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Біли порога

Нескінченно довго тягся гімназичний курс. Все ос 
тогидло за вісім років і вce  ̂тривало по старому. Пс 
старому давили нас грецькі класики й латинь. По дав 
ньоіцу ставив трійки за катехізис і батьків церкви поси
вілий за прожиті роки попик панотець Григорій Смір- 
нов. Як і в усі минулі роки він твердо вірив, що закон бо
жий на п'ять балів знає один господь-бог, на чотири— 
він сам, наш законовчитель, а з учнів, навіть кращі, мо
жуть претендувати тільки на трійку. Проте, у найбіль
шим ледарямта неукам він, як і раніш, з христіанського 
милосердя, ніколи не ставив двійок і одиниць за 
уроки. Отже, трійка була загальновизнаним стандар
том балів за закон божий і знаменувала собою мирну 
течію класного життя в руслі цього не цікавого 
для класа предмета.

Але життя не завжди пливло мирно й монотонно. 
Бували події, бували бурхливі дні й години, коли у 
попика трусилася обурено сивенька, ріденька борідка, 
палець, як у євреїв старо-апостольських часів, грізно 
здіймався над головою, а широкий рукав ряси мотався 
но повітрю услід за широким жестом вбраної в нього 
правої руки. А ліва водночас конвульсійно прити
скала^ класний журнал до грудей, прикрашених сріб
ним ̂ розп'яттям, що похитувалося при різких поворо
тах на велико-кільчастому священницькому ланцюгу. 
Начищені чоботи, з окутими підковною підборами, 
мигтіли спід чорної ряски, що схвильовано металася 
перед рядами парт. Це панотець Григорій громив 
свіжоспеченого вільнодумця з восьмикласників, який 
висловив сумнів у тому, що світ був справді створе-



ний за якихсь там шість днів і до того ж усього за 
шість тисяч років тому, як на тому наполягало -біб-: 
лійське літочислення; Вільнодумця, підтримувала ціла 
трупа запеклих, уже з п’ятого класу, скептиків і си
венький попик, притискуваний з усіх боків репліками, 
аргументами, каверзними за питаннями й посиланнями 
па науку, розлютовувався чимраз більше^ Обидві сто
рони розпалилися, а клас притихлий і зацікавлений, 
з веселими часом посмішками, стежив за поєдинком. 
Богословські спори, як відомо, завждиі були дуже 
гарячими спорами н .останнім аргументом у них за 
всіх часів, було не слово, а діло. І  звичайно, смирнень
кий обіхідливий поник наш,, ввійпі о б іл и  тепер у < бо
гословський азарт, і діяв відповідно;

-  Ну. сідай, значить, с-с-с>волото.. . Годі ляпати 
язиком і , .  заявляв вік як свій останній,доказ, втра- 
тивиіИ надію переспорити й переконати свого вихря
стого оподента-, який впертим биком* дивився на 
пристаркуватого наставника-віри, що.сперечався з ним. 
. Це завжди була кульмінаційна точкд суперечки, 
після якої наставав різкий перелам. Клас дружним 
реготом зустрічав цей уже давно очікуваний кінцевий 
акорд. Молодий вільнодумець1, захоплений словесною 
боротьбою не менш ніж сивоволосий законовчитель, 
сідав недомислено, з таким виглядом, наче несподі
вано стукнувся, з розгону лобом об міцну стіну. Клас, 
бачачи його розгублено - зніяковілий вигляд, іржав ще 
сильніш від задоволення,5, гурток скептиків?, що під
тримував вільнодумця, протестовно гув і на клас і на 
попика, а панотець Григорій Смірнов повертався й 
мовчазно - зловороже прямував до вчительської ка- 

І федри, щоб поставити „дол* у класний журнал проти 
прізвища упертого суперечника.

Цього моменту в класі прокидалося почуття обу
рення проти несправедливості, яка мала відбутися.

§§§ Це неправильної неправильно ! —; гули з глибини 
Ц задніх лав голоси, — За суперечку балів це став-

5 Л Я Т Ь І . .



Панотець Григорій, не опускаючи руки з  пером, 
починав нишпорити очима по класу, відшукуючи про
тестантів. Але передні рядй сшІЛй мовчки, не змигу- 
гоЧи, док-ірливимиїіепсхвальними по г л ядамйгдив лячись 
V обличчя розлютованого впкладовця,: а задні за 
їхніми спинами, сховавшії голови або прикривши роти 
руками й книжками, а то й спустившись навіть під 
парту,-гули: ЩШшШШШвШ несправедливо Vі. 1

Це тіовторіовалбсй рік - у - рік І надокучило стра
шенно разом-З'Усгм Іншим»-їГадокучило- вистоювання 
молитви перед навчанням, гучноголосе в триста - чоти- 
рйс'і^Г к вйСпівуйаие „Снаси, господи, Люди
чВоя", й Здб кучйЛ о Лі а Молитві інквізиторське око ін
спектора Виноградова, що оглядав наші ряди з висо

чини свого гренадерського росту. Надокучив велично- 
■ ба її дужий і сановиго-спокШнйй вигляд директора, що 
блискучим сонцем, поволі проходив свою путь по 
залу, який ^раптом затихав при-його з’яві на великих 
перерв ах. Надовучил а дрібнота •— наглядачі- Іван Іва
нович Іааненко, Іван Іванович Іванов і  Семен Семе • 
новіїч Черненко, — що скрізь лазили, сновигали по 
вулицях, по садках та бульварах із солодкою надією 
впіймати деиебудь шоєтикласника на прохідці з гім
назисткою після шости годин вечора* а восьмикласника 
ще до того ж таки і з цигаркою, якого він зухвало 
димів. Який тріумф наглядачівської невсипущості, якщо 
полювання давало наслідки. Яка пожива запопадливим 
слідцям педагогічного чину й Служби. Надокучило, 
все надокучило, все остогидло до восьмого класу 
гімназії... ФШ Ф

А тимчйсом в молодих душах йшло своє прихо
ване і від офіційного шкільного життя абсолютно 
відірване, тисяччю панцерів від нього відгороджене, 
внутрішнє напружене життя. ,

Зроджувалися запити розуму великі, корінні. Пи 
таій^я, що сторіччями тривожили розум людини, ста-



вали на ввесь зріст перед розбурканою думкою 1 ви- 
мага ли відповіді. Вони вимагали її з такою настирли-і 
вістю, неначе й справді могли бути розв'язані з тією ж І  
простотою й певністю як'алгебричне рівнання з одним Я 
невідомим. Дарма щб сотні найгостріших розумів люд-Я 
стса пообламували Собі, зуби в спробах хитромудрії 

РІрих розв'язані! Ідах "питань. • „Ага*. а ну лиш, юначе, »  
свііома, критично''' мисляща особо, воруш и мозком Я  
і відповідай. Відповідай: що є початок усіх податків,Я 

- звідки взялося все, яка сила рухає світом і людьми ?Я  
Дог? А де доказ’його буття? А якщо бога немає, тоЯ  
в чому корінь усіх речей? Думай, сперечайся доД  
нестями, в товариських спірках, а потім ворочайсяД 
ночами з боку на бік на ‘ Мжку в марних Спробах | |  
вирішити-де ж справжня істина де правда в супереч««Ц 
них відповідях*. І  В  її І ж  і

Питання стояли невідступно: „Навіщо живе лю-] 
дина, у чому мета твого життя І взагалі в чому змісту 
всякого життя? Та й чи є цей зміст взагалі?* Рбз-М 
мисліой, читай, думай і відповідай; відповідай на со-щ 
вість? Це тобі не текст із Юлія Цезаря або з ОдисеЩ 
Гомера. Тут тебе не виручить ніякий Шдр&дковийщ 
переклад,'.ніяка- шпаргалка перед лицем жорстокої 
й уперто посталого ша шляху твоєї думки питання.

Думка билася в спробах розв'язання, заглибляласяЖ 
впр&влялася, танцювала, як акробат на хисткому ка-Щ 
наті між двома безвірними прірвами : між глибинами! 
свого внутрішнього світу  ̂ світу окремої ЛЮДИНИ І 6сз-Н 
меншістю зовнішнього світу, його космічною .загадко-Я 
вістю й Незмірністю його проблем.

Уникало від думки тільки довколішне, близьке» 
середовище лїодей, громадянство, громадський і пояі-щ 
тичниЙ лад.шовсякдениості. Він здавався таким про-Ш 
стим, буденним і водночас таким непохитний, здавнащ 
даним і не підлеглим скасуванню, що про нього навітьш 
і питань не виникало.

Однак своєю чергою, із запізненням властивим* 
життю й атмосфері закинутого в степах чорном орт
8  •



провінціального міста, але все ж прийшли й ці пи
тання, громадського життя, проблеми громадської 
думки. До часу, з якого ведеться це розповідання, 
я пройшов уже всі етапи пробудження критичної 

, думки, яке почалося з повалення наївної віри в пре
мудрого Всевишнього будівника життя, господа бога. 
Піддавши безжальному розглядові довколішнє життя, 
я сконцентрував насліДки*його в просту Скульптурно 
зрозумілу картину. Ввесь лад, все життя підсумову
валося в постать масивного держиморди - городовика, 
який- важким чоботищем самодержавства придавив 
величезну і нещасливу країну. І багатомільйонове, 

Чемне, вабите і нужденне | селянство, і безправний 
майстровий, і робітник, що в безпросвітній праці во
лочив по ,задвірках та в халупах мізерне живитіння, 
і „сіра скотинка“ — солдат, — позганяна в задушні ка
зарми й узята в залізні рукавиці знущальної, нелюд
ської, паличної дисципліни, і передова частина інте
лігенції, переслідувана за дух вільнодумства, який у. ній 
то палав, то тлів н є з н и щ и м о і  Все, все, що тіл ки жило 
й працювало або мислило, все лежало розпластане 
Під невблаганнимХважким поліційним чоботом. Такий 
був загальний підсумок. Що повинен був зробити 
молодий розум, який ясно до дотикальності засвоїв 
собі цю картину? Які почуття випоювала вона в мо
лодій душі, що шукала в. житті правди й справедли
вості? Зненависть і жадобу боротьби. Треба *було 
повалити цю ненависну постать самодержавства, звіль
нити країну від її кайданів.. .

* »

А дні летіли. Старші товариші, які щойно розлу
чилися з шкільною лавою вже повертали з центру, 
з столиць, — із Пітера, Москви, а також ~ із Києва 
і Харкова, обвіяні якимсь новим відсвіжним повівом. 
Різдвяні канікули принесли їх назад в закинуті кутки 
з новим виразом на обличчях і в очах. Ого, ці хлопці



еже дечого понюхали, вони д ещ о зн аю ть . А що еони 
знають? Не дуже нібито багато. Вони знали, що ось/ 
вернувшись назад до своїх університетів у січні, вони, 
заварять якусь ^кащ у, встрянуть у  якийсь заколот і 
заколо.т цей буде зватися студентським страйком або 
студентськими розрухами. 1 ми, що носили ще наі 
своїх плечах сіре сукно гімназичних блуз і .широкі: 
пояси з мідними бляхами і ^ині каш кети з блискучими- 
гербами, ми дивилися на готових йти в передові шеК 
регщ з прихованою пошаною й неприхованою заздрістю ., 
А в душі давали об іцянкуне п о с^ й й ІЩ я їм ;; не під-| 
вести, Ноли й до нас, нарешті, дійде черга.

ї наша черга наближалася н е з р и ш ш ^ ^ ^ д и й д і  
кими кроками. Промайнула зима, виповнивши ту^ом! 
відлеглих університетських^ подій країну. „Скубенти| 

■ знову бунтують“, — • говорив сірий низовий обиватель,
- ловлячи в їдгомони .подій. Потім все притихло, А -З 

першим березневим теплим ВІТрЬм понесло З ХОЛОДНО!І 
півночі в  південні села й міста пачками, бунтівника-* 
студента, розсиланого по тюрмах провінції та в адміШ 
ністративне заслання ' під поліційний догляд. Вернулися І  
й наші земляки : ї  скептично - насмішкуватий Стьопка-І- 
Растрьопка, і в філософію свій погляд занурюючий І| 
стрижений бобриком Поль, і іншіІ знайомі особи. Щ е*  
не так давно це були Керівники наших початкових 
гуртків, що в поті чола подужували разом із н ам и в  
і „Исторические письма“ Міртова, і „Что такое п р о ®  
гресс?“ Міхайловського, і „ К вопросу о монистическом І  
взгляде на историю“ Бельтова/ і інші на ті часи.пере?®  
дові й серед шкільної молоді розповсюджені твори;® 
А тепер вислані вони сидять я  тісних цамєрах замісь*' §  
КОЇ тюрми, викликаючи Скорботу, поєднану З КОН" !  
фузом у батьків, жаль, всуміш із пошаною, у батьків- І  
ських знайомих та безприкладне захоплення у передо- \ 
вих гімназистів, що лагодилися стати студентами, |  | 
гімназисток, що мали на думці .стати курсистками. ! 
Летучий політичний Червоний хрест виник вмить і самі 
собою. Книжки, білизна, квіти й харчі потяглися до і



тюремної брам а - в дні передав. Ноаоявлені сестри, 
наречені й -„-дружини“, як! Інкбіій навіть пі разу в вічі 
не бачили своїх „названих^ чоловіків, упереміжку з 
невигаданнми сестрами, нареченими й справжніми 
дружи нами 'ув'язнених потяглйся туди у дні н о бачень;

А ми, басовиті восьмикласники, з дещо удаваним 
спокоєм похваляли своїх „хлопців“, що не знеславили 
нашого містечка" й дали хороший процент бунтарів, 
а не вилощених . біло п 3 д ь; л а до ч н 11 кіз та полохливих 
кар'єристів. Ну, та й ми на слизькому не спіткнемося, 
тільки б переступити поріг середньої школи, тільки б 
розквита ти ся' з цією казармою молодого розуму й сві - * 
жогсУліШуттяс Проте,- раніш ніж стати студентом і л 
вдягти форменну' тужурку, прикрашену позолоченими 
гудзика м и зо орлики, раніш ніж насуну ти на свою 
голову єтудентський кашкет— цей прикметний знак; 
який, як нам здавалося, дає право на незалежність 
і вільнодумство,-треба було стати остаточно дорослим, 
тобто закінчити гімназію. Час йшов швидкими- кро
ками й п-ереламовий момент настав. Наближалася 
н а й в її з н а ч и і ш а пора в цілому гімназичному курсі. Вось
мий клас входив у^смуту випускних останніх екзаменів.

Стояв на вулицях, серед білихтягуче - запашним 
цвітом залитих акацій, яскраво - безхмарний травень.
У порозчиняні вікна, осточортілих за довгий навчаль
ний рік, класів лилася І  вабила глибока небесна 
блакить. Сонце.допомагало вийти з надр землі сокам 
життя, що ткВло зелений — до вабливих обріїв у сте
пову далечінь кинутий килим. Проміні лилися з неба 
вже щедрі на тепло та ласку, але ще не палили, не 
давили спекою. .Вони будоражили кров, вливали не*- 
посидющу ртуть у всі члени тіла, туманили голову 
-яскравими, жаДаними образами наступних літніх ка
нікул. А паряй цього відбувалася підготова до екза
менів — запекла зубрячка, гарячкове надолужування 
всіх річних пропусків у заняттях і  заповнення прога
лин у знанні. Дні товпилися за днями й несли з собою 
низку екзаменаційних лотерей з різних предметів.
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Кожний гадав І всі гадали: кому дістанеться який 
квиток і що спаде на думку спитати педагогові з 
цілого річного курсу. Чи гадає він „ганяти* по Ціло
му курсу, чи обмежиться одним якимнебудь чималим, 
але суцільним шматком. Для нього, для екзаменатора, 
це його воля, його каприз. А для „абітурієнта“, що 
потайки або явно тремтів біля екзаменаційного столу,] 
кожне запитання зза столу визначало новий поворіт 
колеса його гімназичної восьмирічної фортуни. ; .  Екза
менаційна пропасниця тіпала всіх нас щосили.

Але все має кінець. Закінчилося й це останнє ті
пання. Сильні спокійно понесли свої четвірки й п'ятірки, 
при чому найдостойніші заохочені були срібними й 
золотими, медалями. Нарід слабіший, середні учні, 
перекотилися через екзаменаційний поріг на густих 
трійках. А нещасливцям — тим, кому попався єдиний 

, недовчений квиток або навпаки не попався один з 
Г небагатьох добре визубрених уривігів — довелося спітк- І 

нутися об одну або декілька двійок І застряти на 
другий-рік при самому цорозі визволення. Але це І 
були окремі бідолашні невдахи— ті, хто або прохво- і 
ріли більшу частину навчального року й не подужали і  
потім цілого курсу, або безнадійні тупиці, або ледарі, І 
що неспроможні були показати належної жвавості в | 
останніх екзаменаційних бігах. Але основна маса щіль- І 
ною колоною пробилася крізь колючий дріт іспитових І 
перепон і радісним молодим фейерверком Вирвалася 
нарешті за стіни гімназії.

Вирвався разом з іншими і я. Останнім актом «мого І 
колективного шкільного життя було вислухання на
путнього слова, з яким директор гімназії звернувся | 
до нас, що йшли в нове життя, у  вищу школу. Дух ) 
часу наклав уже свою печать і на цей * казенний тра-^ 
диційний звичай прощання пастиря з своїм, уже більш 
не пасеним ним, стадом. Директор попереджував нас 
про ті спокуси та зваби, що чекають на нас у морі 
житейському, в університетських стінах. Він говорив 
про дух смути, що охопив студентську молодь, про
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„зловмйсних{< таёмййх сГячїв Инёблаг6над1йних<г вчень 1 
думок, про те, що ми Повинні* берегтися намов і на
віянь, які йдуть з темних джереЛ> повинні старанно 
вчитися й поповнювати знання, щоб війійти в життя 
чесними трудівниками й корисними громадянами дер
жави. Одно слово, ми повинні поводитися так, щоб не 
зганьбити школу, яка виховала й випустила нас у світ, 
і найбільш за все остерігатися участі в заколотах 
і страйках: „Заколоти й виступи скопищем, ні до чого 
не призводять. Вони приносять з собою тільки непо
трібні жертви й можуть зіпсувати багатьом здібним 
і достойним всйіого заохочення юнакам дальше їхнє 
життя її кар’єр у .

Згадку про здібних юнаків чудово зрозуміли всі. 
Тимто за дирекТорОвнм поглядом очі всіх"Шкільних 
товаришів звернулися да  нас, до нашої маленької 
групки медалістів, що стояла згуртовано, на - одному 
з флангів півкола, який  ̂обступив нашого верховного 
пастиря під час цього прощання.

Для такої особливої уваги до цієї групи були без
перечно всі підстави. Своєрідність становища полягала 
в тому, що найвидатніша за здібностями, знанням 
і розвитком група була водночас і найнеблагонадїй- 
нішою, з погляду начальства, з свого настрою й духа. 
Становище гімназичних опікунів юнацтва щодо цієї 
групи було досить незручним: за нами не було ніяких 
провин. Нас не застукували в шашличних за випив
кою, не винні ми були і в гімназичному донжуанстві. 
Ми не задиралися з викладовцями зза балів і взагалі 
з боку того, що зветься в школі „поведінкою“ були 
майже бездоганні. До того ж із курсу, не приклада
ючи особливих старань, ми йшли добре, деякі навіть 

ВуЗїсс гарно, легко поборюючи „премудрість“, яку нам 
разом із Іншими засвоювати належало. Якщо б справа 
обмежилася тільки на цьому, то нас за правом і без 
усяких „але“, без всяких застережень могли б вважати 
цвітом останнього класу гімназії. Але не обмежуючись 
тільки казенною розумовою їжею ми добували свою.



Ми читали, думали, сперечалися й завалам жили 'ду
ховним, інтелектуальним жйттяц. У нас виробився 
розумовий світогляд, витворилася не шкільна нійрота 

■ поглядів і самостійність думки. Це надавало особли-| 
вого образу ії викликало справжню, мимовільну по- 

, шану до нас від персоналу вйкладовців. Але це : ж 
якраз викликало й тривожні побоювання їхні. Які ; 
джерела, який напрямок цього, так би мовити, поверх- 

• Штатного, пбверхнормально - спостеріганого внутріш- я 
нього духовного життя? Нічого ясного не спостерігач 1 
лося. Але внутрішній характер, розумовий образ, що \ 

і  складався у протестанта, су спільника, майбутнього 1 
І  „червоного“ -просвічував' крізь панцф обережності, І 
■рким ми оточили свій внутрішній світ. Ці. юнаки, що і 
»якнайкраще вчаться, розумно й по дорослому див- І 
З л я ться з учнівських парт на. вчительські кафедри, і 
■ цілком задовільно поводяться в межах гімназичних І 

стін, були гостро й непримиренно ворожі' ДО всього І 
офіціального ладу думок, До всґєї офіціальної шкйгЬ І 
ної системи й до її носіїв чиновників - педагогів.. Це І 
почувалося в усій повадці, проступало в усій манері • 
триматися/ діяти й говорити. На очах у виховників • і 
і педагогів росло начало до кінця вороже, насмішку- 
вато - зневажливе й нещадно критичне щодо всієї си
стеми почувань, настроїв і поглядів, які вкоріняла 
школа в уми виховуваної в її стінах молоді.

Цей дух протесту невикорінний Гневиійманнйй по
чувався дедалі більше на протязі останніх двох ро-/ 
ків і нарешті ігеред випуском перетворився в цілу 
проблему. Як бути з цією півдюжиною ЮНД-КІВ̂ які 
мають уже в усій гімназії й у цілому місті твердо і 
усталену репутацію кращих вихованців і в той же 
час „передових“, а значить і небезпечних людей? Най-_ j 
простіший вихід був би викрити нас, вивести на чи-*  
cry воду, впіймати на гарячому й повиганяти. Але ми 
були обережні й нічим себе не видавали. А ■’спрово
кувати нас може й пощастило б, але-охочих не зна
ходилося. Спроби Інспектора, які він робив не раз |
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протягом останнього року, викликати нас на одвертість 
і-поговорити щиро, ми холодно відхиляли; При цьому 
Йому дано було зрозуміти, що нерозумно було б 
іменно йому чекати на будьяку відвертість од нас, від 
Тих, на кого його інспекторські лйхГ наміри переважно 
були скеровані.*

Був ще спосіб цю виразно неблагонадійну -групу 
не випускати за стіни Іцімназїї, не допустити в уні
верситет. Треба було тільки „зрізати“ її на екзаменах 
І кількох важливіших предметів |  діло зроблене. На 
приватній нараді, яка була до педагогічної ради перед 
випускними екзйменамщ така пропозиція навіть і була 
подана. Дд.е її негайно поховано н великим конфузом 
длй*тогб, хто ^запропонував. Свідомими негідниками, 

|щ  провалюють’, Щоб .догодити інспекторові, своїх 
.Кращих учнів- .ніхто Із педагогів стати не згодився,. 
І от, покрутившись так і сяк, вирішили полишити 
справу ̂ її природному, ходові ̂ -хто як витримає, той 
так і одержить. Неблагонадійний елемент, тобто, наша 
група ^передових“ і „лівих“, почуваючи можливість 
всякої каверзи й не хотячи спіткнутися на найвирі
шальнішому^ місці, працювала якнайстаранніш і брала 
бар'єр.за бар'єром^ ідучи майже, на самих п'ятірках. 
Швидко стало ..очевидно, що опозиційна група бере 
досить успішно курс на вищу випускну, нагороду — 
на золоту медаль, '.Ідучи до цієї мети дружно всім 
своїм невеликим 'колективом. Видовище почало бути 
спортивно - захватним і захоплювало педагогів своєю пі
кантністю. Аджеж, насправді, пікантно, якщо найблаго- 
иадійніша в цілій учбовій окрузі гімназія, яка пере
буває під керівництвом найнадійнішого директора, 
якого вважають за одного з найкращих в міністерстві, 
випустить із медалями та похвальними атестатами групу 
виразно неблагонадійних студентів-. З'явилися у воро

жому таборі й перекидчики. Наш „грек", на наших 
очах загубив текст, екзаменаційної письмової роботи ; 
ми ж негайно підняли той текст і заздалегідь переклали 
й роз'яснили всі важкі місця. Математик, він же і фі-



зйк, який сам довго носив репутацію неблагонадій- 
ного й також замолоду віддав данину, як говорилося, 
захопленням юнацтва, згадав старовину, запросив двох 
споміж нас і пішов у відкриту.

— Ви мене не зрадите ? — сказав він, зачинивши 
за нами двері своєї квартири. Ми не цілком розуміли,, 
в чому ми можемо, його покрити й не зрадити, але 
з готовістю дали обіцянку не зраджувати.

— Математика один з найважливіших предметів 
на випускних екзаменах. Ви це. .знаєте ? — Ну ще б 
пак не знати! Ми насторожили вуха.

— Я знаю, що всі ви добре підготовані. Але від 
випадку ніхто не застрахований. Хтонебудь з вашої 
компанії може спіткнутися й попсувати ушесь ансамбль...

. Це було б дуже досадно: _ви червоні, я також колись 
був червоним... Ось розв'язання задачі,,, яку дадуть 
на екзамені.

Ми розпливлися в усмішці й потяглися до згорну
т о го  аркуша паперу, який він простягав намйі

—' Тільки цур, умова, нікому, крім своїх, не пОка;-  ̂
зувати. ...

Непохитним загальним шкільним правилом пове
дінки було обіцяти гімназичному начальству щозав- 
годно, клястися в чомузавгодно й ,. ні своєї клятьби, 
ні обіцянок не виконувати. Ми врочисто поклялися 
„нікому крім своїх“ не показувати й негайно пере
дали цілому класу готове розв'язання, давши до того ж 
цілу низку варіантів розв'язання задачі.

Ось так за силою всіх обставин, що склалися, 
і стався такий парадокс : всю неблагонадійну шістірку 
нагороджено золотими медалями, а з благонадійних 
до медалі доторкнувся тільки один, та й то до друго
сортної — тільки срібної.

Директорів натяк, та ще підкріплений красномов
ним поглядом, був тому всім цілком зрозумілий, як 
зрозумілі були його тривога й неспокій. Вся наша 
група безстрасно зустріла загальну увагу, подаровану 
нам разом із директоровим поглядом. Кожний із нас
14



дивився в лице начальству з виглядом співчутливої 
уваги, обличчя кожного говорило „я розумію про що 
ти говорйш і що тебе турбує, але: ж до мене це не 
стосується, а стосується до сусіда, певне, до когось 
іншого, що стоїть десь то там позаду“.

Не побачивши на наших обличчях ні каяття в ми
нулих помилках, ні обіцянки виправитися в майбут
ньому, директор закінчив свою промову, не наполяга
ючи більше .на цьому' .питанні, загальним привітанням 
і побажанням успіху «  новому житті на студентському 
поприщі. Але на цьому він не заспокоївся. Як чесний 
слуга наявного поряд'куч й ладу, він вважав за доко- 
не#Ш зробити абсолютно все від нього залежне, щоб 

.вплинути'на сумнівні елементи свого останнього ви
пуску. Він запроси групу для особливого на-
путіння, але відчувши під час розмови, хоч і не 
висловлену явно, словесно, але виразно відчувану 
колективну відсіч, пішов іде далі, ставши на шлях 
індивідуальної вже обробки. Для цього він запросив 
декого з групи медалістів для спеціальної особистої 
розмови. Я був один з таких, вшанованих особливою 
окремою й особистого аудієнцією. Розмова була не 
дуже довга, та все ж дуже виразна. Директорові 
зусилля скерувати мене на шлях законослухняний, на 
шлях, що проти начальства не йде, зводилися до своє
рідної спроб и підкупу.

— Слухай, Щ сказав мені директор, всадовлюючи 
мене кивом голови на стілець, — ось твій атестат до
стиглості,— продовжував він напівпростягаючи його 
мені. І .

Я внутрішньо затремтів з нетерплячки й також 
иапівпростяг був руку, але директор зупинив мене.

— Почекай, не поспішайся... От, скажи мені по 
щирості, чи дійсно почуваєш ти себе з кожного по
гляду вартим цієї найвищої нагоооди, що відкривав 
тобі прекрасні перспективи, полегшує досягнення бли
скучого майбутнього, якщо. ..якщ о тільки ти захочеш 
працювати ?..



Я мовчав, патлавши голову* тремтячи від нетер
плячки, скутої? стриманістю, і  лютуючи як людина, 
що її. затримує капельдинер при вході до лбжі, коли 
ось, бсь .гримне оркестр, Г увертюра почнеться.

— Що ж ти мовчиш,. не 'відповідаєш на моє за
питання? Проте,; можеш не відповідати. Атестат під-

д  писаний, все набуло законної сили, ти можеш. його 
одержати.

: Тріумфування залидо мене: змінити нічого не можна, 
д закінчення кур9у. є доконаний факт і факт безповорот

ний..Я спіхом узяв атестат з. директоров их рук,-поволі 
з деяким жалем простягнутий мені,| скрутив .його 
в трубочку й, затиснувши в руді підвівся зі - стільця.

. Не поспішайся, — продовжував дііректор гімназії, 
сдрстерігши мою :щтерплячку».гг- Я хочу сказати. лише 
декілька слів. Ти юнак з бідної сім'ї. Ми до^ре-зна 

;;.?«м0г.:т-вій з Я щ  Зважаючи на твої здібності й у с т ж ' 
в навчанні, ми_ звільняли тебе -від плати за вчення на -; 
протязі майже.цілого курсу. Тепер в університеті тобі 
буде дуже важко без матеріальної підтримки^ Я можу 
допомогти тобі в цьому. Я ' можу , виклопотати тобі 
СТ Й ТІ е н ді ю. в ок ру зі. І Я охоче це зроблю^але з одні ЄЮ ■  
умовою...

— Яка.ця умова ? — стримано дагштавя, почуваючи, 
що починається підозрілий торг.

— Умова:- не втручатися до заколотів і не підво
дити мене з моєю рекомендацією теб& як достойного

. кандидата в стипендіати.
—• — Це значить, що за. двадцять п'ять' карбованців 
на місяць ви хочёте зв'язати мене,, зв'язати мою. волю 
дій, моє право на самовизначення; попросту кажучи, 
хочете, щоб я запродався ввесь на цідийуяіверситет- 
ський курс, хочете купити мене!.. — Я відчув, іцо 
щоки мої запалюються і на язик навертаються слова 
дуже гострі. Щоб уникнути вибуху,* Я знову І, підвівся 
і вклонився.

— Які ж бо(ви всі, як сірники, — сказав: директор 
злагіднілим раптом голосом і з якимсь цілком іншим,
іб



п о їм їм, виразом обл мч ч>!. — Як в** любите страшні слова: 
И̂ упи\и", „запродати“, подумаєш насправді мені треба 
тебе законтряктуватйі* раз уже в тебе склалися свої 
нерекрнання й погля^дй^ ну, що ж, живи й дій згідно 
з ними. Мені хотілося тільки перестерегти тебе від 
б ід и "

іАле я бачу, що ' мої слова проходять повз тебе, 
ти вже перебуваєш поза моїм, моральним впливом.
І —1 ї д о . того ж давно вже, і не Я ОДИН. ..—ВИХОІТЙ  ̂

лося несамохіть ум ене.^.
Д иректоровє, звичайно важно - спокійне й незво

рушне ^обличчя потьмарилася виразом раптового 
бЬлШ.

— Ну от... Ну от... Я т а к і знав, цього якраз і боявся, 
але змінити Цьог<^ вже не м ож на.. .  М олодь ... мо
лоде росте^^В ін ґ помовчав, Сумойито подивився у 
вікно, розмислюючи, видимо, про марність своїх вихов- 
нидьких зусиль, що дали такі невтішні наслідки, і ран
гом, простягти мені руку, додав— н у / йди. Ж иви, як 
сумління наказує* Стипендію я тобі виклопочу без 
всяких умов, с

--V Теплота йгглюдська простота ес його голосі дійшла 
до мене й торкнула відвітні струни - в душі. Я вдячно 
.стиснув простягнену руку, промовив декілька разів 
щире „спасибі* й вийшов за двері директорського 
кабінету, а потім і за мури гімназії з атестатом у руці, 
з надією на стипендію і з радісним відчуттям цілко
витої внутрішньо! й зовнішньої свободи.

За декілька кроків від вихідних дверей чекала на 
мене наша „банда неблагонадійних медалістів“, як ми 
самл себе охристили. ‘

—  Ну, що ? — засипали мене запитами, — було 
ш парко? Вичитував м ораль? Вичитував? Щ ирих зві* 
рювань добивався?

Я коротко переказав сцену, що відбулася. Ком
панія слухача т існ о  обступивши мене, штовхаючись 
плечима й головами й заступаючи дорогу п рохож тс  
на Тротуарі,



#

Увечері, назавжди -скинувши гімназичну формуй 
передягшись у  цивільну одеж у, у  погребку З 0ИНОМ 
і шашликом ми відсвяткували своє визволення. \ Спо
мини про роки, що пролинули, плани на майбутнє, 
бадьорість і с м іх .. .  А всередині, про себе, нотка ; оста
точної виріш енності й приріченності: буде боротьба, 
будуть удари, будуть  і жертви. М оже, і навіть напевне, 
тяжкі жертви. Та тільки’ б не .животіння, не бездіяль
ність, не; міщанське болото особистого добробуту. 
Буде боротьба — будем о боротися. І пісня ; „О буре
вестнике“ у голосній декламації лунала в склепінних 
стелях низенького кавказького шиночку. ... Й

»Только гордый /буревестник.. .  
Черной молнии подобный. 
Б у р я /.. Скоро грянет буря“.

* **
Д ругого дня ми показано відплюнулися в бік гім- 

ь назичної школи, що почала відходити в океан -мину- 
*_ лого. Це виявилося перш за все в тому, що ми від- 
в  мовилися фотографуватися в традиційній випускній 
В групі з повним складом учнів, що закінчили курс, 
щ гімназичного начальства та . всіх викладовців восьмого 
І? класу.

Сфотографуватися без участі всіх медалістів по- 
казалося дуж е конфузно, немов прилюдний ляпас. 
Спробували нас умовляти, але, переговори ініціаторів 
фотографування, освяченого силою звичаю, з нами, що 
не визнавали обов'язковості цієї традиції, були, як 
ВИЯВИЛОСЯ/ не зовсім легкі.

—  Н евже вам не буде приємно зберегти пам'ять 
про своїх товаришів по школі та про вчителів? — 
сказали нам.

—  П робач те,— відповіли ми, — але нам, може, хо- , 
четься яккайскорше забути деякі пики й ніколи не 
згадувати, щ о доводилося мати з ними справу.
18



Це було досить виразно Й поборники траДиціГзйія- 
ковіло й ображено відійшли. Фотографування не від
булося і вперше за ввесь нас існування гімназії стіни 

. її' не прикрасилися черговими знімками випускного 
колективу учнів, що закінчили курс. ^ V

Якщо на короткий час виникли сумніви відносно 
того, кого стосується наша так активно висловлена 
антипатія при обговоренні питання про групову фото- 
графіЮг то дальший крок розшифрував цю загадку. 
Ми організовано перестали здоровкатися з інспектором, 
як з носієм поліційного начала в школі. Це була від
повідь на його службову запопадливість, що надто 
допікала нам за останній рік раптовим відвідуванням 
квартир, старанйим переглядом читаних книжок та 
посиленими розпитуваннями батьків і  квартирних ха
зяйок про те, як ми Проводимо наш позашкільний 
час, з ким бачимося, де буваємо, у кого зустрічаємося. 
Ця шпигунська діяльність і була нами віддячена не
гайно, щойно ми вилізли з гімназичних блуз. Зокрема 
я з насолодою пройшов повз солідно - показну постать 
Шспск^ора, їцо приготувався відповісти на звичне при
вітання, не вшановуючи ні уклоном моїм, ні дотор
ком до кашкету. Пройшов, як повз порожнє місце, 
та й годі. Тієї ж самої долі зазнав і його найзапо- 
падливіший помічник а наглядачів, змушений тепер 
гірко скаржитися на несподіваний бойкот від „най
кращих і найсимпатичніших молодих людей споміж 
цілого випуску".

Все це відбулося з запаморочливою хуткістю, стало 
на короткий момент злобою дня шкільних кіл цілого 
міста, й зникло, штовхане днями літніх канікул. Всі 
роз’їздилися.

Одні до себе додому до жарких, хліборобних, 
степних станиць, інші на хутори, оточені тихими 
комишуватими річками, інші в гості, на відпочинок 
до товариша по класу в якусь от зчену садками 
й виноградниками садибу, ^що ховає веселу зелень 
Своїх дахів в затінку тополь, що обступили її.
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_ Виїхав і я в не-споДі-вано^пїдібрщіій невеличкій ком
панії гімназистів, які закінчили курс, і щойно спече
них студентів першокурсників-москвичів, занесених 
якимсь випадкам в наше південне місто,- Шумливі й 
безтурботні, як горобці, полинули ми веселою зграй
кою на берег Чорного'морі, Славшись на невеличку 
суму, яку вимагали з нас за найми 'двох порош ить 
кнх кімнат з постійно розчиненими навстіж вікнами 
й дверима,

І літо промайнуло, дйпо-анене^яльцнм неробством, 
коли дня не стачає, щоб накупатися в морі, находи
тися голим і напектися під сонцем на. березі^ налази- 
тися вдосталь по довколишніх невясткйгх -гррах^ За 
кінчивши літо поїздкою на Новий Афон^ заливаний 
невпинною хвилею прочан,'що йшли туди Даез пере- 
станку, і завдавши там не мало прикростей різниша 
штуками святим отцям-манахам, які .зовсім не зра
діли з прибуття цілої банди аж ніяк не богомільно 
настроєних двадцятирічних хлопців; пояс р пул 11 на
решті ми назад від моря на північ.

. Додому я вернувся тільки для того, щ рб^братись  
вирушати незабаром до далекої Москви, і після про
веденого цілком самостійно, по дорослому, літа з 
перспективою чотирьох, а то н п’ятирічного у.нівер- - 
ситетського йурсу -
ною скибкою від сім̂ д й від дому. Те саме почували 
й домашні, але як по різному ми це .сприймали,- Для 
мене це був вступ в нове життя, у  нове цікаве й 
заманливе русло поширення, ускладнення й. збагачення 
життя мого. Для них-»-втрата улюбленої, близької, 
вирослої на їхніх очах істоти, яка виповнювала. Своєю 
присутністю життя, істоти, що відходить тепер/ у .да
лечінь, що відчужуєтеся й залишає нічим^не випов
нену порожнечу.

Із зідханнями й сльозами складали домашні мій 
багаж: білизну, одежину, дещ о з книжок.. Складали, 
розкладали, перекладали, латали, перували й проли
вали гіркі сльози.
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: — Чого ти плачеш, -рйШЙІ будь Ласка ? — питав я 
з деякою досадою с т а р ш у  сестру, яка вкладала до 
традиційного дорожчого, обшитого сірим брезентом, 
коша мої пожитки напередодні від'їзду й обтирала 
хусткою сльози* що набігали.

— Можна подумати, що я. в Африку до людоїдів 
на десять років в и ї ж д ж а ю , н е  в столицю, в універ
ситет^ — продовжував я, бачачи, що на відповідь 
сльози в неї падають буйніше й частіше.

— Ідеш, бозна куди, — схлипуючи відповідала 
сестра, ̂ “ а там |  почнуться * заколоти, потрапиш |до 
в'язниці, Зашлють у Сибір ї  будеш ціле життя поне
вірятися без сім% без дому, без даху над головою, не 
закінчивши освіти, не здобувши собі ста нов ища в житті.

Я замислився. Намальована будучими уявлялася 
мені дуже ймовірною, майже неминучою, але водночас 
і дуже цікавою, навіть заманливою. Пояснити цього 
сестрі, я: не міг, не знаходилося спільної мови, і я міг 
тільки заспокоювати її ласкою, запевняючи, що вона 
надто перебільшує небезпеку й надто випереджає події.

Останнього дня, перед від'їздом, я зайшов до канце
лярії гімназії й одержав ^футлярчик, в якому була 
дуже „симпатична" жовта цяцька. Це була моя золота 
медаль,, ліам'ять, яку" зберігають' звичайно ціле життя. 
Я милувався нею недовго і, кинувши досить байдужий 
погляд, засунув до кишені й діловито попрямував до 
найближчого ювеліра за  два кроки нід вихідних две
рей гімназії. Торг був недовгий, І, поклавши до гаманця 
новенький четвертний білет, я залишив на шкляному 
ящику прилавку свою шкільну нагороду.

V А  медаль ти одержав ? — питав мене батько перед 
від’їздом.

— Не ’тільки одержав, а й продав, — відповів я, 
затягуючи шворкою дорожний кіш. Батько засмучено 
сплеснув руками.

— Хіба ж такі речі продають І — скрикнув він майже 
з плачем у голосі. —г Це ж пам'ять, що начадьофф 
Тебе оцінило й винагородило...



— Батьку, я ж бо начальства йе поважаю й не 
ціню його .уваги до мене, ти це знаєш.

Залякана начальством і задавлена величчю началь
ницького мундира людина, яка вічноі  гнула шию в 
службовому ярмі й не сміла навіть,! в думці поми
слити зухвали дроти кого б там не було з вище по
ставлених, похитала журливо родовою  на мої Слова.

І — Ех, діти, діти. .; небезпечні ваші роки. Нічого 
святого для вас немає. Не зносити тобі голови з та
кими думками й таким духом ...

— Нічого, батьку, вигнили по своєму, а ми будемо 
жити по своєму, — відповів- я і, підхопивши коша, 
потяг його до візника, щоб їхати вже на вокзал.

. Час якраз.був такий, коли студенти і старі і щойно 
спечені, які вперше вдягли студентську форму, зл і
талися з усіх далеких і глухих кутів розлогої Росії 
до кількох центрів її розумового життя, до універ
ситетських міст. Тому і на вокзалі нашого міста в 
серпневому вечірньому 'присмерку мигтіли на Пероні 
студентські кашкети в останній передвід'їздовій Ме
тушні. Однокашники й Однокурсники,- що впізнали 

‘ .одні одних, перегукувалися радісно піднесеними, без
іменними голосами, вони вітали одйн одного криком 
^ б о  жестом, уриваючи для цього на хвилину прощальні 

■бесіди з заклопотаними батьками та безтурботними 
друзями, що стояли, проводжаючи їх, біля вагонів.

 ̂ Залунав третій дзвоник. Під звуки кондукторських 
трелів і скрикування паровозних гудків, вокзал з ліх
тарями, натовпом тих, хто проводжав, фруктовими 
будками й освітленими вікнами пасажирських зал 
поплив назад, віддаляючись чимраз швидше під дедалі 
Скоріший ритм вагонних коліс. Чергова партія сту
дентів від'їхала до університету вчитися.

* *
Молодість е товариська і відносно своїх офіційних 

обов'язків не кваплива. Чи варт було кінчати гімназію
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й набувати почесного титулу московського студенту, 
щоб акуратно й вчасно прибути до початку універси
тетських занять. Двадцять п'ятого серпня починався 
офіційний навчальний рік. Але в цей день величезна 
більшість студентів ще тільки складала свої речі в 
коші та чемодани або в кращому. разі була ще на 
колесах, у вагонах, по дорозі до своїх університет
ських огнищ. Природно, що й я, Підтримуючи добрі 
традиції, не дуже поспішався добратися до Москви. 
Та, й чи міг я не завернути по дорозі ну хоча б до 
Києва,, де вже визначилося місце перебування декого 
з найближчих друзів  ̂ по гімназичних гуртках та віль
нодумству? Адже від часу наших останніх спільних 
шкільних днів минула трохи не ціла вічність — майже 
три.місяці. Скільки набралося думок, подій, вражінь. 
Все це кипить і вирує всередині, вимагає передачі 
дружньому слухові, що розуміє з півслова, вимагає 
обміркований, аналізу й узагальнення спільними "зусил
лями, вимагає душевйих, геть за північ, бесід і розмов. 
Чи міг я за цих умов пропустити Київ, не зазирнути на 
деньок-другий до друзів обох статів, що осілися в 
цьому на навчальний рік?

Київ був першим справжнім великим містом, по
баченим мною,,(після нашого степового закутка. Він 
оглушив мене незчисленним- гуркотінням візницьких 
дрожок і коліс тбиндюжників у вихороподібному русі 
біля вокзалу. А там насунулися, красиво^юзкидані пег 
згірках, вулиці з блискучими верхами бань, з будин
ками, облямованими безперервними палісадничками, 
з подиву гідним пам'ятником гетьмана Хмельницького, 
що масивно й твердо впирається ногою в широке 
турецьке стремено, наказово простигши вперед буліву. 
А там внизу за широким Дніпром у сяйному вечір- 
ньому^серпанку розкинувся славнозвісний ще з часів 
татарських наскоків Поділ. Навколо блиск і гуркіт, 
тисячі людей і .коней, незнана, незвичайна краса ста
ровинної столиці. І надзвичайна, що заливає всю істоту, 
легкість на душі, трохи сп'яненій несподіваною но-



'^ШШОЮ Й яАуп,цшО - СМЯЛНІГ..Т-іО великого, що повним 
життям живе, міста.

Ми їхали з товаришем у  візницьких дрожках і 
теревенили і торохтіли,, голосно скрикуючи ВІД обо-' 
пільного задоволення один одним і перепйтуючн й 
безцільній уривчастій побіжній розмові про найрізво- 
мапітніші предмети й теми від глибоко ІНТИМНИХ і 
особистих до. великих громадських питань і цілком 
дрібнинкових скороминучих речей.

А візник наш сидів на передку, нівобернувщись 
до своїх їздців і, пильно стежачи за рухом на вулиці, 
косився сердито на трамваї, що. пробігали, і одним 
вухом прислухався до всього, що ми проміж себе 
говорили. Слух його, видимо пропускав автоматично 
повз вуха все непотрібне, нецікаве, але цупко- затри
мував і  нагромаджував те/ що мотло яви ги для нього 
практичний і ж иттьовий. інтерес. І наша : розмова, 
здавалося б така далека від нашого візника, ховала 
проте серед величезної кількості непотрібного піску 
непомітні з першого погляду, але важливі для нього 
крупинки золота. ВягодиВшя момент,., коли ми трохи 
примовкли й випускали за хвилину дещо меншу кіль
кість зустрічних фраз І одноразових вигуків, він не
сподівано й не зовсім рішуче повернув до нас цілком 
своє бородате, напівміське, напівсільське' обличчя.

— А, що, цінове, студенти, з розмови видко і в цьому 
році страйкувати будете?

,Мн в .цей момент якраз займалися розплутуванням 
складної нитки роману останніх місяців нашего тре
тього відсутнього друга й тому остовпіли від неспо
діваного запитання, що зачулося з передка, 
і — Хто страйкувати, які студенти? — перепитали - 

ми, незрозуміло поглядаючи' й на нього й один на 
одного. Він помахав якось широко й узагальйювально 
правою рукою з затиснутим в ній пужалном, коняка  ̂
сіпнула побоюючись підстьобування, візник відкинувся 
назад, утримуючись на віжках, і привівши себе в рів
новагу пояснив:



—.:Лу, та відомі) хто, студенти...
Ми розреготалися.-'
— А тобі яка нужда, чи будуть страккувати студенти 

чи • не;будуть?
А ви скоріш страйкуйте! -—заохотливо сказав 

не відповідаючи прямо на запитання, наді візник.
Ми перезирнулися багатозначним і серйозним яо- 

г ляд ом: ось куди справа повернула, навіть візники 
|  цікавляться політичним життям і нетерпляче чекають 

студентських виступів. Але тут таки ж сторожка 
думка одночасно промайнула у нас у обох.

— Може - Шпик Р.гг шепнув мій товариш, хитнув
шись ніби ненароком , до мого вуха й , відхитнувся в 
другий бік. Ц
/ — Чого доброго,—буркнув і я й почав замітати сліди.
- — Ми, брат, не тутешні, не знаємо, що тут сту

денти лагодяться робити. Може будуть страйкувати 
цього року, а може й не будуть. Швидше думаємо, 
що не будуть. Та й проти чого страйкувати? Началь
ство, начебто хороше, незадоволення немає ніякого...

— Хо!—скрикнув візник, — прощ .чого страйку
вати? А ви проти транваїв страйкуйте... і ми підтри - 
маємо. Вам, студентам, все одно проти чого страйку
вати, аби лиш начальству неприємність зробити. Страй
куйте проти транваїв, — настійливо переконував він,— 
і ми Щііш Шіі заодно до вас прилучимося. |

Він рішуче подивився на нас, готовий очевидно на 
вселякі жертви- в об'єднаній боротьбі проти ненавис
ного йому трамваю,, що дзвонив по всіх вулицях і 
перехрестях.

Ми вибухди: таким грі мод о діб ним реготом, що за
глушили на момент увесь гуркіт шумної вулиці. Не 

. вилетіли ми в корчах СМІХУ 3 дрожок тільки тому, 
що міцно вхопили один одного за руки й за плечі і 
цим сяк - так.допомогли обопільно зберегти рівновагу  
на вузькому сидінні.

Візник, за такого несподіваного діяння своєї про
позиції, відвернувся й настовбурчившись підстьобнув



конячку. Підвізши нас до будинку, він трохи прояснів, 
побачивши, що йому на розраду додано цілих двадцять 
копійок проти умовленої плати.

То не хочете' страйкувати проти - транваю ? — 
спитав він, пересипаючи срібло з руки в свій гаман 
і майже всміхаючись.

— Ні, брат, проти трамваю страйкувати нам не
з руки, — відповів я, засовуючи своєю чергою свій 
гаманець до кишені. \

Візник труснув головою.
— Ех, ех, Нема підмоги...  ми б йому -показали... 

прощавайте, панове студенти* Спасибі, — і він засму
чений від'їхав.

Мої київські друзі встигли вже зануритись у життя 
університетського громадського середовища й зди- 
вували мене своєю занятістю й діловитістю. Часу 
у них впрост не вистачало. Сьогодні збори земляцтва, 
а завтра курсові збори, а післязавтра вечірка з ков
басою, чаєм і рефератом про завдання інтелігенції 
в сучасний історичний період, а там гурток по теорії 
марксизму, а там ще щось і ще щось. Я вмить був 
втягнений у цей вир і не відставав від своїх, що на
були вже вигляду бувалих людей,, товаришів ані на 
крок.
. Вони мене скрізь всовували й впихали „свого“ 

„хорошого хлопця“. Я знайомився, стискав руки бі
лявим, басовитим юнакам північанам І чорним жвавим 
та рухливим південцям і трусив, з особливою сердеч
ністю, руку землякам, якщо вони попадалися. Часто 
втискався на канапу між курсисток, що щільно там 
повсадовлювалися, і вони завжди дружньо знаходили 
шматочок місцинки й для новоприбулого, трохи со
ромливого й ведмідкуватого, гостя. „ІЦе зовсім но- , 
вак?“ — питали Їхні очі, а іноді й вуста у моїх друзів. 
„Зовсім свіженький провінціал, ще не обстріляний‘%— 
повідомляли товариші,, і вся ця молодь дружньо про
стягала мені, слабкому й незміцнілому пташеняті, 
свої руки, щоб я міг піднестися до -їхнього рівня
26



і ввійти повноправним членом у коло їхніх важливі
ших справ і Інтересів.

Десять днів проскочили один за одним, товплячись 
і штовхаючись, наче йоспішалися перегнати один од
ного на вузькій стежці, кінчилися наші подорожі тим, 
що одного прегарного вечора, напередодні від'їзду, 
друзі вчинили ревізію мого багажа. З туго набитого 
чемодана викинуті були різні книжки й підручники, 
що здавалися важливими й потрібними ще за останніх 
днів життя в гімназичному місті й що були цілком 
зайвим непотрібом тепер, післц півторатижневого пере
бування в місті університетському. Замість цього мер
твого вантажу минулих днів чемодан так само щільно 
набито новим вантажем, живим — нелегальною студент
ською й усякою іншою підпільною літературою. Тут 
були різні речі. Об’єднаний комітет київських земляцтв 
викладав якийсь свій план москвичам, петербурзцям, 
одеситам і всім Іншим університетським колегам. Якась 
„ініціативна, група“ поспішалайя повідомити про свою 
появу на^світ божий і закликала однодумців по всій 
Росії відгукнутися й зорганізуватися. Були тонюсінькі 
брошурки, видруковані на літографі, були й грубші 
книжки, у зміст яких я так і не встиг тоді вдатися. 
Все це щільно вляглося в Чемодані. Чемодан обтяг
нуто ремінями й ось прошу: я вже не просто двад
цятирічний дебелий парубок - студент, щов їде до 
Москви слухати лекції вчених професорів, а в деякій 
мірі відповідальний поштар студентського й всякого 
з ним пов'язаного іншого підпілля. Мені дали явки, 
адреси, точно проінструктували, кому що віднести 
й кому як передати. В одному місці треба було 
сказати : „Добридень. Семен Петрович прислав вам 

Чювбасу", і вручити суверток, що аж ніяк ковбасою 
й не пахне. У іншому міс'ці треба було подзво
нити тричі й запитати чи дома Зоя. І якщо вона 
була вдома, то переказати їй, що її хоче бачити 
Шура. Тільки після цього могли відчинитися двері 
й впустити посланця. А там я міг уже спокійно



видобувати суверточки й жмуточки- літератури, поза
совувані по кишенях, за пазухою, за халявами чобіт 
і вручати безбоязно за призначенням. Головне було 
не забувати адрес, явок, паролів, не змішати їх і не 
переплутати посиланих із Києва'гостинців. Не відне
сти Зої ковбасу й не заявити про бажання Шури 
бачити хазяйку дома там, де:.про цього Шуру ніякої 
уяви не мали |  мати не- могли..

Все це мені грунтовно й старанно розтлумачили. 
Потрібні адреси записано майстерно на клаптиках 
пайтоншого цигаркового паперу й вручено для схову 
в якомусь н а й п от а йиішо му місці моєї оДеЖі й багажу.

Тепер треба було організувати мій від'їзд^ Раніш, 
до того як на мене поклали такі важливі й відповів 
дальні завдання, справа з від'їздом бул# & ‘‘наДзвичай 
проста: скинув би речі на візника,-Купив у касі кви
ток, потім на вокзалі упхнув власними" сила 'Ш їа^  
з доДокюгого-носія кескладиий сту дентськип багаж до 
вагону на цолицю— і їдь собі:до самої Москви, спо
кійно посопуючи під стукіт вагонних коліс, А тепер 
це стало вже цілком інше. Посадка у вагон була над»; 

І  звичай складна і  ризикована операція, так само як 
і висадка, Треба .повантажити багаж у вагон і внван- 

Ь тажити його так, .щоб шпики й жандарми на станціях 
:тге запідозріли який вантаж везе цей, з вигляду не- 

ї шкідливий, студент; новак. Ні в якому разі пе- -можна 
було здавати-речі в багаж, ні в якому разі не при- 

■' пустимо було користуватися з послуг носія. Мало що
- може статися. Видасться йому підозрілим надто важ

кий чемодан, шепне два слова кому треба, і ось уже
- ти і спікся, готовий: А з тобою разом і:дорогоцінний 

вантаж гине безкорисно. Та адреса під час трусу, 
дивись, знайдуть на тобі, та по адресам , заявляться

7 гості зовсім не ті, на яких чекають./. І ось в'ам .є та 
в сада штука, яку в технічній мові дуже промовисто 
І визначали словом „провал", та ще, коли через твою 

власну необережність або через нещасливу’ неусувну 
випадковість станеться цей грандіозний крах і ти <за-
2$



мість університетської аудиторії потрапиш  до  тюремної 
кам ери,'то  будеш  там у сотий І тисячний раз марно 
вдаватися в ж аль — чому ти зробив так, а не інак.

Але на цьому ще не кінчаються твої злигодні. Під час 
цих нудьгувань І ж алкувань непомітно підкрадеться 
йг ударить тебе в саме серце жахна д у м к а : а щ о як 
-Подумають, що як зап ідозрять , щ о твій провал не ви
падковість, а результат лихого задуму, виказу, зради? 
Чим можеш ти виправдатися, чим спростуєш  обвину
вачення чи: підозріння, коли й знати  про нього ти 
може не будеш-К

. Від друзів моїх не приховався однак неспокійний 
мій ЩрВВ Я

— Ти. наче л як аєш ся? — із здивуванням і деяким о б у 
ренням у голосі: спита в мене шкільний товариш . Я від- 
мовчався й крекнув тільки у відповідь.

— Ч ого крехтиш  як стара баба І —і сурово продов
ж ував товариш , потім раптом від ірвався в ід  стола, де 
при світлі лампи з абаж уром студію вав якусь  книгу, 
і, підсівш и Ш  канапу, лагідно обняв мене.

— Н у, щ о ж  ти ? — незграбно, але м 'яко струш ую чи 
мені плече продовж ував напутливий і ласкавий голос, — 
хлопець ти кріпкий і раптом останньої хвилини здщ еш .. .  
Ну, що тут страш ного, ну, скаж ім о, в найгірш ом у разі 
й провалиш ся? Н е перш ий ти й не останній. В елике 
діло, і в тюрмі люди ж и вуть . П осидиш  трохи , тільки  
й того.

* —■ Та не в том у річ, чорт забери  І — лю то заричав 
я, рвучко Підводячись із свого  м ісця. — Щ о ти дум аєш , 
тюрми я б о ю ся?  Не про те т у р б о т а .. .  а раптом  я в 
чомусь дам м а х у —.ш код и  ск ільки  д ля  справи, в ід 
повідальність я к а ! . .

Приятелі вислухали  м ене не перериваю чи  й посви 
стіл и.

Воно, звичайно, — п ротяг один.
— Щ о „звичайно“? ..  д у р н и ч к а ,— відповів другий, 

наче впіймавши кінець як о го сь  н ового  підбадьорли
вого ряду думок-, і зцачливо п р о д о вж у в ав : — літера-



тура в повітрі не літає. Хтонебудь повинен возит# 1 
Отже, кожен має^ті самі _шанси успіху й невдачі. 
А отак би роздумувати, то й робити нічого не можна 
було б. Але думки тепер тобою оп ану в а Ли й ти від 
них ніяк не відкараскаєшСя. Треба перебити чимнебудь, 
Гайда, хлопці на Хрещатик до ресторану! Вип'ємо 
пляшку-другу вина, та й розженемо думоньки...
' ~  Діло, — вмить ух вали в цей план д ругий м їй при* 
ятель і почав поспішно натягати скинуті було на ніч 
студентські добротні штани з зеленої діагоналі. -

По кількох хвилинах, підрахувавши в гаманцях 
капітали й відклавши остороги ради суму потрібну, 
мені на поїздку в ящик столу, наша трійка попрошу* 
вала вулицями Києва, не зважаючи на блиШшн м  
півночі час. А ще години через дві з ^^Щовин& 
спорожнивши пляшку вина, вернулися ми додшр" 
ЄтруС зробив свій вплив. Все ІЙіло уявлялося тепер 
мені їаким простим, ясним, нерудним і безпечним, 
зовсім як помаранча, яку 4 треба тільки обчистити 
й з'їсти.

Ну, що, як твій настрій і вселякі думки ? | |  пів
сонним голосом, роздягаючись і запихаючи другий 
чобіт під ліжко дслід за першим, запитав; мене 
один* із друзів.

Я зневажливо хмикнув і пробубонівши: „дурничка, 
нема про що розводитися“, впірнув з головою під 
шинель, і вмить заснув.

Вранці відбувся мій організований від'їзд із вок*] 
залу. Сам я підтягся, був твердий і стриманий, як дао* 
дина перед дуеллю. Папірець з адресами був згорну' 
тий і заткнутий у вухо. Вухо було перев'язане хусточ
кою, як у хворого, що нагуляв флюс. У разі непоро
зуміння— хустку розв'язати й кульку з адресами 
проковтнути, поки будуть обдивлятися чемодан. Що 
речей у мене було тепер трохи більше ніж звичайно, 
то підшукали мені супутницю майже цілком без 
багажа, і мої речі йшли за багаж двох пасажирів. Раз 
нас їхало двоє, то й число тих, хто провожав, також.



відповідно збільшилося. Носії, що кинулися було до 
нас, спізнилися, бо' ті, хто провожав, сами підхопили 
чемодани й коші на плечі й потягли їх до вагона, 
пояснюючи носіям, що студентам непристойно при
мушувати інших робити за себе те, що вони самі 
можуть зробити своїми руками. Загалом щасливо 
повантажилися, помахали один одному кашкетами й 
щасливо також прибули до Москви. Тут теж попере
джені люди зустріли нас, повитягали коші й чемодани 
й порозвозили їх по різних місцях. Декілька днів я 
витратив на те, щоб порозсовувати прислані гостинці 
по потрібних адресах. Нарешті, впоравшись з усіма 
дорученнями, зідхнув вільно й заходився влаштовувати 
свої особисті справи.

Університетський поріг був перейдений. Почалося 
студентське життя - буття.

В шуканні ш ляху
Першим із суто особистих справ стало переді 

мною, звичайно, квартирне питання. -
Приїхавши після літніх канікул, студент другого 

й третього курсу, а тим паче досвідчений четверто
курсник ніколи не ходить Задравши голову до опові
сток у пошукуваннях кімнати. Він іде до старої ха
зяйки, до д во х -тр ьо х  товаришів, якї приїхали раніш, 
орієнтується й швидко , одержує кімнату. Студент- 
новак,гякий прибув вперше, також звичайно з вокзалу 
їде просто до  якогось приятеля, що вже влаштувався. 
Там він розташ овується на декілька днів, ходить в 
університетських справах, а тим чдром йому підшуку
ється приміщення.

■ Тим самим шляхом пішов і я. Свої полегшені від 
нелегальщини чемодан і кіш я без церемонії втяг на 
третій поверх до другокурсника, земляка свого, Женьки 
Ніколаєва, що зовсім мене не чекав. Ми радісно впали 
один одному в обійми з тією Двадцятирічною експан
сивністю, для якої зустріч після кількох місяців роз
луки із шкільним товаришем у  новому місті і в новій

ЗІ



обстанові -є достатня підстава для- всяких дружніх 
вшивань своїх чуттів. Він поплескував мене по. пле
чах, обмацував І скрикував: „Чорт, Мишко, ну й здо
рово .ж! А Колька як? А Володь і- а де Я також 
поплескудар |юго, стискав по ведмежому йог_о„ лікті 
й плечі і також скрикував: „Женька! От диявол ! Так 
ось ти у яку конуру заліз... Вже/я їхав, їхав..,. Ну 
її здоровенна ж ваша Москва!“. А конура була пре-, 
гарненька к і м мат а н а-А р б а т с ь к о м у майдані. А Женька — 
вже, бачте,другий рік коренний москвич, задоволено 
хмикав і поблажливо примовляв:

„Та вже Москва * матінка не вашШ_ дірці -пара. 
Здо 1 ро - вен - не місто, так".

Ми з Женькою обговорили, де мені знайти кімнату  ̂
Скоро наша компанія збільшився,двома.однокурсни
ками мого товариша, що^завітали- й теж « прикидал^ 
де мене краще за все її швидше за все можна „вгніз
дити“. А через годину ми вже - у всі' чотири пари 
очей обдивлялися кімнату. Ввечері я був уже^^влас
ній кімнаті І  за валив ся-спатк на своїй постелі. Вррці 
встав і пішов до університету і моє московське життя 
почалося.

Переді, мною, як і перед іншими, стало питання 
про вибір для себе факультету.

Над цим питанням думало/не* мало новоприбулої 
до університету молоді. Спіечухлива частина профе
сури намагалася подати допомогу в цій справі через 
особисті розмови, реферати... Один з таких прогре
сивних, як тоді висловлювалися, професорів в идя в 
навіть спеціальну брошуру під заманливим заголовком:- 
„Вибір факультета. Поради молодим студентам11 

Ставши на шлях шукань, я зразАдр кинувся на цю 
брошуру, як тільки запримітив її'на вітрині.' Перечи
тав її я двічі, 1 по зміркуванню всіх обставин виво
дило так, що треба було мені йти на медичний факуль* 
тет.
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Ніколи в ж итті кар'єра лікаря мене н е  приваблю
вала. Але, як  виходило за брошурою, зо н а  сполучала 
в собі і глибоке проникання в науку^ і полегшення 
страждань ж ивої людини, і служіння народові, пов'язане 
з входженням у самі низи його мас, і забезпечувала не
залеж ність в ід  суто чиновницької державної служби, 
отже треба було починати „вчитися на л ікаря“, як 
говорив дехто про своїх дітей в повітових містах 
і містечках. „М едицина, то медицина", — без особ
ливого ентузіазму вирішив я після посилених роздуму- 

I вань і нарад з друзями і, зідхнувшй, рушив на першу ж 
лекцію  на медичному факультеті.

Мої нові знайомі з., медичного факультету настійно 
радили мені не вирішувати остаточно про вибір фа- 
культета й спеціальності, не побувавши декілька ра
зів на анатомічній практиці. Тільки робота л ад  трупом, 

\ за їхніми .словами, дозволяє вирішити питання, чи 
придатна людина до кар'єри^ лікаря й до медичного 
факультету. Я зробив відповідно з цією вказівкою 
досвїдуГ ~

Щ ойно я ввійшов у  коридор, який впирався в двері 
анатомічного кабінету, як на мене війнуло солодкува
тим, не д у ж е  важким, але настирливим трупним за
пахом з доміш кою  карболки й сулеми.

Ввійшов у кабінет. Озирнувш ись, я побачив купку 
студентів, що згрудилися й працювали за моєю спиною 
біля столу. І раптом  усі вони уявилися мені зграєю хижих 
стервятників. Запах, що стояв у  анатомічному залі, рап
том чомусь погустіш ав, виповнив увесь ніс і став наче 
проникати всередину мого огруддя, викликаючи леїк і 
запамороки й нудоту. Я ш видко попрямував до вихідних 
дверей, розчинив їх і з грю ком зачинив, зачинив рухом, 
який показував, що ніколи соєю рукою я більше їх не 
відчиню. М едична моя кар 'єра  обірьалася, не почавшись.

Чи треба говорити про спроби й шукання свого 
місця в університетській системі. На цьому цілком не 
варт би зупинятися, якщ р  ^б це була ттвттиімоя осо
биста справа. Але це була доля * більш ості. Перший
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семестр, звичайно, пропадав у цих .ходіннях по спроб
них лекціях, у ваганнях, обмірковуваннях, нарадах 
з товаришами, у нових та нових перевірках ухвале
ного рішення про вибір для себе факультета.

Певаа річ," не мало було й таких твердих волею 
людей, що, ступивши раз на певну університетську 
стежку, йшли нею до кінця, не озираючись. Вони ви-̂  
ходили в життя лікарями, інженерами, агрономами, пе
дагогами, ученими і, здавалося, все в них гаразд. Але 
скільки з них ціле життя носили в . душі важку свЦ 
домість, що вони схибили — пішли не до своїй дорозі, 
працюють за професією, а не за покликанням. Як багата 
російська література тієї епохи на постаті людей; які 
безперервно мучаться свідомістю, що за своїм покли
канням вони не пішли і підмінили його безповоротно,* 
непоправно — кар'єрою й ремеством.

Під час усіх "цих роздумів і- і шукань - 
І^сподівано до Москви один з моїх київських друзД 
рВін скористувався з випадку сполучити приємне з ко- 
I  рисним — побачитися зі мною і привезти невеличкий 

транспорт літератури в Москву, з тим, щоб, верта
ючись назад, захопити дещо з московських новинок. 
Та, взагалі, як він висловлювався, йому хотілося по
нюхати, чим тут у нас у Москві пахне.
І Як звичайно щира бесіда затяглася далеко за пів

ніч, і серед інших життьових справ обговорили ми 
і важке питання, що так цікавило мене. Друг мій 
у Києві був записаний на юридичний факультет, і те
пер я поцікавився, чому іменно він юрист, а не медик 
або філолог.

— Я зовсім не збираюся старанно братися до наук,*- 
відповів він. — Університетові я хочу віддати якомога 
менше часу, аби тільки перебиратися з курса на курс. 
Треба робити громадську роботу, а вона вимагає бЩ 
гато від людини. *На юридичному можна мати най
більш вільного часу... А тобі б я радив не су
шити собі довго голови і йти на перший - ліпший 
факультет.
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— Чому т а к ? — поцікавився я, ще повний турбот 
про довгі університетські й післяуніверситетські пер
спективи, яким треба було дати правильний рух від 
самого початку.

— Та просто тому, що після нового року будуть 
студентські заколоти, ти, сподіваюся, осторонь не 
залишишся, значить потрапиш у тюрму, або в кож 
ному разі тебе з університету випруть. Чи вдасться 
знову поступити — невідомо. Отже, що ж тут сушити 
голову та вибирати факультет, йди куди тобі ціка
віше зараз, не роздумуючи багато про майбутнє.

Постава* питання була цілком нова й дуже шри- 
вабйа. Вона здіймала з моїх плечей тягар турбот і роз
думувань про вибір" Шляху.

. — Добре, коли так,"—- боязко відказав я, — а -як 
раптом заколотів не буде ?

— Будуть, брат, можеш бути цілком певний. О рга
нізації не сидять склавши руки!

Через Декілька днів, сидячи на лекції неорганічної 
хімії, я 3 насолодою дивився на колбочки і пробірки 
з безбарвними рідинами, що миттю зафарблюзалися 
в фіолетовий і рожевий колір від однієї тільки краплі 
якогось прозорого розчину, дивився на різнокольорові 
осади, що раптом з'являлися нй“ дні пробірок, немов 
чарами, і вперше відчував чудесну- мінливість матерії, 
яка .звичайно здається нашій свідомості такою постій
ною і незмінною. Побувавши ще на лекції біології, по
дивившись в мікроскоп на амеб і інфузорій, що ру
халися в краплині води, я прийшов у остаточний ек 
стаз і без дальших вагань переписався в природники.

Нове русло

Було б помилкою думатя, що питання про вибран
ая університетської дороги цілком захоплювало всі 
Думки студента і заслоняло все інше. Це була тільки 
головна турбота'перш их 6 -8  тижнів перебування в уні
верситеті. Але поряд цього йшло й інше життя, відбу-



валося самовизначення в Іншій галузі/ в сфері громад
ського життя. 3. цього боку студентська маса нагаду
вала густий розчин з процесом кристалізації, що 
відбувався в ньому, ступнево посилюючись. Основною 
складовою частиною цього розчину був настрій про
тесту й дух незадоволення Існуючим станом І пёред»* 
усім Незадоволення станом д університеті. Перше, Що 
зустрічало студента при вступі до »храму вільної паї 
уки", це внутрішня поліційно - шпигунська організація. 
В університеті була організована адміністративна влада: 
ректор університету, його замісник, називаний діро- 
рекіюром, Декани й їхні помічники на факультетах. 
іі,е був адміністративний агіарат, який Керував учбою 
й направляв учбову сторону життя вищої школи. Але 
це1 було не все. була ще й Друга частина адміністра
тивного апарату, що мала за мету стежитй? за пове
дінкою студентів ' і виховувати ' їх В пеіІШ у^дуж 
й напрямку. Для цієї мети в університеті’ був і непе к*? 

г тор/у нього був ряд помічників #,субінспІ!кторів“ іі ЙД̂ ' 
'решті, сказати б, нижчий технічний персонал складався 
з „гібделів“, які виконували переважно функцію до
гляду. Вся ця зграя повинна була Продовжувати в 
університеті над студентами ту саму роботу Загнузду
вання, приборкування й боротьби з вільнодумством 1 
яку пророблювано в середній школі над учнями-гім
назистами, реалістами коли
це і в університеті вдавалося. Але часи ті давно ми
нули, залишилися позаду з усією епохою солдатчини 
Миколи І, коли вища школа була поставлена на ста
новище майже казарми.

Тепер цим залишком шкільно • поліційної старовини 
погорджувала студентська маса. Інспектора й педелів 
майже третирували. У цьому розхвильованому морі 
студентських^голів і тужурок рбль їх сходила; головне, 
до таємного шпигунства Й донощицтва. Але і в цій 
справі мати осибливий успіх вони не »могли. Шпигун 
для того, щоб успішно шпигували, мусить бути-при
хований і\; невидимий, тимто в|н і зветься таємним



агентом. Але що може зробити явний агент, вдягнений 
у спеціальну форму, агент, що вічно стовбичить у всіх 

. на.очах? Педелі й сами розуміли дурне своє стано
вище, але виплачувану платню треба було виправдати. 
Тому вони нишпорили, підслухували, незграбно сте^ 
раючись бути непомітними в своїх маневрах, не помі
тити яких було неможливо всяк ій , видющій людині. 
Робота їх через це дратувала студентство неймовірно. 
Невже дорослим людям, що посходилися з різних 
кінців землі для ̂ однієї й тієї ж справи—-для науки---' 
не можна зійтися й поговорити .про свої справи без 
того, іцоб якась пика в педельській формі не підсу- 

4  пула ся й не стала- настирливо слухати, церебігаючи 
очима по обличчях? Розмова звичайно бувала найне- 
винніша, але шпигунство узаконене, ^організоване й 
офіційне розлютовувало нас і обурювало.

Студентство обурювалося передусім і головне цією 
-обставиною. Але запитаємо себе тут таки ж, що таке 
власне є студентство, та й чи було воно взагалі? М оже 

У комунебудь видасться дивним саме це запитання. А в тім, 
таке питання існувало. Воно виникало при найпершому 
стиканні нової людини з університетом, воно стави
лося як тільки гімназист, закінчивши гімназію, пере
ступав через поріг вищої школи й ставав студентом. 
Студенти були — цього не заперечував ніхто, Це були 
живі фізичні особи, окремі людські одиниці, які при
ходили на лекції, здавали зачоти, одержували дипломи 
і в остаточному підсумку уходили в життя, пройшовши 
через вищу школу*. Д о університету вони приходили 
Окремими одиницями, нічим між собою не,з'єднаними 

%Р з  університету виходили такими ж окремими д р о 
бинками, що не мають між »собою ніякого спільного 
внутрішнього зв'язку. А як було в самих стінах уні
верситету протягом тих чотирьох чи п'яти років, які 
людина проводила на його лавах? Щ одо цього, то було 
колосальне ^протиріччя поміж тим, як мислив уряд 
і ввесь начальницький світ, і як уявдяли самі студенти. 
Для начальства справа була абсолютно проста й ціл-



ком безперечна: приїхавши, одинак-гімназист продов
жував залишатися таким само о динаком- студентом 
і в університеті. Кожний сам по собі приходив на лек
ції, записував їх, .уходив, кожному з них професор чи-.,- 
тав свій курс, при чому тільки для зручності й еконо
мії їх збирали разом до однієї аудиторії. Ніякого зв'язку 
між студентами їхнє спільне перебування в універсйС 
теті не утворювало, так само як воно не утворювало;" 
його й між студентами з однієї сторони й в и кладов- 
цями-професорами в другої. Так само,, як викладання 
в університеті не утворювало ніякого зв'язку між са
мими професорами. Всі були чиновники, які ходять на' 
Службу—одні, щоб читати лекції, Інші, щоб .слухати 
їх,Л тільки» Так мислилося начальству, заклопотаному 
тим. щоб міцному, на основі субординації й особистої. 
підлеглості і співпідлеглості побудованому адміністра
тивному урядовому апаратові протистояли б тТлТьки 
окремі, розпорошені, що не мають ніякого зв’язку і вза^; 
ємної опори особи.
-  Більш за. все боявся апарат самодержавства всякої 

тіні громадськості, всього тога, що на казеннополі-, 
рійній мові царського часу мало назву „вчинки натов
пом“. Кожний прояв громадськості так чгі інак своїм 
вістрям був обов'язково скерований проти нього. Тому 
й перші прояви пролетарської боротьби, які вияви
лися в стихійних страйках наприкінці дев'яностих ро
ків, самодержавство прийняло з такою запеклою воро
жістю, саме через те, що страйк був перш за все вчинок 
натавпом, тобто акт громадської,1 колективної боротьби. 
Але життя стихійно ламало цю поліцїйну теорію „відок
ремленої особи*. З неухильною силою історичної не
обхідності утворилося в самодержавній Росії два во-# 
гнища, які зроджували йстворювали потребу в колек
тиві. На околицях столичних міст виростали заводи^ 
а в центрі—університети. Одинак-робітник, що приходив 
на завод із села, дуж е швидко Починав почувати себе 
часткою спільного цілого, доля якого визначає і його 
особисту долю. Так і одинак * гімн^зист  ̂ щр вступам



до університеїу, д у ж і' швидко починав почувати себе 
часткою великого, що живе своїм особливим, спільним 
і єдиним життям, колективу, званого студентством. 
Це було духовне, що моментально встановлювалося, 
споріднення й братство, засноване на спільності ста
новища, духовних запитів і повсякденної діяль
ності.

Латинське слово „колега", яке звучало й дзвеніло 
скрізь, де мигтіли' студентські тужурки й пахло уні
верситетським духом, слово, що визначає в перекладі 
„товариш“ — було не порожнє слово. За ним ховалося 
взаємне розуміння, активна дружелю бність готовість 
підтримати і свідомість щільної приналежності до 
неоформленої, але'реальної й живої корпорації людей, 
які присвятили себе на низку років засвоєнню .всіх 
завоювань людського розуму й науки. Кожний зокрема 
студент — це тільки школяр, тільки учень. Але всі ра
зом вони є основна база майбутнього будування ж иітя 
в усіх його сферах і галузях. Від них, від якості іхньої 
роботи в майбутньому, а почасті і в теперішньому, 
залежить рух уперед і розвиток всіх громадських сил 
і можливостей на всіх ділянках життя. Це була не 
тільки просто корпорація, але корпорація громадсько- 
відповідальна й свідома своєї відповідальності. У очах 
уряду кожний студент— це майбутній департаментський 
або фабрично - заводський чиновник, гвинтик у апараті, 
скеровуваний і керований рукою дворянсько-поміщи- 
цьксгго панівного класу і його владою. У очах своїх 
власних студент був будівником життя, який готу
вався до виконання громадського обов'язку згідно 
з своєю свідомістю й розумінням.

Природно1, що студентство хотіло жити як громад
ська формація, як колектив. І ось тут то на самому 
порозі зустрічала студента начальницька заборона. Від 
новака, який щойно прибув, з першого ж його кроку 
до університетської канцелярії, вимагали зобов'язання, 
своєрідної присяги, не жити по громадському, не по
чувати себе членом колективу. Умова для допуску



слухати лекції — була підписати зобов'язання, в якому 
стояло, що „я такий то, вступаючи до  університету на 
такий то факультет, вважаю і вважатиму* себе на * 
всьому протязі університетського курсу окремим від
відувачем університетських лекцій і занять І НІ в ЯКІ і 
організацЦ, чи то в стінах університету чи поза ними, 
вступати не буду і ні в яких діях, що мають колею ■ 
тивний характер, участі не візьму. У разі ж Пору
шення цього зобов'язання несу Сувору відповідаль
ність за законами“.

Тут особливо цікава ця спроба не тільки зв'язати |  
зовнішньо, але ще обплутати й саму душ у студента | 
ланцюгами: новак-студент повинен був не тільки від- 

, мовитися від певних дій, а ще й зобов'язатися певним 
чином розглядати всередині, себе — і себ е  самого і.свое ; 
ставлення до зовнішнього світу. Ось ця то спроба зй- -1 
хопити в поліційну п'ятірню саме серце й душу-чдю- 
дини зразу ж виповнювала молодого с іх д ін т а ^ в д  і 
тільки но вступав до унІверсйТСтСЬкОї храмини, гір
котою, гнівом і презирством. Перед багатьома уразлн-. ’ 
вими душами поставало питання ; як же бути ? Як по- '! 

 ̂ водитися -за такого випадку? Дати таку підписку — 
значить прилюдно* зректися самого себе й своїхЛирав.
Не дати— не приймуть до університету.

В зв'язку з цією підпискою почався і в мене, як 
і у всіх інших першокурсників, найактивніший кон
флікт з наявним в університетських стінах ладом. Без 
цієї дурної спроби спіймати студента клаптиком па
пірця ще не відомо скільки часу новак розкачувався б, 
та придивлявся доки не втягався б у  якунебудь сту
дентську історію. А тут дбайливе начальство зразу і І 

* '  температуру підносило до кипіння і привід до дій 
совало в руки, привід безпосередній, прямий і невід
хильний. Звичайно, цим приводом скористуватися^ не 
забарилися. Зібралася нас чимала групка й гуртом 
рушили підписувати зобов'язання — процедура, що 
тільки після виконання її, видавалося на руки студент* . 
ську посвідку.
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Коли ми вийшли на Мохову," то, потоптавшись пе
ред^ манежем, якось зразу прийшли до думки, що 
справу так залишити не можна, і якусь штуку, щоб 
помститися, утнути тр еб а .'Т у т  таки ж  на місці при
значили на вечір збори винахідницьких голів, які му
сили щось надумати. Д о  вечора думки вже досить 
оформилися й довгих дебатів на маленьких наших 
зборах не відбувалося. З двох фраз стало ясно, що 
треба робити. Ролі розподілили, відредагували маленьку 
резолюцію, і через два дні в одній з аудиторій пер
шого курсу мого ф акультету розігралася коротенька 
одноактова п 'єска. Щ ойно лектор закінчив останню 
ф разу  й слухачі підвелися й рушили до виходу, як на 
каф едру скочив один із студентів, що стояли біля 
нього, і закричав вимахуючи каш кетом:

— Колеги, хвилинку уваги І . .  Я хочу сказати два 
сдова. Ви всі знаете, що нас нових студентів сило
міць примусили підписати мерзенний папірець, ганебне 
зобов'язаний. Ми не можемо повз це мовчки пройти. 
Треба протестувати. #

Аудиторію наче розпеченими прутами раптом при
шпорили. Всі посхоплювалися, захвилювалися. »Пра
вильно“, „ганьба“, „протестувати“, „геть поліційні 
вимагання“!/. П ерш окурсники з'юрмились біля кафедри.
Я здерся на неї, вихопив підготовану декларацію про
тесту, коротку й енергійну. Д ві сотні голів затихнувши 
вислухали й заревіли в захопленні під оплески і „браво“, 
„ухвалити без обговорення“, „передати на інші фа
культети“. Я вмить зник з  кафедри. Мене змінив на 
ній інший колега й повідомив, що зараз, цієї самої 
хвилини таку само резолюцію протесту ухвалюють 
по всіх аудиторіях першого курсу.

В цей час біля дверей почалася глуха боротьба. 
Стурбовані тим, що після лекції студенти не вийшли 
зразу, педелі кинулися до аудиторії. Але двері були 
заперті: зсередини | їх приперли спинами півдюжини 

^широкоплечих хлопців. Педелі викликали підмогу й 
напирали, двері не піддавалися, і раптом, за знаком



одного студента, студенти, що підпирали двері, разом 
відскочили, і Купка педелів з розгону вскочила в ау
диторію. Студентський натовп від задоволення заре
готав. Розляглися свистки й крики. „З щасливим при
буттям“, серйозно поздоровляв якийсь глузівник до
глядачів порядку, що підводилися й обтрушувалися, 
і церемонно вклонявся, широко вимахуючи Кашкетом.

Ш Кукуріку! Здорові були, — кричав другий неша
нобливий голос із задніх рядів. П еделі вовками ози
рали найближчих студентів і переносили погляди на 
спустілу кафедру.

— Який жаль, сеньйори, — продовжував увічливо- 
уїдливо той самий глузівник, перевівши вслід за ними 
на кафедру й свої о ч і,— ви сп ізн и л и ся ... справа 
зроблена чисто.

— Це ви певно все й затіяли, — насунулися на
нього розлючені педелі............... ' .  |

; — На жаль, сеньйори, — так само Ш шуШ шІІ їдп о - 
відав той, — не можу приписати собі цієї честі. Я оуЩ 
тільки скромним спостерігачам. . .  довколішні колеги' 
можуть це потвердити. Але каюсь у  грісі: .слухав із 
задоволенням і дивився з цікавістю, ЯК зрештою й усі 

\ присутні тут колеги. Бажаю більшої вдачі наступного 
разу.— Він церемонно вклонився леделям під оплески 
й сміх присутніх і попрямував до дверей. Задним по
сунули збуджені й задоволені^вдалим експромтом і всі 

' |аінїпі.
Так був зроблений перший крок. Події пішли куди 

дальше, ніж про те мріяли ми, коли задумували наш 
маленький сюрприз, який ми мислили - як свого -роду 
дебош , як засіб зірвати серце й вилити досаду. Але 
кинута іскра попала в горючий матеріал. Першокурс
ники, авдиторія з а . авдитооією, дружно підтримали 
наш почин і на летючих зібраннях приєднувалися до 
нашого протесту. ЛДо протестував перший курс — 
було цілком зрозуміло. Вимога до новаків підписати 
зобов'язання була новинкою сезону, найостаннішим 
винаходом начальницької думки. Попередні роки-цього
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йе знали, І нам довелося перйіим давати підписку й 
першим таки ж на неї реагувати.

Але ми не залишилися самі. Услід за нами загово
рили басовитим голосом четвертокурсники - філологи. 
Вони випустили відозву до всього московського сту
дентства, закликаючи підтримати молодших товаришів 
у їхньому справедливому обуренні, й приєднати свій 
голос до їхнього молодого протесту. І от покотилася 
хвиля—-на лекціях і лабораторіях слушного моменту 
раптом розлягався голос: '

— Товариші, ініціативна група вносить пропозицію 
Приєднатися до заклику філологів четвертого курсу 
й підтримати першокурсників!

— Браво, підтримати!—одностайно кричали присутні 
й підносили поспішно руки за пропозицію.

Рух почав наростати, перекинувся на інші вищі 
навчальні заклади Москви. Кампанія розгорталася, 
виникла потреба в керівному центрі та в публічному 
реєструванні одержаних наслідків. Не встигли ми, 
ініціатори справи, новаки, озирнутися, як хвиля вже 
через нас переплеснула. Звідкись з'явилася Міжкур- 
сова коаліційна рада й узяла провадження кампанії, 
що розгорталася, до своїх рук. З'явився на світ »Бю
летень Протесту“, в якому ми, починальники, з гор
дістю прочитали опис своїх подвигів і текст нашої 
резолюції, а далі за нею й зведення дальших подій 
та успіхів. Але до почуття гордЬсті та задоволення 
примішувалася й деяка доза незадоволеної стрропі- 
лості. Чорт забери, вогник розпалили ми, а кашу 
варе хтось інший. А ми якось осторонь і не при 
Ділі.

Проте, більшість учасників перших зборів/ де ми 
видумали всю цю штуку, була навіть дуже задово
лена, що ініціатори так швидко зосталися осторонь. 
Здебільшого це були хороші хлопці, але вони зовсім 
не збиралися встрявати у „велику" історію, віддавати 
їй надто багато часу й сили та йти на сполучений з 
нею риск. Але маленька частина, серед неї і я, були

43



ображено-розчаровані. Зрештою це було недойго. І 
однієї сторони більшість нашої власної, випадково 
виниклої групи, побачивши настрій своїх активістів, 
з несвідомою зручністю вбила двох зайців — і відсебе 
відвела риск з турботами, і нам, що виявили базікання 
будь-щ о-будь сьорбнути каші погарячіш, дала задо* 
волення. Тому на других наших зборах ініціаторам 
виступу було ухвалено зв’язатися з Міжкурсовою ра
дою для спільних дій, доручивши здійснення цього 
зв'язку й дальшу роботу мені та ще двом студентам, 
які разом зі мною пройшли так вдало перший виступ 
і не втратили охоти до дальших подвигів на тому ж 
поприщі. Ухваливши це мудре рішення, наша ініціа
тивна група першокурсників розійшлася й більше 
ніякими силами стягнути її на збори ^не вдавалося. 
Очевидно більшість мовчки, але двердо, вирішила, що 
свою пайку до загальної справи вона внесла цілком 
і більшого від них вимагати не належиться. Справа 
зосталася на руках у мене й моїх двох товаришів, до 
Яких я тепер змушений був придивитися уважніше ЛІ

Коли наша, обрана для зв'язку, трійця зібралася 
вперше обміркувати план дій, я запримітив, що всі 
ми троє позираємо один на одного , спід лоба й до
питливо. Очевидно не сам я відчував потребу поди
витися уважніш з ким звела мене доля на новому 
поприщі життя як із соратниками.

Першим привернув мою увагу довготелесий Сте
пан, чорний, дещо хоровитий, трохи жовчний, вузькою 
грудий юнак з блискучими карими очима, з натури 
схильний до фанатизму. Щоб стати справжнім фана
тиком йому покищо не вистачало суцільного й роз
робленого світогляду, в ім'я якого він міг би сам іти 
на всякі жертви -й інших зігнути в разі непокірливості 
в баранячий ріг. А покищо ці властивості свої він 
зосередив на безбожності. Син протодіакона великого 
собору в Новочеркаську, він якимсь чином сформу
вався в запеклого атеїста й проповідував свій атеізм 
із справжнім фанатизмом, зводячи незмінно кожну
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роійову на цю Свою улюблену тему. Маленька уні
верситетська вилазка, у якій він узяв коротеньку 
участь разом зі мною, показала йому, що крім пова
лення богів і ідолів на світі ще є справи варті пошани, 
і він якраз вп'явся в першу ж оказію / що трапилася. 
Та й у ній, у цій університетській історії і її даль
шому розвитку головну суть він бачив у тому, щоб 
якось допекти зненависним йому попам І ошуканцям.

Кумедною 'протилежністю йому був рум'яний, міц
ний, нижчесереднього зросту, із сміливою й мало- 
стряманою вдачею й одвертим лицем сіроокий Во
ло дька. Спадкоємець великого маєтку в декілька тисяч 
десятин землі на півдні Росії, сам він з п'ятнадцяти 
років працював на молотарці, щоб показувати приклад 
своїм робітникам і наймитам, і об'їздив влітку вдо
світа верхи свої володіння, щоб поглянути хазяйським 
оком, що, де й як робиться на його полях. Він лаявся 
крутою російською лайкою не згірше за портового 
вантажника з усякого приводу й без приводу і по
божно христився на кожну московську дзвіницю й при 
кожному почутому ним. .ударі вечірнього дзвону. Цей 
молодий хлопець також1 дуже запально поліз у кашу, 
що заварилася з приводу університетської „присяги", 
і ні з а 'щ о  не хотів відводити від подій, вважаючи, 
що „згвалтувати" себе ніхто не мусить дозволити без 
спротиву.

Щодо мене особисто, то мені особливо промовляло 
цочуття логічності, яке висловлюється в утертій тепер 
фразі — хто сказав „а“, той мусить сказати й „б", 

І тобто йти невблаганно далі куди ведуть події від 
їхньої вихідної точки. Крім ТОГО тут у цьому протесті 
першокурсників я вперше відчув, сказати б, матеріа
лізацію тих безплодних думок і ідей про боротьбу 
й громадське благо, якими був виповнений мій внут
рішній світ протягом останніх двох гімназичних років.

Ось такій своєрідній трійці доручила початкова 
ініціативна тдупа, що розійшлася назавжди, продов
жувати розпочату справу. А справа вже стукала й
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гуркотіла як іілйй, йущений* у рук Дитячої руко№ 
яка опустила й ворочала жорна не цікавлячись тймі 
чи може керувати її роботою рука, що спустила воду 
на млинове колесо, чи не може.

^Зібравшись після обіду у день вибрання Нас у моїй 
кімнаті й обмірковуючи питагіря, що нам треба розпоча
ти, ми опинилися в дуже скрутному стані. Легко сказа-; 
ти — зв'язатися з Міжкурсовою радою ідо  того ж зв'я
затися негайно. Але ми не знаємо ані одного чоловіка 
з цієї Ради й уяви не маємо як лідступитися до роз
в'язання поставленого завдання. Нам погрожувала 
втрата багатьох>днів на розшуки з незабезпеченим 
результатом, бо й самі ми були в Москві люди нові, 
нікому невідомі і в усій цій справі дуйте випадкові. 
Поки ми міркували і так і сяк, у двері постукано, і 
до кімнати »ввійшов довговолосий» на манір Гоголя, 
студент, що стиснув нам з особливою приязню руки 
й дружньо поглядав на всіх нас по черзі через ггенСта* 

— Мене* товариші, звати Блюменфельд,., тЯеет 
Блюменфельд. З тифліського земляцтваІ , .  Я вас роз~* 
шукую з самого, ранку, — сказав він 'зразу ж беручись 
до діла, і називаючи нас по новому не колегами, 
а товаришами, на що ми всі троє зразу звернули увагу.4 
Володька подивився на ньгоо й охоплений раитом- 
надхненням, Стукнув по столу кулаком і скрикнув, 
приправляючи слова буйним горохом лайки :•.

— Б’юся об заклад, колего Блюменфельд, -ща. ви 
якраз нам і потрібні : ви з Міжкурсової ради? Чи так ? — 
вГн подивився на нас з тріумфом і радісно струснув 
РУКУ новоприбулому студентові.
% Так, —відповів на запитання студент, що при
йшов.—Тобто не зовсім так... факт той, що Міжкур- 

I сова рада доручила мені зв'язатися з представникам^ 
 ̂ групи, яка почала протест на першому курсі й залу* 

| |  чити їх до спільної праці.
— От так здорово І —експансивно знову закричав 

% Володька, а то ми сидимо й думаємо, що нам уже
коліном дали під,.ч
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— Що за дика Думка і — заперечив гість. — Всяка 
громадська ініціатива ціниться в наші часи на вагу 
золота*.. Сьогодні ввечері засідання Ради й ви по
винні бути присутніми.

Блюменфельд посидів ще кілька хвилин, поставив 
декілька^питань кожному з нас," сказав декілька фраз 
і, залишивши адрес квартирну звідки нас повинні були 
провести на засідання М іжкурсової ради, пішов, стис
нув пій всім руки.

/  Його візит залишив подвійне вражіння. З одної 
сторони було приємно, що ми не були викинуті за 
борт подій, а 'втягуємося в справи, що нас знають і 
шукають. А з другої — ми почували себе так, начебто 
хтось непроханий прийшов і без особливих цере
моній, хоча й без всякої брутальності, обмацав у нас 
кістки й мускули і, зробивши про себе якийсь 
висновок,' пішов нічого не сказавши. Було чомусь 
образливо.

ч - Диви; хлюст патлатий, — промовив Володька 
незадоволенйм, але водночас і не дуже певним голо
сом, без жодної проте; ворож ості.

— Ти такий ошелешений, — уїдливо всміхнувся 
Степан,^,щ о навіть матіріїо не лаєшся.
/,~—- Ач, подумаєш, театр художній, — відповів чвань

ковито Володька й приправив крутим словечком, 
очевидно, щоб не пЬшкодити свою репутацію лай
ливця й лихосЙовця.

Вечірні збори Ради назавжди залишилися в моїй 
пам'яті, як ве^ір величезного й благодійного мораль
ного струсу. Тут вперше в нових московських, сто
личних* університетських умовах я пізнав по справ
жньому міру речей і пізнав своє справжнє місце. Це 
був гіркий корінь істиного самопізнання. За один 
вечір, за декілька коротеньких годин я зрозумів, що 
не Зважаючи на свої двадцять років і солідні вуса на 
верхній губі, не зважаючи на репутацію передовика, 
принесену з собою з свого провінціального кута, 
я всеж на ділі був справжнім безпорадним зеленим
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цуциком, що може тільки стригти вухами на навж 
дійсно поважних людей.

Коли наша трійка йшла на збори, ми ступали вйев* 
нені в своїй значності, у нашій придатності для якоїсь 
великої й важливої справи. Але • перший же дотик 
критичного опиту виявив всю голизну натйої непідго
тованості, брак замислу, брак настанови, перспективи 
й будьякого мотивованого плану дій. Ми, ініціатори 
виступу першокурсників, чне могли навіть до ладу 
сказати, навіщо ми розпочали цей протест, чого ним 
хотіли добитися й що повинно було йти за нашим 
виступом у разі його вдачі, як воно й ‘ виявилося 
насправді. Ми явилися направду представниками не- 
розчленованої стихії, що може потужно рухатися й 
хвилюватися, але не може усвідомити своє хвилюван
ня й визначити русло своїх рухів. З'явилися ми як 
рівні, як сторона. Але після дуже короткого обміну 
фраз, після декількох простих і спокійних запитань, 
поставлених нам, і зніяковіло - плутаних наших відпо
відей всім стало ясно, що ми не майстри і навіть не 
підмайстри в загальній справі," а найсправжнісінькі 
школярі, яких хтось повинні ще вчити' найперших 
азів громадсько-політичної роботи. Треба сказати* 
що зібрані на засіданні товариші поставилися'до нас 
з великою чутливістю й делікатністю. Вони постара
лися послабити штурхан, одержаний намй від рапто
вого усвідомлення своєї непідго гованості до керівної 
роботи. Все це сталося ще д т  ‘офіційного початку 
засідання, і щойно воно почалося най нічого іншого 
не лишалося, як скромненько сісти в. куТочку й слу
хати, що говорять інші. А зібралися, справді для тих 
часів і для того середовища, дуже цікаві люди.

Тут перш за все привертала увагу висока й не 
можна сказати щоб струнка постать студента - грузина1 
Іраклія з вдумливою* зовнішнє ̂ розміреною, але внут- 
рішнє пружною, пружинистою мовою. Він. був ТІЛЬКИ 
на другому курсі, але став уже широко відомий у 
московських колах вищої шкоДи. Особливо він був
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|  знаний як голова загально - студен+ських збірок і мі- 
ткнгів, який мав дивовижну здатність чітко резюму
вали результат довгих дебатів і зводити виступи 
промовців найрізноманітніших течій і відтінків думки 
до кількох таких ясних і виразних формулювань, що 
присутній, авдиторії, яка іноді майже заплутувалася, 
ставало зовсім легко визначити ставлення до обгово
рюваного питання й проголосувати те чи те рішення.

Тут були брати Будріновічі, з яких одного, мо
лодшого Юрія Будріновіча, не зважаючи на те, що 
він трохи заїкався, вважали за одного з найвидатні- 
ших І красномовних ораторів усіх значних студент
ських зборів. Був Алексовський з мавп’ячою рухливою 
жестикуляцією, глузливо - дотепною, завжди полемічно 
насиченою мовою і фізіономією, зловтішно всміхнутого 
диявола, загодя захопленого неминучою поразкою 
свого супротивника в дебатах. Був Загорський, спо
кійний на нарадах і бурхливий на ораторській трибуні; 
він у найважливіших місцях своїх промов завжди 
здіймав обидві руки над головою і чомусь цим жестом 
хвилював аудиторію більше, ніж усією своєю розпале
ною гнівом аргументацією. Сидів похмурий Ш аліт,— 
що репрезентував Раду Об'єднаних Земляцтв, поваж
ний студент двадцяти семи років, з патлатою головою, 
який ніяк йе міг переступити межі, що відокремлю
вала третій курс від четвертого, через надто запо
падливу участь у справах студентських організацій. 
Були й інші менш помітні імена й фігури, але всеж 
нарід досить помітйий. Сидів тут же й Лев Блюмен- 
фельд, що блиснув *у очі своїм пенсне й повітав нашу 
з’яву короткою рекомендацією:

— А ось і колеги - природники з першого курсу, 
-ініціатори всієї катавасії.

Нараду відкрив Будріновіч — старший. Він схарак
теризував стан справ, який утворився протягом деся
ти -пятнадцати днів, що минули після нашої вилазки, 

/в резолюцією протесту на лекції фізики в професора 
Умнова. Справи йшли, з інформації судячи, дуже непо



гано. Вся молодь вищих шкіл Москви, включаючи в де-, 
яких випадках навіть окрем і-гуртки старших класів 
московських Середніх шкіл, підтримала протест проти 
„студентської присяги“, як усі називали тепер підпи
сання першокурсниками зобов'язання не вступати ні 
в які організації і вв'ажати себе „окремими відвіду
вачами“ університетських занять. Але справжній зшЩІ, 
політичний зміст цієї присяги залишався ще суспільно- 
не виявленим. Не виявленим залишався тому й справж
ній, внутрішній, політичний зміст і нашого протесту, 
що перетворився в солідну відсіч студентською масою 
урядовій спробі вдягти намордник на студентів, які 
щойно Влилися в університетські стіни. Не зважаючи 
на широкий розмах руху він все ж таки суттю зоста
вався ще на рівні чисто університетської історії.

— Якщо розглядати всю справу тільки як протест 
проти підписання студентами зобов'язання,-^- говорив 
голова, — то ми мусимо визнати, що студентство здо
було блискучу перемогу. „Присягу“ зірвано. Усі до 
одного, хто підписав її, взяли участь у протесті й тим 
самим анулювали свій підпис’ і знищили всяке прак
тичне значення цього папірця, перетворили його в 
безсилу канцелярську вНтівку. Наша Міжкурсрва рада, 
утворена для проведення протесту, і „Бюлетень про
тесту“, який вона випускає, цілком впоралися з постав
леним завданням і довели його до належного завер
шення. Сьогодні ми повинні -вирішити, що робити 
далі: чи визнати нашу роль за закінчену, розпустйтЙ 
Раду й припинити бюлетень, чи провадити далі роботу? 
В останньому разі ми мусимо обміркувати, які зав
дання нам треба поставити в цій роботі й які ідеї 
покласти в основу, бо в рамках самого тільки про
тесту проти „присяги“ рух студентської маси очевидно 
далі зоставатися не може.

Так формулював предмет обговорёння наш голова. 
До мене перегнувся Володька Й проговорив на вухо: — 
„Ти як гадаєш? Моя думка — раз діло зроблене, нема 
чого далі волинити“.
бо



Мені «його думка вйдалася одночасно І Цілком рв; 
зойиою і цілком безглуздою; , Раз справу зробленої, 
треба іксінчати. Наче й беззаперечно.* Але з другої 
сторони: як можна обтяти, згорнути рух, який за 
всіма ознаками перебуває тільки в самому початку 
свого піднесення? Це мені уявлялося просто необгрун
тованою глупотою. Два ряди думок, які промайнули 
в моїй голові, знайшли негайно відбиток і в виступах, 
що почалися.

Першими заговорили промовці, яких можна "було 
об'єднати загальною назвою „ліквідаторів“. Міркування 
у них з вигляду були начебто дуже поважні. Перше—' 
нам, тобто Міжкурсовій раді, дано цілком визначені 
й цілком обмежені повноваження г доручено провести 
в загально-університетському маштабі протест проти 
„присяги“. Рада це виконала, не тільки в загально - 
університетському маштабі, а навіть у загально - мос
ковському. Її повноваження е цим вичерпані і вона 
повинна поставити крапку.

— Поставити крапку і вкластися спати?-—вкинув 
слово, засовавшись на стільці Алексовський, і всміх
нувся зневажливо.

— Якщо вас, клонить на соя, то й лягайте спати, — 
похмуро огризнувся промовець і додав: — А для тих, 
хто, не/ ледар, знайдеться досить діла й крім постелі.

Алексовський засовався ще дужче:
— Я кажу політично спати, колего, політично... Ви 

мене розумієте надто буквально.
Перерваний у своїй аргументації промовець поди

вився. на нього кілька секунд не зовсім упевнено, 
потім махнув рукою.

Політично спати . .. Ну ц^ ви щось дуже муд- 
ряч е...—і заходився далі розгортати свою думку про 
потребу ліквідувати роботу Міжкурсової ради. Ірак- 
лій, що сидів поруч мене, нагнувся до Алекдовського 
і півголосом сказав:

— Не ляхай їх . . .  Ти бачиш, нарід тут здебільшого 
зрвсім сирий 1 навіть просто зелений. — І він виразно



подивився в наш бік. Це було Не Дуже̂  втіш|р ШшШ 
Але я мужньо проковтнув цю пілюлю, бо тіоч^тя 
об'єктивності було в мені розвинуте досить# СИ/ 
льно.

Після першого процрвця виступив другий,. дрво* 
дячи, що коли б навіть ми й "знашли за потрібне 
йти далі, то одному Московському університетові 
смішно брати на себе всю боротьбу. А що скажуть 
інші міста—невідомо; Скрізь покищо тихо. Та й мос
ковське студентство ледве чи готове на довготривале 
зусилля і в кожному разі повноважень на підготову 
всеросійського виступу нікому не давало. ~

— Мандатик, мандатик потрібний ? * Без повнова
жень з печаткою й штампом пороху не вистачає, — 
знову встряв, засовавшись, Алексовськнй І затих, 
притриманий за лікоть рукою ІракЛЇя.':

Далі виступив третій. Цей взяв" питання широко 
й дуже песимістично:

— Треба дивитися ^дійсності в вічі. Що таке сту
дентський рух, якщо б навіть його вдалося розгой
дати по всій Росії? Це купка інтелігенції в розлогому 
й нерухомому лісі російської косності й рабст̂ а.'Йас 
ніхто не підтримує і не підтримає. Ми можемо прова
дити боротьбу тільки по партизанськи... Окремими 
наскоками, які лише іноді можуть бути і вдалі. Про
тест проти „присяги“ ось приклад такої вдачі. Ми не 
повинні скомпромітувати цю перемогу, втягуючись 
у якусь нову боротьбу, де нас чекає неминуча по
разка. У кожному разі нас на таке продовження ніхт<5 
не уповноважував.' •

Ставало очевидним, що більшість настроюється на 
користь рішення про ліквідацію' дальшої роб,от І 
в цю саме хвилину пішла в наступ друга лінія думки, 
репрезентована в цей момент меншістю зборів. Проте, 
коли ця численно незначна група виступила на нашу
маленьку арену ідейної боротьби, я мимохіть згадав 
закованих у лати рицарів, які важкістю озброєння 
й мистецтвом ударів здобували перемоги вад цілими



полчищами Сарацин. 1 справді, дуже швидко перемога 
опинилася на стороні цієї групи.

Першим заговорив Іраклій, і зразу ж його слова 
перенесли, так би мовити, з площини в простір, давши 
перспективу і назад і вперед від біжучого дня:

—; Товариші, які виступали ту т ,— заговорив він 
трохи гаркаво й роблячи грузинське акцентування на 
деяких складах, — говорили всі так, немов у житті 
університету і взагалі в нашому громадському житті 
події, у-яких ми зараз беремо участь, виникли сами 
собою, без жодного зв'язку з минулим і не мають 
ніякого зв'язку з майбутнім, не чинять впливу на 
нього. Це невірно. Це фальшиво. У громадському житті 
й особливо в громадській боротьбі всі явища є вза
ємно обумовлені й перебувають у причинному зв'язку 
між собою. Щоб правильно розв'язати яке завгодно 
окреме питання, треба вловити цей загальний зв'язок. 
Ми зараз розв'язуємо зовсім окреме питання, з ви
гляду дуже дрібне питання; продовжувати чи не 
продовжувати роботу Міжкурсовій раді? Але ми не 
можемо правильно розв'язати його, а ми, звичайно ж 
хочемо розв'язати його правильно, чи не так, товариші ?..

При цих словах він підніс спущені очі й обвів усіх 
нас запитливим поглядом. Цей погляд настійно питав: 
чи хочемо ми вирішити питання якнебудь чи хочемо 
вирішити його правильно.

Але хто ж із тих, що з'явилися на ці збори з ціл
ковитою свідомістю своєї відповідальності зґодивди б 
допустити можливість розв'язати таке важливе питан
ня хоча б на йоту неправильно. Ми палали бажанням 
розв'язати питання правильно. Цією, маленькою павзою, 
цією маленькою встуіїною фразою й виразистим, за
питливим поглядом, що зупинився на мить на кож* 
йому обличчі, промовець уже всіх нас впіймав на 
гачок, взяв на буксир, заплутав у свої сіті. І прочи
тавши на кожному обличчі потвердження про намір 
ухвалити рішення тільки правильне, Іраклій продов
жував нанизувати вузли своєї ораторської сіті;



— А в такому разі мй повинні запитати себе: 
чому протестували першокурсники? Тому, що уряд 
поставив їм принизливий ультиматум, скажете у ви. 
Але чому уряд поставив цю умову? Хіба він спеціально 
не любить чи боїться іменно нових студентів? Це 
абсурд. Він у свої дії вкладав глибший політичний 
зміст. Це був маневр, маневр, який, правда, не вдався, 
але в разі вдачі він був задуманий як удар по всьому 
визвольному рухові, що черпає свої кадри і ,з рядів 
молоді вищих' шкіл. І ' я к  загін спільної визвольної 
боротьби вся ця шйільна молодь вас і підтримала* 
товариші першокурсники і — повернувся він до нас.

'-— Тому,—-продовжував він, — ми повинні розгля
дати й вимогу підписки від студентів і протест проти 
неї, як епізод в загальному ході визвольної боротьби, 
як одну лише ланку в загальному ланцюгу цієї бо
ротьби, що почалася не вчора і не завтра скінчиться. 
Тому " кожний із нас повинен відповісти собі на, 
запитання, чи маємо ми право обривати ланцюг, ви
пускати з рук його кінець, кінець, який на нинішній 
день доля віддала до наших рук. Я думаю, закінчив 
він,-—що цей ланцюг ми обірвати не можемо й кінець 
його з рук ми не випустимо.

Він сів, хутко озирнув усіх слухачів і спустив очі 
на підлогу^ Я також обвів очима всіх присутніх і про
читав на їхніх, обличчях те саме, що, очевидно, кожний 
з них читав на. моєму обличчі.

»Ну, так, звичайно, — говорила кожна фізіономія,— 
раз справа стоїть так, раз ми, сказати б, опинилися - 
на стику минулих і майбутніх часів боротьби, і від- . 
повідаємо за спадщину, яка попала до наших рук 
від минулого перед майбутнім, то яка ж тут розмова? , 
Звичайно, треба продовжувати справу... тільки кат 
його знає, як от її продовжувати й *щб саме робити 
Далі?“

Але на всі ці запитання знайшлися негайно й від
повіді. Важно було тільки, щоб у принципі було ухва
лено продовжувати розпочату роботу. А за цю ухвалу
$4



явно склався настрій більшості після промови ІраклІя. 
Цей перелам закріпив Другий БуДріновіч, який назвав 
ідейним страхопалохством відмовлення від ініціативи 
тільки тому, що невідомо? чи підтримають Москву 
інші міста. Надто злочинна булз б така тактика зараз, 
коли почувається,-ідо скрізь серед студентства настрій 
активний, а перший же досвід перевірки в Москві 
показав, що настрій цей е однодушно-широкий і легко 
може стати бойовим. Якщо ми спробуємо потягти за 

• собою студентство інших міст і зазнаємо невдачі, це 
буде невдача тільки зовнішня, бо затрачена робота 
марнотне загине. Вона дасть свої наслідки, хоч не так 
швидко, як ми хочемо. Якщо спроба вдасться це буде 
величезна перемога, величезний крок вперед у справі 
збирання сил і об'єднання в загально-російському ма- 
пітабі боротьби, яку веде студентство на протязі вже 
ряду років, але веде розрізнено. Якщо ж ми через 
нашу суб'єктивну нерішучість, через всякі міркування 
інтелігентського розумування — що у вас немає повно
важень,- що риск надто великий і т. ін. і т. ін.— не 
розгорнемо роботи, коли об'єктивно є умови для 

. успіху, то ми вчинимо справжню зраду щодо громад
ської справи й визвольної боротьби. Станови ще зараз 
таке: або риск невдачі або риск зради. Хто з вас, тут 
присутніх, з тих, кому вручила долю питання багато
тисячна маса товаришів -*= студентів захоче взяти на 
себе риск зради? Я певний; щО ніхто не захоче.

Дуже коротко виступив потім Алексовський і по
знущався з тих, хто думає, що для ініціативної гро
мадської праці треба мати мандат, ухвалений загальним 
голосуванням. Якщо б це було можливо, то ми мали 
б уже парламент, але ми маємо не парламентський 
лад, а самодержавний, який тільки має ще бути замі
нений на парламентський у наслідок революційної 
ббротьби. Цими словами, посилено підкресленими, він 
і закінчив.

До того часу я привів трохи до порядку свої 
думкиІ І  почуття і набрався духу для зв'язного ви

ді



ступу. Зрештою зв'язним його можна було назвати 
тільки за внутрішньою' зв'язністю думок. Зовнішньо 
це був досить плутаний І дЪсиТь переривчастий виступ.

Річ у тім, ЩО це був перший в житті мбєму виступ 
громадського характеру. До цього часу не раз дово
дилося читати реферати" в наших гуртках. Аде це 
були абстрактні міркування на якунебудь тему, до 
того ж написані на папері. Попросту кажучи, робота 
мало відрізнялася від писання гімназичних „сочинений". 
Доводилося раніш брати участь у обговоренні Й живим 
словом, але це були наші звичайні сумбурні російські 
юнацькі суперечки, де думка перескакувала з.предмета 
на предмет, і супротивники ганялися один за одним 
в недрах висовуваних аргументів і контраргументів до 
цілковитого забуття первісного предмета суперечки. 
Зовсім інше становище було зараз. Тут треба було 
виявити і свою думку 1 свою1 волю з питання, вису
нутого життям, з питання, де за промовою безпосе
редньо повинна була й¥и якась дія, дё слово було 
вже й ділом.

Висловлюватися доводилося при цьому, враховуючи 
все, що було вже сказано іншими переді мною, тобто 
зразу й охопити все сказане в своєму розумі, оцінити 
його й зважити, визначити своє місіте й своє с/гавлення 
дб всіх рядів думок і дати при цьому щось своє, ще 
не висловлене, бо тільки за цієї умови мій виступ 
не був би порожньою балаканиною й переспівом 
чужих слів і думок, тільки при цьому' він' був би 
виправданий. Цієї хвилини я зазнавав того болісного 
стану нерішучості, коли всередині тебе щось наказово 
штовхає говорити, висловитися, впдйнути на аудиторію 

І і водночас бере острах, що ^сказати так іменно й те 
іменно, що думається/ що почувається потрібним, не 
вдасться, що скажеш його не так як треба. При цьому 

£ в найостаннішу хвилину ^раптом охоплює сумнів—чи

ІЦ  справді має цінність все, щд тй хочеш сказатд чи це 
тільки іЛюзія, тільки самообман, який розвіється з пер
шими ж вимовленими вголос словами твоєї промови.>



Немає, отже, нічого дивного, що слова я попрохав 
здавленим, уриваний від хвилювання голосам, ! одер
жавши його від дещо здивованого голови, захлинувся 
на перших- таки фразах, і краплинки поту проступили 
у мене на лобі перш, ніж я зміг вимовити декілька 
фраз. Але відступати було пізно, і я заговорив.1 Заго
ворив з "цілком несподіваним для самого себе запалом, 
зосередивши свою Промову на запереченні, яке ви- 
' далося мені найстрашнішим: що студентство—ще без- 
-сила купка інтелігенції, прирічена на поразку, бо її 
ніхто не Підтримує. Я не заперечував самий факт. 
Справді студентство самотнє. Та й у ньому самому 
елементом, що бореться, є тільки меншість. А вся 
маса тільки співчуває і час від часу підтримує ви
ступами цю меншість. Але що з цього? Якраз у цій 
нечисленності своїй, у цій самоті, у цій приріч£нності 
ми й мусимо Почерпати свою мужність, свою впер
тість, свою готовість йти до кінця, радуючись пере
могам і не занепадаючи духом при поразках. Чому? 
Тому, що нами повинна керувати велика ідея, основна 
•думка переживаної нами епохи. Це непохитне* пере
конання в історичній приріченості самодержавства, 
усього самодержавного ладу. Чи може хтось мати 
сумнів у тому, що самодержавство пережило себе, 
що воно не має ніякого* коріння в житгі, що воно 
тримається тільки насильством? 4 --

Заперечувати це ніхто не може й не візьметься. 
Самодержавство є прирічене на загибіль, на злам.
А коли так, то завдання людей, що свідомо мислять, 
провадити боротьбу проти нього. Хай зараз народна 
маса мовчить, хай ми самотні, але це зараз. Рано чи 
пізно ці маси заворушаться. Коли вони заворушаться— 
невідомо. Але вони заворушаться, і до того часу наш 
обов'язок^—не випускати з рук прапора боротьби.

Дефектом моєї промови був її одверто й ясно ви
явлений політичний характер. Вона йшла далеко за 
межі університетських подій. Я зразу побачив, що 
чаСТина присутніх від неї і мовчки і словесно віДме-
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~Жу5алШг. ОднйИ, ЙК це швидко з'ясувалося, [ті, ЩО 
відмежувалися,—зараз на Цій стадії обговореная пи
тання становили вже меншість присутніх. Тим іо  вне
сення ' гострої ПОЛІТИЧНОЇ ноти було й цінністю моТо 
виступу, бо він дав змогу розмежуватися більшості 
й меншості за цілком ясною й гострою ознакою: за 
продовження й посилення, чи за ' послаблення й при
пинення розпочатої боротьби. Коли дрсить яснО по
значилося, що основна частина Міжкурсової ради 
стоїть за продовження роботи й до того ж у такому 
її освітленні, "Яке визначилося в другій частині Ж сь, 
дання, записався нарешті для виступу й Блюменфельд. 
Він попрохав слова тільки для „маленької фактичної 
довідки“; як він скромно висловився» Довідка ця ви
лилася приблизно в таке;

І колега Савельєв, який говорив проти продов
ження й поширення роботи, і Останній колега з“'ІІів^' 
нічного Кавказу, який так рішуче' вИСТупав'за її про
довження, обидва виходили з 'того, що Студентство^ 
і його активна, що бореться, частина, є цілком самотні. 
Цей засновой п'есимкГтичний і тому не вірний. Я є тут 
представник студентської групи московської соцїал-” 
демократичної організації. Від імени цієї організації 
я ;уповноважений заявити, що наша партія працює 
над утворенням зв'язку між ' революційним рухом ро
бітничих мас і революційною інтелігенцією.

Ми не самотні. До нас уже підходять масові" ре
зерви. Хто вміє слухати, той може чути важкий' крок 
пролетарських батальйонів, що наближаються. Отже смР7 
ліш, товариші, вперед: До роботи — не покладати рук!.

Вбори кінчалися: переважною більшістю : ухвалено 
було роботу продовжувати. Серед, небагатьох, що 
голосували проти, були два мої товариші по протесту 
проти присяги—і сіроокий задира Володька і кароокий 
безбожник Степан. Перший без жодних мотивів 
з явним відчуженням у очах' підняв руку й спустив 
її, як людина, яка заздалегідь знає, що вона повинна 
зостатися в меншості й не шкодує про це. Степан,
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навпаки; попродав слова у  мотивах голосування й 
пояснив, що він вважає "за потрГбн^ і Продовження, 
І поширення* І поґлиблення роботи, але тим, що" збори 
висловилися проти включення до своє! програми бо
ротьбу а релігійними забобонами, то він вважає, що 
де позицій компрбмісна, опортуністична, оТЖб на знак 
протесту^ він голосував проти.
- — Стйсліш. кажучи,-* прокричав АлекСовський,— 

ви з нами чи прОТи нас? -
— Звичайно з Вами,—закричав і собі ОгеЙану-т-як 

ви смієте думати інакше?..
ВСІ розреготалися.
СгіШіж' ігрисутніХ на цьому Зібранні майже двад

цяти чоловік обрано проводити дальшу роботу таємним 
голосуванням — поданням записок -^ п ‘ять чоловік „з 
ЩавОм ко б птації||Щ

Додержуючи конспірації, прізвищ обраних не ого
лошували. Голова один прочитував записки, підрахо
вував голоси й знав результати. Всі інші могли тільки 
здогадуватися, хто пройшов до щойно обраного сту
дентського центру. Доки волова підраховував, роз
гортаючи записки, бубонячи про себе й записуючи 
результат на папери?, всі інші терпляче чекали випов
нюючи-новими клубамИ'диму й так уже накурену до 
сизоґо Туману .кімнату. Розмовляли півголосом гурточ
ками й позирали на годинника. Була вже-друга го
дина нбчі.

— Вибори‘ відбулися,—проголосив нарешті голова,
гладячи; рукою купку акуратно складених виборчих 
записок. .... ШяШШ

— Обрано п'ять чоловік, які одержали законну 
більшість.. .

— Чи довіряють збори моєму підрахункові?
— Довіряємо, не затягай, ти у нас хлопець надій

ний,—відповіли вперебій голоси.
Голова згріб купку записок в долоню, підсунув до 

себе попільничку й вийняв коробочку сірників.
.1— Ніхто не заперечує правильність виборів?



Гаразд, гаразд. . . Спалюй, щоб сліду не' лиши
лося,—підштовхував його десяток голосів.

Додержуючись цієї вказівки Й виконуючи свій 
власний попередній намір, голова перерахував вголос 
записки; число їх точно відповідало числу присутніх, ■ 
Потім він Старанно спалив записки над попільничкою 
попіл перемішав і перетер на порошок, порошок ви-»

* кинув через кватирку за вікно й оголосив засідання 
закритим. Тепер було ясно, що новообраний склад не 
міг бути випадково викритим або виказаним, а міг ви
явитися тільки через свідому видачу. Видати прізвища і  
міг тільки голова, або один Із самих п'яти обраних. 
Спрйва' здавалася законспірованою дуже добре й новий 
центр Від жандармів і шпиків заброньований мідно.

У ЩЙ пебноСті, а також у спокійній свідомості, що 
вибори пі в якому разі мене стосуватися не могли, 
я взявся за кйшкет. Один з Будріновічів подав мені

* знак залишитися. = .
Коли остання групка товаришів, що відходили, 

товплячись у передпокої розбирала калоші, я затри
мався в кімнаті, де відбувалися^збори.
В “  Майте на увазі, ви обрані до складу п'ятірки...

— Я?! — скрикнув я мимохить, відступивши трохи 
із здивування,—не може бутиі;

Будринович кивнув,,головою.
Подія здавалася мені такою ж неймовірною, як 

коли б мене повідомили, що я обраний "Січовим ота
маном на Запоріжжі.

— Так, колего, ви обрані,—потвердив другий Буд- 
ріновіч і додаві.

—- А коли б вас і не обрали, то ми б вас все одно „ 
кооптували... У вас є ініціатива, темперамент і каза
нок не погано варйть... Завтра приходьте,,— він сказав 
мені адрес. г

Так грворцтиміг тільки повноправний ^лен п'ятір- ч 
ки, 1 сповіщений факт,.доводилося прийняти, не зва
жаючи на всю його неймовірність. Ошелешений, але 
й Градісно окрилений, я вибіг на вулицю доганяти
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в осінньому лёгкому ту&йні двоз£ своїх однокурсників. 
Вони відійшли недалеко. Я швидко наздогнав їх і вже 
розкрив був рота, щоб гаркнути несподівану й приємну 
новину, але тієї ж хвилини схаменувся, згадавши, що 
прізвища обраних І найбільший секреі*. Це була важка 
хвийина. І новийга становища і здибування, яке ще не 
прийшло, .розпирали мене, але обов'язок конспірації 
вдягав невблаганний намордник мовчанки на гбтові 
розголосити сенсацію вуста.

— А... а... — розкрив я рот, зцхекавшись і від 
швидкої ходи і від хвилювання, і раптом знайшов 
в'йхід своїй потребі вибухнути у вигуках.

— А ти якого чорта голосував проти?— накинувся 
я на Володьку. р

— Так, таю, колего, поясніть,— підтримав Степан.
— Адже й ви також голосували проти,/‘—ухильно 

відповів йому запитуваний.
* — Я також голосував проти, правда, але у мене 

були мотиви і я їх пояснив,— не вгавав безбожник.
— Ну й у мейе е свої мотиви, — стримано заявив 

Володька.
-— Які ж це мЬ'тиви ? — настійно спитав і я.
Володимир Помовчав, наче скупчуючи Думки. -
— Ось що, хлорці, — нареійїі зважився він пояс

нити свій вчинок, — те що я вам скажу, вам не спо
добається. І це шкода, бо ви хлорці хороші й розхо
дитися з вами мені неприємно... Та нічого не вдієш... 
Наше становище надто різне,

— ОІ О!..—протяг атеісТ Степан настороженим то
ном і примусив мене також насторожитися й приди
витися пильній! зв* жовтого світла пОдибаного якраз 
ліхтаря до обличчя вашого третвого супутника.

Обличчя його було похмуре Й уперто - рішуче.
— Так от що, — продовжував після павзи, струс

нувши головою, Володька. —Все це діло, вся ця ви
тівка не до вподоби мені.

— Що ж саме Тобі не до вподоби?— обережно, наче 
боячись напоротися на сховане лезо кинджала, спитав я.
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— Не до вподоби мені вся ця ваша політика.
— Хм . . .  — хмикнув Степан, — тюрми злякався, 

„паряг‘. . .
— Не в тюрмі справа,*—досадливо відмахнувся 

Володька, — хоч і в тюрму здря лізти також безглуздя. 
Річ у тім, Що ви забираєтесь занадто далеко.' Адже 
це не більш, не менш як „геть царя“, якщо судити 
з ваших промов.
----- Ну так, звичайно.. .  нарешті ти зрозумів! —за

кричали ми обидва, — що ти тут поганого бачйш?^
—- А погане те, що не за цим я сюди приїхав. 

Я приїхав до університету-ж кінець-кінцем,-щоб вчи
тися. .. я хазяїн, і я повинен працювати. Мені в моєму, 
ділі потрібне знання, потрібна наука. Без неї немає 
ходу, немає розгону, немає широкої постанови справи. 
А в мене плани широкі.

— От тобі на, — розчаровано протяг Степан,— 
коли таке діло, то навіщо ж ти до протесту нашого 
Вплутався, Володимире.

Вперше він назвав його замість Володьки Володи
миром, і я відчув, що це зроблено дуже .до речі.

— Це діло зовсім інше, — досадливо й швидко від
повів Володимир?

— Я приїжджаю до університету з наймирніщими 
намірами, а мені раптом пхають підписувати примусо
вим порядком йолопського й обурливого папірця. 
Я не червяк,* не плазун. У мене є ґідністк. Є само
любство. Я протестую, чорт забери, і закликаю до 
протесту й Інших. У цих межах я ладен іти й на який 
завгодно риск, хоч і в тюрму. Але тільки в цих ме-.. 
жах. Далі — у мої ррзрахунки ве входить, далі — мені 
не по дорозі...

— Що значить — не по дорозі ? — спитав я вже від
чуженим і майже цілком холодним тоном.

— А ось що, — відповів Володимир і раптом за
палився.

— Ось, скажімо, настане літо. Якщо справи підуть 
так, яю ви там намудрили нз цьому засіданні, де Ьу-
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дете ви, коли наСтаие літо ? {Де будете вй і всі, Хто 
матиме глупоту або необережність піти за вами ?

— Де будемо? — перепитав я й безпечно свиснув 
на відповідь.

— Далеко будемо, — ПОЯСНИВ мій свист Степан,— 
або за граточкою, або в широких сибірських просто
рах ... ну, то що за журба ?

Володимир мовчки оглянув нас обох псгчережно, 
від голови до п'ят, наче вперше знайомлячись.

— Що за-журба?.. — пробубонів він.
— Ви пробачте мені, хлопці, я не хочу вас обра

зити, але вам справді немає ніякої журби тому, що 
ви просто.. .  голодранці, перекотиполе.

— А ти? — добродушно й без жодної образи від-" 
казав Степан. — Адже тебе також чорти не візьмуть, 
якщо ти посидиш у тюрмі. . .  Маєтків твоїх не відбе
руть, не конфіскують...

Володимир зупинився й обурено сплеснув руками.
• — Та літо ж бо,: літо! Ви розумієте, що Для мене 

значить літо? У мене три тисячі десятин посіву. Куди 
не глянь, як оком скинути, колоситься жито, спіє 
пшениця, зеленіють трави. Тут косовиця, там жнива, 
там молотьба.. .  Сотні робітників, всіх нагодуй, за 
всіми й за всім додивись... мушу працювати все 
літо як скажений, щоб хліб був зжатий, змолочений 
і звезений у комори, щоб його через ліннощі, через 
недбальство й недогляд не* згноїли в полі нестаранні 
люди. . .  Ви городяни...  ви уминаєте хліб і не знаєте 
скільки зусиль, скільки .безперервної праці, клопоту 
й безнастанної уваги, скільки боротьби з погодою 
й непогодою треба відбути нам, землеробам, хазяям, 
щоб нагодувати вас, міських дармоїдів, хлібом. А тіль
ки загався ми — немає хліба в коморах для вас і де
сятки тисяч збитків для нас. Уся річна робота — на 
марне. А ви кажете, чорти мене не візьмуть, якщо 
я просиджу літо в тюрмі і — вже не говорив, а кричав 
на всю вулицю наш хлібороб. — Чорти мене не візь
муть, але я мушу бути* влітку не в тюрмі, а на полі,
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розумієте ви, у полі на роботі, чорт вас забери й мене 
разом з вами, якщо опинюся також у тюрмі!..—Він зу
пинився й видимо уявляв " собі всю картину літніх 
жнив без своєї участі.

— Добрий господар, — з,гіркою й злісною іронією 
додав він знову тоном нижче, але аж ніяк не спокій
ніше. — Хліб спіє, поля роботи просять, а він, бачте, 
у тюрмі по’сиджує, за ідеї страждає..’: політикою за
ймається... Та в такого господаря справді не гріх увесь 
маєток відібрати і в добрі руки віддати!

Він примовк, Примовкли й ' ми, спантеличені цим 
вибухом пафосу обуреного господарського й госпо
дар нот о світогляду.

— І потім, — заговорив знову Володимир 
ваючи, очевидно, потребу диговорити ..все Д° кінця, ж? 
ось це ще, оте, що говорив цей патла*тий'ту*сак, со
ціал-демократ, чи як він там себе ймейує.'З цим мені 
не по дорозі й поготів. Ці жарти з огнем, з робітни
ками, з фабриками й заводами мені зовсій не до душі. 
Сьогодні почнеться на заводах, а завтра перекинеться 
в степи, на поля... До мужиків. А ви знаєте, що' зна
чить розбудити звіря в селянині ? .. Ого, ‘ц& така по
жежа !.. Я то їх знаю з дитинства, добре знаю, краще 
знаю ніж вони мене й краще ніж ви’й ваш волосатий 
соціал-демократ знає своїх робітників. Я ще не збо
жеволів, щоб рубати сук; на якому сиджу.

Він замовк, мовчали-й^ми 3 /Степаном. Мовчки пі
дійшли до чергового перехрестя ,й усі наче змовив
шись, зупинилися. Ясно було, що все сказано й що 
нам "справді не по дорозі. Навіть до вулиці йти ра
зом далі було якось недоречно, противно розумові й по
чуттю. Ми зупинилися, розуміючи, що це зупинка пе
ред розставанням і при тому остаточним.

—- Ну що ж, — сказав після короткої напруженої 
миті Степан, — прбщай, Володимире. Ти маєш рацію, 
нам з тобою не по дорозі.

— Прощайте, — відповів Володимир і додав раптом 
злагоднілйм, і  нотками ніжності, голосом: — Ех, хо-
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роші: ви хлопці. Жалко’ мені вас* пропадете зд ря . 
Надто велику брилу зрухнути хочете...  задавить. . .

— Не твоя журба, — відповів Степан,— ти вже 
знай про хліб свій клопочись. А решта — наша турбота. 
У кожного свій шлях.

Пом'явшись нерішуче, МИ ВКЛОНИЛИСЯ ЯКИМСЬ Д И В 
НИМ нетовариським. уклоном і звернули в різні боки. 
Через хвилину за нами почулися швидкі кроки. Це 
були кроки Володимира.

— Ось що, друзі, . .  Коли Сидітимете в тюрмі, а вам 
Л не минути..1 дайте якось знати. -Я вишлю грошей 
тІЩсрафом. Гроші і в тюрмі потрібні будуть. Ми ж

"не вороги, нам тільки не по дорозі.
--Ні, Володимире, спасибі. Але ми вороги. Якщо 

не зараз, то завтра, не завтра, то через рік, через два, 
через три будемо ворогами. Ми за пожежу. Ми бу
демо її роздмухувати, а ти гасити. Значить боротьба, 
значить вороги. .

Володимир Журно подивився на нас* Потім рвучко 
підніс голову і, блиснувши веселим сірим оком про
мови в скорогов орною, лайну в ши сь матірно:

"  Ну, о т . . . Це коли ще буде. А покищо ви запам'я
тайте мій адресок, він короткий: хуТІр Аущец на Кубані.
У разі чого^ільки  черкніть. А вже я Постараюсь.

Він схопив несподівано наші руки, міцно струснув 
і пішов назад. •.

Ми пройшли.далі мовчки з півхвилини, почуваючи, 
що близькість між нами двома за цей вечір просуну
лася на сім міль уперед.

Блюмєнфельд навчає
Ранок був пізній і похмурий, коли я прокинувся. 

Але на душі в мене було зовсім не похмуро. У ногах 
на моєму ліжку сидів Блюмєнфельд, поглядаючи на 
мене дружньо й насмішкувато через пенсне.

— „Проснувся, брат“, —-привітав він мене Пушкін- 
ським віршем, перегнувшись усім корпусом до мене, 
струснув мою руку.
3. Історія одного студента І5



— От уже ніяк не .спрдівавеа побачити вас тут 
і зараз.

— Ну підводься, натягай штани іНнщуамуніцію, — 
відповів гїстЬ) переходячи на ти.—Підводься, будемо 
розмовляти, . .  ось і чайок ваш до речі настоявся.

Я глянув на годинника Й заметушився: одинадцята 
година.. .  а моя лекція біології.. . який уже там чай.

— Не метушись!.— зупинив,мене спокійно Степан, 
що порався, як справжня хазяйка, коло самовИра.— 
Все одно спізнився. Приходити о третій годині додому 
й акуратно відвідувати ранкові -лекції—'цей номер, 
рідко кому вдається.

Вмившись, я сів да стіл разом із гостями. Самовар, 
як звичайно, шипів і сопів за своєю інтимною, що до 
розмови нахиляла, звичною, цар.з відкритого клапани 
вився клубами округ чайника, що стояв на комфорці, 
і за столом було.затишно, невимушено й весело.- :;

— Ну от, — сказав Блюменфельд, відсовуючи щклян- 
ку й наче закінчуючи цим період теревенів і жартів 
про погоду, про професорів, про „Чайку“ в худож
ньому театрі. — Ти вчора на зборах добре говорив,— 
перемінив він зразу тему й тон, — тільки ТхнеГвід тебе 
якимсь таким душком... народницьким чи що, або 
інтелігентським. . .  Не гаразд -провадити громадську 
й політичну роботу з таким переконанням у своїй відір
ваності, самотності й приріченості, яким була просяк
нута твоя промова. — Він зупинився вичікувально.

Я не відповідав, з цікавістю розглядаючи цей но
вий для мене тип молодої людини, мого, однолітка, 
що тримається з такою впевненістю в сйоїй перевазі, 
у своїй більшій стійкості, ніж більшість довколішніх 
Його однолітків. Цю перевагу з досадою, але водно
час і з очевидністю, відчував і я. У чому секрет цієї 
переваги ? Аджеж не розумніший від мене цей хлоп
чина з довгим волоссям, що спадає на вуха? Ні, не 
розумніший, це для мене цілком очевидно. І все ж ...

— Слухай, Лев, — не витримав я і заговорив, по
вівши розмову в запитливо наступовому тоні,— звідки
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у тебе* цей алломб, таке,- чорт забери, я не "скажу 
чванство, ні, але таке почуттй вищості над співроз
мовником?

— Ну, наприклад? —■ насмішкувато ліддратувзв 
мене Блюменфельд.
* . Степан спіхом розсунув посуд біля себе, зліг лік
тями на стіл* підпер, .підборіддя кулаками і вп'явся 
у нас очима з таким живим і гострим інтересом, ціби- 
йому пообіцяно найгарячігігйй диспут на антирелігійні 
теми. „Питання, поставлене мною, очевидно і його ці
кавило надзвичайно, ! я, гючер лаючи в його інтересі 
й увазі підтримку, вів далі свій наступ.

— Наприклад?.. Ну та ось, хоча б взяти тебе 
й мене. Ми і Тобою, однолітки, обидва на першому 
курсі...
■ — Вношу поправку,— поспішно перебив Блюмен-' 
фелвд,.— я хоч і на першому курсі, але вже другий рік 
в університеті, таасмовити, старий студент... був при
родником, став юристом...  якраз навпаки тому, що 
в тебе... але це ке- важно .^продовжуй, продовжуй.

Так ось, чому ти вважаєш за можливе прихо
дити до мене і так звисока, поплескуючи по плечу, 
розводитися про те,.-що. ось, мовляв, говорив ти не 
погано, та от та к то і те то... Т рим а ти такий повчаль
ний тон?..

Я трохи згустив фарби, але в даному разі це було 
тактично не шкідливо й навіть неминуче. Блюмен
фельд і собі взяв цю усугубдену характеристику не 
заперечуючи її, наче так справа іменно й була й по
винна була бути. Замість ... того, щоб заперечувати, 
виправдуватися і зм'ягчати, він раптом заявив не
вимушено :

— Чому повчальний тон? Та тому, іцо вчити тебе 
треба. Треба тебе вчити чи не треба?-у спитав він 
прямо і цілком не зважаючи на, те, що я з цього при
воду думаю і не чекаючи, що на це скажу, протяг 
переконано, ~  тре * є - е - ба вчити, без жодного сумніву 
треба!
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— Та чому ж ти повинен мене вчити?!— розлю
чено закричав я,

Степан засовавсь на стільці, скуйовдив швидко во
лосся на голові і всім своїм виглядом підкріпив це 
моє гостре й обурене запитання.

— П - ф - а - а . . . —  зневажливо фукнув Лев Б люмен- 
фельд, — питання самолюбства. . .  Та хтонебудь му
сить тебе вчити. , .  Ну, от сталося так, що я повинен 
це завдання виконати.

Я стукнув кулаком по столу й знову закричав, по
лишивши Степанові підіймати ложку, яка з брязком 
впала при цьому із стола.

— Та чому якраз ти? Чим ти кращий від мене?
Що ти — розумніший, вченіший? . • *

— Чому, чому*..—передражнив мене Лев і перетнув* 
шись через стіл, підніс палець свій під самий мій ніс.
V ^  Тому, що ти ще село. Зрозумів ? Село, провінція.; 

Таких, як ти в казармі сірими назввають, та й у нас \ 
також. А сірячки насамперед муштру мусять,про йти.

Непохитна впевненість цієї людини і розлютову
вала і обеззброювала.

—  А ти значить фельдфебелем себе уявляєш?
— Ну так, фельдфебелем, — спокійно . відповідав 

. Блюменфельд. — Для таких, як ти, я фельдфебель 1.
— Доведи!, чорт тебе забери!
— І доведу! — закричав ЛСв, що також раптом роз

палився,—того й прийшов, якщо, хочеш знати! '
— Ну! — стукав я знову кулаком, вичікувально 

1 з викликом дивлячись під брязчання посуду на 
свого такого незвичайного гостя й співрозмовника.

Він перевів дух.
— Відповідай: Пісарева, Добролюбова, Шелгунова 

читав ? — проговорив він скороговіркою.
— Ха-ха -ха, — зайшовся я переможно.,— Теж по-

І спитав! Ще в п'ятому класі читав.
— Міртова, Міхайловського читав ? — не бентежа

чись моїм сміхом і 'з  тією самою скороговіркою пре
до і жувдв Блюменфельд,
бв
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— Читав.
Щ Вольтова чи'тав?|
— (Читав, — відповідав я з чимрйіГ' мТциііпою ’певні

стю своєї перемоги.
— Що таке марксизм і народництво,. знаеш? чув?
— Знаю, чув.

ЩЩЩ „Кз-пі-тал* Маркса читав? —якось викрутив
шись, але віцм’нним голосом поставив нове запитання 
Блюменфельд і з в иглядом полководця, який останнього 
й _рішучого‘"моменту випустив на ворога кінноту із 
ШсШШ.

Я йШУ§ корчі. „Капітал* Маркса . . .  Три грубезні 
томи... Я бачив їх на полицях деяких дуже розумних 
1 солідних інтелігентів у нашому місті—у передових 
адвокатів, лікарів, у статистиків, що служили в місь
кій управі, у деяких інженерів, архітекторів і агроно
мів. Всі вони називали^ себе легальними марксистами, 
розтлумачували намг юнакам, дещо з марксизму й 
дружно запевняли, що до. читання Маркса нічого й 
думати братися, якщо попередньо не простудіювати 
курс політичної економії, що був до сили тільки уні
верситетському рівневі розвитку. Тут, при цьому за
питанні я осікся.

— А ти читав?-—грубо перевів я розмову з себе 
на нього.

— Я то читав. Я перший Том двічі простудіював. 
Вперше у  восьмому класі гімназії в марксистському 
гуртку, а вдруге тут, на першому курсі самостійно. 
А зараз ось уже третій том закінчую, з олівцем у ру
ках, з конспектом. . .  Я то читав і читаю, а ти от так 
не читав. Я в.цьому певний...

Це був тяжкий удар, бо твердження цілком від
повідало істині. Я почував себе як боксер, який у 
розпалі сутички одержав перший Справжній і рішучий 
удар від супротивника і захитався під його тягарем.

— Чому ти такий певний, що я Маркса не читав? 
Може я його також студіював.. . — спробував я відно
вити рівновагу в спірці ухильним маневром.
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— Брешеш, брат, не читав, — невблаганно тіснив 
мене партнер, — з очей бачу, що не читав.

— Ха 1 — вимушено розсміявся я І звернувся за 
підтримкою до Степана.

— Дивись, який відгадник, читець у душах люд
ських! Він з очей пізнає—вивчав ти якунебудь книжку 
чи не вивчав.

— „Капітал“ Маркса, це не яканебудь книжка,—
навчально відповів Лев Блюменфельд. — А що ти 
його не вивчав, то я ше вчора переконався на з'асі- * 
данні. З очей це я зараз побачив, що ти крутиш, не |  
відповідаєш прямо. Але не в тому справа. Я продов
жую екзамен. Отже, перше: Марксового „Капіталу“ 
ти значить не нюхав. .

Продовжуй, продовжуй,— повторив я, мовчки 
признаючи цей перший його висновок.

— Ну, а Комуністичний Маніфест ти бачив?
— Який Комуністичний Маніфест? Ні, не бачив,— 

чесно і прямо признався я цього разу.
— А ось цей самийг—Мій гість витяг з. бокової' 

кишені замурзану пом’яту товстеньку брошурку в 
червоно-рожевій напівобідраній обкладинці. Книжечка 
нагадувала з вигляду Ситінські видання для народу, 
тільки була трохи товща.

— Ось цей самий маніфест,— сказав Блюменфельд, 
постукав пом'ятою книжкою по Столу й сунув її в 
мій бік.

— Ти його не читав,—продовжував він.—Я, брат, 
такий був певний цього, що навмисне захопив його для 
тебе, і навіть спеціально прийшов сюди для того, щоб 
тобі його дати.

Я взяв книжечку в руки. На ній вперше в яситті 
я побачив надруковані невеликими літерами в пра
вому куті незабутні слова: „Пролетарі всіх країн, єд
найтеся!“ Я прочитав їх про себе й задумався на 
мить. Якісь невиразні зазивні голоси прозвучали в ду
ші, якісь зворухнулися могутні асоціації, обрії, щ0 
блискавично відкрилися й закрилися, промайнули,
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спалахнувши зорею. Ці чотири слова містили в собі 
щось цілком нове, важко охоплюване, прйтягливе її 
велике, величезне. Чотири простенькі слова. Я знову 
прочитав їх ще раз, але вже вголос.

— Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
— О -о -о !  — закричав раптом Степан і скочив з 

місця.
Було очевидно, що й для нього слова ці були 

нові, прозвучали музикою ще не чуваною. Він під
біг до мене, вхопив рукою книжку, і ставши щільно 
пй1Ч - о - пліч, посхилявши близько голови й не випу
скаючи книжки з рук, ми продовжували роздивля
тися її обкладинку. На ній стояло: „К. Маркс и 
Ф. Энгельс, Коммунистический Манифест. Издание 
Женевской социал-демократической группы“.

Я швидко перегорнув титульну сторінку, щоб по
глянути на те місце, де на всіх відомих мені книгах 
стояв завжди чотирикутний штамп з надрукованими 
в ньому Словами .Дозволено цензурой“.

Цього чотирикутника я не знайшов. Замість нього 
стояли дивно, але з якимсь настирливим викликом 
два коротенькі рядки „Напечатано в вольной русской 
типографии в 'Лондоне".

— Так це також Карла Маркса?— Спитав я, підно
сячи очі від брошури на Блюменфельда.

— Ну, так, Карла Маркса. Це для тебе новинка? 
Я так і знав.

— Нецензурна книжка?
— Дурень,— відповів Блюменфельд,— нецензурна 

тільки лайка буває, з книжки — безцензурні абож по
просту нелегальні... Так, це нелегальщина. І ось це 
також ... Звичайно, і цього ти ще це бачив?—Він ді
став з тієї ж бокової кишені щільно складений ша- 
рубкий аркуш тонкого цигаркового па перу, густо ви
повнений друкарським шрифтом, і розгорнув верхню 
частину першої сторінки перед моїми очима. Це був 
один із перших нумерів женевської „Искры*, яка 
щойно почала зрідка надходити зза кордону й була



ще мало кому відома навіть у Москві, а тим паче в 
усій іншій провінціальній Росії.

— Ьідкинь амбіцію й займися лишень усім цим 
якнайстараніїіше,—менторськи продовжував мій гість,— |  
це тобі буде дуже корисно, і навіть необхідно.

— І що ж це нам дасть?— спитав Степан, видимої 
прикидаючи, чи не може він тут одержати якенебудь] 
підкріплення для своєї війни з богами.

— Це дасть вам, друзі мої, те, чого у вас немає: | 
силу орієнтування в поточних подіях, ясність пер-1 
спективи, чіткість у діях, бадьорість у роботі і впев
неність у безперечній перемозі.

— І це все є в тебе?— перепитав я.
— Так, це все є в мене. А в тебе цього немає. 

Твоя вчорашня промова суттю була цілком безнадій
но-песимістична. Це песимізм незнання, безнадійність 
неуцтва. Коли б ти читав і вивчав усі ці речі, ти 
став би марксистом. А марксист ніколи не міг би по
будувати своєї промови так, як ти її будував. З твоїх 
слів, а не з твоїх очей, я переконався, що з Марксом 
і з марксизмом, живим, не книжко-інтелігентським, а 
справжнім марксизмом ти незнайомий.

— Де ж він, цей „не книжнии% „живий марксизм“?— 
запитав я, згадуючи своїх марксистів: лікарів, при
сяжних повірених, архітекторів, статистиків, з їхніми 
великими шафами в інтелігентських квартирах та 
товстими книжками на засклених полицях цих шаф.

— Та тут же він, у тебе він у руках,-—відповів 
Блюменфельд, киваючи на нумер „Искры".— А нитки 
його ведуть туди,— він показав пальцем у землю,— у 
підпілля. Ходи ж цього підпілля ведуть на передмістя, 
на фабрики й заводи. Там і зростає живий, справжній 
марксизм, невидимий покищо на поверхні, але в май
бутньому могутній рушій історичних подій і наших 
російських і світових.

Він натяг студентський кашкет на саму потилицю 
своєї волосатої голови, що нагадувала шевелюру яко
гось вільного художника з артистичної богеми, струс-
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ну в нам, що сами достатньою мірою зазнали струсу, 
пояережно руки й поволі зійшов по сходах.

— Чортяка б Його за завила,- сказав Степан, за
чинивши двері й вернувшись разом зі мною до кім
нати.

— У ньому таки почувається якась особлива міц
ність. Невже він черпає її з цієї книжечки?—кивнув 
він на маніфест*—Тоді з сили своєї це просто нове єван
геліє.

— А ось побачимо,— відповів я, забираючись на 
канапу і вмощуючись читати.

Степан підсунув стільця й прилагодйвся слухати. 
Я почав коротку й могутню прелюдію —Марксову пе
редмову до Комуністичного Маніфесту.

— „Примара бродить по Європі. Це примара кому
нізму“,— прогримів грізним попередженням усім бага
тим і владущим останній акорд цієї прелюдії, вигово
рений моїми вустами.

Дата —1847 рік. П'ятдесят п'ять років до того мо
менту, як книжка потрапила до нас у руки. Скільки 
вуст вимовили ці слова до мене, скільки вимовляє їх 
в один час зі мною? Скільки тисяч і мільйонів вимов
лять їх ще після мене?

Ми задумалися перед тим, як перегорнути сторін
ку й почати дальше читання.

— Знаєш,— сказав Степан,— я силкуюся уявити собі 
цю „примару комунізму“.

— Ну й що ж, на що вона схожа ?
— Та нічого не виходить. Все ввижається мені наш 

патлатий Льока із студентським кашкетом на поти
лиці Й кишенями понапиханими нелегальщиною.

Я розсміявся, і, урвавши сміх, додав серйозно:
— Ну що ж, може це й є якнайсправжШшё втілення 

цієї »примари*, сказати б, російська одміна матеріалі
зованої примари комунізму, що бродить по Москві, 
замість Європи.

Сторінка перегорнулася і ми заглибилися в мані
фест. Просиділи з ним довго, до самого вечора.
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Що хвилювало студентів

Ввечері булй збори центру-, обраного напередодні, 
що до його складу увійшов І я. Це був безперечний 
центр, але чого, якої сфери, якої периферії? Як Його 
називати? Все це. треба було ще визначити, все зале
жало від того, як ми сами собі накреслимо шлях і і* 
завдання. А покищо ми являли, висловлюючись Кан- г 
товою мовою, тільки деяку „категорію**, щось ніби як 
простір і час, „категорію“, яку дійсність повинна була і 
виповнити емпіричним ЗМІСТОМ.

Тому перш за все ми зайнялися самовизначенням, і  
що виявилося в" дебатах про Фе, як нам далі назива,-. ! 
тйся. Міжкурсова рада, покликана до короткого жит*-| 
тя для спеціальної, мети — провести протест в універ- , 
ситеті проти „присяги“-, уже стала вчорашнім днем.

Вона вмерла, давши життя нашій п'ятірці, як орга- |  
нізаційному центру дальшої роботи. Тому ми й на
звали тепер себе скромно: Організаційний комітет об‘- 
єднання прогресивних сил російського студентства,— | 
бо ще На вчорашніх зборах було твердо встановлено, ^ 
що ми повинні підхопити нитку минулої боротьби й 
не дати їй урватися. Звичайно, слово — прогресивний 
було досить туманне Й розтяжне. Але всі ми розуміли, 
що треба дати іменно максимально - гнучку ю болонку, . 
щоб надто рано не віджахнути надто „сирих?, „зеле- с 
них“, гих, що „не визначилися“— усіх тих, у кого-на
стрій опозиційний до наявних порядків був, але хто . 
ще не зробив усіх висновків з цього свого настрою. 
Одно слово, скромна, некричуща назва була актом 
тактичної доцільності. Отже, новий- центр одержав 4 
пристойну вивіску, дух зодягаючи деяким чином, у 
плоть. Але він не повинен був зоставатися німим. 
Йому потрібний був голос. Цим голосом став зрефор
мований „Бюлетень Протесту “. Зреформувати також 
виявлялося перш за все в перейменуванні. „Бюлетень ■ 
Протесту“ перетворився в „Бюлетень Боротьби“. Він 
мав виходити відімени нашого Організаційного комітету 1
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і почати своє життя гіовідомЛегіням про те, що „Бюле
тень Протесту“ наказав довго жити, залишивши після 
себе спадкоємця й продовжиика.

Набувши голос Організаційний комітет повинен 
був і заговорити виразно. Звідси опрацювання про
грами. Її складано швидко й природно, тут таки ж на 
засіданні, без виділення жодних комісій* Насамперед 
треба було зберегти наступницький зв'язок з обста
винами, що були в цьому році вихідною точкою руху 
в .Московському університеті»,тобто з протестом проти 
„присяги“. І тим, що вимагати її спокійно продовжу
вали й далі, не зважаючи на всі ухвалені резолюції 
протесту, то вона й була прекрасною основою для 
дальшого провадження агітації на грунті вимоги від
мінити її. .Звідси й випливав пункт перший нашої про
грами дій: втягти студентство всіх університетських 
міст у московський протест проти присяги.

Другим пунктом програми була вимога універси
тетської автономії. На цьому питанні треба зупини
тися трохи докладніш. ,

Університетська автономія в той час була на ву
стах всієї молоді вищих шкіл, у думках всього пер
соналу викладовців, у прагненнях всіє! професури. Але 
як це часто буває— ця широко розповсюджена, кож
ним першим-ліпшим студентиком свято визнавана ви
мога автономії одночасно була й надзвичайно туман
ною, розпливчастою. Всі її визнавали, але ніхто точно 
й виразно її не формулював. Якщо ми спробуємо 
розкрити її зміст, то побачимо ось що: Університет
ська автономія це визначало перш за все право для 
кожного вченого — у межах загальних російських за
конів, звичайно,—провадити своюнаукову, дослідницьку 
й педагогічну * працю без постійного нагляду й втру
чання в адміністративному порядку влади і зокрема 
міністерства народної освіти, яке мало тоді міцно вко
рінену в громадянстві назву—міністерства народної 
темряви. Якщо іце більше розшифрувати цей перший 
пункт автономії, то це визначало, наприклад, що ка-
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федри заміщувалося в певному порядку, затверджу 
йому й закріпленому в університетських статутах, у 
порядку конкурсу й вибору найдостоЙнішОто канди
дата належною компетентною колегією. Допускати до 
доцентських і професорських кафедр можна було 
тільки в такому порядку і усувати від них мож
на було також тільки в цьОму ж порядку. Всяке по
рушення його, тобто всяке призначення або усунення 
викладовця простим адміністративним розпорядженням 
було ударом по авторитету і гідності всієї професу
ри, яка відчувала себе служниками науки за схильні* 
стю, за любов'ю й покликанням, і не згоджувалася 
спуститися до ролі простих міністерських чинов
ників. Ця позиція склалася -ступнево, як своєрідна 
корпоративна мораль професури, мовчки визнавана 
кожним університетським викладовцем зокрема. Зви
чайно на серйозну, сполучену з справжніми жертвами 
боротьбу за цю автономію професори не були здатні, 
але дух певної самостійності й незалежності вони 
зберігали. Цей дух незалежності, ця претензія на 
самостійність, як суттю не були вони скромні, якнай
дужче були не до вподоби другій корпорації — міні
стерству народної освіти. Міністри й уся, що за ними 
йшла, чиновницька і ієрархічна верхівка—товариші 
міністра, директори департаментів, попечителі шкіль
них округ -  почували себе носіями повновладного 
державного начала й вимагали беззаперечної і без
відмовної підлеглості університетських кадрів своїм 
канцелярським велінням і розсудові. Вони прагнули 
зверхництва безумовного, жадали влади необмеженої, 
подібно до того, яка була у них у сфері середньої й 
нижчої школи. У наслідок цього між міністерством і 
університетською професурою точилася безперервна 
й невтомна боротьба, яка зводилася до питання: хто 
має бути хазяїном в університеті —університетський 
статут чи міністерський обіжник? Боротьба була зде
більшого глуха, дріб'язкова, повсякденна.. Але часами 
особливо залежно від темпераменту персони, яка по-
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«Здала пост міністра, справа доходила До відвертих і 
' . гострих конфліктів. Не ра§ траплялося, що якийне- 

будь професор, людина з світовим науковим ім'ям, 
почесний член ряду чужоземних академій наук позбу
вався кафедри й одержував відставку простим розпо
рядженням якогонебудь нікчеми, що засів завдяки 

► зв'язкам і. протекції в міністерському кабінеті. За 
привід до такої розправи правив звичайно виявлений 
тим чи тдм способом „лібералізм'*, „неблагонадійність“. 
думою і дій зі сторони професора, на якого спадала 
репресія.

Для потерпілого це звичайно була порівняно дрібна - 
неприємність, бо звільнене світило негайно підхоплю
вав якийнебудь закордонний університет, з пошаною 

; І включаючи до своїх рядів ученого, переслідуваного 
царським деспотизмом за сміливість мати свої само
стійні погляди на ті чи ті питання й публічно їх ви
словлювати. З цього погляду надто гостинно розчиняла 
свої двері Англія в лиці її старовинних університетів— 
Оксфордського й Кембриджського. І не один росій
ський вчений,- вигнаний тупими бюрократами само
державства, блискуче підтримував репутацію тодіш
ньо! російської науки з кафедри англійського, німець
кого або американського університету.

Та якщо для потерпілого, надто для його гідності 
й репутації,такий казус і не являв собою особливого 
лиха, то для всієї професорської й учбової корпорації він 
був і ляпасом і замахом на ту мінімальну свободу думки 
й слова, без якої неможлива була ніяка наукова діяль
ність, ніяке справжнє наукове дослідження, сполучене 
з переданням знання другим поколінням. Тому й про
фесорське середовище, що являло “собою квінт есен
цію тодішнього громадського лібералізму, завжди в 
тій чи тій формі реагувало на такі насильницькі 
вдирання чиновництва в сферу внутрішнього життя 
університету. Форми відповіді були дуже різноманіт
ні: іноді це був писаний колективний протест, за де
яких випадків подання на відставку ряду Інших про-
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фесорів із солідарності до звільнених, а Іноді й пе
рерва в читанні лекцій, вислів співчуття потерпілому, 
ухвалений на факультетському засіданні, іноді у таких 
розмірах, .що це можна було розглядати майже як 
професорський страйк.

Як ставилася до таких інцидентів друга частина 
університетського колективу — студентська молодь?'

Студентство ставилося з величезною настороже
ністю до всіляких великих і малих вдирань міністер
ської бюрократії у внутрішнє життя університету, про 
який воно думало все ж таки, як про якесь святи
лище, храм науки й знання. Студентська маса готова 
була підтримати своїми плечима перший - ліпший 
щонайменший жест протесту своїх старших колег— 
викладовців. Можна сказати, що там, де професура 
була здатна тільки повести бровою, студентство рва
лося діяти ліктями й кулаками і з найбільшою гото
вістю приймало на свої спини удари, що були неми
нучим наслідком таких конфліктів. Коротше кажучи, 
у питаннях університетської автономії студентство 
було надійнішим другом і соратником професури, дру
гом, на якого вона завжди могла покластися. Правда, 
цей соратник був такий енергійний, такий вразливий, 
такий войовничий і схильний до активності, що нерід
ко був дуже на заваді і самій професурі. Нерідко че
рез ці якості свого союзника професура попадала 
між двох вогнів і змушена була приглушати протест 
у своїх діях і словах, боячись викликати надто бур
хливий і такий, що надто далеко заходить, вибух 
підтримки зі сторони багатотисячного колективу 
молодших, гарячих колег.

Але, боронячи грудьми своїх старших товаришів 
і керівників, студентство не забувало й себе, коли 
боролося за автономію вищої школи. Якщо відносно 
зовнішнього й ворожого чиновницького й урядового 
світу університет мислив ся як єдине ціле, і в такому 
дусі студентство діяло й виступало, то у внутрішньо
му житті воно виразно почувало й усвідомлювало
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себе частиною університету й стороною ВІДНОСНО 
професури, як університетського начальства, як внут-" 
рішньої влади. Студентство не заперечувало шо- вяа> 
ду, її компетенцію й авторитет* Але воно хотіло ви
ступати перед нею не як зборище окремих учнів, а 
як організоване ціле, яке має представництво своїх 
інтересів і веде з другої сторони правильні, органі
заційно - оформлені й- певним чином • регламентовані 
зносини.

Коротше кажучи, вимога університетської авто* 
номії була водночас вимогою внутрішньої, середу ні-, 
верснтетської конституції. Здійсненая її повинно бу>-„ 
лО вилитися у визнанні університетським начальств 
всгм права студентства на самоорганізацію в межах 
університетських стін,. у визнанні представників од 
студентства, у згод! вести зносини із студентством 
черев цих .представників на оенові певних норм.

Які були.взаємовідносини- сторін на цьому грун
ті? Професура, як корпорація; що мала владу, ту
генько йшла на запровадження конституційних прин
ципів- щодо студентства; І аза меж цих констйтуцін
них правЛ гарантій; аза тлумачення їх у різних ви
падках, аза амбіції- й самолюбства* виявленого сто
ронами в1 цьому.питанні; також точияася-безнерервна 
суперечка, повна дрібних, а іноді й великих конф
ліктів. Становище у ск л адн ял о ся тим, що дуже 
ревниво . с т а в л я ч н е ь до всіляких - спроб 
натиску на наукову совість і погляди професури зі 
сторони урядових органів, студентство ажніяк не 
відмовлялося від, права контролю над професурою з 
своєї сторони. Правда, на відміну  ̂від дрібничкової 
поліційно - підозрілої опіки міністерства, що -шукало 
„неблагонадійності“ й ставало чимраз причіпливішим 
в міру посилення опозиційних настроїв серед грома
дянства, студентство було широко терпиме й не ви
могливе, Воно не зносило лише явно'-реакційних, 
громадсько-викличних .виступів окремих професорів 
і не; прощало „зрадницьких" вчинків за випадків



університетських конфліктів з начальством і мініс* 
терством. Форми контролю й впливу з боку студент
ства були такі ж прості, як І дійсні: перший засіб 
був висвистати: професора, зібравшись незвично ве
ликою авдиторією на його лекцію, для чого студент» 
ська публіка сходилася, з усіх курсів і з усіх фа
культетів. Так що за таких середунів.ерсите.теьких 
конфліктів можна було побачити філолбгів і юристів, 
що з сердитими обличчями якнайсправніш свистять 
в лице професорові фармакології, або навпаки— 
історик зазнавав оглушливого висвистування від ав- 
д и торії, яка складалася цього разу переважно з ме- 
дикі в і математиків.

Цілком протилежним методом був бойкот. Якщо 
за першого способу чужі слухачі збігалися з усього 
університету провчити професора, що проштрафився, 
то за другого навпаки — власні його слухачі розбі
галися й зникали з лекцій на невизначено довгий 
час, поки тривав бойкот»

Чим керувалося студентство, застосовуючи свої 
репресії до того чи того члена персоналу викладов- 
ців? Звичайно, писаного кодексу законів у нього не 
було, була, проте, якась крайня межа, за яку пере
ступати не можна було, Не викликавши вибуху сту
дентського обурення й того чи того виду репресії. 
Межу цю треба будр вловити чуттям, д л я  чого ви
магалося певне почуття, громадського такту.

Хто давав Маху, тому діставалося. У цій стороні 
взаємовідносин лежало головне джерело всіляких 
середуніверситетських конфліктів і непорозумінь. 
Передусім професорська колегія не мирилася, або 
дуже важко мирилася з таким контролем і  з мірку
вань самолюбства: якщо ми не хочемо дозволити 
людям солідним, міністерським, чинам і чиновникам 
умудреним, убіленим і інше, 1 інше надто близько й 
настирливо нас опікати й к о н т р о л ю в а т и ,  
то як можна дозволити п р и в  л а с н й т и  собі 
право т а к о г о  к о н т р о л ю молокососам,
80



клопчакам, жовтороТйм птичеяятам, які позліталися 
|з усіх кінців, щоб клювати хліб науки з наших рук. 
[Це тгерше. А друге де йс лайка ? Раз професор за 
мовчазного визнання користується п’евнйм імунітетом, 
який' дає "йому саме його становище Й 'Званнято йе-
доторканості ЙОГО не повинно порушувати не тіль
ки згори — начальство, але й знизу — слухачі. Якщо не 
припустимо звільнити процесора адміністративним 
[розпорядженням, то недозвольна й самочинна реп
ресія — бойкот або сіиСт за рішенням знизу. Це бу^ 
ло, певна річ, Цілком логічно . . .  з професорського? 
погляду. Але студентство свистало, бойкотувало, а 
іноді уперто домагалося й усунення того чи того 
виклаДовця, що перейшов якусь межу громадсько-йо-
|лІТйЧИОІЄТИКИ,

Япно, що взаємовідносини сторін всередині уні
верситету були чреваті конфліктами. А конфлікти 
завжди були порушенням нормального ходу/універ
ситетського життя і їх треба було якось розв'язува
ти та владнувати; От у питанні про влазнання серед- 
університетських конфліктів і виступав третій істот* 

"ний момент, що був у понятті університетсько! ав
тономії.

Урядові органи природно вважали, Що в універси
теті вони повинні бути верховним суддею й верши
телем справ у всіх середу-ніверситеТських справах. 
Якщо в питаннях суто, наукових і навчальна-органі
заційних уряд з кислото міною, неохоче, скупо, ПО
СТІЙНО даючи однією рукою й відбираючи другою, 
згодний був визнавати за університетом деяку долю 
уявної'самостійності, тобто автономії, то в питаннях 
підтримування ладу й дисципліни він вимагав для се* 
бе повної влади ||безумовно роз’їданих рук.

На: цілком іншій позиці! стихійно, але вперто Стояло 
студентство. Воно добре відчувало й усвідомлювало 
себе громадською групою цілком особливого поряд
ку, відмінною від усіх інших груп людності—за зай
няттям, побутом, за роллю й питомою вагою в а у*
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Повному Інвентарі цілого громадянства. Воно вима
гало для себе Й особливого відлові дно до цього ста
новища. Студентська маса трималася того погляду, 
що всі внутрішньо - університетські непорозуміння 
треба розв'язувати внутрішніми таки ж засобами й 
методами на грунті університетських традицій, на 
основі неписаних,, але загальновизнаних норм, на ос
нові внутрішньої умовленості й угоди між конфлікт
ними сторонами і в кожному разі без якогобудь 
втручання начальства ззовні. Конфлікт між цими дво
ма поглядами загострювався ще й особливостями 
власними адміністративно-прліційному апаратові: са
модержавного ладу. Для нього, для цього апарату, 
була чужа сама думка про те, що перед його- лицем- 
у сфері громадського життя хтось може / мати якісь 
права, що хтось може про щось розмірковувати, щось 
обстоювати, з чимсь не згоджуватися. Апарат цей 
зназ тільки одну форму взаємин з довколішнім- сві
том; начальство наказує — всі інші підкоряйся, живо- 
й без розмов, найголовніше „без розмов". А не під* 
коряєшся, розмірковуєш, розмовляєш і навіть може— 
верх нахабства—сперечаєшся . . . ну тоді розмова 
коротка: вперёд поліцай, вперед жандарм, вперед ку
лак, вагай, козаки, гвинтівка, н'язниця й усе- дальше. 
Спротив начальству — у яких би формах він не вияв
лявся й чим би він не. був викликаний, якими \  мо
тивами не керувався, був найбільшим* злочином про
ти самого духу самодержавного ладу й мусив бути 
зламаний і приборканий негайно й нещадно.

З цього погляду, незгідлива, що про себе „бага
то думає“, студентська маса в очах начальства, в 
очах поліції й усіх інших органів підтримання поряд
ку була завжди ворохобним зборищем бунтарів, най
менші спроби бунтарства якого треба припиняти, 
негайно, за перших же ознак їх виявлення., З послі
довно поліційного погляду, з погляду охорони по
рядку й наявного ладу, найкраще було б ліквідува
ти освіту й скасувати університети. Щодо цього ві-
т



домий щедринський герой був зовсім не такий ДУР* 
ний з своєю пробою здійснення такої програми. 
'‘Але . . .  в житті це було неможливе. І НІЧОГО ВДО- 
|го не лишалося як терпіти це зборище вільнолюбної 
молоді, намагаючись тільки міцніш тримати йото в 

і шорах і бувши готовим першого-ліпшого моменту 
вдертися в стіни університету з усім апаратом адмї- 
ністративно-поліційного впливу, щоб привести непо
кірливих до покори. Отже, адміністративні органи 
влади проводили лінію повновладного господарюван
ня в стінах університету н вимагали собі підсуднос
ті всіх університетських конфліктів і непорозумінь. 
Студентство навпаки вимагало вилучити свої справи 
з загальної поліцій но й адміністративної підсудності, 
домагалося своєрідної екстериторіальності універси
тету щодо поліції, заборони вступу поліції в стіни 
університету,

У цьому пункті обидві сторони були надзвичай 
гостро чутливі. Поліційщина за всякої чутки про 
університетські непорозуміння поривалася зробити 
.лад: арештувати, розігнати, посадити, вислати, ви
ключити й т. ін. А студентство на поліційні вдирання 
відповідало найгострішими формами своєї боротьби: 
вуличними демонстраціями й страйками.

Яку позицію посідала в цьому питанні професу
ра, як владуща університетська корпорація? Стано
вище її було двоїсте. З одної сторони, якщо не чи
нити ніякого спротиву замахам поліційщини в її на
маганні взяти до своіх рук розв'язання властивими 
їй методами всякого середуніверситетського кон
флікту, то виникала подвійна небезпека: поперше 
дуже швидко ці оборонці перетворили б у доважок 
до поліційного апарату всю професуру, ввесь колек
тив викладовц^в, і поставили б її на службу спеці
ально поліційних завдань. А подруге, діючи своїми 
гострими, ЩО не знають гнучкості й півмір, не 
визнають ніякої дипломатії й угод методами насиль
ства вони перетворювали б навіть дрібні й легко

83



ііолагоджувані негіорбзуміння в загальний І великий 
конфлікт із студентством, що всіма засобами дає від* 
січ. Це значило б дезорганізувати й внести цілкови
те безладдя в життя і в нормальне' функціонування 
університету» попросту паралізувати його, тобто 
„ліквідувати освіту й скасувати університет**.

Але з другої сторони —* якщо дати цілковиту волю 
'студентству, то воно а‘їсть професуру, підкорить її 
собі, знеособить, бо не почуваючи відсічі, не ВІДОМОЇ 
де воно зупиниться в своїх претензіях на контроль 
над професорською совістю, думною й словом.

Перебуваючи таким чином між двох вогнів, профе
сорська корпорація природно взяла на себе, роль 
буфера, маючи з цього становища подвійну користь. 
Спираючись на студентство, його бойовий настрій, 
висуваючи його як жупел, вона відстоювала себе від 
надто дужого натиску зверху, від- начальства. Вказу- 
ючи на можливість вдирання поліційно - адміністра
тивного апарату, що завело б сутичку куди -далі? 
ніж цього- хотіли б конфліктні сторони, університет
ська влада добивалася охолодження надто кипучих 
настроїв, якщо п|д ними не було достатнього грунту 
для поглиблення й загострення конфлікту.

Загалом можна сказати, що професура з застере
женнями, але-підтримувала студентство в цьому пи
танні хоч і не цілком і не до кінця.

Отже, третій елемент розуміння університетської 
автономії — вимога екстериторіальності й" невтру
чання зовнішньої влади до внутрішніх університет
ських конфліктів мала дуже глибокий хоч і не завжди 
виявлений політичний зміст.

Цілком ясно, що з погляду самодержавного режиму 
це було намагання утворити „державу в державі“. 
Визнати університетську автономію царський уряд не 
міг, бо це була б найнебезпечніша пробоїна в цілій 
системі. Але університет і студентство також не могли' 
відмовитися від цієї вимоги, здійснення якої тільки 
й могло дати змогу університетові виконати свою
84



функцію розумового Й науково • педагогічного центру 
країни. Тому розпочалася Історична, боротьба—між 
велетнем * самодержавством і карликом, студентством,—- 
маленькою купкою молоді, розкиданої по вищих, школах 
університетських міст. Щоразу за конфлікту велетень 
роздавлював карлика. І щоразу,обновивши й освіживши 
свої кадри, студентство знову втягалося в боротьбу, 
з вигляду начебто безнадійну.

П ісл я  встановлення програми постало питання орга
нізаційне : врахувати організовані сили студентства 
й продумати як І якого мірою, можна використати ці 
сили, щоб з їхньою допомогою залучити якмога ширше 
й упертіше студентську масу до боротьби за цю про
граму. Поряд .цього виникало Й друге організаційне- 
питання: видання й''розповсюдження літератури, що 
обслуговувала б всю справу. На тодішній мові це 
звалося „наладнати техніку й Транспорт“. Звичайно, 
у зв'язку з цим виникало питання й про повсякденне, 
ідейне керівництво роботою. Ясно, що для нашої 
п'ятірки діла було доволі й без залучення підсобних 
сил не можна було обійтися.

При розподілі роботи мені припала організаційна 
части на завдання, бо для складнішої, керівної роботи 
я був непідготований. Спочатку на мене звалили 
„техніку й транспорт“. Я беззаперечно прийняв це 
доручення, хоч не мав уяви як усе це робиться. Але 
потім у дальшому, коли при обговоренні дедалі більш 
почала виявлятися багатоскладність завдань і малість 
наших сил, на мене почали поглядати й потомонювати, 
що слід би мені передати й частину роботи щодо 
налагодження зв'язкуз організаціями. ^

Я заявив, що не боюся взяти на себе й усю орга
нізаційну роботу, якщо комітет дозволить мені при
тягти до справи надійного товариша. Комітет спіхом 
згодився звалити й цей тягар з своїх пліч, застерігши. 
що відповідальність за притягуваного товариша я беру 
на себе. Так було налагоджено всю справу, і я вийшов 
із засідання комітету повний свідомості про важли
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вість покладених на мене завдань і в глибоких роз
думах про те, як Мені з ними впоратися, не Осоромив
шись супроти ІНШИХ.

Сонце радісного життя зійшло
Почалося моє нове, по справжньому нове ЖиТтя. 

Степан прийняв як щось абсолютно саме собою зро
зуміле мою пропозицію «ввійти в долю" в нашу справу 
й працювати на рівних зі мною засадах. Для зручності 
він залишив свою, що вже Почала зідрати й позирати 
на нього Ласкаво, хазяйку на Рождественці й переїхав 
до мене в славнозвісні студентські корпуси на Малій 
Бронній недалеко від Нікитських воріт. Ми зажили 
дружно. Ранками, дуже рано, о сьомій годині, пере
боровши зусиллям йолі сон і нахил віддаватися вра
нішнім Солодким лінощам, я розплющував очі #  Хутко, 
визволивши ноги спід ковдри, Сідав йа постелі. 
Завжди в цю хвилину я був з ‘чогОсь надзвичайно 
задоволений, чомусь радий. Ця радість пливла разрм 
із вранішньою прохолодою по всьому ТІДі, підносила 
й издавала духу, здіймаючи груди в якомусь'Пориві, 
у Невиразному, але потужному пориванні в’перед і вгору. 
Співала молода кров переможну пісню, кудись кликала, 
щось обіцяла, не дозволяючи мусколам, сухожиллю 
й кісткам, не дозволяючи всьому тілу й мОзкові за
лишатися бездіяльними, киснути без діла. Треба було 
діяти, і я починав діяти. Першим номером денної про
грами було пошпурити подушку в Степана, що хропів, 
уткнувши носа в постіль, біля протилежної стіни, 
а потім з величезною насолодою слухати йоґЮ люту 
лайку, де слова „здоровий кабан", „Дубина стоєрО' 
сова , „ведмідь косори'лий“ були а Ж ніяк не най- 
крутіші. Під цю лайку наДзвичай добре виконувати 
різні нескладні вправи хатньої гімнастики, Степан ста
вився до неї, як і взагалі До ВСІЄЇ фізичної Культури 
тіла, з глибокою зневагою справжнього російського 
інтелігента - пуголовка того часу й тому ще більше лю
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ту вав, дивлячись на мої спокійні маніпуляції після 
вдалого подушко метання в його сонну голову.

Потім, влаштувавши п-6 ЗШзГ ОДИН одному яку- 
небудь каверзу з холодною волОю під час вмивання 
й начортихавшись вдосталь, мй пили чдй. А потім по 
справжньому починався новий день, нового життя.

Яюцсгє чому позаздрити у власних молодих днях то
дішнього життя, то це його певності, що враз зросло, 
мов річка, що мчить ранньою весною води у перепов
нених до країв берєгахГ

Наука безмежно поширювала розумові гаризонти, 
і кожний'День, кожна'ЛекПіЯ, кожна перегорнута сто
рінка книги несли нове відкриття, факт, теорію, систему 
пбглядіврнеслтг нове виявлення й проникнення в не
відомий досі світ пізнання й пізнавання. Глибока розу
мова насолода, ‘ особлива гостра на перших порах 
входження в коло наукових інтересів,, супроводила 
цю роботу думки, За силою, яка доходила до захопи, 
лення, її можна булопорівнятЩлйшєз тим, що я зазнав, 
коли вперше відірвався важким тілом від важкої землі 
й полинув легко, наче визволений від пут земного 
притягання, на велосипедному сідлі гладенькою алеєю 
міського саду, злегка засіяною листям пожовклого 1 
клена, що шаруділо ;нід гумою колеса.

За наукою пізнання Світу, рСчей і явищ ішла не 
менш 'могутня* але прекращена ще складнішою гамою 
морального задоволення й розумової насолоди, теорія 
Маркса, що стосувалася людей і їхніх взаємин між 
собою. Величезну насолоду давала тут. змога розгля
нути як під мікроскопом нантрншу тканину громад
ських інтересів 1 угруповані, їхнє сплітання й пере
плітання, рушійну* потугу їхніх однорідних або роз
біжних інтересів, і свідомо зрозуміти мінімум, що 
випливає з усього цього аналізу, громадських явищ 
як у поточному дні, так і в усьому ході минулої 
історії.

Якщо б треба було схарактеризувати цей період 
в особистому 'житті, то краще за все його можна



було б назвати епохою виробки наукового й громад
ського світогляду. Особливу привабність цього про
цесу являла змога перевірки цього світогляду на 
досвіді свого власного особистого життя в поточній 
роботі. Ця остання обставина є надзвичай істотна.

- Свідомість потреби мати якийсь Загальний, зв'язний, 
суцільний світогляд, критично перевірений роботою 
власної думки й внутрішньо узгоднений, позбавлений 

|  'суперечностей, володіла всіма мислящими людьми 
й особливо тяжила над молоддю. Всі працювали над 
цим, але не у всіх у руках була провідна нитка;

Якийсь тогочасний ліберальний професор- історик 
видав навіть спеціальну брошуру, в якій намагався 
прийти на допомогу молоді в цьому зовсім не легкому 
питанні. Брошура називалася „Беседы о выработке 
миросозерцания“. Але це була, мало того, що просто 
ліберальна водичка, але й крім того річ абстрактна,: 
відірвана від життя. Вона не давала відповіді на прямі 
й пекучі запитання, що поставали перед" молоддю, як 
тільки ця молодь попадала до столиці в стіни універ
ситету й взагалі вищої школи. Що робити ? Куди йти?
За що і з ким і проти кого боротися ? Які перспективи, 
які рушійні, глибокі внутрішні сили того явно спо
стеріганого круг кожної окремої людини громадського 
збудження, яке знаменувало прихід якихсь нових ча
сів? Нове йде, це ясно, але що воно несе, що прихо
вує це нове в своїй иайприхованішій суті?..

На ці запитання ліберальні „Беседы“ відповіді не 
давали. Зате давав їх „Комуністичний Маніфест“, ножну 
загальну думку якого надзвичай талановито й пере
конливо ілюструвалося на строкатому матеріалі по* * 
точного життя в нумерах „Искры“.

За ці декілька коротких місяців університетського 
життя я інтенсивно ріс у всіх напрямках, швидко фор
муючись із юнака в дорослу людину. Ріс я розумово 
в заняттях за книжками і в аудиторіях, зростав, міцнів 
і поглиблювався громадсько - політичний світогляд, 
а участь в організаційному центрі давала життьову
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школу, змушувала засвоювати на досвіді найелементар
ніші але й найцінніші нав'ичкй й засоби практичної 
роботи.

У практичній сфері діло почалося' з великих наівно- 
стей з моє! сторони. Одержавши за розподілу ролей 
собі на долю техніку й організаційні зв'язки, я перед
усім запопадливо заходився колб налагоджування 
техніки. Діло здавалося мені цілком простим. ‘„ Бюле
тень Протесту“ видавано на гектографі. Я гадав, що 
перетворення його в „Бюлетень Боротьби*' нічого не 
міняло щодо суто технічної сторони. Тому, поки готу
валося статті й інший рукописний матеріал, я роздобув' 
рецепт як варити масу, купив желатину, замовив 
бляшану плоську формочку на зразок листа, умовив 
двох колег підсобляти В роботі й готувався зустріти 
зібраний матеріал у  всеоружжі. Проте, коли його мені 
приставили й зазначили кількість примірників, які 
треба було виготувати, я дуже збентежйвся„Моя під
готована техніка зразу виявилася надто примітивною, 
щоб впоратися з завданням більш - менш своєчасно. 
Я пішов, із своїми сумнівами до Комітету. "

— Як, ̂ загаласували там,—ви гаДали друкувати 
бюлетень на гектографі ? Що За Дитяча думка!.. 
Друкарським способом треба це зробити, роздобути 
шрифт і наладнати друкування... Інакше ви ніколи не 
впораєтесь із завданням. Мерщій наладновуйте, щоб 
не за старівся матеріал. ;;

Що було робити ? На „військовій" нараді з Степаном 
ї-першим шкільним товаришем Женькою Ніколаєвим* 
який причепився до мене з приводу мого похмурого 
вигляду й випитав у мене моє горб, було ухвалено 
вийти з становища на основі наявних технічних засобів, 
мобілізувавши на допомогу собі надійних помічників-до- 
бровільців. Спочатку був розданий матеріал, щоб пере
копіювати його ввесь від руки, але друкованими літе
рами, — друкарські машинки були тоді; велика рід
кість. Цю' роботу виконано протягом доби й на дру
гий день ввесь перший нумер бюлетеню був уже
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в мене. Питання якості було розв'язано. Матеріал 
можна було друкувати й на гектографі. Поставало 
тепер питання про кількість. Ну це було в остаточ* 
йому підсумку питання робочих рук. Робочі руки 
знайшлися. З вечора, з восьмої години, позавішувавши 
вікна від нескромних і випадкових очей, взялися ми до 
роботи. Зібралося нас еім студентів і дві дівчини. 
Число формочок за минулу добу доведене було до 
чотирьох. Розподіливши операції, заходилися ми ор'^ду^ 
вати на цих формочках.

Один накладав аркуш на відтиснутий на желати
новій масі текст, Другий швидко проводив по аркушу 
рукою й зривав його з формочки. Відбиток був гото
вий. Аркуш, що зразу ставав вогким . і скручувався 
в трубку, відкидали на сусідній стіл, де йог о Швидко 
вигладжували, пресували, підбирали до інших сторі
нок, склеювали, зшивали, брошурували. До шостої 
ранку пропрацювали ми змінюючи один одного, пОдрі- 
муючи в перервах, розважаючись чаєм та розмовами. 
На ранок триста примірників Першого нумеру були 
готові — тираж для таких видань дуже показний. Спів
робітники поодинці порозходилися, хазяїн прибрав 
квартиру й знищив Є лі ти роботи. З восьмої до даа: 
иадцятої приходили інші помічники, забирали потроху 
й уносили пачки в надійні місця. Справа була зроб
лена— нумер вийшов без запізнення, Організаційний 
Комітет розгорнув свій прапор.

Але, певна річ, так розв'язати завдання можна було 
тільки один раз, розраховуючи на швидкість і рапто
вість цілей операції. Учасників було надто багато, щоб 
все лишилося в цілковитій таємниці, і чутки про нічне 
наше неспання поповзли Серед студентства і, звичайно, 
дійшли куди слід. Можливо, що вони навіть змусили 
гадати про наявність спеціально організованої друку
вати на гектографі постійної групи й викликали роз
шуки в цьому напрямі. У кожному разі експеримент 
повторювати було небезпечно. Треба було заходитися 
коло утворення маленької друкарні, де один чоловік
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міг би.десь в прихованому куті за короткий час 
„наляпати“ потрібне число примірників і зникнути 
разом із своїм друкарським інструментом. Так мені 
сказали' в Комітеті, похваливши ^за вправність“, 
виявлену в випуску першого нумера.

Розбиті ІЛЮЗІЇ

Коли я щільна підійшов до утворення манісінької, 
можна сказати, кишенькової друкарні для студент
ської літератури, то виявилося, що розв'язання цього 
завдання вимагало і сміливості і грошей. Сміливості, 
правда, було скільки завгодно й у мене й довколо 
мене. Але грошей не було зовсім. А їх саме й треба 
було передусім. Спочатку я не дуже журився з цього 
приводу. Моя справа „наладнати техніку“, а щодо 
грошей, то для чогонебудь вибрано ж у нас у комі
теті скарбника, Я спокійно постукав у двері його 
кімнати.

— Потрібні гроші, — категорично заявив я, вмо
щуючись біля його стада, заваленого медичними книж
ками.

Скарбник вважав за краще в моєму ствердному 
тоні почути тон зашрушвий.

*— Чи потрібні гроші ?— він відкинувся на стільці й 
швидко згорнув її том анатомії людського тіла 
Зернова.

■— Звичайно потрібні. Я вже думав сьогодні про 
тебе. Скільки ти приніс ?

;Що ти, друж е мій,—відповів я з великим ляком 
і деяким обуренням.’—Я прийшов не з грішми, а по 
гроші, мені потрібні грошД...

Ми подивилися один на одного якусь мить не зо
всім довіряючи КОЖНИЙ серйозності ДруГОГОк

— Чому ж ти прцйщов іменно до мене по гроші ?— 
спитав нарешті з відтінком цікавості хазяїн.

— Тому що ти скарбник, у тебе мусять бути гроші...
— Що Ж я монетний двір по твоєму ?



— Не монетний двір, але гроші роздобувати твоє 
начебто діло.

— Б ні, брат, — відповів скарбник, — це ти поми
ляєшся.

Мої обов'язки зовсім інші. Моє діло не роздо
бувати гроші, а берегти й Витрачати їх.й |
Ц Це був цілком новий і несподіваний для мене по

гляд. Я подивився, чи не жартує мій співрозмовник. 
Ні, ніяких ознак жарту ні в його очах, ні в голосі, 
ні на обличчі. . . Я оторопів.

— Хто ж на твою думку мусить діставати гроші 
для Комітета?— спитав я, помовчавши й не бачачи 
ніякого просвітку в становищі, яке утворилося.

— Всі по змозі, але насамперед, основним і обов'яз
ковим чином — ти. Ти насамперед серед усіх нас.

От ще одна новина для мене.
— Чому ж саме я ? ;
Тепер на мене поглянув уважно скарбник, при

дивляючись чи не жартую я, вдаючи з себе безне
винне немовля.

— Тобто як це чому запитав він, суворо насу
пивши брови.— Адже ти взяв на себе зносини й зв'язки 
з організаціями і взяв їх на себе цілком і досить 
сміливо. А тепер невинно запитуєш, чому ти відпо- ’ 
відаєш за поповнення комітетської каси . . .

— Ну, я взяв на себе зв'язок зі організаціями,—і 
далі не розумів я — Ну й що зк?

— Та на якого ж біса і ти, і твої зв'язки з орга
нізаціями, і самі ці організації* якщо в результаті до 
каси немає надходжень ? ! ..  — розсердившись нарешті 
крикнув скарбник.

Це було блискавкою, що освітила темряву моєї 
фінансової темноти. Та все ж зворот, який набула 
розмова був надто несподіваний.

—  Але я ніяк не д у м а в р о з г у б л е н о  проговорив 
я, почуваючи разом і свою виновність за порожнечу 
каси і ніяковість, шо досі не зрозумів найголовні
шого у взятих на себе зобов'язаннях, і бажання все ж



хоч трохи виправдатися в своїх власних очах і в очах 
Комітете. в особі скарбника, що розмовляв зі мною.

— Ти не думав...—зневажливо д2в репліку скарб
ник. А що ж ти думав ? Ну скажи, що "ж ти думав, 
навіщо треба нав'язувати тобі зв'язки із студентськими 
організаціями?.

— Ну взагалі,—невпевнено почав я.— Співчуття, 
підтримка.,, Скарбник похитав головою.

— Ех, молоде-зелене! Знай же, чадо моє, що. спів
чуття без підтримки є порожнє слово, а підтримка в 
цьрму тлінному й корисливому світі визначає перш ' 
за все гроші, гроші перш за все, а потім уже все , 
інше. 5/розумів?—закінчив він слов'янським зворотом 
коротке своє навчання. -

—' Урозумів,— відповів я зніяковіло й взявся за 
кашкета.
- — Ну йди,—напутствував мене скарбник і, Попле
скуючи по плечі, підбадьорливо додав,—йди І не жу
рись, надолужай прогаяне. Та повертайся жвавіш— 
час бо йде-;.-, "

Зупинившись біля дверей він показав пальцем униз 
і додав:

—• Без ста карбованців порогу ’цього переступати 
й не думай,—-розсміявсяна мій зажурений вигляд, по
плескав ще раз по плечі й виштовхнув за двері.

— Ну дали ми маху,— Сказав я Степанові, входячи 
до своєї кімнати і з досадою кидаючи кашкета на 
ліжко. Степан шарпнувся наче вколотий шилом.

—.. А що таке?— злякано запитав він.-— Провалилася 
наша література? Щ

Степан взявся розіслати перший нумер бюлетеня, 
що ми його випустили ціною безсонної ночі, і всі 
його турботи були зосереджені довкола цієї Справи.
Я заспокоїв його щодо літератури й переказав роз
мову із скарбником.

Подумавши мовчки й поворушивши незадоволено 
нижньою губою, він потягся за кашкетами, вдягаючи 
свій на голову й подаючи мій мені.



— Куди? — запитав я його поглядом.
— До Женьки. Він касир і голова нашого земля

цтва й другокурсник. Він порадить, що нам робити. 
Певне в його практиці були вже випадки. . .

Голова земляцтва й другокурсник справді зрозумів 
нас з півслова.
І  — Потрібні гроші,—хором промовили ми замість 

привітання, входячи із Степаном до Женьчиної кім
нати.

Він ані трохи не зніяковів.
— Г р о т і є,— відповів він,— потрібна підлева.
— Яка там ще підлева,— здивувалися ми,— причому 

тут підлева?
— Як при чому? Не можу ж я просто викласти 

вам грошики з каси. Я людина підзвітна. Потрібна під
става, яканебудь мета, що підходить до завдань земля
цтва. .. Ну та ви не бентежтесь, піДлеву ми зготуємо, 
це вже не вперше.

Він заходився тут таки ж уголос міркувати:
— На допомогу товаришам, що зазнають нуж ди ... 

Недавно був підписний лист і до нього добавка з 
каси ... не можна, канцелярські видатки — копійки та й 
підробка, не годиться. На влаштування вечірки з бла
годійною метою... не зовсім законний видаток, хоч У 
крайньому разі можна б, але видатки треба покри
вати. .. Звичайно, можна б вивести збиток, але непри
ємно. . . що ж би його таке придумати? Евріка... ось 
воно. Гроші, кажеш, на друкарню потрібні? Ну от, 
от і чудово, запишемо на придбання літератури для 
членів земляцтва... ніде не сказано, що література 
обов'язково мусить бути легальна... Я купую наперед 
ваш бюлетень і платю авансом у рахунок покупки. Так і 
запишемо: аванс у рахунок покупки літератури. От вам
і підлева.

Цілком певний, що підлева, яку він зготував, без
доган н а , він не гаючись відрахував нам двадцять п'ять 
к ар бов ан ц ів  іприєднав до діловодства земляцтва, яке 
м іст и л ося  в його боковій кидіені, нашу розписку як



виправдний документ на зроблений видаток. Але на 
цьому не обмежилася допомога мого шкільного то
вариша. Почувши про наш намір позондувати грунт 
4, в інших земдяцтвах, він зараз таки запропонував 
свої послуги.

— Доручіть цю справу мені,—сказав -вія живо й та
кож-взяв ся за кашкета.—Я чудово знаю фінансовий Стан 
кожного земляцтва, знаю дух і настрій членів, знаю 
й людей, які орудують ділами. Одно слово, я знаю, де 
що, можна витягти. Ви люди нові. Вам буде куди важче.

Ми, звичайно, з радістю віддали в його руки долю 
нашого фінансового підприємства. І ми не помилив 
лися. Протягом двох днів Женька промацав усі ще 
не витрушені каси, закинув сіті, і нам потім тільки й 
зоставалося з важним виглядом фінансових представ
ників самого Організаційного комітета зірвати виспілі 
-суми й роздати розписки, кожну відповідно до спе
ціально на кожен випадок виготуваної підлеви. Ду^ке 
швидко моє стокарбованцьове завдання було ггеревище  ̂
не і в кишені зібралося близько двохсот карбованців.

Набравши таку купу грошей, я запишався. Я не 
заперечував у своєму умі скарбничих прав на поло
вину моїх капіталів — на сто карбованців. Але все, що 
більше від цього, я вважав за законну свою здобич: 
я зібрав лишок, я й буду ним розггоряджати. Лишок 
цей щодо фінансової могутності робив мене майже 
рівним усьому Комітетові в особі його скарбника і 
це сповнювало мене свідомістю свого значення й сили 
і жадобою ^незалежності.

Все було чудово. У прегарному настрої я з'явився 
до скарбника й відрахував йому сто карбованців. 
рЩІ Сто карбованців, як одна копійка,— заявив я з 

виглядом скромної гордості й поклав перед ним пачку 
кредиток.

Шз Скарбник із задоволенням потер свої руки.
^ — „Чудово, чудово 1 Але як це в тебе вийшло ко

пійка ® копійку. Невже точно сто карбованців ти й 
зібрав ?



Я чмихнув зневажливо й самовдоволено.
— Сто дев'яносто вісім карбованців і п'ятдесят 

копійок,—відрубав я гордий своїми успіхами.
— Сто дев'яносто ВІСІМ І П'ятдесят? * ;--~зра діло підніс 

голос скарбник.—Чудово, їй-богу. А де ж решта?
Я поплескав себе по боковій кишені.

Так що ж ти тягнеш? Жени сюди решту,— він 
поплескав по купі кредиток, що лежала на столі.— 
Жени мерщій. Гроші рахунок люблять.

Я похитав головою.
— Неможливо...
Скарбник з мовчазним запитанням підвів брови і 

вп'явся в мене очима.
— Неможливо,— спокійно продовжував я,— вони 

вже всі розподілені за'видатковими артикулами мого 
кошторису.

.— А хто складав цей кошторис ? — сп&кійно запи
тав скарбник. Але запитання його мені чомусь не дуже 
сподобалося.

— Я складав..:  із Степаном.
—  Так,— по давньойу'спокійно продовжував.скарб

ник.—А комітет кошторис ваш бачив, обмірковував, 
затвердив?: |

Всі ці запитання мені вже й зовсім не сподобалися. 
Але з відповіддю я не поспішався, бо справді Комітет 
мого кошториса не бачив. »

— То не заводь анархії, -^заявив прямо, не до
жидаючи моєї відповіді, скарбник.

— У тебе свій кошторис, а в мене свій, комітет
ський. І твій кошторис цілком підлеглий МОЄМУ;; Не 
дурій і давай сюди решту грошей,’-?- додав він у від
повідь на мій жест протесту.— Давай гроші, а потім 
ми поміркуємо про твої видатки.

—• Як же так ? — відказав я обурено й не піддаю
чись,— ми говорили про сто карбованців. Я їх дістав. 
Лишок добутий мною, і я . . .

— Але гроші ти діставав ім'ям Комітета й для Ко
мітете?—холодно перебив скарбник,
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— Але я роблю' теж комітетську роботу,-—відло
ві о я збуджено.

— Я гроші не на пропій залишаю. У мене завдання 
надзвичай серйозні,

— Я про це не сперечаюся,—відповів скарбник і 
також злегка почервонів, хоч і зберіг витримку. Але 
в громадській справі дисципліна перш за все. Одно 
з двох-^або. ми організація, або ми інтелігентський 
набрід. $кщо ми організація—мусить бути дисципліна. 
Якщо анархія, значить ми набрід. Ти вносиш анархію. 
Я-цього не допущу й Комітет не. допустить. Гроші 
треба здати всі чисто до каси. . .  або...— він ̂ зробив 
павзу,— або треба вилітати з організації.

Я відчув, що його позиція дуже міцна, і всі Ін
станції будуть на його боці.

Із зідханням розчарування, наче всі шанси на вико
нання доручених мені завдань сходили цієї хвилини 
нанівець, я витяг гроші зггамана і приєднав їх до тих, 
що лежали вже на столі.

—- Та ти не строй похоронної міни,— засміявся 
скарбник, бачачи, що хоч і з неохотою, але я підко
ряюся вимозі колективного розуму, який говорив його 
вустами.— Може Комітет тобі навіть більше видасть. 
Обміркує вСі потреби; тоді й вирішить. Г тут же, схо
вавши гроші до столу, він почав обмірковувати зі 
мною всі термінові бор/и, що назбиралися за час по
рожнечі в касі, і всі найближчі невідкладні видатки 
нашого комітета. Виходило, що як не прикидай, більш 
як тридцять-сорок карбованців мені на мої справи 
виділити неможливо^ Я повинен був це визнати, хоч 
це була сума зовсім для моїх планів недостатня.

— От бачиш,— примирно і вмовно казав скарбник, 
вручаючи мені чотири червоііенькі десятки.-

— А що було б доброго, коли б робити по 
твоєму,— на твоїй дільниці успіх, а в інших місця* 
провал, який і твої успіхи звів би на ніщо. Не можна 
на все дивитися тільки з своєї дзвіниці. У громадсь
кому ділі це найперше. 4
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Під це заспокойливе мурликйння Перєможця-Скарб* 
пика я зібрався йти, все ж таки з якимсь досадливим, 
осадом на душі.

— Ну, добре,— сказав я, зупинившись і взявшись 
за ручку дверей,— значить скільки б я не силкувався,

. докладаючи своїх власних сил, дбання, винахідливо* 
сті, щоб цілком виконати свою" частку справи, все ж 
таки я можу виявляти свою енергію в усіх напрямках, 
крім фінансів..

Скарбник почухав перенісся. Він замішався і бубо
нів щось невиразне. Але на скарбника все ж обрали 
його не дарма. У ньому сидів фінансовий геній комк-Ц 
промісу.

— Знаєш що,—* знайшовся він раптом і прояснік—- 
Давай домовимося. Все, що ти вицідиш від земляцтв 
І інших організацій, діючи як комітетський представ
ник, те здавай повнотою до каси. Тут твій тямок і 
твоя енергія не відіграють вирішної ролі. Роль віді- . 
грає фірма, комітетська марка, якою ти оперуєш. До 
всього іншого я не втручаюся. Примудряйся, здобу? 
вай і володій,— закінчив він і зробив широкий жест 
щедрого вельможі, який відступається по дружбі від 
спірних володінь.

Треба брати де знаходиш 
•

Отож я мав необмежену свободу розпоряджатися 
сорока карбованцями з комітетської каси й дуже 
обмежені можливості поповнювати брак ресурсів. У 
кожному % разі можна було взятися до розв'язання 
завдання — як набути друкарський шрифт. На жаль 

# це був не такий продукт, який можна було б купити 
в першій-ліпшій / Крамничці з дрібним крамом. Його 
цоперед мусив хтось украсти з друкарні й потім 
уже продати або безплатно передати нам. До того ж 
товар мусив пройти поперед десятки рук для того, 
щоб справжній продавець і справжній покупець не 
могли знати один одного. 4 •
98 Ш  ; . 1  '

І



Але в кожному разі перше завдання було запусти
ти так чи інак руку в друкарські каси з шрифтами. 
Справа уявлялася мені не дуже важкою: є ж на світі 
Лев Блюменфельд з його соніал-демократичною 
групою, яка веде роботу на фабриках і заводах. У 
нього, звичайно, повинні бути зв'язки з друкарськи
ми робітниками. Ну, значить, і зроблене діло. Я 
негайно розшукав його.

—̂ Потрібен шрифт! —• сказав я тоном, який не 
припускав ніяких сумнівів щодо швидкого виконан
ня мого скромненького бажання. На моє здивування 
Блюменфельд якось безпорадно подивився на мене, 
потім меунув очі в протилежну стіну і раптом вніс 

-контрпропозицію, не відповідаючи прямо на моє 
запитання.

Може набої потрібні або динаміт? Хоч зараз скіль
ки завгодно дістану. У мене тут хлопці з арсеналу. ...

Я витріщив на нього очі.
На який біс мені твої нафої. Мені- треба друкар

ню налагоджувати... шрифт потрібний.
|в Лев зідхнув, промовив:

Коли — місяць тому, або на місяць пізніш, можна 
було б. Був у нас тут один надійний складачі Миттю 
б справу обладнав... Але .він поїхав. Поверне тижнів 
через- п'ять.

^  Дякую тобі: через місяць... мені зараз потріб
ний шрифт.

Блюменфельд винувато знизав плечима.
— Зараз шрифта дістати не можу.
Це зразу перевернуло мої погляди щодо могутно

сті соціал-демократичної студентської групи.
. Послухай, —• сказав «я ще не зовсім довіряючи

тому, що почув. — Невже у вас, у вашій цій самій 
соцізл - демократичній робітничій організації на всю 
Москву був тільки один друкарський робітник, та 
й той увесь тепер випарувався?

Фактична поправка, — встановив точний своїм зви
чаєм член тифліського земляцтва, — і цей єдиний
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друкар не є член організації. Він тільки співчував її 
меті і в міру можливості активно допомагає їй.

Я похитав головою, як людина, . яку не дуже 
обережно спустили з рожевих хмаринок на землю.

— Гарненька організація, —- повторив я жовчно, 
згадуючи величезні картини сили й могутності 
робітничого руху й пролетарської організації, які 
складалися в моїй уяві при читанні Комуністичного 
Маніфесту й нумерів соціал-демократичної „Искры**. 
Гіркота розчарування чимраз більше в мені підійма
лася.

— Туди ж напускають туману: фабрики, заводи, 
маси . . , а в самих копійка за душею. До робітни
ків, а робітників тих і немає... тільки купка інтеліген
тів. На що ж ви здатні з усією вашою організацією М Що 
ви можете ? Шрифту нещасного кілька фунтів дістати 
й того не можете. Що, власне кажучи, ви робите? 
Язиком ляпаєте тільки.

Блюменфеліьд підвів на мене очі, обтяжені болем 
і неприязню, майже ворожістю.

—  Ти йолоп і охочий пінки знімати,—напосівся він 
нг мене люто —Ти шукаєш готового. Готове кожен 
дурень і ледар взяти може . . . Що робимо ми, 
купка інтелігентів? — перепитав він і тут же відло
вів, натискуючи вказівним пальцем на стіл.— Ми пра
цюємо. Ми п р а ц ю є й о над тим; щоб пере
стати бути купкою інтелігентів. Ми працюємо над 
тим, щоб у наслідок нашої праці в партії був 
не один робітник на десять інтелігентів, а на од
ного інтелігента десять, і тисяча -робітників/' Ми 
працюємо день і ніч над цим, над створенням масо
вої революційної пролетарської організації, над залу
ченням до неї широких мас робітництва. . . Але така 
організація не початок, а кінець нашої роботи. На 
це треба покласти роки, може Й десятки років 
безперервної, упертої, невтомнрї, непослабної праці. 
1 тоді це буде. Це справа майбутнього, може дов
гого, але вона здійсниться, Ми в це віримо й на ц§
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віддаємо свою працю й свої сили і готові віддати й 
свою кров, якщо цього треба.

У очах його евітйлася безмежна відданість іде!, 
оправі цілого життя, як би не важка була робота, 
яю би не далека була ідея від втілення в життя. 
Він замовк. Мовчав і я, роздумуючи над усим тим, 
що було тількжцо нами сказано. Звичайно він має 
рацію... Безумовно має рацію, але й сьогоднішній 
день ставить свої вимоги.

—- Все так,—сказав я,—визнаючи вголос його пра
воту, і, мимохіть зідхнувши, додав, — а шрифту все- 
таки немає.

Блюменфельд стріпнувся й стукнув себе долонею 
по голові-. !

— Стій... шрифт, власне кажучи, е, цілі два 
пуди. Тільки він закопаний у землю;..

Я ожив, збризнутий цілющою водою цдх слів.
— Льовка, — закричав я й задріботів услід за 

цим:-г--яого ж ти мовчиш... закопаний... велике 
Ділог.. Викопати ж дурничка і Де ж він закопаний? -

: -—У Казані, — односкладово відповів Лев.
Де?і—гвигукнув я, не ймучи віри вухам.
— У Казані,—повторив благодушно Блюменфельд.

. Так це ж туди ікати треба по нього?—упалим
-голосом спитав я.

~  Ну, звичайно, їхати, — безжально потвердив 
Лев, — сам він до тебе не приїде.

•— До тоїо ж треба їхати не одному, — продовжу
вав .журливо міркувати я.

— Та вже щонайменш удвох треба їхати. Шрифту 
не мало—понад два пудици,—невблаганно довбав мій 
сопізл - демократ.

— Що ж ти -засумував? — спитав він уїдливо, див
лячись на моє.зажурене обличчя.— Я думав, ти зра
дієш. Понад два пуди — це ціле багатство.

— Але подумай: треба двом або трьом чоловікам 
поїхати, треба грошей, часу — девсього цього взяти? 
Це все одно* що немає друкарні,
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'— Ну, брат, — скривився Блюменфельд, — ти надто 
вибагливий. Ти з усякими лихими словами вимагав 

.від мене шрифту. Я даю тобі шрифт, а ти крутиш 
носом. Готовеньке під рукою взяти кожен зуміє. 
Треба брати там, де знаходиш.

Й̂.-. ~~ Ти б ще в Нью-Йорку мені шрифт запропону
вав,—; буркнув я у відповідь.

— Ну, Казань не Америка — близенько.
— Та яким чортом шрифт у вас там у землю 

закопався? — сердито, зриваіЬчи серце, скрикнув я, 
почуваючи, що від експедиції до Казані мені* не 
відкрутитися.

— А у нас там хлопчина один провалився. Техніка 
наша була в нього. Вистежили його шпики. Тільки 

•перед...самим арештом він якось вислизнув, друкарню 
виніс і переховав, закопавши в сусідньому Садку. 
Прийшли брати його, а він голенький: ні друкарні, 
ні жодних* доказів. Сидить, ковдру з подушкою згор
нув і роман читає. Так його з романом, з подушкою 
й ковдрою, але без друкарні й до тюрми відвезли.

Він понишіорив у потайних закапелках своїх 
кишень і видобув пом'ятого й брудненького папірця:

— Ось, до речі, І план ЗІ мною.
Лев передав мені грубо накиданий на аркушику 

план, /На якому було позначене місце, де^ лежав 
шрифт.
' Пощастило нашому хлопцеві' оці ієрогліфи, 

вирисувавши в тюрмі, передати на волю, щоб спад
щина не пропадала.

— Гарненька спадщина, нічого сказати, — протяг я, 
згортаючи адрес, який передав мені тут таки ж 
Блюменфельд разом із планом саду, де був закопа
ний шрифт.

•*— Нічого, н і чого зв ик а й,— підбадьорював ліене Лев, 
це тобі не Пісарева в гімназичному гуртку читати.

Ввечері Степан, Женька і я мали нараду. Я роз
повів про розмову з Блюменфельдом, згадав до речі 
І про його пропозицію набоїв і динаміту.
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— Чекай, чекай, — сказав винахідливий Щодо фінан
сів Женька. — Пропозиція зовсім не така вже дуріГа. 
Гроші нам потрібні ? Що таке гроші —погорджуваний 
метал. А що таке метал — просто гроші. Набої — це 
оливо, це мідь. Набої розрядити, мідь і оливо пере
топити, продати — от і гроші.

— Заробиш, — сказав скептично Степан, — або три 
карбованці, або три роки фортеці. Єсть рація торгу
вати. — Я розсміявся.

Женька зразу згодився, що операція не дуже ї 
вигідна, і думка про набої в нашій нараді більше не 
фігурувала.

їхати по шрифт ми вирішили втрьох, не втягаючи^ 
нікого нового в цю відповідальну й небезпечну опе
рацію, де потрібні були люди абсолютно надійні з 
кожцрго погляду.

Отже, досить важке питання про виконавців 
справи відпало саме собою. Залишилася сама фінан
сова проблема. Посхилявшись під абажуром гасової 
лампи над столом із олівцем у руках, ми робили 
підрахунок. Три квитки туди й назад у третьому 
класі по п'ятнадцять карбованців ось уже сорок 
п'ять. А в моєму розпоряджені є тільки сорок. На 
прожиття в Казані по полтинику в день, клади по 
два карбованці за потири дні на чоловіка, на трьох, 
значить, шість карбованців. Видаток на квартиру ще 
карбованців десять — п’ятнадцять на асіх. Візники 
й різні випадковості — ще п'ять карбованців. Отож 
вийшло,1 що Треба мати на руках до момента від'їзду 
близько дев'яноста карбованців. Не вистачає, отже не 
багато не мало—півсотні. Де її взяти? Ну відкладемо 
строк платежу за квартиру моїй хазяйці на два тиж
ні—-п'ятнадцять карбованців. Женька, почухавшись, 
заявив, що із спустошеної вже чимало каси земляцтва 
може видати позичково, як поворотна позика бідному 
товаришеві, ще десять карбованців. Але й після цього 
всього залишилася ще велика пробоїна—цілих двад
цять п’ять карбованців.
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Ми дивилися один; на одного, чухали потилиці й 
нічого не могли придумати. Дати б у заставу щоне- 
будь, але всі ми були чистокровна студентська 
голота й давати у заставу не мали абсолютно 
нічого.

— Евріка,—закричав раптом Степан після декіль* 
кох хвилин тяжкого, мовчазногр роздуму, що запа
нував між нами. Ми затопилися в нього очима без 
особливих надій.

— Треба йти до Володьки і взяти у нього гроші. 
Він, чорт* багатий, у нього завжди є четвертний 
білет у киїігені.

— Як так взяти,—відповів я непривітно,—на Якій 
підставі? Адже ми з ним розійшлися й звертатися до 
нього по гроші начебто тепер нам.не личить.

— Для себе не личить, а для справи личить. Ми 
бож не для себе візьмемо його,, гроші. Льовка має 
рацію: треба брати те, що треба, _ там, де знаходиш»

~  Для себе ми проси’Ти не можемо, а для справи 
він нам не дасть,— продовжував я.

— Нічого, спробуєм о,^сказав Степан*-— може й 
дасть Ми так наче й для себе, але й наче не для 
себе. У мене є одна думка, ходімо до нього, може 
дасть.

Я знизав плечима. Женька взагалі нічого не зро
зумів, не знаючи нашої розмови з Володимиром. Але 
маючи природжений нахил до розв'язання фінансових 
труднощів, він охоче згодивєя йти, раз була перспек
тива з когось витиснути монету для справи. Ми по
прямували до Володимира. Нам пощастилол Він був 
дома й пив чай з бубликами й варенням, сидячи на 
канапі поруч миловидо! хазяйки й очевидно розводячи 
ї й  звичайні теревені. Він дуже здивувався, побачивши 
наше тріо, але й зрадів. Закричавши з властивою 
йому експансивністю : „О, це, так здорово !“ він 
кинувся назустріч нам до дверей. Хазяйка спалахнула 
маковим цвітом, зробила нашвидку щось із самоваром, 
від чого він жваво заспівав і вислизнула' непомітно
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з кімнати, так що, коли Володимир зібрався нас а нею 
знайомити, то вгледів спустілу канапу. Володимир 
здивовано скрикнув з цього приводу і, всадовивши 
нас до столу, заходився частувати чаєм і всим, що 
було в, нього на столі. 4

— Ми до тебе, Володимире, у справі, — кашлянувши 
сказав Степан, допивши свій чай. Мені зразу стало 
чомусь ніяково, і я спустив очі в свою шклянку

— У справі? Ну, ну, — сказав В їлодимир неокрес
лено і як мені видалося з удаваною невимушеністю 
налив чаю на блюдечко й почав дмухати на нього.

— Ти от збирався гроші нам у тюрму присилати.
Володимир скоса гостро стрільнув на нього очима

-і, хитнувши головою, пробубонів щось невиразне.
. — Так о ,̂ чи не міг би ти, ну сказати б авансом 

чишо під тюремне сидіння зараз нам дати деяку суму?.. 
У тюрмі ми все одно сидітимемо, і тоді ти вже мо
жеш нам не посилати. А після тюрми ми вже з тобою 
поквитаємося.

Володимир обвів нас уважним поглядом, не відпо
відаючи й щось міі куючи. ..

— Ви що, пропилися чи в карти програлися? — 
спитав він.

З обличчя його було видно, що в таку здогадку 
він цілком не .вірить, шо це тільки контрольне за^ 
питання. Я глянув на Женьку. Його обличчя фінан
систа кивало мені зза ріжка канапи за Володчиною 
спиною й усіма гримасами начебто кричало: та зго
джуйся мерщій.

На покриття програшу й гулянкових збитків ха
зяїн дасть вам безперечно грошей.

— Так значить вам гроші потрібні для... — він 
зробив павзу.

— Значить нам,.. просто потрібні гроші, — озвався 
Степан.

Володимир якусь мить вагався й раптом вирішив.
т~ Скільки вам треба? — спитав він коротко.
Степан назвав суму.



— Я людина ділова. Так — то так, ні — то ні. Двад. 
дать п'ять я можу, — заявив він з таким виглядом, на
чебто питаний про суму тільки Його й бентежило.’Він 
вийняв гаман, витрусив звідти дві кредитки по двад
цять п'ять карбованців і сказавши: поділимося по 
братськи, — передав одну з них у руки Степанові. Той 
з поспіхом^ сунув II в кишеню, наче боячись, ідо Во
лодимир передумає й забере гроші назад..,

-----  По олив'яний скарб
Отже, щодо фїнар сів ми були, хоч і без лишку, 

але забезпечені. Треба було організувати експедицію 
й видобути з казанської Землі два пуди шрифту,— 
скарб закопаний десь Серед дерев заг^хлого саду. 
Завдання розбивалося на дві частини — треба було 
скарб спочатку „відшукати, а потім і взятщ тобто без 
перешкоди винести з місця його тимчасової схованки, 
вдало вивезти змісте й щасливо перевезти до Москви.

Розглянувши добре план, накиданий у тюрмі рукою 
охоронця таємниці, мй побачили,, що для нас цей план 

.перетворився в справжню загадку. Тюремна записка, 
очевидно, пройшла через багато рук. Кожний тим
часовий власник її, знаючи яку важливу інформацію 
вона в собі-містить, пильнував її як ока, ховав у по
тайних місі&х, стискуючи її до неймовірно малих роз
мірів. Наслідок був той, що записка справді зберіглася 
й дійшла до нас. Але в якому вигляді зберіглася ця 
записка 1 Пом'ята, пожована, з продертими- загинами 
й нарешті підмочена в одному з етапів Свого блукання. 
Чорнило в деяких місцях розпливлося, крапки пере
творилися в плями, лінії й стрілки в Струмки Й річки. 
Перед нами був не план, а справжній ребус. . Треба 
було розв'язувати його так само,., як ніби в наших 
руках був накреслений загадковими знаками план міс
цевості, що ховає,спадщину одного з славетних" ста
ровинних піратів, закопану на якомусь Острові 
Скарбів.



Спочатку мй ДружгійіСзусйлДям трьох голів нема- 
галися відновити попередній вигляд плану через всі
лякі здогадки й тлумачення. Але в кожного виходив 
свій варіант. Кожний варіант, виявилося, -можна було 
боронити дуже переконливими доказами, і кожний 
автор справді з запалом і переконливістю відстоював 
свій варіант-. Посперечавшись газардо во Ш в спірках 
прийшовши до висновку, що всі.варіанти один однЬго 
варті, тобто анічогісінько не варті, ми дуже розлюту
валася. Досадно ж бо справді знати, що жаданий 
скарб безперечно існує, що ключ від нього бережеш 
у себе в руках, а до рук скарб все ж таки не дається  ̂
Взяти його не можеш, бо ключ той попсований. Потім 
ми вдалися, в тугу; невже доведеться відмовитися від 
шрифту, похованого навік у сирій землі.—

— Доведеться, мабутьг-відступитися, — журно ска
зав Женька, зробивши останню марну спробу видо
бути з записки щось певне.

— Тобі легко казати, — огризнувся Степан, — твоє 
діло маленьке — вигріб із каси земляцтва скільки можна 
карбованців, от ти й квит... А нам, — він показав 
пальцем на себе й на мене,—:днем „техніку“ наладнати 
треба хоч розірвись.

Ну то їдьмо, — відповів Женька, не бажаючи 
далі впадати в болісні сумніви з приводу нерозбірних 
контурів плану.

— Куди їдьмо ?—запитав я, не розуміючи хрду 
ЙОГО думки. ;

— До Казані. Розв'язуватимемо завдання на місці.
Довелося визнати, що це єдино резонний спосіб

Діяння, якщо "не відступитися від цілого підприємства. 
Тому вирішили і'хаФи.

Ввечері ми прийшли на вокзал поодинці, щоб не 
звернути на себе уваги, посідали по різних вагонах 
і, привначивши зібратися в курильні казанського у ні* 
вереитету; виїхали з Москви.

Улігшись на- верхній полиці, шинель підіславши 
й тією ж шинеллю вкрившись, я розташувався про*



вести ніч, підклавши Скинуту Тужурку під голову.
У  Вагоні було мало людей, свічка в ліхтарі злегка 
двигтіла, заледве освітлюючи вагонну півтьму. Я від
чув задоволення від самотності після довгого й без
перервного перебування серед людей.. Останні тижні 

Ц були кЛопітлй >і, метушливі, повні турбот і багато
люддя. Тепер до Казані Псі турботи відпали, і я міг: 
яй слід подумати. А дума ги було над чим. Комуністич
ний Маніфест був грунтовно прочитаний декілька ра- 

.. зів і засвоєний. ШяВні нумери „Искры1" дуже уважно 
вивчені. У голові стало значно ясніше й навіть якось 
просторіше- ЖужМОм накидані за всі попередні роки 
ідеї, факти й уривки зчеплень фактів і ідей, все це 
тепер поповнилося, збага гилося> , й розташувалося 
в порядку, як частки кристалу довкола якихось осей-. 
Виробка суцільного світогляду була девізом всієї 
„розвинутої“, Тобто мислящої й духовно живущої мо
лоді тих років. Я почував, що до діє! мети, за ко>

• роткий час мого перебування в університеті, я зробив 
чималий крок. Внутрішній світ мій став безперечно пов
ніший і цінніший. Це надавало більше повноти й 
цінностГ й усій моїй істоті.

Однак не на самі тільки нрві істини збагатився 
мій внутрішній світ. Разом із ними прийшли й незнані 
досі сумніви, запитання й нерозуміння. Після догма
тичного засвоєння марксистських основ, викладених 
у маніфесті, починався процес критичної переробки 
їх, Критичного засвоєння того ж кола ідей. Процес 
цей почався зараз на дозвіллі, у вагоні, але поштовхи 
одержані були раніше, за всі о стайні дні. Захоплена 
метушнею думка не зупинялася на них, але ..пам‘ягь 
несвідомо, як сейсмограф, регіструвала ці поштовхи, 
відзначала їх і нагромаджувала в якихсь глибинах, 
щоб за першої змоги пред'явити їх свідомості. Зараз 
я, лежачи на верхній полиці вагона, з н-есамохісним 
нахилом до систематизації фактів, розміщував ці по
штовхи спочатку за хронологічним порядком, щоб 
потім розмістити їх за порядком їхньої важливості.'



Думки Мо! вєрнулйсяї до тих Дивних пропорцій, 
які побудував БлюменфельД, так сильно зіткнувшись 
з моїм зневажливим ставленням дб беїеилля соці а л - 
демократичних груп. Один робітник на д^Віть Інтелі
гентів,.* І все ж партія вважає себе за робіТничу пар
т і^  а не за інтелігентську. Значить не склад визначає 
суть партії. А що ж?^ Чому соціал - демократія* все 
таки вважає себе за робітничу партію?~Тому,’щб вона 
послідовно Стоїть на погляді інтересів робітництва 
як класе в цілому. Ну й що ж? Можна стояти й за
лишатися до кінця днів купкою інтелігентів? Робіт
ники в остаточному підсумку повинні вийти на арену 
класової боротьби — кажуть соціал - демократи. Хто 
це довів ? Маркс довів. Ну Маркс, скажімо, довів. 
Але коли це буде ?

Соціал-демократія уявлялася мені в цей момент 
*чимсь ніби як партія геологів, що, зробивши розвідку, 
поставили заявку на багатства,* які є в надрах. Вони 
позначили на карті глибину залягання, нахили шарів, 
їхню потужність і простягання. .Усе видно на карті, 
наче стала прозорою земля. Але треба ще видббути 
Ці багатства з землі, опанувати ними, перетворити їх 
в дійову силу, зовсім Так, як у нашої трійки, що їде 
по закопаний у землю друкарський шрифт. „Візь
мемо,— кажуть соціал-демократи,— ми розвідали, 
знаємо, що є, знаємо де наша сила, ми твердий грунт 
почуваємо під собою. Ми зробили заявку на робітничу 
товщу й через одне це ми вже громадсько багаті“.

*  #
*

У цьому колі думок я крутився до самої Казані,
Що погрібний нам шрифт лежав закопаний іменно 

в Казані була обставина дуже сприятлива. Казань 
місто велике й головне університетське з одним із 
найстаріших у царській Росії філологічним факультетом. 
Хому поява трьох зайвих студентів ніяк не могла при
тягти чиєїсь уваги хоча б на хвилину.
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Иа вокзалі в Казані И грохи схитрував, обернув'ііїй 
вимогу конспірації на свою користь, поспішно виліз 
з вагону І сів пити Пай у буфеті. Два мої супутники, 
очевидно, з тими ж таки корисливими намірами ви
передити інших »поспішали кожний від свого вагона. 
Але мій вагон зупинився просто проти дверей, і я 
перший прийшов до мети, Пббачйвши, що чай мені 
вже Подають, обидва мої співзмовники зробили послі
довно кожний^ люте обличчя й не затримуючись у 
буфеті, подалися повз Мене до міста, тримаючись на 
пристойній Відстані один від одного.

Незабаром за ними вийшов і я. Був прозорий, ти
хий ранок пізньої, але сойяШної осені, Шійрокий 
бульвар, обсаджений липами, узорчастОлистими кашта* 
нами та акаціями з почорнілими ріжками йа гілках, 
тягся прямо переді Мною двома алеями. Дерева ще 
досить зберігли від свого літнього Зеленого одягу, але 
не мало вже від нього і згубили: крізь поріділе листя 
прозирала вільно між гіллям, Що чорніли, небесна 
блакить, і опалий лист оранжевими, червоними, жов
тими, і напівжовтими блисками рябив твердо втоптані 
стежечки алей. Нічний іней ще сріблився де-не-де 
на купах листя, що лежало, на почорнілих стовпчиках 
і повздовжніх жердинах дерев'яної, бульварної ого
рожі. Пофарбовані в зелені тютюнові кіоски й крам
нички фруктових вод стояли заперті й позабивані, 
категорично підкріплюючи всим своїм *а вмерлим ви
глядом, що літній сезон закінчився насправжки Й на 
цілу зиму. Рідкі постаті прохожих, що йшли нёгулян- 
ковою ходою, сторож, ЩО замітав алеї з безнадійним 
виглядом голого виконання службового обов'язку, 
безхатній песик, що чухав за вухом Г боязко позирав 
на всі боки, чекаючи штурхана ногою— все підкреслю
вало пустельність і осінність пейзажу.

А втім бульвар був хороший іменно в своїй осін
ній пустельності. Сонце вже підбилося й залило блис
ком вапнясто - білі будинки, що півколом замкнули 
вихід з бульвару. Змикаючись десь у далекій пер-
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спективі з їхньою” сліпучого білиною узором сввго 
гілля -й червоно-зеленого листя, він затягав мене 
£воєю, що рівно текла, ширбтою, все далі й далі, як 
безгнучна річна гладінь непомітно тягне кинутий човен. 

Тихий, неокреслено задумливий і радісний від сві
жості ранку, від соняшного проміння, від одчування 
свого ще недовгого буття на цій милій, прекрасній 
зеленій землі, я посувався все далі й далі, проника
ючи ступнево вглиб великого, розкиданого, що? не 
прокинувся ще як слід від сну, провїнціального міста. 
Алея звернула, і я несподівано внйшой на Bo try. Ось 
вона, матінка широка. Тиха, в осінньому руслі жов
тими обмілинами від берегів відтиснута, плине про
холодно дзеркальна, 'нечутна. З високої урвистої кручі 
я дивлюся в заволжжя на кудряві заволзькі ліси. Ко
сим вранішнім сонцем облиті, густими тінями в гли
бині повиті, від хмаринок, що проносяться по небу, 
мінливо плямисті, широко залягли вони в далечінях. 
До краю неба :3емля ними окрита. Так густо лежать 
вони, щр звідси, здалека та з висоти, здаються'куче
рявою травистою масою, що вкрила землю. І здається, 
що не лісна ..сторона, а степ широко розкинув свої 
трависті простори... 1

.Далеко, далеко, - 
і Степь за Волгу ушла, Щ  

. ' #  : В той степи широко,
Буйна воля жила*.

А під ногами лунають людські голоси. На кинутому 
плотику з чотирикутною виїмкою, прорізаною для 
стійкості, стоїть жінка, підіткнувши Спідницю над го
лими литками. Купаючи босі ноги в холодні й воді, 
вона б‘є праником ітсг білизні й заодно лає хлопчака, 
який бігає з двома двірськими собаками берегом при 
самій воді. Поважний чоловік з бородою поважно 
щось їй" вимовляє, і далекр розноситься, заглушаючи 
його слова, гупання прапи&а й крики жіночого голосу. 
.Застрягла на мілизні баржа, трохи похилившись на 
бік, спокійно чекає осінньої прибутної води, щоб ру
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щити в зимовий затон. Маленький катерок, натягти 
якмога буксири, тягне проти течії три, червоною цег
лою навантажені, посудНнм. Віддалік з двох сторін, 
при, поворотах поблискуючи на сонці бонами, як^під 
час льоту крилами.білі чайки, поспішають два пароі 
п.лави, і п̂о затихлій у вранішній мовчанці річці гучно 

щнають удари й плюск лопаток їхніх коліс, Волзька 
широчінь і воля У -безкрайньому вільному, розметі. 
Скільки читано, чуто, співано .про тебе. зладнаними й 
безладними голосами, і все це тільки блідий натяк на 
твою красу, невидану, несподівану,; трохи 1дрімотну 
в світо-тінях жовтневого раннього чистого ранку,

Я довго стояр сперійись на бильця, забувщй про 
себе й свої справи. Але прийшов момент, хтось все
редині -сіпнув пружинку, і я миттю спустився з висот 
невиразної ̂ мрійності на тверду землю. Опинившись 
«а ній, я негайно ділрвніл темпом попростував через
МІСТО,

Метою моїх шукань 'був будинок-І вулиця, де ле
жав, чекаючи на своїх визвольників, закопаний оляв'я- 
ний скарб. Мені хотілося швидше зробити першу 
загальну розвідку. Промандрувавши через ціле міето, 
на протилежному від Волги краю, роздіукав я вулицю 
йг самий будинок. За парканом, відокремлений малень
кою грядкою лолісаднинових Щвзламаних, півзасохлих 
стебел квітів і рослин, .стояв манісінький будиночок 
.з кониковою різьбою над вікнами. Прибита біля фірткй 
бляшана напівзаржавіла табличка свідчила, іцо я не 
помилився, що це якраз той самий нумер — двадцять 
дев'ятий, який зазначений був у тюремній записці. 
Я пройшовся помалу разів зо два туди й сюди вздовж 
паркану, обдивляючись двір, і яереконадся, що кон
тури саду за будиночком вглибині дяфру цілком від
повідають конфігурації тюремного рисунку. Мені на
віть почало здаватися з розташування стежечок, з 
групування кущів і дерев/що деякі цілком неясні для 
нас на розмазаній записці місця тепер набувають* 
зрозумілого змісту.



і Отже, до шуканого скарбу було справді недалеко: 
Цід нього відокремлювала мене тільки дерев'яна ого- 
рржа й десягків^зо два сажнів садової Вемлі.^Але як 
пробратися тепер у цей садок і як робити в ньому 
потрібні розшуки? У ролові моїй мигтіли уривки думок, 
стержневі ідеї різних планів, які розсипалися через 
свою безпідставність, майже в самий момент свого 
виникнення  ̂ :Я нерішуче по.етояв, побачив два жіночі 
обличчя, які подивилися на мене в одно з віконець 

І будиночка і, відчувши ніяковість, поволі відійшов од 
цього будинка’. Був початок на дев'яту.
-̂  Щойно я трохи відійшов, від фіртки, як з неї ви
йшли дві дівочі постаті .в брунатних форменних сукнях* 
у фартушках і в теплих однакових осінніх жакетках. ' 
Помахуючи, затягнутими в ремінці книжками, вони 
швидко наздогнали мене. Я стишив ходу й витримав 
побіжний, але пцльний погляд, в якому в.стиг прочитати 
цікавість і І нерозуміння в очах чорненької дершої і 
якусь настороженість щ  другому трошки киряатому 
личку з ру дя>вими ло^нами. волрсря. „Ще за. шпика 
візьмуть“,.— подумав я уступаючись, щоб., процу стити 
їімназистокі.якї лоєпіщалися. І „не,=помилився в своїх 
здогадах.

— Що він тут під вікнами стовбичить ? -=—бурк
нула рудява, проходячи повз меде. Вона, ввертала ся 
до чорнявої, але ладо силкувалася, щоб її слова по
чув і . І

т  Може новий поклонник твій, гг-задирливо відпо- 
;віла друга, розреготавшись визивним сміхом, що дра
туюче вплинув на. мій слух«

Становище робилося фальшивим і треба було зни
кати якнайскорше. Але т;ут я зробив щеюдну помилку: 
замість того, щоб податися в протилежний бік, я по
малу рушив услід за дівчатами. А вони, час - од* часу 
почережно обертаючись, переконувалися, що за ними 
справді -Йде або шпик або закоханий. Біля зупинки, 
де сідали на конку, я їх наздогнав і рочуваючи себе 
дуже по дурному, намагався дивитися вбік.



— За кого ж вони все таки мене приймають —- 
стурбовано роздумував я; поглядаючи на спини двох" 
дівчат* що повернулися до вагона конки, який під* 
бігав, лінивою риссю. Вагон під’їхав, кондуктор по
крутив ручку тормоза, вагоновод відчіпляв коней, щоб

^перепрягти,
Л*. — їхати чи не їхати ? — вагався я й .раптом опинився 
на лаві позад двох дівчат, що все позирали на мене 
крадькома й підозріло.

Конка везла мене через усе місто, підбираючи по* 
дорозі безперестанку все нових та нових,.гімназисто
чок, повдяганих так само, як і мої Дві найперші супут
ниці. Потім ввесь дівичник .' у форменйих сукнях 
випорхнув біля під'їзду великого білОго будинку. Золоті 
літери . над фронтоном його.;.колонного вестибюля 
інформували мене> що мої супутниці, належали до 
другої казанської жіночої, гімйазії, відомої в колах 
•московського студентства прогресивністю педагогіч
ного персоналу й радикалізмом своїх вихованок.
— Ну, звичайно, — подумав я, бачачи „погляди 

кинуті на мене двомй, що посходили, дівчатами,, перш 
ніж вони ввійшли в двері „гімназії,— закріплено за 
мною амплуа агента поліції.
Н Роздосадуваний таким зворотом справи, я добрався 

до університету і, ввійшовши в його коридори,- роз
шукав у Курильні. моїх супутників, що чекали; вже 
там мене.

Ми; сіли в затишному куточку, і я розповів- про 
наслідки моїх мандрівок та про невдалу зустріч з двома 
гімназистками. Почали ми думати в три голови над 
тим, як проникнути в садок, розшукати й викопати 
шрифт.

— Викопати — найостанніше діло,— міркував Ж^нь-« 
ка, — у крайньому разі доведеться просто викрасти: 
вночі залізти з лопатою, викопати й винести.

— А. якщо собакир||відказав Степан, — доведе
ться собакам, як роблять злодії,, чогось підкинути, 
щоб вони дуба дали або поснули.
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\  — Шкода т р у їт и ні за що тварин,—• зауваяіив й. 
р \  — А якщо собай^ не візьмуть примани,—'продов
жував Степан висовувати перешкоди.

— А якщо/ а якщо.. .  — передражнив, розсердив
шись* Женька,— ну, а їдо тн пропонуєш?

—-Та й винести зразу не так то легко — два пуди, 
це треба декілька чоловік мобілізувати або візника 
брати й робити його свідком. Все це надто громіздко,— 
продовжував бубоніти Степан.

—І Давай свій план, — наполягав у відповідь роз- 
сертазий Женька.

^рСтеїтан Заходився викладати ще якийсь ще б'льїй: 
громіздкий і цілком безнадійний план винести вико
паний: шрифт із садка. Женька піддавав з своєї сто
рони жорстокій критиці Степанові пропозиції. Я заува
жив обом - суперечникам, що вони сперечаються. да
ремне. Перша й найважча частина завдання —̂це роз
шукати місце закопаного шрифту. Винести шрифт 
справді можна і вночі, і зразу, і частинами, але роз
шуки треба робити за денного світла й непомітно 
для" довколишніх. Сліди якісь повинні залишитися 
залежно від більшої чи меншої старанностї людей, 
що ховали шрифт,— або горбик, або рештки роз* 
пушеної, викопаної 3 ямки, землі-. Щось мусить бу
ти і, якщо'методично обстежити грунФ аршин за арши
ном, ТО місце хМИ ’Знайдемо. Для цього потрібне денне 
світло й систематичність роботи. Я виклав свої думки 
Цілком переконливо, бо обмірковував їх протягом 
переїзду конкою через ціле місто.'

— Тоді- нічого не зостається, як оселитися в цьому' 
будинку або так чи Ший пронийнути н нього й від-»' 
Бідувати його, — сказав Женька. |

— Так чи ІНак проникнути, — насмішкувато пов
торив Степан. — Але як проникнути, от де притичина, 
голово ти капустяна.

— Сам ти качан капуСтяний, — відказав ображено 
Женька і, зажадавши нашої уваги, почав загинати 
на руці пальці;
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— ГІоперше, може Там наймуть кімнату) подруге, 
може хазяйка згодиться взяти столуаальників ; потретел 
батьки може вже подумують про заміжжя своїх дачо#. 
Тоді треба познайом и ти ся й удати, що ми націляєііоіь 
у женихи. Степан сумлінно загнув третій палець, ал | цю 
частину плана.опротестував.
?у. —І Що ж де ми будемо морочити дівчаток, щоб 
потім зникнути, як Олександр Іванович Хлестаков"?

— Щось то й мені не довлодоби твоя шпаркісіь*— 
сказав і я, -  то- ти собак труїти збираєшся, то наївним 
дівчаткам голови крутити хочеш.

— Та чому дівчаткам ? — боронився Женька, ■— це 
перед батьками треба женихівські хвости розпускати, 
а дівчат... дівчат ми „розвивати" будемо. Політичну 
економію Богданова читати з ними почнемо* ну і 
всяке там ідейне єднання. А про шлюб навіть з пре
зирством говорити будемо, щоб у них і думки дурної 
не виникло? .

Ти все таки цинік, Женька, — непохвально по
крутив головою Степан,— а головне це значить трохи 
не зимувати в Казані, треба влаштовуватись.

—„Що ж, якщо треба, то доведеться номунебудь 
трохи й затриматись. Адже для.діла не для задово
лення, — непохитно стояв на своєму Женька.

. —. Авжеж*-— Не вгавав і Степан,^у тебе вже йочі 
розгорілися — як це -гарно присусідитися до жіночої 
спідниці ради справи й точити теревені в ім’я всяких, 
там Ідеалів.

—  Тьху, ну вас к бісу, —- розсердився нарешті 
наш багатий на плани стратег, — що не скажеш? все 
ЇМ не так .. . Треба спробувати спочатку щодо кімнати 
або обідів.

Тут я згадав, що на одному з вікон будиночка був 
якийсь папірець—писана об‘ява, але я не звернув на 
нього уваги, зайнятий іншими спостереженнями.

— Ну от, ну от, — радісно заспіщився Женька, — 
що могло бути там написано ? Або що наймається 
кімнату, або дцо дешево дається хатні обіди.
И6
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\  Шн -узявся за ЩШШЩ 
й Ми негайно рушили всі трое, щоб спробувати Про
никнути в будинок і придивитися до розташування 
двору Й саду порядком першої розвідки.

Прибувши на місце, ми побачили, що все складає
ться якнайкраще. Об’ява, прикріплена .до шибки на 
вікні, серед %ЩтШ рослин,
сп равді п рол о ну ва /іа кімнату, „самотному пожильцеві“. 
На цій .підсчаві ми сміливо застукали підошвами по 

' Сходинках ганку й йотягли ручку дзвоника. Калатання 
йоґо розляглося по всій вулиці, разом із гавканням 
кімнатно! собачки десь всередині за дверима. Зу
стріла нас немолода жінка з того роду . сумирних і 

'чистеньких чиновницьких дружин, яких в домашній 
обстанові можна безпомилково розпізнати з першого 
погляду.
* — Вдова.. .  нуждається столовниками й квартиран

тами . діло, .здається, вигорить,пошепки поставив 
диагноз Жёнька, скинувши багатодосвідним оком і на 
жінку, і: на обсТацову, і на собачку. Степан тим часом 
питав у хцаяЙйи, чи наймає ще вона кімнату,, чи вже 
найняла. Гадана вдова зам'ялася, заявивши, що тут 
уже був один, майже домовилися, і хотів увечері 
зайти сказати-остаточно.. .

— А завдаток залишив •? — спитав практичний 
Женька. Виявилося, що завдатку ще не дано.

—  Ну, значить, юридично ви зовсім не зв'язані,— 
солідно пробасив наш юрист і прохав показати йому 
кімнату.

Кімната, досить простора, цілком по домашньому 
йросто й затишно обставлена/ зразу давала відчути, 
що ми попали в гніздо радикального інтелігента й до 
того ж молодого, пов’язаного із школою й юнацтвом. 
Низько над столом висіли гібртрети Добролюбова й 
Чернищевського. досить пожовклі й запорошені. Пере
косившись звісився Міхайловський із загнутими й 
відірваними кутами, що тримався тільки на одній 
кнопці. А вгорі над усим панувала голова Карла
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Маркса з Широкою бородою й Пишною Шёвелюрбю, 
акуратно й старанно закріплена всіма чотирма кутами 
своє! папіряної рамки.

Шафа була набита російськими письменниками;' що 
поблискували золотим тисненням палітурок крізь 
шкло Дверцят. На етажерці, • що стояла поряд Столу,, 
панувала серйозна книга — публіцистика, критика :̂ 
соціологія й політична економія. Монументально й 
викликаючи пошану займали тут центр ііерший, 
другий і третій том Капіталу. Поруч красувався „Про
гресс и бедность* Генрі Джоржа, „Промышленный 
переворот в Англии“ Тойнбі і скрізь всенеодмінно 
присутній „.Старый режим и революция“ Токвіля. 
Тут. безперечно жила якась близька духом, настроями 
й інтересами своя людина, певно студент, може гімна
зист старших класів.‘Зї висловив цю гадку. Хазяйчице- 
обличчя засмутилося трохи. *

— Син тут жив, — зідхнувши сказала вона,—студент 
як і ви. . .  на медичному був.

Ми здивувалися. У всій кімнаті не було ані одної 
медичної книжки, ні на столі,« ні в шафі, ні на ета
жерці.

( —- Все з собою забрав; до Одеси перевівся.
— Ну, що ж, беремо, значить, кімнату?—звернувся 

до мене Женька, після того як фрази попереднього 
обопільного ознайомлення були сказані й настала 
помітна павза. Хазяйка поспішно перебила1 йсґОі за
являючи, що вона може взяти тільки одного пожильця.

— Ну, звичайно, одного. Ось Цей наш товариш
тут оселиться. Він, знаєте, переводиться в  Москви, 
подав заяву, а тепер приїхав клопотати, — незворушно 
торохтів Женька, показуючи на мене і з таким ви
глядом, наче в нього й на думці ніколи не була всу
нути замість одного двох, а те й усіх трьох пожильців 
у цю кімнату. Хазяйка подивилася' на мене , нері
шуче. • . 11

— Значить, ви ще не зовсім влаштувалися ? .. А 
як же, якщо ваші клопоти не вдадуться?
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Я .замішався.'
— А нічого., ви не турбуйтесь, — поспішно скрик

нув Женька. •— Ви нічого не втратите. Він Платитиме 
вам за місяць наперед. Якщо^виїде раніше, плата

' лишається .вам*
Це було нечуване порушення неписанних правил, 

за якими студентство у *всі£* містах завжди платило 
за квартиру не вперед, а в.ідживши. Але /становище 
:диіШ:ВДла відступ від цього правила.. Щ л&Ш/Ш

ЯЛ собі також'запевнив? що,це підведу хазяйки 
> й заплачу їй не менш як за два тижні вперед, шоб вона 
могла підшукати нового пожильця, якщо мені дове
деться виїхати.

Жінка все вагалася.
'— Хотілося б уже постійного пожильця на цілу  ̂

| зиму, — сказала вона нерішуче. 4 : 
й — Так, але за те наш товариш і заплатить добре, 
дорожче. Кімната йому,-бачте* дуже сподобалася, — вів 
дал| наступ Женька.

— Справді вже це знані, що з вами робити.,, 
Треба б порадитися з моїми дівчатами.

Тут уже я сполохнувся.'Якщо дочки за під озріли в 
мені таємного агента, то кімнати мені не бачити, як 
своїх ушей.

— Ні,' щд вже там тягти та радитися. Давайте без 
.зволікань... Кажіть ціну/"Якщо погодимося, то тут же 
й по руках. Скільки ви хочете за кімнаті?

— Звичайно кімнату наймається по ’тринадцять 
карбованців. З ,вас я покладу.вісімнадцять за перший 
місяць. Якщо..зостанетесь надалі, будете платити три
надцять.

Тринадцять було дорогенько, але прийнятно. Вісім
надцять для Казані було вже дуже багато. Мені стало 
жаль громадських грошей, три чверті яких повинні 
були в кожному разі пропасти цілком даремно. Я 
хотів був поторгуватися, але зустрів такі люті по
гляди обох моїх супутників, що зразу відмовився від 
думки^про торг.
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*— Вісімнадцять, — після короткої загальної мов
чанки заговорив Женьйа.— Це нічого... Під> ожа ціна,, 
якщо рахувати із страховкою на випадок від’їзду. Ти 
як думаєш, Степане ?

Степан згодився з цим поглядом. Я взявся за 
кишеню.

Я відрахував вісімнадцять карбованців і просив 
розписку, що також було відхиленням від загально? 
додержуваних звичаїв у взаємовідносинах між пожиль
цями,-студентами й хазяйками квартир. Хазяйка пи
сала розписку, поволі водячи пером і все ще наче 
роздумуючи чи не перемінити рішення. Невиразний 
інстинкт видимо підказував їй, що наймачі кімнати 
з’явилися недурно й що в усьому ділі щось та є. Якийсь 
невиразний неспокій почувався в її поведінці. Але, 
не даючи їй отямитися, Женька вже під’їхав з іншого 
боку й торохтів про те, що добре б усім товариша^ 
разом обідати і як було б чудово, коли б вона взя
лася й годувати всіх нас трьох. Хазяйка, яку приваб
лювала ця думка й лякали клопоти, відмовлялася, 
але нерішуче. А Женька, підтримуваний Степаном, на
посідав, доводячи, що студенти нарід невередливий, 
їдять що дають, і що ми особливих Претензій пред’
являти до її обідів не будемо.

— Ви тільки спробуйте... ну днів зо два, зо три. 
Якщо не сподобається вам, 'ми перестанемо, розійде
мося без образи.

— Хіба що спробувати, — піддалася нарешті хазяйка 
й заходилася перераховувати, що може вона дати од
ному чоловікові на обід з трьох страв за шістдесят

► копійок.
Ми, тут -таки ж дали їй за всіх .трьох гроші за 

п'ять днів наперед і захотіли сьогодні ж у неї обідати. 
Вона поскладала разом гроші, що, видимо, являли для 
неї велику суму, і вже відкинувши всякі вагання за
доволеним тоном заявила:

— От здивуються дочки, коли побачать таке ве
лике товариству у мене за столом.
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Тепер згадка про дочок мене не бентежила. Я вже 
закріпився Й на місяць кімната була за всіма законами 
і писаними і.неписаними, за мною, 3 цього стану пев
ності мене ривело однак цілком природне, але що 
все ж таки вразило мене своєю непередбаченістю, за
питання хазяйчине тро те, коли я збираюся привезти 
свої речі. Справді, який же це пожилець без речей. 
А ми, щоб не обтяжувати себе, виїхали з Москви зов
сім без багажу, не можна ж було вважати за багаж 
мою палицю з довгим металевим наконечником, таким, 
т Ч о ч  Івану Грізному впору, спеціально куплену 

|для промацування садового грунту. Я злякано глянув 
на друзів, не знаючи, що відповісти, і тут мене виручив 
винахідливий Женька. Він швидко заявив, що при
ставку моїх речей з своєї квартири він бере на себе 
й привезе. їх до обіду. А мені рекомендував посидіти 
й відпочити після дороги. Я вирішив покластися на 
його винахідливість і .згодився на відпочинок. Обидва 
товариші заразиже пішли. Хазяйка також, взявши мою 
студентську посвідку, пішла* чіо продукти та до полі- 
ційного участку прописати документ. У всьому бу
динку й у всьому дворі я залишився сам —один, якщо 
не рахувати собачки/ яка вже примирилася з моєю 
присутністю й тільки чає від часу гарчала, чуючи мої 
кроки за дверима.

Звичайно, я не став марнувати дорогого часу і, по
чекавши трохи, пішов у садок. Розшукування свої я 
повів систематично, почавши з загального огляду саду 
і йог*© грунту. Потім, розбивши його на квадрати, 
приблизно в аршин завбільшки  ̂я позазначав ці квад
рати на аркуші записноґкиужки Щ занумерував, Потім 
заходився досліджувати очима й своїм шупом ква
драт за квадратом вздовж заднього паркану. Місця, які - 
мені удавалися,підозрілими, я старанно зазначав на ри
сунку й робив на грунті позначку, для того, щоб із за
ступ ом  взятися до розкопки хоч би навіть і серед ночі.

Ніким не турбований я продовжував свою роботу т 
протягом майже двох годин і припинив її тільки з при*
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бГуттяй хазяйки, яка вернулася з кошиком, ЧТО В Ним 
продуктів та городини. Ввійшовши в кімнату, я про* 
робив маленькі підрахунки. Можна було гадати, що 
щодня в мене\; буде не менш двох, годин цілковитої 
самотності, а значить і'цілковитої волі" дій. Якщо 
розшуки йГимуть таким само темпом як і сьогодні, то 
ввесь двір І садок лшжна промацати за шість або сім 
Днів. Якщо можна суде вести операцію не одному,, 
а удвох або утрьох^ то час відповідно-повинен скоро
дитися. Показники, таким чином, виходили сприятливі., 
Заспокоєний я дістав із шафи томик Гоголя й без* 
турботно в нього заглибився.

Годині о третій на тихій і безлюдній нашій вулиці 
наторохтіли дрожки й зупинилися проти фіртки. Мої 
два товариші прибули пунктуально о призначеній го* 
дині. У вікно я спостерігав, як,„вони розплатилися 
з візником і з’явилися в дворі. Кожний З НИХ тяг 
у руках досить важкий, але побитий і,-обшарпаний, 
справді студентський чемодан. Це вселявся до мене 
мій багаж, невідомо яклз*явйвшись. Найбільше диву
вало мене те, що чемодани були важкі й чимсь щільно 
набиті.
іу р ;  Ну, от, з новосіллям, — сказав Женька, спіхом 

впущений хазяйкою в мою кімнату, і крекнув став
лячи мій багаж на підлогу.

— Ну й чемоданище ж у тебе, — своєю4 чергою по
скаржився, втиснувши^ь у двері Степан і витер з лоба 
крапельки поту.

— Що ви там за бутафорію притягли, — скрикнув я, 
щойно за хазяйкою зачинилися двері, і кинувся роз
кривати пошарпані чемодани.

— Звідки ви це дрантя роздобули, спитав я роз-
- в'язуючи ремені. і • , ,

Розкрите „дрантя“ було справді набито бутафорі* 
ею — старим паперовим мотлохом, нумерами „Нивы“, 
газети „Свет'’ восьмидесятих років і ще такою ж усякою 

.всячиною. Проте в чемоданах приховувалося ще дещо 
й крім бутафорії, що я намацав на самому дні. В%д-
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ному чемодані, короткому й товстому,- були три за
лізні малого розміру лопати'без ручкй, а в другому, 
фібровому, дуже довгому й плоскому—три вкорочені 
ручки до цйх лопат. Видно було, що товариші мої 
не марнували дарма часу й діяли до пуття й розсуд
ливо. Тепер нам нічого не лишалося, як тільки чекати 
появи хазяйчиних д$>чок і услід за ними обіду.

І дочки, і обід довго на̂  себе чекати не змусили. 
Дівчата.з'явилйся Одна за одною, стукнувши фірткою, 
попестили собачку, яка кинулася з радісним гавкан
ням і Вищанням їм назустріч, перекинулися кількома 
'ФіШаміГз матір'ю, видали
ків Р зґцїойшли в кімнату, що містилася поряд моєї.
■■Глухий етук кинутих на стіл підручників, зв'язаних!! 
ременями, завершив трудовий день школярок.

Всі ми троє й очима й вухом стежили за прибу
лими дівчатами, намагаючись 'водночас і навзнаки не 
^давати, що ми цим зайняті. Нікому не було охоти 
попастися першцм на зуби двом іншим насмішкуватим 
хлопцям,

За обідом ми познайомилися. Сестри були в остан
ньому додатковому класі гімназії й показалися дуже 
малими' дівчатами, вільними в поводженні, без крив
лянь, без штучної соромливості й без. удаваної розв'яз
ності. Вони Говорили просто, трималися як рівні то
вариші в розмові, вміло запитували, але без настир
ливої цікавості, охоче й неголосно й без надміру смі
ялися, відповідали на жарт жартом без Образи і роз
мову підтримували невимушено й без жодних зусиль. 
Ми дуже швидко з ними оговталися, почули себе легко, 
просто й хороше і зазнавали ту особливу приємність 
од жіночої Присутності,- коли мимохіть хочеться бути 
і кращим, і чистіший, і інтереснішим від себе самого. 
Це якраз і був той „ушляхтювальний вплив жіночого 
товариства“, над яким кожний з нас при нагоді й у 
чисто чоловічій компанії не від того був, щоб покеп
кувати, але наявність яко^о в даному разі була ціл
ком незаперечна,



Після обіду, використовуючи рештки денного світла, 
я вивів двох товаришів у садок прогулятися й розпо
вів їм про свій метод роботи. Вони його схвалили; 
щойно стемніло ми підхопили Хазяйську лопату, що 
стояла в кутку біля будинку, і нашвидку спробували 
копати в усіх помічених мною вранці місцях. Спроба 
нічого не дала. Вперше мене призвів до помилки за
киданий мурашник, вдруге затоптана торішня грядка. 
Єдиний наслідок був той, що зменшилася позостала для 
дослідів площа двору й саду. Чц збільшувало це шанси 
знайти шрифт — могли показати тільки дальші розшу
кування. А покищо безплодність першого вечора на
віяла деякий смуток і закрався мимохітній сумнів 
у успіхові справи, сумнів, якого ніхто з г а с н е  посмів 
висловити вголос і постарався задавити в самому за
родку всередині себе.

Ввечері, напоївши товаришів чаєм, я з ними роз
стався. Вони поспішилися піти до міста розшукувати 
собі ночівлю. З обережності було рішено до готелю 
їм не йти, щоб уникнути прописки документів. Тому 
треба було попасти на ночівлю без цієї формальності. 
Зрештою, за тих часів і студентських звичаїв завдання 
це не становило особливих труднощів. Студент, що 
нуждався ночівлею в чужому місті й не хотів брати 
ну мер з міркувань конспірації або через пустку в га
манці, розв'язував завдання дуже просто. Він - ставав 
на перехресті Якої не будь вулиці й, озвавши першу- 
ліпшу постать у студентському кашкеті й шинелі, го
ворив без церемонії— пробачте, колего, чи не можна 
у вас сьогодні переночувати? Я тут проїздом.

З десяти випадків вісім давали відповідь позитивну, 
і ночівля таким чином була забезпечена, якщо шукач 
не надто пізно вночі вдавався до цього способу. 
Тому й приятелі мої пішли раніше, щоб застати ще 
досить рухливими головні вулиці й виудити в цій 
рухливості собі ночівлю. Я зостався один у своїй 
кімнаті сутінкувати, віддавшись тому невиразному 
роздумові, в якому так хороше мовчазно відпочиває
Щ



душа, оповита бархатною пітьмою, що підкралася 
з усіх боків.

Проте, цим Задоволенням, яке затягнувшись легко 
могло.'перейти в тягар і нудьгу, користуватися мені 
довелося дуже недовго. Зачувся стук у двері й я від
повів »увійдіть“, силкуючись вгадати, яка з сестер 
і навіщо до мене постукала. Ввійшла молодша, білява, 
з кирпатим носиком, Вірочка, і поспитала чи не треба 
мені лампи. Лампй, звичайно, була потрібна, і ми її 
спільними зусиллями попали засвічувати: я сірником 
обнищав нагорілий гніт і вирівнював його у круглому 
пальнику, вона дмухала в шКло й витирала його чи
стенькою ганчірочкою — діла було досить нам обом • 
для всіх чотирьох наших рук. А тим, що при заня- 
тості рук непристойно було зоставатися гулящими 
нашим язикам, то і їм Вірочка майстерно завдала ро
боти, ї через півхвилини ми вже якнайсправніше мо
лоли різні дурниці й недурнииі. До того часу, як добре 
розгорілася лампа, вже ре. погано розгорілася й наша 
розмова. Було б дивно, коли б вона урвалася тількй 
тому, що світло було засвічене. Навпаки, якраз тому, 
що лампа горіла рівно й ясно можна було всадовитися 
на ручку" крісла й, погойдуючи маленькою ніжкою в 
чорному • черевичку, порозмовляти докладно й не по- 
спішаючись з новою людиною, з московським студен
том. Так бо принаймні думала Вірочка й заходилася 
обертати мене на всі боки, мов на рожні. І чи давно 
я скінчив гімназію, і на якому я факультеті, і який 
предмет мене більш за все інтересує,- і чи багато я пра
цюю, і чи беру я участь у громадських справах, і чи 
чита з я те і друге і трете, і як мені подобаються нові 
речі Горького й оповідання. Леоніда Андреева, І чи 
бачив я „Дядю Ваню“ в Художньому театрі, і що я 
читав' найцікавішого за останній час...
. Почувши, що найцікавіше для мене за останній час 

було читання Комуні єтичнобо Маніфести й нумерів 
„Искры“, вона звела брови, за бровами потягся й без 
ургр кирпатий носик, за нрсиком нижня губа, покривши



верхню, все личко набуло вигляду засмученого й 
зневажливого здивування, всуміш із розчаруванням.

— Ах, то ви значить есдек, — сказала вона з не- 
приховуваним відтінком досади й навіть перестала 
похитувати черевичком. — От не сподівалася, — про-

і  тягла вона далі ображено..
^  Хоч я  ще ніяк не міг зарахувати себе по соціал- 
демократичній лінії, але ця образа зачепила мене 
й розсмішила.

|||Ш В | Та чому не сподівалися..» що тут поганого, якщо 
я соціал -'демократ...

— Фі, есдек . , ,  а таке симпатичне обличчя... вони 
всі такі сухарі, такі вузькі...

Вірочка раптом відкинулася корпусом до стіни й 
застукала в неї .кулаком, кричачи з протягом;

: — Марусько, Марусько, йдщ сюди .Г. важлива 
,справа.о •

— — Йду, — відгукнулася сестра, Т через' хвилину 
ввійшла, запитливо дивлячись на неї.

— Ось, цілуйся* будь ласка,-Д показала на мене з 
обуренням Вірочк^— вйшого полку прибуло... щй 
один есдек знайшовся.

Я запротестував проти цього„надто поспішного 
зарахування мене до соціал - демократів.

■— Дозвольте, я ж не казав вам, 1Ц9 я соціал демо
крат. Я спитав, що поганого, коли б це було так. •

— Все одно, все одно... — відповіла в розпалі 
Вірочка. — „Искру" он акуратно читаєте, а „Револю
ционную Россию“ мабуть у руках не тримали. При
знайтесь не читали »Революционную Россию“,

Я признався, що ця штука мені ще не попадалася 
до рук, але це зовсім не доводить, що я соціалде- 

, мократ.
— Так ви не соціал-демократ ?—• спитала мене своєю 

чергою чорноока з довгими віями Маруся, добравши 
хвилинну й запитливо#з холодком позираючи на 
мене. У її погляді я також ДпрочшЫв приховане 
засудження, яке, мабуть, Віррч^ицою моврю, мржнд



було формулювати так *. таке симпатичне обличчя. . .  
і не соціал-демократ.

Попавши між-; двох огнів і рятуючись, я бухнув, 
немов стрибаючи у воду, що я ще „ніхто", бо не. 
визначив остаточно свого світогляду./

\ — Як це „ніхто* ?—сплеснули тепер руками обидві
сестри.— Московський студент і не має ще певного 
світогляду!.. Оце так мило, оце так красиво* Навіть 
ми, провінціальні гімназисточки, жінки і то попереду 
вас значить• стоїмЬ..!'

Я "відчув себе як кар'ась на сковорідці. Чорт би 
І і його забрав цей „повний світогляд“, де його взяти, 

коли його немає.
Мені було так ніяково, ніби я як Петер Шлемілв 

> відрізав і .продав чортові свою власну тінь і ось тепер і Ер Стою да'..'., сонці, і у всіх людей є тінь, а в мене 
І  І ;  її  Н емге;

Чим я можу виправдати такий непорядок ?
Я зрозумів, що єдиний мій рятунок перемінити,

] якщо не" тему, то об'єкт розмови й висловив сумнів 
і Щодо цього • самого світогляду у сестер і поспитав 

,*за кого вони саме себе вважають.
Що ж тут питати? Справа ясна — вона (Вірочин 

палець показав на Марусю) есдечка. . .  Хіба не видно 
з обличчя, а я, звичайно, есерка.

Я удав, що хочу проекзаменувати Вірочку й V 
спитав, у чому ж вона вбачає основну відміну соціа
лістів - революціонерів від соціал-демократів. Вірочка 
охоче пішла на спробу, і не без самовпевненості, 
відкинувши через плече свою косу, почала викладати- 
м ені основи есерівського світогляду» й відміну 
його від соціал-демократичних поглядів. Я з- вели
чезною увагою почав слухати урок. Я зробив це з 
тим більшою «хотою, що про соціалістів- революціо
нерів, Цієї нової формації народників, які вважали 
себе безпосередніми й прямими продовжниками 
партії Народної Волі, я  знав дуже небагато, з  чуток. 
Зараз передо мною ’вперше сидів жиаий персонаж,
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який поділяв есерівський СВІТОГЛЯД, І ВИДИМО дуже 
схильний до пропаганди своїх ідей.

Друга сестра також зайняла місце й налагодилася 
слухати. Диктувався її намір аж ніяк не цікавістю 
до лекції, готовано! для мене, а міркуваннями кон
тролю „щоб Вірка чогось не наплутала иро соціал- 
демократів з пристрасті або малограмотності", як 
вона сама пояснила свою пильну увагу до сестриних 
слів. Зворіт мови був досить войовничий, і я зрозу
мів, що сестри є в даному разі представники двох 
таборів, до того ж не дуже мирно настроєних один 
до одного. Моє становище було тим.більш цікаве, 
що я сполучав у своєму лиці до деяної міри і ідей
ну здобич, через яку могло виникнути змагання, і 
арбітра, закликаного оцінити взаємну питому вагу 
двох різних громадсько - політичних світоглядів, втіле
них у двох дівочих постатях.

Вірочка тим часом взялася до  діла, вмостившись 
зручніш на ручці крісла й похитуючи по давньому 
черевичком, що мимохіть привертав мою увагу,

— Отже, перше й найглибше теоретичне розхо
дження: питання яким шляхом Ніде дальший історич
ний розвиток Росії. Соціал - демократи,.спираючись 
на Маркса, твердять, шо Росія раз ставши на шлях 
капіталізму, повинна пройти цикл капіталістичного 
розвитку перш ніж інрейти до с о ц і а л і з м у Ч и  
правильно я викладаю вашу позицію, Марусю ?

Маруся потвердила, що правильно.
— А ми, /есери, — пояснювала далі свою думку 

Вірочка, — вважаємо, що стадія капіталізму не обов'яз
кова: за певних умов Росія від теперішнього стану 
може прямо перейти до соціалізму. Це пункт пер
ший.

Інакше кажучи ви заперечуєте закономірність 
Історичного процесу, доказ якої є найбільше досяг
нення наукового соціалізму. Карла Маркса й Фрідріха 
Енгельса,— перебила її, не втерпівши, Маруся. Віроч
ка холоднокровно усунула цю репліку, заявивши, що
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зараз вона не сперечається, а тільки викладає, 1 
заходилася розгортати лекцію далі.

— Пункт другий програмовий. Соціал-демократи 
хотять бути партією тільки робітничого класу. Інте
реси Інших класів, які борються проти деспотизму, 
вони підкоряють Інтересам пролетаріату. . . Так? — 
спитала вона знову сестру.

— Так,—відповіла Марія.
— А ми, есери, закликаємо під свій прапор усіх 

трудящих, об'єднуємо боротьбу трьох основних груп 
людності -— робітників, селянства й інтелігенції, на
решті, пункт третій, тактичний. Соціалісти-реаолю- 
ціонери вважають за потрібне до числа засобів бо
ротьби проти наявного .режиму включити Індивіду
альний терор. А соціал-демократи проти терору, проти 
індивідуальних актів боротьби взагалі—вони визна
ють тільки колективні дії-—страйки, демонстрації, які 
звичайно визнаємо і ми.

Вона помовчала І подивилася на мене й на сестру 
наче питаючи, чи маємо ми щось заперечити проти 
її формулювань. Але ми не заперечували.

. — Ось три основні розходження між соціалістами- 
революціонерами й соціал-демократами. Інші з них 
випливають.

Замовкла Вірочка, ще раз подивилася на сестру 
й на мене і раптом запитала;

— За кого ж ви стоїте, колего з Москви? За 
„есдеків"? — вона показала виразисто на сестру,— 
чи за „есерів“, — вона доторкнулася пальцем до 
своїх грудей. Очі дивилися задиркувато І лукаві 
вогники пробігали в них. Не можна було сказати 
впевнено, який вибір поставлений був передо мною— 
між двома партіями чи між двома сестрами.

Я дипломатично відповів, що розв'язати таке пи
тання зразу справа надто важка, треба подумати, 
почитати, розібратися. Це тим більше, що ніяких ви
дань есерівського напрямку мені до цього часу ще не 
попадалося.
&. Історія одного студента 129



— Та деж ви виховувалися, у якому закутку ? — 
запально спитала мене Вірочка при цій відповіді.

Я. признався, що справді виріс і скінчив гімназію 
в закинутому,: невеличкому, степовому містечку, 
визнав також, що вихованці великих міст* таких як Тиф* 
ліс або Казань, мають перевагу в розвитку і широті 
світогляду над нами,- справжніми провінціаламт До 
сказаного я ще з гіркотою додав, що ставитися на
смішкувато до. таких як я через нашу відсталість 
негаразд, бо це не вина, а біда наша, і взагалі налаго
дився пустити- сльозу на тему, що нас замалим не 
„оточення заїло“,, як прийнято ,було тоді висловлю-; 
витися.

Сестри розчулилися, обидві дружно запевнили* що 
на думці не мали мене образити, що-я.перебільшую 
недостатність рівня свого розвитку. Вірочка до того ж 
виявила готовість, допомогти мені вижити моє неуцтв 
во щодо соціалістів - революціонерів.

— Ну, тепер вона почне напихати вас своєю есе
рівщиною,— з пересторогою й ревниво зауважила, на 
це Марія. І не помилилася. Вірочка скочила й через 
декілька хвилин принесла мені -пачку літератури. Це 
була „Революционная Россия“, видавана партією 
соціалістів - революціонерів у Парижі.

— Читайти на сон грядущий,- тільки не смійт^ 
засипати на'середині статті, а не то я* вас*., — і

Шірочка жартома стукнула літературою .мене- по 
спині. -
1 .̂ Решту вечора ми провели в дружній балачці 
втрьох, порозходилися тепло*, повні найдружніших 
почувань, на які так багаті й щедрі молоді груди,

У д а ч а

Почувати чиюсь вищість неприємна штука. Я вже 
пережив це раз, стикнувшись із Левом Бдкшенфель- 
дом, що змусив мене засісти за Комуністичний Мані- 

|фест. Тут повторилася та сама історія. Перевагу
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надо мною взяли цього разу дві дівчини й обидві до 
того ж трохи молодші від мене. Цю перевагу надо 
мною давала усім їм трьом одна й та сама причина: 
наявність твердого організованого світогляду, де всі 
думки, так би мовити, утряслися й прийшли в 
щільний зв'язок одна з одною. Раніш я думав, що 
вирішальне значення має характер цих думок, зміст 
світогляду. Сьогодні я переконався, що не в тому 
була головна сила. Маруся виявила себе дуже витрима
ною іі послідовною марксисткою —- соціал • демократ
кою. Вірочка такою ж свідомою народничкою есеркою. 
Сутичка їхніх поглядів, яка відбулася протягом вечір
ньої розмови, викликала в мене вражіння турніру двох 
однакових, добре закутих у лати й озброєних бійців. >; 
Перед кожним з них я майже беззбройний і бронею 
не покритий був досить безпорадний і міг сподівати
ся уникнути смертельного удару тільки через словес
ну в'юнкість і гнучкість думки. Але це не усувало 
свідомості своєї слабкості рівняючи до обох лицарів 
суцільного світогляду. Тепер у мені розгорілася до
сада на власну недипломатичність, на простосердість, з 
якою я визнав свою відсталість і провінціалізм. Звичай
но обидві сестриці тепер посміюються з мене й обмі
нюються зневажливими увагами на мій адрес.

Я з досади повернувся важко з боку на бік так, 
що підо мною охнуло й заскрипіло ліжко.

— Сусіда, ви не спите ?— розлігся раптом голос 
зза стіни. Я обізвався, що ще не заснув.

—-Ну, надобраніч. Ми готуємо на завтра уроки й 
зараз, також лягаємо.

Голоси були дуже привітні, милі, і їхній ласкавий 
тембр зняв з душі почуття досади, як молоко змиває 
з язика рештки гіркості від прийнятої хіни. Але 
заснути мені все ж таки не вдалось, не зважаючи ша 
побажання: думки набули нового напрямку. Я почав 
роздумувати про сестер. Було ясно, що це не торох
тійки, які нахапалися вершків, сього того з розмов,



з неперётравлених рефератів та уривків книжно! пре
мудрості, схопленої нашвидку. Обидві виявили Озна
ки серйозної праці над собою, обидві були справді 
„критично мислящими особами“, як сказали б ми в 
наших гімназичних, гуртках мовою, яка „тепер уже 
здавалася мені старомодною. Обидві об'явили себе 
Ідейними прихильницями пёвни/ партійних поглядів* 
Елементарний такт не Дозволив мені поспитати, чи 
були вони й членами відповідних . організацій, аіш 
все примушувало думати, що це іменно такг ЯкйцВ 
Маруся й Вірочка й не належали безпосередньо до 
складу партійних організацій, то, звичайно, були дуже 
близькі до них, оберталися в пов'язаних із ними колах.

— Знати птичок по льоту,—̂ сказав и.собі, переби
раючи всі одержані мною, за вечір від дівчат вражій- 
ня й приходячи до остаточного висновку про їхній 
зв'язок з партійними колами. Щойно я зупинився на 
цьому висновку, як русло моїх роздумів роздвоїлося. 
'Перше продовжувало займатися сестрами персональ
но, а друге, зробивши крутий закрут,, вернуло мене 
до турбот про шрифт. Тепер я роздумував одночас
но про два питання. Полерше, чому в одному будин
ку й сім'ї, в одній і тій самій домашній обстанові і 
взагалі за всіх однакових для обох сестер обставин, 
одна вийшла переконана соціал-демократка, а з дру
гої виробилася не менш окреслена соціалістка народ
ниця. І, подруге, який зв'язок між характером меш
канців дому — брат виключений студент, дві сестри 
революційно настроєні гімназистки — і тієї обставиною, 
що друкарський шрифт, врятований від арешту, був 
заритий в землі іменно цього саду й дому?

Раніш це мені здавалося чистою випадковістю» 
Ну, треба було десь сховати, то. й сховали за пер
шим -ліпшим парканом* Тепер, роздумуючи, я дедалі 
більше схилявся до того, що діло не могло бути 
таке просте — винести й сховали під носом шпиків, 
що вже винюхали здобич, два пуди шрифту бдній



ліодині без допомоги й сприяння Інших було майже 
неможливо. У ножному рягІЇ де булб ду*е неймовір
но. Але хто ж тоді міг дати їй 'допомогу ? Звичайно 
тільки такі люди, як ці сестри або їхній брат. А коли 
так, то й ховати шрифт булб їм надійніїй за все не 
в чужому садку, а в своєму. Отже, те-, що раніше 
здавалася мені грою випадку, зараз уявлялося як 
доконечний, висновок, подиктовувашій усією сполу
кою фактів І обставин. Значить сестри, або принаймні 
одна з них, Повинна була, щось знати про розшуку
ваний нами сйарб. Отож через них |  лежала найпевнГ* 
ша дорога до відшуканий скарбу. Це була, звичайно, 
тільки так ввана ^робоча гіпотеза*,- але. під нею було 
чимало солідних підстав, отже провірити її треба 
було. Зробити це було тим паче необхідно, що коли 
вона була вірна',; й сестри справді втаємничені 1 були 
в справу друкарського ш рифту, то самий шрифт за 
минулі півроку міг спокійно Кудись зникнути, його 
могли перенести, .переховати в надійніше місце, або 
навіть знову пустити в діло, не завідомивши мо 
сйовських товаришів» А .в такому разі всі наші нама
цування й розкопки були' порожньою грою заздале
гідь прирічейою на невдачу, і ми повинні будемо 
поїхати 3 порожніми руками.

Всё це привело 'мене до- думки про потребу 
розкрити карти перед сестрами й змусити їх своєю 
чергою також розкрити свої. Але-як це зробити? 
-Відкрити закопану друкарню першій - ліпшій приїжд
жій ліодИні^-г-це не нумер нелегальної газети дати 
йому почитати. Я вирішив не морочити далі голови 
й заснув нарешті, звірившись на старё правило: ніч?- 
порадниця-мати: порадить, що починати.

Прокинувся я пізно, щось о десяті, і був дуже 
здивований, почувши кроки в кімнаті сестер поруч 
зі мною і два голоса, що глухо перекидалися слова
ми впереміжку з якимсь неголосним співом. Дівчата 
були дома. Чому? Червона св'яткова цифра на арку 
шику. календаря пояснювала мені загадку. Була
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неділя. Вона Припала для мене дуже до речі, і я 
Швидко вибравсь, спід ковдри, щоб використати* 
мершій сприятливий зб|г обставин. 'На*мить у мене 
промайнуло запитання?—яку з двбх сестер зЫтакувати? 
Поклавшись на неясний інстинкт* а може й на неяс

ний потяг, я швидко зупинив свій вибір на ВірочцІу 
як меткішій, задирливішій і менш, як мені здавалося, 
обачній, ніж її чернобка и серйозна сёстричка 
Маруся.

З допомогою кількох нехитрих маневрів мені по* 
щастило розділити двох ,сестер, при |  чому Маруся; 
помітивши' мої відходи, сама ретирувалася, -давшш 
мені змогу'ІаЛипіитися з Вірочкою .наодинці.

Пояснення моїм намірам вона дала, очевидно, щог 
найжінбчіше, але це було .3' руки, д я поспішив скори
статися з Й делікатного зникнення. Я негайно потяг 
Вірочку в садок, покликаючись на сонце, ІабЛячи 
синім ̂ вебої, декламуючи про золоту осінь'! чисте- 
повітря, якими гріх не скористатися ̂ останніми днями 
перед зимою ЦІ негодою. Під барабанне торохтіння 
цих моїх пустопорожніх слів ми дійшли до кінця саду, 
і я навмисне підвів супутницю до тих самих місць, 
які ми вчора вночі розкоНували^йзатоптували знову спі
хом і, як я тепер переконався, дуже не акуратно. .

— Дивно,—сказала Вірочка зупиняючись ,біля пер-, 
щрго свіже скопаного місьця,^мйрша подумати, що 
тут хтось вночі порпався.

— Справді, можна подумати, іцо тут копали землю,— 
відповів я Й потяг її просто до другого скопаного 
Місця.

— Дивіться!-г з ще більшим здивуванням вигукнула 
Вірочка,— і тут також,—Я потвердив її спостереження,, 
ї  ми рушили далі прямо до третього свіжевтоптаного 
горбика.
І  — Знову!— вигукнула Вірочка, але вже з помітною 

тривогою в голосі.
— Дійсно у вашому садку хтось шукав закопа

ного скарбу,—озяцив я байдужим, що не припускав,
ш



проте, сумніву голосом. Зірочка Допитливо Й ШВИДКО 
позирнула-на мене, намагаючись зрозуміти, чи вкла
даю я якийсь зміст- у свої слова, чи просто мелю, що 
на язик нахопиться. Але обличчя моє було цілком 
спокійне.

—* Що ви дурниці говорите, — сердито надувши 
губки заявила вона,— який-там 'скарб, хто* його.міг 
шукати? -С

Щ А от, приміром, хоча б і я,— відповів я тим же 
байдужим голосом. Обличчя- Віроччине вмить зміни- 
ЛосИ—ляк явно проступив на ньому, і раптом сердита 
масйа, нашвидку натягнута на розгублене, личко, за
крила, цей х ляк. Вона все ж панувала над'-щбою не^ 
-погано.

Але я. дивився сторожко й. спіймав зміни в об
личчі. Знає,— подумав я з радістю й приготувався 
до дальшого-.наступу.

— Ваші-жарти мені не до вподоби,-ніпеля малень
кої павзи? проговорила Вірочк?,—від них погано дхнё.-̂

~—” Я І не жартую»— відказав я не .піддаючись,— я 
дійсно шукаю скарб.

Вірочка знизала плечима й кинувши сухо—я вас 
ШШ розумію,— повернулася й пішла до будинку. ;

Щ Пропало діло,— з гіркотою подумав я,—якщо 
вчора вони не взяли- мене за шпика, то сьогодні я вже" 
напевно попаду,в провокатори.

Я кинувся за Вірочкою й помітив оддалїк Марусю, 
що стряла на ганку й спостерігала за нами.

— Зачекайте, Вірочко,—благально й настійно за
говорив я, заступивши їй дорогу.

— Чому ви не спитаєте який 1 клад я шукаю... 
А'втім, ви не питаєте тому,- що знаєте чого я шукаю 
і знаєте де сховано те,' що мені потрібно.
Р |р й Я вас- не розумію,^—сказала Вірочка й зробила 

рух, Щоб обійти мене. Маруся, бачачи сестру в замі
шанні, вже зійшла з ганку, щоб поспішити їй на зу 
стріч. Невйсе я дав маху, і Вірочка справді нічого не 
знала про шрифт ?
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— Ні, ви мене розумієте. Ви напевне знаете, що
мені потрібно й що я шукаю* Адже я спеціально за 
цим приїхав. - -

— За чим „за цим“? Не говоріть бога ради загад
ками,— роздратовано відповіла Вірочка, але зразу ж і 
зупинилася. Це була перша добра ознака за ввесь 
час вашої дражливої розмови.— 1 якщо вам щось по
трібно,— казала вона даЗії*^—'Чому ви обра іи для роз
шуку іменно наш будинок? Згодьтеся, що все це над- 
ззичай дивно, щоб не сказати більше...

— Згоджуюсь, Вірочко, згоджуюсь,—скороговіркою 
відповів я, виміряючи поглядом скільки ще лишається 
в мене часу поки підійде* Маруся, яка помалу, але 
невпинно посувалася назустріч нам. Час було пустити 
в діло останній свій козир. Я витяг тюремну записку 
замазану розплилдм рисунком і показав Вірочці напи
саний на ній олівцем, І  через те й збережений, адрес* 
Вона здивовано дивиласи на _ нього якуЩ. мить, Потім 
нічого мені не кажучи обернулася - до сестри, яка пі- 
дійшла вже зовсім близько, і 'закричала:--^

— Марусько, Марусько... йди швидше*.', нарешті 
таки розгадано тйємницю мокрої підошви.

Маруся здивовнао скрикнула й, прискориІМ  крок, 
підійшла до нас.

Ц '“'г --Бачиш ?- розумієш? — показала їй Вірочка зама
зану, з чорнильними плямами, що розпливлися, за- 
ПйСКу. І .

Так, так,— відповідала Маруся, уважно розди
вляючись записку,—-так ось у чому річ.

Було очевидно, Що вона щось зрозуміла й безпе
речно також було, що я зовсім нічого не розумів. 
Але тепер це мегіе аж ніяк не тривожил^. Записка 
сестрам була знайома'. Це була удача понад всякі 
сподівання, і за дальше я міг бути цілком спокійний. 
Тепер мене спіхом потягли в кімнату. Там, як у справ
жніх детективних романах, Вірочка видобула" з яко
гось потайного кута краєчок папірця, приклала його 
до надірваного ріжка моєї записки. Як у справжньому
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романі й бути повинно крЗЇ надриву, зійшлися й су
цільність записки поновлена‘була ЩШЩШ очях.

Щя Ви бачите,— сказала Маруся,-“-  мй" можемо гово
рити цілком одверто одне з одним Звідки у вае ця за
писка ? Вона передана була мною в руки надійних 

. люЙей.
— Я.й одержавший з надійніших р у к , . .ч
—■ У такому разі у вас мусить бути й пароль. 

Чому ви не звернулися на явку й не "провадили все 
через місцеву організацію? Діючи так самостійно ви 
ризикували - привернути увагу й провалити все діло^

^Запитання були ясні/ сухі й Діловиті, наче на слід
стві, і вимагали .в ідп ов ідей  точних і ясних.

— У Москві були -чутки, що тут з есдековською 
І явкою не зовсім гаразд — чи то вона провалилася, чи 
то її вистежено. Тому я вирішив, ідо надійніш буде 
не йти туди, хоча й адрес і  й пароль у мене є.
І г- Кажіть пароль,, я з'їжджу й перевірю, тоді буде 

все як треба* .
Значить вона пароля не знала. Я замітався: від

крити пароль - Людині,- з якою познайомився тільки 
вчора -ч-це б\ла надто велика відповідальність навіть 
за тих обставин, у яких ми всі перебували.

Давайте так,— запропонував я після хвилини 
мовчанки. Ви скажете мені адрес, а я скажу вам па
роль. Адрес /ви,, звичайно, знаєте. |

— Дивна ви людина,— відповіла Маруся,— як я можу 
сказати адрес явки людині, яку ба^у перше в житті.

—- А як л е я можу сказати пароль людині, яку з 
учорашнього дня бачу тільки вдруге,—відказав я.

Вірочка> розсміялася: р
— Ну так мабуть ви ніколи не домовитесь. Без 

посередника вам не обійтися. Давайте я вам допо
можу. Пиши Марусько на паїїері, щоб я не бачила, 
першу Цифру номера дому.

Маруся написала.. Я подивився й визнав, що напи
сано правильно. Тоді я дописав другу цифру, і Ма
руся знайшла, що написано правильно. Таким чином
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по половині ми написали назву вулиці й переконалися, 
що адрес обом, відомий. Ну тоді, будь-що-'буйь* я на
брався духу.й сказав на вух о: пароль, при чому ВІ- 
рочка відбігла в куток і затулила ву^а^щоб показати, 
що, вона про чужі партійні секрети не хоче доаіду-' 
ватися навіть випадково.

Правильно^— сказала Маруся,— але, для порядку, 
я з'їжджу, довідаюсь. Може -де .вже старий анульо- ' 
ваний пароль, який терер є вже недійсний.

Вона зразу ж вдягла жакетку й вийшла _з дому. 
Ми залишилися з Вірочкою вдвох і-перший час трохи 
вимушено; мовчали. Розмову поновила Вірочка.

Що попали .._до есдечки на сито. Вона вас п е
ретре прямеє з дієочком...

І  Потім поглянула на мене скоса, сидячи за еврею 
звичкою на ручні крісла, хитнула чер^ричкрм 1 про
тягла раптом співуче:

а я В0М вірю, щоб там Манька не приве&йа 
До цього, моменту я сидів, чекаючи наслідків пе

ревірки паролю, як ■ безвинний підсудний, невинність 
якого цілком ясна, але останнього слова суд все ж 
таки .ще це сказав, і лава підсудних все ще зостає
ться під ним лавою підсудних. Душевна й бодряща 
проста, ласкавість Віроччиного.тону:й. прямий зміст.її 
слів зняли з мене рештку скованості, що лишилася 
після відходу Марусі. Гаряча хвиля вдячнреті підня
лася в моїх грудях, і несподівано для себе самого 
нахилившись я припав губами до ВіроччинріГ руййь 
що лежала на слинці .крісла. Того ж моменту, неви
мовна ніяковість жаром вдарила в мої щоки іялзід* 
чув, що раптом дтрашенно ввесь почервонів до самої 
шиї. Вірочка нічого не сказала, не рвонула з манір
ністю Теплої й м'якої руки від моїх губів, тільки по
дивилася на мене І  ніби на. хвилину затамувала від
дих. ■ -

— От ви який... раптовий,— прЬмовила вона потім 
тихо без звичайної задирливості, — і почервоніла як 
красна дівиця, |



Я: розсміявся, І^ЯКОВІсН уйб'йк рукою ЗНЯЛО, І МЙ 
заходилися раптом знову теревбнітй, так наче нічого 
за сьогоднішній ден-ь не сталося, а просто* ми про
довжуємо вчорашню вечірню розмову.

Через Годину до кімнати вбігла Маруся/.Її Ож-па- 
влене й задоволене личко говорило, що перевірка 
ніяких неприємішх-нєеподіванок нам усім не принесла. 
Вона зачинила за собою двері, підбігла до' мене на 
відстань трьох’ кроків і раптом, притримуючи палн* 
чиками^йідничкуі присіла в глибокому реверансі, як 
старовинна вйсокородна- дама перед.* ще більш важ
ним і високородним сеньором. *

— Мілорд,— говорила вона, схиливши голову пе
редо мною,— ваші нрава на-залишену спадщину ви
знані за безперечні. Ви можете одержати її, коли це 
вашій милості буд& завгодно. Смиренні храни *ельки 
таємного скарбу в вашому розпорядженні. Накапуйте, 
ми готові коритися.

Вона зробила ще глибший реверанс. Але-гне встигла 
вона його закінчити з усією належною повільністю й 
старанністю, як :з_ крісла зірвалася Вірочка,' плеснула, 
піднісши руки иДд’ гоЛовою,, в -долоні, обернулася 
декілька* разів радісно кр^г себе і, схопивши раптом 
Марусю, закружила ШШ вальсі по кімнаті, підспівуючи 
голосно в такт танцю;
11 ш  Я' так і зна - а - а - ла, я так і зна - а - а -л а ...

Одно слово, це був тріумф власника замку з Кор- 
НевІЛЬСЬКИХ' дзвонів, що вернувся інкогніто. Я опові
стив „у стилю епохи", що перенесення скарбу з тай
ників відкладається до вечора й попрохав ііояенити 
мені незрозумілий вигук про таємницю мокрої підо
шви.

Сестри поважно всадовилися коло мене й роз
повіли мені, під- звуки гармонії, що почала грати на 
вулиці, таку, як вони висловилися, баладу „про оли- 
в‘яні літери, подерту записку та мокру підошву“.

Це було1 давно,—- тоном розповідання про старо
винні перекази, почала Маруся.;



— Не пригадую я коли саме,—продовжувала в тому Ш 
тоні Вірочка й додала звичайним т о н о м , у  кожному 
разі не менш як шість-сім місяців тому в сусідньому 
дворі, за парканом, оселився молодий незнайомець. 
Професія його була неокреслена, а життя, одноманітне 
й Сумне.' Вій день і ніч сидів дома; нікуди не ходив, 
не приймав одвідувань знайомих. Зрідка, одий раз 
на тиждень, присмерком, до нього заходив якийсь 
сивуватий мужчина в картузі й молода жінка у вели
кій шалі. Гості сиділи недовго й уходили трохи отя«^ 
жілою ходою. Потім вони перестали приходити, і у  
вузькому'колі людей, яким це могло бути цікаво, стало- 
відомо, що агенти охранки затримали на головній 
вулиці чоловіка в картузі й жінку в великій шалі.

Спричинився до арешту навдивовижу нещасливий 
випадок-—пакуночок щойно видруковано! Літератури 
випав цілком не до речі спід шалі й підкотився 
просто під ноги агентові поліції, що йшов якраз на 
дустріч. Він, ввічливо нахилившись, підняв суверток і, 
подаючи його жінці, що '-згубила, машинально прочи
тав заголовок підпільного листка, розповсюджувачів 
якого запопадливо, ,але даремне, шукала охранка. 
Агент радісно свиснув, до нього підбігли інші, за цими 
поліцаї, і нещаслива пара зникла на візнику .у супро
воді надійної охорони.

Молодий незнайомець осиротів. .Якось увечері сє*
. стри гуляли в садку вздовж паркану, обмінюючись 

думками про важкий стан самотного сусіда й здотад- 
;жами про те, що, власне кажучи, він робить у своїй 

сймоті й чи не можна йому чимсь Допомогти. У цей 
саме час тихий голос крізь щілини паркану озвав їх 
і підкликав.

Г ---; Я вас знаю,— сказав хтось небачний, коли вони 
підійшли зовсім близько.— Я йас зустрічав у гуртку 
шкільної молоді> організованому два роки тому семі
наристами.

Це нагадування варте було цілком надійної реко
мендації.

140



V — Ми вас йе знаємо, але здогадуємось хто ви й 
До вивідповіли сестри.'
%— А ви про свої здогадки комунебудь говорили ? — 

стурбовано запитав сусід..
Сестри образилися.
— Ми не діти. Жодна Душа від нас нічого не пула.
— Це добре,— сказав сусід,—не проговоріться й 

надалі; Справа дуже поважна.. Мені потрібна допо
моги. Хочете ви мені допомагати?

Поважна^справа й поважна допомога».. Дві дівочі 
душі, які Томилися тим, що вони тільки школярки, 
дільки читають літературу та ^слухають спірки, а самі 
ні в якому ділі не беруть участі, із захопленням ухо
пилися на цей, долею посланий, випадок.
- Що треба робити? Ми зробимо все.

Виявилося, що треба зв'язати осіротілого сусіда з 
містом, куди він за умовами своєї роботи не міг з'яв
лятися ні д  якому разі/ Треба було знайти за його 
вказівками- відповідних людей, не викриваючи його 
місця перебування, одержати для нього потрібні гроші 
й організувати винесення друкованої ним літератури.

Все було зроблено, а транспортування ^естри взяли 
на себе. Щовечора порцію готових листків і метеликів 
передавалося че£ез паркан, І. щоранку цю порцію, 
серед бутафорських палітурок і товстих загальних 
зошитів, зв’язаних школярськими ремінцями, виноси
лося до міста й здавалося за призначенням. Так три
вало декілька місяців. Але одного разу сусід промо
вив у сутінках вечора крізь щілини паркану спокій
ним, але повним особливої серйозності голосом:

— 'Мене намацали. Шпики крутяться на вулиці 
біля будинку. Зараз, як посутеніло, двоє з них посі
дали на ‘лавочці біля воріт, щоб не прогавити' мене, 
якщо я вийду. Вони думають, що я нічого не помі
чаю. Але я їхні звички знаю. Сьогодні вночі мене 
заберуть. Треба рятувати друкарню.

Сестри добре знали, що в сусідньому дворі сховано 
іменно друкарню. Вони знали, що при цій підпільній



Друкарні, як охоронець Її і єдиний друкар, їгймотою 
жив цей молодий незнайомець, навіть обличчя якого 
вбни -до цього часу розглянути як Слід не мДли-ви
падку.* Знали, іцо жив він відрізаний від всяких зно
син з зовнішнім світом* ув’язнений мов у одиночній 
камері в своїй кімнаті у надійного! господаря з своєю 
маленькою набірною касою, лише через руки4 сестер- 
гімназисток пускаючи в Світ плоди своєї праці. Все 
це вони знали, ! все ж вперше промовлене: між ними 
вголос слово „друкарня“ їх вразило. Якщо ця, мов» 
чазна і замкнута як в>я а |н ^  ДЩД^яа промовила^ це 
Слово значить небезпека є справді близька й грізна/ 

( Провал друкарні для революційної організації—це -язик 
вирваний у дзвона, який б’є на сполох. Що варті всі 
вони позосталі з своїми- заповітними бунтівними, ду>с 
мами, із своєю готовістю боротися й жертвувати со* 
бою, якщо у них немає друкованого слова, Що гри
мить удалечінь, будить поснулих, підба дьорює - бійців, 
якщо немає друкарні. Всі вони молоді, гарячі, дужі, 
повні жадоби праці й ціла, всі вони перетворюються 
в німих або- вшівнімих, голосу яких не можна почути 
далі їхнього маленького інтимного гуртка/

Небезпека була велика. І після короткої- тяжкої' 
мовчанки, сестри спитали з ляком: ,

І — Але якщо’ друкарню викрито, то як же можна 
тепер її врятувати?

Та незнайомець у хвилину видимої, небезпеки,, що 
настала, свиснув і розсміявся тихо, але переможно.

1 у  в ідп ов ідь  й ом у  щ ось  очікувальною  й р а д існ о ю  
л ун ою  розсм іялося- в г р у д я х  д в о х  д ів ч ат  у гім назич
них сукнях^ які налякані н еб езп ек о ю , стали в одн оч ас  
ім енно п ер ед  лицем  т а к о ї-н е б е зп е к и  ПОДВІЙНО'Й ПО-!

, трійно сміливими й на всякий риск готовими.
Якщо б вони викрили друкарню, — сказав пере-, 

ставши сміятися сусід за парканом, — вони давно* б 
уже були в домі і̂  все 0 постарили там догрри ногами. 
Ні, вони нічого не підозрюють. Думають, що*застукали 
якогось пропагандиста або якогось нелегального, що
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шіїк з тюрми чи сховався від арешту й жиае да фаль
шивим паспортом. НабірІпШ шрифт ще можна вряту
в а в . Треба діяти негайно. Організуйтесь.

Г потім він виклав свій план. До виконання цього 
плану сестри негайно ж при тяг ли тр ь о х : свого брата- 
студента та його двох друзів, з таємного казанського 
Центру, семінаристів. Вони втрьох якраз опрацьову
вали платформу „ для об’єднання опозиційного” руху 
всіх семінарій, які до цього-учасу виявили себе но 
щШ; Росії роз’єднаними „бунтами“ й заколотами проти 
своїх Семінарських порядків.

Всі троє І  півслова -зрозуміли „в чому справа і з 
готовістю взялися допомогти сестрам виручити під
пільну друкарню. Через п’ять хвилин двоє семінари
стів ~узке перебралися через паркан сусіднього саду'й 
влізли.; в відчинене вікно кімнати таємничого незна- |  
йомця -Сусіда. Брат, студент лопатою тотував схо- - 
ванку, копаючи, яму, а сестри чекали, що, будуть пере-> 
давати їм семінаристи через паркан. Тим часом під
пільний .єдйнодрукар вийшон за  - воротамй побачивши 
двох агентів/ що'■ сиділи на „лавочці з невинним вигля
дом випадкових Прохожих, які присіли відпочити, сам 
з таким же невинним виглядом людини, що' нічого нб 
підозрює*„сів ‘поруч них і розпочав, розмову.

„А в той час два семінаристи трудилися в поті чола, 
хутко закручуючи в папір невеликими стовпчиками 
друкарський шрифт, складаючи стовпчики один до 
одного й щільно перев’язуючи ці невеликі пачки по
різаним на смуги простирадлом. Заготовані "пачки 
тихенько знесені були вглиб саду до задньої сторони, 
біля паркану. Через паркан їх передали сестрам, 
сестри окремими тючками зносили шрифт |  брату 
з лопатою^ а той старацно. укладав їх у яму, засйпаь 
землею і землю втрамбовував важкою колодою. Закін
чивши все й знищивши речові докази наявності дру
карні'.в кімнаті, семінаристи вилізли через віконце, 
.зачинивши потім йога з а , собою* сховалися в глибині 
саду Й шпурнули звідти цеглиною в паркан, за яким



розмовляли агенти з нелегальним друкарем, Давши 
таким чином знати, що все гаразд, вони перемахнули 
знову в свій двір через паркан. Т оді власник друкарні 
підвівся й, побажавши агентам на добраніч, пішов, до  

і  хати. Вони негайно ., підвелися вслід за ним і .закрили 
шляхи д о  зникнення. Один став біля дверей* другий  
став, біля вікна. Ш ляШ  До рятунку були відрізані..^

Підпільник відчинив двері на ганок: і знову затр о
нув їх, побачивши там на варті одного з недавніх 
співрозмовників. .Він відкрив вікно, освітлене лампою, 
і побачив другого, що стояв біля дерева перед, самим 
вікном. Цим разом все було ясно і розм ова.вж е не 
зав’язалася.

Припавши очима до  щілини в паркані* сестри по
бачили, ЯК СПОКІЙНО ЗГОрнуВ ПОДУШКУ . Й _ ПОСТІуЗЬ 
у  зручний тючок блокований хазяїн кімнати, як потім  
дістав з Етаж ерки Товсту книгу, закурив цигарку і, 
сівши біля вікна, заглибився в читання. Так і просту* 
пали вони чорними силуетами на.тлі освітленого, серед  
нічної темряви вікна: шпик, щ о нерухомо притулився  
до  дерева, і революціонер, заглиблений у . роман, 
чекаючи врешту. ’ 1

Д ві дівчини біля паркану, не відриваючи від.щілини  
очей, дивилися в глиб сусіднього саду. Здавалося, що 
так назавжди й залишиться все-^ н езм ін н е світло вікна 
в темряві чорної ночі,- нерухомий силует шпика, що 
стереже, і заглиблена в .книжку постать приріченого, 
що спокійно дивиться в лице неминучому. Потім

розляглися голоси, безц ере’ - 
монні люди у військовій одеж і сміло ввійшли, ие по
стукавши, і в кімнаті, огорнутій спокоєм, і нерухо* 
містю, почався посилений рух речей і ходіння людей. 
С толи<пересовувалося, стільці перекидалося і їх р оз
дивлялися з задньої сторони, ліжко переривалося, 
у печі перетрушувалося попіл і. сміття. Все ходило  
ходором . Тільки постать біля вікна, . по ^давньому 
спокійно дивилася в книжку й курила цигарку за 
цигаркою. Потім усе  припинилося. Людина біля вікна \
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встала, згорнула швйдйо книжку і взяла в руки по
стільний бувертбк, поручі неї' став чоловік у шинелі 
і \  револьвером при боці! Висока постать у офіцер
ському синьому^ мундирі з погонами й ексельбантом 
ІІЩІ наказала, всі рушили до дверей,-шпик біля вікна 
ступрув, відокремившись від дерева, лампа згасла. 
Раптом усе огорнула пітьма, немов над картиною за
пнули завісу з норного бархату.

Вражені, змерзлі від і нічної вогкості, з тремтючими 
від холоду плечиками її підборіддям, що тіпалося'від 
хвилювання, дівчата вбігли, не пам’ятаючи себе, в свою 
кімнату й,^уткнувшись лицем у подушки, плакали, пла- 
калй до&го*. розпачливо, ніби щойно проводили в мо
гилу рі-дногО, близького, гаряче любимого брата. Так, 
це був їхній брат, незнаний, невідомий, але рідний 
і близький, Дорогий брат по ідеї, по духу, по любові 
й:по-зненависті, брат і товарній по справі й по бо-' 
ротьбі^Його проводили благальними й скорботними, 
безсилими допомогти очйма~ в тюремний склеп, по* 
клявшись служити чесно,-служити непохитно й назав
жди тій самійЧДеї, тій самій справі— справі визво

лення ' народу від самодержавних кайданів. І покляв
шись, підвелися з подушок зрошених сльозами, по
бачили одна в одній не школярку - підлітка, а ви
рослу раптом людину, в очах якої заблищала сталь 
непохитної рішучості йти до кінця. А за стіною в цей 

.час брат -студент і два семінаристи голосно спереча
лися про те, чи треба до програми вимог, які скрізь 
ставлять начальству семінаристи, включати пункт про 
увільнення учнів від обов’язкової сповіді* відправ 
і постів...

' Шроч.ка замовкла, задумливо дивилася в вікно 
у позолочену гущавину садків. Мовчав і я, глибоко 
схвильований простим і нештучним оповіданням. Так 
були прості, .події й люди цієї давньої ночі. І в той 
же час така пристрасна відданість справі, таке напру
ження волі до боротьби, така безбоязність і готовість 
жертвувати собою і своєю свободою. Незабутним уро-
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ком, образом, що гіпнотизував, стояв передо метою 
ЩЄЙ ̂ силует- З КНИЖКОЮ ..в руках І. цигаркою В роЯС; 
безбоязний, • самотнцй . борець, 1 оточений шпиками, 
жандармами й поліцаями. .

— іак, це. революціонер.і-г сказай. я» нарешті, ви- 
ючи і свої думки^ідочуття обох, сестер.

і . 'Вірочка хитнула схиленою, голівкою і Марусй по
вторила за нею цей жест потвердження.
; —- І що ж було Далі ? — спитався, згадавши, -ій,о 

все сказане складає лише частину обіцяної „балади“... 
А далі було все дуже звичайно.

Услід за арештом невідомого, що сховався з .дру- 
карнею в сусідньому дворі, була розгромлена вся не- 
велика -.організація. Ї ї . захопили на засіданні при об
говоренні питання про налагодження нової „техніки| 
замість тієї, що провалилася. Докінчувати засідання 
довелося вже в тюрмі, але. порядок денний там був 
уже зовсім інший, про справи суто тюремні. Дехто 
з тих, що випадково не з ’явилися на обговорення, 
зацілів; і спіхом зник з міста, всіляко замітаючи за 
собою сліди.

Закопана, друкарня стада, відмерлою спадщиною, 
безхазяйним, майном.., Сестри - гімназистки стали мимо
вільними охоронитедьками -цього дорогоцінного: тех- 
вічного, скарбу й не .знали, куди з ним« діватися 
й що робити, щоб ціш назавжди не пропав. Скоро 
тягар їхніх сумнівів був полегшений*: Негодяного дня, 
над вечір, зайшов невідомий чоловік:! передав ано
німну записку, в якій стояло, що треба нарисувати, 
„план" і конспіративно переслати йЬго до Москви, 
московській організації соціал-демократів. |

— Який план >— спитали сестри, підозрюючи якийсь 
підступ* — ми нічого не розуміємо. 1

— . Я приходжу до вас без явки й без пароля, ціл
ком. незнана вам людина, — відповів невідомий. — Ви 
маєте право нічого не розуміти з того, що я вам 
кажу. І я не можу вам допомогти, бо сам нічого не 
знаю. Мені передано тільки, що ви повинні зняти



план якогось саду. Якого саме саду, ви нібито сами 
повинні рж е знати»

Еун пішов, заявивш и, що місія його на цьому кінча
ється^ що він т іл ьки  сьогодні приїхав до міста, завер 
нувшу в нього спеціально в цій справі, і сьогодні 
Ж таїш  виїздить звідси далі.

Тоді був накиданий, план саду з  позначення^ місця, 
де закований ш риф т, відірвано від нього контрольний 
кутик і все вручено емісару казанського  сем інарського 
центра, який виряж авси  незабаром  до М оскви й ряду 
інших м іст для встановлення зв ’язку  й опрацю вання 
п л ан у  спільного одночасного виступу всі« семінарій*, 
У' М оскві він повинен був сам  зуміти знайти потрібні 
зв 'язки  й передати записочку за призначенням, не 
Знаючи про що в ній- ідеться й щ о іменно цей план 
визначає.

Семінарський .делегат ні про що не питав, не ви* 
являв зайвої цікавості. Він цілком задовольнився вка
зівкою* що записки  д у ж е  серйозна і її треба будь що 
приставити за призначенням. Т ом у він негайно на очах 
у сестер  розпатрав свій' правий ботинок, засунув за 
писку в підош ву і, власноручно заш ивш и дратвою  
розпоротий  низ, змінив намічений марш рут своєї по
дорож і й почав об 'їзд  міст прям о з М оскви. Ц е  було 
з його сторони д уж е розумно, бо план свій виконати 
вдалось йому тільки  наполовину. Щ асливо об 'їхавш и 
ш ість міст, він на сьом ом у сп лоху вав. Коли в С мо
ленську, йдучи ввечері з вокзалу, він роздум ував, де  б 
найбезпечніш  переночувати, дбайливе начальство по
легш ило йому це за в д а н н я : ночувати він пішов до 
в'язниці. Але в М оскві, як сказано, він встиг все ж 
таки побувати. С естри незабаром  одерж али від нього 
повідомлення. С ем інарський О дисей сповіщ ав у нав
мисне балакучом у й невинному листі, щ о М осква над
звичайне місто, що доручене йому привітання друзям  
він передав, але довго  їх розш укував, і щ о все було б 

. чудово, коли б  не клятий  дощ , щ о мочив його цілий 
день безперервно. Ч ерез це, не маючи калош на но-



гйх, він - Дуже промочив Свої йоги. „Підошви ЗОВСІМ 
попромокали“, писав він під кінець і просив все ж 
цією обставиною не журитися. . .  — діло, мовлВв, ЯКОСЬ 
обійдеться і без сильної пррстуди.
^.Сестри вертіли, вертіли'-Одержаний лист 'і.-.ніяк.' 

не могли зрозуміти, чому він Тик дёайлйво Сповіщає 
про* свої мокрі підошви й ьйнШїву простуду. Так 
і залишилося у них це нерозв'язане питання йТдш'азвою 
„таємниця мокрої підошви*.

І тільки .тепер, ‘Плинувши на свою записку,’ що рбз-р 
пливлаСя від Иогкості, вони зрозз^іли,^наріпіті,. що 
хотів їм сказати зниклий з горизойту посланець - се»- 
мінарист.

Баладу закінчено. Тепер ̂ се-бууіо ясно. Всі темні 
місця були освітлені, ВСІ .кінці сходилися З КІН-' 
ця ми.

- До обіду з'явилися £тетган і Женька.- Вони похмуро 
лозирали на двох дівчат, почувШи7"щб ділий день я не 
зоставався один. Не зоставався оХи'н—значить не відбу
валися й розшуки. Значить^ згублений день, значить 
затримка в “цілому '"’підприємствіГ Мій недоречний за 
таких обставин веселий і жартівливо,-задирливий на
стрій людини, яка не має за плечима турбот, їх і ди-. 
вував і сердив трохи.

— Ти що козирем ходиш?-г-с'пйтавч нарешті, не 
витримавши Степан, похмуро спусти вйі'Щ голову над 
столом і копирсаючи ложкою в тарілці з- Супом.— 
Двісті тисяч виграв ? Чи спадщину від бабусГодержав?

— І одержав, — відповів я багатозначно. Тон могб 
голосу змусив—обох приятелів попідносити ГОЛОВИ, 
і вони, затримавши ложки на півд'орозі, Пально подй^ 
вилися на мене.

Я самовдоволено декілька разів хитнув головою, 
одержав, мовляв, одержав, а ви, що думали...

- -  Факт? — спитав- затремтілим голосом- Женька, 
■перший зрозумівши справжній зміст моєї фрази й гля
нув з нетерплячкою на хазяйок, присутність яких за
важала говорити на чистоту.



і  — 1 не від однієї бабус!, — навчальним тоном вн е
сла поправку Маруся, впіймавши цей погляд, — а від 
ЦІЛИХ двох.

Друзі підвели брови і з зду-рнілим виглядом поди
вилися на нас, а потім один на одного. Сестри розре
готалися, я за Ними. Тут мої колеги зрозуміли нарешті 
все. Степан закричав на манір позосталого в М оскві 
Володимира — оце так Здорово, а Ж енька, на приве- 
лике здивування нашої Хазяйки, вискочив зза столу, 
підхопив свій стілець і, розхитуючись з ним, обій
шов;' як із дамою у вальсі, цілий тур  довкола Столу.

Ввечері була дільба спадщини. Кожний з нас трьох 
одержав свою долю, сестриці допомагали запакову
вати як СЛІД- тюки. Того ж вечора Степан виїхав з 
своєю порцією до Москви, щоб заходитися коло п ід -^  
готови друкування , нашої літератури. Слідом за ним, • 
другого дня вранці, вибув Ж енька, а ввечері рушив я.

Сестри Мене провожали. Взявши мене під руки, як  
старого друга цбо рідного брата, вони прогулювалися 
зі мною по перону, і м 'яка теплота Вірочкиного ліктя, 
що близько притиснувся, збуджувала і ніжність і га
рячі двиЛі; Не хотілося виїздити, а виїздити треба 
було. Ми розлучилися, поцілувавшись з однією Дружньо- 
ніжно, з другою ніжно і з гарячим хвилюванням. Ставши 
своїми й такими близькими один одному за одну цю 
добу,- розлучилися з думкою про нову зустріч якнай
скоріше, з обіцянкою зустрітися „за найпершої змоги“.

Даремні обіцянки, марні надії. Прощальний жест 
білих хусточок, затиснутих у кулачок, який змахнув 
у слід Поїздові, що відходив, і дві дівочі постаті на- 
Завжди^уплилй" в минуле разом із асфальтови-і перо
ном <Кме ту ш л и в и м натовпом тих, хто опроводжав. Н о
вої зустрічі життя більше не подарувало.

Друкарню  передаємо
Експедиція до Казані відібрала у мене з дорогою  

туди й назад усього щось із п‘ять днів. Але вертався 
я до Москви збагачений внутрішньо так, наче Я
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справді побував  у  яком усь великому підприємстві'. Ті 
декілька десятків  фунтів, олива, які мені вДаДося роз- 
добутн в Казані й привезти до М оскви під бучною 
назвою підпільної друкарні, важили куди більше, ніж 
показувала їхня проста багажна вага. Д о  не! приба
вилася щ е й незрима вага — еманація волі; відданості 
і самозреченної енергії, що йоходйлгй в ід  ЛЮДСЬКИХ 
осіб, які зв 'язали  свою Долю з  до^ею  друкарні. Зйраз; 
протягом якогось  дуж е незначного проміжку часу 
і моя д оля щ ільно переплілася з  долею  закопаного в 
землю шрифту. Моєю волею, моїми зусиллями він знову . 
тепер виходив на денну  поверхню , щ о б 'взяти  активну 
й багатозначну участь у  ж иттьовій боротьбі.

А л е я о в а  історія не забарилася станути передо мною 
в лиці Степана, заледве я  зійш ов з останньої сходинки 
вагону на М осковський вок£алі>ний перон.

— От, нареш ті, ти, — зустрів вія мене не здоровкдч ;, 
ючись, а ле з  та ким докором , наче я  поїхав на день*: /• 
а вернувся майже через р ік .—-Ц е не конспіративно, • 
щ о  я прийш ов на вокзал, але я не міг витерпіти. Знаєш, 
брат, з і  друкарнею  нашою біда —̂ забираю ть.

С ерце моє впало й занило. .Як, стільки зусиль1, така 
блискуча й успіш на боротьба за збереження цілим 
шрифту до  того часу, поки він попав до наших рук, ■ 
і ось ці ідіоти вж е провалили його, ледве встигши 
з'явитись д о  М оскви. Я з сумом подивився на чемодан, 
що обтягав мої руки. Який толк у  цій третій  частині 
єдиного д рукарського  цілого. Залиш илися у мене м о $ е ^  
самі „яті" та самі „тверді знаки“, або на віть хай ціла 
перш а чверть абетки. Щ о з то го ?  Н авіть і з-Половиною 
шрифту виразно не заговорити на папері. Я ступав 
мовчки, з досадою  прискорюючи крок, і Степан, не 
зважаючи на свої довгі ноги, ледве встигав за мною йти.

Коли ми від'їхали візником від небезпечного через 
стежіння вокзального виру, я спитвв похмуро й тихо— 
поліція ?*—і не гадаю чи почути заперечної відповіді, 
додав — і як це ви вклепалися ГГ*. йолопи. — Останнє 
слово я промовив крізь зуби й відвернувш ись/ ніби
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стосувалося воно не Сшіьки до Степана,, що сидів 
мною, скільки до прохожих, ЩО н ЦІЛІ і нам на зустріч 

'вулицею.
—■ Яка поліція, при чому тут поліція?— образливо 

відказав Степан, „обурюючись від -думки, що я міг до* 
пустити з їхнього боку,таку необачність.

Серце моє, що лежало каменем у грудях,: стріпну- 
^лося й забилося жвавіш., Не^прліціяі Ну, та це ж най
головніше. .

- — Не поліція? — спитав я, зразу повеселішавши,.-—- 
І так що ж  ти дітей лякаєш, хто ж забирає?-,-

Та все есдеіїіі,-—з якимсь розпачем і покірли* 
вістю,.як-веред--непереборною долею, відповів Степан 
і безнадійно махнув рукою.

інша, нора досада залила мене. От новина: ми тягля 
з вог-шо каштани, я вже хтось до них лапу простягає.-̂  

■ — ^Ікі дам -ЄСДЄкй? На якій підставі-? Та в якій 
особі вони ці еедекм ? ^

— Та все' в тій же р е с т і. . .  патлатий Льовка при
йшов і рубонитш, щр^вониоаберуть друкарню, як тільки 
Ти при везеш останню час піну.

—- На якій же це підставі? —трохи не закричав 
я в смертельній. образі й майже заглушаючи страшен
ний стукіт залізних шин нашщдрожок по московському 
брукові. І

— Та на такійк.;. друкарня, каже наша, ;соціал - де
мократична, значить і одержати її повинні м-и,. еедеки.

— Чому ж вони її не одержали ? їхали б та її одер- 
ж у в ^ іу  б . . .  А То,наегрто&е»ькЄж.. спритні дуж е,—  
сперечався я, наче Степан і був іменно тією еедекіе- 
ською організацією, яка замірялася забрати мій Скарб.

Степан поділяв моє обуреная, але.в той же час не 
виявляв -тієї твердості в грлосі _й у'виразі Очей, яка 
відповідає цілковитій упевненості в своїй правоті. Я ба
чив, що поряд безперечної образи, якийсь, сумнів 
підточує його спротив зазіханням довговолосого 
Льовкн. 1

Ш  Ну, а в надійному місці влаштована ? _
Ш-



Степан стріпнувся. От з цього боку вШ себе по« 
чував підкованим на всі чотири ноги.

— У надійнішому... не захочемо дати, ніхтаТге Одер
жить. Я передав чемодан Стейчнові\для, нриєдйаиня. 
шрифту до інших двох частин 'і, не заХодЯ'ЧИ ДО'Дому, 
пішов просто до Льва Блюменфєльда рошшвдц№ 
з  приводу його загарбницьких' нашДО.

— Ну й задам' же я йому *Чосу, — думавя, т?х~бДйчй 
вгору по сходах і готую чись до сутички. — Бачитиме 
він шрифт як свої вуха.

Блюменфедьд був не сам. Він сидів, похитуючи но
гами на борту ліжка, а проти нього, біля столу, якось 
скромненько скуливаючись, сиділа худа безвуса лю
дина років під тридцять, з якимсь темнуватим облич
чям, руками вибрудненими чорною фарбою і в Синій 
робітничій блузі під розстебнутим піджаком. Вгледівши 
його, я зараз же подумав про того складача, Що був 
єдиним зв'язком соліал'- демократично! Організації з 
робітниками - друкарями, обставина, яка викликала мою 
уїдливу репліку перед від'їздом і стала за привід до 
лютої контр-атаки зі сторони хазяїна кімнати. Видимо 
тодішній удар батога не пропав даремне, І за -час моєї 
відсутності Лев Блюменфельд із шкури мабуть виліз, 
а роздобув таки ще одного пролетаря того ж полі
графічного гатунку.

— А, ось і герой події,-—привітав мене ЛеВ, хит
нувши в мій бік ногою й простягаючи руку>^-Знаиом- 
тесь... хороший хлопець,— рекомендував він мене,— 
трохи маракує в марксизмі...  але відшліфується |  обі*‘ 
цяє бути путнім соціал - демократом ... головне не 
базікало: діло від слова далеко не відстає,

Я стиснув руку сутулому худорлявому чоловікові 
й відчув, що мій войовничий запал якось чимало під
упав, отак, як рівняти до кипіння, то градусів, тіри  ̂
близно, на п'ятдесят.

— У людині це головне, — трохи несміливо озвався 
новий знайомий, — язиком ‘ плескати охочих багато, 
а щоб діло зробити — то рідко хто...
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Я вслухався в ці, наче прості малозначні слова. 
Вони походили від першогоііустр'інутогб мною справж
нього робітника,—-людини, яка прода'і свою працю, 
Створює додаткову вартість і мізерну частку її одер
жує на підтримання себе в працездатному стані. Не 
зважаючи на простоту сказаного, вся фраза уявилася 
начебто вагою, не хитрому яро, правда, зла іженою 

■ щось на зразок безмена, на якій ця дивна людина із 
запвлими грудьми зважувала, й оцінювала грубо- при
близно, але з достатньою для себе точністю людей, 
яких їй доводилося зустрічати в Своєму житті.

— А ми тут, з товаришем, якраз про тебе та про 
твою казанську поїздку розмовляли.

Я подивився З' сумнівом на невідомого мені чоло
віка, що сидів на" стільці

І — Це той самий товариш складач, про якого я тобі ' 
казав перед твоїм відіздом. Він вернувся раніш строку, 
й ладен знову допомагати нам у роботі.

-— Ах, он як. Значить ми не розбагатіли: знову 
все той же єдиний пролетар-друкар. Більше козир
нути Нічим, — подумав я, почуваючи, що похід на при
везену мною друкарню є якось пов'язаний з' достро
ковим поверненням цього робітника. .

Я не помилився, .бо Лев зразу ж перейшов до 
Цієї пекучої в цей момент для мене теми:

— Ну, що, —'спитав він, — щасливо довіз ти останню 
порцію шрифту? '

Степан мені розповідав, як ви його там намацали... 
цілий роман із „Вокруг Свєта *. ..

—. Еге, — подумав я недоброзичливо, — ми там на
мацували, в ти тут намацуєш...

: — Привезти то привіз,— сказав я і, щоб не зали* 
шати сумнівів щодо моєї позиції в питанні про по
дальшу- долю друкарні, негайно жщочав авангардний 
бій, — але ти от, здається, ладнаєшся до неї. Тільки 
даремне.

Я привіз шрифт і техніку для нашого студент
ського комітету.



, Не я, не я „ладнаюсь“, як ти виСловлюєшс>і, 
а наш соціал-демократичний комітет вирішив сам 
ставити цю. друкарню,

— Ну, це він вирішив без хазяїна,—відказав я, 
уперто мотнувши головою,

— Як без хазяїна? — здивовано й сердито запитав 
Лев, — а хто ж по твоєму хазяїн? 'Друкарня ж була 
наша, соціал ~ демократична.

— Була та сплила... Якщо-ваша, то треба було 
самим її доставати, А тепер це друкарня гш-шого ЗИД| 
дентського комітету. Я з його доручення дістав.^щрифТг 
він цим шрифтом Л користатиметься. Я Друкарні вам 
не віддам.

■— Що ти верзеш,— вмовляв. Лев,— це ж маро
дерство...
|  Ц§ А чужими .руками жар загрібати не мародер

ство^-—відповів' я, розпалюю аде ь.
Лев- Блюменфельд також спалахнув, і тут мш зче

пилися. Сутичка була люта.. Він доводив, що соціад- 
демократична, організація бее друкарні як без рук. 
Я також наполягав, що & нашому організаційному 
комітетові вона потрібна.до зарізу- 
| | — Інакше навіщо б я в цю історію- вплутався, -  
кричав я сердито, — дуже, мені потрібно, сторонній 
у ,вашій організації людині, тягтися ні з доброго дива 
діставати шрифт, який ви-еами ні одержати, ні вико
ристати не можете, я длягсебе дістав-'друкарню* а не 
для вас.

Лев доводив, що шрифт, належить - соціал - демо
кратичній організації, яка є власник цього майна за 
правом спадщини. Я кепкував із соціалістів, які по
кликаються на принцип власності, і доводив,, що 
шрифт належить нам за правом фактичного володіння.

Складач сидів мовчки лід час нашої сутички 
й тільки повертав голову то до одного, то до другого, 
Я щиро був переконаний у тому, що в БлюменфельДі 
промовляє груповий егоїзм і сподівався знайти під
тримку в присутньому мовчки робітникові. Тому
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у розпалі суперечнії а звернувся до нього по під- 
■ трймку й тут же пбж^ШуШвіг^рбітраяі був% не на 

мою користь.-
А я ду маю, що в се це від самолюбства,—сказав 

складач наче вибачливим тоном, за те, що не виправ
дав моїх* спіШванок, проте цілком н'е виявляючи жод
них вагань.-Він трохи пожвавів і продовжував тоном 
умовляння, ніби мирив двох хлопчаків, що посвари
лися у нього на квартирі.

— Навіщо сперечатися й гарячитися?.. Хібане 
можна дійти згодй' в справі ?.. студентам треба дру
кувати-й нам також

Це „нам" мені зовсім н'е сиддобалося. Воно пока
зувало, що проти мене утворюється в нашому зібранні 
більшість—двох голосів проти одного. Але я слухав 
не перебиваючи.

То мОя думка тика. Друкарню віддати соціал- 
демократам, а студентські Листки на ній же друкувати. 
Діло, якщо брати самий корінь, і тут і там те ж 
саме—народне діло, значить погодитися завжди мо
жливо.

— Чув ? — з захопленням закричав Лев,—ось він 
робітничий" пролетарський тямок... ми тут інтелігенти 
всілякі принципи’1 розводимо, а товарищ прямо бика 
за роги... Правильно, товаришу, я з вами згоден. 
-Сьогодні ж запропоную* обслуговувати студентську Щ 
роботу нашою партійною „технікою|  Ти заперечував 
тимеш проти'такого розв'язання справи? — звернувся 
До мене Лев примирним тоном людини, впевненої, що 
супротивникові аргументи зламана й заперечувати 
йому нічого.

І— Звичайно, заперечуватиму,— відповів я непри
миренно. -У

—- Чому?спитав Лев, вважаючи, очевидно, що \ 
попередні мої аргументи були стерті, як губкою, скла
дачем і більше до уваги їх не береться.

Справді, я трохи прохоловши від газардової супе
речки, ночував, що оборот даний справі робітником



дуже вибиває у мене спід ніг грунт. Але за Інерцією; 
я й далі впирався й підшукував нові заперечення.

— Чому ? — повторив своє запитання Бліомен- 
фельд,— чи ти, щоб там було хочеш сам стояти за 
складанням,— насмішкувато запропонував він".

І Складач подивився на мене, на мою шноокогруду 
Вевовсім складну фігуру в студентській тужурці, ви
димо спробував уявити її за набірною касою в кро- 
пітливій роботі, і-посміхнувся.

І |  Тому, що у вас сил/немає, — випалив я зрадівши,, 
'ідо знайшов нарешті аргумент. Лев хитро примру
жився й сказав загадково:

— Ну, - це не твоя журба, ̂ І  помовчавши додав, 
немов відкриваючи мені новий і - важливий декрет,— 
,сили тепер у нас є:— Він подивився на робітника, 
а той у відповідь хитнув головою.

— Ось тільки один цей товариш, що випадково 
вернувся, — сказав я без ссобливоїповигя ДО"Таких о 
»сил* і ткнув рукою в напрямі До робітничого госта,

— Випадковості немає, —-важно віддавав-Блюмен- 
фельд. — Якщо б ти' був міДніший -у марксизмі, ти 
Знав би, що випадковість це ке усвідом лан а необхід
ність. Товариш вернувся не випадковоСа Ділком зако
номірно й привіз із собою ще п'ятьох. Всі вони разом 
і будуть ставити нашу партійну „техніку“ й у ній Пра
цювати.

/ Цього разу -я подивився на складала вже' з непр'и* 
ховуваною повагою. Шість чоловік замість одного 
для нелегального /  друкування літератури, це вже 
справді є сила, і створив її цей щуплий, "худорлявий 
чоловік, який в організації навіть і Членом не був. 

Щ Лев перехопив мій погляд і зрозумів його.
— А ти думав як, — відповів він уголос на^Цей 

погляд, — якщо у нас вибув чоловік, то на тому 
справа й кінчилася? Ні, брат... ми ростемо. Убуток 
у нас буває, але він завжди покривається з лишком. 
Поповнення Йдуть до нас, йдуть этого невичерпного 
резервуару, який зваться робітничим Класом і який
Ш



дедалі більше буде живити баші сили й поповнювати 
наші ряди.

Одно слово Лев Блюменфельд сів на свого улю
бленого коника, розмальовуючи силу й потугу май
бутньої масбвої, пролетарської революційної робітничої 
партії. Я бачив, як засвітилися очі у Складача й злегка^ 
розтулилися губи. Здавалося, що він ловить ці слова 

лй ковтає їх піввідкрктим ротом, складаючи в своїй 
пам'яті й у своєму серці образи майбутньої величі 
й потуги свого колективу, образи, що так хвилювали 
його» Між цим .студентом з інтелігентської сім'ї, який 
усього рік тому прибув з Тифлісу до Москви, 1 ЦИМ 
робітником - друкарем протяглася на моїх очах міцна 
сталева нитка чуття, яке зв'язувало їх, і задзвеніла 
туго натягнутою струною обопільного розуміння й про- • 
зираннЯг .

Коли Лев закінчив свою палку тираду, складач 
.підвівся, щоб іти й. схопив його руку.

— .От, ви товаришу Лез, про інтелігенцію зневаж
ливо іноді говорите. А це також не дуже правильно, 
Звичайно, інтелігенти різні бувають. Але ті інтелі
генти, що на робітн'ичу лінію стали, ті нам дорожчі 
від алмазів і золота... ми без ни*, як сліпі цуценята 
тикаємося мордами то в один кут, то в другий поки 
У темряві дорогу намацаємо.- А інтелігент розумовим 
оком дорогу бачить і нам показує.

і Він струснув руку- Блюменфельдові, свідчачи цим, 
-Що зараховує його іменно до таких інтелігентів, які 
чдля робітників дорожчі від алмазу й золота. Потім 

привітно., й сердечно обернувся, прощаючись до мене.
-т- Бачите як у них, — він шанобливо зробив з од

ного Блюменфельда множину,—• все в голові доладу 
укладено. Акурат літера до літери, прямо як з дру
кованого читаєш.

І цей чоловік також відчував силу єдиного, злитого 
й суцільного світогляду, який зв'язує всі д-умки й по
чуття в один моноліт; Він не сказав мені словами, що 
не почуває в мені того ж внутрішнього багатства

щ :



й сили, але його вигляд і дружне потрушування моєї 
«уки говорили багато. Вони показували, що кращим 
"ого побажанням для мене в цей момент було поба- ' 
жання набути того ладу в голові, який був уЛьва Блю- 
менфельда й якого, очевидно, мені не ставало.

— Ну, коли ж друкарню нам здавати будете? — 
сказав він, натягаючи картуза й усміхаючись мені 
прямою, простосердною усмішкою. Я був майже пере
можений.

—гСА, от, як наш комітет ухвалить, так і здамо,
— А ви б прямо без комітету.,, здали та й край. 

Зарнз ми б V діло розгортати почали,
— Ні, без комітету йому також незручно;,, само- # 

вільничати,-— втрутився Блюмёнфельд.
— Не можна, то й не'можна,— зідхнув складач 

над непоборним, загаянням,—вам видніш,—і побажавши 
„щасливо зоставатися“ ступнув через поріп

Пішов услід за ним і я. Дома на мене чекали 
Женька й Степан, учасники казанської експедиції.
Я розповів їм про свої відвідини Льва Блюменфельда. 
Женька пробринькав на губах декілька тактів, якогось 
маршу й замість всілякої підтримки раптом заявив мені 
навпростець:

— І чого ти комизишся? Люди тебе від вірної тюрми 
-визволяють, а ти брикаєшся. Нелегальна друкарня—

це ж вірна й швидка дорога надовго в Бутирки. Чого 
рвешся, встигнеш. Раз бюлетень наш друкуватимуть, 
'чого тобі ще треба ? Віддати шрифт і ніяких розмов.

Він хутко вдяг кашкета й побіг дозубрювати якийсь/ 
текст з римського права, потрібний на завтра для ро
боти в семінарі. Ми переглянулися із Степаном. Він 
махнув рукою.
Й Р ї  Віддай, не сперечай ся.. .  клоиоту менше. Баба 

з воза—кобилі легше.
Отже, думка у  питанні про дальш у долю Друкарні . 

сформувалася цілком однодуш но. Ввечері на засіданні > 
І  нашого Організаційного комітету справа була вирі

шена за дві хвилини. Ніхто не заперечував проти це-
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редання привезеної мною друкарні за приналежністю, 
.на викладенйіс Лвгітй& урменфельдом умовах. Я також  
мовчав і підніс руку: підійшов
до мене, нагнувся і/Ш Іи сн ув ш Г  
сказав потихеньку:

— Молодець... Я думав ти воловодити йоЩ_ 
засіданні, — і всміхнувшись’, як своєму, додав, — а га
ряча голова, бучу яку у мене зняв.. .  — потім, міняю- 
чи тему, спитав :

' —А■ як тобі наш пролетар друкар' сподобався?., 
правда х о р о ш и й ? . н е  чекаючи на відповідь від
сунувся й узяв зразу ж участь у дебатах в іншому 
питанні.
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