
I  леоиід нериов(малошийченко)

а в т о б і о г р а ф і я
Як жаль, що Джек Лондон не був знайомий з моїм б|ать- 

ком — Кіндратом Малошийченком.
Джек Лондон написав би прекрасну повість про те, як 

син баштанника Тодосія Малошийка — Кіндрат, закохавшись 
у дочці мирошника прекрасній Оксані Солосі і маючи за 
душею багатства рівно стільки, скільки має перший-ліпший 
горобець, — як цей одчайдушний Кіндрат одного прекрасного 
дня 1896 року покинув рідні південно-українські степи і ко
хану дівчину — і подався аж до мерзлого Сибіру, на будів
ництво Сибірської залізниці — шукати щастя.

Джек Лондон описав би, як одчайдушний Кіндрат замер
зав на лютих морозах сибірської тайги, і як виплакала очі, 
милого ждучи, прекрарна Оксана, і які зворушливі, повні ко- 
хальної нудьги листи писав до Оксани хоробрий Кіндрат, 
благаючи почекати й не виходити заміж за осоружного шор
ника. Оксана чекала на милого край віконця, одбивалась од 
батьків та лукавого шорника, а Кіндрат у цей час воював із 
скаженими сибірськими морозами, з нудьгою безсонних ночей 
у промерзлих бараках — здобував собі право на життя і любов.

І, звичайно, здобув: повернувся, як переможець.
Оженився, збудував хату — і зажив у славному місті — Олек

сандрії, на Березівці, край колишнього старовинного запо
різького шляху, біля якого з давніх давен осів хутором ста
рий запорожець Вус, чиїм ім’ям і звалося довгий час славне 
селище: Вусівка, — аж доки не перейменували його російські 
завойовники на Олександрію.

Одним оком дивиться вона на Кремінчук і Чигирин, дру
гим на „Єлісавет“, задрімала вона серед запеклих, одчайдуціт 
них, жагучих південноукраїнськихь степів.

Я не люблю ні пишновеличного, зрадливо-істеричного моря, 
ні стискуючих мій обрій гір, ні зворушливих лісів.

Я люблю південні липневі пустельні степи наші; обрій без 
меж; розгорнуте в безмежність бразолійне небо; пахучі жита
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наші; степові шляхи в житах по над могилами, — степові шлях» 
без кінця і краю.
. Об’їхав я пізніше пів земної кулі. Бачив Схід І Індію. Ба- 

чив казкові для українського ока країни.
Та наймиліші лишилися мені степові шляхи мого краю, де

у розпечених житах 
Легенькі вітерці 
Шматочки сонця нбсять,
Родюче материнство ллється по степах, 
І граним медом 
Дихає колосся.

Багато носить мене мій слухняний бензиновий кінь по тих 
несходимих шляхах, де колись вигравали на архаїчних конях, 
швендяли тисячеоспіваними волаліи мої нерозумні предки. І ще 
понесе...

* **
Перша серйозна помилка, яку я зробив у своєму житті, — 

це те, що я народився. Я дуже хотів би її виправити, але це 
неможливо.

Далі пішли вже помилки другорядні: те, що народився ук
раїнцем, а не сином менш „самоїдської“ нації; що доля не 
судила мені дожити до прекрасних днів досягненого соціа
лізму; те, що вчився я, на жаль, в російські і русифікатор
ській гімназії, яка потрощила й понівечила мою природню 
вдачу і за дитинства ще закохала мене в Дм. Цензора та 
Ол. Блока, які, на жаль, і стали за моїх перщих поетичних 
надхненників.

Є ще одна помилка: це те, що я, як і більшість моїх то
варишів, іноді забуваю про те, як небагато, як жахливо-мало 
лишилося мені жити на цій прекрасній Землі; ще п’ять-де- 
СЯТЬ років, — І Я піду В небуття, В тьму, в НІЩО. І ОТ — Я,|ЛЮ- 
дина, я часто забуваю про це, і на тім тижні дваї дні роз
мірковував, яку канапу краще поставити в своїй новій квар
тирі: шкіряну чи матерчану.

Ах, як ми ще не вміємо відмітати сміття й мотлох од на
ших днів!

$ **
Народився я 3 січня (ст. ст.) 1899 року в Олександрії.
Відбулася ця маленька подія за найближчою участю матері 

моєї Оксани і за допомогою батька Кіндрата.
Народившись, почав жити.
Звертаючи погляд до блакитних берегів мого запашного 

дитинства, я бачу в рожевім мареві дідову хату, двір, по
рослий буйним бур’яном, дірявий позеленілий тин. Тут, серед 
голубів, бур’янів і курей я вперше пам’ятаю себе. Бачу себе
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верхи на дідовій спині: любив старий матрос, п’яниця й бурлака 
йа заході днів бавитись зо мною, а найбільше — лякати мене 
довжелезною сивою бородою.

Один з найперших моїх спогадів — гірка образа. Мене 
одягали в дівочу спідницю, яку я ненавидів пекучою нена
вистю.

— Скидай спідницю, вдягай штани й сорочку! — ревів я.— 
Солдати йдуть.

Солдати здавалися мені верхом мужности й відваги.
Од діда перебралися в нову хату на Березівці-^велику 

й свіжу. Пекучий соняшний день. Мати з батьком переки
даються кавунами. Сонце, мати й батько регочуть. Я верещу 
й плаваю на хвилях невимовного блаженства.

Пізніше батько переїхав жити до Крилова (Новогеоргієв- 
ське).

Там, у дрімучій леваді, на Тясмині й Дніпрі, в жорстоких 
боях з сусідськими хлопцями і замиготіли дні мого раннього 
дитинства. Доглядали мене мало, і за першу допомогу була 
річка, а за улюблений притулок— старий, заімшавілий, затоп
лений бур’яном пороховий льох.

Поруч з нами жив бровар — гер Лайер. І от Катя Лайер, 
маленька енергійна дівчинка з величезними очима, сліпучий 
дзвінкий Тясмин, порослий бур’яном льох, Шура (гімназист, 
дядько, на чотири роки старший за мене, штукар і проводир 
в околишніх пущах) — це і є початок мого свідомого життя, 
мої перші неясні ліричні захоплення.

Мати навчила мене читати й писати, таблиці множення — 
і 1907 року я став учнем підготовчої кляси Олександрійської 
хлоп’ячої прогімназії.

Був я хлопець тихйй, лагідний, соромливий. Усім, серцем 
ненавидів аритметику, і найбільше любив ганяти з Шурою 
на батькових ковзанцях, драти (з Шурою ж таки) пташині 
гнізда, спав з пригодами Фрітьофа Нансена і клеїв картонні 
фігурки лялькового театру „Івасик та відьма“.

Та одного разу в Гімназіяльному буфеті на мою могутню 
шию випадково звернув увагу Жорж Филянський. Я в цей 
час пив чай з блюдка, — і він мовчки спробував тикнути мене 
носом у гарячий чай. Я засопів і не піддався — і Жорж пере
повнився пошаною. Так почалася наша дружба, що не згасла 
й до сьогоднішнього дня.

Жорж одкрив мені нові, незнані, чарівні обрії. Він пояснив, 
що третеклясникові соромно клеїти картонажі в той час, коли 
навкруги стільки діла: треба „стріляти“ за гимназистками, 
бити з рогаток шибки у ненависних учителів, чіпляти їм ви
віски „Вход к сапожнику на лево“, грати в індійців, виривати 
сговбки, зривати держала кватирних дзвінків, влаштовувати 
криваві бійки з прикажчиками... який простір, для відважної 
винахідливої думки!!!
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Я показав себе здібним учнем, кинув Івасика з відьмою 
і скоро залишив далеко позаду свого вчителя. Мій ілюстро
ваний гумористичний тижневик „Рогатка“ з докладними опи
сами наших подвигів і добірними характеристиками вчителів— 
читався одного разу вголос цілою педагогічною радою, — 
і я певен — жодний журнал не „ударяв* по серцях своїх чи
тачів так, як мій.

Це був мій перший серйозний літературний успіх.
Але заробив я його дорогою ціною: третя й четверта „чет

верть“ моя були оздоблені трьома „колами“, решта— двійки, 
„кол“ „по прилежанію і три „за повєдєніє“.

Це був рекорд.
МеЬе лишили на другий рік у п’ятій клясі.

•  4»

Було мені тринадцять років, коли батько вперше посадив 
мене на мотоцикл, відштовхнув і наказав:

— їдь.
І я поїхав.
З того часу на все життя я закохався в мотоциклі.

* **
Урок історії.
— Малошийченко.
Мовчання.
— Малошийченко, ідіть відповідати.
— А хіба я не йду?
— Станьте, як слід. Не згинайтесь і не покладайте руки 

на спину. Держіться бадьоріше. Що ви на сьогодні вивчили?
Я з надією оглядаю клясу, складаю руки на животі й від

повідаю загробним голосом праведника, що вмирає, замучений 
Аквизиторами:

— Ігіпіт:.. '
— Чому Єгипет? На сьогодні була задана Асирія й Ва

вилон.
— Дак у мене та сторінка заллята чорнилом.
— Ну, розповідайте хоч про Єгипет.
— М-не... м-не... Ігіпіт називається Ігіптом через те, що там 

жили ігіпітіні... Ігіпітіні жили в Ігіпті і займались фараонами 
та пірамідами...

Павза.
— Погано, Малошийченко. Сідайте.
— Дак я ж знаю.
— Погано знаєте.
— Дак я ж учив.
— Погано вивчили.
— Дак я ж старався. Я — старательний.
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— Крім того, ви півроку вже розказуєте один Египет. 
А де Асирія?

— Дак у мене цю сторінку вирвали.
— Хто вирвав?
Я оглядаю клясу, примічаю, кого немає і сміливо від

повідаю:
— Стьопка Бондаренко. <
Вчитель (обурено):
— Бондаренко!
— Дак він одпросивря додому. Він хворий.
— Ну, могли б позичити книжку в товариша.
— Дак не дають.
— Хто не дає?
— Янька Рабинович.
— Рабинович?!
— Дак його немає в клйсі.
— Годі, Малошийченко. За півроку могли б попрохати 

батька, щоб купив нову книжку.
— Дак у батька немає грошей. Мій батько бідний.
— Що таке? Ну, от ми викличемо вашого батька до ди

ректора і поговоримо.
— Дак батька нема в городі. Виїхав. Аж на три місяці.
— Викличемо матір.
— Дак мати хвора. Лежить. Не скоро встане.
— Ну, годі. Гайда на місце, Малошийченко.
Я тягнуся до журналу і передчуваю, що проти свого 

прізвища зараз побачу двійку:
— Дак за што ж?
— За те, що нічого не знаєте.
— Дак яростіть.
— Що простити?
— Все.
— Не розумію.
— Дак „сделайте снісхожденіє*.
Уся кляса хором, гуркотом, многоголосии басом:
— Простіть!.. Дак за што ж?.. „Сделайте снісхожденіє*!.. 

Дак за што ж?..
Кінчалося тим, що двійку мені не становили, але я давав 

урочисту обіцянку знати на завтра на зубок усю Асирію з 
Вавилоном. Тоді я ставав у позу і з фалшиво-чулою щирістю 
в голосі говорив:

— Дозвольте сказать пару теплих слів.
— Яких теплих слів?
— Від імени нашої кляси висловлюю вам щиру подяку. 
Чи треба говорити, що Асирія, яка чорним прокляттям

тяжила над моїм дитинством, так і не дочекалась тоді на мою 
увагу,—бо заховалась десь у темряві віків, а виходу „Рогатки* 
пекуче чекала вся хлоп’яча й жіноча гімназія, а на плечах
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висіли громадські обов’язки (дзвінки, вивіски, бійки),—вело
сипед,—і чергових жагуче-пристрасних листів чекала нині по
кійна Наталя Волошилова—моє перше ароматне юнацьке ко
хання...

І я писав — писав — писав...
І дописався до того, що на весні 1914 року мене залишили 

на третій год у п’ятій клясі і вигнали з гімназії.
Тоді я „взявся за ум*, ціле літо сидів над книжками і восени, 

блискуче склавши всі іспити, перейшов у шосту клясу.
Був у нас такий помічник класового наставника — „Мікадо“. 

Піймав він мене на дереві проти вікна Наталиної квартири, 
та ще після сьомої години вечора. До того ж на „законі 
божому“ я урочисто заявив батюшці і всій своїй клясі, що 
бога нема.

Тоді мене остаточно вигнали з шостої кляси незабутньої 
пам’яти Олександрівської хлоп’ячої гімназії.

Побоюючись, щоб батько не віддав мене у свинопаси, 
я втік із дому.

Ж **
Кишинівська 4 гімназія, або „Ліцей Гришки Сімакова“, 

стала мені за тиху гавань після тяжких життєвих штормів. 
Я оточив себе книжками—і в поті лиця почав заповнювати знан
ням прогалини.

Тут, далеко від кучерявих берегів тихого Інгульця, далеко 
від рідних степів — уперше забреніла мені „національна свідо
мість“: я почав цвірінькатц наївні вірші про „батька Тараса“ 
і про „синьооку дівчину—зґвалтовану Україну“.

Зате повертаючись влітку додому, я з головою поринав 
у степи. Це був період АОЛВ (академія олександрійських вело
сипедистів), якогось шаленого, неприроднього захоплення ве
лосипедом, надзвичайних компанійських велосипедних поїздок 
по Україні... Які пригоди!.. Яка чарівна мана!.. Скільки про
колених шин, скільки розбитих колес і серць!..

Загриміла лютнева революція... Я кінчав тоді Кишинівську 
гімназію.

Але вчитись було ніколи. Треба було пришивати до гім- 
назіяльної куртки студентські ґудзики, одержувати „атестат 
зрєлости“, роззброювати поліцаїв, демонструвати, організову
вати збройні загони, виганяти губернатора, утворювати театр 
„Спілки учнів*, закохуватись, самому писати п’єси, самому 
ставити, самому грати й самому суфлірувати... Тут, у Киши- 
ньові побачила світло рампи моя перша п’єска, яку я сам 
поставив і в якій сам грав „головну ролю“.

Височезними,хвилями налітають на мене спогади перших 
років революції. І хай простить мені суворий читач, коли 
д е -н е -д е  він натрапить на мої особисті переживання, що, 
здавалося б, не мають загального інтересу. Страшенно тяжко
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писати автобіографію. В цій мандрівці по минулому—часом 
неможливо відрізнити особисте, ніякому крім мене не потріб
н е— від широкого й загального. Все здається цікаве, пот
рібне, важливе... А найстрашніше — це впасти в бахвальський 
тон піднесення читачеві„власних заслуг“. Мене це р а з-у -р а з  
дратувало в інших, і заразити цим власні рядки — було б 
просто огидно.

У травні 17 року в „Известиях“ Олександрійського Земст
ва я побачив надрукований перший „твір“: була цеделяча 
стаття „Свято волі“ — про сонце, весну й революцію. Старень
кий редактор придумав мені псевдонім: „Леонід Чернов“,— 
з того часу й причепилося до мене це1 прісне прізвище.

Увесь дальший період (1917-1922) — це безперервне стри
бання по факультетах і драматичних трупах. Учився в Одесі 
на математичному факультеті (1917), восени 1918-го перебрав
ся до колишнього Катеринославу на медичний факультет, рі
зав трупи, а в антрактах друкував гуморески в „Виче“, сту
діював Брема й історію мистецтва, писав паршиві вірші, ор
ганізовував драматичні гуртки... взагалі громошумні дні мої 
гуркотіли тоді між товстелезними томами, групами і тру
пами.

І нарешті 19-го року, з благословення Агітпропу Олексан
дрійського Увоенкомату, відкрив власний гумористичний тиж
невик „Рубікон“. Друкувалися ми на реквізованому ротаторі, 
громили ворогів і гадали, що робимо всесвітню справу. 
А коли журнал луснув чер/ез брак паперу, — перед очима 
знову замиготіли Голти, Балти, Крижополі, „Зорі“ Верхарна 
і Гавптмановські „Ткачі“.

Тоді особливо гостро (здається, в Голті) забреніли в мені 
ноти космічного розуміння .революції. І я написав цілу низку 
„міжпланетних“ футуристичних поем.

На жаль, чи може иа щастя, я примушений був пізніше 
їх спалити, бо денікінці за такі поеми розстрілювали.

* ♦»

Уявіть собі, що з задушної кімнати ви раптом потрапили 
до весняного яблуневого саду: срйво, відродження, розорані, 
розпанахані груди землі, непочатий край роботи... Таке в ме
не було відчуття, коли на весні 1920, мандруючи по звільне
ній від денікінщини Україні, я зустрівся з Терешком Юрою, 
що стояв тоді на чолі „Української трупи Сурма“. Тепер я 
знаю, що то було звичайнісінька собі „малоросійська“ трупа, 
але тоді це було для мене відкриття, нова сторінка життя.

Я працював тоді в Укрості, до нас уже долітали чутки 
про революційну роботу „Молодого Театру“, про Курбаса і 
про франківський театр: ми почали відмоложувати стареньку 
„Сурму*.
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І коли восені 21-го року до Олександрі! завітав театр 
ім .Франка 1 показав „Весілля Фігаро", — я не спав дві ночі, а на 
початку третьої пішов до Гната Юри — вступати до театру.

Діставши від мене запевнення, що я не боюсь голоду й 
холоду, Гнат Юра приняв мене до свого театру, — ми баржею 
виїхали з Кременчука до Черкас.

'  * *<*
Заглядаю до свого старого пошматованого бльокноту:
Далекі черкаські шляхи, Холодний Яр, байраки, балки, 

провалля, синя далечінь, дзвінке червоне золото осіннього 
листя, що тече-тече під ратицями наших корів, на яких ми 
франківці, мобілізовані ,на продроботи, їздимо по селах — гра
ти „Суєту" й „Гріх*.

Ми ходимо босі, в жахливих „резонерських" пошматованих 
штанях. Пшоно, жаровні, вугілля їздить разом з нами. Ми 
їмо нечувані, надзвичайні страви (мішанина: пшоно, яблука, 
цукор) з тієї самої миски, в якій наші женщини миють нам 
по черзі наші кудлаті голови. Наша група — „Комуна звірів"— 
запеклі, непримиренні підривачі всіх традицій і звичаїв.

Сонце схиляється до заходу— ми урочисто в’їжджаємо до 
села. Школа, натовп, сад,'укритий травою двір, вогнища, ка
зани... потім доповідь долітрука, вистава, величезний успіх. 
Нічні пригоди, запашні пісні, купання, ночівлі десь на^парт- 
тах або під партами... „Комуна звірів" неодмінно разом, по
котом пригорнувшись один до одного... Найціломудреніші від
носини, зворушлива дбайливість:

— Ой, Льоню, в тебе ззаду зовсім немає штанів, давай за
латаю...

Ах, звірі, звірі!
Дев’ятий рік пішов з того часу... Ви зробились тепер по

важні, серйозні, сухі (роки!). Ви виробили собі тверезі пог
ляди на життя. Ви купляєте канапи й килими і терпляче ви
стоюєте у церобкопівських чергах. Зустрічаючись, ви безстра- 
стними басками говорите про норми харчування і про ціну 
за аркуш.

А чи не забули ви, звірі, як одного прекрасного ранку, 
безпричинно посварившись і перелаявшись, наговоривши один 
одному силу „гірких істин", — ви години дві „дулися" і на
решті колективно розридалися один в одного на грудях, ніжно 
пригортаючись, ховаючи обличчя в складках одежі, витира
ючи один одному носи брудними ґримірувальними хустками? 
А потім — галасливі й веселі — влаштували гучний бенькет на 
честь вічної незахмареної дружби, зарізавши і з’ївши з демон
стративним плямканням, з потрохами й кістками ту нещасну 
(шкіра и кості) курку, що Михайль заарештував у бур’яні.

Ви забули це, звірі?
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А пам’ятаєте рожеві ранки, золоті шляхи наші, допотопні 
рози, вечірні пісні в палаючих осіннім полум’ям нетрах Хо
лодного Яру,— а навколо— як на долоні, немов на різнобар- 
рНій мапі — вся наша країна, сивий Дніпро, Сірникові коро
бочки — пароплави, баржі, постріли, гармати, молодість, про
будження піс^я віковічної сплячки, гусінь поїздів, червоні 
ешелони, сонце — чи не сон це?

Ви забули це, звірі?
Добре зробили.
Пам’ять про це дорого коштує людині. Навіщо сіпати нер

ви, псувати кров, коли з хрестоматії відомо, що молодість 
не повертається, а лірика — шкідлива й непотрібна річ, вона 
тільки дезорганізує мислення і заважає працювати.

* »*
Перебування у франківському театрі підштовхнуло мене 

до дальшої упертої ріоботи над собою, до перших серйозний 
літературних спроб. Там, серед старих декорацій, я написав 
перший варіянт своєї п’єси „Закон вовків“ [тоді „Бога Авра
ама“], переклав і переробив „Царя Максиміліяна“ [„Вертеп“]. 
Там, у кімнаті, де замерзала вода, я написав поему, яку не 
посоромився б надрукувати й тепер — „П’яте Євангеліє“, на
писав цілу низку віршів і остаточно обробив написані навесні 
поеми плодючости й материнства — „Людина в цвіту“ і „На
таля Кавренко“.

Але щиро впевнений в тім, що Черкаси — центр Землі,— 
якось і не подумав про Харків і про те, що твори можна ви
друкувати. Так і лежать вони десь у шухляді до сьогодніш
нього дня.

Було мені тоді двадцяіь два роки.

* *
*

Саме тоді, на початку *2 роїф, вирішив, що досить уже 
напрацювався по ріжних театрах,—час уже утворювати влас
ний театр.

І довго не розмірковуючи, вгатив у це діло понад рік. 
Хіба шкодуєш часу, коли перед тобою ціле життя, а м’язи й 
голова працюють — немов дизель.

Тоді й постало в Олександрії українське театральне об’
єднання „Махудрам“ (Майстерня художньої драми). Це був 
період нашого серйозного Інтелектуального озброєння.

Восени до нас (О. Горський, Ю. Філянський і я) влилися 
нові сили (Я. Возіян, М. Гаєвський)— і ми перетворилися на 
виробничий пересувний театр „Верда Стело“ (Кремінчук) з 
програмою—максимум: переклад усього революційного репе
ртуару на есперанто і всесвітнє турне—не більше, не менше.
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Героїчно працювали і менш героїчно голодували. Проте, 
робітництву було тоді не до театрів. Україна голодувала, 
а „прочая публіка“, не хотіла дивитись на революційні п’єси, 
а надто українською мовою. Обережні кремінчужани з більшою 
охотою ходили до російської драми— дивитись „Осенние 
скрипки“.

Тоді, щоб урятувати справу, ми пішли на одчайдушний 
компроміс: я написав і поставив детективну драму „Шерлок 
Гольме“, в якій власною персоною грав Гольмса.

Незабаром ми покинули обивательський Кремінчуц і пе
ребралися до робітничого Крюкова, який зустрів нас привітом 
і дружбою.

Але ми вже падали з надмірної втоми і працювати далі 
не мали сил: на порозі 23-го року в нерівній боротьбі з го
лодом трагічно загинула „Верда Стельо“

* k '*
Це були тяжкі дні.
У центрі гуртувалися пожовтневі мистецькі і літературні 

сили, визначалися майбутні письменники, а ми, забувши гіро- 
маштаби, надсаджувались у скаженій донкіхотській боротьбі 
десь у медвежій провінції, гадали, що робимо всеукраїнську 
справу,—і наслідки кількарічної голодної праці пішли димом.

Тоді я покинув України і кинувся до Москви—Сибіру — 
Далекого Сходу—до берегів Тихого Океану.

Влітку 1923 року об’якорився у Владивостоці.
Було це тоді, коли радянській Далекий Схід щойно виг

нав інтервентів, і лише вчора затріпотів червоний прапор на 
берегах Тихого Океану.

Потрібні були свіжі голови, міцні руки. Я поринув у ро
боту. Працював одночасно й послідовно: в „Красном Знамени“ 
в „Красной звезде*, в „Приморськом Огоньке“, робив перші 
прозові спроби, видав книжку імажиністичних поезій „Проф
союз Сумасшедших4, працював у кіно (перебив високоталано
витий, але шовіністичний твір Абель Ганса „J’accuse“), влаш
товував свої літконцерти, епатував буржуа (в цьому мені ре
тельно допомагав мій невтомний друг Едуард Леско),—а один 
час був навіть секретарем хінського консуляту й ходив у ля- 
керках.

Дженні Райт, американка, моя тодішня подруга й учениця, 
запрошувала мене аж до Сан-Франциско але я щораз частіше 
тинявся по пустельних берегах океану, з надією й трепетом 
вдивляючись у далекий обрій, де за морями дрімала тисяче- 
омріяна Індія.

І напочатку літа 1924—сталося: на борту океанського кра
суня, велетня „Трансбалта* я відплив до Індії.

Ще й тепер мене переповнює трепет, коли я згадую про 
це мандрування. Згодом я написав книжку „125 день під тро
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піками“, але цього замало, замало! Величезні матеріяли чека
ють на обробку.

В Індії я' написав повість „Пригоди проф. В(їкса на о. Ци- 
панго“, і велику, на кілька тисяч рядків, кіно-поему „Бороть
ба за радість“, досі ще не видрукувану.

Ось маршрут моєї тропічної мандрівки: Владивосток—Ко
ломбо на Цейлоні — Трінкомалі — Мадрас — Бомбей — о. Пе
рім — Червоне море — Суез—Середземне море — Дарданели — 
Констянтинопіль — Одеса.

Кінчився 1925 рік. І
* **

В Одесі гримів, барабанив, верещав футуристичний „Юго- 
леф“.

На одеській кінофабриці намагалася трощити великодер
жавні кіноградиціі група артистів театру Березіль.

На цих релях і загули мої бездомні, п'янливі, напівголод
ні—і все ж таки прекрасні дні.

Тоді мій життєвий шлях перетяла любов, що поклала гли
бокий слід і на мою дальшу творчість, і на вдачу. На жаль, 
етичні забобони примушують мене покищо лишити незайма
ною цю знаменну сторінку мого життя: дійові особи цього 
ненаписаного твору живуть і працюють ще й сьогодні.

З Ленінграду гукав мене Едуард Леско, кликала наречена.
Ленінград зустрів мене мжичкою, дощами, туберкульозом). 

Ще під тропіками я хворів на тяжке запалення легенів, а в 
чорних туманах Васильовського Острову почав харкати кров’ю.

Друзі кликали до Києва.
Тоді я остаточно розірвав з російським імажинізмом, твер

до й назавжди розпрощався з друзями-імажиністами,—і в ком
панії з нареченою та мотоциклом поїхав додому,'на Україну, 
до батька, в Олександрію.

1925-26 рік—це було тяжке роздоріжжя.
Півтора роки я лежав у батька і, хоч харкав кров’ю, їздив 

на мотоциклі—прощатися з степами моєї країни—і писав жа
ливі вірші. Колишні друзі переможно прямували кожен своїм 
шляхом, зв’язки увірвалися і, оглядаючись назад, я почав 
розуміти, що дорогоцінна праця минулих років розвіялась по
рохом, що в мандрівках розгубив роки,—і будинок треба по
чинати наново, на голій землі.

Але як?—Коли хвороба прогресує, а голова тяжка й не
слухняна.

* **

Одного ранку, в червні 26-го року, на околиці великого 
українського міста, біля ганку одноповерхового будинку зу
пинився мотоциклы

2 . „Червоний Шлях“ 4 1933 р. 17



Путь була далека й тяжка. Закурений, укритий дорожнім 
порохом мотоцикліст у величезних окулярах, у шорсткій шо
ферській куртці подзвонив біля ґанку. Двері відчинила моло
да жінка. Побачивши мотоцикліста, вона скрикнула й відсту
пила назад:

— Я не вірю очам. Це—ти?!
— Я.
— За п’ять років?
— Так, за п’ять років. Сідай у колиску мого мотоцикла.
— Я не хочу. Я... не можу: Я одружена.
Мотоцикліст спокійно й легко взяв жінку на руки, поса

див у кабіну мотоцикла. Машина заворкотіла, загарчала— 
понеслась степовими шляхами, понад кручею, над проваллям, 
над безоднею.

Тоді, не зменшуючи ходу, перемагаючи гуркіт мотбра 
і свист вітру, закричав мотоцикліст:

— Я приїхав урятувати тебе й забрати від чоловіка... По
обіцяй мені, що ти кинеш його й поїдеш зо мною... Навіть 
не зупиняючись, ми поїдемо оцим самим мотоциклом... Коли 
ні—я зараз на повному ході повертаю кермо машини в провалля.

І він чекав. Мотор мчав їх уперед, і вітер скиглив у 
вухах.

І коли жінка, погоджуючись, хитнула головою,—мотоцик
ліст раптом загальмував машину, повернув назад, довіз жінку 
до її хати, гречно допоміг вийти з кабіни, поцілував руку:

— Тепер—прощай. Привіт чоловікові.
Вона закам’яніла на місці, а він, скочивши на сідло, зняв 

хмару пороху—і Назавжди зник за рогом на своїй гуркотли
вій машині.

Описана подія тривала сім хвилин.
Але цього не досить, щоб видерти з серця й поховати го

лубу романтику юнацьких днів.
* *

16 вересня 1926 року друзі привезли мене до Харкова. 
З горла ринула кров. Мене поклали до Тубінституту. Проле
жав я там півроку.

* *
*

Уривки з листів:
— ...Тримайтесь, бо в цьому—ваш порятунок, коли, зви

чайно, ви прагнете цього. Коли ж ні... то ніхто і ніщо вам 
не допоможе.

— ... Не шукайте друзів: це—паліятив—нічого вони вам 
не дадуть, починайте спочатку носити тяжке каміння і скла
дати фундамент свого життя.

— ... Емоція у вас бурхлива і частенько буває диктато
ром. Обставини й умови, що цьому сприяють: вічна бо
ротьба, часті зриви в роботі, в напрямку устремління, не-
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задоволення, хвороба, і в наслідок пригнічення бездіяль
ністю, санаторійний жах... (

* **
На весні 1927 року я вийшов з Тубінституту.
Побачивши автобус, — заплакав.
Тоді почалася моя боротьба за право називатись ук

раїнським пролетарським письменником.
У березні, в „Червоному Шляху“ з’явився мій перший 

друкований українською мовою вірш: „Сам я знаю“. Пер
шого травня „Культура і Побут“ надрукувала мій другий 
вірш „Розум“. Тепло зустрів мене „Червоний Перець“. 
У грудні в „Новій Генерації“ я надрукував першу велику 
прозову річ „Цивілізація“, а в січні 1928 — першу поему 
„Пісня про двох братів“, і у „Всесвіті“—оповідання „Дикта
тура серця“. У березні 1928 „Червоний Шлях“ вмістив 
моє „Оповідання про маленьку людину“.

Наприкінці 1927-го року група українських письменни
ків ї журналістів заходилася біля утворення українського 
радіомовленні. Раніше воно не існувало, — і кожен наш 
крок був буквально просікою в джунглях... Мені випало 
на долю робити перші в історії спроби творення оригіналь
ного українського специфічного радіо-фейлетону і радіо
фільму. Ца жаль, згодом радіороботу нам довелося поки
нути; українське радіомовлення пішло шляхом найменшого 
опору.

Улітку 1928 року вийшла моя. перша (коли не рахувати 
маленької книжечки „Самольот“, ДВУ, 1925) українська 
книжка „125 день під тропіками“. Нині вийшла друга: 
„Сонце під веслами“. Майже готові до друку: „Кобзар 
на мотоциклі“ — поеми, і „Чудаки“ — оповідання.* В роботі 
„Людина з іншої пляиети“ — повість, „Промінь індійського 
сонця“ — оповідання, „Злочин студента Козуба“ — повість, 
„Електра“—поема; повість про Дніпрельстан.

Дуже заважає працювати брак власної кімнати: три роки 
я живу й працюю, як горобець — по редакціях, готелях, то
варишах. Заважає хвороба: вона не дає працювати з повним 
навантаженням, а четвертину кожного року з’їдають санато
рії та лікарні. Заважають романтичні пригоди — часом до
шкульні й болючі. Заважають постійні турботи про завтраш
ній... ні про сьогоднішній день,—бо й досі, на жаль, не спро
моглися ми утворити задовільні матеріяльні умови для 
праці письменника.

2-го травня 1927 року > я поховав матір. Пішло димом 
батьківське гніздо. 7-го липня 1928 в Київському санаторії 
„Кинь-Грусть“ помер на моїх руках од туберкульози друг:
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Віктор Ярина. За три місяці в Одесі я одніс на осінні гроб
ки романтику найбільшого юнацького кохання.

І тепер ще випадають місяці, коли я, зрікшйсь власного 
кутка, метушуся зі своєю валізою по всій Україні мов птах 
над ураганом і пожежею, йе знаючи, де сісти, бо все навколо 
палає, тріщить пече — бо руйнується й падає старе, вікове — 
і натомість непереможно сходить, наливається соком завтра
шній день моєї соціалістичної батьківщини. Бо хочу охопити 
все: до останньої краплини хочу всмоктати в кров суворий 

к зміст нашої небувалої доби. Бо відчуваю її в русі й динаміці, 
в часі й просторі, в історичній перспективі.

Я щасливий бачити, як у великій спільній роботі гине все 
дрібне, маленьке, особисте, егоїстичне, миршаве, — все, що 
пахне двоспальним ліжком, примусом, карбованцем, парши
вим обідом.

Я щасливий бути найменшим коліщатком нашої найвелич- 
нішої в історії перебудови всесвіту і людства. Щасливий — 
навіть коли б мене розчавило каміння якогось раптового об
валу. Бо коли й загину, — то не мишею в пасіці, а учасни
ком велетенської будівлі, де в огнях і димах, у великих 
муках народіКується нова людийа і новий світ.

Не сьоюдні — завтра з вершини Дніпрельстану, з-під тем
них брів засвітить моїй країні неперевершена в сивих століт
тях красуня Електра. Вона дасть моїй країні світло, тепло, ча
вун, крицю, дюралюмін, тяжке колосся усуспільнених ланів...

І зараз бачу я:
склепінням занодів,

Тремтінням трактора
вже сходить блескавичннй сів —

В неперевершеній красі,
В незнаній досі вроді —
На гордість всіх народів 
І часів —

' Встає зоріти 
Електрична 
Україна! —
Корона їм —

стосяйво сонячного спектра.
Підніжжя їй —

блиск чорноморського ультрамарине.
І прапором над иею — 

синь очей 
** Володарки 

Електри.
У ній—моє життєдайне джерело, моя романтика.
Незламний — вступаю в 1930 рік, життя мого — тридцять- 

другий.
3. І. 1930. Харків
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