Н

аціональна спілка

У виданні використано фото
з фондів Харківського літературного музею
(головний зберігач — С. А. Дубровська)

Редактор-упорядник: А. Перерва
Художник-оформлювач: В. Носань
Відповідальний за випуск: А. Стожук

Редакційна колегія:
Анатолій Перерва
Ігор Михайлин,
Іван Перепеляк

Харків
«Майдан»
2009

20

Н

аціональна спілка

письменників У країни
Ідеологи більшовизму прагнули накласти кайдани
на вільну духовну діяльність митця, яка неможлива поза
свободою. Але несподіванка полягала в тому, що наміри
поставити собі на службу літературний талант цілого народу виявилися марними.
Але Спілка лише з одного боку виконувала покладене
на нею партійною номенклатурою призначення – бути
гамівною сорочкою на тілі української літератури. Певна частина її членів справді відзначалася вірнопідданством, запобіганням ласки у можновладців, шуканням
чинів і нагород. Але з другого боку — навпаки, Спілка
стала розплідником вільнодумства, осередком формування незалежних творчих ініціатив, чинником піднесення національної свідомості й громадянської мужності
українства. Партії раз у раз доводилося то влаштовувати
«всенародні» засудження творчості видатних письменників, як наприклад: у 1948 році М. Рильського, Ю. Яновського, І. Сенченка,— то в 1968 році знімати з посади
Голови Спілки видатного майстра слова Олеся Гончара,
який наважився в романі «Собор» виступити з критикою
радянської системи господарювання, нищення природи
й людської особистості. То розганяти редколегії спілчанських періодичних видань, як те було на початку 1970х років з журналами «Всесвіт», «Прапор» та ін. Спілка
пручалася в імперських лещатах, апелювала до людської
совісті, не давала приспати національну свідомість українського народу.
І тоді, коли настав час суспільного пробудження,
українські письменники очолили процеси демократизації. Це їм вдалося тому, що вони були об’єднані в свою
Спілку, де зароджувався Народний Рух України. На обговорення пекучих проблем історії й сучасного суспільнополітичного життя до залів Спілки сходилися сотні слухачів, на сторінках спілчанських видань друкувалися
найгостріші викривальні матеріали про злочини компартійної системи, формувалася нова концепція активності
української людини в боротьбі за свою державу.
І сталося диво: установа, створена для приборкання
народу, спричинилася до перетворення етнічної маси
на сучасну політичну націю. Якось Остап Вишня зробив
у щоденнику такий запис: «Коли входиш у літературу,
чисть черевики! Не забувай, що там був Пушкін, був
Гоголь, був Шевченко! Обітри черевики!» Дещо перефразовуючи його хочеться сказати: «Вступаючи
до Спілки письменників, чисть черевики. Не забувай,
що там були Рильський, Тичина, Остап Вишня, Гончар,
брати Тютюнники...»
Створення Спілки письменників України, а відтак і її
харківської філії, розпочалося в столичному на той час
Харкові на першому всеукраїнському з’їзді радянських
письменників, який відкрився 17 червня 1934 року.
Але через кілька днів з’явилася партійно-радянська
постанова про перенесення столиці УРСР до Києва, де
й було проведене заключне засідання Спілки 12 серпня
1934 року.
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Трохи передісторії. Харків завжди відігравав видатну роль
в історії української культури. Ще
у ХVІІІ ст. тут жив козацький поет
Семен Климовський — автор знаменитої пісні «Їхав козак за Дунай». Ландшафти Слобожанщини
так припали до душі Григорію Сковороді, що другу половину свого
життя він провів у нашому краї,
працюючи викладачем (1759– Григорій Сковорода
1768) у Харківському колегіумі. Усі твори Сковороди
написані в харківський період його життя.
Відкриття з ініціативи В. Н. Каразіна Харківського університету (1804) остаточно перетворило Харків на видатний освітній і культурний центр України. Сюди приїздять
численні закордонні професори, стікається талановита
молодь, формується неповторна атмосфера творчості.
З виданням газети «Харьковский еженедельник» (1812)
розпочалася історія журналістики в підросійській Україні. У наступні роки тут видаються журнали «Харьковский
Демокрит» (1816), «Украинский вестник» (1816—1819),
«Украинский журнал» (1824—1825), газета «Харьковские известия» (1817—1823), де співробітничають
відомі письменники й літературні критики Г. КвіткаОснов’яненко, П. Гулак-Артемовський, А. Вербицький.
У 1830—1840-х роках сформувалася Харківська
школа романтиків, до якої належали М. Костомаров,
І. Срезневський, М. Петренко, Л. Боровиковський,
А. Метлинський, Я. Щоголів...
Величезним чинником становлення української національної культури була прозова й драматургічна творчість
Г. Квітки-Основ’яненка. У Харкові виходили як окремі книжки цих авторів, так і колективні
альманахи. Історик Д. Багалій
вважав, що Харків від цього
Григорій
часу сміливо можна називати
Квітка-Основ'яненко
«українськими Афінами».
Харківська культурно-історична ситуація характеризувалася взаємодоповненням і взаємозбагаченням
української і російської літератур. 1857—1869 рр.
у Харкові жив відомий російський письменник Григорій
Данилевський, публікуючи свої твори в газеті «Харьковские губернские ведомости». У Харкові були написані
його знамениті романи «Втікачі з Новоросії», «Воля»
(«Втікачі повернулися»), книжка «Українська старовина», до якої увійшли портрети трьох видатних діячів
Слобожанщини: Сковороди, Квітки й Каразіна.
У цей же час (1861) на сторінках газети «Харьковские губернские ведомости» студент університету
Василь Мова, друкував статті про всесвітньо-історичне
значення Т. Шевченка. У редакції газети «Южный край»

(1886) працював Павло Грабовський, використовуючи
її друкарню для виготовлення революційних прокламацій. У Харкові розпочав творчий шлях Борис Грінченко;
1887 року Володимир Александров заснував альманах
«Складка», який вийшов у чотирьох випусках. На початку ХХ століття в місті була заснована Революційна Українська Партія, для якої Микола Міхновський написав
програму — «Самостійна Україна» (1900); працювали
українські письменники Олександр Олесь, Гнат Хоткевич,
Христя Алчевська; упродовж 1912 р. Микола Міхновський видавав український тижневик «Сніп».
Триразова спроба російських більшовиків у 19181920 рр. закріпитися в Києві закінчилася провалом; і тоді
вони вирішили розташувати столицю Радянської України
в Харкові, який, як їм здавалося, був значно більше за місто на Дніпрі. У столичному Харкові згуртувалися видатні
мистецькі сили, тут відкривалися державні й кооперативні видавництва, виходили різноманітні газети й журнали,
створювалися літературні організації. Курс на українізацію, хоч і проголошений партією під тиском зовнішніх
чинників, передбачав ведення українською мовою освіти,
у тому числі й вищої, відкриття нових навчальних закладів з українською мовою навчання, переведення на українську мову партійної преси, українізацію театрального
життя. У 1926 році до Харкова з Києва переїхав театр
«Березіль», яким керував видатний режисер ХХ століття
Лесь Курбас, українською мовою йшли вистави в Харківській опері. У 1927 році в місті відкрито унікальний літературний клуб – будинок імені В. Блакитного.
Літорганізації в 1920-х рр. були звичайною формою
культурного життя. У 1922 році в Харкові виникла спілка
селянських письменників «Плуг» на чолі з С. Пилипенком. В її складі — О. Копиленко, А. Головко, С. Божко,
Петро Панч та ін. 1923 році під керівництвом Василя Блакитного заснована спілка пролетарських письменників
«Гарт», членами якої стали М. Хвильовий, М. Йогансен,
І. Дніпровський, В. Сосюра, О. Довженко, І. Сенченко та
ін. У 1925 році в Харкові розпочалася велика літературна
дискусія, започаткована М. Хвильовим.
Дискусія привела до перегрупування літературних
сил. «Гарт» розпався, М. Хвильовий утворив зі своїми
прибічниками спочатку літературну групу «Урбіно»,
а наприкінці 1925 року — Вільну Академію Пролетарської Літератури (ВАПЛІТЕ). «Академіки» проголосили
головним чинником літературної творчості мистецький
талант (а не ідеологію), стояли на тому, що література є
відображенням життя з метою його пізнання (а не засобом обробки масової свідомості на соціалістичних
засадах). Оскільки позиція ваплітян виразно протистояла партійній ідеології, їм було запропоновано під
загрозою ліквідації саморозпуститися. Проте група
М. Хвильового ніколи не припиняла свого існування.
Після розпуску ВАПЛІТЕ вона гуртувалася навколо нового журналу «Літературний ярмарок», а потім оголосила про створення угруповання «Пролітфронт».
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Літературне об’єднання «Гарт». 1924 рік

Літературне об’єднання «Плуг». Сидять: П. Голота,
С. Божко, І. Шевченко, С. Пилипенко, А. Панів.
Стоять: І. Кириленко, Свистун, І. Сенченко,
О. Копиленко. 20-ті роки
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Натомість для боротьби з групою М. Хвильового з
ініціативи комуністиичної партії було створено Всеукраїнську Спілку Пролетарських Письменників (ВУСПП,
1927), яку в Харкові називали «чотири Івани», бо керівну роль у ній відігравали Івани: Микитенко, Кулик,
Ле і Кириленко. До ВУСППу ще входили П. Безпощадний, С. Голованівський, Л. Первомайський, Н. Забіла,
Б. Коваленко та ін. Поряд з цими в Харкові існували літорганізації «Авангард» (керівник В. Поліщук), «Нова генерація» (М. Семенко, Г. Шкурупій), прокомсомольський
«Молодняк» (Т. Масенко, А. Малишко), «Західна Україна»
(М. Ірчан, Д. Загул, А. Крушельницький).
Усі літорганізації видавали в Харкові свою періодику;
виходив державний позагруповий літературний часопис
«Червоний шлях», який редагували наркоми освіти України, спочатку О. Шумський, а потім М. Скрипник. Обидва
сміливо полемізували із Сталіним з проблем національного питання. Харків реально відіграв роль політичної
й культурної столиці України.
По ньому прийшовся й головний удар репресій. Розпочалися вони 1930 року процесом над вигаданою ГПУ
Спілкою Визволення України, якої насправді ніколи не існувало. 13 травня й 7 липня 1933 року покінчили життя
самогубством М. Хвильовий і М. Скрипник. У Харкові розпочався розгул терору, спрямований на винищення діячів
української культури. Містом ходив чорний жарт: з будинку
письменників «Слово» можна нікого не виводити, достатньо
встановити на вікнах ґрати (тобто перетворити на тюрму).
Але оскільки перемогти українське письменство, яке
стрімко розвивалося, діставши імпульси від національно-

визвольної революції, не вдавалося, то в атмосфері терору
була створена Спілка письменників України. Літературні угруповання були ліквідовані, їхні
періодичні видання закриті. У
Статуті СП СРСР було директивно затверджено, що радянський
письменник мусить творити на
Володимир
засадах методу соціалістичного
Свідзинський
реалізму, а метою його творчосв студентські
ті має бути виховання трудящих
роки
у дусі соціалізму.
Не можна не дивуватися тому, що й у цей час терору
й насильства все ж створюються непроминущі художні
твори, яким судилося довге життя і які заслужено користувалися читацькими симпатіями. У нашому місті
були написані романи Юрія Яновського «Чотири шаблі»
і «Вершники», «дитяча» трилогія романів Юрія Смолича
«Дитинство», «Наші тайни» і «Вісімнадцятилітні», комедія Леоніда Юхвіда «Весілля в Малинівці», яка вдруге
пережила народження в 1967 році в однойменному кінофільмі А. П. Тутишкіна.
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Літературне об’єднання «Вапліте». Перший ряд:
П. Тичина, М. Хвильовий, М. Куліш, О. Слісаренко,
М. Йогансен, Г. Коцюба, П. Панч, А. Любченко. Другий
ряд: М. Майський, Г. Епік, О. Копиленко, І. Сенченко,
П. Іванов, Ю. Смолич, О. Досвітній, І. Дніпровський.
1927 рік
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Похорон Миколи Хвильового. 1933 рік

На подвір’ї Харківської письменницької організації
Ю. Смолич (крайній справа) та З. Кац (другий зліва).
1933 рік
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Письменники Харкова: Нижній ряд: С. Борзенко,
З. Голубєва, І. Калянник. Верхній ряд: І. Шутов,
Г. Марков, З. Кац, М. Нагнибіда, Д. Вишневський.
1936 рік

Редакція газети «Нова Україна». Сидять: зліва —
Аркадій Любченко, Софія Царинник (Щадківська),
Петро Сагайдачний, Всеволод Царинник (головний
редактор). Стоять: третій — Віктор Царинник,
п’ятий — Олекса Варавва (О. Кобець).
Харків, 1942 рік

М. Трублаїні з гуртківцями Палацу піонерів.
1935 рік
Площа перед Держпромом. Харків, 1942 рік
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Іван Вирган.
1950-ті роки

На подвір’ї Харківської письменницької організації.
Стоять (зліва направо): Р. Третьяков, Д. Вишневський,
Л. Галкін, В. Гавриленко, А. Чернишов, О. Кравцов, В.
Холодков, Г. Гельфандбейн, Л. Юхвід, З. Кац).
Сидять: І. Барабаш, Ю. Шовкопляс, В. Добровольський, В. Лагоза, І. Багмут, І. Вирган. 1966 рік

Молоді письменники М. Омельченко, Б. Силаєв,
Ю. Барабаш та Ю. Махненко в журналі «Прапор».
1957 рік

Олесь Гончар з групою письменників. 1969 рік

О. Гончар і Ю. Гагарін. 1961 рік

Зустріч у Клубі письменників із польським письменником Сат-Оком, книги якого українською мовою
переклав Ю. Стадниченко. 1976 рік

І. Вирган, В. Лагоза, В. Кочевський, Б. Котляров.
1964 рік
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Кость Гордієнко
в Ірпені.
1970-ті роки
Колектив редакції журналу «Прапор»
(В. Бойко, Ю. Стадниченко, І. Маслов, М. Онопрієнко,
Р. Третьяков, А. Фоменко, С. Сулима, О. Супруненко,
М. Клебанчук). 1985 рік

П. Панч, І. Сенченко, Л. Первомайський. 1971 рік

Через місяць після аварії на Чорнобильській АЕС.
Делегація харківських письменників на ІХ з’їзді СПУ
перед входом до Верховної Ради. 1986 рік

Дні Маяковського в Харкові. На сцені письменники
Харкова, Києва, Москви, Дагестану, автономної
республіки Комі. Виступає артистка
Олександра Лєснікова. 1983 рік

100-річчя Остапа Вишні. Письменники Харкова
та Києва в Літературному музеї (Р. Третьяков,
А. Крижанівський, А. Перерва, В. Замєсов,
О. Чорногуз, Є. Дудар, С. Ципін). 1989 рік
Харківські і Бєлгородські письменники
на Харківському авіазаводі. 1984 рік
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Василь Мисик

письменників У країни

Олекса Веретенченко
Василь Боровий

Іван Багряний

Творча зустріч у Харківській
письменницькій організації

Леся Степовичка, Іван Перепеляк, Любов Голота,
Леонід Талалай, Віктор Бойко

Аркадій
Любченко

Роберт Третьяков. 1990 рік

Харківські письменники біля Будинку літераторів

Іван Перепеляк, Андрій Чернишов
та Михайло Шевченко
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Першим головою Харківської організації СПУ був
Ю. Смолич, він залишався на цій посаді до війни 1941 р.
У Харкові видавався «Літературний журнал», працювали письменники В. Свідзинський, К. Гордієнко, П. Панч,
Н. Забіла, М. Трублаїні, Ю. Шовкопляс, І. Муратов та ін.
14 письменників-харків’ян загинули в боях з фашистами: Л. Альтман, М. Аронський, К. Герасименко, О. Десняк, Л. Зимний, Д. Каневський, Я. Качура, Ю. Корецький,
М. Кульчицький, Д. Семенов, М. Трублаїні, Й. Фельдман,
М. Хошеватський, М. Шпак.
Але інша частина письменників сприйняла прихід
німців як можливість покінчити з російським більшовизмом в Україні. Вони створили в Харкові в 1941—1943 рр.
газету «Нова Україна» (редактор В. Царинник) і журнал
«Український засів» (редактор В. Петров), у яких співробітничали А. Любченко, І. Багряний, О. Веретенченко,
О. Корж, Д. Нитченко, Ю. Шевельов та ін. З наступом радянських військ вони змушені були емігрувати.
Після звільнення міста від німців відновила свою діяльність і Харківська обласна організація СПУ, яку очолила тоді Н. Забіла. Післявоєнна відбудова не відразу
дала можливість налагодити літературне життя, багато
харків’ян переїхало до Києва. І все ж у 1952 р. в нашому місті засновано літературно-художній альманах «Харків» (1952—1955), а з 1956 р. замість нього починає видаватися журнал «Прапор» (з 1991 р. «Березіль»), який
став репрезентантом літературного життя Слобожанщини
в мистецькому просторі України. Редакторами журналу у різний час працювали: Ю. Шовкопляс, Н. Черченко,
І. Маслов, Ю. Стадниченко; зараз «Березіль» очолює
В. Науменко.
У Харкові продовжували працювати, повернувшись
з фронтів чи з фашистських і сталінських таборів, І. Муратов, В. Мисик, І. Багмут, Б. Котляров, З. Кац, І. Вирган,
В. Добровольський, В. Боровий, В. Бондар, М. Шаповал, В. Самойлов. Згодом до них приєдналося нове покоління — шістдесятники: І. Христенко, В. Романенко,
Ю. Герасименко, Р. Третьяков, В. Брюгген, Р. Полонський,
Г. Тютюнник, С. Шумицький, А. Чернишов, Б. Чічібабін,
О. Юрченко, Р. Левін, Ю. Стадниченко, В. Омельченко.
Наступне покоління, що вступило в літературу
в 1970—80-ті роки, репрезентують В. Бойко, Н. Матюх,
І. Перепеляк, Л. Тома, А. Перерва, І. Маслов, Ірина Мироненко, П. Василенко, Іван Мироненко, І. Глєбова (Полякова), О. Ковальова, Р. Катаєва, І. Євса, В. Романовський,
В. Замєсов. На примусове поселення до Харкова спрямований після відбуття покарання у ГУЛАГу поет-дисидент

письменників У країни
Степан Сапеляк. У Харкові розквітла
його творчість, перші збірки поета
побачили світ за кордоном. Але перша ж книжка, що вийшла в Україні,
«Тривалий рваний зойк» (1991) була
відзначена 1993 р. Державною премією України імені Т. Г. Шевченка.
У повоєнний період головами Степан Сапеляк
Харківського обласного відділення
СПУ обиралися П. Панч, В. Кочевський, І. Муратов, Я.
Гримайло, Ю. Шовкопляс, В. Петров, Б. Силаєв, Р. Полонський, І. Перепеляк. У кінці 1980-х Спілка стала центром
пробудження національної свідомості та громадянської
мужності для багатьох харків’ян. У залах Спілки відбувалися засідання культурологічного товариства «Спадщина», виношувалася ідея створення Літературного музею,
яка реалізувалася нарешті 1989 року. Відтоді літмузей спільно з письменницькою організацією, Фондом
національно-культурних ініціатив осередками здійснює
велику науково-виставкову та просвітницьку роботу, є
ініціатором багатьох літературно-мистецьких акцій на
Слобожанщині.
Харків продовжував і в ХХ столітті залишатися центром творення не тільки української, але й російської літератури. Зокрема, тут плідно працювали і працюють поети Б. Чичибабін, Р. Левін, А. Мірошниченко, С. Шелковий
та ін., прозаїки В. Добровольський, М. Сказбуш, І. Маслов,
В. Петров, Б. Силаєв, В. Самойлов, В. Пенчуков та ін.
Харків сьогодні в незалежній Україні і в світовому
просторі сприймається як величезний культурний гіперпростір, як талановите місто, у якого велике майбутнє.

