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Сергій Грабовський

Українська незалежність  
і товариш троцький

Неможливо вести мову про Україну першої половини ХХ століття і не згадати про одного із її 
найбільш знаних у світі уродженців, хоча і знаного з дещо специфічного боку. Загальний плин того-
часних історичних подій включає Лева Троцького як одного із чільних персонажів поточної політики. 
Як людину, як суспільного діяча і як міф, який, схоже, перейшов і в ХХІ століття.

Справді-бо: історія – дама настільки примхлива, що серед її постатей є настільки неоднозначні, з 
настільки заплутаною долею, для характеристики яких належні слова, досі ніким не вигадані. От і цей 
історичний діяч: народився в Таврії у багатій єврейській сім’ї, де побутовою мовою була українська, 
звісно, не вишукана літературна, а селянська; відтак, він розпочинав свої спроби у літературі як 
україномовний поет, далі став російським публіцистом та революціонером; ніколи не служив у 
війську, проте організував з нуля армію, яка наводила страх на весь світ; миттєво завоював величезну 
популярність серед простолюду і втратив її такожж швидко, за рік-другий; на злеті своєї політичної 
кар’єри доклав величезних зусиль для знищення незалежності України, а наприкінці життя палко об-
стоював вихід України із Совєтського Союзу. На мітингах комуністи досі співають пісні, написані на 
його замовлення (і не за гроші написані, а з ідейних міркувань), його фразеологізми міцно ввійшли у 
живу тканину мови (наприклад, “гризти граніт наук”) і ми щороку офіційно відзначаємо (хоч і далеко 
не всі) встановлене ним свято, хоча тепер і під зовсім іншою назвою – 23 лютого.

Демон революції

Лев Троцький (справжнє ім’я – Лейба Бронштейн) народився у селі Янівка на Херсонщині  
7 листопада (26 жовтня за старим стилем) 1879 року в родині великого землевласника. Він навчав-
ся у єврейській початковій школі, Одеському та Миколаївському реальних училищах. Революційну 
діяльність почав у 16-річному віці. У січні 1898 року Троцький був заарештований у справі Південно-
Російського робітничого союзу і невдовзі висланий на чотири роки до Східного Сибіру.

Через два роки він утік із заслання, виїхав до Лондона, співпрацював з газетою “Іскра”, згодом 
став одним із лідерів меншовиків. У лютому 1905 року Троцький приїхав до Києва, а вже у грудні 
був заарештований у Санкт-Петербурзі, де він після затримання поліцією провідної групи соціал-
демократичних лідерів очолив створений під час революційних подій робітничий Совєт, і через два 
роки висланий на вічне поселення до Сибіру. Дорогою він знову втік, згодом жив у Відні, Парижі, 
Нью-Йорку і вів боротьбу з більшовизмом із ще більш лівих ідейних позицій.

У травні 1917 року Троцький повернувся в Росії з Америки і невдовзі вступив до партії більшовиків. 
У вересні він знову очолив Петроградський Совєт (тоді їх почали якраз звати “совдепами”), був 
одним із керівників Жовтневого перевороту. “25 жовтня Троцький, блискучий і мужній трибун по-
встання, невтомний і полум’яний проповідник революції, від імені Військово-революційного комітету 
оголосив у Петербурзькому Совєті під громові оплески присутніх про те, що “Тимчасовий уряд 
більше не існує». І, як живий доказ факту, на трибуні з’являється зустрінутий бурхливою овацією 
Лєнін, звільнений з підпілля новою революцією”, – так писав один із провідних ідеологів більшовизму 
Бухарін у книжці “Від зруйнування царизму до падіння буржуазії” [1, с. 138]. До речі; у певних 
навколоінтелектуальних колах стверджується, що жовтнева переворотореволюція була здійснена 
спеціально у день народження Лева Давидовича. Проте ці персонажі забувають (чи не знають?), що 
у ХІХ столітті відставання старого стилю від нового дорівнювало 12, а не 13 дням, отож день народ-

ження Лейби Бронштейна припадав на 26 жовтня, а владу в Петрограді більшовики захопили 
у ніч з 24 на 25 жовтня...

Потім Троцький був народним комісаром закордонних справ у першому більшовицькому 
уряді, головою совєтської делегації на переговорах з Центральними державами у Бересті, нар-
комом військових справ і водночас головою Реввоєнсовєта. Під час переговорів із Німеччиною 
та Австро-Угорщиною саме Троцький визнав незалежність Української Народної Республіки 
від імені совєтської Росії. З весни 1918 року Троцький очолював створення Червоної армії. За 
допомогою репресій, підкупу та ідеологічної роботи він залучив до цієї армії більше царських 
офіцерів, аніж пішло до Білої армії. Станом на 1920 рік Червона армія стала найбільшою у 
світі – у ній було понад три мільйони бійців та командирів – і Реввоєнсовєт поставив перед 
нею завдання нести на багнетах полум’я революції до Західної Європи, але у другій половині 
серпня того самого року ударні з’єднання червоних зазнали катастрофічну поразку від со-
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науково-популярні  виклади

юзних польсько-українських військ. Юзеф Пілсудський на Віслі зупинив і розгромив Західний фронт 
Тухачевського, Марко Безручко у Замості завдав поразки Першій кінній армії Будьонного.

Троцький був одним із натхненників й ідеологів “червоного терору”. Вже у грудні 1917 року 
Троцький у зверненні до лідерів партії кадетів заявляє про близький початок масового терору щодо 
ворогів революції: “Вам слід знати, що не пізніше ніж через місяць терор набуде дуже сильних форм 
за прикладом великих французьких революціонерів. На ворогів наших чекатиме гільйотина, а не 
тільки тюрма”. [5] Саме поняття “червоний терор” було сформульоване Троцьким так: “Знаряддя, 
застосовуване проти приреченого на загибель класу, який не хоче гинути». [7].

Ще за життя Лєніна Троцький – один із найближчих у революційні роки Лєнінських соратників – 
виступив із дуже жорсткою критикою керівництва ЦК РКП(б), яке, на його думку, забюрократизува-
лося і втратило зв’язок із масами. Ці ідеї знайшли підтримку серед частини романтично налаштованої 
студентської молоді та певних груп партійних кадрів, які прагнули до швидкого здійснення світової 
революції. Після смерті Лєніна Троцький зазнав поразки у боротьбі за владу всередині керівництва 
Російської компартії та Комінтерну і був крок за кроком усунутий з усіх посад. Виключений з партії 
у листопаді 1927 року, він був висланий до Алма-Ати, а через два роки – за кордон Совєтського 
Союзу. Віднині практично всі, хто був запідозрений в антисовєтських настроях, звинувачувалися 
в СРСР у “троцькізмі” – зазвичай у поєднанні з тими чи іншими різновидами “контрреволюційної 
діяльності”.

Сам Лев Троцький в еміґрації переїжджав з місця на місце, роблячи це не за власним бажанням – 
Сталін вимагав від урядів західних держав, щоб ті не допускали проживання на своїй території “не-
безпечного заколотника”. Побоюючись погіршення відносин з СРСР, західні уряди йшли назустріч 
сталінським вимогам, хоча насправді саме діяльність контрольованого Кремлем Комінтерну весь 
час підривала політичну стабільність у демократичних державах, а радянська розвідка викрадала 
військові і промислові таємниці і впроваджувала своїх аґентів до владних структур.

Спершу висланий з СРСР Троцький зупинився на Принцевих островах (Туреччина). Але Туреччина 
часів Кемаля Ататюрка була вірним совєтським союзником. Далі притулок йому надала (після трива-
лих перемовин) Норвегія. Та після процесів над “убивцями Кірова” совєтський уряд висунув Норвегії 
вимогу вислати Троцького. 27 серпня 1936 року Совнарком звернувся до уряду Норвегії: “Можна 
вважати встановленим, що Л. Троцький, котрий мешкає в Норвегії, є організатором й керівником те-
рористичних дій, які мали на меті вбивство членів Совєтського уряду і вождів радянського народу…
Совєтський уряд вважає, що подальше надання притулку Л.Троцькому, організатору терористичних 
дій, може завдати шкоди чинним між СССР і Норвегією дружнім відносинам і суперечило б сучас-
ному розумінню норм міжнародних відносин… Совєтський уряд розраховує, що Норвезький уряд 
не відмовиться виконати відповідні дії для позбавлення Троцького подальшого права притулку на 
Норвезькій території”[3].

Троцький кілька разів намагався одержати право приїхати у Велику Британію. Це стало відомо 
зовсім недавно, коли британці розсекретили документи МЗС того часу. Його прохання підтримали 
Ґерберт Веллс та Бернард Шоу, проте уряд вирішив не дратувати Сталіна. Майже те саме по-
вторилося у Франції. Тим паче, що совєтський уряд надав французам і британцям купу “доказів” 
терористичної діяльності політеміґранта Троцького...

Троцькісти були однією з головних рушійних сил іспанської революції у другій половині 1930-х 
років, відтак головні зусилля, керовані з Москви, іспанські комуністи на чолі з Долорес Ібарурі та 
Хосе Діасом зосередили не на боротьбі з франкістами, а з “неправильними” червоними. “В Іспанії 
Сталін зазнав менш безпосередню, але не менш глибоку поразку, ніж Азанья і Неґрін [прем’єри з 
числа лівих соціалістів. – С. Г.]. Справа йде при цьому про щось незмірно більше, ніж суто воєнна 
поразка чи навіть програна війна, – писав Троцький. – Вся політика іспанських “республіканців» виз-
началася Москвою. Ті відносини, які встановились у республіканського уряду з робітниками і селя-
нами, являли собою тільки переклад на мову війни тих відносин, які встановились між кремлівською 
олігархією і народами Совєтського Союзу. Методи управління Азаньї – Неґріна були концентровани-
ми методами московського ҐПУ. Основна тенденція політики полягала в заміні народу бюрократією, 
а бюрократії – політичною поліцією” [9].

У 1938 році, переконавшись, що його прихильники “вичищені” з партій Комінтерну, Троць-
кий заснував Четвертий Інтернаціонал для підштовхування світової революції, “відродження 
партії” та звільнення СССР від влади бюрократії. І, звичайно, для боротьби з фашизмом. 
“Фашизм є форма відчаю дрібнобуржуазних народних мас, які тягнуть за собою в безодню 
і частину пролетаріату. Відчай, як відомо, настає тоді, коли всі шляхи порятунку відрізані. 
Передумовою успіхів фашизму стало потрійне банкрутство: демократії, соціал-демократії 
і Комінтерну. Всі три не приносять масам нічого, крім відчаю, і тим допомагають торже-
ству фашизму” [6], – писав Троцький, поєднавши традиційно марксистське ремствування на 
“дрібну буржуазію”, яка завжди в усьому винна, і проникливу формулу “потрійного бан-
крутства”, справедливу щодо континентальної європейської демократії. Тільки от відчай – це 
лише передумова фашизму (як і будь-якого тоталітаризму), а сам фашизм знаменує собою 
порятунок від відчаю, щоправда, ціною політичної й особистої свободи.
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Ще з середини 1930-х Троцький попереджав про можливість змови Сталіна і Гітлера. Коли ця 
змова стала фактом і Друга світова війна почалася, Троцький висунув гасло перетворення її на 
громадянську війну проти фашизму, сталінізму й імперіалізму, а також попередив про підготовку 
Ста ліним удару в спину Гітлеру. Передбачаючи це, кремлівський лідер за рік до початку самої війни 
дав завдання фізично ліквідувати Троцького чи не ліпшому совєтському терористові Павлу Судопла-
тову, який перед цим убив голову ОУН Євгена Коновальця. Проте одразу виконати завдання Сталіна 
не вдалося; після кількох невдалих замахів, у тому числі за особистої участі знаного художника-
комуніста Сікейроса, який особисто стріляв з автомата, 20 серпня 1940 року Лев Троцький був 
смертельно поранений таємним аґентом НКВД Рамоном Меркадером у власному будинку на околиці 
Мехіко і помер наступного дня.

Ось таким був, якщо коротко, його життєвий шлях й ось так, ударом льодорубу по голові, була 
зупинена його політична кар’єра – в один із найскладніших моментів історії ХХ століття.

     Химерний Лев
В останні роки у Москві, а слідом за тим у Києві з’явилося чимало публікацій, у який Лев Троць-

кий зображений як чи не головний реалізатор ідей світового сіонізму щодо загарбання всього світу 
і поневолення слов’янських народів. Автор цих рядків спробував було вказати на невігластво одного 
“експерта”, який стверджував, наче саме “троцькармійці”, виконуючи накази сіоніста Бронштейна, 
змасакрували на початку 1918 року українських юнаків під Крутами, – адже насправді Троцький 
створив Червону армію за кілька місяців після Крут, а на момент трагедії він був наркомом закор-
донних справ, а не главою військового відомства, червоними ж військами на той момент керували 
щирі хохли Дибенко, Криленко та Антонов-Овсієнко. Ба більше, як би ми зараз не ставилися до 
Лева Троцького, саме він від імені “червоної” Росії без узгодження з ЦК РСДРП(б) на перегово-
рах у Бересті визнав 28 грудня 1917 року право Української Народної Республіки самостійно діяти 
на міжнародній арені. Це було фактичне визнання незалежності УНР – здійснене раніше, ніж цю 
незалежність проголосили її власні лідери...

У відповідь я одержав цілу газетну сторінку, сповнену майже нецензурною лайкою, – і жодного 
контрарґументу. Отака “наукова” дискусія замість справді серйозної розмови. А під оглядом науко-
вих арґументів, зовсім не ідеалізуючи цього політика, варто зауважити: Лев Троцький завжди був 
принциповим противником політики зросійщення на теренах України. Навіть тоді, коли на початку 
1919 року послані ним війська справді загарбали більшу частину української території (номінально, 
втім, ішлося про “визволення” незалежної Української Соціалістичної Совєтської Республіки, на 
яку перетворилася зайнята більшовиками частина УНР. І коли 1920 року викинуті з України війська 
Червоної армії знову повернулися туди. Ось що, зокрема, наговорив тоді на радощах Троцький на 
грамплатівку:

“Багатьом здавалося, що більше не зібратися народам Росії у одне ціле ніколи. Та ось на наших 
очах звершується велике історичне чудо – совєтська влада об’єднує народи старої царської Росії в 
одне ціле. Совєтські війська визволили Харків і Київ. Що, народ український хоче жити особливим 
життям від решти радянської Росії? Ні, він хоче дружного братського союзу і нерозривного зв’язку” 
[8].

На перший погляд – суто імперіалістичний погляд. Але потім Лев Троцький веде мову, що це 
лише частина світової революції, і до українців незабаром приєднаються інші народи Європи й Азії. 
І всі заживуть щасливим життям без поміщиків та капіталістів, “і буде в усьому світі єдина совєтська 
рес публіка всіх народів”. 

Утім, розуміння, що “Україна – не Росія” у Троцького остаточно викристалізувалося, очевид-
но, тоді ж, на початку 1920 року. Він запропонував ЦК РКП(б) суттєво модифікувати політику 
“воєнного комунізму”, щоб утримати владу: на території України, Дону, Сибіру замінити продроз-
верстку відсотковим натуральним податком і постачати селянам промтовари відповідно до зданої 
кількості зерна; а у центральних губерніях доповнити хлібну розверстку примусовими заходами з 

оранки землі і розвинути колективізацію сільського господарства (відмовившись від неї на 
інших територіях). Звернімо увагу: впровадити більш ліберальний порівняно з розверсткою 
податок і відкласти на невизначене майбутнє почату вже було 1919 року колективізацію 
Троцький пропонував на власне неросійських землях (донські козаки і сибірські чалдони себе 
росіянами не вважали), а фактично відновити звичну для росіян панщину – на “ісконних” 
теренах. Проте однопартійці не зрозуміли теоретичні побудови “червоного Лева” і більшість 
ЦК РКП(б) на чолі з Лєніним проголосувала проти: 11 голосів до 4, ще й звинуватила його 
у “фрітредерстві” (прагненні до свободи торгівлі), хоча Троцький у повній відповідності до 
тодішніх компартійних настанов не передбачав застосування при продуктообміні грошей – 
вони якраз були офіційно скасовані, що стало однією з причин паралічу економіки, абсолютної 
розрухи і тяжкого голоду. А от виграй Троцький тоді двобій у ЦК, і перехід до непу почався 
б на рік раніше, а відтак, вельми ймовірно, і не було б масового голоду 1921–1923 років у 
Підсовєтській Україні.
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науково-популярні  виклади

І ще одна настанова Троцького 1920-х років: на його думку, толерантно ставитися до української 
культури і мови, знати їх і поважати повинні були всі мешканці України іноетнічного походження, і 
насамперед – етнічні євреї. Ось що писав, згадуючи тодішні події, сам Троцький:

“У 1923 році я на партійній конференції більшовицької партії України висунув вимогу: чиновник 
повинен вміти говорити і писати на мові навколишнього населення. Скільки з цього приводу було 
іронічних зауважень, які йшли значною мірою від єврейської інтелігенції, котра говорила і писала 
по-російськи і не хотіла навчатися української мови!” [10]

До цього варто додати, що у першій половині 1920-х Троцький, який тоді обіймав посаду го-
лови Реввоєнсовєта СССР, наполягав на потребі українізації Червоної армії на теренах радянської 
України.

Отже, Лев Давидович був українофілом? Відповідь – і так, і ні. Бо дуже своєрідною була та 
“українофілія”, оскільки її з таким самим правом можна назвати й практично-політичною ук раї-
нофобією.

Ось фраґмент з його статті 1920 року щодо українських справ:
“У англо-французьких капіталістів очі розгорілися на Україну. В Одесі висадилися французькі 

війська. Генерал Петлюра виповз із темного закутка і звернувся до капіталістичних урядів Англії 
та Франції з проханням прислати на Україну якомога більше військ для встановлення влади 
петлюрівської директорії. На знак вдячності за це Петлюра обіцяв лондонським і паризьким лихва-
рям служити вірою і правдою, тобто добром і горбом українського мужика. І Петлюра одержав від 
англо-французьких імперіалістів гроші та амуніцію. Він став створювати свою армію” [11].

Що не слово – то відверта брехня, покликана вкрай заплутати читача і викликати у нього огиду 
до лідерів Української Народної Республіки. Адже талановитий журналіст, потім член Генерального 
секретаріату, а потім Головний отаман Симон Петлюра генералом ніколи не був. Ніколи нічого не 
одержав Петлюра від англо-французьких імперіалістів і, тим паче, не хотів їм служити. Якраз через 
це він особисто й УНР як така мали дуже великі труднощі у 1918–1921 роках. Ба більше, невідомо 
ще, хто більшою мірою сприяв падінню УНР – війська більшовиків чи політико-економічна блокада з 
боку країн Антанти та підтримка ними Білої й польської армій у їхніх діях проти українських військ 
у 1918-1919 роках.

Але що грандіозніша брехня, то легше у неї вірять. Геббельсу було у кого вчитися. А між со-
бою, не на публіку, лідери більшовиків говорили, щоб без українського мужика і без хліба, виро-
щеного цим мужиком, їхня революція приречена, отже, цей хліб треба будь-що забрати, і забирати 
цей хліб вони навчилися віртуозно, не гребуючи жодними засобами – терором, брехнею, підкупом, 
голодомором. І ще цікава деталь: за наказом Троцького у 1918–1921 роках на теренах України було 
розстріляно значно більше червоних комдивів, комбригів і комполків, аніж загинуло їх від рук усіх 
ворожих армій.

Та парадокс: той самий Лев Троцький, коли Україна була вже переважно впокорена, став одним 
із головних ініціаторів та промоторів процесів “коренізації” більшовизму на початку 1920-х років; як 
уже говорилося, він підтримав ідею українізації червоних військ на теренах УРСР, але тут втрутив-
ся Сталін і зірвав виконання цієї ідеї. Схоже, в уяві Троцького як фанатика ідеї світової революції 
існувала якась ідеальна “червона Україна”, під яку він хотів будь-якими засобами, не гребуючи нічим, 
підігнати Україну реальну, а тоді вже цю “червону Україну” всіляко возвеличувати й підносити. Так 
підносити, щоб зробити з неї певну “вітрину переможного соціалізму”, взірець, який би захотіли 
наслідувати народні маси країн Центрально-Східної Європи.

При цьому, об’єктивно своєю діяльністю зі зміцнення більшовицької влади сприяючи піднесенню 
російського шовінізму, Троцький водночас підтримував Лєніна, який в останні роки свого життя 
намагався із цим шовінізмом боротися (“великоруському шовінізму оголошую бій не на життя, а на 
смерть”). Сталінські пропозиції черговому партз’їзду в 1923 році Троцький оцінив так: “Сталінська 
резолюція з національного питання нікуди не годиться. Грубий і нахабний великодержавний зажим 
ставиться в ній на один рівень з протестом і відсіччю малих, слабких і відсталих народностей» [12].

Звідси і другий парадокс: з 1930-х років вигнанець з СРСР й організатор Четвертого Інтернаціоналу 
заговорив про потребу відновлення цілковито суверенної України – у вигляді робітничо-
селянської держави, яка має відкластися від сталінської імперії.

Проте перш ніж вести про це мову, подивимося, як же інакодумець-вигнанець (який вва-
жав себе справжнім послідовником Лєніна) оцінював те, що побудували Сталін та очищена від 
опозиціонерів і вільнодумних марксистів партія більшовиків у Совєтському Союзі.

Антисоціалістичний соціалізм

Такого терміна – “антисоціалістичний соціалізм” – у Троцького, звісно, немає. Але, по 
суті, він весь час говорить про такий оксюморон, “смажену кригу”, політичну квадратуру 
кола.

“Під кутом зору власності на засоби виробництва різниці між маршалом і прислугою, 
головою треста і чорноробом, сином наркома і безпритульним, наче й не існує. Між тим 
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одні з них займають панські квартири, користуються кількома дачами в різних місцях країни, мають 
у своєму розпорядженні кращі автомобілі і давно забули, як чистять власні чоботи; інші живуть у 
дерев’яних бараках, часто без перегородок, ведуть напівголодне існування і не чистять чобіт тільки 
тому, що ходять босоніж” [13]. 

Блискуче написано, чи не так? Точні спостереження, влучні слова, вміла риторика. Але... Хіба не 
існувало насправді ґрунтовної відмінності між відношенням до засобів виробництва номенклатури 
і рядових підданців “великого Сталіна”? Ще і яка! Навіть під оглядом суто ортодоксальних марк-
систських положень щодо бюрократії (а ми знаємо саме цю суспільну групу – партійну бюрократію – 
Троцький вважав панівною у Совєтському Союзі). За автентичним Марксом, засоби виробництва в 
СССР перебували у корпоративній власності бюрократії; Троцький же, виходячи зі своєї догми, що 
“робітнича держава” вже побудована, тільки з певними вивертами і недоліками, визнає за бюрократією 
тільки перевагу в користуванні благами цивілізації, які в СССР формально належали всім:

“Формально ці блага [цивілізації – С.Г.] відкриті, звичайно, всьому населенню, принаймні, 
міському; насправді воно має доступ до них лише як виняток. Навпаки, бюрократія користується 
ними за правилом, коли хоче і скільки хоче, наче предметами власного вжитку. Якщо врахувати не 
лише зарплату, всі види натурального обслуговування і всілякі напівзаконні додаткові джерела, а 
і приєднати частку бюрократії і совєтської аристократії у театрах, палацах відпочинку, лікарнях, 
санаторіях, курортах, музеях, клубах, установах спорту і т. д., і т. п., то довелося б, імовірно, сказа-
ти, що на 15 %, скажімо, 20 % населення припадає не набагато менше, ніж на інші 80–85 %” [14].

Та, мабуть, Лев Давидович не був би собою, якби не суперечив сам собі з таким самим полум’яним 
запалом, з яким він боровся з ворогами. Скажіть, будь ласка, якою логікою (крім, звичайно, 
діаматівської) можна обґрунтувати те, що в СССР побудований соціалізм після того, як ви самі ж до-
вели, що Сталін із соціалізмом повівся гірше, ніж Гітлер? А от Троцький без щонайменшого сумніву 
поєднував речі непоєднувані. Він писав, скажімо, так:

“Ніхто, включаючи й Гітлера, не завдавав соціалізму таких убивчих ударів, як Сталін. Не дивно: 
Гітлер атакував робітничі організації ззовні, Сталін – зсередини. Гітлер громить марксизм. Сталін 
не тільки громить, але і проституює його. Не залишилося жодного не спаплюженого принципу, 
жодної незаплямованої ідеї. Самі імена соціалізму й комунізму жорстоко скомпрометовані з того 
часу, як безконтрольні жандарми, що живуть за паспортом “комуністів”, найменували соціалізмом 
свій жандармський режим. Мерзотна профанація! Казарма ҐПУ – не той ідеал, за котрий бореть-
ся робітничий клас. Соціалізм означає наскрізь прозорий суспільний лад, який збігається із само-
врядуванням трудящих. Режим Сталіна заснований на змові керуючих проти керованих. Соціалізм 
означає безперервний ріст загальної рівності. Сталін спорудив систему гидких привілеїв. Соціалізм 
має на меті всебічний розквіт особистості. Де й коли людська особистість була так принижена, як в 
СССР? Соціалізм не мав би жодної ціни поза безкорисливими, чесними, людяними стосунками між 
людьми. Режим Сталіна спричинився до того, що суспільні й особисті відносини просякли брехнею, 
кар’єризмом і зрадою” [15].

І водночас Троцький закликав захищати совєтський соціалізм від Гітлера (того самого, за котро-
го Сталін гірший!). Фантасмагорія. І, головне, історія пішла за Троцьким: перемогли Гітлера, возвели-
чили Сталіна і створили величний ореол для одного з найстрашніших режимів ХХ століття, блискуче 
описаного ще у 1930-х вигнанцем:

“Робітники прикріплені до заводів. Селяни прикріплені до колгоспів. Впроваджені паспорти. 
Свобода пересування скасована. Не тільки критика Сталіна, а і просте ухиляння від натуральної 
повинності ставати перед “вождем” на карачки карається, як зрада. Кордони держави оточені без-
перервним ланцюгом прикордонних військ і поліцейських собак, як ніде і ніколи у світі. Практично 
нікого не випускають і нікого не впускають” [16].

І це – все одно “робітнича держава”, і це – взірець, який треба захищати пролетарям усього світу, 
хіба що трохи замулений, такий, що потребує очищення, а не повного демонтажу? Гей-гей...

     Україна за Троцьким
До національної політики сталінського режиму “пізній” Троцький ставився надзвичайно 

критично: “На ділі бюрократія перетворила Совєтський Союз на нову тюрму народів. Прав-
да, національна мова і національна школа продовжують існувати: в цій галузі наймогутніший 
деспотизм не може вже повернути колесо розвитку назад. Але мова різних національностей 
є не органом їхнього самостійного розвитку, а органом бюрократичного командування над 
ними. Уряди національних республік призначаються, зрозуміло, Москвою, точніше сказати, 
Сталіним. Та дивовижна справа: три десятки цих урядів [союзних й автономних республік. – 
С. Г.] виявляються раптово складеними з “ворогів народу” й аґентів іноземної держави. За цим 
звинуваченням, яке звучить надто грубо і недоладно навіть на вустах Сталіна і Вишинського, 
ховається насправді той факт, що чиновники, хоча б і призначені Кремлем, потрапляють у 
національних республіках у залежність від місцевих умов і настроїв і поступово заражаються 
опозиційним духом проти задушного централізму Москви. Вони починають мріяти чи гово-
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рити про те, щоб усунути “улюбленого вождя” і послабити тиски. Така дійсна причина недавнього 
обезголовлення всіх національних республік СССР” [6].

До цього закономірно додається, за Троцьким, і відроджений російський великодержавний 
шовінізм: “Офіційна ідеологія нинішнього Кремля апелює до подвигів князя Олександра Невського, 
героїзму армії Суворова-Римнікського чи Кутузова-Смоленського, заплющуючи очі на те, що цей 
“героїзм” спирався на рабство і темряву народних мас і що саме з цієї причини стара російська армія 
виявлялася переможною тільки в боротьбі проти ще більш відсталих азіатських народів чи слабких і 
струхлявілих прикордонних держав на Заході. При зіткненні ж із передовими країнами Європи до-
блесне царське воїнство завжди виявлялося неспроможним” [17].

Ну, а де російське великодержавництво – там й антисемітизм: “Бюрократичний централізм не-
мислимий без шовінізму, а антисемітизм завжди був для шовінізму лінією найменшого спротиву” 
[6].

Як вважає професор Вадим Скуратівський, виступивши у другій половині 1930-х років за не-
залежність України, “Троцький по суті був змушений визнати, умовно кажучи, помилковість, якщо 
не злочинність, усіх своїх дій з початку 1918 року, орієнтованих на інкорпорацію України до складу 
совєтської Росії” [4].

Так це чи ні, можна сперечатися, адже така інкорпорація свого часу була лише засобом ствер-
дження світової революції, – затим змінилася доба, змінилися і засоби. Звернімося ліпше до фактів 
і деталізуємо сюжет про певну “зміну віх” у ставленні Троцького до України. Спершу варто навести 
фраґмент з його статті 1937 року, присвяченої спеціально українському питанню: 

“Українське питання, що його багато які уряди і багато які “соціалісти” і навіть “комуністи” на-
магалися забути чи відсунути у довгу шухляду історії, знову постало, тепер з подвоєною силою, на 
порядку денному. Нове загострення українського питання якнайтісніше пов’язане із виродженням 
Радянського Союзу і Комінтерну, успіхами фашизму і наближенням нової імперіалістичної війни. 
Розіп’ята між чотирма державами, Україна нині посіла у долі Європи те становище, яке займала у 
минулому Польща... Українському питанню суджено у ближчий період грати величезну роль у житті 
Європи... Ніде утиски, чистки і репресії і взагалі всі різновиди бюрократичного хуліганства не на-
бували такого вбивчого розмаху, як на Україні, у боротьбі з сильними підспудними устремліннями 
українських мас до більшої свободи і самостійності. Совєтська Україна стала для тоталітарної 
бюрократії адміністративною частиною цілого і військової бази СССР. Сталінська бюрократія, що-
правда, зводить пам’ятники Шевченкові, але для того, щоб міцніше придушити цими пам’ятниками 
український народ і змусити його мовою Кобзаря славити кремлівську кліку ґвалтівників”[18].

Здається, під цими словами Троцького підписалися б і Бандера з Лебедем та Шухевичем, не ка-
жучи вже про “шістдесятників”...

Говорячи про УРСР “розвиненої” сталінської доби, Троцький констатує: “Мало змінився націо-
нальний склад бюрократії [тобто до неї належать переважно євреї та росіяни. – С. Г.] і, що незмірно 
важливіше, антагонізм між населенням і бюрократією страхітливо зріс за останні 10–12 років. Про 
наявність антисемітизму, причому не тільки старого, але і нового, “совєтського”, свідчать властиво 
всі серйозні і чесні спостерігачі, особливо ті, кому довелося тривалий час жити серед трудящих мас” 
[10].

Іншими словами, не самі лише українці винні у тих проявах антисемітизму, що потім вилилися 
в цілу низку жахливих епізодів на початку нацистської окупації УРСР, коли було чимало охочих 
виказати євреїв, поживитися їхнім майном та навіть узяти участь в “очищувальних” акціях. Винна 
в усьому тому передусім сталінська система. І провидів це заздалегідь не український буржуазний 
націоналіст, а полум’яний адепт світової революції...

А навесні 1939 року Лев Троцький конкретизує своє бачення української ситуації. Він висуває 
гасло виходу України зі сталінського СССР та об’єднання всіх українських земель (нагадаю, тоді вони 
були розділені між чотирма державами) у межах незалежної Української радянської республіки.

І, нарешті, на початку серпня 1939 року, полемізуючи у статті “Демократические крепостники 
и независимость Украины” з російськими еміґрантами-соціалістами, об’єднаними навколо журналу 
“Новая Россия”, Лев Троцький розставляє всі крапки над “і” у своєму баченні українського питан-

ня:
“Припустимо, що відокремлення України дійсно послаблює СРСР. Але як же бути з 

демократичним принципом самовизначення націй? Кожна держава, котра насильницьки 
утримує у своїх кордонах будь-яку націю, вважає, що її відокремлення послабило б державу 
в економічному і військовому відношенні. Гітлер анексував Чехію і напіванексував Словач-
чину саме тому, що це призводить до військового посилення Німеччини. То чим же критерій 
наших демократів відрізняється від критерію Гітлера?

Чи нація – українці, на це запитання демократи з “Нової Росії”, слідом за добре відомим 
демократом Мілюковим, готові, мабуть, відповісти, що українці “загалом і в цілому” все ж 
нація, але ж, як кажуть, треба і честь мати. Іншими словами, якщо нація, то другого сорту, 
то ж доля України має визначатися інтересами Росії, тобто великоруської більшості. Це і є 
точка зору шовіністичних кріпосників.
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У плачевні дні Лютневої революції Тимчасовий уряд безсовісно відмовив українцям не лише у 
незалежності, – вони тоді цього ще не вимагали, – а й у простій автономії. Пани демократи торгу-
валися щодо національних прав України, мов кінські баришники. Вони виходили тоді прямо і безпо-
середньо з інтересів старих великоруських “хазяїв” поміщицького, буржуазного і бюрократичного 
типу. Зараз вони переводять ту ж велику традицію на мову еміґрації.

Далекоглядні демократичні кріпосники дуже турбуються про те, що Гітлер використає в май-
бутньому національну українську революцію. Вони закривають очі на те, що Гітлер вже сьогодні 
користується придушенням і роздробленням української національності.

Національно-революційний український рух є складовою частиною тієї могутньої революційної 
хвилі, яка зараз молекулярно готується під корою торжествуючої реакції. Ось чому ми говоримо: 
“Хай живе незалежна радянська Україна”[19].

Знову фантасмагорія, квадратура кола: беззаперечне визнання права української нації на 
самостійне життя в одних абзацах поєднується із наміром підпорядкувати це життя якійсь “могутній 
революційній хвилі”; проникливе розуміння сутності російського шовінізму, коли і демократи, і 
чорносотенці об’єднуються проти всього українського (“Демократичне прагнення пригнобленої нації 
завоювати собі повну самостійність не може не обурювати кріпосників”), – з вимогою, щоб незалеж-
на Україна обов’язково була радянською...

Як є фантасмагорією вся система поглядів Троцького, який вважав за можливе ощасливити люд-
ство шляхом побудови тоталітарного соціалізму за одноосібного панування комуністичної партії, 
але – водночас – без нового панівного класу, без всевладдя бюрократії, за допомогою розвитку 
робітничо-селянського самоврядування. А в незалежній Україні, за Левом Давидовичем, не повинно 
бути місця українським націоналістам, і не тільки буржуазним...

Нова утопія

Я довго не міг зрозуміти, кого ж із діячів власне українського руху нагадує мені Лев Троцький 
(до речі, його псевдо запозичене з кола імен українських соціал-демократів початку ХХ століття; 
був такий собі волиняк Микола Троцький, журналіст і публіцист, член РУП та УСДРП). А потім 
зрозумів: Володимира Кириловича Винниченка!

Це ж Винниченко у 1917–1919 роках щосили намагався втиснути Українську революцію у про-
крустове ложе марксистських догм (у цьому суперечачи, між іншим, самому Марксу з його апо-
логетикою живої практики, яка не тільки є критерієм істини, а й сама може бути істинною або 
хибною). Це Винниченко мав колосальну популярність серед простолюду як політик, що її він якось 
непомітно й обвально втратив, залишившись тільки літератором. Це Винниченко мав таке саме бли-
скуче публіцистичне перо – блискуче і так само поверхове. Нарешті, Винниченкові належать дуже 
слушні й гострі викриття сталінського режиму – і це при тому, що СССР для нього також залишався 
“робітничою державою”, хоч і без влади робітників.

Фантасмагорія...
Як і Лев Давидович, його земляк (степова Україна!) в один день міг зробити у щоденнику записи, 

які взаємно виключали один одного, але повною мірою характеризували погляди їхнього автора. 
Скажімо, такі: “Особливо тривожно стає за всю справу революції, коли вдивитися і вдуматися у су-
часне становище світової боротьби капіталізму з комунізмом... Живучість його [капіталізму. – С. Г.] 
ще міцна... Вибори до парламенту не показують великого упадку буржуазних впливів... Падіння цін в 
Европі на деякі продукти, як би не поясняти його, все ж таки є факт, який притишує невдоволення 
широких мас і викликає надії на поліпшення стану й у системі капіталістичного господарства. За-
паси цінностей, що маються в розпорядженні буржуазії, хоч трохи розумно розділювані, зможуть 
підтримувати ще довгий час ілюзію відновлення господарства... Не будь совєтської Росії, капітал міг 
би цілком спокійно існувати... Знищення Росії є необхідна умова панування капіталу на Заході” [2, 
с. 447-448].

Отака ситуація у світі капіталу, який, за Винниченком, здатен лише підтримувати “ілюзію 
відновлення господарства” після війни і в пропагандистських цілях знижувати ціни. Росія несе 
визволення людству! Її боїться капітал! І ось що на наступній сторінці щоденника – про Росію 
під червоним прапором: “Промисловість не росте, а падає, розвалюється... Нового нічого не 
виробляється. Росія живе ще тими рештами запасів, які лишилися й які вже остаточно вичер-
пуються... Земля гуляє. Засів скоротило саме селянство на 50–60 % проти торішнього... Стоїть 
примара голоду... Совєтської влади, влади совєтів по суті немає. Є влада бюрократів, комісарів, 
окремих одиниць, які спираються переважно на фізичну силу військових і адміністративних 
апаратів. З’їзди, зібрання, засідання рад – мають характер декорацій і не мають ніякого зна-
чення у вирішенні тих питань, які на них немов розглядаються... Всім керує й завідує партія 
(Р.К.П.)... Це величезний апарат урядовців і бюрократів. Дисципліна – казенна, урядова, за-
снована на карі, а не на моральному впливі... Більшість комісарів, урядовців і установ крадуть 
і беруть хабарі. Скрізь формалізм і тяганина неймовірні” [2, с. 449-450].

Î
ñî

áà
 

é 
³ñ

ò
îð

³ÿ



3 / 2011

86

науково-популярні  виклади

Про те, як Винниченко характеризує політику більшовиків з українського питання, годі й гово-
рити. Хіба що не матюками. А ось ще цікавий фраґмент:

“Де та рівність, коли і в соціалістичній Росії так само панує нерівність, коли один має “крем-
льовський” пайок, а другий “голодний”, коли один має все, а другий нічого, і той, хто має все, їздить 
на автомобілях, бере хабарі, нічого не робить, а той, хто нічого не має, працює й виснажується в 
даремних зусиллях проіснувати? Що ж таке, в такому разі комунізм? У хороших словах? У парадах?” 
[2, с. 455].

Хіба не копія слів Троцького про “перероджену” під орудою Сталіна партію? Але ж це літо 
1920 року, і йдеться про партію під орудою Лєніна і самого Троцького (саме цих вождів і називає 
Винниченко). А потім, після всіх палких прокльонів, знову – панегірики на честь світової революції 
і ролі совєтської Росії у ній. Ба більше, навіть по Другій світовій війні Винниченко вважає, що саме 
Сталін, якого ненавидить народ, має оголосити світові істину нового політичного ладу – колектократії 
(роман “Слово за тобою, Сталіне”).

Фантасмагорія – що Винниченко, що Троцький...
Але чесно визнаємо: хіба сучасна українська дійсність не така ж фантасмагорична, як і погля-

ди Троцького та Винниченка? Хіба у грудні 1991 року більшість тих, хто голосував на референдумі 
за незалежність України, не відхилила водночас демократичного націоналіста Чорновола і не 
підтримала перефарбованого комуніста Кравчука? Хіба не перебуває і донині Українська держава 
у стані геополітичної та культурної еклектичності, не зробивши вирішального вибору на користь 
тієї чи іншої історичної альтернативи? Хіба у виборчих програмах майже всіх політичних сил не 
містяться взаємовиключні положення?

“Звернімо увагу на неймовірну іронію історії, – зауважив уже згаданий Вадим Скуратівський. – 
Те, що трапилося після 1991 року, дивним чином розгорталося у напрямі того, що говорив Троцький, 
тому що робітники і селяни у своєму судьбоносному референдумі у грудні 1991 року проголосували 
за суверенну Україну. Патріотична ж інтелігенція, та сама інтелігенція, яку Троцький вважав поспіль 
націоналістичною, стала ударною силою от цього самого процесу” [4].

Панове, насправді троцькістів серед нас значно більше, ніж ми це усвідомлюємо. І в їхньому 
числі – всі, хто щиросердно відзначає 23 лютого як “день захисника вітчизни”, але далеко не тільки 
вони.

Наказано ліквідувати

1937 року Троцький багато писав про нову світову війну. З позиції нинішнього досвіду ми мо-
жемо оцінити високу точність його передбачень: “Де б і з якого б приводу не почалася війна, значні 
успіхи однієї з великих держав означали б не кінець війни, а тільки збільшення її радіусу. Страх 
перед переможцем викликав би розширення ворожої коаліції. Спіраль війни захопить неминуче всю 
нашу планету і Війна не пройде безслідно для жодної країни. В муках і конвульсіях увесь світ змінить 
своє лице...

Операції будуть розігруватися одночасно на землі, під землею, на воді, під водою і в повітрі. 
Війна втягне у свій коловорот все населення, всі його багатства, матеріальні і духовні... 

Господарство буде у всіх країнах підпорядковане державному контролю. Воєнна цензура, як завж-
ди, буде і політичною цензурою. Опозиція буде подавлена. Офіційна брехня одержить монопольні 
права. Межа між тилом і фронтом щезне. Воєнне правосуддя пошириться на всю країну... 

Фашизм може загарбати всю Європу. Однак втриматися у ній він не зможе не лише “тисячу 
років”, як мріє Гітлер, а й десять років” [20].

А восени 1938 року Троцький писав, оцінюючи ситуацію: “Війна неминуча, притому в недалекому 
майбутньому. Одна міжнародна криза слідує за другою. Ці конвульсії схожі на пологові схватки 
війни, що насувається. Кожна нова схватка має більш жорсткий і загрозливий характер. Я не бачу 
зараз жодної сили у світі, котра могла б затримати розвиток цього процесу, тобто народження війни. 
Нова страшна бійня невмолимо насувається на людство” [12].

Інтонації, як бачимо, сумні як на апологета світової революції. Варто лише порівняти 
цю інтонацію з радісними констатаціями Сталіним початку нової світової пожежі у серпні-
вересні 1939 року, щоб переконатися: Лев Давидович у вигнанні таки змінився, радикалізм 
почав поступатися місцем нормальним людським настановам.

Хоча ледь чи на підставі всіх цитованих вище і подібних статей, навіть беручи під ува-
гу зміну поглядів Троцького напередодні його загибелі, можна хоч якоюсь мірою його 
ідеалізувати. Але варто зазначити, що на устах Сталіна, Хрущова, Брежнєва чи навіть само-
го ініціатора перебудови Михаїла Горбачова такі слова були б абсолютно неможливі, хай 
навіть і з кон’юнктурних міркувань. А Троцький тим часом був щирим, і, може бути, саме 
його позиція з українського питання, одного із ключових геополітичних питань доби Другої 
світової війни, стала додатковим арґументом для наказу про його ліквідацію, відданого осо-
бисто Сталіним.
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Тим паче, що ще 1931 року Троцький попередив про можливість приходу нацистів до влади в 
Німеччині, а влітку 1933 року – що Гітлер, попри його тодішню миролюбну риторику, готується до 
світової війни. Троцький передбачив: Гітлеру, щоб здійснити програму переозброєння і почати роз-
ширювати кордони Німеччини, знадобиться приблизно п’ять років. Так і вийшло. Тоді ж Троцький 
окреслив два варіанти розвитку подій: на Схід Гітлер може рушити лише за підтримки однієї або 
кількох могутніх західних держав (так у 1941 році і вийшло: на боці фюрера була Італія, тоді – одна 
з провідних держав Європи, а розгромлена й урізана Франція уособлювала дружній нейтралітет). 
Проте головне тут – інше передбачення, яке сам його автор вважав малоймовірним, та все ж: “Удар 
проти Заходу в більш чи менш осяжному майбутньому міг би здійснитися лише за умови воєнного 
союзу між фашистською Німеччиною і Совєтами” [22].

І що ж? У вересні 1939 року Червона армія та Вермахт з боями йшли назустріч одне одному, 
а потім проводили спільні паради на честь перемоги. “Дружба, скріплена кров’ю”, – так говорили 
тоді нацисти і більшовики про свою співпрацю. А потім, заправивши танки совєтським бензином, 
попоївши совєтського хліба, діставши вкрай необхідні ресурси зі Сходу, вояки Вермахту ринули на 
Францію...

“Сталін – інтендант Гітлера”; “Подвійна зірка: Гітлер–Сталін”; “Капітуляція Сталіна” – так на-
зивалися деякі статті Троцького першого року нової світової війни. Можна уявити, як вони самим 
фактом своєї появи дратували їхнього головного героя! А тим часом іще навесні 1939 року Троцький 
написав, що Сталін визрів для союзу з Гітлером. Після підписання цього союзу, 2 вересня 1939 року, 
Троцький заявив: через два роки Гітлер нападе на Сталіна. Геніальний провидець? Та ні. Просто 
Троцький був одним із творців тоталітаризму як такого. От він і міг значно легше за демократичних 
аналітиків прораховувати логіку вчинків що більшовицьких, що нацистських вождів. Того самого  
2 вересня 1939 року він зазначив (коли ще ніхто не вів публічно мову про таємні протоколи до пак-
ту Молотова-Ріббентропа): “Німецько-совєтський пакт є в повному сенсі слова воєнним союзом, бо 
служить цілям наступальної імперіалістичної війни” [23].

А наприкінці 1939 року Троцький попередив політичні еліти Заходу: “Величезною легковажністю 
відрізняється та міжнародна пропаганда, котра поспішає зобразити Гітлера як загнаного у глухий 
кут маніяка. До цього ще дуже далеко. Динамічна індустрія, технічний геній, дух дисципліни – все це 
наявне; страхітлива воєнна машина Німеччини ще себе покаже. Йдеться про долю країни і режиму. 
Польський уряд і чехословацький напівуряд перебувають зараз у Франції. Хто знає, чи не доведеться 
французькому урядові разом з бельгійським, голландським, польським і чехословацьким шукати при-
тулку у Великій Британії?” [24]

Водночас совєтські війська їхній творець оцінював доволі високо: “Сьогоднішня зневажлива 
оцінка Червоної Армії так само одностороння, як і вчорашня віра у незламність сталінського па-
нування. Фальшовані звинувачення і розстріли вчорашніх ідолів вносять, зрозуміло, непевність і 
деморалізацію у лави армії. Однак огляди і маневри, які виявили перед іноземними генералами 
витривалість, рухливість і винахідливість совєтського солдата й офіцера, залишаються реальністю, 
як і високі якості совєтських танків і літаків, відвага і мистецтво совєтських льотчиків”. Схоже, це 
була зависока оцінка, бо Троцький вірив у не лише бойовий, а й революційний потенціал червоних 
військ: “Якби СССР у союзі з демократіями вийшов із війни переможним, – писав він, – то на шляху 
до перемоги він, напевно, послабив би і скинув нинішню олігархію” [25]. Хоча... Можливо, існувала 
і така альтернатива. 

Зрозуміло, що такий проникливий персонаж (не конкурент, оскільки за всього свого бажання 
Троцький не міг скласти конкуренцію Сталіну на світовій політичній арені, ба більше – навіть до кри-
тики сталінізму з його боку не дуже дослухалися, але у кризовій ситуації Другої світової війни все 
могло змінитися) у лівому політичному таборі був дуже небезпечний для Сталіна. Ба більше, можна 
цілком умотивовано припускати, що “кремлівський горець”, який так само мислив тоталітарними 
категоріями, вважав цілком реальними і виконуваними химерні позитивні прожекти Троцького (що, 
на відміну від його достатньо реалістичних аналітичних і критичних напрацювань, ґрунтувалися на 
утопічному мисленні):

“Уявімо, однак, що Гітлер повертає свою зброю на Схід і вдирається в області, зайняті Червоною 
Армією. За цих умов прихильники Четвертого Інтернаціоналу, аніскільки не змінюючи свого 
ставлення до кремлівської олігархії, висунуть на перший план, як невідкладне завдання да-
ного моменту, військову відсіч Гітлеру. Робітники скажуть: “Ми не можемо віддати Гітлеру 
скинення Сталіна; це – наша задача”. Під час воєнної боротьби з Гітлером революційні 
робітники намагатимуться увійти з рядовими бійцями Червоної Армії у якомога більш тісні 
товариські стосунки. Завдаючи збройною рукою удари Гітлеру, більшовики-Лєнінці будуть 
водночас вести революційну пропаганду проти Сталіна, готуючи його скинення на наступно-
му, за можливістю близькому етапі.

Такого роду “захист СССР” буде, зрозуміло, як небо від землі, відрізнятися від офіційного 
захисту, який ведеться нині під гаслом: “за родіну, за Сталіна!” [зайве свідчення, що це гас-
ло народилося зовсім не під час так званої “вітчизняної війни” – час написання цієї статті 
Троцького – вересень 1939 року. – С. Г.] Наш захист СССР ведеться під гаслом: “за соціалізм, 
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за міжнародну революцію, проти Сталіна!” Щоб у свідомості мас ці два види “захисту СССР” не 
змушувалися, треба вміти ясно і точно формулювати гасла, що відповідають конкретним обставинам. 
Але передусім слід ясно встановити, що саме ми захищаємо, як захищаємо, проти кого захищаємо. 
Наші гасла не викличуть у масах замішання лише в тому разі, якщо ми самі будемо ясно уявляти собі 
свої завдання”[26].

І при цьому не забуваймо, що треба одночасно боротися за самостійну від СССР робітничо-
селянську Україну...

Фантасмагорія? Звичайно. Хоча... Була ж “Локотьська республіка”, лідери та ідеологи якої, 
звичайно, керувалися суттєво відмінними від троцькістських ідеалами, але її антисталінізм, її аль-
тернатива більшовицькому тоталітаризмові (хоч альтернативна й авторитарна) – це факт історії.  
А що могло б бути за дещо інших поворотів історія, що, як відомо, аж ніяк фатально не визначено 
наперед? Скажімо, якби мюнхенський замах на Гітлера 8 листопада 1939 року мав успіх – і на чолі 
Третього Райху постав, скажімо, Герман Геринґ? Війна, очевидно, була б продовжена, проте політика 
расової зверхності навряд чи набула б таких божевільних форм, ба більше – державний антисемітизм 
не перетворився б на відвертий геноцид (добре відоме суто прагматичне ставлення Геринґа до осіб 
з єврейською кров’ю у Люфтваффе: добре літаєш – значить істинний арієць). Іншим могло б бути і 
ставлення до слов’янства (умовно кажучи, “армійське”, а не “партійне”) – і за таких обставин могли 
стати реальністю й найбільш фантасмагоричні альтернативи сталінізму, бодай і не надто успішні чи 
локального масштабу.

Та головне – це варто ще раз повторити – Троцький був здатен кваліфіковано, постійно й не-
впинно “роздягати” Сталіна, показувати світові справжні задуми більшовиків. Він, переступаючи 
крізь власні ідеологічні забобони, чи не першим серед лівих мислителів назвав-таки під кінець життя 
сталінський режим тоталітарним та зазначив його схожість із гітлерівським. І хто ґарантував, що 
коли-небудь одному з вождів Жовтня не почнуть вірити уряди Заходу? І що комуністи різних країн 
не візьмуть, нарешті, на озброєння максиму: “Ми не довіряємо Кремлю жодної історичної місії” та 
не дослухаються до адептів Четвертого Інтернаціоналу, котрі, виконуючи директиву свого лідера, у 
ті роки “ведуть революційну пропаганду в дусі недовіри до Кремля і його місцевої аґентури” [26].

Тож ліквідувати Троцького треба було за будь-яку ціну.
І це було виконано. Із запізненням на два роки, але виконано.
Загалом же Лев Троцький був геніальним організатором і блискучим публіцистом. Проте свій хист 

він присвятив ґлобальній тоталітарній утопії, і крові на його руках було чимало, але україножером 
він ніколи не був; це – смертний гріх головного опонента Троцького – Сталіна – і його команди. 
Ба більше, Лев Троцький добре знав і по-своєму любив Україну, бажаючи зробити її зразковою 
вітриною світового комунізму. І в цьому він не був ориґінальним: Микола Скрипник, Василь Еллан-
Блакитний, Володимир Винниченко, Юрій Коцюбинський, Віталій Примаков, Микола Хвильовий... 
Список питомих українців, котрі так само в ім’я своєї любові до України активно нищили її свободу 
й незалежність (бо ті, бач, були “невірні”, “неправильні”, “ненародні”) можна продовжити аж по 
сьогодні. І подобається це нам чи ні – це складова української історії.
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