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ЛЕОНІД СКРИПНИК — ІНТЕЛІГЕНТ І ФУТУРИСТ

Олег Ільницький

Легше трьом верблюдам 
з теличкою
в 1/8 вушка голки пролізти
ніж  футуристові крізь укрлітературу
до своїх продертися.

Михайпь Семенко (1922)

З перспективи часу ці Семенкові слова виглядають дійсно  
пророчими, бо футуризм так і не ’’продерся” ані в українську 
літературу, ані до українського  читача, хоча в лютому цього року 
минуло вже сімдесят років від дня його заснування. Рух, який про-
існував, з деякими перервами, шістнадцять років (1914-1930), з 
яким була пов ’язана досить велика група талановитих молодих 
письменників і який залишив за собою  поважне число видань, 
цікаву літературну спадщину та оригінальну теорію  мистецтва, ще 
й сьогодні зустрічається з опором з боку критики й читачів. Не 
зважаючи на деякі цінні спроби останніми роками реабілітувати 
український  футуризм, він в основному ще носить на собі тавро 
скандалу: мовляв, це рух, який образив пам’ять Шевченка, займав-
ся вибриками та ’’деструкцією ” замість займатися справжньою  
літературою . Повна реабілітація українського  футуризму схована 
за двома заборолами: браком глибшого теоретичного зрозуміння 
цих поверхово-скандальних елементів та недоступністю  (часто 
навіть і спеціялістам) самих футуристичних творів. У цьому числі 
Сучасности починається передрук роману Леоніда  Скрипника  
Інтелігент і тим самим журнал робить скромний внесок у частко-
ве розв’язання принаймні другого  питання.

Леонід  Гаврилович Скрипник (не треба плутати його з Левом 
Скрипником ) прожив 36 років. Те, що знаємо про його коротке  
життя, зафіксоване переважно в некрологах. Сучасні радянські 
джерела, хоча й користуються ними, подають не все, що в них
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знаходиться. Тому, на жаль, багато про цього письменника дові-
датися не можна. Приблизно двома абзацами говориться про 
Скрипника в шостому томі восьмитомної історії української літера-
тури; у Біо-бібліографічному словнику1 подана неповна бібліо-
графія його творчости. Найобширніше, хоч поверхово, говорить 
про ’’напівзабутого романіста” у своїй книжці Зінаїда Голубева2. 
Але як і до футуризму взагалі, так і до Скрипника  зокрема, радян-
ська критика ставиться дуже суперечливо. Його роман Інтеліґент, 
наприклад, вона зараховує до тих творів двадцятих років, які не 
витримали іспиту часу з огляду на свої явно формалістичні тен-
денції3. З тих причин він не передруковується вже 55 років. Пів-
століття тому орган футуристів Нова генерація ставився до Скрип-
ника недвозначно — з нагоди його смерти про нього писалося 
так:

0  6 г. ранку 23-го лютого ц. р. в Харківському Туберкульозному 
Інституті від туберкульозу горла й легенів помер Леонид Гаврило-
вич Скрипник, член основного ядра співробітників Нової ґенерації, 
теоретик і публіцист лівої формації мистецтв, журналіст і літератор.

На фронті української пролетарської культури ім’я й фігура 
Леонида Скрипника посідали не звичайне і не звичне місце.

Це був закінчений у своїх поглядах журналіст, це був гострий, 
проникливий розум, рівного якому годі шукати серед наших попе-
редників і сучасників.

Інженер шляхів комунікації (будував Мурманську залізницю), 
інженер-хемік (фотограф-теоретик і практик, кінематографіст-тео- 
ретик і практик, завідував кінолабораторіею Одеської кінофабрики), 
людина великої загальної й спеціяльної освіти, діяч великої куль-
тури й різноманітної кваліфікації, — Леонид Скрипник лише починав 
виявляти свої здатности як теоретик пролетарської культури й жур-
наліст гострого темпераменту на ділянках нашої сьогоднішньої бо-
ротьби, в лавах лівої фаланги будівників соціяльної культури.

...Основна робота Леонида Скрипника, яка, до речі, відома 
покищо лише невеликому гурту товаришів і яка являється пере-
ломним моментом в 15-тирічній діяльності панфутуристів, — ця 
його робота, що її він виконав протягом десятиденного безперервно-
го друкування на машинці, вийде друком лише після його смерти.

Але він був свідомим того значіння, що його має цей десяти- 
аркушевий труд, який є висновком його величезного культурного 
досвіду, і з цією свідомістю зійшов у домовину.
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Редакція Нової ґенерації й армія футуристів, що втратила най- 
діяльнішого свого члена, також свідомі його значіння. Ця робота 
зветься: ’’Мистецтво й соціяльна культура”. Наша програма, наші 
теорії — з цією роботою набрали того уточнення й обґрунтованости, 
яких потребують всякі великі ідеї. їх нам дав Леонид Скрипник.

Прощай, Леонид Скрипник!4

З інших некрологів довідуємся ще й про такі деталі: Скрипник 
був ’’одним з перших, що працював у відомого московського  
професора М. Жуковського  в галузі аеродинаміки й робив перші 
спроби повітряних польотів ще перед Першою  світовою  війною ” . 
” ... Одного  разу випав з аероплана й урятувався тільки випад-
ково ...” ” 3а часів неп’и кинув інженерський фах і перейшов на 
працю  в галузі культурній” . У наслідок праці на Одеській фабриці 
ВУФКУ  вийшли дві його книжки : Порадник фотографа (Харків: 
ДВУ, 1927) і Нариси з теорії мистецтва кіно  (Харків: ДВУ, 1928). 
Обидві книжки , як згадувалося в той час, були першими, які заго-
ворили на ці теми українською  мовою. Скрипник друкував свої 
твори у Всесвіті (де працював заступником  редактора), у Куль-
турі і побуті і Червоному шляху. Але головна його діяльність 
була таки зв ’язана з Новою  генерацією, де він був членом редак-
ційної колеґії. Там, під  псевдонимом Левон Лайн, уперше з ’явився 
роман Інтеліґент5, одне коротке  оповідання і низка статтей, між 
ними уривки згаданої вище праці Мистецтво і соціяльна куль-
тура.

Коли йдеться про творчість Скрипника, не буде зайвим звер-
нути особливу увагу на його інженерські кваліфікації. Це важливо 
не тільки тому, що футуризм  вихваляв швидкість, машину і гамір 
модерного життя, але й тому, що він хотів скерувати мистецтво в 
річище раціональних і практичних зайнять. Поєднання в особі 
Скрипника  технічних і письменницьких здібностей було уособ-
ленням найвищих ідеалів українського  футуризму. Те, що інженер 
опинився в лавах футуристів, не було випадковим. Щоб пояснити 
це, треба покликатися на деякі засади українського  футуризму.

Головною  метою футуристів було знищення старого ’’Вели-
кого  Мистецтва” . З його руїн, з його розпорошених елементів 
вони хотіли створити цілком нову ’’систему” , гідну нової доби. ’’Де-
струкція” старого мистецтва здійснювалася різними способами. 
Найчастіше це робилося через ’’синтезу” . Синтезуючи традиційні 
жанри мистецтва, футуристи тим самим творили нові ’’мистецтва” 
і нові ’’жанри” . Семенко, наприклад, проповідував синтезу поезії і

4. Нова генерація, ч. З, 1929, стор. 5.
5. Дивись чч. 1-3, 1927; чч. 1-8, 1928. Згодом роман вийшов окремою 

книжкою: Леонид Скрипник. Інтеліґент . Екранізований роман на шість 
частин з прологом та епілогом (Харків: ’’Пролетарій”, 1929), 146 стор.

9



малярства, створивши цікаві приклади ’’поезомалярства” .
Футуристичний  похід  проти Мистецтва був теж і походом 

проти Мистця. Докладніше, це був замах на романтичні та симво-
лістичні концепції. Футуристи  заперечували принцип ’’надхнення” 
у творчості, його ’’божественний характер” і висміювали тих, які 
трактували поета як жерця. Вони хотіли перетворити мистецтво з 
аристократичного  покликання на щось звичайне. Себе вони не 
вважали ані ’’поетами” , ані ’’мистцями” , воліючи називати себе 
простими робітниками слова. На свою  працю  вони дивилися як 
на ремесло, яке вимагає не надхнення, а досконалого  технічного  
знання. (Скрипник у одній статті писав, що письменникові треба 
’’адміністративних” та ’’інженерських” здібностей для того, щоб 
вправно орудувати своїм літературним матеріялом і засобами). З 
останнім також  було пов ’язане і їхнє переконання, що ’’мистецтво 
як емоціональна категорія культури відмирає” . Замість того, щоб 
збуджувати почуття, емоції і настрої (як це робило старе мис-
тецтво), вони своєю  творчістю  хотіли навести людину на шлях 
розсудливости, стимулювати її інтелект. Раціональність у твор-
чості стала їхнім головним принципом, а її виявом стали сатира та 
іронія. Вони намагалися промовляти до інтелекту, а не до емоцій. 
Отже, наприклад, маючи вибір, футурист замість любовного вірша 
писав пародію  на нього, бо друга  не сприяє любові так, як це 
робить перший.

Своїми теоретичними працями Скрипник доказав, що він поді-
ляв найрадикальніші футуристичні позиції, а в тому й думку про 
евентуальну смерть мистецтва. Тут не місце входити в подробиці, 
але варто звернути увагу на те, що він пророкував загибель театро-
ві, опері та, між іншим, ’’красному письменству” . Він вважав доціль-
нішим плекати публіцистику, газетну справу і наукову літературу, 
себто ’’практичні” категорії письменства, які не мали нічого  спіль-
ного з ’’мистецтвом” і ’’емоціями” . З перспективи цих ідей він роз-
глядав свій роман Інтеліґент  ”як необхідну поступку сучасному 
некультурному читачеві, що для нього чиста публіцистика, як і 
чиста наука — ’скучні’” . Він, як і інші футуристи, вважав, що в 
’’переходову добу” , коли ще зберігалися старі смаки, публіку треба 
годувати такими ’’переходовими” жанрами і так поступово відучу-
вати її від ’’мистецтва” . ” Інтеліґент , — писав Скрипник, — мав 
’’добитися мистецькими засобами публіцистичного (характером і 
актуальністю) впливу на читача” .

Інтеліґент  є цікавим зразком футуристичної прози, не тільки 
своєю  ’’синтетичною ” формою(сценарій і роман), іронічним і сати-
ричним тоном, тенденцією  до наукової аналітичности, але й тим, 
що він такий свідомий своїх засобів і умовностей. Це твір, який не 
дає читачеві забути про себе, не дозволяє йому пірнути та забу-
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тися в самому ’’змісті” . Реклямування своїх структурних і функціо-
нальних елементів можна вважати його естетикою .

Для більшої повноти згадаю  на кінець ще два белетристичні 
твори цього ж автора: Матеріяли до біографії письменника Ло- 
пуцького та Іван Петрович і Феліс (останній — це уривок з неза- 
кінченого роману, ’’Епізод з життя чудної людини ” ). Перше впадає 
в око  те, що обидва ці твори мають, як і Інтеліґент , тенденцію  до 
біографічности. Це досить типове для футуристів, які таким спо-
собом хотіли втекти від ’’вигаданого” до ’’фактів” . (Гео Шкурупій, 
наприклад, писав біографічну повість про Шевченка: ’’Повість 
про гірке кохання Тараса Шевченка”). Матеріяли... це відверта і 
в’їдлива сатира на ’’пролетарських” письменників, кар ’єризм у 
літературі та український  провінціялізм . Оповідання Іван Пе-
трович... також  не позбавлене сатиричних моментів, але в цілому 
це твір темних, навіть трагічних, забарвлень. У ньому розповіда-
ється про першу любов і романтичне розчарування сімнадцяти- 
літнього  хлопця, що закохується в молоду проститутку. Формою  
ці два твори різні. Матеріяли...— свідомо формалістичний твір, 
’’зліплений” з фрагментів (’’матеріялів” ) без будь-якого  огляду на 
традиційну композицію  сюжету. Іван Петрович..., навпаки, не 
належить до Скрипникових ’’деструктивних” творів. Своєю  зовніш-
ністю  він традиційніший, проте розповідною  манерою  і ’’раціо-
налізмом” близький до його інших творів. Автор тут чергує опис з 
аналізою . Метою було показати до якого  безглуздя і трагедії веде 
любов, коли чоловік не вміє подолати своїх емоцій розумом і 
замість того, щоб думати як людина, думає як самець, підко- 
ряючися примітивному законові: ’’Жінка, що я кохаю  — не мусить 
належати нікому іншому... і не мусіла була нікому належати і в 
минулому” . Іронізуючи з ревнощів свого героя Івана Петровича, 
Скрипник пише:

Перед своїм коханням чоловік вклоняється більш, ніж перед будь- 
яким виявленням свого божественного ”я”. Любов — найдорого- 
цінніше, єдине знаряддя його творчости, основа його права на 
владу — його найбільший дарунок жінці, золотий дощ отця богів 
Юпітера, божественне благовістя діві Марії...

Образа цієї любови — святотатство.
Образа ця страшна й незмивана, як ляпас, даний божеству...

Тому що Іван Петрович є в лабетах таких ідей... ’’Стародавні 
закони почуття впали на нього (Івана Петровича) всією  тисячо-
літньою  вагою, розчавили й знищили його...” .

Сьогодні ще зарано збагнути повністю  Леоніда Скрипника  як 
людину, письменника, критика  і теоретика. Це може наступити з 
часом. Перечитуючи Інтеліґента, сподіваюся, що читач погодить-
ся на те, що цей автор заслуговує на дальшу увагу.
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державу в її нинішніх кордонах.
Це справді складно. Якоюсь частиною  свого інтелекту вони 

розуміють, що Російська імперія — це справді багатонаціональна 
загарбницька імперія, яка має розвалитися так само, як усі інші 
імперії. Але діють  і інші складники їхньої свідомости. Думаю , діє 
також  певний складник страху — страху залишитися на самоті із 
самим собою , страху втратити назавжди ту реальну могутність, 
яку має тепер їхня батьківщина. Можливість розвалу імперії, від-
окремлення неросійських частин викликає в них панічне відчуття: 
що ж залишиться від Росії, від того, що є нашою  гордістю , що 
дозволяє нам відчувати себе представниками великої світової 
нації? Це дуже важкий шлях для росіянина — дійти до думки, що 
розвал імперії матиме врешті позитивні наслідки для російського  
народу. З погляду національних меншостей імперії ця думка зда-
ється самозрозумілою , і мені, зокрема, було досить легко  засвоїти 
такий погляд, але далеко не кожний росіянин здатний це усвідо-
мити, навіть якщо він демократ. Росіянинові вкрай важко прими-
ритися з такою  думкою . Мабудь, має минути певний час для того, 
щоб склалися відповідні обставини для засвоєння росіянами таких 
поглядів, при тому потрібен якийсь новий політичний клімат для 
засвоєння російським  суспільством  ширших поглядів. Сьогодні 
це питання дуже далеке від вирішення, відповідні обставини не 
склалися і ще рано розраховувати на те, що російське суспільство 
масово засвоїть погляд про конечність і корисність самовизна-
чення неросійських народів.

П.: Чи не можна під  цим розуміти, що в світогляді російських 
правозахисників-демократів існує явна суперечність: їхні уявлення 
про права людини борються з їхнім національним патріотизмом, з 
їхніми уявленнями про те, що таке їхня батьківщина, в чому поля-
гає її велич. Чи в цій суперечності не криється певна ідейна 
неповноцінність, яка була, можливо, однією  з причин їхньої по-
разки?

В.: Загалом так. Слід підкреслити, що сьогодні російський 
націоналізм є досить могутньою  силою  в Росії. Зростання росій-
ського  націоналізму є причиною  поразки чи, принаймні, стагнації 
демократичного руху. Саме російський націоналізм, який певною  
мірою  властивий всім верствам російського  суспільства, дозво-
ляє владі під  сучасну пору втримувати свої позиції, долати нові 
погляди, придушувати бажання демократичних перетворень. Пер-
ше питання, з яким стикається російський патріот, коли глибше 
обмірковує політичні проблеми — це питання національне. І ось 
тут він має вибрати: або суспільні перетворення до кінця, або 
оборона великодержавних позицій. Мусимо визнати, що сьогодні 
більшість іде другим  шляхом. Можливо, деякі або й більшість з
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них бажає певних великих або малих реформ, але загалом росій-
ське суспільство не підготоване до сприймання антиімперіялістич- 
ної ідеї.

П.: Чи зустрічалися ви в ув ’язненні з російськими націоналі-
стами? Якщо так, то яке враження вони справляють?

В.: Так, зустрічався. Щоправда, з ними в нас, сіоністів, не було 
такого  контакту, як з українцями, оскільки з російськими націо-
налістами нас не об ’єднувала якась спільність позицій, ми пере-
бували по різні боки певного ідеологічного  бар ’єру. Українці ж 
розуміли наші інтереси й прагнення, а ми розуміли їхні. Щодо 
російських націоналістів, то ми певною  мірою  спілкувалися — за 
таборових умов це є конечним, але це були найчастіше взаємини, 
базовані на щоденних побутових справах, а не на ідеологічній 
близькості.

Деякі з російських націоналістів справляли досить сильне вра-
ження вольових, непересічних особистостей, інші доброго вражен-
ня не справляли. На жаль, мені важко сказати про них щось кон-
кретніше, бо я мало з ними спілкувався. З українцями ж я мав 
найкращі взаємини, ми трималися разом, разом займалися неле-
гальною, з погляду адміністрації, діяльністю , разом передавали з 
табору ” на волю ” інформацію . Осікльки наші інтереси збігалися, 
ми намагалися допомагати один одному. Зокрема, з В’ячеславом 
Чорноволом ми ввесь час діяли разом, багато матеріялів уклали і 
надіслали ” на волю ” разом. З російськими націоналістами в нас 
не могло бути чогось подібного.

П.: Чи можна твердити, що між націоналістами різних націй, з 
якими ви зустрічалися в радянських концтаборах, існує високий 
ступінь взаєморозуміння? А чи існують  між ними також  і розбіж -
ності?

В.: Таборове життя значною  мірою  копіює  життя поза та-
бором, лише в інших пропорціях. Національні рухи об ’єднують  в 
тій чи іншій формі величезну кількість  людей, і цілком природно, 
що існують  різні погляди як у середині кожного  з цих рухів, так і 
між рухами різних народів.

Одначе, в таборі існувала стійка  тенденція до співпраці пред-
ставників різних національних рухів. їх об ’єднували спільні ідеї, 
які в засаді ідентичні, попри деякі другорядні розбіжності. Я розу-
мію, що за умов ув ’язнення ми навмисно намагалися не надавати 
значення розбіжностям, тоді як за умов державного існування цих 
націй ці розбіжності могли б набрати зовсім інших маштабів. Але в 
таборі ми відчували велику духову близькість. Було в нас цікаве 
середовище, до якого  входили українці, вірмени, євреї та деякі 
інші. Існувала в нас ідейна спільність, яка створювала атмосферу 
взаєморозуміння. Але були й винятки, і це цілком природне. Були
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й серед людей, засуджених за націоналізм, особи не занадто при-
ємні, з якими було важко спілкуватися. Табір — це своєрідне сере-
довище, і там часто виникають всілякі тертя між в’язнями.

П.: В Ізраїлі ви, мабуть, часом стикаєтеся з неґативним став-
ленням до українців, викликаним  трагічним історичним минулим. 
Як ви це оцінюєте і що, з вашого погляду, могла б зробити україн-
ська еміграція, щоб подолати таке становище?

В.: Таке ставлення до українців справді існує, але, як мені зда-
ється, лише серед людей старщої Генерації, які пам ’ятають ці 
трагічні події. Серед молоді це питання не стоїть аж так гостро. 
Потрібний певний час для того, щоб ми змогли краще усвідомити 
ситуацію  в цьому питанні. Потрібна, мабуть, і праця в цьому 
напрямі, але найбільше в цій справі зробить час. Напевно існують 
речі, які нас з українцями об ’єднують, і це — принципові речі. 
Якщо ми будемо задовго затримуватися на конфліктах минулого, 
ми так і застигнемо в цьому минулому, а треба дивитися вперед. 
Ми повинні не роз’ятрювати рани, а шукати, як можна допомогти 
один одному. Сьогодні Ізраїль потребує друзів, а українці конче 
потребують розуміння й підтримки. Український національний 
рух за кордоном , зокрема, міг би багато зробити для власного 
добра, якби виробив конкретнішу й дійовішу позицію  з питання 
українсько-єврейських взаємин. Зокрема, для початку, на мій 
погляд, треба було б активізувати контакти шляхом приїзду до 
Ізраїлю  українців — туристів, науковців, бізнесменів, мистців то-
що. При тому вони мали б приїжджати не як американці, фран-
цузи чи німці (залежно від пашпорту), а саме як українці. Брак 
взаєморозуміння — це поважна проблема, і приїзд українців може 
дуже сприяти порозумінню , особливо якщо вони свідомо до цього 
прямуватимуть.
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ДОКУМЕНТАЦІЯ , ПУБЛІКАЦІЇ

РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ І СЕЛЯНСТВО1

Нотатки спостерігача

І 

ГОЛОД НА ПІВНІЧНОМУ КАВКАЗІ

ЦІЛІ СЕЛА ЗАСЛАНІ
(Від нашого кореспондента з Росії)

Проживаючи в Москві та прислухаючися ввесь час до заяв про 
теоретичні напрямні і практичну політику партії, ви забуваєте, що 
Москва є центром країни, яка займає шосту частину поверхні 
Землі, і що життя ста шістдесяти мільйонів людей, в більшості 
селян, залежить у великій мірі від дискусій  і резолюцій, які, коли 
ви їх чуєте чи читаєте про них у пресі, здаються такими абстракт-
ними, як засідання провінціяльного дискусійного  клюбу. ”Ми 
мусимо колективізувати сільське господарство” чи ”Ми мусимо 
викорінити куркулів” (багатих селян). Як просто це звучить! Як 
логічно! Але що твориться у віддалених селах, у малих селян-
ських господарствах? Що практично означає ця колективізація в 
житті селянства? Які наслідки дала ця нова ’’кампанія”? Наскіль-
ки правдиві похмурі повідомлення, що досягають  Москви? Саме 
про це мені й хотілося довідатися. І я вирушив в дорогу, щоб 
дізнатися про це на Північному Кавказі та в Україні.

[...]

Друковані тут матеріяли є витяги з кореспондентських звітів 
Малколма Маґґеріджа (Malcolm Muggeridge) про голод на Україні в трид-
цятих роках до англійської газети The Manchestei Guardian від 25 та 27 
березня 1933 p., коли автор був кореспондентом, акредитованим у Москві 
від цієї газети. Його репортажі виходили під підписом ’’Кореспондент у 
Росії”.

Переклад з англійської.

1. Manchester Guardian, субота, 25 березня 1933 р.
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Ярмаркове містечко

Ярмаркове містечко в кубанському районі Північного Кавказу 
робило враження військової окупації, якщо не війни в самому роз-
палі. Солдати були скрізь  — на залізничній станції, на вулицях, по 
всіх усюдах. Це були монголи з бронзовими обличчями й вузькими 
очима; інші безсумнівно мали селянські обличчя — грубі, але не 
брутальні; траплялися офіцери — чепурно вдягнені, часто євреї. 
Усі помітно відрізняються від цивільного населення в одному — 
добре вгодовані, тоді як цивільне населення безсумнівно голо-
дувало. [...1

Пізніше я довідався, що в цій місцевості вже три місяці зовсім 
не було хліба, а харч, який ще був доступний,я  сам бачив на ринку.

[...] ”Як вам живеться?” — запитав я одного  чоловіка. Він 
стривожено озирнувся навколо, щоб упевнитися, що поблизу нема 
солдатів. ”У нас нічого  немає, зовсім нічого. Все забрали” , — 
відказав він і поспішив собі далі. І це саме я чув ввесь час. ”У нас 
нічого немає, все забрали” . Цей голод є зорганізований. Частину 
того  харчу, що його в них забрали — і селяни це знають напевно — 
тепер експортують  закордон.

Уражена країна

Просто неможливо задовільно описати меланхолійну 
атмосферу цього невеликого ярмаркового міста, яким покинутим  
воно виглядало, і то не лише через голод, а через те, що насе-
лення було наче б вирване з корінням . На Північному Кавказі 
шаліла клясова боротьба, у якій пролетаріят, репрезентований 
ҐПУ та військом, одержав перемогу, розгромивши вщент своїх 
ворогів, а між  ними й селянство, яке старалося сховати хоч трішки 
із своїх харчових продуктів, щоб вижити зиму.
[...]

Покинуті села

Довколишні малі села своїм виглядом пригнічували ще більше, 
ніж  ярмаркове містечко. Часто вони здавалися зовсім спустілими. 
Тільки дим, що виходив з деяких димарів, вказував на те, що в них 
жили. В одному з більших сіл я нарахував лише п ’ять людей на 
вулиці, а також  побачив вояка, що їздив верхи сюди й туди на гар-
ному коні. Гарний кінь — це рідкісне  тепер видовище на Північ-
ному Кавказі. Це абсолютна правда, що заслано цілі села. В 
деяких випадках прислано здемобілізованих солдатів на місце 
засланих, в інших хати просто стоять порожні. Я на власні очі 
бачив групу селян, коло двадцяти чоловік, яких вели під  конвоєм.
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Це стало вже настільки звичайним видовищем, що нікого  вже біль-
ше й не цікавить.

[...]

«Резерви»

Селяни в цьому районі мали забезпечити експорт, як платню  
за першу п ’ятирічку. Вживаючи Сталінового вислову з його допо-
віді з селянського питання, селяни були ’’резервним фондом 
пролетаріяту” . Цей фонд треба було змобілізувати та зробити 
доступним, тобто колективізувати. Для радянського  уряду таку 
колективізацію  не було важко провести. Кількісно  вона була 
навіть величезним успіхом  — настільки, що навіть партія була тим 
трохи занепокоєна, і Сталін випустив публічну осторогу проти 
’’запоморочення від успіху” . В наслідку цього 60 відсотків селян та 
80 відсотків землі колективізовано, а на голів колективних госпо-
дарств призначено ідеологічно бездоганних комуністів. Але 
вийшло так, що комуністи — голови колгоспів були часом неком-
петентні або продажні; аґрономи, не зважаючи на свою  науко-
ву освіту, зазнавали невдач, коли їм доводилося мати справу
із поточними проблемами виробництва харчів; коні через брак 
корму здихали багато скоріше, ніж  випускалися трактори (але й 
трактори ламалися від невідповідної експлуатації); ставлення 
селян мінялося від справжнього саботажу й пасивного опору до 
апатії і, загально кажучи, воно, в усякому разі, не було корисним . І 
тому, підсумково, з якісного  боку колективізація була провалом. 
Звичайно, безпосереднім наслідком  того було зниження продук-
тивности сільського  господарства в цілому. Минулого року це 
зниження стало дуже різким. І все ж державний плян збирання 
сільськогосподарської продукції треба було виконати. Щоб 
прохарчувати міста та заготовити хоч і дуже  зменшену кількість  
харчів на експорт, було потрібно вислати в села представників 
партії та забирати все чи майже все їстівне. Одночасно, оскільки  
політика могла бути лише безпомильною , отже винними могли 
бути лише окремі особи, а не кляси, спалахнула нова хвиля репре-
сій, тим разом спрямованих не проти куркулів, а проти будь-якого  
селянина, якого  підозрівали, що він чинив опір урядовій політиці, 
як і проти чималої кількости комуністів — голів колгоспів та нещас-
них аґрономів.
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II2
ГОЛОД В УКРАЇНІ 

НЕЩАСНІ ХЛІБОРОБИ

Мій поїзд прибув до Ростова-на-Дону, що є досить велике 
місто та столиця Північного  Кавказу, дуже  рано, ще перед світан-
ком. На пероні стояла група селян у військовому строю , яку 
охороняло п ’ять рушницями озброєних солдатів. Це були чоло-
віки і жінки ; кожний  мав з собою  клунок. Вишикування їх у 
військовому строю  якось робило з усього  того  Гротескне видови-
ще — жалюгідного  вигляду селяни, напівзаморені голодом , у 
лахмітті, стоять з переляканими обличчями у позиції ’’струнко ” . Це 
можуть бути куркулі, — подумав я, — але якщо це так, то з них 
були дуже вже невмілі експлуататори своїх співгромадян. Зацікав-
лений, я крутився коло них, хотів розпитати, куди їх мають везти
— на північ рубати ліс чи куди інде копати канали — аж поки один 
з вартових не звелів мені різким  тоном  забиратися геть. [...]

Увечорі я приєднався до вуличного натовпу, що вештався туди 
й сюди, не зважаючи на свисток міліціонера. Юрба розходилася 
лише недалеко від нього, але збиралася наново за його плечима. 
Дехто з людей у натовпі тримав дещо з харчів, жалюгідні шматки, 
які господиня звичайно викидає або віддає котам. Інші пильно 
розглядали ці шматки харчів, і час від часу відбувався обмін. 
Часто, як у вище згаданому ярмарковому містечку, те, що купля-
лося, відразу ж  з ’їдалося. Я зайшов до ближньої церкви. Вона була 
переповнена. Відбувалося богослужіння. Довговолосі священики в 
ризах проказували молитви; вогники свічок освітлювали темряву; 
вгору підносився кадильний дим. Як можна це зрозуміти? Як 
можна з того витворити собі якийсь погляд? Що все те значило? На-
скільки  це було важливе? Голоси священиків були невиразні, як 
відлуння, а паства на диво тиха, на диво спокійна. [...] Тут було 
менше ознак військового  терору, ніж  на Північному Кавказі, хоч у 
Дніпропетровському я бачив ще одну групу, ймовірно куркулів, яку 
відводили під  озброєним  конвоєм. Містечка й села, здавалося, 
буквально заніміли, а люди  в них були в надто розпачливому 
становищі, щоб обурюватися на те, що діялося.

А поза тим ситуація нічим не відрізнялася — коні й худоба 
поздихали; занедбані поля; убогий урожай, попри помірні кліма-
тичні умови; усе зібране збіжжя забране урядом. Хліба тепер 
зовсім нема, ніде нема, небагато й будь-чого  іншого — самий 
розпач і збентеження. До революції Україна була одним  з найбіль-

2. Там таки, понеділок, 27 березня 1933 р.
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ших у світі продуцентів пшениці, і навіть комуністи визнають, що 
життєвий рівень її населення, включно  з незаможними селянами, 
був досить вигідний!*Тепер хіба в Арабії можна знайти хліборобів в 
нужденнішому становищі. Тут в Україні є також  нові фабрики, 
величезна нова Дніпроелектростанція, нова величезна площа з 
довжелезними урядовими будинками в Харкові — і харч, який 
вивозять з Одеси закордон. [...]

Життя колгоспника

В одному селі, приблизно 25 кілометрів від Києва (чарівне 
місто, давня столиця України, бо тепер столиця в Харкові), я відві-
дав працівника колективного господарства чи то колгоспника. Його 
жінка  була в сінях, пересівала просо. Там таки знаходилося троє 
курчат. [У кімнаті] на стінах висіли дві ікони, букет квітів з барви-
стого  паперу та фото весільної, дуже  щасливої групи.

— Як ваші справи? — запитав я в жінки .
— Погано, — відповіла вона.
— Чому ж так?
— Від серпня маємо лише картоплю  й пшоно на прожиток.
— А хліба чи м’яса нема?
— Нема.
— Чи було вам ліпше, поки ви вступили до колгоспу?
— Багато ліпше.
[- . ]
Вона відчинила двері до другої кімнати, щоб покликати чоло-

віка. Він лежав на печі, але зліз, коли жінка  його закликала, та 
підійшов до нас з однією  дитиною  на руках, а друга йшла за ним 
слідом. Було видно, що обоє дітей були виморені голодом. Коли я 
сказав йому, що цікавлюся колгоспами, він погодився говорити.

— Я був селянин-бідняк, — сказав селянин, — мав півтора 
гектара землі. Гадав, що в колгоспі буде мені ліпше.

— Стало ліпше?
Він засміявся.

— Та де там! Багато гірше.
— Гірше, ніж  перед революцією?

Він знову засміявся.
— Багато, багато гірше. До революції ми мали корову та корм 

для неї, досить хліба, а часом і м’ясо. А тепер тільки картоплю  й 
пшоно.

— Що ж  сталося? Чому в Україні нема хліба?
— Погана організація. Вони присилають людей з Москви, які 

нічого не тямлять. Наказали нам вирощувати городину замість 
пшениці. Ми не знали, як це робити, а вони не знали, як нам пока-
зати.

[...]
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— Все таки якийсь урожай зерна мусів бути. Що ж з ним 
сталося?

— Все забрав уряд.
— Цього року буде щодо того  ліпше. Вам треба буде платити 

податок у продуктах — певну кількість  на гектар — а не здавати 
податок за ввесь район. Заплативши податок у продуктах, ви 
залишите приблизно дві третини врожаю  для себе.

— Якщо врожай буде такий великий, як вони передбачають. 
Але цього не буде — не з землею  в такому поганому стані і без 
коней. Вони знову заберуть усе.

Він показав мені свою  книжку  з трудоднями. Йому платили 
сімдесят п ’ять копійок на день. На базарі за сімдесят п ’ять копі-
йок можна купити півскибки  хліба. Він казав, що найчастіше 
витрачає зароблені гроші на паливо. Іноді він купував трохи 
тютюну. І нічого більше. Не одяг, звичайно, не чоботи чи щось 
подібне.

— А як же ж  буде далі? — я запитав.
Його обличчя прибрало типово селянський вираз — напівприми- 
рений і напівхитрий.

— Побачимо.
Коли я повернувся до Москви, я довідався, що Сталін, на 

конференції колгоспних ударників, так з’ясував свої погляди: [...] 
”Це великий здобуток, товариші. Це такий здобуток, якого  світ 
досі не знав і якого  жадна держава в світі досі не досягнула” .

I l l 3

ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ПОГАНИЙ УРОЖАЙ 

СТАЛІНОВЕ НОВЕ ГАСЛО 

Дивна тиранія

Це було дещо дивне почуття повертатися до Москви, де все-
владно панує ’’Головна ідея” і де ви не маєте іншого виходу, як 
приймати її на віру. Рідко коли в світовій історії траплялася тира-
нія, дивніша за радянський режим. Це тиранія не персональна, 
вона не є базована на жадобі до  абсолютної влади якогось інди-
віда чи групи індивідів. Це [...] є тиранія, що неухильно розвину-
лася з ’’Головної ідеї” , і яка, за самою  своєю  природою , може ста-

3. Там таки, вівторок, 28 березня 1933 р.
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вати тільки абсолютнішою  та абсолютнішою . Диктатура проле- 
таріяту набула значення диктатури партії, диктатура партії стала 
означати диктатуру Політбюра, диктатура Політбюра набула 
значення диктатури Сталіна, а диктатура Сталіна стала означати 
диктатуру Головної ідеї, яка повністю  ним заволоділа. А цю 
Головну ідею  можна здійснити тільки створенням невільничої 
держави.

Тенденція в Росії складається саме так, що вона прямує до 
невільничої держави. [...].
Головну ідею  можна здійснити тільки тоді, коли вона опанує 
життя всього населення. А оскільки  переважна більшість людей 
чинить опір такому пануванню, їх треба примусити підкоритися. 
Страх їх примушує — страх стратити свій наділ хліба, страх 
стратити дах над головою, страх стати об ’єктом  доносу в полі-
цію. Теперішня боротьба — це є боротьба між Головною  ідеєю  та 
селянством. [...] Сказати, що голод  панує в деяких найро- 
дючіших районах Росії — це означало б сказати далеко не всю  
правду. Це не лише голод, а — принаймні у випадку Північного 
Кавказу — це воєнний стан, військова окупація. Як в Україні, так і 
на Північному Кавказі реквізицію  зерна проведено настільки 
ґрунтовно й брутально, що селяни тепер лишилися зовсім без 
хліба. їх тисячами вивезено на заслання — в деяких випадках цілі 
села заслано на Північ на примусову працю. Навіть і тепер це 
стало звичайним видовищем бачити групи нещасних чоловіків і 
жінок, затаврованих назвою ’’куркулів” , що їх ведуть під  озброє-
ною  вартою.

Занедбані сільські господарства

Поля запущені і зарослі бур ’янами; ніде не видно жадної 
худоби, а коней зовсім мало; тільки вояки і ҐПУ добре відго-
довані, а решта населення безсумнівно голодує, безсумнівно 
стероризоване. Немає надії — принаймні до літа, — що умови 
поліпшаться. В дійсності вони мусять ще більше погіршитися. [...] 
Урядова політика базується не на переконуванні чи поступках, а 
на силі. ’’Політвідділи” , до складу яких входять головно військові 
та ҐПУ, створено по всій країні, і вони відповідатимуть за посіви та 
збір урожаю . Вони виганятимуть селян на поля; вони примусять їх 
працювати, і, вкінці, вони заберуть більшість з того, що вони 
випродукують. Якщо це буде потрібне, вони змобілізують насе-
лення міст для роботи в полі. [...] Весняні засіви буде проведено, 
якщо їх взагалі буде проведено, шляхом примусу. Уряд вкінці 
усвідомив серйозність ситуації, і, щоб упоратися з нею, вживає всі 
загальновідомі засоби — промови, льозунґи, сповнені ентузіязму 
конференції в Москві, а по селах — жорстоку  зорганізовану силу.
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ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ4

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО В РОСІЇ

ЗАПЕРЕЧЕННЯ [ЦІЛКОВИТОГО] ЗАНЕПАДУ

[...]
Кореспондент, що недавно побував в СРСР, зробив кілька  заяв 
про стан сільського  господарства і селянство. З приводу цього 
хотілося б висловити такі зауваження:

1. Впродовж  останніх шести � � � � � � �  радянська преса в загаль-
ному, а звіти з ’їзду колгоспників  і Пленум Центрального Комітету 
зокрема, були переповнені місцевим матеріялом, що показував 
випадки поганого керівництва та занепаду в сільському госпо-
дарстві, але теж  і успіхи, що прийшли з уведенням ділового управ-
ління. Головні звіти на з ’їзді складалися, зокрема, з такого  мате- 
ріялу. Порівняння з ’’засіданнями провінціяльного дискусійного  
товариства” — це гірше ніж  пародія. Шкода, що кореспондент 
газети в своїх дослідженнях не звернув увагу на Сталінову 
промову від 11 січня, в якій стверджено, що ’’відповідальність за 
[труднощі в сільському господарстві] лягає цілком і повністю  на 
комуністів” . [...] За царів селянська маса була голодна, обідрана, 
неграмотна та вошива. Сьогодні селяни ліпше прохарчовані, ніж  
будь-коли, мають ліпший одяг (наприклад, чоботи), а неграмот-
ність майже зліквідовано, не кажучи вже про сільські лазні, бібліо-
теки, дитячі ясла тощо.

[2.] Очевидячки, є місця, де бездіяльність і недбальство 
довели до низької продукції зерна, втрат та розкрадання, що 
спричинило катастрофічні наслідки. [...]

[3.] Відколи п ’ять років тому почалася колективізація, посівна 
площа набагато збільшилася. [...] Ми могли б цитувати [...] 
фактичні цифри у фунтах зерна і копійках  на кожного  робітника і 
на робочий день, щоб показати, як підвищився особистий добро-
бут у сотнях колгоспів. [...] Україна засіяла майже на сто відсотків 
більше, ніж  минулого року, Північний Кавказ на 120 відсотків,

4. Кореспонденції Маґґеріджа, певно, викликали численні відгуки 
читачів, деякі з яких сумнівалися в об’єктивності кореспонденцій і робили 
спроби їх спростувати. Вміщуємо з невеликими пропусками один з таких 
листів до редакції газети The Manchester Guardian від 9 травня 1933 р.
— Ред.
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обшири над Нижньою  та Верхньою  Волгою  набагато більше. [...] 
[4.] Кореспондент газети дає лише дуже  слабкі докази 

військової окупації сільськогосподарських районів. [...] Але радян-
ські газети опублікували в сотнях випадків біографії комуністів, 
висланих керувати тими відділами, і військовики та працівники 
ҐПУ творять між  ними незначну меншість. Чому кореспондент 
газети не наводить ’’главу і рядок” , замість говорити загаль-
никами про селян, яких виганяють в поле "військовим  терориз-
мом” (цілковита неможливість у будь-якій  країні, тим більше в 
Радянському Союзі). [...]

Шкода, що кореспондент газети показав таку обманну 
картину Радянського Союзу. Уже сам хід  подій за останніх кілька 
тижнів від публікації [його статтей] спростовує цю  картину.

З травня Е. Г. Бравн, від імени Національного
комітету друзів Радянського Союзу [...]

ЛИСТИ  ДО  РЕДАКЦІЇ5 

СЕЛЯНСТВО В РОСІЇ

БЕЗВАРТІСНА СТАТИСТИКА

Лист пана Е. Г. Бравна від імени Національного Комітету друзів 
Радянського Союзу, вміщений у випуску Вашої газети за 9 травня 
намагається дискредитувати мій звіт від подорожі до  України та 
Північного Кавказу, який я свого часу написав до Манчестер 
ґардіян. Уся суперечка про умови в Росії мусить бути безпід-
ставна за одної простої причини. Апологети Радянського Союзу, 
що майже поголовно пов’язані з організаціями, які мають зв’язки з 
радянською  владою, використовують статистичні дані та ствер-
джують  факти, про які ми, що жили неофіційно в Росії, знаємо, що 
вони неправдиві.

Я не знаю, чи Бравн бачив в останні місяці хоч би деякі з умов, 
в яких перебувають непідібрані спеціяльно й непідготовані росій-
ські села. Думаю , що ні. Я підозріваю , що він читав, чи йому розка-
зували про дитячі ясла й чоботи, про підвищений життєвий рівень, 
про величезне збільшення споживання зерна та посівної площі цієї

5. Відповідь Маґґеріджа Бравнові, в газеті The Manchester Guardian від 
20 травня 1933 р.
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весни. Після деякого  дослідження радянських статистичних 
даних, після розмов з особами, улюбленим  зайняттям яких є скла-
дати їх, порівнювати їх та вишукувати в них безглуздості, я був 
змушений дійти до переконання, що ці дані просто вигадані. [...] 
Як Бравн, так і я могли б, як він каже, цитувати фактичні цифри ”у 
фунтах зерна і копійках на кожного  робітника  і на робочий день, 
щоб показати, як підвищився особистий добробут в сотнях 
колгоспів” . Різниця, одначе, в тому, що я знаю , що ці цифри 
фальшиві через ті умови, які я бачив на власні очі в Україні та на 
Північному Кавказі, як теж  з тих численних розмов, які я вів з 
селянами з іних частин Росії; з міськими жителями, які мали 
родичів на селі; з чужинецькими спеціялістами сільського  госпо-
дарства, що вивчали колективізацію  від самих її початків і багато 
подорожували по всій країні. На Північному Кавказі та в Україні 
ніде неможливо було купити хліба, хібащо в містах. Селяни 
голодують незалежно від того, чи вони вступили до колгоспу, чи 
залишилися одноосібниками. Ніде майже зовсім не видно жадної 
худоби. Земля в такому жалюгідному стані і настільки великий 
брак транспорту, що вигляди на сьогорічний збір урожаю  справді 
дуже погані.

Я маю  просте.запитання до осіб, що подали мені цифри — не 
тотожні, але подібні до тих, що їх цитує Бравн, дискутуючи  про 
посівну площу та кількість  зібраного зерна: ”Де воно все є? Що з 
ним сталося?” Я думаю , що навіть друзі Радянського Союзу ви-
знають, що приділ хліба по містах постійно  зменшувано впродовж 
останніх дев’ятьох місяців, що вивіз зерна за кордон упав практич-
но до нуля та що селяни не з’їдають більше хліба, як, скажімо, два 
роки тому. Хто ж тоді заховав цю, на папері збільшену продукцію  
колгоспів? Де ж її знайти? Ніхто, ледви чи треба мені казати, 
ніколи не відповів на це питання.

14 травня Ваш кореспондент  у Південній Росії
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СУД НАД ВАЛЕРІЄМ MAP4EHKOIVP 
13 БЕРЕЗНЯ 1984 РОКУ

Суд, згідно  з радянським законодавством, був відкритий, так ска-
зав матері Валерія Марченка і суддя Г. І. Зубець (він же заступник 
голови Київського  міського  суду). Та могло статися, що на цей, 
нібито відкритий суд не прийшли ні рідні, ні знайомі Валерія, бо 
дізналися б про нього лише після вироку. Ніні Михайлівна, мати 
Валерія, зайшла випадково 11 березня до заступника голови Київ-
ського  міського  суду, щоб спитати, чи призначили вже дату судо-
вого засідання. В кабінеті Зубець був в оточенні офіцерів із синіми 
погонами, серед яких був, зокрема, полковник слідчий КҐБ  Слобо- 
женюк. Після 14 години секретарка виписала Ніні Михайлівні по-
вістку як свідкові в справі сина, і вже тоді сказали, що суд при-
значений на завтра, тобто на 12 березня на 10 годину ранку. 
Родичі та друзі, знаючи про тенденцію  КҐБ  не впускати нікого  до 
залі суду, зібралися від дев’ятої години ранку біля дверей місько-
го суду (Володимирська 15) — 6 відважних жінок. Правда потім, 
коли чутка про суд над якимсь Марченком пройшов по місту, на 
засідання намагалися пройти ще деякі знайомі і незнайомі. Але, 
почувши: ’’предъявите ваши документы ” , розбігалися. Коли мілі-

Друкуємо цей документ у зв’язку з останнім повідомленням За-
кордонного представництва Української гельсінкської групи про те, що 
відомий український оборонець прав людини Валерій Марченко був засу-
джений 14 березня цього року в Києві до 10 років ув’язнення у таборі та 5 
років заслання. Марченка визнано винним в ’’антирадянській агітації та 
пропаганді” за статтею 62 КК УРСР. Обвинувачення базувалися буцім то 
на його діяльності під час ув’язнення в таборі праці від 1972 до 1981 pp. 
Серед свідків, які робили зізнання проти 36-річного письменника та пере-
кладача, були працівники таборової адміністрації, КҐБ. Вирок зачитав Н. і. 
Зубець, помічник голови Київського міського суду. П’ятнадцятирічний 
термін ув’язнення — це максимальний строк покарання, передбачений 
відповідною статтею кодексу для злочинця-рецидивіста. Згідно з пові-
домленнями, Марченко є дуже тяжко хворий. Судове засідання 12 березня 
було нібито затримане на день через поганий стан здоров’я підсудного. 
Згідно з повідомленнями, Марченко не міг стояти і сидів на протязі всього 
засідання. Як повідомляє Закордонне представництво, Марченко має 
високий тиск крови, викликаний сильним захворюванням печінки.

Текст документу друкується з певними мовними та редакційними змі-
нами. — Ред.

1. В оригіналі’’Марченко” — Ред.
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ція врешті дозволила увійти до приміщення, широкоплечий моло-
дик біля залі суду, який (назвавши себе дружинником  Івановим) 
перегородив їм шлях до дверей, заявивши, що в залі немає вільних 
місць. Вхід до  найменшої з усіх  заль охороняло кілька  здоро-
ванів2 у цивільному і загін міліції, хоч біля інших заль ніякої 
охорони не було. Жадні вмовляння та вимоги впустити на суд  не 
діяли. Мати Марченка, зрозумівши, що відкритий суд  над сином 
практично перетворюють на закритий, об 11 годині дала теле-
граму генсекові Черненку та голові КҐБ  УРСР Мусі з вимогою  
Гарантувати присутність родичів та знайомих на суді, згідно  з 
радянськими законами. Водночас Марченко, зрозумівши, що над 
ним хочуть учинити розправу за зачиненими дверима, бо не 
побачив у залі рідних, оголосив голодівку протесту та відмовився 
від суду. Серед присутніх т. зв. ’’представників громадськости” 
він впізнав співробітників КҐБ. У коридорі чули, що в залі щось 
негаразд: суддя стукав кулаком  по столу, голос Валерія звучав 
вимогливо, наполегливо. Так тривало до  12.30. Потім судове засі-
дання відклали, нічого нікому не пояснивши, і відновили щойно 
13 березня о 9.30 ранку. Марченко відмовився від адвоката, якого  
’’найняли” слідчі органи. До залі впустили тітку  (сестру матері), 
матері дозволили лишитися на суді після допиту як свідка, але

2. В оригіналі ’’здоров’яками” . — Ред.
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знайомих до суду так і не допустили. Валерій сказав: ’’Нарешті 
виявилися елементи законности, атмосфера більш-менш розря-
дилася, з ’явилася одна жива душа (про тітку), а також  замінено 
склад присутніх, уже якісь і цивільні обличчя є. А ви (звертаючися 
до судді) кажете, що непотрібно воювати... Ось поголодав, так 
хоч трохи чогось добився” . Біля головного входу до міського  
суду 13 і 14 березня можна було бачити зграйку молодих людей, 
схожих на робітничу чи студентську молодь. їх ніби інструктували 
про щось, а потім заводили через службовий вхід до залі. На засі-
данні в судовій залі всі 20 місць були заповнені невідомими, 
сторонніми людьми. Суд тривав фактично один день — 13 березня 
від 9.30 до 21 години, бо 14 березня о 16 годині було лише зачи-
тано вирок. Валерія Марченка звинувачували в антирадянській 
діяльності, пропаганді і агітації, спрямованій на підрив і пова-
лення радянської влади (за період від 1974 по 1983 pp.). Йому 
інкримінували виготовлення документів, що зводять наклепи на 
радянський суспільний устрій, поширення їх серед радянських 
громадян, а також  передання їх закордон, де їх нібито активно 
використовують ідеологічні вороги СРСР і передають ворожі радіо-
станції. Серед них згадували: 1) відкритий лист до Верховної 
Ради СРСР (1974 p.); 2) відкритий лист до діда (у двох варіянтах); 
3) ’’Знайомтесь, бандерівець” ; 4) ’’Антон Олійник” ; 5) ”Що дало 
йому витримати” (про Киселика); 6) відкритий лист до журналі-
стів Східньої Німеччини; 7) (невідомий); 8) відкритий лист до гене-
рального директора ЮНЕСКО Аамаду Мактаре М’Боу; 9) про 
становище політв”язнів у СРСР; 10) ”Шерш ля Фам ” ; 11) відкритий 
лист до директора Шведського  інституту нефрології. Ці ’’доку -
менти” були написані Марченком під час перебування у Перм-
ських таборах (до 1979 р.) і справді побачили світ ”не в радян-
ській  пресі, а за кордоном ” (за винятком документу ”Що дало 
йому витримати” — нарис про учасника УПА Киселика. Він був 
написаний під  час перебування Валерія на ’’профілактиці” в КҐБ  у 
Києві восени-взимку 1977 року і тоді ж був вилучений; 13):і лист 
до п. Галі, написаний влітку 1983 року з додатком  до нього —нари-
сом ’’Там, у Київських печерах” та двома наказами Міністерства 
освіти УРСР, названими у листі ’’новим валуєвським указом ” . 
Копія цього листа з додатком  у двох примірниках була надіслана 
невідомою  особою  з-за кордону на адресу Міністерства та до 
КҐБ  УРСР. На запитання прокурора  В. І. Попова, який є радником 
юстиції , прокурором  відділу мамину за слідством у органах

3. Пункту 12) в одержаній копії бракує.
4 У тексті вжито російський термін ’’советник"
5 У тексті вжито: ’’відділу за наглядом...”.



держбезпеки, що спонукало  Марченка до виготовлення цих во-
рожих документів, він відповів, що у своїх діях керувався правами 
вільної людини, підтвердженими Деклярацією  прав людини ООН, 
ратифікованою  в СРСР в 1954 (?) році, а саме — правом мати свої 
погляди і вільно їх висловлювати. До речі, деклярацію  у Марчен-
ка вилучили під  час арешту. Деякі з названих робіт він написав як 
українець, якому не байдужа історія та доля його народу — 
’’Знайомтесь, бандерівець” , ’’Антон Олійник” , ”Що дало йому витри-
мати” та інші. Серед інкрімінованих Марченкові творів був його 
’’Лист до діда ” . Його покійний дід  Михайло Іванович Марченко, 
професор, доктор  історичних наук, перший радянський ректор 
Львівського  університету, пройшов стежками ҐУЛаґу в 1941-1944 
pp. Як сказав на суді Валерій Марченко ,’’мій дід, на жаль, а може, 
на його щастя, покійний, бо зараз міг би сидіти отут поруч зі 
мною . Його справу періоду перебування в’язнем залучено до 
моєї”6.

Діялог між  прокурором  і Марченком про той або інший так 
званий ’’документ” проходив приблизно так:

Прокурор: 3 якою  метою був виготовлений антирадянський 
ворожий за змістом документ...?

Марченко: 3 метою сказати людям правду.
П.: Ви твердите, що все, написане вами, правда?.
М.: Чистісінька.
П.: Яким чином цей документ потрапив за межі ВТК?''
М.: Не скажу.
П.: Чому?
М.: Бо ви людей садите. Вам істина не потрібна, вам потрібно 

людину до в’язниці посадити.
П.: Яким чином вказаний (називає) документ потрапив за 

кордон?
М.: Цього я не знаю ... Не скажу... одному Господу відомо... не 

відповім.
П.: Марченко, уявіть собі, що було б, якби кожна  людина  у 

нашій країні почала писати, що їй заманеться, та ще й закордон 
передавати?

М.: Було б так, як у справжній демократичній країні.
П.: З якою  метою вказаний документ був переданий закордон?
М.: Для опублікування в пресі і щоб люди читали.
П.: Ви задоволені з того, що там його друкують  та ще й воро-

жими радіостанціями передають?
М.: Звичайно. Я ще більше був би радий, якби він був надру-

6. Після цього зроблено певні редакційні скорочення. — Ред.
7. Виправно-трудова колонія в радянських таборах. — Ред.
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кований у моїй країні. Перебуваючи на засланні в Казахстані, я 
переклав з англійської оповідання Сомерсета Моема ’’Сила об-
ставин” . Повернувшися до Києва, я відніс переклад до редакції 
журналу Всесвіт, особисто до Віталія Коротича. Він мені сказав, 
що проза зараз їх не цікавить, хоч незабаром у Всесвіті було 
надруковано одне з оповідань Моема. Тоді я відніс до Коротича 
переклад збірки поезій Едґара Мастера для опублікування. Мені 
так само відмовили.

Одним із звинувачень була негативна характеристика, видана 
табірною  адміністрацією , де сказано, що Марченко не виконував 
норм виробітку і взагалі не став на шлях виправлення. Свідками 
на суді були працівники табірної адміністрації. Заступник началь-
ника ВТК 389/35 Поляков (Марченко назвав його ’’катом” ) засвід-
чив, що Марченко не виконував норм виробітку, тому часто був 
позбавлений ларька. Сам Поляков не міг відповісти на питання 
Марченка назвати і процитувати статтю  виправно-трудового ко-
дексу, де сказано про процент виробітку норми. А такого в кодексі 
немає, там лише сказано про те, що в’язень мусить бути зайнятий 
посильною  для його стану здоров ’я працею. Поляков також  ска-
зав, що Марченко товаришував із Світличним, Ґлузманом, Анто-
нюком , які організовували голодівки і писали протести, тому за-
рекомендував себе негативно. Табірний лікар  Ярунін свідчив, що 
Марченко у таборі був один з такою  хворобою  і що йому нада-
вали медичну допомогу тими засобами, які були у розпорядженні 
медчастини. Але часто потрібних ліків  не було. Інші свідки  — пра-
цівники ВТК та КҐБ  свідчили в усній чи письмовій формі про вилу-
чення в різних обставинах рукописних текстів тих листів, які інкри-
мінують Марченку. Були допитані також  свідки — колишні в’язні 
Ігор Калинець та Зіновій Антонюк. Обидва сказали, що голодів- 
ками та заявами протесту вони боронили себе проти антизакон- 
них дій і часто проти сваволі адміністрації табору, бо до того їх 
спонукували нелюдські умови існування. Антонюк підтвердив, що 
особисто він брав участь у написанні одного  розділу до Поло-
жения  заключенных в СССР, і все, що там написано — чиста 
правда, бо він ” сам те все відчув на власній шкурі” . Проте суд  не 
взяв до уваги цих свідчень, як і свідчень матері Марченка Ніни 
Михайлівни, в яких вона говорила, що надання медичної допо-
моги синові в умовах табору, а пізніше на засланні потребувало 
нелюдських зусиль і з її боку, і з боку сина. Доводилося ’’бомбар-
дувати” телеграмами найвищі інстанції в Москві, центральні й 
обласні медичні управління та ВТК, а також  атакувати їх під час 
особистих поїздок. Ліки  надсилали до табірної адміністрації, яких 
вона не приймала. Натомість присилали стандартні відповіді — 
стан здоров ’я задовільний, — і навіть коли його стан здоров ’я
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став критичним, коли після тривалого етапу в нього було запа-
лення легень, а з бронхів викачали півтора літра рідини, пові-
домили, що ’’состояние удовлетворительное” . Тяжкого  стану хро-
нічної хвороби нирок табірна адміністрація до уваги не брала, 
вимагала виконувати норми (?!) виробітку, накладала стягнення, 
матері постійно  зауважували, що з цієї причини ліків  приймати не 
будуть і не будуть госпіталізувати.

Викликали свідків  з Казахстану, з радгоспу Саралжин (Актю -
бінська область), де Марченко відбував дворічне заслання про-
тягом 1979-81 pp. Директор радгоспу сказав, що спілкувався з 
Марченком мало, лише кілька  разів зустрівся, але засвідчив, що 
той був незадоволений радянською  владою. На доказ цього він, 
наприклад, сказав, що: 1) Марченко обурювався з порожніх полиць 
у магазинах. (З цього приводу Марченко запитав у судді: ”Як 
треба себе поводити в порожньому магазині, щоб тебе не поса-
дили, хвалити чи мовчати?” ). 2) Валерій Марченко не брав участи 
у виборах та ще й сказав: ”от якби виставили дві кандидатури, то 
можливо за одного  когось  я проголосував би, а за цього мені не 
хочеться” . 3) Марченко отримував багато посилок і тому, мабуть, 
не був зацікавлений у заробітку. Цей свідок визнав, що робота 
слюсаря на відкритому радгоспному дворі в умовах казахстан-
ських морозів звичайно не для хворої людини. Але іншої роботи у 
них не було. Він сказав, що після приїзду з Актюбінська  до 
Саралжину співробітників КҐБ  він час від часу повідомляв до 
области, що ’’Марченко на шлях виправлення не став” , тобто 
фактично визнав, що він був провокатором-інформатором. На-
бравши досвіду на Марченкові% він легко, очевидно, здав на 15- 
річне ув ’язнення іншого політичного засланця — Зоряна Попа- 
дюка . Дві лікарки-казашки  Саралжинської лікарні і поліклініки  
свідчили, що Марченко, побачивши випущений ’’Санбюлетень” , 
зауважив, що його варто б випустити казахською  мовою, адже 
селяни російської не знають (тобто він зводив наклеп на націо-
нальну політику уряду та партії, називав ЇЇ ’’русифікаторською ” , 
згідно  з вироком. Ці самі свідки -лікарки  казали, що він з особ-
ливим притиском  казав: ”Вы, советские врачи...” . Тобто, на їхню  
думку, він демонстрував свою  зневагу до радянської медицини 
(Марченко спитав у судді: ’’Мене, що, судять за інтонацію? Як у 
анекдоті?” ). У вироку записано, що він паплюжив радянську меди-
цину. На питання Марченка до головлікаря Гашимової та підтвер-
дила, що, дійсно, взимку вона не дала йому, хворому, лікарняного  
листка про звільнення від праці в мороз у -30° на відкритому

8. У тексті ’’Марченко” . — Ред.
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подвір ’ї. Вона вважає й тепер, що артеріяльний тиск на 190/130 
—робочий. Тут таки Гашимова зізнала, що постійно  інформувала 
начальство Актюбінська про поведінку Марченка. У зв ’язку з відмо-
вою  надати хворому допомогу, він був змушений звернутися з 
телеграмою  до 26 з ’їзду КПРС в Москві, і після втручання началь-
ства з Алма-Ати ставлення до хворого пом ’якшилося. У вироку 
записано, що він паплюжив радянську медицину. Вчителька ні-
мецької мови, казашка із Саралжину, письмово підтвердила, що 
Марченко говорив, що Казахстан — багатий край, що може йому 
краще було б без Росії, що він захоплювався життям західньоевро- 
пейських країн і казав, що хоче поїхати туди лікуватися.

Свідок Горбачевський, робітник Київського  дослідного  госпо-
дарства, сторожував разом з Марченком до його арешту. Він 
засвідчив, що Марченко вів з ним розмови про порожні магазини, 
про тяжку працю  селян, про те, що адміністрація у вузах — ро-
сіяни за національністю  і тому українцям важко вступити до вузів. 
Марченко казав також , що хоче виїхати закордон  і стати там 
священиком. їхні розмови переходили в суперечки. У відповідь на 
запитання Марченка, з якого  часу ці розмови стали суперечками, 
свідок зізнався, що у квітні 1983 року до нього підійшов співробіт-
ник КҐБ, говорив з ним, після чого він написав донос на Марченка.

Свідком  був працівник слідчого  ізолятора КҐБ  УРСР, який 
показав, що восени 1977 року після побачення Марченка з ма-
тір ’ю, він виявив у банці з медом, яку мати передала синові в ізоля-
тор, капсулу з ’’документом ” . То була робота Марченка про Кисе- 
лика. Свідчення плутане, оскільки  Марченко нібито хотів передати 
документ за межі ізолятора, а мати передала йому мед в ізолятор. 
Неясно лише, як же опинився там цей документ, який, до того  ж, 
був виявлений у відсутності як Валерія, так і його матері.

Прокурор  (Попов) переказав зміст звинувачення, перепов-
нивши його патосом передових статтей газет та журналів (він 
склеїв з них цілі сторінки , з яких читав про торжество  ленінської 
національної політики та дружби народів, про величезні досяг-
нення радянської медицини і охорони здоров ’я, цифрами динаміки 
невпинного зростання національного доходу нашої країни та до-
бробуту радянських людей, про мирне небо над землею завдяки 
зусиллям СРСР). Він гучно таврував ганебних зрадників народу
— бандерівців, які захлиналися кров ’ю нашого народу, вбивали 
дітей, стариків, жінок, топили ріками крови села України. І ось 
таких Марченко взяв за героїв своїх творів, він оспівує, возве-
личує їх. Прокурор  зупинився на Антоні Олійнику, який убивав, 
знищував, не щадив немовлят. Суд у свій час прийняв гідне рі-
шення — розстріляти вбивцю. (Потім Марченко заперечив, що це 
не той Олійник, їх було кілька, не про того  говорить громадянин
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прокурор. Його Олійник — це молодий українець Антон, який 
ходив по селах агітатором, що волю ставив над усе. Не в змозі 
витримати умови таборів, він двічі тікав і його розстріляли за 
спробу втечі). На закінчення промови прокурор, додержуючи того 
ж таки патосу, виголосив, що Марченко зводить страшний наклеп 
з метою підриву й ослаблення радянського устрою . Тому він, 
прокурор, звинувачує Марченка за статтею  62 ч. 2 КК УРСР, а 
також  за аналогічними статтями КК РРФСР та КазРСР і визначає 
міру покарання як особливо небезпечному рецидивістові — 10 
років таборів особливого режиму і 5 років заслання.

Від адвоката Марченко відмовився. Та все ж у судовому засі-
данні той брав участь (Осадчий Ю. М.). Насправді він грав ролю  
помічника прокурора. Його питання до Марченка і до свідків  
доповнювали питання прокурора. Він сказав, що провина Марчен-
ка така, що тут немає пом”якшувальних моментів, він згодний  із 
звинуваченням прокурора. Однак запропонував судові зменшити 
міру покарання, зваживши, що шкоди радянській державі Марчен-
ко не заподіяв, а також  просив урахувати хворобу.

Останнє слово Валерія Марченка. Коли я вступив до універ-
ситету, я дізнався, що 5 мільйонів українців добровільно відмов-
ляються від рідної мови, від тієї краси та багатства, що отримує 
кожна  людина  від народження. До цих 5 млн належите також  і ви, 
громадяни суддя, прокурор та адвокат. З приводу такого неприрод-
ного явища — чому українці на своїй землі втрачають зв’язок з 
рідною  мовою , я написав у 1973 році дві статті — ”3а параваном 
ідейности” та ’’Київський діялог” , яким не довелося побачити 
світу і яких ніхто не встиг прочитати. За них мене Київський 
обласний суд  покарав на 8 років позбавлення волі. Виявляється, 
Україна — єдина країна, що входить до складу ООН, висилає 
своїх в”язнів за межі своєї території. Перебуваючи в Пермських 
радянських концтаборах, я зіткнувся з брехнею  та беззаконням. 
Як людина  вільна, тобто що вважає себе вільною , де і в яких 
умовах вона не перебувала б, я не міг мовчати і писав про те. За 
це мене зараз судять. Я проти брехні і облуди, буззаконня і 
фальшу. Я за вільну розкуту думку, я захищаю гідність людини, 
відстоюючи  високі моральні принципи, як християнин, керуюся 
Божими заповідями. Мені, як громадянинові і чоловіку, соромно 
за мою країну, де жінки  тільки за переконання відбувають 25 
років каторги. За всю  історію  існування держав не було таких 
ганебних фактів.

Суддя перебивав, не давав підсудному говорити, ввесь час 
перепитував — чого просите? Чого хочете від суду? Марченко 
нічого  не просив, а продовжував називати факти беззаконня у 
таборах, говорив про постійні обшуки, про вилучення і безслідне
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зникнення художніх  літературних творів, перекладів. Далі він ска-
зав таке.

Мене звинувачують у наклепах на радянську медицину. У 
Пермській 35 зоні ІТК9 Івана Світличного поставили виконувати 
’’легку” роботу — збирати дрібні деталі до праски, знаючи, що в 
нього немає пальців. Медкомісія визнала його спроможним  до 
цієї роботи, а у висновку комісії було визначено, що в нього здоро-
вих 5 пальців на обох руках (замість 2). Тоді на папері обвели 
Іванову праву руку з одним пальцем і відіслали в Пєрмь проку-
рору — відповідь  не надійшла. Чи це не наклеп на радянську 
медицину...

В моїй смерті в умовах табору будете винні ви, громадянин 
суддя. А ось тут, під оцим гербом Української РСР пропоную  пові-
сити відбиток руки Івана Світличного з ’’медичним” твердженням, 
що на ній 5 пальців.

Вирок, фактично, тотожний із звинуваченням.
У судовому процесі Марченко брав активну, навіть провідну 

ролю, ставлячи питання до свідків, судді та адвокатові, нагадував 
секретарці записувати все. Він показав, що більшість свідків  — 
співпрацівники КҐБ , медичні працівники — низької кваліфікації, 
адвокат не захищає, а звинувачує. Протягом судового  засідання 
Марченко почував себе погано, з ’явилися ниркові коліки , боліла 
голова. Стояти міг, лише спираючися на бар’єр, просив у охорон-
ців пити.

На запитання судді, чого він хоче від суду, Марченко нарешті 
вимовив: ”Та давайте вже ваші 15 років !”

Слідство тривало три місяці, суд  — один день. Вироком  Мар-
ченко визнаний як особливо небезпечний державний рецидивіст і 
засуджений до 10 років табору особливого режиму і 5 років 
заслання.

Закінчення судового засідання відзначено тим, що дівчата, 
прорвавшися до залі, кинули до неї червоні гвоздики.

9 Исправительно-трудовая колония (Виправно-трудова колонія). — 
Ред.



РЕЦЕНЗІЇ, АНОТАЦІЇ

Коптілов, Віктор; упорядник. «ХАЙ СЛОВО  МОВЛЕНЕ ІНАКШЕ...». 
ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОГО  ПЕРЕКЛАДУ. Статті з теорії, кри-
тики  та історії художнього  перекладу. Передмова Дмитра Па- 
вличка. Київ: ’’Дніпро ” , 1982, 295 стор.

У вступі до цієї збірки Дмитро Павличко пише про ’’грандіозні 
масштаби видань перекладної літератури в нашій країні” . На 
жаль, тих маштабів не застосовано до цього вартісного видання, 
якому визначено досить мікроскопічний  наклад — 2.300 примір-
ників.

Збірка включає 20 статтей, які поділені за такими підтемами: 
теорія, критика, історія, Шевченко мовами світу і Шекспір  в укра-
їнських перекладах. Деякі статті є трактовані досить стереотипно 
з відповідною  даниною  російським  авторитетам, інші, не дивля- 
чися на це, залишаються вартісними. Серед них, наприклад, стат-
тя Роксоляни Зорівчак про ’’Словесний образ у художньому пе-
рекладі” . Вона аналізує функцію  та потребу відтворення мікро- 
образів, подає приклади повних і часткових образних еквівален-
тів, приклади родів калькування та описових передавань не- 
образним способом. Більшість із наведених прикладів узято з ан- 
глійськомовних перекладів; авторка, зокрема, ставить за приклад 
переклади з Шевченка Марії Скрипник, друковані в Ukrainian Ca-
nadian). Володимир Іваненко у статті ’’Розвиток методології укра-
їнського  радянського  перекладознавства” вказує на зростання 
числа праць про теорію  перекладу та серії дискусій  на цю тему. 
Він наводить думки М. Зерова та М. Рильського про особливу 
важливість передання стрижня твору та другорядність  деталів, а 
також  про удосконалення мови й підвищення її рівня завдяки 
перекладам. Але в 1950-их роках дискусія  давала примат змістові 
над формою  і критикувала підрядники. Полеміка 1960-их і ранніх 
1970-их років стосувалася стилізації та функціональности тлума-
чення.

Дуже цікавою  в цій збірці є праця Миколи Назаревського ’’Бі-
бліографія з питань художнього  перекладу” . Хоч подані в ній 
інформації про публікації з цієї теми в Україні охоплюють  тільки 
роки від >1975 до 1980, все таки бібліографія містить 80 до 120 
позицій на рік. Можна запримітити, що статті про теорію  перекла-
ду є часто писані в російській мові, коли українською  мовою  зде-
більше аналізовано специфічні переклади. Статтья Ілька Корунця
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”3 мови Твена та Уїтмена” дає огляд українських перекладів тво-
рів американської літератури. Хоч він не описує перекладів з ми-
нулого століття, він датує перші українські переклади з Едґара А. 
По кінцем 19 століття, Вітмена — 1924 роком; перші переклади 
творів Льонґфелло — Олени Пчілки — з 1980 p., а пізніше О. Оле-
ся. Хоч деяких американських авторів згадано тільки поверхово, 
для інших (наприклад, Джека  Лондона) Корунець дає навіть по-
рівняння різних перекладів. Інформації про переклади від 1920 р. 
є обмежені виключно до радянських видань.

Загалом ця збірка — дуже  вартісне й цікаве видання, статті 
якого  хоч і не вичерпують тем, все таки вміщають серйозну дис-
кусію  та інформацію . Книжка  є зокрема корисна для бібліографів 
перекладної літератури та для перекладачів.

Лариса Онишкевич

Мушинка, Микола. НАУКОВЕЦЬ З ДУШЕЮ  ПОЕТА. ДО  60-РІЧЧЯ 
ВІД  НАРОДЖЕННЯ  ОРЕСТА ЗІЛИНСЬКОГО . 1923-1976. 
Оформлення та обкладинка Богдана Певного. С. Бавнд Брук: 
В-во ”Св. Софія” , 1983, 58 стор.

Це скромне видання підсумовує інформації про одного  з на-
ших дуже визначних літературознавців та фолкльористів. Орест 
Зілинський жив у Чехо-Словаччині, де й була надрукована біль-
шість його праць. Зацікавлення Зілинського  було головно у фол- 
кльорі та в поезії. Вже перші його праці віддзеркалювали напрям 
його студій: хрестоматія, словник, переклади. Він є автором ве-
ликої праці про чесько-українські літературні зв ’язки (в якій 15 ти-
сяч позицій з описом та розподіленням за темами), великої анто-
логії української лірики (виданої посмертно в Канаді), малої анто-
логії поезії шістдесятників, збірника  про літературу чехо-словаць- 
ких українців, а також  дослідження про обрядову поезію , думи, 
ігри та народні баляди.

Крім короткого  опису життя та творчости Зілинського , М. Му-
шинка також  подав бібліографію  його праць (198 статтей, текстів 
та рецензій).

Л. О.
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З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ

ВІДПОВІДЬ НА ЛИСТА Ю. СОЛОВІЯ

У своєму червневому цьогорічному числі журнал Сучасність 
надрукував листа Юрія Соловія до редакції п. з. ”До питання 
українських мотивів у світовій музиці” . Автор цього листа вважає, 
що композитор Й. Н. Гуммель є ’’недоцінений” , але фактом є те, 
що цей музика був і досі є доволі відомий у музичних колах. Тре-
ба пригадати, що, як піяніст, Гуммель був не тільки ровесником, 
але й поважним конкурентом  самого Бетговена.

Гуммелеве Тріо А-дур для фортепіяна, віольончелі і флейти 
(Оп. 78) написане, як пише Соловій, із ’’виразними українськими 
пісенними мотивами” . Ми можемо це уточнити. Твір Гуммеля — це 
варіяції на тему відомої пісні Семена Климовського ’’їхав козак за 
Дунай” , створеної на початку 18 століття. До цієї пісні зверталися, 
крім Гуммеля, такі майстрі, як Бетговен (двічі), К.М . Вебер та інші, 
а в нашому столітті — Дж. Гершвін. Про цю світову мандрівку ко-
зацької пісні було надруковано ілюстровану розвідку ’’Козацька 
любовна пісня розноситься по світі” в Ukrainian Weekly (Джерзі- 
Сіті, від 11 і 18 жовтня 1981 p.); на цю тему відбулися теж доповіді 
(із музичними прикладами) у Нью -Йорку і Філяделфії, врешті їй 
було присвячено спеціяльну програму радіостанції Нью -Йорк 
таймз. (28 червня 1976 p.). Розвідка, доповіді та радіопрограма 
були результатом дослідів автора цього листа.

Соловій запитує, чи хтось із наших музикологів працює над 
довідником -каталогом  українських фолкльорних мотивів у світо-
вій музиці. Це нелегка справа, бо такий каталог вимагає конкрет-
них передумов. Такий довідник (особливо якщо його писати ан-
глійською  чи німецькою  мовою) мусів би включати посилання на 
науково розроблену літературу, яка доводила б ті чи інші україн-
ські впливи. А трудність у тому, що такої науково розробленої лі-
тератури у нас ще обмаль.

Досі найкраще опрацьовані українські впливи в російській му-
зиці: крім добрих статтей є тут теж більші монографії чи збірники. 
Вже гірша справа з впливами на польську музику, хоч і тут є цінні 
дослідження. Питання впливів на музику Угорщини чи Чехо-Сло- 
ваччини опрацьоване доволі слабко. Донедавна зовсім незораним 
полем були українські впливи в американській музиці. Нам конче 
потрібні ґрунтовні студії українських впливів у музиці Бетговена, 
Брамса, Гайдна, Ліста, Лефлера, Рахманінова, Кабалевського та 
інших.
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Варто підкреслити, що в наших дослідженнях ми не можемо 
обмежуватися лише українськими народними мелодіями. На му-
зику світу мали виразний вплив і українські сюжети (згадати б 
такі фіктивні літературні персонажі, як Тарас Бульба та багато ін-
ших літературних героїв Гоголя, такі історичні постаті, як Мазепа, 
літературні концепції Шевченка). Більшість таких сюжетів вико-
ристано у світовій музиці без елементів українського  народного 
мелосу, а лише в самостійній музичній мові ГІіста, Яначека, Чай- 
ковського, Прокоф ’єва та інших.

Соловій справедливо нарікає на сучасний стан української 
культури, в якому процвітає українська поезія та образотворче 
мистецтво, але замало місця приділяється музиці. Маймо ж надію, 
що і в музичних жанрах справа виправиться. Треба пам’ятати, що 
в ділянці світових взаємовпливів українська музика посідає зов-
сім окреме місце. Бо, хоча б і було бажано знайти українські теми 
в літературних творах Гете чи Гемінґвея, у картинах Рембрандта 
чи Пікассо — але таких немає. Зате маємо численні українські 
елементи в творчості найбільших майстрів світової музики.

Роман Савицький

127



Зміст

ЛІТЕРАТУРА
З Олександер Смотрич: Ще декілька варіяцій на ті ж самі теми.
7 Олег Ільницький: Леонід Скрипник — інтелігент і футурист.

12 Левон Лайн : Інтелігент. Екранізований роман.
24 Деіівід Іінатов : Чотири поезії. Переклав Олег Зусвський.
26 Рон Терранелла: Мовчазні щілини: поезія Дейвіда Іґнатова.
31 Оксана Роздольська: «Білі теми» Юрія Коломийця.

МИСТЕЦТВО
38 Жан-Кльод Маркаде : К. С. Малевич: Від Чорного чотирикутни-

ка (1913) до Білого на білому (1917), від екліпси об’єктів до визво-
лення простору. Переклала Оленка Певна.

49 Едуард Капітайкін\ Ізраїльський театр: у центрі та на узбіччі. 
59 Богдан Бойчук : Вуппертальський театр танцю Піни Бавш.

ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
64 Василь Маркусь: Українські політичні партії на еміграції в 1945-1955 

роках.

НА АКТУАЛЬНІ  ТЕМИ
80 Тарас К у з ы к  Останні дослідження з національного питання в зброй-

них силах СРСР.
85 Д. Таксер: Про відповідальність народу за злочини окремих осіб.

ДИСКУСІЯ ,  РОЗМОВИ
91 Марко Царинник : Тільки й єсть у нас ворог — наше серце. 

100 Інтерв’ю з Борисом Пенсоном.

ДОКУМЕНТАЦІЯ ,  ПУБЛІКАЦІЇ
105 Нотатки  спостерігача [Малколм  Маперідж]: Радянський Союз 

і селянство.
115 Суд над Валерієм Марченком 13 березня 1984 року.

РЕЦЕНЗІЇ,  АНОТАЦІЇ
124 Коптілов, Віктор, упорядник: « Хай слово мовлене інакше...». Про-

блеми художнього перекладу. (Лариса Онииікевич)
125 Му шинка, Микола : Науковець з душею поета. До 60-річчя від на-

родження Ореста Зілинського. 1923-1976. (Л. О.)

З ЛИСТІВ  ДО  РЕДАКЦІЇ
126 Роман Савицький: Відповідь на листа Ю. Соловія.

http://www.ukrbiblioteka.org


Адреси наших представників

Австралія: Library & Book Supplv 
16 a Prospect Street 
Glenroy, Vic. — 3046

Аргентіна: Dr. M. Wasylyk 
Cooperativa de Credito 
„Renacimiento"
Maza 144 
Buenos Aires

Велико-
брітанія:

Mr. S. Wasylko 
4, The Hollows 
Silverdale, Witford 
Nottingham

Ізраїль: G. Shakhnovich
Harav Maymon St. 2, Apt. ЗІ
Bat — Yam

Канада: Nina llnytzkyj
254 West 31st St. 8th Floor
New York. N. Y. 10001

США: Nina llnvt/kyj
254 West 31st St. 8th Floor
New York. N. Y. 10001

Шваицарія: Dr. Roman Prokop
MuristraBe 82 
3006 Bern

Швеція: Kyrylo Harbar 
Box 1062
141 22 Huddinge 1

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ 

місячника «СУЧАСНІСТЬ» 

на 1984 рік 

одно число: річно:

Австралія 3 , - 3 0 - дол.
Австрія 4 5 ,- 450 — шил.
Англія 1.25 12.50 фун

Аргентіна 7000.- 70.000. — пез.
Бельгія 100. — 1.000 — б. фр.
Бразілія 200.- 2.000 - н. круз.
Венесуеля 3.50 35 ,- ам. дол
Голлянлія 7 ,- 7 0 .- гул.
Ізраїль 20 .- 200 — шек.
Канада 3.50 35.— ам. дол.
Німеччина 6 - 6 0 - н. м.
США 3.50 3 5 .- ам. дол.
Франція 15.— 150— Ф Фр
Швайцарія 6. - 60. - ш. фр.

Швеція 15,- 150 — к.

Додаткові кошти передплати нашого 
журналу летунською поштою доКанади 
і США становлять 22.— ам. дол. річно.

ВІД АДМІНІСТРАЦІЇ
Просимо всіх наших вельмишановних представників і кольпортерів виставляти чеки на прізвища 

представників даної країни.
Передплати з країн, де немае представництва, просимо пересилати безпосередньо на адресу адміністрації 

в Мюнхені і виготовляти чеки на Ukrainische Gesellschaft f'iir Auslandstudien e. V.

Адреси для вплат: Ukrainische Gesellschaft 
fiir Auslandstudien e. V.
Mullerstr. 33. Rgb., 8000 Miinchen 5

Bankkonto: Deutsche Bank A. G.
Promenadeplatz, 8000 Miinchen 2 
Kto Nr. 22/20457

Postscheckkonto PSchA Miinchen
Kto Nr. 22278-809



Василь Сокіл 

ТАКА ДОВГА НІЧ 

Спогади старого собаки

1984, 90 стор. Обкладинка Ореста Слуп- 
чинського.

Цю майстерно змальовану розповідь, з 
погляду собаки, про долю  собаки і 
про собачу долю  його господаря в радян-
ській дійсності рекомендуємо в однако-
вій мірі молодим і старшим читачам.

Ціна: 4.95 ам. дол.

НАЙНОВІШІ ВИДАННЯ «СУЧАСНОСТИ»

Мойсей Фішбейн 

ЗБІРКА БЕЗ НАЗВИ

Поезії — переклади. 1984, 112 стор. Обкла-
динка Надії Штендери.

Вступна стаття Юрія Шевельова.

Ціна: 4.95 ам. дол.

Замовлення на всі видання «Сучасности» висилати 
на адреси В-ва:

В Европі: У США і Канаді:

Sucasnist Nina llnytzkyj
MQIIerstr. 33, Rgb. 254 West 31st St. 8th Floor

8000 Miinchen 5 New York, N. Y. 10001 
Federal Republic of Germany USA

http://www.ukrbiblioteka.org

	СУЧАСНІСТЬ

	ЛІТЕРАТУРА, МИСТЕЦТВО, СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ

	ЩЕ ДЕКІЛЬКА ВАРІАЦІЙ НА ТІ Ж САМІ ТЕМИ

	Опександер Смотрич


	ЛЕОНІД СКРИПНИК — ІНТЕЛІГЕНТ І ФУТУРИСТ

	Олег Ільницький

	КРЕДО II


	МОВЧАЗНІ ЩІЛИНИ: ПОЕЗІЯ ДЕЙВІДА ІҐНАТОВА

	Рон Терранелла


	«БІЛІ ТЕМИ» ЮРІЯ КОЛОМИЙЦЯ

	Оксана Роздопьська


	К. С. МАЛЕВИЧ: ВІД ЧОРНОГО ЧОТИРИКУТНИКА (1913) ДО БІЛОГО НА БІЛОМУ (1917), ВІД ЕКЛІПСИ ОБ’ЄКТІВ ДО ВИЗВОЛЕННЯ ПРОСТОРУ

	Жан-Кльод Маркаде

	Едуард Капітайкін

	«Театр на узбіччі»

	«Єврейська душа» і європейське серце



	ВУППЕРТАЛЬСЬКИЙ ТЕАТР ТАНЦЮ ПІНИ БАВШ

	Богдан Бойчук


	УКРАЇНСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ НА ЕМІГРАЦІЇ В 1945-1955 РОКАХ

	Василь Маркусь

	Українська партійна традиція

	Партійна панорама в 1945-55 pp.

	Характеристика партійної системи

	Аналіза зовнішнього оточення

	Функції та структура українських партій



	ОСТАННІ ДОСЛІДЖЕННЯ З НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ СРСР

	ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАРОДУ ЗА ЗЛОЧИНИ ОКРЕМИХ ОСІБ

	Д. Таксер


	ТІЛЬКИ Й ЄСТЬ У НАС ВОРОГ — НАШЕ СЕРЦЕ

	Марко Царинник


	ІНТЕРВ’Ю З БОРИСОМ ПЕНСОНОМ

	РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ І СЕЛЯНСТВО1

	І ГОЛОД НА ПІВНІЧНОМУ КАВКАЗІ

	[...]

	[...]

	II2


	[...]

	Занедбані сільські господарства

	СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО В РОСІЇ


	[...]


	СУД НАД ВАЛЕРІЄМ MAP4EHKOIVP 13 БЕРЕЗНЯ 1984 РОКУ

	РЕЦЕНЗІЇ, АНОТАЦІЇ


	ВІДПОВІДЬ НА ЛИСТА Ю. СОЛОВІЯ



