як і оформлення скульптором 3
і педагогом речей хатнього побуту и т. їй.
Ми повинні конструктивно оформити життя, бо В ЦИХ фопв
краще тектиме його динаміка. Коли динаміка футуристів хаотмГ
. то наша повинна бути інженерсько - логічна й доцільна. Констоо-’
тивний динамізм (спіралізм) не тільки оформлює життя -.вінІ
само життя.
Так само, як пролетарська революція керується закономірним
розвитком історії, а не є бунт, як кричать наші пільнячки, так і
мистецтво наше не може бути хаотичною кашею імпресивности
а мусить носити в собі ознаки будівничого зачатку з погляду люд’
ського розуму. Несучи в собі дух пролетарської революції, ми
відкидаємо розтріпаність, непідпорядковаиість, а головне від
сутність логічного зв’язку поміж художніми формами й сучасною
дорогою розвитку світу, яку (відсутність зв’язку) і несуть із собою
не криючись неоклясики й інші назадники. Розумна й обчислена
тенденція машинізованого світу —. ось вимога від сучасної поезії,
народженої зростанням пролетаріяту й загартованої Жовтневою
перемогою.
Динамічне начало життя має втілювати й наша пролетар
ська поезія як змістом, так і формою. Через нашу поезію ми маємо
організувати психіку людства так, щоб воно, володіючи машинами,
почувало й дивилось „на світ, як на покірну глину для ліпки
чимраз досконаліших життьових форм".
. ;
Ми натискаємо не тільки на потребу революційної форми»
цеото до такої, як було казано, що виховує психіку людини в
п^°Г0 Динамізму, що веде людство до вищих істот, а світ до печмігУт пТ И0Г°-В °СНОВІ цілевого начала,- ми натискаємо й на
і є ч нРПЦІИНИИ' який єдиний Цілком укладається в такі форми
Кппм гКп наив.ищомУ гармонійному сполученні.
' номіпиий *ормаліс™ й піші назадники хочуть зупинити зако
;С з,=,ЧНИЙ рух ІСторії>™ вони вУмистецтві роблять
протягнулося ХпП0ХИ Й консервують його на місці-а
це? НіІБо І жт°Ю килимі™ю повз них. Чи можливо й прир Д.
й неподільні Можні ‘тМИСТЄЦЬКІ *орми
пР°цеси беЗПДРішРцти
ПО ній назад’, і\ді біле І'' ШДЧас руху такої килиминиц Наші
неоклясики й романтиии ДН0СНЄ СТ0ЯН1ІЯ на одному м1СР‘адають
романтики якраз це й роблять. Вони впада" , ,
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в ідеалістичну єресь, не бачачи процесу свого-руху назад а думають
що стоять на роздільних, незалежних од суцільного поступу ХІ
тях, ХОЧ 1 галасують іноді противне. Розчленити життя в теоп і
на статичні уривки, відкидаючи динаміку розвитку форм—це ж
чистісінький ідеалізм. А ця спроба неоклясики й неоромантики
увільнити мистецтво від сучасносте, фіксуючи свій погляд на минулому, заховатись у „греко - римському",—. це і є спроба розчлеНИТИ динамічний потік життя, виділитись од нього, цебто і є той
ідеалізм, в якому росте й „мужицький корінь" їхньої творчости
й „революція - бунт, хуртовина" й т. ін., а не марксистський
закономірний розвиток історії та послідовна зміна форм, відповід
них кожній добі.
Основні тези пролетарського конструктивного динамізму.
Отже, пролетарський конструктивний динамізм - спіралізм вису
ває такі основні точки в творенні сьогоднішніх і прийдешніх на
довший час художніх форм:
1. У наслідок вселюдської індустріяльної епохи має встано
витись домінантний вселюдський іидустріяльний напрям літера
тури — поезії і взагалі мистецтв із додатком національних зафарблень.
2. Безперервна сучасність, цебто виправдання твердження,
що кожна епоха має своє тільки відповідне їй мистецтво, яке вичер
пується в цій добі.
3. Не тільки пізнання світу через мистецтво поруч із наукою,
а й оформлення того світу мистецтвом поруч із науковими засо
бами.
4. Допомагати зміні психіки людства в зв’язку з індустріалі
зацією життя, як світлій і радісній неминучості поступу вселюдства.
5. Зміна лексикону і синтакси в зв’язку зі зміною побуту й
психіки.
Всі вищенаведені моменти творчости як у формах, так і в
ідеях складають той напрям, що ми надаємо йому назви пролетар
ського конструктивного динамізму, або спіралізму. Наша твор
чість має доцільно й лочічно. оформлювати життя, сприймаючи
його, як безперервний процес, що керується законами діалектичного
матеріалізму. Тому відрив форми від змісту, а цих од соціальноекономічної й біологічної бази, є неможлива фантазія, і по суті
такого розриву ніколи не буває, а є тільки, свідоме чи несвідоме
замасковування своїх розходжень із головним домінантним (те
пер пролетарським) потоком життя.
он
Динаміку (рух) у словесному мистецтві подається не тільки відповідними образами, ритмами, звуками, сюжетами, а головне ідеями
що рухають твір, а через твір і поступ людський
пмняміоМ
Напруженість цих основних чинників твору і є дипа. к
Образ піднятого для пострілу й застиглого в на ру
УР <
менш динамічний, ніж літ кулі звідти.
„ цРПочпивТаким чином динамічність сприймається тільки в нерозрив
26 Десять років укр. літератури
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чинниками
—у .рухливого
, —комі о Життя
і ВоРу,
йому зв.^3чі іншими
Відповідний
зв’язокь.
усіх
складових
?
Вічно
• части
Закономірний 1 Д _ось де криються
движні сили
дій? Тв°Ру
складових
• ВС,\юїзвем* конструктивним динамізмом.
В цьому ДХ
сили Кти»В>К€ та
і ось що ми з®
цілевість, що має назву констру
Ч°ерезНатеПй називаємо ми наш динамізм конструктивним.
Иост".
рМи прагнемо охопити всю суть життя, оо мистецтво Є Чи

синтетичного пізнання світу на одм.ну в.д аналітичного пізн^
СВ1ТМиаУви°шгаємо від оповідання чи поезії конструКТИВНо
того нічого зайвого: „Коли вказано на початку оповідання гвізі
'СТи,
док в стіні, то в кінці на ньому мусить герой повіситись;.
Конструктивізм є доцільне використання деталів і більших
частин та міцна логічна ув язка їх. Далі, пропорціональність скла
дових частйнЧДх маси та обсягів художнього матеріялу з уміще
ними в них ідеями. Далі, відповідність словесних матеріялів
до завдання, або інакше, вживання формальних прийомів, які
логічно виходять із змісту. Відповідність ритмів, образів (може
бути й контрастовна відповідність).
Внутрішня рівновага між темою і виягом її,
образність, ритм і напруженість
стилю
г
темою
і виягом
її, цеото лексика,
бині та розмахові чи
и
стилю,
повинна
відповідати глпфактури втілюються. обмеженості тих ідей, які в цей комплекс
ЗВІДСИ — МИ ПРОТИ рСЗхх
розхристаної
недоцільності! у прийомах,
НЄМІЦНОСТИ сюжетної будови
І Г"’
- і всього
мотлоху наших неоромантиків,
що того пільняко - хвильовистого
залляв
ську прозову творчість. - Ми• знаємо,
щобув
і цілим потоком украінасоціятивних центрів при писанні
й
виправці
знаємо, що підпорядкування своїх
міцно сконструйованого твору,
що може
жити не
писанні
й виправці
твору є запорукою
держання конструктивноїтвору,
художньої
що може
установки
жити не
- ■ один день, нед
планована погоня за одним змістом, _...
хоча
б і ві творові, недисцим1МоКИ
сьогоднішнього дня, робить з змістом,
твору тухоча
тимчасово
б і найбойовішим
для
.потвору, що вмирає одразу ж,твору
як тільки
актуальність
ту тимчасово нежиттєздатну
хоч трохи спадає
чи
одступає
на тільки
другийактуальність
плян, іі г
А цихіД^
, __ _, ■ж, як
спадає
чи художньої
одступає
на
другий
нащаді
маючи в таких
творах
поживи
й плян,
синтетичних
образів
творах
художньої поживи
й спришелепувати
та постатей, лише
дивуватимуться
на своїх
пришелепуватих по^
передників, як вони могли говорити про таку і
як вони —
могли
говорити геть.
про таку риторичну
П
порожню балаканину,
балаканину,
откидатцмуть
—іі откидатимуть
геть. Лише
Лише повнокровна
ппо°^Н1СТЬ і1 відповідне
ВІДПОВІДНе формальне
Формальне втілення ідей, ннавіть чужих
татуніР°
ЗВ°РУШУЕ Вв той
той чи
чи інший
бік
суспільства, розворушує
інший б
і активність
Через
те саме ми вигт^- проти нединамічного,
пасивного Й '
ЧеРезте
виступаємо
патупалі-^
дницького копіювання життя методами рабського
випадку1 оі™ГНЄТЬСЯ в Хвості зі своїми кволими в такому
їх вТаомонійну у,^-иШМаІКаМИ Реального життя, не конструюючи

Через вишечгяДпЯЖНЮ-бу-Д0Ву’ що сама організувала б те життя,
знаходимосяТліямДпї °УДІВНИЧ° ‘ організаторську установку м»
ральному антагонізмі з деструктивно - анар
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хічними й застарілими в наш час витівками футуристів річних
нових Генерацій, висуваючи конструктивно - комуністичне нача о
творчости у всіх розгалуженнях мистецтва.
Всі ці наші положення однаково підходять як до прозаїчного
крила організованої поетично мови, так і до її віршового крила.
Форма поезії неоклясиків, тих назадників змісту, ідеологів
міщанського бруду, поетичних жаб, що з задоволенням кумкають
сидячи в багні хуторянщини, і форма їхньої поезії цілком тому
відповідна: замацнаний сонет, октава, що бруди ідеалізує, покір
ний ямб, а загалом одноманітний ритм і настрій, як одноманітна й
повільна та назадницька твань, з якої неоклясики кумкають.
Які ж форми поетичні відповідають нашій конструктивній
і динамічний епосі, епосі електрики й хемії (пара йде на задній
плян,—-газ на кону), які форми характерні для доби розвитку
пролетаріяту, індустрії й інтернаціональних та всесвітніх маштабів,
що укладалися б у химерний ритм, а не в одноманітну стукалку
хуторянського млинця? Це —. верлібр. Верлібр у найширших фор
мах, що моністично все охоплює в собі, від патетично-конструктивної
відозви Комінтерну до сучасного „залізного сонету" (індустріяльні
сонети німців) або ліричного зідхання романсу.
Ця форма виключно європейської культури, що вже набрала
інтернаціонального характеру, з неповним ще, але математично закономірним усвідомленням її в теорії. Не той верлібр, несвідоме
коріння якого можна найти за всіх часів у всіх народів, як-кустарний виріб, а як свідома техніка поезії.
Ще дві слові про звуження термінологічне щодо слова верлібр.
Ми не ставимо грані між прозою та віршем у старому розумінні
цих слів. Ритмічно проза переходить у вірш і навпаки, так що
взагалі підлягає одному законові ритмічному, який ми виклали
в теорії хвиляд. Словесні ритми всі законні, і всі мають право
на життя, коли цього потребують конструктивні завдання худож
нього писання. Ми додержуємося ритмічного монізму щодо ху
дожнього слова, визнаючи тільки відносне існування правого и
лівого крила ритмів, з одного боку, чітких, за старою терміноло
гією, метрів, навіть за метрономом, з точною величиною повторних
хвиляд, а з другого боку, химерних ритмів з нахилом до хаотичною,
як це в так званій прозі і з інтегрально різноманітними величинами
хвиляд, які кружляють навколо якогось середньо - математичного
витягнутого з цих величин. Але, ставлячи,з одного боку, на пРа^ІР
край ідеальний метр, а на другий бік у ліве крило ідеа^ьв”и
"
тичний стрій, ми вважаємо, що всередині між цими двом
Р 1
того самого ритмічного потоку, на місці стику т. зв. прози ир> у,
беручи старий вислів, у ритмічній голові цього потоку У,
складніші формації ритмів. У цьому місці мож: <
< - <
їх комбінаційна рухливість для людського приим<, * Р
переходу, що міг би недоцільно вражати слух, у 1
’ррпіібо
маться найхарактерніші ритми, що мають у нас назву верлібр.
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Значить,
^ля'поетГписьменника комбінаційна зруЧні’,
Ного _^чере.
найлегша для п
,
|іізації) цебто прозові рИТМи
ХдТтЙГ самої організації віршовими (напр., ямб)
т?т у найхарактернішому вузлі ритмічних впливів і Р^и.

переважно той комплекс європейських верлюрових Ф ’^ся
верлібр повторюємо, .^ ввесь без ріжниці словесно
Хоч
матеоіял У найскрайніших його особливостях.
УД<>Жній
Найцікавіший верлібр для нас, для людей нашої Доби _
' складних плетінь ритмічних, взятих людським сприйманням01^
самого життя, є центральний верліор, оо він один у силі найлегші
й найдужче не тільки вловити, але и емоціонально відтворити?
організувати в свідомості людини всю складну ситуацію житгевит
ритмів. Як відповідність,, у тому верлібрі звучать і ритми сучасного
міста, які проходять із такою велетенською різноманітністю, щ0
в сприйманні сучасної людини, особливо в коротких одрізахч’асу
наприклад, дня, здаються анархічними, в той час, як вони міцно
організовані побутовими факторами: години праці, електрика
театри, рух потягів і т. д.
Нищити гальмо українського поступу — усяку хуторянську
мжичку та антимашинові настрої — є завдання нашого покоління.
Охоплення й прагнення живитись досягненнями мистецтва всього
світу — мудрого, виткого Сходу з чітким раціоналістично - інду
стріальним Заходом. Планетарність, а не обмежена й рабська
європеїзація. Розмах в історичному часові од культури кам’яних
нбжів, єгипетських конструкцій, ведійських поезій, чи грецьких
горщечків—до фантастичних видінь доби електро - атомового
вогню. А найперше — визволена од новоутворених штампів воля
?в конструктивному уживанні прийомів і матеріялу.
Другим мистецтвом, що має таку важливу ролю в добу нашого
велетенського будівництва, є архітектура.
Архітектура нашої доби повинна виявляти собою начало ло
гічної доцільности, використання залізобетонових та скляних
матеріяяів і виявлення ідеї опанування обсягу, без міщанського
наліпного замазування очей дрібницями. Найкрасивіше те, то
найдоцільніше, наприклад, динамомашина, листок пальми, елева^Р’пИм!^ЖІН0Ча гр.удь- Реальний матеріял кращий в архітектурі.
ДО ГППІпшІуВм?Ка- П1Д нього- Прагнення польоту в свіже повітря
сою чРепгпшг
атмосФеРи повинно поставити перед архітектупереходу до легких металів
в ;зв’язку з постпмНСЬК-ИМ
мистецтвом
нашого
часу, що
виросло
І
мНони
по
Н
А
Р
п
п
Д10ТЄХНІКИ
- є музика
. Впливаючи
через
радіс>
на
ІНИ> вона п*
тональности
°Еиниа
їх із звукової
мало
ЛХ^ю
ЄТупака
С™1Ялитягнути
тембРального
звучанняобмеженосте
стоїть ше
Велика
і слухачів.
звУкальк
У ' Н0Ю кРаїн°ю перед слухом наших музи4
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неорганізованого
музикою життя. Ускладніть ритми і напишіть та
ударте в нові
інструменти аж за межі Джазу і терменвоксу!
Наше кіно хай прогонить хуторянщину глухих нечуїв і слі
пих на машиновий світ естетів. Хай кіно'дасть організованими
шматочками живий омашинений побут радянської Америки
України, нехай виховає в масах потяг до психологічного омашинення світу. Фото, орат кіно, хай заткне провінціяльну вибагливість ахровських мрійників поезією факту.
Малярство хай конструктивно оформить і подасть в оправі
немузейного життя фарбу й лінію, так само, як скульптура площину
й обсяг. Логічна ув’язка форм і частин твору між собою і ув’язка
цілого комплексу їх форми з реальним життям —. ось завдання
сучасного малярства й скульптури. Для нас доцільно і прекрасно
видана книжка чи розмальована кімната не менш викінчений ма
лярський твір, ніж скульптура доцільних черевиків шахтаря чи
попівського стільця в кабінеті наркома. Нарешті, театр, що мусить
найти нові методи роботи в сполуці з радіо й кіно, інакше йому
прийдеться залишитись кустарним анахронізмом в добу машинового мистецького темпу й розмноженого вияву інших мистецтв
для мас.
Як течія Аванґарду пролетарської культури, ми не можемо
замкнутись в межах одної національности. Передові ідеї мистецтва,
відповідного добі індустріялізму, добі, якої ще не було в історії
людства, повинні висунути й форми мистецтва, ще небувалі, і тільки
вони єдині будуть відповідні призначенню, бо кожна епоха має
свої мистецькі форми, що вичерпуються в тій епосі. Ми зараз жи
вемо при організації цілком відмінної епохи від усіх попередніх,
тому й мистецтво наше не може не бути відмінним від усього попе
реднього, навіть визнано геніяльного.
І наше сконцентроване прагнення відкрити ці нові форми
повинно йти в ногу з братніми шуканнями всіх націй Радянського
Союзу й революційних мистців Заходу й Сходу.
Тому наше завдання є не тільки охопити в коло ідей аванґарду
нацменівські мистецькі загони України, росіян, євреїв, поляків
й інших, але й найти могу братньої співпраці з мистецьким аван
гардом Росії, Білорусі, Грузії, Вірменії, Татреспубліки й інших
республік та народів, а також увійти в стосунки з лівими мистцями,
в першу чергу Німеччини, Франції, Чехословаччини, Америки,
Японії, Китаю, Туреччини й Індії, де вже є не тільки близькі нам
шукання, але й невеличкі зв’язки. Для того ми маємо на метгутворити низку інтернаціональних збірників, як трибуни для Аваґар у
Мистецтв. Такі збірники не тільки будуть початком інтернаціональ
ного братнього єднання, але й знаряддям ознайомлення передо
вих загонів революційної й пролетарської творчости різних народів
поміж собою, що прокладе шлях до утворення лівого Літературно
Інтернаціоналу та Інтернаціоналу Мистецтв. Потреба в таких
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світових об’єднаннях уже назріла, тільки організована V
тарному маштабі боротьба за перемогу пролетарського 2,>не.
з Відповідними добі формами, над буржуазним може прис^їв,

ПЄрЄразом з тим і в першу чергу Аванґард Мистеі/т по
Ту
візувати бойовий і рухливий орган для боротьби за нові Іп°Р1'авідповідні їм ідеї пролетаріату. Революційні ідеї вичерпЛиРМи '
являються лише в революційних формах: форма _Та ж іпЕ е виНацменівські мистецтва повинні бути не другорядним ЕГ|я.
моном своїх корінних національних мистецьких витворів ЛДг°’
до них у такому приблизно відношенні, як бельгійська літЄн бути ;
французькою мовою відноситься до основної літератури ТУра
цузької. Тоді вони будуть навантажені всім своїм творчим вия '
який у них заклала природа. Бо, наприклад, російське мистеп ’
і література на Україні виростають з ґрунту відмінних економ™0
них і психологічних умов, ніж це існує в Росії, і тому форми вия '
їх повинні бути також відмінні, більш злиті з своїм рідним ґрунЛ
де можуть бути інші бойові теми, ІНШІ ВПЛИВИ Й МОЖЛИВІ іНІ’":
психологічні моменти розв’язання національної проблеми, ближч'
розумінню пригноблених народів.
1
Отже, спільним фронтом Аванїарду Пролетмистецтва до
світової перемоги інтернаціонального братерства трудящих над І
зоологічним розбратом, що криють у собі художні вияви буржуаз
них культур. Вперед! Аванґард виривається вперед. Поспішайте
за ним, не чекаючи болючих підстьобів економіки й історії. Спіль
ними зусиллями, моральною підтримкою, масовим співчуттям
створіть змогу авангардові не тільки іти вперед, але самі поривай
тесь і проривайтесь у передню лінію мистецьких загонів. Ах, як
'1Е'ЄМИ° бУ™ В аванІ’аРД> поступу! Як блискуче й радісно відчувати
^паиНо°НЄр0М- нового життя, вдихаючи свіжі вітерки з високих
кряжів_організованого
прийдешнього
.
------------ ••рип^шпощ
і) ;!
Валеріян Поліщук, Раїса Троянкер, Віктор Ярина, Сергій
Тасін,
н. Леонід
ЛрпшО Чернов-. і_Василь Єрмілов, Григорій Колядо, Петро

Голота, Валентин БорисоТ,''О^а^р Л^.
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На останній сесії ЦВК СРСР т. Ларін так зформулював тему
своєї промови: „Я оуду говорить по одной части советского строительства на Украине, а именно, по национальному вопросу в той
его части, которую нужно назвать русским вопросом на Украине,
ибо, к сожалению, такой вопрос существует". І, як відомо, зміст
цього питання т. Ларін шукав в пригнобленню росіян з боку укра
їнців (на шляху переведення українізації), в потребі захищати
росіян від обов’язкової передплати українських газет, від приму
сового друкування афіш українською мовою і т. ін.
Нас не цікавлять тепер факти т. Ларіна, нас цікавить та про
блема, яку він невдало намагався зформулювати. Чи дійсно існує
російське питання на Україні? Безперечно. Чи там його слід шу
кати, де шукають російські інтелігенти і русотяпствующі кому
ністи типу Ларіна? Ні .в якому разі.
Російське питання на Україні є одним з найважливіших і най
актуальніших питань українського соціяльно - культурного про
цесу. Треба ясно бачити в цій проблемі дві Складові частини, що
глибоко, діялектично між собою зв’язані.
І

І й;!'й
і
•

РОСІЙСЬКЕ ПИТАННЯ НА УКРАЇНІ
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Перша складова частина цього питання є змагання російської
культури і її апологетів залишатися гегемоном культурного про
цесу на Україні. Не можна заперечувати цього факту. Призирство
поміщицько - буржуазної Росії до української культури, як му
жицької, знищено Жовтневою революцією разом з цими соціяльними клясами. Те, що залишилось від цього призирства в колах
російського міщанства на Україні, не має значіння і нічого не варто
в порівнянні з величезним розмахом національного відродження
українських працюючих мас в пролетарській революції.
Але своєрідна завзятість представників більш розвішеної куль
тури глибоко живе не тільки в колах культурної російської інте
лігенції, але й до певної міри в колах російського пролетаріату
на Україні. Навіщо затримувати хід історичного розвитку, навіщо
гаяти сили й дорогі часи будівництва на те, щоб спускатись до
рівня відсталої' української культури (селянської), коли можна
409
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ПІДНЯТИ
ДО рівня КУЛкт, Росій.
уКра-ХкХоП БІТНИКІВ
-такприблизно
схарактеризуй^.
тУрц
СЬК°Й хід думок панує серед російсько! інтел. генні, ’на
•
П'и ™ захоплює і певні шари пролетаріяту (в тому числі і , ^’ні,
в1?Ак0Лах пролетаріяту така ідеологія виростає Не
стів). в колах и
ЛИцій а також і з умов розвитий / Льк«зі
старих історі
рИ КОЛИШньої Російської імперії Рй°ЛетаРГукрЕ зокрема. Із Росії прийшли не тільки гасла Проїталі.
ько?Р волюці" а й реальна допомога в їх здійсненню. Націо^Р'

у ™Хш?°ЛЯГаЄ ДРУГа СКЛаД0Ва Частина Райського питання
на Україні.
За століття жорстокої русифікації російська культура важким
тягарем давила на Україну. Вона не тільки глушила наростки
української культури, вона висосувала все талановите з україн
ського народу, обезкровлювала його культурні потенції. Нема
нічого дивного в тому, що ідеологія так званого українського
національного відродження за дореволюційних часів була цілко
вито просякнена ворожістю до всього російського, до російської
культури в цілому. Тільки одірвавши український народ у Росії,
лише ізолювавши від неї український культурний процес і ске
рувавши його на Захід, можна забезпечити національне відро
дження й розвиток українського народу, — так можна було б
характеризувати основну концепцію українського націонал - демо
кратичного руху в дореволюційну добу. На цьому виховувались
покоління. І оскільки ця ідеологія була направлена проти буржу
азно - поміщицької культури царату, не можна заперечувати її
певної історичної проґресивности.
Справа радикально міняється з жовтневим переворотом. Від
Росії, що була колись джерелом насильницької русифікації, Укра
їна одержує допомогу для утворення Радянської системи, тобто
єдинореальної передумови національного визволення й розвитку.
Гегемонія російської культури на Україні поволі ламається. Сама
російська культура на шляху пролетарської революції починає
процес соціялістинного переформування. Єдність економічної та
суспільної системи утворює умови для наближення культурних
процесів, для широкого співробітництва культур.
Чи не буде це співробітництво в реальному житті перетворю
ватись у залежність менш розвиненої української культури від
російської? Проти всяких спроб утворити модернізовану під су
часність гегемонію російської культури на Україні треба рішуче
боротися. Проти впливу однієї більш розвиненої культури на другу
менш розвинену в процесі їх співробітництва не можна заперечу
вати. Чи не значить це співробітництво, що для української куль
тури нема іншого виходу до західньо - європейських культурних
цінностей інакше як через російську культуру? Ні в якому разі.
Проти таких форм співробітництва треба рішуче ооротися. Але не
можна не бачити, що сучасні центри російської культури на певний
історичний період реально становляться акумуляторами світової

пілполження українського народу на перших кроках ревоальн«
р презентували ворожі пролетаріяту сили. Такі історичні Й
„ проходять дурно, вони залишають глибокі зарубки в свідок
пролетаріяту. Російська культура становиться символом культур
пролетарської.
Все це разом і складає своєрідну, не зламану ще остаточнп
претенсію російської культури на гегемонію в українському куль,
турному процесі. Можна й слід підкреслювати історичну законемірність-у певний період такої ідеології. Але ще більше треба на
певному стані розвитку зі всією рішучістю ламати цю в сучасний
період незакономірну й шкідливу претенсію.
Як ламати? Про опір розвитку української культури з боку
тих чи інших нащадків російської буржуазно - адміністративної
машини говорити нема чого. Пролетарська диктатура змела під
валини такого опору. Оскільки претенсія на гегемонію російської
культури в українському культурному процесі йде з боку цінних
в культурному відношенні і лояльних кадрів російської інтелігенції
на Україні,— цю претенсію треба ламати в процесі дружнього спів
робітництва всією системою нашої державної і громадської роботи.
Ці кадри та їх культурні здобутки не мусять бути загубленими для
культурного будівництва на Україні, вони мусять бути завойовані.
Оскільки ця інерція минулого жива ще в колах пролетаріяту,
вона мусить бути зламана в процесі глибокої виховальної роботи.
Тут слово за партією. Лише вона, становлячись в центрі й на чолі
українського культурного процесу, забезпечує належний перелом
у цих колах пролетаріяту.
В цьому полягає перша складова частина російського питання
на Україні. Минулі роки радянського будівництва дали тут веле
тенські досягнення. Розгорнулась ціла доба національного підйому
тпиип°ЮЧИХ Мас Укриїии будування передумов для того, щоб остапрсі н!Л\7Маті~гегемонію російської культури в культурному ПробудівниІаіН1' Це~іс™Рична потреба, це — програма нашого
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СЬКИМ культурним процесом, мусить вести ЙОГОІ
часною російською культурою, а на їх співр
шляху для нас не може бута.
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Але відкіль її взяв тов. Хвильовим . „...Справа в тім", ПИщ*
він далі що російська література тяжить над нами в віках, Як
господар становища, який привчав нашу психіку до рабського
наслідування. Отже вигодувати на ній наше молоде мистецтво,-,
це значить затримати його розвиток". В цих словах т.^Хвильового
с певна історична правда, в них відбивається старий біль куль
тури, що віками мусіла в’янути під диктатурою іншої культури.
Але глибока помилку т. Хвильового в тому, що він формулу, яка
мала б зміст і історичну прогресивність у дореволюційну добу,
переносить у радикально іншу добу бурхливого національного під
йому українських працюючих мас і створення передумов для віль
ного співробітництва української і російської радянських культур.
У цьому, на наш погляд, полягає російське питання на Укра
їні. Його обидві складові частини глибоко між собою зв’язані. Не
можна викликати широку масову тягу українських культурних
сил до глибокого переконаного співробітництва з російською куль
турою поки не буде остаточно (на ділі) зламано претенсію її на ге
гемонію в культурному будівництві на Україні. Не можна, з дру
гого боку, будувати українську робітничо - селянську культуру
без глибокого зв’язку з сучасною російською культурою. Це треба
конче усвідомити. Три основних умови Гарантують правильне
розв’язання цього питання.
Перше і основне — КП(б)У, що проробила велетенську ро
боту в утворенні передумов для розвитку української культури
(закріплення УСРР, українізація держапарату, школи, преси
і т. ін.), мусить зробити новий крок уперед і всіма своїми можли
востями, всім своїм авторитетом стати в центрі і на чолі творчого
культурного будівництва в українських формах.
Друге — треба остаточно зламати всяку претенсію російської
культури і її апологетів на ролю гегемона в культурному про
цесі на Україні. Треба досягти свідомости цього в широких колах
самого російського населення на Україні
Україні.
Третє,—робітники українського
г~
--з культурного
процесу, ДІЯЧІ
мяг’миготИ0™ В1ДР°ДЖ.ЄННЯ й РОЗВИТКУ
уіфаїНСЬКИХ
7 "7 ; І ,соніяпігтч
"____ і працюючих
мас мусять зрозуміти історичну потребу
ність широкого співробітництва потребу і соціял і стичну ДОЦІЛЬських культур. Під цим гаслом української і російської радян:
народні маси.
мусять виховуватись українські
(„Комуніст", 1926, №

■} ||

123 (1908), 1/VI)
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Економічна структура єврейського населення, що визнача
ється у втягненій єврейських трудящих мас на завод, фабрику і в
землерооство та в економічній перебудові містечка; зростання та
розгалуження культурно - освітньої роботи єврейською мовою;
розвиток радянського будівництва тощо — поширили базу єврей
ської літератури й збільшили попит на єврейську книжку, на
художні твори, які широко охоплюють всі явища нового побуту.
Поезія вже тепер не панівний жанр у єврейській літературі. Роз
вивається проза, що спробує відбити не лише епоху громадянської
війни, але й сьогоднішній день соціялістичного будівництва. Сама
поезія набирає виразности настроїв та ясности форм. У творах
єврейських письменників не лише тих, що прийшли до Жовтневої
революції з середини, але й тих, що прийшли зовні, виступає чим
раз виразніше нова дійсність із її творчим піднесенням, з її
суперечливими явищами. Народжується також драматургія, рос
те письменницький молодняк із робітничих та комсомольських
шарів.
Україна, де перебуває більшість єврейського населення СРСР,
посідає перше місце так щодо піднесення єврейської видавничої
справи, як і в процесі якісного та кількісного росту творів єврей
ської художньої літератури. На Україні зосереджено великі єврей
ські літературні сили.
За важливе явище в єврейській літературі слід вважати орга
нізацію секції при Всеукраїнській спілці пролетарських письменників (ВУСПП) та зміцнення єврейських секцій при Всесоюзній
асоціяції пролетарських письменників (ВАПП) по інших республі
ках. Позитивний вплив цих секцій в тому, що:
1) у єврейську літературу внесено політичну та клясову диференціяцію;
2) загострено питання про тематику, про її актуальність, про
ідеологічну витриманість та соціяльиу насиченість:
3) звернено більше уваги на висування пролетарського та ком
сомольського письменницького молодняка;
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4) утворюється тісніший зв’язок Між єврейською та укра
СЬК0?) провеломасову роботу серед єврейських трудиш
а,Н'
популяризувати завдання та проблеми пролетарської літер^б
популяри У
на всі зазначені досягнення та успіхи ЄйУр,і«мІЇ «рат‘р“ кількість ..кваліфікованих епеціяпісті,"
серед єврейських письменників усе ще ке достатня.
»««'
Той факт, що єврейські письменники здеоільша походять •
дрібнобуржуазних кіл, мусить відбитися на розвиткові та змісті
єврейської літератури, особливо, в обставинах теперішньої 3 !
гостреної клясової боротьби в країні взагалі та в єврейському
оточенні зокрема.
Зріст активности клясових ворогів — куркулів та непманів
проти соціялістичного будівництва набирає своєрідного характер
в єврейському оточенні.
Те, що контр - революція користає з антисемітизму, як із зна
зна-
ряддя боротьби Проти соціялістичного наступу на капіталістичні
елементи, живить у великій мірі єврейський націоналізм та шові
нізм. Це — з одного боку. З другого боку, єврейська непманська
буржуазія роздуває націоналізм та шовінізм, щоб використати їх
як знаряддя боротьби за вплив на єврейські трудящі маси проти
радвлади та компартії.
За сучасних обставин соціялістичного будівництва процес
економічного оздоровлення єврейського населення покищо ще
відстає від процесу витиснення єврейських дрібнобуржуазних мас
із колишніх економічних та громадських позицій. Це спричиня
ється до націоналістичних та занепадницьких настроїв у частини
єврейських письменників. На цьому ґрунті можна спостепігати
спостерігати
окремі прояви ідеологічних вагань у творах та виступах деяких
єврейських письменників та частини партійців, що мають близьке
дочинення ДО керівництва
1 '
єврейською літературою.
Вагання ці полягають:
1) в тім, що частина представників літератури заперечує існу
вання пролетарської літератури взагалі і єврейської пролетар
ської літератури, навіть у зародковій формі, зокрема;
творі • В ШДКРЄСЛЄННІ пеРеваги Ф°РМИ над змістом у художньому

Через те, що дрібнобуржуазна стихія натискує на частину
єврейських письменників, у єврейську літературу вдираються
в захованій формі чужі настрої проміжних шарів, що їх підсиле
ний темп соціялістичного будівництва витискує із старих еконо
мічних позицій. Це сильно відбивається на тематиці єврейської
літератури та на способі обробки революційних сюжетів. Не зва
жаючи на деякі досягнення щодо наближення тематики єврейської
літератури до проблем соціялістичного будівництва, ще й досі пе
реважають сюжети перейдених етапів революції над сюжетами сучасности. Пролетаріат, пролетарський побут, міжнародній зв’язок
єврейських робітників з робітниками інших народів ще зостаються
на боці; зате переважають життя та побут буржуазії в усіх їхніх
проявах.
Діяльність єврсекцій пролетарських письменницьких організа
цій має ще деякі хиби:
1) за винятком дуже малої кількости письменників, що про
йшли пролетарську політичну школу боротьби, більшість членів
секції „ВУСПП“ складається з таких письменників, що їх лише
формальне визнання плятформ об’єднує з цією організацією.
У творах багатьох членів не видко належного перелому щодо ви
явлення основних принципів „ВУСПП" в галузі тематики, ідеоло
гічної насичености тощо;
2) зроблено не досить, щоб наблизити до пролетарських пись
менницьких організацій тих письменників, що змістом своєї творчости наближаються до плятформи „ВУСПП"; навпаки, спостері- *
гається тенденцію групового характеру;
3) Щодо попутників, то не вироблено диференційованого підходу
до окремих письменників. Буває частенько, що найнезначніше
ідеологічне перекручування в творах того чи іншого попутника
дуже роздувають; значні ідеологічні хиби членів „ВУСПП" не
завжди діставали належну відсіч;
4) не звернено належної уваги на питання про якість письмен
ницької продукції. Частина членів „ВУСПП" не пройняті свідо
містю, що не механічно, не монополією на літературу та видавничу
справу пролетарська література відвоює свої права на гегемонію
в літературі.
. .
Журнал „Проліт" не провадив досить твердої лінії, добираючи
художній матеріял. Художня література, яку друкувалося в „Проліті", фактично не відрізняється ні своєю тематикою, ні своєю
ідеологічною суцільністю від літератури по інших журналах.
Друкувалося навіть твори, негідні для органу пролетарських
письменників; не притягнено не членів „ВУСПП , що своєю'твор
чістю наближаються до організації „ВУСПП . Критика „ р
<
не була на належній височині, не зважаючи на п воиовничи
Вона не визначалася глибокою марксистською аналізом).
Слід визнати, що відповідні організації, які мають учинення
до літератури, не звертали достатньої уваги на пролетарській

3) в тім, що частина письменників намагається утворити єдиєврейськими дрібнобуржуазними письменВ запеРечУванні потреби пролетарських письменницьких

V Л!

^ХХХ’іх^^^

хуДКЖ

■

паптійнпго^рп^'1 СЄрЄД окремих письменників відхилятися ВІД
парпиного керівництва в єврейській художній літературі.
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НИПТВ
цтвоєвоейе^пХ7°
1Гн°РУсться- Щоб поліпшити партійне керівні;
I) піднести Удожньоюл'теРатурою,требавжититакихзаході •
ратурнкш тш V
У ВНС0ЧІНЬ бейську марксистську літе
ратурну критику. Зобов’язати всю геть єврейську компресу, як

V
•

4 ,

■

I

Лі правильно зас со^^
. все ж таки допустилися переКп1Єра’
7керівництвіРлітературою. У значній мірі ці окремі помЕ?*
Зичній роботі пояснюється тим ЩО за швидкого росту £ВрИеПй
сько™і гератури В дуже складних обставинах бракує достатньо
каїру кваліфікованих партійних літературних сил.
І
З одного боку, є деякі принципові зоочення від партійної лінії
в питаннях літератури та випадки небезстороннього ставлення д0
ідеологічних збочень та помилок, ставлення, що набирає характеру
примиренства та капітуляції. Таке ставлення сполучене з іґноруТ
ванням та дискредитуванням пролетарських письменників та організацій, яким треба всіма засобами допомагати, на які слід звер- '■
- --------тати
головнуувагу, сприяти їхньому ростові, щоб ДОПОМОГТИ їм ■
заслужити на історичні права на гегемонію в художній літературі,
як каже постанова партії.
Разом
з тим ми
Г_______
. маємо неправильне ставлення до попутників.
. Замість „відсівати антипролетарські та антиреволюційні елементи
боротися з ідеологією нової буржуазії, яка формується серед .
частини попутників", не лише не робиться диференціяції щодо
попутників, але провадиться лінію на об’єднання їх супроти
' пролетарських письменників.
З другого боку, є явища механічного адміністрування в літературі, літкомандування та комчванства. Бракує „обережного
безстороннього
мр/ (лпшмі м та
їй тактовного
іадіиапиш сіаол^пп/і
ставлення" пасію
навіть А
дои тих
інл пмп^
попутників,
іч*»**-)
що близькі до нас і підлягають партійному керівництву. Звалю10411 всіх попутників до одної купи яко антипролетарські та анти
революційні елементи, комчванство викликає навіть у частини
пролетарськії настроєних письменників недовірливе ставлення до
партійного керівництва.
и Єврейська марксистська літературна критика дуже слаба.
Нема систематичних рецензій та розвідок на видруковані літера
турні твори. Якщо й дається колинебудь оцінку того чи того літеР ^°Г°
’то вона випадкова і не завжди своїм змістом визнамотопмяк^Иаі?К™ маРКСИСТСЬІ<им висвітленням. Письменницького

!•>

.?

газети, як журнали, завести в себе постійні відділи критики та бі
бліографії, де б систематично висвітлювалося явища та проблеми
єврейської художньої літератури. Щоб виконати це завдання треба
притягти марксистськи витриманих товаришів, звільнивши’їх від
деяких громадських обов’язків та утворивши для них відповідні
умови для роботи.
Марксистська літературна критика мусить рішуче-викривати
та здемасковувати.чужі націоналістичні та занепадницькі настрої,
що проходять у літературу, вона мусить відбивати спроби наших
клясових ворогів хоч у найменшій мірі скористати з художньої
літератури як із арени боротьби соціялістичного наступу.
Наша марксистська літературна критика разом із видавни
цтвами мусять всіма засобами стимулювати перехід до повнішого
відбивання в художній літературі загальних проблем соціялістич
ного будівництва, реконструкції соціяльно - економічного побуту
єврейського населення, постання та росту єврейського фабричного
пролетаріяту та його зв’язку з українським робітником;
2) встановити щільний зв’язок та єдину лінію в керівництві
єврейською літературою по всіх республіках.
Встановити постійний контакт між єврейськими пролетар
ськими письменницькими організаціями та радянськими письмен
ницькими угрупованнями;
3) звцигати якнайпильнішу увагу на пролетарську письмен
ницьку молодь щодо піднесення її культурного рівня, керувати її
літературною діяльністю, допомагати їй влаштовуватися на роботі,
вчитися тощо;
4) Щільніше зв’язати єврейських письменників з робітничою
масою, уводити їх у робітниче оточення, влаштовувати для них ви
ступи по фабриках та заводах, по робітничих клюбах тощо, нала
годити серед єврейських письменників систематичну культосвітню
роботу;
5) всіма засобами допомагати єврейським секціям пролетар
ських письменницьких організацій і ставити опір всім спробам
дискредитувати та зривати престиж та авторитет цих секцій;
6) всіма засобами допомагаючи єврейським секціям пролетар
ських письменницьких організацій, аж ніяк не можна дозволити
монополії з їхнього боку на єврейську літературу; треба ооротися
проти всіх групових тенденцій та проти небезстороннього ставлення
до попутницьких груп;
7) не послабляючи боротьби за ідеологічну витриманість та
соціяльну насиченість єврейської літератури, треба допомагати
наблизити попутників, близьких до нас, до пролетарських письмен
ницьких організацій та до партії;
8) утворити для попутників здорову оостанову та нормальні
умови для виявлення їхніх творчих сил, одночасно викриваючи
Їхні ідеологічні збочення і найрішучіше боротися проти літкомандування та комчванства;
27 Десять років укр. літератури
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Товариші! Ми не звикли святкувати. У нас тяжка праця пере
будови й будови нашого господарства забирає увагу й сили всіх
наших робітників. Перед нами стоїть завжди наступний час, ми
звикли більше до того, щоб дивитися на завтрішній день, щоб про
торувати шляхи для дальшої роботи, ми звикли більше критику
вати і вивчати хиои й вади нашої роботи, щоб і перемагати труд
нощі.
Ми критикуємо все, що проробили і на господарському терені,
і в царині культурної роботи, і в царині будівництва національної
культури і т. д. Ми,, визначаючи за цілковито слушне таке ста
влення, знаємо, що перед нашою критичною думкою в дальшому розвої самокритики стоїть ще ширше завдання, і можемо сказати, що
маємо право і обов’язок відзначати те, що зроблено, констатувати
досягнення, далі просувати життьову творчість. Ми не перекру
чуємо історичної перспективи, коли піддаємо критиці хиби су
часного.
Український народ зробив величезний крок уперед; пригнобле
ний віками, створив свою робітничо - селянську державність і
будує свою радянську соціялістичну культуру, здійснює досяг
нення Ленінової науки в справі соціяльного й національного визво
лення.
Якось Ленін сказав, що не може звільнитися український
народ, не ставлячи питання про подолання всілякої пригніченості!
національної. Ми теє робимо і можемо з гордістю перед світом
зазначити ті досягнення, що маємо в царині розв’язання єврей
ського національного питання. Розбита, пригнічена, загнана, збезкровлена єврейська людність у нас стоїть' поруч усіх інших на
родів нашої України, покликана до участи в будівництві респу
блік рад робітників та селян, і разом з тим будує свою пролетарську
культуру, переборює стару неписьменність і неуцтво, будує нове
своє’життя. Ми маємо низку єврейських громад, ми маємо цілий
єврейський національний район, що його розглядаємо як перший
державний осередок єврейської національности на терені Україн-
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Хі і середніх, ми маємо вищ? учбР
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ськихшкіл -1 н
<лаД0ва, ми маємо найвищу науЛ?Кладі'
де єврейська мова € ви єврейськоїкультури при Ву“УкОвУ Уста
Р ми маюм^підставу^покійно дивитися в очі нащи^” мїї0'

ників і селян євреїв. Ми не можемо йти на високі Олімпи абстракт
них пооажань, а твердими ногами нам треба йти по робітничо - се_ лянському шляху у міцній, твердій спілці і в єднанні з широкими
масами робітничо - селянської людности. Чи треба, прим., вида
вати повні збори творів письменників. Так, це варт, це корисно
ности’ М пйипи і ЩО зроблено з нашою Діяльною участю ® За*.
і конче потрібно, але ж це не перша чергова потреба, не першо
чергове завдання. Нам передусім треба орієнтуватися на широкі
маси і найперше треба давати твори письменників українських,
РОбіННеИКвсе ' геТіще не все ми зробили, навіть багато Чого
єврейських, польських і інших у дешевім виданні, що десятками
тисяч примірників ітиме в гущу трудящих мас і надихатиме їм
треба зробити, і то в усіх галузях. Ще оагато треба зробити^
сили до творчої роботи. Ширше і глибше до мас — ось гасло всієї на
2 культури всіх наших народ.в. Відсоток письменних «£
шої творчости. Ми, робітничо-селянська держава, ми є не більш,
Українців, як порівняти до відсотка письменних серед уСІХ Д
не
менш, як акумульована самодіяльність трудящих мас. Наша
наявностей України і євреїв в першу чергу, дуже малий. НамтрХ
культура — це культура самодіяльних широких робітничо - селян
більше культури, більше знання, нам потрібні мільйони нових
ських мас. Наш письменник, представник на культурному літера
письменних людей, нам потрібна ціла повідь літератури, ціла
турному терені, не є відірваний від маси. Він злитий з нею і цим
низка культурних закладів для задоволення підрослих культурних
ми сильні й міцні. Ті самі гасла, що стоять у нас на терені української
потреб трудящої людности різних національностей; всі вони стоять
чи польської, чи іншої національної культури, є єдине гасло і
єврейської національної культури. Ми єдині інтернаціональною
V першій черзі уваги всього трудящого загалу нашої республіки.
суттю культури кожного народу, єдність—це шлях міцного зв’язку
Ми не відмовляємося од турбот ні за одну, навіть найменшу націо
з широкими трудящими масами, шлях до культури і літератури.
нальність, ми беремо собі завдання поставити культурне будів
У нас єдині і об’єднані гасла національних культур всіх визволе
ництво, що в нас переводиться, як невід’ємну частину цілого соних
пролетарською революцією народів нашої республіки і на
ціялістичного будівництва нашої республіки і нашого Союзу. Ми
шого
Союзу. А в цьому суть, товариші, єдности і сили: У цьому
знаємо, що культурність народів є передумова соціялістичної пе
суть дальшого шляху нашого культурного розвитку. Наші
ребудови країни.
шляхи єдині для українців і росіян, молдаван і євреїв, поляків
Але ми повинні взяти наші побажання на твердий суворий
і німців, для всіх народів, а це є пролетарські шляхи розвитку.
розрахунок. Ми повинні, розраховуючи величезні потреби нашої
Трудова суть змісту кожної художньої літератури:—це її постійний
трудящої людности, що, як, коли, в якому розмірі, в якій черзі,
міцний духовний зв’язок з трудящими масами: завжди на масу, для
в якій послідовності ми можемо здійснювати наші побажання
мас, через маси і з масами.
і задовольняти потреби тепер, в цьому році, як і в дальшому
Силами трудящих під пролетарськими визвольними гаслами
році, як і на третій рік і т. ін., за плином перебудовуючи наше
це є наш шлях культурного розвитку.
господарство, переводячи пляново культурне будівництво в усі
Нині, в день свята єврейської культури, коли йде перегляд і
•огляд
культурних та л ітературних сил нашої єврейської національногалузях, водночас і в царині культури всіх народів.
сти,
я
відзначаю, що в особі тов. Ройзена ми маємо такого представОтже
я,
як
представник
пролетарської
держави
в
царині
у
Отже я, як представник пролетарської держави
роЖСВ
,,х
ника
трудящої
людности. Життя трудящих брав він змістом свого
дурного будівництва,
дурного
будівництва, не можу обіцяти якихнебудь
кихнеоуд® і
літературного мистецтва. Для трудящих мас ніс він свою творчість,
перспектив, що за один рік здійсняться всі наші
і.— п
,
^зяачнїь
що зміст її черпав з життя
життя трудящих.
трудящих. Духом
Духом трудящої
трудящої людности
людности
поширювати побажання поза межі їх здійснености ік• ВИДРУ' і ВІН просякнув свою творчість і спрямував свою творчість на користь
ііші трудящої людности, отже я маю право, вітаючи шановного гостя,
: і вир3' єврейського письменника тов. Аврама Ройзена, сказати йому —> отій й1*' хай живе
література, хай
живе
української
ґ
.*
”ве єврейська
~
іаи розвивається
т розвиток
р°тширока
украі“твор“м
і що
на тРе щоб і“
єврейської
культури! Хай міцніє,
сп^п? ТрЄба ЗД1ЙСНИТИ- Ми мусимо бути реалістами ДЛЯ _
чість трудящого люду! Хай живуть світлі представники П, а таким
равді творити культуру і задовольняти справжні
задОв(г є тов. Аврам Ройзен.
роких мас трудящої людности. Перше завдання У на в
Ми, робітники на культурному терені нашої республіки, з свого
ення^широких потреб трудящої маси нашої людности,
рОбіГ
оку ооіцяємо і заявляємо вам, що наша співучасть утворенні
1 євРейської. Ми не можемо відколюватися від широкої мас
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що
розглядають,
культурну
і літературну
Пи ’ а спібуи
?
єврейської
культури
є не стороння
допомога
взагалі, культурну роботу єврейської націОиЯп 1ЄНиицІ^Сть Тйу
спільне для цілого соціялістинного будіВн^^°стИя^Роб^

жІ

й|і
І

■ | ?!

І|

,■? '?

І

:і ■

Й іЇЇ? :.
і

•1

ЗУСТРІЧ

і

■ г
V

і

; й

і

■

од :
И

І і

■

і| ї йИI І:
. ІІ; І
; м < ■

з

■

•■

г-

■’

..

I

. ■

|

І

і

І

-\

і ’
М ■■

і- Ь л

!
і

■

■ П
Іс * І!; її
■

Ж;?

:
|і

■

і * ' ‘^1

- •
ї

г*:

і

■

ш

■

і

ї

лн
Г'

.;• ’• І 7

Й

Г.’

V

щ
В

?

■

К

??

|у

■

Микода р

г

;М
! ЛИ5

ч-

„Статті й промови", т. II; Націост.345 — 348)
’
нальне питання, ч. І — ДВУ, 1929
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З ініціятиви й на запросини об’єднання радянських росій
ських письменників РСФРР у Москві відбудеться зустріч російських
та українських письменників. Українська делегаціям складі по
над 40 чол. поетів, письменників та критиків із Харкова, Києва й
інших міст України виїжджає до Москви. Передбачається кілька
зборів і нарад у Білій Залі Будинку Спілок, Домі Герцена і т. ін.,
мають прослухати доповіді простая української літератури, артори
мають прочитати уривки із своїх творів тощо.
Досі були лише подорожі окремих українських письменників до
Москви на різні з’їзди та наради. Нині вперше за ввесь час після
революції і, властиво, перший раз взагалі відбудеться подорож
до Москви для зустрічі з російськими письменниками широкої
делегації українських письменників усіх радянських напрямів та
. організацій. Торік відбулися такі взаємні відвідини українських
і білоруських письменників. А що така широка зустріч українських
письменників з російськими відбувається вперше, треба відзна
чити важливість цієї зустрічі. Вона повинна закріпити на ділі
перелім історичних співвідношень, що стався між російською та
українською культурами, остаточно оформити їхню, утворену
Жовтневою революцією, взаємну спорідненість. Дозволяємо собі
через це зробити кілька висновків і зауважень.
Зустріч ця повинна означати остаточну ліквідацію непорозу
мінь іі і^^иоїр/
недовір’лі,
я, що лишилися від передреволюційного часу.
"7--Треба признатися, що такі непорозуміння були, і такі почуття
взаємного недовір’я теж були, їх живила спадщина старих поглядів
та стосунків, і хоч не так легко їх можна усунути, але треба усунути, їм не може бути місця у взаєминах між. представниками
народів, що дав світові нечуваний приклад братерського вільного
об’єднання та рівноправства. Чим живляться ще уламки цих непо
розумінь? Звісно, тут відограють ролю епігони передреволюційних
поглядів, що повставали проти самостійного існування україн. ської літератури, української культури і навіть української мови.
Деякі панове із деяких науково - дослідних установ тупо продов
жують пережовувати стару історичну жуйку. Але лише емігрант
ська людність позаштатного політика і письменника, що сам
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заяв (на початку 1926 р.). Нині можна визнати, що у вел^н,х
більшості українських письменників немає того недовір’я До *3 Iй
ської літератури, до російських Письменників, хоч, можливо
деяких ще є певне почуття насторожености. Московська П„’У
безперечно, зробить перший крок, щоо закріпити щирі й д ®
взаємини. Єдність завдань і спільність клясових прагнень,
нацість довкола загальних директивних клясових ліній, будівни
цтво радянської літератури — все це визначає дійсну єдність і
співробітництво в справі будівництва нової літератури, просякнутої
спільним духом, хоч вона й говорить різними мовами, користу- ’
ється з різного побутового іт. п. матеріялу. Але, звісно, це треба
не'лише передбачати, але й для цього працювати. Націоналістичні
тенденції, що плетуться тонкими нитками впливів з околишнього
дрібнобуржуазного середовища на радянських російських і україн- ;
ських письменників, повинні зустрічати чітку оцінку і тверду відсіч.
Наші вороги й супротивники всякого типу й кольору україн
ської закордонної контр - революції од Виниченка до фашист-'
ського Маланюка, безперечно, зчинять люте виття з приводу зу
стрічі і заявлятимуть, що ось, мовляв, українські письменники ■
поїхали бити чолом Москві, домагатися визнання і т. ін., і т. ін.
Цим мерзенним людям за сімома печатями закритий вхід до розу
міння вільних братерських взаємин у нашому Радянському Союзі,
їм зовсім не зрозуміло, як це могло статися, що в нашому Радян
ському, Союзі тепер хіба лише якісь історико - літературні іхтіозав
ри можуть заперечувати самостійність української літератури та
культури в її історичному минулому, в її теперішньому І В 11
прийдешньому розвиткові. Для нас,працівників Радянського Союзу,
такі самі дикі і неприпустимі є заяви деяких представників літе
ратурної критики про те, що Шевченко є один із представник)
російської літератури, а російські класики
Толстой, Турген •
Некрасов і т. д.—в такій самій мірі є для сучасних укра*нсьК“ів

для російського письменника українська література майже не
приступна. Видання російською мовою українських письменників
сучасних на черзі.
Безперечно, московська зустріч порушить питання про культурне
і літературне обслуговування українського населення РСФРР. Ця
семимільйонова маса українців РСФРР нині прокидається до свідомости й культури. Попит на українську книгу в РСФРР зростає,
потреби збільшуються, стоїть завдання задовольнити культурні
й національні потреби цієїсемимільйоновоїмаси. Радянська Україна
творить українську книгу, український підручник, п’єсу тощо.
З цього погляду вона обслуговує і обслуговуватиме й українців
у РСФРР, але, зрозуміло, ДВУ України не може взяти на себе,
через дуже обмежені кошти і запаси паперу, що є у нього, завдання
на додаткові тиражі, щоб задовольнити потреби цього українського
населення в РСФРР. Це завдання лежить і повинно лежати без
посередньо на органах РСФРР. Правда, в центральному Чорно
земному Краї виділяють українські національні райони та округи,
ніби накреслюється також національне районування в Донецькій
та Таганрозькій округах, Північного Кавказу та на Кубані. І там,
нарешті, утворюються місцеві державні органи для забезпечення
національних культурних потреб українського населення. Але
основне завдання, безперечно,, лежатиме на ГИЗ’і. РСФРР.. Це
справа взаємного погодження державних видавництв двох респу
блік, що його також повинна просунути вперед московська нарада
письменників.
Безперечно, московська нарада повинна дати не лише поширення
особистого знайомства, взаємного визнання, але й утворить перед
умови організаційного зближення. Якими шляхами вона піде,—
навряд чи тепер можна визначити всі деталі. Підстави до взаємин
і в культурній царині є в конституції СРСР.
Нам потрібне не командування або запідозрювання, не чвань
куватість або недовірлива настороженість, не боротьба або проти
ставлення, а дружна рівноправна участь у загальній роботі над
здійсненням спільних великих завдань.
Микола Скрипник
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ЗУСТРІЧ
■ Зустріч двох братніх революційних літератур —ук
’ іі
й руської, ЩО відбулася цього року, набрала великого кум>’
політичного значіння. В історії взаємин російської й уі<па<?Но- і
культури така зустріч-на такому тлі, з таким змістом
булася вперше. Немає в історії взаємин української й російои літератури факту, який свідчив би про те, іцо представники п°' іі
сійської літератури, як представники певного культурно - політ™ ■
ного процесу, ставилися до української літератури, як д0 РІВ1.„:
літератури. Слід хоч би згадати як ставився до неї один із най
кращих представників російської буржуазно - демократичної лі
тератури В. Бєлінський. В своїй статті „Русская народная >
ззия”1) він писав:
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Что
смешно и1-і дулійТЬ,
410 же
/кс касается
ххаоасісл до
до малороссиян,
піалорооо*хлгі, то
і о мисшїго
думать, ЧТОО
чтоб ИЗ ИХ
впрочем, прекрасной, народной поззии могло теперь что - вибудь развитьсяиз нее не только ничего не может развиться, но и сама она остановилась
еще со времен Петра Великого; двинуть ее возможно тогда только, когда
лучшая, благороднейшая часть малороссийского населення оставит французскую кадриль и снова примется плясать трепака и гопака, фрак и сюртук
переменит на жупани свитку, вьібреет голову, отпустив оселедец,—словом,
из состояния цивйлизации, образованности и человечности (приобретением
которой Малороссия обязана соединением с Россией) снова обратится
к прежнему варварству и невежеству. Литературньїм язьїком малороссиян
должен бнть язьік их образованного общества, язьік русский. Если в Малороссии может явиться великий позт, то не иначе, как под условием, чтобн
он бьіл русским -позтом, сьіном России, горячо принимающим к сердцу ее
интересьі, страдающим ее страданием, радующимся ее радостью. Пле.мя
может иметь только народньїе песни, но не может иметь позтов, а тем менее
великих позтов; великие позтьі являются только у великих наций, а что
за нация без великого и самобьітного политического значення? Живоедоказательство зтой истиньї в Гоголе: в его поззии много чисто малороссийскихзлементов, каких нет и бьітьне может, в русской, но кто же назовет его малороссииским позтом? Равньїм образом,не прихоть и не случайность заставили его писат
и прш,ССКИ’ не П0"мал°Р°ссийски, но глубоко разумная внутренняя примі ’
яями иРЛу^ШИМ доказательством может служить то, что на малороссиі
ПпЯПЄрЄВЄСТИДаже ”ТаРаса Буль§у“, не только ^НевСК^0дной
жизни мп Г иВДа’ содеРжа»ие „Тараса Бульбьі“ взято из сфери ні Р *
влаличрггпАо^ЄМ автоР не бьіл поглощен своим предметом; он бьіл вИ мН0.
«...
— , лнадним, видел его не на себе, а перед собой, и потому
10Є
гих местах
его рассказа заметен его личньїй взгляд, его суо екі
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Зти-то места и нельзя передать на малороссийское наречие не
‘’Тостонародив, так сказать, не омужичив их, не говорим уже о том, что
« повесть, исключая разговор действующих лиц, написана литературньїм
0С
каким никогда не может бьіть язьік малороссийский, сделавшийся
^ЗЬІКОМ, 1"-’перь провинциальньїм и простонародним наречием.
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*) Собрание сочинений В. Г Кримир^ага Р-ГА.Л 097 Пиляння М.б.В°^а і;
сочинений В. Г. Белинского, стор.937. Видання
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Треба зазначити, що Бєлінський, як критик, зустрів вороже
й Шевченка. Але, зрозуміла річ, що в старій російській літера
турі, як винятки, були й такі люди, що виявляли інший напрям
V взаєминах між народами колишньої Росії. Вони й починали
нову традицію у взаєминах між національними літературами.
Згадати хоч би’Чернишевського. В свій час він писав про жур
нал. „Основа”, що його редаґував П. Куліш:
Преподавание малорусскому народу на малорусском язьіке, развитие
популярной малорусской литературьі — вот, по нашему мнению, та цель,
к которой всего полезнее и удобнее будет стремиться малороссам на
первое время1).
Имея теперь такого позта, как Шевченко, малорусская литература . . .
не нуждается ни в чьей благосклонности, да и кроме Шевченко пишут
теперь на малорусском язьіке люди, которьіе бьіли бьі не последними писателями в литературе и побогаче великорусской 2).

Чернишевський був виразником лінії зовсім протилежної тій,
■яку проводив свого часу Бєлінський. Чернишевський ставився
до української літератури, як до літератури, що її значіння може
виходити за межі України.
Отже, коли взяти кілька десятків років, власне кажучи, ввесь
передреволюційний етап у взаєминах між українською та росій
ською літературами, то все ж таки, в цілому, будівники руської
літератури розглядали її як літературу^ що вбирає в себе всі
культурні сили, які наростали в окремих частинах Російської
імперії. Всі неруські культури, неруські літератури стають лише
матеріялом для розвитку могутньої російської літератури. Куль
тури, зокрема літератури не руські — нищено: йшов шалений
процес русифікації під батогом російського царату. А російська
література, її переважна частина, навіть найкращі її представники
своєю роботою довершували ганебну роботу російського царату.
До неруських національних культур, літератур культивовано не
охайне, призирливе і навіть великодержавно - хамське ставлення.
Це насамперед виявилося у взаєминах поміж українською й росій
ською літературами. Російський великодержавний націоналізм
звив собі досить міцне гніздо в російській літературі. І зрозуміло,
Що українська література пореволюційна неминуче ще й зараз
стикається з спадщиною старих взаємин поміж літературами русь
кою й українською. А це минуле старе було дійсно ганебне. Неда
ремно ж Ленін в статті про „Національні гордощі великоросів”—
') Сочинения, т. VIII, стор. 49.
) Сочинения, т. VIII, стор. 52.
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говорячи про завдання, що стоять перед пролетарською
н^тією,.
писав:

; ■ :ї: Н

Як багато балакають, галасують тепер про національність „Пп
піВепальні й радикальні міністри Англії, оезліч „ііость,,' 0 батьі..
в ФрЙ (ЩО опинилися у цілковитий згоді з пуоліг^ХГ
сила - силенна' казенних, кадетських і. прогресивних (аж до деяких иЄафї)
цьких та „марксистських' писак Роси)
всі па тисячу способів виен^41’
свободу і незалежність „рідного краю , величність принципу Л ““Уют,.
самостійності!. Не сила розібрати, де тут кінчається запроданецьЦі0',альн0!
ката Миколи Романова або насильниюв, що мордують негрів та мЄптїВалій
Індії —де починається звичайнісіньким середній міщанин, щ0 зі свп^ ані^
думства та безхарактерності! пливе , за течією . Та й без діла розбивав110*
Перед нами дуже широка и дуже глибока ідейна течія, що має приков Цезвичайно міцно зв’язані з інтересами панів поміщиків та капіталістів пі’ Над*
державних націй. На пропаганду корисних цим клясам ідей витпЛаЛНко*
десятки й сотні мільйонів щороку; млин це чималий та й бере воду зні„ •Ся
починаючи від переконаного шовініста Меньшикова і кінчаючи шовіЖ,ЛЬ’
з опортунізму чи безхарактерності! — Плехановим і Масловим, Рубамль и
і Смірновим, Кропоткіним і Бурцевим.
«чем
Спробуймо йми, великоруські с.-д., визначити своє відношення
ідейного напрямку. Нам, представникам великодержавної нації с- ДО Цього
і
сходу Европи та чималої частини Азії, непристойно було б забувати14оирайнього
про
Ппл веп
чезну вагу національного питання; надто в такій країні, що її слушно на?
вають „тюрмою народів", в такий час, коли саме на далекім сході Европи та
Азії капіталізм збуджує до життя й свідомости цілу низку „нових", великих
і малих націй; в такий момент, коли царська монархія поставила ’до збооі
мільйони великоросів та чужородців, щоб „розв’язати" цілу низку націонали
них питань, відповідно до інтересів ради об’єднаного дворянства та Сучкових,
з Крестовніковими, Долгоруковими, Кутлерами, Родичевими.
Чи ж чуже нам, великоруським свідомим пролетарям, почуття національ
ної гордости? Звичайно, ні. Ми любимо свою мову й свою країну, ми найбільше
працюємо над тим, щоб її трудящі маси (тобто 9/10 її) піднести до свідомого життя
демократів і соціялістів. Нам дуже боляче бачити й відчувати, яких насильств,
гніту й наруги завдають нашій чудовій батьківщині царські кати, дворяни
й капіталісти. Ми пишаємося тим, що ці насильства викликали одсіч з наших
лав, з лав великоросів, що ці лави висунули Радищева, декабристів, револю
ціонерів - полупанків (разночинців) 70~х років, що великоруська робітнича
кляса утворила в 1905 році могутню революційну партію мас, що великоруіщіка МуЖИК П0Чав' одночасно ставати демократом, почав валити попа й помі-
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.-А пам’ятаєм0> ЯІ< півстоліття тому великоруський демократ ЧернишевПП ррп^ппЮЧИ СВ0Є ЖИ.ТТЯ справі революції, сказав: „мізерна нація рабів,
ґпабиРрілнпгилИЗУ ВС~ Ра^и • Одверті й притайкуваті раби — великороси
наш погляпСН° царСЬК01 монаРхії) »е люблять згадувати про ці слова. А, на
сумує з огпяпи Н]Т СЛ0Ва спРавжньої любови до батьківщини, любови ідо
їїУне було Трпрп Тїбрдк революційности'вмасах великоруської людности. ТОДІ
дости бо великоп^гкЛЛи’ ЗЛЄ В0На вже є‘ Ми ПОВН1 почуття національної ГОрщо вона здібна лати піД^Ц'Я ^ЄЖ УТВ0Рила революційну клясу, теж довела,
Гнсамі пиШР пп
ДСТВу величні зразки боротьби за свободу Й за соціялізм,
нвдьКо"иствсіГпепГ; “ шибениць, катівні, великі голодовки й велике
Ми Повні почуття* ”0П.ами’ царями, поміщиками й капіталістами.
ненавидимо Своє пабськр мииІ0НаЛ/ЬН0Ї г-°рдости п саме через це ми особл
жиків, щоб душити свободу Уга К°ЛИ вом,щики - дворяни вели на втнуг
сучасність, коли ті самі ппмНРЩИНИ’ Польіці> Персії, Китаю) і свою рабсьНУ
війну, щоб гнобити Польщу
33~ допомогою капіталістів ведуть н
.г
Персії та в Китаї, щоб ^.1УЛра1ву’
душити демократичний РУ*
Китаї, щоб зміцнювати зграю Ро.манових, Бобринських, ПУР"
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гевичів, зграю, що ганьбить нашу великоруську національну гідність. Ніхто
1І,КвИНен у ТІМ, коли він народився рабом, та котрий раб не тільки цурається
’іягань за свою свободу, а й виправдує та підмальовує своє рабство (наприклад
язиває гноблення Польщі, України тощо „обороною батьківщини" велиооосів) той раб є огидний холоп і хам, що викликає слушне почуття обурення
й призирства до себе *)-

Настрої й прагнення панівної частини дореволюційного русь
кого суспільства мали свій відбиток і в літературі руській. Багато
минуло років з того часу, та, на превеликий жаль, і досі лишки
старого ще є. Маємо факти, коли навіть окремі представники русь
кої революційної літератури недоброзичливо ставляться до того
культурного процесу, що розгортається в новій Україні, в нових
умовах після революції, на Україні радянській, визволеній як
в клясовому розумінні, так, отже, і в національному. Такі факти
були, такі факти, на превеликий жаль, є ще й на сьогодні.
В 1926 році в журналі „Жизнь Искусства", що його видає
Ленінградське політосвітуправління, між іншим, говорено про
розвиток оперної справи на Україні. Тут основна думка, русотяпсько - великодержавна, одягнена в таку загальну „революційну"
фразеологію:
Победа советской рабоче -крестьянской власні уничтожила зти искусственно созданньїе'царизмом (! — А. X.) іїациональньїе перегородки в нашей разноплеменной и разноязьічной стране. Каждая нация получила свободу самоопределения в братском союзе советскнх республік.
Каковьі однако целп зтого культурного сотрудничества народов СССР?
Является ли национальное самоутверждение, развитне максимума культурних
достижений в руках определенной народності! — конечним зародншем (?—
А. X.) каждой пз входящих в союз национальньїх республик?
Зти вопросн невольмо приходитея задать, когда наблюдаешь лихорадочно - стремительную деятельность возрождающихся нацнонально - куль
турних сил. В пилу увлечения, горячки работьі и потери некоторого самообладания перед необ’ятностью развертьівающихся перед глазами широчайших
перспектив — нередко у деятелей национальньїх культур теряетея ощущение
связи своей работьі с общими и конечними задачами мирового пролетариата,
цитаделью борьби которого с зкеплоатацией и насилием буржуазного напитала
является интернациональньїй СССР, зародиш будущей мировой коммуни.
Культурние работники народностей, соединенних в наш Сбюз, часто
забьівают основнеє положение коммунизма, что развитне национальньїх сил
является, в Конечном ечете, лишь средством для об’единения всех трудящихся
в єдиний интернациональньїй братский союз народов всего мира.
Отсюда в политике отдельних автономних народностей в области йскусств отнюдь не должно иметь место какое - либо подчеркивание национальной
исключительностн, должна соблюдаться висшая мера осторожности и береж
ного отношения к интересам нацменьціинств.
К сожалению, в действительиости зто не всегда бивает так и часто на
циональное самоопределение, благодаря недостаточному вийманню к национальному чувству вкрапленньїх в данную республику народностей — с одной
сторони — и при увеличении собственних своих достижений — с Другої!,
нревращаетея в неприятний и крайнє нежелательньїй шовинизм, коториіі
Должен бьітьцізжит в Советской Стране во что би то ни стало.
Особенно заметен піакой иіовинистическиії привкус в художественнои
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9 Н. Ленін „Національне питання", ДВУ, 1927, стор. 123.
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НОГО открьітия“ булет

пя6ато

’ П°Ка В Т0М Же Театре НО

литературьі на Украяне не в оііи™ б «РЛ ™ °

буде. „еїол„яться

бм ™

ТЄатРД

д °Ригинальнои оперной

инских журн°алСисатоТ(неТиз преХ“б7р“Ншх^ет?) болГзнІнно воспри"

явлення задевает чрезмерно развитое национальное самолюбне, вьіросшее до
пределов манни преследования. К тому же, такне зараженньїе мелким националистнческим „душком" журналистьі прибегают к полемическим приемам,
совершенно недопустимим в советской печати. К числу таких журналистов,
например, принадлежит некий Шевченко, печатающийся в приложении к
харьковским „Вістям"—„Культура і Побут". Его расстроенное воображение
рисует ему всюду и везде злостньїе нападки на украинское искусство. И он
проектирует даже основание „Общества борьбьі с некультурностью и чван
ством" (разумей — москалей).
Легче т. т. нацкультурники, на поворотах!
бьі национальное самоопределение не завело вас в тупик шовинизма. Нужно иногда почитать азбуку ком
унунизма. Зто продостережет от очень многих оіииоок. )

Автоо цієї статті, мабуть,забуваючи, що „Аіда“ не є росій-

• „малоруська
„з цього терміну Черниборотьби проти царату,
’і й зовсім інша справа,
для того, щоб вернути
з старої ісрпш^----- «

.І

пьтурних процесах існують і будуть довго існувати, не переппжаючи, а, навпаки, сприяючи інтернаціональному, братньому
вжиттю народів СРСР, їхньому соціялістичному будівництву.
оскорбленное достоинство русского" автор цього не може
ліміти і впадає в „лихоманку", „наблюдая лихорадочно - стре3 тельную деятельность возрождающихся национально - кульоньїх сил", „пьіл увлечения", „горячку работьі", „потерю нетооого самообладания", „забьівание основного положення комнизма" і т. ін. Не справдилась, мовляв, Мілюковська концепція!
Тому рекомендуючи „вьісшую меру..." не кари вже, а обережности,
автор надягає машкару „інтернаціонального" ментора — стар
шо цинічно й нахабно жонґлює на адресу „художественной
олитики Украиньї", словами „націоналізм", „шовінізм" тощо,
як колись це робили нововременці з словами „сепаратизм", „мазепинство і т. ін.
Аджеж, мовляв, „все население отлично понимает русскии
язьікП. Що населення столиці УСРР розуміє руську мову —це
дуже добре. А от що багато харківчан не розуміють української
та інших мов братніх народів — це кепсько. Та хіба з цього приводу
сумує передовик „Жизни и Искусства"? Він, „інтернаціональний"
русотяп, тільки й знає, що окрик: „Легче, т. т. нацкультурники,
на поворотах!" Зупиняємося й коментуємо цей великодержавни
цький вибрик тільки тому, що він компромітує справжній інтерна
ціоналізм, підживлює український націоналізм і руський шовінізм,
фрондує національну ворожнечу.
Таких фактів можна б найти дуже багато. Недавно вийшов
роман Бражньова „В дьіму костров". Цей російський письменник
дає в романі картину походу на Україну. Він показує, як боролися
з гайдамаками, петлюрівцями та іншою контр - революцією.
Він пише:
Циев — город Хамелеон. Крещатик — переметная сума, продажньїй
проспект, улица - ренегатка. Вчера присягала Раде, марала вьівески украинской мовью, иаряжала продавщиц в спидницю, плахту и намисто. Сегодня —
любезничает с красноармейской звездой, на тротуарах и в магазинах большевистская терминология, маскарад под пролетариев, „трудовьіе артели", „рабочая кооперация". Завтра — овация и ульїбки гетьманским холуям, опять
украинская мовь, „жиночи капелюхи", „кавярня" та „едальпя" „чоловіки
з оселедцями", саблюками и шулерскими физиономиями, крахмальпьіе груди
мазуриков, бриллиантьі проституток, сияющие поповские рожи.
І Далі:
Что значит те несколька десятков уличенньїх белогвардейцев и обнаруженньїх контр - революционеров, барахлишко которьіх растрясли в Києве
в пьілу первьіх дней, что зто составляет,— когда весь город авансом конт революция, когда все население с первого до последнего заведомо белогвардейцьі, зксплоататорьі, палачи, классовьіе враги, которьім не может бьіть
пощадьі.

Писавши свою книжку, не хотів знати Бражньов, що в той
Час, коли він заходив до Києва, крім Хрещатика, крім повій
431
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ТЄраМоРжна навести ще кілька фактів. Найхарактерніші
,*3 Них
є ТОрішній виступ передовика „Читатель и Писатель" 3 ^атгею
Тпевожньїй сигнал". В цій редакційній статті, автор, г°ворЯЧи
проРте, як ростуть національні культури, між іншим, пише;- "
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Те нашй читатели, которьіе внимательно следят.за обзором художесгйР1
ной ліггературьі народностей СССР и национальнь.х меньшинств, могуЛ*
тить одно, странное на первнй взгляд, обстоятельство: у иационалов - ±
в пишуших зти обзорьі, да и очевидно и у населення, чИтающЄГ0 £
национальную литературу, вьширает наружу актуальнеє ее понимание н живая
заинтересованность в успехах. Существует та деиствительная пристрасте
любовь к творцам слова, которую хотелось оьі видеть у массового читателя ■
СССР по отношению к литературе русскои, как к литературе наиболее крепкой
литературе центра и прежде всего по отношению к пролетарской литературе. ?

П

І

■

„Розподіл" роботи між національними літературами і літе- і
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Но зти иньїе культурньїе условия и зто незнание язьїка не мешает зтим
же-народностям знать имена политических и государственньїх деятелей СССР
и хорошо знать ту трактовку очередньїх задач партии и государственной власні,
какая исходит из центра. Переводятся, читаютея, понимаютея, доходит до
алеутов, бурят и камчадалов политические директивні и пропагандистскне
тезиси, не переводятся, недоходят и не читаютея художественньїе произведения.
Напротив позтьі и писатели — национальї, в силу одной своей неразрьівной связи со ередой, в которой они творят — вьінужденьї бьіть конкретними.
Они говорят, пишут и дают образное оформление тому, что живет масса, окружающая их. Они вдохновляют массу, волнуя и побуждая ее на трудовую активность.
Но позтьі и писатели национальньїе, будучи ограниченьї конкретним
явлення
материалом бьіта своей народности, вьінужденьї часто даже общие ті. них в
рассматривать под углом зрения местньїх отношений. Зто делает дляболее большинстве случаев затруднительньїм вьіход во всесоюзную и тем о««мировую литературу.
Именно позтому - то писатели, не ограниченньїе в вьіборе матеР’2
широким"
часто примитивом культурних отношений, ДОЛЖНЬІ со своими более шир '
взглядами и под углом того общего, что дает им развертьівающаяся с°Ші[ВЛЄНИ" І
ческая культура, подойти к художествеиному показу значительнейших я
стремясь при зтом к той убедительиости и простоте, которая ГОВОрИЛ
и сердцу всякой народности.
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и Писателя , література російська —це література всесоюзного мащтабу/література міжнародня, інтернаціональна, література про
летарська. Література „національна"—це література обмежена
і спрощена, для „местньїх надобностей", це література, яка не
має можливости виходити на міжнародню арену.
Зрозуміло, що такий підхід до літератури раніш пригнічува
них націй взагалі й української — зокрема, це підхід русотяпський
шовіністичний, це великодержавницький підхід. Так, речі треба
називати просто, власними іменами, бо до чого веде така лінія
прикрита революційною фразеологією?
Ця лінія веде до старих відносин поміж народами, що були
в старій Росії, з неї виникає, ніби національні радянські респу-■ бліки, їхні культури та літератури, окрім російської, не є. інтер-.
національні в тому розумінні, що вони творять інтернаціональну
культуру, інтернаціональну літературу, як фактичне відобра
ження процесів, що відбуваються на їх терені. Така лінія веде
до того, що література раніш пригнічуваних націй повинна бути
лише матеріялом, на якому зростала б культура й література
російська. Ви, мовляв, собі пасіть овець, бігайте за коровами,
співайте народніх пісень, танцюйте гопака, а ми візьмемо з вашої
музики деякі мелодії для наших опер, для нашої літератури, ми
будемо розвивати інтернаціональну культуру, інтернаціональну
літературу тощо. Навіть більше, люди доходять до такої плута
нини: вони скаржаться на те, що відомі всім — і українцям,
і грузинам, і татарам, і іншим — імена керівників нашої кому
ністичної ^партії, відомі директиви й постанови партії, невідома
лише російська література. Звідси висновок: російська література
повинна мати домінантне значіння над усіма національними літе
ратурами аналогічно до інтернаціональної, всесоюзної компартії.
Люди забувають, що російська література теж література націо
нальна.
Усім відомо, якого листа написав свого часу М. Ґорькии
на пропозицію нашого видавництва перекласти „Мать" украінською мовою. До нього звернулись за дозволом. 1 він відповів:
... Мне кажется, что перевод зтоіі повести на украинское наре^иетоже
иенужен. Меня очень удивляет тот факт, что люди, ставя перед с
' У
ту же цель, не ТОЛЬКО утверждают различие наречии
СТреМЯ лиитіїПИСЬ
наречие „язьїком"— но еще и угнетают тех великороссов, которьіе у
меньшинством в области данного наречия.
Мн?
При старом режиме я посильно протестовал против таких *
*
кажется, при новом режиме следовало бьі' стремиться к устранен
,
что мешает людям помотать друг другу.
аоиіі<“
А то вьіходит курьезно: одни стремятся создать всемирньїи язьік
другие же действуют как раз наоборот. А. Пешков. /-V ІУ^о .

На конверті -стоїть: М. Ґорький, Соренто. (Листа написано
старою ортографією).
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себе говорить. Більш разючбго вияву великодержавного
ського й гоноровитого ставлення до української культуРи .р(Ш
патури-за останній час ми, , здається, не мали. Л?Рйґ’/Ьеприїздив після того на Україну. Його дружньо, тепло, По - °р^й
ському зустріли українські письменники. Інакше й бути Не
Бо М Ґорький - письменник трудящих його ненавидить Сй ?°й російська буржуазія. М. Ґорькии побачив і почув, як ^Ва
він помилився щодо розвитку українсько, літератури. 0(щРо
з цього приводу написати. Але ще и досі нічого не написав
Нарешті, треба сказати про Гладкова. Він видав кпим/”
„Комуна Авангард". Гладков відмовився від тих примів
які там є. Мовляв, не він їх складав. На партнараді, яка в ік
лась при ЦК ВКП, між іншим, була складена спеціяльна комісій
якій було доручено розібрати все це. Справа в тому, щ0 к
Гладков виїхав з України, українська письменниця ГуменнавСВОїу
нарисах у „Плузі", розповіла зі слів тих, хто це чув, як Гладков
перебуваючи в комуні „Авангард" на Запоріжжі, глузував з укоГ
їнської літератури, розповіла, знов таки, зі слів тих, хто їй про це
казав, як він говорив про те, що, мовляв, „зачем возобновлять
. допетровскую зпоху, не лучше ли бросить зту затею и использовать русскую культуру и русскую литературу для обще - куль
турних целей"? Гладков від цього відмовився. Але руська літе
ратурна організація „Кузница", звернувшися з листом до всіх
літературних організацій, щоб відкинути твердження про'велико
державний шовінізм Гладкова, написала там, між іншим, таке:
„Мьі обращаемся к украинским и пролетарским писателям с
просьбой..." Люди не помітили, що, відкидаючи обвинувачення
Гладкова в великодержавному шовінізмі, — вони самі стають
на шлях зарозумілого недбалого ставлення до української літе
ратури. Що^ це значить? Хіба серед українських письменників не
може бути й немає пролетарських письменників? В примітках до
книжки Гладкова є, між іншим: „Галиция — юго - восточная
часть Польши". Припустімо, що суб’єктивно Гладков не винний
у цьому; він заявив, що Держвидав РСФРР випустив цю книжку
і зробив примітки без згоди з автором. Але відомо, що є певна тра
диція у виданні книжок, традиція авторського права. Автор пере
глядає коректу, і ніяке видавництво в нашій практиці не має
права давати примітки до роботи того чи іншого автора, не пого
дивши цього з ним. Та хоч би як там було, об’єктивно —ці ПРИ'
мітки до книжки Гладкова служать службу не нам, а нашим вогіг™’
"^алиция— юго - восточная часть Польши", е
иимиЮ’ ™ршном польського фашизму. Коли вже ми визнаємо Гали;
УТо’С° ° 1 восТ°пной" частиною Польщі, то куди вже йти даль
поо^Хпі^КТІВ М?ЖНа бУЛ0 6 навести дуже багато. Є навіть
сйкових ЖипчЬЯп? В,ДН°ШЄННЯ ДО української МОВИ. Один з профв 1928 попі т<тЛ1В ”КУльтУРная революция", видання ВЦР’
році випустив додаток „МатериаЛьї для клубной сценьї ,
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якому видруковано п’єску для робітничих театрів. Автор вводить
такий літературний „прийом". Він. дає в тексті пісню „Реве та ’
стогне Дніпр широкий", що не має ніякого відношення до самої
п’єси. Коли один з персонажів закінчує співати цю пісню, автор
словами другого персонажу каже: „Вот язьік у хохлов моржевьій".
Характер такої „літератури" досить ясний.
І, нарешті, питання про Булгакова „Дні Турбіних". (До речі, /
у Москві перед і підчас, війни імперіялістичної було „Русское 1
патриотическое общество", де за голову був відомий Турбін. Чи
не в зв’язку з циїм Булгаков і своїх патріотичних героїв охристив
цим прізвищем?). Московський художній театр чудово поставив
німецьку мову, щоб показати розмову командувача німецького
корпусу в Києві з гетьманом. Німецьку мову артисти вивчили.
А українською мовою вони розмовляють так, як розмовляють про
Україну та про українську мову в брудних чорносотенних анекдо
тах (не кажемо вже про неприпустимо тенденційний показ повстан
ців проти гетьмана).
Про що всі ці факти говорять? Про те, що і в радянській уже
російській літературі й культурі загалом є ще багато людей, які
по - старому, по - великодержавному, по - русотяпському ди вляться на розвиток української культури і української літератури,
та й не тільки української, а й інших національностей. Далі —
є люди, які несвідомо, за старими традиціями, ставляться до укра
їнця, як до малороса. Треба, мовляв, поплескати його по плечі
і він буде дуже вдячний. Нарешті, є люди, які просто не розуміють,
про що говорить Ленін, і Леніном пробують прикрити свою націо
налістичну політику щодо розвитку української культури й літе
ратури. До таких людей можна зачислити й Ваганяна, що роз
глядає розвиток культури, літератури, раніш пригнічуваних націй,
як засіб, щоб розвивати російську культуру і літературу. Вони
кажуть, що українська культура, українська мова—це є пи
тання виключно селянське.
* *
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Ми в Москві повинні були відповідно освітлити ці факти.
Адже вони нам страшенно перешкоджають працювати. На партнараді при АППВ ЦК ВКП(б) була доповідь про стан літературної
справи на Україні. Висвітлюючи процес розвитку української
літератури, ми поставили багато нових питань перед ЦК ВКП(б)
1НаРК?мосвітою РСФРР. Ми поставили питання так, що ми на
Україні ведемо боротьбу з українським націоналізмом, хоч би
Де він виявлявся, починаючи з правого націоналістичного табору
врсобах Донцова, Єфремова і т. ін. і кінчаючи людьми, які в партії
зоилися з ленінського шляху розвитку української культури
5 вирішення українського національного питання. Ми ведемо
оротьбу за розвиток, дійсний інтернаціональний розвиток культур,
а 1нтеРнаціональний розвиток нашої літератури, за братерську
28*
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боротьбу з руським великодержавним націоналізмом так '
ом Ч
це не раз записано в постановах ВКП(б), як це заповідані
Ми навели низку фактів, що свідчать про наявність
енін.
"
великодержавного націоналізму. Багато фактів, крім
Г
усь
Ко
хрім тоГоКОг»
використали, щоб проілюструвати, як ведеться робота1 серед
’ Ми
СЄРЄД УКь
їнського населення на Курщині, на Вороніжчині, на р-уКра'
бож є факти, коли вчителі, з відому адміністрації, ”—* Куба«і;
.°роняіоть
дітям українцям, що ходять до школи, розмовлятизаб
між
9°бою
українською мовою.
Отже, на партійній нараді було взагалі поставлено пита
про стан української літератури, про вимоги щодо обслуговані
українських працівних мас, які є на теремі РСФРР, і про взаєми
між українською і російською літературами, куди входить і споаІ
перекладів, й інформація про українську літературу в літератур3
російській.
Цілком зрозуміло, що коли до Москви приїхали представ
ники української літератури, москвичам доводилось просити
вибачення, що вони не знають української літератури, що вони
припустили багато помилок і т. д., це було на банкеті в будинкові
Герцена; це було й у промові тов. Луначарського в колонній
залі. Говорив він про українську літературу й культуру, вже
не тією мовою, яку можна було чути від нього кілька років тому,
коли він заходився був утворювати спеціяльну „кубанську”
мову ^Представники російської літератури усвідомили, що, поперше,
українці це не є люди, які тільки співають пісень і танцюють
гопака, що є в дійсності українська культура, що ця культура
має століття свого розвитку, ,що розвиток українського культур
ного процесу не^можна спинити, що цей процес незалежно від того,
чи визнає його будь-хто, чи ні,— розвивається, йде вперед і ні від
кого визнання не потребує, бо він є.
Між іншим, було поставлено питання про переклади. І в справі
перекладв — теж був у нас страшенний прорив. Було багато
их (*)аі<тів’ коли з української на російську мову перекладали
■ • и’
не ^ають мови; більше — навіть редагували люди,
лопппипяНа^ТЬ и°ви* Практика журналів всесоюзного значіння
сах посійг^п-Ц1 *УрНали виі<ористовується виключно в інтерес
дятьР РСФРР ^ератУРи- Всі найкращі з журналів, які вихоПОСІЙСЬКПЇ пїта а ,хтаммчимал°)> присвячені виключно розвитко
§
журнали пі 5.ратури и. КУЛЬТУРИ-* Ми договорилися, ЩО вада
давати пеоекпЛ*?^ .освітлювати українську літературу, °УДУ
якої радянські ЙЛ1СТИТИ інформацію про українську літературудо цього По ПСУТСП1ЛЬСТВО рСФРР не знає. Ось одна з ілюстраД>и
Р
■ ичину за останній час написано більше як со

-оптичних статтей, багатьома закордонними мовами, а в росій
ській літературі жодної докладної статті про нього немає. Ми вже
е говоримо про те, що й перекладено Тичину російською мовою
теж 3 Ініціятиви ДВУ, яке його й видало.
Які наслідки дала ця наша робота? Поперше, ми органі
зовано вийшли на арену російського революційного суспільства,
вивели туди цілий фронт української, революційної, радянської
літератури. Ми виявили, що до останнього часу російські журнали,
руські культурні установи недбало ставились до української’
літератури, української культури. Щодо перекладів можуть
сказати так — ми повинні перекладати, ми повинні розповсю
джувати український .примусовий асортимент" руською мовою
серед руського населення. Зрозуміла річ, що є люди, які можуть
так подумати не тільки про українську, а й про білоруську,
грузинську, узбецьку літератури. Але ж це люди, що й на сьогодні
перебувають у болоті старого великодержавного руського націо
налізму.
До революції розвиток української літератури відзначався
переважно селянською тематикою. Українська інтелігенція в се
лянстві бачила єдиного носія національного обличчя україн
ського народу. І коли ми бачимо в Нечуя - Левицького і навіть
у пізніших українських письменників орієнтацію на селянство
українське, на сільського куркуля, на дрібного українського бур
жуа, ще є в їхньому уявленні носій визволення української нації,
то після революції українська література безпосередньо підійшла
до основних проблем, що стоять перед Україною, як перед госпо
дарчим, політичним і культурним організмом. Проблема україн
ського пролетар і яту вже має відбиток у нашій українській лі
тературі.
Наша література має не тільки українське значіння, а й
всесоюзне і світове, бо вона відображає нові напрями, нові шляхи
в розвиткові національної справи і не йде тим шляхом, яким ішов
національний рух до нашої революції. Вона в основному йде
пролетарським шляхом.
Майже всі клясики української дореволюційної літератури,
Що підходили до селянської проблеми, змальовували селянина
з певною ідеалізацією. Вони не могли вийти за рямки україн
ського етнографізму, бо бачили в українському селянстві май
бутнє української нації. В новій революційній українській літе
ратурі маємо зовсім інший підхід до селянської проблеми. Наша
революційна селянська література не ідеалізує села, а відбиває
У художній формі ці процеси перебудування, боротьби за нове
село, що розгортаються під керівництвом пролетаріяту.
. Отже, коли говорити про розгорнений фронт української
Літератури, про нову революційну літературу, то вона обслуювує цілий комплекс відносно високорозвиненої індустріяльної
раїнй, якою є Україна. Леґенда про те, що Україна відстала,
437

436
\

11

Я

іг

■І

ГІ

і *І

І
ч

її

? Н

ч

'! ;.И
І £ .

!ї (ПІ1

•і ' ІІ!1 ;• :'

‘і & :'м

11
її

ч шЯ

11

■

Ц-

Ж

і

: £ 1 П;

/

І с

' биваючи процес високорозвиненої літератури українськог0 ?'
роду могли зустрітися з російською літературою як з рі°внонаТаки’ не залишилась українська література, за порадою" Бєлін
ського в рямках етнографізму. Історія посміялася з тих, хто?/
?в бачити українську літературу лише з гопаком. Наша Зус *?’
не залежала й не могла залежати від того, як поставився той чи
той окремий російський письменник до цієї події. Ми їхали не по
окремих людей, а до революційного суспільства радянської Росії
і зокрема, до революційної літературної громадськості руської’
Те як зустрічали наших письменників на заводах, як зустрічами
ЇХ у Ленінграді, в різних громадських організаціях — це все го
ворить за те, що нині зроблено новий початок у взаєминах між ро
сійською та українською літературами. Зустріч вийшла за рямки
письменницьких взаємин; вона є початок дійсного зміцнення брат
ніх, літератур соціалістичної України і соціалістичної Росії.
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Один із найважливіших моментів цієї подорожі є зустріч
письменників України з тов. Сталіном і тов. Кагановичем в ЦК
ВКП(б). Тов. Кагановичеві було поставлено кілька запитань,
що стосуються до процесу розвитку національних культур,
їхніх взаємин, розвитку української культури, боротьби з націо
налізмами і, зокрема, боротьби з російським великодержавним
націоналізмом. Було відзначено, що на фронті розвитку дійсно
інтернаціональних взаємин поміж народами СРСР особливе
значіння має боротьба з російським великодержавним націона
лізмом. А’він виявляється в багатьох випадках на окремих ділян
ках культурної роботи РСФРР.
Тов. Каганович підкреслив особливе значіння розвитку на
ціональних культур в СРСР. Він іще раз зазначив, що партія,
ЦК ВКП(б) буде всіляко сприяти розвиткові української куль
тури і повному задоволенню потреб українських працівник мас.
Тільки ленінська національна політика, що провадилася і про
вадиться на радянській Україні, забезпечить творення украй1
ської національної культури. Поборюючи усякий націоналізл,
партія особливу увагу повинна звернути на поборення Р0^.
ського великодержавного націоналізму. Ці твердження тов.
ганович ілюстрував низкою прикладів із практики творчої р
боти^партії над здійсненням ленінської національної політ
оваришу Сталіну було поставлено такі запитання-* , .
Перше-, як мислить він собі —"у зв’язку з розвитком і . .
ненням соціялістичного сектору нашого господарства та

наступу на капіталістичний сектор
дальший розвиток і зміціення національних культур та їх взаємини.
1 ДрУге: розвиток української соціялістичної культури під
керівництвом КП(б)У в умовах загострення клясової боротьби
в країні зустрічає на своєму шляху низку перепон; зокрема укра
їнський націоналізм, велику неписьменність серед українського
населення,— наслідок попередньої колонізації русифікаторської
політики царського уряду, і, нарешті, особливо серйозного про-’
тивника — руський великодержавний націоналізм. Боротьба з
націоналізмами вимагає від нас непримиренного до них ставлення
і розгорненої пропаганди інтернаціоналізму не тільки в УСРР,
айв РСФРР- Чи не вчасно, отже, було б під цим поглядом поста
вити питання про перевірку культроботи в РСФРР на цій ділянці?
Третє: ще й досі ми зустрічаємось з окремими виступами,
що відкидають значіння розвитку самостійної української лі
тератури. У зв’язку з цим, у певних колах і навіть серед окремих
відповідальних членів партії поширена думка, ніби питання укра
їнізації сходить виключно до проблеми селянства. Чи не треба,
особливо нині, розробити це питання особливо для партії, вва
жаючи на те, що цей погляд, відкидаючи участь українського
пролетаріяту в органічному рості української культури, є найвитонченіша форма великодержавного шовінізму.
Четверте: навіть серед окремих, дуже відповідальних членів
партії поширена, та думка, що національні культури й літератури
раніше пригнічуваних національностей повинні становити лише
матеріял для розвитку так званої „інтернаціональної" культури
і літератури, під' якою розуміють руську культуру і літературу.
Як ви ставитесь до цього?
Перше питання, на яке відповів тов. Сталін, було питання,—
чи- є національна проблема виключно проблема селянства і чи
є розвиток національних культур і літератур лише матеріял для
розвитку єдиної так званої „інтернаціональної" російської літе
ратури і культури. За останній час,— казав тов. Сталін,—я отри-'
мую багато листів про те, чи не пора закінчити з тою самою націо
нальною Політикою, яка, мовляв, по суті веде не до єднання,
не до утворення єдиного міцного соціялістичного фронту культури
• і літератури „інтернаціональної", цебто російської, а фактично
роз’єднує пролетаріят і ускладняє процес розвитку соціялістичного
будівництва в нашому Союзі. Такі запитання я отримую,— каже
тов. Сталін. Серед них є пропозиції ліквідувати союзні ЦВК,
РНК республік, ліквідувати окремі республіки, зливши все в одну
республіку, цебто в російську. Для чого це потрібно? Мовляв,
для того, щоб була єдина влада, єдина культура, єдина мова. Ми
йдемо до соціялізму, нам потрібно, щоб широкі мільйонні маси
нас розуміли, а розвиток національних культур, національних
літератур, національних республік є, мовляв, лише перепона,
яка перешкоджає розвиткові дійсно інтернаціональної культури,
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безклясового суспільства, з тим, що робиться у. нас в СРСР?
Ц°и немає тут суперечности? Ленін і Маркс казали, що пролетапіят повинен використати апарат влади, свою диктатуру, як *
ніяка історична кляса цього не могла робити. І це правильно,
ми так і робимо. Диктатура пролетаріяту — це така дужа влада,
якої ніхто ніколи досі не мав і не міг мати. Але в той самий час —
е остання влада. Апарат державної влади ми так повно викори
стовуємо, як ні за одної історичної доби його не використовувано,—
але для того, щоб його знищити.
Отже, коли згадати про те, що казав Ленін і Маркс про істо
ричну ролю пролетаріяту, як останньої кляси, і подивитися зовні
на те, що робиться в СРСР, то ми, наче, будемо мати суперечність.
Та коли ж це розуміти не схоластично, а діялектично, то ніяких
суперечностей тут нема. Через найповніше використання влади,
як апарату диктатури — до повного знищення влади, до безкля
сового суспільства — ось шлях пролетаріяту. Так само повинні
ми поставитись до розвитку національної культури. Історичне
завдання пролетаріяту в розвиткові національної культури —
в тому, щоб цей розвиток проводити таким темпом і так повно,
як ніколи ніхто не міг цього робити. Інакше — неможливо, інакше
буде порожня схема, яка нічого спільного з ленінізмом, марксиз
мом не матиме. Звідси — цілком зрозуміле наше ставлення до укра
їнської культури й літератури: українську культуру треба розви
вати так хутко і так повно, як ніхто цього не міг робити. На наших
заводах і фабриках, при нових вище технічно організованих ма
шинах потрібний культурний робітник. Як ми можемо його ви
ховати? Освітою. Звідки прийде цей робітник? З села. А хто з села
прийде? Селянин. Хто він національністю? Українець. Якою
мовою володіє? Українською. Якою мовою треба його вчити?
Українською. Отже цілком зрозуміло, що розвиток української
культури і літератури повинен відбуватися не лише під керівни
цтвом пролетаріяту, а з безпосередньою допомогою, участю, орга
нічним вростанням українського пролетаріяту в українську куль
туру й літературу.
Кажуть, що російська культура й література повинна роз
виватись, як сиитеза культур усіх націй, що населяють СРСР.
Але цей погляд нічого спільного з ленінізмом не має. Такий по
гляд, що проголошує російську мову, російську культуру за
інтернаціональну, а культури й мови інших народів засуджує
на знищення — це єсть погляд російського великодержавного
націоналізму.
1 тому з ним потрібно повести нещадну боротьбу. Тільки через
повний розвиток усіх національних культур під керівництвом пролетаріяту,— ми дійдемо створення інтернаціональної культури,
інтернаціональної мови.
Тов. Сталін у своїй відповіді на запитання спинився й на
питаннях літератури. Є,— казав він,— люди, які не розуміють
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літератури і соціялістичного будівництва в СРСР. ц,
М ЛО - каже т. Сталін,- що Ш люди, хоч вони формально '1л,..
’3Розу.
бути Й членами партії, нічого спільного з комунізмом не * - ;Ь
Закуть
Чого вимагає розвиток нашої соціялістичної промисловості,
новій технічній базі? Чого вимагає оборона нашої країни 5ц на
потрібно, щоб наш червоноармієць був освіченою людиною' аме
він був грамотним, Щоб він свідомо боровся. А як можна
добитися? Чи можна ставити питання про те, що націонал^0'
культури, національні літератури непотрібні, що нам потоЩІ'
єдина національна культура, єдина національна мова?
р °На
Чи вимагає нині розвиток соціялістичних республік- ліКвданії національних культур і літератур? Чи можна зараз СТ1
вити питання про утворення в СРСР єдиної інтернаціональної
мови, інтернаціональної культури, під якою дуже часто р037
міють мову й культуру російську. Ленін казав, що в усьому світі
ще довго після остаточної перемоги пролетаріяту будуть існувати
національні культури, нації, бо вони будуть відбивати ціли^
комплекс життя народів. І лише за багато часу після того, як дик
татура пролетаріяту буде встановлена в усьому світі, коли народи
будуть входити в добу повного соціялізму — тільки тоді почне
утворюватися інтернаціональна мова. Але це.буде не російська,
не французька, не англійська, не німецька, не українська мова
й культура — це буде якась нова мова, нова культура, якої ми не
знаємо. Ось чому наше завдання, завдання комуністів, завдання
комуністичної партії в тому, щоб яко мога більше, яко мога
ширше розвинути національні культури і розвинути їх так, як
жодна історична кляса ніколи цього не зробила і не могла зробити.
Ми повинні розвивати українську культуру таким темпом, на який
не здібна була б жодна буржуазна влада, але яким повинен і може
це Зробити пролетаріат України. Дивлячись на нашу національну
політику, дехто може казати: як же так — ми йдемо до інтерна
ціоналізму, до єдиної "інтернаціональної культури, до дійсного
розвитку інтернаціональної сім’ї народів усього світу — і рівно
часно ми, більшовики, ставимо питання про розвиток .національ
них культур та ще й думаємо робити це таким темпом, як ніхто
не міг цього зробити. Одною рукою боремось за інтернаціоналізм,
а другою ніби утворюємо перепони між народами, творячи
національні .культури. Де ж тут логіка, це ж, ніби, самі супе
речності.
.
Лле Це може тільки здаватися суперечністю. Як відомо, Маркс
і Ленін вчили нас, що пролетаріят є остання кляса в нашому клясовому суспільстві; він прибере до своїх рук апарат державної
влади і зробить цей апарат в своїх руках зброєю, яка знищить
пиитятІп!РЖаВУ' ЦЄ буДЄ остання Державна влада, це буде остання
диктатура кляси, диктатура пролетаріяту Як же тоді можна
зіставити оце твердження Леніна й Маркса про історичну роліа
ролетаріяту, як сили, що знищить усяку владу і приведе людств

І| І|І|.: '

ппоиесів що відбуваються в нашій країні, і середпартійні Сп
зокоемї боротьбу з правим ухилом, переносять ,3 парти СВПР>
. зокрема ооро у
г ось нас у партн е правий н і в ЛПе
!хТилРєі в літературі, що й у літературі є праві примиренці ?°т *?«
Так можуть казати люди, які не знають, що таке літератур р.
патура’певною мірою відображає вс! соціальні процеси, ^'те-'
ваються в країні, а в країні в нас є боротьба кляс. Чи може?/’
переносити те, що відбувається у парти, в літературу? уМо«и
- література революційна, антиреволющина, пролетарська, НепПпС
л тарська, радянська, антирадянська. Літературні і ку ЄпР°;
процеси ми розуміємо, як процеси широкі; вони повинні^1
бивати собою не лише те, що є в парти, а и те, що є в країні, і к’д/
й дехто з літераторів каже, я, мовляв, іду до геатру і повинен
бачити там лише комісара, комуніста,—то що нам скаже робіт,
ник, селянин, інтелігент, які хочуть у першу чергу побачити себе
‘ на сцені? Цілком зрозуміло, що коли ми будемо підпорядковувати
розвиток нашої літератури виключно рямкам комуністичної пар
тії, то в нашій країні, де є яких півтора мільйони комуністів і понад
сотні мільйонів позапартійних,— ми цим самим будемо відрива
тись від обслуговування, відповідного художнього впливу на
широкі маси, які ми повинні обслуговувати, на які ми повинні
впливати.
• Цілком зрозуміло, що в нашу літературу прийшов новий
герой: робітник, революційні елементи взагалі. Але ми не можемо
відмовлятись від того, щоб показати йкуркуля,непмана, буржуа,
ворожого нам інтелігента і т. ін. Для прикладу можна взяти
„Дні Турбіних". Підозрівати цю річ у тому, що вона є наша, ра
дянська,—не доводиться. Так само й автор цієї п’єси, здається,
не має особливих симпатій до нас, до більшовиків. Це видно хоч
би з того, з якою любов’ю він показує нам родину Турбіних. Але,
глянувши на „Дні Турбіних", глядач доходить того висновку,
що, не вважаючи на показний героїзм Турбіних, вони роковані
на загибіль—пролетаріят їх розтрощує. Все це ставиться не тому,
що „Дні Турбіних"—річ наша, річ революційна. Вона й не наша,
вона й не революційна. Але з цього не виникає, що на мистецтво,
до літератури ми можемо застосовувати спрощений підхід. Літера
тура є складніший процес, аніж це декому видається. Помилково,
і
неправдиво було б ставити питання про правий ухил В/ЛІтературі
тощо. Переносити середпартійні справи до літератури, що охо
плює складніший процес, не можна.
Узяти, наприклад, хоч би „Бронепоїзд" Іванова Всеволода,
аоо „Разлом Лавреньова. Ці письменники, за нашою літера
турною клясифікацією-попутники, але вони цими речами зробили
6 Птп^°РпИСТ^ Нам’ аніж КОТРИЙ наш комуніст - партач.
^"° ЛІТЄратури’ до КУЛЬТУРИ ми повинні ставитись ос
шп
1НаДТ0 до «азональних культур, літератур наР*Дів, що раніш були пригнічені. національні культури, зокрема
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українську культуру, ми повинні з усією енергією розвивати,
а говорив,— каже тов. Сталін,— що наше завдання є розвивати
національну культуру пролетарську своєю суттю, національну
своєю формою. Знаходяться люди, що кажуть протилежне. Для
нас, мовляв, основне суть,' а форма не має значіння. Ці „теоре-'
тики" забули давно відому річ, що ніколи не було жодної
суті без форми, як не може бути форми без суті. Ось чому абстра
гуватися від питання форми культури — не правильно і шкідливо.
Питання це не таке просте, щоб до нього підходити так коротко
зоро. Воно вимагає особливої уваги.
Особливе ж значіння все це має на Україні. Хоч там нині пе
реважна частина міст заселена русифікованим, а частково й руським
населенням, та пройде небагато часу, як національне обличчя •
українських міст зміниться. Вони стануть дійсно українськими
своєю мовою, своєю культурою. Йде з села український селянин,
він стає на фабрику, на завод, живить культуру українську.
Він, цей новий робітник, змінить національний склад робітництва,
- і міста українські за короткий час стануть українськими і куль
турою, і мовою своєю.
Так було в Литві, у Венгрії та в інших країнах Заходу, де
міста за короткий час змінили своє національне обличчя; так
буде незабаром і з українськими містами. Історія іншого шляху
не знає.
Така, приблизно, суть того, що казав тов. Сталін у своїй від
повіді на запитання українських письменників. В цій промові
тов. Сталіна, а потім у бесіді, що відбулася поміж ним, т. Кагановичем і українськими письменниками — обговорено глибоко
національну проблему, зокрема українську.
Промова тов. Сталіна майже цілком була присвячена укра
їнській проблемі; для нашої роботи на Україні вона має особливо
актуальне значіння. Його виступ в питаннях, що стосуються до
національної справи, далі поглиблює й освітлює нові сторони
в ленінському розумінні всесвітньо - історичне значіння націо
нального питання й остаточно відкидає з дороги будівництва союза
народів тих шахраїв від марксизму, що під різними бучними фра
зами ховають своє русот'япсько - націоналістичне обличчя. На
нинішньому етапі розвитку нашого Союзу дійсно ленінське розу
міння національного питання особливо потрібно зміцнити в широ
ких масах трудящих. Інтернаціоналізм повинен з кожного* нашого
слова перетворюватись у діло, вростати в життя нашого Союзу.
А це перетворення повинно вести до ліквідації всієї старої ганебної
спадщини, що завжди трималася на пригніченні одного народу
іншим.
Для дійсно братерського співробітництва культур народів
уРСР, де не може бути й не буде привилеїв одній культурі над
іншими, де треба з корінням вирвати лишки старого панського
РУсотяпства, викриваючи націоналізм, хоч би де він виявився ■
—
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Зустріч двох літератур і зокрема розмова з секретар.
ЦК ВКП(б) т. т. Сталіном і Кагановичем — це дві видатні п -И
цього року, що знаменують собою новий етап у взаєминах маг
нальних культур в Союзі радянських республік. Тільки піг
пролетарської революції, під керівництвом комуністичної паптможна встановити дійсно братерські взаємини поміж культура?1
народів. І над цим працювати нам треба вперто і непохитно Р Ш
Та ведучи таку роботу, поборюючи великодержавний по
ський націоналізм — цю величезну перешкоду на шляху до ство
рення дійсно інтернаціональних відносин поміж народами СРСР
ми повинні одночасно, спрямовуючи шляхи свого культурного
розвитку, боротися проти українського націоналізму, що виявляє
собою не меншу небезпеку для революції, аніж руський велико
державний націоналізм.
За останні роки комуністична партія більшовиків України
_ на цій-ділянці розгорнула велику роботу. Досить згадати про
ту ідейну боротьбу, що її вело і веде революційне українське
суспільство проти українських буржуазних кіл та їхньої ідеоло
гічної плятформи, щоб зрозуміти: розвиток будівництва дійсно
пролетарської української культури не можливий без нещадної
боротьби проти українського націоналізму. Табір українського
войовничого націоналізму, що його на Україні репрезентує ака
демік Єфремов, а за кордоном — ундо - фашистська зграя, тільки
тоді буде розтрощено вщент і знищено, коли ми, не покладаючи
рук, будемо формувати і гартувати свої дійсно-революційні пролетар
ські кадри та творити високохудожню революційну літературу.
Витворити ці кадри можливо двома шляхами: шляхомучби,дійс
ного культурного використання всієї спадщини людства, сприйня
тої через призму марксистського світогляду й активної участи
в нинішньому культурному будівництві, активного поборювання
ворожих нам сил.
п;то„^Т°-СТаЄ зб0кУ’.ХТ0 гадає, що процеси творення культури,
рт Р Уг?11 маі?тв свої закони, інші, аніж закони розвитку суспільб°Р°тьби>— той замасковано сприяє розвиткові
□атипій ми/ІТ мистецтваЛ сприяє реакційним теоріям у літесуспіРпьгт«пИ ТлЦТВ1, Що мають завДання труїти наше революційне
ського наїїікиа
так Ж0РСТ0К0 ми боролися з проявами українхитань зоСеп^пМУ В НаШІЙ країні- ТомУ ми гостро, без Ж0ДЙИ*
виявив ХпТїир " В0Г°-НЬ На Тих> хто иавіть У Ря ах иаШ0Ї Пар
виявив українські націоналістичні збочення
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Складність усієї проблеми в тому, що досягнення ці можна
мати тільки в процесі напруженої творчости, поборюючи в той са
мий час усі прояви націоналізму. Основне наше завдання в тому,
об усі сили організувати на активне сприяння розвиткові укра
їнської радянської культури. І рівночасно поборювати, нищити
всякий націоналізм.
Той, хто, припустімо, увесь час кричить про український
націоналізм і не виступає активно проти явищ руського вели' недержавного націоналізму, той, по суті, замовчує руський ве
ликодержавний націоналізм і того можна запідозріти, що він,
подекуди навіть користуючись для цієї боротьби з українським
націоналізмом українською мовою, є по суті руський великодер
жавний націоналіст. Ріжниця між таким руським великодержавним
націоналістом і тим, що не знає мови української,— невелика.
Приховуючи своє дійсне обличчя вивчанням української мови,
культури,—він по суті веде боротьбу проти процесу зростання укра
їнської культури.
Так само велику шкоду дійсному зміцненню позицій інтерна
ціоналізму робить той, хто єдину небезпеку для розв’язання на
ціональної проблеми вбачає лише в руському великодержавному
націоналізмові. Такий погляд відкидає або затушовує контр революційне значіння українського націоналізму, що хоче роз
виток Радянської України повернути на шляхи буржуазії.
Ці основи ленінського розуміння національної проблеми
повинні стати бойовим гаслом кожного активного робітника.
А це можливо лише тоді, коли ми переможемо, по суті русотяпські погляди на ролю і місце українського питанням соціялістичному будівництві.
Дехто вважає, що українська національна проблема не є
складова частина пролетарської революції й соціялістичного
будівництва. На думку таких „теоретиків'", розв’язання україн
ської проблеми — розв’язання не завдань пролетарської рево
люції, соціялістичного будівництва, а завдань буржуазно - демо
кратичних.
Зрозуміла річ, що той, хто розв’язання української націо
нальної проблеми одриває від завдань соціялістичного будів
ництва,— по суті організовує сили проти ленінського розуміння
української національної проблеми.
Соціялістичне будівництво захоплює сотні тисяч і мільйони
трудящих. Цей ентузіязм повинен так само захопити трудящих
і. в справі розв’язання української національної проблеми,
бо вона є невід’ємна частина соціялістичного будівництва на Укра
їні. А для цього потрібна робота і робота.
* * *

Зустріч ставить нові завдання перед двома братніми літе
ратурами. Обидві вони повинні стати одна до одної ближче, і,
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сил в українській літературі. Треба ж, нарешті, зрозуміти,
шлях зближення братніх літератур не може оути шляхом зниження цінностей української революційної культури, бо тоді
не не буде мати нічого спільного з витворюванням дійсно інтернаціональних стосунків між братніми революційними літературами,
покликаними відограти велику ролю в будівництві нового життя.
По зустрічі двох братніх літератур треба підійти з великою
увагою. Ця зустріч є початок нових взаємин між руською та укра
їнською літературами на основах дійсного інтернаціоналізму.
Андрій Хвиля
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. пр завдання стоїть перед руською революцій,
передусім не зав^
історія зліквідувати спадщи
лІТе.
ратурою, яку покли. „ Ого ставлення старої русь^^ого ВЄЛИКТк7лВьт°ури української. Треба зліквідувати лиц^1
тури до кЯьтури у р
щ0 росте и розвивається Куп?Рих
Відносин, тРеба ^с^ЙНо виходить на шлях світових к>Ра
народу, якити/а“°виТь певні вимоги й до українського пиг ^РЦя сама 3УСТР‘Л
ВІ-й раві йти шляхом, яким у своїйПдопМен'

*) „На литературном посту", № 3, 1929 р.
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Коли три роки тому ЦК КП(б)У визнав за конче потрібне
остаточно перевести на українську мову видання центрального
органу нашої партії „Комуніста", то не було жодного товариша
на всій Україні, не було жодного голоса, що виступав би проти
того. Більше як рік перед цим це питання уже стояло, обговорю
валося й частково „Комуніст" уже почав містити статті україн
ською мовою. Потреба українізації „Комуніста" була вже така
очевидна, що ніхто не міг висловитися одверто проти цього, були
лише деякі товариші —з зауваженнями. Одні говорили про брак
журналістів, фейлетоністів тощо, що можуть співробітничати
в українізованому „Комуністі". Другі говорили про те, що тираж
упаде й прийдеться робити додаткові величезні витрати на по
криття дефіциту. Треті-казали, що зменшиться завдяки україні
зації газети її тираж і через те, що зменшиться ідейний вплив цен
трального органу. У четвертих, п’ятих і т. д. знаходились інші
зауваження. Дехто гадав,, що варто б трохи відкласти повну укра
їнізацію „Комуніста". Дехто говорив, що варто б поруч з україні
зованим „Комуністом" організувати нового щоденного часописа
російською мовою, або, в крайнім разі, на такий російський цен
тральний партійний орган реорганізувати одну з тих російських
газет, що існували у Харкові, і т. ін. і т. п. Так от триріччя
українізації „Комуніста" є блискуча перемога над усіма тими
хитаннями й ваганнями, над усіма товаришами з зауваженнями.
Дійсно, перший час після українізації „Комуніста" його тираж
упав. Навіть почалося деяке шепотіння: „ага, ми казали — не
треба було". Але воля партії до здійснення наміченої Ленінової
лінії національної політики швидко перемогла. Робітничий читач
пішов широкими перегонами до передплати українізованого „Ко
муніста", швидке падіння тиражу зменшилось, потім покрилося
і В решті тепер „Комуніст" ніяк не відстає, а переганяє попередню
кількість своїх передплатників. З низових комуністів, широкого
робітничого активу виросла велика сила робкорів і селькорів;
Що тепер зв’язують газету живими нитками співчуття й співрозуМ1ННЯ' з широкою масою пролетарського активу, зміцнів і виріс
■ Кадр співробітників газети, виріс вельми ідейний вплив органу
1 його керівнича роля в житті нашої партійної організації.
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партійної ваги —заснуванням паралельного іншого централп°Мої
партійного щоденного органу. Здорова партійна лінія да??Ног°
наслідки, що остаточно примушують усіх „хом невірних"
переконатися, то принаймні примушують замовчати всіх тих Не
варишів із зауваженнями.
............
тоАле з приводу триріччя українізації „Комуніста" і 3
воду цієї блискучої партійної перемоги над отими зауважеш?РіЬ
хитань і вагань я хотів би сказати декілька слів.
НЯм,‘
З другої половини червня запроваджується українізація
зети „Вечернее Радио". І зараз не чутно отих голосів зауваже?'
Чи це значить, що їх немає, чи вони лише притаїлися? Зрозумів
тверда й рішуча лінія нашої партійної організації перемогла поУ
тичну і психологічну інерцію, що виявилася серед поодиноких
членів партії та поодиноких робітників. Але ми ніяк не можемоХ
захоплюватися досягненим і призабувати про потребу суворої
аналізи клясових співвідносин.
Ми живемо у дрібнобуржуазнім оточенні і в цілій країні і в
кожному місці дрібна міська буржуазія ще стільки має агентів
серед службовців наших державних апаратів. Вона, зустрінувшись із твердою міцною партійною лінією в національнім питанні
зараз принишкла. Але це не значить, що вона примирюється з
нашою лінією і тим паче не значить, що вона її прийняла. Навпаки.
Соціялістичний наступ на капіталістичні елементи країни, що його
пролетаріат веде з посиленим розгорненням нашої соціялістичної
реконструкційної роботи водночас викликає спроби куркуль
ських шарів на селі й капіталістичних елементів у цілій країні
протиставити нашому наступові свій опір іноді зустрічним протинаступом. Розгорнення й загострення клясової боротьби є немину
чий прояв сучасної доби клясових співвідносин. У нашій країні
це призводить водночас до оживлення й пожвавлення націоналі
стичної боротьби до нових форм і проявів різного ґатунку націона
лізму и шовінізму. Однаково, гостро й ворожнече перед нами сто
їть певне оживлення українського шовінізму серед куркульської
і поглиблення,— пожвавлення російського шовіМІ?Ь!<01 Дрібнобуржуазної маси та її ідеологів, той
. шовін^.проте, виявляється і серед деяких кулькульППП ТР ™Р1ІСЄЛа' Ц,ла низка ,даних по різних округах свідчить
Ра3 МИ маємо подвійний факт, з одного боку, викориоіятові гйт-^РКУЛЄМ’ ,непманом> шкідником, ворожими пролетаоотьби ппУоРт«У
МИ 1дРібнобУР>куазними елементами. ДЛЯ боноапопіп^ °™ пролетаРської лінії всякого роду націоналістичних
,= т= Шов'нізму й націоналізму, антисемітизму й інших
націоналістичних забобонів: А з другого боку, виявляється и
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« постає, зокрема в місті, боротьба двох культур між дрібного Й серед' ьою буржуазією наших міст, що іноді тягне свої впливи й на
Неякі найбільше відсталі елементи робітничої маси. Пожвавлення
і загострення клясової боротьби в добу розгорнення соціялістичної
реконструкції у нас на Україні неминуче придбає також і форми
? характер боротьби по національній лінії. Для партії і пролетапіяту стоїть тепер конечна потреба ще твердіше й рішучіше, чіткіше^й ясніше, настирливо без вагань і застережень здійснити Леніиову лінію пролетарської політики в національнім питанні.
Зараз різні збочення, різні ухили, різні вагання й хитання
та зауваження до Ленінової лінії в національній політиці стають
ще шкідливіші, ми мусимо зустрінути їх ще з більш гострою ВІД
СІЧЧЮ, аніж будь - коли. Тимчасом дрібнобуржуазне оточення,
що впливає на окремі елементи робітничої кляси, нитками своїх
впливів тягнеться й на окремі елементи нашої партії. Серед деяких
елементів нашої партії окремі вагання й хитання підчас переходу
до реконструкційної доби були, є й являються неминучими. Мобі
лізація партійної уваги до цих збочень і хитань конче потрібна.
Чітко - ясно треба ставити питання про напруження партійної
роботи для здійснення Ленінової національної політики.
Загальноприйнята партією лінія боротьби з найважливішою
загрозою правої небезпеки в нашій партії зобов’язує нас до того.
Адже тому конче треба дати рішучу відсіч тим не маркс і в ським, тим злісним перекрученням ленінської лінії, що зараз вини
кають, виявляються у спробах порожніми фразами про правий
ухил прикрити своє дійсне примиренське ставлення до тих чи інших
більш-менш явних націоналістичних збочень у нашій партії.
Дійсно чистим безглуздям, абсолютним позабуттям абетки Ле
нінової науки можна пояснити, наприклад, таку концепцію: за
лишки російського великодержавного націоналізму серед пооди
ноких членів нашої партії завжди мають тепер характер нігілізму
в національному питанні. Нігілізм у національнім питанні це є
одна з характерних рис люксембурґіянства. Старе люксембурґіянство було „лівим" збоченням щодо Ленінової політики, отже
великодержавне націоналістичне збочення у нашій партії треба,
мовляв, визнати за „ліве" збочення в нашій партії, а українське
націоналістичне збочення треба, навпаки, визнати за праве збо
чення в нашій партії. І скільки партія визнає, що найбільшу
загрозу являє собою праве збочення, правий ухил, то партія в
націоналістичнім питанні й політиці зараз мусить визнати, що
найбільшою загрозою в сучасну добу є саме український націона
лізм, а російський великодержавний націоналізм зараз відограє
лише другорядну ролю, і на його не треба скеровувати чільних
Ударів.
Звідціля думки про те, що або треба переглянути настано
влення доповіді т. Сталіна на XII з’їзді партії і резолюції
того з’їзду й з’їзду КП(б)У та ЦК КП(б)У, що визнавали й ви-
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ДО НИХ Сіаьлспіі/1.
реНСЬКОГО
А рішуче
-щуче ■треба зазначити
подекуди
виявляється,
ЯКИЙпрямп
ГОВО- '■
И Не менш
шкідливість
і іншого
Нер«ного Тогляду,
який подекуд
ий виявляється,
шов.нізм
протилежного
погляду, який
подекуди^
який гово’ і’
протилеж
великодержавнии Рросійський
е---- „..........
рить так: „великодержавний
шовінізм представлений 1
передусім буржуазними, дрібнобуржуазними елементами в нашім '
державнім апараті, саме там, звідкіля більш усього йде примирен
ство з буржуазією і правим ухилом в партії,
тому російське на
л
не збочення серед членів нашої партії непосередньо і
ціоналістичне
ухилом
маєпяптії
правий
характер,
а _українське
!
зв’язане З правим
Правилі- улша™..
-і --■■
------- їіпоиіо
маєНЦІИИН
..лівий" хапаїггрп
|
• націоналістичне збочення серед членів партії має „лівий" характер.
Отже, скільки партія визнає, що головною небезпекою за сучасного ІІ!
моменту є праве збочення, то партія мусить насамперед виступити
проти великодержавного шовінізму, а український шовінізм, як„лівий" в даний момент не мусить притягати до себе чільних
ударів. „Два сапога—пара". З однаковим обличчям виступають
оті „теоретичні" виправдання примиренського ставлення до того о
чи іншого великодержавницького російського, чи націоналістич- |
ного українського збочення серед членів нашої партії.
Однаково рішуче й твердо ми мусимо відкинути всі оті „за- |
уваження" до нашої партійної Ленінової лінії в національнім .
питанні. Цілком слушно тов. Косіор на київській конференції ,
зазначив, що однаковісінько правими ухилами є для нас і велико- ;
державне російське збочення й українське націоналістичне збочення,
як, розуміло, і таке ж збочення націоналістичне єврейське, чи ;
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будьНепримиренно,
- яке інше.
рішуче, твердо й послідовно партія мусить
провадити Ленінову національну політику і це продиктовано на.
зараз об’єктивним фактом переходу нашої країни до реконстру
ційної доби. Саме по лінії національного питання у нас на Укр
ми мусимо дати найбільшу відсіч усяким і всіляким бур^Уаа .
впливам на робітничу клясу та на окремі елементи нашої пар
Ніякої примиренносте, ні кроку поступки ні великодержавною
російському, ні українському націоналістичному збоченню»
Та-КЄ шУ*?ськізм, що проти нього партія пРовЄ^нИкло
рду и рішучу боротьбу? Це націоналістичне збочення
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не випадково. Це не випадково, що воно виявилося саме на водо
ділі двох діб нашої післяреволюційної історії, на переходові од
відбудовного до нового реконструкційного періоду нашого бу
дівництва. Партія провела блискучу боротьбу з шумськівським
націоналістичним збоченням серед поодиноких членів партії. Зро
зуміло, партія ще не придбала тим імунітету в цім відношенні.
Рештки шумськізму, залишки націоналістичних збочень серед
членів нашої партії ще є, ми мусимо їх виявляти і з ними твердо,
послідовно, непримиренно боротися.
Але водночас ми мусимо поставити собі завдання також твердо,
рішуче і послідовно, також непримиренно вести боротьбу зі всі
лякими проявами великодержавного російського збочення. Треба
констатувати, що тут у нас не все гаразд. Треба надзвичайно жалку
вати, що не знаходилося досі жодного, хто б узявся формулювати
й виступити з якимбудь теоретично зформульованим виправдан
ням російського великодержавного збочення. На теоретичній бо
ротьбі виростає, кріпне і міцніє наша партія, на боротьбі зі збо
ченнями і всілякими ухилами виросла наша партія й стала тим,
чим є — Леиіновою більшовицькою партією пролетаріяту. Люди
з затаєними залишками дрібнобуржуазного російського шовінізму
за останні часи ніде у нас не виступали одверто і лише на практиці
провадили свою роботу тхорів, що рили свої дрібнобуржуазні
нори у підґрунті нашої комуністичної лінії.
Що означає той виявлений нині підчас чистки партійних осе
редків факт, що саме по радянських осередках, у радянських уста
новах, де вже давним давно мусіли провести українізацію, тепер
підчас чистки виявляється, що значна частина членів партії, чле
нів отих радянських осередків не виконала того свого обов’язку,
саботувала партійну лінію і постанови партії? Це саме й свідчить
проте, що дрібнобуржуазний вплив серед поодиноких членів
партії і саме здебільшого серед тих, що працюють у радянських
установах, і саме тих, що з походження здебільшого не нале
жали до робітничої кляси, на ділі виявляються у прикритім,
сокровеннім, щоденнім, що теоретично не виявляється, а на прак
тиці провадиться, саботажі партійної лінії в національному
питанні.
Коли тепер находяться врешті „теоретики'", що, виступаючи
під гаслами боротьби проти правого ухилу, конструюють „теоре
тичне" виправдання примиренства до великодержавного росій
ського шовінізму, то треба гостро й рішуче виступити проти них,
треба заставити їх прилюдно формулювати свої думки, треба
провести тверду і рішучу боротьбу з тими теоретичними збочен-

Але ще більше треба скерувати нашу увагу на людей із заува
женнями, на тих, що на практиці, на ділі саботують, перекручу
ють партійну лінію в наших державних апаратах, на ділі прова
дять лінію дрібної буржуазії в національному питанні.
29*
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ШЛЯХОМ БРАТЕРСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
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1

Резолюція наради при АППВ ЦК ВКП(б) в справі про зв’язок української
й російської літератури
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1. Спільність завдань усіх літератур СРСР в справі будівництва
інтернаціональної соціялістичної культури (національної формою)
і в боротьбі проти буржуазних тенденцій у кожній національній
культурі вимагає об’єднати всі сили пролетарської революційної
літератури всіх республік Союзу.
Найщільніше творче співробітництво і взаємодіяння рівних
братерських культур і літератур має вести до скоршого подолання
перешкод на шляху до спільної для всіх мети — завоювання ге
гемонії пролетарської культури СРСР. Через це не можна терпіти
будь - якого протиставлення однієї культури іншій, рівно, як і про
голошення панування (гегемонії) будь - якої з національних (ро
сійської, української або якої іншої) культур.
Не протиставленням культур, а рівноправним братерським спів
робітництвом буде збудована міжнародня соціалістична культура.
2. Така одність буде тим потужніша, що посиленіше про
вадитимуть боротьбу пролетарські революційні флянґи кожної
національної культури (між ними й російської) так із старими
пережитками, як і з новими проявами буржуазної культури,
що відроджуються в обставинах непу, зокрема, з властивим їй
націоналізмом. Треба серйозно боротися з проявами націоналізму
та великодержавного чванства перевагою однієї „сильнішої",
„багатшої" культури над іншою. Особливо посилену увагу треба
звернути на таку боротьбу з проявами буржуазних і націоналі
стичних великодержавних пережитків у російській культурі й
літературі. Так само треба рішуче боротися проти напрямів, що
прикривають словами про „інтернаціональну культуру" неповне
Урахування того, що нова інтернаціональна „пролетарська своїм
змістом" культура є водночас і „національна формою" (Сталін).
і реоа також покласти край недбайливо - неуважливому ставленню
До культур раніше пригноблюваних націй, підходові „старшого"
Рата До „меншого", бо в такі форми часто маскуються також
^єдинодержавність" і націоналізм.
наби ’
завдання (подолання великодержавного націоналізму)
прає особливо великої ваги в зв’язку з настирливою потребою
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т?мРбаРть°ох рш^’гноблення і тому Хко^^ї'їр? '
Підзорливість, властива раніше пригнобленим наці^М, >
їх чутливо, а часом і хоробливо реагувати на всякий в’Л0^
товности і нехтування національними куЛьтурНИми ВИяв Нета'
не кажучи вже про одверті прояви великодержавиости п Ня«іі
культурного будівництва РСФРР не повинна давати жодї1^
водів для подібних настроїв у масах раніш пригнобленої V на
ської людности.
.
.
.
укРаіц.
4. Боротьбі з місцевим націоналізмом повинно також
!
лити велику увагу. Всякий прояв теорії „боротьби куп?1’*
(шумськізм),. ЩО протиставиться до того ж нашій лінії боЗГ
проти буржуазних тенденцій усякої культури, треба негайно ‘
кривати й плямувати. Всякий шовінізм і націоналістичне сам?1’
лування повинно жорстоко розгромити.
1ОМІ!1
У цій спільній для всіх національних культур СРСР бооптґ;
за інтернаціональну соціялістичну культуру і міжнародню одніс?
кожний працівник національної культури повинен насампеп»
і головну свою увагу звернути на боротьбу з націоналізмом у своі VI. ПАРТІЙНІ
національній культурі (росіянин — у російській, українецьКУЛЬТУРУ ТА
в українській і т. ін.).
Від успішности. цієї боротьби залежить швидша ліквідацій
всякої недовірливости -і підзорливости у взаєминах між національ
ними культурами і, насамперед, недовірливости й підзорливосл
від раніш пригноблених народів до російської культури.
5. Літературне життя сьогоднішньої України, переходив
в основному ті ж етапи, що й література інших радянських, респу
блік, має й свої особливості.
Поруч флянґів пролетарської революційної літератури єй дріб
нобуржуазні попутницькі елементи й елементи, що приєднують
крайнім крилом до реакційно - фашистської літератури, яка спирз
ється на свій головний центр за межами УСРР—у Західній Украй
Пролетарська література (під безпосереднім керівництвом^
підтримки КП(б)У) розвивається і зростає кількісно й якісно.у
мітно консолідувались сили селянських письменників УкраїН'
що репрезентують найбідніші групи села і щільно зв’язані з не*
можником. Утворилася щільна спілка між селянськими і ^Р0"’
тарськими письменниками України з помітним і дедалі біль.
ідеологічним впливом пролетаріату на селянських письмена ;
Загострення клясової боротьби, що відбувається по в
Радянському Союзу, відбилося і в українській літературі- і» .
просякають у творчість окремих письменників тенденп
ської ідеології. В окремих письменників—навіть із флян ґу Р
ської літератури—можна спостерегти часом нотки занеп А
{„Комуніст", 1929,. № 115 (2801), 23/V, Харк.)
454

Ч.
і (?

іН
■ і

ш
ш з-ї

ДІЯЧІ ПРО ЛІТЕРАТУРУ,
НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ

11

■І

ПАРТІЙНІ ДІЯЧІ ПРО ЛІТЕРАТУРУ
ПРО НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ НА УКРАЇНІ

£

І
І*

.■ I
0ж•Ж, №4І
Ій

V
і

ПАРТІЙНІ ДІЯЧІ ПРО ЛІТЕРАТУРУ

■

ІІ ■ «
-<.1 1і
'

1.

.с>

'і

-

•І

йІ
«і

.

£• ’ І- :'

і I !■

' І)

'
І
1
•І '
Я

'?■ •

и

ш

н
?
1-І- і

ЧЕРГОВЕ ЗАВДАННЯ
Пролетарська революція покищо привела до перемоги ра
дянської влади тільки в нашій країні. Після надзвичайно тяжких
і разом з тим надхненно радісних днів барикад і боротьби на фрон
тах, переживши криваву громадянську війну, переживши неймо
вірні муки руїни й голоду, Радянський Союз увійшов у смугу
соціялістичного будівництва, але увійшов не під акомпаньямент
громового гуркоту світової революції, без „державної допомоги'"
переможного європейського пролетаріяту й увійшов не просто
ефектним розгромом усієї лінії ворожого власницького фронту,
а кружними шляхами непу.
Не дивно, що в багатьох романтиків від революції стався
надлом. Проте, спочатку багатьом здавалося, що цей шлях, на який
стали під натиском неодмінності*, а то й скоряючись авторитетові
Ільїча, є тільки тимчасовий відступ, за яким буде більш - менш
скоро новий штурм (можливо, навіть попередніми методами).
Гадалося, що перебування в капіталістичному оточенні — не
довгий етап.
Тимчасом дуже швидко виявився бурхливий господарчий
зріст, у скаженому темпі якого навіть тим, хто хитався, вчувалася
„прекрасна музика наростаючого соціялізму".
Але ось минуло кілька років. У зовнішньому світі капіталізм •
утримався; попередньої сталости немає, перспективи для капі
талу невеселі, але покищо це все таки стабілізація. Ми ж у
свойому господарчому розвитку підійшли щільно до кінця відбу
довного процесу. Майже всю стару спадщину використано. Вже
не відбудовувати, а будувати наново треба, нагромаджених коштів
немає, темп зросту соціялістичного господарства, природно, за
тримується. Одночасно починають відчуватися гостріше супереч
ності непу.
До наших завдань зараз не входить розглядати надзвичайно
окладні й надзвичайно цікаві процеси, що відбуваються в товщі
Різних шарів і груп усіх кляс суспільства. Факт той, що на основі
лю хІДҐрунтових 3ДВИГіВ у деякій частині революціонерів (або
^юДей, близьких до революції) спостерігається нахил до переоцінки
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цінностей, настає ідеологічна криза і навіть прямий ПРпПесимізму, безвір’я й капітулянтства. •
-.Перед,
ІЛ’ У бік
Коли ідейна криза зачепила навіть деякі щари г
(середолартійна дискусія), що ж дивного в тому, Що
люційної інтелігенції, яка ніколи не мала в масі пр0Ч гч,
гарту, із цих революціонерів почуття багато розгуб2РСЬк°’
більше.
°Ся і)Ще
Особливо це різко позначається серед представників м
Наша революційна література називає себе пролетарські’еЦтва>
гається стати пролетарською, але що ж таїти гріх °м’- НаМа'
органічного зв’язку з пролетаріятом (а на Україні,
МіЦного
причини, особливо) у неї немає.
рез
“3 РІЗНІ
Ми далекі від пролеткультівства. Пролетарський
зовсім не обов’язково мусить бути пролетарем з
стажу й основної професії, бо художня творчість не с
продовження й відображення виробничих процесів, ’“п°.сер*<
Що IX про.
роблює мистець на фабриці, як робітник. Зв’язок між ідеолй психологічною установкою, що утворюється в процесі ОГІЧНОіо
ВИроб.
ництва у пролетаріяту, як кляси, і світовідчуванням ::у
милиі ■
художника,
що створює художні цінності, варті назви пролетарсько^^
стецтва, надзвичайно складний.
.Безперечно, він складніший, ніж зв’язок робітничої кляси
з її політичним авангардом — партією. Політик мусить уміти
проаналізувати процес, що відбувається, визначити динаміку
уловити темп, відшукати основні ланки, і, навпаки, узагальнивши’
себто поєднавши ці ланки між собою і з загальним напрямом
розвитку, накреслити лінію — збудувати схему.
Полишаючи на боці схеми невдалих політиків — зовсім не
правильні політичні схеми — теоретично правильні бувають більш
вдалі і менш вдалі щодо своєї конкретности і гнучкости, себто
щодо прикладання їх до явищ живої дійсности.
Деякі політичні побудування геніяльних політиків глибиною
свого узагальнення і разом з тим своєю конкретністю є високо
художні (такі побудовання й політичні пляни Леніна). Але від
твору мистецтва (це також стосується й „пролетарського") з са
мого початку вимагається щодо художності! ще більше, ніж
від найтоншого політичного побудовання, бо в художньому творі
потрібне вміння передати думку з допомогою живих образів.
Художнє побудовання мусить бути безпосередньо переконлив >
себто перш за все правдиве не лише щодо його ТЄ.°РЄТИЧНІ1Я
можливосте, а й (це основне) щодо безпосереднього відлущ‘
того читача, слухача, глядача, до якого звертається худо ,
Правдивість —- це не значить фотографічність; Не ве
в язково реалізм у стилі „передвижників", початкуючих У ,(
або якогонебудь іншого „народнього театру^Уд0>кнкЦпстів
можуть оути дуже різноманітні, припустимі всякі вол
,
Композиції образів і в самих образах (вони можуть і
■

4^ .

»,

> . п оеальної дійсносте)- Все це справа вміння
, „ьо подібш ДО РепаЛава смаку й потреб авдиторп. Більше
«ііі*, художника, с"Ра є мистецтво, бо художній.образ —
ЛІ, Фотогра4,тетичний. Коли художник не дає узаЧ8' перти за все, си «Ч Художня правдивість передбачає
і'Ся В'н НІЧ0Г-пмНітити Й Відтворити в дії або в композиції
'Ски вміння ПІДМ’^ його малюється, і до того дати ці риси
<ВНІ Р'ІСИ об’ЄК?’сполученні, щоб Образ творив безпосереднє
Сій кількост1 и але разом з тим, уміння дати образ хаІаин^
роду предметів, явищ, переживань.
’Христичнии для д
ий образ може дати художникові
р Лише художньо Р, б ти за засіб викликати ті чи інші
10СТуп до авдиТппйпми—може мати відповідне соціяльне значіння.
(«ціі.іишимитпсл щоб ати художню правдивість і тим самим
' Але Сгний твір, художник мусить сам глибоко продумати
соціально чинни
образи; вони повинні бути повні зворушЙГЛІ10Сіг^ для самого автора. Не можна творити, коли тема
лівого зиму А .. розвиток не відповідає почуттям і пооудовам
не
в ньому розумінні кожний твір мистецтва — ліричний.
1И0Які емоції викликатиме той чи інший художній твір, навколо
ллг„ об’єднуватиме, куди або проти чого скеровуватиме - це
иша справа В нашу епоху так зване пролетарське мистецтво,
зокрема література (про неї мова), одверто ставить собі завдання
допомагати об’єднанню й одності пролетарських лав у боротьбі
за соціалізм, освітлюючи цю боротьбу прожекторами художньої
аналізи та синтези, викликаючи жадобу боротьби, підносячи дух
бійців, підпорядковуючи ідейному впливові своєї кляси можли
вих його спільників, викриваючи й розкладаючи ворогів.
По суті, кожне клясове мистецтво (а іншого в клясовому
суспільстві немає) виконує ті самі завдання. Пролетарська літе
ратура від буржуазної відрізняється в цьому розумінні тільки
тим, що своєї мети не приховує, та ще тим, що виконує свої завдання
йОконкуреНаЧН° г^ше’ иіж х°ч бн її буржуазна попередниця
значнп3рЄрЄЧН^> становиЩе літератури, що зве себе пролетарською,
стимі лоКпаДНІШЄ’ ніж’ наприклад, тієї ж буржуазної в припуїаріят боппР1ВЦаННЯ Періоди> коли буржуазія, як тепер пролеспільства ГпІаСЯ За УТВ0Рення нового тоді капіталістичного сувати в надпауНп0ВНа^Р^жниЦя в тому, що буржуазія могла дозріміцні-позиції ^буржуазного ладу, вона завойовувала еконобонаа мала
°ХоРоняла звички
Мала вже УТВ0Рений побут, який дбайливо
до ВЛаАи,’ вона 0рганм13аційні навики. Ще перед тим’, як прийти
вона вже
^ькогож^
впливала на різні сторони
Далася політииип томУчислі * в царині мистецтва). Буржуазія
бчп1СВ0К) вже Досить 3аКРШИТИ свій економічний вплив, затверр)кУазна література розгоРнУтУ капіталістичну культуру. Тому
УР того періоду мала в свойому розпорядженні
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багатющий, цілком оформленим матеріял для спостепРм,
кадри культурних сил, що цілком пройнялися її
і
Пролетаріат визрівати в буржуазному Суспіл7
у боротьбі за соціялізм політична перемога обовЬ?1
попередити культурну революцію.. Свій побут, н^ково■’ >іі
М.Л.
кляса не має найменшого бажання закріпити, навпаки п р°бітнг
ґрунтовно переробити життя, що тримало ЇЇ в підв’* 3авданНя,
Відбувається Грандіозне нищення старих ненависні
ненависн
Кінцева мета — соціялізм, цебто цілковите
запепри?
Взаєлиіи
.переченННя
основ буржуазного світу, в тому числі. й самогозаісХ7Д
всіх
себто утворення культури СОЦІЯЛ1СТИЧНОЇ.
-Г^ННя і<ЛЯс
Найближча мета сучасних революціонерів у Культ
лузі — опанування культури, що залишилася від бип 1Й Га'
суспільства, і перебудування цього матеріялу в інтерес Ног°
можного пролетаріяту. Коли хочете, можна назвати всю срХ Пере’
культуру переходової доби пролетарською культурою п’ДНу
тарського в ній те, що вона розгортається в епоху диктатеп Р°Ле'
летаріяту й пристосовується в міру можливосте до обслугу Про*
інтересів пролетарської революції і дальшої боротьби /оУ5ання
вання соціалізму.
н
за 30УдУГотових форм ця стадія культурного розвитку, зрозуміло
не має —вона утворюється в процесі втягнений мас до боротьби
за соціялізм, і вивести її, хоча б для спроби, в жодній пролет '
культівській оранжерії не можна.
н
В галузі побуту, моралі, елементарних правил співжиття
нема нічого сталого —все перебуває в процесі становлення. Об
ставини для художньої, особливо літературної творчости, безпе
речно, надзвичайно трудні. Що являтиме собою в дальшому так
звана пролетарська література, які будуть стилі, художні засоби,
передбачити трудно, а гадати нема для чого.
Рекомендувати їй (хоч би з найкращих намірів) теми —аб
сурдно. Безперечно одно: чи то буде лірика, чи епос, сонет чи
баляда, поезія чи проза й хоч би яка була тема,— для того, щоб
ця література була гідна свого імени, вона мусить бути перейнята
бадьорістю й свіжістю. Безперечно, перед пролетаріятом труднощі
величезні, життя нас не обдарює легкими перемогами, всі досяг*
нення це тільки початок, розпочали будувати палац, покищо
закладаємо підмурки — незатишно, холодно, брудно, як завжди
на початій будівлі; пролетаріатові заспокоюватися ні на чому,
смакувати, як це робила буржуазія, нічого.
ие
тр)е^а що зберегти з досягнень, що в нього є, та
д їсть до дальшої упертої роботи, певність своїх сил, орга
ДУ до розхлябаносте й ниття.
„міло,
а в бп^-ТуТ Саме не все гаРазД (не в пролетарів, 3Розу ури
(звучиРппп'’ Щ0 пише)- Перші прояви пролетарської літ Р
густо 0(і)яІкЄпТар-СЬКИМИ нйсьменпиками тих, хто сам себе т по,
У
фарблені патосом боротьби. Хто писав? Здебіль
ГТТГЛгчтг^. _
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т сила пролетарської революції в роки
,їх захопила
їнської групи пролетарських пись«<ЙОМУ (°сНОВНакДвїомо, 3 лав боротьбистів), краща.частина
Р|Д ія*вийшло, яК^‘Аінтеліґентства, дійшла до комунізму і з
^“яолі відходячи від ійшла в лави його бойового аванґардуІХ-5ківпР0ЛЄТп?ї УІнші так далеко не зайшли, але також
«“"Свицької пар пппею робітничої класи, захоплені розмахом
й^яли своюлолю
пролетарською свіжістю (на тлі розкладу

•

п

! з і; \

Сі»
’„!Х»»
“кави™групуватися
» філіс™р™■‘іхділянок’ 3Г
буржуазн
ного ядраіз почала
рево' ’с навколо цього о
навіть пролетарського походження.
1ЮЦІЙна молодь, іі
або хоч революціонерів, що орга
не загартованих ПР
ТОМ> серед наших письменників (хоч
нічно злилися 3 "Р
нсебе пролетарськими) иеоагато.
вони майже всі іме У н але такі факти. Неп 0дРазу завдав тяжЦеНе їхня про
літературі (в даному випадку мова йде
кого удаРУ пр° ‘ле „є стосується й російської), удару, від якого
про українську,
яла у багатьох письменників були розбиті
вона • Дп,пЯПи крізь які вони дивилися на життя перед тим.
рожеш окуляр - Стільки неп, скільки та прикра обставина, що
^письменники носили оті окуляри. Хто вмів бачити життя
ЯК воно Є хто не був романтиком, той не розгубився ВІД
того ЩО із зміною обставин змінилися форми боротьби, для того
життя не перетворилося В „сірі будні".
Але в більшосте наших письменників не виявилося здатности зрозуміти й відчути патос будівництва нового життя не в
ефектних позах напруженої громадянської війни, а в поточній
буденній, упертій роботі. Галас навколо ренесансу української
літератури, яка, мовляв, утре носа всім іншим, як на перевірку
виявилося, тільки прикривав упадництво.
Найгарячковіші шукання нових шляхів були тільки прояв
відсутносте ґрунту під ногами (ґрунту пролетарської революції,
зрозуміло). Хіба не характеристично, що тепер наші письменники
(і навіть, кажуть, малярі) пишуть не твори мистецтва, а тези й
памфлети. Деякі навіть намагаються обґрунтувати це, зваливши
провину на тяжкі часи. Коли, мовляв, комуніст - політик може
Ще задовольнятися тим, що логічними доказами від розуму пере
конує себе —- все, мовляв, іде гарно, то художник, що живе емоїи’ іїе мо>ке не бачити того, що навколо діється (а навколо,
. і1ехтоне.глян?,-Цілковита гидота, очевидно). Відціля, між іншим, *
часів аблШИИ’ ЯК Хвильовий, доходить того, що, мовляв, за наших
поета, або, коли поет
кажуть нічпЛ13Ь ¥ петлю по - єсенінському. Постановочка, як
обійшли мппиЄНЬКа‘ Далі.ЦЬ0Г0 іде тільки третій, що його чомусь
комуніста кипиНЯ^’ вих*д — поет (поет, за Хвильовим) потягне
ХИальньіх врппмНЄбу^ до Фашистів, читщо4; (подалі від „епарведомостеи" ДО джерел „живого слова").
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/ , і його аваиїарду — компартії) зовсімі не в тому,
отагш/тн о
тому, щоб втягнути
в пп
справу пере"і’^р’обити все са^оМно’воМу всіх' хто здатний відійти від старого.
один крок
робить разом
з нами*(для
8тау”г■ ”
"
■
і и віта0*1відступає
. „_,,пяРп^^^горія
__ огонь). життєрадісних письменників, тих,
ііх, хто відсту>^на категорія життєрадісних письменників, тих,
’Є іДе 8 можливості на ґрунті непу зрощувати
■■ - паростки буртиПИ
з
ними
ми
мусимо
рішуче
боротися.
ЩОР^,
-;ої куЛ“м готові віддати у монопольне користування, так це
3(уазнс
Що ми їм 1 й песимізму, хай собі пхенькають і сумують з
-г безвф
тання> Але „психології" позичати в них ні
царину
приводу н^°не
будемо.
До речі, трохи вище довелося нам зачеППНР^У
вякому
Ра31 непро кваліфікацію в формі „самоудосконалення".
::;Хмня
пити ПИ
і ніхто не подумає, начебто ми проти навчання й кваліНехай Н
збентежені нитики тікають від життя в „самовдофікації. Коли це завжди підозріло, але з справжньою кваліфікасконалення •
Ї
авоно”нїчого спільного не має.
;
цією воно к: ц Пля справжнього письменника потрібна велика кваліфіка
ція і громадська •-вміння розбиратися, не гублячи голови, в
заплутаних питаннях сучасності! (марксівська установка), і ху
дожня, бо не досить мати найкращі думки, коли не вмієш їх висло
вити в переконливих образах...
Наша ставка саме на кваліфікацію. Краще менше, та справж
нього художнього матеріялу, ніж чорнильне море кислосолодкої
балаканини або „бляшаного" патосу. Але ниття (навіть худож
нього) нам непотрібно. Кваліфікація (коли ще є і здатності) ви
магає впертої роботи над собою, академіками із щучого веління
не робляться. А пролетарський гарт (без чого немає пролетар
ського, в зазначеному вище розумінні, письменника) набувається
безпосередньою участю в боротьбі й будівництві з їхніми досяг
неннями й невдачами; відійти-в бік, стати глядачем та невідповідальним критиком — один крок до безпринциповної й упадницької богеми.
Організація революційних письменників — потрібна й ко"а справ?’ але в основному не там, а в горні життя виковуя творці, що варті зватися „письменниками пролетаріяту".
_
ЦІЙ в°вне завДання літературних пролетарських організаробота й взаємне вихвалювання й саморекляма, а колективна
безпосепрпмаВОра товаРиська критика. Основне гасло тепер —
невдачі і ги/ЧаСТ^У гР°мадській роботі, так щоб боліло з кожної
!5ачі і радісно
ймення. ОлиНО оуло 3 кожного найменшого „буденного" доаСН° УпеРта робота над собою (поширення світоГадду на ґоун'ґ
і
іншим
1
яарі5сизмУ) і письменницькі удосконалення.
Між і:
кизму з книжок ЄНШ НЄ раз накреслював, що навчитися мар°б Фунте вано пЛ немо>клив°, коли студіювання не підсилено і
ТаР‘ятом за пеїж ТИЧН0Ю Р°ботою * боротьбою разом із пролеР творення життя. Це твердження цілком стосу-.
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ється і до професійного вдосконалення пролетарськ
’
менника.
г° ПцСі
Тільки В-цей спосіб щільнішого зв’язку з ДЖепеп
летарської сили й творчости зможе пролетарська літеп^1* пр0,
долати органічно чужий їй дух песимізму, занепадниіітТура По'
глузливого „аристократичного‘‘призирства до сіряків п?3
Й
не завжди „по - європейському"', часто з хибами й незґпак’ Мо>ке
всетаки тягнуть і творять нове життя — дух, що останм- °’ а*е
відчувався був у творах і виступах декого з наших письма Часолі
Безперечно,, ми ще дуже далекі від того, що нам хп*НиківНАША ЛІТЕРАТУРНА ДІЙСНІСТЬ
мати, особливо щодо культурного рівня. Тут наша вілг °Ся 6
відчувається, може, найгостріше. Але в той час, як всіляї * ІСТь '
(Доповідь і прикінцеве слово на диспуті Ч
деміки" жахаються й сумують (а то й глузують) з цього п 1 ,,ака'
пролетаріат, захопивши владу, вибиваючися з сил пуИвоАУ, !
І
Господарство, тягне за собою селянські мільйони.
’ Дн°сить
Люди, що не тільки Еренбурґа не читали, але й чотиои
Тлояпипп ми мало живемо суспільним життям; у нас мало
вила аритметики не дуже добре знають, беруться за справ Пра' ‘
,-.обговорювати відносини літературного життя
спробювариш
колективно
не під силу вчецим, і тягнуть, витягають. Поруч із цим ід’ 140
;• міцати шляхи дальшого майбутнього. Кожний письменник
летенський масовий процес культурного зросту, з глибше ВЄ*
ПО собі а іноді сам для себе, живе окремо в свойому кутку
нуться молоді парості нових сил і нового життя, і далеко не
Ш близькими (іноді й не з такими вже близькими) та так
кукіль, а, навпаки, здебільшого добрий матеріял, що обіцяє г™”
о і й намічає завдання, шляхи. Така картина літературної дійс
ний урожай.
р'
ності! була не так щоб давно. Пройшла Жовтнева революція,
Хто не бачить цієї динаміки в наших „буднях", той сліпий
сколихнула болото старого загнилого життя, розбила окови ста
а тому нездатний до творчої праці, в тому числі й літературної’
рого індивідуалізму, загартувала силу нової величезної колек*
Саме на тлі того буйного масового культурного зросту, що його
тивности, а серед письменників стара розпорошеність, стара індивикликала, чи принаймні, розв’язала революція, виросте і вже
відуалістичність і, в кращім випадкові,— це спроби групового
зростає та література, якої ми бажаємо. Література, гідна машоб’єднання.
табів і завдань пролетарської революції.
Ми не дивуємося цьому всьому, ми знаємо цьому причини.
В. Затонський ■
Галузь ідеології, ділянки мистецького виявлення життя найбільш
(Затонський, В.— Національна
далеко стоять від терену кривавої громадянської війни. Там, у .
проблема на Україні.— 1927,
тій „святая святьіх", зосталися найбільш твердо лишки старих
ДВУ, стор. 1—76).
психологічних відблисків, лишки старих колишніх клясових
впливів. Отже тому можна було заздалегідь чекати, що в ділянці
письменства індивідуалізм, розпорошеність, відсутність колективо почуття зможуть найбільш виявлятися.
так пЖ річ’“" як саме так* колективи в інших галузях життя
иицтва Т виявили творчий процес пролетарського будівМ0)ке є’більп^ МЄНШЄ ць?го в галузі літературної творчости? Це
відуалістичносЧУДНИМ’ ан^ж те,« 140 У нас ще є лишки стаР0Ї інди’ Дуалістичного гґ ’ старого оцінювання життя, старого індиві
да моїм завданням0^ Д° нього- 1 Для того є досить багато причин.
Шляхи» Що ними -Є € заРаз розбирати ці причини та оцінювати
йшла українська література дотепер. Зараз
‘
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поекрасний твір, як „Голубі ешелони",, з
перед нами стоїть завдання оцінити теперішній стан українс
„і ЩО Даво3'піте?-- Нічого спільного. Тут не було худо»Стиками з Вапли
елементаМИ> що входили в одну органілітератури та 'виявити її завдання. Тому в причинах стапК01
р^єдяости між Р>3«
членів тієї організації, не був художній,
зараз не будемо розбиратись, обернімося до сьогоднішнього л°
щоб можна було робити прогноз завтрішніх днів, завтріщи-Я
''&^аХ’-хОскупчували В одне спільне, нічого спільного з літебоїв на терені ідеологічному, на терені літературному.
п
їкиЛ° 1Х21ИУ ознаками не мали. Наші літературні оргаВеликі зміни відбулися за 10 років революції. І в цій зап
іїУрНО - художньм зазначити, кажучи обережно, здебільшого
не знаю, чи є присутній хоч один з представників старої україн1
буЛИ’ 'ппгянізації 3 художньо - літературними ознаками,
ської літературної Генерації. Ледве чи є. Тут все представники і Й тепер, не °Р'пІТИЧНими організаціями, іцо трошки нагадують
нової Генерації, в лапках і без лапок. Така от перша характе
•
організації, що в 1905 році були в Росії, як от
ристична риса нашого нового українського письменства: прийшли
тіінтеліґентськт Е
телів ТОщо, що складалися на ґрунті
нові лави, нові елементи до українського письменства, що хотять І різні соЮЗИг'пітичної плятформи. Залишмо обіч, осторонь, нашу
в художній галузі виявити і охопити життя. Кримські ідилії
суспільно-по^
ільного характеру цих проявів,—вони
Кримського та інших лунають тепер відгуками в старих бібліо
!
С
тСсоемої
уваги.
Берім зараз ці прояви лише виключно
теках. В житті не мають спадкоємців вони. Є середня ґенерація
'
мистецько
літературного
оформлення.
є ще відносно досить значні кола, що представляють Генерацію
3
ПО
ппп
Д
шо
це
свідчить,
що
визначує
той
факт, що в нас на Україні,
останніх передвоєнних та перших післявоєнних часів, що зі зброєю
,
ій
українській
літературі,
більшість
(коли не всі) літературнов руках відстоюють лишки старого мистецтва, старих мистецьких
8
пжніх
об
’
єднань
не
є
об
’
єднання
за
художньо - мистецькими
форм. Поодиноких представників отої старої спадкоємщини бачимо
ми перед собою, а основна маса наших літературних творців, шука
лаками’ Тут можна і треба зробити такі висновки: перший —
чів на мистецько - літературному терені — це нова Генерація,
наша література ще не вийшла фактично з фази примітивного
молодь. Дуже характерною рисою більшої частини наших пись
иапівпровінціяльного існування. Всі кішки сірі, всі письменменників є те, що всі вони христяться по - радянському, всі вони : шкн_ українці, всі представники пролетарського письменства
заявляють, що стоять на плятформі радянській, всі хочуть бути ! і за цими ознаками, з більшим наголосом на тій чи іншій з ознак,
пролетарськими письменниками.'Залишимо без розгляду, де той
що я навів, запроваджується об’єднання письменників. А дійс
лакмусовий папірець чудовий, що дасть нам спроможність виявити
ність, літературна дійсність, художні досягнення, що вже тепер
суто пролетарський характер творчости того чи іншого письмен
є в нашій літературі, вже переросли її рямці. Так, наша літера
ника. Ми не альхеміки, ми не знаємо того лякмусового папірця,
турна дійсність вища за організаційні форми об’єднань наших
ми стоїмо на точці зору резолюції ЦК ВКП, що визнав свобідну
іисьменників— це треба зазначити. Становище нашої літератури
боротьбу, свободу суперництва різних мистецьких-течій на літе
формується під різноманітними впливами сучасної радянської
ратурному терені для виявлення особливостей кожної із цих
дійсносте, з одного боку, і під різноманітними впливами різно
мистецьких течій, не даючи переваги жодній з них. Ми можемо
барвних художніх течій закордонних. Побутовізм і конструктистояти з вільними руками перед тою боротьбою, не видаючи про
«ІЗМ, динамізм і навіть містицизм, найдосконаліший реалізм і
летарського диплому ні одній. Ми можемо вияснити і констатувати
. «тіИ ПРИМІТИВНИЙ натуралізм мають своїх представників на
як основну характерну рису нашого письменства те, що найбільша
озї1
л1ерат^рному теРе,,і- А художніх об’єднань за цими
частина всіх наших письменників хочуть і домагаються бути
аками
ще майже немає.
письменниками нової пролетарської держави, нового радянського
Iе здійснит^ппТ^^’ Щ° стоїть ПЄРЄД українською літературою,—
суспільства.
Ще одна характерна риса нашого письменницького терену
•іення з пНниу п-° На ‘^визначення письменників аж до видіполягає в тому, що письменники самі себе ще не визначили.
■’нературної- ;іРГРаТуР'^Х 0Рганізацій і до заснування нової
Наші письменники, здебільшого, об’єднуються не за художніми,
п№ладів. Скажім аВИ ' Апробую навести декілька невеликих
не за суто літературними ознаками, течіями, а за деякими напівР'ктому довелося ;<оСПрава так званого УкрЛІФ’у. Так, щось з
політичними плятформами, що під одним дахом об’єднують різні,
ггОтітечії,якіейиат1-“Ма™ СПР?ВУ в різних приватних балачках
іноді навіть протилежні художні течії. Візьмім приклад, хоча о
'Неслись гостоі цяп ІИ респУбл’Ц’, і я сказав, що в нас є УкрЛ ІФ.
з короткого життя літературної організації, що недавно скінчила
> ВДяло ппо те „?<И НЄ по суті оцінювання цієї течії, а писвоє існування — Вапліте, що існувала на ґрунті єдиної літера
ііогйСптался След Таоасой“Я ТЄЧ1Я існує у нас на УкРаїні> чи нітурно - політичної плятформи, хоча в дійсності об’єднувала тр*
°б’єдцРУХЄ При собі невелий» Дається часопис »Нова Ґенерація",
протилежні літературно - художні течії. Що спільного в реаліста
, Уеться за хуло»иі»ИКу групкУ письменників, яка, як течія,
'
111 ознаками. Я не прихильник ЛІФ’у,
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ЛІио,‘° фронту в мистецтві, але для мене ця и
' Т0Му’ ІЦ0 вадіа заснувалася за художніми Н«Ва
ознаками, має більше значіння порівнюючи в нТ’ ми'
'снування її примусить визначитися художньо і багатьом
’\ “НОчменників. Іепер візьмімо другий приклад з сучяоНа°Х

Г
'І-чСии»

"'Ж??™

Є

иевслвЕ літературна

члнч права на існування,—група „Авангард” Багато
- Ск^то відмовляють навіть саЛому існуванню цієї групи —
Що такої-групи не існує. Але, шановні товариші
і з українським народом: йому відмовляли в існуванні"
4
існує (сміх). Знову таки, я щодо художнього напрямку
гггпть великий прихильник конструктивістичного динамізму,
ознакою об’єднується художня група „Аванґард“"
"
група об єднується за художньою ознакою, під прапором,
к;і ньому написані мистецькі льозунґи художнього охоплення
жгггтч, мистецьке розуміння життєвого процесу. Тому, я гадаю,
терені радянської землі, під нашим пролетарським сонцем,
знайдеться місце, де ця група самовизначиться художньо і своїм
існуванням примусить визначитися також і інших. Менше по
сміху над художньою ознакою і більше естетичної, художньої кри
тиці’ П. Цей, на .мою думку, льозунґ повинен бути льозунґом
згвсякденним нашого художнього життя.
Збідни — дозвольте подати заклика до художнього визна
чення, до того, щоб шукати нових шляхів художніх, не застигнтти на старому, замертвілому. Знову повторюю: літературно мистецька диференціяція серед наших письменників знаходиться в
в стані примітивному. „Самовизначення“ літературних течій
дехадить аж до дворічного існування Вапліте з трьома протилежчизси літературними течіями. Мало поважають сеое наші письмеимало цінують свої художні напрямки, коли не за ними
Гануються. Це треба було себе зневажати, це треба зневажливо
було відноситися до своїх художніх, естетчних поглядів, щоб
з половиною - три роки бути під одним літературним дахом
7рьох протилежним течіям! Почуття мистецької, хУД0>кнь°-л1твРа‘
7 Нтности — це те, що повинно виховувати нашого письменчиЛ. щоб він цінив значно свій художній підхід до життя до хутож--ього твору. Більше червоної крови нашим письменникам
ЛХ побажати в відстоюванні своїх художніх шляхів, менше
-їтературного еклектизму, менше лп-ературно -.ХУД°Л<НЬ01 треба
-ГіЛиини Цебто як сказано в резолюції ЦК вки, нам чр
ЗЙХисьза Обідні, вільні
течій, щоб вони повністю виявили себе 1 далг р
^авИг
ійжяіх досягнень різними шляхами для прол р
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. • творчого виробничого процесу, 1 чиста, психолог
•ІЙНОЇ бороть^
має свої вияви в нашій літературній творгічна анаЛ,за
вариші, коли ми пригадаємо останні роки, ми
ості- Одначе- * ед Собою спроби визначити соціяльну значність
ІІ^^.'пгГтВОРУ- У нас, здається, це одна з перших широких
художнього ™ "ві Ми відСТали далеко, на декілька років від
дискусій в Го життя Росії. Там ці питання ставлять давно вже і
,іітератУР»0Г|иих нових питань повторюємо старі, вже під
лії ЩОД0 33 пережоване російською літературою, напостівтоптані сло £ороба старих днів, що тепер не насмілюється
сТВо В Росі на гегемонію в пролетарській літературі, з його
лретен?Ув ми теоріями, засудженими Леніном; давно це стало
60ГДЯМРТОМ праісторії сучасної пролетарської літератури в Росії.
Г-Тше приходиться багато, товариші, спостерігати, що пролеУп7ька культура говорить напостівською прозою.
Мій обов’язок бути безстороннім, нікого не вдаряти, нікого
засуджувати і поменше виявляти свої особисті пристрасті.
І тому я не маю можливости нічого зараз приводити, наприклад,
І
хоча б і з тих балачок та суперечок про соціяльно - художню цін
І ність деяких творів наших драматургів і письменників останніх
часів. Я не хочу в своїй промові дати ні на один унц переваги
жодному письменникові, жодній літературній течії. Я хотів одна
ково ставитися і до т. Поліщука, і до т. Левітіної. Так от, товариші,
• кажу я, що нам ще приходиться переборювати оцю хоробу спрощен
ства - „упростительства", побутовізму, літературного комчваиства. Перед нами стоїть завдання, як то зазначено в резолюції
ЦК КП(б)У минулого року,—виявити різні художні течії на певній
соціяльно - політичній базі, розуміється, і об’єднати їх в єдиному
стремлінні художньо - мистецького обслугований нашого творчого соціалістичного процесу.
Якось у цій самій залі довелося мені виступати на зборах
літературної організації „Плуг". Я вказував там на те, що ми по.1ІТРпятипиЖЄ ставвтись ДО тих, ХТО хоче обмежити художнє поле
КЛЮЧНП^пак' нашо‘ Уваги виключно селянським побутом, чи вишляхамиРйпІрГ1ТІИМ’ Суто Робітничим побутом. Той, хто такими
виключно тим Т° намагається звузити коло пролетарської уваги
добуті той пп’пп>° Є В селянськомУ побуті, що є в робітничому
УЯВЛЯЄМО собі пппп°МУ’ Щ° пбвинно бути, до чого йде життя. Ми
таким, яким воил п етаРСьке коло не лише таким, яке воно є', а й
|1ІХ Інтересів пі Р°ЗВИНЄТ.ЬСЯ> ЯК воно стане в обороні своїх клясоІтим паче не’мпм/ип0 СОЦ1ЯЛЬН°ГО перебування життя і людини.
’ЙІД0МЛЄНИХ ними Н П0ГОДИ™СЯ З ТИМИ, ЩО, ВИХОДЯЧИ ІНОДІ З ЙЄ
МЕНСЬКОГО і впи буржуазних льозунґів, зневажливо відносяться
Зн“Те "Просвітянство Рського життя, з гордим виглядом заявляють
Мат«аЛСіИв° вистутш-гь
виступають ’ Пр° ”п?бут" тощо, з усіма тими, що
Р‘ялом ххуплмо,:..
УДожнім ,.иіод<) к?ренів нашоїукраїнськоїлітератури.
ашої літератури не може не бути, повинен
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бути ввесь обсяг людських соціяльних групових, клясових г
Ріпипеин в нашому суспільстві. Матеріялом художньої тв * С
X” буг»Ти може не б,™ ціле життя, в тому „ис ™»РЧ.Юсти
нашого селянства, й нашого робітництва, в тому ЧисліИ ^Иггя
Справа не тільки в соціальному підході, але також справа , Побут
впід:
ході художньому. /
До речі, залишмо осторонь од нашої уваги при розгляді
літератури тих, що хоч навшпиньки хотять піднятися, ■
ЧИТИ що вони повні гідности буржуазного існування 1 ПиідуТь
психологічні „есе", психологічні етюди про те, якими
Щляхами
фашистськими шляхами треба визначитись бувшим КОМуні
СТалі’
і каркають на сторінках наших часописів, співаючи, як жайвороні
чи як вальдшнепи. Бувають хороші літературні твори.. Є з;. -КЙ
значні
художні твори Маланюка, наприклад, що писані по - фашистсь;
• -^КОМу
та хіба ж ми їх беремо в коло нашої .уваги як здобуток
--- мистецтва? — Зрозуміло, ні. Також візьмімо російське нашого
письменств0 __ чи візьмемо до уваги Пуришкевича, хоч він і гписав іноді
вірші? Пуришкевичів ми стріляємо, а не художньоа (оцінюємо,
Пуришкевичів ми оцінюємо іншими методами, не естетичними
(сміх). Отже й Маланюка — письменника з „Літературно - Науко
вого Вісника", ми можемо цілком залишити поза межами своєї
естетичної уваги, свого художнього підходу до всього процесу
української літератури. Це люди, що є поза межами української
літератури, яка є єдиною нерозривною частиною цілого творчого
процесу українських трудящих мас. Аджеж, шановні товариші,
перед нами стоїть завдання в теперішньому стані сучасної україн
ської літератури — залишити поза межами нашої уваги тих, хто
став по той бік барикади творчого процесу української культури.
Всередині ж нашого процесу ми можемо сказати, що з різних
галузей життя, з різних ділянок суспільних можна і треба брати
нашому письменникові матеріял для художнього оформлення,
. для творчого виявлення свого. Треба, щоб твір письменника йшов
фактично не передвзято й тенденційно, а безпосередньо своєю
глибокою суттю з єдиних основних творчих процесів української
культури. Нехай в письменника арфами золотими, голосними ози
вається наша весна.
Отже, це значить, що ми повинні, товариші, і, на мою думку,
це одно з завдань сучасного моменту,— гостро виступити проти
літературного комчванства. Я знаю,, що це секретна хороба, про
неї кожним лише пошепки висловлюється. Редакція „Красного
слова . у другому числі свого часопису негайно відмовилася від
чигпіСТ1В^по01 П03“ції-СВ0Г0 кореспондента з Ленінграду в першому
хам™™ “Г .Слова“- РеДакція не примітила напостівського
в нас н єУ „^МТНОЇ В „^расном Слове“ № 1 замітки. Так «о
ства немає
благополучно", жодного представника напост
товаошш
впп За О (нап°етівство) не висловиться. Тут кажуть
Р
> Щ оно є. Я теж думаю, що є, а от признатися ніхто
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пролетарське мистецтво, або, ліпше сказати літеоат^н’р мУр Ше
нашої пролетарської держави, не було перетворена напЗ
ство, на примітивізм, спрощено-на антипролетарську с™ «Г
постівства.
г
у наЯк упіймати напостівство, як упіймати і поставити штемпелк
вогневий на лооі представників пролеткультівства? Це завдання
важке, це майже так неможливо, як упіймати російського велико
державника у нас. Одначе, шановні товариші, згадаймо, що ми
мали недавно приклад, коли комуністична партія твердо ’ рішуче
перед усім світом виставила і поставила до ганебного стовпа
приклад російського великодержавництва. Зробімо для себе з
цього. приклад того, що так само гостро нам прийдеться поборю
вати і пролеткультівство. Наші часописи, критики, письменники
повинні з ліхтарем марксистської критики відшукувати, між
іншим, і оте пролеткультівство, оте ганебне напостівство. ’
Товариші, кажучи про письменство, нам,треба такі завдання
поставити перед собою, коли ми кажемо про нашу пролетарську,
про нашу радянську літературу, про літературу нашої радянської
держави (звичайно, ми Маланюків, чорних круків, оставимо поза
межами своєї уваги)— ми мусимо поборювати всіх тих, що пере' шкоджають творчості і суть нашого творчого літературного про
цесу хочуть звести на примітивні шляхи напостівства, замінити
псевдо - літературною суттю.
Товариші, перед нами стоїть, між іншим, ще одна проблема.
Я навмисне висловлююсь так загострено, трохи шаржуючи факт;
в українській літературі радянській немає попутників,-а всі —
представники пролетарської культури. Немає попутників. Що це
значить? На мою думку, це значить, що в нас немає визначених
літературних течій ні за ознаками художніми, ні за ознаками
соціяльними. І тому попутники виступають у нас, як без п’яти
хвилин комуністи, а комуністи з партійним квитком не завжди
пишуть комуністичні твори. Боротьба за художню якість, боротьба
за нові шляхи нової художньої літератури пролетарської держави
проти всякого спрощенства, боротьба з впливами чужих соціяльних
течій на нашу літературу перед нами- стоїть на всю височінь.
Товариші, я вже багато наговорив,, маю право К1НЧ^*
завдання зробити вступне слово до дискусії. І хоча.’
маю своїм обов’язком бути безстороннім, нікого не
’
не називати, одклавши це до прикінцевого слов ,. д
’ .
сказав досить багато, щоб товариші представники Р™
течій зараз виступили з своїми характеристика
у . п03ИЦійУ
Української літератури і з виявленням своїх У?
ми 3
Кінчаючи, я знову повторюю,— лякмусовим
Р
’ • питому
ним можемо виявляти дійсну суть художнь
РУ
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Коли я зробив свою доповідь, то один товариш мені сказав*
„не розрахували ви, т. Скрипник, свого голосу, вище взяли, аніж
цій авдиторії відповідає". Правильно. Я свого голосу не розраху
вав, бо цієї авдиторії не знав. Я подвійно помилився: і цієї залі
не знав, і присутніх тут не знав. І тому мені приходиться дещо
повторити й дещо коментувати.
Перше питання, що стоїть перед нами, основа цих дебатів,
полягає в тому, як нам оцінювати літературний твір, як підходити
до оцінки, в чому суть і вартість літературного, художнього твору.
Отже, дозвольте мені.нагадати вам дещо з дискусії для того, щоб
вам було ясно, чому мені треба знову повторювати. Один з това
ришів—Микитенко—так зрозумів мою пропозицію: розпускай
теся, розпускайте свої організації і організуйтеся за формальними
ознаками. Це сказав тов. Микитенко. Найшлись ще товариші,
що так говорили. Одно слово, треба пояснити це. Тов. Левітіна
говорила про те, що дискусія йшла не в напрямі практичного
обговорення художньої якости твору, а в ділянці ідеологічній. Так
от, виходить, після чотирьох днів знову приходиться повертатися
до початку і виявляти, які це є ріжниці між художнім оцінюванням
літературного твору та ідеологічним оцінюванням. Я трошки цього
відрізнений не розумію. Я не знаю, як т. Левітіна відрізняє худож™„°ПКу Від Поганої. Немає художньої оцінки без ідеолоТ’ товаРиші і т. Левітіна, і дехто ще, очевидячки, помпппл ппі’и ПРаВа Йде про різний ПІДХІД ДО ЛІТературНОГО твору»
р Ми»/ И0Г0 СОЦІОЛОГІЧНУ> суто художню і т. д.
на
лпугр АпВ",°жемо зм'шувати цього, не можемо замінити одне н
художній тніпВ^ЯК0Му разі не відмовляємося від того, що кож
' з^погляпи 2г кож.ен мистецький твір треба передусім оц,нЮлв0.
З погляду соціологічного, соціяльно - політичного. Що тут гово.
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турному житті виявляється політична боротьба, клясова’боротьба’
виявляються клясові співвідносний: вони виявляються в пИни;
формах, різними шляхами. Кожний прояв життя, в тому числі
літературний, ми маємо право і повинні обов’язково оцінювати
з соціяльно - політичного боку. Справа тільки в тому, чи ми можемо
обмежитися цим, чи можемо ми обмежитися соціяльно - політичним
оцінюванням літературного твору? Тут, на цих зборах, виявилося
два збочення. Одне, що передусім підкреслює політичний бік
літературного твору, підкреслює, зокрема й передусім, соціоло
гічне оцінювання, іноді закриваючи очі на конче потрібне оціню
вання художньо - естетичне; друге — навпаки. Розумію, чому це
так. Запал клясової боротьби у нас є, ми творимо нове життя,
в новій ділянці творчости хочемо завоювати поле, для того, щоб"
виявити пролетарську здатність, щоб так сталося, як сказав Ленін—
„літературна справа повинна стати частиною загальнопролетарської справи". Це треба підкреслити зокрема. Оцінюючи худож
ника, передусім треба стояти на погляді оцінювання соціяльнополітичного, як про це говорила резолюція ЦК ВКП 25 року
Там підкреслюється і говориться, що розпізнавати безпомилково
громадсько - клясовий зміст літератури і літературних течій партія
має в себе досить знаряддя. Було досить десятиріч боротьби, щоб
можна було після ознайомлення з літературою виявити соціяльну
суть літературних течій і їх представників. Ми вміємо розпізнавати
ці течії і розпізнаємо. І тому, коли тут представники колишньої
організації Вапліте претендували на те, щоб ми оцінювали літе
ратуру лише з художнього погляду, то ми з цим ні в якому разі
не погоджуємося і погодитися не можемо. Наше соціяльно - полі
тичне оцінювання твору це є завоювання літератури, яко знаряддя,
і одної з течій цілого процесу соціялістичного будівництва, цілого
процесу будування нового соціялістичного суспільства^ І тут ми,
зрозуміло, викриваючи лінію, що веде до ворожого табору, одмежуємо себе від тих, що туди йдуть.
В одній з тих записок, що я їх одержав, запитують:
це справді так є, як ви порівнюєте, ставлячи в один флянк
нюка, Пуришкевича і. Хвильового?" Є ріжниця між ПУРИШ
вичем і Маланюком, є ріжниця між Пурищкевичем і Хвиль
*
Представники вони різних кляс. Пуришкевич представник і
поміщиків - аграріїв, чорносотенців, Маланюк — предста
лоґвардійського дрібного міщанства, а Хвильовии св 1 шеРНе
„Вальдшнепи" цілковито виявив, що він іде ВЖЛ
це
прийшов — до табору українського войовничого Фа
У* та1<е
сам же заявляє, коли його герой з роману вап^У українського
ТІ погляди, що я виявляю їх? чи не є це р
У Р
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войовничого фашизму ?— і
відповідає, що це так. Кожному
що письменник Хвильовий викриває себе самого в ць0Му ясчо,
творі, як також і В інших своїх творах. Хвильовий в своед^У
в£івдшнепи" виявляє себе в двох Обличчях: Карамазова та л Д0^
МІЖ ІНШИМ, це психологічне роздвоєння Є єдине, що Дало Хвип31’
вому підставу взяти у Достоєвського прізвище свого героя. ль°Тут раз - по - раз, один за одним виступали представш,
колишньої організації Вапліте. Всі вони заявили тут, Що
нуються до висловленого мною гасла про оо єднання за художні»?'
ознаками. Але, одночасно, всі вони відхрищуються від того ит^
визнати законність художньо - політично - соціологічної Оцінк?
твору. На мою думку, це означає, що вони не бажають виявити
соціяльно - політичну фізіономію тієї групи, що до неї вони раніш
належали. Товариші вуспівці виступали тут проти Вапліте, перед
усім виходячи з погляду соціяльно - політичного оцінювання літе
ратурного твору. Треба визнати законність такої критики. Так
треба вміти критикувати, уміти на соціяльно - політичному ґрунті
вести боротьбу за правильну лінію! А товариші вуспівці цього не
зуміли зробити на протязі чотирьох днів дискусії, бо їм навіть не
впало на думку питання, яке треба було передусім колишнім ваплітянам поставити. Треба було спитати те, що я спитав у представ
ника колишньої Вапліте, письменника Досвітнього. Я йому сказав-:
„Скажіть, як ви відноситесь до „Вальдшнепів" ? Ось яке питання
треба було ставити. Тут водорозділ проведено. „Вальдшнепи"
означують перехід на бік клясових ворогів, перехід на бік україн
ського войовничого фашизму. Чого ж ви, шановні вільні академіки,
за чотири дні дискусії, коли відбуваються політичні похорони
Вапліте, виступаєте ще з атакою, прикриваючи своє політичне
обличчя? Давайте карти на бочку: ви з Хвильовим, за „Вальд
шнепи", чи проти них? Писати будете по хвильовистському, чи
ви на цьому боці соціяльної барикади? Це перше питання, що
стоїть зараз. Чому ми будемо говорити про формальні ознаки,
про реалізм, романтизм і т. інше. Про це ми моежмо говорити
тоді, коли у нас єдина клясова база. Якщо база одна,— давайте
говорити по - товариському, бо коли різні шляхи ведуть по різних
напрямках, і коли вас тягне Хвильовий до табору українського
войовничого фашизму, а ви туди не хочете йти, то відрікайтеся
від нього, як ви вже від нього ж колись відреклись. А то чого ми
будемо говорити про формальні течії, коли є форменні розхо
дження соціяльно - політичні. Отже, шановні товариші вуспівці,
чотири дні дискутувавши, головного не сказали, не сказали^про
ЛІШЯ у Вапліте щодо соціяльно - політичного оцінювання
виет^пУпРмН°о"
форм. Помилка сталася майже у всіх,
тупнпгл " поборону соц*яльно “ політичного оцінювання літерао твору.
потоібнеТ^пр П0ЛІТИЧне оцінювання літературного твору конче
потрібне 1 є передумовою визнання його соціяльної значимості».
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Та хіба на цьому ми обмежимося й зведемо все наше сприймання
художнього твору виключно до соціяльно - політичного його оці
нювання ? Яка ж ріжниця тоді між публіцистикою і літературою?
Чи однаково можна ставитися до літературних творів і до публі
цистичних, до красного письменства і до передовиці в газеті?_ "
Ні, не можна з однаковою міркою підходити. І хто так підходить,
той ще не навчився правильно, по-марксистському, по-пролетарському оцінювати красне письменство. Значить, питання не
в тому, щоб нам одмовлятися від соціяльно - клясової лінії, не
в тому, щоб нам одмовлятися від критики збочень соціяльно політичних, од критики проявів чужих і ворожих клясових впливів.
Тут суперечок у нас немає, тут твердий у нас ґрунт. А далі, коли .
ми оцінили твір, коли ми сказали, що він не йде на чужий бік,
або іноді йде на ворожий бік, то далі за якими ознаками ми його,
як художній твір, розглядатимемо?— Я відповідаю — за ознаками
художніми, літературними, за внутрішньою художньою суттю
літературного твору. Це справа форми, стилю, художнього матеріялу літературного твору. Тут т. П. Любченко навів (він взагалі
багато сказав з того, про що я хотів говорити) цитату із статті
т. Коряка. Тов. Коряк не тільки це казав. Він казав і про те, що
треба дбати про якість, про технічну досконалість, треба боротися
з напостівцями, користати із скарбів старої культури і психоло
гічної Европи і т. ін.— багато хорошого говорив. Він критик
хороший, але, крім того, він також написав те, що навів т. Люб
ченко 2), і висунув це, як гасло для об’єднання ВУСПП’у, все
української спілки пролетарських письменників. Треба чи не
треба боротися з соціяль-зрадниками? Треба. З національ-кому
ністами треба боротися,— з усіма ворогами, що приходять до
нас і лізуть на літературний фронт, також треба боротися. Однак,
це не є плятформа для літературного об’єднання. Цю роботу треба
вести і в профспілках. А чим відрізняється профспілка від. літед
ратурної організації і літературна організація від профспілки:
Тим що кожна з них має свої окремі, спеціяльні, специфічні
завдання. Хто вважає, що завданням літературних оо єднаньписьменників є завдання політичної боротьби і тільки, оомежує
себе тільки цим і не ставить спеціяльних завдань л1т®РатуР™х
організацій, той вихолощує літературну діяльність, той обмежує
розмах нашої діяльносте,.звужує коло творчих виявлень проле
тарських співучасників літературного процесу,
У
р
спективи нашого літературного і культурногоі р
матепіялу
Які ж мусять бути завдання щодо художнього матеріалу
твору, до форми його, до змісту? Чи є У"Р°вц/п^еНЄколи
вказівки партії? Колишні члени бувшої ор

?) Процитований т. П. ^бченком1 УР£^
„На Україні повинна бути єдина °Р^н1у^ х єРдина ^Єта, єдине завдання—
без огляду на те, якою мовою вони пишуть. У..
літературному фронті",
боротьба з соціяль - патріотизмом і зрадництвом на літературно у тн
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ц‘о
наукова інституція з Києва,- я називати її.' не
буд^одна
,ли
одна
буду.
Жовтневих свят послала привітання ЦК ВКП, а ЦК КП(б\\гДЧас
рядові українському не послала то дехто гадав, Що т
або
страція: чому, мовляв, посилати ЦК КП(б)У, що є лише еЛм°нМоскви на Україні. Я гадаю, що колишні члени колишньої
нізації Вапліте на цій позиції не стоять, хоча знаю, 1Цо * °Ргана шлях націоналістичного збочення, можна дійти й до ,,авЩи
АдХ ми бачимо тепер, що ті члени ЦК КПЗУ, які від°П
року тому підтримували Хвильового в його збоченні, тепеп Ра
котилися до зради, до виступу з лав Комінтерну. Отже, я зов?ь
не знаю, чому, виступавши тут, колишні ваплітовці згадуй’,
про резолюцію ЦК ВКП і замовчали резолюцію Ці< КП(б)у?
У ній цілковито в згоді з резолюцією ЦК ВКП указано про т?
що нам не треба обмежувати художній матеріял наших письмен’
ників виключно побутом робітничої кляси чи селянства. Перед
нашим пролетаріятом і пролетарським письменником і Письменни
ком радянським взагалі для його художнього вжитку, для ви
явлення і переробки в його художньому сприйнятті ПОВИННО бути
все життя. Все життя в його різноманітності можна брати пись
меннику для естетично - художнього перероблення, передачі і
художнього виховання наших пролетарських мас. Аджеж той,
хто хоче обмежитися, як то казав т. Пилипенко, переважно ро- '
бітничим побутом, той додержується неправильної позиції, той
додержується іншої лінії, ніж та, що її проведено в резолюції
ЦК ВКП та в резолюції ЦК КП(б)У. Відмовлятися від тих особли
востей художнього матеріялу, які властиві чи нашому робітництву,
чи тим більше селянству, ні в якім разі не можна нашим письмен
никам пролетарським і письменникам радянським взагалі, бо і
вживання^художніх образів, художнього матеріялу, властивого
селянській масі, є одне з художніх знарядь впливу літературного
на широкі маси селянського населення. Аджеж, шановні товариші,
ми маємо перед собою зазначені вже партією деякі вказівки, віхи
щодо художнього змісту, і з них користається наш письменник
пролетарський і радянський взагалі.
Що ж стосується форми, стилю, то тут у нас не може бути
і немає ніяких вказівок, тут і повинно бути вільне суперництво ї
різних художніх течій. Товариші, що значить •— формальні течіїЯ в своїй доповіді висунув, як льозунґ поточного моменту,
наші письменники радянські, співучасники творчого пролетар
ського процесу нашої радянської України, об’єднувалися за художніми ознаками. Я точно, літерально повторюю своє форму' У
вання. Відкіль взялося формулування — об’єднання за &
Я’™”® Знаю- Такого гасла я не висував. Це інша справа,
бо об єднання за школами художніми - це зовсім не те, що «б

лання за літературно - художніми ознаками. Школа вужче школа
дає нам об’єднання не лише за загальнохудожніми ознаками а за
єдністю, тотожністю сприйняття всього художнього матеріялу і
побутового оточення. Можуть існувати у нас і школи, але ж я не
знаю, де шефи тих шкіл (голос: „їх нема ще"). Так, їх немає,
і тому я не міг викинути такого гасла, як об’єднання письменників
за школами. Далі, тут дехто висунуте мною, гасло перетлумачу
вав так, буцім то я висунув гасло об’єднання літераторів „за
формальними ознаками". Це цілком невірно. Чому лише за фор
мальними? Хіба якість внутрішня, естетична вартість літератур
ного твору, стиль, конструкція, матеріял і таке інше мають тільки
формальне значіння?— Ні. Справа в тім, що за всією цією сумою
художніх ознак і повинні самовизначитися наші письменники.
Що ж треба? Треба, шановні товариші, тпоб ми не обмежували
себе лише соціяльно - політичним підходом до літературного твору,
як дехто робить, бо від цього відмовлятися не можна, але треба
далі йти. Треба, звичайно, дбати й про стиль.
Візьму стилі. От я перерахував, які ж стилі у різних орга
нізацій. Я довів у своїй доповіді, що „Вапліте" не мала свого
стилю. Там і романтик, там лівий, там і реаліст. Який же прапор
був у них щодо стилю, що в них спільного було? Нічого, крім
напівполітичної плятформи. Ну, кінчилася Вапліте, похорон її
зараз відбуваємо; більше дбати про Вапліте не треба тепер, треба
думати про колишніх ваплітян, що мають різні стилі, інші течії.
А який стильу ВУСПП’у? (голос: „немає"). Перепрошаю, това
риші, Коряк сказав, що стиль цей є—саме „пролетарський^конструк
тивний реалізм", т. Коваленко сказав—„пролетарськийреалізм",
тов. Гільдія, представник єврейської секції ВУСПП’у, обстоював
„пролетарський романтизм". Досить привести оці заяви^різних
представників, щоб сказати, що вони ще не відрізняють сеое один
від одного за стилем. Коли вони не відрізняють себе за стилем, зна
чить вони не працюють над стилем, не удосконалюють свого стилю.
От тов. Кулик виступав тут за „пролетарський реалізм . Це
у тов. Кулика пролетарський реалізм? Переді мною книжка К о
„Червоного Шляху", де є вірш Кулика „Прерії .
Авто у прерії гуде привітно
Та дурнувато весело,
Як щеня
— Агов! Гі гі гі!
— Ти куди?
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— Шукайдорогистепом!
— Нубубубувай!

—- Айяй(проща)вайяйяй!
_
Гудки у місті — гудки у прерії різні —
У прерії — різні —
(Пре - різні)
.
•
І ЛЮДИ у-місті й прері — (1 -,рі) - ЗН1
Й думи у місті й Прерії різні
Й ми у місті й прерії різні.

477
476,

н

Віі;=Х^

Ч МІРі
I V■ і
і її

й ■' І

- О |4

МОг

'І
г .і/ ї-О
М

II я
І її:

1

і: %і*

І М
:!

■

їй ' Й
,1

і

■

ті '

■І ї

1
й)
■

■

г

>

4’1

(4

Я
ДнХ» в “у. й Л«Р*™» »ІРШ. ’РИРРЬНО.вірша Т1О^У зг0.
“ екпасні Я не згоджуюся оцінювати негативноості в НЬп7<

вияв імпресіоністсько - тонального твору. Але ' ЦЄЙ
коли тут зовсім не реалізм! Це було надруковано "1° Ж говпас^
в 27 р.. °в°Ритц
исано в 26 — тоді т. Кулик був ще
представником
пЄв,|Ано’
Річного імпресіонізму; але ж,
ж, очевидно,
очевидно, він
Він Іі залишХя^о.’
_
«
Мені, товариші, зовсім не треба оуло
виявляти
внутпіт,Я Таким
даного вірша т. Кулика. Вірш прекрасний. Я не можу
сУп
його негативно, але це не реалізм, ні в якому разі. Коли м °Ватіі
мемо цілу низку інших творів представників ВУСПП’у « г ВІЗь’
зустрічаються й хороші вірші, хороші оповідання. ’ КажУ. Візьмім, скажім, ще Головка „Бур’ян",— це досить
твір. Правда, тут один з присутніх за підписом „Д. к." пиіпРа°Ший
з запідозрінням: „Чи у вас є час читати сучасну українські!
ратуру і чи ви прочитали „Бур’ян" Головка,—не комісія а ‘
самі"' ? На це я відповім, що, звичайно, не все я можу перечитати
література, не.'моя спеціяльність,— але доводиться прочитува-л
дещо і з видатніших творів, і навіть з макулятури, щОб бути в
курсі літературного життя.
7
Отже помилкою-"в „Бур’яні" є те, що там немає дії, є поз'мови, оповідання, а дії нема. Сконструйовано роман кепсько,
бо вся розв’язка всього вузла проходить десь за мурами, про
неї лише оповідають — це якийсь сіеиз ех шасйіпа, загін ДПУ
розрішає цей вузол. Це показує, що авторові треба ще попра
цювати й повчитися.
Шановне товариство, тут одна група співучасників дискусі1
висловила таке розуміння сучасного стану української літератури;
мовляв, є невеличка купка дійсних літераторів, людей досвідчених
і кваліфікованих, що вчаться чужих мов і вивчають „Европіґ, ’
одно слово,-—купка „академіків" та кандидатів на це звання. ,
А круг цієї купки — літературна пустеля, юрба нездар,, зграя
некваліфікованих літературних неуків, нездатних дати художній;;
твір. Всі пригадують, як тут виступав кол. член кол. Вапліте-,
т. Слісаренко, що, яко агЬііег Ііііегагит навів цілу низку помН
лок щодо мови, образів тощо одного з письменників „Молодняка і,;
тов. Радченка. Він з погордою заявляв: „Он які бувають митар-?
а ми, слава богові, вміємо; навіть, як про те свідчить
закордонних мов учимося". Ну, подумав я собі, тепер украін»|
літературу забезпечено. Врешті - решт, у нас є академічні 3Р /
що на них можуть учитися наші молоді письменники
мовляв, зразками є твори „вільних академіків". Бо вон
.
вільні (від чого?) — але все ж таки академіки. Отже то^’оипііі;
я, ви не будете на мене в претенсії, коли я прочитаю ваМог-.днутИ
вірш „академіка" Слісаренка і далі спробую його, Р°? и.
Зачитаю вам вірш Слісаренка „Іней" 3 кн. 2- ї «Ваплі

„За білилі маревом жагучий скрип позіп —
Іржаві відгуки тернового терпіння...
А тут, на травах, на гнучкій лозі,
Розляла осінь вина білопінні.
Цей день зажурений веде мене, як друга
КплиВИ4пУ ТИХУ’ В брЯЗКІТ Збройних літ/
Коли серця у грудях бились туго
У такт дзвінкий бойовищ і копит.
І згадуєм діла такі наївні й прості
І захват бойовий в небойових піснях
Як лляли кров ми на осінні брості ’
Запушеного приморозком дня.
І день білявий мій —юнак сереброкудрий
Нагадує мені, що вже давно - давно
Розквітла брость, якій ми так немудро
Точили мудре молоде вино...
... У інеї ліси, немов у мреві.
Ті самі дерева, що знав я їх колись,
За тих часів, коли громовим ревом
Дні буреломи і землю потрясли...
О, дні прозорі! Кришталі осінні!
Були ви сміливі, прекрасні і страшні,
Як рвались ваші поводи ремінні,
Як червінкову?)1) кров горіла на стерні...
... За білим маревом стихає скрип возів,
Колись вантажених понівеченим тілом...
І мовчки я схиляюсь до лози,
До червінкових віт, покритих білим"...

Хороший вірш. Вражіння робить. Одначе ж треба розібратися,
бо читаєш не лише для того, щоб вірш робив загальне вражіння.
Що дає вірш, яке вражіння—минулого, сучасного, майбутнього?
Минуле — це боротьба, брязкіт, коли серце б’ється у грудях
бійця, коли „розквітла брость", коли ми „точили мудре молоде
вино"... коли червона „кров горіла на стерні". Це минуле.
Сучасне— „біле марево"... „Жагучий скрип возів", „іржаві
відгуки тернового терпіння"... А „на гнучкій лозі розляла осінь
вина білопінні"... „День зажурений". . Це сучасне. Перспективи
йдуть. „Стихає скрип возів" — громадська, клясо’ва війна. І „чер
вінкові віти, покриті білим" ...Це соціяльно-політична прогнози.
Брость творчої боротьби розквітла і одцвіла у Слісаренка і для
Слісаренка. (Тов. Слісаренко—з місця: „Неправда! Я там кажу,
що брость розквітає'."). Невірно. Це ви кажете тепер, а у вашому вір
ші все це в минулому,—колись „розквітла брость", а тепер --у вас
день, „зажурений", а в перспективі червоні віти, покриті білим.
Адже, соціяльно - політична сторона віршу показує, що це
твір занепадництва, яке губить смак до боротьби й творчости,
яке пересякнуте безнадійністю й безперспективністю, яке відхо
дить від старих шляхів і ще не віднайшло нових.
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^Ав^р, мабуть, хотів сказати „червіньковий- (коренево’^рвоний)
бо слово „червіньковий- може походити хіба від „черешка , що значи
„дисентерія- або ще „черевний тифус". (Б. Грінченко. Словарь укр. я
1925, ДВУ, стор. 2068).
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Перейдім тепер ДО художньої сторони Віршу д ;
щодо тональносте його. Треба визнати, що автор 1Є ^Ка
Зє відтінками слова й згука для виявлення всіх
8
настроїв Дивіться, як бринять у нього згуки там,
сВо^
- минулі часи боротьби, що в ній приймав він участь;
згаЛ
'брязкіт Збройних літ , „розквітла брость". ’]а* ДЗВІЦ.
ДзвінГ
самі ’згуки становляться в автора іншими, безсилими 1 ’ВПа
Ч
-^КИ
відворотними там, де автор говорить про сучасність,^ , навіть
дні", „іржаві відгуки", ,,тернове терпіння', „скрип в0заіїУРе«і
інеї ліси, немов у мреві 1 т. 1Н.
, „у
Візьмім далі образність віршу. Тут в автора не все
багато блідого. Залишу без уваги зараз незграбне вроді , п3®
такт бойовищ", або тривіяльнии „кришталь . Наведу лише "ЗД
приклад. Автор заявляє, що день зажурений веде його „в сини,
тиху, в брязкіт збройних літ"... Так як же, тов. Слісарени«У
куди це вас веде „зажурений день' : чи туди, де тихо, чи де брязкіт.
Не маю зараз можливосте зайняте вашу увагу іншими при
кладами, а також римою Слісаренка, ритмічністю віршу та іншиад
художніми ознаками.
На цьому мушу кінчити свої зауваження щодо віршу т. Слісаренка. Вони показують, що в академіків не все гаразд. (З місця„Ви ж сказали, що хороший вірш!"). Так, хороший вірш. (З місця:
„чим?"). Чим?—тим, що прекрасно виявляє настрій його автора.
У мене є така звичка,— як читаю щонебудь, то на таких о
папірцях відмічаю те, на що звертаю увагу, хоча я й не завжди
маю змогу читати дуже уважно кожний твір, вірш, оповідання,
бо мало маю часу, а проте щодо інших письменників дещо є за
нотоване. І от я обіцяю, коли т.'Слісаренко видасть, як він казав,
книгу проти молодої літератури, я видам книжку про Вапліте.
Товариші, я випадково ударився до неналежної мені галузі
художньої критики зовсім не для того, щоб підкреслити помилки
т. Слісаренка — їх є досить у багатьох, а для того, щоб знову,
на всю височінь поставити питання про боротьбу за художню
якість. Тут Гільдій казав, що їм не до того, щоб займатися форйами, що це не є справа сучасного дня. Виступав т. Микитенко
м казав, що письменники давно визначилися і за художніми ознаками не підуть; виступав т. Коваленко і казав, що ще передчасн
самовизначатися за художніми ознаками. Ми ж, товариші, з-т
кими настроями й ставленням до художнього твору Далекоючи
підемо. Цінуйте й поважайте свою працю і свій твір, & пова>Кпшо.
уявіть суть його, за стилем, формою, образами, мовою т
Що значить самовизначатися за художніми ознаками,
значить, товариші, щоб наші радянські письменники, шоот
бітники нашого радянського красного письменства об єд
за художніми ознаками? Це значить, щоб вони працюва
своїм стилем, щоб вони працювали над своєю формою, Ш
випрацювали свою тональність, образи й таке інше. Це зна

ф1

| . широка праця нашого красного письменства, наших письменників
иа вП гЬоПМІ
лежить справа,
СППАНЯ. а
Я справа
гппаоа во якості
Г7.ГЛ^: художнього
----пшив
’
Не
формі лежить
твопу
Хіба Микитенко реаліст? Неправда — він натураліст. Нічого
кепського немає в цьому. Але треба бути хорошим натуралістом_
;
ось у чому справа. Коли він сам не розуміє, що він говорить на
!
туралістичною мовою, значить вій не знайшов себе. Треба пова- «
жати свій твір для того, щоб як слід обробляти його. Це значить
урозуміти те, чим він відрізняється від інших. Тут виступали
декілька товаришів і говорили: як ми можемо об’єднати всіх
реалістів докупи? На.якого диявола це робити? Передусім треба
об’єднатися за соціальними ознаками, передусім треба нам стати
на соціяльну базу і розробляти наше письменство так, щоб наша
література стала часткою загальної пролетарської справи. Тільки
на цій базі треба працювати. Але на цій базі треба працювати,
цебто давати художній твір, цебто дбати про його художню
вартість.
Ще декілька слів. Тут виступали з заявами, що от такий
письменник іде шляхом Маланюка, Донцова тощо. Не знаю
цього; я знаю тільки, що в мене була делегація від „Авангарду"
і серед них були комуністи.
Так от, товариші, справа в тому, щоб українська література
була складовою частиною цілої пролетарської справи. Це значить,
що на комуністах лежить перша відповідальність за виконання
директиви ЦК ВКП. Це відноситься до всіх письменників, а пе
редусім до комуністів. Звідци висновок — треба поширити критику
нашої літератури, треба розбити вузькогрупові кола наших пись
менників, треба, щоб до них ішли нитки співчуття й критики від
широких пролетарських мас.
Ну, і нарешті декілька слів про федерацію. Коли на початку
27 року ЦК ВКП ухвалив резолюцію про федерацію, малося на
увазі федеративне об’єднання наших радянських письменницьких
організацій. Федерації осіб не може бути. Федеруватися можуть
лише організації. В Росії є ціла низка літературних організацій,
що об’єднані у всеросійську федерацію. У нас же зараз можлива
федерація або окремих письменників, або тих організацій, що
разом складають одну течію так званого реалізму. Це не є фе
дерація! Я прихильник федерації всіх письменницьких організацій
?
і закликаю до того, щоб у нас організувалася ціла низка органі
зацій. Тоді й буде створена федерація. А коли справа йде про те,
Щоб у нас була лише одна організація, що, за думкою т. Коряка,
повинна всіх пролетарських письменників об’єднати і буде зватися
'
федерацією,— проти таких претенсій.треба протестувати. ~
Я сказав, що ми зараз присутні на похоронах вмерлої апліте.
Водночас ми були присутні тут і на похороні спроби одної
;
організації стати єдиною монополістською організацією. Але, то
вариші, справа не лише в організаційних формах. Цілком пра
вильно казав т. Любченко, коли він говорив про організаціини
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фетишизм. Справа полягає не в тому, як найти кп
нання, а в тому, як найти кращі шляхи, щоб опг14' Формь
роботу пролетарських та взагалі радянських пиг ’3увати °бЧ
цього треба працювати над художніми ознакаіиЬЛІЄНнИкіп!<раі,Іе
творів, для цього треба зближуватися нашим пЛ літепа^ 4л,
собою.
Менн«к2рЧ
Я гадаю, що, в усякому разі, диспут, щ0 ПпОуп
Мі)|<
дні, одне підкреслив: треба, щоб кінчилась потпииЙВ Тут Чот„
безпринципна боротьба між письменниками і Шп=а дРіб’Яз‘Р11’
чінь постало завдання щоденної упертої товарне^ йа Вс» в?
підвищенням якости нашої художньої продукції (оплеРОботи Ч

. •■-'!

-?’

НАША ЛІТЕРАТУРНА ДІЙСНІСТЬь
(Промова секретаря ЦК КП(б)У П. П. Любченка
_на л,1928
^ратурному
диспуті,
що відбувся в Харкові 18 — 21 лютого
р.)'"""7 ММV
“уI1,

Я не міг ввесь час бути на диспуті, не чув багатьох т. т.» тому
буду користуватися промовами тільки тих, кого чув сам, бо сте
нограми до цього часу не розшифровано. Майже всі промовці
намагалися спиратися на постанови ЦК ВКП в літературній справі,
якотСлісаренко й інші і всі тлумачили по-різному. Я теж дозволю
собі посилатися на цей документ, бо він, властиво, найправдивіше
і найдоскональніше визначає шляхи нашої літератури і наші
завдання. Мушу тільки зауважити, що навіть правдиво розуміти
резолюцію — це ще не все, треба ще зуміти до пуття перевести її
в життя. А запровадження в життя всякої резолюції завжди потре
бує більше часу, ніж то треба, щоб її написати. Резолюція ЦК ВКП
в літературній справі виключення не становить. Крім того, що де
які товариші не цілком правдиво її розуміють, виривають окремі
розділи, не’ беруть в цілому. Ми окремі директиви, твердження
резолюцій ще до цього часу не зреалізували,— якраз на них, на
мою думку, нам треба буде зробити наголос і в теперішній період.
(Правильно). Послухайте раніш, що я скажу, а тоді скажете „пра
вильно
Клясова боротьба та літературний фронт
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На мою думку, цілком правдиво тов. Полторацький і низка
інших т.
що тут
зупинялись на тому, що не можна
.. т.,
. ., шл»
*7* виступали,
писіупали, ауіІИНЯЛІ
оцінювати нашу літературну
літературну продукцію, як художній твір, тільки
з- боку форми і стиля, а треба оцінювати також з погляду ідейного
змісту, соціяльного змісту. Не вірно робили ті
жі т. т., як т. Слісаренко, Остап Вишня, що :іа:.іагал;;0/.
намагалися заперечити рилпо
вплив на ш
літераторів і літературу клясової боротьби, що точить
Р
вплив на окремих письменників груп і шарів, ворожих пролета- \
ріяту. Нп
оіяту
Однією
’т«2«9 заявою, що ми всі — письменники радянські, справи
спра
__ її. Тов. ^>с*жж
ни^пршгі
не поправиш, а- ----тільки _________
замажеш
Остап Вишня, и.
спростивши
\
ВСе пп пмж«»»—----- —"
____ ____ ______ , -~г-_ <-^.-,-1 . 1
все до смішного, вийшов на трибуну і* заяви
®;^^я^?/°.Д^?Т^ИСаТК .
мені письменником антирадяиським, на яко*
пс. повісила
якогоV чорта1 ‘мені
писати і|
антирадянські твори, щоб прийшла потім друга влсД
.
/
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(„Критика", 1928, № 2)
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Кожни

"Не
про що було б балакати (правильно). Але я повинен сЙя?’ма#1?1себеНі
що не так легко формується ідеологія, і нікому не дано, а о?к
.... - письменнику, такого плянового впливу на формуВаНн'°блИво)
' Ідеології. Подам приклад з другої ділянки нашого життя , СВОЄЇ
Св°«
тичної ділянки (цим я зовсім не хочу, і потім це доведу, ут’ "°лі.
вати і установлювати цілком однаковим підхід щ0Д(/ ит°*ню.
і літератури). Візьмім, як сказав політичну ділянку н?,к"
життя. Хіба можна сказати, що Троцький заздалегідь <5ОГо
установку привести контр - революціонерів до влади на т?
Радянського Союзу? Цього, ніхто не скаже і партія його в її??1
не обвинувачувала. Але партія його обвинувачувала і ці"™4,
правдиво в тому, що Троцький став рупором дрібнобуржуазні
верств в нашій країні, виразником ворожих антипролетарськ»,
елементів. Такий же само процес може відбуватися і відбудеться
на літературному фронті. Пакт третій резолюції ЦЦ ВЦП, на як
посилався тов. Слісаренко, говорить так:

'

‘
‘
І

„Складність господарчого процесу, одночасне зростання суперечливих
і навіть просто ворожих одна одній господарчих форм; процес народження!
зміцнення нової буржуазії в наслідок цього розвитку; неминучий, хоч спочатку
не завжди усвідомлений, потяг до неї старої й нової інтелігенції; хемічне ви
ділення з суспільних глибин усе нових ідеологічних агентів цієї буржуазії- ’
усе це неминуче повинно позначитись і на літературній поверхні громадського
життя".
„Як не припиняється у нас клясова боротьба, взагалі, так само не припи
няється вона й на літературному фронті".
Бачите, ми зовсім не збиралися і не збираємося штучно усунути
з терену радянських республік клясову боротьбу, яка точиться
в нас тепер за умов нової економічної політики. Навпаки, для
правильної політики її треба бачити. Ми зовсім не збираємося ого
лосити, що у нас нема куркулів, міщан і непмана, які хочуть, аж
бояться зараз ставити політичні вимоги і не маючи своєї партії,
за умов диктатури пролетаріяту, намагаються відповідно впли^
на літературну ділянку нашого життя. Звідси, між інШ?мІОІ0.
лися „Вальдшнепи" Хвильового. Коли тов. Полторацькии о
ючи розподіл письменників за формальними школами, вжив
нення—„візьміть робітників арсеналу і поділіть їх не п° .таК,
(ковальський, слюсарний), а на політичні програми, ідєо-н0 вС10
далі"—він припустив велику помилку. Невірно порівнюй* .в,
соціяльну базу нашої країни, що впливає чи то на пись.
чи то на політиків, до робітників арсеналу. Там тільки р оГ0^
кляса, єдина кляса,—в країні ж різні кляси. Не бачитиі
ство>не значить перенестися в комуністичне безклясове СУС теЦтвастати на позицію вже тепер невтрального безклясового
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Від цієї надзвичайно великої помилки я хотів би застерегти
товаришів^ Декляративне приєднання до М. О. Скрипника, який
нібито займає таку позицію, є теж помилкою. Не туди попали,
(сміх). Не такий був у вас доповідач, щоб можна було навіть поду
мати, що в Цій царині можна вам з ним досягти солідарносте
Не вийде.
Оскільки, товариші, у нас в межах широкого радянського
фронту існує робітнича кляса, селянство, існують проміжні групи.,
зокрема штеліґенція, остільки, цілком резонно, у нас є і будуть
на довгий час, письменники, що різняться ідеологічно між собою
і тематикою. Резолюція ЦК ВКП визначає три групи: пролетар
ських письменників, селянських і подорожан. Резолюція ЦК ВКП
визначає їх не тому тільки, що вони існують в природі, а тому,
що вони мають законне право на існування в нашій країні. До того
часу, поки попутник не переходить за загальнорадянські рямці,
він має можливість для друкування своїх творів.
Я вважаю за потрібне відзначити одну недоречність на нашому
диспуті. Всі товариші з початку до кінця вважають себе за проле
тарських письменників. Всі починають з марксизму, ні один не
хоче не повторювати сім раз про марксизм і про комуністичну
партію. Коли тільки слухати заяви, деклярації, не чіпаючи творів,
то у нас нема вже інших письменників, крім суто витриманих мар
ксистів, письменників комуністичних,письменників пролетарських.
Кому це потрібно. На мою думку, нам цього не треба, не треба,
щоб кожен з нас спантеличував другого і, саме головне, спанте
личував сам себе. (Голоси:—значить, справа не в плятформі?).
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Як треба оцінювати художній твір

Як же треба нам оцінювати художній твір. Колись Плеханов,
оцінюючи Успенського і других письменників - народників, заявив
про те, що „с известной оговоркой народников и беллетристов
можно назвать художниками - социологами". Сказав він це тому,
що соціяльна насиченість в їх творах була надзвичайна і пре
валювала навіть над художністю. Цілком зрозуміло, що твори
художників, що живуть і пишуть за такого великого соціяльного
зворушення, як наша пролетарська революція, не можуть не бути
соціяльно насиченими. У художніх творах дореволюційних пись
менників превалює дуже часто соціяльна якість над художнім
доробком. Художник революційного часу не може з гостротою не
відбивати життя сучасного, тієї боротьби, що точиться. Ось чому
ми так ретельно і цілком правдиво починаємо завжди нашу оцінку
зі змісту твору ідеологічного. Кого репрезентує письменник, чию
пісню співає він, який соціяльний зміст твору? Але тут —■ 1 це
треба пам’ятати —не може бути такого підходу, як в політиці.
Той, хто підійшов би до художнього твору з однаковою міркою,
наробить помилок в літературі. Але художній твір треоа оцінювати
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Стаття, з якої я цитую витяг, вміщена передовою, вона
грамовою*), яка визначає завдання літературних пролетар .
організацій. Ця стаття повинна була б з’ясувати письмен
ОСООЛИВО Нашому МОЛОДОМу ПИСЬМеННИКОВІ, ЧОГО ВІД ИИРг-рм/е)#
комуністична партія, для чого він творить організацію. Н
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А т. Пилипенко вискочив у 1927 р., на початку творення орга
нізації пролетарських письменників, і замість того, щоб сказати
їм: „ви повинні заробити історичне право бути гегемоном; вам
треба попрацювати над тим, щоб вивчити культуру минулого,
попрацювати і вивчити,, що з того минулого треба взяти, а чого не
треба; працюйте над собою, підносьте свій культурний рівень,
працюйте та й ще раз працюйте,—тоді обов’язково зарооите істо
ричне право бути гегемоном", доповнюючи Коряка, випалює:
„мусить бути гегемоном". Більше того, гегемон його вже не за
довольняє, він додає „мусить бути диктатором" (сміх, оплески).
Я, т. т., цілковито стоючи на засадах постанов ЦК ВКП, на
яких, як ви бачите, стоять всі і проти яких ніхто не виступає,
я вважаю твердження ці помилковими. Коли їх розгорнути в ді
лову програму, вони можуть поробити нам шкоди на літературному
фронті, і іменно тому я вважав за потрібне викрити цю помилку
на нашій нараді.
м
Тепер щодо форми. Розгорнулась надзвичайно гаряча ди <усія, яка форма найбільше підходить для пролетарської літератури.
Одні кажуть: романтизм, другі — реалізм, а Вал. Поліщук .
то конструктивний динамізм, не то динамічний конструкти і •
Тов. Вал. Поліщуку треба було 10 хвилин, щоб даП0В1с™збпХа
письменників, що це воно за нова форма, що найбільш
Для пролетарського твору. По-моєму, — я нікого н
У Р
зити.-у багатьох товаришів ще багато викрутасів, шукання

„На Україні повинна бути єдина організація пролетарських письмен
ників, без погляду на те, якою мовою вони пишуть.
«іптИЗМОМ
У них єдина мета, єдине завдання — боротьба з соціяль-патр
•
і зрадництвом на літературному- фронті".

!

нпппД ПерЄД-3’!ЗД0м бУЛ0 видано не тільки бюлетень, але й брошУРУ,,”
пролетарської літератури", де була стаття Коряка „Завдання зізДУ
•
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„Треба мати на увазі, що керівництво в ділянці літератури належить
цілій робітничій клясі з усіма- її матеріальними і ідеологічними ресурсами.
Гегемонії пролетарських письменників ще нема, і партія повинна допомогти
цим письменникам заробити собі історичне право на цю гегемонію".

Деякі товариші, навіть видатні в літературній критиці, ро
блять помилки в визначенні основних завдань літературних орга
нізацій, підходять до них, як до громадсько - політичних органі
зацій. Такий підхід в корені є невірним. Беру витяги з бюлетеню
до всеукраїнського з’їзду пролетарських письменників, що його
було видано в січні 1927 р. Я вважаю, що позиція т. Корякаєу
визначенню завдань організації пролетарських письменників по
милкою. Тов. Коряк пише:

у

•Ю Е

ВИ думаєте, що для нас, для партії, яка керує всім процесом, так
важливо було за всяку ціну утворити літературну організацію
тільки для того, щоб боротись з соціяль - патріотизмом (сміх).
Невже ви думаєте, що це і є єдина мета, єдине завдання пролетар
ської літорганізації. А де ж позитивні завданнядати суспіль
ству добротну пролетарську художню продукцію. Це невірно.
Це неправильна установка, яка може призводити до помилок і до
неправдивого проведення резолюцій ЦК ВКП в життя на літера
турному фронті (оплески). Цю помилку в тому ж бюлетені заглибив
тов. Пилипенко (сміх). Стаття зветься „Гарт" і „Плуг". Тов. Пи
липенко визначає ролю „Гарта". „Гарт мусить бути диктатором,
гегемоном, як диктатором являється пролетаріят радянської дер
жави" (сміх. Пилипенко з місця: „Це до якого пункту? Це я згідно
З пункту резолюції ЦК ВКП писав"). Коли ви посилаєтесь на резо
люцію, мушу вам сказати, що до 3 пункту це не стосується. З пункт
говорить абсолютно про інше. З пункт говорить: „Складність
господарчого процесу"... я вже його читав. А ось що говорить
9 пункт резолюції:

Завдання літературних організацій

'

і

не лише під цим поглядом. Треба оцінювати його фОпм
взагалі, ступінь художнього дорооку. На мою дум°Р*У-стиЛь .
за умов гострої революційної боротьби, ми не завжди
матись на правильних позиціях при оцінці соціяльної як0'Ли
підходили спрощено, а також недооцінювали художньо;
твору. Звичайно, було б неправдиво, коли б ми піДхОлиРт°сти
твору і оцінювали його тільки по художній вартості. ВізЇЇ'Ли А»
прикладу хоч би останній твір, який, як каже т. Пилипе»?^
великий тираж - це „Соняшна машина Винниченка. Яю,,°’ МаЕ
нити цей твір тільки з боку чисто літературного, можна п *
ченкові поставити п’ятьорку (тов. Скрипник: хватиш
тут, знаєте, розійдемося в оцінці по п ятиоальній системі обов’язково, щоб ми однакову відмітку поставили, одначе але не
Коли іоцінювати його з чисто літературного боку, то нашим письменний
Є чого навчитися у Винниченка. Коли ж ви попробуєте його ог"
нити з соціяльного погляду, так, по-моєму, він Нікуди не ГОЛИ ■
ться — Винниченко з’їхав до останнього. Висновок: тільки толі і
КОЛИ при ОЦІНЦІ художнього твору'МИ збережемо правдиву про’
порцію, коли ми твір оцінюємо і за одною ознакою —соціальний
зміст, ідеологічна витриманість, і за другою — форма, стиль
художній доробок, коли ми пред’явимо суму вимог, не ТІЛЬКИ
всебічну дамо оцінку, але й скажемо, як треба уникнути припу
щених хиб,—тільки тоді буде й правдива оцінка твору й допомога
письменникові.
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хлестких словечек". ми хочемо попередити ті ф
путь
в процесі
творчосте,
ми хочеморозмові
заштЦ’^ буїх
йнішв копані
ніж вони
З’являться.
Я В приватній

товаришам, що колись, за старих часів, з являвся писХ^в
шсав твір а потім приходив критик, розглядав, оцінених,
являвось Ундустріялізм".
клясицизм, це романтизм.
(Вал.
Поліщук ,ав'за/ тепер
(Сміх . Тов.
Поліщук/^
™е читав, що ви індустріялізуєте (оплески, сміх). Чому
вд непогрішимо треба заштампувати? Було б у 10 разіЧ Кр^' »’•
(Поліщук з місця: „Не шукати ’)... ні, шукайте, а ми потДГ
ділимо, ЩО ви найшли (оплески, сміх). Так от я кажу, було б Л
разів краще, коли б Вал. Поліщук прийшов сюди підняв певн„
твір і сказав: ви читали? (З місця. „Н/, сказали о . Оплески,сміх^
Я думав, що ви відповіли б, що читали, принаймні, коли б
не читали в звичайному порядку, то читали перед тим, як ішли
на дискусію. Ви відповіли б, що читали, а тов. Поліщук пояснив би
що „це і є та нова форма, яку я найшов, і яка, на мою думку’
найбільш підходить для пролетарської літератури. Вважаю я й
за потрібне назвати „конструктивним динамізмом". А у нас як
раз так не робиться. У нас є надзвичайно велике марнотратство
часу на „словопрения", ми багаті на обвинувачення в контр- І
революційності, в непролетарських ухилах і тільки тому, що форма ’
нам здається мало підходящою для пролетаріяту. Я думаю, що
ми ще довго будемо шукати форм для пролетарського твору, давайте
не будемо клеїти антипролетарських ярликів на того, хто не хоче
прийняти форми, що нам здається найбільш придатною.

Треба утворите марксистську критику
ської
На питанні організації марксист-1
художню продукцію без пепіЧ 6 М0ГЛа квал'Ф'КОвано оцінювати :
щоб письменїїїїгзцє оніХЧя ”3Уб°ДР0бле»ия"> але з тим,
бутній творчості ПійгмЧ °ц нки ТВ0РУ скористатися в своїй майзації марксистської ппПппЦЬ°Г° У Нас ще немає- Питання органі-

«»«.«»,ТвіХ0д*?"ву‘сп^™”

“і*

В Марсі, і до так ЧВЯИ„Т ’ И
, П У’. ВІД тих> хт0 були у Вапліте,
нізації, і, як їх охпигт "дики* > які не входять ні до якої оргачергове, що нам тпебя НЯВ Т’ Вишня> „девственницами"—ось те
Для цього найкоаші
МОЮ думкУ> організувати, використавши
рахунок роботи таких<тпРИ знавців літератури, може навіть, за
вважаю, що ми занадто АртИШ1В В ДРУГИХ Ділянках. Я особисто
їх в житті літеоатепниу ФетишУЄМ0 організаційні форми і рол10
- роби тим, як будеУутаопй°РГааі3ац‘й- Ми хочемо лікувати всі холітературиих орУгаНГзаШй чяЛ1ТЄраТурна організація' Я не проти
буде федерація пядянгіГ Навпаки> вони є корисні, як корисно»
але я проти організюнй 11исьл1ен"иків, що й треба утворити,
Р
ацшного фетишизму. Я вважаю абсолюти0

І
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•штивним явищем і нашим досягненням, що у нас є така органіПОЗІ
*\іія як Молодняк; позитивним явищем, що ми створили умови
ЗІ ЛООМІ Організації ВУСПП’у для молодих наших пролетарських
в"'мсьменників. Це є початок нашої роботи над певними молодими
"'драми. Ніхто не думає, що всі молодняківці — це майбутні про' петарські Гете та Толстой. Якби сьогоднішня вся авдиторія пись
менників була наповнена Гете, Толстими, нам тільки лишилося б
виголосити „слава , українська література була б на вершині
своїх досягнень. Нам же треба сьогодні говорити про хиби в наших
опганізаціях як у Молодняку, ВУСПП’ові, так і в інших бувших
і нині існуючих літературних організаціях. Перед нами стоїть
питання як налагодити літературне життя в цих організаціях,
щоб воно давало максимально користи для кожного письменника
і мінімум шкоди. Треба, щоб початок наш був правдивим почат
ком в роботі, щоб життя організацій відповідало тим завданням,
які перед нами стоять, щоб не пішли по лінії диктатури, гегемонії
і політично - громадських організацій, а зуміли розгорнути літе
ратурне життя, так щоб організація стала чинником до дальшої
кваліфікації. В чому ж полягають хиби? Перша хиба, що окремі
товариші намагаються організаційні методи партії перенести на
літературні організації. Критика, на їх думку, членів їх орга
нізації має провадитися тільки в межах літературної організації.
Стосується це в однаковій мірі майже до всіх літературних органі
зацій і в такій же мірі до бувшого Вапліте, як і до Молодняка і
ВУСПП’у- Я не буду називали прізвищ деяких товаришів, що
в приватних розмовах зо мною казали так: хиби у нас є, не завжди
добре виступала наша „Літературна Газета". Коли я запропону
вав виступити і поділитися з авдиторією, мені відповіли, що ні,
про це будемо говорити у себе дома. (Тов. Скрипник: „Прізвище").
Я міг би назвати і прізвище. Оскільки товариш Кулик махнув
уже рукою, називаю його прізвище, бо якраз з ним мав я цю
розмову. На мою думку, це є перша хиба, бажання замкнути свою
критику, заховувати в межах тільки своєї літературної організа
ції. На якій же підставі це робиться? Аджеж кожний член літе
ратурної організації викидає свою художню продукцію для за
гального вжитку робітництва і селянства цілком свобідно. Як же
можна про неї тоді мовчати? Аджеж ви стоїте за те, щоб критику-'
вати, наприклад, нехороший хліб нашого ЦРК? Попробуйте
научитися вести критику кожного літературного твору широко,
незалежно від того, до якої літературної організації належить
той чи інший товариш.
Друга хиба, що іноді молоді наші письменники думають,
Що вони вже всього досягли, що вони уже удосконалилися в своїй
роботі й. забувають резолюцію ЦК ВКП(б) про комчванство. Але
я новинен, товариші, для об’єктивности сказати'вам, що коли
можна говорити про чванство молоді, про недооцінку нею своєї
!Дготовки треба відзначити, що у нас є і фахова задавакуватість.
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Це обвинувачення я кидаю колишнім ваплітянам. з ПА
звисока дивляться вони на всіх, хто до їх угруповання ноРД0|°,
жав, на той же Молодняк, на ВУСПП. Всі у них нікуди ,Не
Така фахова задавакуватість, що я, мов, вже є цілком зф0п” АгіДні,
письменник, я — художник хоч куди, а теж „оборотная
не особенной квалификации
Задавакуватости як однп-Є^а,Пь
і другої групи, хатній груповій критиці треба оголосити п; Так
боротьбу, подолати їх. Третє, на чому хочу зупинитись, ЩоР1^:
цей час недостатньо працювали над попутниками. Резолю”:-И>За
ВКП говорить про'те, що партія, робітнича кляса, пролетап •
письменники, ті, що йдуть за партією, повинні створити такі уліппК’
найти такі форми взаємин та скерувати критику так, щобУмови:
ЙПИ’
5 Вона
утворювала умови систематичного впливу на попутників, сппия
їх перевихованню, їх притягненню до .дартії, щоб вони не віпу?
дили, а наближалися до нас. Чи створили ми всі ці умови до відхоцьОг'
часу? Ні. Якраз в цій ділянці утворення умов для попутника
попутника
в спосіб, щоб уміти покритикувати його, але не як ворога,
щок
уміли сказати йому, чого ми хочемо від нього, в чому його помилка
де він може підсковзнутися, щоб застерегти його по - товариському’
ми зробили мало (голос: правильно). Але я вважаю, що Сенченко
не правий, коли шляхом всяких прикладів намагався довести,
що . нібито хтось вимагає від письменників тільки „ура - про
летарської творчости". Це не вірно, абсолютно не вірно. Ніколи
ніхто не вимагав і не вимагає цього. Взагалі, я про це вже казав,
краще буде, як будуть поменше зловживати марксизмом, партією’
пролетаріятом.
Треба тільки все ж таки розуміти, товариші, чого ми хочемо.
Треба, щоб т. Сенченко зрозумів, що від писання „Ревізора"
наших часів ми його звільняємо і по дуже простій причині:
Гоголь написав свого „Ревізора" тоді, коли кляса, до якої він
належав, йшла до загибелі, розкладалася. „Ревізор"—це загальна
картина Росії тих часів. А хіба тепер, коли молода пролетарська
кляса тільки піднялася до будівництва, коли йде надзвичайний твор
чий процес абсолютно НОВОГО СОЦІЯЛІСТИЧНОГО ЖИТТЯ, КОЛИ ЯКИЙ"
небудь „ревізор"— це одиниця десь у Старо - Костянтин і вському
або іншому районі,— хіба тепер можна, щоб письменник, який
вважає себе за сучасного письменника, писав нам „Ревізора ?
Художній твір не може перетворюватися в „розпечене перо", бо він
може утратити перспективу, не побачити основи і спіткнувшись,
сам того не хочучи, попаде не туди, куди треба. Так стоїть справа.
Це зовсім не значить, що я висловлююсь проти революційної
сатири. Навпаки, революційна сатира нам потрібна, яка б, не втра
чаючи загальної перспективи, била б по конкретних неґативних
явищах. Даремно також плакав тут Сенченко що він, як реаліст,
пише: „комуніст пішов в пивну", а йому кажуть: викресли, о°
комуніст не ходить в пивну",- Сенченко уявляє, що реаліст має
писати про всі фізіологічні здатності людей. Але художній реалі
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писати, те, що зветься нашим радянським життям, а не те що для
"асвипадково, що є гниль і що ми, як чуже нам, викидаємо з соціа
лістичного будівництва.
Тепер коротенько, за що ми били Вапліте, чому так по - по
літичному підійшли до неї. Ми били Вапліте, як організацію
не за те, що в неї були невдалі твори, ми били не Тичину, не Панча’
як письменників, а іменно Вапліте, як організацію,,як громадськополітичну організацію. Взявшись визначати шляхи культурно національного розвитку на Україні, ця організація наробила
стільки політичних помилок: що прапор Вапліте став прапором
українського міщанства, націоналістичного табору. Я не буду
7зараз
- перераховувати всіх тих помилок, свого часу вони були
й „Вапліте" пред’явлені. Коли хтонебудь
чітко зформульовані
з бувших ваплітовців принесе хороший твір, радянський твір,
ми будемо тільки привітати це. Знову повторюю, не треба плутати
і підставляти свідомо чи несвідомо того чи іншого з Вапліте
„___
замість плятформи, що була викинута цією органі
письменника
зацією. Не треба скиглити: побили нас ні за що, ні про що. Ми не
переносимо метод політики до літератури. Але коли помилки на
літературному фронті будуть переходити в політичні, тоді кожний
з нас повинен буде бити по всім правилам. Звичайно, це не зна
чить, що, коли хтонебудь гостро покритикує пролетарського
письменника, то він вже зробив політичну помилку. Ототожню
вати будь - яку літорганізацію з партією, владою чи комунізмом
не можна. Микитенко висловився не зовсім точно, коли заявив,
що виступали проти Молодняка, взагалі, проти української літе
ратури (голос „проти ВУСПГГу"). Ні, говорив про Молодняк.
Виступи проти одного невдалого твору молодняківця чи навіть
проти помилки Молодняка — не є зразу ж виступ проти україн
ської літератури.
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Чергові завдання літературного життя

і

Чого ж, на мою думку, треба нам зараз в літературному житті ?
Тут вже М. О. Скрипник поставив вимоги. Вони полягають: Перше,
дайте хорошу літературну продукцію. Переходьте до змагання
художніми вартостями. Будемо оцінювати кожного письменника
по його продукції. Написано багато постанов, деклярацій. Хтось
вчора чи позавчора пргвдиво сказав, що кожна деклярація почи
нається: „ідемо під проводом комуністичної партії" і закінчу
йся :„хай живе комуністична партія". Тепер питання йде про
те> Щоб дати порядну, хорошу художню продукцію. Друге, давайте
подбаємо про створення здорової, доброї марксистської критики,
ретє, при повному вільному змаганні різних літературних форм
Давайте установимо не мир, нам не треба миру, але добросусідські
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взаємини різних літературних угруповань
художнього твору незалежно від того, ЧИ писЛ соб
с°бо°ю. А
в літорганізації, чи належить до диких. Четвеот НиД Пе чіі
демо поспішати з наклеєнням ярлику — антипД’ ДаМТеРеМ
пролетарський письменник. Ми успіємо це зробитиЯВсьКий
хиби, викривати збочення, особливо ті, що пепрп Греба виант".
тичні. Треба письменника застерігати від впли Таі°Ть в 1111
елементів дружною товариською критикою. Давайт
вляти один, другий і третій раз. Не виходить дАн °Удемо ппЖ
ставити поза лав радянських письменників ’
Ивати дОвбпР’Продовжімо роботу по створенню найкращих V
НЄІ°’
кам для творення художньої продукції, починаючи 2В ПИсьМеНни
Молодняка (включаючи неорганізованих письменна■ ВуСПгц
Будемо пам’ятати, що резолюція ЦЦ ВЦП зобов’яч^р П°Дороя«н '
вати і притягати до нашого життя, наближати їх ґпп Нас вихову
пролетаріату, робити їх все більш і більш радяпЖ,Тро*ан)/іо
з міста: „/ всім нам треба учитися"). І в першу чепгЖ (ДесНі>«
няк, давайте самі будемо більш читати над собоиі У’ Тов- Десщоб не було закидів, що дехто з нас не знає
знає, щ
що0 тяирЖ4101^
яльна земельна рента. Всі ми повинні працювати нап ЛференЧІдля Аого виключення не роблю. Всі ми маємо обмежений я ні
ростемо за революційних часів, коли умов для кваїЕ.шЖ'
надзвичайно мало. Резолюція ЦК ВКП, товариші, щЙЇЇ ±
вик—, «ввите ж попрацюємо „ад
засщто
в життя.
,
Я гадаю, товариші, що художні шукання, ~
одного
ідеологічна установка, з другого боку,— ці, здва
с----боку, певна
,п.„. І
,~тл
елементи
ОДИН
одному, в нашій радянській дійсності не повинні, ні в якому разі, ?
заперечувати, а повинні один олилпл —-----а 1ШВИННІ °ДИИ одного доповняти; щоб наша літеииилм ’л-----ВИХ0ДЄ на широку
ШИРОКУ дорогу, стала певним великим чинником сприяння розвитку літератури на радянській Україні
(гучні оплески).
П. Любченко

(„Комуніст", 1928, 1/ІІІ)
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УКРАЇНІЗАЦІЯ, ЯК ЗАСІБ І СКЛАДОВА ЧАСТИНА СОЦІЯУК
ЛІСТИЧНОГО БУДІВНИЦТВА

З того, що пролетаріят зрусифікований, а селянська маса укра]НСЬка — постає небезпека.
Через що в свій час царат умів так довго дурити широкі маси?
Через те саме, що пролетар і селянин навіть одної нації не завжди
однаково говорять. Якби це було не так, так не потрібно було б
і дбати про змичку — поєднання.
Це не значить, що я по - меншовицькому думаю, ніби проле
тар й селянин не можуть іти в ногу. Навпаки, я певен, що. Ленінову змичку ми переведемо в життя. Але нам слід пам’ятати, що
в селянина дві душі живуть в одних грудях. Одна душа відчуває
визиск капіталістичного ладу, а друга — душа власника: одна
душа трудяща, а друга дрібнобуржуазна. У пролетаря душа одна.
Правда, може бути пролетар навіть чорносотенець — хіба не було
поодиноких пролетарів у „союзі руського народу"? Але це чужин
ське засмічення, а не пролетарська істота.
Отже, у пролетаря й селянина мова не завжди однакова, не
завжди „в тон" вони говорять, а коли ще один руською буде го
ворити, а другий українською, як один не слухає, другий не чує,
а обидва не розуміють,—так тут і зовсім замість Ленінової „змички"
можуть вони один одного за чуба „посмикати". Так що володіння
мовою має велике безпосереднє значіння для революції, і про це
забувати не слід.
Нам дехто із щирих шовіністів закидає: — що ви там з укра
їнізацією своєю лізете, непотрібна наді ця українізація, хай собі
кацап буде кацапом, жид — жидом, поляк — поляком, але Україна
хай буде для українців. Що значить Україна для українців?
Хіба ми проти того, щоб Україна була для українців, хіба ми
за Україну для чужинців, для окупантів — ні в якому разі! Розу
міється, кожна країна для того, хто в ній живе. На Україні пере
важно українці, значить, коли хочете, ми можемо погодитися з
тим, що Україною повинні користуватись переважно українці.
Але гасло: „Україна для українців" — це переклад американської
Доктрини Монрое: „Америка для американців". Вони люди ши
рокі — і Африка, і Азія теж для американців, тільки до Америки
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ніхто не сунься, Америка для американців, це
.
для американських банкірів, американських 3і.ІахіИТь
Дл"у
“
а?
РІ
»
їна для українців, це значить — Україна
кульні, для української буржуазії. Ось що ЦЄ3^^'
й ось чому ми кажемо, що це гасло чуже.
Чого ми хочемо?
Щоб якнайшвидше розвивалася українська культу^
Ми зацікавлені в цьому, і повторюю, що це не лиш/
а якщо засіб, то не такий, як думають націоналісти у Д ”3асіб"
країні доводиться нам провадити будівництво соціялізм^ М
їні неіндустріялізованій, де нам треба організувати м-іцніц/ В КР*(по - українському сказати — „смичка" виходить „навпаки''^
буду говорити „змичка" в руському розумінні. Мабуть Пр’М
подумав за українську мову, що вигадав таке руське слово Ж Не
ніяк українською не перекладеш). Так от у такій селянській кп Д0
що значить Ленінів шлях будівництва соціялізму?це ра,Н1>
кооперації, це шлях притягнення мільйонів трудящих до роботи пХ
дянських суспільних організацій, до роботи кооперації, щоб п
троху вчити їх об’єднувати зусилля, щоб не шляхом капіталісту
ним, а Леніновим, кооперативним селянство, під керівництвом
пролетаріяту, дійшло соціялізму.
Це треба зрозуміти в першу чергу для того, щоб зрозуміти
нашу українізацію. Хто цього не розуміє, той заплутається й на
плутає так, що й вуха не буде видно з меншовицького багна, той
встряне по вуха й у націоналізм, руський або український — одна
ково. Я питаю: в який спосіб оту масу, що зберегла українську
мову й свої звичаї вікові, переважно селянські, як її потягти '
Леніновими шляхами до соціялізму? Чи можна до українського і
селянства підійти з німецькою мовою? Спробуйте до калузького
або тамбовського селянина підійти з китайською, хоча б те, що
ви говорите, йому було б марксизмом та ленінізмом на 100%.
Деякі товариші скаржаться, що українську мову тяжко вивчити, важко українізуватися. І правда, це не так легко. А як ви
гадаєте: селянинові, що знає тільки українську мову, легше ви
вчити руську, коли його світогляд далі околиці не перелітає, коли
йому взагалі важко такі складні речі, як колективізм, зрозуміти?Ні, легше комсомольцеві, партійцеві, робітникові руського міста, •
кваліфікованому, добре грамотному вивчити українську мову, нм
селянинові руську.
Треба будувати соціялізм Леніновим шляхом,
шляхом, втягувати
втягувати се
лянську масу, не командуючи. Для того, щоб командувати,
багато треба знати. Візьміть хоч в^ськову команду: праворуч, і
ліворуч, туди, сюди повернись — 4е просто
11КМ
й це зрозуміють на- ,
віть на мигах. А от будувати соціялізм 13
із селянином — це,
Ие» знаєте, ■
” •-••• ^пс обійдешся. Тут треба
[
---- - ппмку. і
пА ппаи0Г0 Аушу’ 3Р<?3УМІти її, щоб і він зрозумів твою
Ось для чого нам потрібна українська культура, культура зміс
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іиоська, формою — українська. Треба вміти користуватися
пр0 «ям матеріялом, зрозумілим для отого українця, що вийшов
М1 ЯЖНО (покищо) із селянського життя, а також користуватися
пЄр • ьки селянською частиною української культури, бо в укранеТ Ті культурі є й інші течії, не тільки селянські, є й буржуазна
їнСЬІ<іина7 досить розвинена, є вже дечого й пролетарського. УкрасПаАм^ культуру треба використати для того, щоб зробити з неї
петарське знаряддя, не просто знаряддя для керування, голого
Звання, для командування пролетаріяту над селянством,— це
? О б безглуздя, шкідливе для революції — а для того, щоб через
•виїцення культури дати змогу українцям так пролетарям, як
• лянам швидше зрозуміти ленінізм рідною мовою, щоб ми змогли
іез зайвих труднощів будувати соціялізм.
От як дивимося ми на „засіб . Повторюю — є дві сторони
асобу". Одна — це важливість зберегти керівництво пролета”? У культурним рухом, який розвивається, і тим свідчить про
чїтерес мас до культурної справи, про те, що маси бажають кра
щого життя. Друга сторона — поширення та підвищення україн
ської культури, як засіб найлегше, найпростішими шляхами вести
українських селян та робітників до того, що нам заповів Ленін.
У И Є ще одно зауваження: сама українська культура будь - яка,
навіть буржуазна, неможлива в умовах буржуазного розвитку,
тим більш неможливе існування й розвиток такої української
культури, яку ми хочемо мати, без будівництва соціялізму.
7 Саме будівництво української культури (я прошу це зауважити
й запам’ятати) є складова частина загальносоціялістичного бу
дівництва. Так само, як ми споруджуємо Дніпрельстан, як будуємо
нові шахти, заводи, так само, як організуємо ми радянську держав
ність України, так само повинні ми активно будувати українську
культуру, що є складовою частиною загальносоціялістичного бу^дівництва, а разом — є „засобом" так само, як „засобом є й
Дніпрельстан, і нові заводи, які, з одного боку, є частина.соціялістичного будівництва, а з другого — є засіб зберегти керівництво
пролетаріяту й вести селянство Леніновим кооперативним шляхом
до соціялізму.

Помилки минулого
От як ми розуміємо цю українізацію.
олвеото—
А чи завжди й чи всі так ставилися . Скаже помилки пролетані, не завжди. Був час, коли КПУ повторюва
війшов у реворіяту. Був час, коли український пР0Л®.тД.р‘у
ри Гї революційні
люцію з руською культурою, ЩО ВЗЯВ з ЦІЄЇкул УР
в наших
елементи й узяв і деякі міщанські забобони..В
’ні __ вони ж
пролетарів ще є забобони, навіть релігійні, а н;ац а
минулися>
Ще міцніші. Що ж, 300 років русифікації даремно н
у
не минувся вплив буржуазно - міщанської культур
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Не можна сказати, що український пролетар
русифікувався, „зрадив" націю й тим самим ШкппСВог°Ча
революції. З одного боку, забобони, з другого,
сй
летарської єдности, ненависть до націоналістичних УГг* Пп1
революції — все це змішалося. Не обов’язково кожаЛ^никіь
розумів свого часу української справи, хто байдуж* ’ Хт<> н
до української культури, ДО її розвитку, не Обов’язК0ПпСТ-аВИвСя
й був руськилі шовіністом. Бувало й так, щ0 він ° В1н
розумів справи.
Р°сто Не
Згадайте 1917 рік, коли була загострена соціяльна б
коли в Петрограді Керенський дійшов згоди з Корнілови°м°ТЬба>
справа пролетарської революції висіла на вістрі ножа_ ’ х°Лі1
пролетаріят ставитися до метушні, що була в Центральній^ Міг
Чого, казав він, варт ота мова, нація тощо. От де ворог
аді?
лов, Керенський. І правильно — там був головний ворог КОрні'
Правда, Рада теж спочатку йшла паралельним шляхом боно з руською буржуазією. Ми розхитували буржуазію, її влад?0’лад — Р Рада теж. Національний рух, що його скеровано поот.
єдиної неподільної", розхитував теж Керенського, як раніш
розхитував царат. Тим національний рух відогравав до певно'
міри революційну ролю. Діячі національного руху суб’єктивно
були революціонерами, вони самі собі так справу уявляли й і
навіть не дурили в тому інших аж до Жовтня.
Але як почалася вже пролетарська революція, тоді вияви- І
лися дві ґрунтовні сили: пролетарська й буржуазна. І ось в отій і
смертельній боротьбі як себе поводили українські націоналісти,
і Центральна Рада, і найлівіші незалежні й боротьбисти? Колії !
з гнилих рук Керенського упав буржуазний прапор,* коли його •
прогнали з Петрограду, того часу захищати буржуазію на Україні
хто взяв на себе? — Ті, що разом із пролетаріятом висловлюва
лись проти Керенського — Центральна Рада, тільки но Керен
ського розбили, в цей момент Рада бере гасло цілком більшо
вицьке „Рада". Гра слів: по-руському — „совет" а по - укра
їнському — „рада". Ми казали „земля", і Рада казала — „і ми
за землю, а до того ще й за порядок". А фактично під цими гаслами
вони зрадили революцію, вони робили ту політику, про яку Вин
ниченко ось що пише:

КІ *’> - •'
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більшо^^вЖнеМ°п^итиТ“ покРивджені працюючі не відчувати симпатії до
масЛ чере 'тевонГЛпХ’ Н-Є ЙТИ за " Більшовики "діяли тільки для
прагнення ЗахватенТио ТІ мКИ в маси> чеРев те в них був запал, воля
чить, не мали й довіп’я
не мали ні ВІРИ тої> Н1 захвату’ а,яшоі
державності!, коли соціальні’^ буЛ° В нас у пеРший період творенн^їЙтьце,
слііливе ціле Тоді бур і пат И нац!ональні моменти зливалися в одне си
’
непохитна Віраі X Але даліТ
1 Наша непереможність, і непобор
й далекосяжносте погляЛ ЛдЛ НаС ие вистачало сміливости, одваги, ш Р’
страшилися їхньої великої
злякалися „темних інстинктів" мас, мі' я р 0
ешузіязму. („виродження ?1Рац^)ТИ«оНраМ953)абРаКУВаЛО ДаЛЬШ0Г°’

|і|
Шї

„Я їхав вісім день серед салдатів, селян і робітників, зміняючи своїх
сусідів на численних пересадках. Отже, я мав нагоду бачити протягом цих
днів у розрізі народи іх шарів їхній настрій... Я під той час уже не вірив в
особливу прихильність народу до Центральної Ради, але я ніколи не думав,
що могла б бути в ньому така ненависть. Особливо серед салдатів. І особливо
серед тих, які не могли навіть говорити по - руському, а тільки по - україн
ському, які, значить, були не латишами й не руськими, а своїми — україн
цями. З якою зневагою, люттю, з яким мстивим глумом вони говорили про
Центральну Раду, про генеральних секретарів, про їхню політику! Але що
було в цьому дійсно тяжке й страшне, так це те, що вони разом висміювали
й усе українське: мову, пісню, школу, газету, книжку українську" („Відро
дження нації" стор. 259 — 260).

Винниченко гарно розказує, як український мужик, не те що
пролетар, зневажав неньку - Україну, бо вона запродалася гене
ралам. А Винниченко бачив тих, що в скотських ваґонах їздили,
мішочників, може, в значній мірі, а не тих, що самі билися з
петлюрівщиною. Візьмімо Баженка, київського робітника - тес
ляра. Він був безперечним українцем, він до смерти не вмів як
слід по - руському розмовляти. Був він комендант Дубна, і ось
звертається до нього якась трупа за дозволом поставити чи то
„Сватання на Гончарівці", чи то „За двома зайцями".
— Грати я дозволю, але не на контр - революційній мові —
так сказав Баженко. Ця резолюція залишилася в історії. Це факт.
Ось які настрої були.
Те саме описує Винниченко. Що ж тут дивного в тому, що проле
тарські маси ставилися вороже до України? Нічого дивного немає.
Але те, що партія не зразу зрозуміла, в цьому є вина, бо пар
тія, що керує масами, повинна була далі мас сягати. Ленін із
Москви розумів краще, ніж дехто з наших товаришів тут.
Як тепер я пам’ятаю, в Києві наприкінці грудня 1918^ року,
коли ми вже робили спробу зібрати Перший Всеукраїнський З’їзд
Рад робітничих, салдатських та селянських депутатів, приїхав
тов. Зінов’їв. Уперше я бачив його тоді, і, коли мене знайомив *
3 тов. Зінов’євим наш товариш із київського комітету, так сказав
про мене:—„Це наш націоналіст". А „націоналістом" я був, бо обсто
ював думку, що наш шлях до соціялізму — через будівництво
Радянської України, що коли пролетаріят може йти до соціялізму
через Москву, так селянин тільки через Київ дійде.
32 Десять років укр. літератури
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Винниченко це пише, ие я або хтонебудь із нас! Ось через
що не МОГЛИ справжні пролетарі інакше ставитись до всіх тих
щирих" революціонерів з червоними прапорами та жовто - бла
китною стьожкою.
А закінчилося це гострою боротьбою, може ще гострішою
за ту, що була з Керенським. Починається гостра боротьба з тими,
хто підняв прапор буржуазії — тільки жовто - блакитний замість
трикольорового,— клясова боротьба, що форми часом прибирала
національні.
, .
Знову звернімося до Винниченка:
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Тоді Харкова на Україні ще не було, цебто Харків к,,
він України знати не хотів. І коли ми з Києва приїХал ув- але
коли ми вперше організували Центральний Виконавчий ь-пСІ°Ди,
і оголосили Радянську Україну, коли повели рішучу боп°МіТет
з-Центральною Радою, так у Харкові з нас сміялися. Тут НаР°ТьбУ
возному заводі ще 1920 року мені довелося говорити товапцЛр°'
та оберніться, погляньте — кругом Україна. А мені відповіла
Яка там Україна, то видумки Грушевського, а ви повторюй
ним— буржуазні забобони.. Якщо тут Україна, так спитайте -За
зали, мужика, якої мови він хоче? Він скаже вам: „що я ’_
сина буду вчити мужицької мови, навіщо мені мужицька мова‘‘?
Так я сперечався з тов. українцем, що руською мовою говп
рить із таким полтавським акцентом, що дай боже всякому
рому хахлові".
*
Навіть київська парторганізація національного питання зразу
зразу
не розуміла. Почасти через те, що вершок київської організації
був люксембурґіянський.
У Рози Люксембург була помилка в національному питанні
були ще деякі помилки, але в національному питанні—майже
найбільша. Роза Люксембург жила в Польщі, вона знала ціну
Ціну
польському націоналізмові, вона знала ціну визвольному рухові
Пілсудського і їй Пілсудський так у печінки в’ївся, що вона
зненавиділа національно - визвольний рух.
А в Києві ще в грудні 1917 року тов. Бош говорила: „нині
національні гасла відограють реакційну ролю, і тому ми повинні
ці гасла відкинути й не затуманювати соціяльної боротьби нац.
моментами, не каламутити основ марксизму, що базуються на клясовій боротьбі".
-Це було помилкою. І ось вершок київської організації робив
люксембурґіянську помилку, визначаючи гасло самовизначення
за реакційне. Але більшість організації так далеко не сягала.
Вона про люксембургіянство й не чула, а говорила, що ненави
дить усяке гальмо розвитку клясової боротьби. Тим самим вони
змішували національну справу з петлюрівіДиною, національну
культуру з контр - революцією.
Це було помилкою, безперечно. На цьому ми мали великі
втрати, бо на наших помилках трималися всі націоналісти від пра
вих до лівих
Але, товариші,треба розуміти конкретні обставини. Саме тому,
що Україна, українська культура, її будівництво неможливе в
буржуазних умовах, саме тому доводиться об’єктивно сказати. Ш°
той самии Баженко, який гостро вороже ставився до всього укра
їнського,—він фактично будував Україну, українську націю в
нових формах.,
} *
Коли хто пробує тепер освітлювати справу так, що більшовики,
плш?ДЯЧИ с°Ц1яльну боротьбу, не цікавились національною спра
вою й стояли осторонь будівництва України, а тільки Винниченко,
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Грушевський та інші тримали в своїх руках ідею національного
відновлення так це брехня. Це ревізія ще гірша, як ревізія со,, ..природи
Г..Г..".Ч Ради. Діялектика життя в тому, що фактично ті
діяльної
;
рвоноґвардійці,що
ненавиділи Петлюру й разом з ним усе
самі чеі
українське , ті самі, що в Києві за Мурав’йова мало не розстріляли
Скрипника й мене — вони, а не Грушевські будували Радянську
Україну.
Я теж був під розстрілом. Я врятувався випадково. В кешеві
знайшовся мандат за підписом Леніна. Це мене врятувало. Скрип
ника хтось пізнав, і це його спасло. Щасливий випадок, бо коли
на вулиці патруль затримав мене, у мене був український мандат:
Всеукраїнська Центральна Рада Робітничо - Селянських і Сол
датських Депутатів у Харкові". Через ту „українізацію" я мало
життя не втратив. Це було після арсенальського повстання, коли
2.000 трупів валялися по вулицях Києва. В залізничих майстернях
трималася купка, яка дочекалася, доки пі доспіли червоноармійці
на чолі з Муравйовим. Там був і я із Скрипником. Ми увійшли
в місто: трупи, трупи й кров... Тоді розстрілювали всіх, хто мав
якийсь зв’язок із Центральною Радою, просто на вулицях. От і я
мало не попав.
Але об’єктивно оті, хто за українське слово розстрілював —
от хто фактично збудував Україну. Хіба не на їхніх костях, хіба
не на крові тих десятків, може сотень тисяч, які не знали, не пі
дозрівали навіть, що вони б’ються за українську культуру, хіба
не на їхніх костях тепер будується Україну, тільки радянську?
Об’єктивно — хіба не муравйовці, що мало й мене не розстріляли,
хіба фактично не їхніми руками збудовано можливості розвитку
української культури.
Той, хто думає, що Україна будувалася й може будуватися
тільки руками „свідомих та щирих", той дурить і себе й маси.
Етикетки, казав Маркс, дурять не лише споживача. Коли наліп
лено етикетку на вино, що воно столітнє, так це дурять тільки
споживача, бо крамар знає й це вино пити сам не стане. Коли ж
етикетку наліплює хтось на ідеологію, називається „марксистом''
або „комуністом", так і сам, буває, щиро в те вірить, хоч насправді
є він „націоналістичний міщанин", за виразом тов. Леніна.
Справді, будувати Україну може лише той, хто знає мову й
місцеві умови. Та розуміння умов не однакове буває. Ми, більшо
вики, розуміємо їх так, що пролетаріят навіть тоді, коли він по
милявся, коли він ненавидів усе українське, він усе ж будував
соціялізм, і як складову частину соціялістичного будівництва —будував Україну. Чи значить це, що ми можемо сказати: ми ні
в чому не помилялися? Ні, ми одверто говоримо й підкреслюємо:
помилки були. Я особисто теж не можу сказати, що не помилявся
ніколи. Може я не досить невідступно ставив національне питання.
Може й так бувало.
. 32*
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Далі, коли Україну вже було визнано, коли органів .
дянської України вже стала офіціяльною думкою паптіТ
!Н'!> Я Равиникла теорія „боротьби ДВОХ культур .
-Тоді
Кажуть, є дві культури: одна руська, друга українська п
РавДа4’,
те, що пролетар у нас користується переважно з руської купГ"^
з руської мови, а селянин — переважно з української, д даТУри’
в цій теорії йде кривда, або брехня, або помилка, як у кого д г ВЖе
„КОЛИ пролетар користується 3 руської культури, руської мпМЄ:
це ще не значить, що руська культура є пролетарська"
0Ви»
Зовсім не так! Єдиної культури немає, бо в руській культ
був Ленін, був Пушкін, був Пуришкевич, був Микола ІіЛУрі
тільки не був. Немає єдиної культури. Хто говорить про культу™?
як єдину, той є націоналістичний міщанин, як каже Ленін т
саме й з українською культурою: був Петлюра, є ще досі ГруШСйЄ
ський і є Скрипник. Що між ними спільного? Є Радянська УКпа’
їна й є „Нова Україна" (журнал такий у Празі видається). Коли
пролетар користується з руської культури —це ще’не значить
що вона є пролетарська культура. Це і логічна помилка, і полі
тична помилка. Логічна помилка — це так сяк, а політична —це
вже гірше.
Правда, руська культура вища. Що значить вища? Це зна
чить, розвиненіша, багатша; в руській культурі що хоч знайдеш,
вона вже встигла вирости до стану світової культури, її вже можна
прирівнювати до англійської, французької культур. Українська
культура довгий час була пригноблена, коли навіть євангелію
заборонялось друкувати українською мовою. Цього досить, щоб
зрозуміти, що українська культура не могла нормально розвину
тись.
Помилково було б брати сучасність у статиці, а не в динаміці.
Звичайно, проведення українізації почасти може повести до пев
ного зниження культурного рівня. Але коли ми до вузів стали
приймати не гімназистів, а робфаківців — це хіба не привело до
зниження культурного рівня? Привело, а ми на це йшли! Чому?
Не тільки тому, що нам потрібні свої люди. Поговоріть із про
фесурою, яка ставилася обережно, коли не неґативно, до робфаківців. Вона тепер говорить, що такого доброго матеріялу вона
ще й не знала!
Те саме й з українізацією. Переведенням українізації ми по
ширюємо базу культурного розвитку на багатомільйонове селян
ство, що було відрізане від культури руською мовою. Ми піделіо
на деяке зниження, тим більше, що воно буде тимчасове —■ кільк
місяців, рік, два — доки викуємо українську термінологію, на
друкуємо досить книжок, підготуємо підручники. А тоді ЖОДНР1
ріжниці не буде. От як справа стоїть.
Так от у КП(б)У було спочатку негативне ставлення до наЦ1°
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пального питання, а потім ця славнозвісна теорія „боротьби
явох культур", яку за допомогою Леніна ми перемогли, а не зла
мали, бо ламати ми й не збиралися. Декому й хотілося б може
зламати хребет партії, бож нашим хребтом є пролетар, пролетар
переважно руський культурою. Взяти хоч якого пролетаря нашого
корінного, старого більшовика; в національному питанні він до
останнього часу плутав, навіть не хотів зрозуміти неминучосте
тої самої українізації. Як ми до такої категорії маємо ставитись?
Чи може скажемо: забирайся відціль, геть із хати! А хто зали
шиться? Цей наш пролетар може в національному питанні й „дур
ниць" у дечому наробить, але в основному він не здасть. В основ
ному, як на камінну скелю, покладатися на нього можна.
Ламати не треба, а треба переконати, і ми зможемо вже сказати, що тут справу зрушено. Маса тепер розуміє вже нашу лінію
й чим далі, тим краще розумітиме, чим для нас є українізація.
Ще раз повторюю, вона є складова частина будівництва соціялізму й рівночасно засіб той соціялізм будувати, засіб зберегти
пролетарське керівництво в суспільно-будівничій роботі селянства.
Помилки були, але, як і Винниченко признався, маси не могли
не піти за більшовиками. От через що ми кажемо: партія має
корінь більшовицький, хоча б вона й помилялася подекуди в окре
мих питаннях.
Є ж бо помилки й „помилки". Пролетар може чимало помиля
тися. Більшовики могли в конкретній формі з українізацією поми
лятися. Але пролетар є пролетарем. Партія була й залишається
пролетарською більшовицькою, тимчасом, як усі українські національ - соціялісти були ідеологами дрібної буржуазії або навіть
частини пролетаріяту (незалежники та УКП), лише тієї, що про
йнялась буржуазно - націоналістичними забобонами.
Тільки через те, що фактично ми Радянську Україну буду
вали, нам удалося не тільки маси на свій бік перетягти, але й
розколоти їхніх ідеологів, тобто українські націоналістичні пар
тії. Одна по одній вони кололися, їхні ліві крила, що спиралися
на частину пролетаріяту, що мали зв’язок з незаможницькими
шарами селянства, врешті, відцуравшіїся своїх помилкових на
ціоналістичних поглядів, розпускали свої партії й вливалися
в нашу, перетворювались на більшовиків.
Більшовиками не родяться. Ви всі ще молоді партійці, але
знаєте, що більшовиком ніхто не родиться, більшовиком робляться
(за битого двох небитих дають), у боротьбі робляться.
Ленін нам заповідав, щоб руські товариші в першу чергу бо
ролися з русотяпством, якого ще й тепер скрізь є досить, а,місцеві
товариші, щоб у першу чергу звертали увагу на місцевий, як от
Український, шовінізм. Не можна тому ставити питання: по кому
вогонь'—чи по русотяпству, чи по місцевих націоналістичних ухиЛах- Неможна порівнювати цієї справи з постановкою на XIV з їзді
питання про куркульський ухил чи паніку перед куркулем.
501
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Про темп українізації
Питання про українізацію, коли вже хочете аналогії
порівняти з індустріялізацією. Українізація нам потрібна п»М2я<иа
1 індустріялізація нам потрібна, ще и як.
А чи можемо ми індустріялізуватися без краю, без обм
не зважаючи на кошти так: сьогодні Дніпрельстан
Волходон, засадити всі кошти, нічого не скінчивший
спосіб індустріалізації може привеста до того, щ0 не ’ * акий
закінчили б, а американський чи бельгійський капітал. Ось я '
справа стояти, коли ми перекрутимо занадто. А ми ж не п УАе
індустріялізації. Навпаки, це помилка троцькістська ніби1,11
гальмуємо справу. Троцькізм (Преображеиський та ін.) к “’и
з мужика здери, вклади в заводи
буде товар, і все гапачї'6'
Не так просто... Бо можна надсадитися.
Є й другий ухил: коштів не витрачай на оту індустріялізацію
будемо сидіти в нашій аграрній країні, а товар будемо привозити
з - за кордону: він там є готовий і навіть дешевший.
Так і з українізацією. Українізація потрібна, але й у цьому
питанні .не треба перекручувати до безглуздя. Бо наколи б хто
спробував робітника (звиклого до руської культури) силоміць
українізувати, так щоб не напоровсь на спір не менший, ніж
дав би мужик безоглядним індустріялізаторам, які захотіли б
із його шкури нашу соціялістичну промисловість будувати.
Поставивши надто широку програму (чи то в індустріялізації,
чи то в українізації), можна надсадитися так, що пішла б стихія
(господарського або культурного зросту) проти нас, тоді як нам
треба отой зріст і оту саму стихію скерувати Лені новим шляхом
до соціялізму. І, навпаки, можна собі уявити протилежний, надто
повільний темп, який привів би до того, що культурний зріст
пішов би мимо нас (і теж проти нас) та вимагав би теж закордонної
емігрантської інтервенції, вже не товарової, а культурної.
Обидва збочення однаковісінько привели б до розминки між
прцлетаріятом і селянством і, навпаки, до змички того селянства
(принаймні, його власницької душі) з міською буржуазією. Яке
збочення гірше ?—Однаковісінькі вони своєю шкідливістю. Потягові
однаково погано скочити з колії хоч праворуч, хоч ліворуч, під укіс.
От чому треба пильнувати, щоб, не сходячи з рейок ні в оік
національної романтики, ні в бік русотяпства (або байдужности
до нацпитання), провести потяг революції через українізацію, як
і через індустріялізацію, до певної перемоги соціялістинних СЖ
ментів, так у матеріяльній, як і в духовній культурі нашої країн ,
покищо всетаки переважно селянської. Країна селянська,
керівництво повинно бути пролетарське, інакше крах револю
й поворот назад у поміщицько - буржуазне ярмо.
От про що не можна забувати, обмірковуючи темп і прогр
розвитку так індустріялізації, як і українізації.
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Соціяльні коріння націоналізму

Тепер ще два слова щодо русотяпства. Про русотяпів забу
вати не можна. Жив курилка. Які соціяльні коріння русотяпського
ухилу? Поперше, буржуазія руська міщанство, а за ним „спец"
руський, який пишається своєю старою культурою.— Що там,
мовляв, Шевченко, що він дав? Що там ви маєте в своїй україн
ській культурі? Ніби захищають руську культуру, а по суті три
маються, як воша кожуха, посади, місця, на яке посів ще за
царату та й сидить досі.
На Україні легко було б ці корінці висмикати, не так вони
грубі. Але треба зауважити, що вони зв’язані тисячами ниток
буржуазією руською та. спецами, що в Москві. Спец не хоче
з
свого місця тут тратити, він зв’язується міцно з московським спе
цом. Звідти й живиться. А до того він має глибокі коріння в мину
лому? за його спиною старі віковічні традиції — руська культура,
а це не дурниця. Він користується традиціями, він голосно кричить
що ніби „пролетарська культура" загибає. Як треба вдержати
позиції, так навіть найгірша частина спеців (що й досі мріє про
нашу загибіль), вона кричить про те, що, мовляв, пролетарська
культура загине від українізації. І на декого вони впливають,
навіть на декого з комуністів.
Виступ Ларіна на сесії ЦВК, наприклад, Правда, Ларін не
серйозний політик, він за гостре слово рідного батька продасть,
аби міг вийти на катедру та поглузувати. Але не тільки Ларін. На
декого впливають старі традиції, забобони та метушня, що її здій
мають усі „покривджені" „від українізації", умучені нещасні люди.
Дрібна буржуазія, особливо інтелігенція, кричить найголосніш. Селянин мовчки сидить, аж поки не вибухне, пролетар
говорить, але не так голосно, а міщанська інтеліґенція, як порося
недорізане, верещить із найменшого приводу. Вона голосом бере —
така її вдача. І часом буває—одного налякає, другому памороки
заб’є, а декого криком і слізьми переконає.
Такі коріння руського шовінізму. Вони є й ще довго житимуть.
Ще раз підкреслюю: від тих корінців корінчата тягнуться і в про
летарську психіку, навіть психіку членів партії, не кажучи вже
про комсомол.
. З другого боку, чи є соціяльні коріння українського шові
нізму. Приміром, куркуль — ну, його трошки розкуркулили,
але психіка в нього залишилася стара, він до смерти не забуде,
бу°р>І<0ЛИ-СЬ Й0Г0 незаможник поскуб. Другий корінь—непівська
Неп, як ґрунт для відживлення націоналізму
•^ЄП — ось ТУТ основна заковика. Треба вміти розуміти жит
ові суперечності. Неп—подвійний процес, і коли хто думає,
неп є відновлення капіталізму, тому доведеться прийти до
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ідеологія.
Капіталістичні форми, що ростуть поруч із соціялі
дають себе знати. Труднощі зростатимуть аж до того
наступить рішуча и безперечна перемога соціялістичі
у будівництві, бож зростають і капіталістичні, і Них
|
^радстичі
елементи, і питання лише про те, хто росте швидше
-- и хто має
більші перспективи до перемоги.
Чи можемо ми сказати, що ми вже настільки г-.. ЄРЄДИЛИ ;
В^
піталістичні елементи, що небезпеки немає? Ще цього сказатиКа'
не
можна. Одна, хоча б і велика країна, в капіталістичномусказати
оточенм'
та ще й на такому низькому економічному й культурному 0^’
ще довго буде в небезпеці. Не треба лише вдаватися у паніку Б
в дійсності ми їх перемагаємо.
Так само й тут на фронті ідеологічному. Оскільки тепер зрос
тають труднощі непу, оскільки зміцнюється (не ВІДНОСНО, а В
абсолютних цифрах) куркульня та непівська буржуазія, остільки
й на ідеології це позначається, бо на ґрунті розвитку капіталі
стичних елементів зростають і елементи буржуазної ідеології.
' А конче потрібним, неминучим елементом буржуазної ідеології
є шовінізм.
Так само, як елементом соціялістичної ідеології, пролетар
ської є інтернаціоналізм, елементів буржуазної ідеології без
націоналізму не може бути. Буржуазний „інтернаціоналізм",
як і пацифізм, це все одно, що „сапоги всмятку" — або інших
одурює, або сам себе дурить.
Так от, на ґрунті цього, підвищення абсолютних цифр добро
буту непмана й куркуля зростають елементи буржуазної ідеології,
цебто національний шовінізм. Буржуазія мріє про ренесанс, про
• відродження.
Я вам тепер зачитаю, що писав Устрялов:

5КЙ.Я!
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„Ще живий європейський здоровий розум. Жива загальноєвропей
ська культурна свідомість. Жива європейська культура. Ми, як і завжди,
відстали від Европи. Нам треба вчитися в неї, не відвертатися від неї, и тим
більше не гордувати нею. „Знайти себе" ми зможемо лише в спілці з Европою»
лише усвідомивши себе європейцями. Росія може сказати „своє слово , але
для цього їй зовсім не треба йти походом на Захід, їй треба спертися на нього,
їй треба ґрунтуватися на європейській культурі".

Це писав Устрялов — руський зміновіховець, а далі він.го
ворить про ренесанс. Українські зміновіховці пишуть те саме,
тільки.в українському перекладі. Вони мріють про ренесанс, ми
теж за розвиток. Ми певні цілком, що розквіт в українській кул
турі не те що буде, а він уже почався.
Було б величезною помилкою вважати що українська кул
тура повторює тільки те, що проробили інші нації, наприкл >
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Ленін казав, що ми повинні вчитися в Европи, у капіталісті»
ми повинні вчитися, як хазяїнувати, як організувати продукцію
вчитися америкашзму
працювати, бовми
вміємо - непу (наукова організаШя
праці),
насненемає.
ш акація
Ленін закликав учитися в Европи, у капіталістів, позичити
в них гроші, розуму, але не психологію. Ми певні, що взявши
, ЩО досі людство назбирало в свойому культурному арсеналі
все,
. підемо
далі, бо ми щиро віримо в творчість мас. що з мільйон’
ми і-..
них своїх лав висунуть своїх ідеологів. Ми поширюємо базу куль
тури і з неї, як з трампліну, культура швидко зможе сягнути впе
ред і догори, доганяючи та переганяючи Европу.
Безумовно, ми за те, щоб українська культура розвивалася
як культура пролетаріату; як та культура, що увійде до сім’ї
світових культур складовою й не гіршою частиною.
Але яким шляхом піде розвиток української культури’ Ми
спостерігаємо в декого уявлення, що неп - це капіталістичний
шлях розвитку. Якщо так, тоді, цілком зрозуміло, відживиться
буржуазія, і на Україні широко розгорнеться боротьба двох на
ціональних культур. Руська культура займає всі позиції. Як же
турою?3 (бурЖуаЗНа) може тоді І1е воРогУвати з руською кульТаке уявлення міцно зв’язане з хибним уявленням загального
економічного и політичного процесу.
Помилки Хвильового й тих, хто за ним
Коли стати на ґрунті того, що неп приведе до перемог капіта
лістичних елементів, так тоді логічна є концепція Хвильового,
якого комсомольці читають і мабуть думають: який ото розумний
хлопець, яка голова, все перечитав: і Енґельса, і Маркса, просто
„плеханівська постановка".
Він сам хвилюється й інших хвилює, а дехто користуєть я
цим і’ випускає його наперед — хай він говорить те, що їм самим
незручно. Який „ширин", наприклад, може одверто виступати в
радянській пресі, в радянському журналі? Коли б^він виступив,
тоді всі відповідні установи, ДПУ тощо вчепилися б йому в оороду.
Іншому інші обставини мішають висловитись і він сам мовчить.
А що пише Хвильовий?
„Коли якась нація (про це вже давно й не раз писад°сь)Лної^ТиницТ
волю протягом віків до виявлення свого організму, як д Р
одного
тоді всякі спроби так чи інакше затримати цей природни р
, елемент
боку, затримують оформлення клясових сил, з другого
самостійність
хаосу вже в світовий загально історичний процес. „Змазувати самоспин
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порожнім псевдомарксизмом значить не розуміти, що Україна т
Ла Д°ти
дармом для контр - революції, доки не прийде до природи*
. %> етаупд;х.
Західня Европа пройшла в часи оформлення національних

Хвильовий пуп землі бачить у питанні „Европа чи ^Р^ц^оЮ
Ленін говорив у свій час, що в боротьбі з дрібновласн
відсталістю нам слід використати не те що пролетарську 1НЛУлеНін
лізацію, а навіть і державний капіталізм (концесії тощо;-

писав, то за науку (бо нам у буржуазії багато чого вчитись треба —
техніки, метод праці, організації виробництва, торговлі, діловодгТВа тощо) заплатити не шкода. Ленін добре розумів, куди нас
завела б ота мужицька обмеженість і хуторянська ідилія, як не
перемогти її електрифікацією, не втягти до кооперації з індустрі
альним пролетаріятом.
Тільки Хвильовий і ті, що з ним, нічогісінько з Ленінової
діялектики не второпали, а тому попали пальцем у небо. „Европа
чи Просвіта"?—в такій формі ставити питання це все одно, що
обговорювати що краще: сатана чи дідько? Обидва вони по-на
шому сволочі, одної чортячої породи.
Правда, освічені європейці й просвітянські хуторяни б’ються
між собою. Київські академіки, неоклясики тощо рішуче відмежо
вуються від всіляких „Запорожців за Дунаєм", від етнографізму
солоденького, гопака, вареників тощо. Але треба вміти розуміти,
за що точиться боротьба, чи справді оці „європейці" борються
з куркулем? Ні, не з куркулем вони борються, а за куркуля. Бур
жуазія міська або її прикажчики добренько розуміють, що самі
по собі вони мало що важать. Єдина реальна сила проти радвлади,—
це куркуль. Куркуль —- гарматне м’ясо для контр - революції,
але м’ясо безголове, і тому точиться боротьба за куркуля. „Євро
пейці" хочуть не просто українську культуру скерувати на тех
ніку європейську, не в цьому справа, вони хочуть куркуля з Кобеляк витягти на європейський шлях, вони хочуть, щоб куркуль —
праву руку подав „європейцям", а ліву „азіятському ренесансові",
тобто східньому ринкові, щоб куркуль лицем до Чорного моря
став, а до Москви спиною.
Це борються не проти куркуля, а за куркуля. Це боротьба
за змичку буржуазії та її інтелігентських прикажчиків з куркулем,
а відтак і з середняком, з його власницькою душею. Ось у чому
справа.
І коли точиться дискусія, збираються всі старі академіки,
всі буржуазні літератори й слухають нашого „марксиста" Хви
льового, слухають, похваляють і кажуть:
— Марксист, ну такий же марксист, що далі нікуди. Добре,
хлопче, старайся, за таким марксистом і ми підемо!..
Хвильовий то божиться — ви мені, каже, повірте,— їй-богу
я марксист (то до Дорошкевича звертається). Дорошкевич добре
розуміє, який з Хвильового марксист. Але отой Дорошкевич ро- \
зумна людина, а ось Хвильовий не розуміє, що його марксизм
зайшов уже в струвізм. У Хвильового, говорять деякі теж „мар
ксисти", плеханівська постановка. Правда — плеханівська, але /
не того Плеханова, що був основоположником марксизму в Росії, І
а того, що наприкінці свого життя організував партію „Єдинство",
єдність із буржуазією.
Ось приклад — стаття „Камо грядеши". В кінці там гово
ряться, що київський буржуазний літератор Зеров є з тої частини
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Це чисто ідеалістична трактовка: нація чогось г- л
Х°-е’’тнв°на
а, а
з себе розвивається, комусь морочить голову. А далГ
°На ссам
гічний з погляду буржуазного ідеалізму висновок,
повинна піти таким природним шляхом розвитку, яким ,
решта націй; як ото Італія, що на наших очах вже об’єдн^°ЙЦ/л“
Італія, що пройшла буржуазну революцію своєрідний" , Ла(=ь,
національно - визвольної боротьби під проводом Мадзіні аШлях°м
Гарібальді. Хвильовий визнає, що Україна піде, мабуть ви43?™
лійським шляхом. Він уявляє собі, що тепер не XX 'стоп-'Та'
а XIX. Звідци робиться запитання, чи є Україна колонія чи
Невинне питання. Це ж усе одно, що запитати, чи був Ленін пусі Ні?
імператором, чи ні. Хвильовий собі не уявляє, що ця сама МоСи
до якої він так вороже ставиться, що ця сама Москва може п^’
і таки йде іншим, не капіталістичним шляхом. Розуміється як
Москва пішла б капіталістичним шляхом розвитку — Украін°
була б колонією. Це правильно на всі 100%. Безумовно, інакше
не було б. Звідци він каже, що в наших умовах є загрозливі явища'

„Українське суспільство, зміцнівши, не примириться із своїм фактично
коли не де-юре, декретованилі гегемоном, руським конкурентом".
’
Це комуніст пише.
Я не буду повторювати всю нісенітницю, яку Хвильовий го
ворить, про це треба буде окремо писати. Але треба розібрати,
в чому справа з отим Хвильовим та іншими. В основному справа
в тому, що дехто навіть із членів партії заплутався в, уявленні істо
ричного процесу. Із постановки опозиції на XIV з’їзді.питання
про неп неминуче виникає Хвильовий, бо капіталістичний процес
веде до боротьби національної. А соціялістичні елементи в уявленні
Хвильового десь загинули. Він їх не бачить. Коли на авансцені
боротьба двох буржуазних культур, тоді залишається тільки ви
рішити для себе питання—по який бік самому стати. Те саме, що
кожен меншовик оборонець казав: на якому боці — на боці англій
ського чи німецького імперіялізму боротися, бо вирішення пи
тання шляхом пролетарської революції він не бачив.
„Марксизм Хвильового (та його прихильники) цілковито
виявляє себе в основній постановці Европа чи Просвіта?
Европа чи просвіта? Сатана чи дідько?

І

і.
І

і

' Я

їж
І -т
г й;
■

і
■

'

’-’М’

І
й
І
*

І

№

I

7;Г
1

■
'
к г'5Ж; М
г| ■; <

1

л

І;
■ И іі
й і -

І

’•>■

.-•&,С.І', іі?

|І і
і/

І

■

і

І || г :
і 14 '
І

І• ми
'і і«
і.і

р

■ І-

МІ

' №

І’Н.”

Н

0
її І

і

■

{

■

;і

'

■

•I
Я 7ь іГ

І

І ■ І;

1 . І

ЇЙ..

її

Кй

■

■ 11 ■

дШ’.

/ у..

%

„і
1 і.

■ V

п .і-■; И
і

Й

ой І-

к

молодої інтелігенції, яка, в силу історичних обставин
зв’язалася з пролетаріятом. А далі Хвильовий говори^' 3Ра3у
ця частина інтелігенції повинна стати - „основною с’^> е3мУе
5^Ме
частиною пролетаріяту та його культурного буДІВНіЛс<
каже ,навіть наші друзі не завжди розуміють, Що колиї ■ бо,
витися в Европи, то справа не лише в техніці, а справо
й« у
психології", тому нам, каже Хвильовий, і психології
)ВИ
Х
треба вчитись.
и Ленін теж говорив, що треоа вчитись у буржуазії, навіть
тити їй за науку, але вчитися не буржуазної психології. БУРХ?а'
психології ми не вчитимемося, ми повинні п вивчити, ЩІ~^Н°Ї
щоб.розуміти ворога, щоб уміти з ним боротися, але не, позичав
як говорить Хвильовий, у Зерова. В іншому місці ХвильоЛ’
каже: „Що за біда, що за зло, коли ми в своїх поглядах зійдемогї
де в чому з буржуазією (а навіть із фашистами). Коли Устояв
приймає програму руської комуністичної партії, то хіба цю Л
граму треба міняти?"
р'
Устрялов приймає програліу компартії: Хвильовий цілком
у тому переконаний!
Отже й виходить, що такий з Хвильового марксист, як із
Устрялова комуніст. Для справжніх комуністів такий висновок
ясний. І лише для тих, що не стали більшовиками, це є „плеханівська постановка"1).
.Хвильовий сам ще боїться дійти аж до останнього. Він ще не
хоче здавати партійного квитка.
Там на тому березі сидить Донцов, буржуазний націоналіст,
фашист. Він колись був соціяль-демократом, а тепер дійшов, що
називається, до точки. Проте Донцов — розумна людина, він каже:
„Хвильовий вже до нас підходить. Правильно — йди, йди сюди",
Хвильовий знає це й присягає: ні в якому разі до того не дійду.
А по суті туди йде. В чому справа? В тому, що немає в ньому пев-кости в соціялістичному будівництві. Ось в чому справа. Зневір’я,
в будівництві соціялізму . А як є зневір’я в тому, що ми збудуємо
соціялізм, взагалі, і зокрема українську культуру пролетарську—
так справа кепська.Як немає віри, так доводиться міняти й психологію. Дово
диться шукати віри. Коли немає віри в соціялістичне будівництво,
так залишається нація. Це зрозуміло.
Як можна без віри щонебудь будувати? Коли б ми не вірили
щиро, не так, як вірили люди в бога, а на Грунті фактів, що наше
будівництво справді йде до соціялізму, що кінець - кінцем соціяш
СТИЧНІ елементи переможуть, якби не це, ТО ЩО ВИ думаєте 7" ле
оуло б жити в непівському оточенні? Хто цього не розуміє.
”плехан'ВСЬІ<У постановку питань з боку Хвильового *лУ“ап0.
що втои час ще не насмілювався одверто виступити з свої.
глядами і лише випускає поперед себе Хвильового.
т
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у Хвильового єтакі слова: „Пішла сіра осінь по сірих заулках
р^публіки", Крім сірої о'сени, нічого не бачить він тепер. Ось
Гчому справа — в зневір’ї. Це питання серйозне, бо неп —складна
іітука, особливо для’молоді. Ті, що захоплені були в свій час ро
мантикою революції, що не вміють як слід розбиратися в супереч
ностях непу, відчувають тільки його неґативні сторони — рестопани каже, тощо. Ходить такий хлопець по місту й сумує: „Ці
шовки не для себе ми ткали, ці ляльки не для наших дітей"... Так
пише один із поетів.
.
Ось до чого доходить. Зрозуміло, коли діишли такого стану,
то в непі нічого не бачимо, крім ляльок буржуазних, що не для
наших дітей, ресторанів і кафе, то, справді, за що ми боролися,
за що кров проливали, розстрілювали „рвали" біле тело „своєї
матер і" ?
Цей поет нічого не розуміє в ленінізмі, це ясно. Але це ДОВО
ДИТЬ, що такі настрої навіть в комсомолі є. Неп — то такий іспит,
що не кожен його витримує.
Суперечності великі. Треба мати велику загартованість, щоб
вийти з тих суперечностей.
Тут, на Україні, клясові питання переплітаються з національ
ними, тому це може привести до того, що дехто з молоді піде шляхом
відродження націоналізму з його романтикою, з тою романтикою,
якої їй нині бракує.
Буржуазія живе, вона росте в зв’язку з суперечностями непу
і вона рада вхопитися за кожного, хто хитався. За нею європейська '
культура, з одного боку, і з другого — за нею романтика націо
нального ренесансу.
Та тільки ренесансу, навіть буржуазного, не дасть той, хто
думає, що тепер іде „сіра осінь по сірих заулках Республіки",
хто думає, що „почуття колективізму немає", і доказує це тим,
що мовляв:
„Коли вмирає одна людина, її жалко, а коли тисячі трупів на полі брані
лежать, їх не жалко".

Можна ж дійти такого трупного порівнання, до такої здохля
тини, що коли одна людина вмре — жалко, а тисячі трупів, що
лягли на полю бою — не жалко? Правда, формально це так, але
по суті це ж гнилизна, це характерне трупне порівнання того
гнилого інтелігента, що видає себе за пролетаря. Чорта лисого
який його пролетар послухає! Це той самий гнилий інтелігент,
Що в свій час був захоплений революційною романтикою, а коли
ми підійшли до будівництва життя, того життя, що потрібне масам,
До таких дрібниць, як чоботи, мануфактура, ціни на хліб і т. ін.,
так він—„вище цього"; як же йому цим цікавитись, коли він .
»дужа індивідуальність". Його не задовольняє „сіра пролетар
ська маса".
Таке не я вигадав, це в нашому журналі „Червоний Шлях
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Як же ми ту національну справу розв’яжемо? Які завляи
ставимо собі в будівництві української культури?
/мннями
У нас у партії, в комсомолі звідки найбільша небезпекат
З боку русотяпства. Те, що в нас і досі є інерція та байдужі/"
до національного питання взагалі, до українізації зокрема т
що в наших лавах є ще свідомі або несвідомі русотяпи —- ’Са е’
через те МИ не можемо Й розвинути боротьби проти Інших УХИПІМЄ
Тим самим ми віддаємо тих хлопців і дівчат, що не розуміють ціг
справи, що захиталися може випадково — до рук ворогів, небез
печних тим, що мають гостру зброю. Національне питання’ наці02
нальні суперечності в країні, що триста років була пригноблена”
в країні, де й досі в багатьох грудях живе почуття старої національ
ної образи,— в такій країні національний прапор — небезпечна
зброя.
Не випадково бандитизм був на Україні довше, ніж де. Він мав
ідеологічний цемент, який об’єднував, який давав можливість
втягти кола, що неприязно-ставилися до радянського будівництва,
до бою з нами.
Тепер боротьба точиться далі в інших формах, в формах
впливу буржуазної ідеології на нашу молодь, на наших комсомоль' ців, вузівців і нам, щоб бути добре озброєними, треба оволодіти
мовою, і не тільки мовою, треба засукати руки та взятись уважніше,
як досі, до будівництва, до відродження української культури.
Самими лише чужими руками нічого не збудуєш.
От чому найголовніше завдання, що стоїть нині перед нами,
це є боротьба з русотяпством. Ми повинні з’ясувати коріння цього
русотяпства, його соціяльно - історичне значіння, його шкідли
вість, але тут потрібно не тільки роз’яснення масам, а й активна
праця нашого активу в цій галузі.
Наш актив ми силуватимемо: хоч не хоч, пищи, не пищи,
а будеш говорити українською мовою, навчишся! Коли ти комсо
молець, партієць, коли ти хочеш керувати масами й вести їх до со
ціялізму ,—- ти мусиш узяти цю зброю в свої власні партійні й ком
сомольські руки. Силувати рядового робітника, навіть партійна
від станка, трудно й примушувати їх адміністративними захо
дами ми не будемо. На таких треба впливати товариським перско
нанням, це теж ми повинні й будемо робити.
Хіба в нас немає товаришів і тут серед вас, що народилися н
на Україні, а говорять українською мовою? Так ось, коли вони
заговорять, коли вони знатимуть мову й обставини,— хай же тод
хто спробує закинути їм—„геть з України": ми поб’ємо такому

■м
■■ Л
чиби бо Україна для соціядізму, а не для „щирих" українців.
Соціялізм можна збудувати лише через Радянську Україну, тому
і потрібна українізація, але зовсім для будівництва Радянської
України не обов’язково мати стаж у націоналістичних партіях
або в націоналістичних ухилах.
Маса партійна, комсомольська, міська, робітнича — ще да
леко не українізувалася, і ми до того простого робітника силувати
не будемо. Скажемо одверто, було б безглуздям силувати його або
звільняти його лише за те, що він не українець. Треба утворити
всі умови, щоб потроху, поволі він привчався до української
мови, передусім, щоб він зрозумів, що руська культура ані трохи
не більш пролетарська, ніж українська.
Треба в першу чергу зруйнувати підвалини русотяпства, ви
крити його клясові корені, а разом із тим допомогти русифікова
ному українцеві.
Вивіски, написи писати треба українською мовою, щоб він
потрошку звикав. Але неможна переборщувати, бо процес україні
зації пролетаріяту — складний і довгий процес. Ми не можемо
ставити питання про „дерусифікацію пролетаріяту" (це термін
Грушевського). Справа не „дерусифікації" пролетаріяту, а в його
українізації, а це не те саме. Руський пролетар залишається руським,
але може вивчати українську мову. Зовсім не треба, щоб він писав
листа до редакції: „До цього часу я був руським, у чому каюся,
а тепер я українець". Цього не треба. Ми в нього метрики не бу
демо питати, звідкіля він — чи калузький, чи тамбовський.
Так боротьба двох культур точиться, але не в тому розрізі.
Точиться боротьба культури буржуазної, старої, із своїми тради
ціями, і молодої, пролетарської, яка щойно розправляє крила.
Ця боротьба точиться і в цій боротьбі ми цілком на боці про
летаріяту.
Будемо користуватися всім, чим можна, з буржуазної культури,
не цуратися її досягнень. Але збочити боротьбу пролетарської
культури з буржуазною на боротьбу національних культур ми не
дозволимо.
А для того, щоб цього не дозволити, треба в першу чергу ви
мести із своїх лав рештки русотяпства, вимести на смітник і запа
лити, щоб не залишилося ні в партійців, ні в комсомольців ані
крихти русотяпства. Щоб не тільки була формальна українізація,
а щоб ми зуміли оволодіти будівництвом української культури.
Це те завдання, що його історія ставить перед партією, перед
комсомолом, перед пролетаріятом. Іншим шляхом соціялізму не
збудуєш. Ось через що, товариші, ми тепер так гостро ставимо пи
тання про українізацію.
Ми певні того, що подолаємо, але для того, щоб подолати,
треба самим українізуватися, як слід, як ставить цю справу партія,
як це ухвалено й зафіксовано в тих постановах партії, що ми мали
на останньому пленумі ЦК КП(б)У.

511

■

510

4 5’1

ЛІ

- >.

т

14
і

*

1-

'

І,

I 1'1
■' Лу

■ г

■ ї

Лін

ІП

жII і
І' ■

і -р

■ 11

пі ї1

а

!Г

: г

у

І’Л<

ій

Гж
І

ї

■ЇН їН
і ;- <

;

Ж:

У ЛІ1 ■"

•

МІ
її( м
•'К '
: УН 'Т

• 04 “ ■
І ■ й ,■ .V ті
іг
м■
і • ■ ;і і

IIЖІ і

1
І її і

®

Іг

:В' Г 5і

■ і ■

Н

ур ;НІ.'
ЦІ
її. ЛН йі
-їі ;
я

Треба тільки, щоб постанови ці не залишав.
Часто бо в нас виносять постанову й на тому заспи Сь п°стя
так, що досить цього, буває так, що досить засули^^ься ьЧ
не схиляйся в той бік і все. Тут інакше. Постами
N
зацію вимагає активної праці. Ухвалюєте поста. Ва пРо
братися до роботи в справі українізації. уКгЛ !°ВУ> таЛРаінк
„постанова", це не „визнання" просто самоті 'Зація - Ус"т'
українізація — це не значить: піду відціля „;?Начецця ,Це Не
в Москві!
’ НаидУ соє;і>
Українізація не є просто принципова засада
Раі1І()
є активний процес, у якому стоїть питання так Д а Украінізя, ■
хто кого - чи стихія вирветься з нашого керівниці’
У НепіЯ
пить, чи, навпаки, осідлаємо, сядемо верхи на сти • и нас3атІ:
нею, ввійдемо в соціялізм. Ось як стоїть питання 1,0 *’ КеРУюч°1

(Затонськиїї, В.— Національна
проблема на Україні.— ДВУ,
1927, ст. 72 — 95)
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ДО ТЕОРІЇ БОРОТЬБИ ДВОХ КУЛЬТУР

Своїм пролетарським шляхом
Тези ЦК КП(б)У про шляхи розвитку уукраїнської культури
треба ще й ще студіювати. Тут ще багато може
■”'2 виникнути непорозумінь, ще багато разів сміття старих поглядів; може одягати новий
одяг комуністичних виразів. Знову й знову ...
....
кожного
разу треба
переводити марксистську Ленінову аналізу різних: заяв і пропозицій, різних думок і виступів, щоб вияснити питання й намітити
правильні шляхи. Зокрема постають два питання, що потребують
для себе відповіді, що їх ставить перед нами саме життя, що їх
знову й знову підносять у різних варіяціях різні письменники,
літератори й політики. Це питання такі:
1) Яке повинно бути співвідношення між новою українською
літературою й новою російською літературою?
2) Як повинна ставитися нова українська література до ро
сійської літератури взагалі й зокрема до російської літератури
попередніх часів?
Щоб виявити питання, дозволю собі розглянути деякі місця
одної із статтей, що були надруковані підчас нашої останньої
літературної дискусії, а саме статтю М. Романовського—„Украйна,
Москва, Запад (к вопросу о путях украинской культурні)" в „Харьковском Пролетарки" № 127, від 5 червня 1926 року.
Борючись проти пропонованого Хвильовим відмежування
української літератури від російської й висловлюючи тут багато
правильних думок, тов. Романовський, проте, додає до цього деякі
думки, що мають зовсім інше значіння. Ці його думки не становлять
головної суті його статті: вони є додаткові призвуки його висловів.
Але ж оскільки тепер у тезах пленуму ЦК КП(б)У намічено головні
риси партійної лінії й ми переходимо нині до обговорення питань
детально й удосконалюємо наші шляхи, то тому приходиться тепер
зайнятися й цими буцім - то подробицями. Борючись проти Хви
льового, тов. М. Романовський дає таку формуловку його думок:
„Довольно философствовать"— „дайош свій власний розум
■ (т-“ е. курс на Запад)".
Таким чином, головною хибою Хвильового та всього цього
- ’тературного йй політичного
політичного напрямку, що його представником
ДЕСЯТЬ РОКІВ УКР» ЛІтепятх/гмл

■

Укр. літератури
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с тов. Хвильовий, тов. Романовський зазначає льочи.
свій власний розум". Тов. Романовський, наводячи „Д -Дай»,
„Дайош свій власний розум , що його висловлював тя,И Льоз«,1
Хвильовий, додає в дужках: „т,- е. курс на Запад-. д*0* і С
статті тов. Романовський цілком правильно висвітлюр 1 в своїй
тарський характер думок Хвильового, коли він напвямгНеПролевитку української культури ставить Захід, цебто Захід £°м Різ
ний, проти Москви, цебто проти пролетарської Москви УР>Куаз'
Неправильність, хибність, неленінський характеп ’п
зунґів тов. Хвильового: „від Москви — на Захід" Мені /,Их льоприходиться тут виявляти. Це я виявляв у своїх попередник йе
тях, це тепер цілковито встановлено й тезами пленуму цк
про підсумки українізації. Але ж справа не в тім зараз- оп У
зараз зовсім не в тім, що льозунґ тов. Хвильового „від Моєї/Рава
на Захід" є хибний. Справа в тому, що тов. Романовський п
рівнює („т.-е.") до цього неправильного, хибного, неленінськп
непролетарського, хвильовистського льозунґу Й інший льозунґ’
що його висловив був тов. Хвильовий: „дайош свій власний розум'*’
Що про це говорить ЦК нашої партії в своїх тезах? Висвітли
вши хибні, неправильні погляди на теорію боротьби двохкультуп”
відзначивши неправильність і хибність „виступів деяких членів
нашої партії", що кинули в пресі льозунґ орієнтації на Европу
й геть від Москви тощо, пленум ЦК КП(б)У заявляє:
У
„Цим шляхам буржуазного розвитку ми протиставимо наш
пролетарський шлях. Партія одстоюе самостійне розвинення
української культури й виявлення всіх творчих сил українського
народу".
Такий шлях намітила партія для розвитку української куль
тури. Такий шлях визнала партія, як єдиний шлях, що є проле
тарський, єдиний, що його можна визнати, що він веде до соціялізму, до будуваннясоціяльної культури; цей шлях є шлях само
стійного розвинення українського народу.
Так, тов. Романовський. Партія на свойому пленумі ЦК
сама визнала, як єдино правильний, марксистський і ленінський,
льозунґ для розвитку української культури: „дайош свій влас
ний розум!"
Дарма товариші Романовські пробують віддати цей льозунґ
до приватної власносте товаришів Хвильових. Те, що цей льозунґ
висловлював також і тов. Хвильовий, ні в якому разі не робить
його, хоч скількинебудь хибним. Тов. Хвильовий — член нашої
партії, він помилявся, робив хибні кроки, висловлював непра
вильні^ погляди. Але тепер, після пленуму ЦК КП(б)У, тов. Хви
льовий, як і всі ті інші члени партії, що висловлювали хибні
в той чи інший бік — ухили від правильної лінії щодо нащо
пального питання, щодо питання шляхів розвитку українськ
культури, повинен визнати свої помилки, і це є передумова для то ,
щоб надалі лінія цих товаришів не розходилася з лінією Ш
514

Ми певні, що товариші позбудуться цих помилок і що
парти- чи індивідуального, чи групового протиставлення себе
ніякого їхнього боку не буде. Треба ще додати, що ЦК партії на7 партії з визнав за доцільне зв’язувати хибні погляди, що тепер
віть не перешкоді лінії партії, з іменем тов. Хвильового. Більше
стоять на
том своєї боротьби проти неправильних шляхів, які
: 00
об’ьк
єктом
депоновано
розвитку української культури, партія має перед
пропоновано для
;
бою й бере зовсім не тих чи інших членів партії, а бере ворожі
с0
представлені новонародженими ідеологами української ноСої буржуазії, якими є, насамперед, громадяни Зеровиї Тези плев У цк КП(6)У висвітлюють і виявляють їхнюантипролетарську
суть а партія одночасно лише зазначає, що „такі погляди знайшли
собі’деякий відгук і у виступах декотрих членів нашої партії,
що піддалися чужим впливам".
............
Тов. Хвильовим, як і інші члени нашої парти (як і тов. Ро
мановський, наприклад), висловлюючи правильні думки, можуть
припускати додаткові хибні погляди чи, навпаки, навіть висло
влюючи хибні погляди, можуть наводити додатково цілковито
правильні погляди.
Поглядом цілої партії є визнання, як єдиного пролетарського
шляху, розвитку української культури взагалі й укоаїнської
літератури зокрема, її самостійне розвинення, орієнтація її на
внутрішні творчі сили українських трудящих мас. Більше того:
тези ЦК КП(б)У прямо говорять, що „партія стоїть за рішучий
її (української культури) розрив з традиціями провінціяльної
обмеженосте й рабського притакування (наслідування), за ви
творювання нових культурних вартостей, що гідні творчости
великої кляси".
Звичайно, пролетарська кляса, під проводом комуністичної
партії, проведе це будування нової української соціялістичної
культури іншим шляхом, ніж то бажано було б українській бур
жуазії. Тези прямо про це говорять: „Але партія це проводить
не шляхом протиставлення української культури культурам ін
ших народів, а шляхом братерського співробітництва робітників
і трудящих мас усіх національностей у справі будування міжнародньої пролетарської культури, що до неї українська робітнича
кляса зуміє вкласти й свою частку".
Кожна літературна школа, кожна нова літературна група,
починаючи свою боротьбу за нові форми й нові стилі, завжди,
зрозуміло, перебільшує свої сили і вважає свій стиль, своє літе
ратурне коріння за найперший і найголовніший центр усесвіту.
Це зрозуміло. Не варт ні шеляга той письменник, що сам не оці
нює вартосте й значіння для загалу того, що він сам вважає за
найцінніше. Такі перебільшення з боку наших літературних сил
Та груп є річ цілком зрозуміла. Партія аж ніяк не зв’язує себе
такими перебільшуваннями. Про це досить виразно говорять
Резолюції ЦК ВКП(б) від 25 червня 1925 року. Хай у цій боротьбі
33*
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різних літературних форм та стилів виявиться та Виж,
має вартість і значіння для нашої кляси.
Ий<иве:е Те
Для партії стоїть нині питання не про ті чи інші (ЬПП1
40
не про ті чи інші літературні досягнення. Перед Па^^СТЩ,:
питання про те, які перспективи стоять перед творчії'?0 СТОЇ?
працюючих мас, і партія каже: керувати українську
НаШих
й українську культуру не на провінціяльну обмежені "?ратУР7
рабське підтакування того, що кажуть інші літератупи? Не «а
тури, не на підтакування іншим літературним і культурНи “ кУ^ь- ї
але на витворювання культурних вартостей, але керуВатфОрмЧ
напрямок на внутрішні творчі сили нової кляси, на твоїй-8Весь
працюючих мас нашого народу. Робітнича кляса України ' СИлн
на чолі працюючих мас селянства, виявила велетенський’ СТОячи
соціяльної, політичної, державної, господарчої, бойовоїР°ЗМах
творчости, знайшла в собі настільки сили, щоб піднести й вия?0180
велетенські завдання, що їх поставила історія після століть пій •'
чення й пригноблення, злиденного й злидарського існування"’
відбудувати нову робітничо - селянську державу, зробити вели?
кроки на шляху соціялістичного будівництва, скласти спільний
з іншими народами великий братерський союз радянських соціялістичних республік. Партія певна того, що працюючі маси україн
ського народу мають і знайдуть у собі сили для великої творчості!
й у галузі культурній, що в них є досить задатків для того, щоб
знайти нові культурні сили, нові культурні вартості, щоб робіт
нича кляса України вийшла н.а арену міжнародньої пролетарської
творчости із своїм вкладом, із своєю часткою в цій загальній спіль
ній праці.
Хто не бачить цього або не вірить у це, той не довіряє силам
нашої кляси, той не зрозумів цілком лінії нашої партії. Прирівню
вати льозунґ самостійного розвинення української культури з її
орієнтації на внутрішні сили працюючих мас України до льозуніа
„геть від Москви", ставити між ними знак тотожносте „т.-е.“—
це значить не відмежовуватися, а обома ногами стояти на-точці
зору теорії боротьби двох культур. Це значить — стояти на точці
зору додатковости, другорядносте української культури. Це
значить — виходити з точки зору недовір’я внутрішніх творчих
сил українських працюючих мас, а насамперед це значить Н1‘
чого, не зрозуміти в питанні про шляхи української культури.

Співпраця чи „допомога"
Неправильний, хибний погляд тов. Романовського
самостійности шляхів внутрішнього розвитку української. ку
тури, неправильний його погляд на співвідношення УкРа1н.пп є
й російської культури. Я знову таки не зачіпаю тут того,
цілковито правильним у статті тов. Романовського (»Л1ТЄР пїаІо
для працюючих і література працюючих"), також я залиша

І |г
£ І/ *-

516

• .

раз без розглянення літературну теорію тов. Романовського,
шо він її виявив у своїй досить славетній формуловці: „орієнтація
робітника (одинфлянк), на трудового селянина (другий флянк)
ні в якому разі не визначає відмови від мистецтва", хоч ця формуловка тов. Романовського занадто викликає критику, як от орієн
тація на робітника та на селянина ніяким робом не визначає від
мови від мистецтва. Хіба питання можна про це ставити? Хіба
припустимо навіть поставити питання про розрив із мистецтвом,
КОЛИ йде орієнтація на робітника та селянина? Чи хіба не навпаки?
Нові працюючі маси в своїй творчості мають досить сили для ви
явлення мистецтва і не менше, ніж раніш, будуть виявляти їх
У своїй дальшій творчості. Хіба це протиставлення не свідчить
про цілковите нерозуміння проблеми? Автор такої формуловки
виходить із протиставлення між мистецтвом і культурною твор
чістю пролетаріяту; представниками цього протиставлення були,
З одного боку, пролеткульти, а з другого боку — буржуазні пись
менники, але його цілковито зреклася партія. Однак це питання
тепер побічне. Я його торкатися не буду.
Залишаю також на боці, без розглянення, і нові теоретичні
досягнення тов. Романовського в галузі національного питання,
коли він говорить: „Проте, вона (орієнтація на робітника й се
лянина) означає інтернаціоналізацію національної культури при
повному збереженні її національних рис". Хоч ця теоретична
формула тов. Романовського в його статті про шляхи української
культури й потребувала б окремого розглянення і її можна було б
узяти, як приклад теоретичної іграшки словами „національний",
„інтернаціональний" тощо, але в даному разі я не можу засмі
чувати своєї статті цими побічними завданнями. Висловивши
вищенаведеиі теоретичні твердження й прокритикувавши хвильо
вого, як прихильника літературної школи формалізму, тов. Ро
мановський висловлює спочатку правильну в основному тезу:
„...не на Захід і не на Росію, а на український пролетаріят і селян
ство, отже, і на російський, і грузинський, і єврейський, взагалі—
на союзний пролетаріят і селянство повинен узяти курс новий
український письменник".
І далі тов. Романовський додає: „І коли в тій справі допоможе
йому братерська російська література нашого часу, коли для цієї
справи використає він усе корисне, що є в старій російській літе
ратурі, чи буде це шкідливо?"
Перед тим, коли тов. Романовський розбирав питання про
шляхи та напрямок скерування розвитку української культури,
в!н повторив багато хороших слів про хибність якогобудь
відмежування від пролетарської Москви, про неприпустимість
орієнтації на буржуазний Захід, однако зумів все це подати в безуов.н? хибній і неправильній формуловці ототожнювання орієнЦЦ на власні творчі сили українських працюючих мас із їхнім
ротиставленням творчості працюючих мас інших народів. Там
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тов РомановськиЙ це виявив лише ОДНИМ слівц€м
що можуть працювати лише за його допомогою. Тут
і ТУТ знову лише одним словом „допоможе” тов. Рп/'е."; т
- ники
"пеба розрізняти фактичне, або, як я раніше назвав, робітпереходить на цілковито неправильний, хибний щЛяуаь|°Всьь^
іте співвідношення в той чи інший момент, і навіть у той чи
слово свідчить про неправильне розуміння ним Цілої сппЛ ОДМп
чіший
період, межи різними загонами пролетаріяту в цій спіль
нової проблеми. Це нове питання стоїть уже тоді, коли мЛИ> С
ній
праці,
а з другого боку — теоретичне визнання цих співвід-неправильність відмежування української культури • Изнаг
мошень, як лінії. Комуністична партія в цілому ставить за своє
ської, коли ми визнаємо, як. єдиний шлях для будуваш-іо^ РОСІІІ.
свідоме завдання допомогу в справі культурного будівництва
ської культури, як культури працюючих мас, шлях и? УК1
0Ку передових, культурно більш розвинених наших народів
з 5боку
з іншими культурами працюючих мас у цілому будуваньім-: раЧі
Союзу тим народам, що їх до Жовтневої революції було пригнічено,
родньої пролетарської культури, куди український попт? '
придавлено й поставлено на нижчий рівень культурного розвитку,
повинен внести свою творчу частку. Після цього -нилет‘
дише такий шлях є шлях дійсного братерського об’єднання наро
коли ми визнали цілковито це твердження, прийняте
дів у нашому Союзі. Це є одна з головних рис Ленінової науки.
ЦК КП(б)У,—тоді виринає питання, які співвідноііиЄИНЯ ТОДІ
Жовтнева революція дає можливість тим народам, що стоять наскладатимуться межи літературою українською та гР°с‘йс<
ВІТЬ на найперших щаблях історично - економічного розвитку,
перейти до соціяльного будівництва не шляхом капіталістичного
Тези ЦК КП(б)У говорять про те, що це завдання партія
шляхом братерського співпрацівництва робітничих і 1 нроводить '!і визиску, не через капіталізм, як то проповідують соціяль-демоьрати, а іншими, новими, невиданими у всесвіті шляхами, через
мас усіх національностей. Українська література, як пРаціоючих
;
Українська
.
допомогу
їхньому розвиткові з боку робітничо-селянської влади.
культура працюючих мас, виступає на арену міжнародньої
■ ■ --Ї проЦе
завдання
стоїть у кожній радянській республіці.
летарської творчости не як учбовець, не як учень, щз
що^ повинен
РСФРР
має
— і ставить це за своє свідоме завдання — до
лише шукати проводаря або допомагача, але як дійсний
---- 1 ЧИННИК
помагати культурному розвиткові киргизів, татар, якутів, марі
спільної співпраці.
тощо. В УСРР держава ставить завданням допомогти розвиткові
Будуючи нову по самій своїй суті міжнародню інтернаціо
молдаванського народу й т. д. А самий Союз Радянських Соціянальну пролетарську культуру й літературу, письменник укра
лістичних Республік має це завдання ще й у загальнішій, ще більш
їнський так само, як і російський, а письменник російський так
узагальненій постановці.
само, як і український, однаково повинні стати на шлях співпраці,
СРСР не лише ставить своїм завданням допомогти РСФРР
співдопомоги в цій спільній роботі. Для нас чужий такий погляді
в її/допомозі, наприклад, північним народам або УСРР — в її
що в цій спільній культурній роботі культура якогобудь одного
допомозі молдаванському народові — СРСР ставить це й своїм
народу може бути гегемоном. Цей погляд зокрема неправильний,
завданням усього об’єднання союзних республік. Тому цілком
коли говоримо про перебування цілої пролетарської культури.
правильно, цілком слушно при ЦВК Союзу засновано комісію
Досягнення нашого Союзу в галузі, наприклад, народньої освіти
допомоги північним народам, тому правильно там, при ЦВК СРСР,
зроблені із вкладів і російського й українського народу, із вкла
існують комуністичні університети народів Сходу й Заходу і т. д.
дів і російської й української радянських республік. Тут вони
Більше того: СРСР ставить своїм завданням допомогти також
не повторювали один одного, але співпрацювали над спільним
і самим радянським республікам, що об’єдналися в його складі.
завданням. Тут досягнення їхні не є досягнення українців чи росіян,
Культурне досягнення кожного народу, що входить у склад на
але досягнення робітничо - селянської радянської влади. Куль
шого Союзу, через це братерське об’єднання вільних народів
турні досягнення Москви мають для нас значіння не як досягнення
передасться всім іншим членам Союзу і йде на піднесення загаль
російські, але як досягнення пролетаріяту насамперед. Щ° тои
ного рівня,. входить у загальне багатство витвореної в цілому на
чи інший загін робітничої кляси в той чи інший момент ВИЯВИТЬ
шому Союзі міжнародньої пролетарської культури. Але в нашому
Союзі відсутні будьякі ознаки якоїбудь гегемонії того чи ін
більшу творчу діяльність, ніж інший , загін, це характеризує їхнє
шого
народу, що входить до його складу. Навпаки, всі визволені
робітниче співвідношення в процесі спільної роботи, але не
Жовтневою революцією працюючі маси кожного народу входять
рактеризує їхніх принципових співвідношень і не переводить
До складу СРСР, як рівноправні чинники спільної братерської
із площі співпраці, братерського рівноправного співпрацюй
півпраці. Досягнення російської культури, досягнення україннад загальними завданнями в іншу площу. Коли б цю сПІй 2 і;
кої культури тощо йдуть на арену нашої співпраці для витвороооту будування міжнародньої пролетарської культури
СРср міжнародньої пролетарської культури на терені всього
визнано, як проведену під гегемонією одної з культур, тоді буя
без якоїбудь претенсії з чийогобудь боку на гегемонію, на
пп^И0’ Щ-° 0?На 3 КУЛЬТУР Є самостійний ЧИННИК ЦІЄЇ ЗаГИЛ^
р о и, а інші культури виступають лише як другоряд
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'0-'фактичне чи оформлене керівництво. Намічення наїппіл
1ІаШою
через збудування СРСР шляхів збудування працюєм
Союзу міжнародньої пролетарської культури Не
Не £
опікунство однієї культури над іншою, не є= якабудь
якабудь ЛЄНебУд
однієї культури над іншою чи над іншими і не є яка?ем°нія
тенсія на таке нерівноправне відношення між народами а на
братерська співпраця над спільним ділом.
’
Так стоїть справа з будуванням культури взагалі тИм к.
це правильно, оскільки розмова йде про літературу ТаМб1льщ
мистецтво. Але тут, у галузі літературній, справа стоїть ще <Галі
ніше, оскільки тут маємо різноманітні літературні течії
течії, ос?ад*
ця галузь зв’язана з соціяльним будівництвом не безносе^?1
а посередньо — через великий шерег різних питань про аіп ’
стиль літературного твору тощо. Комуністична партія в ?
ЦК ВКП(б) визнала, що завдання партії є нині оцінювання нас?01
перед, політичного та суспільного змісту літературних’твопі
цілковито відмовившись тепер зв’язувати себе, зв: язу вати партію
з тим чи іншим узятим напрямком. Усі різні літературні течії’
школи, групи тощо для партії,—зрозуміло, крім тих, що їх полі
тично - соціяльне оцінювання наше є негативне,— для партії
є в однаковому сенсі чинниками літературної й культурної праці
і ми не можемо визнати пріоритету, гегемонії, першенства ні за ким:
. ні за одною групою, ні за одною школою, ні за ЛЕФ’ом чи форма
лізмом, Маяковським чи „Березолем" і т. ін. і т. п.
Коли тов. Романовський гадає, що літературні російські течії
можуть претендувати на таку ролю, щоб бути гегемоном у відно
шенні до українських літературних течій, то це цілковито помилко
вий погляд. Між сучасною російською й українською літературою
тепер ні в якому разі не може існувати таке становище, щоб одна
з них могла бути визнана за самостійний чинник творчости куль
турних цінностей, що з його боку інша література може для свого
розвинення лише чекати допомоги. Ці літератури впливають і по
винні впливати одна на одну. Українська література й театральна
творчість уже виявили таку внутрішню силу, дали стільки творчих
вартостей, що аж ніяк їх не можна зводити на таку другорядну ролю.
В житті стоїть питання не в тому, щоб російська сучасна
література дяткшргла українській у її розвитку, а в тому,
вони в свойому спільному розвитку одна одній співдопомогли. Вга
лузі літературної творчости співвідношення межи російсько
й українською культурами на терені будування нової пролет р
ської культури виявляється не як співвідношення керуваН '
з одного боку, і вивчення за вказівками — з другого боку,
уділення своїх багатств, з одного боку, і шукання Доп°м0і>а
з другого боку, а як співпраця на спільній роботі, як співдопом
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Хто цього не розуміє, той і на ділі тягне з собою старі,
нені партією погляди на другорядне, додаткове значіння УКР
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гької культури; той не розуміє всього значіння, всього обсягу
питань, які стоять перед КП(б)У щодо будування української
культури; той не розуміє, що українська культура для нас має
значіння не лише як задоволення культурних потреб українського
народу, а насамперед як одна з конечних умов будування соціялізму.
Старе й нове
Поперед цього ми розглянули питання, чи треба українській
культурі орієнтуватися на російську культуру, чи треба з нею
співпрацювати. Зрозуміло, що співпраця можлива лише з новими
силами нової кляси, що творить зараз вартості нової російської
культури. Нині нам треба деталізувати це питання. Говорячи про
співвідношення української та ^російської культур в сучасний
момент, ні в якому разі не можна обмежитись загальними висловами.
Кожна література в кожній країні кожного народу є в кож
ний момент спадкоємець усього попереднього розвитку тих, що
в даній галузі працювали. Пролетаріят не просто „відривається"
від усього попереднього розвитку культури — цей примітивний
і примітивізуючий погляд пролеткультівців, що виник під впли
вом бувшого більшовика, а потім керівника „лівих" більшовиків,
„впередівця", один час керівника російського пролеткульту —
А. Богданова, нічого спільного з ленінізмом не має. Ленін відме
жувався від цих хибних, буцім то пролетарських поглядів. Про
летаріят, узявши керівництво цілим життям країни, не просто
руйнує все попереднє буття в суспільстві та на його руїнах засно
вує нове суспільство,— цей погляд анархізму та всіх його моди
фікацій нічого спільного з пролетаріятом не має; хоч які б там
революційні чи „пролетарські" вислови не супроводили такі
думки, вони в цілому становлять не пролетарську, а, навпаки,
іншу клясову, дрібнобуржуазну лінію. Цього примітивного рево
люційного пролеткультівського погляду на розвиток нашої проле
тарської культури, що мав іще деяку силу на перших кроках на
шої революції, наш пролетаріят уже давно позбувся. Це на перших
кроках нашої роботи на культурному фронті, не скажу — при
пустимо було, але їх можна було чекати, саме такі заяви, що „орі
єнтація на робітника та на селянина ні в якому разі не означає
відмови від мистецтва", як то тепер, за шість - сім років після
всім відомих листів Леніна, пише тов. Романовський. Будуючи
євою соціялістичну культуру, втягаючи до неї все нові й нові
верстви й шари суспільства, охоплюючи все нові терени соціялістичного будівництва, пролетаріят тим самим одночасно ускладнюєк
завдання своєї роботи. Боротьба в кожній галузі щоразу пере
ходить до нової площини. Коли в кінці 1917 р. справа керування
фінансовим апаратом полягала на перших кроках в тому, щоб
заволодіти апаратом Держбанку й рішити, хто має право розпо
ряджатися сумами Держбанку, коли тоді для того, щоб одержати

521

і ' ГіУ'
У

Ж
Ч ■

!Ф

Ж
її'
і1
Ні
. •4

І

4

декілька сот тисяч 4
лаДі „а всю роботу Ан!оноВа Р°тЬбн
з контр- революцією’
ібні були окремі
а -08ск
єнка на Украпи « У Дон°ємо цього інакше, як лише пер^Ч
то хіба тепер МИ не
перейшло давно вже в іІКрсЧ і
наШої боротьби Т Р
кредитом питання поширилось У"Ло'

і. ■' ґ'
:::’
є !

■І

Й ІН -Л-.-.; і -

н1 і

і о В'< •
ІЯ

«і
<■ -'ЖІ г.
Ні:

І 1 ■

і

'

!Л

II й
її

а.' ?чи

'І

Ж- І

'і
'ї

І

їй і
Й -і і

У звязку із СП
господарством

країні, у зв’язку з порівнянням такпЬКИіч
Р імперІЯЛІСТИЧНИХ, у зв’язку Із гтГ° *
індустріалізації СУРСР і 7д'.

ВІаУХ|ДЛ” СРСР

'
п|сля вос.“" рокІВ Революціі стало В І,,
шій площині, стало іншим, складнішим, важчим для розв’язання-^
хоча й більш складних, більш удосконалених сил пролетаріяту.
Так само справа стоїть і в галузі літературній. На терені лі
тературному робітництво й селянство також після восьми років
своєї боротьби завоювало собі визнання. ^Вся література, коли
брати її в цілому, тепер за свій вихідний пункт має Жовтень.
Лише поодинокі твори поодиноких письменників на нашій тери
торії та частина емігрантів ще досі за вихідний пункт своєї твор
чости беруть боротьбу проти Жовтня або спробу переінакшити
Жовтневу революцію. Взагалі література, і українська й російська,
тепер в соціяльному та політичному відношенні стоїть по нашім
боці барикади. Можна сказати, що на літературному терені справа
нині стоїть не про завоювання літератури взагалі робітництвом
та селянством, а про її шляхи, форми, стиль тощо, про переве
дення нової робітничо - селянської творчости на терені літератури. |
Перше питання життя й боротьба вже розв’язали. Тепер стоїть інше
питання. Це нове питання ставить перед новими робітничо - селян- :
ськими письменниками нове завдання: як саме вони повинні ста- ;
витися до попереднього літературного майна. Проблема „старе
й нове" єдині одно з чергових питань. Воно стоїть і в літературі ;
російській і в літературі українській, воно частково входить і ДО
складу питання про шляхи розвитку української культури взагалі. |
Останні тези ЦК КП(б)У на це. відповідають:
■ І
„Партія стоїть за широке використовування в новому будуванні
української соціялістичної культури всіх вартостей всесвітнь >
культури, за ії якнайрішучіший розрив з традицією провінціям
обмеженості! та рабського притакування"
чає її лІіШюЦпП0ВЄ завдання> прийняте ЦК нашої парти, визн* ,
тяаєг Л Н1Ю В цьому в1Дношенні. Досить галушок, варени
таоськоШпІ0^ ПролеткУльтівського обмеження нової про
|
тарської культури лише тими питаннями, що виникають на п Р

^Х щаблях розвитку пролетарської культури; досить обмеження

до форми та стилю; досить усяких ілюзій, буцімто нова пооле
тарська культура може, як легендарний пелікан, годувати своє
майбутнє лише силами нервів та мозку сучасного покоління. Кому
ністична партія, ведучи пролетар і ят до керування всіма найщнршими працюючими масами країни для будування нової соція
лістичної культури, провела Жовтень для того, щоб утворити нову
культуру, провела Жовтень для того, щоб утворити нову культуру
на тлі всіх попередніх завоювань при їх використанні.
Новозбудована пролетаріятом соціялістична культура, а зна
чить і література, зрозуміло, діялектично заперечує право на
життя всьому минулому, в тім числі й минулій літературі. Але
це є шлях діялектичпий. Нова пролетарська література позба
вляє минуле право на існування, але не тому, що проходить повз
факт існування минулого, а тому, що на тлі того існування, вико
ристовуючи всі здобутки, витворює нове, що його зґруитовано
на всіх раніш досягнених вартостях, своєю внутрішньою силою
та значністю позбавляє цінносте всі попередні досягнення. Нехай
із жагою творчости наші українські письменники жадібними ру
ками беруть усе, що варто з досягнень цілої всесвітньої культури!
Хай вони попередню культуру людськосте переберуть і пере
творять на користь пролетаріятові й у близькому розумінні його
інтересів і в найширшому розумінні інтересів будування нової
соціялістичної культури!
Але треба зауважити окрему рису цього питання. В яке від
ношення стає нова українська пролетарська література не до ро
сійської літератури „взагалі", а до старої російської літератури?
Це питання не одно з найменших в сучасному житті нової україн
ської літератури.
До Жовтневої революції нова українська література, по
чавши з кінця XVIII віку, має три щаблі свого розвитку. На пер
шому щаблі, підчас котляревщини, гулаківщини - артемівщини
тощо, українська література була лише провінціяльною літе
ратурою, додатковою до російської; це була література гопака,
горілки, дяка й куми. Передові сили українського суспільства
переходили тоді до російської літератури й там працювали. На
приклад, Гоголь відзначає свій зв’язок з українською дійсністю
лише епіграфами в „Сорочинському ярмаркові . Цього характеру
українська література не позбулася навіть за Шевченка, куліша,
Марка Вовчка й інших; спроби творити свою літературу ще ту
не офарблюють цілого життя українського 5усП1ЛЬС?т^«їигі ним
Другий період — це період Франківськии, коли у <Р
<
піємонтом стала Галичина, коли у Львові утворив
р
Української культури, де вона творила свої власні шля
витку, не маючи за собою державної влади, маючи, у Р
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КТЛ: росЇЇсь" У літературу, була для неї дру, оряХ^
вала‘я пітеоатурою, то лише в другому, можна сказав До4
К0ВТи ПЄРІ0Ш українська література, змогла стати ’Ль»ів.
В чому було безсилля української літерат
сВої
тому шо вона хотіла орієнтуватися на власні сили свогощапч« в
У’тХ шо вона, орієнтуючись на них, могла знайти ДЛя Р(Ч
Розвитку лише невеличкі гуртки, як то було з Франком? ІСВ',!'°
більша я,< то було з більшістю українських письменників”’,^
ґр^було селянство, а іноді невеликі інтелігентні др’ібї
буржУазві. кперіод української літератури починається напеп
додні революції 1905 року й остаточно визначається Жовтневі
революцією. Це доба будування самостійної української
тури, але підтриманої силою пролетарку. Я не маю тепер мож
ливосте давати характеристику розвиткові української культуон і
з цього погляду. Мене тепер вона цікавить лише з того погляду І
в якому співвідношенні стояла й стоїть українська література
до російської.
Треба зазначити лише одно зараз: до періоду збудування
української культури в нових умовинах, утворених Жовтневою
революцією, українська література перейшла — беручи взагалі—
не з-під впливу російської культури й літератури, ні на її тлі,
а з періоду відмежування себе від неї, з львівської доби творення
української літератури, навіть поза межами терену впливу ро
сійської літератури. Треба зазначити, що російська література
хоч і досить впливала на розвиток української літератури перед
останнього періоду, але лише поруч із іншими літературами й
культурами. На нову українську літературу з 900 - х років нова
тогочасна російська література впливала, зрозуміло, сильно,
але стара дотодішня російська література впливала іноді, може,
навіть у меншому розмірі, аніж літератури інших всесвітніх кульолп’ К°ли ® Указати точніше, то література російська з 80 - х до
900 -х років мала на українську літературу лише той вплив,
що українська література від неї відмежувалася й цілковито орієн
тувалася на^Львів. Найбільший виразник впливів російської
літератури 80-х років на Україні, Щоголів, з його „СлобомрнптрКпппП°ЄЗІЄЮ ’ н' В'ЯКОМУ Разі цього факту не змінює. Тим
літератипя И?оЛа На улра‘нськУ літературу попередня Р0С1ИСЬ

тЛга’Лі ЦеРТ™ Т„атура Турге,,ею'

зробити деякі висновки

треоа ВИЗНа™’

Щ

новоГ°пполетяп?к ™ ТЄПЄр порУшуємо питання про буДУваНІ^ ;
культурні піннпг^01 культУри> перед нами стоїть питання,
і
культурні щнності сучасна украпїська культура повинна «аТІ і
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сійська література виводить її із старої російської культури бО-х-І
80 - х років. Це питання немале. Це питання про історичне коріння
визвольного руху на Україні або, краще сказати, про їхню тотож
ність із струменями визвольногорухув цілій тодішній Росії. Оскільки
я зазначив вище, перенесення центру українського мистецтва
на терен Австрії означувало так окремі шляхи не лише літератур
ного, але взагалі революційного руху українського. Я відзначив
величезний вплив і російського революційного руху на револю
ційні струмені на Україні й величезний вплив російської літера
тури на українську літературу наприкінці 70 - х і в середині
80-х років; однак ми не можемо фактично визнати першенського
значіння впливу російської літератури на українську літературу.
Треба зазначити, що нова українська література своє літе
ратурне коріння має у своїй власній попередній історії, хоча
російська література мала лише один хоча в один із періодів і дуже
великий вплив на українську літературу поруч із іншими впливами.
Тепер перед новими українськими письменниками стара ро
сійська література стає не як література, що її безпосереднім спад
коємцем є українська література поруч з російською в такому ж
розмірі й у такому ж сенсі, але лише як одна з літератур, що має
всесвітнє значіння й що з неї, як і з інших українська література
може взяти багато великих і значних літературних вартостей.
Вернімось однак до тов. Романовського. Він у своїй статті
про шляхи української культури ставить питання: »Чц була
й чи є тепер російська культура гегемоном на Україні?" Тов.
Романовський відповідає, заперечуючи тов. Хвильовому: «Хто
був господарем? Може, були Короленко чи Гліб Успенський.
Були, правда, і господарі. Це ті, хто обслуговував господарську
клясу. Але хіба чимало було в російській літературі імен, що^від
дали себе визвольній боротьбі за вільну Україну? В тім то и по
лягає помилка Хвильового, що він підходить до російськоїі лі “
ратури без жодної клясової соціяльної аналізи. Ну,, а су
Р
сійська література чи може бути господарем на Укр і
Р’
Смішно! Хто претендує бути господарем. Серафімо . ,
ський, Гладков, Лебединський чи Пантелеймон Р
•
що й претендують, але ці покищо мовчать. Ьолтьс •
Які думки у Пантелеймона Романова чи У^ея0^с^°Ганов1ЦО, я не знаю, але візьмім, як факт, твердж
література
СЬКОГО, ЩО Є такі суб’єкти, ЩО ХОТІЛИ б,
Рукраїні, й що вони
и культура були господарем чи гегемоном <
Р
лише тому ЦЬОГО не ВИСЛОВЛЮЮТЬ, бо
•
має відН0розгля у
'глрР романовськии, виявили ми, що
Шення до таких думок сам тов. Ром:знов к а
ій точці 30ру,
Він, хоча й би сам ідейно того не хотів, стопь
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летарської кул^УР'^ ДОКЛадніше. Чому тов. Романовск
Ллє розбері
Енської культури, не лише гОВОпКі’й> г0
ворячи про ШЛЯ
Р
ШЛЯХОМ допомоги й я
Пой

жають переводити лінію партії, але в своїх статтях
V
припускають призвуки запліснілого, замшаного - старого’’ Р&3

ЩО українська культура для свого розвитку повинна ’
±товувати все корисне, що є в старій російській літеро.
КТшо В російській Літературі взагалі є багато копи?Р1 ?
Хі інших всесвітніх Літературах? Чи він годен поставити^0ОТ Відношенні.російську культуру в Один шерег 3 УСІМа ; ВЦЬО.
всУесвітніми культурами, чи він претендує на те, щоб РотеМи
культура в цьому відношенні мала якесь першенство? д0/7
поставити це питання, щоб бачити хибність підходу тов.
новського.
Тези ЦК КП(б)У ЩОДО шляхів розвитку української куль. І
тури говорять:
„Партія одстоює широке використовування в будуванні
української соціалістичної культури всіх вартостей всесвітньої
культури “^Центральний Комітет партії ніде, ні разу, ні жодним
словом не говорить про те, буцім то російська культура повинна
стати джерелом для розвинення української культури насамперед
повинна стати передумовою для неї, маючи пріоритет, що укра
їнські письменники повинні до досягнень російської культури тяг
нутись насамперед, перед усіма, як до свого рідного кубла. Пле
нум ЦК КП(б)У у відношенні до значіння її для розвитку україн
ської культури, бере російську літературу, як один із струменів
загальної всесвітньої літератури. ЦК партії ставить українській
літературі завдання — використовувати її досягнення, перетво
рювати її цінності, тому що вони є духовні, ідейні, культурні вар
тості взагалі, а тов. Романовський радить українській літературі
фактично брати за джерело російську літературу, фактично тому,
що це — російська література, яка мала перед тим у поперед- ;
ньому історичному часі вплив на українську літературу.
Так знову й знову в інших формах, в інших модифікаціях,
іноді навіть у марксистській, іноді навіть майже в ленінській
постаті перед нами з’являються старі претенсії, засновані на
рунті теорії боротьби двох культур. Чи не те ж саме ми бачимо,
В КИЙ31’. ВІДОМОГО російського письменника А. ВойтоавтопX 7” СТ°Р1Я Р°сійсь,<ої культури XIX і XX віків , Де
ноХ пп
СОГОМУ підряд із Кольцовим та Нікітиним,біДЯ постяниНа РОС1ЙСЬКОЇ літератури також і Шевченка.

І
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У -шх

Крапка

Коли б можна було поставити крапку на всіх цих супеоечках, що Раз " У ” Раз постають перед партією! Однак треба зазна
чити: такі прояви життя йдуть двома шляхами. З одного боку
партія виявляє потреби життя, виясняє співвідношення кляс між
собою, опреділює завдання пролетаріяту на цілому протязі істо
ричного періоду і, від моменту до моменту, йде далі, крок за кроком
Тут можна завбачити безпереривну лінію від дожовтневих часів
через 1917-— 18 та інші роки аж до сучасного моменту. Коротку
характеристику цього розвитку партія дає нам і в останній резо
люції пленуму ЦК КП(б)У про підсумки українізації. Партія
не боїться критикувати себе. Пролетаріят ніколи не може стояти
й не стоїть на тому шляхові, щоб завуалювати свої помилки й на
віть помилки свого аванґарду — комуністичної партії. Ця завжди
самокритика є одна з засад пролетарської самодіяльносте.
КП(б)У не стояла б на височині всіх історичних завдань пролета
ріяту України, коли б вона не стала на такий шлях самокритики.
Коли партія хоче взяти на свої рамена дійсно всі історичні завдання,
що їх поставив перед нами історичний розвиток нашої країни, то
вона не може не критикувати, вона повинна критикувати попередні
помилки своїх робітників і своїх керівників. Цілий окремий пакт
одведено в тезах ЦК КП(б)У попереднім помилкам, що існували
в нашій партії.
Теза говорить: „Специфічні умовини історичного розвитку
України, що викликали русифікацію українського міста й біль
шої частини пролетаріяту — з одного боку, а з другого боку —
запекла боротьба з контр - революцією, що на чолі її стояли укра
їнські соціяль-шовіністичні партії, наявність у деяких товаришів,
що керували нашою партією на Україні в перші, часи громадян
ської війни, люксембурґіянських поглядів на національне питан
ня,— все це довело до того, що вся партійна організація спочатку
не дооцінювала значіння національного питання в. революційній
боротьбі на Україні, а деякі товариші доходили навіть до невизнавання самостійного існування української нації. Звідси виникало
нерозуміння ленінського розрішення національного питання, не
дооцінювання значіння української мови й розвитку УкРаінс^ .
культури, яко могутнього засобу культурного шднесення
’
як знаряддя закріплення змички робітництва із селянств
конечно потрібної умови для будування сощялізму .
Далі ЦК КП(б)У так характеризує Дальшии
РПОмилок)
„Тоді Ж (після відмови партії від вищезазна
енінсьКа
на арену з’явилася неправильна, немарксисгськ
.
{ /при
теорія боротьби двох культур — української
р
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допомозі "Р«“е“„?у характеризують дальший тяг рок“«Йик!'
далі тези
українського національного Пи°? НаЇЇ
"ларТІ- Гми цей пр?«ес самі знаємо, бо були його сїїву^я^
Укра1”’ЇЇ труднощами партія крок за кроком п0СуВаЇЇ"4"1’
З великі.ми Р5д
• ння національного питання ЇЇ1 все
Г' "а їїїїенні проходило за другим і вимагало ще ЇЇЇЇаїЇЇ
°ДН0 ЇЇ6 І переходжено до другої, нові й нові ускЇЇЇЇОг«.'
ВІДЇЇЇЇялибна цьому шляхові. Однак же можна, беручі ЇЇ6’1"”
їілий тяг розвинення партії, побачити цілу безпере^,
п їїеотої практичної й принципової роботи в Цій галузі
Однак же поруч із тим можна зазначити ще и другу харащ.Рпн
оису Поруч із цим розвиненням і принциповим розумінням Паїїї
Ленінового погляду на національне питання та. його праД
поставлення, як практичне завдання, праці в цій галузі, ПепР
партією чи, можна це ліпше сказати, ззаду партії завжди стоїть
деяка сила, що її відтягає назад.
В кінці 1917 і на початку 1918 року на перешкоді правильному
переведенню ленінського погляду на національне питання на Укра
їні стояли залишки старих дореволюційних, призвичаєних
царатом і буржуазією, дореволюційною пануючою клясою, залишки
поглядів і думок, що відмовляли українській нації самостійного
права на існування, а не лише на розвинення, що рахували за не
можливе саму постановку питання про українську робітничо селянську державність і т. д., і т. п.
В 1919 році, коли ті попередні помилкові погляди були жит
тям переборені, на перешкоді переведенню партійної лінії в націо
нальному питанні стояла низка інших помилкових поглядів, що
тягнулися довго, що їх було понищено лише грудневою резолю
цією комуністичної партії в 1919 році й відомим листом Леніна
„До українських робітників та селян". А далі постала лебедівська
теорія боротьби двох культур, і далі сумніви відносно україніза
ції й т. д., і т. п. Знову й знову після кожного принципового рі
шення цілої партії, після нового, переведеного за вказівками партії
кроку, в цьому відношенні перед партією ставали на перешкоді
‘ Деякі погляди товаришів, що були „майже згідні “ з лінією партії,
але додавали до неї дещо й у дечому не погоджувались з рішенням
парти або визнавали їх цілком, а на практиці придавали їм зовсім
інше, іноді протилежне значіння

І ньому українська культура мусить і повинна стояти до Гнших
культур, а насамперед до російської, намітила загальні риси й віхи
. розвитку В переведенні великої та вдячної суспільної, ПОЛІТИЧНОЇ
Й культурної’ роботи.
І от Підчас тієї дискусії було на сторінках одного з наших часо
писів умішено статтю, яка, крім того,, що вона давала багато хоро
шого, носить іще окремі риси, окремі признаки старого, вже пар
тією позбутого. Пройшло вже багато часу після пленуму ЦК КП(б)У
й після надрукування його резолюцій про шляхи розвитку україн
ської культури. Зайвим було б шукати тепер на сторінках наших
часописів статті того ж самого т. Романовського, в яких би він
тепер, після дискусії, після обговорення на пленумі ЦК КП(б)У
й після надрукування його резолюцій і тез, спростовував ці свої
помилкові погляди й висловлювався за лінію партії так, як К
партією прийнято, без своїх окремих додатків, без своїх особливих
зауважень, що в дійсності перетворюють ліній) партії, роблять
її іншою, аніж та, яку партія прийняла.
Ні. Тов. Романовські гадають, що вони не лише тримають пар
тійну лінію й її підтримують, але що вони її цілковито й повністю
представляють і тому на відповідальність партії накидують тягар
помилок окремихтоваришів, тягнуть до партійного багажу помилкові
погляди, що свідчать про те, що деякі товариші не позбулися старих
залишків позбутих партією поглядів. О, як би то хотілося поста
вити на цьому крапку! Однак це неможливо. Процес консоліду
вання партійних поглядів — це не є пряма лінія, це є боротьба. Знову й знову на комуністичну партію впливає околичність тих
суспільних кіл, що є сумежними з робітництвом, що йдуть за ним,
але приносять до його багажу й свої власні погляди, цебто зде
більшого залишки старих буржуазних і поміщицьких впливів
Не досить проголосити партійну резолюцію, треба ще за неї
боротися, треба відмежувати партійну лінію від усіх буржуазних
та дрібнобуржуазних впливів, від усього залишку старого, поси
вілого, замшаного старого.
М. Скрипник
{До теорії боротьби двох культур.—
ДВУ, 1928, ст. 33 — 53).
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Деяке піднесення українського шовінізму після розгп
що його він зазнав у роки революції, виявилося на початку 192?"
в звя’зку із зростом української буржуазії та куркульст
в місті й на селі, що відбилося і на ідеологічному фронті. ..'ва
Ва
Підголоском цих шарів, які покладають свої надії на Реставрацію
буржуазної влади на Україні силами збройного
чужоземного
імперіялізму, мимоволі виявив себе письменник і критик
член
партії М. Хвильовий з його проповіддю орієнтації на залід
захід україн
украй 
Лг" все
„__ одно,
ської культури, що зростає, на „психологічну Европу",
буржуазну чи пролетарську, і під гаслом „геть від Москви;
Забувши про пролетаріят, про нашу соціял і стичну державу,
про комуністичну партію, Хвильовий характеризував розвиток
національної культури так, як це можна робити в суто буржуаз
ній країні й по - буржуазному.
„Чому українська інтелігенція не хоче орієнтуватися на
російське мистецтво? Тому що на книжному ринкові вона
стикається з російським крамом".
Далі він каже:
„Москва сьогодні є центр всесоюзного міщанства, що в ньому
як всесвітній оаз, пролетарські заводи, Комінтерн і ВКП.„Коли
на Україні і, зокрема, в центрі її ви чули тільки „товариш", там
вже давно перейшли з „граждан і на" на „господіна". Москва має
міцні традиції, які глибоко входять у міщанство, Москва як
Москва (навіть Росія без Сибіру) по суті не бачила Жовтневої
революції, її героїчної боротьби".
Партія дала рішучу відсіч цій абсолютно непартійній, ворожіи пролетаріятові ідеології.
, .
На захист М. Хвильового виступив т. Шумський. Не 0 ®
жуючись солідарністю із західньо - європейською °Рієн^лЦвін
М. Хвильового, т. Шумський, не здаючи собі справи з того, Ш°
пЛИ,РоаЗНИК0М натискУ чужої дрібнобуржуазної стихії.на парт
Ті ЧаАіВ™аГаТИ ламання старих партійних кадрів — к.‘сТЯІ„нТира;^' ™РЯДКуВаННЯ стаР°ннім антипартійним і навіть ант Р
дянським впливам призвело т. Шумського до того, щоб обвину

1

М ) -І і

11

'. > \

5

•’

:<] ■

ґІ і

11 і

І НіІ 8 Vг 1ш
в 9Іі ІІ
'■ й й
’

і

■

і І ■. і‘Г

І

$

?

Іі

•І
Ні

' 'ІЖ?
;

■■

І

Г ■•

В

г і :

. и .

' і
і-|^-І;
'
і

І

'В
е 1$

. м. уЖII

я

'

=

■
:

>
;
і
§

чення В зрадництві, ренеґатстві, малоросійщині, з звичайно ви
ступали українські контр революціонери проти українців
комуністів - він став повторювати щодо тих членів партії які
твердо провадили партійну лінію. Щодо пролетаріяту, Шумський
несвідомо висловлюючи вимоги й говорячи мовою отих самих
шовіністичних кіл, пропонував ряд таких заходів, що якби їх
було проведено в життя, нічого іншого не означали б, крім приму
сової українізації руських робітників. Саму українізацію радян
ського й партійного апарату Шумський пропонував провадити
таким чином, який зумовив би відрив од руської частини пролета
ріяту, що відогравала й навіть відограє на Україні і всередині
нашої партії дуже значну ролю.
Тов. Шумський не хотів бачити тих серйозних досягнень, які
ми маємо за останні роки в справі українізації. Візьмемо,’ на
приклад, питання про українізацію партії. Ми маємо тут великі
наслідки. Ми висунули.значні кадри українців в партії, ми зміц
нили ці кадри. Ось діяграма (тов. Каганович демонструє діяграму, що показує, як рік - у - рік підвищувався процент україн
ців в КП(б)У, досягаючи 1926 року 49°/0, а у 1927 — 51,8%).
Чи можемо ми цим обмежитися: Ні, ні в якому разі. Потрібна
вперта дальша робота в справі українізації держапарату й особливо
треба перенести центр ваги на якість українізації. Справа не лише
в мові, не лише в тому, щоб вміти говорити. Суть справи полягає
в тому, щоб щільно підійти до побуту українських трудящих мас,
до культури, зацікавитися цим процесом, що тут відбувається.
Треба втягувати нові кадри, піднімати нові шари. Ми багато зро
били для національних меншостей, для євреїв, поляків, німців,
але в нас ще багато дефектів. З цього погляду треба діяти в цьому
напрямі, щоб ще більше поглибити роботу серед національних мен
шостей, втягуючи руський пролетаріят і руське селянство в загаль
ний процес української державносте. Треба рішуче боротися всіма
засобами проти примусової українізації, непомітного темпу її
т. ін. Рішуче здійснюючи всі ці позитивні заходи, партія зуміє
ще з більшою силою, ще з більшим правом давати рішучу від
січ кожному ухилові — й великоросійському, й українському.
(Оплески).
г
,
Спроби Шумського об’єднати декого навколо себе, щоб проти
ставити Центральному Комітетові партії скінчились жалюгідним
фіяско. Вся партія одноголосно, крім парочки літераторів, ухвали
ла позицію ЦК і засудила ухил Шумського. Після цього буде
зроблено спробу перенести боротьбу на територію братньої нам
комуністичної партії Західньої України, де ухилістські погляди
Шумського зустріли підтримку серед частини верхівки К
.
ЦК КПЗУ у своїй заяві до Виконкому Комінтерну з ясував
суть націоналістичного ухилу Шумського, який „поляга^:
1) у недооціненні й нерозумінні ролі робітничої кляси и кому
ністичної партії у вирішенні національного питання на <р
34*
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2) в суто бюрократичному націоналістичному
П*ДХ°ДІ Пл
тих форм приєднання неукраїнської частини робітник
Україні до української культури, в розумінні форСуВаи •темпу, що практично переходить у вимогу примусово V
вати руських та інших робітників;
3) у певному зневір’ї в сили і здібності нашої партії
національну політику на Україні, ^що призводить
питання про ламання наших партійних кадрів; в
пораженських настроях щодо нашого соціял і стичного ’
4) в систематичному намаганні підірвати довір’я
партійних кадрів, зокрема, до руських товаришів і А° 0сНОВНйу
тих, що прибувають на Україну з інших союзних особ
РЄ( ^о
РЄСПУб4
5) у цілком перекрученому уявленні про нашу партію
Я.К Про
НОСІЯ РОСІЙСЬКОГО шовінізму, ЯКИЙ ніби гнобить комуніст^
українців;
18‘
6) у злісному цькуванні українських товаришів, які ппой
Прово*
дять правильну партійну лінію, що їх кваліфікується, як зрадників
ренеґатів, „презрених малоросов" і т. інше;
<в»
7) певній підтримці проповідування орієнтації української
культури на капіталістичну Европу в противагу Москві.
Чим пояснюється те, що націоналістичний ухил Шумськбго
що є явний продукт буржуазного впливу, зустрів співчуття де
яких елементів керівничої верхівки КПЗУ. Справа в тому, що
відносна економічна й політична стабілізація капіталізму в Польщі
утворює серед української буржуазії Західньої України прагнення
угоди з фашизмом, який, у свою чергу, кидає українській буржуазії дрібні подачки. В наслідок цього, ми маємо перехід до
польської орієнтації буржуазної організації на Західній Україні —’УНДО (Українське Національно - Демократичне Об’єднання),
Угодовський настрій передається дрібній буржуазії а через неї
і тим елементам комуністичної партії, які не втратили зв’язку з
дрібною буржуазією.
Ми боремося не з особами, ми боремося із шкідливою ідеолоТІЄЮ.

Намагання показати справу так, ніби Шумський пішов з особистих мотивів, не витримує ніякої критики. Завтра, якщо Шум*
ський змінить свою політику, стане на шлях лінії партії, хай
повернеться на Україну, хай працює на користь партії і ,пРояе
таріяту. Нова резолюція Комінтерну, вищого органу світов
пролетарського руху, дала належну оцінку цьому ухилові/Не в
жаючи на різний підхід, не вважаючи на різні полюси,
українського шовінізму, великоруського Зінов’єва, Ваганян
і ухил Шумського, мають східність, бо корінь у них один, н
дрібнобуржуазний міщанський націоналізм.
.итроИа. Міщанинові, дрібнобуржуа, тяжко піднестись на 1Н ннЯ
щональну світову височінь,' в розумінні національного пи^основне падіння .Зінов’єва, Ваганяна, Ларіна, ШУмсЬ
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Хвильового в національному питанні полягає в тім що вони пр
рестають бути інтернаціоналістами в національному питанні пГ
рестають розуміти все велике значіння, зокрема, українського
питання, що на V конгресі Комінтерну знайшло своє виявлення
у відомій, дуже важливій резолюції, де визнається особливо
важливе значіння українського питання для найближчих країн —
Чехословаччини, Польщі, Румунії і розвитку революційного руху
в цих країнах. Саме тому Комінтерн рішуче засудив обидва ці
ухили, тим більше, що ухил так званого шумськизму, в чому
Шумський винен не тому, що він теоретично обґрунтовував якесь
нове вчення, а тому, що він просто став безвільним рупором
дрібнобуржуазних, ворожих пролетаріятові сил, що не завойову
вав навіть незначної кількосте прихильників на Україні, злочинно
переніс свою роботу в комуністичну партію Західньої України,
молоду ще, рівняючи до нас, не досить загартовану по - ленін
ському.
Але ми певні, що за правильного проведення національної
політики ми зуміємо не тільки дати собі раду з внутрішнім завдан
ням, але зуміємо допомогти і нашим братам Західньої України,
Прикарпаття, Буковини, Басарабії.
Наша партія ВКЩб) є одна з основних баз світової проле
тарської революції. КП(б)У — найближчий помічник ВКП(б) і
Комінтерну в справі революціонізування тих мільйонів ‘трудящих
мас, що перебувають під гнітом Польщі в Галичині, Західній
Україні, під гнітом Румунії в Буковині, під гнітом Чехословач
чини в Прикарпатті.
ЦК нашої партії п іддержує і піддержував братерський
зв'язок з цими партіями, допомагає їм і допомагатиме. Особливо,
в першу чергу, це стосується товаришів із Західньої України.
У нас були з ними деякі незгоди у зв’язку з шумськизмом. Вони ще
не досить міцно стоять на ногах, вони потребують ще серйозної
ідеологічної роботи. Ми сподіваємося, ми певні того, що наша
братня партія Західньої України зуміє виправити свої помилки,
зуміє піти в ногу з КП(б)У.
Пілсудський тепер у свойому підготуванні
до війни з нами
V''*./ —.......... г^поступки українській
намагається зробити маневр і йде на деякі
деякі поступки
українській
буржуазії та глитайським колам.
_
і в~ роботі,
щоб
Потрібна особливо витривалість і зусилля
гпілсудчикам
ошукати
зберегти керівництво масами й не дати пілсудчикам ошукати ці
ці
маси. А це можна зробити лише за твердої ленінської політики.
Борючись з ухилами в наших лавах, ми•• зміцнюємо
зміцнюємо міжнародні
М.1ЖН^АІ ’
позиції пролетарської революції й зміцнюємо та підсил
пролетаріят у нашій країні. (Оплески).
.
Ми знаємо, що там труднощів багато, але ми
,
‘
брати — робітники й селяни — під ПРОВОДО“ІИІ 'ківУі капітапартії, не зважаючи на знущання панів га
. цього.
лістів, зуміють справитися з завданням визволе
Д
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гніту за нашим прикладом. Звичайно, і В Західній
у Тараса Бульби; знайдеться
Андрій
_ _ свій
___ --*^-*>^ * ** і що за і

,аНи-«
"зрадив
-...^■
.. ,я“77вй’т\г
\
:і продався. Але ми
за1 і-.гарну,
Д°брУй г„н.. Тараса
Бульби,
що, коли йоп
що
є іі Остап,
Остап, другий
ЯРУГИ» син
си Тараса
я Бульби,
д0 , стійко,
ін ті
кр. ^и а ,
майданіуВаршав , н
и„ І батьк0 иого> Тарас Бульба нув^
„Батьку,
ти,’цЧчи“ чуєш
ти".
І батько
його, РадянськауЛ>
Батьку, де
Де ти
иїку
“. Так
скажемо
Суголосно:
„Чую, УСсиикУ
кпнкнр
. и_„і0ми,
„ Ми відповіад'< а а,

■ ^5н*г І

коли нас
т/ппм
ча/' покличе
ппчпми Остап і крикне: „Чуєш?"
„чуємо, чуємо". (Бурхливі оплески).

\,рдо.

I;

Л. Каганові^
(Газ. „Комуніст", ч. 271 (2356),
27. листопада 1927 р. стор. 2)

УКРАЇНІЗАЦІЯ Й ЗАВДАННЯ КП(б)У

І

■ : 1 .|||

Я

І

11 ЙІ І

*

■■

> 4 ■■

ІН: (■'

|

І Рі Н
■ 11і
Ші

І

ІРІ’■"’■ ї'

' У

? -і

ШШ;

даш

• .4 !?:■
• V. Л -■;

і ШцГ
■

й|
І рч
ні
1

І. І’Н

X* Т .

' ■

]■

< г і

ГР' І
5 :■ Й'
Л
V V

и; В'Г; і;
Г ■■

і

■
В!

*

—'

534

Переходжу до справ будівництва української радянської куль
тури. Я вважаю за потрібне звернути особливу увагу на ці справи
бо розвиток української культури, підсилення темпу українізації
не є вузькопрактична справа, ізольована від наших основних за
вдань, а є один із складових елементів соціялістичного будівництва.
Саме з цього погляду партія розглядає справи українізації. Черезщо наша партія обстоює якнайбільший розвиток української
культури? Через те обстоює, що будувати соціялізм — це означає
культурно підносити, практично втягати в соціялістичне будів
ництво мільйони робітників і селян. Через те обстоює, що в нас
половина робітників українці (правда, деяка частина їх зруси
фікована), переважна більшість селянства українці, отже, форми
української радянської культури найкраще забезпечують полі
тичне й культурне піднесення основної маси селянства та робіт- .
ничої кляси. Робітнича кляса й наша партія не тільки не заінте
ресовані в будь-якому національному гніті, а навпаки—ми
проти всякого пригнічування одної національности від другої, ми
за такі взаємини між національностями, що найбільше сприяють
розвиткові національної радянської культури, тобто соціялістичному будівництву.
Треба здати собі цілком ясно справу з того, що роз’вязати за
вдання, які стоять перед нами на Україні, зовсім не можна без
будівництва й зростання української радянської культури. І на
впаки, зростання української культури передбачає зростання всього
нашого соціялістичного будівництва.
Ми, комуністи й уся робітнича кляса, до якої б націонали?
ности не належали, заінтересовані в тому, щоб усі можливості для
розвитку будівництва соціялізму в нашій країні всяким способом
використати. А що українська культура, її зростання є один із
наймогутніших засобів, підойм цього будівництва, то ми твердо
провадимо лінію партії на розвиток української культуриНаша
партія й робітнича кляса є проводир і організатор української
пролетарської держави. Це означає, що партія й пролетаріят к рують і відповідають за все соціялістичне будівництво Украї *
зокрема й за культурне будівництво. Підсилити в ньому уч
,
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Українську радянську культуру — в робітничі маси

До старої суперечки про форсований розвиток УКР*О сйлою
думаю, тепер повертатися не варто. Те, що ми не мо
^ай
українізувати робітничу клясу, мені здається, цілком ^аВйН)
справа, товариші, вже не в цьому. Під впливом загальн
... —
самій
Р2' І
у наслідок тої великої роботи, яку зробила партія,
д)Кують
бітничій клясі спостерігаємо такі процеси, які цілком адЯнсі-/ЛІ
правильність лінії партії в будівництві української^- •
:ої.кУл1,; |
культури. Процес опанування української мови, украї

; -І |

4’

Ш ■' ■¥:Ь
•Г

керівництво партії й робітничої кляси —- це наше актУа.
Ьц£
вдання.
культури, зокрема ,
ЧС За' І
1Коли
........ми кажемо про урозвиток
--------- --------Україг
то деякі товариші гадають, що мова йде тільки 'і
- . - таке------------------- -[ Г1РО
тературу. Звісно,
тлумачення
неправдиве. Худ
' " хУдо44°'’
є 'найважливіший елемент культури, але будів4і4г4'ІТе41і3' І
ЦИМ не обмежується, воно обіймає всі
ВСІ ділянки
ДІЛЯНКИ ЖИТТЯ
5
з виробництва й кінчаючи побутом. Це величезне й трудар
і
це справа не тільки мови. Але треба сказати, щ0 деякі ав?ання І
ставляться до української мови, як до справи потрібНоуР^’Тннкц І
стих випадках, а ось у побуті наших робітників українок Ур0411' '
дуже мало прищеплюється. Я думаю, що тепер основне гт М°Ва ’
ми повинні поставити,—це заведення до вжитку українські’ЯКе І
На зборах, засіданнях, зустрічаючись із товаришами, розл?1^811, І
українською мовою. Цим ми швидше посунемо українізані ЗДте
нуємо українську культуру.
'
ц ю» °па- |
Товариші, для будівництва української культури потпіб •
тільки українські письменники, а й українські інженери хеН1‘НЄ ‘
техніки й інші. А їх ми маємо тимчасом іще дуже мало -ПИКИ’ ’
РСФРР ми з цього погляду перебуваємо в гірших обставинах ‘
З частиною російської технічної інтелігенції, яка вороже ставиться
до нашої національної політики, нам не по дорозі. Отже, щез біль '■
шою енергією треба взятися до готування нових кадрів фахівців
на всіх ділянках соціялістичного будівництва. Ми й на цій ділянці =
своєї роботи не можемо й не повинні відставати.
Безперечно, товариші, що ми тепер у ділянці будівництва
української радянської культури й українізації маємо найсерйоз- ї
ніші досягнення. Я на Україні працював більше як б років тому '
і повинен сказати, що за ці роки (строк, звісно, великий на наші |
часи)- ми далеко пішли вперед. Величезні досягнення є в царині ;
української літератури, утворення кадрів українських письменників, нових кадрів українських робітників, українізації партії і
тощо. Але коли виходити з завдань, що стоять перед нами, то р
ці досягнення очевидно зовсім малі. Фундамент закладено добрии, і
міцний. І тепер на базі наших досягнень треба багато швидше |
поступати вперед.
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важливо відзначити, робітників основних пролетарсьвдх^е^
(Донбас) де особливо сильна була русифікація. Це ствердіють
численні факти. Ось, наприклад, наслідки розмов групи товаришів
13 робітниками - металістами и гірниками в Артемівській <=
про те, як вони ставляться до українізації. Розмовляли з 84 людьми
і розмовляли з кожним окремо, на кватирі. Що виявили ні ппч*
мови?—'49 чоловіка з 84 - х розуміє українську мову добое’
14 кепсько, читає українською мовою—35, пише —19 розмо
вляє —’ 18, розмовляє кепсько — 2. Українські газети передплачує
18 чоловіка, читає журнали й книжки — 24. На запитання, як
вони ставляться до українізації, 59 чоловіка заявили, що конче
треба організувати для дорослих робітників гуртки українізації,
14 чоловіка сказали, що треба дати дешевшу українську літера
туру, 6 чоловіка негативно ставиться до українізації й 5 чоловіка
(малописьменні й старі) поставилися до цього пасивно.
Характерні окремі заяви. Робітник тов. Медведів каже: „Пишу
українські вірші, вмію розмовляти українською мовою, але не
розмовляю, якось ніяково". Другий робітник (росіянин, казанник) сказав: „Я старий, але вважаю, що українізацію ми повинні
провадити, особливо треба вчити дітей".
Усі, з ким розмовляли, відзначили, що місцеві профорганізації
не стають на допомогу українізації. Мені здається, що вже тепер
наш партійний й професійний апарат, особливо професійний, ри
зикують відстати від цього щораз ширшого процесу українізації.
Деякі факти свідчать про те, що наша робота з українізації часто
натрапляє на пасивне, а то й неґативне ставлення апаратних ро
бітників.
Кілька слів про нашу видавничу роботу. Я побував за остан
ній час на кількох конференціях і мушу сказати, що на кожній
конференції чув просто зойки з приводу неймовірної дорожнечі
української книжки. Коли ми хочемо успішно провадити україні
зацію, треба дати дешеву літературу. Те, що тираж^української
преси, зокрема газет, дуже збільшується, є чудовий покажчик,
що ми маємо широку базу для дальшого розвитку українізації.
Ось, наприклад, місяць тому в Криворіжжі місцеву газету пере
вели на українську мову. Деякі скептично настроєні товариші
побоювалися за тираж, а на ділі він не тільки не зменшився, а
навіть збільшився на 4.000 примірників.
.
.
Наведені факти свідчать, що наші величезні можливості, щ
до впровадження української мови, української і<УльІУР” Е* Р™1 ‘
ничу масу чимало ще не використовуються. Нам треба
.
• зусиллями добитись в цій роботі багато більших наслідків,’ п;„ия‘
Особливу увагу треба звернути на виховання ново^кп™
на українізацію нашої молоді. У зв’язку з цим по
ПЄрШ0Г0
про роботу комсомолу, про нашу школу. Кол
у30ВСІМ не
ступеня українізовано в основному досить, то цьо
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роботи комсомолує основне наше завдання. ЗдійСНЄи ’ Ч
завдання дасть величезні наслідки.
....
я ЦчГо
Я, товариші, не казатиму про українізацію наших а
Завдання тут цілком ясні, і ми тільки повинні тут свою Ратк
ОСКІЛЬКИ МОЖЛИВО, ПІДСИЛИТИ.

.

Роботу, |

Коріння шовінізму
Кілька
гмлька слів
слш про соціяльне коріння націоналізму —
—
---Соціяльне
коріння націоналізму й націоналістичних
іУ’ Повіці^СТРОЇВ^{
ТПГ<АТ/-ТГГГТ
ттл
ЛЛ".
—
' е
куркуль на селі, дрібна буржуазія й буржуазі р МІСТІ
ПОм/оп^ ^0* г
логи — буржуазна інтелігенція. Звідси г—
ясно,
активізація цих соціяльних сил, пожвавлює
й г то пожвавле'г
націоналістичні'НіНя, І
строї. Націоналізм входить, як складова частина,
зброї, якої вживають наші клясові вороги — куцк’ в арсенал На
■тої‘ |І
куркуль, непман
у своїй боротьбі проти партії й радянської влад
влади. Боротися за
звільнення трудящих з - під впливу буржуазної
’"'"ї ідеології —це
означає, зокрема, боротися проти
всяких
елементів
націоналізму
Наша партія провадить гл’
величезну
роботу
щодо
Інтернаціоналіного виховання робітниківв іі іселян,, за. правильне розв’язання національного питання на Україні. В обставинах
сово ворожих вчинків куркуля й непмана цю пожвавлення клятреба^підсилити, оголосивши нещадну боротьбу ідеологам роботу ____
ПП)
націоналізму,
усім,
хто заважає нам провадити правильну національну політику.
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можна сказати про середню, особливо вищу школу т ’
за3 всяку ц“у’™Х™"
",5*^

Підсилити боротьбу з великодержавним шовінізму
Великодержавний шовінізм має соціяльне коріння в непман- ,
ськім дрібнобуржуазнім і міщанськім оточенні міста та в рештках
старого російського чиновництва. Щодо російської частини інте
лігенції, фахівців, які працюють на Україні, то думаю, що не
помилюсь, коли скажу, що й чимала частина їх негативно ставиться
до українізації. Видатніші фахівці дозволяють собі навіть майже
одверто зневажливо ставитись до цього. Ці люди, які з пошаною і
згинак/ться, скидають кашкета, коли чують німецьку, французьку» |
англійську мову, гнуть кирпу й пиржають, коли доводиться маті
справу з „нікому непотрібною", „мужицькою" мовою. Великод Р [
жавна, шовіністична, русотяпська суть цих людей виявляєг
тут на ввесь зріст. Треба проте сказати, що частина Роеіи
інтелігенції в цій справі стала на наш бік і вже бере акт
участь у будівництві української радянської літератури.
у
Нам треба підсилити свою роботу, притягаючи на свій
справі українізації дуже потрібні нам кадри російської інтелі
{
російських фахівців. Це передбачає, поперше, підсиленн
'
ясної роботи нашої партії, професійних спілок серед ФаХ1
ч

ІШІ

аподруге, треба
пильнішедавати
стежити
за №
всякими проявами вели^державного
шовінізму,
йому
рішучу одсіч. Треба створити таку атмос.Ьепи »’ систематичну й
(а це насамперед завдання профспілок і кепїД"™ Установах
нов), щоб прояви великодержавного шовініХ
В наших Уставиступи проти нашої національної політики лі 0ДВЄрт' чи потайні
стали неможливі.
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Обличчя українського націоналізму

На ділянці українського націоналізму ми насамперед натра
пляємо на зоологічний націоналізм українського куркуля й зв’яза
ної з ним частини інтелігенції.
З першого погляду здавалося б, що українська інтелігенція
цілком повинна допомагати нам, будівникам української держави,
української культури. Адже кожна, хоч трохи об’єктивна, людина
повинна сказати, що ніколи ще протягом усієї історії зростання
української культури й поширення її в масах не відбувалося в
такім широкім маштабі, як тепер. На ділі ж між нами й деякими
елементами української інтелігенції, особливо її верхівки, є деяке,
м’яко висловлюючись, „непорозуміння".
Через що? Через те, може, що ця частина інтелігенції вважає,,
що ми роботу в ділянці розвитку української культури провадимо
дуже повільно? Але ж не можна заперечувати безсумнівних до
сягнень. Я думаю, що справа тут, звісно, не в темпі українізації,
а в соціяльно - клясовім характері тої держави, тої української
культури, яку ми будуємо. Всяка культура, зокрема й наша, має
певний клясовий зміст. І ось деяким елементам української інте
лігенції, симпатії яких не на боці радянської влади, пролетаріяту
й основної маси селянства, не до смаку клясова суть нашої куль
тури, характер усього нашого будівництва. Цим буржуазним „верш
кам" української інтелігенції хотілося б мати таку саму культуру,
як і в першій-ліпшій „порядній" буржуазній країні. Вони уявля
ють собі розвиток України й її культури з певним, цілком бур
жуазним змістом. Чим ближче ці елементи придивляються до нашої
культури, тим далі вони від нас відштовхуються. І зовсім неви
падково симпатії окремих представників націоналістично настро
єної частини інтелігенції тягнуться за кордон, до наших ворогів,
тУДи, де скупчилися недобитки українського контр - революцій
ного руху.
Ви знаєте про такого ідеолога українського націоналізму —
Донцова (мабуть, навіть, певніше — ідеолога українського фа
шизму). я навів його, як приклад, тому, що ідеї Донцова мають
Деяких наслідувачів і тут. Що каже Донцов про націю?
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«Нація, що стремить до свободи й до відгравання своєї ролі в світі, муить раз на все позбутися світогляду звироднілих рас і засвоїти драматичний,
льовий світогляд сильних народів володарів, який уже зачинає прокидатися
на Україні".
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Донцов мріє про міцну націю, яка не тільки рочпп:й пригнічуватиме інші національності. Як Же
собі>е, а
розвиток такої нації? Він каже:
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„Коли запитаються, яка ж кляса буде втілюват
•суджуючи дальший розвиток України, я відповім г-с И1 Ті і
Що наразі';
Не
•більшість нації, себто селянство. Ані шляхта, ’анї
‘
ЯКа та >
’
_
’:і пролета]
•чисельною,
чисельною, ані моральною вагою носіями ідеї українс
""/?Р1ЯТ ані
о
стати не можуть. Село було борцем за цю ідею
ЬКог<
”------від
** 19/7
*€Г1/
Р°ку, нТи-°ВЛаД^Ва
* Р°ку,
Йй тепер повинна спиратися".
«їм Ця

Недобитки української контр - революції, що знайшли
новище за кордоном, згадуючи своє жалюгідне минуле нПристаспробу здійснити свою владу, будують усякі теорії про те шлВАалУ
і рятівник ідей української буржуазної державности є сел Н°СІІІ
(читай „куркуль", бо виразниками цієї частини „селянства^0
•.Донцови).
а є ■
Навряд чи треба доводити, про що мріють добродії Донппп
Вони мріють про те, щоб одірвати основну масу селянстваТ
пролетаріяту, підкорити її керівництву куркульської верхівю
села, скерувати в капіталістичне річище розвитку. Вони чудово
знають, що жодного самостійного шляху розвитку селянства бути
не може. Ці люди знають, що розвиток України в теперішніх обста
винах може йти або лінією диктатури пролетаріяту, коли госпо
дарем є робітнича кляса, яка в спілці з біднотою й середняком
перетворює економіку країни, будує свою культуру, керує всім
політичним, економічним і культурним будівництвом країни, або
Україна буде під п’ятою великої закордонної буржуазії, перетво
риться на справжню кодонію. Інших шляхів нема. Вони свідомо
.вибирають другий шлях, маскуючи його розмовами про селянство,
про селянську демократію. Мріям цих людей про нову владу кур
кульства на Україні й далі зростатиме та міцнішатиме, провадячи
в братній спілці з іншими радянськими республіками соціялістичне
будівництво.
Але вернімося до визначення, що таке нація. Донцова явам
цитував. Тепер прочитаю вам широко відомий серед письменни
цьких кіл запис відомого письменника Косинки в одному літера
турному альбомі:

£

»"П'їїХ^Н^д
Н^ с»“
іншою (як про це мріють російські шовіністи та українські Лш!’

цови), а на вільному співробітництві націй, вільному розвиткові
в ній національної культури.
у повиткові
я вже сказав, що шовіністичні настрої мають певні класові •
0СНОви. Ці настрої прекрасно відбиває частина інтеліґенпґї шй
«плоть від плоті нашого українського куркуля, який серед куп
кулів Різних республік Радянського Союзу є найактивніший най
грамотніший. Одні відверто, другі приховано солідаризуються з
.націоналістичними елементами, що сидять за кордоном і мріють
про владу буржуазії на Україні, про буржуазну культуру
Недавно один товариш переказав мені цікаву розмову між ним
та академіком Єфремовим. Розмова точилася торік чи позатопіи
Цей товариш висловив жаль, що акад. Єфремов не бере участи в
громадському житті. На це Єфремов заявив: „як же я можу боати
участь у громадському житті, коли в нас немає жодної волі коли
пресу ви тримаєте в своїх руках?- Товариш йому відповідає- Та
що ви? У нас 96 відсотків людносте розмовляють мовою якою
ніколи не говорили, цілком вільно й гостро критикують хиби в
роботі радянської влади".
„Тим то й ба,—заявив акад. Єфремов,—через те, що 4 від
сотки мовчать, решта 96 відсотків говорять не те, що треба"
Я гадаю, товариші, що в цих кількох словах — вся програма
акад. Єфремова и взагалі тої групи української буржуазної інте
лігенції, яка підтримує його. Не випадково закордонна буржуазія
фактично використовує деякі елементи з цієї інтелігенції в своїх '
.імпері ял і стичних інтересах і спробах придушити Радянський Союз.
С. Косіор.
(Підсумки листопадового пленуму ЦК
ВКП(б) й завдання культурного бу
дівництва на Україні.
Доповідь на XIV окружній пар
тійній конференц. Київщини 20 грудня
1928 р.—ДВУ, 1929, ст. 21 —35)
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гр. Як бачите, Косинка однакової думки з поважним Донцов1^
Тільки Донцов уважає, що в нас уже народжується „багатир
.цюналіст, а Косинка проливає сльози з приводу того, иі°
У
на жаль, нема. Як бачите, Донцов не самотний — йому співчува
.деякі групи й верстви нашої української інтелігенції- Тверд
що для зростання нації (по - нашому робітників і селЯи;цЄинЯ
розвитку культури, національної культури, потрібне приг
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„Творча нація — гя
..... перемогти інших, що пригнічує
стремить
інших. Українці не належать до цієї нації. Я нещасливий
пригнобленої нації".
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VII. ПАРТІЯ Й ШЛЯХИ УКРАЇНСЬКОЇ
ЛІТЕРАТУРИ
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РЕЗОЛЮЦІЯ ЦК ВКП(б)
РЕЗОЛЮЦІЯ ЦК КП(б)У
РЕЗОЛЮЦІЯ ПОЛІТБІОРА ЦК КП(б)У
ЗВІТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ
КП(б)У. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
ТА УКРАЇНІЗАЦІЯ
РЕЗОЛЮЦІЯ X З’ЇЗДУ КП(б)У
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ПРО ПАРТІЙНУ ПОЛІТИКУ В ДІЛЯНЦІ
ЛІТЕРАТУРИ
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1. Піднесення матеріяльного добробуту мас останніми чаI сами в зв’язку з переворотом у головах, який зробила революція,
в зв’язку із збільшенням масової активносте, величезним поширен
ням світогляду тощо спричинює величезне зростання культурних
| потреб. Отже ми вступили в добу культурної революції, яка ста
новить передумову дальшого поступання до комуністичного су:
спільства.
2; Частина цього масового культурного зростання є зростання
нової літератури, насамперед пролетарської й селянської, почи
наючи від її зародкових, але заразом поширених на надзвичайно
численні маси форм (робкори, селькори, стінгазети тощо) і кін
чаючи ідеологічно - усвідомленою літературно - художньою про
дукцією.
3. З другого боку, складність господарчого процесу, одно
часне зростання суперечливих і навіть просто ворожих одна одній
господарчих форм; процес народження й зміцнення нової бур
жуазії в наслідок цього розвитку; неминучий, хоч спочатку не
_ завжди усвідомлений, потяг до неї старої й нової інтелігенції;
хемічне виділення з суспільних глибин усе нових ідеологічних
аґентів цієї буржуазії — усе це неминуче повинне, позначатись
і на літературній поверхні громадського життя.
4. Отже, як не припиняється в нас клясова боротьба взагалі,
так само не припиняється вона й на літературнім фронті. У клясовім суспільстві нема й не може бути нейтрального мистецтва,
хоч вклясова природа мистецтва, взагалі, і літератури, зокрем,
виявляється в далеко різноманітніших формах, ніж, наприклад,
У політиці.
“
5. Проте, було б цілком хибно не вважати на основний факт
нашого громадського життя, а саме на той факт, що робітнича,
кляса здобула владу, що в нашій країні є пролетарська дик
іі
татура.
Коли перед захоплюванням влади пролетарська партія роз
палювала клясову боротьбу й вела до того, щоб висадити в по
вітря ціле суспільство, то підчас пролетарської диктатури перед
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пролетарською партією постає питання, як жити мипи
ством і поволі переробити його; питання про те, як ° 3
певне співробітництво з буржуазією й поволі витискат

ітиос
і?
:
тання про те, як поставити на службу революції технічи?\^>
■ “!У Й V ПИ'
іншу Інтелігенцію та одвоювати її ідеологічно в сбУР>куазії *Усяку
Отже, хоч клясова боротьба не припиняється, ;
свою форму, бо пролетар і ят перед захопленням
ється зруйнувати дане суспільство, а підчас своєї
перше місце виставляє „мирно - організаторську роботу"*'
6. Пролетаріят повинен, зберігаючи, зміцнюючи й
поширюючи своє керівництво, займати відповідну позиції/^ДЗді
- " і'і
}
й
багатьох нових відтінках ідеологічного фронту. Процес поши И на
Иа
діялектичного матеріялізму в зовсім нових ділянках (6ІПП
ЄН
Н
б'ологіяя, ;
психологія, природничі науки взагалі) уже почався. (Так
°Г1Я'
раніш чи пізніш він здобуде позиції й у ділянці художньої лі*0
ратури.
. ,Пе' |
7. Проте, треба пам’ятати, що це завдання куди складнії 5
ніж інші завдання, які розв’язує пролетаріят, бо вже в
капіталістичного суспільства робітнича кляса могла готуватися
до переможної революції, утворити собі кадри вояків І чудову
ідеологічну зброю.політичної боротьби. Але вона не могла розробити
ні справ природничо - наукових, ні технічних; так само вона
яккляса культурно - придушена, не могла виробити своєї худож
ньої форми, свого стилю. Коли в руках у пролетар і яту вже тепер
є правдиві критерії громадсько - політичного значіння всякого
літературного твору, то в нього ще нема й таких саме виразних
відповідей на всі питання щодо художньої форми.
8. Сказане раніш визначає політику провідної пролетарської
партії в ділянці художньої літератури. Сюди насамперед належать
такі справи: стосунки між пролетарськими письменниками, селян
ськими письменниками й так званими „подорожанами" тощо, по
літика партії до самих пролетарських письменників,— справи кри
тики, справи стилю й форми художніх творів та метод, як виробити =
нові художні форми, нарешті, справи організаційного характеру, і
9. Стосунки між різними угрупованнями письменників що.до їхнього соціяльно - клясового чи соціяльно - групового змісту визначає наша загальна політика. Проте, тут треба мати на увазь
що керівництво в ділянці літератури належить цілій робітниче
клясі з усіма її матеріяльними й ідеологічними ресурсами. Геге
монії пролетарських письменників іще нема, і партія повинна до
помогти цим письменникам заробити собі історичне право на/к '
гегемонію. До селянських письменників треба ставитися по ;•
ньому й чинити їм усяку допомогу. Завдання є в тому, Ш°б пеР
у
дити ті кадри, які серед них виростають, на рейки пРолета^.«л//х
ідеології, але зовсім не викорінюючи з їхньої творчости селя л ■
■літературно - художніх образів, бо вони є конче потрібна пер
умова, щоб впливати на селянство.
' - §
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10. Щодо „подорожан", то треба мати на увазі: 1) їхню ди
ференційованість, 2) значіння багатьох із них, як кваліфікованих
фахівців" літературної техніки, 3) вагання серед цієї верстви
письменників. За загальну директиву повинна бути тут директива—
тактично й обережно ставитись до них, щоб забезпечити всі обста
вини до якнайшвидшого переходу їх на бік комуністичної ідео
логії/ Одсіваючи аитипролетарські й антиреволюційні елементи
(тепер дуже невеличкі), борючися з формуванням ідеології нової
буржуазії серед нової частини „подорожан" зміновіхівського
ґатунку, партія повинна толерантно ставитися до проміжних
ідеологічних форм, терпляче допомагаючи позбуватись цих неми
нуче численних форм у процесі чимраз ближчого товариського
співробітництва з культурними комуністичними силами.
11. До пролетарських письменників партія повинна зайняти
таку позицію: всяко допомагаючи їхньому зростанню і всебічно
підтримуючи їх та їхні організації, партія повинна запобігати вся
кими засобами проявам комчванства серед них, як найзгубнішого
явища. Саме через те, що партія вбачає в них майбутніх ідейних
•керівників радянської літератури, вона повинна всяко боротися
проти легковажного й погордливого ставлення до старої культур
ної спадщини й так само до фахівців художнього слова. Разом із
цим треба засудити позицію, що не дооцінює самої ваги боротьби
за ідейну гегемонію пролетарських письменників. Проти капіту
лянтства, з одного боку, і проти комчванства,— з другого. Таке
повинне бути гасло партії. Партія повинна боротися також із спро
бами суто оранжерійної „пролетарської" літератури. Широко
обіймати явища з усією їхньою складністю, не обмежуватись рямцями одного заводу, бути не цеховою літературою, а літературою
великої маси, що провадить боротьбу, веде за собою мільйони
селян,— такі повинні бути рямці змісту пролетарської літератури.
12. Сказане визначає загалом і завдання критики, як одного
з найголовніших виховних знарядь у руках партії. Ні на хвилину
не здаючи позицій комунізму, ані на крок не відступаючи від про
летарської ідеології, викриваючи об’єктивний клясовий зміст різ
них літературних творів, комуністична критика повинна нещадно
боротися проти контр - революційних проявів у літературі, ви
кривати зміновіхівський лібералізм тощо і заразом виявляти
величезний такт, обережність, толерантність до всіх тих літера
турних угруповань, які можуть піти з пролетаріятом і підуть з
ним. Комуністична критика повинна викинути з свого вжитку тон
літературного командування. Тільки тоді вона, ця критика, ма
тиме глибоке виховне значіння, коли вона спиратиметься на свою
іоейну перевагу. Марксистська критика повинна рішуче позбу
тись усякого претенсійного, напівписьменного й самозадоволеного
комчванства. Марксистські критики повинні поставити перед соою гасло — вчитись і повинні давати одсіч усякій макулятурі
власним вигадкам у своїм громадськім колі.
35*
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13. Розпізнаючи без помилки громадсько - клясор тературних течій, ціла партія зовсім не може зв’язати*1 Злі*ст г
хильністю до якогось напрямку в справі літератур -ебе Пп?
Керуючи цілою літературою, партія так само мало
мувати будь-яку одну фракцію в літературі (кляси^ піДтри
фракції відповідно до ріжниці в поглядах на форму Тар’Куі°Чи
мало вона може розв’язувати резолюціями справи щ0До 2Иль)> як
дини, хоч загалом вона, безперечно, керує й повинна^°Рми Р(ь
будівництвом НОВОГО побуту. Усе змушує припускати
який відповідає епосі, утвориться, але його утворять ’інш СТИль>
тодами, і розв’язання цієї справи ще не намітилось. УсяіГ^1 Ме'
зв’язати партію в цім напрямі за теперішньої фази культі0611
розвитку країни треба відкинути.
7 ьтУРного
14. Через це партія повинна висловлюватися за вільне ‘
гання.різних угруповань і течій у цій ділянці. Всяке іншеЗМа'
в’язання справи було б казенно-бюрократичне псевдо-роз’вязам°3'
Так само не можна дозволити легалізованої монополії, декрет^’
чи партійною постановою, на літературно - видавничу справу бУп?М
якій групі чи літературній організації. Підтримуючи матеріяльно
й морально пролетарську та пролетарсько - селянську літературу
допомагаючи „подорожанам'" тощо, партія не може дати моно
полії будь-якій групі, навіть найбільше пролетарській своїм
ідейним змістом: це означало б насамперед занапастити пролетар
ську літературу.
• ф 15. Партія повинна всяко викоріняти спроби саморобного й
некомпетентного адміністративного втручання в літературні справи.
Партія повинна потурбуватись ретельно добирати людей до тих
установ, які відають справами друку, щоб забезпечити правдиве,
корисне й тактичне керівництво нашою літературою.
16. Партія повинна поставити перед усіма робітниками ху
дожньої літератури потребу правильно розмежувати функції між
критиками й, письменникаліи - художниками. Останні повинні най
більшу вагу своєї роботи перенести на літературну продукцію
в власнім розумінні цього слова, використовуючи до того ж вели
чезний матеріял сучасносте. Треба звернути, пильну увагу й на
розвиток національної літератури в численних республіках та
краях нашого Союзу.
Партія повинна підкреслити потребу в утворенні художньої Літе
ратури, розрахованої на справжнього масового читача, робітника
селянина. Треба сміливіше йрішучіше поривати з панськими забо
нами в літературі і, використовуючи всі технічні досягнення стар
майстерносте, виробляти відповідну форму, зрозумілу
*
Тільки тоді радянська література та її майбутній пролетр
ськии авансард могтиме виконати свою культурно - ютор
місію, коли вони розв'яжуть це велике завдання.
(36. „Шляхи пролетарської
літератури", Г927, ДВУ)
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З самого початку свого існування більшовицька партія по
клала в основу національної політики, що походить з її клясових
соціялістичних завдань, повне право нації на самовизначення.
На цій позиції вона стояла повсякчас. До Жовтневої революції
така політика партії забезпечила їй співчуття й підтримку широ
ких мас національностей, пригноблених російським царатом та
російською імперіялістичною буржуазією. Жовтнева революція дала
змогу нашій партії здійснити на практиці право націй на самови
значення, розірвавши примусові пута, що зв’язували народи, по
неволені царатом, але рівночасно Жовтнева революція підготувала
ґрунт для братерського співробітництва та інтернаціонального
■об’єднання трудящих мас усіх цих народів. У ході свого дальшого
розвитку, на підставі запровадженого в життя права націй на само
визначення, Жовтнева революція виробила конкретні форми цього
співробітництва, що нарешті вилилося в організацію Союзу Ра
дянських Соціялістичних Республік з забезпеченням усіх прав на
ціональних меншостей.
У Союзі РСР трудящі маси всіх об’єднаних рівноправних
республік знайшли ключ до остаточного розв’язання національ
ного питання та знищення всіх слідів національного гніту,
одержаних у спадщину від давньої історії. Ці сліди ще й тепер
залишилися в пережитках російського шовінізму (як у держапа
раті, так і в психології певних груп людносте), у фактичній, госпо
дарчій та культурній нерівності різних національностей СРСР,
Що чимраз меншають, а усунення цієї нерівности вимагає дов
гої та витривалої роботи, і, кінець-кінцем, у пережитках націо
налізму в раніш поневолених народів.
Нещадно борючися з усіма переліченими залишками націо
нального гніту та нерівности, партія вважає знищення їх за одно
13 основних завдань та одну з конче потрібних умов соціялістичного будівництва в суді пролетарського інтернаціоналізму.
549

4

•О
■і
я І
-

1;

’ В

чі ■
і1
М
Г 'І ч

141

* й'■

ч

ч Лі *■

и 11
;І

І <•'<
■Гг ІЬі
п тЯ

Іл
■ І ■

н

і

і■

—_

■

т/

т

, Мі

II

' 'І і

ГІЗ т.
«и

І

І
и М
ІІІ

■

. [

-УВ п■ -•У
’»

Й

;

І < ; Лїг;
іЯ • ' ,

І

ІІ

й М ■ Кі

Ггр--

г'
'
йІ$

і? л ■

■

І II
ГїІ ‘Нш!
К V"' В

ж
19

І

і
їм

Й №0 ■ Т

.рІ |

І -і.
І’-і ”
; ї
: •

Іч V. І-;

'і

. .. .

}: ' мі
/• Ні «
=

|

■

і й ііО

іЯ
ііі Г-

■

К

ІІііІ г

? 4м
■

Ода с

■

■А

Визволення України від утисків національного
наприкінці
1917 1918
рокуроку,
й наколи
початку
пль-к Р.03К0Л0лася ще
в наслідок переможної Жовтневої революції. Д0Вга ГнітУ пізніше, в кінці
з неї 1918
вийшла
г
Ромал>я
І
ХІВ", що після низки відколів і розколів утвооила УітЄ3^ЄЖНИвійна на території України точилася не тільки ппоти°МаАяно?
кінцем кращі елементи, що вийшли з укоаїиек^ У • К1неиьпоміщиків і буржуазії. Ліквідувавши це пануванняИ ~анУв.
„артій (у першу чергу незалежники, боротьбисти ^П'ялістичних
із тим вирвала з корінням основи національного й Ег"4 Разомовившися
від своїх помилкових позицій і п™- Укапісти), від
-Зм
і
рабства, що в нім на протязі віків держав українськийЄри<авногп
сідану
програму
та тактику, увійшли до сипап нявши комунісійський царат та російська імперіялістична буржуа,- Нар°Д Ро
прийшовши
таким
чином до ленінізму Паотія Д ДУ Нашої паРті‘>
цю боротьбу робітничій клясі України під керівництв”’ °ДНак на
фронті
громадянської
війни перемогою й ип Верши:;,а перемогу
більшовиків довелося точити не тільки проти єдинонедіп°М-ПаРтіі ’ ного фронту.
и на цій ділянці ідейросійської контр - революції, але й проти української н'-ВСі,|(оі Е
стичної дрібної буржуазії. Коли перед Жовтневою пейЦі°над" '
IV
рух останньої мав безперечно революційну вагу і відог °ЛК>ЦІЄ,°
Специфічні умови історичного розвитку України, що спричи
ролю в поваленні насамперед царської, а потім буржуазц3- ■СВОЮ ґ
нилися до русифікації українського міста та більшої частини проріялістичної влади, то, починаючи від Жовтневої революції1 'МПе'
‘ у, з одного боку, з другого боку — жорстока боротьба
летаріяту
їнська націоналістична дрібна буржуазія, що на її чолі ’УКра’
що на її чолі стояли українські соціяльпартії УСД і УПСР, виступає перед нами, як сила конто"пТ" і 'з контр -- революцією,
,
шовіністичні партії; наявність у деяких товаришів, що керувалиі
люційна, що, хоч і прикривається гаслом державної незалежно™
нашою
ІІИ
............................
партією на Україні в перші роки громадянської війни,
та визволення України, але насправді продає цю незалежність....
-:-ПІ
незалежність
ліво»
І
люксембурґіянських
поглядів на національне питання—все це
руч і праворуч, орієнтуючися спочатку на німецький, потім ші"
призвело
до
того,
що
українська партійна організація спочатку
...
...
Л
потім
на
'
антантівський імперіялізм, заграваючи навіть
не
дооцінювала
ваги
національного
питання в революційній бо
3
генералом
ДеніІ
кіном, а кінець - кінцем складаючи союз із г
_____„ЛД11И),
ротьбі
на
Україні,
а
деякі
товариші
доходили
навіть до заперечу
польською
шляхтою
|
ціною роздрібнення і віддання під її владу значної і---- "7--. ‘
вання
самого
існування
української
нації.
Звідціля походило
- Л маси україн-1'
ського люду (Західньої України). В руках дрібнобуржуазних
нерозуміння ленінського розв’язання національного питання,,
українських політиків, що були знаряддям чужоземних"
____ ____ ;......
Г„„1Г 1ї недооцінювання ваги української мови й розвитку української
імперія^
стичних сил, національні гасла, так само, і соціялістичні, були
культури як могутнього засобу культурного піднесення мас, як
тільки засобом обдурювання трудящих мас.
' ’7"'1.
основного знаряддя зміцнення союзу робітничої кляси з селян
ством, як неодмінної умови для будівництва соціялізму.
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Однак, у ході боротьби навіть та частина трудящих мас Укра
їни (зокрема, селянства та інтелігенції), що її введено в о л
що своє недовір’я до старої Росії переносила на російських
тарів і на радянську владу України, поволі визволялася від
і після певного періоду вагань і хитань приєднувалася д / наЛЬ.
ської влади. Цей процес виявився в розкладі українських н^важаяй;. соціялістичних партій есерів та есдеків. Правда, йому
,
глибокі націоналістичні забобони навіть серед елементів, стйНа
колювалися, що надто повільно виживалися. Зокрема, лівраДИ) |
українських есерів, що хоч і виступала проти Централь
за '■
і від січневого повстання 1918 року стала на шлях Оор_овадила ?
радянську владу й співробітництво з більшовиками, ПР парТіі |
й після цього хистку політику, залишаючися деякий ча Урвала |
есерів. Тільки на початку червня 1918 р. вона остаточно р ^роТЬ. .
з правою частиною УПСР і утворила самостійну парті від
бистів. УСДРП, коли не рахувати маленьких відкол
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Однак, уже в період німецької окупації КП(б)У визнала за
вдання будівництва України, як окремої радянської держави,
наявність української культури, існування української мови
(а не говірки). Тоді на сцену з’явилась неправильна, немарксистська й неленінська теорія боротьби двох культур (української
та російської) при невтралітеті партії й радвлади (або навіть за
їхньою допомогою, визнаючи неминучий процес русифікації).
.Звичайно, така теорія при її запровадженні в життя неминуче •
повинна була довести до ще більшого загострення національних
противенств і поглиблення культурної прірви між більшістю ро
бітничої кл^си, з одного боку, та селянством,—з другого. Фак
тично вона лила воду на млин шовіністів з обох таборів. Україні-зація партії та держапарату спочатку провадилася надто повільно,
російський апарат залишався таким досі, не повне вдоволення
російської дрібної буржуазії міста, що була за головного носія
великодержавного шовінізму. А те, що радянський апарат своєю.
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Було б неправильно, однак, і переоцінювати досягнення, бо
може загальмувати дальше переведення та погли
така переоцінка
нення
українізації. Головні труднощі ще перед нами. Ми ще не
рішучих наслідків у галузі українізації партії, а без цього
' має»0 іртії надзвичайно утруднене керівництво всіма культурними
? для паї
-—і серед українських мас, що розвиваються й ускладня
процесами
ються; саме через це потрібне максимальне напруження сил і волі
-‘
партії’для дальшої роботи в справі українізації.
Розуміється, було б несерйозно й легковажно вимагати від
партії, щоб вона закінчила таку роботу протягом короткого часу.
Баша’партія на Україні спирається на робітничу клясу, що її
■більшість говорить російською мовою. Так само російського похо
дження є більшість наших старих більшовицьких кадрів. Партія
повинна провадити політику українізації так, щоб не відірва
тися від робітничої маси і тим не спричинити відірвання робіт
ничої кляси від селянства. З другого боку, справжнє будівництво
соціялізму на Україні неможливе без втягнення в справу госпо
дарчого та культурного будівництва широких робітничих і селян
ських мас, можливого тільки в формі зміцнення Радянської Укра
їни й розвитку української культури. Забарений темп українізації
в свою чергу призводив би до відірвання селянства від робітничої
кляси. Головні труднощі—зберегти в цім процесі пролетарське
керівництво. Політику українізації ми повинні провадити вкупі
з головними більшовицькими партійними кадрами, але не шляхом
штучного їх одпихання. Звідціля неодмінна потреба диференційо
ваного темпу переведення українізації.
___ __----------Потрібний умілий підхід у справі переведення українізації
----- —-• серед робітників. Треба одрізняти зрусифікованих робітників,
___________ . що вживають мішаної української мови, від російських робітників
~___________ (уважне ставлення до нацменшостей і забезпечення їхніх інтере
сів). Однак, обережне переведення українізації серед робітників
ні в якій мірі не означає ослаблення агітаційної та пропагандист
ської роботи, скерованої на те, щоб аванґард робітничої кляси
опанував українську мову, як знаряддя будівництва соціялізму
та союзу з селянством. Разом із тим, воно не повинно означати
будь - якого ослаблення загальної роботи українізації, що її про
вадить
партія в країні. Навпаки, саме тепер, більше, ніж колись,
—-_>від партії вимагається прискорення загального темпу українізації,
опанування процесу українізації, що стихійно зростає.
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Розвиток непу, зростання капіталістичних елеменпв та заДарства яку місті, так і на селі означає.зростання бУР^ння не.
гострення національної боротьби серед не .
ппг;йського, так і
минуле зв’язане зі зростанням шовінізму я Р
ня шовінізму
Українського, а також єврейського й т. ін. Зр
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мовою не відповідав українським масам, викорИстп
їнські-шовіністи.
ОвУ*али
:
Тільки з великим зусиллям, з безпосередньою X
«Ра.
і
ніна й при тім далеко не відразу, а повільно, удалої10 тов п
недооцінювання національного питання та неправд
;
міння серед керівничої частини партії.
Ильне йОГо*> 1
Ще 3 більшим зусиллям вдавалося провести Ппа
Зу'
в національнім питанні серед партійних мас. Тільки
ліні^
партія остаточно й рішуче пірвала з теорією боротьбі ХІІЗС і:
тур і стала на шлях активної українізації, ставлячи^Ж
завдання:
.
_
с°бі Такі
а) Опанування всією партійною організацією уКп їнської мови, вивчення соціяльно - політичних та і
И ^Ра. ІНИ
V
- побутових умов України.
1СТоРично.
1ст
°ричн7
б) Партійне керівництво українською культурою ппи
органічній участі партії в її будівництві.
р дивній
ири
акти]
в) Більшовицьке виховання, втягування до активної й висування українських партійних кадрів (в першу
голову^
активної

г) Зміцнення України, як державного організму, та зміцнен
її зв’язку з усім СРСР. Втягування широких мас корінного най
лення в державне та господарче будівництво: наближення держ.
апарату до мас шляхом комплектування його з людей, „що знають
мову, побут і звичаї місцевого населення". (Резолюція XII з’їзду).

VI
За останній рік, від часу постановки питання про україніза
цію на квітневім пленумі 1925 року, ми маємо великі досягнення
в галузі українізації.. В державних установах процент діловод
ства українською мовою досягає 65, в той час як на початку мину
лого року діловодство було українізоване на 20%. Держапарат
у районах та округах працює вже переважно українською мовою.
Нижчу школу українізовано на 80% (решта обслуговує нацмен
шості). Систематично йде вперед українізації середньої та вищої
школи. Не вважаючи на всі труднощі, пресу українізовано на 60/0Цього року переведено на українську мову понад половину^1
політграмоти на селі, розгортається українізація шкіл поли р
моти в місті. Процент українців у партії з 37 зріс до 47, ав ко
молі з 50 до 61. Продвинувся вперед процес українізації ПР ; да
юзів, особливо зв’язаних із селом. Але головним Д°сягнен
останній рік слід вважати безперечне зрушення у св^0.м^с.ц Всі
тіиних мас у бік зрозуміння змісту й потреби україн*3
зазначені досягнення — це наслідки твердої, пр а бильної £ізації.
Ліни та роботи, проробленої ПБ ЦК КП(б)У в галузі укра паНІЧ.
^Заперечення ЦЬОГО досягнення може бути ТІЛЬКИ наСЛ1ДппавИЛЇ’нУ
ого недооцінювання сили й здатносте партії провадити н
національну політику.

, неправильно, однак, і переоцінювати досягнення, бо
6Ул° -нка може загальмувати дальше переведення та поглийкапереоц‘н-зації Головні труднощі ще перед нами. Ми ще не
кення ^«их наслідків у галузі українізації партії, а без цього
"Зе,чо Р’^надзвичайно утруднене керівництво всіма культурними
ДЛЯпарт11 геоед українських мас, що розвиваються й ускладня„роиесамИ через це потрібне максимальне напруження сил і волі
^СЯ.:пСля дальшої роботи в справі українізації.
цар1,11 д іється, було б несерйозно и легковажно вимагати від
-°ЗУглб вона закінчила таку роботу протягом короткого часу.
паРт11’ я°тіЯ на Україні спирається на робітничу клясу, що її
НашаЛ.РГОВорить російською мовою. Так само російського похо^льшість більІ^ість наших старих більшовицьких кадрів. Партія
Д*еНН* провадити політику українізації так, щоб не відірвап°вйНробітничої маси і тим не спричинити відірвання робітТИСЯї кляси від селянства. З другого боку, справжнє будівництво
йИЧ-°ялізму на Україні неможливе без втягнення в справу госпоиого та культурного будівництва широких робітничих і селянДаРюсмас можливого тільки в формі зміцнення Радянської Укра• і й розвитку української культури. Забарений темп українізації
Гсвою чергу призводив би до відірвання селянства від робітничої
кляси Головні труднощі — зберегти в цім процесі пролетарське
керівництво. Політику українізації ми повинні провадити вкупі
з головними більшовицькими партійними кадрами, але не шляхом
штучного їх одпихання. Звідціля неодмінна потреба диференційо
ваного темпу переведення українізації.
Потрібний умілий підхід у справі переведення українізації
серед робітників. Треба одрізняти зрусифікованих робітників,
що вживають мішаної української мови, від російських робітників
(уважне ставлення до нацменшостей і забезпечення їхніх інтере
сів). Однак, обережне переведення українізації серед робітників
ні в якій мірі не означає ослаблення агітаційної та пропагандист
ської роботи, скерованої на те, щоб аванґард робітничої кляси
опанував українську мову, як знаряддя будівництва соціялізму
та союзу з селянством. Разом із тим, воно не повинно означати
будь-якого ослаблення загальної роботи українізації, що її про
вадить партія в країні. Навпаки, саме тепер, більше, ніж колись,
від партії вимагається прискорення загального темпу українізації,
опанування процесу українізації, що стихійно зростає.

ї 11.

дарс^аяк^ -НЄПУ’ зростання капіталістичних елементів госпоГострення иа 1,СТ1’ Так І на СЄЛ* 03начає зростання буржуазії та заМинУче зв> аціональиої боротьби серед неї. Таке загострення не^РаїНСЬКОГпаНЄ 31 3Р°станням шовінізму як російського, так і
’ а також єврейського й т. ін. Зростання шовінізму
553

^■пі

4

і 11‘ї і■ (г
н;-7 І

Ш

$ 11
І
"і

г.г $

.-О'.-

У

Ці
иі
ОІл

її І
я

7 І

VII

552

. *

гш

11І
її.
І:

І

5

\

и
Йй -

1II
■

Ч
І
і і '•£

йсї
■ ч
і1

!Ґ‘

И№ М
№

■

І йг®
II «я! 4
' У .■

і

У їїІ

■ іїГ

і

Л
:Ь

■ №

■і' і ■' і і\

ЗН. їг

І; 1(1•4
іг &
і

ї
МЙ
І! Іі1 і'

І •

ґ

!

і?

У

■і1 *
і

■

І' -.

‘■■і'

\

І В.

рі

і« і •

■■

- ’ 1110 розвивається,
безперечно
впливає мк
на
І
рпеа бурЖУ3311
в меншій мірі,
і на робітничі
а також, зви пЇЇазеркалення й на настроях усередиЛс«- Ч І

латиським селом, повинна переконати її брати активну
гоюзу3УК?їнізації шляхом вивчення української мови, історії
8 Уключи пролетарське керівництво культурним рухом,
І Д- 351 Пяотія повинна подбати про утворення сприятливої
її зР«стаЄ\пя українізації пролетаріяту українських промислегстанов!<14 Аоднак перша умова українізації пролетаріяту — це
їх ценТр'Вппзоахунку В часі (питання про темп) та відсутність
>ИІСТЬ „НОГО приневолення, бо таке приневолення неминуче
VIII
&істрати„"іп та зміцнення шовіністичного впливу на робіт'^‘Гбоку російського Міщанства.
XII з’їзд нашої партії в квітні 1923 го
ЛІКІВ 3 ооку у ПОВИННІ й будемо приневолювати до вивчення
РОКУ
встановив
,Ми ї МОВИ радянського службовця, зобов’язаного обслуголовна перешкода до розв’язання національногоо питання^
’
г
°питання та у’Ч;
украінсь
1®'
населення (в своїй більшості українського). Ми
національної нерівносте полягає в пережитках російД
УСун
*
Нн
я
Російської
вувати
п
°тр
аїнізувати
партійний апарат, повинні підігнати в цьому
вінізму, що має міцне коріння в минулому і що живит
Г
°
ватно - капіталістичними відносинами, що знову ЖИВИТЬСЯ
ппоп я пРи- «І,В!"1НІ У,йР партійний актив, підтягаючи до цієї роботи всю паррозвиваюв умовах непу.
У розв
иваютьСя керівничи
£живаІ0ЧИ систематичних заходів до переведення на
’ІЙНУ-иеьку мову середопартійної роботи. Але партія рішуче відмеСоціяльне коріння російського шовінізму на Україні
в гущу російського міщанства (буржуазія) та в інтелігенте^ ^еться й відмежовувалась від усякого переведення українізгори насильними адміністративними заходами відносно ро
спецівське прошарування. При цім треба підкреслите, що російсь^
шовінізм на Україні має могутню підтримку в масах російсько*"
мів і селян інших національностей.
Ні В якім розумінні не стоїть питання про те, щоб змусити
міщанства за межами України. За його спиною старі, далеко щелсійські
робітничі маси відмовитися від російської мови та роне вижиті забобони відносно „української говірки’', відносно
гійської
культури
і визнати за свою культуру й за свою мову
переваги російської культури й т. д. („Балачка про перевагу
українську.
Безперечно,
що склад пролетаріяту України міняти
російської культури — це не що інше, як спроба закріпити
меться
В
міру
її
промислового
розвитку, в міру припливу з села
панування російської національносте" — говориться в постанові
нових
І'нових
кадрів
українських
робітників. Безперечно, що
XII з’їзду).
склад
пролетаріяту
України
буде
таким
чином українізуватися,
Тисячами ниток шовіністично настроєні робітники нашого
як ми спостерігали вже аналогічний процес у цілій низці країн
радянського апарату зв’язані із спеціялістами, що обслуговують
(Чехо - Словаччина, Угорщина, Латвія), але цей процес довгий,
союзні апарати, та досі скрізь і всюди конче потрібну для справи
природний. Замінити цей природний процес, замінити одночасний
пролетарської революції централізацію силкуються використати
з ним процес повільного приєднання неукраїнської частини робіт
для боротьби з економічним та культурним розвитком національ
ничої кляси до українського культурного будівництва насильним
них республік. З великодержавним і бюрократичним шовінізмом,
переведенням українізації згори — значить провадити шкідливу
що під його вплив підпадають іноді й члени партії, партія прова
дитиме рішучу боротьбу. Поруч із впливом російської, міщанської,
націоналістичну політику.
великодержавної стихії на робітників і навіть членів партії ми
IX
маємо досі досить широко поширений як серед пролетаріату, та
і серед партійців російського походження, свого роду націонал
Рішуче борючися з пеРежиткамип^о’ІязСання національного
нігілізм, байдуже, а інколи й зневажливе ставлення до нащо
ного питання, прикривання фразами про інтернаціоналізм._ х
головною перешкодою на шляху до Р ^ппотьбу й проти украпитання — партія одночасно повинна вести _ Р
ута€ на селі за
Партія зобов’язана вести рішучу боротьбу як у своїх
- та
Енського
шовінізму.
Цей
шовінізм
безперечно
інтелігенції,
лавах, так і в пролетарських масах з забобонами Р0СІИ іниернарахунок
глитаїв
і
зв
’
язаної
з
ними^части
стан
головня
русифікованої частини пролетаріяту, з перекручуванням .доМ,
Все ще не досить задовольняючий
лікарів), само
ціоналізму, з псевдо-інтернаціоналізмом, русотяпством-,шо
ГРУП СІЛЬСЬКОЇ інтелігенції (учителів, а р литайського впливу
Партія повинна викривати перед пролетаріятом усю ре
п0.
«бою розуміється, ТІЛЬКИ сприяє ЗМ1ЦНЄ
тимуться ПеИ впЛ
російського шовінізму, розкриваючи його коріння, ІСТпРгеоПляч^
наних. Так само безперечно, что глитаї на
ходження тощо. Партія повинна вперто, систематично _ н.цней;
поширити й на інші шари селянства.
роз яснити робітничій клясї України її відповідальність
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Український шовінізм зростає також і
покищо нечисленної, але яка дедалі Зк-В місті
ської дрібної буржуазії та інтелігенції, голоп» Щуєтьсяа Ра*УЯ„
а також спеців і службовців, що українізують® Вих,>Цям> Иаь
бо їхній зв’язок з українською дрібного б Дянсіий 3 села
зміцнюється. Українська дрібна буржуазія -^Уазіє?. аг>аРа?
ється, буде щодалі намагатися впливати ня
Чі<*Рач чЧа>
на нашу партію.
на "Ролетар^3
X
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Тепер серед українських літературних груп типу
і в колах вищої інтелігенції спостерігаємо ідеологічну СИкі*
розраховану якраз на задоволення потреб української буп^боту’
що зростає. Характеристичне для цих кіл є прагнення скеп азії’
економіку України на шлях капіталістичного розвитку деРУвати
курс на зв’язок з буржуазною Европою, протиставляючи інтрп
України інтересам інших Радянських Республік.
реси
Такі погляди найшли собі певний відгук у виступах деяк
членів нашої партії, що підпали під чужий вплив, що знову виХ*
нули теорію боротьби двох культур, що вимагають від партії рішу
ЧОІ підтримки української культури, як такої, проти російської
культури, як такої, і що цілком забувають виразні вказівкиВ. 1. Ле
ніна в данім питанні:
’ „Коли мова йде про пролетаріят, то протиставлення україн
ської культури в цілому великоруській культурі теж у цілому
означає ганебну зраду інтересів пролетар і яту на користь буржу
азного націоналізму.
Якщо український марксист захопиться цілком законною й
природною ненавистю до великорусів - гнобителів перед тим,
якщо він перенесе хоча б частинку цієї ненависти, хоча б тільки
відчуження'на пролетарську справу великоруських робітників,
то цей марксист тим самим звалиться в болото буржуазного націо
налізму" (Ленін.—Національний жупел асиміляторства. Том XIX).
Кинуті в пресі гасла орієнтації на Европу, „Геть від Мо
скви" і т. ін. в значній мірі показні, хоч покищо стосуються
питань культури й літератури.
Такі гасла можуть бути тільки прапором для української
дрібної буржуазії, що зростає на ґрунті непу, бо вона Р03У?
відродження нації як буржуазну реставрацію, а під орієнтац
на Европу, безперечно, розуміє орієнтацію на Европу кат
стичну — відмежування від фортеці міжнародньої революцій
лиці СРСР — Москви.
наЦІ.
Цим шляхам буржуазного розвитку ми протиставимо
пролетарський шлях. Партія стоїть за самостійний Р оа^
Української культури, за виявлення всіх творчих сил Лс{,кок>
ького нзроду. Партія стоїть за широке використання УКР пьТури,
ціялістичною культурою всіх цінностей світової ку
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-з з традиціями провпіціяльної обмеженосте
рішучий її розрив
- культурних цінностей, гідних творчосте ве0 утворення НОВИХпартія
г
це робить не шляхом протиставлення
і!кої кляси. Але
І
1е1УЕ;і культурам інших народів, а шляхом браукраїнської
культури
’ іяпобітництва
робітничих та трудящих мас усіх націоСП
справі будівництва міжнародньої пролетарської
Орського
наявностей у в неї українська робітнича кляса зуміє вложити
культури, що
XI
(ВОЮ частку.
пбтьби з українським шовінізмом, що зростає в місті
ДлЯ - партія повинна не гальмувати, а рішуче проводити
та на сеЛ1.’ скеровуючи її не тільки на поверхню, але й у глиукраїнізанп , 6он очись з великоруським шовінізмом, що в знач
ену -рГутвоР106 ґрунт ДЛЯ оживлення й українського шовінізму
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се(,ЄпМптія повинна виховувати всіх своїх членів, в тім числі
укоаїнських товаришів, що ввійшли в процесі революції,
« ТИХ ппь що підростає, в дусі ленінського розуміння національ’оідоліти’ки, ведучи боротьбу з проявами націоналістичних ухи-

0Н1

ЛІВ Беручи'до уваги складність переведення національної по
літики на Україні, надто ж проведення українізації, ЦК про"є всім товаришам, що мають практичні пропозиції та мірку
вання в галузі національного питання, подавати їх до відому
ЦК або місцевій парторганізації, а місцевим парторганізаціям
дає директиву з особливою уважністю ставитися до цих пропо
зицій та заяв, усуваючи ту відчуженість, що помічаєт ся в де
яких випадках.
XII
Практичні завдання партії, що виходять з усього вищеска
заного, в основному є такі:
а) Неослабне продовження політики українізації, ідо про
водилася з особливою твердістю після квітневого пленуму. 1925 ро
ку, в першу чергу українізації партії, пророблення всією партією
та ЛКСМУ теорії й практики національного питання на Україні
з загостренням боротьби проти русотяпства, що знесилює партію
в справі керівництва молодою українською культурою, що підо
зріває українсько - націоналістичний ухил і що перешкоджає
засвоєнню ленінської національної політики тим членам партії,
Що Ще не засвоїли її.
м
Роз’яснення широким масам (у першу чергу пролетарським
пйпт‘ причин» суті й значіння українізації, то її провадить
пппп^’ ДнеРґійна систематична робота в справі українізаці
на ЛЛР1ЯТу ? обліком усіх умов. Особливу увагу треба звернути
масияЄС1йні С0ЮЗИ> що' об’єднують українські [пролетар ь
’ так°ж на комсомол, зокрема на комсомольський [ак
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в) Рішуча боротьба з антимарксистською та аит
теорією боротьби двох культур як у російській, так і в Укра?ськоіо
Уцінок
ЇНг^0.10
“ ФТЕнеріїйна одсіч українським націоналіс . УКра
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революція ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У

марксистське викриття їх, з одночасним уважним ЧНИді
і
ставленням до тих товаришів, що помиляються. 1 това,арисьК11;
ґ) Утворення більшовицьких кадрів, здатних вести
Вести
ідейну боротьбу, але й творчу роботу на фронті українок
тури. Збільшення уваги цьому фронтові, особливо по лі
и°‘к^ьсЬЦої
та літератури. Збільшення нагляду та керівництва всір11 Преси
ваною літературою.
10 вида.
КП(б)У ПРО УКРАЇнгкь-»
УСТАНОВА ПОЛІТБЮРО
ХУДОЖНІ ЦК
угруповання
УКНА1НСЬКІ
Всебічна підтримка з боку парторганізації до низ
редків включно центрального органу партії „Комуніст0 , Осе'
від 10/IV 4925 року
українізується, шляхом широкої організації підписки поши НИні
її, зміцнення зв’язку з місцями. Пленум постановлю^ попиНя
ї. Про Гарт
в ЦК ВКП(б) питання про те, щоб було вжито всіх заходів д0УШИТи
щоб Державне Видавництво України одержало потрібну (ьГ°Г0,
Політбюро ще раз підтверджує, що ні одна з існуючих літр
сову базу.
,1нан’
ратурних організацій, у тому числі й „Гарт", не можуть ппетеи'
д) Звернення спеціяльної уваги на вузи та радпартшколі 1 дувати на єдине представництво партії в ділянці художньої л7тр‘
ратури і на монопольне переведення партійної лінії в цій ділянпі'
, на молодь, що там навчається, та на вчительський персонал ос
бливо на добір та на підготовку останнього; у зв’язку з цим, треба
у ТОЙ же час ПБ ЦК визнає за шкідливе агітацію проти Гав™
неослабно проводити далі поліпшення роботи в інституті мар.
начеб
то організації
націоналістичної,
ворожої
■
Незважаючи
на деякі дефекти,
що виявилися
не впаптії
досить тя
і™
ксизму, в університеті ім. Артема та на курсах округових парт-'
робітників. •
кому охопленні пролетарських письменників, зокрема письменни
е) Партія повинна збільшити втягнення в роботу партійного
Ків з робкорів, та деяку кастову замкненість, ПБ ЦК визияр , «
апарату та в керівничу радянську роботу комуністів - українців,
Гарт за ввесь час існування виконав велику працю щодо об’м
нання навколо партії й радянської влади найбільш живих і тала'
• сполучаючи при цьому збереження старих основних ленінських
більшовицьких кадрів' з притягненням молодих українських сил.
нових сил, сучасної української літератури та поезії Гап; '
є) Одночасно треба звернути увагу на збільшення роботи
до певної міри об’єднав український пролетарський письменни
«и фронт проти буржуазно - націоналістичної ідеологи На'
щодо втягнення до радянського апарату безпартійної україн
ської інтелігенції.
щоб їх усу^ут2ЗНаЧЄНО ДЄфЄКТИ Й Ухвалено відповідні постанови,
ж) Категорично відкидаючи всякі тенденції, скеровані до
розриву утворених спільними інтересами, традиціями спільної
II. Про Плуг
боротьби і закріплених' Конституцією зв’язків УСРР з іншими
радянськими республіками,
ками, партія вестиме дальшу роботу в справі
Існуюча організація селянських пись”“
зміцнення СРСР на базі існуючої Конституції і забезпечення само
вадить
велику й важливу працю, яку паРу*Л'е набирали масодіяльносте та розгортання державного будівництва.
мувати,
але з тим, щоб місцеві групи Плу у
£ Робкори
Пленум доручає Політбюр---вето
характеру
й
не
зливалися
з
організаціями
.
сельк
факти порушення Конституціїі У то
та ?і актично ВИВЧИТИ всі конкретні ■
и'селькори, як зазначено в резолюції хні з їзду,пролепроведення її з
оку союзних наркоматів та іншихнеправильного
ц
3
якого шляхом роботи літорганізаціи повинні вироб и *
-• Центральних установ,, поставивши про це питання в ЦК ВКГИб)
Орські
та селянські письменники. Щодо нлу у,
ділянці
боту в справі об’єднання в складі ~ ’ а також вести дальшу розалишатись
організацією
селянських
письмен
виникати
риторій з українською більшістю УСРР усіх сумежних з нею теШжньої літератури. Місцеві осередки Плугу
У
їхньою
Донського Союзу.
населення, що входять до Ратільки там, де є партійні організації, що МОЖУ^
? це завдання
Роботою. ЦК пропонує парторганізаціям взяти
Плугу від
(36. „Шляхи пролетарської
п
Н1
в
якому
разі
не
допускати
відриву
місцев
Р
літератури", 1927, дву)
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До організації попутників , на Україні (даі
раторів, що об’єдналася навколо журналу „Життя й’г/^УЛа •
яка приймає плятформу радвлади, слід додержувати^ Не?°ЛК)п?>
що зазначена про попутників у загальнопартійний ^єї
ї
IV. Про Всеукраїнський центр пролетарських
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Визнати організацію єдиного Всеукраїнсь,
ЦЄНтРУ Пн
летарських письменників за передчасну, бо •кого рпро,
для
такого
немає ще певних умов.
Центру
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V. Про художню критику

ЦК вважає та потрібне організувати серйозну
критику й бібліографію, яка б викрила дефекти та-Люксівську
щ„
€ як серед письменників Гарту, так і серед інших збочення,
'
літерату
рних
угруповань. Ця критика, підтримуючи талановитих
письменників, разом з тим повинна відзначати їхні :г Радянських
помилки, які
бувають тому, що ці письменники не завжди правильно
-З розуміють
радянську політику, а також направляти їх на ліквідування
буржуазних та націоналістичних пересадків.
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ПОЛІТИКА ПАРТІЇ В СПРАВІ УКРАЇНСЬКОЇ
ЛІТЕРАТУРИ
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Постанова Політбюро ЦК КП(б)У
1, Стоючи на ґрунті резолюції ЦК ВКП(б) в справі хупп^
ньої літератури в червні 1925 року, ЦК КП(б)У вважає, що: "
Будівництво соціялізму в нашій країні, що одною з своїх
передумов ставить творення української радянської культури
в цьому процесі на чільне місце висовує творення й розвиток укра
їнської .художньої літератури.
Будучи величезним знаряддям культурного піднесення
бітничо - селянських мас, виявляючи творення нової соціялістичної
рокультури, українська художня література водночас стає одним
з наймогутніших засобів зміцнення союзу робітництва й селян
ства, знаряддям для пролетар і яту в д денному керуванні цілим
українським культурним -процесом.
Тому перед пролетаріятом стоїть завдання активної й орга
нічної участи в цій галузі й передусім широкого ознайомлення
з українським літературним мистецтвом і організації пролетарської
суспільної думки навколо цих питань (поширення й побільшення
української художньої книги серед робітництва в профспілчан
ських і інших книгозбірнях, студіювання в різних формах цієї
літератури в робітничих клюбах, в радпартшколах, в комсомолі
літературні диспути, вечірки з участю робітництва й т. ін.).
Повинно скласти суспільне, пролетарське оточення укр
їнському художньому письменству, _ впливати на його і
І
чином соціяльно ним керувати, а водночас виявляти нові літ р
турні сили- з лав робітництва. а
. ної
І
2. Проводячи роботу, скеровану на підвищення , соція
и художньої якосте літературного мистецтва, партія п
всякі контр - революційні, буржуазно - ліберальні Т0и*оілЬНЄ
явлення в літературі. В той же час партія висловлюється за
чй
змагання різних угруповань та течій у цій царині: „ПіДтР нСЬку
матеріяльно й морально пролетарську й пролетарсько - сел
е
літературу, допомагаючи попутникам і т. ін., партія
надати монополії якійсь із груп, навіть найпролетарс.ькі
562

•
не значило б загубити перш за все пролетарську
змістом,
■> (3 постанови ЦК ВКП(б) в червні 1925 року).
'
^тературу^
жодна
з
літературних
груп,
що
існують
на
Україні
Тому претендувати
::: . на монополію й на пріоритет.
’ ■
„є може претендувати
■тецькі шукання й змагання в українській літературі
3. Мисна ґрунті пролетарської революції, відбуваються в ссй
що стоять площині, наміченій резолюцією червневого пленуму
ЦІЯЛЬНІЙ
“'"ТпґбїУ яка говорить, що на ділянці творення соціялістичної
цг11 Чини
/ йде боротьба за її ідейну чистоту з ворожими силами
культури
культур
^одо’шляхів української літератури: „Партія стоїть за
стійний розвиток української культури, за виявлення всіх
пчих СИЛ українського народу. Партія стоїть за широке вико
нання українською соціялістичною культурою, що будується,
РНх Цінностей світової культури, за рішучий її розрив з традиціями
пповінціяльної обмеженосте та рабського наслідування, за тво
рення нових культурних цінностей, гідних творчосте великої ,
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КЛЯАле партія це робить не протиставленням української куль
тури культурам інших народів, а шляхом братнього співробіт
ництва робітників і трудящих мас усіх національностей у справі
будівництва міжнародньої пролетарської культури, в яку україн
ська робітнича кляса зможе вкласти свою частку". (Червневий
пленум ЦК КП(б)У.
Творення молодої української пролетарської літератури може
йти лише шляхом свого удосконалення, виявлення нових ми
стецьких вартостей, збагатшення культурним надбанням усього
людства. Але українському пролетарському письменству слід
підходити до всіх джерел буржуазної літератури з відточеною марксівською зброєю, щоб не потрапити в лабети чужої ідеології.
4. Справжнє творення української пролетарської літератури
може відбуватися тільки на базі постійного зв’язку з робітничими
й селянськими масами, з виявленням істотних пролетаріятові
художніх вартостей, з постійним взаємовпливом письменства
й маси.
Відрив поодиноких осіб від цієї бази, розрив з нею зв’язків,
^закохування й самозамикання, бодай під гаслом „кваліфіництв’ Давав би явище соціяльного й мистецького занепад-

1.1Н “іі
■ к

в
°Дин з таких шляхів зв’язку літератури з масою є вжисеі«Я л1теРатУРн° - художніх образів, властивих робітництву чи
^вдву, що, зрозуміло, жодним чином не може доводити до літесте[іки°Го хвостизму, себто до відмовлення від світових миих досягнень і до вульгаризації літературного твору.
.
поотргтЛО боротьби проти хуторянства, правильне в розумінні
РатупіЛ ПР°ТИ хуторянської обмеженосте й проти впливу на літУ хуторянського куркульства, безумовно, неправильне
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шкідливе, оскільки воно визначає цілковите відмовлення
стивого селянству літературно' - мистецького матеріялу. 3 А вЛаполягає Б тому, щоб переводити на реики пролетарської іп*Даиня
їхні (селянських письменників) кадри, що зростають, Щ °л°гії
пазі не витравляючи з їхньої творчости селянських літератипКІМ
художніх образів, що є необхідна передумова для впливу ЙНо ‘
лянство" [Постанова ЦК ВКП(б)].
се6 Щоб відповідати завданню пролетаріяту перетворити •
соціальне буття, українська художня література, щ0 стоїть
ґрунті пролетарської революції, має охопити й виявити в сворм3
мистецькому перетворенні всі відтінки суспільного життя. ЗменнпУ
сили пролетаріяту та його творчездатність усяка обмежена зосе
редженість письменства виключно в вузькому життьовому копі
села, чи на відірванні від цілого пролетарського комплексу
робітничому побуті, чи, навпаки, повна відірваність від життя
трудящих, або відхід від життя взагалі — перехід до містики
екзотики, занепадництва та індивідуалістичної самоаналізи.
Занепадництво, що спостерігається по окремих ділянках літе
ратури, заводить її до безперспективности й збиває її з шляху
активного чинника соціялістичного будівництва.
Всі ці прояви зменшують соціяльну вартість літературного
твору і водночас, хоча й різними шляхами, стають містками, що
ними в наше письменство проходять чужі впливи ворожих проле
тарському будівництву клясових прошарувань.
7. Останніми часами буржуазні елементи в літературі ви
являють себе не лише в „ідеологічній праці, розрахованій якраз
на задоволення потреб української буржуазії, що зростає" (резо
люція червневого пленуму ЦК КП(б)У, але за кордоном Радян
ської України серед українських письменників, фашистського на
ціоналістичного табору складається похід на літературному терені
проти соціялістичної України в спілці з фашистською Польщею.
Відблиски цього виявляються і в літературі на Радянській
Україні („Убивство" Могилянського та ін.). Ці антипролетарські
течії відбилися в роботі українських буржуазних літераторів
типу „неоклясиків", не зустріли опору й навіть їх підтримали
деякі попутники і Вапліте на чолі з Хвильовим та його
групою.
•8. Все це вимагає від українських пролетарських письмен
ників щонайвиразнішого їхнього соціяльного самовизначення
творчости, щонайбільшого відмежування від усяких буржуазних
впливів, щонайуважнішого ставлення їх, як і всієї партії, Д°
поставленого від партії завдання боротьби з антипролетарськими
и антиреволюціиними елементами, поборювання формованої в^^РЗТУР1 зміновіхівськими попутниками ідеології нової бурЕг- а в°дночас «терпляче ставитися до проміжшарових
^пЬХТНИ|ХАпФ°РМ’ теРпляче Допомагати цю неминучу велику
кількість форм виживати в процесі все тіснішого товариського
564

І

обітниитва зз культурними силами комунізму". (Резолюція
цКРВ^(б)1вдання можна виконати стільки, скільки партія
9' пласти кадри української марксівської критики.
3‘"0^/ пяїнська марксівська критика повинна поставити своїм
у иям Підходячи з клясовим соціяльним цінуванням кожзавДа ітроатурного твору, відзначити мистецькі досягнення, хоч би
ноГ° • літературної школи належав той чи інший твір (Молодняк
АУСПП, Плуг, УкрЛЕФ, Вапліте, Неоклясики, група Хвильо
во Марс та ін.).
в Г Сприяючи виявленню и розвиткові молодих літературних.
зокрема з лав пролетаріяту, марксівська критика повинна і
с,іЛ’оИськи допомагати окремим письменникам та літературним і
Т°ипам що виявляли помилки та збочення з певного пролетарського 1
пяхуй стали перед загрозою націоналістичного полону, що перед І
иліи стоїть завдання визнати ті помилки та виправити їх у практичній літературній роботі.
Критика повинна виявляти розходження в таборі письменни
ків - попутників, поборюючи буржуазні виявлення, відзначаючи
наближення до пролетарського письменства, втягаючи найближчих
до нас попутників у соціялістичне будівництво.
10. Ідейні розходження в галузі літературних форм напрямів,
що стоять і хотять стояти за завданням соціялістичної культури,
не можуть набирати форм ворожнечі, повинні проходити на об’єднувальнім ґрунті пролетарської солідарности, що висуває перед
усіма літературними угрупованнями завдання їхнього об’єднання
у Всеукраїнську Федерацію Організацій Радянських Письмен
ників, яка має об’єднати в собі також літературні групи національ
них меншостей на Україні (групи єврейська, російська з журналом
„Красное Слово“ тощо).
11. Виходячи з того, що велика частина українських робіт
ників і трудящих закордону перебуває в надто скрутному' стані
Щодо культурної творчости, до того ж на Радянській Україні
перебуває-чимало письменників Західньої України, сприяти групі
літературних сил Західньої України (з Польщі, Ч ех о - Словач
чини та Румунії) в утворенні Асоціяції західньо-українських
революційних письменників.
12. Єдність завдання будування соціялістичної культури,
Що стоїть перед трудящими кожної радянської республіки, вимагає
^снішого зв’язку в культурно - визвольній праці всіх народів*

Об’єднання пролетарських письменників України повинно
увійти в товариські стосунки з такими ж письменницькимиоо єд-.
мпкНЯМИ
Білорусі, Грузії та всіх інших союзних та автоНяц1них Радянських республік. Це повинно йти до їхнього об єдСРго У всесоюзнУ спілку літературних федерацій усіх народівНа засадах пролетарського інтернаціоналізму, з по ор
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ванням усяких національних протиставлень або
гегемонію, чи зменшення самостійної культурної твон ПретенСій
народу. . В той саме час ця робота повинна прохоп ТиКо>1 На
товариського співробітництва, співвпливу в уЧаг ■и «а п?°го
літератури у виконанні завдання будівництва соні Худо>киТі
13. Щоб перевести це в життя, треба вжити, а так ЯЛ1?МУ. 4,01
всі заходи для побільшення й поширення зв’язку °и И’^Римат
письменства з письменством з інших народів СРСР г Ра^НсьКогН
перекладів на українську мову творів письменників інп°бІЛЬ1цення
СРСР, а також закордонних, обмін письменницькими вИХнаР°Дів
нями між Україною, Росією, Білоруссю, Грузією та • Рядя<ендянськими республіками, обов’язкова участь українг'НШИМи Раменників у різних мистецьких та літературних віп ИХ ПисьСРСР за кордон, що мають союзний характер)
ДряДЖенцЯх
ЦК ставить перед усіма партійними й радянськими
завдання, виказати всіляку моральну й матеріяльну Органал’и
українським письменникам та їхнім організаціям У ДопомогУ
ЦК доручає Наркомосові на основі зазначених пппп
розробити конкретні заходи щодо поліпшення стан^ па°ЗИЦ1й
ційних письменників України (авторське право, житловий Д™’
лікування, видавнича справа).
Овии стан>'
14. Політбюро ЦК КП(б)У доручає відділові преси намітити
конкретні заходи щодо виконання зазначених постанов і пиль™
стежити за. переведенням їх у життя.
но
(7927, газ. „Комуніст",
75/V/, Харк.)
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7 ЦЕНТРАЛЬНОГО
ктг^ і[[д
політикаКОМІТЕТУ
тд ЕуТД§У

ональна
ЗВІТ

2.

і

ц

■і

плГТАНОВКА національного питання партією
по
ТА досягнення в цій галузі

Найважливіше місце у всій роботі партії на Україні займало
• займає національне питання. Ставши на шлях правильного ви
рішення цього питання, почавши будувати українську радянську
державність, взявши на свої рамена колосальне завдання в справі
Піднесення й розвитку української культури, наша партія закрі
пила перемогу над усіма контр - революційними силами і, зокрема,
над українською націоналістичною контр - революцією. Без пра
вильної постановки національного питання, без підходу до пра
вильного вирішення його ми не перемогли б на Україні.
Але утворення УСРР ще не дало повного вирішення україн
ського національного питання.
В межах УСРР і СРСР українські трудящі маси вільно бу
дують свою державність і культуру. Поза межами СРСР, під владою
Польщі, Румунії й Чехословаччини українські трудящі маси пере
живають неймовірний економічний і національний гніт. V конгрес
. Комінтерну визнав, що українське питання є одне з найважливіших
національних питань в середній Европі, вирішення якого дик
тується інтересами пролетарської революції як у Польщі, Румунії*
і Чехословаччині, так і в усіх сумежних країнах.
Та національна політика, яку провадить радянська влада
на території України, будівництво української державносте і*
української культури, була і є могутнім фактором революціоні
зування українських трудящих мас Західньої України, Буковини,
прикарпатської України й Басарабії, в їхній боротьбі за визво
лення й об’єднання з Радянською Україною.
. Однак, українське питання має міжнародне значіння нет,льки для революції, але і для контр - революції.
\ Раз* нового наступу на СРСР зовнішніх імперіялістичних
мій’ ^кРаїна вже в наслідок самого свого географічного й екононого положення повинна буде прийняти на себе їхні перші,
’ можливо, найтяжчі удари. Зовнішня контр-революція (в союзі,-.
наппНуТрішньою) буде раз-у-раз пробувати пробити шлях до
" Аніх мас перш за все націоналістичними льозунґами, оуд
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оп.своєму ставити національне питання, і Ця '
■пробувати по- пцячіння українського національногп СТавИна
також вино^
го життя Радянської України СРСр^ня
•поза межі внуїн
на
народню аРеву’ІПК0Д що стояла на шляху розв’язання V
°ДНЗ ^анального’ питання на Радянській Україні
ського на.ЦІОН^илІЧНОсти національних особливостей РаПоУЛа в
ЯЖЙ.
ЗИІЧІННЯ національного питання »

ійп
'
.
І, чг,
’■

-

ч ■
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УкЙ"ия “«»« ««’ »ала м1сие н'-тільки в

і -.
& ’І

Ег
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Украй,Н“ иРсаь V теорії і політиці на люксембурґіянство, не позу
^ОпИ торували, або принижували значіння національно^
пйтаннї при чому ЦІ погляди не мали нічого сп.льного з лені-

і.

Прихильниками люксембурґіянства були ГГятаков, АвсеМ,

Бош Инші товариші, які в роки громадянської війни и революції
Пра зТзразої Хдооїїнки й нерозуміння національного питання
Хапх: може бути промова т. Зінов єва на Всеукраїнській
конференції і^ листопаді 1920 р. Тов. Зінов'єв сказав буквально

'■ ИІ
Н І’Ь IIі

Ми вважаємо, що мова може вільно розвиватися; кінецькінцем через ряд років переможе та мова, яка має більше

'Р. ІІі ••

І
1: те
: !їі
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своїх дітей, якою завгодно мовою .

І И®
й
і'

Все значіння національної політики на Україні •
’
таким чином, зводив до того, щоб не перешкоджати У*Р
-селянинові розмовляти і вчити своїх дітей якою завгод
’
ігри чому до цього тов. Зінов’єв додавав що через ряд Р
.
.може на Україні культурніша мова (тобто, очевидно, Р
Такі погляди на завдання партії в галузі проведе
виль.
■нальноїполітики, очевидно, дуже мало могли допомага_ .£сьК0Му
йому вирішенню національного питання на Україні в л
винен
дусі. Тов. Стадій у червні 1923 р. після XII партз 13ДУ |ональ€ув констатувати, що Радянська Україна серед інших~ політйКЙ,
них республік наслідками проведення національної
(разом
переводу державного апарату на рідну мову тощо м
з Туркестаном) одне з останніх місць.
.
пення напів
серйозні результати роботи партії в галузі РРОВЄД пізніше«альної політики та українізації стали помітні знач
IX з’їзд КП(б)У це питання поставив на всю широчінь.
праIX з’їзд КП(б)У підкреслив величезне значіння, я
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пповедення національно! політики на Україні для соція8і'лі^^ством.
льНЄ„го ведення
будівництва
і ДЛЯ ряд
зміцнення
робітничої
кляси
З’ЇЗД висунув
основнихсоюзу
вузлових
пунктів,
на'
Зсел лгеоедив увагу партійних організацій підчас проведення
ЛК“Х пьної політики: українізація партійних кадрів, партійялц|°. Радянського апарату, вирощування й виковування нових
«0го 1 українізація профспілок і комсомолу, притягнення докаЯрІипгп падянського і громадянського будівництва лойяльних
аКГИ!нтів української інтелігенції.
6)1 ґрпйозні перешкоди були на шляху при здійсненні партією’
р^тив IX з’їзду КП(б)У про українізацію. Певна інертність,
ДИР./пю ці директиви зустріла певна частина партійного активу,.
3 палі більша небезпека відриву партії від української культури,
дед стихійно розвивається, активний і пасивний опір мас російяка г0 міського міщанства проведенню українізації, опір, що від
бивався на настрої службовців радянського апарату і навіть у
настроях окремих робітничих груп, вплив буржуазно - шовіні
стичної ідеології на членів партії як по лінії російського, так і
по лінії українського шовінізму,— все це разом спонукало ЦК на
своєму пленумі в червні 1926 р. ще раз на всю широчінь поста
вити питання національної політики.
тези, в яких особливо1
Червневий пленум одноголосно
ухвалив
:г::о питання
про переведення україніяскраво й конкретно поставлено
ер— сказано в тезах,—
„Наша партія,
заці! серед пролетаріяту.
робітничу клясу, більшість якої розмовляє російспирається на робітничу
— з і російські культурою більшість наших
ською мовою. Так самокадрів. Партія повинна провадити поліДаВНІХ бІЛЬШОВИЦЬКИХ Кадрів, пар**/* *.■-------оїгт ппбітничої
тику українізації так, щоби не відриватися від
робітничої маси і
ЦИМ не спричинити
відриву
робітничої кляси
КЛЯСИ від
ВІД селянеюа.
-........ таї
цриву робітничої
селянства. З дру
гого боку, справжнє соціялістичне
на Україні немож
соціялістичне будівництво
будівництво на
ливе без втягнення
до
господарчого й культурного
____
до справи
справи господарчого
--;
що можливе
будівництва широких робітничих і ГРПЯНСЬКИХ
селянських імас,
розвитку українлише у формі зміцнення Радянської України та в цьому процесі
ської культури. Головна трудність — зберегти
іаінізації ми повинні
пролетарське керівництво. Політику українізації
і основні більшовицькі.
провадити,
перш
за
все,
спираючись
на
наші
-— ------- ..Ітіиа
кадри, а не через примусове відштовхування испмБі*!
їх. Звідси
неодмінна
вимога^ диференційованого темпу проведення українізації. По
трібний умілий підхід у справі українізації серед робітників,
треба_відрізняти зрусифікованого робітника, який вживає мішано Українську мову, від корінного російського робітника, потрібне
уважне ставлення до нацменшостей і пильне забезпечення їхніх
Однак, обережне проведення українізації в колах роаґітНИІ9? не значить, щоб хоч у найменшій мірі послаблювалось
ппк;а?1ИНУ * пропагандистську роботу, скеровану на те, шоб авангард
ницТпИЧОЇ Миси опанував українську мову, як знаряддя будіва соціалізму і змички з селянством.
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посилення загального темпу українізації, оволодіння пПотРібн
українізації, що стихійно зростає .
пр0Цес«е
З резолюції червневого пленуму випливали такі
завдання:
............
Ра^Ичні
1) Посилення темпу українізації з загостренням на папт
й на керівничому партійному активі.
р ап^раті
2) При проведенні українізації пролетаріяту рі3ний .
до русифікованої (але української походженням) частини п1ДХІД
таріяту і його суто російської частини.
пР°ле3) Категорична відмова від будь - якої примусової укп зації робітників і трудящих інших національностей. У раіНь
4) Безоглядна боротьба з виявленими ідеологічними уХИ1
та посилення партійно - виховної роботи в справі роз’яснені
принципових установ нашої національної політики і методи
практичного проведення; боротьба з усіма формами шовінізму
в країні і з усіма виявленнями його в партії.
‘
у
За минулі два роки ми мали в галузі проведення національної
політики та українізації значні практичні досягнення. Ми досягли
чіткого оформлення української державности в межах Радян
ського Союзу. В межах цієї державности відбувався дальший роз
виток продукційних сил країни— її індустріялізація. Наприклад,
будування Дніпрельстану є факт величезної політичної ваги для
- Радянської України. На базі економічного зросту України йшло
дальше закріплення радянської системи. Великим етапом на шляху
цього закріплення, найважливішим моментом державного будів
ництва України було переведення районування, яке забезпечило
дальше втягування трудящих мас до державного будівництва.
В межах Союзу встановилися правильні взаємовідносини між
союзними республіками й органами Союзу, хоча не припинились
випадки окремих перекручувань і порушень конституції з боку
апаратів союзних наркоматів. З такими перекручуваннями-треба
боротись і надалі.
В галузі культурного будівництва ми маємо величезне під^
несення української культури, могутнє проходження української
мови у всі ділянки державного та громадського життя. Та культурно
національна протилежність між містом і селом, пролетаріятом і
селянством, яка залишилась на Україні у спадщину від Царату
і яка була за величезну перешкоду до перемоги робітничої кляс ,
починає наочно викорінюватись. Останній перепис свідчить Р
великий, не лише абсолютний, але й відносний зріст УкРа^
цо містах (особливо в таких, як Харків, Київ, Дніпропетровськ).
няКР^*3аВ1Я МІСта п°чинає йти досить швидким темпом.
МіС7Ь9Ип мешкан«ів України було українців 43>’ ? р0.
1926 р.—47,2. По великих містах: Харків, Київ, Одеса, Дн1Пр
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українців нараховувалося — 25,2%, 1926 —
пгьк 1923 р. :
„етров№
■алузі культурного будівництва українською
^’2їосягнення[ яскраво
В г
помітні в народній освіті. 1922 р. україн,„вою найбільш нижчих школах соцвиху вчилося 700 тис. дітей,
КОЮ мовою В
■ :уЧИ1Хгпяж усіх українських газет дорівнював 90 тис.,
НИНІ ЇХ
р.5
ХГУІГР ГГЧГк------ --ГТТ.ТТТПО, .ТАГІЛ
115 гта
500 тис. Цей величезний,
ніде невиданий
" 1924і дій
рДІЙШОВ уже----а І927 Р- \Ч ,найбільш яскравих покажчиків могутнього) щодалі
ріст є один
з і українського культурного> будівництва.
оДИН..у
оо За
-зо останні
льшого рух:
ги сталися
два такі. великі факти в цій галузі, як перехід.
• тппа роки
сталися ДЯ
0КИ--’ мову центрального органу партії „Комуніст
„Комуніст" і
ПІ Хаїнську
Ьання українською мовою щоденної
і. .
" популярної робітничої
гязети
„Пролетар".
Правда,
-- треба зазначити невеликии тираж українських цен
тральних газет (зокрема „Комуніста" і „Пролетаря"), недо стає їх
ппосування в робітничі
робітничі маси
маси. Партійні комітети, особливо комітети
пр
округ,
не
належної уваги цій справі.
промислових
округ,
не віддають
і
Українізація
держапарату
на початку 1925 р. доходила 20°/о,
ввсередині
серсдипі 1221926 ;р. вона дійшла 65%, до 1 січня 1927 р. все діло
£водство радянських
.лт т^мV установ, центральних і місцевих, крім нацмен.......
’о було перейти на українську мову.
районів,
’ Куди
Кудиповинно
гірше стоїть
сшїіп справа
справа з українізацією роботи господарчих
гірше
органів,
трестів
і
підприємств.
На цю галузь партія повинна звер
Органів, трестів І
нути дуже
серйозну
увагу,
............
ч/ряп/, бо
ЦЯ бо ця галузь щільний зв’язок має
з переведенням українізації
Потрібно
також поси
іпюахд.1 * пролетаріяту.
------ .
д
лити втягнення в радянський апарат української інтелігенції.
інтелігенції,
Щодо партії, то ми маємо дані, які свідчать про помітний
помітн
темп
українізації.
1924
р.
в
провідних
кадрах
партії
українці
стано
темп українізації. 1924 р.
вили 33%, 1925 р.— 37°/0, 1926 р.— 52°/0. Всього в партії укра
ВИЛИ
їнців було 1924 р.—33°/О, 1925 р.—38°/0, 1926 р.—49°/0.
В складі окружкомів українці становили: 1923 р.— 31,8%,
р — 43,8%.
1924 р.-34,3%, 1925 — 38,9%, 1926 р.
Серед секретарів окружкомів українців було до IX з’їзду 26%,.
нині — 46%; серед заворгів було 36,6%, нині —41%, серед заваґітпропів було 26,6%, нині — 47%.
Ще рік тому проведено повну українізацію викладання на
курсах окружних партійних робітників, які являють тепер знач
ний фактор українізації партійної роботи по округах. В Артемівському Університеті українізація викладання в цьому році дійде
До 75%.
В Українському Інституті Марксизму українізація за останні
роки дала особливо помітні наслідки. Мовою володіє уже 100%
.^Рантів, викладання на підготовчому відділі українізованозпрК°М’ Слухачів, Що не володіють українською мовою, цього року
иіяп1Лі Не ирнймалося до Інституту. При Інституті утворено спеЬнУ катедру національного питання під керівництвом товариша
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Однак, треба відзначити, що робота в справіЯ «а УкрЙ*
паотії
і партапарату
бути значно
УКраїНізап ’
■їїїїсіов/х
округах,повинна
де досягнення
в цій посилена
галу^^?;

статні.
.
°м недОч
Українізацію профспілок проводиться значно Ппваніж українізацію партії. Найкраще стоїть справа з уКпЛ1ЯЬніШе
•«спілці Всеробітземліс, Робос, найгірше в основних в®'н’3а<
спілках: металістів, гірників і т. ін. Потрібні ріщучі р°бничИх
справі українізації профактиву і профапарату Щодо 0Нлгіх°аи в
жвбю і культурою — систематичний перехід на обслугор,°д,Ння
української частини пролетаріяту рідною мовою.
вУвання
В комсомолі досить швидко змінюється національний
на користь українців. 1924 р. українців у комсомолі було
1926 р,— 67,1%. В районових комсомольських комітетах ук
ців було в тому самому році 71,1%, серед секретарів ОК -—51 зо)1’
■Однак, до цього часу українізація комсомолу проходила ду»'
повільним темпом.
у е
На проведення українізації в комсомолі треба звернути
осо‘бливу увагу.
Взагалі ж треба сказати, що величезні досягнення партії і
радянської влади в галузі українізації остільки впадають на очі
що їх мусять визнати навіть найбільш запеклі вороги радянської
влади. Нещодавно лідер грузинських меншовиків Ной Жорданія
у своєму листі до своїх однодумців у Грузії, що потрапив до рук
радянської влади, зазначив навіть, що в зв’язку з розгортанням
роботи в справі національної політики на Україні більшовики
утворили українську націю.
Однак, треба визнати, що темп українізації партії, радянського
апарату в містах, а особливо в профспілках, треба ожвавити.
Інакше перед нами залишається небезпека відриву від^пролетаріяту і від партії українського культурного процесу, який швидко
йде вперед.
1^. паРтійний з’їзд в частині резолюції й звіту ЦК щодо
. українізації зазначив про потребу посилити роботу серед нацмен
шостей. У даний момент, всупереч усім твердженням Ларіна,—
це констатувала Президія Ради Національностей ЦВК Союзу
роботу на Україні щодо обслуговування національних менш°сте
можна визнати за зразкову для інших радянських Ресг}У^л1к,иця
перш за все виявляється в широкому переведенні районува
за національним принципом, в утворенні окремо виділених на
наявних районів і сільрад (російських, польських, німецьких,
єврейських, болгарських, чеських та ін).
_
,
сЛід
Vпя■игяа °ДНУ 3 НаЙВа«ЛИВІШИХ ДІЛЯНОК НаЦМЄНІВСЬКОЇ Р°^.° іщоГО

перевадення на хліборобство деякої частини наиб’дІ’дєлення єврейських містечок. Однак, цю проблему можна р

чрпєз надання достатньої земельної площі єврейському
,ті[ тільки г’ ми України, оскільки вільні земельні фонди самої
ЙеННмоЖна вважати майже за вичерпані. .
України м0Ж весною декретом про рівноправність мов встановлено
ї кВИДанИ‘
що забезпечують національні інтереси всіх тру,верді ґаРа” пЯ’н України. Зокрема Гарантовано права російської
’жціїх гр° «ви значної частини пролетаріяту. По національних
Гові‘> як- іпкпяпах за мову в діловодстві встановлено мову більра^Релення цих районів. _
Піости ,на ,‘ови ніби на Україні порушується права національної
Всі р°зм шовіністичні наклепи, і жалюгідні ті члени партії,
»енШ?Сп^яють ПІД вплив цих наклепів.
що піДпад?‘
звичайно, ніяк не випливає, що ті наслідки, які
Але від > гаЛу3і, М0жна визнати за цілком достатні.
ції ’іаєм0 внами стоїть ще велика робота щодо боротьби з клери• ЄРта оволодінням школою й т. ін. Багато треба зробити
калізмо»
вання робітників у виділених районах і сільрадах.
ДЛЯ Крйському містечку й досі надзвичайно гостро стоїть справа
В рпенням розвитком кустарних промислів, втягненням зайвої
зр-ип сили В промисловість, у справі боротьби з сіонізмом, що
^певний ґрунт у нужденному становищі містечка. .
Потоібна надалі енергійна й уперта робота партії та радянп влади серед нацменшостей, зокрема, в прикордонних районах,
вртаке досягнення в галузі розв’язання національного питання
ціляє собою подальше зміцнення АМСРР.
За останні два роки за найближчою підтримкою-УСРР широко
розгорнулось будівництво АМСРР. За ці роки АМСРР нечувано
виросла культурно й господарчо.
Для ілюстрації можна зазначити хоча о те; що землевпоря
дження АМСРР проведено на 100%. Кооперація зросла за цей
час у три рази — з 14.000 членів до 46.000.
Успішно посовується колективізація сільського господарства.
Тепер уже є 150 комун і артілей і близько 350 простих форм сіль
сько-господарських товариств.
На освіту йде приблизно 35 — 40% бюджету. Процент охо
плення дітей школами в АМСРР більший, ніж на Україні.
Проводиться молдавізацію апарату влади. Він стає рідним
і зрозумілим широким масам молдавського населення.
Зріст і зміцнення АМСРР має дуже велике значіння у ви
звольній боротьбі робітників і селян Басарабії проти румунського
боярства. В той час, як радянська влада дала зразок правильного
В11рішення національного питання, Румунія є найяскравіший зр Зок держави, де народи зазнають не тільки соціального, ал
^тонального гніту.
Р'Дчас проведення національної політики партії доводилося
виявленнями
наиі*1 РІШУЧУ боротьбу З ШОВІНІЗМОМ І 3 окремими в:і~?™««ами
зональних ухилів у власних лавах.
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омП що його XII з’їзд У свій час визнав за
російсьщп,
змо.м, Що *
1шення національного питання.
0СНСВНу 1,ер?ш8ін'на Шй шовінізм протягом усього звітного періоду
ськни ШОВ1Н’ЗМПРСЬКО _ міщанськиХі - “унчщу зара^злй Ро^
ДР'онобуржу^
*ав и,Иро'й.
Ніяких Кіл, скеровуючи відти свій вплив
і на
* Иа Робітки 'X
З на порівняно широке прошарування членів
партії
з радянським апаратом, і черпаючи велику -З
підтри
м;.’пЗв ,яз^ДЯси
ан
російського міщанства в загальносоюзному маштабі У в Масах
Заява, що її надіслав ЦК КП(б)У до Виконкому
•
в зв’язку з націоналістичними ухилами, які виявилися в кпЄрнУ
так визначає суть російського націоналістичного збочення р (б^У>
„Це збочення полягає в ігноруванні й недооцінці значіння Партії*
вального питання на Україні, що часто прикривається іцНацІ0‘
ціоналістичними фразами, зокрема:
НТеРна1) у приниженні значіння України, як частини СРСР в
ганні трактувати утворення СРСР, як фактичну ліквідацію наг3'
нальних республік;
Ці0‘
2) у проповідуванні невтрального ставлення партії до розвити
української культури, у трактуванні її, як відсталої, „селянської
у противагу російській, „пролетарській";
3) у спробах за всяку ціну зберегти перевагу російської мови
у внутрішньому державному, громадському й культурному житті
України;
4) у формальному ставленні до проведення українізації, що
її визнається часто тільки на словах;
5) у некритичному повторюванні шовіністичних великодер
жавних поглядів про так звану штучність українізації, про незро
зумілу народові „галиційську" мову й т. ін. і в культивуванні
цих поглядів усередині партії;
6) у змаганні не проводити політики українізації по містах
і серед пролетаріяту, обмежившись тільки селом;
7) у надто тенденційному роздмухуванні окремих перекручувань
підчас проведення українізації і в спробах виставляти їх, як цілу
політичну систему порушення прав національних меншостей
(росіян, євреїв).
Останніми часами ми маємо цілий ряд виступів у загальнопартійному маштабі, які цілком підтримують і прикривають росім
ський націоналістичний ухил у лавах КП(б)У. За найбільш значні
з них треба визнати виступи т.т. Ларіна, Ваганяна й Зіновєва..
Тов. Ларін уже давно пробує грати ролю — ДО якої його правд-,
ніхто не закликав — захисника інтересів національних мен
на Україні. В такому дусі він виступав ще на III з’їзді рад
і на сесії Союзного ЦВК’у весною 1926 року.
. рпсени
І09л0днак’.незадо?ольняючись цими виступами,-Т. Лар1» * му
926 р. вмістив цілу статтю в „Більшовику" (в диску
яптії.наі
дискусійномурядку)і в ній пробував взяти під сумнів усю політику п Р

574

. алузі національного питання. Обґрунтована вся надріб1Г
пппиноких
фактах, з яких багато після перевірки не підукрЗ
п° Т на неймовірному перебільшенні цих фактів стаття
,цх,дИЛИ
1 я змістом своїм сходила на те, що по містах і серед
18 ЛаР
" жодної українізації не треба проводити.
“р-гаПН
г інаіяту
*
етар за т Ларіном виступив відомий опозиціонер, щ0 підЙ10 Слідом 83", тов. Ваганян з цілою книжкою, де він намагався
п11сав заяву розбити" національну політику нашої партії, обвину1,„1гетьячисто
чки «7 зайвих витратах на підтримку різних національних
8’аЧУВачп
® Т0бТО
тобто в тому, що партія вживає заходів усунути факУ національну нерівність (цього вчив її Ленін), сприяє під»ию відсталих і пригноблених царатом на протязі сотень років
ппів замість примусово накидати їм російську культуру. В цій
нар-й знижці, поза всім іншим, т. Ваганян підтримує критику
Анальної політики КП(б)У з боку т. Ларіна, тобто іншими
Твами підтримує російський шовіністичний ухил у партійних
сл х нарешті з гострою критикою національної політики КП(б)У
виступив у червні 1927 р. на засіданні президії ЦКК т. Зінов’єв.
не вперше висловлюється в справі національного питання на
Укоаїні. Вище ми навели уривок з його виступу на V Всеукра
їнській конференції, де т. Зінов’єв говорив, що суть українського
національного питання в тому, щоб не перешкоджати селянинові
вчити своїх дітей українською мовою, а в майбутньому переможе
більш культурна (тобто російська) мова. Тов. Зінов’єв тоді ані
слова не сказав про потребу українізації державного апарату, хоч
би на селі. Немає нічого дивного в тому, що він нині нападає
'на українізацію, яку партія провадить, заявляючи з властивим
йому нахилом до панічного перебільшення і демагогічного наклепу
ніби українізація — вода на млин петлюрівців.
Виступи т.т. Ларіна, Ваган’яна, Зінов’єва та їм подібних,
що ніколи не розуміли й не розуміють ленінської національної
політики, зустрічають гаряче співчуття в масах російського мі
щанства, а також серед чиновників радянського апарату, які шові
ністично настроєні й незадоволені з того, що їх змушують вивчати
українську мову. Ці виступи використовують ті верстви закор7
донної буржуазії й соціяль-демократії, які в інтересах підготовпюваного імперіялістинного наступу на СРСР всіма засобами
намагаються довести, що ВКП лише на словах захищає свободу
’ ^визначення пригноблених народів. Коли б партія замість
^мінського шляху пішла шляхом Ларіних, Ваганянів, вона зі
вала б проведення національної політики, з якою нерозривний
язок мають інтереси соціялістичного будівництва і зміцнення
Дянської влади на Україні та в цілому Союзі.
явпРнартія д?є й буде давати найрішучішу одсіч найменшим висвоїу НЯМ Райського шовінізму як у радянському апараті, так і в
яастппоаСНИХ лавах’ подавляючи залізною рукою опір шовіністичнор них елементів щодо проведення національної політики.
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ського^ац^оналістияног^збочення

парТйних^Хх3^ й Росф

?^-гіїда=^гьним ^йїїс

Деяке піднесення українського шовінізму після ПАО
1И
його він зазнав у роки революції виявилося напочатк^
ЩоВ зв’язку зі зростом української буржуазії та курку
льЬства
УСТйа26
.
кУРкул
гь ГРоку,
й на селі, що відбилось і на ідеологічному фронті за п-а в м^істі
п* ДГв°^ЛЛі1с
цих шарів,, які покладають свої надії на реставпат
’пЗа
- -б?
П1ДГ
реставрацію
°Ск’гаІ
влади на Україні
V
силами збройного чужоземного
__ імпеп*У-ЗНої
виявив себе
письменник
і
критик
—
член
партії
- . .......
партії М.
м у^1ЯЛ13^у,
з його проповіддю орієнтації на Захід зростаючої лХвильовий
культури, на „психологічну Европу", все одно,
Української
пролетарську, і під гаслом „геть від Москви". Коли буржуазну Ч1
льового зустріла рішучу одсіч у партійних у— стаття М. ХВИ
лавах, на зах™
м. Хвильового виступив тов. Шумський. Не обмежуючи,
дарністю із західньо - європейською орієнтацією ?м’ - -КЬ солі^
т. Шумський, не здаючи собі справи з того, що м.
він Хвильового,
Є ^виразник
натиску сторонньої дрібнобуржуазної стихії на партію,*
почав,
вимагати ламання старих партійних кадрів — кістяка партії. Під/
порядкування стороннім антипартійним і навіть антирадянським
впливам призвело т. Шумського до того,
того, що
що обвинувачення
обвинувачення у
зрадництві, ренегатстві, малоросійщині,
з
якими,
’і. з якими, звичайно,
звичайно, ви
ступали українські контр - революціонериі проти українців-комуністів — він став повторяти щодо тих членів партії/ які лойяльно
провадили партійну лінію. Щодо пролетаріяту Шумський, несві
домо висловлюючи вимоги й говорячи мовою тих самих шовіністичних
кіл, пропонував низку таких заходів, що коли б їх провелось
у життя, нічого іншого не значили б, крім примусової україніза д
російських робітників. Саму українізацію радянського й партій
ного апарату Шумський пропонував провадити таким темпом, який
зумовив би відрив од російської частини пролетаріяту, що відогравала й надалі відограє на Україні і всередині нашої партії дуже
визначну ролю.
Спроби Шумського об’єднати навколо себе українських робіт
ників, щоб протиставити їх Центральному Комітетові паРт1 ’
скінчились жалюгідним фіяско. Вся партія одноголосно, кр*
парочки літераторів, ухвалила позицію ЦК й засудила ухил шу<
ського. Після цього було зроблено спробу перенести бор
на терен братньої нам комуністичної партії Західньої Укр
’
ухилістські погляди Шумського зустріли підтримку
частини верхівки КПЗУ.
,асУВав
ЦК КП(б)У у своїй заяві до Виконкому Комінтерну з
суть націоналістичного ухилу Шумського, який полягав.
) У недооцінці й нерозумінні ролі робітничої кЛ^иУкраїні;
тич но і парти у вирішенні національного питання н
^ед1пУ
; в суто бюрократичному націоналістичному підход
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Ж/
пигянання неукраїнської частини робітничої кляси на
І/.лор*’. Пп української культури, в розумінні форсування цього
«Р‘1ЇН1 Д ппактично переходить у вимогу примусово україні
ку, Арійських та інших робітників;
Рівному зневір’ї В силах і здібностях нашої партії про’ 3) У Анальну політику на Україні, що приводить до постапр0 ламання наших партійних кадрів, в упадни*К’і "пораженських настроях щодо нашого соціялістичного

^^систематичнім змаганні підірвати довір’я до основних
-них кадрів, зокрема до російських товаришів, і особливо
партіИн‘ прибувають на Україну з інших союзних республік;
цілковито перекрученому уявленні про нашу партію,
о носія російського шовінізму, який ніби гнобить' кому

на;-українців;
н б) V злісному

цькуванні українських товаришів, які прови
ть правильну партійну лінію, що їх кваліфікується, як зрадни
ку ренегатів, „презренних малороссов" і т. ін.;
7) у певній підтримці проповідування орієнтації української
культури на капіталістичну Европу в противагу Москві.
, У Чим пояснюється те, що націоналістичний ухил Шумського, що
с явний продукт буржуазного впливу, зустрів співчуття деяких
елементів керівничої верхівки КПЗУ? Справа в тому, що відносна
економічна й політична стабілізація капіталізму в Польщі утворює
серед української буржуазії Західньої України прагнення угоди
з польським фашизмом, який у свою чергу йде назустріч цьому,
даючи українській буржуазії дрібні подачки. В наслідок цього
ми маємо перехід до польської орієнтації впливової буржуазної
організації на Західній Україні — УНДО (Українське Національ
но-Демократичне Об’єднання). Угодовський настрій передається
дрібній буржуазії, а через неї і тим елементам комуністичної партії,
які не втратили зв’язку з дрібною буржуазією. Тимчасом, те або
інше ставлення до буржуазної Польщі різних груп на Західній
Україні визначає ставлення до Радянської України і навпаки.
Перехід УНДО до польської організації був переходом на антирадянську орієнтацію. Ні на одну хвилину не треба забувати, що
близькі до польських урядових сфер кола систематично ставлять
питання про „незалежну" буржуазну Україну, яка повинна за
купити нинішню радянську, одверто, а іноді й дуже скрито натя
каючи на можливу участь Польщі в цьому за прикладом 1920 р.
Ідси походить і та шалена кампанія проти Радянської України
їні’0^ Р*зни.х буржуазно - соціялістичних груп на Західній Укра
ло п СаМЄ п*д
настрій, надхнений колами, які стоять близько
хілні°й иЬК0Г0. Фашизму, підпали деякі партійні товариші на Заі не ч Укра.їнЬ
не втратили ще зв’язку з дрібною буржуазією
Шумгі^03Ум^ли так°ї простої обставини, що перехід на погляди
кого - Хвильового проти національної політики КП(б)>.
ЯТь років укр. Літератури
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і ВКП(б) в умовах Західньої України являв би г
В
ЗН
^НІ
Й
тримку польському імперіялізмові, що Підготовляв‘*‘,и МІП1
-ІЄ
на УСРРє свій і ПІДРішуча одсіч, що її було дано націоналісти,,
1астУп
в лавах КПЗУ з боку ЦК КПП і Виконкому Ком1Н°Му Ухй
виступу нашого ЦК змусила товаришів із Ц]< кгп-ЗеРнУ пі°ві
лилися, визнати свої помилки й публічно відмові';»; Які пш
Таким робом, спроба наших українських ухип
ВІД ни»'
отримали жодної підтримки в рядах КП(б)У, стВОпИт?в> »кі £
в КПЗУ, скінчилася повним фіяско. А дискусія НаКи Собі базу
питання не лише призвела до виправлення лінії Ня,Ол° Ць.»го
політики КПЗУ, але й допомагала нашій партії краще^І0Нальн°ї
усвідомити собі свої завдання в галузі вирішення наиіТа Ясн’Ше
питання в тих міжнародніх умовах, в яких ми тепер пеп^аЛЬНог°
У зв’язку з подіями в КПЗУ треба зазначити, щ0 між аємо<
значіння нашої політики українізації надзвичайно вел^пар°Днє
набирає саме в нинішніх умовах. Проти СРСР підготовл Ваги
наступ, його підготовляє насамперед Англія.
ляється
Політику Англії скеровано на те, щоб змусити воювати г
проти
нас Польщу. Фашистський переворот у Варшаві у травні 1926
саме тому зустріли з великим співчуттям англійські і,
стичні кола, що всі ці кола, на підставі досвіду 1920 р.,Імперіялінападу Пілсудського на. СРСР, коли не сьогодні, так> чекають
Чи має наступ буржуазної Польщі на СРСР тепер підзавтра.
собою
якубудь підставу? Більше, аніж 1920 року. Тоді Польща
була в пень зруйнована й не мала власної промисловости; більшість
фабрик і заводів не працювали. Буржуазія не потребувала війни
й не бажала її. Тільки великі поміщики підтримували похід на
Київ, та й то не всі, а здебільшого та частина їх, яка втратила свої
землі на Україні.
Нині польська промисловість більш - менш стабілізувалась,
відродилася й шукає ринків збуту. На Заході вона їх знайти не
може. Ринок самої Польщі дуже малий. Залишається Сх^д —
в першу чергу Україна й Білорусь. Отже, чим небезпечніше и непевніше становище буржуазної Польщі на Заході, де на неї на
тискує німецький імперіялізм, який швидко зростає, то більш
повинно бути тяжіння деяких кіл на Схід і на Південний с Д«
на Україну, до Чорного моря. Таким робом, змагання н
втягти Польщу до конфлікту з СРСР може знайти певну
л
з боку польської буржуазії. Цим пояснюється зміна позиції
ської буржуазії щодо* Пілсудського. Раніше вона відкида
політику. Тепер переважна більшість польської буржуази у
ється навколо Пілсудського.
Ось чому нині в Польщі одверто і вже протягом багатьох мі;
сяців систематично ставиться питання про утворення н -іежної
ПОКИ1ДО
буржуазії України. Питання про її відносини з Пол^щеІ^пЛ
а,
які
залишається відкрите. Але зрозуміло, що ті польські
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ппо незалежну" буржуазну Україну, бажають цю „не^РяТЬаХпаїнув такий або інший спосіб підпорядкувати Польщі
випливає, то змагання Англії втягти Польщу до війни
% буде проходити під прапором „визволення" України.
зСо ЙПЮ цього року опубліковано в пресі відомості про великі
• субсидії, що їх дав англійський уряд колишньому урядові
гроШОВі У ші ці петлюрівський уряд одержав близько перед
ЇІеГЛІ°пм дипломатичних відносин з СРСР. Зв’язок між двома
Р03 ш безперечний. Дуже пожвавилась діяльність петлюрів— еміграції в Парижі, яка зустрічає підтримку французького
сьК0'и Але особливо широких розмірів набрала діяльність петлю- УРяД/’ Польщі. Декілька місяців тому у Кракові відбувся петлюріВІький з’їзд. Нині значна частина петлюрівських емігрантів
РіВСеґіШла й переходить в Польщі в польське підданство, між іншим,
пер - багатьом з них дає державну або громадську службу.
■ур Останніми часами польський фашизм, підготовляючи наступ на
Радянську Україну, готує новий маневр на Західній Україні.
Як і раніше, безоглядно придушуючи рух робітничих і селянських
мас, він хоче перетягти на свій бік українську інтелігенцію й вер
хівку дрібної буржуазії та допомогти цим шарам усіма засобами
закріпити свій вплив на маси українського народу.
Ця політика дає свої наслідки. Українська буржуазія Захід
ньої України переходить на бік польського фашизму. Ми бачимо,
такимробом, що навколо уряду Пілсудського почала об’єднуватись
не тільки польська, але також і українська буржуазія Західньої
України. Але було б наївним гадати, що заходи польського фашизму
розраховано виключно на західньо - українську буржуазію. Він
дивиться значно далі. Він хоче знайти собі якомога більше при
хильників на нашій Радянській' Україні.
Серед кого він буде їх шукати? Звичайно, насамперед серед
таких елементів, як куркульство, міська непманська буржуазія
(українська), духівництво. Одночасно він буде намагатись обманом
впливати через їхнє посередництво на ширші маси.
Тверда і правильна національна політика розбиває надії поль
ського фашизму. Тверда національна політика на Радянській Укра
їні зриває всі спроби української буржуазії притягти на свій бік заХ1Дньо-українські трудящі маси й зробити з них гарматне м’ясо для
польського фашизму, який готує наступ на Радянську Україну.
Партія буде безоглядно боротися з українською контр - ревос Ц1Є,О> Яка нам“ься знайти собі зовнішню підтримку польнал°Г° фаш?змУ- Партія буде твердо й рішуче проводити націора?-нУ політику,. яка являє собою могутнє знаряддя закріплення
та іилНСЬК°-м влади й диктатури пролетаріяту на Україні і в СРСР
ЕвропР^й Факт°Р назрівання пролетарської революції в середній

З’їзд Комуністичної партії (більшовиків) України. 2О-—29 ли^27 р. Стенографічний звіт.— 1928, ДВУ, стор. 524 — 532.
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будівництва

До революції трудящі маси України було придавлено і
гнічено-не лише політично й економічно, а до того гніту допПРИ'
лося ще й пригнічення культурного та національного. оХа'
була монополією керівничих маєтних кляс. і трудящі маси майже
позбавлялося можливосте придбати навіть звичайну письменність
Водночас всю систему народньої освіти скеровувалося на те, щоб
потьмарити мозок робітника й селянина та зробити з нього слухня
ного раба поміщиків і капіталістів, і на те, щоб для тої ж мети
їх денаціоналізувати, русифікувати, а це ще більше втрудняло
українському робітникові і селянинові доступ до знання. Заборо
нялося українську школу, українську книжку і взагалі україн
ське слово, українську культуру заковувалося в тяжкі кайдани.
Жовтнева революція скасувала всі перешкоди розвиткові
української культури, поставила всій народній освіті за
вдання — обслуговувати інтереси трудящих і, звільнивши науку
од залежносте від капіталу, відкрила їй можливість вільного
й широкого розвитку.
і
Пролетарська революція на всю височінь поставила завдання
народньої освіти, зробивши освіту з привилею маєтних
клЯ.
ряддям і придбанням всього трудящого загалу. Збудова
їх
сових засадах пролетаріяту, головніші освітні завда ,
висунула й запровадила в УСРР революція, були так . переД1. Зосередження головної уваги й найбільших зу
маси
усім на освітніх заходах, що мають обслуговувати ш ^ляНСТВо.
трудящих і в першу чергу робітництво та бідніше й серед
сЯ МОЖ'
2. Організація всієї освітньої системи так, Щ°б ск та селяливість непосереднього переходу учневі, робІТНИКО
Пр°ФЄ'
нинові з найнижчих щаблів трудових шкіл через ш ~ дОСдідчої
сійну аж до вищого учбового закладу до науков
діяльности.
озбро3. Завдання освітньої системи є виховання тРУ^ио0ди Й СУ‘
сного широкими, знаннями й методами розуміння пр н
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та підготованого для творчої участи в суспільному випроцесі.
обдування викладу в широких масових школах і в усій
41 •- системі на засадах трудових і активної участи учнів
ИьНи«і природи й суспільства, з використанням у викладі всіх
у ^ світової педагогіки й педагогічної методики.
ИИЄПїїганізацш' середньої школи, як непосереднього продов51 ^пудової школи, з завданням профшколи, з одного боку,
*енн^«ити учня, дитину робітника та селянина, для можливого
п|,дГ0Т по вузу, а з другого боку — підготовити його до непосепї участи в виробничому процесі, дати -йому відповідні
рЄДНпьиі Й професійні знання й досвід.
6 Організація вищих учбових закладів, як освітніх установ,
підготовляють робітника й селянина, з одного боку, для при
пини знань, відповідних новому радянському суспільству в його
'^іфікації і спеціялізації для технічної й організаційної участи
господарському і цілому культурному будуванні, а з другого
йоку —для можливої дальшої науково - дослідної діяльности.
7 Усунення з цілої системи народньої освіти всіх і всяких
наслідків впливу конфесійно - релігійного; збудування всієї си
стеми освіти і всіх метод викладання й навчання на засадах
наукового світогляд^ та матеріялістичної діялектичноГ методи.
' 8Л1Іреведення ’викладу і науки предметів суспільних, про-~~
сякнених марксистсько - ленінською теорією визвольної проле
тарської революції, і підготовки на всіх щаблях шкільної системи
з учнів свідомих активних громадян пролетарської республіки.
9. Розглянення цілої освітньої системи, як єдиного державного
апарату для переведення комуністичної пропаганди серед усіх
трудящих мас населення.
10. Будування української культури національної за її мовою,
формою та матеріялом і пролетарської, колективістичної й інтерна
ціональної за її змістом.
11. Застосування всієї освітньої системи, всієї науки і всієї
культури в цілому для завдань зміцнення пролетарської дикта
тури, закріплення союзу робітництва й селянства для соціялістичної перебудови суспільства. Коли Жовтнева революція поставила
завдання перебудови цілого суспільства на нових засадах, то на
родній освіті Жовтнева революція поставила завдання виховання
' Години, починаючи з дитинства, створення нової людини - грома
дина радянської республіки, будівника й борця за соціялізм.
11
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інтервентів і бандитів проти влади робітників, а нап^°ГваРдї И'
культурному рівні всього трудящого населення краї? н<ї
тримала їх дореволюційна влада поміщиків і капіталі На
Пролетаріят, як наипідготованіша всім економічна В'
У
в країні кляса, як кляса найкультурнїша, об’єднана т
зумів скинути владу поміщиків та капіталістів попЛ св’Дома
диктатуру і, .маючи своїм завданням соціялістичну прСТИ Свою
всього суспільства, скерував свою диктатуру на усуненнаЄбудовУ
порції щодо культурного рівня та нових потреб, які - ИспР°‘
всередині робітництва і всіх трудящих мас.
’
1снУ»али
Попередня історія України поставила перед творчою
турною роботою пролетаріяту такі чотири головніші кип?Уль*
диспропорції:
кУльтуриі
1. Для того, щоб виконати свої завдання розвитку соціяліс '
ної промисловосте, допомогти біднішому й середньому селянстй'
в підвищенні їхньої техніки господарства й переходу до СОЦІЯЛ^
стичного господарювання, для виконання свого завдання керівніїка робітничо-селянського союзу в пролетарській диктатурі пролетаріят потребує придбання всіх наукових знань, всемірного під.
вищення свого культурного рівня, завоювання всіх здобутків
науки й технічної культури. Це й визначило цілу лінію державної
діяльносте в галузі освітній і культурній, поставивши завдання
дати пролетаріятові всі спроможності для виконання його історич
ної ролі.
2. Велика ріжниця культурного рівня міста й села, що позба
вляла селян всіх досягнень міської культури і тримала їх майже
на первісному стані, позбавляючи сільський пролетаріят, селян
ську бідноту й середнє селянство іноді навіть елементарних знань,
довівши відсоток навіть неписьменних в українському селі до
неймовірного розміру.
Пролетарська революція поставила і ставить своїм завданням
. перебороти цю культурну ріжницю міста й села,, піднести кул
турний рівень трудящих села, передати на село всі
турні досягнення — школу й книжку, кіно й радіо, ОІОЛ1 і
й театр тощо.
в п0.
3. Ріжниця культурного рівня українського населення &
рівнянні з іншими національностями України, що склал ої націі
слідок переведеного поміщиками й капіталістами керівни
пригнічення і придавлення українського народу і маи
заборони розвитку української культури.
п?таРсьК°^
Це питання вперше в історії розв’язано саме про
диктатурою. Заснувавши і відборовши в української, Р дяНськУ
і всесвітньої буржуазії Українську Соціялістичну ^,едЯаннЯ
/ Республіку, поставивши своїм завданням державне

г/пгоСоціялістичних
народу,
терен
ГтлоРеспублік,цілокупний
і переводячи
гаслав нацїонароду, що залюднює

И‘СГО визволення
зволення українського народу, анексованих капіта^чними державами українських земель, комуністична партія
/' український нарід з його попереднього віковічного коло
вого стану, і, заснувавши братерський союз вільних від ка„ радянських республік, склала запоруку для підвищення
. ПЛІЧ з іншими народами культурного рівня українського
і ДЛЯ всебічного розвитку української культури не шляхом
й ненависте народів, а на інтернаціональних засадах
’льтурного співробітництва, приєднуючи до того культурного
•лйомуй національні меншості України, забезпечуючи їхні на
чальні й культурні потреби та інтереси.
4. Розходження культурного рівня чоловіка й жінки, яке
виявилося в кілька разів нижчому, ніж у чоловіків, відсоткові
письменних серед жінок і призводило до того, що, крім загальної
ия всіх трудящих економічної експлоатації й політичної пригні«ности маєтними клясами, крім пригніченосте побутової, жінка робітниця й селянка була занедбана, ще і в культурному відношенні.
Оголосивши повну рівноправність жінки й чоловіка, радян
ська влада провела цілу низку заходів для культурного піднесення
жінки, для однакового доступу жінки до знання й культури, ска
сувала окремішність дівочих шкіл і виявила широку активність
у робітниці й селянки в самодіяльній роботі в усіх галузях життя,
в тому числі й культурному будівництві.

їй
Поставивши свої величезні КУЛ‘,ТУР»* заВ^”у за^іТрокїв
велетенські труднощі та перешкоди
після останньої перепісля Жовтневої революції та за п ят Р
силами — денімоги над контр - революційними бУР>В:УаЗН^ поапором шові
нізму™ роЖко>о”ИтІ "українського, РУН™^. ^їурнГго

здобути вже ДОСИТЬ значні досягнення.
ллпіапістИЧНОМУ бу. Ті величезні труднощі та перешкоди в соціялі
дівництві міг перебороти лише творчий єн у
Р селянство
що закликав до дійсної участи в ньому біднотууі серед наукового>
1 потяг до того робітників культурного, осв . ! :’ЯТИвИйдійслітературного, мистецького терену, бо для 1ХН
.
ала широке
ної творчої роботи лише пролетарська рев
десятиліття
поле звільненої від служби капіталові прац • Д „пн0 . соційЖовтневої революції перші кроки великого у
\
Д.
МІСТИЧНОГО будівництва вже зроблено.
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і В боротьбі з неписьменністю за 5
' менн сть у 2 Міл. люду, в тому числі : Років
У 700 ліКві
Відсоток письменних виріс у місті Вв 2
2 рази _
я на селі більше, ніж у 3 рази,- з 15
15,5%
^%
ггься величезне число в 5 міл. неписьменних
на Україні — серед Ш
нихЗ^міл.
неписьменниг
’-Х 3і,Міл. :іс.
1Ниьліенних ж'іно
селянського дорослого населення й 30°/„' ДОрОСЛОГ.
л—
П0Д'»у™сд$’$
г0 —
_ неписьменні. Це підкреслює кончу
копчу гГ---- - «й засоби держави,
---------- місцевих
--. р
3д .
всі сили
р^
ництва й селянства для того, Щоб успішне
—X чР, ов можливої робітчас знищити
тяжку спадщину
спадщину попередніх
час
знищити цю
цю тяжку
попередніх
часів. КоротКий
МЇп'“-ЧаСІВ2.
’РД
’ міл.
2 Трудова школа охоплює уже па
на Р/
дітей більш* Р0^
./<м,
л. Дітей
бН
•
довійськового стану, а саме понад 2гх/4 міл.
дітей.
Але
М1П
ПїТ’ОЙ
л
1'хочя’?^33
■ Л'Те«- школою
Але хочаппу Га*
тьох містах відсоток охоплення дітей трудовою
. - . -Одля
Школою
уже навіть до 100, а на селі до 65% — пересічно
цілої все ж по містах і по робітничих районах та на селі, взагалі Ни’
цілоїУкраїни, ще маємо 35%, а в деяких місцях і більший вілЙЛя
ток дітей поза мурами трудової школи. Організація пунктів щ
ліквідації неписьменности перерослих, що охоплює близько 40 та
сяч всіх дітей, які в свій час не могли пройти через трудову школу
зменшує тую хибу лише в невеликому розмірі. Це ставить на всю
височінь завдання • дальшого плянового переведення загального
навчання. Повинно вжити всіх заходів, щоб в намічений 5 - річний
термін була збудована відповідна кількість шкіл і заснована
від■ річний
повідна мережа їх, щоб усіх дітей шкільного віку від 8 до 11 років
ідохопити трудовою школою і щоб нове покоління дітей робітництва
та селянства виростало вже з першими знаннями, потрібними
для майбутньої участи їх в житті робітничо - селянської держави.
Конче потрібно вжити заходів, щоб мережу шкіл негайно вже
поширити в тих районах, де потреба найбільш відчувається—в ро- і
бітничих районах та в прикордонній смузі.
'

V-

IV
Вся ця величезна робота в справі піднесення ^Ульт^ранн°н^
рівня і свідомости мас водночас є роботою розвитку и °Уу
української культури, культури на українській мові,
{ м0.
величезної більшости всього трудящого населення Укра
вою майже половини її робітництва.
.
галузі.
З’їзд з задоволенням зазначає досягнення і в цій
|НСЬких
1. За часів пролетарської революції на УкРаін1
всієї покнижок видано майже в 4 рази більше, ніж за 120 ро
жКОвій
передньої доби української літератури. В аагальнІ„МСЛОм назов
продукції УСРР українська книжка вже займає за
чйслом
~га кількістю друкованих аркушів понад 50% видан г’пільненоМУ
примірників та відбитківпонад 60%, при тім в усу фЄСійні та
секторі видавничої роботи (радянські, партійні, Р
-

584

' йНІ видавництва) українська книга виносить за кількістю
^пер’ ВІД 81 до 88%- Число Українських часописів досягає
#ятК,п 550 тис. примірників одноразового тиражу, число украі24На3' ’ ет —55 назов і 500 тис. примірників (російських
інських. ’ є 24 назви і 350 тис. тиражу).
<пИТпудові школи на Україні уже майже цілковито переведено
V мову їх-учнів. Коли взяти пересічні цифри для всієї Укранар минулому 25 — 26 р. шкіл соцвиху з укрмовою викладання
їй «місті 43,8%, на селі —81,9%, а разом —79,1%, а шкіл
ївиху 3 російською мовою було в місті 20,8%, а на селі — 6,1%,
а раз°В справі ліквідації неписьменности переведено значну роботу.
0 укрлікнепів було в минулому році 13.350, російських —
Л12І решта шкіл неписьменницькнх були інших національностей:
оейських, польських, німецьких тощо.
євр 4 Менші досягнення в цьому відношенні в профшколах, але
й там за рідною мовою учнів - українців — 51,4%, а за мовою
навчання школи українізовано на 51,9% (профшколи з мовою
навчання російською — 27,6%, а за рідною російською мовою
учнів— 20,2%), решта— інших національностей. Технікуми укра
їнізовано за мовою навчання на 54%., а за рідною мовою учнів —
на 58,6% (технікуми з російською мовою навчання — 16,7%
аз рідною мовою студентів інших національностей— 16%).
Ще менше українізовано інститутів за мовою навчання —
28,5%, за рідною мовою студентів 43,9% (інститутів за російською
мовою навчання — 45,8%, а за рідною мовою студентів інших
національностей — 21,9%).
Справа дальшої українізації вузів упирається в завдання
і в продукування нового українського наукового робітника з робітників та селян з нової аспірантури наших вузів. Партійні орга
нізації повинні стежити за виконанням цього завдання.
5. Загальний розвиток культури, зріст вузів, підвищення
їхнього стану і вся система заходів, вжитих радянською владою,
вже дали за останні роки значний зріст наукової бази української
культури. Українська наука має вже свої великі досягнення.
Видається значну кількість наукових часописів і інших видань
укрмовою. Розвинено мережу науково - дослідчих інститутів і катеДР, де притягнено українських вчених з цілої України, в тому
числі з українських земель з - поза меж Радянської України,
рганізуються з державною допомогою українські наукові това
риства. Проведено велику роботу в справі впорядкування українкого правопису, а також ведеться видання українських терміН0Л?пчНцх.словників, що дають тверду базу для дальшої україні11 науки і дальшого переведення українізації вузів України,
сгьеа сеУкРаїнська академія Наук поступовно й. постійно розвиваоопми1 дає значні непосередні наслідки, зокрема в галузі при40 - науковій і дослідження природних сил України.
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Всеукраїнська Академія Наук, що має значні
тьбу проти всіх ворожих течій і напрямів, що прагнуть
повинна притягнути більш уваги до себе, наукові досягання
Мб°% і впливати через художню літературу, треба забезооботу ВУАН тісніш ув язати із загальною до своєї роботи,
і^я^птоимку художньої творчости 1 виявлення всіх художніх
науки. Треба й надалі вжити всіх заходів, системою радяниед
під н вИВОдять і виведуть українську культуру на терен
МЛ в'
всіх наукових інституцій державно-освітньої щоб
^тН0 ПГО І всесвітнього значіння.
одним із центрів української науки й науковогосистеми стала
Ч’їзд визначає перед усіма партійними організаціями
8' Л пильно стежити за забезпеченням, розвитком і поширенням
гальному для всієї культурної діяльносте ]•О дослідження в варадянської України \ завДанНЯ су 0удування української культури, з притягненням
річищі соціялістичного будівництва.
^^ого уваги Цілого робітництва і ідейної участи в ньому комуні
З’їзд окрему увагу звертає і ставить окремо
передЦентральний \
Комітетом завдання вжити всіх заходів для здальшого*
по--і 3 > розвитку \ ст»4^ З’ЇЗД Підтверджує конечну потребу дальших заходів і дальі забезпечення укрнауки і з боку матеріяльиого,
української культури. Намічено заснування украгічного. Даючи відсіч чужим і стороннім дійсній науці
боку ідеоло- \ ШІ ^яноювань
ї
картинної
галереї, реорганізацію художнього інституту,
шовінізму — так російському, що намагається перешко
п елементам \ Ймії мистецтв тощо.
цесу творення української науки й культури, як і україне
дати про- \
української культури за роки існування радянської
що з-за радянського кордону намагається впливати на ‘.ЬЮТ^ \ к Зоіст
висовує
вже потребу поставити велике наукове завдання
• елементи і підштовхувати їх на буржуазні шляхи протиставхисткі \ о видання великої
радянської української енциклопедії.
націоналістичного відчуження; партія повинна особливо дзлення
оп
\ П^° З’їзд доручає Центральному Комітетові розробити це питання.
гати всім тим науковим робітникам, що мають і виявили дії
10 Поруч із зазначеними великими заходами й досягненнями
бажання працювати на користь соціялістичного будівництві
Дійсні
позвитку
української культури треба зазначити і різнобарвність
Конче потрібно, усуваючи всяке голе адміністрування, забезпе
досягнень у цьому відношенні в різних напрямах: так треба
чити наукову діяльність дійсним комуністичним пролетарським
зазначити кволість підвищення відсотку української книжки
керівництвом, змагаючися до творення істотних наукових вартостей
в загальній кількості бібліотечного фонду. Зокрема треба зазна
Треба звернути велику увагу на виховання в спеціяльних
чити невелике просунення української книжки на робітничі райони,
вузах та в науково - дослідних інституціях науково - досвідчених
де по деяких профспілкових бібліотеках є лише 2% українських
спеціялістів — інженерів, медиків тощо, що дадуть нові кадри
книжок. Помітне й затримання переходу на українське слово
працьовників в науковій праці з числа робітників та селян. Це
в масовій культосвітній роботі профспілок, в тому числі в самодіпотребує забезпечення нової аспірантури стипендіями, науковими
яльногуртковій роботі в профспілкових клюбах. Зокрема напру
командировками, поширенням наукових видань, зокрема періо
жено стає це питання в великих індустріяльних профспілках.
.ДИЧНИХ,
дичних, відповідно
відповідно до потреби наукової думки.
Поширення центральних українських часописів — партійної га
6. Окремо треба зазначити роботу будування української
зети „Комуніст", органу ВУРПС „Пролетар" і „Комсомолець
культури в галузі мистецтва й літератури. Мистецтво, що було
України" затрималося і де - не - де занепадає, що потребує всієї
раніш лише привилеєм маєтних кляс, після революції стає придбан
уваги і усунення помітної серед деяких кіл відсутносте дійсної
ням широких трудящих мас. Театр, кіно, радіо, художня літера
й енергійної уваги до виконання головних завдань в галузі куль
тура є великим знаряддям створення нової радянської української
тури, приєднання робітництва до української культури і дійсного
культури. Хоча серед театрів є лише 26% українських, але орга
активного керування нею всім українським процесом. Зокрема
нізація українського державного театру й опери дає нові худо’
треба зазначити потребу посилити процес переходу поточної пар
тійної роботи і особливо керівничих кадрів на українську мову.
досягнення, складає можливість створення, нової УКР?1Н^.:Я.
Ще більш зусиль треба вжити на переведення дійсного перелому
драми і української опери, співзвучної цілому процесові с
лістичного будівництва.
и на
8 цьому відношенні серед ЛКСМУ і зокрема в комсомольському
7. В загальному процесі зростання української кУль.т^лйКе
новій базі будівництва соціялізму в українській деРжав1п>куючи
V
місце займає і повинно займати красне письменство. П^дтв^Рпатури>
постанову Політбюра в питаннях української художньої ліі Р ь.
йти пролетяНЯ УкРаінськО1 національної культури йде і повинно
з їзд звертає увагу всіх партійних організацій і дору^ає ( г0 роз
вДанняпощиРСЬКИМИ шляхами> ставлячи освітній діяльності залому Комітетові вжити всіх потрібних заходів для ДаЛВ ебам собоРотьби з пРЄЯн* сеРеД трудящих мас наукового пізнання природи,
релігійним обскурантизмом, набуття знань для творчої
витку нової української літератури, ЩО відповідає потрс^ол0.
Ц1ЯЛ1СТИЧНОГО будівництва і виявляє нове життя. Веду
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виробничої й
КлЯс0:
М°СТробота клРьтурНноЦМосХГої й політично
частиною КУ посягнення щодо забезпечення культурни Лащ
З’їзд відзначає дося
апьних меншостей УСРР, КонДіНач^
наявних інтересів
я більшого удосконалення по
ХцеЙх та по окремих галузях культурно - освітньої
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Великі завдання, що поставила ..„Я
анти освіті
мг
народній
греволюція, потребували напруженої роботи
всіх
учит
Не*а
роботи всіх
кадрів нашої країни.
Є/ІЬських
З’їзд констатує, що при всіх тяжких матеріяльниу
існування школи, особливо вперше п’ятиліття, учительстйУу0Вах
їни, і особливо низове, перевело велику самовіддану Г*
Коли перші роки деякі кола вчительства знаходилися під Вп°б0Ту>
ворожих пролетаріатові дрібнобуржуазних українських кпИВ°м
революційних партій і організацій, то творча господарська осв^
національна куьтурна робота пролетарської республіки прове*^
дійсний перелом в цьому відношенн’, і зараз учительство України3
беручи в цілому, стало твердо під радянський прапор.
З’їзд зазначає кончу потребу для всієї партії дальшої постійної
й уважної роботи щодо вчительства і, зокрема, на селі. Відзна
чаючи широку участь учительства в самодіяльних суспільних ор
ганізаціях на селі і визначаючи потребу дальшої участи вчителя
в сільрадах і райвиконкомах, з’їзд водночас доручає всім місцевим
організаціям вжити'всіх заходів для того, щоб суспільне й куль7
турне позашкільне навантаження вчителів було
було дійсно
дійсно доброхітдоброхітним, не обмежувало б головної шкільно - освітньої роботи вчителя
і скеровувалося на дальше поліпшення стану вчителя, як одного
з чинників цілого культурного процесу Радянської, республіки.
Відзначаючи поліпшення матеріяльного стану вчителів, зо
крема в нижчій школі, і водночас підкреслюючи значіння цього
для підвищення якости навчання і результативности всієї шкільної
освіти, з’їзд доручає Центральному Комітетові вжити всіх ПОТР’
них заходів для дальшого підтягнення матеріяльного стану
тельства на всіх щаблях шкільної системи, зокрема. зазна іток
чергове завдання підвищення рівня зарплати вчителів се
ня
та середніх шкіл професійної освіти, і заходів для полі
житлового, побутового, правного стану вчительства.
тОі
Завдання виховання нового вчителя і притягнення
вчительської роботи НОВИХ учителів 3 робітників І селян донцеві
окремої уваги а боку партії й усіх партійних організаційпе.
партійні організації повинні особливо уважно відноси
нИХ
дагогічних вузів для складання умов для притягнем

хатньогоуваги
числа
робітників.
Підготовив
г ^ПЄрепіДг
Енського
вчителя
з партійних
робітників
іорганів
селян ПА
отовка
&ІЇН0!
всіх
ИННа бУти
пЛиИА ого
рітніх і професійних організацій Врівщ4'*1 ‘ вс>* Держави™*
роситися до наявних кадрів
Р'в '' з тим повинноквВ“Их’
Ди, усуваючи пом.тні иодекудкПро, ‘ ™ ІНШих РобїгнТ^
частого пересування з боку органів ^Гання йкоманд
ношенням, виховуючи в учителів свкокпД1Л0ВИМт4важниУм
діяльність.
відомість, активність^ са

VII

З’їзд підкреслює, що плян культурного будівництва повинен
. 0 сполучатися з індустріялізацією країни і входити невідмінТІ частиною В цілий плян соціялістичної перебудови країни,
Ждання культурного будівництва може здійснитися лише рівно
біжно з завданням будування соціялізму в нашій країні. Тому
з’їзд визнає капітулянтськими й відкидає геть безвільні й без
надійні погляди троцькистської опозиції на культурний стан
нашого робітництва й на перспективи культурного будівництва;
злісні .наклепи опозиції про буцім то падіння життьового й
культурного рівня робітничої кляси і його перспективність— як
це виявилося в жалюгідній плятформі троцькистської опозиції.
Лише Ленінова теорія, що виявилавсі дані для соцїялістичного бу
дування країни, дає дійсні перспективи для соціялістичного куль
турного будівництва.
VIII
З’їзд відзначає зокрема, що капітулянтські, ліквідаторські
погляди опозиції на культурне будівництво пролетаріяту водночас
. супроводяться безпринциповою демагогією на ґрунті національ
ного питання й міщанськими виступами проти переведеної КП(б)У
українізації держави й утворення української культури.
Підтверджуючи постанови пленуму ЦК і Політбюра ЦК
КП(б)У в питаннях національному і в справі будування україн
ської культури, з’їзд ставить завданням усім партійним органі
заціям вести широку роботу виявлення й поширення правильних
партійних поглядів у цих питаннях і поборювання із усією енерією таких.хибних, невірних і антиленінських поглядів прихильпюв теорії боротьби культур як великодержавницьких російьких, так і шовіністичних українських.
0 *3Д зазначає, що питання культури взагалі й питання твоПо
Української культури зокрема становляться предметом
етичної боротьби нових відроджених в економічному житті
ідепп°В^Народ>кених шаРів міської й сільської буржуазії та її
що бропчних представників різних інтелігентських угруповань,
труться впливати на культурний процес, висовувати в ньому
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чужі пролетаріятові гасла й навіть стремлять і По
хувати "^а
височ;нь ставить
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проти всіх таких ворожих пролетаріятові ідеологічні01 «И;
- та збочень, а з другого боку-ставить завдання
жвавішої участи пролетарку та його комуністичної Iе Сш*
галузях культурного життя, широкої творчої робот?РТІЇ * &
ванням нової української культури и притягненням * Над бу1Х
всіх дійсно прихильних до радянської влади наукових Тої Р°боти
них, мистецьких та інших інтелігентних сил.
’ ЛіТеРатуп
З’їзд пропонує партійним організаціям уважно
допомагати всім суспільно - науковим, літературним мигЄ>Кити й
Краєзнавчим та іншим організаціям, притягуючи до’ учяТЄ^ЬКим
роботи в них нові кадри робітничо - селянської інтелігені? й
нізуючи в них комфракції та уважно й обережно керуючи ’Орга?
роботою. Зокрема велике значіння має посилення дійсно 1ХНЬ0|°
’ тійно - ідейного керівництва роботою в організаціях ш» Пар'
культурного руху робітників і селян, посилюючи роботу в роконапрямку комуністичних фракцій профспілок, кооперативних^
різних самодіяльних організацій, з одного боку, а з другого боку
роботу Комуністичної Спілки Молоді. Завданням тої участи яві?
ється поширення й поглиблення самої роботи самодіяльно - су
спільних організацій, так і забезпечення в ній дійсно пролетар
ського ідейного керівництва.
Дитячий комуністичний рух в усій системі соціяльного вихо
вання є одним з головніших факторів, що впливає на широкі кола і
дитинства в комуністичнім дусі.
Завданням комуністичного дитячого руху мусить бути орга
нізація дитячої активносте й скермування її як на поліпшення
якосте навчання дитини, так і на приєднання дітей до питань
пролетарської дійсносте.
В останній рік піонерський рух зустрів низку труднощів
зовнішніх і внутрішніх і переживає кризу, що виявляється зараз
у зменшенні числа осередків і піонерів, в занадто великій поточ
ності складу піонерських осередків, виниклих та зниклих ком-.
сомольських осередків, і в зрості числа вибувших із піонерських
осередків.
її .
Методи- роботи піонерського руху досі недостатньо розроблено
// 1 дй цях питань не притягнено достатньої уваги.
" , З’їзд визнає за конче потрібне посилити керівництво п "
піонерською справою й доручає всім партійним організаціям з
хувати доповіді комсомолу та бюрів дитячого руху пр° Х1Д с р
та про питання, що перешкоджає в піонерськім русі.
игуНути
3 їзд доручає ЦК вжити всіх заходів для того, іД°°. У ^цеперешкоди й труднощі, що виникли в піонерському РУСЬ 1
оПО.
‘
чити піонерський рух правильним керівництвом та Д1ИСН ських>
могою піонерському рухові і з боку партійних, КОМСОМО
590

1
.„ „ кооперативних організацій та державних органів
Нес1'иислі і НКО.
- «тому ‘ звертає окрему увагу всіх членів партії на кончу потребу
3 13Д и серед широких трудящих мас правильних поглядів
^•НРОСЬКИЙ рух і піонерські організації, як підготовчі орга"■ацП ЛГ|Я посилення участи дітей в роботі навчання і в цілому
#ІІТВ шлому культурному процесі і в приєднанні до нього ших трудящих мас значну ролю відограє Ленінський Комунір ний1 Союз Молоді; участь його в усіх галузях культурного
^івниитва мусить безупинно зростати.
^Завдання комсомолу допомогти членам спілок і взагалі молоді
засвоєнні комуністичної освіти й у вивченні та приєднанні до
8ягнень красного письменства мистецтва й науки і взагалі куль°упи виховайні з комсомольця учасника боротьби, усуваючи всяке
Зрощування, всяке зверхнє відношення до писань культури, всякі
спроби в питаннях красного письменства й мистецтва протиставляти
молодь радянській літературі й радянському мистецтву взагалі,
всякі спроби відділяти культурний процес в молоді від цього
пролетарського культурного процесу.
Комсомол повинен ставити своїм завданням втягувати молодь
у культурний процес шляхом вивчення й приєднувати молоді сили
до утворення нових культурних цінностей. Поруч із цим на ком
сомол покладається величезне завдання організувати самодіяль
ність учнів шкіл і студентів вузів в їхній учбовій, виховавчій і в
суспільній роботі, керуючи її на правильне річище, на придбання
й підвищення знань і посилення учбової дисципліни в вузах, з
усуванням втручання в адміністрування вузів.
Розвиток культури й свідомосте трудящих мас України є
база для підсилення робітничо - селянської Червоної армії й для
піднесення цілої обороноспроможносте радянської республіки.
Робота державної освітньої системи, всіх культурно - освітніх
організацій стоїть і мусить стояти під ознакою оборони пролетар
ської влади й переведеного нею соціялістинного будівництва.
З’їзд відзначає роботу, переведену щодо військової підготовки
вузівського студентства і ліквідації неписьменносте серед допри
зовників та змінного складу терчастин Червоної армії, і ставить
завдання дальшого поширення й посилення цієї роботи.
Водночас з’їзд констатує величезне культурне значіння Чероної армії для робітників і селян, що підчас перебування в
^авах Червоної армії одержують широке політичне й культурне
Звання й несуть його в широкі маси трудящих.
част ЛЬТурН0 ' пол*тична робота в Червоній армії є невід’ємна
. ина всього культурного будівництва країни.
досип
д’ляниі культурної роботи на Україні ми маємо значні
два пнення- Так, наприклад, з_ріст ленінських кутків за останні
роки досягає 4О°/о (з 1.096 до 1.516). Мережа воєнкорівських
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0’7), а
нав14исло СТ ННИХ газет збільшилося на 30% (з

7

о

в°єнкор,в_

серед
ч»
Черв0"°' ’"“1А’ 1л96 ДО 1.560У
армії, неписьменні
“'“ІЖмВО ИЛ«У^ТУ КОМУНІСТИЧНОГО 1Пчного виховання робітничо,
И“ЯЩщГук?атХаІП°к™ турно - військово
політичної
- учбових закладах,

роботи в Червоній
наприклад,
украініц о зі пп 45°/„ всього числа політзанять ; робота
два
роки
підвиїцилась з Л до
/о
осі0/
данії неписьменности — з 40 до УО /0.
у справі ліквіIX

і ;
И’у-р>-

г

З’їзд доручає ЦК КП(б)У уважно стежити за почвит
турного будівництва й за його відповідністю цілому Н Кульсоціялістичного будівництва нашої країни Зокпемя У- Процесові
ЦК КП(б)У перевірити й провести забезпечення тХінппУ°ру,аЕ
ведення чергових важливих завдань в галузі культСпмп Пере‘
нього піднесення широких трудящих мас, а саме передовсім?'Т‘
ведення загального навчання, ліквідації неписьменностий л ке аТ'
безпритульності! дітей. Завданням повинна стояти впеота пЗ
робота скерована на підтягнення культурного рівня нашої»
и переборення культурного відставання нашого народу що є сп 7
ШИНОЮ вікового пригнічення українського народу, трудящих мас
України.
З Тзд підкреслює як головніші чергові завдання:
1. Поширення мережі й підвищення якости шкіл'трудових і
профшкіл, зокрема в робітничих районах і прикордонній смузі; (
-установка середньої школи на те, щоб, з одного боку, підготовляла І
до можливого вступу до вузів, а з другого—давала б учневі .
потрібне знання й досвід для участи в виробничій роботі. За- І
кріплення й поширення мережі й підвищення якости ФЗУ і шкіл
селянської молоді^, а також збільшення їхнього числа.
Плянова й термінова ліквідація неписьменности, переве
дення загального навчання.всіх дітей шкільного віку, поширення
аоезпечення дітей, зокрема в робітничих районах, дійсне й широке
Рвведення боротьби з безпритульністю.
я._ . * 1днесення рівня вузів відповідно до потреб соціялістичного
в^іпНпИЦТВа- Й "рнйняття заходів до уніфікації учбової систем»
лічяпітЛЯ Ц1л?го СРСР на засадах відповідної потребам ІВДУ0.^!
•впСпец,ялізаці’ Тхніх випускників, нових спешяліспв,
ПОШИПАНиРаОСУНЄНН? Д0 вищих ШКІЛ ширших КІЛ робІТНИКІВ 1
■пп х р •“ Я ВЄЧ1РН1Х технікумів, вечірніх університетів, робіт
професійно-технічних шкіл; робітничих7 курсів тощо ДЛЯ молод
« дорослих робітників, ІЗ забСЗям курсантам - робітні

пишаються на виробництві, можливосте переводити свої
що 3\яняття; дальша робота для поліпшення і підвищення матеУчб0В1пго стану всіх робітників у галузі культури й науки; дальша
ріяльн лЯ широкого доступу до вузів робітників і селян і для
Р°6°ІПРННЯ НОВИХ кадрів української робітничо - селянської інте0Ир°уСіх галузях техніки, культури й науки.
‘1ІҐЄ4ЦІДальша робота підвищення й зростання української кульв усіх галузях та приєднання до неї широких кіл робітництва;
робота наближення до широких трудящих мас мистецтва
ясне письменство, театр, опера, кіно, музика, образотворче
ггецтво); дальше поширення й використання радіо для масової
літичної’освіти й художньо - освітньої роботи. Дальші заходи
Ппя поширення серед^широких трудящих мас масової популярної
букової літератури й боротьба проти релігійних та інших забо
бонів, за науковий світогляд і розвинення клясової свідомосте,
широка допомога самоосвітній і самодіяльній роботі трудящих,
робітництва й селянства. Дальше притягнення до українського
культурного будівництва широких мас робітників і селян та їхніх
суспільних організацій.
5. Потрібна окрема й переважна увага всіх державно - освітніх
органів і цілої держави до забезпечення робітництву всіх потрібних
знань, що дають пролетаріятові спроможність виконати свій істо
ричний обов’язок проведення соціялістичного будівництва й допо
моги селянинові прийняти участь у цім процесі. Тому стоять
завдання дальшого, ще енергійнішого забезпечення робітництва
4-літками й 7 - літками, професійною школою тощо, дальшого
й ширшого забезпечення робітників (як і селян) можливістю
вступу до вузів для вироблення нової робітничо - селянської ра
дянської інтелігенції, завдання забезпечення робітникові можли- •
вости виявити творчу участь в усіх галузях цілого українського
культурного процесу.
6. Окрему увагу повинно притягти до себе питання масової
політосвітньої роботи. Кількість робітничих клюбів зараз переви
щує вже 1000, а червоних кутків на підприємствах маємо понад
8.000; по селах організовано вже 3.500 селянських будинків та
6.500 хат - читалень. Мережа кіно - театрів уже доходить 2.000, і
кількість радіовстановок все підвищується. Число всіх радіо приймачів на Україні вже перевищило 150.000, мережа гучно
мовців побільшується, і до Жовтневих свят поставлено нові гучно*
мовці в робітничих районах та по селах.
Але вся ця маса політосвітньої роботи занадто мало забезпе
чена в матеріяльнім відношенні. Сельбуди й робітничі клюби
здебільшого мають малі й майже зовсім непридатні мешкання.
тоїть завдання проробити плян широкого будівництва мережі
Р° ітничих клюбів і сельбудів з відповідними мешканнями і обпад
анням і доданням їм кіно - театрів і радіо, бібліотеки^ читальні
амешканнл для самодіяльно-гурткової культурної роботи рооїтДесять років укр. літератури
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. то грпян а також робітниць та селянок і їХн^
зборів
що стали
б дійсними
нової
Рч0Гп
Х^ння
культУРНОГО
стРи1вняцентрами
робітників
та тво
селян
*
СеЛЯн
,ХНЬ3’їздМдоІучас Центральному Комітетові забезпечив
ові взаб
ЄЗП( 3Ип>оВу
розробку нього питання, постановку його
рівень
о к РІ«ЄН
масової загальної освіти и притягнення та забезпечені йП"Та<
забезпспивими додатковими асигнуваннями з державного
МТ°
Державн,бюджету і, передовсім, широкою місцевою Ініціативою.
7 З’їзд, визнаючи дуже важкий стан із шкільними менша
В трудовій школі, профшколах та ВУЗ’ах, особливо у зв’а 111
переведенням загального навчання, доручає ЦІ{ вжити захоліп У 3
підсилення, шкільного будівництва, зокрема поставити питЩ°Ао
про підсилення шкільно - будівельного фонду і т. ін.
а,,,,я
8. Відзначаючи поступовий зріст бюджетних асигнувань «
справу народньої освіти (з к2,6 міл. крб. в 1922 — 23 р. асиґн?
вання на народню освіту за державним та місцевим бюджет’виросло в 1926 — 27 р.до 113,1 міл. крб.) і поступовне задоволені
:етом ’
всіх головних потреб культурного житгя Країни, з’їзд зазначає
-лня
головнішу потребу ще дальшого підвищення питомої і---вань на справу культури в цілому бюджеті країни. ваги асиґну.
Завдання соціялістичної перебудови країни г—
зросту підготовки кваліфікації робітничої сили йпотребує
г“_
дальшого
знань, і всебічного розвитку культурного піднесення
зросту технічних
культурного рівня населення.
---- 1 загальноЗріст культурного рівня ?лас невпинно зв’язаний з завданнями
підвищення санітарної культури. Питання оздоровлення побуту,
прищеплення населенню гігієнічних навиків і знань, посилення
фізкультури повинні притягати до себе все більшу уваги з боку
партійних, професійних та радянських організацій, увага яких
звертається до поширення й поліпшення цієї роботи, а також
поширення роботи в галузі санітарної освіти й фізкультури.
З’їзд доручає Центральному Комітетові уважно стежити и
забезпечити, щоб темп культурного будівництва йшов у Р]ве.н 0
загальним темпом господарчого будівництва нашої країни и щ
Союзу РСР.
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Дідкре,

Підкреслюючи
рл^:-

Х

стини НГоднШУВаНня У^РаїнськоїЛЬТУРН0Г0 будівництва, зокрема
стини- і с':_ з передумР0авШ^п0' ^ьтури, як невідміяної чанашої країни,
Юстійно
в72 3 ІЗд ставить вгім
™ц,ялі’стичного будівництва
й ' аЛ<Н0 пРаУювати лпя3рТІИНИМ °Рган)‘заціям завдання
бпостійно
УДівництва*й
будівництва
стична
пяД- Мя того шоб ПДЛЯ пеРевеДення того культурного
стична
піРппЯ могли Дійсно Тлролетаріят і на чолі його комуніКе
Р>вничу

керівничу
всіхУ ПрРЯОПЛ^В ЦІДІМ ку/ьт а р"°“ робот™ своєю відогравати
РТіРінИх органі^аи^1М процесі. З’їзд ставить обов’яз_1.і партійних
Ц и піднести питання культурного

тва на відповідне и значне місце в їх поточній і плановій
посилення комуністичного впливу в цілому культурному
>1ДЛпЯ висування на культурну роооту найвідповідальніших
*цтгі, ^пих партійних товариші}; та надання цій важливій куль•видатиіши і всісї ваги партійного авторитету.
■П'РНІІ1Р° ставить перед усіма партійними організаціями, перед
З ї3^пиосередком, перед кожним членом партії завдання енер•^нИМ- гіпіятивної, персональної й організаційної участи в вико^ставлених пролетарською революцією завдань культурзазначити невеликий розвиток роботи в справі
чення дитинства дошкільного віку й допомоги його вихозабЄЗПЄЧазначаючи, що мережа дитячих ясел і дитбудинків охоплює
ваНН1°пише до 0,4% Дітей, з’їзд відзначає кончу потребу вжити
те-'*°яхоців для допомоги вихованню дітей дошкільного ВІКУ і для
Влгилення роботи дитячих будинків.
З’ЇЗД відзначає, що й досі дуже поширена безпритульність
. « як тих, що залишилися в наслідок війни та розрухи, так і
тих" що приходять, як наслідок аграрного перенаселення і без^^З’їзд визнає конче потрібним негайно вжити заходів для тер
мінового ліквідування вуличної безпритульносте дітей і доручає
ПК провести терміново виконання цього завдання шляхом дер-'
жавних місцевих засобів і притягнення широкої самодіяльносте
трудящих мас.
3. Всі колишні трилітні школи переводиться в поточнім
році остаточно на чотирилітки, а кількість семиліток вже досягає
двох з половиною тисяч, в кілька разів перевищившим число шкіл
відповідного рівня довійськового часу. Але ця мережа безумовно
недостатня, не відповідає підрослим культурним потребам нашого
робітництва й селянства. Недостатня кількість семиліток гальмує
висування і розвиток нової робітничо - селянської молоді і спри
чинює велике незадоволення всього робітничого й селянського
активу. Тому в пляні загального навчання треба обов’язково
передбачати можливе поширення семиліток відповідно попитові
трудового населення і потребам культурного розвитку.
- 4. Число юнаків, охоплених учбовими закладами професій
ної освіти, виросло в 4 рази в порівнянні з довійськовим станом
1 досягло вже 88 тис., а рахуючи з робфаками — до 96 тис., витому
числі фабзавуч охоплює 25 тис. Але фабзавуч базується ще й досі
Фактично на чотирилітці, а не на семилітці, а тому потребує даль
шого зміцнення і вдосконалення. Щождо професійних шкіл, Втому ЧИСЛІ і шкіл селянської молоді, чиспо цих шкіл та ЇХНІХ
•тнів. безумовно недостатнє в порівнянні з потребами зросту
ш°ї промисловосте, сільського господарства, цілого нашого
сподарського життя.
• Рівно ж треба зазначити недостатню якість навчання по
38*
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йтгятьох школах
як
професійних,
і трудови
багатьох
шки
часто-густо
не так
мають
по
кінчують ш 0^
закінчивши профшколи
Д0СВЛ конісушшях іспитів, для вступу до ну

не ^°жутЬя

Твів;

велике Й справедливе незадоволення робітників
ппигого боку -шкодить поставленому комуніс-ТИП се4
завданню
ще більшого притягнення робітників таТИЧНОЮ
аз
»»
ПаРтією
йУзів
Рганів
Чення
. —-...... р-;.................. ..
для РеІ<РУтуванняЛаХ’ М
ських кадрів вузів, щоб через них діти робітників: та се Тудент! проходити до вузів, і щоб головна маса ™х, ЩО постЛЯВЛ0Гди
к вузів, була з числа випускників професійної школи Тупають до
6. Курси для підрослих робітників для ліквідації т
неписьменносте й підвищення кваліфікації охоплюють ЄХніЧної
вже до 20.000 люду і поступовно організуються постій»; ЩоРазУ
робітничі професійні школи і курси.
ВеЧірні
7. Вищі учбові заклади в УСРР досягають свого позви™ •
дають в поточному році 37 інститутів з 29 тисячами студенті» !
144 технікумів в 26% тис. студентів. При тому за останні 4 Хи
наші вузи вже дали до 35 тисяч нової інтелігенції, вихованої
в радянських умовах. В інститутах відсоток робітників і селян
У'Місті вже досягає 45%, а в технікумах — 68% (в індустріяльних
вузах число робітників, а в сільсько - господарських вузах число
селян уже тепер досягає 70 - ти відсотків); решта студентів вузів —
діти ^вчителів, службовців, технічних та інших спеціялістів, а
новий прийом далі підвищує відсоток робітників і селян серед
студентів наших вузів. Вузи все більше стають дійсно установами,
що готують нову радянську інтелігенцію з робітників і селян та
дітей учителів і різних спеціялістів, що служать справі проле
тарської диктатури. Серед випущених вузівців ми вже маємо
ільш як Зі12 тис. партійців, що одержали вищу спеціяльну освіту.
оловним завданням щодо вузів є не стільки поширення їхньої
мережі, скільки підвищення якости їхньої продукції. Переводячи
дальше удосконалення мережі вузів та її пристосування до потреб
нашої промисловосте і до інтересів індустріялізації країни і даючи,
3 1?жей®Рами ■ організаторами виробничого процесу, спеційжитиВпрВІДП0В1ДН0 потребам спеціялізації промисловосте, Тре
нок
п ,хзах°Д1Р Для спорудження відповідних потребам навчай
вХтиряиОраТО-ріИ’ майстеРень тощо, для їхнього обладнання1
ченняНЯ В,ДП0ВІ*Н0 сУчасній науці й техніці, для забе
г> реведеної в вузах роботи всіма досягненнями науки.
Водночас
ПОВНОГО ; '7
~ е потрібно вжити всіх заходів для д*йсн°г си,
забезпечення
потрібної практики студентів, для поем*
лення зв’язку вузів
1 з виробництвом, забезпечивши ДЛЯ студ
596

ппактику У виробництві, а для випускників вузів конче
’уЗІВбний стаж для практичного завершення придбаних у вузах

’^пемо потребує уваги забезпечення пролетарського і селян° студентства дійсною можливістю переводити навчальну ро
зпиленням кількосте і якости стипендій, побільшенням гурто7 1-п і забезпеченням студентства житлом. Студентська самодіяльботу
-К повинна зайняти правильне річище, скеровуватися на під/КИ-ність’ я придбання знань і посилення учбової дисципліни вузів,
8И1Усуненням втручання в адміністрування вузами. Громадську
студентів повинно поставити в правильні рямці забезпе
з У.
працю чування з студентів активних громадян радянської респуЧЄННЯ партійні організації повинні уважно відноситися до цього,
Гікисуваючи випадки перевантаження студентів і забезпечуючи
чільне завдання вузів — виховання нової робітничо - селянської
інтелігенції.
м . маємо досить значні
8. В галузі наукової роботи на Україні
/ СЯГнення. У ЮО науково-дослідних інститутах разом з Всеукракадемією наук працює до 1.000 наукових робітників та 970 аспі
рантів; всього на Україні працює близько 3.500 наукових робіт^ИКІВ2_В науково-дослідних інституціях та вузах.
Окремі наукові інститути та катедри безпосередньо і тісно
зв’язані з промисловістю і обслуговують її своїми дослідами. За
останні чотири роки наукові видання установ Укрнауки дали
до 2 тис. друк, аркушів наукових праць. Та науково - дослідна
робота на Україні потребує ще більшої уваги і ще більшого забез-,
печення. Близько 6 тисяч аркушів наукових праць, що посувають
напередтіаукову думку і підвищують загальний рівень наукових
досягнень, покищо лежать в рукописах і чекають на друк за
браком відповідних засобів. Дослідні наукові інституції ще більш,
ніж вузи, потребують для своєї роботи потрібного обладнання,
влаштування і постачання їм усіх інструментів і знарядь, щоб
працювати на рівні всесвітньої науки. Потрібні значні витрати
для експедиційного вивчання природних сил і багатств України,
що дадуть можливість їх використати в нашій промисловості;
справа забезпечення наукової і науково. - дослідної праці повинна
зайняти належне місце в цілій культурній роботі нашої держави.
Пролетарська революція, звільнивши науку від матеріяльної
та ідейної залежности від буржуазії, дає вперше в історії можли
вість вільного розвитку науки і робить її тим, чим вона повинна
бути
— знаряддям боротьби людини з природою, знаряддям визво
І'
лення трудового людства і перебудови ним суспільства.
г.
9. Окремо треба відзначити і роботу Всеукраїнського інституту
марксизму і катедри ленінізму у Всеукраїнській Академії Наук,
в їхній науковій роботі, в студіюванні проблем марксизму і
•^нінізму, вигартовуються нові молоді комуністичні сили. Виданнаукового марксистського часопису інститутом марксизму
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Прапор Марксизму", вихід у світ українських-переі^
тому „Капіталу" Маркса і- перших томів украї&дів 1
Леніна свідчать про досягнення наукової суспільнозна?\
на Україні.
•
ої дуЛи?
Перед партією стоїть завдання дальшої уваги д0 пірдумки, висунення і виховання на наукову діяльність нових пНаук°ьої
і взагалі робітниківта селянь забезпечення їм можливості, ЛРті«Иів
зуватисяі кваліфікуватися в цій. потрібній для республік. ^так матеріяльною допомогою, як і регулюванням їхньої сиИ Р°^°ті
роботи і партійного навантаження, забезпечивши водночя ЛЬн°ї
співробітництво і широку роботу всім тим кваліфікованим Д1ЙСНе
науки, що працюють і хочуть працювати в радянськім пДіЯЧам
10. У загальноосвітній роботі велике місце займаєР1ЧИіцівиховання і підготовка робітників у справі будування нової п°б°Та
тарської держави, в справі організації широких мас робітник
та селянства. У цій роботі велике місце в мережі народньої пср?3
займають радянські партійні школи, всеукраїнські курси окпи^
них партійних робітників. Комуністичний університет ім. Артем
делегатські збори робітниць і селянок і вся мережа шкіл політичіа,
ної грамоти. Коли вся наша система освіти має завданням своїм
бути державним знаряддям комуністичної пропаганди в руках
комуністичної партії, то тому завданню передусім служать рад.
партшколи і комвузи; вони дали за останній рік велике число ро
бітників, що здобули собі знання ленінізму і з ним приймають
участь у соціялістичному будівництві.
11. Найяскравішим покажчиком величезного загального зросту
культури на Україні є.досягнення в галузі друку. Періодична пре
са—журнали і газети—дають понад 230 видань з-понад 2.000.000
примірників одноразового тиражу. З них на самі газети припадає
1.000.000 тиражу. А загальний тираж журналів за 1926 рік вино
сить 17,6 міл. примірників; через них трудяще населення має
освітлення життя, його шляхів й потреб. Десятки тисяч робселькорів являються новими кадрами робітників преси з числа робіт. ничо - селянської маси й дають нашій пресі дійсний і непосередній
зв’язок з масовим життям.
Особливо виріс тираж книжок. Коли до війни на^ Україні
було видано за рік найбільш до 12.000.000 прим, книжок і з них
велика частина служила інтересам самодержавства і православ
ности, то тепер ДВУ і значніші видавництва— „Пролетарки ,
„Український Робітник", ;,Книгоспілка", „Юрвидавництво
видали лише за один поточний рік близько 14 міл. прим, кни .
нової радянської книжкової продукції. Ціла ж книжкова проду
всіх, видавництв УСРР досягає ЗО міл. книжок.
_
к:л
о Видано П1ДРУЧНИКІВ для всіх трудових і ПРО(ИСІЙНИ* тяНні
ПпЛВНИМ забезпеченням їх потреб новим підручником, за остаьш
?я°цкциапереведено великУ Р°б°ту перевірки всіх підручників 1 ск
.дання нового радянського підручника. Але ще не вироб
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Десятий з'їзд комуністичної партії
п^ТюіКІв\еКраІН^ 20“29 лист°Д3 92?Р;/Стенограф, звіт.— 1928
ДВУ, ст. 595 — 607)
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ПРОЛЕТАРСЬКА література в ДОБУ РЕКОНСТРУКЦІЇ
(Шляхи та перспективи ВУСПП)
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ВУСПП не фетишизує організаційних форм. Перемогти можна
тільки творчістю. Та об’єднані в колектив пролетарські пись
менники швидше подолають труднощі, швидше переможуть. Ідео
логічна плятформа ВУСПП не змінилася від І з’їзду; вона лише
деталізувалася й конкретизувалася в практичній літературній
та громадській роботі. І сьогодні „клясова боротьба не обмежується
політичним та економічним життям... Розгортається клясовий
фронту культурному будівництві, зокрема в художній літературі".
(Декларація І з’їзду).
Творчі завдання пролетарської літератури незміряно зросли,
стали в багато разів складніші. ВУСПП пережив сутужний орга
нізаційний період, часи боротьби за свої ідеологічні засади — і дав
тільки початки своєї творчости. Лише початки. Другий з’їзд при
падає на новий період, що в нього вступила наша країна та цілий
Союз Радреспублік — у період реконструкції, перебудування на
нових основах цілого життя, цілого суспільства. У зв’язку з за
вданнями цього періоду, третій фронт, що до нього належала
й література, перестає існувати відокремлено (М. О. Скрипник).
Твориться єдиний соці ял і стичний реконструктивний клясовий
фронт, що в нього мусить органічно врости і на ньому діяти про
летарська література.
Обминути ці нові завдання пролетарська література не може,.
Пролетарським письменникам доведеться не декляративно, а як-,
найсправжніш, узятися гострити зброю, щоб ці нові завдання
подужати. Неусвідомлення нового періоду завело б пролетарську
.літературу в тупець, позбавило б її будь-яких перспектив. Фаль
сифікаторів, охочих годувати наше суспільство продукцією, сяк так пристосованою до вимог епохи,— завжди буде доволі.
. Для пролетарської літератури починається нова доба. Перша
°Ула добою збирання сил („Гарт") і початку їхнього художнього
самовизначення. Далі — друга дискусія навколо болючих питань:
Радянської національної культури та її шляхів і диференціяція
Ил („Вапліте",. „Молодняка", ВУСПП)., Художня продукція
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Перед наїли —третя доба, ми стали на грані великої
'«Инаї
Завдання наше-взяти матеріял сучасносте рукою 1ЄратУри
художника. Показати нову людину — творця соціЯлі,"Равног0
клавши для цього всі надбання культури минулого п пРихудожні твори, ЩО вплинули б і на тих, хто хитається' а н Такі
нули од себе уваги й тих, що до цього часу терпляче чек^
ДОВОЛЬНЯЮЧИСЬ УЧНІВСЬКИМИ працями пролетарських ПИсі^’ За'
ків, які іноді починали виявляти тенденції до сталого шаб ННи'
Обставини різко змінилися. 1925—1926 (майже до 1927^°Ну'
українська книжка майже ще не знала стежки до робітки ’
житла, навіть до робітничої бібліотеки. Часом, потрапивши’ до °Г-°
лежала десь на горішній полиці, не розрізувана, не рекомендовТ’’
від бібліотекаря робітникові - читачеві. Партія перемогла інепш
відсталих культробітників. Рішучими заходами, скерованими на
найширше розгортання українізації, спонукала вона їх допомогти
пролетаріятові опанувати й художнє українське сЯово. Гасло
„шумськістів"—„дайош пролетаріат" прозвучало жалюгідним ви
гуком. Хвильовизм, що модифікував був, ускладнював і погли
блював помилки шумськізму та висував хибні теорії, не спромігся
потягти за собою пролетарську літературну молодь, до якої він
звертався був. „Молодняк" і ВУСПП примушені були, як пись
менницькі організації, що їх близько обходять питання розвитку
національної культури, виступивши на боротьбу з хибними тео
ріями, протиставляли їм свої ідеологічні засади, з якими, зрозу
міло, зв’язані були й засади творчі. 1927 та початок 1928 р. р.
позначалися новою хвилею дискусії, в якій літературні супротив
ники намагалися довести, що ВУСПП не може відіграти ніякої
- історичної ролі, хоч у принципі, мовляв, ця організація й потрібна.
Зводили справу до окремих осіб, демонструючи цим клясичний
зразок безпринципности. Вони помилилися. „Діялектична логіка
вимагає брати річ у її розвиткові", в „саморухові зміни" (Ленін).
Каізоп сі’еіге (рація існування) ВУСПП саме в цьому. Часи
змінилися. „X Всеукраїнський з’їзд партії не залишив каменя
на камені від ламентації шумськістів, хвильовистів, од волооуєв
щини, од усієї їхньої націоналістичної обмежености". („Біль •
України , № 7-8. Передова). Замість гасла „дайош пролетарі
котиться хвилею по всій Україні гасло самих робітників. »
****‘У?$Раїнська радянська культура".
.
ппГПРобітники не лише вписують завдання українізації в Д
вори соціялістичних змагань. Вони, засукавши рукава, беруче
вже д° опанування української радянської культури. Культпохід >
р шення письменників, нові методи роботи, роботи з У Р
змагання на кращого читача, преміюванн
щих робітничих рецензентів української книжки, ВИСВІТЛЮ

ЙЯ&ЬЯК"
—про~-у
«>ІНУ 8 пня анкети робітничого клюбу свідчить
те> що най.
ви?4 ятерес робітничого читача припадає на книжки пролеаьіиий письменників (при всій художній недовершеності їхній')
Г)РСЬ1<ИХ; на КНИЖКИ, що ставлять актуальні проблеми нашого
^взага-лі н ідказує нашій літературі гасло — підійматися на
^‘‘можній та ідейний щабель.
5<‘! Тми дали нашому читачеві ?—„Юхим Кудря", „Танець
■■ Курси", „Кучеряві дні', „Хао-Жень", „Італійка з
живота ’ 7Плями на сонці", „Земля обітована", „День новий"
Ладжента
оселГ> )В ущелинах республіки", „Скрипка",
>''СР„лВі”шуми“, „Брати", „Вуркагани", „Шахтарське", „На
книжки руських письменників, книжки єврейських письменг(ір- разом книжок із 25 прози. Книжок із 20 поезії: Кулик,
Гршенко Загул, Кириленко, Фефер, Гофштейн, Дикий, Забіла,
5' Дніпровий, Доленґо, Бубков, Голованівський, Микитенко,
іпіУельський, Піонтек, Кісільов, Захаров, Бездомний, Цейтлін,
Надіїн Вісім книжок критичних: Коряк, Савченко, Коваленко,
Щупак Найменше п’єс: Діброва, Корнійчук, Левітіна, Микитенко.
Спілка, що нараховує в. своїх лавах понад шістдесят письменників
(укр, руськ. та євр. разом), дала не менше, як 60 книжок за два
поки’й 4 місяці своєї діяльносте. Далеко не всі з тих книжок були
на відповідному художньому (часом навіть ідеологічному) рівні.
Все це промовляє само за себе. Серед продукції інших письменни
ків ВУСПП не посів головного місця. Видано багато поезій, що
їх найменше
робітничий
А мусимоспоживає
дати великі
полотна,читач.
значні книжки, проблемну
велику літературу. Найвизначніші книжки інших письменників
(„Золоті лисенята", „Місто", „Нас було троє", „Дубові гряди",
„Твердий матеріял", „Недуга", „Без ґрунту", „Смерть", „Фалшива Мельпомена", „Чебрець-зілля") в більшості своїй також
не спромоглися показати нову людину, поставити актуальні про
блеми. Частина з них навіть зовсім ворожі, або чужі робітничому
читачеві („Місто"). Лише три з них мають помітне значення
(„Без ґрунту", „Смерть"— яку треба сприймати дуже критично — *
'> нарешті, „Фалшива Мельпомена"). Одначе, така ідейна бід‘сть радянської літератури ніяк не може бути виправданням для
ПаниЄ7пСЬК-их письменників. Пролетарів у динаміці показав
мі»”^ов'сть нащих днів", у художньо довершеній книзі „ГоКиижокЧ'х/г Схвилював суспільство „Бур’ян" Головка.
Таких•
і илим1'
— Кирмшенкові
в.уСПП майже не має (найактуальніше •
- — не лише
' УгЙ„ ДН1
"’ хцього
мал°)- 'Він є продуцент
матеріал.
наі™
ДнівЯУ™
— робітник.
7Й0Г0 не можна
П0|ЙЗУватиИХ Рагатств, а й нової думки, нових ідей.. у прагнення,
схематично; його світогляд, його почуття
‘ '■
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творчі зусилля й противенства —все ПР
летарського письменника. „Думки панівнп?Н0ВИть ска
панівні думки, цебто кляса, що 3 неї є Пя КЛЯси й ЙРб Для
суспільства, являє собою одночасно й
Вна Мато’^ну
(Маркс). Але той, хто підходитиме до ціщ
діЛЬн’їУ
за аоеткою комунізму, не гідний буде ПОиЛ СпР°ч£Ну С?
ству. Треба зрозуміти й виявити внутрішню** Ц,°
страсті, складну людську психіку роб
суть. вДУа>{
віста, ватажка. Самим ентузіязмом нічого неї’ СеЛянинаУ’ пРивідповідно його скеровувати й ДО нього лопТНа в«іяти ■>праці.
0 Додавати невСиТре6а
Вольова людина нашої епохи - це той самий _
рець нового життя. Йому ще бракує культури в” робІТнЧ тйг,
в процес культурної революції, розрахованої не на ЛИШе
Виробити людину, здатну активно, творчо, ініціятиі .ротвд ч 7
у соціялістичному будівництві нашої країни- ня?ибратиучасть
Є охочі підносити теорійки „вольового українця" Чй
.Завдання
ознакою. Це облудні'буржуазні теорійки. Ломимо того °Нальною
нашого економічного й політичного життя загостоенняКЛадність
боротьби, спричиняється подекуди до визрівання окремихКЛЯСОВОЇ 1
вих" фашистських націоналістичних постатей, що з них олии
талановито показав нам М. Хвильовий у „Вальдшнепах" (Агла^
Вони хочуть себе, як „вольових людей", „сліпих", „хоробрих1'
„квиквістадорів", „безумно хоробрих" і т. д.—протиставити дик
татурі пролетаріяту. Така „вольова людина" вміє прекрасно маску
ватися. Виявити її, розчавити силою пролетаря, будівника соціялізму, єдино вольової людини нашої епохи — це все ще чекає на
пролетарського письменника.
„Уміти показати перспективу й програму щоденної роботи,
щоб мобілізувати на роботу робітництво й основні маси селянства,
уміти показати клясового ворога, щоб озброїти пролетаря, бідняка
й середняка, в боротьбі з ним — ось завдання преси на сьогодні.
(С. Косіор). Література художня має ширші межі. Вона мусить
підноситись на вищий щабель філософії сучасносте. Таї схематизм, як для газети, ніяк не підходить для ХУД°
3 як0;
ратури. Вона не повинна бути голою, одвертою а цсе’це так.
стирчить бідняк, середняк, куркуль, клясовии Б°р тИСЯ однашої
І все таки література художня аж ніяк не може одр ^ише іншими
дійсносте і оті завдання мусять бути і її завдані
•
ху.до>кньої
методами має здійснювати їх письменник, м
/
ЛІТЄРтаоТ^самоГО бідняка, середняка, пролетаря^

щоб він залишився художнім типом аж ні
ні середняка, ні бідняка. Смішним і тРаг1^
та його слуга Пансо живуть століттями,
як найзлободенніші типи. Ларіних Пу
голя, Гамлетів Шекспірових і т. ін. да
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СерваНтесів гіда
: вИникли <?в°г(’ ро
)МЄртвих
’маЄ на світі,

р^вШИня нЇЇГіДеаі,3Щ° вирують утеіЙ* наші’ прагнення
письменника, для його твору. Ідеологія — насампередппої психології народжується художній твір. Звичайно
З
пити" той твір зможе тільки художник, цебто людина’
/п()р а цього себе приготувала, розвинувши працею свої здіб“‘сб художчі’ шо має не лише, припустім, пролетарську ідео-

•’0ГІТимчасом бачимо спроби перевернути цей принцип догори
„• спочатку майстерність, а потім ідеологія. Її, цієї Д0"до художнього твору, треба брати „в міру своїх художздібностей", ідеологічне „навантаження"—в міру сил, як
мідний примусовий асортимент і т. д. Так вчить початковців іменників Олекса Слісаренко (така суть його „науки"). Це —
^потун і стичний принцип, хоч і здається він зовсім, у викладі
-ГО автора, ніби правдивим, пролетарським.
1,0 Спробу ідеологічного роззброєння нашої літератури ми знахо
димо також у М. Йогансена („Як будується оповідання", вступна
стаття), У Сенченка тощо. „Показ" наших болячок, безперспектив
ний та безпринципний, також треба вважати за спроби ідеологіч
ного роззброєння, коли не за контр - революційне „озброєння".
В нашій літературі такому „показу" не може бути місця.
(А. Хвиля).
Нарешті, ідейність і „ідейність". „Ідейність" у мистецтві
добра, зрозуміла, тільки тоді, коли ідеї, що їх зображує мистецтво,
не носять на собі тавра пошлости (Плеханов). Звідци наше непри
миренне ставлення до міщан у літературі.
ВУСПП не робив значних ідеологічних помилок. Одначе,
помітні принципові помилки в тактиці були. їх треба одверто
визнати, проаналізувати, рішуче засудити — і надалі їх не повто
рювати. Обвинувачення, що їх висунула була „Літературна га
зета" проти Ф. Якубовського і повторила група членів харківської
організації ВУСПП,— це була тяжка принципова помилка. Про
летарські письменники не лише не повинні припускати зневажли
вого ставлення до тих, хто якоюсь мірою працює на користь ра
дянської культури, а ще й мусять якнайрішучіше боротися
а елементами легковажного ставлення до таких працівників.
Надто до працівників на полі нашої марксистської критики.
Так само недоречне нагадування письменника про їхні колишні
помилки, коли ці письменники не повторюють їх і не роблятьНїяких нових помилок,— треба вважати за помилку з боку „Літе?дТУРної гззети“. Та й поза тим у „Нотатках про літературу".
V** Хвиля, „Критика" 1928, № 11) є чимало моментів, що стосу
ються чи до окремих членів ВУСПП, чи й до цілої організації.
Ули також помилки з боку окремих товаришів у висновках про
3 чи -літературні явища, у формулюваннях тощо. Мусимо ви
ти недобачання своїх власних огріхів, невміння виробити форми
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колективної творчої ДОПОМОГИ ОДИН одному, негнучкі
можність рішуче й сміливо перейти до нових метод праці пВеспро.
їнський літературний диспут на доповідь т. М. о Ск-п УкРа‘ (1928) озонував був літературну атмосферу, одначе довгий иР?Пн*Ка
спроможні були зробити з нього відповідні висновки. це ^СмИне
ВУСПП ізнов став на твердий ґрунт. Та тієї кризи, що н Нуп°
треба забувати. Ми гостро реаґуємо на самокритику, всякий ’ не
її вважаємо за ворожий. У нас самозакоханість, самовпевирП?°Яв
підозрілість. В харківській організації — відсутність сппа^1СТь>
товариської одности. В київській — відсутність щирости V Ьої
єминах між товаришами. В одеській — одірваність росій Вза'
секції від українських товаришів. Немає вміння підійти д0 с ої
ських письменників, уміння переконати їх, що ВУСПП ставив'
до них справді дружньо. Немає через це зв’язку з „Плугом" к
ває часом — поквапливість у висновках про своїх молодих поет'~
чи прозаїків, а часом — невміння вчасно підтримати товариш^
Всі ці від’ємні явища виявлялися у ВУСПП’і різною мірою 3’
Нарешті, хоч як це дивно, траплялися помилки і в націо
нальному питанні, одмахування од. проявів антиленінського ста
влення до національного питання з боку таких „інтернаціоналі
стів", як Ваганян,.затуляння на це очей, як на річ, не варту уваги
пролетарського письменника, в той час, коли партія провадить
з такими явищами найупертішу боротьбу.
В основному партія поборола згадувані ухили. І україн
ський націоналізм, і російський великодержавний „інтернаціона
лізм" дістали категоричного одкоша. Та національне питання
є одне з найскладніших. Тому ще й сьогодні ми подибуємо, і бу
демо безперечно подибувати й надалі, прояви нерозуміння ленін
ської лінії, неправдивого тлумачення завдань національної полі
тики — навіть з боку деяких відповідальних товаришів; не кажемо
вже про те, що національне питання намагатимуться використо
вувати в процесі клясової боротьби наші одверті чи приховані
вороги, зокрема на Україні, , де, хоч шумськізм та хвильовизм
ідеологічно й роззброєно, одначе, настрої націоналістичні в певних
соціально ворожих нам прошарках суспільства живуть. Тому
пролетарські письменники мусять бути якнайкраще озброєні
наукою ленінізму — не лише взагалі, а й у цьому питанні зокрема.
Доповідь т. Діманштейна („Вестник Коммунистической Академии
1929, № 1) свідчить про те, що в питанні національної культури
дуже легко збитися й викривити лінію партії, посилюючи ЦИМ
місцеві шовінізми. Пролетарські письменники мусять бути готові
виступити проти проявів усякого націоналізму.
. наслідок організаційної роботи ВУСПП маємо окремі, автономні у творчості і зв’язані з нами ідеологічно, російську та єврей
ську секції. Принцип інтернаціонального клясового об’єднав
письменників України, виголошений .на І з’їзді, зреалізував •
Кожна секція має свій орган. Кожний з цих органів („Гарт ,■

і” розвитку”й зміцнення/ нійтруїнішийЧпеМраіод

минув. Минув -у справі організаційній. В справі творчо*'
пйтоУДИІипій період на нас чекає. Треба дбати, щоб сторінки
сПі"НлОганів заповнювати справді повноцінним матеріалом;
йаШ'4РЯпізовано директиву І з’їзду щодо зв’язку з іншими про*
3ркиМи літературами Союзу. Створено ВОАПП. На цьому
’еіар, було також багато труднощів. II з’їзд мусить затвердити
ВУСПП’у в ВОАПП’і й виділити 10 постійних представниРади ВОАПП. Встановлено також зв’язки з німецькою
„ртяпською літературою. Нарешті, українські пролетарські
"денники беруть участь у роботі Інтернбюра і мають виділити
(СВОЇХ постійних представників. Восени має відбутися 1 ВсеХій Конгрес революційної літератури. Все це — не малі ореа
кційні досягнення. Одначе, коли рівняти число наших прото2 засідань, витраченого на оргроботу часу до кількосте худож
ньої продукції, до її питомої ваги та значіння на книжковому
ринкові—то стає ясно, що надалі центр ваги треба, нарешті, якнай^унніш, перенести саме на художню продукцію. Третя доба проле
тарської літератури мусить насамперед виявити ВУСПП, як орга
нізацію письменницьку.
Ми провадимо реконструкцію промисловосте! й реконструкцію
культурного стану робочої сили. Перспективи дальшого розгор
тання української культури цілком зрозумілі в лляні п’ятирічки.
Робітничий читач поставить нам (/ вже ставить \) колосальні ви
моги. Пролетарські письменники мусять вчитися. „Нутро" й ба
жання сказати „гарно"—сліпе, неозброєне цілою попередньою
культурою, жорстоко мститься на пролетарському письменникові.
В історії світової літератури, в історії української літератури —
багато прикладів різносторонньої озброєности письменникової
вусіх сферах духового життя. Лише такі письменники гідні були
вчити й вести.. Син коваля Іван Франко, велетень нашої культури,—
хіба він не належить до людей, ім’я яких виписують на фронтові
цивілізації? Натомість наш молодий письменник після першого
оповідання чи збірки поезій уже набирається пихи. „Нас зати
рають"—облудна форма вияву його невдоволеносте. Пролетарсько
му письменникові треба забезпечити нормальні умови праці та
ожяивість конкуренції з попутницькою літературою, але однои° треба йому поставити вимогу дати справді корисні, гідні
Гр пРолетаріяту художні твори.
ськогРИНЦИПИ Вже виголошеного від нашої організації пролетар^СППРпЛ^ЗМу МУСЯТЬ лягти в основу художньої плятформи
ника к
не позбавляє права кожного пролетарського письментнзМу ’<0Рист°вувати й елементи інших стилів, хоч би й роман£ реманти°АЯЧИ певної, свідомо поставленої -перед собою мети,
^равногг ' ’ ^Романтизм". Один, що може стати за зброю у
0 пролетарського письменника й кликати до майбутнього,
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Насичуючи свою творчість ідейно, ні на хвилину не заЙ СтИль.
званого „технічного інтересу , що був у французьких іЙ?-Таі<
стів вищий від інтересу ідейного. Тільки віддаючи належте С10ні'
цьому „технічному інтересові ^пролетарські письменнику
ЖУТЬ ідейно зацікавити й взяти під свій вплив широкі маси ЗМо'
ського читача. Цей „інтерес” не повинен переходити в маміп^
інакше —згуба для кожного письменника; він перетвопиткл1СТЬ’
балакучого блазня з літературного базару.
рпІЬСя на
Мусимо зберігати максимум об’єктивности, але об’єктиви
що походить із пролетарського революційного світогляду сьТИ’
мулу Фльобера „треба поводитись з людьми, як з мастодонтамР'
або з крокодилами” пролетарський письменник ніяк не може пп ’
йняти. Фльобер, Теофіль Готьє ненавиділи тих, хто зазіхав на
буржуазні порядки, але ненавиділи й самого буржуа. Пролетар
ські’письменники, пройняті клясовою зненавистю до ворогів’ пролетаріяту, не мають підстав не любити самого пролетаря. Легко
тому пояснити навіть деяку ідеалізацію пролетаря від пролетар
ського письменника. Та, хоч це річ і зрозуміла, одначе зовсім не
потрібна, коли не сказати шкідлива. Потрібний максимум проле
тарської об’єктивности; максимум проникливости у відтворенні
внутрішнього світу людини, будівника соціялізму.
Не лише широчінь думки, творчий розмах, а й стиль, техніку
'треба вивчати на найкращих зразках, зразках світової літератури.
Письменник не може не знати мов. Без них він залишиться на
віки „середняком" хоч би й мав природні здібності. Переклад,
бодай найкращий, нівечить стиль оригіналу. Найближчий при
клад— руський переклад творів М. Коцюбинського. Що в ньому
лишилось від стилю Коцюбинського?
Є охочі знов підносити пролеткультівські „ідейки” та погляди
на пролетарського письменника. За їхніми теоріями, можна вва
жати за пролетарського письменника лише того, хто стоїть біля
варстату й пише. Ленінське зауваження „архіфракція" стосується
саме до таких „теорій”.. Робкори, що працюють на виробництва
є лише база для пролетарської літератури; звідти мають „прих
дити пролетарські письменники. Але процес „становлення пи
менника є, безперечно, відрив від варстату й перехід на, ІНІ^
дуже складний фах. Дбати треба, щоб не рвалася лише пси*°\ 0
робітника, не одривався він од пролетаріяту психологічно, іД
Так мусять приходити нові кадри в пролетарську літературу*
можуть іти і від села.
.
рИ,
Масовізм гостре питання для пролетарської
Масовізм усередині фахової письменницької організації н
прислужитися пролетарській літературі. Звідци не можна р
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ів що перед початківцем, молодою силою, що йде з ви»І|СН°Вт«а будуть зачинені двері пролетарської організації. Але
Р^ИЙтпеба насамперед про виховання справжніх кадрів пролетар- дбати літератури, спроможних дати пролетаріятові справжні ху'сьК0'-печі а не ставати офірою широкого допливу, без критичного
д0>КНІго ставлення. Надбання організації пролетарських письмен,0 ■ мусять бути надбаннями широких робітничих мас. Це—
н1іК'В„Ивіший масовізм. Досвід масової роботи, виїзди пролетар
ку письменників до робітників тощо — свідчать про те, що
етаріят дійшов психологічного зламу в бік української пролеької культури, почасти цей злам іще відбувається. ЯкнайТаРілше треба підсилити ринок новою свіжою продукцією, якнайжніше вивчити питання про дальші виїзди великими групами;
^виїзди попри свої додатні наслідки мають і від’ємні: підриЦ'ють продуктивність письменника (продукцію нашої літератури
Вацілому), віднімаючи силу часу й творчої енерґії. Треба дати
письменникові можливість реалізувати в художніх творах те на
снаження,.що його він дістав у попередніх зустрічах із робітникалій.
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Щоб, нарешті, не декляративно, а насправді подати в своїй
творчості героя нашого дня, продуцента - робітника, щоб ввести
індустрію за доби реконструкції в поле нашого виду не з далекого
фокуса, щоб подати завод не лише інтуїтивно і з загального уяв
лення, а взяти все це на місці, набравшись безпосередніх впливів
та вражінь, подихавши справжньою атмосферою заводу, великого
індустріяльного центру, робітничого селища, робітничого клюбу
й т, д.,—час розв’язати питання про територіяльну виробничу
базу для пролетарської літератури. Відрядження письменників
у райони великих заводів мусить увійти в наш виробничий
плян.
Ліво - інтеліґентські письменники намагаються підмінити про
летарську літературу голим функціоналізмом. Перед ними може
стати загроза підміни діялектики Маркса і Леніна механічним
матеріялізмом і марксистського мистецтвознавства — рефлексо
логією, з поміччю якої вони, почасти вже й нині, силкуються до
вести назадництво мистецтва, як емоціональної категорії. Не від
мовляючись одначе виробляти „мистецькі” чи то пак „функціо
нальні" речі, панфутуристи можуть прийти до самозаперечення,
або ж до фальсифікації мистецтва, „мистецьких речей,. далеких
від потреб і вимог робітничої кляси. Пролетарській літературі,
Що стоїть на засадах марксистського мистецтвознавства й добре
Усвідомляє вагу клясового мистецтва,— треба відповідно впливати
на Цих письменників, скеровуючи їхню творчість на шлях
шлях наблинаблиЖення до справжньої пролетарської творчости.
.
,
а
. Не по дорозі пролетарській літературі з „спіралістами ,
ХН1.М »аванґардом” — В. Поліщуком.. Дрібнобуржуазна психоГІЯ пре з кожного рядка Поліщукових писань, з теоретичного
39*
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вінегрету „авангарду", що має за свій ідеал спіралі
них грудей, джаз-банд і фокстрот. Революційна (Ьп.ав^Оі1° жі
більше викриває буржуазну суть „спіралістів" 4
е°ЛйПя
справжнє обличчя, показати його революційному г„ ЯвиПі Л*
завдання марксистської критики.
7 усп^іьСТй‘х«є
Реакційні сили знаходять своїх співців та ідеОло ■
У"
правих письменників. Ставлення пролетарської літепат*8 у Табопі
путників давно визначене і ми не можемо припускати н?И До По
викривлення партійної лінії в цьому питанні. Пролетап Менціого
ратура мусить допомагати попутникам переходити на пвКа ЛІТелетарської ідеології, обережно, без ніяких елементів в Ки пРосамовпевненосте. Треба показувати тим із них, що відби ПИХи й
строї інтелігенції, зв’язаної 3 виробництвом І близької ВаЮТЬ На’
завдань індустріалізації та господарчого розвитку,— де в° нащи*
чинаються ухили в бік фетишизації та ідеалізації' теХнЯих п°пов’язання з соціялістичним характером її розвитку та зоо без
в бік „ділячества", індивідуалістичного психологізму
Треба терпляче ставитись до вагань попутників, продавші1Н’
уперту працю над наближенням їх до завдань художньої літеп4"
тури пролетаріяту. Не слід перецінювати їхніх художніх можи
востей, що не відповідають завданням пролетарської літератуои
та ніякою мірою не можна не легковажити досягненнями попи'
ницької літератури щодо „форми".
у
Але проти правих письменників, визначених і окреслених
що з них інші прохоплюються часом одвертими реакційними гас
лами, сентенціями й образами, пролетарська література мусить
піти в рішучий наступ, викрити в них клясового ворога, ідеолога
буржуазії, куркуля, непмана, фашиста. Чути „клекіт" Осьмачки,
єфремівщину, видко-тенденції деяких викладачів літератури. За
вершує всі ці „прагнення" й прямування фашистський „Літера
турно - Науковий Вісник" у Львові, орган запеклого ворога про
летарської України, Дмитра Донцова.
Генеральна лінія пролетарської літератури, зокрема її пере
дового загону ВУСПП, в добу реконструкції це категоричний пе
регляд питання учби, розв’язання його в найрішучіший спосіб —
учоа до кривавого поту, озброєність до зубів і наступ на всьому
фронті пролетарської літератури — художній і ідеологічний.

І, Микитенко
(„Критика1', 1929,
№ б, ст. 24-—:33)
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ПРОРКТ ОСНОВ ВСЕСОЮЗНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОЛЕТАР
ІВ
СЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ
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інппппяииія делегації Всеукраїнської спілки пролетписьменників на
(Пропозиц
Всесого3ному з’їзді ВАПП 3 травня 1928)

Делегація Всеукраїнської спілки пролетарських письменни• ВУСПП, виявляючи волю першого Всеукраїнського з’їзду
пролетарських письменників, що поклав початок братерського
об’єднання пролетарських літературних сил УСРР (українських,
єврейських і руських), а також виходячи з конкретних висновків,
зроблених нею на Всесоюзному з’їзді ВАПП, подає з’їздові цю
заяву.
.
,,
1. Пролетарські письменники України всемірно поділяють
необхідність консолідації сил пролетарської літератури у всесоюз
ному маштабі.
2. Цією консолідацією сил повинно бути забезпечене братер
ські взаємовпливи пролетарських літератур усіх народів Союзу,
їх єдиний фронт і товариська підтримка в боротьбі за ті завдання,
що становить собі пролетарська література в кожній окремій рес
публіці, а також за загальні їх клясові завдання.
3. Вважаючи на своєрідність шляхів у кожній окремій рес
публіканській літературі, делегація ВУСПП вважає, що не
обхідною і твердою умовою об’єднання пролетарських літератур
повинна бути умова, що заперечувала б абсолютну рівність і най
повнішу самостійність розвитку цих літератур.
4. Конкретною формою об’єднання пролетарських літератур,
•ОД задовольняла б цим умовам, може бути лише Всесоюзна феде
рація республіканських організацій пролетарських письменників.
• V -склаД Всесоюзної федерації повинні ввійти ВАПП і інші
Р^нізації пролетписьменників РСФРР („Кузница"), ВУСПП
ідеппПР>0ЛЄТ.арськ^ письменники України, що приєднаються до його
(Пп01,14^?1 плятформи, білоруські органи пролетписьменників
ПЛЯТ(ЬИМЯП’ ”МалаДНЯК“ й ті, що приєднуються до їх ідеологічної
кістамРМИ^ Закавказька асоціяція пролетписьменників,
и Казакстанська, як абсолютно рівні члени федерації,
пап,..
’
.
?
13
Д
повинен вважати на поступовність важкої й відповіДальної
Р°боти
молодих пролетарських літератур
Фугих народів в допідвищенні
того ідеологічного й художнього рівня,
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на якому вони також зможуть війти рівнопРаври
у федерацію. Цю роботу з їзд повинен доруЧи;ив^
організаторові цих літератур і помічнику в їх Тв “АГ1П’087^и
РЧОі
При цьому ВАПП, як один із членів федерації, ТВо
ПоХ°
МУ Зрі
вати відчити Раді федерації про успіхи Дорученої й? бУДе І''
Разом із тим, з’їзд ставить ВАПП ові умову перевЛМу Роботі
■ перегляд усіх його рядів, в результаті якого повинні Х?а>кний
одійти од його численні Літературно - пасивні й іп будУть
чужі ваппівським принципам елементи.
деол°гічн0.

[!* шг
М-*і
№
ЬІН ц її
А. Г|}
І шУ
■ и

i й' і

ІІ
І І? ! А
Й■ І

Примітка. Проводячи цей засіб, необхідно брати
фічні умови розвитку культур окремих автономних г-республіку В^ЄЧІ|.
них областей, у яких літературний рух ще в стадії збирання
---------Сип і Т°Ч0'!.
Сил ЙОДНОЮ
з форм виявлення загальнокультурного підйому мас.

7. Делегація Всеукраїнської спілки пролетписьм
вважає далі, що найширшим і невідкладним завданням об’с^НИКІВ
таким чином пролетарських літератур повинно бути ствоНИХ
у своїх республіках радянських літературних федерацій^
об’єднують з пролетарськими письменниками решту радянсьЩ°
письменників (селянських, лефів, попутників). Об’єднаний фппІХ
пролетарської літератури повинен прагнути й досягти створення
Всесоюзної Спілки Радянських Федерацій. Тільки тоді проле
тарські письменники зможуть вважати виконаним завданням
наближення до себе селянських письменників і попутників і здійс
нення ідеї інтернаціонального єднання літератур народів СРСР.
Кожна друга лінія, що веде до ізоляції пролетарської літератури
від останньої літератури, повинна бути з’їздом категорично за
суджена і від федерації не дозволена, як лінія, що протирічить
політиці партії в галузі художньої літератури.
8. Виходячи з того факту, що на даному з’їзді ВАПП’у пред
ставлена не вся пролетлітература СРСР (відсутні представники
„Кузницьі", білоруської пролетарської організації „Полимя",
української організації ,.Молоднякаі ін.), делегація ВУСПП
вважає необхідним перевести роботу по об’єднанню у федерацію,
по можливості, всіх пролетарських організацій.
9. Не будучи уповноважена на негайне оформлення феде
рації і свого представництва в ній, делеґація ВУСПП,
ці принципи, застерігає, що затвердження федерування ВУ^
повинно бути переведено на з’їзді Всеукраїнської сшлки пр
письменників, який повинен відбутися в найближчий час.
Делеґація ВУСПП
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(Шляхи розвитку укр. пролет. літе
ратури). Літературна дискусія.
(1925—1928). 36. матер. Упорядк.
С. Федчиіиин.— 1928, „Укр. Робіт
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„ПЛУГ" НА НОВОМУ ЕТАПІ
резолюція пленуму ЦК Плуга 15 січня 1930 року

[ Велетенська перебудова всього радянського седа на соціяіггичних основах, стихійний ріст колективного руху, остання
?іпотьба за знищення глитая, як кдяси, рішучі кроки до індустріяіізації сільського господарства, перші ластівки майбутніх аґроііст_ вимагають від усіх органів і організацій, що зв’язані в
своїй роботі з селом, а, значить, і від спілки селянських письмен
ників „Плуг" відповідно перебудувати й свої організаційні форми,
й методи своєї діяльности.
II. Готуючись до свого чергового V з’їзду в квітні 1930 р.,
спідка Плуг має самокритично і за допомогою критики радянського
суспільства переглянути свій теперішній громадський і творчий
шлях і намітити плян своєї подальшої діяльности на цьому но
вому, етапі, що є логічним продовженням минулої праці.
III. Ідучи в ногу із загальним політично - громадським, Плуг
має перебудуватися в Спілку зв’язаних з сільським пролетаріятом
і революційним селянством Пролетарсько - Селянських Письмен
ників, що, спираючись на програмові засади комуністичної партії, беруть активну участь в соціялістичній перебудові села, маючи
за знаряддя літературну творчість.
IV. За мету організації, як і досі, має бути активна боротьба
з реакційною дрібновласницькою ідеологією серед відсталих
шарів селянства та її впливами і зміцнення пролетарської, ко
лективістичної ідеології, що має стати за домінанту всієї літера
турно - громадської художньої та критично - публіцистичної діяль
ности Плуга.
V. Виходячи з цих міркувань, Плуг виключає зі своїх лав усіх
М хто з тих чи інших причин не відповідає поставленим завдан
ням^ зокрема хто відбиває настрої власницького села. Виключені
10>куть апелювати до з’їзду. Лишаються в Плузі такі товариші:
, 0АдещкоВ.С.,2) БедзикД. І.,3) БожкоС. 3.,4) Будяк Ю. Я.,
^Ьедміцькйй О. М., 6)Вільховий П. Я., 7) Гжицький В. 3., 8) Годо^НеЦьМ.П.,9)ГоловкоА.В., 10) Гуменна Д. К., 11)ГрудинаД. Я.,
т
М. В., 13) Дорошенко Ю. М., 14) Добровольськии С.,
Жилко Ю. З, 16) Заєць В. К., 17) Загоруйко П. М., 18) Капуський І.
19) Коваленко-Косарик Д. М., 20) Ковальчук М. В.,
675
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21) Ковальчук Я. О„ 22) Крижаківський ГГ. Є., 23) ттЯгі,..
24) Лавриненко Ю., 25) Луценкр 1,26) Ляшенко Л. і оЗУ?1*** ф п.
28) Муринець В. М., 29) Нефелін В. Д., ЗО) Нечай П ’зп
в'1
32) Орлівна Г. І., 33) Пилипенко С. В., 34) Панів д
Орисі0
ченко В. І., 36) Савченкр К>. А., 37) Сайко М. П., 38)'гф’35> Різи?
39)Тадь - Товстонос В- П., 40) Темченко П. Ц., 4]? у^а р] У"
42) Худяк В. Т„ 43) Хуторський П. Р., 44) ШимансьЛ*0 В- М’’
45) Шостак П. І.., 46) Штангеи В. Ф„ 47) Яковенко г
Е
VI. Частина плужан, живучи по містах, відірвада ’ Усільської дійсности. На село—віднині гасло, Плуга- сист'Д >Кив°ї
практикуючи довгочасні подорожі, командировки’ пєпрє3™440
та органічну працю,в певних місцях (комунах, колгоспах п Щі|,я
і т. ін.), поновити зв’язок, вивчити й художньо вілоПпЛДг°СПах
часні процеси на селі.
р Зитй су.
VII. Культурне піднесення кваліфікує й підвищує нев
вимоги радянського читача. Уперта праця кодо самовдосконм НЧ°‘
й опанування діялектично - матеріялістичної методи стають ННЯ>’
кожним письменником на ввесь, зріст. Маючи досі за домінант^'
стиль реалізм, плужани повинні ріщуче винищувати в своїй твНИЙ
чості натуралістичних намул, як відгомін народницької ідеологи
Шукання нових засобів і. літературних прийомів, що відповідали &
нашій добі й чинно) впливали на читача, є завдання кожного пись
менника.
VIII. Працюючи на засадах інтернаціоналізму, Плуг мусить
. посилити зв’язки з організаціями революційно-селянських пись
менників інших народів. Утворенням німецької секції Плуг
розпочинає активну роботу серед нацменшостей на Україні.
IX. Вітаючи утворення Всеукраїнської федерації радянських
письменників, Плуг, як один із членів - фундаторів цієї феде
рації, має допомагати їй стати дійсно об’єднуючим центром радян
ського письменства на Україні, що мусить працювати за директи
вами компартії.
X. Беручи на увагу величезні завдання, що стоять перед
радянським письменством, Плуг мусить подбати про нові його
кадри, допомагаючи виявленню талановитих початківців як через
свій журнал, так і іншими спеціяльно проробленими заходами.
XI. Журнал „Плуг" реорганізувати відповідно цих поста. нов і керуючись спеціяльною інструкцією. Склад редакції ухва
лити такий: Головко А., Панів А., Пилипенко С., Савченко Ю.
та Щтангей В.
ХП. Резолюцію оголосити в „Плузі" з закликом до чле^
луга и усіх читачів широко обговорити її, а так само пР-\
■ 'пп^° статУІУ- На з’їзді переглянути також ідеологічну й худо ;
. пи^форму Плуга’ публіковану в Альманасі Плуг № 1. ПопЦ
пресі^™ постанови Пленуму й погочну роботу спілки в заг

-. - („Пяу?, 1930, № .7, Ст. 69 — 70)
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ЗАХІДНЯ УКРАЇНА
резолюція з’їзду по доповіді „ Чергові завдання Спілки Рев,
Письмо „Західня Україна"

І-. Спілка Революційних Письменників „Західня Україна"
об’єднує тільки тих західньо - українських письменників, що жи
вуть в межах Радянської України і Радянського Союзу взагалі.
Відповідно до цього З’їзд зміняє деякі пункти свого статуту.
2. Спілка ЗУ не виділяє себе в якусь замкнуту специфічну
організацію. Навпаки, як Спілка в цілому, так окремі її члени
беруть найактивнішу участь в тому культурно - літературному
процесі, що проходить на Радянській Україні. Виходячи з цього,,
кожний член ЗУ може бути членом іншої революційної радянської
літературної організації на Україні, виключаючи групу неоклясиків і всякі інші групіровки з назадницькими, міщанськими
ухилами, ідеологічно невитримані.
Спідка ЗУ в цілому входить в склад Всеукраїнської Федерації
Революційних Радянських Письменників.
3. Окрім цих загальних завдань, що стоять перед всіма револю
ційними літературними організаціями Радянської України, Спілка
ЗУ ставить перед собою і своїми членами ще й специфічні за
вдання, а саме:
а) Спілка в цілому і її члени зокрема повинні як своєю худож
ньою, так і публіцистичною роботою різко протиставити себе всім
фашистівським, націоналістичним та міщансько - богемським прин
ципам, що виявляють себе в літературному і культурному русі
на Західній Україні. Члени Спілки ЗУ в своїх творах повинні
відбивати чітку клясову ідеологію робітництва і біднішого селянства Західньої України, що під проводом КПЗУ боряться з
вищезгаданими явищами у важких умовах фашистівської диктатури.
б) Члени Спілки ЗУ в своїх творах і публіцистичних статтях
овинні щироко популяризувати клясову боротьбу, побут і взаі всі революційні змагання трудящих мас Західньш України
Скю5ЄР^аТИ
постійний зв’язок з тими революційними пи
щиками, що живуть і працюють на земляхЗахідньоїУкраїни.
ЗУ в) Через художні твори і публіцистичні статті члени Сіплки
повинні теж широко інформувати західньо - українські ма и
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про соціялістичие будівництво Радянської України і ВСкп
ського Союзу. Для здійснення цих завдань СпіЛКа
Рад^
використовувати свій періодичний журнал, своє Вип ^Иннйвсю радянську пресу і видавництва та революційуДав>в0
пресу поза межами Радянської України (Німеччина Ргьб|Тничу
Сполучені Держави Північної Америки, Канада, АрґентіиКа,іЦіч
4. З січня 1930 року Спілка ЗУ повинна видавати , а)’ ’
свій періодичний журнал з редакцією в Харкові. Орга„
мусить бути бойовий політично - громадський та літеп ^Щки
художній. В журналі друкуються В першу чергу твопи ^Но ■
Спілки ЗУ, обов’язково притягаючи і революційних ат-ЧЛенів
земель Західньої України та з - поміж революційної тп?‘в 3
еміґрації. З творів письменників Радянської України дпіЧДовоі
тільки ті, що мають західньо - українську тематику иЧВати
повинен своєчасно відгукуватися на всі політичні події РНаІЛ'
Західній Україні, так і на Радянській Україні. Словом г як на
повинен
відповідати тим специфічним завданням Спілки, що скачай'
-----0 в
пункті 3 цієї резолюції.
5. Спілка повинна розвинути масову роботу в г.срщ
першу чергу
через зв’язок з масою політемігрантів, що живуть на Радянській
Україні і в цілому Радянському Союзі. Зв’язуватись треба з робіт
ничими клюбами та робітничими масами на фабриках, заводах
через літературні виступи, вечори, диспути, лекції, доповіді тощо
6. Через свою масову роботу Спілка ЗУ повинна виявляти
нові кадри із західньо - українських політемігрантів, що працю
ють на заводах, в армії, ВИШ’ах, колгоспах, комунах тощо,
допомагаючи їм як через свій друкований орган, так і окремими
зв’язками (листуванням), а також через літературну консультацію
та лябораторну роботу, що повинна бути зорганізована при ре
дакції журналу.
7. Київська група повинна вести свою роботу в цих же самих
накреслених рямках, під загальним керівництвом Управи.
8. Окрім журналу, практикувати надалі видання щорічного
альманаху членів спілки ЗУ.
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Резолюція з’їзду на звіт Управи видавництва та редколегії

яи і

Заслухавши звіт про працю Управи Спілки, звіт про працю
видавництва та про працю редколегії за час з березня 1928• •-р;.Д
січня 1930 року, з’їзд Спідки Революційних письменників „Захі
Україна , що відбувся у Харкові 5—7 січня 1930 р„ Уважа^’яСпілка в основному правильно опреділила своє завдання.та ”
мувала свою працю до виконання цих завдань. Отже Сшлк р
заціє™ яовинна залишитися літературно - громадською Р
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пплп?СН°В™ стрижнем у творах членів Спілки мусить бум
Р детарсько - клясове спрямування, — у них мусить
4

членів Спілки мусять підняти актуальні питання
^ЖН\яхідньо - українського пролетарку на височінь їх су>ТТ; Хачіння. Спілка мусить ^організу вати на цій базі читача
,Хти на зріст революційно - пролетарського молодняка
активну участь у літературній праці. Спілка мусить
й°вЗЯисЯ створити широкий цикл творів з тематикою з життя
йа'- ко українських працюючих мас та відбити у художніх творах
^ІУМОВИ, що серед них проходить боротьба працюючих ЗахідГІВ-Укоаїни. Спілка мусить дати показ досягнень, що їх мають
юючі Західньої України. Вона мусить звернути свою увагу
я сприяння та допомогу письменникам революційно - проле1 ького спрямування на Західній Україні.
^Спілка не може пройти мимо й ворожих пролетаріятові груп,
вона мусить у своїх творах демаскувати їх та показати їхнє справж
нє обличчя. Спілка мусить звернути увагу і на створення сатири.
' Спілка повинна розкрити у художніх творах правдиву суть війни,
що особливо жахливо відбилася на Західній Україні.
Західньо - українські працюючі боряться у важких умовах.
Боротьба гартує їх. Західня Україна на сьогодні не тиха, мирна
країна,— це країна наростаючих майбутніх великих соціяльних
боїв. Література мусить чутко відчути це та організувати відпо
відно читача.
Відповідно до цього продовжити і на дальше студійну працю
Спілки, — погодити'відповідно свою працю з революційно - про
летарськими літературними організаціями Рад. України. Спілка му
сить забирати своєчасно своє слово у справах літературного та
суспільного життя на Західній Україні, підсилити працю своїх
груп внутрі самих груп та участь Спілки у західньо - українській
революційній пресі.
З’їзд визнає за необхідне взяти активну участь разом з ін
шими революційно - пролетарськими літературними організаціями
У праці над формуванням нового стилю відповідно до завдань
реконструктивного періоду. У своїй виховній мистецькій праці
спідка має дбати,, щоб члени Спілки позбулися застарілих-форм
творчости та стимулювати стилеві шукання членів Спілки, під
вищувати ідеологічний та. формально - художній рівень своїх
Денів, а також подбати про організацію критичного відділу у
^Урналі Спідки. У праці Спілки необхідно пристосувати широко^
ритикута самокритику. Члени Спілкимусять брати активну участь
ОЦ1ЯЛ і стичному змаганні літорганізації Рад. України, оргашзуРобп^ЛЯ цього бриґади тощо... Спілка мусить організувати масову
Шимї/ -ЄРед вих°ДЦів з Зах. України та взяти участь разом з інвилкигТор.ган*заціями У праці на заводах. З’їзд уважає за пр їх у
вечори самокритики та доручає Управі пров
“ї'я.Так само з’їзд уважає за доцільне для зв’язку з пер 1
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мленняїїіх^їїв Спілки з загальними та поточним^"6 °3М

1(1

Рад. України та взяти разом з ВУСП ом шефство над ош?ці5
В цілому Спілка мусить скерувати свою працю так
ЛЮЦІЙНЄ СЛОВО було ДІЙСНО ОДНОЮ із зброй за визволення^06 Рево,
чих Зах. України.
;
ПраШою;
Вважати за правильну намічену лінію у видавничіїпРаціЧі
Спілки, скеровану по лінії виконань основних завдань о Пра
ки.Цебто давати в першу чергу.оригінальну продукцію рево4П1. -дЛки
пролетарського спрямовання та кращі твори зах. уКраї„ н°'
клясиків побіч публіцистичних та наукових, праць Зах Ук Ьких
Доручити Управі розробити на основі висновків вРаІНИз’їзду відповідну деклярацію від.імени Спілки про ставлПраЦІ
Спілки до завдань літератури в реконструктивний період таТя
завдання Спілки, підкреслити і ті окремі завдання, що їх Т
Спілка, а також ставлення Спілки до питань формально - 4
. девого характеру.
З’їзд доручає Управі реалізувати намічений конкурс на кра■ щий художній твір з соціяльної боротьби зах. українського проле
таріату. З’їзд уважає за велике досягнення Спідки підготовку
до перетворення зшитків у щомісячний журнал та доручає Управі
приступити негайно до видання його вже з січня цього року. З’їзд
уважає за потрібне подбати про переклади творів членів Спідки
на інші мовй.
З’їзд доручає Управі провести терміново всі підготовчі праці
до п’ятиріччя Спілки, що має бути 19 квітня 1930 р.
Центр Спілки перевести до Харкова, залишивши видавництво
і дальше в Києві під загальним керуванням Управи.
З’їзд ухвалює змінити 'окремі пакти статуту Спілки, а саме:
§ І.^Зформулувати так: „Спілка „Західня Україна" має своєю
метою об’єднати революційно - пролетарські письменницькі сиди
Західньої України, що. живуть у Рад. Союзі, для літературногромадської праці".
§ 2. Після слів соці ял і стичної культури" додатиставлячи
в основу своєї літературної продукції проблеми, що ЇХ вису
сучасний реконструктивний період".
ів
§ 3. Зформулувати так: „Спілка революційних письмені
„Західня Україна" ставить в основному за своє завдання участ у
ротьбі за створення.пролетарської літератури, за виявденн задожніми засобами клясово - визвольної боротьби, Ш° 11 в їх^ає
хідньо - український пролетаріят, та показ досягнень,
оТЬбу.
пролетаріат Радянської України. Разом з цим-Спілка веде
]Єю,
3 . ДР1 Добуржуазною та власницько - міщанською іД памогок»
з ідеалістичним світоглядом серед інтелігенції і дбає за до
їх
друкованого слова та художніх засобів за виховання т
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:ІВ, Я.К
/Тої праці
словав „місто Київ" замінити „місто Харків"
Зах. України
та" викине™
- ”ті• > Ш°“
§ 5. Слова слів„з
„проживають"
викинути
по4мо „„Г
слова
§ 9. Післявставити: „в Радянсько^ Союз,"
ЯМИ 'УСРР“і3 після слова
Замість10цього
. та уь всіх
інших пактах „до ЦК - замінити ЦКна
" ня§ 1-У Спілки
- .
,Управи п. 2 замінити слова „місцевий і Центральний Комітет''
§ 16. :ерівні
п
органи Спілки".
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У. добу великої соціялістичної реконструкції, КОДИ сЗа Про.
водом комуністичної партії всі сили пролетарів
Радян
• -іського
Союзу напружено в соціял і стичному наступі,
коли велетенськими темпами здійснюється плями
^дикого
соціялістичного будівництва,
КОЛИ, темпи культурної революції, темпи П^іачання
постачання
мусять рівнятися на темпи індустріялізації радянських кп коли
соціялістичної
культури нового’
КОЛИ
пропаганда нової соціалістичної
культури,
.
------------------------------------------------ и-----------•
ціялістичного
побуту, Пропаганда ленінізму
у всіх полях дум?'
зробилася ударним завданням на пролетарському культурному
фронті, —
ну
— жоден боєць культурного фронту, — інженер чи романіст
математик чи поет, будівничий чи маляр, лікар чи актор, електрик
чи новеліст —не сміє відставати від темпів соціялістичної ре
конструкції.
Тож, для спільної культурної роботи, перший загін пролетар
ських техніків і мистців об’єднується в
_
техномистецьку групу А.
У сфері культурної революції клясова боротьба за даного
періоду позначилася зростанням куркулячих, попівських, бур
жуазно - професорських ворожих та шкідницьких вихваток. Отже,
поряд з ревізією ДІЯЛЬНОСТІ! інженерів, аґрономів, професорів,
академіків та мистців старої формації потрібна нещадна ревізія
їхньої, психо-ідеології і остаточне викорінення залишків буржуаз
ного світогляду. Потрібна ревізія мозку й тих, хто вчиться в про
фесорів та академіків, бо своїми книжками й лекціями ці встигли
засмітити багато молодих голів немарксівською й протимарксг
ською наукою, гальмуючи в такий спосіб розвиток соціялісти
культури.
'
■
Техномистецька група А об’єднує на літературному
представників пролетарської науки, техні'ки й мистецтва, в
,
ючи, що на часі пропаганда засобами розумовими (логіко точними) й разом із тим емоціональними (мистецькими)- да.
синтеза зусиль робітників науки, техніки й мистецтва
я.
мистецькі твори новими елементами й образам ^ейиХ
трукційноі доби. Лище синтеза праці мистців, техніків
622
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ггіастй шляхи широкій популяризації досягнень будів/■ пр°ппііесУ, велетенських перспектив майбутніх П’ятирічок
■
ттехномистецької групи А,— інженери, аґрономи, педа'■
_ ставлять собі за мету сприяти зростанню нових
рГИг „ ялістичного будівництва. Поширюючи технічні й наЇ11Ю їх переможний пролетаріят спрямовує на будування
И’-му через журнали, книжки, лекції, кіно - екран і радіо ^іяЛ1/ґгоо вони свідомо використовуватимуть досвід мистців
впливу на маси. В цьому їм стануть на допомогу мистці,
ряставюіки точних знаннів, що увіходять до групи А, і
■ анУть У допомозі письменникам, журналістам, музикам,
собІ ^акторам, кінопрацівникам і малярам групи А, наштовп0ЄТаіЧ’їх на актуальні теми, підказуючи технічні ідеї, конструкV. будівничі образи, ще нереалізовані наукові гіпотези, проц’, Н°<й проекти, що прислужилися або можуть прислужитися
.X боротьбі за соціялізм.
Мистці, ЩО складають частину групи А, принцишяльно відмопяються від мистецького професіоналізму, ЕІД мистецького жречества від ховання виробничих секретів мистецтва. Навпаки, вони
охоче працюватимуть на безпосереднє замовлення науки, вони
свідомо не боятимуться виступати, як рядові агітатори й про
пагандисти епохи реконструкції, вони вважатимуть за свою по
винність розкривати й демократизувати вивчення мистецьких ме
тод. У щільному співробітництві з винахідниками, проєктерами
й популяризаторами, мистці групи А сподіваються на ділі,-а
не на словах тільки, служити справі соціялістичної реконструк
ції й запорукою цієї сподіванки для них є це саме об’єднання.
Професіонал - маляр, чи професіонал - письменник можуть бути,
в кращому випадку, тільки гостями у колах колективізації, чи
туристами на висотах індустрії. Перебуваючи у вузькій цеховій
художній, чи літературній організації, їм тяжко дійсно спорід
нитися з ідеями соціялістичної реконструкції, полюбити їх, гли
боко відчути їхню естетику.
. .
Але протилежно суто професійним мистецьким організаціям,
Що виникають у цю саму епоху, техномистецька група А провади
тиме лабораторну й масову роботу, щоб на ділі досягти поста
лених перед нею завдань.
У робочій спілці техніки з мистецтвом ми вбачаємо реальні
умови, конкретний ґрунт, щоб зазгучати рупором великої соція*ичної реконструкції.
А
П. Діннерштейн, Л. Ковалів, Юр. ^лат^'
Йогансен, П. Іванов, О. Слісаренко, Євг. УР
№еРРі),В. Брискін, Ол. Мізерницький,П.Дубінін, В.М Р-
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-^ббиьиий"0ми будемо розглядати^в” кращомуСЬраИз1"
, ’ х0
КОЧ

■ ^ентал'

-Ііі■ ?ІиїЬвоЯй
.'радого
ми допускаєм° ‘•НаВ/ТЬ вважаємо за потрібне існування
.„’лппмальних
Г• ИНа8авпа
?ьох
фоРмальНИХ „ізмів (не як стилів, а як прийомів) Цими
І ^І^бопотьб
■ „'□пипами (боротьбою з буржуазним мистецтвом та всякою ін^ворожою ідеологією, ооротьбою за підвищення соціяльної
тожньої якости пролетарського мистецтва, за правдиве розу
ПОВІДОМЛЕННЯ „ПРОЛІТФРОНТУ“
ми
відтворення стилю нашої доби) визначається й наше ста(Об’єднання студій)
МІрнНЯ до інШИХ літературних організацій та угруповань. До
Нині, коли героїчний пролетаріят скупчив всі свої
ладно і Про це ми скажемо у №№ того ж нашого журналу, а зараз
іііие відзначимо це ставлення в загальних рисах:
можливості навколо ще незнаного в історії людства соціяліст1 '
ного будівництва, ми, пролетарські письменники, вважаємо^'
л 1) ВУСПП, наприклад, ми розцінюємо так, як можуть роз
свій клясовий обов’язок не тільки своєю творчістю, але й грома?
цінювати цю літорганізацію її ж таки політичні однодумці. ВУСПП
ською роботою активізувати себе^ в цім будівництві, в боротьб*
є справді в основі своїй пролетарська організація, боротьбу з
за світовий Жовтень, за дальший розвій соціялістичної країни і вУСПП’ом ми вважаємо за шкідливу, але це не значить, що ми,
та нової української пролетарської культури.
закликаючи вуспівців до співробітництва, не будемо викривати
Тому ми, група українських, пролетарських письменників
способом товариської критики й самокритики їхні хибні мистецькі
погляди та тенденції, наприклад, неправдиве розуміння стилю,
засновуємо нове літературне об’єднання — об’єднання студій про
тематики, вульгаризація завданьмарксівської критики й літературо
летарського літературного фронту ПРОЛІТФРОНТ, поклавши в
знавства, ототожнювання себе з компартією тощо.
основу своєї роботи пролетарську ідеологію й програмові посту
ляти комуністичної партії.
2) Молодняк ми гаряче вітаємо, як молоде пролетарське лі
Щодалі, то з більшими поспіхами й темпами провадиться
тературне об’єднання.
у
соціялістичне будівництво, то гострішим стає опір ворожих проле3) ПЛУГ ми розцінюємо, як організацію революційних се
таріятові сил, виявляючись в наші дні, передусім, на ідеологічному
лянських письменників. Деякий надьот просвітянства стоїть йому
фронті, інколи в малопомітних, але витончених і тим наче небез
на дорозі досадною спадщиною минулого і тяжить на його корисній
роботі.
печних для пролетаріяту формах і способах. Отже, боротьба з
мистецтвом буржуазним, з ворожою нам ідеологією, в явних і
4) Лівоміщанську „Нову Генерацію" ми, за прикладом,
прихованих формах, боротьба з націоналістичними проявами вся
ВУСПП’у, вважаємо за попутницьку організацію і саме за органі
зацію футуро - хуторянського ґатунку. Корисною для пролетаріату
кого ґатунку є наше перше бойове завдання. Ми також будемо
боротись за підвищення соціяльної та художньої якости проле
в тій мірі, як вона себе вважає, ми її покищо не визнаємо.
тарського мистецтва, боротися з побутовщиною і примітивізмом
5) Аванґард ми розцінюємо теж як попутницьку організацію.
нашої художньої літератури, але особливу увагу ми будемо приАле> на жаль, вона (ця організація) за останній час загрузла в
діляти боротьбі проти реставраторів і творців кустарних та дрібно
порнографії та міщанських, подекуди контрреволюційних афо
буржуазних теорій, зокрема в г”—
-т-- ••
,а
ризмах.
„
питаннях
стилю
нашої^УР
доби.-До*
кладно про стиль ми скажемо на
сторінках
нашого
на^’ми і
За попутницьку літературу ми вважаємо ту, що не хоче й не
. зараз ми визначимо лише такі загальні-з цієї актуальної про
* °Же назвати себе пролетарською, але певним своїм крилом все ж
думки.
ч
нки наближається до літератури пролетарської. Це література
Стиль —це не тільки сума художніх способів, це й
іїр2}?° Нестійкі соціяльні прошарування, а література саме цих
світогляд певної кляси. Лише монізм форми й змісту Дає
та і
ІЛу 1 нних соціяльних прошарувань. Діяпазон її досить широким,
СТИЛЬ. Пролетарський СТИЛЬ ми мусимо утворити і утвор _/гЧ,іП
кіиио ВІД пРавих, націоналістично - зафарблених хуторян, вона
і у л~~
г-.г- . ,•
прийде він у всякому разі не на початку 'Ю^ПШ
і/
лопїП
^ься в лівоміщанському т. зв. футуро - хутористичному зап'ятирічки,
бож ПрИХіД
його обумовлено не лише темпами розвитку,
а й перебудовою
.
п^
а.вдення наше Д° неї — активно наближати її до !Де0Я0Г1
*/ □ ЇХ ттл пР^илГОВОЮ ВСІЄЇ
нашої економіки, психіки й побуту.
рпед1
світогпаР1ятУ’ Допомагати їй переборювати в собі лишки,с Р
Отже, спробу канонізувати будь-який із стилю п0П ' [НЬОЇ
)КцупЯл^’ борючись якнайрішучіше проти всіляких в ній р
ам буржуазних і дрібнобуржуазних проявів,
Д Сять років укр. Літератури
б?4
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Мусимо підкреслити також, що в наще об’єдмя
кілька бувших ваплітян, членів вільної академії ппНя Бходит
літератури, що дехто з них кілька років тому зробив
еТаРсш,
ідеологічні ухили, зокрема в національному питано' РигіУсти\кресленням ми хочемо, передусім, нагадати, що вищезгя ^Им Піл'
їхніми ж носіями були В свій час публічно засуджені9111'
сказати, що з подібними збоченнями паща організація к ПоАруге
й рішуче боротися.
°УДе Гостро
Ми гадаємо, що пролетарське мистецтво, а зокоем
тарська література мусить поповнюватися переважно^ Й Пр°лемого пролетаріату. Саме тому ми, вважаючи за пепей3 Маси са
гастрольні виступи по робітничих районах, ставимо
етап
вдання систематично й безпосередньо працювати серед пон- За За"
Гасло в маси, як один із засобів, розв’язання проблеми 1Тництваницьких кадрів, для нас гасло сьогоднішнього дня і Писвме«для розв’язання проблеми кадрів, але й для якнайбїльшп™Т1Льки
чення наших творів змістом нашої героїчної реконструктивно"
Надаючи великого значіння утворенню єдиного фронту «рреволюційних радянських письменників і саме цим вико™™*
директиви компартії, ми закликаємо і разом зо всіма літоргаК
Л“ угюгтт ““Української федерації радяї

і

Аркадій Любченко, Т. Масенко, Лорд. Коцюба, Юрій Вухналь
1. Дніпровський, Петро Панч, Остап Вишня, Ол. Копиленко
І. Багмут А.Леитес, І. Сенченко, П. Тичина, В. Мисик, І. Момот
а'пр^п’ Г’ К°сл™к> М. Куліш, Дм. Гордієнко, М. Хвильовий,
Олесь Донченко, О. Кундзіч, Ю. Японський.
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Тепер, коли пролетаріат Радянського Союзу в своєму соціяністичному наступі перейшов від відбудови до соціялістичної
оеконструкції усього народнього господарства—народжена Жовт*ем українська революційно - радянська література також всту
пає в нову добу свого існування і розвитку.
На своєму шляху українська пролетарська література зу
стрічала багато труднощів і перешкод. Українські письменники
старшої Генерації, бувши переважно представниками буржуазних
і дрібнобуржуазних шарів, здебільшого опинилися в лавах контр
революції та на смітниках жовто - блакитної еміграції. Пролетаріят
України, напружуючи всі свої зусилля в боротьбі за владу, доки
тривала громадянська війна, надто мало мав часу і змоги творити
свою культуру, своє мистецтво, свою художню літературу. Тяжка
спадщина царату, наслідки системи національного пригноблення^
зросійщення пролетарських центрів і намагання української
шовіністичної буржуазії монополізувати національно - культур
ний процес, щоб використати його, яко знаряддя боротьби проти
диктатури пролетаріяту — все це .надзвичайно ускладняло заро
дження і оформлення української жовтневої літератури.
Проте, саме під гуркіт гармат громадянської війни виступили
перті хоробрі — Михайличенко, Чумак, Заливчий, Блакитний —вродилися перші паростки української революційно - радянської
^пролетарської літератури. На родючому ґрунті Жовтня, що роз
вивав творчі сили робітничо - селянських мас, ці паростки поч^ли розвиватися, зростати, перетворюючи українську художн
Літературу дедалі в значніший чинник клясової боротьби і соція^стичного будівництва. Умови для цього розвитку и 3Р0С.™л“*
Стґ д.иктатУРа пролетаріягу, що створила й саму Україно ку
«ЦядісТИЧНу Радянську Республіку, правильна ленінськан ацю
у^ на. політика нашої комуністичної партії більгш®®^,юцїйну
літри’И Допомога, що ними оточували .молоду нашу ре _
їбітаТуру паРтійні й радянські керівні органи та широкі маси
40*
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ничо - селянських читачів.
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Українська революційно - радянська та пролетарок
тура стає значним і впливовим чинником соціяліСти<гЛа літеь.
ництва, набуваючи масової робітничо - селянської авд^?. бУдіГ
перехід до НЕП’у викликав конечну потребу перещиКува °РП’ Але
турний фронт. Це і водночас активізація впливів на літ ЛІТ€Рапроцеси лишків старої та елементів новонародженої буп^ратУРні
спричинилося до боротьби між літературними течіями
з питань суто літературних, а й з питань загальної
Почалася гостра літературна дискусія. В процесі цієї пи,Ти^иу виступах частини українських письменників, навіть пп
ських, знайшли собі місце чужі пролетаріятові настрої та т Тар“
ції. Ці негативні явища, не зустрівши належного опору
ратурі і навіть підтримані колишньою ВАПЛІТЕ (Вільна дІТЄ‘
демія Пролетарської Літератури) набули значіння серйочм
політичного збочення (Хвильовизм).
н ЗНОго
Партія, що своєчасно сигналізувала небезпеку на дітератуп
кому фронті і прийшла йому, на допомогу своїм керівництвом
підкреслила конечну потребу організації єдиного фронту україц’
ської революційно - радянської літератури і висунула перед усіма'
літературними угрупованнями завдання—створити Всеукраїнську
Федерацію Радянських Письменників.
Коли думки про потребу створення такої федерації висловлю
валися й раніше, у перших, навіть, роках існування пожовтневої
української літератури — чи то окремими діячами революційної
літератури, чи цілими спілками (Арена, Комункульт, Плуг, Гарт),
то постанова партії надала цим неоформленим думкам цілком
ясного і конкретного характеру директиви, що лише здійснивши
її, радянський літературний фронт здатний буде одночасно висту
пати на виконання спільних завдань нашої доби, організовано
й активно брати участь разом із мільйонними масами пролет^ріяту
в будівництві соціялізму, в наступі на клясового ворога, не ви
трачаючи зайвої енергії на непринципові чвари.
Минуло вже два з половиною роки, доки цю директиву партії
літературні організації спромоглися виконати. Неможна вважати,
що за цей час нічого не робилося для підготування ґрунту до утво
рення федерації. Літературні групи і журнали—„Плуг", „Гарт ,
„Молодняк", а також окремі позагрупові письменники не раз під
носили питання про здійснення цієї директиви. Порушувалося
це питання і в партійній пресі („Комуніст", „Червона преса )•
, Нарешті на другому Всеукраїнському з’їзді ВУСПП’у пРеДСТЛв'
ники всіх літературних організацій: Плуг, Нова Генерація, мо
лодняк, Західня Україна і представник групи письменник •
на той час об’єднаних довкола альманаху „Літературний ярмаро ,
заявили про своє бажання і готовість приступити до
Ці заяви треба розглядати, як перший спільний крок °Рга вИ
ваних літературних кадрів до конкретного здійснення дирої
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,^,сЯ нам партія, практично здійснилося.
’ що
Українська Федерація Радянських Письменників уже ісЗ’єднуючи в своїх лавах сім письменницьких організаційЩню Україну, Молодняк, ВУСПП, Нову Генерацію
Кітфоонт і Групу
> з перспективою об’єднати довкола себе’
% належних до жодних організацій радянських революційних
' именників і нові організації, що виникнуть незалежно від мови
ю провадитимуть вони літературну працю.
Я Саме тепер, коли наступ пролетаріату під проводом компартії
„етапні позиції клясового ворога викликає шалений опір цього
н ога __ саме, коли розбиті, куркуль і непман, агонізуючи, ха
паються виступати проти соціалістичного заступу, мріють викопистати гасла національної культури для боротьби проти дикта
тури пролетаріату, намагаються пролазити у щілини на куль
турному фронті й протягати свою отруйливу ідеологію через на
шу ж радянську літературу — якнайактуальнішого значіння на
буває організаційне оформлення єдиного фронту революційного
радянського письменства під проводом компартії, здатного активно
її одностайно поборювати замахи ворогів, давати їм рішучу й мо
гутню відсіч.
Отже, новоутворена Федерація базується на таких засадах:
1) Об’єднання, під керівництвом і проводом Комуністичної
Партії Більшовиків, всіх літературних організацій, а в найближ
чій перспективі і революційних радянських письменників, тих,
що не належать" до жодних організацій.'
2) Викривати неминучі за переходової доби негативні явища
нашої дійсности, критикувати й поборювати їх у літературній
творчості, але не губити революційних перспектив, не залишати
поза увагою величезних досягнень і здобутків соціялістичного
будівництва й, не впадаючи ані в занепадництво, ані в казенний
оптимізм, висвітлювати в своїй творчості величезну р.оботу незна
ні в історії людства соціалістичної перебудови суспільства.
3) Активізація розгортання українського революційного ранського культурного процесу, поширення ідеї пролетарського
^націоналізму й гостра боротьба проти всіх і всяких викриленінської національної політики в художній літературі.
викпп Якнайрішучіша боротьба проти спроб клясового ворога
Шскиї?0вУвати Радянську літературу для послаблення пролелітрпо»?1 Диктатури проти спроб його впливати на цю ж радянську
^логічні т прищ.еплювати їй буржуазні чи дрібнобуржуазні

пубмі ^аймі’иніший зв’язок з революційними літературами ресК та народів СРСР, на засадах братерського співробітництва
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Спілка селянських письменник*■ Плу2с."Важко.
енників-А
Всеукраїнська Спідка рпкіт, .
'
’
М. с™ О. ПолторацькцЦ
^Уністнч—М.Йогансен, Ю. Смоличо^,
ЮДЮЩІІНИХ
Письменників чЧ МаР ЯМОв
•кИР А"
, А. Шмигельський
”3ахідня Україна"

6) Рішуча відсіч усяким спробам надавати ідейну п Раїни.
буржуазній культурі Заходу над пролетарською кудьтупо^ оЄВагУ
Ніяк не зменшуючи ваги й потреби критично опанувати т СРсрнадбання буржуазної культури (так попередніх віків я^ІЧні
часної), боротися проти ідеологічних впливів капіталіст 1 СУ’
суспільства на нашу літературу.
. Очного
Кожний революційний радянський письменник повинен я
активним будівником соціялізму, дисциплінованим борцем
клясової боротьби — це наше гасло і наш наказ по Армії у\?нУу
ського Революційного Радянського Письменства.
рспн'
Не прагнучи утворити „громадянський мир" в літературі і
Сїимулюючи самокритику та соцзмагання в своїх лавах, Федеоап^
повинна вживати якнайефективніших заходів до того, щоб т
самокритика провадилася в товариських формах, щоб нею кепу*
вало бажання справді виправити й усунути хиби й вади, щоб вона
не перетворювалася в безпринципну групову боротьбу та чвари
З організаційного боку Федерація повинна повнотою забез
печити всім організаціям, що входять і входитимуть до її складу
цілковиту їхню внутрішню незалежність і умови для змагання
в їхній художній літературній роботі.
Жодної дріб’язкової опіки, жодного втручання до внутріш
ніх справ кожної організації, скільки діяльність даної організації
не порушуватиме ідеологічних засад Федерації та єдиного фронту
революційної радянської літератури.
Жодних намагань будь-якої окремої організації підмінити
собою паритетний керівний орган Федерації. Неухильне виконання
щодо, цього (як і у всьому іншому) директиви партії.
„Партія не може віддати монополії будь-якій групі, навіть
найбільш пролетарській щодо свого змісту: це значило би згубити
пролетарську літературу перш за все".
Разом із тим Федерація сприяє розвиткові марксистської кри
тики творів окремих письменників і художньо - ідеологічної про
дукції’цілих організацій.
Хай живе Всеукраїнська Федерація Революційних Радян
ських Письменників!
’
Хай живе пролетарська література, під сталевим проводом
комуністичної партії більшовиків!
Хай живе, зростає й міцніє УСРР!
1. Молодняк — Всеукраїнська Спілка комсомольських пис менників: /7. Усенко, І. Гончаренко, А. Клоччя.
п;.
2. Пролітфронт (Об’єднання ? студій пролетарськог
тературного фронту)—/. Момот, М. Куліш, М. Хвильовий.
(Всеукраїнська Спілка Пролетарських Пись
ників) І. Микитенко, І. Кириленко, І. Кулик.
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Майбутньому історикові літератури доведеться з певною ува
гою зупинитися на так званій „Літературній дискусії", що точилася
Україні від 1925 року протягом кількох років.
Н3 Питання обговорювалося з погляду клясової ідеології. В цій
жері стояло питання про оволодіння широкими робітничими ма-'
сами культурою, про відношення до буржуазної культури й про
оволодіння культурою минулого часу. На той же стрижень спи
ралась і суто літературна частина дискусії. В своїй сумі диску
сія—це спроба прогнозу наступних років, відчування україн
ського Ренесансу.
За „Сазиз Ьеііі" літературної дискусії доводиться вважати '
статтю Яковенка Гр. „Про критиків і критику в літературі"
(„Культура і Побут", 1925, № 17, від ЗО квітня).
Проте, це лише формально,— в дійсності причини занадто
глибокі й початок вони мають в попередніх роках. Досить озна
йомитися зі статтею М. Хвильового „Про сатану в бочці або про
графоманів, спекулянтів та інших Просвітян'', що її було видруковано в тому ж номері „Культура і Побут", та з першими стат
тями С. Пилипенка, що-виступив опонентом проти М, Хвильового,
щоб побачити, яку силу болючих питань заховувало літературне
життя, що назріли й ждали на своє розв’язання’.
Гр. Яковенко став в оборону письменницької молоді проти
буржуазних критиків, порушивши одно з наболілих місць літе.Ратурного життя, М. Хвильовий і С. Пилипенко розкрили те
у всій його складності й глибині.
З памфлетів М. Хвильового та статтей С. Пилипенка стало
очевидним, що література „зайшла в тупик". Багато теоретичних
читань з літератури, проблем з мистецтва й естетики, питання
е^лог1иного порядку створили той „тупик", а власне постачйН;1 Перед культурним авангардом нашої країни,низку до того
Шогуп-Неррзв’язанйх питань, що їх'породив буйний розвиток нджиття. Суми їх — склали ЗМІСТ ЛІТДЙСКусИ. ПРОЦЄС7НП-Є завдвння «є входить детальне висвітлення СЬО^
Ш && л.1ТДИСкУсії,, це .справа спеціального глибокого писаМИ
Слідження й вивчення. Ми -встановлюємо кількома р
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р'озТЛлВдр7гий)КОНКрЄТизуЄ.б
літдискусії. (Див. розділ другий).
ОсХі
Вона пройшла чотири ^періоди. _
Перший від квітня 1925 р. до 7 вересня 1926
до червневої постанови ЦК
ІДК КП(б)У
КП(о)У — 1927 р., третійР-,'' ^РУгцй
_кінч43а ^
літературним Диспутом^з УіЧоаС™і
.Скрипника іГЛ'?
літератури ім. Блакитного, 18—21 лютого 1928 року. ивбуд«НКойі
від того диспуту й далі.
■7’ четверТий^
Коли говорити про літдискусію, то не можна
двох імен, біля яких, власне, й концентрується весь п ВИДІЛІ1ТЦ
ріод дискусії.
ПеРШий пе.
Ми говоримо про М. Хвильового й С. Пилипенка
з них, піднявши болючі питання, неґативно ставився до • Єрший
ратурнрї політики, що її вела літорганізація селянських ТіЄЇ ЛІТе'
ників „Плуг", на чолі якої стояв творець її С. ПилипенкоПИСЬМен'
Під особливі удари взяв М. Хвильовий так званийм
в і з м. За цей масовізм, як комплекс метод
Ма
виховання нових
письменницьких сил, було поламано багато копій
---- 1 Учасниками
дискусії'взагалі.
В кінці першого періоду дискусія набирає івеликого
—
діялазону. Почалася вона на питаннях літературних, аа далі
г—.....
Далі розвину. лася до питань загальномистецьких та загальнокультурних «7^
ввійшла в сферу політичних.
’
ть
Цей шлях цілком природний. Роки, на які припадає літдиску
сія, були роками переходовими для радянського суспільства. На
цей час затихли гармати. Робітнича кляса, утвердивши свою
владу, приступила до будівництва нового суспільства через свою
клясову культуру.. Тут так само, як і в житті політичному, треба
йти шляхом революційним.
- Культурна революція стала неминучою. Офіційним оголошен
ням рішучої боротьби за неї слід вважати постанови X з’їзду
КП(б)У, 1927 р. Попередні ж роки до цього були роками підго
товки, усвідомлення ідеологічних основ культурної революції,
На цей час припадає, як ми сказали, літдискусія, частина
культурної проблеми. Розв’язання питань з літератури не могло
бути відокремлено від загальнокультурних питань. Ще в меншій
мірі можна було обминути загальні ідеологічні моменти.
Всі ці питання органічно зв’язані поміж себе.
,й
Дискусія відбувалась в запалі учасників і при напружені
уиазг з боку суспільства. Безліч питань, сила учасників. Можна
сказати, що дискусія., йііїла по всьому літературномуфронтові
чй_. характер . Беруть, участь через своїх представни
пторганізаЦії,. що. на той час існували- Втягую
окремі письменники.
имиків,
'^япа301* втягнув у дискусію не ТІЛЬКИ письме . за
життя. Л
Р го періоду да^надзвичайно величну картину, зовні еФ
• &36

п яким були насичені памфлети М. Хвипкпп^
пй ’пенка,- наповнював і статті їх прибічниківТпр? ’
>С-ПШО брали участь в. дискусії. З цієї причини літдискусія’
>1В-їла за межі спокійного и об єктивного обговорення й
піднесених питань.
й
>лен»
ж причини - дискусія збивається ІЗ СВОГО ШЛЯХУ
' Да '.ній мірі втрачає загальносуспільне значіння. Дискусія
3 характеру персональних випадів. Інтерес до неї зниябпрає х и
>сЯ- „пино перший період кінчається стат. М. Ялового Теоліквідаторів („Культура й Побут", 1926
ф0РСанина ліквідаторів"
С? вересня).
Я’'™йперіод -дає картину загального заспокоєння. Зовні пітдискусія скінчилася. Проте, вона продовжується й
*'|Т“ за цей період'іншого характеру. Правда, на початку дещо
ііяпься від попереднього періоду. Ще мали місце „вспишки"
Тпмі статгей окремих авторів (М Хвильовий, В. Коряк, І. КуК М Куліш). Статті ті глибоко - громадського значіння не
* йхіба що дорисовується ними літературні портрети їх учасни•в Залишається ще напруженість взаємовідношень поміж літї'ганізаціями й виявляється в певних виступах однієї проти
тугої Взаємні рецензії, що їх подавали літорганізації через свої
тни на такі ж видання другої організації, ілюструють це поло
ження б значній мірі й зберігають запал колишніх „боїв". (Ці
рецензії вказано в хронологічному розділові).
'В цілому ж літдискусія перейшла в стадію глибоко захованої
розробки окремих питань та проблем, що були за предмет і в пер
ший період літдискусії.
Дискусія на літературні теми протягом цього часу не має
того масового характеру, але вона виявляє організовану, колекву думку, кожна літорганізація веде свою лінію. Тепер їх,
йк би мовити, проробляється лябораторно: спокійно, оперуючи
науковими методами марксизму в літературознавстві.
І не лише піднесені раніш питання проробляється , а силоміць
арийшли й нові. Вданому разі актуального значіння набрало так
звана упадництво в нашій літературі, що було запанувало в цей час.
Рівнобіжно дискусії з літературних питань поглиблюється-и
™рас в дальшому виключного значіння ідеологічна дискусія з
юніших партійних діячів. І треба вважати, що не тими
лллШК9МИ" ‘ літературними темами заповнюється весь ДРУ™
їЇЇ’атим глибоким процесом, що пішов по лінії літературні ,
ідеологічній.
. ІопягЯ
Дть Ще з°Яальша диференціяція літературних сил,
3іТаРськигРОЗВалу ><УаРту“-: Залунав заклик до організац Р
На іаХЖИКІВмісне Всеукраїнська
• 1і!Ка"ПьДТКу 927 Р’’ вже' заняла своє місце осеукр
3 Царських- Письменників (ВУСПП). На цей же час
637
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в рямцях ЦИХ Процесів точніше окреслились
організацій „Плугу" й „Вапліте . Утворився цілком
лі.
дарм. Загальна картина: низка літорганізацій з пе^СІІИЙ Пля?
формами й на певних позиціях.
певНими
В той же час, коли йшла дискусія на сторін^
літературні теми, йшла внутрішня боротьба в самиу рре<*
суспільства й зокрема в партійних колах. Стаття т. М с^нах
Хвильовизм чи шумськизм" піднімає завісу на * шл РйПникаПроцес ішов все далі-, поглиблюючись в суспільні й Картину
кола. Дискусія переростає літературні теми й переходитЕ°ЛІТичнІ
рейки. Центр ваги переходить до проблем національної На ІНші
та її шляхів. З літературного матеріялу, що його бібліогпаЬТури
в розд. „Політика партії щодо літератури й культури-фован°
який глибокий ефект викликала літдискусія й які, велико*ИАНо’
випливали з неї проблеми. Низка журнальних і газетних ст
книжок, написаних керівниками партійного й політичного
є яскравими документами цього процесу.
ЖИГгя>
Останній час другого пе'ріоду характеризується двома ком
цепціями: з одного боку, так звані „хвильовизм" та „шумськизм"
з другого —тези ЦК* КП(б)У. В галузі економіки— теорію
„шумськизму" та „хвильовизму" пробує захищати Волобуєв
Після вказаної директивної постанови партії починається
третій період літдискусії.
Постанова ця є тою верховиною, рівняючи до якої виявля
ються з яскравістю й повною чіткістю лінії й напрямки думок,
поглядів, що їх так рясно нагромадила дискусія; чітко відзна
чаються ухили і збочення літорганізацій і ступінь правдивості!•
їх позицій на літературному фронті.
Перші два періоди дискусії пішли на проробку питань літе
ратурного й ідеологічного порядку й зв’язаних з цим організацій
них перешиковань літературних сил.
Третій період прямує до консолідації письменницьких сил.
Ліквідується уламки попереднього періоду. М. Хвильовий листом
до редакції газ. „Комуніст" визнає свої помилки, зрікається теорії
„хвильовизму". Самоліквідується літорганізацій „Вапліте .
Літдискусія виявила ізольованість літорганізацій.
стан визнано загрозливим.
.
пжнього
Завдання культурної революції й роля в ній худ гол0.
слова вимагають об'єднання сил і солідарної роботи. Р
шується заклик за об’єднання літературних 0Рга1Е112Іг?1 ВзаклИ'
українську Федерацію.. Ініціятиву бере на себе ВУСН
кові пропонується умови до утворення Федераціїнізацію літ'
Поруч із цим підносйться питання про переорга
ідеоугруповань. Досі літорганізації утворювалися й 1СНУ игьменникИ’
логічним принципом. До кожної з їх належали
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>я ося належного значіння, як обов’язковому елементові
#е наАав, творЧости.
стан був природний для попередніх років, років вій
« «‘і-11 р°ків ЇКР'"ЛМШ да<™г™“ "»зиЦ'ійр„к„’ь’“:
ськового '{Єі з переходом до створення клясовоґ культури
с”а' 1 слово повинно взяти відповідну участь у творенні проле- культури, В утворенні стилю епохи.
^Художнє слово має найти й утворити свій стиль пролетар-

<Л‘Т5шукання, колективна робота.
Не підказує необхідність таких об’єднань, що могли б спільно
, .шляхом шукань. З цього випливає потреба в організації письнників за новими ознаками. Такі об’єднання дадуть можливість
яшовати над розробкою художніх напрямків і підняти нашу
тожню літературу на ступінь дійсного мистецтва. В даному разі
Хе мати місце об’єднання письменників за художньою ознакою,
збереженням своєї ідеологічної суті.
Приблизно так розвиваючи свої думки, поставив на чергу дня
питання про переорганізацію літературних угруповань т. М. Скрип
ник у своїй доповіді „Наша літературна дійсність", що її було
зроблено в будинкові літератури ім. Блакитного (Див. „Критика",
1928, № 2).
Пропозицію зустрінуто співчуттям, але на диспуті лунав
твердо голос про передчасність такого об’єднання. Питання зали
шилося відкритим.
Об’єднання письменників за художньою ознакою й об’єднання
літорганізацій у Всеукраїнську Федерацію — становить проблему
для наступного часу.
Такий стан є закінченням доби організації Жовтневої літе
ратури та її ідеологічного усталення.
Отже, наша художня література є на порозі нової доби—кон
солідації сил і спільного творення художніх цінностей пролетар
ської літератури.
11

.-Літдискусія залишила багатий і надзвичайно інтересний матеріял для вивчення організаційних та ідеологічних шляхів украської літератури Жовтневого десятиліття.
.
біКп* ршу спР°бу вивчення цього матеріялу ми зробили В фор
П„‘“г.ра$ічного опрацьований і її надруковано було в альман.
нийм ’ 3 (Дву- 1927). Тоді було бібліографовано літератур
атеріял, що з’явився друком до 20 квітня 1927 р.
■
.
Попопн0аНому Ра.зі праця виходить в значно збільшеному
но той період, що його було раніш вивчено (д
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і крім того, працю продовжено за літературними- МатегА
аж до квітня 1928 р..
Р‘ЯЛаМц
На думку упорядника, вимагав цього весь хід літ
Формально в такому разі , є вихід за межі завдання пД^їопреділюється назвою КНИЖКИ, проте хронологічні рямці
їх взяли (1925 - 1928) дають певну-єдність матеріялу і Л° Ма
закінчена доба. З цього боку - вона є діялектичним цілим тНа
два полюси: з одного — ідеологічні блукання й розпад, з другп’г?ут
мотиви революційного Жовтня й канун нової доби, об’елн
пролетарської літератури.
Н01
Тепер, як і тоді, подаємо матеріял не тільки в хронологічи
альфабетному порядкові, але й у формі бібліографічних синтез і
спробою методологічного підходу.
13
На цей раз ми поглиблюємо- нашу працю. Крім бібліографії
що її подається за тими ж методами, що і в „Плузі", даємо тези’
Тези — є синтезування поглядів чи думок, висловлених учас
никами дискусії. Подано лише ті думки та погляди, що їх можна'
приняти, як провідні в літдискусії. Тези в своїй редакції Й твер
дженнях наближаються до думок і поглядів їх авторів.
Тези не дають якоїсь системи, а мають лаконічний характер
і не завжди ув’язані поміж себе. Тези даного розділу — органічно
зв’язані з тезами попереднього розділу, так само зв’язані з тезами
подальшого розділу. Інколи наводиться індивідуальні погляди
дискутантів. У таких випадках — їх переказано, вказуючи їх
автора, або наведено їх буквально, тоді зазначається лапками.
Упорядникові здається, що при такій постановці на нього
падає відповідальність за ступінь вдалости викладу тез, але проте
буде звільнено від докорів в суб’єктивній передачі поглядів ди
скутантів.
За матеріял для тез взято літературний матеріял, що його
'бібліографовано в даному розділі. Цим опреділюється їх
їх зміст
зміст
і межі, ■
III

Українська дискусія не є явищем випадковим; вона є Ч’^ком
закономірною в історично - культурному процесі. Такі дискУ_
є усвідомленням певної історичної доби та її завдань. Подіон. д
скусії були й раніш (Куліш - Драгоманов— „Хатянці )•
дискусія мала місце в Росії за два роки перед нашою; майже д^и
часно з нашою, почалася дискусія в Білорусі. Виникли _оТЬ
на одному й тому ж соціально - економічному ґрунті, тому и
багато ідеологічних.спільностей і паралелів. З цих загальнлокальчин вивчення української дискусії-не можна обмежувати .
мИ[
ними рямцями, а потрібно звернутися й до ознайомлення з і
згаданими нами, дискусіями.
м ^ищНа цей випадок читач найде бібліографію в кн. А- 7 ' оседо,
/яан,,Ц. Д. Покровская(Хаймович), М. Е. Яттингер -.у. -
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Ч „,тппжественной литературьі (1917 — 1925)“.— 1926,
і іМсК° іл/пат Москва, стр. 327 — 329. Полонський, Вячеслав.—
Иарств'Сипного движения революционной зпохи. —1929,
І ^пки лйТЄр Ія-Ленинград. (Див.гл.6: „Дальнейшее развитие
?ИзД..Мо^кпаТУрЬі. Дитературньїе спорьі" ст. 309-332). Щодо
; еТск<>йлИ в журналах „Польїмя" і „Маладняк" та газеті
<"’и&РУсь" <Менск)’
виданні поповнено бібліографію літдискусії, крім
В ць „дванових розділи: „На шляхах до інтернаціонального
цґО,Д°даНО Д пещ0 із закордонної преси про літдискусію". НевеВ^я-Лпіогоафію цього останнього — подано за кн. „Шляхи
іічку ОІО Н Е Г
пролетарської
пилпатяп
СЬКОЇ літератури" — Вид. „Укр.
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Б."— „Більшовик", Газ., Київ.
"б. у/'—„Більшовик України", жури., Харків.
”в."~- „Вісти",— газ., Харків.
„Впл."—журн. „Вапліте", Харків.
”ВП"—„Вапліте", альм., Харків.
„Вс. Пр."—Всеукраинский Пролетарки", газ., Харків.
„Г."—„Гарт", журн., Харків.
„Гл."—„Глобус", журн., Київ.
„Глоб."—„Глобус",— вид - во, Київ.
ДВУ — Державне Видавництво України.
„Ж."—„Журналист", Москва.
„Ж. і Р".—„Життя і Революція", журн., Київ.
„3."—„Зоря", журн., Дніпропетровськ (б. Катеринослав).
„Зв.“—„Звезда".
„Зн."—„Знання", журн., Харків.
„Изв."—„Извес ия", газ., Одеса.
„К."— „Культура", журн., Львів.
„К. і П.“—„Культура і Побут", додаток до газети „Вісти", Харків.
„Кнг".—„Книгоспілка", вид - во, Харків.
„Ком."—„Комуніст", газ., Харків.
„Кр.“—„Критика", журн., Харків.
„К. С."—„Красное Слово", журн., Харків.
„К. У."—„Комсомолець України" газ., Харків.
„Л. Г." „Літературна Газета", Київ.
,.Л. Н. В."—„Літературно - Наук. Вісник", Львів.
„М."—„Молодняк", журн., Харків.
„М. Б."—„Молодий Більшовик", журн., Харків.
„Н."—„Неоліф", журн., Москва.
„Н. Ґ."—„Нова Генерація", журн., Харків.
„Н. К."—„Нова Книга", журн., Харків.
„Н. Укр."—„Нова Україна", журн.
„Н. У."—„Народній Учитель", газ., Харків.
„О."—„Октябрь".
„П.“—„Прибой", изд-во.
„Пл."—„Плужанин", журн., Харків.
„Пр."—„Пролетарий", вид - во, Харків.
„Пр. Пр." „Пролетарська Правда", газ., Київ.
*
‘‘—"Радянська Освіта", журн., Харків.
—„СІМ", вид - во, Москва.,
>>£■ ?•"—”СтУДент Революції", журн., Харків.
’ «Слово", вид - во, Харків.
,*УкР* Роб • ВИД- «Український Робітник".
гт ’ » ’ —"Українські Щоденні Вісти", газ., Канада.
и ’ ш « ~7^аРковЕкий Пролетарий", газ., Харків.
’шЛгіп“йВ0Н??г Шлях“> журн., Харків.
”іиЛ‘п <Р'
—"Шляхи пролетарської літератури". 36.
„Ш. О. —„Шлях Освіти", журн., Харків.
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Хронологічно - альфабетний
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вечір „клясиків" та „неоклясиків".—1925, „БільПЛ 292 (894), 23/ХІІ.
Б’/(.— В „Київ - Гарті".— 1925, „Пролетарська Правда", № 161 (1172),
аиу-Літературний

Мих.—Од старого до нового мистецтва — 1925, „Життя і Ревоіюція" № 5, Травень, ст. 53 — 56, Київ.
Баран М — Реорганізація журн. „Життя й Революція".— 1925, „Про
летарська Правда", № 142 (1153), 25/VI, Київ.
Баришполець.—„Европа" і „Просвіта". (Вірш).— 1925, „Плужанин",
№б, грудень, ст. 22, Харк.
Биковець, Мих —Дискусія на літературному фронті.— 1925, „Знання",
№ 13, б/ІУ, ст. З, Харк.
Блакитний, В — Без маніфеста.— 1924, „Гарт", альм. перш.,. Харк.
Блакитний, В.— Гартованцям.— 1925, „Плужанин", № 6, грудень,
ст. 4 —6.
Божко, С.— Василь Блакитний, як організатор пролетарської літера
тури на Україні,— 1925, „Вісти", № 279 (1568), 6/ХІІ, Харк.
Буц, Омелько-.— Шляхи розвитку укр. літератури (стенограма диспуту
24 травня 1925 р. при місцкомі УАН).— 1925, „Культура і Побут", № ЗО,
9/7ІІІ, Харк.
Буц, Омелько.— Підручник доброго тону або як поводитись в акаде
мічному товаристві.— 1925, „Культура і Побут", № 47, 20/ХІІ, Харк.
В.— „Европа чи просвіта". (Замість відчиту про диспут).—1925, „Біль*К‘‘,№119 1314), 28/У.
КиївВід Редак^ії'~ 1925’ «Життя й Революція", № 11, листопад, ст. 75,
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268 0279) ^2~Х^ИТИКа й ”КРИТИКИ ‘-—Ш25, „Пролетарська Правда ,

3н,ком зірка (♦) відзначено видання літорганізацій.
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Віст^ Реакції.— 1925, „Культура і побут", № 20, ст. 8, 31/V, додат. до

п ^організації „Жовтень".— 1925, „Більшовик", № 87 (1282), 17/ІУ.
Ллуґ*
Нові віхиТроботи спілки селянських письменників
* ' шЛ25’ "Радянська Освіта", №40, жовтень, ст. 86 — 88, Харк.
Йопиа'іш АПП".— Литературно - художественньїй сборник Всеукраинскои
пР°летаРских писателей.— 1925, Госуд. Издат. УкРаиД“’ Жит2’
°главл’ЛтераФ- обадинен. Вольїни, 201 ст. (25x18), тир. 5000, Ц.н.
11 библиогпаА Художественная литература; 2) Новое искусство, 3) КР
РДфия; 4) Приложение.
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■ Д ’ Гадзінський, В,- „Шляхи розвитку сучасної літератуои..
' Гру'
рецензії).- 1925, „Життя і Революція № 9, вересень, ст.63 ’ Л3аміст,
* „Гарт". Альманах перший. 1924, Спілка пролетарськії^ 65 ’ Київ*
ників „Гарт", Держ. Вид. Укр., Друк. ш. Багинського, Хар„‘ 175^.
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Р * Гольфштром.— Збірник: І. Літсектор АСКК— 1925 р. дйу
ц е н з і я Дорошкевич, Ол — 1925, „Життя і Революція", №
ч "" р є»
лип., ст. 127— 128, Київ.
„
„
7, черв..
д. В.— Проти „капітуляпства и „чванства в художній літрп
1925 Пролетарська Правда", № 150 (1161), 4/УІІ, Київ.
Л1геРзтурі_
’д. Г. —Пленум ЦК „Плугу" 1 —4 жовтня, 1925 р.___ 1995
Революція", № Ю, Жовтень, ст. 99— 101, Київ.
~ ’ «Життя і
Диспут „Шляхи розвитку сучасної української літератупи"
„Життя і Революція", № 5, травень, ст. 84 — 85, Київ.
р
^25,.
Дорошкевич, Ол.— „Червоний Шлях".— 1925, „Пролетарська Ппяо, «
№ 167 (1178), 24/УІІ, Київ.
,равда ,
Дорошкевич, О.— Літературний рух на Україні в 1924 р.— 1925
і Революція", № 3, березень, ст. 61 - 68, Київ.
’ "Житгя
Дорошкевич, Ол.— Ще слово про Европу. (До нової дискусії на ста™
тему).— 1925, „Життя і Революція", №6 — 7, черв.—липень, ст. 62—68
Київ.
’
Дорошкевич, Ол.—Моя апологія альоо оборона.— 1925, „Життя і ре.
волюція", № 11, листоп., ст. 72 — 74, Київ.
Другий Всеукраїнський з'їзд спілки селянських письменників Плуг"—
1925, „Зоря", № 4, ст. 27 — 28.
Еллан, Вас.—Перед, організаційною кризою в укр. рев. літературі.1925, „Культура і Побут", № 9.
Епік, Гр.— Всесоюзна конференція пролет. письменників і „Плуг".—
1925, „Плужанин", № 1, Харк.
* „Забой“.— Сборник первьій. Союз пролетарских писателей и позтов
Донбасса.— 1925, „Рабочий Донбасе", 124 ст., ц. 1 р. 50 коп. Рецензія
Книгочий— 1925, „Плужанин", № 3, липень, ст. 47, Харк.
Зеров, М. — Европа — просвіта — освіта — лікнеп.—- 1925, „Життя і
Революція", №6 — 7, черв.-липень, ст. 68 — 71, Київ.
Зеров, М.— Євразійський ренесанс і пошехонські сосни.— 1925, „Життя
і Революція", № 11, листопад,.ст. 67 — 72, Київ.
• \-Зонин, Н—Сегодня украинской пролет. лйтературьі.— 1925, „На по
сту"; №1.
Йогансен, М.— Молодняківці.— 1925, „Культура і Побут", № 46, ІЗ/ХН,
Харк.
1 Йогансен, М.— Октябрь в украинской литературе.—1925, „Коммунист
№1255 (1743), 7/ХІ, Харк.
. . н
Коляда, Гр.— Цвітна капуста. (Літературні афоризми).— 1925, „гіе
>
№ К грудень, ст. 40 — 43, Москва.
і реК. Б.— Наші літературні угрупування: „Гарт".— 1925, „Житг
волюція" № 1—2, січ.-лют., ст. 101 — 102, Київ.
. Оооппюція",
- К. Б.— І Всеукраїнський з’їзд „Гарту".— 1925, „Життя і Револ
№ 3. березень, ст. 86 — 87, Київ.
п пІіиТ рєвоКам’янецький, Гр.— На літературному фронті.— 1925, „Студ
люції № 4, квітень, ст. 13 — 15, Харк.
письмей, ^Р^ — ^иїв.—Альманах київської філії пролетарських 1 ва^
£Гарт к3а ред‘ Б- Червоного, Б. Коваленка, Д. Фалківського,Ш' р
1925, Держ. Вид. Укр., трест „Київ-Друк", 7-ма типоліт.,
19,5), тир. 5000, ц. 1 р. 60 коп. Р е ц єн з і я Фуга, С.- 1925, гДлУ^1іТГя
№ 3, липень, ст. 46 — 47, Харків. Рецензія Лебідь, Ан.—
»
і Революція", № 6,-7, черв.-липень, ст. 126 — 127, Київ.
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Ж^і.кїг»'' уАн,-”а'

йе'сеЯо’ ^ Калиновий міст. (Замість річного огляду).- і925

в-

Л1544)>г715}іітдискусія й резолющя ЦК РКП(б).- 1925. Культу™
1 12'^11, додаток до „Вістей", Харк.
У ура
<-л^’„Жовтень"—1925, „Життя і Революція", № і_2) січ._
/сї’. |09’.КИІдругий Всеукраїнський з’їзд спілки селянських письмен.
1925, „Життя і Революція”, № 4, квітень, ст. 82 — 84
„ПЛУ*
’
4
По організаційної кризи в укр. революційній літературі._
'РЛебідь, Лл,^люція"; № 3, березень, ст. 88 — 89, Київ.
4 № 1 - Робселькори й література.— 1925 „Пролетарська Правда",
/Іісовоо >
^тера^Р1^ кМС0М0Л (—№-)■-1925. „Молодий Більшовик",

в справі літдискусії (два листа: 1) Групи робфаківців
Цисти ™ 5нл, 2) Учителів 10 - ї трудшколи м. Чернігова).— 1925.
Ііаоїіників а
; > 20 ст_ 8,
додат. до „Вістей", Харк.
ЛХхч’й.- 1925, „Культура і Побут", № 47, 20/ХІІ, Харків.
„Київ - Гарту".- 1925. „Життя і Революція", №6^Европа чи Просвіта".— 1925, „Життя й Революція",
її

«їй тпййрнь ст. 51 — 53, Київ.
■^ЧСяський, Мнх.-До проблеми розуміння художнього твору.в,МйХьЙкийЄМихЦ-Лист до редаіц»- 1925, ’,;Життя й Революція",.
^їс^і?Ііу1&^^-Ї925, „Неоліф", № 1, грудень, ст. 44 — 46,
М 1-— Літературно - виробничий журнал ново - ліво - фронту,
ІЙ5,В-во „СІМ" Москва. Грудень ст. 48, ц. 50 коп.— Р е:це нз 1яПи^
шю;'С.-1926, „Плужанин", № 1 (7), січень, ст.28 —ЗО, Харків. Р ецен
йя М. Д-,- 1926, ьЗоря", № 13, ст. ЗО — 31.
Об’єднана резолюція (ухвалена пленумом Центрального Комітету „Плу

1^ ^г^апДвда-:
‘’Ї&К'Ь

(Поділля)—

1

■М■!

іпр«ька ПР..„-,

№ 153 (1164), 8/УП.
„
а
шиттям
П. В.—Наші літературні угрупування: „Ланка . 1 , »
йоліоція", № 1—2, січ.-лют.,-ст. 103— 104, Київ.
рслРР_ 1925,
Перлін, Євг.— Дискусія про художню лі ературу в
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а «Й.ТЛ ВЙ.ЛЇЇП Д» яро»,.»- І925„.ПЛ,Ж.И.«-, «. <•
«.,с™її„ва б„ хвоста— 1925. „Плужаш»", » 5, яястопад,
'№ 5,,
,11,сгоп^Л^н/С0’ С.-Йогансеновий дрібногляд. 1925, „Плужан
29,ПрХарк.
С.ХоаРпанича Пшестшельського й ПРО «Д?" нави■
-^Плужанин",
ПлУжанин“, № 6, грудень, ст. 19 —
Ж,льтура і ПоПро
„читабельну" кі
книжку.- 1925, „ку
оА Е.—П
Р° „читабельну"
ЗО
VIII. Хяпіг
ЗО^ІП,
Харк. •
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, ^лЛ-Гіро потребу літературйоі критики і шкідливість ./
Пилипенко, С.— Чим іше увічнити палі ять.—1925, „Вісти"
(15<58)Пилипеяк?СК- Куди лізеш сопливе, або українська ВОронші ’
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ший лист до олімпійців і взагалі до всіх письменників).— 1975 Щн,На- (Пеп
™обут‘\ № 22, ст. 2-3, 14/УІ, дод. до „Вістей", харк. *У25’ "Культу9'
* Плуг", літературний альманах. За редакцією С. Пилипе».,
перший.- 1924. Спілка селянських письменників „Плуг", Дер»
3бірНіІІ,
218 ст. (27 x 20). Тир. 3000,-Ц. н.
■ Вид. у
Плужанин.— Ювілей Катеринославського „Плугу",— 1925
№ 6 ст. 26.
’ . ”3<>Ря"
* Плужанин". Орган Центрального Комітету Спілки селяне.„
менників „плуг". (Вид. рік 1-й).- 1925 № 1, 2 3 4 5, 6, Харк
ПИСЬЗ і я О. Г.— 1925, „Більшовик , № 53 (1248) 6/1II. Р е ц е и з і я лл? ц е н.
1925, „Зоря", № 4, ст. ЗО — 31. Р е ц е н з і я. Дорошксвич, Ол.— ід25 V.-7—
і Революція", № 6 — 7, чер.-лип., ст. 134 — 135, Київ. Рецензіям
19'5, „Зоря", № П, ст. ЗО. Реценз і я Коцюба, Г.— 1925,
Побут", № 41, 25/Х, Харк. Рецензія Ясний, Олесь.— 192б” к?ТуРа '
і Побут", № 2, стор. 3. Рецензія Вчитель.— 1926, „Народний УЧмЛТу,?.а
№ 1.
ль »
Постанови Політбюра ЦК КП(б)У про українські художні угпуппп
ня.— 1925, „Плужанин", № 3, липень; ст. 6 — 7, Харк.
в-н'
Про політику партії в галузі художньої літератури. (Резолюція їй/
РКП(б).— 1925. „Нова Книга" № 7 — 8, ст. 64 — 65, Харк.
Про політику партії в галузі художньої літератури. Резолюція ни
РКП(б) — 1925 року, „Культура і Побут", № 25, ст. 2, 5/УІІ, додат. до ві
стей". Харків.
Редакція.— Про неуцтво й неуків.— 1925, „Плужанин", № з, липень
ст. 1—2, Харк.
’
’
Резолюції II Всеукраїнського з'їзду „Плуга".— 1925, „Плужанин", № з,
липень, ст. 8 — 16, Харк.
Сенченко, І.— На нові рейки.— 1925, „'Плужанин", № 6, грудень, ст.
7 — 8, Харк.Хвильовий, Микола.— Про „Сатану в бочці" або про графоманів, спе
кулянтів та інших „Просвітян". (Перший лист до літературної молоді).—
1925, „Культура і Побут", К° 17, ст. 4— 7, ЗО/ГУ, додат. до „Вістей" Харк.
Хвильовий, М.—Про Коперника з Фрауенбургу або абетка азіатського
ренесансу в мистецтві. (Другий лист до літературної молоді).— 1925, „Куль
тура і Побут", № 20, ст. 2 — 7, 31/V.
Хвильовий, М.— Про демагогічну водичку, або справжня адреса укра
їнської вороншини, вільна конкуренція, ВУАН і т. д. (Третій лист до літе
ратурної молоді).— 1925, „Культура і Побут", № 23, 21/VI, Харк.
Хвильовий, Микола.— Думки проти течії.— 1925., „Культура і Побут ,
№ 44, 22/ХІ; № 45, 29/ХІ; № 46, 13/ХІІ, додат. до „Вістей", Харк. с;
Хвильовий, М.<—„Ахтанабіль" сучасносте або -Валеріян Поліщук в ролі
лектора Комуністичного Університета.— 1925, „Червоний Шлях, №11- Н»
(32 — 33), лист.-грудень, ст. 309 — 327.
.
'
Хвильовий, Микола.— Камо грядеши. Памфлети.— 1925, вид,п’д^НИГлп
спілка". Харків. Літ.-друкарн. Книгоспіл., 63 ст. (25x17,5), тир. 3000, ц.
коп. Зміст: Від автора ст. 3. 1) Про сатану в бочці, або про графоманів»
спекулянтів та інших .„Просвітян". (Перший лист до літературної молодь
ст- 6
18. 2) Про Коперника з Фрауенбургу або абетка азіятського РеІ*е
в мистецтві. (Другий лист до літературної молоді), ст. 20— 43. 3) Пр Д
гопчну водичку або справжня адреса української вороншини, вільна ко
реншя,.ВУАН і т. д. (Третій лист до літературної молоді), ст. 46
л>арк
ценз і я Пилипенко, С.— 1925, „Плужанин", № 4, жовтень, ст. 45, . 224—
оок ц е н 3 1 я Доленґо, М.— 1925, „Червоний Шлях", № 9, вересень,
225, Харк.
я
..."ї *
Хуторян, А.-—Літературні нотатки. (Поезія й проза Ю -ч.. „ иКиївІ/иї
Революція ).— 1925, „Пролетарська Правда", № 286 (1297), 13/ХП>

'.нй?.-, „,. ГРЇ.
іьсТ'1^ Я.* і Розін, М.— Літературний фабзавуч. (Комсомолі п иа „•
' /ня 'вагранка" .-1925, „Пролетарська Правда", № 203 (1214) 6/ІХ,
^'тляхи розвитку сучасної літератури.—Диспут: 24 травня 1925 р —
^„'ткомісія місцкому УАН, Київ, Друк. Київськ. філії Книго
10, ?Узі ст. (20X15), тир. 1500, ц. 60 к. З м і с т:—ПереднЄР слово, ст З^промова, ст. 5; Доповідь Юр. Меженка ст 6; Промови: Б. Нова15' М. Зерова, ст. 23, В. Десняка, ст. ЗО; В. Підмогильного ст. 35’
^а,пкл ст 38; М. Могилянського, ст. 43; /<. Филиповича, ст. 50- Ол До’54; В. Антоненко - Давидовича, ст. 63; їв. Де, ст. 69; М. Івченка
і^?о ’нечаївської, ст. 75; їв. Жигалка, ст. 76; М. Рильського, ст. 78—79’
111 рецензія Доленґо, М — 1925, „Червоний Шлях", № 9, вересень^

2ітшгемський, Ан.— Наші літературні угруповання: „Плуг"—1925,
“й Революція", № 1—2, січ.-лют., ст. 102 — 103, Київ.
Шмигельський, Ан.—Підводні камені. (На обговорення).—1925, „Про^ка Правда"’, № 209 (1220), 13/1Х Київ.
^Шупак С.—На літературні теми. (Про спрооу утворити нове літера«пне об’єднання).— 1925, „Пролетарська Правда", № 245 (1256), 25/Х, Київ.
‘Р Щупак, С.— Зауваження щодо теперішньої ситуації в літературно громадському рухові на Україні.— 1925, „Життя і Революція", № 6 — 7,
черв,-липень, ст. 59 — 62, Київ.
Щупак, С.— Псевдомарксизм Хвильового.— 1925, „Життя і Революція",
№ 12, груд., ст. 61 — 69, Київ.
Яблуненко.— Подарунок панам на Великдень (Київська група письм.
„Західн. України". „Плуг").— 1925, „Більшовик", № 89 (1284), 22/У1.
Яблуненко.— В „Київ - Плузі".— 1925, „Більшовик", № 129 (1324),
10/УІ.
Яблуненко.—Зах.-Укр. „Плуг".—1925, „Большевик",№ 136(1331), 18/УІ.
Яблуненко. В.—У Київській філії „Плуга".— 1925, „Пролетарська
Правда", № 207 (1218), 21 /IX, Київ.
Явас.— Вечір Зах. Укр. „Плуга".— 1925, „Більшовик", № 124 (1319),
Яковенко, Гр.— Про критиків і критику в літературі.— 1925, „Куль
тура і Побут", № 17, ЗО/IV, дод. до „Вістей", Харк.
, і Яковенко, Гр.— Не про „або", а про теж саме.— 1925, „Культура і По°УЛ •№ 19, 21/У, додат. до „Вістей", Харк.
г,ЯковІІЧ>
—Жовтнева критика.— 1925, „Культура і Побут', № 41,
"/а, Харк.
Якубовський, Ф.—„Життя і Революція", на новому шляху. 1925,
«Пролетарська Правда", № 197 (1208), 30/УІІІ, Київ.
Якубовський, Ф_— Майбутнє належить підземним річкам.— 1925, „життя
еволюція", № ю, жовтень, ст. 77 — 80, Київ.
оут" V
М.—До об’єднання АСКК з Гартом.— 1925, „Культура і По- '

летап^1^‘~~ УЦ0Ра — сьогодні — завтра. (Етапи об’єднання робітників про
(й ^культури „Жовтень").— 1925, „Пролетарська Правда , № 217
'> «/IX, Київ.
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Рік 1926
Лі°Ція" ьГлТретій Всеукраїнський з’їзд „Плуга".— 1926. „Життя і РевоКвітень> ст. 117 — 118, Київ.
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лакції) — 1926, „Плужанин'', № 3 (9), оерезень, ст. З — 4 Т'У РобОТи к
Биков'ць, Мих.— У спілці селянських письменників’ пРК'
Ре'
Культура і Побут", № 3, 17/1, дод. до „Вістей", Харк. ” 1луг"- Ід,
”
Блакитний, В—Ленінізм у будівництві культури,—1926 п '
№ 11 (14), листоп.,. ст. 6 — 7, -Харк.
’ » ІЛУЖаццц"
Блакитний, В.-Лист до групи гартованців,—м. Хвильок
стовому, Коцюбі й іншим „многострадальникам гартованським* У’ *Ри„Нове Мистецтво", № ЗО, ст. 6 — 9.
•■•—1926
Божко, С.—Хто ж такі плужани?— 1926, „Плужанин" кг
жовтень, ст. 4 — 5, Харк.
2 Ю (1з\
Бондус, /7.—Літературне.— 1926, „Вісти" № 76 (1664) 4/ІУ V
Зм іст: 1) Саморекляма. Про реклями В. Поліщука про свої тропи• о\арі^ІВмостійник" Хвильовий.
р ’ 2) „Са.
Буровій Кость.— Европа чи Росія. Про шляхи розвитку су^аеі. . ратури.—1926. Изд. автора, Москва, 5-я типограф. „Транспечати" п™ Літе'
ське слово", 39 ст. (19,5x5), тираж 3000, ц. 40 коп • Зміст: 1)
Просвіта", або „напостовщина" та „воронщина" в українському "напій?/ 4,1
йому вбранні, ст. 3 — 8; 2) Просвітянська „провокація", або леґалізпрЯиЛЬ-.'
„олімп", ст. 9— 17; 3) „Вікно в Европу" або „провірка кваліфікації ня„/й
европенків", ст. 18 — 27; 4) Европа чи Росія? Ст. 28 — 39. Р е н р
Х
Н. М.- 1926, „Комуніст", № ЗО (1816), 7/11, Харк.
^нзія
Буц, Омелько.— Літературні хороби та боротьба з ними. (Ветеоинап
ний порадник). Фейлетон.— 1926,-„Культура і Побут", № 5, ЗО/І, додат д0’
„Вістей", Харк.
Буц, Омелько — Про критику. (Анкетне обслідування). Фейлетон —
1926, „Культура і Побут", № 8, 21/11, дод. до „Вістей", Харк.
Валайтис, Сигизмунд. О путях развития художественной литературьі
народов СССР.— 1926, „Звезда", № 4, ст. 204 — 211.
* „Вапліте".— Зошит перший.— 1926, Вільна Академія Пролетарської
літератури, Харк., Харк. школа друкарського діла ім. Багинського, 106 ст., тираж 1600, ц. 1 крб. 75 к. З м і с т: Ол. Досвітній.— До розвитку письменських сил, ст. 5; Олекса Слісаренко.— В боротьбі за пролетарську естетику,
ст. 18; Ол. Довженко.—До проблеми образотворчого мистецтва, ст. 25; М. ЙогвН‘
сен.— Аналіза одного журнального оповідання, ч. 1. „Червоний вартовий
на рифі", опов. Дж. Агр. Баррі, ст. 37, ч. 2. Аналіза, ст. 49; А. Лейтес. Путі
письменницькі, ст. 58; Віктор Серж.— Перегрупування революційних фран
цузьких письменників, ст. 77; Протест проти насильства над письменником
Йогансом Бехером, ст. 92; Статут Вільної Академії Пролетарської літератури,
ст. 94; Хроніка, ст. 97; Бібліографія творів членів Вапліте, ст. 99; Лист біло
руського поета У. Дубовки, ст. 103.Резекція Пилипенко, С.— 1926, „Плу
жанин", №6 — 7 (11), червень - липень, ст. 31 —32, Харк. Рецензія
Христюк, П.— 1926, „Червоний Шлях", № 9, ст. 264 — 265, Харк. Р еценз і я Юринець, В.— 1926, „Більшовик України", № 4 — 5, жовтень — листо
пад, ст. 181 — 184, Харк.
♦ „Вапліте". Альманах перший.—1926, Держ. Вид. Укр., ПершаДРУ'
карня ДВУ ім. Петровського, 383 ст. (22,5х 17), тир. 5000, ц 3 крб. Р_е Ц е
ц і я Долєнґо, М.— 1927, „Культура і Побут", № 1, 8/1, дод. до „Вістей ,
Харк.
. .<
хг
пролетарського Інтернаціоналізму (передова). — 1926, „Вісп > і.
№ 129, 8/IV, Харк.
їй пілях"»
Шлях". І
№ 1 ВсгЬН262Кад263Я ПролетаРськоі літератури.— 1926, „Червоний шл - ,
192Ф І
Височиненко, С.— До пленуму Центрального Комітету ЛКСМУ„Комуніст№ 128, 6/УІ, Харк.
Всеукраїнський З’їзд Пролетарських письменників. — 1926,
і
№ 293 (2075), 19/ХП, Харк'. (Заклик Оргб"^^
ГРУПИ

і
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З’ЇЗДУ- Підписи: П. Усенко М ДоленГо, В. Коряк (Харк )• !в п.

ТерЄЩЄНК° (К

);

Микитенк° (Одеса), Ткачик (Дніпро:

ка293Спілка
— 1926^'в^апХ
■і^вськ).„гьК
;■* 4<.
,Н^
(1603),Пролетарських
18/ХІІ, Київ.Письменників
(Повідомляється
■' 1 ЛР^па Вирішено утворити „ВУСПП"),
’ Щ0 ХаР'<ові
^Ьаїнський З’їзд Пролетписьменників— 1926, „Плужанин" № 12
ь ст 23, Харк.
’
•
Д ^пикл^у-— Заявление группьі коммунистов — членов Вапліте"

у
Й!

Ждаж-да».* я-"»>- ■**»

Ч^вдзінськиіі.В.— На повороті.— 1926, „Зоря",№ 16, квітень, ст. 21 -22,

Я

^Гадзінсь'кий, В.—Лівийі фронт. (Стаття дискусійна).-1926, „Пролетарська
пя“ К° 167 (1417), 13/V, Київ.
ганський, Вол.—Як Д- Доицов хоче бути українським фавстом
наст.
„До старого
. Львів,
1926*’ '2 арська
^Правда",
№ 140спору
, 20/УІ,
Київ. 1926 р. „Л.-Н. В.“’) ’— ,926
■|ір гадзінський, Вол.— На безкровному фронті. Уваги до Укрлітдискусій,—
><196 Вид. „СІМ" („Село й місто"), Москва — Харків. Друк. Інв. Друк., 72 ст.,
іох 15) тир. 3000, Ц. 50 коп. З м і с т: 1) Соціяльиі причини дискусії, ст. 3;
і українська дійсність — не російське ехо, ст. 13; 3) Чемпіони памфлету та
'вдалі ортодокси, ст. 22; 4) Криза літпродукції і трагедія критики, ст. 38;
5)На маргінесі реєстру „Історичних фактів", ст. 45; 6) Екскурсія у психо^
логіюхарактерів, ст. 53; 7) Куди далі? (Азіятський ренесанс, Европа чи Про
світа, Европа чи Росія — чи Червоний ренесанс), ст. 60 — 72. Рецензія
Цо.іен(о М.,— 1926, „Червоний Шлях", № 9, ст. 274 — 275, Харк. Рецен
зія Божко, С.— 1926, „Плужанин", №6 — 7, червень - липень, ст. 29, Харк.
Іжевський Степан—На літературно - методологічні теми.— 1926,
„Життя і Революція", № 4, ст. 80 — 88, Київ.
Гедзь, Юх.— По „Лаври",— 1926, „Плужанин", № 8 — 9 (12), серпень верес., ст. 18— 19, Харк.
Гедзь Юхим — Диковина або „Винниченко4 в Черкасах.— 1926, „Плужанин", № 11, ст. 17, Харк.
Гринько, Г— Російське питання на Україні.— 1926, „Комуніст", № 123
(1908), 1/УІ, Харк.
Д. Д.— До старого спору.— 1926, „Літературно - Науковий Вісник",
кн. IV,
ст.—358Етапи
— 368.
Д. М.
літературних дискусій на Україні.— 1926, „Зоря", № 15,
березень, ст. 25 — 26, Катеринослав. (Літературні настрої перед дискусією).
/і^Л°вгань’
АРХИП Теслепко.— 1926, „Пролетарська Правда",.№ 145
(1455), 27/VІ, Київ.
Довгань, Кость— Українська література. перед дев’ятим жовтня.
„Пролетарська Правда", 7/ХІ, Київ.
109А Д°£еііі0 —Підсумки 1926 р. в українській художній літературі.—
-«Радянська Освіта", № 12, ст. 70.
_
тПп. ОРгбюра в справі скликання Всеукраїнського З’їзду Спілки Проле5^ ПІІСЬМенників-~ 1926, „Вісти", № 295 (1883), 22/ХП, Харк. (Підплі^ДовЖенко> Ол-— До проблеми образотворчого мистецтва.— 1926, „Ва4 зошит, перш,, ст. 25 — 37.
с ' п.
туонп
— Українсько - Совітські псевдоморфози.— 1926, „Літера77л„,ауковий Вісник", кн. УП, ст. 321—326.
.
И^овг, —Крок уперед (До „Літературного спору"). 1920, „
тератД
Вісник",
кн. письменницьких
XI.
л „оОППггр" >
3°ШитдлА’ Науковий
—Д°
розвитку
сил. 1926,
перш.,
з_ 18
Членів
Ол' > Хвильовий, М.; Яловий, М.—Заява групи комуністів —
—мВашрТе".___-1926, „Зоря", № 24, ст. 29 — 30,
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Дмитро з хутора,- Листзхутора (Такніби.про „теорііо
’
1926 Плужанйн", № 3 (9), березень, ст. 23
24.
°Рчостц"\
‘ ’д’Неоро— „Культурно -побутові скалки. (Поети; >к„пи
'■~'
Культура^ Побут", № 3, 17/1 додаток до „Вістей", ХаркУРНалу - 1р2в
Д’Неоро,- „Культурно •; побутові скалки. („Інкубатор" 6’
1926, „Культура і Побут , № 4, 24/1, Харк.
1 К°нкурС)
Д’Неоро,— „Культурно -побутов! скалки,-1926, „Культе
№ 6, 7/ІІ, додат. до „Вістей , Харк.
УР і ПобУт..
Епік, Гр.— Як же бути? (До проблеми організації літмппл
’
1926 Культура і Побут", № 14, 4/ІУ, Харк.
°л°ДНяка)_
'Епік, Гр.— Пнсхю редакції.— 1926, „Культура і Побут" №
Харк.
.
’
11/ІУ,
Загул, Длс-Літератураі чи літературщина („Про українських
сиків").— 1926 р. Вид. „Глобусу , Київ, Київ-Друк, 36 ст. (19у 14 °Кля'
3000, ц. 25 коп.
тир.
Загул, Дм.— Прь нашу критику.— 1926, „Плужанйн", № б_7 ,
черв. - липень, ст. 5 — 9, Харк.
(П),
Затонський — Національна проблема на Україні. (Доповідь на
вому пленумі ЦК ЛКСМУ).— 1926, „Комуніст", № 156 (1941), 11/уц Хд1Іе'
Затонський, В.—Національна проблема на Україні. (Доповідь
„
нумі ЦК ЛКСМУ), червень, 1926 рік — 1926, Держ. Вид. Укр., Хаок і ЛЄ“
друк. ДВУ, 64 ст. (25 х 17), тир. 5000, ц. 40 к. Рецензія Мальи п а
1926, „Комуніст", № 231 (2015), 8/Х, Харк.
ь
Заява групи комуністів — членів „Вапліте”. (Підписи: Ол. Досвітній
М. Хвильовий, М. Яловий).—1926, „Вісти", № 280 (1868), 4/ХІІ, Харк’
Заява групи комуністів — членів ,,Вапліте“. (Підписи: Ол. Досвітній
М. Хвильовий, М. Яловий).— 1926, „Комуніст", № 280 (2063), 4/ХІІ, Харк’
Заявление группьі коммунистов—членов „Вапліте". (Підписи: Ол. До
світній, М. Хвильовий, М. Яловий). — 1926, „Харьковский Пролетарий"
№ 280 (791), 4/ХІІ, Харк.
* ’
Заява київських пролетарських письменників до Оргбюра в справі скли
кання Всеукраїнського з’їзду спілки пролетарських письменників — 1926,
„Комуніст", № 296 (2079), 23/ХІІ, Харків. (Підписів 16).
Зеров, Микола.—. Перед судом методолога.— 1926, „Життя й Револю
ція", № 7, ст. 84 — 91, Київ.
Зеров, М.— Наші літературознавці і полемісти.— 1926,’ „Червоний
Шлях", № 4, ст. 151 — 178, Харк.
Зеров, М.— До джерел. Літературно-критичні статті.— 1926, Вид.
„Слово", Київ Друк. Київськ. філії „Книгоспілки", ст. (20 х 15), ц. 1 крб.,
тираж 2000. Див. Асі. Ропсіез: 1) Европа — Просвіта — Освіта - Лікнеп,
ст. 106 — 112. 2) Євразійський ренесанс й пошехонські сосни, ст. 113 — 123.
3) „Зміцнена" позиція, ст. 123—131.
3інківеЧь, К.— Про „безпристрастність" редакції „Культура і Побут .—
1926, „Плужанйн",•№ і (7), січень, ст. 17, Харків.
Из статьи тов\ Корнюшина. „К нациоиальному вопросу на Украй”,?.
„Коммунист', 4/УІ 1926, „Харьковский Пролетарий", № 127 (638), 5/ •
Иогансен, М.— Аналіза одного журнального оповідання.— 1926,
пліте , зошит перш., ст. 37 — 58.
ІЗ тез ЦК КП(б)У про підсумки українізації.— 1926, „Плужанйн
№ 6 — 7, ст. 2 — 3, Харк.
14
4/пг/^Г'~3’й н^инський з’їзд.— 1926, „Культура і Побут", № ’
ч/1V, ларк.
ҐИч

~~ Д0СТИЖЄНИЯ И ТРУДНОСТІ!

В

ПрОВЄДЄИИИ

УкРа

- то™ Vна коммун,]?стическоя ФРаі<Ции З’-й сессии ВУЦИК’а 31 мая 1926 г.р
1926, Коммунист", № 127 (1912), 5/УІ, Харк.
ло;тй1926
УкРаїнське письменство в гуртках самоо
1926, „Самоосвіта", № 9, Харк.
« мь 15
\\ІУ^хїркНК0) /’~Лист до Редакції,—1926, „Культура і Побут", № /
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ь —До літературного молодняка,-І926,
комспмпнЛг
Ми№*° 16/1 Харк.
п
„
' ■■Комс°иол<!Ць
аі1іп",
Д_ поразка чи перемога ,,Плуга ? — 1926, „Плужанйн" 11 (14),
^Й'Зійїза^ва комуністів - ваплітян,- 1926, „Плужанйн", № 12(15),

^ь,

Перший вистуП ”Молодняка" -—1926, „Плужанйн",№ 12 (15),

ЛГ
Н
іШ
Ш
1

|П°°Коцюба,4Г.—^Художня література і побут.— 1926. „Культура і Побут ,
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* ^Кундзи^О^ек.—’ „Молодняк".— 1926, „Комуніст", № 287 (2076), 12/ХП,

■'

і

^7’КоцюбаД°Г.— МоГзау важення^ до статті т. С. Пилипенка).—1926, „Куль-

№ ^коїроба’ Г.—Чи є база для літпрофосвіти.— 1926, „Культура і Побут ,

і

’ ’

лД'сг >9Невдала традиція (Лист із Києва).-1926, „Коммунист"-,
„0%і6),'Ч'-^Гпобут в сучасній українській літературі — 1926
5 дав^’поавда", № 64 (1374), 21/ІІІ, Київ.
УР
1УЛ’
поолетарська ' 5, __ к нациоиальному вопросу на Украяне,—1926, „Комму№РН"’“'І71’91О) 3/У1, Харк.
'
цісг", 12й —Літературний рік.— 1926, „Народній учитель", № 45 (97),
Кор^>
гХІ, ХаРк,д Молодняк. (Український літературний комсомол).— 1926,
№ 24 (1810), 30/1, № ЗО (1816), 7/11, Харк.
дчмунист , р3 літературного життя. (За листопад).— 1926, „Комуніст",
’іб/ХП, Харк.
^ 290
/
цасні літературні прямування. (Тези доповіді, виго- "
КоР^»
. Плуга").— 1926, Плужанйн", №4 — 5 (10), квііошеної на "
ц
Харк.
янь — траве , гїпограма літератури в комплексі українознавства — 1926,
Коряк^ ■
грудень, ст. 7, Харк.
я —Література чи саж? (Валеріян ПоЯіщук — Літератури.
Нео-ЛІФ № V Відповід. редактор В. Гадзінський).- 1926,
авангард.,
> , 2 (До) додат. до „Вістей", Харк.
”КУЛк7ряк, В — Жовтнева література в минулому році.— 1926, „Культура
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Куриленко, Вол.— Літературна монополія. (На обговорення).
„Комсомолець України", № 180 (191), 25/Х1І, Харк.
. справи.—
Лакиза, Петро — Декілька зауважень про наші літера ур
1926> „Пролетарська Правда", № 125 (1435), 3/УІ, Ки’в.
| справи
. Лакиза, Петро — Декілька зауважень про наші
Р УР
Київ
(закінчення). — 1926, „Пролетарська Правда , №126 (И^Ь
Прав_
„ Лакиза, Ів.— Про літературний молодняк. 1920, „ Р
Аа > № 179 (1489), 6/УПІ.
'
.. /оппиводу оповід.
Лакиза, їв.— Про філософію одного „вбивства . (
ід26)«— 1926,
1,
Мах- Могилянського „Вбивство"—„Червоний Шлях №
№ Ч
-Пролетарська Правда", № 163 (1473), 17/УП, Ииів'Пм_,енниІ<ів.- 1926,
Всесоюзна Асоціяція Пролетарських
„Пролетарська
Революція", № 2-3, ст. 121-122, Київ
ПпйПпо'кв,~~ Нове в організації пролетлітератури.
>
Рдд’№ 56 (1366), 10/Ш, Київ.
1ПОА
Житгя і революція",
^2Ле6.ідь> А»-~ „Плужанйн" № 3 (1926).- 1926, „Життя
4, лютий - березень, ст. 128— 129, Київ.
.« -зошит перш.,
58 ^77С’ А-Путі письменницькі.— 1926, „Вапл.те ,
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„Врачу, исцелися

Лейтес, А-Критик» й рецензенти— 1926, „Культура і ПпК
^^ЛІ^ературнУдиску&я.— 1926, „Комуніст", № 24 (і§10.
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ГарСЬЛитдо редакі!ІІ.- 1926, „Культура і Побут", № 46, і4/х, V " РОле'
Луначарський, А.— Між сходом і заходом. (Уривки ізстаггчаркппгжанин" № б —7, ст. 4, Харк.
статгі),.
1926,
” УМарусик, М.-З -й Всеукраїнський З’їзд „Плугу".__ 192б
Х0 4 — 5 (10), квіт. - бер., ст. 31—32, Харк.
1?лУ>!<аццц<<
}
- Медушевський.- Із зошита (Записки сільського плужанин^
Плужанин", № 3 (9), березень, ст. 25
26, Харк.
)•• — 1926,
Метеорний, Ол".— Про „чорнии хліб і „бісквіти".— 1920
>»Плу>Ка,
нин** Л® 2.
'Момот, Ів.— Яким шляхом.—1926, „Комсомолець України"
(119) 2/Х, Харк. (Заклик боротися з виспівуванням хуліганства в лі«Л № 108
іио
♦ Назадництво Гарту та заклик групи мистців Авангард — і99«раЛуР1)перша друк.Держ. Вид. Укр. ім.Петровського, 23 ст. (19,5 х 14,5) тип Ж’
ц 17 коп. Зміст: 1) В. Поліщук.— Чому я кинув „Гарт" (До нн г3000одвертий лист (ст. 3 — 20); 2) Заклик групи мистців „Авангард" (гйдп” иРпУ''
ліщук, В. Ермілов, Ґеорґій Цапок, О. Левада), ст. 21—23. Реце» ^°'
#нек _ 1926, „Плужанин", № 4 —5 (10), квіт. - трав., ст. 37, Харк.
’Я
Національна проблема на Україні. Доповідь т. Затонського на иоп
вому пленумі ЦК ЛКСМУ.- 1926, „Комуніст", № 156, 13/УІІ, Хаок РГ°’
Національна проблема на Україні. Доповідь т. Затонського на черговому
Пленумі ЦК ЛКСМУ — 1926, „Українські щоденні вісти", № 219 13/УПі
№ 220, 14/УІІІ, Канада.
'
’
Невіра, Хар.— Література чи саж?— 1926, „Плужанин", № 1 (7), січень
ст. 18, Харк.
Невіра, Хар.— „Ніхто собі не ворог".— 1926, „Плужанин", №8 — 9(12),
серп. - верес., ст. 22, Харк.
Новій, С — Увага літературній зміні.— 1926, „Пролетарська Правда",
№ 146 (1456), 19/УІ, Київ.
Об'єднана резолюція 3-го з’їзду „Плуга" (По доповідях т.т. Кириленка,
Пилипенка, Коряка, Панова, Загула, Биковця, Шмигельського).— 1926,
„Плужанин", № 4 — 5 (10), квітень - травень, ст. З — 8, Харк.
Панів, А.— Наша літературна продукція (3 доповіді на ІЗ - му з’їзді
„Плуга"—1926, „Плужанин", № 4—5(10), квітень - травень, ст. 12—14, Харк.
Парад, А11ег!—3 альбому шаржів „Глобусу" до літературної дискусії
(Прот. В. Поліщука і М. Хвильового). „Чемпіон легкої боротьби, знавець
європейської техніки (верлібр) і арабського прийому („Авангард"), прозваний
за це славнозвісним борцем М. Хвильовим „Ахтанабілем сучасносте" (не плутать
із колишньою кличкою „Гомер революції"), широким масам літдискусантш
відомий як Валеррріян Поліщук"...— 1926, „Глобус" № 5, ст. 116, Київ.
Парад, АІІег! — 3 альбому шаржів „.Глобусу" до літературної дискусії — „Чемпіон Азіатського Ренесансу", що він (Ренесанс) має розпоча
з України й перекинутися не тільки на весь світ, а навіть і на інші план ,
автор величезних „підвалів" у „Культурі й Побуті" як »чкуателвни^.ьби
гнечитательних", аматор азіятських прийомів і добірного слова підчас оор' . м’
вільно володіє прийомами „латинь" і цитата", заведеними вперше че
0,
„Парнасу" М. Зеровим по своїм фізичним даним „легковеє" Микола
вий. (Портрети: М. Хвильового, С. Пилипенка). —1926, „Глобус ,
’
ст. 142, Київ.
корД°Ііу
Петров, Віктор — Хуторянство і Европа. (Лист Куліша з-за
р. 1858).— 1926, „Життя й Революція", № 7, ст. 71 — 79, Київ.
„
р),
Підготовка до 3-го-Всеукр. з'їзду Плуг".—1926, „Плужанин ,
січень, ст. 19, Харк.
,(1, д Хе
хг0 бб — 7'
Підсумки літдискусій 25 — 26 року — 1-926, „Плужанин >
ст. 1 — 2, Харк.
•
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і}(1355)^0 с.- Як на правдивому шляху спотикаються (Пеппшй ,
“’“р "■
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їй:

’ 1925 р~^*.пчк.

-

ц-І

могили".— 1926,

п по вістей , Харк.
’ ■ '»
І'МЬдо/
с.-Проблема
організації
літературних
сил.
(Шматок
доуМрійної відповіді „академікам (продовження).—1926 Куліту
Л

гДІ,ста 21/11, ДОД- ДО „Вістей", Харк.

о, „Культура

'^илчпенко, С.-Проблема організації літературних сил. (Шматок дру.д|^сійн°і відповіді „академікам (кінець).- 1926, „Культура і Побут"

V' П

■$

’

Ш4

^'^імпенко^С.— Шматок останній— 1926, „Культура і Побут", № 14,

^’Пилипето, С.~ Культурна сила.
сила—
— 1926, „Культура і Побут", № 15,
порядку денному літпрофосвіта.— 1926, „Культура
1І/1У,
ХаРкг
‘Пилипенко,.
С.— Ня
на
'іПобут", № 17, 25/ІУ, Харк.
Пилипенко, С.—Хто ліквідує пролетлітературу.— 1926, „Культура і
Побут" № 37, 12/Х, додаток до „Вістей".
Пилипенко, С.— Свідома провокація чи несвідома дурість.— 1926, „Плу
таним",
№ 1 (7),С.січень,
1 — 2, Харк.
Пилипенко,
Від ст.
літдискусії
до творчої праці.— 1926, „Плужанин",

№3 (9),
березень,С.ст.
1 — 2, „гріхи".
Харк. — 1926,
Пилипенко,
— Наші

„Плужанин", № 4 — 5(10),

квіт.-травень,
ст.С.1 —
—Наш
2, Харк.
Пилипенко,
альманах.— 1926, „Плужанин", № 4 — 5(10),

квіт.-травень,
Пилипенко,ст.С.35,НаХарк.
боротьбу з клясиками.— 1926, „Плужанин", № 8—9,
Пилипенко, С.— Літературний рік.— 1926, „Плужанин", № 10 (13),
жовт.,ст. 1—3, Харк. [1) Підсумки літератдискусії 2) Шляхи „Плуга" надалі)].
Пилипенко, С.— Знов за єдиний революційний фронт.— 1926, „Плу-
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жанин","
№ 12 (15),
ст. 1 —(Літературні
2, Харк.
Пилипенко,
С. —грудень,
Романоманія.
прогнози).— 1926, „На
родній Учитель", № 37, 22/ІХ, додаток до газ. „Народній Учитель", Харк.
X. 130^'
КП(б)У об украйиизацип (передова).— 1926, „Коммунист",
Пленум Харьковского Окружкома КП(б)У. Доклад т. Чубаря об итогах
пленумаЦК КП(б)У.— 1926, „Коммунист", № 133 (1918), 13/УІ, Харк.
„Плужанин".— Орган Центрального комітету Спілки Селянських пись“сиників „Плуг".— Вид. (рік 2 - й) — 1926, №1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, П
р)2> ХаРК. Рецензія Я.
1926, „Комуніст", № ЗО (1816), 7/ГІ, Харк.
роецензія Коцюба, Г.— 1926, „Культура і Побут", № 13, 28/Ш, Харк.
|ЛЦЄН31Я Лебідь, А.— 1926, „Життя й Революція", №2 — 3, ст. 128
П49«ЛеДЄнз
Атаманюк, В.— 1926, „Пролетарська Правда ,№ В»
Ре?; 2б/У’ Київ- Рецензія Читач.- 1926, „Зоря", № 21, ст. ЗО - ЗГ
С ае ’! 3 1 я Коцюба, Г.— 1926, „Культура і Побут", № 49. Р е ц е н з

І

п тпо~~'^
І?27» „Молодняк",
№ 1, ст. За
108.редакцією С-Ііилітен$ чбіпник
%гий* ’'/7Л
ітеРатУРний альманах.
&) к
Реї Г 192б> Держ. Вид. Укр., 293 ст. (19,5 X 14), 3000 пр Ц. 2 <Р6^ К’
39),
тРав иа3ія Слісаренко, О.— 1926, „Червоний Шлях ,№5 б(

іщ«і■*

УКраїи/^*
—^ Літературний аваиі'ард- Перспективи аР^ .^
-черв., ст;Валеріян.
262 — 264
Друк пв°\/ хУльтУРи, полеміка і теорія поезії.— 1926 Р->®идР, ’ 90 кой.
ІЇК-ДВУ № ], ім Петр0ВСЬК0Г0) /з! ст. (19 х 15), 3000 пр., »•
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Зміст- Контр - атака. 1) Завдання доби, ст. 5; 2) Літепя,
та їхні спільники, ст. 20; 3) Самореклямство С. Єфремова тРаатУРні „
люиія ст. 31; 4) Дутий кумир ( про ГІ. Тичину), Ст. 46г °ВТ}*ева д,,1,Ки
нової української літератури, ст. 63. II. До марксівської’ поетиЄМа Розв^
80'
Ревоі розвиток поетичної мови та сучасність ст. 73; 7) Верліб 081?Ки; $>>тку
основа, ст. 83; 8) Ритм нов.тньої поезії та ного українські осо ° Со^ "
88—131.
.
Хвості Iа
Поліщук, Вал.— Франкові роковини та видання клясиків
'
„Комуніст", № 14/11, Харк.
Галі.^ |д2
Поліщук, Валеріян.— Якою українська культура вийде »а
’
терен.— 1926, „Культура і Побут", № 38, 19/IX, Харк. З м і с т^ародній
нальні межі й інтернаціональні впливи; 2) Літературний інтепі } н*Ціостарі й нові пісні; 3) Резонатор Жовтневої культури та духовнийР^ац.ІОнал,
Поденник, Я.—Член „Плугу . „Дайте слова!" (До літепатип Пнсії).— 1926, „Культура і Побут", № 7, П/П, додат. до „Вістей" у0* ДИсКуПреса та літературні справи на Україні (з постанови По-,; Л
КП(б)У— 1926, „Народній Учитель", № 38 (90), 15/ІХ, Хапк тб10ра ЦК
Присутній.— Герць за античні святощі.— 1926, „Пролетарська п
№ 71 (1381), ЗО/ІІІ, Київ.
1 иька Правда",
Про стан преси на Україні. З постанови Політбюра Нк
1926, „Комуніст", № 210 (1994), 14/ІХ, Харків. (Оцінка „Першого ч™.
„Вапліте").
30шитУ"
Романовський, М.— Украйна, Москва, Запад. (К вопросу о путях V
инской культури).— 1926, „Харьковский Пролетарий", № 127 (638)
Зміст: 1) О „Московских задрипанках"; 2) Являлась ли и является л
сейчас российская культура гегемоном на Украине; 3) Что такое купС на
Запад" и„Коммунистическая самостийннсть"; 4) На кого же должна ориенгипо.
ваться современная украинская литература; 5) Некоторьіе политические итоги
Рухимович, М.— На серьезном участке фронта.— 1926, „Коммунист"’
№ 125 (1910), 3/УІ, Харк.
Савченко, Як.— Азіатський Апокаліпсис. — 1926. Вид. „Глобус". Київ
Друк. 6-та Тресту „Київ-Друк", 46 ст. (19 х 14,5), тир. 3000, ц. ЗО коп’.
Зміст: Консервативна культура і революційне /мистецтво, ст. З —14; Азі
атський ренесанс плюс греко - римське мистецтво, ст. 14 — 46. Рецензія
Хуторян, А.— 1926, „Пролетарська Правда", № 58 (1368), 12/111, Київ.
Садовський, О.— „Криза української літератури". (Лист з Москви).—
1926, „Культура і Побут", № 9, 28/.ІІ, дод. до „Вістей", Харк.
Скрипник М.— До теорії боротьби двох культур.— 1926, „Комуніст",
№ 125 (1910), З/УІ, Харк. Зміст:1) „Украинское наречие", 2) Російська
модифікація теорії боротьби двох культур; 3) Співвідносний двох культур
у державі капіталістичній і в радянській республіці.
. „
Скрипник, М.— До.теорії боротьби двох культур.— 1926, „Комуніст ,
№ 126 (1911), 4/УІ. Зміст: 4) Найголовніше питання української націо
нальної культури в сучасний момент; 5) Українська модифікація теорії ооротьби двох культур; 6) Не боротьба двох.культур, а боротьба на два фРоат1’Скрипник, М.— До теорії боротьби двох культур.— 1926, Держ. ьіУкр., 2-а літодрукарня ДВУ, 31 ст. (19,5х 14,5), тир. 2000, ц. 15 коп Зміт.
1) „Украинское наречие", ст. 7; 2) Російська модифікація теорії бороть”
двох культур, ст. 9; 3) Співвідносний двох культур у державі капіталі
ї в радянській республіці, ст. 11; 4) Найголовніше питання УкРаінСВХа11іЯ
тональної культури в сучасний момент, ст. 19; 5) українська мод^‘* ба
теорії боротьби двох культур, ст. 22; 6) Не боротьба двох культур, а оор
на два фронти, ст. ЗО — 31. Рецензія Хотпивлянський, Мі
„Пролетарська Правда", № 176 (1486), 3/УІІІ, Київ.
ий наІ
СкрППНиК, Н.— о теории борьбьі двух культур. ОСНОВНЬїе
тИІ10,
питпгЛоЬл0И гП0ЛИТИКИ на Украйнє.— 1926, Госуд. Изд. Укр., 2.' Я\5
литография Госиздата Украиньї, 32 ст. (18,5 х 14), тираж. 3000, Н- 1 8 ст.
1
чяЄЦ2оН?/Я Ар~УНІІ> Ари.— 1926.— „Книгоноша", № 37
оо — 39, Москва,

«А-'ї^'ода=
рсь"“
3> «.і
НЄВІДКЛаДИа СПраВа- 1926- -Культура і
І8°- 25і

^5

побут-,

Пр°ЛЄТа',СЬКУ естетику,- 1926>

Х<°б ИТ°ГаХ УКРаИВДии-

. Ва.

..Комму.

/4^У%/у"харВ.<°РСЬКЄ ПРаВ° "а УКРаїНІ- ’926’ -«У-тура

"^^Ху™і^^іХ.робітників художнього

К. ІУІ і

Іі

•

IV Л Від автора» ст. 5. 1) Передмова -до розд. „Дві сили", ст. 7; 2) Дві
І’||С ’ їв* 3) Психологічна Европа, ст. 37; 4) Культурний епігонізм ст 47^пмалізм? ст. 59; 6) Новий організаційний шлях, як резюме, ст. 69:
■ Ахтанабіль" сучасності! або Валеріян Поліщук у ролі лектора комуністич
но Університету, ст. 82.
Хвильовий, М.— Лист до редакції.— 1926, „Культура і Побут", № б,
ІЇІІ, ДОД- Д° „Вістей Харк.
] Хвильовий, М.— Апологети писаризму. (До проблеми культурної ревоIз)ціі),-1926, „Культура і Побут", № 9, 28/И, дод. до „Вістей", Харк.
І Хвильовий, М — Апологети писаризму. (До проблеми культурної ревожіі(продовження).— 1926, „Культура і Побут", № 10, 7/Ш, 3 м і с т: II —
Що таке мистецтво?; III — Так що ж таке, нарешті, мистецтво?
Хвильовий, М.— Апологети писаризму (До проблеми культурної ревоіюціі (продовження). 1926, „Культура і Побут", № 11, 14/ІІІ. Зміст:
IV-Просвітительство як просвітянство; V — Веселі „критерії"; VI—„КриіеріїТ наивеселіший і наш.
Хвильовий, М — Апологети писаризму (До проблеми культурної рево
люції (продовження).— 1926, „Культура і Побут", № 12, 21/111. Зміст:
VII—Розі зсгіріипі, який розчаровує; VIII — Масовізм — Московський
і Ваш; IX—Ну, так яка ж криза?
Хвильовий, М.— Апологети писаризму. (До проблеми культурної рево
люції (кінець).— 1926, „Культура і Побут", № 13, 28/Ш. Зміст: X —
Даиошпролетаріат!"; XI—Іще дайош „інтелігенцію!"; XII — Розділ передояанннй; XIII — Московські задрипанки.
Хвиля, Д. — Літературна криза. (Епіграма). — 1926, „Плужанин ,
■^-•9, ст. 17, Харк.
ч 1О.К
лвиля, Анд.— Про наші літературні справи (продовження),
"к.омУніст", № 93 (1878), 24/УІ, 3 м і с т: 1) Чи єсть особливості; 2) Боротьоа
геологічну цитадель, № 94 (1879), 24/1V; 3) Не тратьмо перспектив.
нісг"
~ ПР° наш* літературні справи (кінець).— 1926,
омі6 (- 881>’ 28/ІУ- Зміст. 4) Яка Европа? Яка Росія? 5) Дещо про
справи. ПР° наші літературні справи— 1926,
__ Вид. „ ро^
пір. 500па?РУол в 1 ' й ДРУК. В - ва „Пролетарці", Харків, 46 ст. (17 х 13,5),
20 КоП- 3 М і с т: 1) Про наші літературні спРаРиікС?те ’пакмо
^спектим^ ’ СТА8’ 3) Боротьба за ідеологічну цитадель, ст. 14, 4)
?пгаиі^ійні сппд07’ 20’
Яка Европа? Яка Росія?, ст. ЗО; 6) Дещ Р
Хвиля
7) Замість
кінця, —
ст.
46. „Комуніст
. „,К
Хвиля ВлИ\сТ;41;
—Марні
надії ворогів.
1926,
, 15/УПІ.
І8б,
— Марні надії ворогів.— 1926,

„Комуь

,

— Куди? (Замість рецензії на „Зошит перший

655

1І

! пг •
Лі

Микола
— Думки
1926,’ц^бО
ДержкопВид
X пк Перша
Друк.
ДВУ, проти
123 ст.течії.
(19 Памфлети
х 15), тир.—3000,

» ^Комуніст", № 206 (1990), 9/ХІ, Харк.

654

«

' „.-і

п
1
.'І

■

■V

І

Н; Р <

І

Ів

■
ІГІ Ш;

Ії
,іі

!

і4й

■.л

Йїї
Г( і-

ии

с. і

V;’

®міЙ

!

І
і

1

І
їіі

І

Хвиля, Андрій — 3 ким і за що боротися,— 1926, „Комуні
Г ’ 268 (2052),
20/ХІ, Харк.
/о
Хвиля А.— Марні надії ворогів. (Знову про справи
1926, ДВУ, 51 стор., 19. тир. 1500, ц. 25 коп. Зміст: Як російсйі
Могилянський сам себе вбив. Марні надії ворогів.
СЬ1
Хвиля, А,— Национальньїй вопрос на Украяне.— 1926,
ц 1 крб. Рецензія— 1926, „Комуніст", № — 14/У.
М°У’ 128
«« ст.
Хвиля, А.— Як російський" кадет Могилянський сам себе вбип
„Комуніст", № —23/У11.
•'"■1926,
Хвиля, А— Романтика Махновщини („Третя революція" в Пі
ний).— 1926, „Більшовик України", № 2 — 3.
'
"ДмогнльЧубар, В.—Про вивихи— 1926, „Вісти", № 122 (1710) з/у у
Чубар, В.— Про вивихи.— 1926, „Комуніст", № 122 (1907) 30/У$кЧубар, В.— Пленум Харьковского Окружкоми КП(б)У. (Докпап’ Ларкбаря об итогах пленума ЦК КП(б)У).— 1926, „Комуніст", № 133 (1918),Тз/ур
. ХаРКцк „Шуга"—Лист до Редакції,— 1926, „Культура і Побут" кг
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П/П, дод. до „Вістей", Харк.
’ 0 С
Шаманський, О.— Пригоди новеліста.— 1926. „Плужанин", № іп /П\
жовтень, ст. 12— 18, Харк.
' '•
Шпичка, Андрій — Шляхи втоптуєм. (Дискусії шмат перший).— їдок
„Зоря", № 15, березень, Ст. 28 — 29, Катеринослав.
. ’
Щ. С.— Партійна лінія щодо ближчих завдань у справі мистецтва —
1926, „Пролетарська Правда", № 13 (1323), 17/1. Київ.
Щупак, С.— Основні проблеми мистецтва в поглядах радянських мар
ксистів.— 1926, „Життя і Революція", № 6, черв., ст. 53 — 61.
Шупак, С.— Основні проблеми мистецтва в поглядах радянських мар
ксистів.— 1926, „Життя і Революція" № 7, липень, ст. 58 — 70, Київ.
Щупак, С.— Теоретична плутанина. (З приводу статтей т т. Ол. Досвіт
нього й О. Слісаренка у зошиті „Вапліте").—1926. „Пролетарська Правда"
№ 198 (1508), 29/VIII.
Юринець, В.— „Червоний Шлях". Громадсько - політич. і літер.-наук,
місячник № 1 —4. 1926 р.— 1926, „Більшовик України", № 1, липень,
ст. 121 — 123, Харк.
Юринець, В.— 3 нагоди нашої літературної дискусії.— 1926, „Комуніст",
№ 88 (1873), 18/ІУ, Харк.
Я.— Основні проблеми мистецтва в поглядах сучасних марксистів.
(Доповідь т. С. Щупака на зборах секції дослідження мистецтва Марксо Ленінського семінару 9 - го квітня).— 1926, „Пролетарська Правда", № 82
(1392), 11/IV, Київ.
Якубовський, Ф.— До кризи в українській художній прозі.— 1926,
„Життя і Революція", № 1, січень, ст. 40 — 48, Київ.
Якубовський, Ф.— Літературний рік. (Вечір в УАН) — 1926, „Пролетар
ська Правда", № 21 (1331), 28/1, Київ.
Яловий, М.— На правдивому шляху.— 1926, „Культура і Побут", № З,
17/1, дод. до „Вістей", Харк.
хг е Яловий, М.— Хай живе „Гарт" і „Плуг".— 1926. „Культура і Побут ,
№ 5, 30/1, додаток до „Вістей", Харк.
. .
Яловий, М,— Лист до редакції.— 1926, „Культура і Побут", № 7, П/П»
дод. до „Вістей", Харк.
ґ •< Я*Ов™> М.— Санкт - Петербурзьке халуйство — 1926. „Культура і Пооут , № 16, 18/ІУ, Харк.
~
Я*°вий> М.—Теоретична плутанина ліквідаторів. (Стаття дискусійна)
!926, „Культура і Побут", № 36, дод. до „Вістей", № 204, Харк.
,<5)
Ярема,— „Маладняк" проти „Вапліте".—1926 Плужанин", № 12
грудень, ст. 19, Харк.
’ ” 7

=1

Iі'

мшс-Одягніть окуляри.- 1927, „Бумеранг", № і, Сї> 21 __

Бехер, ^.--Пролетарська поезія— 1927, „Шляхи пролетарської літеО.
Читач> письменник, література— 1927, „Плу-Д/
стороннього— 1927, „Культура і Побут", № 42,.
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10/Х* Бумеранг. (Неперіодичний журнал памфлетів), № 1. ред.: Мих Се
Р11КО Ґео Шкурупій, Микола Бажай— 1927, Київ, 32 ст., 6000 ’пр
їк Зміст: Мих. Семенко.— Міркування про те, чим шкідливий укр наїналізм для укр. культури, або чим корисний інтернаціоналізм для неї
з-12. Ґео Шкурупій.— На відламку корабля, ст. 13 — 20; Микола БаІйН-Юдягніть окуляри, ст. 21 —26; О. Перегуда.— Охмадите, ти спиш! •
я 27 — 31. Р е ц е н з і я Б. П — 1927, „Плужанин", № 8 (23), ст. 29.
Бюро „Молодняка".— Лист до редакції.— 1927, „Комсомолець України",

№13 В(208),
Харк.
ЦК 16/1,
„Плуга",
— 1927, „Плужанин , № 9 — 10 (13 — 14), ст. 86.
♦ „Вапліте", літературно - художній журнал. Вільна академія проле
тарської літератури— 1927. (Перший рік вид.), № 1,2, 3, 4, 5. (Припинив,
існування). Рецензія Новицький, М.— 1927, „Культура і Побут", № 4.
Рецензія Д— 1927, Жури. „Гарт", № 1, ст. 139— 140. Рецензія:
Доленґо — 1927, журн. „Гарт" № 2 — 3, ст. 146 — 149. Р е ц е н з і я Д. М.—
1927, жури. „Гарт", № 4/5, ст. 133— 136.
Ваганян, В.— О национальной культуре.— 1927, Государств. издательств..
Москва. Див. 114—131. Рецензія Гірчак, Е.—1927, „Більшовик України",
Ст.— Доповідь про спілку „Плуг".— 1927, „Плужанин",.
№5, Вакуленко,
ст. 148 — 154.
—„Молодняк"
та його шляхи.— 1927. „Студент Революції", № 6,.
№ 7 ВанЗа
(22), ст.
36.

Вас.— 3 літературного життя (про „Молодняк").— 1927,
сг. 39Василенко,
— 42.
..Комуніст",
№ 7В.(2092),
Харк.другу журналу „Молодняк".— 1927, „Ко
Василенко,
— Про9/1,
книжку
Від №
літературної
муніст",
48, 27/1І. організації „Молодняк".— 1927, „Молодняк", № З,
Вірний,
Микола.
Просто по комуністичній колії майбутнього.— 1927,
березень,
СТ. -З
- 4, —
Харк.
-нова Генерація", № 1, ст. 60 — 64 (Про „Бумеранг").
„Вчера" й „Сегодня" украинской литературьі. (Доклад .Т- Юринца
5/ПРхСИСТСК0М ИНСТИТУТЄ).—1927, „Харьковский Пролетарий", № 29 (842),

Влизько, Ол—Поетові— 1927, „Літературна Газета", № 1, 21/1II, Київ.
(19іп\ еУкРа*нський з'їзд пролетарських письменників.— 1927, „Вісти , №29,

о.
хг 91
(І91ПВ926
Є7ИРсічня,
ЇНСЬ,ШХарк.
П 3"їзд пролетарських письменників.— 19г2_7, умісти
,№
П;; ’27/'-Харк. Зм і ст: 1) Доповідь зав. відділу преси ЦК КП(б) У
на уІ '!.Л1тератУРа; 2) Доповідь т. Коряка — Сучасна літературна ситуац я
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Хвиля, Андрій — 3 ким і за що боротися. 1926, „Комуніст
2°^Х ХвиляК Д.— Марні надії ворогів. (Знову про справи 1О,

Рік 1927
Слово З приводу п’-ятиріччя „Плуга".- 1927, „ПлужаІ

^°52)’

/5) ст’ 60*

1926, ДВУ,51 стор., 19. тир. 1500, ц. 25 коп. З м і с т: Як російс1^Рні)-'Могилянський сам себе вбив. Марні надії ворогів.
ІисьіОД
Хвиля Д.—Национальньїи вопрос на Украине.— 1926 гпги
ц 1 крб Рецензія- 1926, „Комуніст", № - 14/У.
’ ДВу> 128 ст
Хвиля, А — Як російський'кадет Могилянський сам себе
„Комуніст", № —23/У11.
•'" 1926,
Хвиля, А.— Романтика Махновщини („Третя революція" в пний).— 1926, „Більшовик України", № 2 — 3.
*
‘’Д^огильЧубар, В — Про вивихи.— 1926, „Вісти", № 122 (1710) з/у V
Чубар, В — Про вивихи.— 1926, „Комуніст", № 122 (1907) 30/У >РКЧубар, В.— Пленум Харьковского Окружкома КП(б)У. (Дон-Лп ХаРкбаря об итогах пленума ЦК КП(б)У).— 1926, „Комуніст", № 133 (19Ж т‘
Харк.
' 'УІ>
ЦК „Шуга"—Лист до Редакції.— 1926, „Культура і Побут" кг
П/П, дод. до „Вістей", Харк.
’
7>
Шаманський, О.—Пригоди новеліста.— 1926. „Плужанин", № іл /,оч
жовтень, ст. 12— 18, Харк.
' Ь
Шпичка, Андрій.— Шляхи втоптуєм. (Дискусії шмат перший) — їдок
„Зоря", № 15, березень, ст. 28 — 29, Катеринослав.
’
ІД. С — Партійна лінія щодо ближчих завдань у справі мистецтва 1926, „Пролетарська Правда", № 13 (1323), 17/1. Київ.
Щупак, С.— Основні проблеми мистецтва в поглядах радянських марксистів.— 1926, „Життя і Революція", № 6, черв., ст. 53 — 61.
Шупак, С.— Основні проблеми мистецтва в поглядах радянських марксистів.— 1926, „Життя і Революція" № 7, липень, ст. 58 — 70, Київ.
Щупак, С.— Теоретична плутанина. (З приводу статтей т т. Ол. Досвіт
нього й О. Слісаренка у зошиті „Вапліте").—1926. „Пролетарська Правда"
№ 198 (1508), 29/VIII.
Юринець, В.— „Червоний Шлях". Громадсько - політич. і літер.-наук,
місячник № 1 —4. 1926 р.— 1926, „Більшовик України", № 1, липень,
ст. 121 — 123, Харк.
Юринець, В.— 3 нагоди нашої літературної дискусії.— 1926, „Комуніст",
№ 88 (1873), 18/іу, Харк.
Я.— Основні проблеми мистецтва в поглядах сучасних марксистів.
(Доповідь т. С. Щупака на зборах секції дослідження мистецтва Марксо (І392)СЬП°/І°уСЄМ^НаР^ ~ Г° кв’тня)*— 1926, „Пролетарська Правда", № 82
Якубовський, Ф.— До кризи в українській художній прозі.— 1926,
„Життя і Революція", № 1, січень, ст. 40 — 48, Київ.
Якубовський, Ф.—Літературний рік. (Вечір в УАН) — 1926, „Пролетар
ська Правда", № 21 (1331), 28/1, Київ.
Яловий, М.— На правдивому шляху.— 1926, „Культура і Побут", № З,
17/1, дод. до „Вістей", Харк.
хг е
М'~~ Хай живе -Гарт" і „Плуг".— 1926. „Культура і Побут ,
№ 5, 30/1, додаток до „Вістей", Харк.
11/п
Яловии, М.— Лист до редакції.— 1926, „Культура і Побут", № 7, П/Ш
дод. до „Вістей", Харк.
бут"
■ Петербураьке халуйство.— 1926. „Культура і
іо9« Ял°вий> м'~ Теоретична плутанина ліквідаторів. (Стаття дискусійна).'926'
ПобУт",’ № Зб> ДОД- ДО „Вістей", № 204, Харк.
15)>
Ярема.—^„Маладняк проти „Вапліте".—1926, „Плужанин , № и
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д _ Нациопальньїе писатели и их организации,-1927
И .^Сять" № '> янваРь- Москва.
Йі’СІ,аЯ , Мчк’— Одягніть окуляри,— 1927, „Бумеранг", № і, ст. 21 —
і
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п йог —Пролетарська поезія.— 1927, „Шляхи пролетарської літе27 —
0. 29. проф.— Читач, письменник, література.— 1927, „Плу-А

І!|

1

НО) ст 40 — 48.
В‘ -'Лист стороннього.— 1927, „Культура і Побут", № 42,.

|ДО°; пи^панг. (Неперіодичний журнал памфлетів), № 1. Ред.: Мих. Сеґрп Шкурупій, Микола Бажай.— 1927, Київ, 32 ст., 6000 пр.,
,ейІ?’ Зміст* Мих. Семенко.— Міркування про те, чим шкідливий укр. наII-30 |ПЛ я ’укр. культури, або чим корисний інтернаціоналізм для неї,
ціонаяізм д ре0 ц]Курупій.— На відламку корабля, ст. 13 — 20; Микола Ба11,3 Плигніть окуляри, ст. 21—26; О. Перегуди.— Охмадите, ти спиш!. •
%'ІзГ Реценз і я Б. П.— 1927, „Плужанин", № 8 (23), ст. 29.
СГ”Бюро „Молодняка".— Лист до редакції.— 1927, „Комсомолець України"ь
^луга^—- 1927, „Плужанин", №9—10 (13— 14), ст. 86.
♦ Вапліте", літературно - художній журнал. Вільна академія пролстжмсої’літератури.— 1927. (Перший рік вид.), №1,2, 3, 4, 5. (Припинив;
снувХяТ р Є це н з і я Новицький, М.- 1927, „Культура і Побут", № 4.
еТенз ія Д- 1927, Жури. „Гарт", № 1, ст. 139 -140. Рецензія.
X - 1927, жури. „Гарт" № 2 - 3, ст. 146 - 149. Р е ц е н з і я Д. М.Й журн. „Гарт", № 4/5, ст. 133-136.
‘ ’ваганян В.— О национальной культуре.— 1927, Государств. издательств.,
Москва. Див.’114—131. Р е ц е н з і я Гірчак, Е.—1927, „Більшовик України ,.
№5, ст. 148 — 154.
г „Плуг".— 1927, „Плужанин",.
Вакуленко, Ст.— Доповідь про спілку
.— 1927. „Студент Революції", № 6,.
№ 7 (22), ст. 36.
Ванїа —„Молодняк" та його шляхи.- .
ст. 39 — 42.
життя (про „Молодняк").— 1927,
Василенко, Вас. — 3 літературного
„Комуніст", № 7 (2092), 9/1, Харк.
„Молодняк".— 1927, „КоВасиленко, В.— Про книжку другу журналу
„ Молодняк".— 1927, „Молодняк", № З,
муніст", № 48, 27/П.
Від літературної організації
іуністичній колії майбутнього. 1927,
березень, ст. -З — 4, Харк.
Вірний, Микола.— Просто по комЛ2 1,
і, ст.
Сі. 60
ми —
— 64
ОА (Про
х.:г3 „Бумеранг").
іЛпммпа
-Лова«іспсрація
Генерація",, №
^■-„Вчера"
й „Сегодня"
украинской
литературьі. (Доклад .т.Юринца
Г
і, .......

* —4 „Харьковский Пролетарки , № 29 (842),

І

у- І

5

& марксистском институте).—1927,
- -"і Газета", № 1,21/1II, Київ. •
ч*1. Харк.
Влизько,_
Ол.—
— 1927, ....
„Літературна
(19шГ^
иі^
“и Поетові.
°
: письменників. — 1927, „Вісти , 2 ,
"• ^український з'їзд пролетарських письменні
26 січня, Харк.
.
1й97 вісти« №21
(191
кР<аХарк
'НСІ>кий
(ипі^З^Р^поький
Пар’п ’с$
2?
- Змз'їзд
1 ст:пролетарських
0 Доповідь зав.письменників.
відділу преси ЦК КП(б) у
У т хвилі
Іва —
«а уі,
Уко
,те^атуРа”: 2)
2> ДопадІдьТ
Д°"овідь ^Коряка
Коряка —
- СУ.
СуЧаСНа
на
ЯЛї^
Автура
часнаРп™па 7
у*"
Яг!
4’.... ’.... Доповідь т. Юринця
..... - —„Психологічна
психологічна Европа
Европа .—
№ 22
(19і2ї еХкРаїнський з'їзд пролетарських письменників.письменників. 19 , ••
^МХарк.
.
1097 вісти", №23
письменників.(1913) ^Кі\аі^ський З’їзд пролетарських письменників.
»
питдння<
л 29/І, Харк. Зміст: 1) Доп. т. Коваленко.— Органіки

Сять років укр. літератури
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№ 21 (2106), 27/1, Харк. З м і с т: 1) Доповідь зав. відділу преси їв?’Лніст"
т. Хвилі — Партія й література; 2) Допов. т. Коряка-, 3) Допов. т. /о ^(6)^
Психологічна Европа".
рцнця._
"
Всеукраїнський з'їзд пролетарських письменників,— 1927, ц-Пх
№ 22 (2107), 28/1, Харк. Зм і ст: 1) Доповідь т. Селівановського— піта^н,Ст"
ситуація в Росії; 2) Доповідь т. Доленґа — Українська пролетарська •паТур,,а
3) Доповідь т. Гольдіна — Сучасна єврейська література.
кРитцКа,
Всеукраїнський з’їзд пролетарських письменників. — 1927
№ 23 (2108), 29/1. З м і с т: 1) Доп. т. Коваленка — Про організаційніХНІСт“’
2) Закінчення з’їзду; 3) Рада спілки.
~
справи;
Всеукраинский с’езд пролетарских писателеи.—1927, „Харьковский п
летарий", № 21 (834); 27/1. Зм і ст: 1) Докл. зав отд. печати ЦЦ КП(б)У т уР0’
ли — Партия и литература; 2) Докл. т. Коряка — Задачи современной укпа “
ской литературьі; 3) Докл. т. Юринца — О западно - европейской литепа™«Н“
Всеукраинский с’езд пролетарских писателеи. — 1927, „ХаоькппЛ^
Пролетарий", № 22 (835), 28/1. Зміст: 1) Доклад т. Доленґо — Залай!]
пролетарской литературной критики; 2) Доклад т. Гольдина— Еврейская
пролетарская литература на Украине; 3) Доклад т. Сулимьі — Литератупньїй
украинский язьік; 4) Докл. т. Немчинова — Проблема язьїка в Донбассе
, Всеукраїнський з’їзд пролетарських письменників,— 1927, „Молодняк"’
№ 2, лютий, ст. 91 — 94, Харк.
Всеукраїнський з’їзд пролетарських письменників,— 1927,. „Пролетар
ська Правда", № 21 (1634), 27/1, Київ. Зміст: 1) Затонський — Промова2) Доп. т. Хвилі —Партія й література; 3) Доп. т. Коряка — Литературна
ситуація на Україні.
Всеукраїнський з’їзд пролетарських письменників.— 1927, „Комсомо
лець України", № 23 (218), 29/1, Харк. З м і ст: 1) Доп. Селівановського —
Літературна ситуація в Росії, 2) Доп. Доленґа — Українська критика; 3) Доп.
Гольдіна — Сучасна єврейська література.
Всеукраїнський з’їзд пролетарських письменників.— 1927, „Життя і Ре
волюція", № 2, лютий, ст. 237 — 238, Київ.
Всеукраїнський з’їзд пролетарських письменників.— 1927, „Червоний
Шлях", № 2 (47), лютий, ст. 246.
Всеукраїнський з’їзд пролетарських письменників.— 1927, „Культура",
№ 3 — 4, березень - квітень, ст. 36 — 39, Львів.
. Всеукраїнська спілка пролетарських письменників.— 1927, „Життя і Рево
люція", № 1, січень, ст. 110, Київ.
Всеукраїнська спілка пролетарських письменників (ВУСПС).— 1927, „Мо
лодняк", № 3, березень, ст. 120.,
Всеукраїнська спілка пролетарських письменників.— 1927, „Українські
щоденні вісти", № 8 (2258), 9/1, Нью - Йорк.
ВУСПП — Деклярація Всеукр. спілки пролетарськ. письменників.—їМС
„Комуніст", № 293'(2378), 23/ХІІ.
Вухналь, Юрій.— „Марс" (літусмішка з приводу появи на літератур
ному горизонті).— 1927, „Молодняк", № 1, січень, ст. 94 — 95, Харк.
Вухналь, Юр.— Історія одного виходу.— 1927, „Молодняк", № 2, люті ,
ст. 87, Харк.
109Гх
Гадзінський, В.— Фрагменти стихії. Статті та рецензії (1921 ■ !•£ п
1927, ДВУ. Див. На безкровнім фронті, ст. 121 — 174. Р е ц е н з і я Оо І
тор.— 1927, журн. „Вапліте", № 4, ст. 226 — 229.
< /95)
Гадзінський, В.— В боротьбі за світогляд.— 1927, „Зоря", №
січень ст. 21—26, Дніпропетровськ.
/паїнсьі«>ї
„Гарт", літературно - художній та критичний журнал Всеукр
ки»
спілки пролетарських письменників (ВУСПП). (Перший рік вид.).—
’ -я
(квітень-травень), 2 — 3, 4 — 5, 6 — 7, 8. (Виходить далі). Р е « е 1 , я
Новицький, М,— 1927, „Культура і Побут", № 27, сг. ст. 2 — 4, Р е Ц *

658

Вапліте", № 3, ст. 190 — 193 Р е п ? « л •
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^городской, Я — партия и литература,- 1927, „Красний Николаев",

* ^ГІеклярація Всеукраїнської спілки пролетарських письменників—1927
Гарт",

СТ’

н •!

■■

’

^"деклярація Всеукрашської спілки пролетарських письменників— 1927,
„«..«міст", № 293 (2378), 23/Х11.
■'К0 демур, 3—Хто письменник? — 1927, „Літературна Газета" № 2 3.
державин, В. Уваги з „марксівської літературної критики". (З приводу
книжок Я. Са“5-Поети^ белетристи" та „Проти реставрації").— 1927,

^^Довгань, Кость.— Профспілчанська культробота і наші літературні
ли___ 1927, „Пролетарська Правда", № 192.
‘Поленії, М — Післяжовтиева українська література.— 1927, „Червоний
шлях", № П, ст. 154— 172.
Доленії, М.—„Вапліте" й майбутній союз пролетарських письменників
України.— 1927, „До Всеукр. з’їзду пролет. письм". Вид. Оргбюра з’їзду.
До Всеукраїнського з’їзду пролетарських письменників (Спеціяльн. вид.).—
1927,вид. організаційного бюра з’їзду, 1 - ша друк. ДВУ, тираж 20.000. Зміст:
Коряк, В.—Українізація пролетаріяту й українська література, ст. 1; МаїикіНі д _ у боротьбі за кваліфікацію, ст. 2; Микитенко, І.— 3 історії боротьби
на фронті жовтневої літератури, ст. З — 4; Доленґо, М.—„Вапліте й майбутній
союз пролетарських письменників України, ст. 4 — 5; Пилипенко, С.— „Гарт"
і „Плуг", ст. 5 — 6. Дундзіч, Ол.— „Плуг", „Молодняк" і союз пролетарських
........
іенник і робкор, ст. 7;
письменників, ст. 6 — 7; Гордієнко, К.— Пролетписьменник
їзді
Коваленко, Б.— Тези - доповіді по оргпитанню на всеукраїнському з
ч ’їзпі
пролет. письменників, ст. 7 — 8; Хроніка з’їзду.
До Оргбюра для скликання Всеукраїнського з’їзду пролетарських письменників.— 1927, „Молодняк", № 2, лютий, ст. 94, Харк.
До Оргбюро в справі скликання Всеукраїнськ. з’їзду спілки пролетар
ських письменників.— 1927, „Шляхи пролетарської літератури", ст. 5 — 6.
Д. О.—„Вапліте" та всеукраїнський з’їзд пролетарських письменників.
1927, „Комсомолець України", № 29 (224), 5/11, Харк.
До нового літературного сезону.— 1927, „Літературна .Газета' , № ІЗ.
Доповідь Л. М. Кагановича. на X з’їзді комуніст, партії (більш.) Укра'"«-І927, „Комуніст", № 271 (2356), 27/ХІ.
„
Дорошкевич, Ол— Підручник історії української літератури, вид. в - е.
„Книгоспілка". Див. ст. 270 — 271.
,,
„ .г
До справи літературного побуту.— 1927, „Літературна Газета >,
■
ДзІ.-„Обрії“ та „Віхоли",- 1927, „Літературна Газета ,№ 1,
г,/Ш, Київ.
. п .
пропетровсгаН/3а^ї/<? ІІР°летаРських письменників: Ткачук, їв. Допис із ні
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1927 ^а^ва’ 1ван-— Комсомол та справи культурного будівництва на Україні.

/

.Молодняк", № 8, ст. 59 — 67.
. ІПпях« № і
січеньап£нський> В.— Чергове завдання.— 1927, „Червоні
‘ ,

Л
І

1927 За£?нський, В.— Матеріяли до українського національного пит
\л2,ІЛЬШОВИК України", № 6, ст. 9 — 32.
„ДВУ",
96 ст
В—
Національна
проблема
на
оявдания.
—
ст-> 3.000 пр., ц. 50 к. З м і с т: Передумова...-Чергове завдання Мате-

42*
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пмодема
Р0б.
комуністів^р^-^оГдосвітній, М. Хвильовий^м
ПЯлпЄТар11а’
ЯХи -

5,— Уваги
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до сучасної критики.— 1927.

”л,тературца га.

Чергові
— 1927. 1927,
„Літепятоп,,, Газета"
г- завдання
„Літературна
Б.-плутаними
стежкамиПлутаними стежками.
— 1927, „Л^ратЙГг^
, п-ід___ <^ета_,
Б-Плутаними стежками- 1927, „Літературна Газета"’,

І<|1- шпю Б—Плутаними стежками—1927, „Літературна Газета" м, .я
І К^мо Б. Комсомольський літературний рух на Украм ’
І Ко .М цвіт", збірка комсомольськ. поезії і прози. ДВУст (П 7л’
' ВіС4С(38РГ“НСТВ° ‘ М°Л0ДНЯК- 1927’ газ‘ -’-КомсомГлець
«енників
- І92Ч
”ВГст‘мовп^олетарской
литературм
— 1927.
Изд. „Прибой"
*"
Зонин.А.у^
°сегодня украинской
пролетарскои
литературьг
,
ЛеїшнП^І- Ді
'
- вяпліте''.—1927, „Молодняк", № 4, ст. 98—99
1,2
* складі пре=Х„Її літературної газети- 1927, „Пролетарська

Поавда",
’ ’ІСне 'Оргбюро
спілки
Правда № 62
про<1675)
центральне
оргоюрт Всеукраїнської
ко_ літератур1Г
, Ст.пролетарських
34.
«сіменників.
— 1927, Ба
”Шл
ХИлпмпрози
й цвітУпорядк.
(Літературний
комсомольський
ПИСМ
кХй,
прпв?
'^і°і
Б Коваленко.
За ред. і мопе-

,Шл5'5і;=2^;сЇЇ53'лі«ра^..- ИИ, ..Літератур»

•СоЛ'--Перше десятиріччя (Утворення української радянської літе1927 Більшовик України , № 14, ст. 39 — 48
^коряк, в-'хвильовистип соціологічний еквівалент. (Лист темної лю
/ '1927 Володимир
журн.
аРт Хвильовистий
’
соціологічний еквівалент. (Лист
'^людини). (Окремі відбитки з журн. „Гарт", № 1)._ 1927, „ВУСПП",
?н?в 60 ст., 3.000 пр., Ц. 20 к.
уар\1ряк В.— Барвінковий цвіт. (Літературний комсомольський молодняк)
оиіст: 1) Дожовтнева література; 2) Жовтень у .літературі; 3) Український
іітеоатурний молодняк; 4) Комсомольські поети; 5) Комсомольська проза.—
її Барвінковий цвіт", збірка комсомольськ. поезії і прози, ДВУ, ст. 3—61.
'коряк, в.— З літературного життя (за січень).— 1927. „Комуніст", № 31

■••І

4

ш

■

Клоччя, А.—Комсомольська література.— 1927,
№ 16 — 17.
Клоччя, А.— Чотири етапи.— 1927, „Молодняк , № 10, ст. 83 —87
Книгочий.— Новий літературний союз.— 1927, „Плужанин" *м> 2 /17\’
25/1, Харк.
'
{ )г
. Книгочий.— Наївненьке „Знання"
„Знання".—
— 1927. „Плужанин",
„Плужанин" № З /ія\
10/11, Харк.
к Ь
«й-Націоналістичні
всесоюзне явище.
явище1927. „Плу*
.--------- -------- ухили -- л^^мплзпе
--- 1У^/.
жанин",
№ 6 ((21),
20/111, франка
Харк. в літдискусії 1925 - 27
ЖаИИКнц^Ц^
-О^иня
-------- _.г—.XV» ~

VIі

і

р.— 1927, „Плу

жанин",
№ б (21),
11, Харк.
>КаНИН
К0’в»
1)Б 20/1
2-Ьеол
ХоХні й організаційні
Коваленко, Б.— Ідеологічні й організаційні засади Всеукр. спілки проПАТ письменників.
.... ~ — ......
лет.
1927,. „Шляхи пролет. письм.", ст. 10 — 13.
Коваленко, Б
Б.—
— Тези - доповіді по оргпитанню на Всеукраїнському з’їзді
пролетарських письменників.— 1927, „До всеукр. з’їзду пролет. письмен.",
Вил.
їопу.
Вид. Опгбтлпд
Оргбюра зо’’їзду.
...
Коваленко, Б.— За організацію пролетарської літератури.— 1927, „Про““•ська Правда", № 13 (1626), 16/1.
летарська
. -•
Коваленко, Б.— За організацію пролетарської літератури.— 1927, „ПроСЬКЯ Ппяпгга"

КГл 1Л /іст

їли

і на
„Молод-

перехресті" Бажана — Семенка
Шкуру
няк", № 5, ст. 99 — 102. о ппИоИВ_ 1927 „Молодняк",
’
Коваленко, Б.— Перший призив. ші,
^паїніГ. 65—79,
№
^.«ольс^й^ратурний рух на
>
1927,
„Літературна Газета", № 16 —17.
__
7
літературна
, Коваленко, Б.— Перші підсумки.
>
ГазеТ
всеУ^Р
а",аИло77
(Про журн. „Гарт").
Гпппп" Глитєр - худож. ЖУРИ- пвУ)-^19^’
Коваленко, Б.—„Красное Слов (лми йРі927 года, видає Д
союза пролетар, писателей (ВСПП), К Ь
»
„Літературна Газета", № 9 — 10-

660

/2116),Коряк,
18/П, В.Харк.
—З літературного життя (за грудень).— 1927, „Комуніст",
№ 19 Коряк,
(2104), В.
25/1,
Харк. Блакитний.— 1927, „Молодняк", № 1, січень, ст.
—Василь

■■'і

73—Коряк,
76, Харк.
В.— До Всеукраїнського з’їзду пролетарських письменників.—
1927, „Пролетарська Правда", № 17 (1630), 21/1, Київ.
Коряк, В.— Всеукраїнський з’їзд пролетарських письменників (підсум
ки).—1927, „Червоний Шлях", № 2, лютий, ст. 196 — 202.
Коряк, В.— Сьогочасна українська література (доповідь у Комуністич
ному Університеті ім. Артема).— 1927, „Молодняк", №2, лютий, ст. 44 — 52,

■ жд

№ 3,Коряк,
березень,
87 — 93.
В. ст.
(З літературного
життя)—„Молодняк", „Плужанин", „Ва
пніте"; Всеукраїнський з’їзд пролетарських письменників 1927 р.— 1927,
„Культура", № 3 — 4, березень - квітень, ст. 43 — 48, Львів.
Коряк, В,—Українізація пролетаріяту й українська література.— 1927,
„До Всеукр. з’їзду пролет. письмен". Вид. Оргбюра з’їзду.
^Коряк, В.— Завдання з’їзду.— 1927, „Шляхи пролетарської літератури ,
* »Красное Слово", литературно - художественньїй журнал ВсеукраинСоюза пролетарских писателей (ВУСПП). (Перший рік вид.) — 92/,

*.®|,2» 4 і “ ’■в- (В"""ТЬ

1“

аП’ять років „Плуга"— 1927, „Зоря, № 4 — 5,
ллітр^л/ш’ Микола.~ Критика чі прокурорський допит? — 1927, „Ва

» Журн. № 5, ст.
_ і57
Журн/г^’—Література під комуністичним керівництво ,

»
партии.- 1927, „Красное

Сл°®0.“, № 2 '■ Й—Завдання’3Літературного фронту— 1927, „Комуніст ,

Ч®>-

"~^714’ дЛТ”Плуг"> ..Молодняк" і „Союз ПР,?Л раРС‘оргбюрСЬІз"”
-"
’їзду.
ків“
> «До Всеукр. з’їзду прол. письменників .Від. Р
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п г ' 1097
пітеоатуоні
Життя йнотатки.
Революція",
(З приводу
№ 5, ст. книжки
216 — 219;
В. Поліній
№6
о^’^Ульс
т°тла7иза І- Політика партії в справі української художньої ліІ^О
(З приводу Резолюції ЦК КП(б)У).-1927, „Червоний Шлях", ^^Уриі

та-ї^оди -х

144

№ 2- 1927’ „Життя і ДВОХ
Р

*УР Ла^ ^

і Рев< ~ц,я ,
ХГ о2’ пХ,па
пілтнй ст
242На
— шляхах
245, Київ.
Л
/в —
пролетарської літератури,— 1927
Лакиза, їв "й
_383 Кі1їв. [Про — 1) Шляхи пролетапс’м^? '
1927
пятупи — Всеукр’ Сп. пролетписьм. ДВУ; 2) До Всеукр. з’їзду пролет. пикм'Г'
?927 п -Вид. органів. бюра; 3) 3 літерат. життя (за січень), ст. Коряка, „Ко’
92 Ле “«.- Наші завдання.- 1927, „Шляхи пролетарської літератур,,.!;

^?3йї*'

СТ’ ^Левицький, М,- Націоналістичні ухили в КП(б)У та КПЗУ,- 1927
Більшовик України", № П, ст- 76 ~
"
Лист до редакції.
(Постанова „Вапліте
про №
виключення:
т. т. Харків
Досвіт
якого
^Хвильового
та Ялового)
„Комуніст",
63 (2148), 18/ПІ,

Літературна організація молоді в Києві (Лист).— 1927, „Молодняк"’
Мп 1‘літератур
гіпрмь ст ’Тилю^їй.-Неоклясик
97 — 98, Харк.
К
(Вірш).—1927, Молодняк/' №4,ст.9О.
» Літературна Газета", двотижневий орган Всеукраїнської Спілки
пролетарських письменників (Перший рік вид.), № 1 (21-го березня), 2, З,
Райуей/^/С.
4 6 7 8 9—
—101927,
11 12,
„Красное
13, 14, 15,
слово",
16— №1,
17, 18. (Виходить
є- 166 -167.
далі). Рец
Р ец
. 4,
ензія
Уи8— 1927, „Плужанин", № 7, ст. 62 — 64.
ЄНзія

ш і

. ч

ґ
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Іг
їм

■

/в,—Допис з Одеси. — 1927, „Шляхи пролетарської літеI Є‘'“сг. 32
Легендарна легенда про те, як ВУСПП ішов у гроб
іЛкії^^павді треба федерації,— 1927, журн. „Гарт", № 8, ст. 64у-гроб
81.
І „ІІІО.'1УП°ПР;--До з’їзду пролетарських письменників України. (Лист
Ь’ мкіігп^0’ Известия Одесского окружкоме КП(б)У, № 2138,16/1, Одеса,
і „лва)-192
літературно - мистецький та громадсько-політичний
Хо ^«як
. Місячник. Орган ЦКЛКСМУ,- 1927, (перший рік
■ хований >і<УР“а3 і 5 6-7, 8, 9, 10,11, 12(Виходить далі). Резенція
’ ^Ксіче?Ь)Білкшовш<“ Яо 1, ст. 20. Рецензія Новицький, Мик.—
Молоду? дпобут, № 1>8/і додат. до „Вістей", Харк. Рецензія
| "Культура И 10°у ’ ка-и11н’', № 1 (16), 10/1, ст. 41, Харк. Рецензія
уіііий,
ч’ооя № 1 (25)> січень, ст. 36. Дніпропетровськ. Рецен$В.- 192/’ Ж' № 2, ст. 187 - 189, Харк. Р е ц е н з і я Л. В,- 1927,
"Г_ 1927, „Вам те ,■>ст_ ю8 - 110. Р е ц е н з і я „Молодняк" .і ібйьШОВ'І1(КяРр'я' „1’0цїя‘!, № 1, Січень, ст. 111, Київ, Р е ц е н з і я В. к,,,)1 Життя и Револ ^кпаїни" X» 41, 19/П, Рецензія Лакиза, Ів,—
Й-..К°мс0“ХЄиТпІОціР К” 2, ст. 242—245. Рецензія Новіщький, М.—
Життя И Революції, 7 р е ц е „ 3 і я Тодось- 1927, „Плужанин",
й Культура і Пору ’
_ 1927 „Культура і Побут", № 13.
0(П) РеЦ/‘'3Д 7- 1927 ’журн. „Вапліте", № 3, ст. 193- 194.
"“'"Гія *С* *—1927, „Студент Революції", № 4, ст. 78-Ре ц єн згя
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■ №"-■ «• ’р ?»» з ‘ “ с»
. .Рецензія Тодось.— 1927, „Плужанин",
#11 — 12 (15— 16); ст. 89 — 90.
(Харківська центральна група).— 1927, „Молодняк", № 1,
’411Молодняк.
' '
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і, гуморест. 97, Харк. .
ок.— 1927, ’і | січень,Момот,
Ів.— Літературний комсомол.— 1927, „Молодняк", № 1, січень,
сг. 66 —67, Харк.
1927, газ.
епохи",- 1927, „Молодняк", № 5, ст. 73-77.
Момот, І.— Про „Пульс ------;
Момот Ів— Під знаком комсомолу.— ----1927, „Молодняк' , № о, стПарнас (вірш).—1927, „Молодняк", № 2, лютий
ст. 85 — 86, Харк.
о.
68-74.
Маланюк, Е.— Бур’яне поліття.— 1927, „Літературно - Науковий ВісМомот, Ів.— В тенетах словоблудства,— 1927', „Молодняк", № 11}
НИ1\Г< кн IV
п ч
сг. 80- 93.
1927, вид. „ПролеМаніфест Всеукраїнського з'їзду пролет. письмен.—1927, „Комуніст,
Момот, Іван.— Літературний комсомол (статті).— Комсомолу
(замість
№ 36, (2121), 13/ІІ, Харк.
.
1097
ярий, 94 ст., тир. 3000, ц. 45 к. Зміст: Під знаком
Маніфест Всеукраїнського з'їзду пролетарських письменників, і »
передмови). Літературний Комсомол. Пггрпя™пні будні,
„Зоря", № 2, лютий, ст. 21 — 22, Дніпропетровськ.
.
1О27
та•л .• П.
Про чпіача,
читача, ЩО
що пс
не риоутіо/.
розуміє). Яким шляхом.
и. при
>/” лтгиатг"
Маніфест Всеукраїнського з'їзду проле арських письменників.
1-шк.
маніфест
літературної ^організації^
організації „.МОЛОДЦЯшок.
Маніфест
”
_
г^ЛГазета,
раоРТЯ ‘ №
№ 16
На
великому
шляху.
—
1927,
Літературна
16 —
— 17.
17.
„Молодняк", № 3, березень, ст. 119, Харк.
.
січня
Національне питання на Україні та опозиція. — 1927, „Більшовик
Маніфест Всеукраїнського з'їзду пролетарських письменників
1927).— 1927, „Культура", № 3 — 4, березень - квітень, ст. 39 — 42,
Мни",
№сьогодня,
ю, ст. —
4—
— 10. журн. „Вапліте", № 3, ст. 131 — 140.
«дше
Маніфест Всеукраїнського з'їзду пролетарських письменників (2
Наше сьогодня.
— 1927,
1927, журн. „Вапліте", № 3, ст
Сні» пП зав()ання
—1927,
1927, „Літературна
„Літературна Газета",
1927 р.).— 1927, „Вісти", № 36 (1926), 13/П, Харк.
ів—1927,
Сіііпм„п
заадання,-—
Газета", двотижн.
двотижн. орган Всеукр.
Маніфест Всеукраїнського з'їзду пролетарських письменників.
"'яки
Пролетар.
Письмен.,
№
1,
21
/111.
Київ.
21/111.Сосюрі. (Вірш).— ,1927,
■
„
«6Т,Пролетар.
Н(ї\\°^
го автора.
авт°Ра- Володимирові
Володимирові
•журн. „Гарт", № 1, ст. 126 — 128.
п™жанин",
^відомого
Сосюрі. (Вірш).— 1927, „Плужанин ,
Машкин, Анат.— В боротьбі за кваліфікацію.— 1927, „і|ЛУ
кі Л
, /1П’ Харк
••
-----10071927,Життя
Й Революція",
*у/ін,
ларк.' організація
№ 7, ст. 39 — 42.
з’їзду
№і НА'ч
°^лНпературна
„Марс".
—
„Життя
і
Машкин, А.— У боротьбі за кваліфікацію.— 1927, „До Всеукр’ 'нень, ст. 1 її, Киїіз.
—"і гячета"
15.
пролет. письмен". Вид. Оргбюра з’їзду.
. рпат—альм/вцц товариш,— 1927, „Літературна
нової формаш/мисгецтв.^Перший^к
Машкин, Ан.—„Вапліте"— Вільна академ. пролетарок, літер -0.144,
Ч)_ і’іп^ва. Генерація'', журнал
'т-г
перці., Харк., ДВУ, 1926 р—1927, „Більшовик України", №
ст’
Ллужд 9 № 1 (Жовтень), 2, 3. (Виходить далі). Р е ц е н
Харк.
-їрпня перед
.ЛХ$ННм, ,!<
11 ~ 12 (’5 - 16), . ст. 87..“Л.,Вапніте",
"
Метеорний, Ол.-^- На шляхах розвитку „Плуга. (На обговоре
Літератури).К
ожній
Мик.
—
„Тайна
моєї
кімнати
(
Академія
Пролетарсько.
Літератур
з’їздом „Плуга").— 1927, „Плужанин", № 6 (21), 20/Ш,
еоатуРи-^
>927 '^УРНИл;-!. 1927, Вільна
. о
.
Вістей
Л
Р .
Микитенко, І.— 3 історії боротьби на фронті жовтневої лп н
н‘лХарТ
Ул^тура
і Побут"
№ 4 29/1
додат.
до 1927,
„Вістей
,
іАгггьтура
І. пооуі
Ч
“
й
Мо
’
лодаяк"
27
’
Р
"
№
З
і
„Культура
. ,
1927, „До Всеукр. з’їзду пролет. письменників", вид. Оргбюра з їзду-
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Обсерватор,- Думки про молоду белетристику (стаття).
'

1927,
№ 4, ст. 194 — 401.
Останні'партійні ОТ/лул»сгш*м
документи з <.«^^,.^.^</1
національної політики.
політики Егг-г,
У КОДУ т. т Шумського й Максим^(5)У-
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І Я0УІ/г2Ипя ЦК КП(б)У).— 1927, „Зоря , № б, ст. 21 23^ * (Постам
І оЯ пояіто^р-* ргпії в справі української художньої літеоатупм /п.
’’ ^'^па ЦК КП(б)У).- 1927, „Червоний Шлях" №Тстж'
ї
партії в справі української художньої літератури Шості:
* ^СраЦК ^П^У).- 1927, „Життя й Революція", №6,^Р42О(-4"г’
лвап°ЛІТО„°К партії в справі української художньої літератури Шостя^лпа ЦК КП(б)У).- 1927, „Плужанин", № 6, ст. 72-74 (П0СТа’
Валеріан - Про двох і про інше (Рекомендація В. ПоліщукаП°в^я Вас. Єрмілова.) — 1927, зоїрн. Молодик', видання авторів
Вал.- Стан сучасної української літератури в угрупованнях -

Ур'

*

Ц. 40 коп. Зм і с т: Лакиза, їв,— Переднє слово. Тези іШ ’°1 ст ’

виступу Максимовича на пленумі ЦК КП(б)У. Заява меншості! чп»В^Праві
КПЗУ.— Резолюція Виконкому Комінтерну.— Скрипник, щ п-Н1в
літературної дискусії.
’
1,Дсумки
Открьітие 1-го
пролетарских писателег.
„Харьк. Пролетарий", № 20 (833), 26/1, Харк.
■■—1927,
/7.— Четвертий з’їзд „Плугу".— 1927, „Плужанин", № д /кх
Перегуда, О.— Охмадите, ти спиши! — 1927, „Бумеранг" № 7’ 7з27 — 31. ‘
стПеред генеральною перевіркою.—1927, „Літературна Газета" м> іл
Перший Всеукраїнський з'їзд пролетарських письменників 1О97 !<
жанин", № 3 (18), 10/П, Харк.
‘
"Плу.
* Перший Всеукраїнський з'їзд пролетарських письменників (25
січня 1927 р.). Стенографічний звіт.— 1927. Всеукр. спілка пролет пиеик
(ВУСПП), Держ. Вид. Укр. Харк., Друк. ім. Петровського, 132 ст. Тир. іооо
ціна 1 крб.
Пилипенко, С.— Що таке „Плужанство".— 1927, „Плужанин" № ч
10/П, Харк.
1 '
Пилипенко, С — Занепадництво у наших критиків.— 1927, „Плужанин"
№ 7 (22), ст. 27.
Пилипенко, С.— Останній організаційний етап.— 1927, „Плужанин"
№ 8 (23), ст. 15—16.
Пилипенко, С.— Нова п’ятирічка.— 1927, „Плужанин", № 11 — 12
(15—16), ст. 53 — 57.
Пилипенко, С.—„Гарт" і „Плуг".— 1927, „До Всеукр. з’їзду пролет.
письм". вид. Оргбюро з’їзду.
Пилипенко, С.— П’ятиріччя „Плугу.—1927, „Культура і Побут", № 13,
Харк.
Пилипенко, С.— 1. П’ятиріччя „Плугу".— 2. „Европа чи Просвіта".—
1927, „Культура і Побут", № 14, 16/ІУ, Харк.
Питання дискусії в КПЗУ. (Резолюція Виконкому Комінтерну).— 1927,
„Комуніст", № 253 (2338), 4/ХІ.
Питання дискусії в КПЗУ. (Резолюція Виконкому Комінтерну).— 1927,
„Робітнича газета Пролетар", № 286, 4/ХІ.
Плятформа й оточення лівих.— 1927, „Нова Генерація", № 1, ст. 39 43.
Пленум ЦК спілки „Плуг”.— Привіт Всеукраїнському з’їздові проле
тарських письменників.— 1927, „Плужанин", № 2 (17), 25/1, Харк.
♦ „Плужанин”— двотижневий журнал спілки селянськ. ПИСІ’^.ИНІІК1/В1'1\
Вид. рік 3 - й.— 1927, № 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7 (22), 8 (23), 9 (5), 6 (1°); 7 (І '’
8 (12), 9 —10 (13 — 14), 11 — 12 (15 — 16). Харк. Р е ц е н з і я — 1^'> а
„Вапліте", № 2, ст. 186 — 187, Харк. Рецензія К, Г.— І927’/’Ку
№ З» 22/Ь ДОДат- до „Вістей", Харк. Реценз і я Чап , •
1927 „Зоря", № 9, ст. 31. Р е ц е н з і я А - вич, Я.- І927, ^уНр е’
№ 126, 5/УІ. Рецензія Гук.— 1927, „Культура і Побут , № •
це н з і я С — ко, І.— 1927, „Молодняк", № 1 ст. 108. Рецензія
М.— 1927, „Культура і Побут", № 34, 10/ІХ.
.
о /Постанова
Політика партії в справі української художньої літератури, і.
політбюра ЦК КП(б)У.— 1927, газ. „Комуніст", №—-ЛЗ/У.
/Поста-.
Політика партії в справі української художньої літератур
Нова політбюра ЦК КП(б)У):—]927, журн. „Гарт",
1? ст’
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1927, ,.3*7 Валеріян — Пульс епохи. Конструктивний динамізм чи войовП°^іаІгво? — І927- Держ. Вид. Укр Харків, перша друкарня ДВУ
<Ипписького, 223 ст. (20, 5 х 14), тир. 3000, ц. 1 крб. 50 к. Рецензія
ретровської^,^
Червоний Шлях", № 5, ст. 220 — 221.
№ук Вал —А все ж хуторяни... (Про альманах „Вапліте").—
, Л Ппіжанин", № 3 (18), 10/11, Харк.
№ п^тацови Вапліте": 1) Про з’їзд пролетарських письменників (Пост,
іппів 3 25/1 — 27 р.), про бюлетень оргбюро в справі скликання з’їзду
заГ‘ тписьменників (пост, президії з 23/1 — 27 р.); 3) про відношення „Вапліте"
пролетим .т0рГанізації „Всеукраїн. спілки пролетписьменників (ВУСПП),
ї Н0 ппмилії з 15/П — 27 р.); 4) про закиди „Вапліте" в ідеологічних
Кннях (пост. заг. зборів з 19/11-27 р.).-1927, журн. .„Вапліте", № 2,

П'2°По?гпанова X з’їзду КП(б)У в справі української культури,— 1927, „Нове
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* 2 ОТ), 25/1, Харк.
.< кг» 2-3 ст. 74-84.
Рецидив вчорашнього,— 1927, журн. „Гарт , М’
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Більшовик Украї ні", № 14, ст. 16 — 26.
Поиходько, А,— Культурне будівництво на Україні (за 1925/26 та
1926/27 роки). (До X з’їзду КП(б)У та XV з’їзду ВКП(б).— 1927, Вид. „Пропоталий" ПО ст., 7.000 пр., ц. 15 к.
.
доповіді
Про завдання культурного будівництва на Україні. Тези „доповіді
т. Скрипника на X з’їзді КП(б)У,-1927, „Пролетарська Правда ,№251,
^Про^парпййну політику в ділянці художньої літератури. (Резолюція
ЦК ВКП(б).— 1927, „Шляхи пролетарської літератури , ст. 65
ді.
„Молодняк",
Про злину складу редакції „Червоний Шлях .— 1927, „Молодняк,
№ 1, січень, ст. 99 — 100, Харків.
хЯПків доукарня
Про Вапліте й ваплітян що говорять...— (1927), Харісів, друкарні
тресту „Харків - друк" (бувш. вид - во „Комуніст ), 7 ст.^ Н., р^
•
Зміст: До Всеукраїнського з’їзду пролетарських письмеї
)
™ про „Вапліте". 2) Европа про „Вапліте"- із кстаи‘ Т°В'ЛХ ВР »
вивихи"; із статті т. Скрипника „До теорії боротьби «в“ “Уль^Рс®ред нащ
вісті";; 33 промови
промови тов. Петровського на Всеукр._ параді р
3 промови
ністі"
меншостей. А. Любченко: „Життя і Революція , №
р\
в- Я. Чубаря на XI конференції КП(б)У. (;’^мун!с ’гп п - Н. В. 1926а
Уривок рецензії І. М. на „Думки про течії" М.
ЛІТЄпаТури". Диспут,
Книжка XI; з рецензії на „Шляхи розвитку щасної літера ур
24» V. 1925. Київ.— Студентський Вісник, ч. 5,1926 р. р • } сіЧЄць, ст.
Редакція [Головна стаття]. 1927.— „Молодня , - ’
1"'2, Харк..
а КГп і нб). Ю/І, ст.
Редакція—На новий рік.— 1927. „Плужанин ,
~2 Й»,« п.,„ ЦК „плугу" (7 - 9М - 2’ Р >- ,ет-
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про ЦкРитиі<у
доповіддю
Скрипника
на х „Самоосвіті
з’!зді „п
' .....цтва
’чат.
на
Х?РК.
І
Зп б&
на Україні)
ХкРаїні)—
— 1927,
1927’ -Самоосвіта" ^№ іПро
’Л завдаі1„п
та «ї>0
у про підсумки українізації,-ст.
55 - то
ннн" № 6 (21), 20/1П, Харк.
- 1927,
•і кїУРнОм«?У,к-П(б)У
українізації.—
и ,
38
44.
> „Шляхи пролетап
»Пл-'УЖаСавченко, Як.— Наступ буржуазної естетики.— 1927,
материальї к X с------------езду КП(б)У
и
XV
Р’
-------------таоської літератури", ст. 14— 17.
,,ШЛяхи
.
Р Савченко Я.—Критик та письменник. (Про деякі
100
ст.,
10.000
екз.,
ц.
40
коп
ЗД
У
ВКП(б)
—
іо
27
продеНЄзДорОві
1927 Літературна Газета", №11.
. За
єдиний
революційно
- літеоатч™
січень,
26
- 28, Дніппопетппїї
НИЙг- *РОнт,- 1927
]927’
явища)."Савченко, Я.— Ю років української художньої
-, „Забой
ист.
Забойцьі"1927
і о”р0вськ
культури.^
патуона
Газета",
№
16
—
17.
1927,
„Літі
Р *Савченко, Як.— Поети й белетристи.—1927, ДВУ,
сеукРаннский ПРолЄтарий.■,
’Є190
ст.,' 3000 Пр.
ц. 1 крб. 20 коп.
...
Більше ніж документ. Перший Всрч^пописьменників. (Стенографічний звіт. Пені р'НСЬ™й з’їзд проСавченко, Я.— Проти реставрації і реко - римського мистецтва
£
ІІХ
письменників.
Літературна, Газета", № 8.
м
Вид- Укр. Харків
В - во „Маса", Київ, 102 ст., 1500 пр., ц. 75 коп. З міст:мистецтва,
Суть п — 1927,
^2. 927, „Літературна.. ...._
СуТЬ
ДВОХ
цепцій: М. Зеров у ролі „екзегетика" Хвильового й коментатора гпр^ Кон~
організація
ВУСПІТу
—
3
б
0
п
И
уг
„
:
'^Харківська °Рг<!н,за^сп^--:Л- ^оори Київської оогамію..-?
_зра греко
- рим*
- 247.
Т (47),’
ської концепції; Повчання, відповіді и запитання т. Зеровамя?
,гПпХ -246
Секретаріят
ВУСПП у,— 1927,’ "ЧеРаений Шлях",
,2д;
Мац
шановного неоклясика в таємничі країни історії; Мої фактичні
фактичні ‘^Р^ка
в!с™іу 246 - 247.
і фактичні помилки Зерова; „Наукові" методи нашого вельмишановнпг\ИЛКИ“
МГ „Соціологічний еквівалент- трьох критичних оглядів,клясика; Кілька висновків. Рецензія Биковець, Мих.— 1927 ° Л160'
- Вапліте , № *, от. ой
жаннн", № 7, ст. 66 — 67.
ч
’ »»Плу^Хвильовий, М.- „Соціологічний еквівалент" трьох критичних оглядів.Селивановский, А.— В борьбе против шовинизма. (Литератуоняо
,007 Бібліотека журн. „Вапліте , 61 ст., 5.000 пр., ц. 20 к.
туация на Украине).— 1927, „На литературном посту", № 4, ст 411 сиХвильовий, М.— Одвертий лист до Володимира Коряка.—1927, Вапліте"
Москва.
-46,
Гхурн.,
№ 5, ст. 158 — 173.
Семенко, Мих.—Міркування про те, чим шкідливий український
? П Хвиля, А.— „Ларінська русотяпська практика",— 1927, „Більшовик
ціоналізм для української культури, або чим корисний інтернаціоналізм на; України", № 11, ст. 69 — 75.
неї ж.— 1927, „Бумеранг", № 1, ст. З—12.
Для
1
' Хвиля, Андрій — Проти українського і російського націоналізму.—
[Семенко, М., Шкурупій, Ґ., Бажан, М.] — Зустріч на перехресній
ці?? „Комуніст", № 238 (2323), 18/Х; № 240 (2325), 20/Х; № 241 (2326)
станції. Розмова трьох.— 1927, зб. „Зустріч на перехресній станції"; р03.
!| Х;№ 242 (2327), 22/Х; № 243 (2328), 23/Х.
- 1
Л
мова трьох.— Вид. „Бумеранг", Київ.
Хвиля, Андрій — Проти українського і російського націоналізму.
Сенченко, /.-—Спіралі і петлі (стаття).— 1927, Жури. „Вапліте" № 4
.
(До X з’їзду КП(б)У та XV з’їзду ВКП(б).— 1927, вид. „Пролетарий", 87 ст.,
ст. 202 — 222.
’ ‘ ’
: 7.000 пр., ц. 15 к. З м і с т: Наші досягнення. Російський шовінізм. УкраїнСенченко, І.— Зачароване коло. („Літературна Газета", № 1—15).—
I ський націоналізм. Націоналістичні збочення в КП(б)У.—Націоналістичні
1927, журн. „Вапліте", № 5, ст. 183— 193.
' збочення в КПЗУ. Великодержавний російський шовінізм. Що таке теорія
Склад Всеукраїнської спілки пролетарських письменників ВУСПП,
боротьби двох культур. Теоретики російського колонізаторства. Як і в чім
що його затверджено на 1/ХІІ 27 р.— 1927, журн. „Гарт", №6-7
обвинувачує партію Зінов’їв. Ларінська русотяпська „Практика". Робота далі.
ст. 170—171.
Хвиля, Андрій.— Організатор громадської думки соціялістичної України.
Скляренко, С.— Про письменників, про книжку та про верстовий стовп.—
(Спроба
характеристики).— 1927, „Молодняк", № 5, ст. 81—87.
1927, „Літературна Газета", № 2.
Хвиля, А — Так не можна. . (До статті тов. Левицького в 11 ч. „БільСкляренко, Семен — З’їзд українських пролетарських письменників
шов. Укр." 1927 р.).— 1927, „Більшовик України", № 15, 78 — 83.
(Лист з Харкова).— 1927, „Пролетарська Правда", № 24 (1637), 30/1, Київ.
Хвиля, Анд.^- Блакитний і Чумак.— 1927, „Молодняк", № 1, січейь,
Скрипник, М.— Хвильовизм чи шумськизм?— 1927, „Більшовик
ст.77- 78, Харк.
України", № 2, лютий, ст. 26 — 39. Харк.
Хвиля Анд.,— До організації літературних сил.— 1927, „Комуніст",
Скрипник, М.— Завдання культурного будівництва на Україні. (Допо
№18(2103),
22/1, Харк.
відь на X з’їзді КП(б)У.— 1927, „Шлях Освіти", № 11, ст. 1 —32.
Хвиля, Анд.— До організації літературних сил (кінець).— 1927, „КоІ^Сярипних, Лев.— „Забой" (нарис).— 1927, „Молодняк", № 6 — 7,
: муніст/1, № 19 (2104), 25/1, Харк.
Хвиля, А.— Ясною дорогою.— 1927, „Комуніст", № — 15/У.
Смоліч, Юрій.— „Иаіиге - Могіе" у художній літературі. (Студія).—
Хвиля, Андрій.— Ясною дорогою. (Рік на літературному фронті). 1927,
1927, журн. „Вапліте", № 4, ст. 158— 177.
Держ.
Вид. України, 245 ст., 3.000 пр., ц. 70 коп. Зміст: Передмова.
Сосюра, В.— Василь Еллан — Блакитний. (Спогади).— 1927, „Молод
В^,°вн?,ш* літературні справи. Як російський кадет Могилянськии сам сеое
няк", № 12, ст. 81—83.
пптип ані надії ворогів. Куди? Романтика махновщини. З ким і за що со
Сосюра, В,—О, як прекрасно житьі (Вірш).— 1927, журн. „ГаРт‘'
тая
Блакитний і Чумак. До організації літературних сил. ОРган’за™Р
№ 1, ст. 34 —35.
в гали^КОЇ ДУМКИ соціялістичної України. Ясною дорогою. Політика партії
Сосюра, В.—Неоклясикам (Вірш).— 1927, „Літературна Газета", № Ь
УЗі українеької художньої літератури.
гочатя"
21/ІП, Київ.
№ 1» І»’— ПР° ”ген"в" та КРИТИІ<У-— 1927, »Л1теРатУРна
’
™вдання культурного будівництва на Україні.— 1927, Нар. Ком.
Осв. УСРР. 150 ст., 5.000 пр.
.
27
с ^.™рян,Хт._Ми й наші супротивники,- 1927, „Шляхи пролетар' Створено всеукраїнську спілку пролетарських письменників.
01 літератури" гт ія
оі
^Комсомолець України", № 24 (219), 30/1,—Харк. Зміст: Закритгявсе
ська Правді’ А'~ Літературні нотатки (Про „Вапліте").— 1927, „Пролетарукраїнського з’їзду пролетарських письменників.
хУпорЯн, д.^під прапором Жовтня. („Гарт", Літературно - художній

- і

;І
і
з
-І
іг І

* ?’

Vі
■І' І
■І к

•/

>1

■

\ І

і
І
'•

>

і’-'

■1

Ні і |

І

й ги

ІП
ІЛ

1й
■

л

І. *
я

667

; ІлМ

г

!
{

глі

з

К

і

4

■
І

VІ

Ь<

И;

Ь:-

і критичн. журн. Всеукр. Спілки пролетарськ. письмен., №
1927,
„ЛітераТУРХуйвт А.- ґіоясовтневаІ революційна селянська літерат.
'Ура.- - 1927,
’^'^уторян, А—Семафор у Кафе,— 1027, „Пролетарська Правда..
І/Ші (Про „Бумеранг")*
*
} № 49,
ЧерняХІвський, Т.— До психотехніки творчого процесуід^
і Революція", № 4, ст. 63 — 69.
„Життя
Четвертий з’їзд „Плугу
1927, „Червоний Шлях", я2
-8, ст.
322_ 326.
Чолка, А.— Київська група „Молодняк" (3 листа)— 1927,
„Молодняк",
№ 4, ст. 96.
.
^ ...
................
ц]. д.__ Всеукраїнським з їзд пролетарських письменників —
1927, „Найодній Учитель", № 5 (ПО), 2/11, Харків.
щ, Аі— Всеукраїнський ?’їзд пролетарських письменників -1927,
„Зоря", № 2, лютий, ст. 26 — 27. Дніпропетровськ.
Шамрай, А.— Українська література. Стйсгійй огЛяД.—і937
ДВУ,>
209 ст», ц» 1 крб. 45 коп.
Шамрай, АУкраїнська література. Стислий огляд.—1927, Вид рі/х"
Шаповал, М — Через десять років.— 1927, „Нова України", №1’6 — и
Шаманський, О.— Векселі не оплачено.— 1927, „Плужанин", Ко 11
(15 — 16), ст 79 — 84 (Про журн. „Вапліте").
и
Шкаровський, І.— До спільних лав.—1927, „Літературна Газета" № іч
Шкурупій, Ґео.— Чому ми завжди на барикадах.— 1927, „Нова ґєнр’
рація", № 2, ст. 30 — 34; ^
ШкурУпІй, ґед,— Ювілейна промова (вірш)!— 1927, „Нова Ґенеоаііія"
№ 1, ст. 18 — 21.
И
’
★Шляхи пролетарської літератури.— 1927» Всеукраїнська спілка про
летарських письменників. Київська організація; Держ. Вид. Укр., 6-а дру
карня тресту „Київ - Друк", 46 ст. (25 х 17,5), тир. 1.500, ц. 40 к., З м і с ті
1) Ле, Ів.— Наші завдання, ст. З — 4; 2). До о р г б ю р а — в справі скли
кання всеукр. з’їзду спілки пролетарських письменників, ст. 5 — б; 3) Ко
ряк, В.— Завдання з’їзду, ст. 7 — 9; 4) Коваленко, Б.— Ідеологічні,
й організаційні засади всеукраїнської спілки пролетарських письменників,
ст. 10 — 13; 5) С а в ч е н к о, Я.— Наступ буржуазної естетики, ст. 14 — 1.7;6) Хуторян, А н т. Ми й наші супротивники, ст. 18 — 21; 7) Щупа к
С.—Наше письменство та „Европа", ст. 22 — 26; 8) Б е х е р, Йог.— .
Пролетарська поезія,- ст. 27 — 29; 9) Київське о р г б ю р о.— Єди-'
ним фронтом за пролетарську літературу, ст. 30 — 31; 10) За організацію
пролетарських письменників. Допис з Дніпропетровську. — Ів. Ткачук,
ст. 32 — 33, Допис з Одеси — Ів. Микитенко.^ст. 33; 11) К. Б.-—Про
центральне оргбюро всеукр. спілки пролетарських письменників, ст. 34;
12) Про партійну полі тик у в ділянці художньої літератури..
Резолюція ЦК ВКП(б), ст. 35 — 37; 1-3) Тези ЦК КП(б)У про підсумки укра
їнізації, ст. 38 — 44; 14) 3 а я в а групи комуністів — членів „Вапліте ,
ст. 45 — 46.
Шмигельський, А.— Організація пролетарської літератури.— 1927, „На
родній Учитель", № 1 (Юб), 5/1, Харк.
Шумський, О. — Ідеологічна боротьба в українському культурному
процесі.— 1927, „Більшовик України", № 2, лютий, ст. 11—25, ХаркЩо ухвалив четвертий з’їзд „Плугу". (Резолюція з’їзду за доповідями
С. Пилипенка—„5 років Плугу" та А. Пайова — „Творчість плужан за
5 років").— 1927, „Плужанин", № б (10), ст. 74.
„
2
Щупак, С.— Письменник і оточення.—1927, „Літературна Газета , л- >
( Щупшс, С.—Проблема українського читача.— 1927, „Літературна
зета , № 5.
Щупак, С.— Найбільша перспектива. — 1927, „Літературна Газета ,
№1\%ПаК’*С ~ Новий кУльтУРний етап.— 1927, „Літературна газе. ,
і

.•
■-

Наше письменство
' <^ргат—
ури",ст.
22 - 23. та ■ Енппип" -- ‘927, „Шляхи Ііршіе.

лі С №
— Пролетарські
письменники
й ПП0Путни
пп«т. ‘«- 1927, „Ж1т.я
Чія",
3- ст- 32° - 326
’ київ■ Самійло.
— Проблема
1 №па-.
№ 6, ст.
398 — 402. національної ккчпіт.
УльтурИ._ 1927 ж
1927' ”Жиггяпитання
й Революція"
лпмеїіь, Вол.— Національне
на х’ № 12
І9> - 192
№пвіік України", № 15, ст. 48 - 57.
3 13Д1 КП(б)У._ 1927'
в українській поезії
36Занепадництво
(1649), 13/П, Київ.
0Є311-- 1927 > ..Пролетарська

- ™Н'~ ПР° РЄаЛІЗМ У МИСТЄЦТВІ-1927- Журн. „Ванліте",
І^'якубовський,
Літературна
„Ваплітр"
нум \
‘
№Ф.7—
(1620),
9/1, Київ.практика — ^
апл,те - 1927,.
„ПролеФ.—
Боротьба
за марксівськуУ л1тс
літеоатупкш
' ІйР
,097 Якубовський,
Пролетарська
Правда",
№ 255.
РатУРну критику.1 Якубовський; Ф.— „Нова Генерація". (З приводу №№ і 2 : о ІМ„
• ховтень, листопад, грудень).- 1927, „Пролетарська Правда", № 298 (19П)

і: Якубський,
Газета", № 3. Б,-До законів еволюції літератури,- 1927 Літерпа™™,
*УРна
—До еволюци літературних жанрів.
турнаЯкубський
Газета , №Б б.
г —1927
*'» ”літр
*/1,те™
Ра’
Б'~~ Б°Р0ТЬба За літеРатУРУ-~ 1927, „Літературна Газета",

— 1927, „ЛітераЯкубський, Б.— Соціологія літературних впливів.
і
І турна Газета", № 13.
Якубський, Б. — Про актуальні завданняі нашої критики.— 1927,
;
і
і
і•

„Літературна Газета", № 18.
десять років революції.—
Якубський, Б.— Українська література за
1927, журн. „Гарт", №6-7, ст. 124 — 141. ; мистецтві (про одну з розЯкубський, Б.— До „Реабілітації" форми в
в’язаних проблем літературознавства.)—1927, „Життя й Революція", № 5,
сг. 220Яченто,
— 230.М. — Сучасна баляда. (Вірш).— 1927, „Плужанин", № б (21),

1.Яшек,
ларк.М.—Боротьба за шляхи
.
і 20/Ш^Харк.
української літератури.—1927, „Знанням ,
/ішиь, <Г4. -

| №2, 20/1, ст. 25 — 26, Харк.
І

Рік 1928

^шдсппи, О.—ЛД.М
м. ,
-1928, „Критика", № 2, ст. 21—ЗО.
Василенко,Мих.
В.—До
підсумків
диспуту
^Волобуєв,
— До
проблеми
української економіки.— 1928. „БільшоБопросьі національной
і внк України"'
№ 2 — 3. политики. (Итоги пленума ЦК и ЦКК КП(б)У).
•!

Сіш/л/сої ницимпилопии

'928, Всесоюзная
„Правда", ассоциация
ЗО/ІІІ, Москва.
’
пролетарских
писателей. Перед всесоюзним сез!

яомпролетарских
’ >.Гарт“, журнал
писателей.
ВУСПП (Див. 1927 р.).— 1928, №1,2,3. (Виходи
*
♦
Г'ґIпт'^
гг Т3\7і
Ші). ”
•
письменників.— І928’
~ З^ярація Всеукраїнської спілки пролетарських
письменників.- І028’
-Зоря^’, ™
№ 1, ст. 25 — 26.
“еМяРаі,Ція Всеукраїнської
спілки
пролетарських
пссукииігісопиі є*»»/.' —
Літературна Газета",
№ 1 (19),
7/1. пролетарських письі.менників.— 1928,
Неукраїнської
'спілки
20
"
иА*іик
£.р У151
152 партії (більшовик'^сг ““-и. 3°крб
*1 —).2950лИк..
ІТ°паад
СЯ1,927, №
З ЇЗг] ком
ністичної
’ 1927 р. Стенографічний звіт,— 1928 ,ДВУ, 620 ст., ц.
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' Коваленко ,Б.—Літературні маніфести.—1928, „Шляхи розвитку укппч„
нськ.
пролетарськ. літератури". Літерат. Дискусія (1925 - 1928), інст т ’ІЇ
Ькченка, Вид. „Укр. Робітник , ст. 239 — 248.
• Ш<ВКоряк, В.— Веселий швець Максим Заноза. Другий лист темно? т»л
Мгколі Хвильовому.— 1928, „Гарт“, № 1, ст. 49 — 66.
Аини
Коряк, В.— Критика переходової доби.— 1928, „Критика", х2 і
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Коряк, В.—Літературна дискусія.—1928, „Шляхи розвитку -україна
пролетарської літератури". Літературна дискусія (1925 — 1928)
Т. Шевченка, Вид. „Український Робітник", ц. 4 крб. 50 к., ст. 7-І зо
Критика, журнал - місячник марксистської критики та бібліогпасЬії
(Перший рік видання). — 1928, № 1, 2, 3 (Виходить далі.)
‘
Кулик, Ю.— Парткерівництво літературою.— 1928, „Шляхи розвитку
українськ. пролетарськ. літератури". Літературна дискусія (1925 — 1928>
Інстит. Шевченка. Вид. „Український Робітник", ст. 337 — 338.
'
* „Красное Слово", журнал ВУСПП (див. 1927 р.).—1928, №1,2, 3.
(Виходить далі).
Лазьян, И.— Решения XV партс’езда и современная художественная
литература.— 1928, „Октябрь", № 3, ст. 245 — 258.
Ленін і культурна революція.— 1928, „Літературна Газета", № 2 (20).
* „Літературна Газета".—1928, № 1 (19), 2 (20), 3 (21), 4 (22), 5 (23),
б 24). (Виходить далі).
Література й робітничий побут.— 1928, „Літературна Газета", № З,
(21).
Лист до редакції (газ. „Комуніст", підпис: М. Куліш). — 1928, „Кому
ніст", № 10 (2394), 12/1.
“• Лист до редакції (газ. „Комуніст", підпис: Микола Хвильовий, 22/11—
28 р. Відень).—192„Комуніст", № 51 (2435) 29/П.
. Міжнародня конференція революційних і пролетарських письменників.—
1928, „Літературна Газета", № 1 (19).
Мик. Хвильовий зрікається своїх помилок. (Лист М: Хвильового до ред.
„Комуніста").— 1928, „Літературна Газета", № 5 (23).
Мотузка, М. Літературна дискусія в освітленні контр - революційного
українського табору.— 1928, „Шляхи розвитку укр. пролет. літератури".
Літдискус. (1925—1928) Інст. Т. Шевченка, Вид.„Укр. Робітник", ст. 111—112.
М. Хвильовий зрікається своїх помилок.— Лист тов. Хвильового до ре
дакції „Комуніста".— 1928, „Пролетарська Правда", № 52 (1964), 1/П.
* „Молодняк" журнал (див. 1927 р.).— 1928, № 1, 2, 3 (Виходить далі).
На передодні з'їзду.— 1928, „Літературна Газета", № 4 (22).
Наша літературна сучасність (літературний диспут у Харківському
Будинку літератури ім. Блакитного).— 1928, „Пролетарська Правда", №**
(1926), 21/П; № 49, (1961), 26/П.
П ,
Наша літературна дійсність. (Промова секретаря ЦК КП(б)У П. П.люоченка на літературному диспуті, що відбувся в Харкові 18— 21 лютого 1928 р.—
1928, „Комуніст", № 52 (2436), 1/ІІІ.
г/пМ\У
Наша литературная действительность. (Речь секретаря ЦК
П. П. Любченко на литературном диспуте, состоявшемся в Харькове 18
февраля 1928 года).— 1928, газ. „Известия", № — 6/ПІ № — 7/ПІ.
♦ „Нова Генерація", журнал (див. 1927 р.).— 1928, № 1, 2, 3 (ьих
дить далі).

І

кп(6)У.—

Літературно - художній місячник. Спілка селянських пИР

АкіТігел ж. ”"'м" р«»
^"рік .літературної Газети

1928, „Літературна Газета"2

51
(241

р
■Я

рІчіщький, Андр.— Д.о проолеми ліквідації пережитків колоШяльности
(Відповідь
99 стор., „їндукцТ
ц 35 топ
Iа, „аи
ст оналізмупередмова.
Вступ доМих.
теорії.Волооуєву).Методологія 1928.
волобуєвської
™ я економічної самостійносте України за царату. Теорія ” «У1™*

■І

^' позиція виходу України з Союзу. Що доводить „історична довідка"
пляма, пісня з чужого голосу. Зброя критики цифрами і стан
ї їііпінГДчорна
;;паїн1І в Союзі. Скільки коштує Україні членство в Союзі. Пост-скриптум
] СРСР
1Р Савченко,
Про безпринципну критику,— 1928, „Гарт", № 3, ст'

•

1
'

І
і

.

!

л

:

'і

59.
” Селивановский,
А.— На Всесоюзном с’езде пролетписателей. (1-ьій
«осква, апр.-ліай, 1928) — 1928, „Журналист", № 5 — 6, ст. 34 — 35. ’
Скрипник, М.— Наша літературна дійсність. (Доповідь і прикінцеве
слово на диспуті).— 1928, „Критика", № 2, ст. 3 — 20.
Скрипник, М.— Завдання культурного будівництва на Україні. Допо■ па X з’їзді КП(б)У.— 1928, ДВУ, 70 ст., ц. 40 к.
іцьна
Скрипник, М.— Наша літературна дійсність.— 1928, „Радянська Освіта",
С
... 1 - 14.
№ 4,■ 'Скрипник,
ст.
М— Наша літературна дійсність.— 1928,—„Шлях Освіти",
Слр**’»'.**'’? ---№2
—
3,
ст.
V
—
” Скрипник, М.XX.
— До теорії боротьби двох культур.— 1928, Держ. Вид.

Ш

"0 ст., 3000 пр., ц. 35 коп. Зміст: Крива десятиріччя радянського
України.
жовтня.—70До теорії боротьби двох культур. — 1. „Украинское наречие".—
жовтня.
— Т модифікація теорії боротьби двох культур. 3. Співвідносини двох
2. Російська
культур у державі капіталістичній і в Радянській республіці. 4. Найголовніше
питання української національної культури в сучасний момент. 5. Українська
модифікація теорії боротьби двох культур. 6. Не боротьба двох культур, а
боротьба на два фронти.— Підсумки „літературної дискусії". 1. Шляхи роз
витку української культури. 2. Своїм пролетарським шляхом. 3. Співпраця
, чи „допомога". 4. Старе й нове. 5. Крапка. Хвильовизм чи шумськизм? 1. ЛіI тературні якості чи політичні збочення. 2. Правильна лінія та загострені
формуловки. 3. Шумськизм чи хвильовизм? 4. Пролетаріят в українському
. культурному процесі. Рецензія — АН — 1928, „Звезда", № — від 19/11,

і
:

и,

ІІ

Дніпропетровськ.
Сухино - Хоменко, В.— Хвильовизм — Карамазовщина.— 1928, „Кри
хка",Текучан,
№ і, ст>
де Ще
_ 59раз про наше сьогодні (Уваги читача).
А.—

1928, „Мо-

лодняк",
81 —
Т. Ф.№
—2,
Дваст.факти.
—89.
1928, „Комуніст", № 52 (2436), 1/Ш« т
ф,~~ ПР° »Вапліте", розпечене перо і самокритику*. (
(2391)В°8/і^"01' книжки жУРналУ „Вапліте").— 1928, „Комун
>

.
7

ф-~ ПРО „Вапліте", і розпечене перо і самокритику.
прив°ду 5< ої книжки журн. „Вапліте").- 1928, „Комуніст , № 8 (2392) ю/
поийлп^к”’

А_на підйомі.- 1928, „Критика", №
В. Блакитнпгі\яхи розвитку української літератури. (Диспут у Буди У
)-~~ 1928, „Молодняк", № 2, ст. 117—120.
літературна
ш^яхи розвитку української пролетарської літератури.
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/7,’ґСХа -' Національна політика КП(б)У і завдання Ккп^Чаи(МаЙ^‘1928, газ. „Пролетарська Правда", № 75 (19^29ШІ
аші

Гя^рта" № 1 (19).
сратУрна
'
Зі’нкіеець, Карпа— білоруські тсьмжткіл в ХарковіІ928
"ПрОш
летарська Правда , № бб (1978), 18'Ш’К”,Вп.
„
// /,— Літературна сучасність. 19-8, га . „Вісти , 25/11
Коваленко, Б.— Репліка. 1928, „Літературна Газета", № 2 (?п\
Коваленко, Б.— До проблеми стилю епохи. 1928, „Літературну Газе
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І. МІНЯЛЬНО- ІСТОРИЧНІ ТА ЛІТЕРАТУРНІ
--------ФАКТОРИ
------- - .тпі
ЩО ОБУМОВЛЮВАЛИ ЛІТЕРАТУРНЕ
ЖИТТЯ
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А. Минулі часи
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та в і х и/У к р а ї н с ь к о ї
літератури
дореволюційного часу'

Українські письменники (від Котляревського) з походження
дрібномаєткового панства. Літературна діяльність не мала ши
роких перспектив, проте в соціяльно - політичних умовах того
часу вона була за національно - революційний факт.
Період нової укрлітератури до XX ст. дає багато ілюстрацій
соціяльно - економічних здвигів, але письменники того часу не
дали ідеологічно - революційних висновків в особі своїх героїв.
В масі народницькі ідеали ще живуть, проте є деякі групіровки, літературні напрямки. На цей час яскраво відзначилася
творчість 0. Кобилянської та В. Винниченка.
Наприкінці XIX ст., а особливо з початку XX ст.,^через
загальну толщу укрлітератури, літератури національної обмежености, етнографізму, народницьких ідеалів, пробиваються- нові
парості; з ними прийшли в укрлітературу нові мотиви. Відтоді
зародилася революційна доба укрлітератури. Зачали її Ів. Франко»
Л- Українка.
>,3а часів царату розвиток літератури української був усклад
нений заборонами української мови. Це спричинилося до розвитку
бойового оборонного націоналізму, до звуження виднокругів, д
ВС1Х тих вад, що є прикметні для всіх літератур ПР.ИГНО
«плебейських націй". Утворення величезної імперії, тієї „норми
вР°Дів'', і привилейоване становище російської: м?.ви?
п^Рз
РИял° великодержавному напрямкові російсько1 ил1гкртгУрЯК\
°мим презирством, з зневагою до всіх „инородцев . ( •
власн?пИЙ ТЄМП Р°ЗВИТКУ укрлітератури збеР1Р^итку й лише
боппНЄ Д0 цього часУ укрлітература не мала розв у
р Нила своє існування". (М. Скрипник).
Десять ронів укр. літератури
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аЯ революція приморозила барвінковий цвіт
)КоВїНЄ‘ українського націоналізму" (В. Коряк). бУРЖу• *Ї>ЄС“ від початку непу до 1925 р,-сталися певні.суспільні
, Пачас’ ькклясові перегрупований.
І >поі1еСЙ Т\ почалась боротьоа між двома основними соціальними
ІР знепо^ р іятом — носієм соціалізму — і непманами та курПР1 представниками нової буржуазії, за позиції еконоїуля»и"-^иЧні й культурні в нових умовах, так званого „мир1 ' ічні>
і)ґОчасу,'' я1Ні ЦЯ боротьба ускладняється національним моменНа в пжуазія поділяється по національній лінії на міську й
: * ТуТ кТпЖУазія міська —переважно російська або зросійщена.
сільську- ьур/стара з часів царату. Поруч з нею зростає нова бур• ЦебуржУ331* ська на селі й нова українська міська буржуазія.
— ^аЙй^кономіпі непу є причини для нового відживлення бурІ

пеошоГревоїюціїТзОброкУ і, лише після скинення царату’ Після
’ °Дер,
™ можливість широко розвиватися . (М. Скрипник).
Затонкий, В.- НадіонаЛьна проблема на Україні.-27, Дву.^п
’
и і8

’8, ^ЗатоВський, В-Матеріяли до українського національного питання.1

27’ "зои’А-У»^ пролетарской литературьі— 27, Изд. „Прибой..
Ленинград? див. ст.: „Сегодня украиискои пролетарской литерЦ^..;
СТ’ 'кошенко, Б,-Перший призив—27,

№ 11, ст. 65- 79; № і2,

67Мряк' В.- Перше десятиріччя. (Утворення української радянської
.
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|5 У.“ № 14, ст. 39 — 4о.

Л,ТЄРКоочк В — Сьогочасні літературні прямування,—26, „Пл", №4 — 5
Пейте’с А — Путі письменницькі.— 26, „Вапл.", зош. перш., ст. 59—76
Поліщук В.—Літературний авангард,—26, ст. 5, 6, 63 — 65.
Поліщук В.- Пульс епохи— 27, ДВУ, ст. 56 - 59, 88 - 90.
Скрипник, М—До теорії боротьби двох культур—26, ДВУ, ст. 19.
Телс_ Рос. вид.
Скрипник, М.—До теорії боротьби двох культ.— 26, >>,Ком“., № 125,
126
Скрипник М.— Підсумки літер, дискусії.— 26, „Б. У“, № 1, ст. 31—32.
Скрипник, М.— До теорії боротьби двох культур.—28, ДВУ. Див.:
До теорії боротьби двох культур.
.
Скрипник, М.— До теорії боротьби двох культур.—28, ДВУ, Див.:
Підсумки „Літературної дискусії".
.
Скрипник, М.— Наша літературна дійсність. (Доповідь і прикінцеве
слово на диспуті,—28, „Кр.“, № 2, ст. 3 — 20.
<(
Скрипник, М,— Наша літературна дійсність.— 28, Р. О. ; № 4
Скрипник, М.— Наша літературна дійсність,—28, „Ш. О. , № — з.
Хвиля Андрій — Проти українського й російського націоналізму. — 2/,

1 «а§иДві буржуазії ведуть боротьбу проти диктатури пролета-

ріЯТїі (1оотьба“ведеться буржуазією проти завоювань Жовтня
) ВИГаНайЙбпХМзуХль додаєУбуржуазї^НпоЬлінії творення укр.
Найбільше зусиль додає буржуазія по лінії творення укр.
І мови.
Ще й досі у них стоїть твердження, що українська мова є
„наречие". Така думка панує не лише серед російської буржуазії,
але й держалася в певній частині комуністичної партії (Лебедівщина). (А. Хвиля).
На цьому ґрунті зростає націоналістично - шовіністична іде
ологія в обох таборах буржуазії.
Створена ще за царату російською буржуазією російська
культура по містах мала свій вплив й на міську робітничу
клясу. За довгі роки російська міська культура зросійщила
пролетаріят. Загалом стан був такий: міська культура — роСІИСЬка, українська — селянська.
•
.
і,Жовтнева революція поставила руба справу українізації
Державного апарату й справу підтримки державою розвитку укра'НСЬКОЇкультури". (М. Скрипник).

Центральний Комітет Сіму.— Заклик—25, »Н“., № 1, ст- 1 “ 2Шамрай, *А.— Українська література. Стислии огляд.— 2/, Доу,
ст. 62, 103, 139, 140— 144, 193, 194.
.„
Щупак, Сам.— Наше письменство та „Европа —2.1, ,,шл. пр.

*' Умови народження й р„?;„ТЕу украІНСЬ№, л|тератури рев0.
люцшного часу
' Г°Ц і яльно-екон ом і ч н і й національні умови

^/іський, В.~ Лівий фронт.— 26, „Пр. Пр.", № 107.
12, 27 ^31нськи^> В-— На безкровному фронті.— 26, „С. , ст.

націй, щ^й^озвал^пи3 іт38 язала вибухові сили пригноблених
■буржуазні держави пь ”ТюрліУ народів", і заходилися творити
Українська літератипаД "ротектоРатом європейської буржуазії,
пристосувалася па „а’ Щ0 напеРеД0дні імперіалістичної війни
тала центральну палоДЄп,"°І бУр.жУазн°ї державносте радо віДивідуал істичн і Утеч і у1 директоРію тощо. Антидемократичні, інпочали
переважать особливо ™ДЄр»0Г° Енського письменства
’ °С0&ЛИВ0 за доби гетьмана". (В. Коряк).

’

27 й^ЗІНУ.ький> В—Фрагменти стихії. Статті та рецензії (1921 - 1926).П п и5’: На безкровному фронті, ст. 121 — 174.
362—364.
Н^ЧстаР°™ спору.- 26, ,Л.-Н. В.", кн. IV, ст. 358 359’^ВУ>
от. ]2^ нський, В.— Національна проблема на Укр

-^2П0НСЬКі1^ >

— Національна проблема на Україні.
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27, Д

—Матеріяли до українського національної

3^ ’ 6; ст- 9 ~ 32.
м __ 27 изд. „Прибой >
’ — У истоков пролетарской литературьі.
>
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тоій закони буржуазного суспільства тип по
н
ХЕчення національне пригніченого народу4 паралізУють

Ленинград.; див. ст.: „Сегодня украинской пролетарской литературьі„
121 —/<аганович.—Достижения н трудносте в проведений украинизации ’
Ипм “ № 127.
‘"'26,
* Коряк, В-До всеукраїнського з’їзду пролетарських письменну
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Питання
дискусії4/ХІ.
в КПЗУ. (Резолюція Виконкому
• ТЄрну) _- 27
„Ком.",
№ 253 (2338),
кому Комін
боротьби двох культ.—26, „Ком.",
125
Скрипник, М.
А/ —- До теорії
тм
126.
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М.—До теорії боротьби двох культ.— 26, ДВУ, ст. З — ц
Скрипник,
16 — 19. _____ М.— До теорії боротьби двох культур.—28, Дву пин
Скрипник,
До теорії
боротьби двох культур.
•
Хвиля, А.— До організації літературних сил.— 27, „Ком.", № і8
Хвиля, А.—Про наші літературні справи.— 26, „Ком." №- 93,
’ 94.
Хвиля, А.—Про наші літературні справи.— 26, „Пр.", ст. 18 — 20.
Хвиля, А.—Проти українського й російського націоналізму.— 27 гїп
Хвиля, А — Проти українського й російського націоналізму.— 27 ’ Пр ”
73 — 79.
’ ” »• ,
ст. Хвиля, А.—Ясною дорогою.—27, ДВУ. Див.: До організації літера
турних сил, ст. 171.
Хвиля, А.— Ясною дорогою —27, ДВУ. Див.: Про наші літературні
справи,
ст. 7.
Якубовський,
Ф—Майбутнє належить підземним річкам.—25, „Ж. і Р.“
№ 10, ст. 77, 78.
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Сучасні загальнокультурні й політичні
умови
Наша доба є переходова доба. Одні господарські форми оджиБають свій вік, а другі, нові форми, утворюються в клясових боях.
В цю добу розпочато боротьбу на культурному фронті, за
ліквідацію культури, створеної буржуазними клясами.
Боротьба ця дуже важка. На культурному фронті вона дуже
■складна.
Представники буржуазної культури мають сталий світогляд,
Життьовий досвід, зрілу клясову свідомість, загалом — культурну
перевагу.
Революційні письменники не мають політичного загартовання,
яемає в них твердого клясового й мистецького світогляду, ВОНИ
-піддаються культурним впливам дрібнобуржуазної стихії.
Отже, є протиставлення одного культурного фронту дру
гому. Це в умовах непу. Він зміцнив позиції буржуазії.
Питання культурного будівництва перебуває в складних
ціонально - політичних умовах. Великодержавні ідеї російсь
буржуазії і частини партії на Україні не втратили аі<тивности.
Національні тенденції оформлювалися в різні теорії- Хара_
ним є те, що творці тих теорій переносять на робітничо - с
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27’ "лак^а,' П^- Декілька зауваж, про наші літературні справи_
"Пр'локиза№/—5Про філософію одного
вбивства",— 26, „Пр. Пп " хг ,
--нитиппл
КПЗУ
.
(Резолюція
В
иконкому
Питання
дискусії
в
■
(Резолюшя
Виконкому
Комінтерну
Робітнича газета Пролетар",
у П0м
стерну,’ \'□ 27,
п^Апотап', №
№ 286,
286, 4/ХІ.
4/ХІ.

І

Зачатком революційної доби в українській літературі запя
Хт молода революційна письменницька Генерація.
і Це легко сталося, бо в українській літературі не було міцних
Глибоких художніх традицій від буржуазної доби, а Жовтнева
І полюція широко відкрила можливості до участи в культурному
Рквиткові мільйонним робітничо-селянським масам.
І ,»

:

Бабинський, В.— Лист стороннього.— 27, „К. і П.“, № 42 10/Хі
Гадзінський, В.— В боротьбі за світогляд.—26, „3.", № 1, ст. 21 —24.
Поленії, М.— Післяжовтнева українська література.— 27, „Ч. Ш."
II, ст. 154 — 172.
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Затонський, В.— Матеріяли до українського національного питання._
97 ,Б. У.“, №б, ст. 9 — 32.
" Затонський, В.— Національна проблема на Україні.—27, ДВУ, ст
20 — 23, 40 — 47, 6 > — 72, 75 — 80, 83 — 85.
Затонський, В — Національна проблема на Україні. (Доповідь).—26,
і „Ком.", № 156.
Затонський, В.— Національна проблема на Україні.— 26, ДВУ, ст.
17 - 26 , 40 — 43.
Зеров, М — До джерел.— 26, „Сл.", ст. 113—115.
Зеров, М.— Євразійський ренесанс і пошехонські сосни.— 25, „Ж. і Р.“,
ст. 67, 68.
Зонин, А.— У истоков пролетарской литературьі.— 27, Изд. „Прибой",
Ленинград, Див. ст.: „Сегодня украинской пролетарской литературьГ, ст.
125- 127.
Каганович.— Достижения и трудности в проведений украинизации.—
26, „Ком.“, № 127.
Клоччя, А.— Чотири етапи.— 27, „М.“, № 10.
^Коваленко, Б.— Перший призив.— 27, „М.“, № 11, ст. 65— 79; № 12,

■і

№ 12?° нюшин>

— К национальному вопросу на Украине.— 26, „Ком. ,

Лакиза, І.— Політика партії в справі української художньої
^приводу резолюції цк КП(б)У.— 27, „Ч. Ш.“, № 9 — 10, ст. 144 149,
Всеукраїнський з'їзд пролетарських письменників,
я 1927. Стенографічний звіт.— 27, ДВУ, ст. 33.
__ 27
Рпк- итання дискусії в КПЗУ. (Резолюція Виконкому Комінтерну/.
Газета Пролетар", № 286, 4/ХІ.
-рмімтєону) - 27.
■ Койдискусії в КПЗУ. (Резолюція Виконкому Квмінтер у/.
"По^ 253 (2338> 4/ХІ«
я 35-44 59-64.
Лт
В‘— пУльс епохи.—27, ДВУ, ст. 5 — 8, 35 Кп;б)у.—27.
№^14°’ — Культурно - освітні питання на X з Д
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Д° те р*1 боротьби двох культ. 26, ДВУ^ ст.д,
12б
.
—До теорії боротьби двох культ. 2В’28 ДвУ- Див,:
28,
Ло Теооії с;НіІК> М.— До теорії боротьби двох культур.
боротьби двох культур.]
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революційна боротьба не втихла, вона поибп=п ■
Тези ЦК КП(б)У про

підсумки українізації.— 27, „щл
’ ПР- Літ"

ст. 33_ 44.

Хвильовий, М.— Думки проти течії.— 26, ДВУ, ст. 59
44
Хвильовий, М.— Думки проти течії.—25. „К. і П.“,
Хвиля, А.— До організації літерат. сил.—27, „Ком.", №’1Й45’ 46.
Хвиля, А.—Про наші літературні справи.—26,' ' пп ’« ‘
2?
наші’літературні справи.
справи,—
№Т'94**
21
Хвиля,
А.—
—Проти
Про наші
—націоналізм
26, '„Ком'.'',
ЦОм'* ’ ’ №
Хвиля, А.
українського й російського
'
—
_____ ...лоТжтї'І-ТЛЛГ'Л й плг.іисьилгп натіілтлогж;^__
' 94< ""
ст. З — б.
У— 27, п
Хвиля, А.— Ясною дорогою.—27, ДВУ. Див.: До ппг, •
' Р*
’М0 °РганІзації

турних сил, ст. 172-177.

Хвиля,
А,—
—14,
Ясною
справи,
ст. 12
18. дорогою.—27, ДВУ. Див.: Поп
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«г- »• « Ч»;
фінський, В.-На оезкровному фронти-26, ,,С.'', ст, 6, 8 19 49

.

аіЦ| літерату .*

Хвиля, А.— Ларінська русотяпська практика
__ от
ст. 69-75.
н

І

Й , літературі; вій найшов свій вислів в так 30аній "

~
..Б,
у», №

X, Дл.-Література чи Літературщина? - 26, „Глоб." сТ 4 1
&ьк»й, В,-Матеріали до українського національного питання -

. к У". № б> ст- 9 —

Хуторян,
—Пожовтнева революційна селянська
п„Л. Г.
“ № 16 —А.
17.
енська літерату
Ра._ 27

Гі> затонський, В.—Національна проблема нд Україні.-27, ДВУ, ст.

Юринець;
„Б У.",
№ 15, Вол.
ст. —
48 Національне
— 57.

^^атонський, В.—Чергове завдання.—27, „Ч. Ш.“, № і.
Зонин, А.— У нстоков пролетарской литературьі.— 27, Изд. „Прибой".
Ленинград. Див- ст-: „Сегодня украинской пролетарской литературьі". ст.

питання

на

X

Оп3о’-,,ЗДІ

КП(б)у._27

Роля непу Й наступ буржуазних ідеологій
на українську літературу революційного
часу

На ґрунті непу ожили інтелігентські міщанські кола та
зміновіхівські настрої.
Ці кола впливають на радянську інтелігенцію й почасти на
деяких комуністів.
Ідеологічний анархізм тих груп став впливати на пролетарські
й селянські аванґарди літератури, маючи в своєму розпорядженні
наукову ерудицію й загальну культурність.
З ростом економічного зміцнення тих груп — росте ідеологіч
ний вплив на молоді літературні угруповання.
Наслідком цього була різноманітність клясового складу літе
ратурних сил.
Це спричинилося, з одного боку, до розвалу літорганізацій
(„Гарт"), аз другого—до утворення нових (неоклясики, „Вапліте ).
Неп відогравав в літературному житті ту ролю, що відірвав
значну частину письменницьких сил від робітничих і селянськи
мас і поставив їх обличчям до міщанства й дрібної буржуазії.
Таку ролю неп відогравав через відсутність у великої оі
шоста письменників твердого матеріялістичного світогляду»
лідного теоретичного багажу з галузі, мистецтва й взагалі Р
відсутність ясної історичної перспективи.
частина
Під тиском непу сталася певна криза ідеологічна,
письменників схибила з вірного шляху, втеряла револ
перспективи, відступила під диском буржуазної стихії.
їнсьКа, •
Буржуазія, так російська або зросійщена, як і У*Р куЛЬдбає про зміцнення своїх позицій економічних, політич
»
• турних і є ворожою диктатурі пролетаріяту. (М. Скрипн •
Із зростом елементів капіталізму зростає молода ур

12' Коряк, В.— Василь Блакитний.— 27, ,,М.“, № 1, ст. 74.
Коряк, В.—Сьогочасні літературні прямування.—26, „Пл.",’№ 4 — 5,
«11-12.
Коряк, В.—Перше десятиріччя. (Утворення української радянської
літератури).-27, „Б. У"., № 14, ст. 39 -48.
Кулик, І. Ю — Література під комуністичним керівництвом.— 27, журн.
р- №2 — 3, ст. 123 — 130.
'Лакиза, І.— Політика партії в справі української художньої літератури
(зприводу резолюції ЦК КП(б)У). — 27, „Ч- Ш.“, № 9—10, ст. 144— 153.
Маніфест Всеукраїнського з’їзду пролет. письменників.— 27, „В.“, № 1.
Маніфест Всеукраїнського з’їзду пролет. письм.— 27, „Ком", № 36.
Назадництво Гарту.— 26, ст. 5, 6.
Перший Всеукраїнський з'їзд пролетарських письменників, 25 — 28 січня
1927. Стенографічний звіт.— 27, ДВУ, ст. 19.
Поліщук, В.— Пульс епохи.— 27. ДВУ, ст. 35 — 56.
Пилипенко, С.— Літературний рік.— 26, „Пл.“, № 10.
Савченко, Як.— Поети й белетристи.— 1927, ДВУ, Див. „Занепадництво
в українській
ст.теорії
34 — боротьби
39.
Скрипник,поезії",
М.— До
двох культг— 26, „Коми ,. Ае 1^5,

126.

Скрипник, М,—До теорії боротьби двох культ.—26 ДВУ, ст. 5.
Хвильовий, М.—Думки проти течії.—26, ДВУ, ст. 18,23,24,27,35
,
Хвильовий, М.— Думки проти течії.— 25, „К. і П.", № 44 , 45, 46.
Хвиля, А.— Блакитний і Чумак.— 27, „М.“, № 1.
аймакСт і4]виля’
—Яеною дорогою,— 27, ДВУ. Див. Блакитним
У
^Іупак, С.— Письменник і оточення.— 27, „Л. Г. , № 2.
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Сучасна критика та
т а її завдання
Хап^аШа кРи™ка вступила в смугу кризи. (М‘ ХйИтвє°рдРго
і1еологіРНОЮ рисою сучасної критики є брак пєвно
чиого погляду на завдання мистецтва та лі р Уртик п0.
^нппТакого ПОГЛЯДУ не можна бути КРИТИ15ти ліТературних
Розуміти епоху. Інакше він не може з ясува.
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фактів. Особливо це потрібно, розглядаючи літературні факти
волюційної доби. Критик в даному разі и повинен сам бути рево?Є*
ціонером. (Д. Загул).
Молоде укр. письменство не дало високої вартости літепатч
них творів, які б заслуговували на серйозну критику.
1 іуР'
Ця відсутність кваліфікованого художнього об’єкту СПоии
няється до того, що сучасна критика примушена звертатися п'
минулого й аналізувати продукцію письменників минулих часіп
(М. Хвильовий).
Створення української дійсно марксистської критики За
вдання наших днів, але воно надзвичайно важке. Укр. марксист*
ська критика не має попередників, не має традицій. •
Марксистська критика може відогравати виховне значіння
коли вона буде спиратися на свою ідейну перевагу.
Наша марксистська критика за останній час не тільки не укрі
пляється на своїх ідейних позиціях, не тільки вдосконалюється"
а, навпаки, робить .кроки назад і навіть губить під собою ідейний
ґрунт. (М. Хвильовий).
Марксистська критика зможе робити опір ворожим ідеоло
гіям лише тоді, коли вона стане до ґрунтовних розвідок літератури
нової й літератури наших днів. (М. Хвильовий).
. Критикові мало мати ідеологію. Критик повинен виявити літе
ратурні факти во всій їх даності. Він має вивчати твір з боку
формальної, з боку психологічної, на базі соціологічної аналізи.
Без останньої аналізи критиці загрожує збитися на ідеалізм.
В питаннях про завдання критики центральним моментом
є питання про методу. Зокрема виникає питання про місце й
ролю формальної методи в літературній критиці й ув’язки її з ме
тодою .марксистською.
„Марксистська критика повинна бути „складовою частиною
організованої, пляномірної, об’єднаної, комуністичної, партійної
роботи".
Завдання сучасної критики складні. Критика, опрацьовуючи
на ідеологічному ґрунті за певними методологічними принципами
мистецькі факти та. літературні явища, будує з них певну систему.
(Д. Загул). ~ '
Ті факти й явища-набувають в системі певної логіки, вони
находять собі пояснення соціяльно - економічне, політичне й куль
турне. (Д. Загул).
Наша революційна доба пред’являє особливі вимоги до критики. ^Критика нашого часу повинна вміти охопити наш літер. 3' .
турний процес не лише з формально - стилістичного боку, зле
з широко - соціяльного. Критика повинна бути особливо чітко
з ідеологічного боку і з боку методологічного. (О. Дорошкевич).
Така критика потрібна й сучасному читачеві. Читач
часу не той, що був раніш, він не абстрактний: він певного п°
точногой культурного рівня,читач індивідуальний і організований

вЄ світосприймання з новою класовою основою. (О. До«оптика не виражає реакції читача на книжку. ЗнаР° сучасна
тика набирає великої ваги особливо в теперішній
ІННЯ й Р° апного боку, твориться ідеологічно витримана пролет’, КОЛИ’ з ок ппугого — стоїть-завдання про завоювання масового
ітератУР3’3
читачаповинна допомогти літературі виробити тверду ідеоКритика ‘
ю лінію. Критика має різні завдання щодо
логічну и Хоатури. Відціля неоднаковий підхід до літературхудожньої лвч' ; -зні жанри критики (критика, що обслуговує
ІФакТ!В „оитика, що обслуговує читача, наукова критика),
письменника,
виходити із справжньої художньої вартости
Критика ма він задовольняє нового сучасного читача.
іворУ й наВ„нХ жанрів критика, що обслуговує читача, має заняти
^^ЇЇЇоложення- Встановити свою диктатуру.
Вірний,
вр_ На безкровному фронті,—26, „С. , ст. 41
44.
ГадвганьКиК Профспілчанська культробота і наші літературні сили.
У „Ж.ІРЛ

По справи ’літературного п0°Уту СІ 26 ”пл“’ ’х^б,127.
Загу^ Д-'Ь-Пр°;1
0ар7аИГ3Р'прХ. літератури’.-27 Пр, Пр

І

№ 13

—- —- ~Ж,.
„л/г?,
12.
по СУчасної критики.—27, „Л.
Г. , №'п,
Л•
—
Чергові
завдання.
—
27,
„Л.
Г.
“
,
№
4.
В,-чергові
завяввв»де?
-”2’д
і, ст.
<т. 15
15-Ж
критика нерадого:
-28, „Кр.“, № 1,
— 29.
--гХВИЛЬОВИСТИЙ СОЦІОЛОГІЧНИЙ еквівалент.
лТ ”’л

Коваленко,

—’ „ВУСПП".
,г-.т-.п<<
(Лист темної людай).Коряк
—г27,
В. —Хвильовистий соціологічний еквівалент.
ЛИНИ).-27, „Г.'Ц № 1, СТ. 74 — 103.
нагоди двох номерів
Лакиза, Петро — „Вапліте" (Замість рецензії з наї
журналу).—27, „М.“, № 6 — 7, ст. 148—153.
- № 11, 14/ІН.
№ 13 28/1Г*
—„Критики й рецензенти", 1926 „К. і П.
Листи до редакції в справі літдискусії. (Робфак).— 26, „К. і П.“, №20.
№ 22 іте^агп^рно‘ громадський рух на Україні в 1925 р.— 26, „Пр. Пр ,
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Мак, О.— Про одну критику. (В порядку обговорення).

27, газ.

лянський М.— До проблеми розуміння художнього твору.—
ХУі - р^
•№299(494)-,31/ХІІ

явігжь*
.з. -

28 січредакції,— 28, „Кр.‘‘, № 1, ст..З—6.
,,
ня 1927РІг,,Й ВсеУкРаїнський з’їзд пролетарських письменник і ,
Я//тен°гРафічний звіт,-27, ДВУ, ст. 55 , 57,.60.
„ПлЛ * 7
<22>. стор 27КО’ С—Занепадництво у наших критиків.- 2/,
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на ідеологічній
плятформі
(М. Хвилкппигч
< апогляду:
„Плуг“ вважаєі
деологічну'
платфорі Ф°гРМул*

Про політику партії в галузі худож. літер.— 25, „к. і п ■*
Резолюції II - го Всеукраїнську з’їзду „Плугу".— 25, п’ ••
25.
Рецидив вчорашнього.— 27, „Г.", № 2 — 3, ст. 74 — 84
’ ■№ 3.
Савченко, Я.— Критик та письменник. (Про деякі незлого •
27, „Л. .Г" № II.
д РОВІ Явища)
.. ЦК Сім.— Про потребу літературної критики и шкідлипі^
погромів.— 25, „Н.“, № 1.
_
1ь кР^ичНих
Хвильовий, М.— Камо грядеши.— 25, „Кнг.", ст. із, 14
Хвильовий, М.—„Соціологічний еквівалент" трьох критичних.
27, Бібліотека журн. „Вапліте".
х О1'ЛЯДІВ._
Хвильовий, М.— „Соціологічний еквівалент" трьох критий»,
27,. „Впл.“, № І, ст. 80— 101.
Р
ЧН]Их Оглядів._
Хвильовий, М.—„Соціологічний еквівалент" трьох коитии».
27, „Вп.“, № 1.
•
,их ОІ'ЛЯДІВ._
Хвиля, А — На підйоми— 28, „Кр.“, № 1, ст. 11 __
Хвиля, А.— Ясною дорогою.— 27, „Ком.", № 15/у
Хвиля, А,— Ясною дорогою.— 27, ДВУ. Див.: Ясною дорогою г
Хуторян, А.— Про „геніїв" та критику.— 27, „Л г “ Хо ?Ю' Ст> 229' Шумський' О.— Ідеологічна боротьба в українському культип^
цесі.—27, „Б. У.", № 2, ст. 21 — 22.
У культУРному ПроЯковенко, Гр.— Про критиків і критику в літературі.—25
к
№17.
’
1 П.‘и
Якович, Ю.— Жовтнева критика.— 25, „К- і П.“, № 41
о Якубовський, Ф.— Боротьба за марксівську критику.— 27 По п “

ВЙЕУ-’ "(АртлХГ" ~ тюрет"ч"і ^"^2,
«Ся думку третіх, одна й друга зазнали кризу ПоичиНІ°РМаХппугу“ й „Гарту"—неоднакові. В Гарті"Ни кризи
розриві між верхами та низами і в нехтуванні з боцуч»
'Сванських керівників пролетарським молодняком; в ПлУ31"
ася криза через стих.инии кількісний зріст організаціїУщ0
гоимувало загальний мистецький зріст „Плугу"
’ Щ°
3 ‘окремий погляд мала частина гартованців. На думку пірт
г„упи, організаційні форми й методи роботи „Плугу" й Гаоту"
І застаріли. Ці організації вже нездатні виховувати дійсних письмен: И'КІВГарт" і „Плуг" прискорили диференціяцію серед попутників
На ґрунті кризи, що її переживали „Плуг" і „Гарт", видіінлася з них група письменників.
Ця група утворила нову організацію „ВАПЛІТЕ"
Головне, в колах „Гарту“ й „Плугу" виробився певний
кадр справжніх письменників.
„Вапліте", вважаючи, що „Плуг" і „Гарт" виконали свою
історично - позитивну ролю, стояла на тій думці, що їм потрібно
перетворитися в гуртки мистецької самоосвіти. (М. Яловий).
Революція висунула організацію літугруповань „Гарту" й
„Плугу". Вони відограли ролю переважно революційного чинника.
Вони були не стільки конструктивним фактором, скільки
деструктивним. Історична роля їх полягала в тому, що вони мусіли
не стільки утворювати мистецтво молодої кляси, скільки демора
лізувати табор буржуазних мистців.
Така позиція „Вапліте" дала привід противникам її вбачати
правий ухил самої організації й називати її членів „олімпійцями".

лояпЯ'?'/пПЛ“й’ Ф-~~3а л™ратурну федерацію. — 28, „Пр. Пр." № ,о

1 Якубовеький, Б.— Про актуальні завдання нашої критики.— 27, „л. г “

II. ЛІТЕРАТУРНЕ БУТТЯ
Ідеологічні плятформи л і т о р г а н і з а ц і й, ро
ля окремих організацій та боротьба поміж
них
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і
!
[І ч:
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Р УГл л УГРУП0ВаНЬ ^Є3 °б єдиуючого центру.
житті:
ролю в літературному
але невдалі °б ЄДНаТИ °Кремі ЛІТ0Рганізації були (ВУАПП, АСКК),

Ж■ 4І ’
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* 42 (160), 26/У.
Бадзінський, В.— На повороті.— 26, „3.", № 16.
-к іа
ї^дзінський, В.— На безкровному фронті.--—„С.", ст..13.27,
5
,
,,'Ч.
ш.“,
„ Доленґо, М.— Післяжовтнева українська література.-. Вид. з - е,
ст. 155 —172.
Аорощкевич,
Ол.~ Підручник історії української літ ратури

цих організацій’ р03‘
і

рідні організаційні форми ' Плугу^й Й г* * £ОрОтьби буЛ" ™°іЬ
ідеологічних плятформ
” у У й "ГаРтУ >
випливали із

■

у

.лі™»" і-те'

у одних, розходження „Плугу" й „Гарту
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Аршаруни, А.— Национальньїе писатели.— 27 „Краси, печать , № 1.
Биковець, Мих.— Дискусія на літературному фронті—25, „Зн.
е.
Л0Хі М. — Спілка селянських письменників „Плуг*.
7, „гад .

резолХїх’тастаїутах’її11 ЛІТ0рганізаЦій вказані в постановах,

криж

І

'
■

’ Бпік,, Див.
,л
Гр.— ст.
уі^ 270
же —
бу271.
ТИ? _ 26, „К. і П.“, № •14.
ст, 97^.^ Б'—Літературна організація молоді в Києв .

>

м.“, № Ь

^’янецький, Гр,— На літературному ФР“ІТІ,-,'-Л5’о
Наївненьке „Знання"
27, „Пл.
. № З,^^„пр.пр."^
13-14аленко,Б.— За організ. пролет. літератури.- - .
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Коваленко, Б —Перший призив-27, „М.",?№ 11, ст. 65 - 79, №

ст. 67 — 80. В.__ Перше
української р^
1. .
літератури).' в2!! програма літератуі и в. комплекс. українознавства.^ 2е>
К°рк,л
пп “ ,№ 12.
_.
«о Плугу".— 2/, „3. , -N2 4
5, ст. 22_ . ок
Крашаниця,
”
крашаниця,
5к£°тика”чи пр курорський допит?—27, „Впл.-(№|Куліш, Микола.
>
ст. 146 — 15'.
Завдання Літературног фронту.— 27, „Ком.”, № 294
Кулик, 1.
(2379), XII. л
Ппиг„
молодняк", і Союз Пролетарських Пис менКундзіч, Ол.—„і™У д0 Всеукр. з’їзду".
ників.-Див- 6ЮЛ.-2Г,організацій: ої кризи в укр. револ. Літературі,-25^
Лебідь, Ан. м н
Ж. і Р-“> № 3’
^пйі-пух на Україні в 1925 р.—26, „Пр Пр.“, № 32^
сил,-26, „К. і П.",
№9.
’
останній орга. ізаційний етап—27, „Пл.“, № 8 (23),
Пилипенко, С.— останні
н
т. 15 — 16.
„. п
<< _ див. бюл.— 27, „До Всеукр. З’ї у”.
ПлятформаСв7еЙРаинской УАссоциации Пролетарях Писателей,25, „ВУАПП”, ст. 181
, (7 — !).—27, „Пл.“, № .
ПпрЄинятью на’Всеукраинском Совещании Пролетписателей-

25> ’^овЛ^^ борьбе против шовинизма..—27, „На литерат.

П°ИУСІ<;, /.-Зачароване коло („Літературна газета" № 1 - 15).-27.
ЖУРНустаПвЛ’“всїукраинской Ассоциации гіролетписателей ”-25, „ВУАПП ,
СТ‘ ^Хвильовий, М.— Про сатану.- — 25^- *£•

№ 20.

'література? стислий'огляд.- 27, Вид. „Рух’ ,
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(193,ЯлХ;. М—До об’єднання АСКК з Гартом-25, „К. . П. , № 16.

Криза в літературному житті
(Причини ідеологічних та організаційних заколотів)

Літдискусія формально почалася 30-го квітня 1925 р. статтею-ч
Яковенка Гр. „Про критиків і критику в літературі “. (1925, „Куль
тура й Побут", № 17).
По суті літдискусію підготовлювалося складним процесо
в літературному житті за попередні роки. (1923 — 1925).
Протягом цього часу явно виявилися ідеологічні розходже
так внутрі кожної з літорганізацій, як і поміж ними, нестійкі _
організаційних форм, різноманітність соціяльного складу
організацій.
684

8стаН’урНої продукції- Загальна криза.

уд жньої вартости
-

««-*«■

,іас’яку саме кризу переживає укр. література?
Є думка, що в цілому в укрлітературі кризи нема є кпи,
.„логічна У Деяких письменників. (С. Пилипенко).
Криза
Причини
такої
кризи
в
загублених
перспективах
революційного
|ДЄІ причи:
■ революційного будівництва ’, а це, як наслідок соціальної
длежности й соціяльного оточення письменників. (С Пили-

І-

^.1^на-

піІЄНКЄ думка,

що українська література в цілому переживає кризу
ідеологічну; ДРУГ* заперечують і вбачають кризу лише творчосте(- прибічники тієї думки, що є криза внутрі самих організацій’
„я такі, на думку яких, є криза, але криза не занепаду, а криза
посту (економічного й культурного).
н Це загальне явище викликано складністю господарських
форм в радреспубліках, що почалося з непом.
’ Все це вимагало зміни організаційних форм і метод, роботи
революційних літературних організацій.
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Коваленко, Б,—За оргаиіз. пролет. літератури.—27, „Пр. Пр.", № 13.
Літературно -- громадський
рух на Україні в 1925 р.— 26, „Пр- Пр.‘\
Літературно
громадський рух
№ 32.
„Пл.
Об’єднана резолюція.• — 25,
““, № 5.
тс
п„ <
Об’єднана резолюція.— 26,
,,Пл.
“, № 4 — 5.
агГтаціїдо'пропаганди,№ 7>
Пилипенко, С.— Від і/
—’/7 ”л
Пл.“. № 4.
Пилипенко, в.— Проблема організ. літерат..'сил— 26,’„К- і П.”,№9.
Пилипенко, С.— Проблема організ. літерат.
М=:
О.- криза'
Української літеоаі
літера^-26.
‘ П’ ’ № '
....... .. Л
Ї-Г»лілоо ЧПГПЛЇМГККОЇ
Хвильовий, М.
М—
Хвильовий,
— Апологети писаризму. 26, -,К- . п > № ,0
Хвильовий
,М,—
— Апологети писаризму. 26, „К. п
№
Хвильовий ,М.
Хвильовий, М
„> ст 3
Хвильовий,
М.—
— Апологети писаризму— ^ Ж•
Хвиля, А—Про наші літературні справи. 26,
Р
5
Центральн. Колі. „Сіму".— Заклик.
... — „
3
Яловий, М — На правдив. шляху— 20, „їх-

Г
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А. Літорганізації

„п луг"
„Плуг- засновано р. 1922. ЗгіИ"» С™£У'
”"''УІ'У..
лрацюють переважно серед селян і для ,
1 „статуту •
§ 1
Мету організації '-ПпУгУ''Зівати розпорошених досі селян..Сшлка „Плуг" має на меті об єДнУва™р- т тісного союзу ревоІ ських письменників, що, Ґрунтуючися
ом 3 останнім до
і люційного селянства з пролетаріятом, ДУ
рять ці думки сер Д
утворення НОВОЇ СОЦІЯЛІСТИЧНОЇ культур ,—альНОСТЄЙ"'«лянських мас України без ріжниці нацюи
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установка літературної роботи
• 3 иЬ0Г° РиГв°АПлуПг?'Н
Плугу" являється: - ' пИсьменників, ЧЛ я »
плятформи „ УшеннИ!<ів на шлях і
одним.З пунк . ( селянських пис
ті селяиських
1_П0ВІ. ЛЬНИЙ
' перевід молодих кадрів.
ШЛЯХ
Чролезбавляю
1^ конечної ~
-----впливу
^ноК-миХЛьких образів,
ЦІЄЇ
передумови
ліїера.
/ на
СЄЛЯ?деологічні й художні моменти, на яких „Плуг" ,
вперше Почав існувати, виложені в „Плятформі „ідеолопчній Іі художній
спілки. селянських письменників „Плуї .
Письменники - плужани беруть собі сюжети з гущавини
селянського життя й шукають відповідної форми.
Основним завданням „Плуг" ставить собі створити
с.«урити широкі
картини, твори зі всебічно розробленим сюжетом, головним, чином
із життя революційного селянства .
’
Це завдання „Плуг" зберігає й надалі.
„Плуг" виріс у всеукраїнську організацію з численними фі
ліями, студіями та гуртками, з сотнями членів.
За той характер і розмах роботи, що „їх вів „Плуг", роботу
його було охарактеризовано „масовізмом" і „просвітянством".
Надзвичайний зріст спілки й загроза перетворитися на куль
турно - освітню організацію викликає необхідність переглянути
й змінити статут „Плугу". Другий Всеукраїнський з’їзд „Плугу"
'зробив відповідні зміни.
Зміни торкнулися організаційної частини статуту, що усклад
нило прийом нових членів.
На дальших з’їздах „Плугу" вносяться нові деякі зміни й
корективи до організаційних моментів і літературно - лябораторнбї роботи. Ці моменти відбилися в постановах з’їздів.
Літературні організації виникають і падають. „Плуг" про
довжує своє існування й залишається на своїх позиціях.
Протягом п’ятиріччя свого існування „Плуг" виявив свою
життєздатність, як культурно - громадська організація.
За 5 років існування з лав „Плугу" вийшло багато револю
ційних письменників.
Історичну ролю „Плугу" перспективно накреслено в ст. Ме
теорного, Ол. (На шляхах розвитку „Плугу").
Ролю „Плугу" оцінено в постановах ЦК КП(б)У
А. В.— Третій Всеукраїнський.з’їзд „Плугу".— 26, „Ж- ' р- >•
А - ий, А.— Другий Всеукраїнський з’їзд спілки селянських цисьм
ників „Плуг"—25, „Ж. і Р.", №4.
і
. п "
Бик, М.— У спілці селянських письменників „Плуг".— 26, „К- <

№ 3.

.

13

Биковець, Мцх.— Дискусія на літературному, фронті.— 25, ..Зн. ,
Биковець, М — До Всеукраїнського з’їзду „Плуг".— „Ком- » № 76.
Биковець, М.— Слово до наших читачів.— 26, „Пл.", № З. Божко, С.— Хто ж такі плужани? —^26,- „Пл.“, № ЮВ ЦК „Плугу",— .27, „Пл.", № :9 — 10 (13—.14), ст 86.

6.86

вмленк0’

Ст

Доповідь про спілку „Плуг".— 27

’ ’’

1

Пп ««

■ І

’ № 7 (22),

! І

36.
молодняк" та його шляхи—27, „С. Р.“,
,
" ^■7и'«>-НОЛ,1о,Хст 86 88СШЛ1<И СЄЛЯІ“
; № б, ст. 39-^42.
Р о. , №
СТ‘ ™
.
•письменників
^ог".^'25, І?) В — На безкровному фронті—26, „С."
.М^зінськ»»’
’
,.^20, 47‘ пленум НК „Плугу".—25, „Ж. і Р.", № щ. ст- 5-8, Ц,.
4 Д- Г'^ Ртапи літературних дискусій на Україні—26,
Длл — Післяжовтнева українська література— 27,•»3- > № 15»
Долспї°'.
> -Ч. ш."„
ц,стлітературного сезону.—27, „Л. Г.“, № із.
До нового
Літературний рух на Україні в
ЗЛо'з’. ст.'бї-бЗ.
.
.
1914 Р-— 25,
і
р
'
’
и
Ол
Підручник
історії
української
літератури
І > Дороиікевич, Ол.літератури. Вид. 3-є,

дї

і

ц
ц

1

. .... -

2б’ ’^ДрУги11 Всеукраїнський з їзд спілки селянських письменників Плуг" —
3'■ № 4, ст. 27 — 2о.
•
'Епік, Гр.— Всесоюзна конфер. пролетписьм. і „Плуг".—25 Пл "

і а -ЙЛ‘іїї
№ І

'Зонин, А.— У истоков нролетарской литературьі—27, Изд. „Прибой"
Ленинград- Див. ст.: „Сеюдня украинской пролетарской литературьі", ст**
«ло |34.

' /(. Г.— III плужаиський з’їзд.— 26, „К. і П.", № 14.
Кам'янецький, Гр.— На літературному фронті—25, „С. Р.“, № 4.
Книгочий.— Поразка чи перемога „Плугу".—26, „Пл.", № 11.
Коваленко, Б.— За
організацію
пролетарської літератури. — 27.,
Пр. Пр-“> № 13.
Коваленко, Б.—Ідеологічні й організац. засади Всеукр. спілки'прол»
письм.—27, „Шл. пр. лит.".
Коваленко, Б.— Десять років пролетарської літератури.— 27, „Я. Г."»
№ 16- 17.
, Коваленко, Б.— Літературні маніфести.—28, ..Шляхи розвитку украінськ. пролетарям. літератури' . Літерат. дискусія (1925 — 1928)..,, Укр.
Роб.“, ст. 245 — 247).
Коряк, В.— Веселий швець Максим Заноза. Другий, лист темної людини
Миколі Хвильовому.— 28, „Г.“, № 1, ст. 57.
Коряк, В.— Перше десятиріччя. (Утворення української радянської лі
тератури).—27, „Б. У._", № 14, ст. 39 — 48.
Коряк, В.— 3 літерат. життя.— 27, „Ком.“, № 19.
Коряк, В.— 3 літературного життя.-—27, „Ком.“, № 31.
Коряк, В.— Калиновий міст.— 25. „В.", № 255.
((
.
Коряк, В. (З літерат. життя). „Плужанин".— 27, „К. , №
>
ст. 45.
іг
«
Коряк, В. — Сьогочасна українська література. — 27, „М. , № >

Коряк, В.— Літературна дискусія.— 28, „Шляхи
Рейтарської літератури". Літературна дискусія (1925

), »

к

Р--

’

2^
Крашаниця, А.—П’ять років „Плугу".— 27, „3. , № 4 —-5, ст.
Лебідь, А.— „Плужанин", № 3.— 26, .,Ж. і р- , №2
№ - — 3. пр.“, № 32.
Літерат,- громадськ. рух на Україні в 1925
1925 р.
р.— 2о,
А , „ир.
>• 1- >-гПліґ
««,
б.
Метеорний, Ол.— На шляхах розвитку „Плугу".
„Плуїу •—у27, „Пл.
27, „Изв.“>
^21^ад™?нко, /.— До з’їзду пролетарських письм.
письм. Укр.Укр.
1

СТ 66 • ^6 •

Момптп
исРІПУрнии котімліи;.
,
М°мот, \І.— •'*
Літературний
комсомол.— лі,
27, „М."
Л , -N^1,
дНр .СТлітературний

Ко
«сомолМот
(4’ 4о~
Літературний комсомол.
комсомол.—
—<27,, „Пр.“, Див-^с(\и°
—Літературний
Сп%5*М2.
Ол’ А
42.
є пана резолюція.— 25, „Пл.“, № 5.
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Об'єднана
з'їзду „Плузі
„Плугу".
— 26, „п
„Пл
хг 4 — $
Огневик, Т.резолюція
— У кам3-го
’янецькому
”.—
р ‘" > П
№
„Плузі".
—25,
25,
„Пр.,
п "■■ 'Хг’Огнев.ік — У кам'янецькому „Плузі
”
.
—
25.
,
”
"
Пгу
. ~
• „Пр. Пр/-,№ ^186.
І8б
19/УІП.
П.— Четвертий з’їзд „Плугу".— 27, „Пл.", № 9 (5) СТ.
- -73.
П. В.—Плуг у Вінниці (Поділля).—25, „Пр. Пр." х2
і
8/Уп.
Панів, А.— Наша літературна продукція.— 26, „Пл
14.
5.
Перед генеральною перевіркою.— 27,, ..„Л. Т.",і №
№14.
-------- г..«.
--------------------. "перший ''Всеукраїнський
з'їзд ППГ1
првлетарсьюіх
письменників, 25 _ 2я
січня, №р.
1927 р. Стенографічним звіт.— 27 ДОУ, ??_8 ~ ї,^,
98, 99, Юі ~Л28,
8’
. Підготовка до 3 - го Всеукр. з їзду „Плуг . гб, „Пл
№ і
’ 2П^ипенко, С.
Спаґайди,- 25, „Пл.
,',Пл .
Пилипенко,
— Від агітації до пр паґанди.
№ 4
Пилипенко, С.-Від літдискусії до творчої праці.—26, „Пл.“‘ м ч
Пилипенко, С.— „Врачу исцел. сам. — 26, „Ком. , № 101.
Пилипенко, С,— Останній організаційний етап.—27, „Пл.“, № 8 (23)
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організації
Иі,й-її""
р°"”-27’дву •*«.*_
№<«'їп—
"‘"«'ур-

II -

селянська

Нк,,Плугу"; Л><ст доредакції.- 26, „К. ,• п ■■
і ііінгпрольнаіІ,/^м‘,,^ІМУ • Заклик.— 25 й ’<
?•
1 ИІімргі,
ицпвертийАз'їзд
„Плугу література.^
27, „ч. ці “ 27 ° 1~~ >8№
1 ’з22
ст л1132й
~ Українська
> ст.
-НаШ1 літерат. Угрупов^’Д;^". ст.

Iі1 Л ухвалив четвертий з’їзд „Плугу" грР

ПППТТІ

С.-^- „Гарт" і „Плуг".— Див. бюл. 27 „До В еукр. з’їзду"
С.— Знов за єдиний революційний фронт.— 26, „Пл" №19*
С.— Культурна сила.— 26, „К. і П. , № 15.
С.— Літературний рік.—26, „Пл.“, № 10.
С.—Проблема організ. літерат. сил.— 26. „Ц. і п." № 8
С — Свідома провокація чи несвідома дуріст .— 26, ’ Пл
№ 1.
» • ,
Пилипенко, С:— Як на правдивому шляху спотикають я.— 6, „К. і П "
Ле 5.
Пилипенко, С.— П’ятиріччя „Плугу".—27, „К. і П.‘‘, № із.
Пилипенко, С.—Що та е „Плужанство".— 27, „Пл"., № 3.
Плятформа ідеологічна й художня спілки селянських письменників
„Плуг".— 1924, „Плуг", літературний альманах, збірн. перший. ДВУ, ст
212 — 215.
Плужанин —Ювілей ка:еринослав. „Плугу".— 25, „3.", № 6, ст. 26.
Поліщук, В.— Літературний авангард.— 26, ст. 26, 27.
Постанови Політбюра ЦК КП(б)У про українські художні угрупо
вання.— 25, „Пл.“, № 3.
Редакція (Головна ст.).— 27, „М.", № 1.
Редакція — На новий рік.— 27, „Пл.", № 1.
Редакція — Про неуцт;о й неукі .— 25, „Пл." № 3.
Резолюції П всеукраїнського з’їзду „Плугу".— 25, „Пл.", № 3.
Сенченко, /.— На нові рейки.— 26, „Пл.", № 6.
Статут спі ки селянських письменників „Плуг".— 1924, „Плуг".
Літературний альманах. Збірн. перший, ДВУ, ст.-2 6 — 218.
Сулима, М.— Із лексики збі/ника третього „Плуг".— 27, „Пл.“, № б.
ст. 56 — 60.
Текучан, А.— Ще раз про наше сьогодні (Уваги читача).— 28, „М. ,
■№ 2, ст. 89.
Ткачук, /.— За єдиний ре олюційно - літерат. фронт.— 27, „3.",№ Б
ст. 27.
3-й всеукр. з'їзд „Плугу".—26, „Пл.", №4 — 5.
_
Хвильовий,М.—Про демагогічн. водичку або спр. адр. укр. воронщини.
25, „К. і П.", № 23.
Хвильовий, М,— Думки проти течії.—25, „К. і П.А, № 44, 45, 40.
Хвильовий, М.— Камо грядеши? — 25, „Кнг.", ст. 57.
Хвильовий, М.— Апологети пи аризму.— 26, „К. і П.“, •№
Хвильовий^ М_,— Апол гети писаризму.— 26, „К. і П.", •№
Хвильовий, М.— Думки проти течії.— 26, ДВУ, ст. 22, 71 — 77Хвиля, А.— Про наші літературні справи.— 26, „Ком.", №
44,
' Хвиля, А.— Про наші літературні справи.-г- 26, „Пр/‘, ст. З, із» »
Пилипенко,
Пилипенко,
Пилипенко,
Пилипенко,
Пилипенко,
Пилипенко,

<іЛ

Ііі і II

л

Пилипенко, С.— Нова п’ятирічка.—27, „Пл.“, № 11— 12 (15___16)

Шя
<

1

> № 19.
Наші літературні
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[•міпенка
роківст.
Плугу"
Тгіп?ЛЮЦІЯПлуж
з’їзду
за доповіде
(І їй." № „5
6 (10),
74. та А. Пакова -Творчють
«У за
Г ‘щупак, С.— Зауваження щодо тепеоіп,,,^Років"),—
ст С.
60—-На
62.літерат. теми,— 95ЄПЄр,Шнь
9 Щупак,
п п оі“ чситуаціт.^25
Р* >
| Юринець, В.—З нагоди нашої літеоат
’№245.
Яблуненко — В Київ — Плузі.— 95 Р £ ,?искусії.— 26, Ком.",
г;
Яловий, М.—Лист до редакції.-, 2б ” и ’
Р9 (^24)," ю7уі ’ №’ 88.
—

І4

І

^4
правдивому шляху-Л '
’ № 7.
’
Яшии, М,— Теоретична плутав ліЧіпа™”■ ' 1 П-"> № З
1;і „яші, М- Хай живе „Гарт" і Л.Пл*Дг^°• Р,В
- Ж
і П.",
— -,7
гб, 26„к.
і п.",
№ № л36°-

•{?
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„Г а р т"
,Гарт"— спілка
пролетарських
письменників.
Організація
„і«уі
—-------, __
____________
_
йго припадає на початок 1923 року.
....
І Згодом до його приєдналися робітники інших ділянок
шецтва. Всі об’єднані були в єдину організацію, з єдиною ідео: мою платформою, з одною метою створення комуністичної
; іультури.
; «Гарт по своєму складові був „перистий". Більшість членів
, вла до організації з певними творчими індивідуальними ри1 Я зі своїм до певної міри встановленим стилем.
9/1 гартованського статуту так визначено завдання його:
«нник?1Лу ”Гарт“ має на мет* об’єднати пролетарських, пись\аіні? (також діячів театральної, художньої, музичпРагнУть до створення єдиної інтернаціональної
^ар ™ої Куль™’ користуючись українською мовою, як
горювали таоРчости> поширення комуністичної ідеології та пере‘ Дневі* <ржУааної міщанської власницької ідеології".
* гОг° студій нрТу<< бУЛ0 широко відкрито лавам, що йшли до
^цтва з/Вони принесли з собою примітивне розуміння письменЙУКования ^ТЬ ,письменницької науки, школи, молодь вимагала
якої шлиСВ0ЄІ писанини. Суспільству подавалося таку творчість,
Запаю^10 й рилися мистецькі критерії (Досвітній).
' 3абила1Ла гРаіФоманія й невігластво. Частина члені „ Р
У
Л^РОзвад.
аЛТ- 3 цього почався розклад серед гартованців,
і
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”ГаРсТУ™м(ка Основною причиною розпаду „Гарту” була
Є яДУХорїдність літературного авангарду, що ввійшов"до
кляеова Р^^орідність була причиною організаційної нестій” гТ Гарту" ідеологічних хитань його (Гадзінський).
«ос™ .Гарту > Д
своє існування р. 1925.
Мкие Гарту" на літературному фронті й його
ролю вказано
в постановах ЦК КП(б)У.
Б. Я.—В „Київ — Гарту".—25, „Пр. Пр.“, № 161 (1172),• 17/Уц.
Биковець, Мих —Дискусія на літератур, фронті.— 25, „Зн.",, № 13.
Бла. літний, В. — Без маніфесту. — 24, „Гарт", альманах
перший,.
ст. 157— 172.
Блакитний, В.— Гартованцям.— 25, „Пл.“, № 6.
Блакитний, В.—Лист до групи гартованців, М. Хвильовому, Христо
вому, Коцюбі й іншим „многострадальникам" гартованським.— 26, „Нове
Мистецтво", № ЗО, ст. 6 — 9.
Божко, С.— Вас. Блакитний, як організатор, прол. літер, на Укр — 25
„В", № 279. .
Гадзінський, В.—На безкровному фронті.--26, „С.", ст. 7—11, 14 16
17,19,45 — 48.
Дорошкевич, О.— Літератури, рух на Україні в 1924 р. 25, „Ж. і Р.",
№ 3, ст. 63 — 65: .
Голубенко, Дм.— Обличчя літературного фронту („Молодняк"—„Гарт"—
„Вапліте").— 2 7, „Н. Ґ.", № 2, ст. 52 — 56.
Д. М.— Етапи літературних дискусій на Україні.— 26, „3.", № 15.
Доленґо, М.— Післяжовтнева українська література.— 27, „Ч. Ш.‘‘г
№ 11, ст. 154— 172
Дорошкевич, Ол.— Підручник історії української літератури. Вид. 3-є.
27, „Кнг.". Див. ст. 271.
Досвітній, О.— До розвитку письменницьких сил.—26, „В.", зош.
перш., ст. 5 — 8.
Зонин, А.— У истоков пролетарской литературьі.— 27, изд. „Прибой г
Ленинград. див. ст.: Сегодня украинской пролетарской литературьі, ст. иб
1/9, 134, 135.
.
(|
—Наші літературні угруповання.— „Гарт".— 25, „Ж- 1
7
К. Б— 1-й всеукраїнськ. з’їзд '„Гарту".— 25, „Ж- і
4
Кам'янецький, Гр.— На літературному фронті.— 25, „С. Р.
!го [з
Коваленко, Б.— За організацію лролет. літерат.— 27, „Пр. Пр. > Коваленко, Б.— Ідеологічні й орган із. засади всеукр. спілки ПР
письм.— 27, „Шл. пр. літ.".
№
Коваленко, В.—Перший Призов.—27, „М.“, № 11, ст. 65 — 79; л- >
ст. 67 — 80.
.
. ькГ
Коваленко, В.—Літературні маніфести.— 28, „Шляхи розвитку у“Ра1роб.
ііролетарськ^літератури". Літерат. дискусія (1925 — 1928), ,.укР-

5--Десять років пролетарем ЛІТе а

•ури,—27, „Л. Г.“,
Василь Блакитний.— 27 м •<
Г дарда, в.-Літе атурна дискусія 11 28 ' /Л '> ст. 76.
х ,
.
натури . Л,тературна
розвитку українськ.
(1925 — 1928), „Укр.
І^^к.В.-Ліпратурниіі рік—26. Н V
■
В.-Сьогочасна українська літеп-т' ’ № 45.
-27, „М.",
3’ СТ- 90 •
української р’
Радянської ліцраіианиця, А.— 5 років „Плугу"._ 97 „3.", № 4 —
літературно - громадський рух на Україні” ц’ і’д£'
5> ст. 22 — 9ц
р-"-26, „Пр. Пр.",
'
В.- з роботи Київ — „Гарту" _ 24
І УТІЇзв’
Д° 3’ГЗДУ "голетарськи*- У' > № 6 *— т
5ІІЗВ. І № 213о.
■ письмен. України.— 27
ГИ,,6юл.-27,
Микитенко,,.До
/.—всеукраїнськ.
З історії боротьби
т
а
з’їзду”
ФР°НТ1 Жовтневої
Пітератури.—
Ниадництво „Гарту" .— 2в__ п А і
| Пергд генеральною перевіркою — 27
п г ’ 13 ~ >9
) перший Всеукраїнський з’їзд пролетяп/№ ’4!(і,ля 1927. Стенографічний звіт—27 ПВУ гРСо£пх письменників 25 — 28
у^пенко, С- „Гарт” і ..Плуг’’ Дпв
27, „До Всеукраїнського
Постанови Потітбюра ЦК кпм\V
про українські художні угрупо.^^я.-25, „Пл.", № 3.
; Постанови пленуму спілки пролетап . письменників „Гарт".— 24, „Гарт",
лм перший, ст. 174— 175.
І Статут спілки пролетарських письменників „Гарт".— 24, „Гарт",
ціні, першим, ст. 172, 174.
Хвильовий, М.~ Апологети писаризму.
—
ПД № 12.
,------ ,,1Х
. і26,~„К.
п. , № і и.
у,„м«»й. М.
М-—
— Думки
Пумки проти течії.
—
Хвильовий,
— 26, ДВУ, ст. 22, 71 —77.
у
Хвильовий, М.— Думки проти течії.—25, „К. і П.", № 44, 45 , 46.
Хвиля, А — Про наші літерат. сир.— „К.“, № 93, 96.
Хвиля, А — Про наші літературні справи.— 26, „Пр.", ст. З, 19, 44.
Хвиля,7,А.17.
— Ясноіо дорогою.— 27, ДВУ. Див. Про наші літературні
Ьази,
ш, сг.
ст. 7, 17.
і Хуторян, А.— Г'
Під прапором Жовтня. („Гарт", літерат., художн. і криЖУРИ. Всеукр. спілки
СПІЛКИ пролетарськ. письмен. № 1).— 27, „Л.Г.", № 7.
Нентральн. Ком. „Сіму".— Заклик.— 25, „Н.", № 1, ст. 4.
, , — 1Ш.ОІХС1 лисраіура.— г. і, Вид. „Рух , ст. 143.
Щупак, С.— Зауваження щодо теперішньої ситуації...— 25, „Ж. і Р.“,
-7, ст. 60 — 62.
Щупйк,'С.— На літерат. теми.— 25, „Пр. Пр.“, № 245.
^ловий, М.— На правдивому шляху.— 26, ,,К- і П.", № 3.
Яловий, М.— Хай живе „Гарт" і „Плуг"! — 26, „К. і П.“, № 5.
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„В-а п л і т е"

»Вапліте" т-—
1925 р
р.’ ф
Фундаторами
УнДатоРами 'Г
р далися дехто -г ись^енником М. Хвильовим на чолі. До
Г -Вапліте" п
0 3 членів „Плугу"
Ії®’ Та«а .^3? чУГЛ?СЬ як.?ка
Ака
Дем,я- На думку її органіДемічн°, серйозно ставитись
;|:
Кожний чпр 1теРатУРи- їхня категорична вимога полягає
н Вапліте" повинен пронятися величезними
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ІСТ0РІЇ УКРаІ— літеРатури

культурними завданнями письменства для „
иошо суспіл^^
НОВОГО
(Д°С3 цих міркувань „Вапліте" заняла гостру позицію д0 Пеи
й халтури, що запанували в укрлітератур,.
д чеУЦТВа
Основні положення „Вапліте висунув М. Хвильовий 8 Рп .
пямЛлетах
статтях,
що з’явилися
підчас
літдискусії (ДквалілОс^ ’°^‘х’
Ф Вапліте"
утворилася
під гаслом
письменницької
„іг з', пл^форїу ю»™ пр»»™рську.««МРІЮ.
’ Умови вступу до „Вапліте важкі, особливо щОДо
ницької кваліфікації; прийом нових членів - лише один раз
пік В день роковин Жовтневої революції., .
раз на
'Через це вважається „Вапліте" за організацію з замкнутою
лябораторною роботою. На цю замкнутість „Вапліте" літератупш
кола дивилися, як на відрив від пролетарських мас.
урні
На погляд тих кіл—„Вапліте одірвалась від революційної пролетарської молоді і пдпала в обійми правого флянку літеРаТУВИтій замкнутості вбачалася можливість поразки „Вапліте"
бо тут є загальний відрив від широких лав робітничо - селянських
мас (Хвиля).
.
Такий стан „Вапліте“ був причиною нападів на неї, навіть
стали підказувати небезпеку в роботі „Вапліте".
Перший „зошит Вапліте" зустрів різну оцінку. Одні бачили
в йому повний доказ здорової, ідеологічно й художньо, організації.
На думку других, перший зошит є доказом того, що органі
зація „Вапліте" не по - марксівськи розуміє шляхи культурного
розвитку радянської України.
Літературні твори (альманах „Вапліте") членів „Вапліте"
зазнали різкої критики: „Вапліте" своєю роботою не підтвердила
своєї пролетарської позиції і, навпаки, стала оборонцем ворожих
революції буржуазно - націоналістичних елементів.
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Ванза— „Молодняк" та його шляхи.— 27, „С. Р.“, № 6, ст. 39 42.
„Вапліте". Виключення з літорганізації М. Хвильового, М. ялового,
О. Досвітнього.— 27, „М.“, № 4, ст. 98.
Василенко, В.— До підсумків диспуту.— 28, „Кр.", № 2. ст.
Вільна Академія пролетарської.літератури.— 26, „Ч. Ш. , № 1л п «
Вл. — „Вчера" и „Сегодня" украинской литературьі.— 27, „а. р- »
№ 29.
Гадзінський, В.— Лівий фронт.— 26, „Пр. Пр.", № 107.
Гадзінський, В.— На безкровн. фронті.— 26, „С.", ст. 7
У,
’
18, 46, 49, 50.
„
гарт“г
. Голубенко, Д.— Обличчя літературного фронту. („Молодняк , »
„Вапліте").- 27, „Н. Ґ.", № 2, ст. 52 - 56.
гкігих письменд_ О,— Вапліте" та всеукраїнський з’їзд гіг
»лгтатяпських
пролетарських
ників.— 27, „к. У.", № 29.
письменників
Доленїо, М.— Вапліте й -майбутній союз пролетарських
України.— Див. бюл. „До всеукр. з’їзду".
27
Ч. Ш’“
Доленїо, М.— Післяжовтнева українська література*
,
№ II, ст. 154— 172.
До нового літературного сезону.— 27, „Л. Г.", № ІЗ*
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£лТ1^3аява 'ру™
Р03ВИТКУ ПИСЬМЄННИ“ сил-26

і

Вид.
комуністівг

*•

„Вп.", зош.

в серед нацменпі
Г 3аЯ ,, викладі президії „Вапліте",—27, „М.", №4 ,Шл. пр. літ.",
І ^"^Літературна сучасність,—28, „В.", № 25/цст.' 98 — 99.
Ц, ь І,м»~гиппмй
пітрпятипиии Сліпо
П-7 . - „Плуг , № 2.
■'•«і літературний
союз. 27,
Х"“лТнм> 5-—3а орган ізпролет. літератури
—....... - — 27 ’ Пп п ■■
1 гпупіі комуністів — членів „Вапліте".—27

“Л"«««.і'і .

•П
5

5,-Репліка,-28, „Л. Г.“, № 2 (20).
щаленко, Б — Тези - доповіді по оргпитанню на всеукраїнському з’їзді
: іртаоськ. письменників. Див. бюл.— 27, „До всеукр. з’їзду"
Д
№Коваленко, Б.—Десять років пролетарської літератури.— 27, „Л. Г."

Г^валенко, Б.—Плутаними стежками.—27, „Л. Г.", № із.
Коваленко, Б.— Уваги до сучасної критики.—27, „Л. Г.“, № п 12
Коваленко, Б.— Чергові завдання.— 27, „Л. Г.“, № 4.
’ ”
Коряк, В.— Веселий швець Максим Заноза. Другий лист темної людину
щлі Хвильовому.—28, „Г.‘, № 1, ст. 57.
’ Коряк, В.— З літературного життя.—27, „Ком.", № ЗІ.
■ Коряк, В.—Літературний рік —26, „Н. У.", № 45.
Коряк, В.—Літературна дискусія.— 1928, „Шляхи розвитку українська
«шорської літератури". Літературна дискусія. (1925 — 1928), „Укр. Роб."г
, я. 20 —27.
Коряк, В,— Програма літератури в комплексі українознавства —26,
;ІК,№ 12.
;; Коряк, В. (З літературного життя): „Вапліте".— 27, „К.“, № 3—4Г
! (г. 43.
Коряк, В.— Сьогочасна українська література.—27, „М.", № 3, ст. 90,91.
’ Коряк, В.— Хвильовистий соціологічний еквівалент (лист темної люини).—27, „Г.“, № 1, ст. 45 — 47.
Коряк, В.— Перше десятиріччя. (Утворення української радянської
Літератури).—27, „Б. У.", № 14, ст. .9 — 48.
Коряк, В.— Хвильовистий соціологічний еквівалент. (Лист темної люЗнн).-27, „ВУСПП".
„
: Куліш, М.— Критика чи прокурорський допит? — 27, „В.", № 5,
146— 157.
/. ю.— Література під комуністичним керівництвом. — 27, „Г. ,
Завдання літературного фронту.—27, „Ком. , № 294,
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\^пист^ Редакції. (Постанова „Вапліте" про виключення т.т.: Д '
Х°/ ^виль°вого та Ялового).— 27, „Ком.", № 63.
25, „К. і П.", № 47.
гг ,
9Й Ком.“,
Д10 (^2394)°
(Газ- „Комуніст"). Підпис. М. Куліш.
>»

Й

•

боротьбі за кваліфікацію.— Див. бюл.—27, „Д
і21з^Кигпенко > І- — Д° з’їзду пролетар, письм. України.
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Микитенко, І.— З історії боротьби на фронті Жовтневої

літ®РатУри

ІШОВ у

•1

— 81. гРоб
Момот Ів.- В тенетах словоблудства,—27, „М.“, №
Ммют’, їв,- Літературний комсомол. — 27, „Гір.". дИп; ст. 80 . -93.
П,д зиаком
комсомолу (Замість передмови), СТ. 22.
Наша літературна дійсність (Промова секретаря
г1(б2>У П. п
* Любченка на літературному диспуті, що відоувся в Харкові 18оК-2
оо\__ 28 Ком.", 52 (2436), 1/111.
[ лютого
Нашесьогодня .— 27, „Впл.", № 3, ст. 1311 — 140.
Од редакції. (Ред. газ. „Комуніст ).—28
Ком.", № 10 ,
Перед генеральною перевіркою.— 27, „Л. Г. , № 14.
4), 12/1.
Перший Всеукраїнський з їзд пролетарських письменників ок
січня 1927. Стенографічний звіт.—27, ДВУ ст 27 82, 83, 100, ‘105
іп?’
Пилипенко, С.—Літературним рік.—26, „Пл. , № ю.
. 107.
Пилипенко, С.— Проблема організації літературних сил.— 26, д •
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-Літературний фабзавуч.-25, „Пр. Пр.", №203(1214),
А^овіїії1 Р°зіН’
оточення.—27, „Літературна газета", № 2.

: .V
сс^На
Письменник
__25, ,,Пр. Пр.",
№ 245.
П</
Хвильового25, „Ж.
і Р.“, № 12, ст..
ціупак»
р
_
цсевдомарксиз.
І
. ф_3а літературну федерацію-28, „Пр. Пр.“, № 19

ЕЙ

на правдив. шляху.— 26^
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„М о л о д н я к"
Літературний комсомол був розпорошений поміж літературних
Організацій („Плуг", „Гарт").
. Часами ставилися загострення та розходження на ґрунті
^логічному й організаційному між літературним молодняком
,я вказаними письменницькими організаціями.
і Ще до того літературний молодняк переріс рямці селянської’
ІІІ1ІЛКИ, приняв вже міські впливи.
і Конфлікти призводили до виходу групами літературного мо■їздяка.із літорганізацій.
: Перебуваючи протягом кількох років по літорганізаціях,
•молодняк формувався в сильний і здоровий письменницький
мекпїв;
Згодом літмолодняк, покинувши письменницькі, організації
■;іИг", „Гарт"), створив свою організацію „Молодняк". Це
^наприкінці 1926 року.
і,. Письменницький молодняк так деклярував свою плятформу
;і*одняк“ І927, № 3): „Ми хочемо об’єднати всі письменницькі
* 'пролетарської і революційно - селянської молоді, незалежно
ЧіпиоИ’ ТВОРЧ°СТИ, наш бо молодняк не обмежується вузько<їл?ЬНИМИ радми, а кладе в основу своєї роботи інтерна-

да:»
««'е№нн» —
^0 л'™0Л0ДНЯІ<а; в’н же гУРтУе ®*ля себе
се®е й взагалі
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3^’ Хой№ЯК стоїть на засадах завойована Жовтня Т3 "^НЄОГО.
; ^втневих ідей V хипл-ж-ию літературу. З організац
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Хвильовий, М.— „Соціологічний еквівалент" трьох критичних оглядів27, „Впл/', № 1, ст. 80—101.
Хвильовий, М.-—„Соціологічний еквівалент" трьох критичних оглядів.
27, Бібл. Журн. „Вапліте".
Хвильовий. М.— Апологети писаризму.— 26, „К. і П.", •№ ПХвильовий, М.— Апологети писаризму.—26, „К. і П.“, № І2„
Хвильовий, М.—Думки проти течії.—.25, „К. і П.“, № 44, 45, 40^
, Хвильовий, М.— Думки проти течії.—26, ДВУ, ст. 21—22, 71
Хвиля, А.— До -органів, літературних сил —27, „Ком.“, № ]»•
Хвиля, А.—До брганіз. літературних сил.— 27, „Ком.", №
Хвиля, А.~ На підйомі.— 28, „Кр.", № 1, ст. 10—ПХвиля, А.—Про наші літературні справи.—26, „Ком"., №, 9-5-

II*
і

’ ”

■

1 МІЯЯ’ 173, 175’
іАоогою.— 27, „Ком.“, № —15/У.
А^Ясн^рДні нотатки (Про „Вапліте"). 27, „Пр. Пр.“,.

’

Поліщук, В.—А все ж хуторяни...— 27, „Пл. , № 3.
Постанови „Вапліте".— 27, „Вп.", № 2, ст. 201.
Промови В. Я. Чубаря на XI конференції КП(б)У.—(27), про „Вапліте"
й ваплітян, що говорять.
Редакція (Г-оловн. ст.).— 27, „М.“, Х° 1.
Рецидив вчорашнього.— 27, „Г.“, № 2 — 3, ст. 74 — 84.
Сенченко, І.— Зачароване-коло. („Літературна газета" № 1 — 15)._ 27
„Впл.", № 5, ст. 183— 193.
Скрипник, М.— До теорії боротьби двох культур.— 28, ДВУ. Див.
Хвильовизм чи шумськизм.
Скрипник, М.— Хвильовизм чи шумськизм? — 27, „Б. У.", № 2, ст. 28 —
ЗО.
Скрипник, М.— Наша літературна дійсність. (Доповідь і прикінцеве
слово на диспуті).— 28, „Кр.“, № 2, ст. 4 — 5, 12, 15.
Скрипник, М.— Наша літературна дійсність.— 28, „Ш. О.", № 2 — 3.
Скрипник, М.— Наша літературна дійсність.— 28, „Р. О.", № 4.
Т. Ф.— Два -факти.— 28, „Ком.", № 52 (2436), І/ІП.
Таран, Ф.— Про „Вапліте", розпечене перо і самокритику. (Нотатки
з приводу 5-ої книжки журн. „Вапліте").— 28, „Ком.", № 8 (2392), Ю/І.
Текучан, А.— Ще раз про наше сьогодні (Уваги читача).— 28, „М.",
№ 2, ст. 83, 85 — 89.
Ткачук, Ів.— За єдиний революційно - літературний фронт.— 27, „3.- ,
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ІГйИ’ А А- ясно10 д°р° 182, 186.

Пилипенко, С. — Свідома провокація чи несвідома дуріегь
Ж,№1.
.
‘
А
Пилипенко, €.— Хто ліквідує пролет. літературу? — 26,
ц і п „
.№ 37.
Пилипенко, С.—Як на правдивому шлях у спотикаються.— 26 К і П “
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»,Пр.“
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лГ-ЖНО*0 ДОГ
6 187
УР
1 Х'11^ П4дорогою —27, ДВУ. Див. Ясною дорогою. Ст. 221,.
А'йіяЛ''
попогою —27, ДВУ. Дивї Куди? Ст. 86— 103.'
Й 227- д — ЯС11ОЮП Д 1,-ою.— 27, ДВУ. Див.: До організації літератур-
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‘боку „Молодняк" має своїм завданням скупчувати біля
себе за
КЛЯСОВИМ принципом пролетарську и революційно - се
селянськ;
молодь.
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Бюро, „Молодняк»" ■— Лист до ред,—27 „К у/; № )3
Ванза—„Молодняк" та його шляхи.— 27, „С. Р.", № §
Василенко, В.—З літерат. життя.—27, „Ком.", № 7.
’
•
42.
Голубенко, Дм.— Обличчя літературного фронту (Молодняк11
„Гарт"
„Вапліте").— 27, „Н. Ґ.“, № 2, ст. 52 — 56.
Доленїо, М.— Післяжовтнева українська література.— 27
ц
.№ 11. ст. 154— 172.
* Ш.“ >
До нового літературного сезону — 27, „Л. Г. , № 13.
Зарва, їв.—Комсомол та справи культурного будівництва на
.
27, „М.", № 8, ст. 61.
країні.К-ко, Б.— Літературна організація молоді в Києві.— 27 м ••
ст. 97-98.
’ "
’№|.
Клоччя, А.— Чотири етапи.— 27, „М.", № 10.
Книгочий.— Перший виступ „Молодняка".— 26, „Пл.“, № 12
Коваленко, Б.—Комсомольський літературний рух на Україні — 97
„Барвінковий цвіт", зб. комсом. поез. і прози. ДВУ, ст. 65, 66.
’ * •
Коваленко, Б.—За організ. пролет. літератури.— 27, „Пр. Пр."
И
Коваленко, Б.—Комсомольський літературний рух на Україні — 97
„Л. Г.“, № 1.
н
. 4/,
Коваленко, Б — Літературні маніфести.—28, „Шляхи розвитку україн
.ської пролетарської літератури". Літерат. дискусія. (1925 — 1928)
уІ<п'
Роб.", ст. 246 —248.
”
Коряк, В.— (3 літературного життя): „Молодняк".— 27, .Культура"
3 — 4, ст. 43 — 45.
’
Коряк, В. З літературного життя.— 27, „Ком.“, № 31.
Коряк, В.— 3 літерат. життя.— 27, „Ком.", № 19.
Коряк, В.— Перше десятиріччя. (Утворення української радянської
літератури).— 27, „Б. У.", № 14, ст. 39 — 48.
’ Лист до редакції.— 1926, „К. і П.", № 46.
Літературна організація молоді в Києві.— 27, „М.", № 1.
Микитенко, І.— До з’їзду пролет письмен. Укр.— 27, „Изв.", № 2138.
„Молодняк".— 27, „Ж. і Р.", № 1.
„Молодняк". (Харк. центр, група).— 27, „М“., № 1.
Момоті І.— Літературний комсомол.— 27, „М.“, № 1, ст. 66, 70, 71.
Момот, І.— Літературний комсомол.— 27, „Пр.", див.: Літературний
комсомол, ст. 42, 43.
Момот Ів.— Літературний комсомол.— 27, „Пр.", див. додаток: Мані
фест літературної організації „Молодняк", ст. 91 — 94.
Редакція (Голови, ст).—27, „М.", № 1.
Хвиля, А.— До організ. літературних сил.— 27, „Ком.", № 19Хвиля, А.— Ясною дорогою.— 27, ДВУ; див.: До організації літератур
них сил, ст. 171.
Чолка, А.— Київська група „Молодняк" (3 листа).— 27, „М.“, №
ст. 96.
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дня її зв’язано з розпадом „Гарту"
' ЙвОрЙ досі нечисленна, об’єднується за Мистеп,ігп
5
груп» «ИСТЦ.В ..Авангард..^* ознакою .
основні
^^япд" так опреділює свою позицію: Так гсамо, як
/ ^революція керується закономірним "розвив
і^Р.0.ИСЬКіт, як кричать наші пільнячки, так і мистецтво НЯР“’
^ееЖи хаотичною кашею імпресивности, а мусиТк „а Ше
будівничого зачатку з погляду людського
Сити
>‘обі "„а собі дух пролетарської революції; ми відкидаємо3^7'
непідпорядкованість, а головне відсутність логічного
І&МІЖ художніми формами и сучасною дорогою розвХ
:вй3, Їу (віДсУтн1сть зв ЯЗІ<У> и несУть 13 собою, не криючись
;#,гики й інші назадники.
Счумна й обчислена тенденція машинізованого світу — ось
гя від сучасної поезії, народженої зростанням пролетаріяту
і^ованої Жовтневою перемогою".
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Інші організації
аша‘, „Жовтень",
{„Авангард", „АСКК", „ВУАПП", „Забой", „Західна Україна"
)•
„Ланка , „Марс", „Молот", „Нова Генерація", „Сім", „Федерація
"

„А в а н ґ а р д"
В кінці р. Ї925 - го утворилася літературна група „Аван^
/ард“.
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Літературну асоціяцію „Ланка" утворено влітку 1924 р.
В основу плятформи асоціяції було покладено визнання Жовт
ні революції, яко передумови до соціяльного й національного
визволення України.
„Нова

1
1

•ї

Генерація"

Під кінець 1927 р. виступило на літературний кон цілкомпевне угруповання „Нова Генерація" з своїм журн. тієї ж назви.
■ (Перший номер вийшов в жовтні 1927 р.).
і Це угруповання має літературну генеалогію: від груп укра-^
інських футуристів. Виступ цього угруповання не є несподіваним.
Він підготовлений літературним збірником „Зустріч на перехрес
ній станції".
Виступ цей стався в той час, коли літературне Життя, після
•іітдискусії, набрало зовнішньої сталости й спокою.
Вказана група вбачає загрозливий стан на літератур у
Фронті і так розглядає його: „Треба позбутися ПРОВІНД* і • „
; знову починає огортати нас своїми трухлими тротуар . .
■ дикуватими часовими ліхтарями. Інакше ми, не Р
джуй
зсохнемося або втечемо. Тікати нікуди, значи х куркулів.
^нтіПолоскочимо пузо літературних самозадовол
що йдуть
. ізнову блисне полум’я самовідданих конквістадо^
йду
Комуністичного майбутнього не за страх, а за
уцього літе--
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ч .„шво ..Гарту".—26. ст. 7, 17. 09 99

„Сі м"

'

■ Псковському фронті —25, Н.". № Г.’ ’ '

ця

ї
»> с в’ закликові'
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С'^ературна організація „Марс".- 27, ж , р„
Наші літератури! угруповання: „Ланка?-•>£

’•

того часу, ,і1ц0 їх розв-я.

_ 10 х пактах ко«кРе™> ги над минулим, для розв язання прозання необхідне для пеРаЄ«Ори на шляхуреволют і . В останньому
5їктовїїгоСЬ^3а«ли^7одкритою плятформою ДЛЯ всіх тих
па Нео-ліф хоче б^и що ще н-е стали мертві у своїй реикраінських письменників, Щас. ЖовтнЯі д0 , П1СЛЯ нього> 1дуть
волюнійній величності, Щ0
льно), що в них жива кров, думка
В авангарді боротьби (не £ор
дн. боряться безпреривно та
та енергія Революш , «°ативного минулого, нестертого до
завзято з спадщиною консер сьогодн._в день не менш завзятШоїНбороВтьбиИй’всРе блда;ипеД^

^Червоного Ренесансу •

Решта організацій довліючого значіння не мали; в об’єднаннях
чи то в боротьбі вони ставали на бік однієї з головних літорганізацій.
- ■
Атаманюк, Вас.— Мистецька група ЗУ „Гїлуг" (у Києві).— 26, „3.“,
Лг° 14, ст. 17 — 20.
Биковець, Мах.— Дискусія на літературному фронті.— 25, „Зн.“, № 13.
Дорошкевич, О.— Літерат. рух на Україні в 1924 р.— 25, „Ж. і Р"..
№ 3, ст. 65, 66.
Коваленко, Б.— Літературна клоунада. (З приводу збірки „Зустріч на
перехресті" Бажана — Семенка—Шкурупія — Татлина).— 27, „М.", № 5,
ст. 99— 102.
Коваленко, Б.— Ідеологічні й орган із. засади Всеукр. спілки пролет.
лисьм.— 27, ,111т. пр. літ.”.
Коваленко, Б.— Літературні маніфести.— 28, „Шляхи розвитку українську
пролетарська Лг&рзгкури". Літерат. дискусія (1925 — 1928), „Укр. Роб."
сг. 242 — 243, Ж, 247 — 248.
Кс&кілс-лл. 5..—Репліка.—'28, „Л. Г.“, № 2 (20).
Ксркс, В-..— 3 літературного життя.— 27, „Ком.", № 31.
-7.
Жовтень".—25, „Ж. і Р.", № І —2.
и
'
Літер..- громадський рух на Україні в 1925 р.— 26, „Пр. Пр.‘, № VЛітературне органвація молоді в Києві.—27, „М.", № 1.
В яіторгашацй „Жовтень".—25,- „Б.", № 87 (1282), 17/ІУ.
Ш“,
№
—Післяжовтнева українська література.— 27,
До нового літературного сезону.—21, „Я. Г.“, № 13.
~
Дорошкевич, Ол.— Підручник історії української літератури- Вид27, „Кнг.", Див. ст. 271.
„
2138,
Микитенко, І.— До з’їзду пролет. письм. Укр.— 27, „Изв. , 2

і Скр
^пМК,
і_
ЯиХ

Наша
— 28 ” тр’’ ^?<т'“’13№3 —
135
Наша літературна
лі.теРатУРна дійсність.
Дійсність.2І3
С"г Скрипник
: ТДтіТ-Л
М.— Наша літературна
№ 4
_№„2- ст. дійсність
З-гТ ґПл,
(Д0П0В,дь 0і « прикре
І• скрипник,
...^ „а диспуті)П.-.,Заоой и забойцьі.- 27, „Вс. Пр." № 04
■'■ Треплев,
і
Клпчн
д.—Мий наші супротивники.—27 піп п
'
. ' Хуторян,
Іі/мупііі, (ео-- чому .ми завжди на барикадах,-2?’ ' н Рр
■ ст- 18.
І иікурупій,-щупак,ст.С.
С.—Зауваження щодо теперішньої
.ситуації. 1 і.25
25,’’Гр3"'
'^-7,
61.
Р іьоі ситуації.^
^ГІ'^КадУ^ЬТІВСЬКШ'П МаИІВОДМП (ПР° "НовУ Генерацій
Щупак, С.— Комункультівськи.ми маніте,.
:

и
>

і

л2’"■ •
'""““"(про „н..,.
“а ’ф_ Учора — сьогодні — завтра,— 25, „Пр. Пр." № 217

ЯІлуненю
Подарунок
панам
на№ Белі.™»'
---• ... тип-»
Яблуненко —
Великдень.■ (Київська
..України
„Плуг").25,
„Б.",
^'^нь,,/україни
„Плуг").25,
„Б.",
№
89
(1284),
22/ІУ
.
..... ’ -Зах,-укр.
(,„284). 22/ІУ. '* ГРУ"а Письм> ябпуненко-З^.-укр. „Плуг". 25
Б.", № 136 (1331), 18/У1
Ямс.укр.
„Плугу"
— 25,
25 „Б.",
с
ип
'” г„Плугу",
“—о"—
№ к{24
/Уі.
Явас.— Вечір Зах.Зах,-укр.
124 (1319)‘/зЗ/УІ
Якубовський, Ф.—„Нова Генерація' (3 приводу №№ '■
і 2„і,3
9 і 3—
1097
— 1927,
ховтень, листопад, грудень).—27, „Пр. Пр.", № 298 (1911)’, 30/ХІІ.

Укр. неоклясики. Попутники
Неоклясиками названо групу київських письменників, що
, художньою своєю творчістю та критичними статтями проповідуоі наслідування клясичному мистецтву.
В питанні про неоклясиків, про їх літературну творчість
■(необхідним розглянути їх соціяльну суть та соціяльну ідеологію.
ІДО. Скрипник).
З другого боку, представниками „Вапліте" опреділюється
соціально - ідеологічне обличчя неоклясиків так: „Неоклясики,
як творча інтелігенція, не були абсолютними ідеологами буржуа,
пише класовою прослойкою, що хутчіш переймає завдання, тої’
кляси, котра прагне до безклясовости, до знищення цієї прослойки,.
Що завше тяжила над нею, як теж над частиною наймитів, хоча
«інтелектуальної праці". (Досвітній).'
Я. Савченко характеризує неоклясику такими моментами.
а) Неприймання революційної дійсности, як ворожого факту
і Шуазній свідомості,— з цього випливає песимізм у буржуазні
; ЗДВДІй практиці й символістична інтерпретація життьових явищ,
Ип»адм'Рна ідеалізація античної клясики й некритичним
поз2итими літературно - мистецькими фактами, де наи^™ бо; «о якінебудь соціяльні колізії чи особливо клясову
мистецьких
ПРИНЦИПОВИЙ пасеїзм: — назад, до старих явищами й
"Роблри ^Уження тематики в художній пРак™^п -з0 порядку;
(і) поинпМИ Індивідуально - філософічно - псиХОЛОР1 в„ мистецтві.
і
Цчпове й активне заперечення утилітарно
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„Чимало українських революційних письменник
під вплив небклясичної „науки мистецької".
К1в підПало
Неоклясиків трактовано, як виразників дрібноб
ідеології.
Уря<Уазної
Неоклясики проводять свою консервативно - бурм<и
-тику через художні твори і в теоретично - критичнихУаЗНу ЄСТеПоруч з питанням про неоклясиків стоїть питання ВИступах.
письменників, що їх узивано „попутниками".
Про ‘нших
Питання попутництва є один з моментів літературної
Процес творчосте у попутників йде в бік щобіп|П°ЛІТикиближегіня до революційної літератури. Сталося у них в °Го- На'
психологічне зрушення. До того спонукають їх соціяльнУТрІШНє
тичні умови останніх років, закріплення здобутків о ' ПОЛ|'
Й соціалістичне будівництво.
РеВОЛІОЦії
Відношення пролетарської літератури до попутників
бути уважне. їх необхідно втягнути під вплив пролетлітепМУСИТь
Розвиток укр. пролетлітератури конче приведе до ппТурипопутників; одна частина з них мусить пристати до революп-“°Лу
літератури.
' н
юціиноі
Соціяльні коріння попутництва лежать поза робітничим г™,
том. Основна риса їх творчости — національна романтика
РУ
Погляд на попутників висловлений цілком певно А Хвилею
„Справа утворення української літератури не виключає певної
роботи по втягненню попутницьких елементів Літератури в орбіту '
соціялістичного будівництва".
Ачу. — Літературний вечір „клясиків" та „неоклясиків".—25. Б
.№ 292/894, 23/ХІІ.
”
Василенко, В.—До підсумків диспуту.— 28, „Кр.“, № 2, ст. 26 — 27.
Гадзінський, В.— На безкровному фронті.— 26, „С.", ст. 16, 17.
Державин, В.— Уваги з „марксівської літературної критики". (З при
зводу книжок Я. Савченко „Поети й белетристи" та проти реставрації).— 27,
„Впл.", № 5, ст. 174—182.
Доленїо, М.— Післяжовтнева українська література.— 27, „Ч. Ш.“,
.№ 11, ст. 154— 172.
Донцов, Д.— Українсько - совітські псевдоморфози.— 26, „Л.-Н. В.",
кн. VII, ст. 325, 326, 331.
21 ^Р0^^4’ Ол.—Підручник історії української літератури. Вид. 3-є.—
Досвітній, О.—До розвитку письменницьких сил.— „Впл.", зош. перш.,
ст. 11 — 17.
Загул,. Д.— Література чи літературщина? — 26, „Глоб.", ст. 5 — П,
13, 15— 18, 25 — 35.
Затонський, В.— Національна проблема на Україні.— 27, ДВУ, ст. 14.
Зеров, М.— Перед судом методолога.— 26, „Ж. і. Р.“, № 7, ст. 87.
Зеров, М.— Наші літературознавці і полемісти.—26, „Ч. Ш.", № 4>
•ст. 165— 177.
Коваленко, Б.— За організ. пролет. літератури.— 27, „Пр. Пр.", <№ ІЗКоваленко, Б.— Перший призив.— 27 М “ № 11 ст 65 — 79; №
-сь. 67 — 80.
Коваленко, Б. Десять років пролетарської літератури.— 27, „Д*
’
16 — 17.
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.... Літературна дискусія,— 1928.
літератури". -Літературна Дискусія

'

■

1У28)> „Укр.

Програма в комплексі українозня»^..
в- Сьогочасна українська література”
26>’«”7гЛ\ ’ № 12М*’ літературні нотатки. (З приводу книжки н’ Ггі'ппМ/ ’ № 3>
90.
.
Ж і Р-\№ 5'.СК 216-219; №ТстВ37к‘

!*4

'6- 380Ка "Пульс

4^^-грОЛ,ОГ)СЬКШ' РУХ На УкРаїні в 1925 р126|

]

■■Пр. Пр.",

й32. , ли.,п П.— „Життя і Революція", № іо

.СЇЇИ. -

'

• М2’р-

Про -в,.
І

в.—літературний авангард,—26, ст ’ 22 —’ 95> 98-

ї

Гмція [Головка стаття].—27, „М.", № і.
Савченко,
Апокаліпсис.26, —
„Глоб."
ст Пп
15 9оп-3™?*
Савченко, Я.— Азіятський
Наступ оуржуазної
естетики.
27
Іііл
, 14—17.

...

Савченко, >7.—Проти

реставрації

"

‘

Р’ Л1Т- ’

греко - римського мистецтва.—27

і

'^Хвильовий, М.— Апологети писаризму.—26, „Ц. і П" № и
Хвильовий, М.—Думки проти течії.—25, „К. і п." Ко’44’45’4б
Хвильовий, М.— Думки проти течії.—26, ДВУ, ст. 15 29 39 54 — 57
Хвиля, А.—З ким і за що боротися? — 26, „Ком." № 268 ’
Хвиля, А —Куди? —26, „Ком.", № 206.
Хвиля, А.—До організ. літературних сил.—27, „Ком.", № 18
Хвиля, А.—Ясною дорогою —27, „Ком.", № — 15/У.
15/У.’
Хвиля, А.—Ясною дорогою.—27, ДВУ. Див. До організації літерапрних сил, ст. 188.
Хвиля, А.—Ясною дорогою.—27, ДВУ, Див. Куди? Ст. 91 — 103.
Хвиля, А.—Ясною дорогою,—27, ДВУ. Див. Ясною дорогою. Ст. 229,
■,ій.

н

Хвиля, А.— До організ. літературних сил.— 27, „Ком.“ , № 19.
Хуторян,, А.— Мий наші супротивн.— 27, „Шл. Пр. Літ.“ , ст. 19—21.
Шамрай, А.— Українська література.— 27, Вид. „Рух“,ст. 177 — 180.
’іму УАьҐ Р03В|дТк^ сУчасн01 літератури. Диспут.— 25, Культкомісія місц. думський, О.— Ідеологічна боротьба в українському культурному про■КІ ш7, ”Б* У-“» № 2> ст- 18 — 20.

•г
С'—Псевдомарксизм Хвильового.— 25, „Ж. і Р-“, № 12,
^.65—69.
•^3^325 ^’~з2б^ОЛЄТаРСЬК* письмениики й попутники,— 27, „Ж. і Р- >

І

Організація пролетарської літератури
Все

Нська с п ілка пролетарськи
денників (ВУСПП)

КЯв РОІ^

Но явщце іпра

•

і

х п и сь-

1926части
утворилася
загрозлива
літературна
^і української
літератури
консталопчного й організаційного занепаду.
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М_ Післяжовтпева українська література.

явища вбачали у відриві частини г
ПрИЧ1Хменників Від пролетарської ідеології та від активн
,
^ролеучасти'* громадській праці-^іисьменників почала підпадати -юг
Разом з тим
5 ідеології".
Під
впливи ДРібнобуРЖб^ьшення активносте правих консервативних
Відмічено -поб Д ше
)3ахоплення журнальної критики
кіл літературних; консте
я літературНОму молоднякові смаку
від
кіл ррр' , Щ аполітичного - в ім’я художносте" (ВУ
по правих
занепадницько
Коряк).
вчинилося до скликання Всеукраїнського З’їзду
Все це спРиЧ,Хенників та до організації Всеукраїнської
пролетарських "^“менників (ВУСПП).
СПІЛКИ пР°^е™Разан^й з’їзд письменників відбувся 25 — 28 січня
аго

1927 року. , „Апипася наприкінці 1926 року.
„ВУСПП > утворіил ся н орновні засади в своєму маніфесті:
.Перший з їзд Дек-™РУ д х письменників України, свідомий
„перший З’ЇЗД пР°лпептпарарсьКої Літератури й величезної відпоклясових завдань проле„ролетаріят, висуває гасло рівідальности, якУ“а“Є‘ національно - клясовий союз літератури
щучої боротьби за інтернац
іоналістичного, за вольовий акУкраїни проти ™«сХ0Гляд у літературі проти буржуазного
7ІЇЇРЗа “”і»”ь«У ХУДОЖНІСТЬ про™ ІНДИВІЛуЗПІСТИЧНО ,
богемськоґ .
Ванза —„Молодняк" та його шляхи.— 27, „С. Р.“, № 6, ст. 39 — 42.
Василенко, В.—До підсумків диспуту.— 28, „Кр.“, № 2, ст. 25.
Всеукраїнський з'їзд пролетарських письменників.— 27, „В.", № 20, 21,.
22, 23.
Всеукраїнська спілка пролет. письменників.— 27. „Ж. і Р.", № 1„Ком.
Всеукраїнський з’їзд продетарськ. письменників.— 27, „
ЬГл” “
",, №
к 20,.
21, 22, 23.
Всеукраїнський з’їзд пролетарських письменників.— 27, „П. У.", № 23.
12.
Всеукраїнський з’їзд пролетарських письменників.—26, „Пл.
„Пгт “
“ , № 12
Всеукраїнська спілка пролетарських письменників.— 26, „пр- Пр.",.
№ 293.
Всеукраїнський з’їзд пролетарських письменників.— 27, „Пр. Пр.",.
№ 21.
г
Всеукраїнська спілка пролетарськ. письменників.— 27, „У. Щ. В.%
№8.
Всеукраїнський з’їзд пролет. письменників.— 27, „Ч. Ш. » Л2 р.« ^2..
Всеукраїнський з’їзд пролетарських письменників.— 27, ,,Ж- 1 1 д’|__д4.
Всеукраїнський з’ їзд пролетар. письменників.—27, „М.
Всеукраїнська спілка пролетарських письменників (ВУСПП).
• »

Всеукраїнський з’їзд пролетарських письменників.— 27, „К. /№21,
,к-2'о1 22І
Всеукраинский с’езд пролетарских писателей.— 27, „X. Пр. ,
2о,Деклярація Всеукраїнської спілки пролетарських письмен
„Л. Г", № і (19), 7/1.
.
Вид. „Орг-_
До Всеукраїнського з’їзду пролетарських письменників.
>
бюра з’їзду".

■

'Тітературного сезону.—Я, „Л. Г.“, № із.

П

27, „Ч.

3’*ЗДус> "Ро-

С1'РІ<1 ^5УкраїнСЬК0Г° 3’ЇЗду спілки иролетарських пись'*
^’пп’лля’ скликання Всеукраїнського з’їзду пролетарських висьіЛ ОргбіоР0 Д
№ 2, ст. 94.
/ків--" 27’ ію пролетарських письменників. Ткачук, їв,—Допис з ДніМЙ ор^н,заІ микитенко, /в.—Допис з Одеси. 27, „Шл. Пр. Літ.”.
„повсьКОГО; ^‘//чергове завдання—27, „Ч. Ш.“, № 1, ст 1-VII
іЛ^нСьК-іШ’.,7х пролетарських письменників до Оргбюра в справі склиІ Заява кКІб^сЬкого з’їзду спілки пролетарських письменників.—26,
■^Ґ,БС^ 2°»; Дніпропетровськ, плужан.—27, „3.“, № 2.

іГ.

ЧІ

>к Заява групи -рСЬКої' групи Всеукраїнської спілки пролетарських пись■ Збврп Харк'
№ зб.
>,ків_ Про центральне Оргбюро Всеукр. спілки пролет. письмен,—27,

ПРлипо — Єдиним фронтом за пролетарську літературу,—27,
.<»і київське
ирга^н
Ьг пр. літДесять років пролетарської літератури.—27, „Л. Г.“,
кіб-в17.
иітеоатурпі маніфести.—28, „Шляхи розвитку укр.
Аііерат. дискусія (1925 -1928), „Укр. Роб.’’,
• іггп. літератури •.
„Укр.
? 247, 248.
ррппіка.—28, „Л. Г.“, № 2 (20).
' Коваленко, £• Пе0’ші підсумки.— 27, „Л. Г.“, №7.
Коваленко, Б.- Пер
У^^ 3аи0за. Другий лист темної людини
Коряк, В‘-~
г " К° 1, ст. 56 — 57.
Молі Хвильово>іу.- -8>и’тий’С0ЦІ0Л0ГІЧний еквівалент. (Лист темної лю-

IV

/іхш.льовистий соціологічний еквівалент. (Лист темної лк>-

в—Перше десятиріччя (Утворення української радянської літе-

В- Завдання ‘з'їзду- 27-

31.

„ „ПІ, р_ з літературного життя. 2/, »
„ ... «
2.
ВІ В- Всеукраїнський з°їзд пролетГрськ. письменників- 27, „К.
)іЗ —4, ст. 47 — 48.
„а Шляхи розвитку укра'нськ. про
Коряк, В—,;1ІІС
Літературна дискусія—28, ,,шлях^
іпооч ^„рпк.
Кулїшт^^^ Ра1УРпа Дп^гчу V»'!.-дискусія (1925-Ї928)', :,Укр. Роб.“.
Критика чи прокурорський допит? —27, „Впл.",
^5,СТ. /4б _
Ч’тлп?7^,Л-Л’.^’

^5, ст. 146— 157.

■ і/»..

Всеукраїнського з’їзду пролетарських

письменників.— 27,

№ 36.
письменників.—■ 27,
^іфесщ Всеукраїнського з’їзду пролетарських
,3- > № 2, ст. 21 —22.
письменників.— 27,
,іЛ", х^ЄСГП ВсеУкраїнського з’їзду пролетарських
;
3. '
' ‘
■ 27,
- „к.;,-№з-4.
. ^атр^РСЄ/КРат!нськ* ЗЇЗДУ пролетарок. письмен.—
„К.“, № з—
якої йпмп «’ '—Легендарна леґенда про те, як ВУСПП іщов у гроб
Нате гм,па правді треба федерації.—27, „Ґ.“, № 8, ст. 64 — 81.
и. ^ьогодня.^шесьогодня'.
—27, ‘„Впл.",
„Впл.‘", № 3, ст.
ст 131 - 137. \
п°’ад товариш27, „Л. Г.“, № 15.
писателей.— 27,
І;Х.
" 20 ВсеУкРаинского с’езда пролетарски
■
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1

Перед генеральною перевіркою.—27, „Л. Г. , № і4
Перший Всеукраїнський з'їзд пролетарських письменників, 25
28 січня
1927. Стенографічний звіт —27, ДВУ, ст. 114
116.
Перший Всеукраїнський з'їзд пролетарських письменників, 25
' 28 січня 1927. Стенографічний звіт.— 27, ДВУ, ст. 118
120.
Перший Всеукраїнський з'їзд пролетарських письменників.-—27

, жури. „Молодняк"; „ВУСПП"— ,
газета", „Красное слово".
ЖУР«- „Гарт-

:

ВНу-

ГР1 < цьому ґрунті живилася та дискусія п У фР°нті.
,
’ пР°тягом всього

№ 3 Палипенко, С.-Останній організаційний стан,—27, „Пл.", № 8

Н’

**• її

!'5

і№

№

І

(23),.
СТ‘ ^тілипенко, С.—Про панича Пшестшельського і про марксизм
навнворот.— 25, „Пл.", № 6, ст. 19 — 20.
Пленум НК спілки „Плуг". Привіт Всеукраїнському з’їздові пРолетарських письменників.— 27, „Пл. , № 2.
Рецедив вчорашнього.— 27, „Г. ,
2 — 3, ст. 74 — 84.
Рік Літературної Газети".— 28, „Л. Г.“, № б (24).
Савченко, Я-— Ю років української художньої культури. 27, д г ..
№ 16— 17.
{і
’ " ' •
Сенченко, /.— Зачароване коло („Літературна газета , № і _ 15х
Впл.“, № б, ст. 183 — 193.
>•
Склад Всеукраїнської спілки пролетарських письменників ВУСПП ..
його затверджено на 1/XII — 27 р.— 27, „Г.“, № б— 7, ст. 170—171’ 1°
Скрипник, М.— Наріа літературна дійсність.—28, „Р. о.“, № 4 '
Скрипник, М.— Наша літературна дійсність.—28, „Ш. О.“, № 2—.3
Скрипник, М — Наша літературна дійсність. (Доповідь і прикінцеві
слово на диспуті).— 28, „Кр.“, № 2, ст. 16.
Створено Всеукраїнську спілку пролетарських письменників.— 27, „Ко.м.
Укр.", № 24.
Текучан, А — Ще раз про наше сьогодні (Уваги читача).— 28, „М.“
№ 2, ст. 82 — 89.
Ткачук, їв —За єдиний революційно - літературний фронт.— 27, „3.“,
№ 1, ст. 26 — 28.
Харківська організація ВУСПП’у.— 27, „Ч. Ш.", № 2.
X - н, А.— Більше ніж документ. Перший Всеукраїнський з’їзд проле
тарських письменників. Стенографічний звіт. Держ. вид. Укр. Харків. 1927.—
27, „Л. Г.“, № 8.
Хвильовий, М.— Одвертий лист до Володимира Коряка.— 27, „Впл.“.
№ 5, 158— 173.
Хвиля, А.— Ясною дорогою.— 27, ДВУ. Див.: До організації літера
турних сил, ст. 185— 198.
Хуторян, А.— Під прапором Жовтня. („Гарт", Літературно -художній
і критичний журнал Всеукраїнської спілки пролетарськ. письм., № 1).—27,.
„Л. Г.“, № 7.
. письменників.— 27, „3."., № 5,.
Ш. А.— Всеукраїнський з’їзд пролет
ст. 26 — 27.
„
Ш. А.— Всеукраїнський з’їзд пролет. письменників.— 27, „Н. У.", №5..
Шкаровський, І.— До спільних лав.— 27, „Л. Г.", № 15.
Якубовський, Ф.— За літературну федерацію.— 28, „Пр. Пр.", № 1^
(1931), 22/1, Київ.

В. Літературний пляцдарм після дискусії
Після дискусії сталося розташування літературних сил ясніше.
Організаційно оформилась низка літературних угруповань. місце-~
На початок 1927 р. на літературному фронті займають ‘__
ЗЖппятакі головні літорганізації з їх друкованими органами: ”„; 11л
Плуг
„МОЛОДз жури. „Плужанин"; „Вапліте"— з журн. „Вапліте";
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1 йуВ Єдиного" фронту, захованаД° р03'
, Удійного фронту літератури.
у В0Рення єдиного
1 Всеукраїнська спілка пролетписьменників (ВУсппх
^\ші) зняла
питання про утворення федерації літературних срг
ап;.
організацій.
.
Вона зробила це деклярацією від 23 грудня 1—
92?' р.

я

в ЦК КП(б)У. Группьі коммунистов — членов „Вапліте" -

280.
• ^о, „Вс,
р' ’василенко, В.— З літерат. життя.— 27, „Ком.", № 7.
Вл.—„Вчера" и „Сегодня украинской литературьі.-_ 27
X Пр "
І9ВУСПП.— Декларація Всеукраїнської спілки пролетарських
иіків.-27, „Ком.“, № 293 (2378), 23/ХП.
Р царських письменДекларація Всеукраїнської спілки пролетарських письменників.— 28 3 "
№*!, ст. 25 — 26.
• ”
’Декларація Всеукраїнської спілки пролетарських письменників — 27
Д", № 8, ст. 82 — 84.
'
’
Декларація Всеукраїнської спілки пролетарських письменників — 27
: „Ком/1, № 293 (2378). 23/ХП.
Декларація
Всеукраїнської спілки пролетарських письменників.— 28, „Л.
5 Г.“, №
і ((19), 7/1.

Пп“

• і *•

Декларація Всеукраїнської

ґ, ст. 151 — 152.

;

спілки

пролетарських письменників.— 28,

і!
Даленіо,
Доленїо, М.— д
До пит.ння про художню політику ВУСПП’у:—г 27,
Кй Т1,* ст.
лт 104
1ПЛ —. | |0
< „Г.", №
За єдиний літературний радянський фронт.— 28, „Л. Г.", № 1 (19).
Заява групи комуністів — членів „Вапліте".— 26, „В.", № 280.
Заява
групи ком.— членів „Вапліте",— 26, „Ком.“, № 280.
|
Заява групи ком. — членів „Вапліте",— 27, „М.", № 1.
и
І
зі
Заявление группьі коммунистов— членов „Вапліте".— 26, „К. Пр.
• №280.
І
!•—Літературна сучасність.— 28, „В.", № — 25/1Б
„Пл.",
12.
Книгочий,— Заява комуністів - ваплітян.— 26, „Пл.
“, № р.
Коваленко, Б.— До проблеми стилю епохи.—28, „Л.. Г. , № о
В-—
—Програма літератури в комцлексі українознавства.
українознавства,
!
№^12^
,

1

г

і'

Коряк, В.
в.—
—з літературного життя.—
—28, „Ком.", № 290.
№ 294
—
‘ ^Ули^, Т
•
*
- - фронту.
------------- —27,
97 „Ко . ,
:И2379)
Завдання літературного

<4 ХІІ.

РеОакції. (Газ. „Комуніст". Підпис: Микола Хвильовим. 22/ІІ—
.. “Инь.1928;
Метрп" 2?’ »Ком “. № 51 (2435). 29/П.
__ 27 Пл.", № 6.
®л'— На шляхах розвитку „Плугу .
, Харківському
:БУДишсу п- літеРатУРна сучасність (літературний диспут у^Хар
;р^9^е^ури ім. Блакитного).-28, „Пр. Пр. , №44 (іуз д і
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Поліщук,
27, „Зн.
“, № Вал.
2. / — Стан сучасної української літеоатупи
ури в УгРУпован._
Про
зміну
складу
редакції
„Червоний
Шлях".
—
27
м 11 ’
Т. Ф.—Два факти.—28,
28, „Ком.
„Ком.“
“,, №
№ 52
52 (2436),
(2436), 1/Ііі
1/111.
' ' ’ *•
Шляхи
розвитку
хитного
.— 28,газ.,.
ГҐ української
" '** 4Л літератури.
о і / гг • кг0(Диспут
45 г'ядРОАV 2р/'тїІІПхУ
Бла
™КомЛ №44 (2428)721 /Тї; №"45 (2429), 22711;
(2430);
23/ц
• № 46
--------а“

’------------ ■*■—■*•••*•*
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Шляхи розвитку української літератури.. (Диспут у Будинку ім. В. БлаКМ.ТНОГО).— 28, „Мол.", № 2, ст. 117 — 120.
За літературну
федерацію.— 28, „Пр. Пр.“, № |д
Якубовський, Ф.— З?
пітрпйтупну (Ьедег

<1931), 22/1.

Неясність ідеологічної плятформи літоргаиізації „Вапліте"
стала за привід до виступів проти неї інших літорганізацій.
Ці виступи було скеровано на виявлення дійсного ідеологіч
ного обличчя „Вапліте". Закидалося їй в ідеологічних збоченнях,
що вбачалося особливо у дискусійних виступах т.т. Досвітнього’,

Хвильового, Ялового.
„Вапліте" визнала правдивість закидів і виключила із свого
складу вказаних трьох членів.
Нечіткість ідеологічної позиції „Вапліте" залишилася й надалі.
Виступи літорганізацій проти „Вапліте" продовжувалися.
Найбільшу активність виявила „ВУСПП". „Вапліте" й „ВУСПП"
обмінялися відказовими статтями („Наше сьогодня". „Рецедив
вчорашнього" та ін.).
Дальше існування „Вапліте" ще ускладнилося. Повернення
до співробітництва в журн. „Вапліте" (№ 5) т. Хвильового
та надрукування в тому ж номері „Вапліте" статті П. Христкжа
„Розпеченим пером" було принято як доказ того що літорган.
„Вапліте" не має наміру виправити свою лінію, й що збочення
її дають все більш „крен" в бік політичний (Ф. Таран).
„Вапліте"—опинилося в складних умовах літературного життя.
Пояснення „Ваптіте на обвинувачення, що їх закинув т. Таран
в ст. „Про „Вапліте" та розпечене перо"—не задовольнили ра
дянської
громадськосте.
Виходом
з цього було — самоліквідація літоргаиізації »Вап;
■літе" й припинення видання журналу тієї ж назви. (В СІЧНІ
січні
М. Ялового,
„Вапліте"-. Виключення з літоргаиізації М. Хвильового
письіиенО. Досвітнього.— 27, „М.“, № 4, ст. 98.
Доленґо, М.— Вапліте й майбутній союз пролетарських
«иків України.—Див. бюл. „До Всеукр. З'їзду".
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Ппсвіпиіій,
Ол., Хвильовий,
- Д
членів „Вапліте"
— 26, „3.“,М.,
№ Яловий,
24, ст. 29М.
——
30.Заява групи КомуК°Му
ЯІСТІВ,77ПС7П до редакції. (Постанова „Вапліте"— про виключення т.т.
пг0 Хвильового та Ялового).— 27, „Ком.", № 63.
№сп,іет’ до редакції. (Газ. „Комуніст"). Підпис М. Куліш.—28,
1Г и “ N° Ю (2394), 12/1.
”К° Наше сьогодні" .— 21, „Вил.“, № 3, ст. 131 — 140.
Пд редакції. (Ред. газ. „Комуніст").—28, „Ком.“ № 10 (2394), 12/1.
Постанови „Вапліте" .- 27, „Впл.“ № 2 ст. 201
Реиедиви вчорашнього. —27, „Г. , № 2 — 3, ст. /4 .4.
Тппан Ф — Про „Вапліте", розпечене перо і самокритику. (Но„и а приводу 5-ої книжки журн. ,,Вапліте“). 28, „Цом.“ , № 7 (2391),
татки
’,Ком.“, № 8 (2392), 10/1.

Ш

Самоліквідація „В а п л і т е“

1928 р.).

ІІ

■

На передодні з'їзду.— 28, „Л. Г.“, № 4 (22).
Перший Всеукраїнський з'їзд пролетарських письменник-і о пе 28 Січня 1927. Стенографічний звіт.— 27, ДВУ, ст. 5.
Пилипенко,
С.—
— Останній
Зновда єдиний
революц. етап.
фронт.
Пилипенко, С.
організаційний
— __
2726 ’пТ.гт « ‘’» Ль і о
т. 15 — 16.
’ ” л' х
КГя2 °8 (23),'
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БОРОТЬБА ЗА ІДЕОЛОГІЧНЕ УСТАЛЕННЯ УКРАЇН
СЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

І
*

А. Шляхи української культури

Шляхи культурного будівництв-а *
(Якою мусить бути українська культура: відношення пролетарського письмен
ства до культури минулого)!

До Жовтневої революції українська культура розвивалась
дуже мляво, стан її за тих часів каже скоріше про боротьбу за
своє існування, ніж за розвиток.
Жовтнева революція — це нова доба української культури.
З цього часу відкрилась повна можливість розвитку української
культури.
Питання української культури є питання національного по-'
рядку.
За цим питанням стоять двигаючи революцію соціяльні сили —
робітництво й селянство.
По лінії цих двох сил опреділився ще за старих часів націо
нальний характер української культури на Україні: українська ’
культура — це село: місто — це російська культура.
За цією теорією, кажуть її прибічники, й саме життя приведе
до злиття ук] аїнської культури з російською, до влиття україн
ської мови в російську, до об’єднання пролетарської й селян
ської, міської й російської культури в єдину культуру, а саме —
в російську культуру.
На думку прихильників тої теорії, комуністична партія по
винна поставити всю свою роботу під знаком неминучої перемоги
російської культури в указаній боротьбі двох культур.
Такий погляд зберіг силу дотепер серед російських кіл
і почасти в партії. З цього виникла „теорія боротьби двох
Культур".
Трактовка цієї теорії: вільне змагання культур української
й російської.
45*
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пЯци питання про відношення наше до клясичної куль^мистецтва, зокрема слід пам’ятати різні періоди суспільносин в житті окремих народів. Це кардинальний-момент
Я'1*Проблемі культурної спадщини, що виникла підчас літ-

• в такій постановці ^^^І^^Р^шйської »ад яЗйо
над
другою, а саме: Цс іа*'
російська модифікація „Теор“ .
пал ■‘Аг./
<СЄЛа)кУХур“.
. ія ЦІЄЇ теорії „самовизначення" й
ДВ°\країн№какМОДифікац^ультури лише шляхом п протиста_
вленн°я ^У^УТ^Р^дц^п'итання набирає серйозного поліТИЧНого
В В такій пОСТановЦрРпйозна загроза актуальному завданню
значіння. В йому є сєр
селяНством.
цп/'б’їУ—-змичці р°б тнемо й рішуче питання про шляхи уКра.
(Партія поставила тверд
ьН0 . економічній складності. .
Їнської культури В усій И.0
_ ЄКОНОМ1ЧН1И и політичній ситуації
В такій складній с°а1ЛьхарактеР соціяльних і національних
ОСНОВНИМ було ЗРОЗУМІТИ сут ;ку.
співвідносин та^внутріш^
боротьбі двох ПОГЛЯД1В в партії
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г питний в.— Ленінізм у будівництві культ.—26, „Пл.", № 11.
с митний В —Лист до групи гартованців. М. Хвильовому, Христо^піппбі й іншим „многострадальникам гартованським".—26, „Нове
*ому’
№ 30 ст. 6 — 9.
МиСГЄчІплд ’ /в.— Комсомол та справи культурного будівництва на Україні.—
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в.—Національна проблема на Україні. (Доповідь).—26,
'• [Заг^нс1Тий,
В.—Національна проблема на Україні.—26, ДВУ, ст.
„Ком."
г~>,
« 106 — 35,' 37, 38, 47 — 64.
Затонський, В.— Національна проолема
проблема на Україні. —27, ДВУ, ст. З —
"
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Зеров’ М.— Наші літературознавці і полемісти.— 26, „Ч. Ш.“, № 4,
СТ. 151 — 164.
'зі статті Скрипника.—„Дл теорії боротьби двох культур в „Комуністі'\— (27). „Пр. „Вапліте" і ваплітян, що говорять".
З рецензії на „„Шляхи .розвитку сучасної літератури.
... — (27). Про „Вапліте" і ваплітян, що говорять".
.............
„
Із тез ЦК КП(б)У про підсумки українізації.— 26, „Пл.",
„Пл. , № бо — 7.
Из
і статьи т. Корнюшина К „національному вопросу на Украйнє". „Ком."
",
№4.-26, „X. Пр.“, № 127.
Каганович — Достижения и трудности в проведений украинизации.—26,
„Ком.", № 127.
Коряк, В.— Калиновий міст.— 25, „В.", № 255.
Коряк, В. Українізація пролетаріяту і українська література.— 27,
Див. бюл. „До Всеукр. з’їзду".
Лакиза, П.— Декілька зауваж, про наші літературні справи. — 26,
„Пр. Пр.", № 125.
Лакиза, І.— Політика партії в справі української художньої літератури.
(З приводу резолюції ЦК КП(б)У.— 27, „Ч. Ш.“, №9— 10, ст. 144— 153.
Ленін культурна революція.— 28, „Л. Г.“, № 2 (20).
Луначарський, А.—Між Сходом і Заходом.— 26, „Пл.“, № 6 — 7.
Маніфест Всеукр. ‘з’їзду пролет. письменників.— 27, „В.", № 36.
Маніфест Всеукр. з’їзду пролет. письменників.— 27, „Ком.", № 36.
Мик. Хвильовий зрікається своїх помилок. (Лист М. Хвильового до ред.
„Комуніста").—28, „Л. Г.", № 5 (23).
Національна проблема на Україні.— 26, „Ком.", № 156.
Національна проблема на Україні.— 26, „У. Щ. В.", № 219 220.
Од редакції.— 28, „Кр.", № 1, ст. З — 6.
Перегуди, О.— Охмадите, ти спиши! — 27, „Бумеранг", № 1, ст. 27__31.
Перший Всеукраїнський з’їзд пролетарських письменників, 25__28 січня 1927. Стенографічний звіт.— 27, ДВУ, ст. 7 — 10 40 104 105
Підсумки пленуму ЦК і ЦКК КП(б)У.— Доповідь т’ Кагановича (Ма
сова робота.—Національна політика КП(б)У і завдання КПЗУ — Наші
завдання).—28, „Пр. Пр.", № 75 (1987), 29/ПІ.
Пленум ЦК КП(б)У об украинизации.— 26, „Ком.", № 130„
Пленум Харьковского Окружкома КП(б)У.— 26, „Ком.", № 133.
Пилипенко, С.— Про „читабельну книжку".—25, „к/ і П." № 33.
Пилипенко, С.— Шмат останній.— 26, „К. і П.“, № 14.
•■К і
33 Якою українська культура вийде на міжнар. терен.— 26,

й відкину*) ■■те?Рі“/Ип?бХїуУпрЬо7лРема національно - культурного
Після XII з їзду КІН )
рл етарСьке завдання.
розвитку України стала як
постанови п рішуче опреділили
хХи,‘ =рВДк™ьтур»
“ РІШУ‘М Р°б°Та "а ™"ЄС'™
”рЯІХТ»лУа «»»=НУ
.Українська культура , «дна»

Ь' ’ 1;
•н І '■'

Ой
и\

з умов пере»™ ми'Я"'™УмИае айст такий: „Не боротьба двох
Основна думка нарти мав
обох
„ „„ротьби
культур, а боротьба на два ФР«™
. ммфікаціг.,
двох
і р_.
-\культур,
К5Х;е
РХнкя“'е рЬа""„’ “Хїдний — мусить
Національне питання є питання клясове.
В створенні національної культури .
формульований Сталіном:
Сталінои:
стати постулат, сформульований
ему змістові; національна по формі — така
тура, до якої йде соціялізм".
певне значіння
В процесі будування пролетарської культури
має участь інтелігенції. .>
На вказаному не кінчаються шляхи української культури.
Вона не може й не повинна залишатися в етнографічно - націо
нальних
рямцях.культура, так само як інші культури, повинна
Українська
прагнути вийти на міжнародню арену. З національних меж вона
■має вийти; зростати й поширювати там свій вплив.
вийти,
- національні межі українська культура може
як пролетарська
україн?зація
ДНЬ0Ю культура.
^мовою Р°звитку національної культури є

моментом для пролетарських письменників
іЦІЄННЯ
лп и-Зп?НЄ 03^Р0ЄННЯ- З цього виникають питання про ВІДПОЇ
ЛО культури минулого, російської й західніх народів.
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Поліщук, В.-Літературний авангард.- 26,Тст. 8 - із.
Ппйішук В —Пульс епохи.—27, ДВУ, ст. 8, 9, 219 — 223
ГГриходько, А,-Культурно-освіти, питання на X з’їзді КП(б)у.
к V"' № 14, ст. 16— 26.
е
27,
"
Сатенко Я-- Азіатський Апокаліпсис.— 26, „Глоб.", ст. 5 6 і
Скупник, М- До теорії боротьби двох культ—26, ДВУ,
9 —22.
Саменко,'я"~ Ю років української художньої культури— 27,
N0 16 '

15
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чміст .масовізму" розкрито в ст. С. Пилипенка („Наші гріхи")Н Наші твори повинні бути масові, тобто розраховані на
пкі маси читачів, робітників і селян. Вони мають бути прості
шИрОуПростительства, художні без зайвих поцяцьковань, картати
п хиби без зневіри, кликати до нового без порожніх закликів,
атися
простою
мовоюмає
безбути
вульгаризаторства,
ПІ,С 2) Наша
організація
масовою, тобто примітивізації.
тісно зв’язана
нашими письменницькими резервами — численними літгурт3 ми найліпшими організаторами наших читачів, першим фільтпом’початкуючої літературної молоді.
н 3) В нашій громадській роботі ми теж маємо додержувати
принципу масового впливу на масову авдиторію. Сюди входять
І пізні прилюдні виступи, демонстрації, опубліковання і т. д.
р До „масовізму" треба віднести наше розуміння літератури,
•як процесу, де беруть участь цілі маси літературних сил від най
вищих своєю кваліфікацією, художнім талантом,—до найнижчих,
до художньої продукції робселькорів, учасників стінгазет і руко
писних журналів. Вся ця літературна маса являється могутнім
культурним чинником, всю її треба враховувати, говорячи про
літературу і її масовий вплив. („Плужанин", 1926, № 4 — 5).
По-різному оцінюється ролю „масовізму": Одні визнають
за ним історичну ролю, що він її відогравав в перші роки літера
турного життя як метода збирання літературних сил і виховання
мас, але вважають, що лінія його скінчилася. Другі, оцінюючи
„масовізм" як методу масового впливу й зокрема як форму вста
новлення зв’язку письменника з пролетарською масою, додержу
ються тієї думки, що він не виправдав себе. (Б. Коваленко).
Категорично неґативно до „масовізму" поставився М. Хви
льовий. Вбачаючи в ньому момент політичний, він заявляє, що „ма
совізм", з одного боку, творить дрібнобуржуазну ідеологію, а з
другого боку — письменник - масовик не може творити нового
мистецтва.
„Масовізм" і „Просвітянство” викликали гарячий обмін ду
мок підчас літдискусії.
В „масовізмі" вбачали небезпеку з того боку, що в літорганізації „Плугу" можуть попадати люди, з одного боку, ті, що
з одного----боку, ті,
з літературою мало мають спільного або зовсім
не мають,
гого боку — люди з ворожою ідеологією й роблять
свійа з друвплив.
В цьому напрямкові роботи .----вбачали неґативний момент, і момент небезпечний щодо згодом
виховання
—..і молодих пролетарських письменницьких сил.
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Савченхо, Я.— Проти реставрації греко - римського мистецтвак 27
’^^Скрипник, М —До теорії боротьби двох культ.—26, „Ком."
»
125,
1 ОР\
' Скрипник, М.— Хвильовизм чи шумськизм?— 27, „Б. У.
№ 2> ст.
22_ 38
Скрипник, М.—До теорії боротьби двох культур.—28, дву.
Див.:
Хвильовизм чи шумськизм _
Скрипник, М.— До теорії боротьби двох культур.— 28, ДВУ. див .
До
теорії боротьби двох культур.
Тези ЦК КП(б)У про підсумки українізації.—27, „Шл. Пр .Літ." 38-44
ТезисипленумаЦККП(б)У обитогахукраинизации. — 26, „Ком."
*
У дальшу путь.— 27, „Ж. і Р.“, № 12, ст. 191 — 192.
’ ,б4Хвильовий, М.— Апологети писарйзму.—26, „К. і П.", № із.
Хвиля, А.—Марні надії ворогів.—26, ДВУ, ст. 28 — 51.
Хвиля, А.— Як російський кадет Могилянський сам себе вбив —26
„Ком.“, № —23/УІІ.
‘
’
Хвиля, А.—Про наші літерат. спр.— 26, „Ком.", № 96.
Хвиля, А — Про наші літературні справи.— 26, „Пр.", ст. 4, 29, ЗО, 38.
Хвиля, А.—До організ. літерат. сил.— 27, „Ком.", № 18.
Хвиля, А.—До організ. літерат. сил.— 27, „Ком.", № 19.
Хвиля, А.— Проти українського і російського націоналізму.— 27, „Ком."
№ 238 (2323), 18/Х. № 240 (2325), 20/Х; 241 (2326), 21/X; № 242 (2327), 22/Х:'
№ 243 (2328), 23/Х.
Хвиля, А.— Ясною дорогою.— 27, ДВУ. Див.: Як російський кадет
Могилянський сам себе вбив. Ст. 39.
Хвиля, А.— Ясною дорогою.— 27, ДВУ. Див.: Марні надії ворогів,
ст. 63 — 85.
Хвиля, А.— Ясною дорогою.— 27, ДВУ. Див. До організації літера
турних сил, ст. 194— 198.
Хвиля, А.— Проти українського й російського націоналізму.— 27, „Пр.">
ст. 64, 81 — 87.
Чубар — Пленум Харк. Окркому КП(б)У.— 26, „Ком.", № 133.
Чубар, В.—Про вивихи.—26, „В.", № 122.
- Чубар, В.—Про вивихи.—26, „Ком.", № 122.
Щупак, С.— Новий культурний етап.— 27, „Л. Г.“, № 18.
и
Щупак, С.— Наше письменство та „Европа".— 27, „Шл. Пр. Літ. •
Щупак, С.— Проблема національної культури.— 27, „Ж. і Р.“, № о,
ст. 398 — 402.
Яковенко, Г,— Не про „або", а про те ж саме.— 25, „К. і П.-‘, № 19'

Масовізм
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Буровій, к.— Европа чи Росія? — 26, ст. 4, 5_ 7.
№ лГаЄвСЬ^о^^, с-~На літературно - методологічні теми’.—26, „Ж. і Р.“,

Перші роки після військового комунізму відзначаються^^
рушенням стихії до письменницької творчости. Рушив м
від землі й варстату.
пйсь„Масовізм"— це метода, утворена спілкою селянськ
менників „Плуг".

Коваленко, Б.—За організ. пролет. літератури.—27, „Пр. Пр." № 13.
письмТ^7Н,<°Шл ’~ПрДЄЛЛі?Г"ЧНІ Й орган’3, засади Всеукр. спілки пролет.

777

710
!

■

' І

І

Гі V

ІІ

;

1ї 1

ті 1 <і:

чт’|

1:1|Н
І
Чі
‘■1

їй.’

я?15Гр.25 - *

січ
Пилипенко С-Голова "^-25, Плі", № 5 ст'°ії 2
Пилипснко, С- Куди лізеш, сопливе, або українська ворОНщИВа_
25’
—• Наші „гріхи".—26, „Пл.“, № 4 — 5.
Пилипенко С — Проблема організ. літерат. сил—26, „ц. і п ■■ Кг
Пилипенко’, С.- Хто ліквід. пролет. літературу? - 26 Ц. і
- Дї..
Хвильовий, М,- Про демагогічну водичку - 25, , „К і Гї.",’^Хвильовий, М,-Думки проти течії—25 К. і П
№ 44, 45, 46: 3'
Хвильовий, М— Камо грядеши? - 25, ДВУ, ст. 46 — 63.
Хвильовий, М.— Апологети писаризму.—26, „К. і П. , № щ
Хвильовий, М,- Апологети писаризму - 26 К. і П.", № 12.
Хвильовий, М.— Думки проти течи.—26, ДВУ, ст. 22, 23, 25^-29 чі
Юринець, В,—З нагоди нашої літерат. дискусії.—26, „Ком.“ мої1
Яковенко, Гр.— Нь про „або", а про те ж саме.— 25, „Ц. і П.“ м
Яловий, М.— На правдивому шляху.—26, „К. і П.“, № 3. ’
Яловий, М.— Теоретична плутанина ліквідаторів.— 26, „К. і П.“, № зб
ня

„„ хггтяновки не тільки в мистецтві й літературі,,але і в
'Л^К?ТРХНІЦІГГ- (Десняк).
позуміємо під словом „Европа" щось друге, а саме по,,м піо вносить нового в українську культуру, те, що нищить
^п’ХЄпбуожуазну обмеженість і творить з неї органічну частину
№{ інтернаціональної культури - культури пролетаріяту".
пролетаріяту .

Европа
В шуканнях шляхів для української культури було кинуло
гасло —„Европа".
З дискусії багато обговорювалося питання, що таке „Европа".
„Европу" тлумачено підчас літдискусії дуже різноманітно;
біля цього поняття були гарячі суперечки.
Опреділити „Европу"—значить опреділити орієнтацію укра
їнської культури. Це шлях, яким повинна йти українська куль
тура від наших днів.
Минуле наше:— етнографічна обмеженість, безграмотність..
Символом цього минулого „Просвіта".
Головні погляди щодо цього: Европа—це синтеза Грандіоз
ної цивілізації, сума духовних вартостей, що їх створили Гете,.
Дарвін, Байрон, Ньютон, Маркс і т. д. (М Хвильовий).
Европа — це символ загальнолюдського прогресу.
Брати від „Европи" лише те, що відповідає нашим сучасним
потребам.
„Европа" мусить бути суворо нами просіяна, проконтрольо
вана, але подана нам в такій великій кількості, щоб ми могли
її споживати; „Европа" повинна бути подана такою, якою вона
потрібна нам: щоб ми могли використати всі технічні здобутки,
для своєї роботи". (Ю.Меженко).
„Европу"— повинно брати, як школу, що підійме на вер
шину нашу мистецьку техніку, утворить з нашої творчости могу
ній культурою слова потік". (М. Зеров).
' прй.
„Не відкидаючи європейської техніки, ні надбань
ської культури, ми в першу чергу мусимо відкинути ту уСТаНО '
•виходячи з якої розвивається наука й техніка, установку ка!
лістичну, експлуататорську". Ми мусимо боротись проти

'(с* ^Щояао „Европи" та „Просвіти", тобто щодо відношення
гпго до різних шарів інтелігенції, ми мусимо найбільшу
ягу звертати на ті кола її, що найближче стоять до робітни
чо-селянських мас —це не значить „орієнтуватись" на неї",
.ге Пилипеико).
’ ,Ми будуємо українську пролетарську літературу, як само
стійну. Ми берем усі культурні надбання людства, але ми йдемо
нев полон до „психологічної Европи", а разом із народами СРСР
і спершу чергу з соціялістичною Москвою й пролетарським пись
менством Заходу". (А. Хвиля).
М. Хвильовий в своєму листі від 22/11 — 28 р., яким він
зрікається своїх помилок, каже: „Ця заява є продукт того пси
хологічного перелому, що назрівав в мене декілька років і що
остаточно вивів мене з тупика тільки тут, в Західній Европі".
Отже одні, що брали участь в літдискусії, висловлювалися
за те, що „Европу" треба брати з критичним підходом, другі —■
находили, що нам потрібна „Европа*' лише в практичному розу
мінні. (Гадзінський).
Поруч з шуканнями „Европи" піднесено було питання: а чи
можемо, а чи ми підготовані прийняти „Европу".
Складність цього питання й різноманітність поглядів на
„Европу" виявляються в тому дискусійному матеріялі. що його
наведено в цьому розділі,
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Буровій, К.— Европа чи Росія? — 26, ст. 13 — 15, 18 —27, 31, 32 —37.
К. 119 (ЇЗЬ^Р°28 ЧИ ^Росв’та? (замість відчиту про диспут).— 25, „Б.“,
Гадзінський, В.— На безкровному фронті.— 26. „С.“, ст. 64.
ст ^Гадзінський, В.— Шляхи розвитку сучасн. літер.,— 25, „Ж. і Р.‘‘,№9,
"СТ. оОо.

Д'~ До стаР°г0 спорту.—26. „Я,- Н. В.“, кн. IV, ст. 359 — 366’

ст ^0Р°^евичі

гт

—Моя апологія альбо оборона.— 25, „Ж. ІР.“, №11,

Д°Р°шкев11ч> 0-~ Ще слово про Европу.—25, „Ж. і Р.“, № 6 — 7

Затонський—Націон. проблема на Україні,—26, „Ком." № 155
ст ^атонськии, В. — Національна проблема на Україні. — 26, ДВУ^
Затонський, В.— Національна проблема на Україні.—27, ДВУ, ст. 89_
Зсров, М,—До джерел,— 26, „Сл.“, ст. 107 — 109 116 125—12Я
Л? 11^ст°%^'б9 ЕвраЗІІІСЬ,<ий ренесанс ‘ пошехонські сосни,—25, „Ж. і р.“,

1І

Зеров, М.—Европа—просвіта —освіта —лікнеп.—25,

$ Каганович.— Достйжения и трудності! в

пров.

украинизации,.

»Ном^. - $
Василь Блакитний.—27, „М. , № Г, ст 76.
Коряк, В.—З літерат. життя.—27, „Ком. , № 19.
Лакиза П.— Декілька* зауваж, про наші літератур.
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26 „

Лист доредакції. (газ. „Комуніст". Підпис: Микола Хвильовий.■ 22/11_
28 р. Відень.— 28, „Ком-“» №.51. (2435) 29/11.
Листи до редакції в справі літдискусії (Рабфак).— 25, “„Г
‘ П-"- № 20.
”К<Л
Меженко, Ю,- „Европа чи просвіта".-25. „Ж. і Р.“, № 5.
Всеукраїнський
з'їзд
письменників,
2.4 Січ
г- ~'
ия 27Пеоший
р Стенографічний
звіт.27,пролетарських
ДВУ, ст. 10, 22,
24, 39 - 44.25 — 28
Петров, В.—Хуторянство і Европа.—26, „Ж. і Р.“, № 7.
Поліщук, Валер.— Літературний авангард.— 26, ст. 20, 21.
' Поліщук, -В.—Пульс епохи,—27, ДВУ, ст. 82, 87.
Рухимович, М.— На серьезном участке фронта.— 26, „Ком.“, № і2б
Хвильовий, М:— Думки проти течії.—25, „К. і П.“, № 44, 45, 46
Хвильовий, М.— Думки проти течії.— 26, ДВУ, ст. 24, 42 — 46, 52 53
Хвильовий, М.— Камо грядеши.—25, „Кнг.“, ст. 17, 42, 43, 61. ’ “
Хвильовий, М. Про сатану...—25, „К. і П.", № 17.
Хвильовий, М.— Про Коперника...— 25, „К. і П.“, № 20.
Хвильовий, М.— Про демагогічну водичку...—25, „К. і П.“, № 23.
Хвиля, А —Про наші літературні спр.— 26, „Ком.", № 96.
Хвиля, А.—Про наші літературні справи.—26, „Пр.", ст. ЗО.
Хвиля, А — Ясною дорогою.— 27, ДВУ. Див. Про наші літературні
справи, ст. 26.
Шляхи розвит. сучасн. літер. Диспут.— 25, ст. 6 — 19, 23, 28, 30 — 32
35, 36, 38 — 40, 43, 48 — 58, 68 — 69, 76 — 79.
Щупак, С — Псевдомарксизм Хвильового.— 25, „Ж. і Р.“, № 12, ст. 64
66, 68.
Щупак, С.— Зречення Хвильового.— 28, „Пр. Пр.“, № 52 (1964), 1/ІІІ.
Юринець, В.— 3 нагоди нашої літдискусії.— 26, „Ком.“, № 88.
Якубовський, Ф.—„Ж. і Р.“, на нов. шл.— 25, „Пр. Пр.", № 197.
Якубський, Б.— Українська література за десять років революції.—27,
„Г.“, №6 — 7, ст. 124— 141.
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Взаємовідносин икультурні й літературні
України т а Р о с і ї
_ -і
В справі культурної орієнтації України має велике значіння пиг тання про культурні й літературні взаємовідносини України та Росії.
Питання це було трактовано переважно з політичного боку.
Дехто, не заперечуючи проти вивчення російської культури, вва
жав, що орієнтація на Росію не може бути культурною плятформою
для України на ближчу добу. (В. Гадзінський).
Приняття такої орієнтації значило б для української куль
тури продовжування приймання культурних цінностей через
окуляри російської культури. (В. Гадзінський, Ю. Меженко).
Крайній погляд в цій справі був висловлений М. Хвильовим:
«Від російської літератури, від її стилів українська поезія мусить
як мога швидше тікати'*.
Основна думка тут: Україні слід уже звільнитися від рабського
наслідування.
714

категорична думка: „орієнтація на російську культуру
ДрУга ' укр культури, бо є чого вчитися і в старої літератури
>хідна чому вчитися І В нової. Гне тільки вчитися, але й іти
посіяН; Є/д Хвиля).
пазом ■
її вивчеиня українського та російського письменД0СК^ож світової Літератури в межах української та росГва, а „Л виробить з письменників нашого покоління цва^ьК01Л„В майстрів, цінних культурних діячів на полі від
ання світової культури'' (К. Буровій). .
Р^ЇЇїнська пролетарська література по суті своїй має спільні
позиції з позиціями пролетарських літератур інших
• ПР2 Радянського Союзу. Тому українська пролетарська літе
ра мусить прагнути до встановлення й організаційного зв язку
3%союзним центром пролетарських письменників.
Блакитний, В,—Лист до групи гартованців. М. Хвильовому, Христовому, Коцюбі й іншим „миогострадальникам гартованським ...— 26, „Нове

М'ІСТВ™анян№В3— О национальной культуре,—27, Гос. изд. Москва. Див.
СТ' ''вуровій,'/{.— Европа чи Росія? — 26, ст. 32 —34 36, 37
Гадзінський, В,—На безкровному
безкровному фронті,
фронті. —26,
26, „С. , ст. 63 — 65.
Гадзінський, В.— Підсумки російської літдискусії та висновки із неї
для українськ. револ. літ.— 25, „Н.“, № 1, ст. 31 —37.
Гадзінський, В.— Як Д. Донцов хоче бути українськ. фавстом.— 26,

„Пр. Городской,
Пр.“, № 140.
Я — Партия и литература.— 27,

„Красньїй

Николаев",

№ Іб/У
.
Гринько,
В.— Російське питання на Україні.— 26, „Ком.", № 123.
Д. Д.— До старого спору.—„Л.-Н. В.", кн. IV*, ст. 356 — 358.
Доповідь т. Л. М. Кагановича на X з’їзді Комуніст, партії (більш.) Укра
їни.—27, „Ком.“, № 271 (2356), 27/ХІ.
Дороткевич, О.— Ще слово про Европу.— 25, „Ж. і Р.", № 6 — 7, ст. 65.
Затонський В.— Національна проблема на Україні.— 26, „Ком.", № 156.
Затонський, В.— Національна проблема на Україні.-—26, ДВУ ст. 16__
Ї2, 35 — 40.
Затонський, В..— Матеріяли до українського національного питання__
27, „Б. У.", № 6, ст. 9 — 32.
Затонський, В.— Національна проблема на Україні.— 27 ДВУ ст 55
63 — 65.
’
’
тян, шо“ятьТ- Чубаря ~ ПР° вичихи-<27)- -Про „Вапліте" і ваплі-

Пр.",Л№','3?26Л’~ДеКІЛЬКа зауважень про наші літер, справи,—20, „Пр.
28

'^бН^З^Й/іГ МИК°Ла Хвильовий’ 22/"’(ЛИСТ

Хвильового до ред.

те”-27'

ст- 4-ю-

.,КомЙа?“Й,лТ.Т“\Г5^

Назадництво „Гарту".—26 ст

«я

13?

.уч.,н1;«дм;"з.КЇ'д. пр.-, № ,27.
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Рухимович, М.— На серьезном учаістке фроита. — 26, .Жом.
.
Скрипник, М.— Підсумки літдискусії. 26, „Б. У.", <.і.
ст. 22-__з4і26‘Скрипник- М.— До теорії боротьби двох культур.— 26, „Ком.
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Скрипник, М.— До теорії боротьби двох культ. 26, ДВУ5
ст- ю, ч
19, 20 — 31.
Те ж — рос. вид.
Скрипник, М.— До теорії боротьби .двох культур.—28, дВу
Підсумки „літературної дискусії".
• Д»в..
Скрипник, М.— До теорії боротьби двох культур,—28, дву п
До теорії боротьби двох культур.
\ ДИвУривок рецензії І. М. на „Думки проти течій", М. Хвильового —
„Про „Вапліте" і ваплітян, що говорять".
‘
Хвильовий, М.—Камо грядеши.—25, „Кгн.", ст. 49.
Хвильовий, М.— Про демагогічну водичку або спр. адр. Укр. ворон- '
щини.— 25, „К. і П.“, № 23.
Хвильовий, М.— Апологети писаризму.— 26, ■Ж. і П.“, № із
Хвиля, А.—Про наші літературні спр.— 26, ;.Ком.“, № 96.
Хвиля, А.— Марні надії ворогів.— 26, „Ком. , № 185, 187.
*
Хвиля, А.— Ясною дорогою.—27, „Ком.", №—15/У.
Хвиля, А.— Як російський кадет Могилянський сам себе вбив_ ок
„Ком.", № —23/УІІ.
’
Хвиля, А.— Ларінська русотяпська „практика".—27, „Б. У “ у0 п
ст. 69 —75.
’ ’ ”
Хвиля, А.—Про наші літературні спр.— 26, „Пр.", ст. 4, ЗО, 31 —38
Хвиля, А.— Проти .українського і російського націоналізму_ 1927’
„Ком.", № 238 (2323), 18/Х, № 240 (2325), 20/Х, № 241 (2326), 21/Х № 242”
(2327), 22/Х; № 243 (2328), 23/Х.
Хвиля, А.—Проти українськ. і російськ. націоналізму.—27 „Пр.", ст. 6..
Хвиля, А.— Марні надії ворогів.— 26, ДВУ, ст. 36 — 38, 49. ’
_Хвиля, А.— Ясною дорогою.—27, ДВУ. Див.: Як російський кадет
Могилянський сам себе вбив, ст. 39.
Хвиля, А.— Ясною дорогою.— 27, ДВУ. Див. Про наші літературні
справи, ст. 28 — 34.
Хвиля, А. — Ясною дорогою. — 27, ДВУ. Див.: „Марні надії ворогів" ,
ст. 75, 76, 81.
Хви'ля, А.— Ясною дорогою.— 27, ДВУ. Див.: До організації літера
турних сил, сг. 194.
Хвиля А.— Ясною дорогою.— 27, ДВУ. Див. Ясною дорогою, ст. 222..
Чубар, В.— Про вивихи.— 26, „В.“, № 122.
Чубар, В.— Про вивихи.— 26, „Ком.", № 122.
Шумський, О.— Ідеологічна боротьба в українському культурному про
цесі.—27, „Б. У.", № 2„ ст. 12—18.
Щупак, С — Зречення Хвильового.—28, „Пр. Пр.“, № 52 (1964), 1/ШЮринець, В.— 3 нагоди літдискусії.— 26, „Ком.", № 88.
Якубський, Б.— Українська література за десять років революції.— 27,.
„Г.", № 6 — 7, ст. 124—141.
^Яловий, М.— Санкт - петербурзьке, холуйство.— 26, „К. і П.“, №

[Ренесанс (Азіатський, Червоний)

і

. Хвильовий називає майбутній ренесанс „азіатським ,
М'тн його у „великому духовному Відродженні азіятськизбачакда *
?< Азіатський ренесанс це епоха європейського
яідатапжрння плюс незрівняне, бадьоре й радісне грецько - римВІДРМистецтво". (М. Хвильовий).
сьКЄПо теорії М. Хвильового ренесанс в своєму переходовому
іплі піде таким шлахом: початок йому дасть духовне відроПХня азіатських країн, через пролетаріат; пройде'по Україні,
пГ творцем його буде теж пролетаріат; прийде до Европи.
Д В цілому —це (за М. Хвильовим) велика доба „Зростання
пролетаріату, його боротьби з своїми антагоністами, доби широко
задуманого закладання основ своєї культури й свого мистецтва''.
Цей ренесансовий процес получив назву „Евразійського'Ч
Проти цього вказувалося, що історична прогноза у формі „азіат
ського ренесансу''—занадто теоретична, головне — в ній ви
явилась „відсутність розуміння перспектив розвитку культурної
роботи на Заході й у нас, на Україні''. (А. Хвиля).
Майбутньому ренесансові дано ще назву „червоний ренесанс".
Формула його: „червоний ренесанс"—історична доба, він для
комуністичного суспільства буде тим, чим був для нас гумані
стичний ренесанс: предтечеюе кономічноїта культурної революції—■
перебудови у можливо широкому (світовому) маштабі. (Ц. Гадзінський).
В дусі пролетарського інтернаціоналізму.— 26. „В.* , № 129.
Гс^зінський, В.— На безкровн. фронті.— 26, „С.“, ст. 24 — 26, 27,
Гаєвський, Ст.— На літературно - методолог, теми.— 26 „Ж. і Р,“,
№ 4, ст. 82.
Затонський — Нац. проб, на Укр.— 26. „Ком.", № 156.
Зеров, М.— Перед судом методолога.— 26, „Ж. і Р.“, № 7, ст. 86__ 87.
хг ,^аказа} ^-—Декілька зауважень про наші літ. спр.— 2б’ Пр Пр "*
”

125.

>

г

Пилипенко, С.— Проблема орг. літ. сил.— 26, К і П " №7
Поліщук, В.— Літерат. авангард.— 26, ст. 23.
’
Поліщук, В.—Пульс епохи.—27, ДВУ ст 125__ 127
40, 44 - 46°’
А?іятський Апокаліпсис.- 26, „Глоб.", ст. 4, 13, 17 - 19,
^‘~Про

Колерника...— 25,

І

К і П " № 20

й—>>.-К«,«,«.
Лтм' л - Про "“і
“5™— 2і' 'Й™/ '
“■
»Р««Р-2Р7, ЛВЇ’“д7.2вПр„ПР„а;„"іт:4р-»:

г

Доба Жовтневої революції т—це „предверие" ренесансу укра
їнської культури.
Підчас літдискусії робилися прогнози того ренесансу; нази
вали його різними іменами: „червоний ренесанс", азіатський ре
несанс.
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ЩтакаЛСН'
: "СІМУ"~ Заклик,— 25, Н ■' № ] ст 6 я
ст. 64 65 ’ ~ПСМД0Марксизм Хвильового—25 „Ж і Р.“; №

12,

■ иїчшк’ Г
Основні проблеми мистец,-—26 Ж і Р “ лг
Щупак, С-Наше письменство та „Евроиа'< Л7, „Шл.’н?. літ ’■ ,£. ад’
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й мистецтва
блема естетики
П Р 0 • чяпгпї епохи трудності збагнути її філософію
В складності нашо епохи руд
форми тд напряМкИ
полягає основна причи
ру відали б нашій переходовій досі.
ітЄРатуЙйянНях Форм напрямків для літератури необхідно> по' ЯВ Х? Щ0Д0Ф оцінки ступеня й розвитку індустріялізації

Б. Шляхи українського мистецтва

Яке обличчя повинно -прибрати мнете
цтво
наших часів
Радянська інтелігенція та її роля для мистецтва; Романтика—-вітаїзму

<1И:

Українське мистецтво має рівнятися по основних засад
української культури.
дах
Одна із позицій дискусантів щодо шляхів укр. мистецтв
опреділюється формулою М. Хвильового: „перед нами, як
як пепр3
молодою клясою, і перед нами, як молодою нацією, ця доба ст
вить таке завдання: утворити за всяку ціну нове і справжіГ
мистецтво". Пролетарське мистецтво перейде кілька етапів.
€
За М. Хвильовим — наш період переходової, доби характе
ризує „романтика — вітаїзму".
„Романтика — вітаїзму — це сума нового споглядання нового світовідчування, нових складних вібрацій".
До того є передумови: „пролетаріят має всі соціяльні дані
для диктатури й на культурному фронті" (Ф. Якубовський).
. У творенні мистецтва переважна роля припадає на інтелекту
альні сили нації. Відціля питання про ролю інтелігенції.
Частина нашої інтелігенції, що її звуть радянською, свідомо
й щиро працює в умовах радянської державности. Вона озброєна
глибокими знаннями, високою технікою.
Ту інтелігенцію слід використати. Вона відчуває, розуміє
ідеологічну природу нашої доби, (М. Хвильовий).
.„Вітаїзм"—це троцькізм. Світогляд пролетаріяту — це діялектичний матеріялізм (С. Пилипенко).
„Пр- П°р“3а№7І25ДЄКІЛЬКа зауважень "Р0 наші літературні справи,-26,

ь»ш ■

Пилипенко, С,— „Дорогі могили".—26., „Пр. Пр." № 45.
Пилипсико, С,—- Европа" і „Просвіта".— 27, „К.’і П." № 17
Лмі“ш^К°ЙС'~пТ0В' М’ Х„вильовий в Ролі літпопа,— 25, ’.Пл.", № 3.
Савченко Я~ Л1теРатурн?й авангард,- 26, ст. 13 - 16.
Хвильп«ппЯм~~ Азіятс,ьгкии Апокаліпсис - 26, „Глоб.", ст. 14-46.
лрильовии, М.— Про Коперника.— 25, „К. і П “ № 20
ХшлІТий м'~ пР° демагогічІ1У водичку,—25, ’„К. і П.“, № 23.
Хвильовий’ м'~^уіЛКИ про™ те41’1-—25, „К. і П.“, № 44 , 45, 46.
Хвильовий’ м'~ пП°Л' писаРизмУ—26, „К. і П.", № 13.
Хвильовий м~5УМКИ Пр0ТИ течії-—26, ДВУ, ст. 48 — 58.
59 —63
,М’~Ка-° гРяДЄши? —25, „Кнг.", ст. 31, 35 — 38, 54,
^5_ Щупак, С.

Псевдомарксизм Хвильового.— 25, „Ж. і Р.“, № 12, ст, 63,

ст. 69^70™’ С-~0сновні проблеми мистецтва...—26, „Ж. і Р.“, № 6, \ •
№ Ю^пб078 Кий’ Ф ~ Майбутне належить підземн. річкам.- 25, „Ж. і РЛ

г

' „Г-"

•І 2? ТрпІуоній дискусії було актуальне питання: чи можлива
’ ’ ьтяіська культура, чи є українська література пролетарською
І пр0Л Іе питання було поставлено й в іншій формуловці: проле.пітеоатура чи література пролетаріяту?
І ТЯР Суперечки сконцентровано біля формули Плеханова: „миІ .ТРІІТВ0— то є пізнання життя за допомогою образів .
На ці питання ще є формули: Веронського, Бухаріна,. Луна: папського, Л. Толстого. Всі ці формули належить аналізувати
і критерієм соціяльної функції мистецтва й естетичної значимості!.
■
Підчас дискусії обговорювалися такі питання: що таке ми
стецтво взагалі, що таке пролетарське мистецтво, хто такий мистець.
і хто ним може бути, що таке естетика.
Суспільно - громадські форми є ґрунтом для нових форм
мистецтва.
«
В переходову добу мистецтво ще не має свого стилю, своїх
І нових форм; в таку добу відзначаються тільки тенденції майбутнього
мистецтва.
Основними проблемами мистецтва органічно зв’язана про
блема форми й змісту.
і
Крайні погляди: формалісти тої думки, що вся суть літературІ ного твору в його формі; другий—,„зміст" і форма не існують
в творі. (Б. Якубський).
Середній погляд: „твір — це є гармонійна синтеза форми
и змісту". (С. Щупак). Цей погляд наближається -до формули
плеханова: „форма тісно зв’язана із змістом.
що Т9ке пролетарський письменник і хто ним
™ пройнятий ідеологією пролета
; ріяту,
що відбиває
цю ідеологію, і через
пінти
гг
_____
•
ником може бути і не пролетар". ‘
ТЄ нролетаРським письмен-

і

і
І

цтво.—Диктатупа ппопрт^^КИ’ Щ° можливе пролетарське мистепросто не встигне створитиРТв7гоЄмисте?тв°аВаААОба’- пролетаріят
загальнолюдська (Троцький).
мистеитаа. А далі — культура

І

пролетаріяту, є про’летар^им80 “ереходов01 доби> Доби диктатури

иу‘ стТг^и'Г^ л,теРатУРа за Десять років революції.— 27

Пролета
Пропетарська
естетика
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. уявлення про взаємовідношення, що повинні існувати
РРаВ1іЛЬпЄіснують поміж суспільними клясами й їх художніми
ликами.
рдійсн°
- Ця теорія вказує на відірваність від робітничої

- З приходом до політичної влади пролетаріят почав офорМЛїо
ватися культурно. (О. Слісаренко).
Пролетаріят має встановити стиль своє) епохи. Шлях до того
боротьба клясових естетик. Ця боротьба за елементи та нопмі
пролетарської естетики розпочалась, вона розпочалась і в літера1
турі.
;
Ілюстрацією до того є літературна дискусія (р. 1925 — 1927\
Поміж проблемами мистецтва є гострим питанням про взаємо
відношення пролетарського мистецтва, до пролетарської куль
тури. (М. Хвильовий).
Загострення цього питання дає М. Хвильовий в такій формулі •
„говорити про пролеткульт, про пролетарську культуру —_ ГОВо’
рити абсурд, бо клясова культура, цебто сума всього утвореного
.зусиллями господаря становища, має консервативні тенденціївона переконує клясу в одвічності нескінченосте її диктатури’
Мистецтво ж, будучи чуйною, сторожкою ідеологічною надбудо
вою, звільняється від цих тенденцій. Для пролетарського мисте
цтва принцип безклясовости безперечно зрозуміліший, НІЖ для
инших галузей творчої діяльносте...Пролетарське мистецтво, яке
ставить своїм завданням служите клясі, що бореться за безклясовість, ні в якім разі не буде відогравати консервативної ролі".
Ґрунтовну аналізу цієї тези зробив Я. Савченко, довівши
що вона протирічить елементарній логіці: „мистецтво не може
бути революційним, коли воно є „отражением", синтезою консер
вативної культури'".
На ґрунті непу народжуються колізії ідеологічного порядку,
вони дають певний ефект в літературі щодо форми і стилю. Відціля
проблема „революційного ліризму".
Художня література повинна прагнути простоти, але від
цього вона не повинна позбуватися свого єства, цебто естетич
ного моменту.
Боротьба ідеологічна має перейти в боротьбу за естетику. Це
природно, бо естетика є самий тонкий, самий глибокий та інтимний
вислів психіки. Це є конечне в мистецтві.
Естетика є продукт соціяльно - економічного процесу й по
природі є витвір клясовий.
Поруч з питаннями, що їх вказано вище, стає проблема: пись
менник і читач.
•. Сучасний постулат „Орієнтація письменника на читача" ви
ріс до цілої теорії, що одержала назву ,,теорія соціяльного за
мовлення".
'
Ця теорія набрала популярносте. В ній вбачають правильну
установку взаємовідношення пролетарського й селянського пись
менника й пролетаріяту.
\ Аналіза цієї теорії (Критические заметки. „Художник и
классьі , „Новьій мир", 1927, № 9), зроблена Вяч. Полонським,
показує, наскільки ложна в своїй основі ця теорія; вона дзє не-

і письменники, що вийшли із пролетарського й селян-

І ^Молоді
’оточення, не можуть прийняти цієї теорії.

вони не є „майстрями", що лише виконують „соціяльне за.пвлення";
вони є функцією творящої кляси, її художнього мишлен--[“;ВОНИЄ
Й виразниками її колективної свідомосте.
е
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^Бі'лецький, О. І., проф..— Читач, письменник, література.— 27, „Пл."
гартованців. М. Хвильовоіму, Христо.......... ї-їпг»а

№‘Т'В%3о™ Д°капіт^ва'?*^літ. - 25,
’

3-Хто письменник?-27, „Літературна газета ', № 2, 3.
Загул, Д.— Література чи літературщина? - 26, „Глоо. .
Затонський, В,—'національна проблема на Україні — 27, ДВУ>,ст^8>
Коваленко, В.—За організ. пролет. літератури.-—27, „Пр. 11р. , Л- іо.
Коряк. В.— Калиновий міст.— 25, „В.“, № 255.
Коряк, В.— Хвильовистий соціологічний еквівалент. (Лист темної лю
дини).—27, „Г.“, № 1, ст. 74— 103.
Коряк, В.— Хвильовистий соціологічний еквівалент. (Лист темної лю
дини).—27, „ВУСПП".
її.- Коряк, В.— Веселий швець Максим Заноза. Другий лист темної людини
Миколі Хвильовому.— 28, „Г.“, № 1, ст. 50 — 52.
Коцюба — Ліїдискусія й резолюція ЦК РКП(б).— 25, „К. і П.“, № 26.
Л. /.— Літературні нотатки. (З приводу книжки В. Поліщука „Пульс
епохи").—$7, „Ж і Р.“, № 5, ст. 216 — 219; № б, ст. 376 — 380.
Машкін, Анат.— В боротьбі за кваліфікацію.— 27, „Пл.“, № 7, ст. 39-42.
2^3^ашКІНі А'~ У б°Р°тьбі за кваліфікацію.— Див. 27, Бюл. „До Всеукр.
Момот, /.— Про „Пульс епохи".— 27, „М.“, № 5 ст 73_ 77
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Савченко, Я-—^ Азіатський Апокаліпсис.— 26, „Глоб.", ст. 6-—13
Савченко, Я.—Наступ буржуазної естетики.—27, „Шл. Пр п’іт "
ст. 14— 15.
’ Скрипник, М.—Наша літературна дійсність (Доповідь і прикінпА»*
слово на диспуті).— 28, „Кр.“, № 2, ст. 13.
Скрипник, М.— Наша літературна дійсність.—28, „Р. О.", № 4
Скрипник, М.— Наша літературна дійсність.— 28, „Шл. О.", № 2 _ о
Слісаренко, О.—В боротьбі за пролетарську естетику.—„Вп?, 30щперш., ст. 18 — 24.
Смолич, Юрій—„№Лшс Могіе" у художній літературі (Студія) — 97
„Впл.“, № 4, ст. 158 — 177.
”
Хвильовий, М.— Думки проти течії.— 25, „К. і П.“, № 44, 45, 46.
Хвильовий, М— Камо грядеши?—25, „Кнг.", ст. 27, 38. ’
Хвильовий, М.— Про Коперника.— 25, „К. і П.“, № 20.
Хвильовий, М.— „Ахтанабіль сучасносте..."—25, „Ч. Ш.“, № 11_ 12
ст. 320 — 325.
Хвильовий, М.— Думки проти течії.— 26, ДВУ, ст. 26, 59 — 68.
Хвильовий, М — Апологети писаризму.— 26, „К. і П.“, № 10.
Хвильовий, М.— Апологети писаризму.— 26, „К. і П.‘‘, № 11.
Хвиля, А.— Ясною дорогою.— 27, „Кбм.“, №—15/У.
Хвиля, А.— Ясною дорогою.— 27, ДВУ. Див. Ясною дорогою. Ст. 215.
Черняхівськйй, Т.— До психотехніки творчого процесу.— 27, , Ж. і Р “
№ 4, ст. 63 — 69.
Щ. С.— Партійна лінія щодо ближчих завдань у справі мистецтва.— 26
„Пр. Пр.“, № 13.
Щупак, С.— Основні проблеми мистецтва.— 26, „Ж. і Р." № 6, 7, ст. 54—
61, 63 — 70.
Щупак, С.—Теоретична плутанина.— 26, „Пр. Пр.", 198.
Щупак, С.— Письменник і оточення.— 27, „Л. Г.“, № 2.
Юринець, В.— 3 нагоди літерат. дискусії.— 26, „Ком.", № 88.
Д-— Основні проблеми мистецтва в поглядах сучасних марксистів.— 26,.
„Пр. Пр.“, № 82.
Якобсон, Р.— Про реалізм у мистецтві.— 27, „Впл.“, № 2, ст. 163 — 170.
Яковенко,Гр.— Не про „або", а про те ж саме.—25, „К. і П.", № 19.
Якубський, Б.— До еволюції літературних жанрів.— 27, „Л. Г.“, №6:
Якубський, Б.— До законів еволюції літератури.— 27, „Л. Г.“, № 3.
Якубський, Б.— До реабілітації форми в мистецтві (про одну з розв’я
заних проблем літературознавства). —27, „Ж. і Р.", № 5, ст. 220 — 230.
Якубський, Б.— Соціологія літературних впливів.— 27, „Л. Г.“, № 13.
Яловий, М.— Теоретична плутан. ліквідаторів.— 26, „К. і П.“, № 36.
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В. Шляхи української літератури

Шляхи літератури переходової доби
В другій половині першого десятиріччя Жовтневої укр). літератури відзначилося розходження „молодих" і „, старих" письменників.
В зв’язку з цим постало питання про послідовність ґенерацИ
пролетарських письменників і послідовність Генерацій.

І

в-основу поділу літератури на Генерації кладеться XV™. '
мління й ідеологічне усталення.
хУДожнє
УсТРдумка одних: за останні роки вже виявляє потенцію до
.пемого формування письменницька молодь. Виявленням цього
позходження „молодих і „старих , інакше: літературного
€ иппняка й „олімпійців1 .
Думка інших: протягом першого десятиліття Жовтневої лінатури почала складатися лише одна Генерація. Правдивіше
А яе сказати, що Генерація ще не оформилася і скоріше є лише
апянк пролетарських письменників. Вона „виникла на переломі
вох епох, в розпалі романтичної доби, коли вмирало старе суспіль
ство і народжувалося нове". Бо для того, аби певна літературна
генерація склалася — потрібний певний час, довгий час, такий
час протягом якого та Генерація змогла б висловитись, художньо
оформитися, ідеологічно укріпитися.
В цей же час може зароджуватися нова літературна Гене
рація. (М. Хвильовий).
Одні вбачають резерви для нової Генерації в тій молоді, що
стихійно посунула від варстату, від землі до письменства, другі —
тієї думки, що не можна дивитися так спрощено на справу, бо не
всякий, що взявся за перо — є письменник. Письменником - ху
дожником може стати лише той, хто озброєний мистецькою тех
нікою.
Так само це й для пролетарської художньої літератури. Не
досить однієї ідеології.
В умовах радянської дійсности є всі можливості для розвитку
української пролетарської літератури і взагалі літератури.
(М. Хвильовий).
Різко цю. вимогу поставив М. Хвильовий: „Нове мистецтво
утворюють робітники й селяни. Тільки з умовою: вони мусять бути
інтелектуально розвиненими, талановитими, геніяльними людьми".
Шлях пролетарської літератури прямує до інтернаціоналізму,
бо вона по своїй суті є інтернаціональною через національну літе
ратуру мовою й змістом.
Між тим дійсний письменник може виховатися лише в сфері
вільної конкуренції.
Мені здається (пише Н. Бухарін), що найкращий спосіб зана
пастити пролетарську літературу, найбільший спосіб зав’язати їй
світ це зріктися принципів вільної’ анархічної конкуренції
бо не можна зробити гарних письменників із тих, хто не пройшов
певної літературної життьової школи, життьової боротьби. Хто не
завоював собі місце, не одвоював би кожного кроку своєї позиції
в цій боротьбі. (М. Хвильовий).
Інша точка зору на ці пропозиції: від надбань, що їх має
українська література — не одмовлятися, але ставитися з певним
одбором; гуртківство — це революційні літературні організації,
це шлях виховання пролетарських письменників; вільна конкурен46*
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Бехер, Й.— Пролетарська поезія.— 27, „Шл. Пр. Літ..
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ЯВ° Дцсдш до редакції в справі літдпскусії. (Учитель).-25, „К. і П.“,
№ ®Лиапи до редакції в справі літдискусії (Робфак)^- 25 К і П.“, № 20.
Лісовий А.— Робселькор и літерат.— 25, „Пр. Пр. , № 140.
Машкін, А.— У боротьбі за кваліфікацію.— 27, Бюл. „До Всеукр.
3'3,іУМикитенко, 7.— З історії боротьби на фронті жовтневої літератури,—
27, Бюл. „До Всеукр. з’їзду".
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„
Могилянський, М.— Лист до редак.— 25, „Ж. і Р. , №10.
Момот, їв.— Літературний комсомол.— 27, „Пр. ‘. Див. Літ ратурні
будні: ст. 47, 62.
Назадництво „Гарту".— 26, ст. 18, 19.
Пилипенко, С.— Куди лізеш, сопливе, або українська воронщина.— 25,.
„К. і П.", № 22.
Пилипенко, С.— Про панича Пшестшельського.— 25, „Пл.“, № 6.
Пилипенко, С.— Тов. М. Хвильовий в ролі літпопа.— 25, „Пл.“, № 3.
Пилипенко, С.— Чим іще увічнити пам’ять.— 25, „В."‘, № 279.
Пилипенко, С.— Як на правдивому шляху спотикаються.-.— 26. „К. і П/\
№ 5.
Пилипенко, С.— Романоманія (літературні прогнози).- 26, Н.У.", №37.
Пилипенко, С.— На боротьбу з клясиками.— 26, „Пл.",
№ 8 — 9.
Поліщук, В.—Літературний авангард.— 26, ст. 16 — 2С
20,29,30,83
—Ї31.
Поліщук, В.— Пульс епохи.—27, ДВУ, ст. 103 — 105.
Річицький, А.— Дещо про епоху, про
про сатиру,
сатиру, про
про кой
критику та про клясну
даму.—27, „Ком.“, № 36.
Сєменко, М., Шкурупій, Ґ., Батан,
ції. Розмова трьох.— 27, зб. Зустріч на пі, М.— Зустріч на перехресній стан„ перехресній станції. Розмова трьох.—
Вид. „Бумеранг", Київ.
Семенко, Мих.— Міркування
'
про те,чимчим шкідливий український націоналізм для української культури,'або
неї ж.—27, „Бумеранг", № 1, ст. яЗ 12. корисний інтернаціоналізм для
Скрипник, М.~ Наша літературна дійсність
слово на диспуті).-28, „Кр.", № 2, ст. 11 — 13
(Доповідь і прикінцеве
Скрипник, М-— Наша літератур
літературна
дійсність
’
.
—
28
Скрипник, М ~ Наша літературна
Літеплтипгго дійсність.
’ „Шл. Осв.",№2—3.
Скрипник, М.— До теорії боротьби
— 28, „Р. О.", № 4.
ДВОХ
Підсумки „літературної дискусії".
культур.—28, ДВУ. Див.і
СКРиПНиК>
— До теорії боротьби
двох культур.—28, ДВУ. Див.:
хвильовизм чи шумськизм.
ст. 30С—34Н£/Я’ М-ПІАСУмки літератури.
дискусії,—26, „Б. У.", № 1,.
Слісаренко, О.— В боротьбі за
перш., ст. 18 — 24.
пролетарську естетику.— „Вп.“
, зони
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загальнопролетарським"0юнацьадм рухом"ІДН°Щеннямг
я Письменницький молодняк повинен зростати йя ■
,панні всієї культурної спадщини не тільки України’'янСК^НаломУ
юДСтва".
НИ’ але й Усього-
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Хвильовий,
Хвильовий,
щини.—25, „К.
Хвильовий,
Хвильовий,
Хвильовий,

М.— Камо грядеши? — 25, „Кнг. , ст. / — 9,
М.— Про демагогічну водичку або спр. адр.
і П." № 23.
„
М.— Про сатану...—25, „К. і П. № 17.
М. Про демагогічну водичку...— 25, К. і П.
М.— „Ахтанабіль сучасности.—25, „Ч. Ш. ,

16, 59 _
61.
укр
• ворон-

Вся спадщина
бути „пропущеною через
пп.
київської
критики".повинна
(А. Хвиля).
Р нризму
мар-

, № 2з
№ ц _ 12.
СТ. 312 —327.
ОА
Ь« хг
Хвиля А.—Про наші літературні справи.—26 „Ком. , № 94, 9б>
Хвиля, А.—Про наші літературні справи.—26, „Пр.“, ст. 5
Г> —
20, 33,
38_ 4б.
Хвиля, А.—З килі і за що боротися? — 26, „Ком.", № 268.
Хвиля, А.— Ясною дорогою.— 27, ДВУ. Див.: Ясною дорогою, ст. 230.
Хвиля, А.— Ясною дорогою.— 27, ДВУ. Див.: Блакитний і Чумак,
ст. 141.
Хвиля, Андрій.— Ясною дорогою.—27, ДВУ. Див.: З ким і - за що
■боротися? ст. 132— 136.
Хвиля, А.— Блакитний і Чумак —27, „М.", № 1, ст. 77 — 89.
Хвиля, А.—Ясною дорогою.— 27, „Ком.", № — 15/У.
Центральн. Ком. „Сіму". Заклик.— 25, „Н.", № 1, ст. 6 — 8.
Шляхи розвитку сучасної літератури. Диспут.— 25, ст. 25 — 30, 33—35
64 — 68, 71, 74 — 77.
Щупак, С.— На літерат. теми.— 25, „Пр. Пр.“, № 245.
Щупак, С.— Псевдомарксизм Хвильового.— 25, „Ж. і Р.“, № 12, ст. 67.
Щупак, С.— Проблема українського читача.— 27, „Л. Г.“, № 5.
Щупак, С.— Письменник і оточення.— 27, „Л. Г.", № 2.
Яблуненко,В.— У Київській філ. „Плугу".— 25, „Пр. Пр.", № 207.
Яковенко, Г— Не про „або", а про те ж саме.— 25, „К- і П.“, № 19.
Якубський, Б.— Українська література за десять років революції.— 27,
„Г.“, №6 — 7, ст. 124—141.

Моментом,
біля якого
точилася
особливо ГОСТРО
ке питання
кваліфікації
молодих
письменників
Р Дискусія,

Розходження
поглядів
по цьому
питанню з принципово™
к У
не було.
Розходження
виявилося
в конкретних
пропозиціях .„?
підвищення кваліфікації письменницької молоді
щодо
Тези, накреслені в попередніх розділах, слід цілком перенести
І в цей''ро’здїл 'для Літературних шляхів письменницького молод-

. вадаенко, В,-ДО
”я^278’.,Ком.' ',’ № 1.
22 ~
К ” яен^м/центрального к°мітетУ ЛКСМУ.-26,

118

Шляхи письменницької мол о д і

Що уявляє в своїй сумі сучасне молоде письменство? Одні
кваліфікують його за справжнє письменство; другі—за масову
графоманію, за невеликим винятком. Цей виняток складає дійсно
■талановита молодь.
Представники останньої думки — вбачають в безоглядному,
масовому надаванні звання кваліфікованого письменника, кожному
хто пише — пагубне явище для талановитої молоді.
Талановита молодь може стати письменниками, але їй треба
вчитися, треба придбати життьового досвіду, добре знати старе
мистецтво; письменницька молодь мусить бути „етично - чистоплотною". (М. Хвильовий).
Виникало питання чи можлива окрема молодняцька (комсо
мольська) література, хто її творить.
На це питання дано таку відповідь в ст. Момо.та („Літератур
ний комсомол ): „На нашу думку, немає якоїсь особливої ріжниці
поміж комсомольською й загальнопролетарською художньою
літературою. Вона має лише свої творчі особливості — шляхи,726
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Зеров, М.— До джерел.—26, „Сл. , ст. 110
112, 1По,
,
• .
Зеров, М.— Євразійський ренесанс і пошехонські сосни.— 25, „Ж. і г. г
№ 11, ст. 70.
.
л
о* '
; р “
Зеров, М — Европа — Просвіта — Освіта — Лікнеп.— 25, „Ж. і г. ,
№7, ст. 70, 71.
.
.
„ хг .
Йогансен, Мих.— Маладняківці.— 25, „К. і П. , Л9 4о.
Калиновий, О.— Барвінковий цвіт. (Літератури, комсомольський мо
лодняк). Збірка комсом. поезії й прози. Упорядкував Б. Коваленко. За ред.
і передмов. В. Коряка, ДВУ, 1927.— 27, „М.“, № 9, ст. 125 — 128.
Кириленко, В.— Літературна монополія.— 26, ,,К- У, № 180.
Кириленко, І.— Лист до редакції.— 26, „К. і П.“, № 15.
Кириленко, /в.— До літературного молодняка.— 26, „К. У.", № 4.
Клоччя, А.— Комсомольська література.— 27, „Л. Г.“, № 16— 17.
Клоччя, А.— Чотири етапи.—27, „М.“и № 10, ст. 83__87.
Коваленку Б..— Комсомольський літературний рух на Україні.—27,.
„Барвінковий цвіт", зб. комсом. поез. прози. ДВУ ст 66__ 74

пн.ь«ї"ЖЛг
тК0МС0М0ЛЬСЬКИЙ
х Й5Г х,літеРатУРний” рух
Б“’на“р Україні.-27,
,Л.
Коряк, В.—Молодняк.—26, „Ком.“, № 24.
27/УІП
В'~~ СТаРЄ письменство ’ молодняк.— 27, „К. У.", № 194 (389)

і

І
Крашаниця, А,— П’ять років , Плугу' ‘ —27 ч’<- V? П’с ’ № 18'
Кундзіч,,0л.—„Молодняк".— 26, „Ком.“, № 287 ’ 94
5>ст-22~ 23,

'
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Зв сучасній укр. літературі
зору, -з
що вбачає
|)чнакая1„ його. є
- —ШабЛЬОНИ.
НеуЦТВО, ПОВЄРХОЄ й така точка
]---Ознаками і'.-іепадництво. ознака
занівість.
Три
"""'ліка
«вводах письменників, гуртківстео й вщеутасть
впливи ”иіїСу молодих

Лакиза, Ів.— Про літературний молодняк.— 26, „Пр. Пр.", № 179
<(1489), 6/УІІІ.
. _ „ _г _
Літературний комсомол.—.25, „М. Ь. , № о, ст. З-—5.
Момот, Ів.— Літературний комсомол.— 27, М.
№ і, ст б7 __
Момот, /в.—Яким шляхом? —26, „К. У. , № 108.
'2.
Момот, їв.— Літературний комсомол.— 27, „Пр. . Див.: Під знакп
комсомолу. (Замість передмови), ст. 5— 14, 23—26. .
м
Момот, Ів.— Літературний комсомол.—27, „Пр. . Див.: Додаток
Маніфест літературної організації. „Молодняк , ст. 91.
Момот, /в.—Літературний комсомол.—27, „Пр.". Див.: Літератури
комсомол", ст. 28 — 46.
Момот, /в.—Літературний комсомол.—27, „Пр. . Див.: Яким шляхом
•ст. 63.
Момот, Ів — Під знаком Комсомолу.— 27, „М.", № 8, ст. 68, 69.
Новін, С.— Увага літературній зміні.— 26, „Пр. Пр.“. № 145
Обсерватор — Думки про молоду белетристику (стаття).—27,' Впл “
№ 4, ст. 194 — 201.
’
Перед генеральною перевіркою.— 27, „Л. Г.“, № 14.
Перший Всеукр. з'їзд пролетарських письменників, 25 — 28 січня 1097
•Стенографічний звіт.— 27, ДВУ, ст. 84, 102, 103.
Пилипенко, С.— На порядку денному літпрофосвіта.— 26, „К. і П." № 17
Полоник, К.— Дайте слова! — 26, „К. і П.“, № 7.
Поліщук, В.—Пульс епохи.— 27, ДВУ, ст. 29 — 34, 100 — 103.
Савченко, Я.— Про безпринципну критику.— 28, „Г.“, № 3, ст. 43_ 59
Скрипник, М.— Наша літературна дійсність (Доповідь і прикінцеве слово
•на диспуті).— 28, „Кр.“, № 2, ст. 4.
Хвильовий, М.— Камо грядеши? — 25, „Кнг.", ст. 12, 13, 17 18
56, 57.
’
’
Хвильовий, М.— Про демагогічну водичку або спр. адр. укр. воронщини —
25, „К. і П.", № 23.
Хвильовий, М.— Про сатану...— 25, „К. і П.", № 17.
Хвильовий, М.— Про демагогічну водичку...— 25, „К. і П.“, № 23.
Хвиля, А.— 3 ким і за що боротися? — 26, „Ком.“, № 268.
Хвиля, А.— Ясною дорогою —27, ДВУ. Див.: З ким і за що боротися?
ст. 136, 137, 139, 140.
Цеховий і Розін — Літерат. фабзавуч.— 25, „Пр. Пр.", № 203.
ІЛамрай, А.— Українська література. Стислий огляд.— 27, ДВУ, ст. 146.
Шмигельський, А.— Підводні камні.— 25, „Пр. Пр.", № 209.
Я. Ф.— Занепадництво в українській поезії.—27, „Пр. Пр.", № 36.
■ Якубовський, Ф.— Літератури, рік.—26, „Пр. Пр.“, № 21.
Яловий, М.— Хай живе „Гарт" і „Плуг".—26, „К. і П.“, № 5.

появилося й поширюється нездоа саме: протекціонізм. Останній сприяє кар єризмові
' рове
н'"'2ЛулянЇї Завдяки цьому стало звичайними явищем одержан
1 '
. «> г’Гї \71
пріхвильного учеництва^

І

Гін"ХгГ"о™ядуУ цюкартину трактується так: останні роки
відзначився взагалі вплив ворожих дрібнобуржуазних проша
пувань- вони роблять спробу встановити свій вплив і на мистецтво.
В наслідок чого утворилася загрозлива ідеологічна и організаційна
ситуація в пролетарській літературі. (Б. Коваленко).
Бобинський, В,—Лист стороннього.—27, „К. і П.“, № 42, 10/ХІ.
Василенко, В.—До підсумків диспуту.—28, „Кр. , № 2 ст. 22.
„
Гадзінський, В,— Шляхи розвитку сучасної літератури — 25, „Ж. і Е. ,.
•ч № 9 ст. 65.
'
п
Гадзінський, В.—На безкровн. фронті.—26. „С.“, ст. 38 — 41, 68, 69.
Довгань, К.— Українська література перед дев’ятим жовтня.— 26,
„Пр. Пр.", 7/ХІ.
Донцов, Д.— Українсько - совітські псевдоморфози.— 26, „Л. - Н. В .,.
кн. VII, ст. 321 — 326.
Дорошкевич, Ол.— Ще слово про Европу.— 25, „Ж. і Р.“, № 6—7,
ст. 63 — 65.
Дорошкевич, Ол.— „Червоний Шлях".— 25, „Пр. Пр.", № 167.
Досвітній, О.— До розвитку письменницьких сил.— „Вп.“, зош., перш.,
ст.-6.
Епік, Гр.— Як же бути? — 25, „К. і П.“, № 14.
}
Загул, Д.— Література чи літературщина? — 26, „Глоб.", ст. 4.
Зарва, Ів.— Комсомол та справи культурного будівництва на Україні.—
27, „М.“, № 8, ст. 62.
•
^Затонський, В.—Національна проблема на Україні. — 27, ДВУ,

Характеристика сучасної української лі
тератури
Період післявійськового комунізму характеризується шукан
ням організаційних шляхів і диференціяцією літературних ріп.
Протягом останніх років в літературному житті відбуваються
явні процеси, що дають картину кризи. Діягноз щодо цієї кризи
неоднаковий.
На думку одних — перший період укр. літератури має ознаки
■за£а,?ЬН0^ КРИЗИ* В даному разі —криза розглядається, як склад
ний ідеологічний і формальний процес. (Ф. Якубовський).
На думку других — кризи укр. літератури нема; є криза в
творчості окремих письменників, криза росту. (В. Гадзінський).

м|«ть ™ " "Р“а- (М- ХВИ’

йї—"—■« Щ»

Коваленко, Б.—Невдала традиція.—26, „Ком.", № ЗО.
Коваленко, Б.— За організ. пролет. літератури.— 27, Пр Пр " Ко 13
пп
Про побут в сУчасній українській "літературі.—26’

„пр. 11р. , № 04.

г

Коряк, В.— Калиновий міст.— 25,
ратури)^^.^

І

дини)^Я27\В:Г'Х№Лц“СЛ4-Ю
дини

еквівалент. (Лист темної лю-

ВВУСПП“Ь0ВИСТИЙ соціологічний еквівалент. (Лист темної

лю-

Коряк, Б.—Сьогочаснаукраїнська література.-27, „М.",№3, ст. 87—93,.

■
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нього потрібна глибока „теоретично - марксівська
ника- Для
поєРднана з практичною участю в тій чи тій
Й ^‘радянського будівництва, цебто в зага.льних масових
Етичних, професійних, громадських організаціях . (Б. Нова

лЄНКШ)’ цього часу українські письменники не мали глибокого

!
І

’ ’

[Семенко, М., Шкурупій, Г., Бажан, М.] — Зустріч на перехресній
•станції. Розмова трьох.— 27, зб. Зустріч на перехресній станції. Розмова
трьох.— Вид. „Бумеранг", Київ.
Сенченко, І.— Спіралі і петлі (стаття).— 27г „Впл.“, № 4, ст. 202 222.
Скрипник, М.— Наша літературна дійсність. (Доповідь і прикінцеве
■слово на диспуті).—28, ьКр.“, № 2, ег. 4— 11.
Скрипник, М.— Наша літературна дійсність.— 28, „Ш. О.", № 2 3.
Скрипник, М.— Наша літературна дійсність.— 28, „Р. О.“, № 4.
Ткачук, Ів.— За єдиний революційно - літературний фронт.— 27, З"
’
№ 1, ст. 27.
Хвиля, А.— Романтика Махновщини („Третя революція" — В. Підмог-ильний).— 26, „Б. У.“, № 2 — 3.
Хвиля, Андрій — Ясною дорогою.—27, ДВУ. Див. Романтика Махнов
щини, ст. 104.
Хуторян, А.— Літературні'нотатки.— 25, „Пр. Пр.“, № 286.
Центральн. Ком. „Сіму”. Заклик.— 25, „Н.“, № 1, ст. 2, 3.
ІПамрай, А.— Українська література. Стислий огляд.—27, ДВУ, ст. 147.
Шляхи розвитку української літератури (Диспут у будинку ім. Блакит
ного).—28, газ. „Ком.",№ 45 (2429), 22/ІІ;№ 44 (2428), 21/11; №46 (2430), 23/11.
_л.Шляхи Розвитку сучасної літератури. Диспут.— 25, Культком місцкому
УАН, ст. 19 — 23 , 37, 40 - 42, 48 — 65 , 73 — 74, 79.
Якубовський, Ф.—До кризи в українській художній прозі.—26, „Ж. і Р-",
■ № 1, ст. 40 — 48.
Якубовський, Ф.—Літературний рік.—26, „Пр. Пр.", № 21.
Якубовський, Ф.— „Життя і Револ." на нов. шл.—25, „Пр.
, Пр. Пр.",
Пр.“, № 197.
197;-
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- Коцюба, Г.— Художня література і побут.— 26, „К. і П.“, № 7
Коцюба, Г.— Мої зауваження.—26. „К. і П. , № 8.
Коцюба, Г.— Письменницький місцком.— 26, „К. і П.“, № 12
Лакиза, П.— Декілька зауважень про наші літературні справи.-- 2б
Р Літературно - громадський рух на Україні в 25 Р-— 26, „Пр. Пр.“ дг0
Момот, Ів.— Літературний Комсомол.— 27, „Пр. . Див. Про П\/п ’
.епохи", ст. 71.
1Г7
" ульс
На великому шляху.— 27, „Л. Г. , № 16 — 17.
Назадництво „Гарту”.'—26, ст. 5, 12, 13.
Панів, А.— Наша літературна продукція.—26, „Пл.“, №4-5.
Перед генеральною перевіркою.— 27, „Л. Г.', № 14.
Пилипенко, С.— Йогансен. дрібногляд.—25, „Пл.“, № 5, ст> 2§
Пилипенко С.— Занепадництво у наших критиків.—27, ,.Пл.“ № 7
(22), ст. 27.
і
'
Пилипенко, С.— Нова п’ятирічка.—27, „Пл., № 11 — 12 (15— іа\
,ст 53 57,
”),
Поліщук, В.—Літературний авангард.— 26, ст. 7, 33, 34, 46 — 62 65 70, 73 — 82.
Поліщук, В.—Про двох і про інше. (Рекомендація В. Поліщука офоо
млення Вас. Єрмілова.) — 27, „Молодик", Вид. Авт.
’ "
Поліщук, В.— Пульс епохи.— 27, ДВУ, ст. 23 — 34, 64 — 82, 90
юп
109—125,127— 144.
Савченко, .Я.— 10 років української художньої культури.— 27, Л Г “
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8 ТВгли°б?к”йТХерїялкт
світогляд дасть можливість остао закріпити ідеологічні позиції пролетарської літератури,
Робить її тривалою проти буржуазного світогляду..
Р Прийом до членів пролетарської літорганізацп мусить „до
пускатися не-просто кваліфікованих письменників, а тих квалі
фікованих, що щиро прагнуть до утворення пролетарської літе
ратури, зокрема соціяльної художности, перейнятої комуністичнимсвітоглядом". (Б. Коваленко).
Паралізувати вплив на українську пролетарську літературу
ворожих ідеологій (в тому числі і неоклясиків), організована бо
ротьба з навалою дрібнобуржуазної літератури. (Б. Коваленко).
Українська пролетарська література повинна боротися з зане
падництвом в літературі.
Укр. пролетарська література набере творчого розмаху тоді,
коли їй вдасться утворити взаємотворчу атмосферу впливу пись
менника на свою авдиторію і навпаки. (О. Шумський).
Досконале вивчення клясиків української й інших літера
тур— є основна умова дальшого розвитку пролетарської укр.
літератури. (А. Хвиля).
В загальному розвиткові пролетарської літератури потрібна
марксистська критика.
Одною з умов розвитку укр. літератури — є визнання з
боку радянського суспільства їхньої високої місії в творенні
нового суспільства.
Буровій, К.— Европа чи Росія? — 26, ст. 37 — 39
®Р23/ХНОЇ СПІЛ'<И Пр0ЛЄтарСЬКИХ письмен-

никівВ-С27П^омЛ?Йз

і

Гадзінський, В.— На повороті.— 26, „3.", № 16
№ 9, ст!%Х^4.В’“ШЛЯХИ Р°ЗВИТКУ сУчасної літератури.—25, „Ж. і Р.“,.

27, ,СаПр/^№П1Р902ФСПІЛЧаНСЬКа КуЛЬТр0б0та і наші літературні сили,ст. ЛШКМиЧ' °-ЩЄ СЛ0В0 Пр° Европу.-25, „ж. і р.-, № б _ 7.

Умови дальшого розвитку літератури

■

Література є частиною культурного процесу. Вона не може
бути відірваною від всієї культурної спадщини.
Головною умовою дальшого' розвитку пролетарської літе
ратури повинно стати зміцнення клясового світогляду письмен730

Нам янецький, Гр.— На літ. фронті

25

С Р “ кг л
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В.

•"О»Г>~ 2Т^.'жРТрР"1 №5а™И 2 Г6

Всеукр.

Спілки

219;№ 6, ст:37Г-П3О80ЩУКа ”ПУЛЬС
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77е, Ів.~ Нове в організ. прол. літ’___
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Машкін, А.— У боротьбі :а кваліфікацію. 27, Бюл. „До Всеукр.
3 ^гІилипенко, С.— Від літдискусії до ТВ?Р401. "Раці “ 26*
№ 3.
Пилипенко, С.—На порядку денному літпрофосв.—26, „К. і П.“, № І7
Пилипенко, С.— П’ятиріччя „Плугу .— 27, „К. П. , № 14.
Семенко, Мах.—Міркування про те, чим шкідливим український націона
лізм для української культури, або чим корисний інтернаціоналізм для неї ж.—27, „Бумеранг", № 1, ст. 3—12.
...
„
Скрипник, М.— Підсумкилітерат.дискусії.— 26, „Б. У. №1 ст. 18___34.
'Слісаренко, О.— Невідкладна справа. 26, „К. і П. , № 11
Туркельтауб, /.— Авторське право на Україні.—26, „К. іП , № 22.
Улагай, Л.— Про матеріяльний стан робітників художнього слова.— 26,
К і П " № 44.
” ’ Хвильовий, М.— Апологети писаризму.—26, „К. і П.“, № 11.
Хвиля А.— До організ. літер, сил.— 27, „Ком.“, № 18.
Хвиля А.— До організ. літературних сил.— 27, „Ком.", № 19.
Хвиля А_ Проти українського і російського націоналізму.— 27
Ком.", № 238 (2323), 18/Х, № 240 (2325), 20/Х; № 241 (2326), 21 /X; № 242
<2327), 22/Х; № 243 (2328), 23/Х.
Хвиля, А.— Ясною дорогою.— 27, „Ком. , № — І5/У.
Хвиля, А. — Ясною дорогою. —27, ДВУ. Див. Ясною дорогою.
Ст 227_ 229
Хвиля, А.—Ясною дорогою.—27, ДВУ. Див. Про наші літературні
•справи; ст. 19 — 20.
Хвиля, А.— Ясною дорогою.—27, ДВУ. Див. До організації літера
турних сил, ст. 179, 181, 185.
Шумський, О.— Ідеологічна боротьба в українському культурному про
цесі.— 27, „Б. У.", № 2, ст. 22 — 24.
Щупак, С — Пролетарські письмен, й попутники.— 27, „Ж. і Р.“, № З,
ст. 322 — 326.
Якубський, Б.— Боротьба за літературу.- 27, „Л. Г.“, № 9 — 10.
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ЕІй письменник - це бадьорий будівник нового

'
'пролетарської літератури - боротьба з зне;
3авДаппчпачем упадництвом в літературі. сантиментально ' ІІр’ЯМБОротьба проти хникання проти гнилого
; 1ЄНІЖХХХХжній формі сучасного побуту, в його

>

Завдання дальшого р о’з витку літератури.
Сучасна література має досі специфічну особливість: етнографічність, індивідуалізм мови, мова — сирий матеріял.
Пролетарський письменник повинен працювати над утво
ренням норм літературної мови, організувати її й вивести із стану
провінціяльно - етнографічного — на шлях колективізму.
На думку першого Всеукраїнського з’їзду пролетписьменників
починається новий етап української літератури: об’єднання всіх
літературних сил України за клясовим, а не за національним прин
ципом. З цього часу українська література розуміється, як літе
ратура на всіх тйх мовах, якими пишуть письменники України.
Всеукраїнська спілка пролетписьменників постановила собі
за завдання інтернаціональне об’єднання всіх літературних сил
України. (З’їзд пролетписьменників).
„Рішуча боротьба за інтернаціонально - клясовий союз літе
ратури -України проти міщанського націоналістичного, за вольовий
активний пролетарський світогляд у літературі проти буржуаз
ного й пасеїстичного, за соціяльну художність проти індивідуалі
стично - богемської. (Маніфест).

войовничої

;

,

.
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ТИП0ВИпооцеОсіВвГдшукування стилю, що був би відповідний проле
тарській літературі, українські письменники повинні виробляти
й мову тому що мова є ідеологія. (З їзд).
Перед пролетарським письменством стоїть історичне завдання,
а саме: усталити гегемонію пролетарської літератури.. Стає проблема завоювання читача. До цього може привести уміння найти
важливу й актуальну тему, уміння найти форму твору до його
змісту.
Проблема читача набуває в цей час сугубого значіння. Пролетарський письменник мусить прагнути в своїй творчості дати те,
що потрібно робітникові - читачу, та й не тільки для його, але
й для читача інших клясових шарів.
Сучасність вимагає від пролетарського письменника (особливо
від письменника - комуніста) стремління до широкої масової
авдиторії, прислухання до соціяльного замовця.
Для паралізування того впливу на українську поолетапсьт™літературу и зокрема на літературну молодь шо його ппя
ворожі ідеології (в тому числі й неоклясики? иаЧ •
роолять
консолідацію ідеологічно - витпимпЧС
необхіДно утворити

К“у> „роляарськоІ

Дальше завдання:

Бажш, м
___
іпип.— одягніть окуляри.— 27, „Бумеранг", № 1,
Валайтис,
СССРВш,
““тис> С.— О ппутях развития художественной литеоат, ст. 21 — 26.
СР
'^7..26’
№ 4,
4 ст. 204 — 211.
литературьі нар одов
—_____________
Деклярація Всеукраїнської спілки пролетарських
5 -Ком/,
№ "293
(2378)'. 23/Х1І.
"
223 (2373),
При Пгч
Деклярація
Всеукраїнської спілки пролетарських письменників.— 27,
Л.“, № 1, ст. 151 — 152.
я
Гадзінський Вол.— На безкровному фронті.— 26, письменників.— 28,
'

„Сім", ст. 69—-71.

732
733
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З і?? пРоп Г
№ 8• Харкґв,
Ж"27, ш/м —Камо грядеши.—25, „Кнг.", ст. 37.
'Хвильовий __ п 0 цОперника...—26, „К. і П.“, № 20
Хвильовий,^
підйомі —28, „Кр.“, № 1, ст. 7 —8.
Х«імя> 7' Пп організ. літерат. сил,—27, „Ком.", № 19.
Хвиля, А-дорогою,-27, „Ком.", №-15/У.
Хвиля, А.— Усного дорогою.—27, ДВУ. Див. Ясноіо дорогою. Ст. 217
Хв"4Я,А218, 233 - 236^ ясною дорогою.-27, ДВУ. Див. Про наші літературні
арави’ст. 15
Заклик.-25, „Н.“, № 1, ст. 5-6.
с 1 Центр- Комлітератури. (Диспут у будинку їм. Блакитшляхи Р^иткуук^с^1 21/І£
(2429), 22/11; № 46 (2430), 23/11.
НОГО)Шляхй;»«У с^асн. літератури. Диспут,-25, Культком. місцкому

Долєнго, М.— Післяжовтнева українська література-.—27. »Ч. щ/ч
№ 11,Долєнґо
ст. 154
——
172.
.
х
, М.
До питання про художню політику
ВУСПП
’у.—. 27, „Г.^
№ 1, Долєнго,
ст. 104 —
М.110.
— Вапліте і майбутній союз пролет. письм. Укр__ 27, Бюл.

в

ж і-

■ ОС ’

"» Затонський
8йЯ
»
Л ‘ П.-, М N..
, В.— Національна проблема на Україні.— 27, ДВУ
14—16.
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Б.—До організації літературної газети.— 27, „Пр. Пр.“, № б2
Київське Оргбюро.— Єдиним фронтом за пролетарську літературу Д 27
„Шл.Коваленко,
Пр. Літ.".Б.—До проблеми стилю епохи.—28, „Л. і Г.“, № 5
Коваленко, Б.— Чергові завдання.— 27, „Л. Г.“, № 4.
'
Коваленко, Б.—За організ. пролет. літератури.— 27, „Пр. Пр.“ дг0 и
Коваленко, Б.— Ідеологічні й організ. засади Всеукр. спілки ппп„
письм.— 27, „Шл. Пр. Літ.".
Коваленко, Б.— Тези доповіді по оргпит. на Всеукр. з’їзді пролет '
письмен.—27, Бюл. „До Всеукр. з’їзду".
Коряк, В.— До Всеукраїнського з’їзду пролетарських письменників 27, „Пр. Пр.", № 17.
Коряк, В.—Українізація пролетаріату і українська література.—27
Бюл. „До Всеукр. з’їзду".
’
*
Де, /в.—Наші завдання.— 27, „Шл. Пр. Літ.".
Література й робітничий побут.— 28, „Л. Г.“, № 3 (21).
Маніфест Всеукр. з’їзду пролет. письмен.-т-27, „Ком.", № зо.
Маніфест Всеукр. з’їзду пролет. письмен.— 27, „В.", № 36,
Микитенко, І.— До з’їзду пролетар, письм. Укр.— 27, „Изв.", № 2138.
На великому шляху.— 27,- „Л. Г.“, № 16— 17.
На передодні з'їзду.—28, „Л. Г.“, № 4 (22).
Наша літературна сучасність (літературний диспут у Харківському
Будинку Літератури ім. Блакитного).— 28, „Пр. Пр.", № 44 (1956) 21/ІІ№ 49 (1961), 26/П.
1 >
Наша літературна дійсність. (Промова секретаря ЦК КП(б)У. П. П. Любченко на літературному диспуті, що відбувся в Харкові 18 — 21 лютого
1928 р.).— 28, „Ком.", № 52 (2436) І/ІІІ.
Наше сьогодня.— 27, „Впл.“, № 3, ст. 135.
Наші завдання — 27, „Л. Г.", № 1.
Перший Всеукраїнський з’їзд пролетарських письменників, 25 — 28 січня:
1927. Стенографічний звіт.— 27, ДВУ. ст. 60 — 72, 83, 84, 88, 90, 91, 99, 108.
Пилипенко, С.— Літературний рік.— 26, „Пл.", № 10.
Пилипенко,С.— Як на правдивому шляху спотикаються.— 26, „К. ІП.",.
№ 5.
Пилипенко, С.— Проблема організ. літерат. сил.— 26, „К. і П.“, № 7.
Пилипенко, С.— Проблема організ. літерат. сил.— 26, „К. і П.", № 8.
[Семенко, М., Шкурупій, Ґ., Бажан, М.]—Зустріч на перехресній
станції. Розмова трьох.— 27, зб. Зустріч на перехресній станції. Розмова
трьох, Вид. „Бумеранг", Київ.
Скрипник, М.—Дотеорії боротьби двох культур.—26, „Ком.", № 125,126..
Скрипник, М.— До теорії боротьби двох культур.— 28, ДВУ. Див.
До теорії боротьби двох культур.
Скрипник, М.— Наша літературна дійсність. (Доповідь і прикінцеве
слово на диспуті).—28. „Кр.", № 2, ст. 5 — 11.
Скрипник, М.— Наша літературна дійсність.—28, „Р. О.", № 4.
Скрипник, М.— Наша літературна дійсність.—28, „Ш. О.",
Скрипник, М.— До теорії боротьби двох культур.— 26, ДВУ, ст. 26.
Те саме рос. вид.
сі
- Хоменко, В,:— Хвильовизм - Карамазовщина.— 28, „Кр- ,
’
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письменників “стенографічний 1вц“ИДерС>кУКВидСЬ у*

оТдОСЬКи*

^’/ляхироввитиу управо, літератури. (Диспут у будинку ім. В.ДЗла-

—Н- .-«^/,^3^-27^,,^. Пр. Літ.".
' ^уТвськиТ, Ф1- Майбутнє належить підземн. річкам,- 25, „Ж. і Р.",

1О’ЯСЛ’Л°Кпй Б - Українська література за десять років революції.- 27,
3. »=з,Р,г5г.

№

Аналізи й характеристика дискусії

л

г

й

Літдискусія поставила на обговорення низку надзвичайно
•серйозних питань та проблем.
Літературна дискусія почалася з суперечок на літературні
питання, в дальшому набрала глибини й ширини й пішла по лінії
політичній.
Літдискусія розкрила соціяльні процеси, що народилися на
їрунті непу на Україні.
Літдискусія виявила мистецькі смаки окремих дискустантів письменників та окремих угруповань через їх представників, що
брали участь в літдискусії.
В літдискусії виявилася клясова лінія окремих літугруповань
та організацій.
Постанова партії дає можливість опреділити характер і ступінь відхилу тієї чи другої літературної організації щодо ідеології
тр організаційних форм.
/ Постановою ЦК КП(б)У опреділено місце літературних орга
нізацій на літературному фронті.
Авторитетною своєю постановою партія указала лінію
дальлюго напрямку української пролетарської літератури.
Буровій, к.— Европа чи Росія? — 26, ст. 3 4 7 8__ 13
Гадзінський, В.—Лівий фронт.—26, „Пр. Пр?, ’ко’ Ю7. *
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Книгочий— Націоналістичні ухили — всесоюзне явище.— 27,
Пл “
№ 6.
о
г
Коваленко, 5.—Плутаними стежками.— 27, „Л. Г.“, № 15.
Коряк, В.— Література чи саж?— 26, „К. і П.“, № 2.
Коряк, В.— Літературна дискусія.— 28, „Шляхи розвитку українськ
пролетарської літератури”. Літературна дискусія (1925 — 1928),
уко*
Роб.".
”
Л. Ів.— Всесоюзна асоціяція
пролетарських
письменників 26
' „Ж. і Р.“, № 2 — 3.
,
Літературна організація молоді в Києві.— 25, „М.", № 1.
Назадництво „Гарту".— 26, ст. 21, 22.
Національне питання на Україні та опозиція.— 27, „Б. У.“ Ко до
ст. 4 — 10.
'
г
Невіра, X.— Література чи саж? — 26, „Пл.", № 1.
Невіра, X.— „'Ніхто'собі не ворог".— 26, „Пл.", № 8 — 9.
Підсумки літдискусії 25/26 р.— 26, „Пл.", № 6 — 7.
Поліщук, В.— Пульс епохи.— 27, ДВУ, ст. 5 — 8, 12—18.
Присутній.— Герць за античні святощі.— 26, „Пр. Пр", № 71.
Про політику партії в галузі худож. літ.— 25, „К. і П.“, № 25.
Скрипник, М.—-Хвильовизм чи шумськизм?—27, „Б. У.", № 2, ст. 27—

зо.

Скрипник, М.— До теорії боротьби двох культур.— 28, ДВУ. Див.
Хвильовизм чи шумськизм.
Хвильовий, М.— Апол. писаризму.— 26, „К. і П.“, № 9.
Хвиля, А.—Про наші літер, справи.— 26, „Пр.", ст. 3.
Хвиля, А.— Організатор громадської думки соціялістичної України,.
- (Спроба характеристики):. 27, „М.“ № 5, ст. 81 -т- 87.
Хвиля, А.— Проти українського й російського націоналізму.— 27.
„Пр.", ст. 11.
Хвиля, А.— Ясною дорогою.— 27, „Ком.", №—■ 15/У.
Хвиля, А.— Ясною дорогою.— 27, ДВУ. Див. Організатор громадської
думки соціялістичної України, ст. 199.
Хвиля, А.— Ясною дорогою.— 27, ДВУ. Див. Ясною дорогою. Ст. 218 —
227.
і
Шамрай, А.—Українська література.— 27, Вид. „Рух", ст. 144—145..
Шмигельський, А.—Підводні камні.—25, „Пр. Пр.", № 209.
'
Щупак, С.— Пролетарські письмен, й попутн.— 27, „Ж- і РД
■
ст. 320 — 322.
•
Якубовський, Ф.— Майбутнє належить
підземним
річкам. 25,.
„Ж. і Р.", № 10, ст. 79.
,
Якубовський, Ф.—„УКкт \ Револ.“ на нов. шл.—25, „Пр. ПрЛ № 197"
Якубовський, Ф.— „Літературний рік",—26, „Пр. Пр.", № 21.
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значіння дискусії

громадська
це СОЦІЯЛЬНО “- громадсшха

подія нашого часу.
■
Літдискус;-Гбуло виразно поставлено ідеологічні гасла завдань
' 'підчасДисКУС?мгтеитва. Було накреслено й дальші перспективи
.

Гадзінський м.
В.---— *На повороті.— 26,
„3.• , №
.
Ой 16.г» <<
Гадзінський, В.—На безкровному фронті.—26, „С. - ст. 17, 22^^
45 47 53 58,
^7,.
Гаевський, С,— На літературно - методол. теми.— 26 „ж. і р.«
Д, м-_ Етапи літератури, дискусій на Україні.— 26, „3.", Ха ]я " ►
Доленїо, М.— Післяжовтнева українська література.—-27, Ч * іп«
№ 11, ст. 154— 172.
.
...
Щ >•
Доповідь т. Л. М. Кагановича на X з їзді Комуніст, партії (більш ї Уі/г»
їни— 27, „Ком.“, № 271 (2356), 27./XI. .
} УкРаДороіикевич, О.— Літерат. рух на Україні в 1924 р. 25, „ж. і р ><
№ 3, ст. 68.
...
* г
Зінківець, К. — Про „безпристрасність редакції „Культура і Пп
бут".— 26, „Пл.", № І.
.
... - ...
Із тез ЦК КП(б)У про підсумки українізації.—26, „Пл.“, № б
7
Кияниця, /7.—Замість рецензії.—26, „Ж. і Р.“, № 9', ст. 59 — 69
Книгочий — Остання крапка в літдискуоії 1925 — 27 р.—27, , Пл “
л иилпсогши,

№ 6.

у, М К И

(Я- Савченад)-

&ІТКУ "Сіл мала величезне виховавче значіння як для письр Дітдискус я м
.
громадянства.
І „еннииьких к л, іа .
літорганізації проробити питання та
Жискус ” "?лГтдиск/сією, та зайняти певні позиції щодо їх.
І проблеми, висунуті д примусила й самих диспутантів теоретич! ^рТорої™ питання й &лУеми, усвідомити ідеологічні моменти

'

дїїїїевну кришталізацію культурного процесу.

'

(ШуЛПісляЙлітературної дискусії й зокрема після 1 - го Всеукра
лінія
їнського з'їзду пролетарських письменників, ідеологічна більш
й тематика пролетарської літератури стає виразнішою и
літературних
витриманою. (Зонин).
В наслідок літдискусії сталося „разслоение
І організацій.
фронт розпався.
Кинуті „Єдиний"
гасла, поставлені
проблеми протягом літдискусії
прийняті літорганізаціями й молодими письменниками.
Літературне життя 1927 р. свідчить про це: „Плугк змінив
статут; організувалося ядро пролетарських письменників ВУСПП;
зайняв свою позицію „Молодняк"; тверда лінія щодо підвищення
письменницької кваліфікації, студіювання клясиків (своїх і чужих),
перекладиз європейських мов, вихід художніх творів вищої мисте
цької вартости.
■ських1ТпиХСішикВівАВИИУЛа необхідність організації пролетар-

|

ховаХїхТр1НЄ'ПРИПИНИЛаСЯ: В0НЙ Набрала СІ<лаДніших і заБуровій, К-—Европа чи Росія?—26, ст. 9, 28 , 2925—39
' Василенко, В,—До підсумків диспуту.—28, „Кр. , № 2, ст.
о 25__ з>.
Від редакції.— 25, „Ж. і Р.“, № И.
.
Гадзінський, В. — На безкровному фронті.—25. „С.“, ст.20 —22,
С9_ 72.
х
з
Городской, Я.— Партия н литература. — 27, „Красивій Николаев",
№
16/У1.
Доленґо, М.— Підсумки 1926 року в українській художній літературі.—
26, „Р. О.", № 12. ст. 70.
Зінківець, К.— Про „Европу", і 3-х мушкетерів.—-27
Клоччя, А.— Комсомольська література.— 27, „Я.
„Пл.“, № і.
Коряк, В.—Літературний рік.— 26, „Н. У.", № 45.
, № 16 — 17.
'
Лакиза, І.— Політика партії в справі української к,Мм/хчпьмі літер;
(З приводу резолюції ЦК КП(б)У).— 27, „Ч. Ш.“, № 910 ст 148 ’
художньої літератури
Пилипенко, С.— Літературний рік.—26, „Пл.", № 10.
*
26, „Пл.", № ю.
74 Десять років укр. літератури
• «
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Політика партії— ВКП, КП(б)У —
ЩОДО культури й літератури
Творення української радянської культури, зокрема укоа
“улТицтва
ЛІТІраіур" - ‘
соціЕи^г.

Пилипенко, С.— Проблема організації літературних сил.— 26, „К. і гі “
К 1'Пилипенко, С.— Від літдискусії до творчої праці.—26, „Пл.“,
3
Підсумки літдискусії 25/26 року.— 26, „Пл. , № 6- 7.
Скрипник, М.— До теорії боротьби двох культур. 28, ДВУ. дИв

пр

Г "

Хвиля„Літературної
А.—Ясною дорогою.
— 27, ДВУ. Див. Передмова. Ст. 3.
Підсумки
дискусії".
Шамрай, А.— Українська література. Стислий огляд.—27, дву

будівдиРцТтваМУСИТЬ СТВ°РИ™ масовий вплив на процес культурного

■
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ІіІмигельський, А.—Підводні канні.—25, „Пр. Пр.", № 209.
Шмигельський, А.— Організація пролет. літератури.—27, „н. у.-,
144
ст
Юринець, В — 3 нагоди нашої літератури, дискусії.— 26, „Ком.“, № 88
№ 1. Якубський, Б — Українська література за десять років революції.^ 27
Яловий, М.— Теоретична плутанина ліквідаторів.— 26, „К. і П.“, № 36.
Г" № 6 — 7, ст. 124—141.
На шляхах до інтернаціонального єднання
Пролетарська література по своїй природі мусить прагнути
консолідації
пролетарських
сил. в межах націо
Консолідація
ця муситьписьменницьких
брати свій початок

■ ’

нальних
Союзу. об’єднання літературних
Вже республік
в межах Радянського
кожної республіки
сил мусить мати інтернаціональний характер, тобто об’єднання
за клясовим принципом, з правом кожної національної літоргані-

-

заціїУкраїнська
творити налітература
мові своєївступила
національности.
на такий шлях. Твердо’ й
категорично накреслено цей щлях в промові т. Коряка, на пер
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Дальша консолідація — на сьогодні набрала мащтабу союз
шому
ного, за’їзді
позаВУСПП.
тим—перших організаційних форм міжнароднього
об’єднання пролетарських та революційних письменників (Прези
дія міжнароднього об’єднання — в Москві).
Валайтис, С.— О путях развития художественной литературьі народов
Всесоюзная
СССРг26, „Зв.ассоциация
“, № 4, ст.пролетарских
204 — 211. писателей. Перед всесоюзним с’ездом
пролетарских
— 28, „О.", № 4, ст. 209
— 216. Всеукраинской АссоВУАПП.писателей.
— Литературно-художественньїй
сборник
Деклярація Всеукраїнської спілки пролетарських письменників.— 27,"
циац. пролет. писателей.— 25, Г. И. У.
Деклярація Всеукраїнської спілки
спілки пролетарських письменників.— 28,
„Ком.", № 293 (2378), 23/ХІІ.
Зінківець,
К.—7/1.
Білоруські письменники• в Харкові.
„Л. Г.",
№ 1 (19),
Харкові.-— 28, „Пр. Пр. »
У&Зонин, Н.
—[Промова
У истоков
литературм.
—27,
„Пр.". письмен27 пролет.
на пролетарск.
з’їзді].— 1927,
Всеукр. спілка
№166Коряк,
(1978),В.18/ІП.
-28,
Перший
’їздІ^япролет.
письмен.
ДВУ, ст. 5. письменників.—
д ^жвсеукраїнський
^аР^о^^кон^еРзен1
революційних
і пролетарських
-Нй
Селивановский, А.— На Всесоюзном с’езде пролетписателей.—-О ‘
Москва, апр.-май 1928).—28, „Ж.", №5 — 6, ст. 34 — 35.
Хвиля, А.— На підйомі.—28, „Кр.“, № 1, ст. 8 — 9.
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Партія щодо української художньої літератури додержу
ються принципу вільного змагання різних угруповань та течій (по
борюючи лише контр - революційні та буржуазно - ліберальні
виявлення в літературі). Партія не надає монополії якійсь із груп.
„Партія стоїть за самостійний розвиток української. куль
тури, але це партія робить, не протиставляючи укр. культури куль
турам інших народів".
Партія тієї думки, що укр. пролетарська література може
йти шляхом збагачення культурними надбаннями усього людства.
Партія тієї думки, що „творення укр. пролетарської літератури
може відбуватися тільки на базі постійного зв’язку з робітничо селянськими масами
Українська художня література, що стоїть на ґрунті проле
тарської революції, має охопити й виявити в своєму мистецькому
перетворенні всі відтінки суспільного життя.
Партія вважає, що занепадництво, що спостерігається в літера
турі за останній час, антипролетарські течії, що відбилися в творах
буржуазних літераторів, вимагають від українських проле
тарських письменників найвиразнішого їх соціяльного самовизна
чення творчости, найбільшого відмежування від буржуазних
впливів.
Партія, визнаючи за цілком природне явище різні проміжшарові ідеологічні форми, рекомендує ставитися до його терпляче
:й поступово виживати.
На долю марксистської критики припадає завдання стежити
за літературними фактами, підходячи до їх з клясовою соціяльною
оцінкою; допомагати розвиткові молодих літературних сил, ви
являти розходження в попутницьких групах та устремління поміж
їх на шлях пролетарського письменства.
На думку партії, дальші організаційнГ шляхи укр. літератури
повинні зійтися у формі Всеукраїнської федерації Організацій
Радянських письменників.
Таке об’єднання пролетарських письменників України повинно
увійти у Всесоюзну спілку літературних федерацій усіх народів
СРСР.
Вопросьі национальной политики. (Итоги пленума ЦК и ЦКК КП(б)У.
:28, „Правда", № 30/ПІ. Москва.
..
Лодзинський, Вол.— На безкровному фронті.—26, „Сім .
Лородской, Я — Партия и литература.—27, „Красний Николаев ,
-№ 16/УІ.
-47е
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Десятий З'їзд КП(б)У, 1927, Стенографічний звіт.-28, ДВУ_ д
, Стенографічний
,жа,
Затонський,
В,— М.
Матеріяли
до українського
’ промови:
В. Коряка,
Скрипника,
А. Хвилі. національного питання.-^’ до украї.. ’ ”Затонський, В.—Національна проблема на Україні. — 27, ДВУ} ст. 23_
проблема
40’ 8°№9Уа6; Г.-Літдискусія й резолюція ЦК РКП(б).-25 „К і П.-,№2б .
ст 1 12/УІІ.
''
.‘ЗОЛЮЦІЯ
"Кулик, І. Ю.— Література під комуністичним керівництвом.—27, , г«
№ 2 — 3, ст. 123— 130.
”
під комун
Кулик И. Ю.—Література под. руководством партии.—27,
с„
№ 2 — 3, ст. 123— 130.
г
под рук»
„Шлях
Кулик, Ю.— Парткерівництво літературою.—28,
розвитку * \літературою.
укоаїнськ. пролетарок, літератури
Літературна дискусія (1025

Б. УЛХ№6,74,Аст.. ^6У-Т2УГ° ’ °СВІТИІ ПИТаННЯ Иа х з’їзді КП(б)У.-27,
Приходько, А.— Культурне будівництво на Укоаїні Пя іаоч/оя
3926/27 роки) (До X з їзду КП(б)У та XV з’їзду ВКП(б) - 27 Пр
т
„
я
на
Тези
т.
Скриппика на X з їзді К11(о)У.—27, „Пр. Пр.", № 251 (1864), 2/ХІ.
р
гь- ш/гі(Гл\а—т9^шу ,20дипикУ в Ділянці художньої літератури. (Резолюція
ЦК ВКП(о). 27, „Шлях _ пролетарської літератури" ст. 35_ 37
рКП(?)Р— 25^т'кУ ГІГ"1 № Г25УЗІ Художньої літератури. Резолюція ЦК

испі^ал^ії^ •24’^’®!!!^'

І
кїї/

’г
*ї ДН
Й

современная худо>і<еСтвеиня<г
-Лазьян, И.— Решения XV парте езда и совпеменная
„Укр. Роб." ст. 337 — 338.
литература.
„О.“, № парти
3, ст. в245
258. [їнської художньої літератури
Лакиза,—І.28,
— Політика
справі українськоїЗх;— Ю,
ст. 144 — 153
КП(б)У
■ (3 приводу резоліцції ЦК КП(б)У).— 27, „Ч. Ш.“, №
9 - ю,та КПЗУ.—27*,.
Лгвцуькпй, М.—Націоналістичні ухили в
Микола Хвильовий.
Лист№доП,редакції.
„Б. У.",
ст. 76 —(Газ.
86. „Комуніст").—Підпис:
22/П 28 р. Відень.—28, „Ком.", № 51 (2435), 20/11.
„Б. У.", № Ю,
Національне питання на Укріїні та опозиція.— 27,
К;Т.П.П. ЛюбНаша літературна дійсність (промова секретаря ЦК КП(б)У
18 — 21 лютого
ченка на літературному диспуті, що відбувся вв Харкові 12
ст . 4 — 10.'
;т ЦК КП(б)У..
1023р.).
—28,
„Ком.", № действительность.
52 (2436), 1/ПІ. (Речь секретаря
Наша
литературная
Харькове
18 — 21.
П. П. Любченко„Комна литературном диспуте, состоявшемся в У у
февраля 1928 года).— 28, газ. „Изв.“, № — 6/ІП.№ — 7/ІП. бдесса.
КП(б)У.. — 27
27,..
Останні партійні документи з національної політики КП(б)У
Питання дискусії в КПЗУ. (Резолюція Виконкому Комінтерну).—27
ДВУ,Питання
101 стор. дискусії в КПЗУ. (Резолюція Виконкому Комінтерну).—27,.
„Ком.“, № 253 (2338), 4/ХІ.
Підсумки
пленуму
ЦК і ЦКК
КП(б)У
Доповідь т. Кагановича. (Ма
„Робітнича
газета
Пролетар",
№ 286,
4/ХІ. .—
Харків.
сова робота.— Національна політика КП(б)У і завдання КПЗУ.— Наші за-/

Політика
партії
в справі
художньої літератури. (Поста
вдання).
—28, „Пр.
Пр.",
№ 75 української
(1987), 29/ІП.
нова Політбюра ЦК КП(б)У).— 27, „М.“, № 6 — 7, ст. 142 — 144.
’
Політика партії в справі української художньої літератури. (Пості~
(Поста-
нова Політбюра
ЦК КП(б)У).
— 27,української
„Ч. Ш.“, №художньої
6, ст. 235 —
237. ./ (Поста
Політика партії
в справі
літератури.
(Постанова Політбюра ЦК КП(б)У).—27, „Г.", № 1, ст. 129 — 131.
Політика партії в справі української художньої літератури
23(Постанови Політбюр ЦК КП(б)У).—27, „3.", № б, ст. 21 — літератури- (
Політика партії в справі української художньої
. 420 — 422.
ПоЄганова Політбюра ЦК КП(б)У),— 27, „Ж. і Р.", № б, ст. і літерАтУР11, >
партії
в справі
української
художньої
-... '
нова Політика
Політбюра
КП(б)У).
—
;,Пл.“, №
б, ст.
72 1-74.
— 74.
. п0..'
Постанова ЦК
Політбюра
ЦК27,КП(б)У
про
українські
художні угрУ
,,й°ве’
їЛисте^—
ОСГо^Н°К 23^^(б)У в справі української культури•— 27, ..
вання.
25, „Пл.", № 3, липень, ст. б — 7.
.гг.,Л^еса та літературні справи на Україні (3 постанови Політбюра- ЦКМ

КП(б)У).— 26, „Н. У.“, № 38 (90), 15/1Х:
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Резолюція об'єднаного Пленуму ЦК Сі ЦКК КП(б)У про розкол у компартії
Західньої України.— 28, „Пр. Пр.*', № 70 (1982), 23/ІП.
Рецидив вчорашнього.— 27, „Г.“, № 2_ 3, ст. 74__ 84.
, Скрипник, М.— До теорії боротьби двох культур.—26, ДВУ. Ст. 10,
П 1, 25, ЗО, 31.
Скрипник, М.— Наша літературна дійсність. (Доповідь і прикінцеве
•слово па диспуті).— 28, „Кр.“, № 2, ст. З — 20.
Скрипник, М.— Наша літературна дійсність.— 28, „Р. О.", № 4.
Скрипник, М.— Наша літературна дійсність.—28, ,,Ш. О.“, № 2 — 3.
Скрипник, М.— Завдання культурного будівництва на Україні. (Допо
відь на X з’їзді КП(б)У).— 28, ДВУ, 70 ст.
Скрипник, М.— Завдання культурного будівництва на Україні. (Допо
відь на X з’їзді КП(б)У).—27. „Ш. О.", № 11, ст. 1 —32.
Стан і завдання культурного будівництва на Україні.— 27, Нар. Ком.
•Освіти УСРР, ст. 150, 5000 пр.
Тези за доповіддю т. Скрипника на X з’їзді КП(б)У. (Про завдання куль
турного будівництва на Україні).— 27, „Самоосвіта", № 11, ст/55 — 70.
Тези ЦК КП(б)У про підсумки українізації.— 27, „Шляхи пролетарської
літератури", ст. 38 — 44.
Тезиси пленуми ЦК КП(б)У об итогах украинизации.— 26, „Ком.“,
№ 134 (1919), І5/УІ.
Тезиси и матеріали к X с’езду КП(б)У и XV с’езду ВКП(б).— 27,~„Пр.".
Хвиля, А.— Марні надії ворогів.— 26, ДВУ, ст. 29 — 32, 35 — 38.
Хвиля, А.— Проти українського й російського націоналізму.—27,
„Пр.", Ст. 7 — 8, 15 — 23, 25 — 35, 37 — 39, 44 — 46, 49 — 64, 68—73,
79 — 80.
Хвиля, А.— Так не можна...(До статті тов. М. Левицького в II ч. „Більшовик Укр". 1927 ).— 27, „Б. У.", № 15, ст. 78 — 83.
І
Хвиля, А.— Ларінська русотяпська „практика"-.— 27, „Б. У.", № 11,
-ст. 69 — 75.
Хвиля, А.— Ясною дорогою.— 27, ДВУ. Див. Марні надії ворогів,
І ст. 62 — 64, 67 — 74.
Хвиля, А.— Ясною дорогою.— 27, ДВУ. Див. Політика партії в галузі
І ■української художньої літератури. Ст. 237.
Хвиля, А.— Ясною дорогою.— 27, ДВУ. Див. Ясною дорогою. Ст. 219 —
231.
Хвиля, А.— Ясною дорогою.— 27, „Ком.“, №—15/У.
Хвиля, А.— Ясною дорогою.— 27, ДВУ. Див. Куди? Ст. 90,^91.
Хвиля, А.— Ясною дорогою.— 27, ДВУ. Див. З ким і за що ооротися.
І Ст. 138, 139.
Чубарь, В.— Пленум Харьковского Окружкома КП(б)У. (Д°кдаД
1 Чубаря об итогах пленума ЦК КП(б)У).— 26, „Ком.", № 133 (1918), 13/УІ.
Шляхи пролетарської літератури. — 27, Всеукраїнська спілка про
летарських письменників. Київська організація; ДВУ. Див. Про партійну
Політику в ділянці художньої літератури. Резолюція ЦК ВКП(о), ст. Зо з/;
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Тези Шул<=УОР-- ідеологічні9 боротьба

Українському культур^

процесі?~27?“ХтУЛ №2. щодо бли>кчнх завдань у справі мистецтва;- 2б(.

и

"Пр-ІІ с-зречення Хвильового.- 28, ..Пр^Пр.", №52 (.964), І/ш
на * 3’'ІЗДІ КП’(б)У- 27> ”Б- У-",

ДОДАТКИ

\

Літди.скусія в художній літературі
й карикатурі

№ 15, ст. 48 — 57.

А
і, її

Антоша, Ко—Слову з приводу п’ятиріччя „Плуга".— 27

(5),

ст. 60.

’ ”

Пл " №9
’ ’

Баришполець — „Европа" і „Просвіта".—25, „Пл." № 6.
Бондус, П—Літературне.— 26, „В.", № 76.
Буц, О.—Шляхи розвитку укр. літератури.—25, „К. і П.“, № ЗО
Буу, О.— Підручник доброго тону...—25, „К. і П.“, № 47.
Буц, О. Літературні хвороби та боротьба з ними.— 26, „К. і П." № 5.
Буц, О.— Про критику.— 26, „К. і П.", № 8.
Близько, О.— Поетові.— 27, „Л. Г.“, № 1.
Вухналь, Ю.— „Марс" (літусмішка).— 27, „М.“, № 1.
Вухналь, Ю.— Історія одного виходу.— 27, „М.",_№ 2, ст. 87 — 88.
Гедзь, Юх.— По „Лаври".— 26, „Пл.“, № 8 — 9.
Гедзь, Ю.— Диковинка, або Винниченко в Черкасах.— 26, „Пл.", № 11.
Голота, П.— Замість рецензії.— 26, „М.“, № 2.
Д'Неоро.—„Культурно - побутові скалки.— 26, „К. і П.", № 3.
Д'Неоро.—„Культурно - побутові скалки.— 26, „К. і П.“, № 4.
Д'Неоро.— „Культурно - побутові скалки.— 26,і, „К. і П.“, № 6.
Дмитро з хутора.— Лист з хутора.— 26, „Пл.", № 3.
Коляда, Гр.— Цвітна капуста.— 25, „Н.“, № 1.
Літератур, Т.— Неоклясик (Вірш).— 27, „М.“, № 4, ст. 90.
Літературні пародії...— 36. упор. В. Атаманюк.— 1927, „Маса". Див.
ст. 209 — 228.
Макар Пуччето.— Парнас.— 27, „М.“, № 2.
Медушевський — Із зошита.— 26, „Пл.", № 3.
Невідомого автора—Вол. Сосюрі.— 27, „Пл.", № 6.
Парад аііез.— 3 альбому шаржів „Глобуса" до літературної дискусії.—
26. „Гл.", № 5.
Парад аііез.-— 3 альбому шаржів „Глобуса" до літературної дискусії.—
26, „Гл.", № 6.
Роднев, Л.— До останніх літподій.— 27, „Пл.", № 6.
Скляренко, С.— З’їзд українських пролетарських письменників.— 27,
„Пр. Пр.", № 24.
Скляренко, С.— Про письменників, про книжку та про верстовий стовп.—
27, „Л. Г.“, № 2.
Сосюра, В.— О, як прекрасно жить! (Вірш).— 27, „Г. ", № 1, ст. 34 — 35.
Сосюра, В.— Неоклясикам.— 27, „Л. Г.“, № 1.
Хвиля, А.— Літературна криза.— 26, „Пл.", № 8 — 9.
Циганков, худ.—В. Коряк в уяві М. Хвильового (дружній шарж).— 27,
„М.", № 5, ст. 93.
Шаманський, О.— Пригоди новеліста.— 26, „Пл.", № 10.
Шкурупій, Ґео.— Ювілейна промова (вірш).— 27, „Н. Ґ.“, № 1, ст. 18—21.
Шпичка, А.— Шляхи втоптуєм.— 26, „3.", № 15.
Щирий, Тимофій.— Наші новорічні побажання і віншування (Неоклясиці. „Вапліте". Новій Генерації).— 28, „Л. Г.“, № 2 (20).
ГІГ, “
КГп А
Яценко, М.— Сучасна баляда.— 07
27, „Пл.",
№
6.
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Донцов, Д-~_5аЖ-е П0ЛІТГЯ.-27, „Л.-Н. В.", кн. IV.
М^ткка М- Літературна дискусія в освітленні контр - революцій
Мотузиа’ рп’табооу — 28, „Шляхи розвитку укр. пролет. літератупт-
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Васпленко, Вас., 657, 669, 692 696
700, 702, 705, 721, 724, 727,’ 729’,
737.
В дусі пролетарського інтернаціона
лізму, 648, 717, 724.
Височиненко, С., 648, 727.
Від літературної організації „Молод
няк", 657, 727.
Від Редакції, 643, 681, 724, 737.
Віктор, Серж., 648.
Вільна Академія Пролетарської літе
ратури, 648 , 692.
Вірний, Б., 643, 681.
Б
Вірний, Микола, 657.
В. К., €63.
Бажан, Микола, 657. 724, 733.
Вл., 657, 692, 705.
-Баран, М., 643, 724.
В літорганізації „Жовтен,
Баришполець, 643, 743.
Близько, Ол., 657, 743.
Бехер, Йог., 657, 668, 721, 724.
643, 698,
Волобуєв, Мих., 669.
•Бик, М., 686.
Волох Марко, 643, 683, 687, 724.
Биковець, Мих., 643 , 648, 666, 683,
Вопросьт национальиой политики^
686, 690, 698.
669, 739.
Білецький, О. І., проф., 657, 721.
Всесоюзная ассоциация пролетарских
Б. К., 643, 690.
Блакитний, В., 643. 648. 690, 709.
писателей, 669, 738.
Всеукраїнський з’їзд пролетарських
715, 721.
Б - н, Мих., 643. 721.
письменників, 648, 649, 657, 658.
702.
657, 658,
Бобинський, В., 657, 677, 729.
Всеукраинский с’езд
Божко, С., 643, 648, 649,
писателей, 658.
пролетарских
Бондус, П., 648. 743.
690, Всеукраїнська
Спілка
Б. П., 657.
Письменників, 649, 658,
702.
пролетарських
„Бумеранг”, 657.
„ВУАПП", 643, 738.
Буровій, Кость, 648, 711, 713, 715,
Уіі8, 662.
724, 731. 735, 737.
ВУСПП, 658, 705, 731.
Буц, Омелько, 643, 648, 743.
Вухналь, Юрій, 658, 743.
Бюро ..Молодняка", 657, 696.
В ЦК КП(б)У, 649, 705.
В ЦК „Плуга", 657, 686.
Вчитель, 646.
В
А. В,, '647, €86.
А - вич, Я. 664,
А - ий, А., 686,
.А. Н. 671.
. Антоненко - Давидовим, Б. 647.
Антоша Ко, 657, 743.
Аршаруни, А., 657, 683,
Ар - уни, Арш, 654.
Атамакюк, В. 647. 653, 698.
Агу, 643. 700.
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В., 643, 713.
Вагаиян, В., 657, 715.
Вакуленко, Ст., 657, 687.
Валайтис, Сигизмунд, 648, 733, 738.
Ванза, 657, 687, 692, 696, 702.
„Вапніте", 648, 657, 692, 706.
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„Гарт", 644, 658, 669.
„Гарт—Київ", 644.
Гедзь, Юх., 649, 743.
Гірчак, Е., 657.
Голота, Петро, 659, 743.
Голубенко, Дм., 659, 690, 692 . 696,
Гольдін, 658.
„Гольфштром", 644.
Гордієнко, К., 659, 724.
Городской, Я., 659, 715, 737, 739.
Гринько, Г., 649, 715.
Гук, 664.

д

Ле, Ів., 647, 651, 662, 731 734

Каганович, 650, 659, 676, 677
709,
714, 715, 736.
Калиновий, О., 660, 727.
Кам’янецький, Гр., 644, 683, і687,
6С0, 731.
Капустянський, Ів., 650.
К. Б., 644, 660, 690, 703, 734
К. Г., 645, 687.
К. І., 670, 693, 705.
Київське Оргбюро, 660, 703, 734.

Еллап, Вас, 644, 725,
Епік, Гр., 644, 650, 683, 687, 727 720
734.
’ '’

Ж
Жигалка, Ів., 647.

З
„Забон", 644.
Загул, Дм., 650, 659, 674, 679 68і
700, 721, 725, 729.
За єдиний літературний радянський
фронт, 670, 705.
За. організацію пролетарських іписьменників, 659, 703.
Зарва, Іван, 659, 696, 709, 729.
Затонський, В., 650, 658, 659, 660
674, 675, 677, 679, 700, 703, 709’ ’
713, 715, 717, 721, 729, 734, 740'
Заява групи Дніпропетровських плужан, 660, 703.
Заява групи комуністів — членів
„ „Вапліте", 650, 660, 693, 705.
Заява київських пролетарських пись
менників, 650, 703.
Заявление группьі коммунистов —
членов „Вапліте", 650, 705.
Збори Харківської групи всеукраїн
ської спілки пролетарських пись
менників, 660. 703.
Зеров, М.» 644, 647, 650, 677, 700.
709, 713, 714, 717, 725, 727.
Зінківець, К., 650, '660, 670, 736,
737, 738.
Зі статті Скрипника, 709.
Зміни в складі президії „Вапліте",
660, 693.
Зонин, А., 660, 674, 675. 679, 687,
690.
Зонин, Н., 644, 677, 738.
З промови т. Петровського на всеукр.
нараді робітників серед нацменшо
стей, 693.
З рецензії на „Шляхи розвитку су
часної літератури", 709.

Д.. 657.
Д. В., 644, 721, 724.
Д. Г. 644, 687.
Д. Д. 649, 675, 713, 715, 744.
Деклярація Всеукраїнської спілки
пролетарських письменників, 659,
669, 702, 705, 733, 738.
Демур, 3., 659, 721.
Державші, В., 659, 700.
Десняк, В., 647.
Десятий з'їзд комуністичної партії
(більшовиків) України, 669, 740.
Диспут, 644.
Д. М., 649, 657, 687, 690, 736.
Дмитро з хутора, 650, 743.
Д’ Неоро, 650, 743.
Д. О., 659, 692,
Довгань, К, 649, 659, 674, 681, 729,
731.
Довженко, Ол., 648, 649.
До Всеукраїнського з’їзду пролетар
ських письменників, 659, 702.
Доленґо, М., 648, 649, 657 , 658 , 659,
677, 683, 687, 690, 692, 696, 698,
700, 703; 705, 706, 734, 736, 737.
До нового літературного сезону, 659,
681, 687, 692, 696, 698, 703.
Донцов, Д., 649, 670, 700, 729, 744.
До Оргбюра в справі скликання
Всеукраїнською з’їзду Спілки Про
летарських Письменників, 649, 659,
703.
Доповідь Л.М. Кагаповнча, 659, 715,
736.
Дорошкевич, Ол., 644, 646, 647, 659,
І
681, 683, 687, 690, 693, 698, 700,
713, 715, 729, 731, 736.
Івченко,
М.,
647.
Досвітній, Ол., 648, 649, 690, 693,
Із статті тов. Чубаря, 715.
700 707, 729.
Із тез. ІДК КП(б)У, 650, 709, 736.
До справи літературного побуту, 659,
681.
Й
Другий Всеукраїнський з’їзд спілки
селян, письменників „Плуг", 644
Йогансен, М., 644, 648, 650, 725687.
727.
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Лист Д0 редакції, 645 , 652 , 662, 670
693, 696, 705, 707, 714, 715 740
Листи до редакції в справі літдискусії, 645, 681, 714, 725,
У
Л. 1., 662, 701, 721, 731.
Л. їв., 651, 736.
Кириленко, В., 727.
Лісовий, А., 645, 725.
Літератур, Тимофій, 662, 743.’
Кириленко, І., 650, 651, 727.
Література й робітничий побут, 670,
Кияниця, П., 645, 736.
734.
К-ко, Б., 683, 696.
Клоччя, А., 660, 677, 696, 725, 727, Літературна дискусія, 652.
737.
„Літературна газета", 662, 670.
Літературна організація Молоді в Ки
Книгочий,
644,
651,
660,
683,
687,
рло СЛг?
єві, 662, 696, 736.
693,
696, 705,--- 73б’.
Літературні пародії, 662, 743.
Коваленко, Б.,’ 647, 651 657, 658,
яяа яра
««і 668, 670,
’
Літературний комсомол, 645, 728.
659,
660,
661,
ООУ,
660,661,
674, 677,
Літературно - громадський рух на
684’ 685,
681, 683,
683,684,
685,’ 687,
687,’ 690,
690,’ 691,
«ПО
---Україні, 652 , 681, 684, 685, 687,
693, НОА
696,
698, 700,
705, 711,
,
«4247,
І703,
о
691, 698, 701, 730.
721, 725,
725,727, 729, 731
731, 734, 736.
Літературна організація молоді
Коляда, Гр., 644, 743.
в
Києві, 698. .
Коршошии, Ф., 650, 651, 677, 709.
Коряк, В., 645, 651, 657, 658, 659„ Луначарський, А., 652, 709.
661, 668, 670, 674, 676, 679, 681,
Любченко, П., 701.
661,
681,
684, 687, 691, 693, 696, 698,, 701,
703, 705, 709, 714, 721, —
М
725,’ 727,’
729, 734, 736, 737, 738.
Мак,
О.,
662,
681.
Коцюба, Г., 645, 646, 651, 653, 721,
Макарові, Пуччето, 662, 743.
727, 730, 740.
. Малюнок, Е., 662, 744.
..Красное
Слово",
.
-------, ииі, 661,
VII/. 670.
--------- А.,
• 661,
— 684, 687, 691,
Мальц, П.. 650.
Крашаниця,
Маніфест Всеукраїнського з’їзду про727.
лет. письмен., 662, 679, 703, 709, 734.
,,Критика", 670.
Марусик, М., 652.
Кулик, И. Ю., 661, 740.
Машкин, Анат., 659, 662, 693, 721,
Кулик, І; Ю., 661, 679, 684, 693, 705,
725, 732.
740.
М.
В., 645, 691.
Кулик, 10., 670, 740.
М. Д., 645.
Куліш, Микола, 661, 684, 693, 703.
Медушевськнй, 652, 743.
Кундзіч, Ол., 651, 659, 661. 684, 727.
Меженко, Ю., 645, 647, 714.
Куриленко, Вол., 651.
Метеорний, Ол., 652, 687, 705.
Куч. Мак, 659.
Мик. Хвильовий зрікається своїх по
милок, 670, 709, 715.
Л
Микитенко, 1.. 662, 663. 687, 691,
693, 694, 496, 698. 701. 703, 725; 734.
Лазьяи, И., 670, 740.
Лакнза,_ Ів.,, 651, 662, 663, 676, 677, Міжнародня конференція революцій
них і пролетарських письменників,
679, 709, 725, 728, 731, 737, 740.
670, 738.
Лакиза, Петро, 651, 662, 676, 681, М. Л., 646.
709, 714, 715, 717, 718, 730.
Могилянський, М., 645, 647, 681,
Я., Ан., 645, 698.
725.
Л. В., 663.
„Молодняк", 657, 663, 670., 696, 727.
Лебідь, Ан., 644, 645, 651, 653, 684, Момот, Ів., 652, 663, 687, 694, 696,
687.
721, 725, 728, 730.
Левицький, М., 662, 740.
Мотузка, М., 670, -744.
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На великому шляху, 663, 730, 734.
Назадництво Гарту, 652, 679, 691,
699, 701, 715, 725, 730, 736.
Напередодні з’їзду, 670, 706, 734.
На Сімовському фронті, 645, 699.
Національна проблема на Україні,
652, 709.
Національне питання на Україні та
опозиція, 663, 715, 736, 740.
Наша літературна дійсність, 670, 681,
694, 721, 734, 740.
Наша литературная действительность
670, 740.
Наша літературна сучасність, 670,
705, 734.
Наше сьогодні, 663, 861, 694, 703,
707, 715, 734.
Наші завдання, 663, 734.
Невідомого автора, 663, 734.
Невіра, Хар., 652, 736.
Немчинов, 658.
Неоліф № 1, 645.
Нечаївська, В., 647.
Н. М., 648, 653.
„Нова Генерація", 663, 670.
Нова літературна організація „Марс"
663, 699.
Новий товариш, 663, 703.
Новицький, М., 657, 658, 663.
Новій, С., 652, 728.

О
Обсерватор, 658, 664> 721, 728,
Об’єднана резолюція, 645, 652, 685,
<687.
Об’єднана резолюція 3 - го з’їзду
„Плугу", 688.
О. Г., 646.
Огневик, Т., 645, 688.
Од редакції, 671, 681, 694, 707, 709.
Останні партійні документи з націо
нальної політики КП(б)У, 664, 740.
Открьітие 1 - го Всеукраинского с’езда
пролетарских писателей, 664, 703.

п
П., 664, 688.
Панів, А., 652, 688, 730.
Парад, АПех’, 652, 743.
П. В., 645, 688, 699.
Перегуда, О., 657, 664, 709.
Перед генеральною перевіркою, 664,
688, 691, 694, 704, 728, 730.
Перлін, Євг., 645, 715.

^ііШлях", 665, 706.
’^еРвоПерший Всеукраїнський з’їзд проле
тарських письменників, 664, 677
Лро стан преси на Україні, 654, 741.
679, 681, 688, 691, 694, 699, ~
701,*
704. 706, 709, 712, 714, 715, 721,
р
728, 734.
Петров, Віктор, 652, 714.
РглакХ’, 646,б665, 688, 694, 696, 701.
Пилипенко, С., 645, 646, 648, 653,
659, 664, 679, 681, 682, 684, 685,
ріїоліоііія н Всеукраїнського з’їзду
688, 691, 694, 704, 706, 709, 712,
10
701
Плуга", 646, 682, 688.
717, '7718,
721, 7ОК
725, 700
728, гг™
730 -----732*
Резолюція о’бєднаного Пленуму ЦКй
734, 737, 738.
/
’
ЦКК КП(б)У про розкол у компар
Питання дискусії в КПЗУ, 664, 676
677,740.
тії Західньої України, 671, 741.
Підготовка до 3-го Всеукр. з’їчпи
1 резолюція Пленуму ЦК „Плугу",
„Плуг", 652, 688.
ду
|
665, 684.
Підмогильний, В., 647.
резолюции, принятьіе на Всеукр. се
Підсумки літдискусій, 652, 736, 738.
вещании пролетписатслей, 684.
Підсумки пленуму ЦК і ЦКК КГІ(б)У
£ рецензія Доленґо, М., 647.
671, 709, 740.
рецидив вчорашнього, 665, 682, 694,
Пленум Харьковского Окружкома
704, 707, 741.
КП(б)У, 653, 709.
Рильський, М., 647.
Пленум ЦК КП(б)У, 653, 709.
Рік „Літературної газети", 671, 704.
Платформа Всеукраинской ассоциации
Річицький, Анд., 666, 671, 725.
пролетарских писателей, 684.
4 Роднев, Л., 666, 743.
Плятформа ідеологічна й художня
Романовський, М., 654, 715.
спілки селянських письменників,
Рухимович, М., 654, 714, 716.
688.
Плятформа й оточення лівих, 664,
699.
Пленум ЦК спілки „Плуг", 664, 704.
Савченко, Юрій, 659.
„Плуг", 646, 653, 652, 657, 664, "
Савченко, Як., 654, 666, 668, 671,
671, 686, 688, 704.
679, 682, 701, 704, 710, 717, 718,
„Плужанин", 646, 653, 664, 688.
722, 728, 730.
Політика партії в справі у країн, ху
Садовський, О, 654, 685.
дожньої літератури, 664, 665, 740.
■ Самусь, М., 663,
Поліщук, Валеріям, 652, 653, 654,
, Селивановський, А., 658, 666, 671,
665, 674, 677, 679, 688, 694, 701,
'
684, 738.
705, 709, 710, 714, 717, 718, 721,
; Семенко, Мих., 657, 666, 725, 730,
725, 728, 730, 736.
-■ - 732, 734.
Полонник, К., 654, 728.
; Сенченко, І., 646, 663, 666, 684, 688,
Постанови „Вапніте", 665, 694, 707.
•
694, 704, 730.
Постанова X з’їзду КП(б)У в справі
' Склад Всеукраїнської спілки пролеукраїнської культури, 665, 740.
■
тарських письменників ВУСПП,
Постанова Політбюра ЦК КП(б)У,
666, 704.
' Скляренко, Семен, 666, 743.
646, 688, 691, 721, 740.
Постанова пленуму спілки пролетар,
Скрипник, Лев, 666, 699.
~ ї Скрипник, М., 654, 655, 666, 671,
письменників „Гарт", 691.
Преса та літературні справи на Укра
679,’ £94,
694, 699, 704
674, 676, 677, 51?
704
709, 710, 716, 722, 725, 728, 730,
їні, 654, 721, 740.
| ^ 732,'
734,’ 736
736?5 738,
738,’ 741.
741?
732, 734,
Присутній, 654, 736.
■ Скрипник, Н., 654.
Приходьмо, А, 665, 677, 710, 741.
Іі С - ко, І., 653, 664.
Про „Вапліте", 665.
> Слісаренко, Ол., 648, 655, 722, 725,
Про завдання культурного будівни
732.
цтва на Україні, 665, 741.
І Смоліч, Юрій, 666, 722.
Про партійну політику в ділянці ху
І Сокіл, В., 663.
дожньої літератури, 665, 722, 74г.
І Сосюра, В., 666, 743,.
Про політику партії в галузі худож
с. п., 659.
ньої літератури, 646, 722, 730,
| С. т., 663>
741.
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Стан і завдання культурного будів
ництва на Україні, 666, 741.
Статут спілки пролетарських пись
менників „Гарт", 691.
Статут спілки селянських письменників, „Плуг“, 688.
Створено Всеукраїнську спілку пролет. письменників, 666, 704.
Степовий, Т., 663.
Судима, 658, 688.
Сухино - Хоменко, В., 671, 734.
С. Ю,. 661.

т
Траан, Ф., 671, 694, 707, 726.
Тези за доповіддю т. Скрипника на
X з’їзді КП(б)У, 667, 741.
Тези ЦК КП(б)У про підсумки укра
їнізації, 667, 678, 710, 741, 742.
Тезисьі и материальї к X с’езду КП(б)У
и XV с’езду ВКП(б), 667, 741.
Тезисьі пленума ЦК КП(б) об итогах украинизации, 655, 710, 741.
Текучан, А., 671, 688, 694, 704.
Терещенко, М., 649.
Ткачук, Ів., 667, 688, 694, 704, 730.
Тодось, 663.
Треплев, К., 667, 699.
З- й Всеукр. з’їзд ,,Плугу", 688.
Туркельтауб, І., 655, 732.
Т. Ф., 671, 694, 706.

У
У дальшу путь, 669, 710.
Улагай, Л., 655, 732.
Усенко, П., 649.
Уривок рецензії І. М., 716.
Устав „Всеукраинской Ассоциации
Пролетписателей, 684.
•

X
Харківська організація ВУСПП’у,
667, 704. ■
Хвильовий, Микола, 646, 649, 655,
^2 222
667, 670' апо
678,_ 679,
682, 33-т
684, 685,
688; 691',
694, 701
’, 709
’, 713,
688,
691, 694,
701,’, 704
704,
709,
710,
719
Л
піс.
712, 71
714,
715,
716, 717, --718, 722,
73277357736*
726, 728, 732,
735,
Хвиля,
655,
------ Андрій,
*
5, 656, 658, 667,
671,--674,
676, 678,
678, 679, 682, 684,
674,
676,
рок
-----\685,
____ ,
МЗІ, 694, 695,
688, 689, , 691,
696,
701, 704, 710,
710, 714,
714, 716,
.
717, 722,
796 79Я
726,
728, 79П
730, поп
732, 735, 730 733
741, 743.
X - н, А., 667, 704 735.
Хотивлянський, Мих., 654.
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Христюк, П., 648.
Хуторян, А., 646, 645, 667, 668,
682, 689, 691, 695, 699, 701, 704,
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Центральний Комітет СІМ’у, 647, 674»
685, 689, 691, 717, 726. 730, 735.
Циганков, худ., 743.
ЦК „Плугу", 656, 689.
.
ЦК СІМ, 647, 682.
Цеховий, Я. і Розін, М., 647, 695,
728.

Ч
Чапля, В., 664.
Черняхівський, Т., 668, 722.
Четвертий з’їзд „Плугу", 668, 689.
Читач, 653.
Чолка, А., 668, 696.
Чубар, В., 656, 694, 710, 715, 716,
741.
.
Ч — я, В., 646.
ф

Филипович, к., 647.
Фуга, С., 644.
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Ш. А., 668, 704.
Шамрай, А., 668, 674, 684, 689, 691,
701, 728, 730, 736, 738.
Шаповал, М., 668, 744.
Шиманський, О., 656, 668, 743.
Шкаровський І., 668, 704.
Шкурупій, Ґео., 657, 668, 699, 743.
Шляхи пролетарської літератури, 668,
741.
Шляхи розвитку сучасної літератури,
647, 710, 714, 726, 730, 735.
Шляхи розвитку української літера
тури, 671, 672, 706, 730, 735.
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Шляхи розвитку української проле
тарської літератури, 671,672.
ШмигельськшТ Ан., 647,668,684, 689,
Шпичка, Андрій, 656, 743,
Шумський, О., 668, 682, 701,716 73*>
742.

щ
Щирий, Тимофій, 672, 743.
___ «лгт.жг» ітптоппттіи п’ї-іп
Що _ухвалив
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