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ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Оця книжка є, власне, практичний порадник молодим прозаїкам. 
Друга частина ї ї трудніша, й треба до неї братися, прочитавши 
першу.

У першій частині я попереду знайомлю молодого новеліста 
з поглядом на мистецтво, котрий я маю слабість уважати за єдино 
марксистський, більше того, за єдино правдивий. Тим часом у мене 
зовсім немає цитат з ватажків марксистської думки. Ворожий усякій 
релігії, я не вважав за потрібне виловлювати випадкові сентенції 
про мистецтво, що вихоплювалися спорадично з вуст вождів, 
зайнятих по вуха іншими, важнішими справами, справедливо 
зваживши, що нічого цікавого я в тих сентенціях не знайду. 

Уважний читач спостереже, що, незважаючи на зовнішню схо-
жість моєї схеми з теоріями футуристів, між ними є одна ради-
кальна різниця. Вони виголошували смерть старого мистецтва, 
щоб запровадити нове. Навпаки, Левідов1 виголошував смерть 
мистецтва, щоб знову протаскати старе мистецтво. Я ж ніякої 
смерті не виголошую, а намагаюся поставити мистецтво на його 
місце. Не моя вина, коли це, належне йому, місце таке незавидне.

М. Й.

1
Левідов — росій-
ський письменник, 
драматург та жур-
наліст. Виступав 
як політичний жур-
наліст в газетах 
«Правда», «Праця», 
«Робітнича газета», 
«Ленінградська 
правда», публіку
вав статті з пи
тань культури, лі 
те ратури і театру 
в журналах, ви-
кладав літературу 
в першому інсти-
туті журналістики.
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ЯК ЗРОБИТИСЯ НОВЕЛІСТОМ

На жаль, я не історик літератури і не літературний критик.
Кажу — на жаль, бо, бувши б критиком чи істориком літератури, 

я міг би починати таку собі книжку просто з мосту якиминебудь за-
яложеними цитатами в спокійній певності, що мій ранг і науковий 
ступінь досить оборонять мене від нападів некваліфікованих бала-
мутів. Я спокійно міг би аналізувати літературні явища, для мене всі 
вони були б рівноцінні і однаково цікаві. З однаковим ентузіазмом 
я студіював би нотатки, зроблені на полях біблії ГулакомАрте-
мовським, ложку, якою Тарас Шевченко їв кашу з солдатського 
казана, його халяву і вірші поета Ґадзінського чи заяву Сосюри про 
вихід з ВАПЛІТЕ. Всі літератори й твори їхні були б переді мною 
рівні, як перед Саваофом, але я зробив би їх нерівними перед 
людьми. Задавак і тих, що багато про себе думають, я обізвав би 
нахабами і дурнями, а просвітян і нищих духом звеличив би у сер-
йозних письменників. Я шамраїв би щось невиразне про таланти 
й плювачив би на серйозних майстрів, словом, сказати, душа моя 
мала б повну втіху і спокій у діях своїх.

Але не бувши, на жаль, ні критиком, ні істориком літератури, 
я повинен попереду набриднути читачеві усякими принциповими 
розмовами, бо не маю ні рангу, ні звання, що дозволили б мені 
досхочу шамрити щось невиразне й дурне, а почуваю, що мушу 
попереду договоритися з читачем про принципи, терміни, на-
решті навіть про саме поняття літератури, ба й про саме поняття 
мистецтва. Ніякі трюки, ніяке підсування гнилого барахла замість 
свіжих ідей мені, в силу відсутності рангу й звання професорського, 
очевидно, не вдадуться: нема чого, ясна річ, їх і пробувати.
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Що таке мистецтво

Отже, попереду дозвольте про мистецтво взагалі. Що таке є мис-
тецтво? Багато томів написано про це, моря чорнил проллялися 
в ім’я цього, учителі словесності та професори естетики наказали 
не сім, а сімдесят раз сім кіп гречаної вовни, і що б не сказати тепер 
про мистецтво, яке б слово про нього не прикласти, його запевне 
десь одшукають і виголосять: «Було вже й таке».

Але в цім, можлива річ, великої потреби тепер немає. Той, хто 
ставить запитання, наполовину вже відповів на нього. Вся сила 
в умінні ставити запитання і в умінні заперечувати неправильні 
формули запитання.

Колись усі заспіль філософи сушили собі голови над гносеоло-
гією, теорією пізнання. Який стосунок поміж пізнаванням та його 
об’єктом, тим, що пізнається, взагалі? Наскільки людське пізнання 
правильне? Чи є в світі ще щонебудь, окроме пізнання?

Минули десятиліття, і проблема чистого пізнання зійшла з кону. 
Натомість народилася і розвивається нова проблема: проблема 
практичної вартості конкретного наукового пізнання в тій чи іншій 
сфері виробничого процесу. Простіше: не що таке пізнання, а яке 
технічне значення цього пізнання? Як воно допомагає людям 
жити?

Півста літ тому проблема будування парової машини й про-
блема вжиття часточки «άν» у грецькій прозаїчній мові були рівні 
перед богом і директором гімназії. Тепер вони не рівні: їхню не-
рівність у системі знань визначає нерівність їхнього значення 
в продукційному процесі.

Мистецтво поміж чаєм 
і сельтерською водою

У протилежність геометрії, юриспруденції, навіть релігії, що всі 
вони в сучаснім капіталістичнім виробничім процесі відограють 
роль організаційних надбудов, мистецтво прямого відношення 

до виробництва не має. Мистецтво є в капіталістичнім суспільстві 
один з ґатунків розваги, один з факторів відпочинку від роботи.

Недоцільно сперечатися з цим. Можна, звичайно, знайти такі 
випадки, де мистецький твір мав пряму непосередню роль у ви-
робничому процесі, — для того, щоб переконатися, що ці випадки…  
є винятки. Отже, доводити цього твердження ми не будемо. Ми по-
слухаємо, як його будуть спростовувати, а головне — як доведуть 
протилежне: що мистецтво має таке ж значення у виробничому 
процесі, як, скажемо, тригонометрія. Натомість ми спробуємо до-
вести, що таке саме значення мистецтва і в нашій, соціалістичній, 
спілці. Для цього ми просимо пролетарських і селянських письмен-
ників, забувши на хвилину, що мистецтво годує їх і одягає, стати 
на точку погляду пролетарів та селян і оцінити роль мистецтва 
в житті робітника та хлібороба у нашій країні. Ми просимо зважи-
ти, який фактор кардинальніший, дужчий, впливовіший у житті 
згаданих класів: скажемо, мистецтво чи горілка? Або ж мистецтво 
чи тютюн? Що має більшу масовість і що має більший, постійні-
ший уплив на маси? Питання, що важніше: мистецтво чи їжа, ми 
не будемо навіть ставити, бо рівняти мистецтво до їжі чи навіть 
давати мистецтву преферанс перед їжею можуть, ясне діло, тільки 
зостатні ідеалісти або шахраї від марксизму.

Таким чином, з’ясовується, що в наших умовах мистецтво 
міститься десь поміж мороженим та сельтерською водою щодо 
ролі своєї у виробничому процесі.

Мистецтво після соціальної 
революції в Європі, наприклад

Але і згодом, і після соціальної Революції в усій Європі мистецтво 
не буде значним фактором у продукційному процесі. І то ось через 
віщо.

У протилежність богданівцям ми стверджуємо, що мистецтво 
аж ніяк не організує людей, а тільки дезорганізує. Щоправда, ша-
новний Олександр Олександрович уживав слово «організувати» 
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настільки широко, що від його первісного значення нічого не зо-
сталося. Це слово зробилося в Богданова просто дієслівною зв’яз-
кою («copula» в логіці). Ми ж беремо організування і дезорганізацію 
як два протилежних і зовсім зворотних поняття. Так от, мистецтво 
(поскільки воно впливає взагалі) збурює емоціональну сферу й та-
ким чином дезорганізує людину, як логічну машину. Мистецтво 
замінює мисль на почуття, розрахунок на афект, — а це ми мо-
жемо з повним правом назвати дезорганізацією (коли, звичайно, 
не гратися словами).

Мистецтво дезорганізує людей

Отже, коли не гратися словами і не взивати збурення емоцій «ор-
ганізацією дезорганізації», мистецтво дезорганізує людину. Де ж 
може придатися народу отака дезорганізаційна штучка?

Ясно, що тільки в критичний момент, у самий момент революції. 
Мистецтво, створене вищими класами (пригноблені класи не ма-
ють змоги утворювати розвинене мистецтво, а тільки консервують 
старе), може придатися як невеликий дезорганізаційний мотив 
проти тих самих класів. Саме цим і пояснюється, що ліві митці  
в Росії (і Німеччині, і Франції) стали були на бік соціальної рево-
люції, — маючи, однак, читачів і глядачів тільки серед вищих кла-
сів. Вони відіграли свою роль, розкладаючи ці класи, — падіння 
феодалізму і буржуазії було точкою піднесення лівого мистецтва. 
Тепер же, під час будівничої роботи, справжнє мистецтво стало 
непотрібне, воно тільки заважало б, і ось зпід матраца на подушку 
вилазять усякі АХХР’и, АХЧУ, напостовці2 та інші фальсифікатори.

Поезія і лимонад

Таким чином, хоч мистецтво ще й зараз має стосунки до статевого 
життя людини і поруч з галстуками, букетами і цукерками допо-
магає, приміром, хлопцеві здійснювати ідею своєї мультиплікації 

2
АХХР — Асоці-
ація художників 
революційної 
Росії, АХЧУ — Асо-
ціація художників 
Червоної України, 
напостовці — лі-
тератори«партій-
ці», які об'єдналися 
навколо друкова-
ного органу Мос-
ковської асоціації 
пролетарських 
письменників 
(МАПП) журналу 
«На посту».

(просто кажучи, розплодження), хоч воно і являється, правда, 
в мікроскопічній дозі, джерелом пізнання (і те джерело є смердюче 
та каламутне), хоч воно і відограє невелику дезорганізаційну роль, 
корисну в момент революції, але то все є акциденції, а субстан-
ція, суть мистецтва то є розвага. Соціальна вартість мистецтва 
дорівнюється приблизно вартості мороженого й сельтерської 
води літом та гарячого чаю взимі. Соціальна виробнича функція 
мистецтва така, як каруселі чи невинної гри; словом — це один 
зі способів відпочивати. Читач уже бачить, що ми збираємося 
процитувати Державіна:

Поэзия тебе любезна,
Приятна, сладостна, полезна,
Как летом вкусный лимонад.

Так це і є найближче визначення мистецтва, яке є взагалі в науці. 
Пора вже спростувати марксистам порівняння мистецтва з корис-
ними виробництвами. Пора вже чесно й щиро вказати на роль 
мистецтва у виробничому процесі.

Мистецтво — метод пізнання

Ми вже спростували фікцію організаційного значення мистецтва. 
Роздивімось плеханівську теорію мистецтва як методу пізнання 
(сучасності).

Попри всій нашій любові й повазі до Плеханова як філософа, ми 
мусимо сказати: кантіанські ухили його в поглядах на мистецтво 
не мають нічого спільного з марксизмом. Не можна, правда, брати 
плеханівських статей про мистецтво всерйоз. Отакі міркуван-
ня: «Мистецтво є метод пізнання, через мистецтво ми пізнаємо 
життя — і що ж ми бачимо, любі товаришочки: скрізь одні класи 
пригноблюють другі», — мали для Плеханова величезні практич-
ноцензурні вигоди. При такій постановці справи він міг тракту-
вати соціальні проблеми, так би мовити, на музейному матеріалі,
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викривати експлуатацію трудящих…, розгляда-
ючи картини голандської школи, так би мовити, 
під димовою завісою.

Оці вигоди для нас не існують. Усяко -
му вільно писати про соціальні проблеми 
в марксівському дусі, більше того, це не тільки
вільно, а й вигідно. Голандські картини тепер тут 
ні до чого, тільки заважають.

Справді, який з мистецтва метод пізнання?3 
Як узяти найбільш прогресивне з мистецтв — 
літературу,  — то й вона пасе задніх на пару  
десятиліть і дуже, дуже рідко іде в ногу з віком, 
з його знанням4. Зрівняти тільки Пушкіна з де-
кабристами! Зрівняти якогонебудь Гавптмана 
з Марксом! Тільки в початку двадцятого століття 
являються белетристичні твори, що доросли 
до марксівської концепції (Винниченко, почасти 
Горький).

Оця фікція мистецтва як методу пізнання,  
поширювана зі сфери історичної на сучасність, 
попсувала тисячі юнаків і дівчат тургенєвською 
любов’ю, надсонівською філософією і тому подіб-
ним сміттям. До речі, цікаво зрівняти як учителів, 
як оте «джерело пізнання», Надсона із сучасним 
йому Леніним!

Значення мистецтва як матеріалу для пі-
знання у виробничому процесі суто негативне, 
назадницьке5. 

Недарма ж романтизм — типове назадниц-
тво — є найдужче мистецтво. На щастя, і його 
сила мікроскопічна.

3
Я не заперечую, що мистецькі твори 
минулих часів становлять матеріал 
для пізнання, хоч і дуже непевний.  
Та це нічого не значить. Все на світі  
є матеріал!

4
Пояснюється це дуже просто. Письмен-
ники як такі не дурніші і не реакційніші 
від інших людей. Та справа в тім, що всю 
увагу і все творче напруження митця 
займають проблеми подачі матеріалу, 
а не винайдення його. Коли політика 
цікавить ЗМІСТ подій, письменника ці ка
вить їхня ФОРМА. Письменник через те 
і бере тільки ходячі, вже винайдені кимсь 
ідеї, що вся енергія і увага його скерова-
ні на ПОДАЧУ, на художню трактацію цих 
ідей. Було б дуже дивно, коли справжні,  
добрі письменники одночасно встигали 
б випереджати фахівців іншої справи 
у цій іншій справі. Це було б так само 
дивно, як коли б інженери робили ви
находи в медицині, а вчителі латин 
ської мови — в машинобудівництві…

5
Мистецькі твори звичайно ж корисні, 
як МАТЕРІАЛ пізнання історичного, там, 
де бракує інших даних. Та для нових 
часів вони начисто втратили своє зна  
чення. Нашу епоху будуть колись дослі
джувати по газетах. Коли (дуже давно) 
всі надбудови становили один комплекс, 
мистецтво було важливим фактором.  
Ще сто років тому воно важило дещо 
більше, ніж зараз, а тепер це дрібна 
деталь на фасаді виробничого  
процесу громади.

Мистецтво як прояв статевої 
енергії

На щастя, тут шкода від мистецтва мінімальна. Не будь отої фікції 
мистецтва — пізнання, — то воно майже не шкодило б у статевім 
житті! Та й так широкі маси зосталися поза впливом тургенєвської 
любові — вона псувала тільки інтелігентів. Правильно, що мис-
тецтво є прояв статевої енергії, але такий, що багато про нього 
розводитись не варт.

Фікція колосальності мистецтва

Звідки ж береться і якими силами держиться поширена фікція 
про колосальне, піднебесне, божественне значення мистецтва?

Походить ця фікція зі стародавніх часів і базується на каламбурі. 
Ми звикли звати, скажемо, «Іліаду» мистецьким твором. Тим часом 
«Іліада» ще релігійна книга, підручник звичаїв, кодекс юриспруденції, 
медичний порадник і курс старогрецької історії. З усяких причин ми 
взиваємо іноді увесь комплекс ідеологічних надбудов у недиферен-
ційованому вигляді мистецтвом. З таким самим правом ми могли б 
назвати Біблію, що за середньовіччя була таким універсальним 
порадником, мистецьким твором. Та, щоб не гратися словами, 
мусимо сказати, що то є недиференційований комплекс мистецтва, 
релігії, права, фізики, астрономії, медицини і етнографії.

Оце саме походження мистецтва з недиференційованого комп-
лексу всіх ідеологічних надбудов і утворило фікцію його коло-
сальності. Усі інші надбудови, розмежувавшися, прибрали собі 
виробничі, ділові функції, а мистецтву залишилася сама назва 
«kunst», «art», «мистецтво», «искусство» — все це значить «уміння». 
Невідомо тільки, чого саме.
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Хто підтримує цю фікцію

Таке походження фікції колосальності мистецтва. Узурпована 
від цілого корисного комплексу назва підтримувала цю фікцію. 
Саме через те, що мистецтво не має ніякої корисної ролі у вироб-
ництві, воно, так би мовити, залишилося репрезентувати ввесь 
комплекс, от як зараз петлюрівські посли «репрезентують» Україну 
в усяких державах.

Підтримують цю фікцію жерці від мистецтва, архієреї від крити-
ки, митрополити від історії літератури, ієромонахи від естетики 
і архімандрити від теорії мистецтва. Підтримують, бо голод — 
не тітка.

Зовсім курйозних форм набирає ця фікція, коли вона творить-
ся в платформі організаційного значення мистецтва. Шукають  
удень з вогнем «організуючих» творів і з сумом переконуються, 
що тих, що «організують», ніхто не читає, а ті, що читаються, тільки 
«дезорганізують». Зчиняється лемент і скрегіт зубовний, і наївне 
здивування, що всі таланти неначе злигалися писати «дезорга-
нізуючі речі».

Отак плакав колись учитель словесності, що немає в руській 
літературі «положительных» типів, та й годі. Невже ж таки їх не було 
на території бувшої Росії? Чого ж їх не було в літературі?

Мистецтво для мистецтва

З усього сказаного ясно, що мистецтво нам майже ні до чого. По-
стає підозріння, що автор хоче проповідувати «мистецтво для мис-
тецтва». Правда, трохи чуднувато виходить. З одного боку отака 
писаревщина, а з другого — мистецтво для мистецтва. Поспішаю 
заспокоїти тих товаришів, що вже настовбурчили вуха. Я ні в якім 
разі не збираюсь обстоювати так зване «мистецтво для мисте-
цтва». Посамперед, оця формула, попри всій своїй глибокодум-
ності і філософічній красі, є логічний nonsen. Може існувати тільки 
(суб’єктивно) «мистецтво — для митця», і то з двох поглядів: або 

як задоволення його потреби в творчості, або як джерело прибут-
ків, що дає митцеві змогу набувати обіди, вино, тютюн і послуги 
проституток. Об’єктивно ж мистецтво буває тільки для публіки, 
для людей, а не «для мистецтва».

У нас дуже довго і дуже курйозно доводили на сторінках преси, 
що «мистецтва для мистецтва» бути не може, що мистецтво завжди 
має якийсь «соціологічний еквівалент» (до речі, дуже красивий, 
але й дуже плутаний термін). Простіше і економніше було одну 
хвилинку подумати про зміст формули «мистецтво для мистецтва».

Так от, ясне діло, мистецтво є фактор соціального життя і має 
своє місце у виробничому процесі (соціологічний еквівалент). Ми 
бачили, що це місце перебуває десь у сфері содових вод і лимо-
надів. Ясна річ також, що дане мистецтво споживають переважно 
дані класи, а не всі (знову той самий «соціологічний еквівалент»). 
Але, як ми вже бачили, шкода від мистецтва настільки невелика 
і дезорганізація, яку воно зчиняє у виробничому процесі, настільки 
малопомітна (у порівнянні, скажемо, з дезорганізацією, що спри-
чиняє горілка), що ця шкода майже врівноважується позитивним 
значенням мистецтва (розвага у час відпочинку від роботи). Аналіз 
того, чи дане мистецтво організує пролетаріат, чи ні й на яку суму, 
а коли ні, то через віщо — діло пусте (див. вище про «організацій-
не» значення мистецтва6).

Два могутні фактори відживили останніми часами мистецтво 
і надали йому деякої сили — радіо та кіно. Наука, політика, право 
не так квапилися захопити ці засоби, бувши певними своєї сили 
й ваги і без того. Мистецтво ж, задихаючись без ринків, ухопилося 
за антени та екрани і знову стало на якийсь час масовим, конку-
руючи навіть з тютюном.

У зв’язку з цим шкода від нього дещо зростає, але, бувши взагалі 
меншою за тютюнову та горілчану, не стає загрозлива для госпо-
дарства і народного здоров’я.

6
Щоб сформувати 
коротко, повтори
мо: позитивне 
значення (рево-
люційне значен-
ня) мистецтва не  
в тому, що воно 
організує проле-
таріат, а в тому, 
що воно дезорга-
нізує буржуазію, 
передусім інтелі-
генцію. Організу-
вати мистецтво 
не може взагалі.
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Мистецтво й молодий новеліст

Для чого це все знати молодому авторові оповідань? Може, в нього 
є вже своя, куди благородніша філософія мистецтва — він зовсім 
не просив філософії, він хоче знати, як будується оповідання. Він 
зостається при тій думці, що мистецтво — це щось високе… святе… 
так не схоже на земні діла й ремества… таке чисте… кришталеве, 
як спів соловейка в місячну ніч під зоряним небом.

Коли так, то мені з ним не по дорозі. Хай тоді йде в науку до іс-
ториків літератури, а для мене чесність і ясність — найдорожче. 
Мистецтво є ремество, не таке почесне, правда, як шахтарство 
та слюсарство, але все ж таки воно може бути цілком чесним і по-
важним ремеством без шахрайства і попівства. Як у всякій справі, 
головне тут — робота. Мистецький «геній» на 4/5 складається 
з роботи і на 1/5 з хисту. Хто ж хоче не працювати, а «натхненно 
писати» одразу, як мені недавно порадив один хоч і маститий, 
але дурний письменник, той хай забирається к… історикам літера-
тури. Там натхнення дуже в моді, а знання, культурності й роботи 
з людей не правлять.

Мабуть, що є й такі пристойні письменники, що працюють отак, 
не з’ясувавши собі природи мистецтва і його ролі, а тільки почува-
ючи її нюхом. Та куди вигідніше одразу все вияснити — така засада 
дасть глибшого, оригінальнішого письменника.

Що таке література

Насамперед, треба застерегти, що слово «літе-
ратура» має два значення. Одне — белетристика, 
художня література і друге — всяке друковане 
слово. Звичайна річ: медичні розвідки, газетні 
статті, написи на парканах, візитові картки і статті 
Ґадзінського7 — все це література, та це не ху-
дожня література. Якщо ви зустрінете когось, хто 
почне вам доводити, що все це явища одного

7
Володимир Ґадзінський (псевдоні-
ми — Йосиф Гріх, Оскар Редінг, Триль-
ський; 1888, Краків — 1932, Одеса) —  
український поет, прозаїк, критик, публі
цист, літера турознавець, журналіст, пе-
рекладач. Один із зачинателів «наукової» 
поезії в Україні. Член «Гарту», ВУСППу.

порядку, то знайте, що ви маєте діло з фокусником і фармазонщи-
ком, і стережіться: він в одну секунду вам доведе, що акушер теж 
художник, а агроном теж композитор, і тоді розберіться.

Література (белетристика) — це є мистецтво слова. Слово ж є 
передумова і всієї наукової діяльності людини. Саме це і призво-
дить до плутанини понять. Різниця між ними та, що література 
це — «вигадка» («fiction», як кажуть англійці, розрізняючи «fictitious» 
і «scientific» літературу).

Слово Словом література користується у троякий спосіб: або як звуковим 
словом, або як словомобразом, або як словомтерміном. Як їх роз-
різняти, про це буде трохи нижче. Наукова думка користується 
словом тільки як словомтерміном. Пісня, навпаки, ставить слово 
у звуковий музичний ряд. Таким робом, місце літератури поміж 
музикою й науковою думкою буде таке:

Музика Звукове слово
(Словообраз)
Символ
Композиційний мотив
Композиційна конструкція
Абстрактна (філософська) ідея
(Мораль)

Наукова думка (логіка)

Вершечком своїм цей ряд зіходиться з музикою (на підставі чого 
я раніше переоцінював близькість поезії до чистої музики), корін-
цем своїм він зіткається з публіцистикою і популярною науковістю 
(на підставі чого дехто плутає белетристику з медициною або полі-
текономією). Той, хто шукає в белетристиці «ідеї», потрапив не в ті 


