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січня. В «Ділі»1 в трьох числах стаття П. Феденка2 «Філософія» пана 
Винниченка». «Соціяліст» на сторінках соціялістожерної газетки 
злісно лається за те, що я заявляю себе комуністом. Всі помилки 

національної політики большевиків це є, за його словами, «гріх Винниченка». 
Мене, мовляв, послухалась молодь, поїхала на Україну, почала працювати з рад. 
владою, а її похапала та влада й позасилала в тюрми та каторги. І це — мій, мов
ляв, гріх і я повинен нести за це відповідальність.

21 січня. «Праця»3 прислала вирізки з фашистських укр. газет про мене. Те
пер уже в мене жінка — багата жидівка.

11 січня. Глущ одержав листа від Кавуна, в якому той пише, що хочуть купи
ти у Львові мої два малюнки з вистави: квіти й автопортрет. Квіти хоче купити 
якась прихильниця моєї літературної діяльности, а автопортрет придбати якесь 
робітниче товариство. Обоє покупці просять знизити ціну. Я відповів, що 
робітникам віддам за стільки, за скільки вони самі схочуть і зможуть дати...Але 
головне в приписці, що під час виставки біля моїх картин треба було тримати вар
ту. Через те, що політичні вороги хотіли знищити мої праці? Всі ми схиляємося 
до цієї версії. Наші патріоти, що так вболівають за відродження нації, за її роз
виток, за культурні досягнення, вони готові зірвати невинні полотна й потоптати 
їх ногами, бо вони написані рукою їхнього класового ворога. І тут, значить, ук
раїнська маленька рахітична буржуазія виявляє себе як слід.

З лютого. Лист до Глущенків (обох). (З огляду на те, що помічається в них 
зміна ставлення до нас (після ворожих виступів радвлади), що, видно, їхній інте
рес примушує їх на цю зміну, ми пропонуємо на деякий час перервати наші відно
сини, що, розуміється, буде їм тільки на користь).

Розуміється, вони зроблять для форми спробу довести, що ми помиляємось, 
але настоювати не будуть і почуватимуть напевне задоволення. Адже це їм 
зміцнить їхній заробіток при торгпредстві. А за якусь пару тисяч хіба не можна 
й батька рідного продати. *

* Продовження. Початок див. у №№ 3, 4, 5 за 2000 р.



4 лютого. Україна може пишатися: вона виходить на кін міжнародної акції — 
її «великий син» Ставицький сколихнув усю Францію і весь світ. Шахрайство аб
солютне, ще ніколи не роблене ніким і ніде, нечуване. Правда, герой не зовсім ук
раїнець, тільки родом з України, з Слободки під Києвом, але все ж таки просла
вив саме ім’я України. Вже й книга є про нього «Життя і смерть Ставицького».

9 лютого. Коха зустріла Глуща. Спробував виясняти відносини і проговорив
ся, що запитував у Радченка, чи можна підтримувати відносини з нами. Той йо
му дозволив. Отже було так, як ми й гадали.

11 лютого. Цікаво дуже, чи вистачить сміливості у «Праці» надрукувати мою 
статтю «За яку Україну?»4.

15 лютого. Лист до Сірого5. (Прохання вислати Чехова і Троцького «Історію 
рус. революції». Поради фрукторьянства).

18 лютого. Підсумок фрукторьянства: 1) зникнення лоскотання й поколюван
ня в лівій пахві ноги; (артрит, склероз). 2) зникнення «комашок», щеміння в но
гах, а надто в лівій; 3) зникнення колючого болю від рухів під лівою лопаткою; 
4) зникнення перебоїв серця; 5) зникнення неладів у функції шлунку; 6) зменшен
ня болю і мертвіння в правій литці; 7) покращення зору на 1/3; 8) зникнення од- 
рижок і печії; 9) збільшення чулости і сили статтевого акту; 10) зменшення траж- 
ливої нервової реакції; 11) хвилі радості життя; 12) помітне погустішання і по
темніння волосся; 13) зникнення на лиці під лівим оком невеличкої бородавки.

23 лютого. Все частіше й частіше виникає думка: чи не стати твердо й рішуче 
на шлях ленінців-большевиків. Сталінський комунізм, здається, сам себе загнав 
у такий кут, де немає йому самому чим дихати! Як саме ставиться ленінсько- 
большевицька течія до нац. питання 2) чи є даний момент великої небезпеки для 
СРСР од війни показаний для розбиття сил? Бо хай навіть невеличка, але певна 
група комуністів одкололась би від партії (надто в Галичині), вона б мусіла зай
няти певні позиції щодо правлячої партії. Троцький і його група були присилу
вані ще з перебування в партії й СРСР зайняти опозиційні позиції. їм тепер одмо
витись од них неможливо.

2 березня. Бабрається капіталістична Франція в своїх шахрайствах, убийст
вах, крадіжках, підкупах. Самі утворюють цей бруд і самі кричать про занепад. 
Добре в СРСР — там про такі справи не кричать, бо там урядовий крадіж, хабар
ництво такі звичайні, що був би дивним крик обурення, а не мовчання.

20 березня. Вияв інстинкту самозбереження або життя: приємність у свідомості 
своєї сили чи цінности, якої б якості та цінність не була. А надто цей інстинкт бу
ває задоволений, коли є свідомість своєї сили в інстинкті роду. Поєднання цих 
двох сил виявляється в комуні організму, в чутті гармонії, себто радости, веселос
ти, майже щастя. І надто цінні такі стани людині, що за старим рахунком вже до
сить літня. Маючи шостий десяток років, спостерігати, як представниці іншої 
статі, жінки, пильно позирають на тебе, як очима шукають твого погляду, як ув 
очах пробивається їхня оцінка твоєї сили й цінности — це приємно.

21 березня. Особливо смішить одна думка: як наче навмисне спряглися аж три 
націоналізми, щоб не дати мені висловити мої оці незакінчені думки. Руський 
націоналізм розстріляв би того, хто б на Великій Україні надрукував мою статтю 
«За яку Україну?», в якій я кажу, що треба бути за Україну радянську, 
соціялістичну, комуністичну. Радянська влада просто розстріляла б того, хто 
надрукував би цю мою страшну думку. Польський націоналізм не розстріляв би, 
але він просто не дозволяє надрукувати цю думку. Український націоналізм не не 
дозволяє, а просто б’є.

24 березня. Лист від Кохи. Приїхала Маруся Глущ. Й прийшла до нас. Конче, 
видно, хочуть вони повернути колишні відносини. Навіщо їм це? Коха вбачає в 
цьому щось більше за матерьяльний розрахунок.
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25 березня. Глущ казав, що його любов до нас і спрага нас бачити дуже велика. 
Ми щось інше думаємо з цього приводу. В кожному разі його буде попереджено 
про мій виступ. Але дійсно, чи це його злякає? Коли він є сексот, як каже Коха, 
то йому треба бути в «приятельських» відносинах з нами, щоб бути в курсі того, 
що діється у нас.

14 квітня. Відновлення відносин з Глущами. Здається, відчування ними роз
риву відносин щиро болюче. Маруся весь час плаче і навіть у розмові з Кохою по
чинає плакати, що з нею майже ніколи не буває і що змиває з неї фарбу, а цього 
жінка дуже не любить допускати, треба дійсно серйозної і невтримної туги, щоб 
вона не змогла втримати сліз.

17 квітня. Бідний Троцький: він собі притулився в Барбізоні, в лісі, в глухо
му куточку; він жив як в’язень під охороною озброєних секретарів, грат, замків. 
Він тихенько працював собі, готував революцію і напевно помаленьку хворів на 
декілька хворіб. Все йшло добре, праця, революція, хвороби, в’язниця була як 
всяка в’язниця. Але трапилось непередбачене непорозуміння (розрив — неперед
бачений) і все пішло шкереберть, міністр вн. справ викидає його з Франції за го
тування революції і йому тепер треба кидати барбізонську тюрму і шукати іншу, 
де він міг би заховатися від замахів мстивих білогвардійців.

21 квітня. Віз[ита] Глущів. Вигляд у Глуща вимучений, лице темносіре, ви
раз утоми. У Мар[усі] болять її косточки і самі ноги.

22 квітня. В рад. газетах покаянний лист X. Раковського. Трудно, звичайно, 
судити, чи щиро людина робить такі признання, які при найменшій нещирості 
роблять її в очах інших трохи не підлою. Він тепер переконався, що все, що роби
лося Сталіним, є правильне, а те, що висувала опозиція, було невірне. Сталін є 
втілення послідовности, погодження слова з ділом (себто чесности з собою). Ой, я 
маю приклади в галузі нац. питання, за які можу ручатися головою. І ці прикла
ди кажуть мені, що тієї чесности з собою, про яку пише Раковський, не так уже й 
багато є в Сталіна. Отже, помиляється Раковський чи Сибір його примусив пока
ятись у своїх помилках, чесности Сталіна і злодійстві Троцького?

18 травня. З України до Галичини приїхала вчителька, яку взято на інтер- 
вью. Вигибло немовби мільйони з голоду. Голод і тепер є! Нищення української 
інтелігенції, кастрування укр. мови в діловодстві, в установах, університетах — 
немовби починається перехід на навчання руською мовою, себто русифікація. 
Укр. мови на вулицях уже не чути. Отже... контрреволюція? Щось підозріло чор
но малює «вчителька».

— А Постишев6 ( і це, очевидно, навмисно), в рад. пресі підкреслено його 
ініціативу ставити найбільший в СРСР пам’ятник Шевченкові. Для чого? Щоб 
нагадати окремішність «хахлов» од общерусской нации?

19 травня. За бідним Троцьким журналісти ганяються дійсно як за страхови
щем Лох-Heca7. Так що в якійсь газеті вже пробігла чутка, що він хотів одібрати 
собі життя. Дуже несподіваного і неймовірного в такій чутці немає.

21 травня. Політбюро ретельно шукає забезпечення свого існування від 
капіталістичного світу. Воно не боїться, вступає в Лігу Націй, ту саму, яка ще так 
недавно малювалася націям Союзу як гніздо розбишак, спеціяльно створена на по
гибель СРСР. Добре не мати ніякої критики в краю, кажи, що хочеш. Правда, що 
саме кінець кінцем дасть така політика, це буде видко потім. В кожному разі, зару
чившись пактами з учорашніми «бандитами» й душогубами соціялізму, творці 
радполітики безбоязно можуть поводитися з своїми надіями. І розуміється, повод
ження це не багато чим одрізняється від усякої великодержавницької політики 
держави, яка хоче себе захистити і зберегти панування над націями підлеглими.

23 травня. Калінін8 сказав, що руської мови треба вчитися у... Сталіна, бо 
Сталін найкраще знає руську мову. Боже мій, чого тільки не знає Сталін і чому
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тільки совітські люди не повинні вчитися від нього. Тільки чесності й щирості, 
здається, там не хочуть учитися. Чому? Тому, що в Сталіна не можна вчитися 
цьому? Чи й це він найкраще вміє? А чому ні?

25 травня. На Далекому Сході йде гарячкове готування до сутички. Больше
вики підвозять зброю і харчування на кордони Манчжурії та прокладають 
залізницю. Європейські буржуазні держави зовсім не такі дурні, як то в’являють 
собі мудрії з Політбюра РКП: вони не хочуть не тільки підставляти свої груди під 
удари представників СРСР, Японії й Німеччини, але, напевно, й якимсь іншим 
способом захищати Москву. А Москва, видко, покладала багато надій.

31 травня. Важне зрушення в психіці. Годі скиглити, годі жалітися самому 
собі й іншим, що тепер душить, убиває руський націоналізм. Нічого ні дивного, 
ні цікавого, ні надзвичайного не буде в тому, коли він дійсно задушить. І мені від 
того ніякої ні чести, ні заслуги не буде. Ні честь і заслуга буде, коли він мене не 
задушить, коли я не дамся задушити. Не тільки не дамся, але й збережу свої си
ли, ще розвину, побільшу їх, коли творитиму цінності навіть у цих умовах. Оце 
буде й цікаво і корисно як колективові, так і мені самому. Отже зрушено і годі — 
до праці й боротьби.

8 червня. Всім що далі, то стає гірше! Тільки Глущам що далі, то краще. Що 
значить бути прихильним до соціяліст. влади, не будучи навіть ніяким 
соціялістом.

19 червня. Підозріла ласка «агента реклями» до Глуща: той дав йому білети 
1-ї кляси до Ніцци, то знову білети до Берліну. Глущ дає наївне пояснення: цей 
агент має на ньому тисячі франків. В чому тут річ? Тепер Глущ повернувся до 
Берліну, куди їздив «на опілки» (спілки?) Далі має білет до Ніцци. Потім, оче
видно, матиме ще. Справа, мабуть, у тому, що Глущ дає тому агентові замовлен
ня реклями замарно від СРСР, а «совіти» платять так, що хабаря можна дати 
якого хоч. Справа проста і дуже звичайна.

20 червня. Маленькому друкареві дуже подобаються мої малюнки і він запропону
вав мені подарувати йому один за 100—200 фр. Глущ йому теж «подарував», але за 
видання книжки про нього. Глущ гадає, що цей тип через любов до його картин зро
бив цей обмін. Ні, це через те, що Глущ дав йому замовлення на катальог од СРСР. 
Видання його книжки було все тим самим хабарем, які Глущ одержує натурою.

21 червня. Глущ дав якомусь Князевському з Торгпредства, товаришеві Рад- 
ченка, очевидно з ДПУ українцеві, мою брошуру «За яку Україну?». Хлопцеві 
(йому 29 років) стаття немовби дуже сподобалась («сильна річ») і він попрохав 
Глуща добути штук 5 її, щоб одіслати в суботу з дипломатичною поштою на Ук
раїну для ДПУ, Політбюра і взагалі для начальства, яке нікуди її не пустить. Він 
гада, що на Україні зараз же в пресі з ’явиться щось про мене. Навряд. Навіщо це 
їм? Хіба знову будуть змушені якось реагувати на чутки та поголоски про свару 
серед партійців. Побачимо.

22 червня. Політбюро постановило перейменувати наркомат війни на нарко
мат оборони. Вся річ, мовляв, у назві. Тепер, коли переіменовано на «оборону», 
весь світ повірить, що більшовики не хочуть війни (так щиро не хочуть, що аж 
наркомат свій переіменували). І через те, значить, ніхто не посміє нападати на 
них тою війною, якої вони так дуже не хочуть. Наївність? Переляк? Дурість із пе
реляку? Вважання за наївних і дурних (весь світ?). Віра в слова, в крейдяні лінії?

27 червня. Чогось український уряд хапається переїхати з Харкова до Києва. 
В чому річ? Що Москва хоче цим зробити? Чого досягти? Навіщо таке хапання, 
подібне до тікання? Загадкова річ. Невже війна має бути так швидко і то з-за 
Дніпра? І то хочуть русифікувати Київ, «зміцнити собі тил»? Розумна політика.

28 червня. В усяких обставинах, при всяких умовах, прагнення спокою, здо
ров’я, рівноваги сил — щастя. Життя для життя, а життя — прекрасне.
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29 червня. В Москві чіпляються до всякого офіціяльного випадку, стараються 
«бавитись». Скрізь одчиняють нові ресторани з джазом, з фокстротами, винами, 
найкращими «мастерами кухні». «З’їзди» в цих ресторанах бувають з 11 год. ве
чора і танці так годин до 5 ранку. Хто гуляє? Очевидно, ті, що мають змогу пла
тити скажені гроші за вина, за ікри, за твори «майстрів кухні». Себто? — А там, 
на околицях столиць і на околицях Союзу люди їдять людей. Які ж то люди? Оче
видячки, ті, що не можуть платити за твори «майстрів кухні» й танцювати фокс
троти. І це через 17 років «будування соціялізму». Коли це є через 17 років і що
року різниця між тими, що можуть і що не можуть, стає видкіша, виразніша, од- 
вертіша, то що ж буде ще через 17 років? І чи варто було стільки крови пролити, 
щоб прийти до такої банальности?

1 липня. Зустрівся вчора з О. Шульгіним9. Зустрілися через 16 років. Сказали 
кілька слів на тему війни, большевиків, попрощались і розійшлись.

7 липня. Прочитав, як голову з ’їзду укр. рад. письменників Кулика одпоюва- 
ли молоком од сп’яніння. «Творці нового життя» так перепилися від радощів, що 
до них завітав заступник бога на Україні, Постишев, що виникло люте пияцтво 
(мабуть, з самим заступником бога). Розуміється, ці «будівничі нового життя» не 
будуть себе за це називати контрреволюціонерами і руйнівниками життя. Вони 
мило посміялися з голови з’їзду письменників, якого одпоювали молоком. Жа
люгідні вони всі разом зо своїм богом і всіма його заступниками: вони навіть не 
розуміють, які вони злочинці супроти того нового життя, яке вони мають пре
тензію будувати.

15 липня. Руські газети (тепер уже без різниці: совітські й білогвардійські) 
удають, що не розуміють, чого ні Німеччина, ні Польща не кидають приставати 
до Європи. І руські білогвардійці, і руські комуністи подають одні одним руку в 
питанні про захист «русской земли», «русской родины», від якої і поляки, і німці 
хочуть одірвати шматок — Україну. І скільки цих білогвардійців буде перепуще
но руськими комуністами для цього захистуї І скільки українців буде знищено!

18 липня. У нас на Україні за революцію вже був один Павло на прізвище і на 
факт — Скоропадський10. Він правив Україною в інтересах єдіної-неделімої Росії. 
Він за це дійсно скоро впав. Тепер є другий Павло, який теж править Україною і 
теж, здається, в інтересах єдіной-неделімой. Він зветься Павлом Постишевим, але 
чи не переіменує його історія на Скоропадського (або хай буде — Скоропадова)? У 
кожному разі для западення революції й радвлади він працює добре, хай тільки 
вибухне війна з Японією, тоді його заслуга виявиться на всю широчінь.

12 серпня. Все частіше з’являються звістки про нові явища в побуті радсоюзу. 
Згага веселощів, доброї їжі, питва, кохання, танців, гарного вбрання, комфорту. 
І одночасно епідемія крадіжок державних, шахрайств, спекуляцій. І тут же ще 
дужчий голод і злидні. І мимоволі за страхом повертається питання: невже це 
кінець революції? Невже це — спадання в контрреволюцію, в реакцію, в самоза
перечення? Невже оті незчислені тяжкі жертви мільйонів людей були надарем
не. Чи краще сказати на те, що якась графська гидь могла розкошувати, амо- 
ралізуватись і деморалізувати?

22 серпня. А Горького величають й вихваляють, Горького з наказу його велич
ності «благодарное население» і корпус письменників возносять до таких висот, 
до яких ніде й ніякого письменника не возносили. От, мовляв, як ми, ваша велич
носте, уміємо нагороджувати наших службовців. Горький, мабуть, тішиться. Але 
коли в нього бувають хвилини чесности з собою, як йому повинно бути соромно.

— Постанова: наш Закуток повинен бути місцем праці й здоров’я не тільки 
для нас, але й для всякого, хто житиме в ньому. Через те всякий гість, якого ми 
запросимо чи який сам навалиться на нас, повинен приймати наш спосіб життя, 
себто годуватися тільки фруктами та сирою городиною і працювати в саду чи на
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городі не менше 4—5 год. на день (для слабосилих) і по 5—6 годин для здорових. 
Хто не може прийняти такої конституції, той не може бути мешканцем Закутка 
навіть на один день.

24 серпня. В СРСР відбувається з ’їзд всесоюзних письменників. Самохвальст
во, самозвеличування дійсно рекордні, тут дійсно наздогнали й перегнали всіх 
хвальків, брехунів, реклямистів на всьому світі.

27 серпня. Бажання написати листа (чергового!) до Сталіна й членів Політбю- 
ра ВКП КПбУ — все більше визріває. Насамперед, може, він дасть яку-небудь хоч 
би й крихітну користь справі соціалізму (олтар Гурту). А по-друге, дасть мені за
спокоєння, оформлення тим аргументам, які кубляться в мені без ладу.

13 вересня. Українське питання знову випинається в німецькій зовн. політиці. 
План «усамостійнення» України Польщею й Німеччиною, очевидно, не тільки не 
залишений, а, навпаки, зміцнений. Поводження німців й поляків у питанні 
Східної України доводить це досить виразно. Очевидно, справа тепер тільки за 
японцями, треба щоб вони почали зі сходу, тоді німці й поляки робитимуть своє 
із заходу. Так, укр. націоналістів на чолі з Коновальцем викинено з Німеччини, 
але в Гітлера є Скоропадський, фігура досить зручна для майбутніх плянів. Та й 
Москва старається для цих плянів. Якнайкраще своєю нацполітикою на Україні. 
Достарається...

14 вересня. Переїзд Глуща на Україну немов би вирішений ним остаточно. Та 
чи ним? Чи не начальством, яке звернуло його увагу на те, що чи би, мовляв, уже 
й на Україну їхати, годі сидіти по буржуазних Парижах. І хоч-не-хоч мусив дур
ний Глущ заявити, що він з великою охотою поїхав би, але... але не має засобів на 
переїзд. Та начальство сказало, що на переїзд йому дадуть засобів. Отже... через 
тижнів 3—4 буде вже відповідь (напевне прихильна), а через місяців 6 він уже 
має бути на Україні.

23 вересня. Нові картини Глуща. Дійсно, він правду сам про себе сказав: нема 
куди далі йти. Так, мало посувається вперед: все ті самі пейзажі, ті самі фарби, та 
сама «невтральність» психічна цих пейзажів. Вони не живуть, не дихають наст
роями, почуттями ці пейзажі. Фарби, правда, виразніші, жвавіші, яскравіші. Ні, 
видно, є бажання щось нове — психізм. Новий малюнок — жінка в жаху. Вираз
но під впливом мого «все, що полишилося», це помітила й Коха. Шкода, що нема 
ініціятиви.

25 вересня. Остаточно постановлено: не посилати листа до Сталіна і К°. А скла
сти його для архіву і колись показати Сидорові Івановичу. Хай колись неухваль- 
но похитає головою на поводження цих нехороших хлопчиків. Та й годі.

29 вересня. Цілий день стоїть у пам’яті звістка з СРСР: на Україні не припи
няється нац. боротьба. Постишев виголосив промову в Києві, в якій жалівся, що 
укр. «націоналісти» прагнуть «партикуляризму», себто прагнуть того, чого не 
перестануть прагнути всі пригноблені. І ця звістка цілий день схлюпуе радістю 
серед каламуті: значить, не задушені до краю прагнення нац. відродження, зна
чить, є боротьба, значить, є й надія на перемогу.

1 жовтня. Перед нашим виїздом Глущі стараються бути з нами милими й 
уважними. Шкода, однак, вони навчилися бути такими так пізно. Маруся 
боїться переїзду в СРСР. Боїться бути там сама наодинці з Глущем, наодинці без 
ніжности і ласки. Його безчулість і тяжкість характера вбили в неї всяку чулість. 
Вона збайдужіла до всього, навіть не почуває себе жінкою і їй здається, що вона 
ні в кого не може закохатися і нікого відчувати як мужчину, не відчуваючи, оче
видно, вже й самого Глуща.

З жовтня. Виїзд з Парижу.
12 жовтня. На жаль, різні дані та інформація про СРСР доводять те, що я й 

гадав увесь час: червона армія ні до чорта не годиться — тільки страшна та силь
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на в показах. СРСР все тільки в показах, а в дійсности в жалюгідному стані. Че
рез те й таке гіпертрофічне самохвальство, що немає дійсних цінностів.

1935
2 січня. А «там» усе б’ють, розстрілюють, убивають винних і невинних. Не про 

щастя колектива ці люди думають і дбають. Ні, ця мета затулилася ближчим, 
«важнішим» — втримати владу і винищити всіх, хто робить на неї замах.

3 січня. Після розстрілів і розгромів українців, білорусів та інших «інородців» 
під приводом боротьби з тероризмом, тепер взялися за євреїв. Починають з по
громів у Ленінграді немов би за Кірова1. Так, мовляв, руський пролетаріат 
об’єгорював Кірова, що в одчаю б’є всіх, кого правдиво чи неправдиво вважає за 
ворога. Бідний пролетаріат. Чого тільки йому не накидалося. Та й чого тільки ще 
не накинеться.

6 січня. Нова релігія.
5 лютого. Серйозно думаю про видання «Щастя» на фр. мові. Коли ніяке ви

давництво не візьметься (А це напевне буде так), то я видам сам. Треба нарешті 
дати гідну відповідь на всі ці наклепи всяких Любченків2, Феденків і ін. Та й са
ма ж річ, може, чогось варта. Та й чи маю право мовчати, коли маю що сказати 
людям?

4 березня. Ще одна звістка про розвиток нерівності в СРСР. Поки що ця 
нерівність це... так би мовити, побутова, нерівність у розподілі і споживанні. Але 
чи це й не є найсуттєвіше, найдошкульніше в нерівності? Важко не те, що одна 
людина має більше за другу, а те, що вона більше і краще споживає.

24 березня. Лист від Марусини (Глущ через місяців два виїжджає до СРСР), во
на поїде туди восени. Отже, Глущ не боїться сучасного антиукраїнського курсу 
політики. Правда, чого йому боятися: національним почуттям він не хворів і, 
здається, не захворіє. Здається, соціальний інстинкт у нього майже зовсім атро
фований. В кожному разі коли вважати його малярійство за слабенький вияв соц. 
інстинкту, то він цілком підлягає інстинктові індивідуального і ці вияви тільки 
для служіння цьому інстинктові. А звідси вже походять і всі інші якості Глуща. 
Через це можна бути цілком певним, що його ні не зашлють нікуди за 
«націоналізм», ні в концлагерь не посадять. Глущ і сам це знає і через те так 
сміливо і без вагання їде саме тепер і на попередженння уваги не звертає. Але че
рез це ж саме отой самий бог Іванище3, до якого він не має побожности, ніколи не 
визнає його за свого улюбленого сина — і за життя своє Глущ не зазнає любови 
Іванища. А через це він бідний і убогий, незважаючи на ласку начальства, якої, 
мабуть, доб’ється.

ЗО березня. Московські большевики, рятуючи свою шкуру, вигукують «тости» 
за соціалізм, короля, п’ють за його здоров’я і всі встають як проголошується 
вітання королеві. Розуміється, «соціялізм» дуже цінна річ і рятувати його треба 
всякою ціною навіть співом «Боже, царя (короля) храни». Але чи дійсно цим ря
тується така річ. Чи не рятується цим щось інше, подібне, рідне до нього. Ну, хоч 
би... сталінізм?

5 квітня. Зроблено тестамент — обома нами. На випадок смерти, за
повідається все майно тому з нас, хто лишиться живий. Коли ж і цей помер, то 
майно наше повинно перейти до Укр. Академії Наук з тим, щоб вона на гроші з 
майна пропагувала ідеї, висловлені в «Щасті». Коли б Академія Наук чогось не 
могла цього взяти на себе, повинен скластися спеціяльний комітет для цієї самої 
мети. Ніяких релігійників і обрядів при похованні нас не повинно бути.

10 квітня. Думання над «Одвертим листом до Сталіна і Політбюра ВКП»4. 
Ідея головна: єдиний фронт в СРСР з усіма, хто хоче боронити революцію. Зокре
ма на Україні зміна нацполітики виразна, рішуча, недвозначна. Звичайно, від
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думання до написання дуже далеко. Щоб написати, треба вірити в реальність і 
корисність такого листа. А віри такої саме й немає... Нащо йому єдиний фронт з 
масами, коли він себе забезпечує пактами. Треба вірити, що Політбюро дійсно 
тільки інтереси соціалізму має на увазі, коли діє. А вірити в це якось...

20 квітня. Все про Глущів думаю, сильно вразила мене їхня активність. Глущ 
виступає на зібраннях і докоряє революційному фр. письменникові Мальро5, що 
в того... не все гаразд, що він — комуніст. Це — Глущ! Боже мій, «дійсно, чуда 
творять большевики!» Той самий Глущ, у якого атрофовано навіки соціальний 
інстинкт, який абсолютно байдужий до якого-будь соціалізму, Іванища. Той 
Глущ докоряє Мальро.

7 травня. Політбюро 1 травня настрашило на кулаки ярмулку, аби налякати 
розбійника — Гітлера. Танки, літаки, дирижаблі, паради, промови, загрози. А 
самі трусяться і шукають, за чию б спину сховатися. За Чемберленівську (ко
лишнє опудало 1 травня) не пощастило, так хоч за Лавалівську. Та ой, і ла- 
валівська не буде така дурна, як то гадають кремлівські мудрії.

8 травня. Сталін залицяється до безпартійних і п’є за їхнє здоров’я. (А на 
Троцького, Каменева і Зінов’єва6 робляться карикатури-опудала, які 1 Травня 
перед юрбою кричать: «Ми торгуємо робочим класом!». Отже до щирого єдиного 
фронту — далеко. Швидше єдиний фронт з ворогами соціалізму, ніж з його над
то значними захисниками і творцями.

21 травня. Загинув велетенський літак «Максим Горький»7. Чи не є це перст 
божий? В СРСР, здається, більшість того, що там робиться, немовби для 
соціалізму є просте штукарство, декоративний, велетенський обдур людства. 
Здається, нема ще твердої певності, що це — дійсно так, не хочеться думати, що 
так. Але багато є ознак, які показують, що там не тільки для стратегії робляться 
різні дивні діла, що не буржуазію мають дурити, а що дурили весь час світовий 
пролетаріат. Побачимо, що далі буде. Гітлер примусить цих людей викрити своє 
справжнє обличчя. І за це можна справді сказати «Hail Hitler».

22 травня. «ПН» з задоволенням передруковують кореспонденцію з «Neue Fr. 
Presse» про «патріотизм» Сталіна і К° . Немов би викрито «троцькістську змову» 
в секретаріаті ЦИК, немов би мають вислати з Москви 100 000 — 600 000 чоловік 
опозиції. Коли це факт, то виникає маленьке арифметичне завдання: в Москві є
2 млн. мешканців, біля мільйона (600 тис.) мають бути вислані через опозицію. 
Питається: який процент опозиції в усьому СРСР має бути висланий? Рішення: 
всього в СРСР є 160 млн. Опозиція (виразна, варта висилки) є на 50 %. Значить, 
повинно бути вислано 80 млн. Чи не забагато навіть для такої дубово-бетонної на
тури, як «нашого рідного, єдиного, геніально-божественного»?

24 травня. Вся буржуазна і небуржуазна Європа зрозуміла промову Гітлера 
правильно: забезпечення безпеки на Заході, всі гарантії йому, врятувати світ од 
комунізму, за можливість іти походом на СРСР. В Англії, здається, задоволено 
потирають руки, у Франції нерішуче чухаються, а в СРСР теревенять і танцюють
3 буржуазними дипломатами.

25 травня. «Человек — это звучит гордо», — сказав колись недоук Горький. І 
ця недоучність його так і лишилася на віки в ньому і у його «афоризмах». І він 
так і не побачив усієї смішності свого «человека» і ницості в багатьох і багатьох 
галузях перед тими тваринами, перед якими він почував себе «гордо». А я б йому 
і багатьом його шанувальникам порадив би повчитись у Нігреток8, повчитись 
скромно, поштиво і вдячно.

29 травня. Розенберг9 і Скоропадський організують «усю» укр. еміграцію. 
Так повідомляють газети. Побачимо, хто не спокуситься милостям Розенберга та 
Скоропадського і лишиться на позиціях незалежності і непідкупності.
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5 червня. Лист від Рудницького10 (Все таки сперечається про чуда пророка з 
«Пророка». Це йому найголовніше з усієї п’єси. Цікаво, що вдруге вже 
нічогісінько — про аналогію з большевизмом).

11 червня. Бешування молодого винограду і обдумування «Бога-Іванища»11.
16 червня. Сьогодні вперше по-справжньому стало сумно за Глущами, що 

виїжджають. Чи побачимо коли цих людей, з якими прожито шматок життя? 
Що чекає їх там, куди вони їдуть? Розчарування чи очарования? Боюсь, що пер
шого буде більше, ніж другого, хоч вони й невибагливі на громадські досягнення.

17 червня. Прочитав статтю Животка12 про «За яку Україну?». Тон коректний 
і за те вже тепер треба дуже дякувати. Йому здається, що я помиляюсь, кличучи 
стояти за рад. Україну. А я думаю, що він помиляється, кличучи стояти за Ук
раїну «самостійну». Коли б Україна, за яку я кличу стояти, була дійсно радян
ська і дійсно в союзі з іншими радянськими] і союз[ними] республіками, то вона 
була б безмірно самостійніша за його самостійну Україну. Біда всіх моїх опо
нентів у тому, що вони прокляті тільки національним моментом, а соціяльний за
лишають або зовсім на боці, або так слабенько черкають об нього крильцями своєї 
думки, що воно навіть не поморщиться. Відповів би я своїм опонентам. Та де? Не
ма в мене права голосу, ні волі слова.

22 червня. Совнарком СРСР постановив (розуміється з наказу Політбюра ВКП) 
видати на фр. мові промови Сталіна, Молотова13, Ворошилова14 і продавати їх по 
дешевій ціні для, мовляв, франко-радянського зближення. А потім так само ви
давати твори руських письменників на фр. мові і... продавати? Та ще в сотнях ти
сяч примірників. Цікаво, чи розійшлось би тих творів хоч по одній тисячі 
примірників, коли б вони тут не роздавалися, а продавалися. Не кажу вже про 
Сталіна й інших.

28 червня. В Парижі засідав конгрес захисників культури, людей, що мають 
по всьому світі захищати культурні цінності, сприяти їх творенню, допомагати 
творцям їх. Та тільки не українських. Українським творцям культурних 
цінностів — Соловки15, Сибір або вигнання і тризуб у руки, а не перо. Тут ні за
хист, ні допомога «не полагається». Смішно мені читати промови й резолюції цих 
тупих європейських інтелігентів, яких так історично, так грандіозно дурить 
Москва.

5 липня. Перечитування й редагування для Америки «Покладів золота»16. 
Після критики радянського рецензента, так само як і колись після критики мого 
першого критика, я сховав цю працю десь у глибині себе і постановив, що ця річ 
невдала, що не варто нею займатися. Та й тепер, вибираючи, що саме запропону
вати Америці, я зупинився на «Покладах золота», власне, через те, що вважав їх 
за слабку роботу. Але читання її викликало в мене чуття конфузу й каяття перед 
цією річчю, вона ж бо ні трішки не гірша за інші, які вважаю за вдаліші. Це зро
била дурна критика дурного радянського підлабузника.

— Кольцов17, радянський журналіст, у промові сказав, що у них є багато де
фектів, але зате нема одного: «подхалимства». Як у людини вистачає цинізму, 
нахабства сказати таку всім відому, всіма запльовану протилежність того, що він 
сказав.

10 липня. Хотів би я все ж таки, грішний чоловік, знати, чи були б Ж ід18, Бар- 
бюс та інші такими непохитними, обожайними Рад. Союзом, коли б їхні твори 
там не видавалися, коли ж ні одної копійки вони звідти не одержали. Незвичай
но цікаво було б знайти такого письменника. Та навряд чи знайдеться.

15 липня. Констатовано пропажу ще двох щоденників (за 1927 і 1928). 
Підозріння впало на Глущенка. Ніхто, крім нього, не міг цього зробити, ні одна 
душа до кн[иг] не могла підступитися. Він під час перевозу меблів був у кабінеті, 
одчинив стола і вкрав. Для чого? Щоб дати ГПУ? — Треба написати йому негай-
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но листа. Але лист вийшов такий «страшиш», що, як сказала Коха, після нього 
треба тільки застрелитись. І це зупинило відсилку його. Але це не розв’язало пи
тання: Глущ чи не Глущ украв. І коли так, то для чого: для ГПУ чи для себе, щоб 
потім використовувати?

16 липня. Переконання, що Глущенко вкрав два щоденники і дві записні 
книжки психічно стверджуються всіма міркуваннями. Коли їх украдено, то 
тільки Глущенко міг їх украсти. Він же сам признався, що взяв зшиток з моїми 
рисунками. Тоді ще він міг признатися, але про книжки, розуміється, не міг.

— Наша доба знаменита своїми імітаціями, ерзацами. В СРСР добре імітова
ний ентузіазм називається ударництвом, потім почав називатися «отлічничест- 
вом». Як буде далі — хутко довідаємось.

18 липня. Лист від Марусі (Ділові, сухі каракулі про ім’я пацієнтки Кохи. 
Ніякого вже повідомлення, що «Коля напишет»).

— Лист Марусі остаточно нам малює моральну постать цієї людини: все ради 
матеріального] інтересу, нічого вище за гроші в житті немає. Ніяких переко
нань, ідей, поглядів (щирих, своїх), ніяких цілів, ніяких амбіцій, ніяких 
друзів — все продасть за матеріяльний інтерес і вигоду.

22 липня. Іванище — це велетенське Страховище з мільярдами помачок, 
клітинок, найскладніших органів і всевидячих очей, всечуючих ух, всемогутнє, 
всеблаге, всемстиве й всеправдиве і всебрехливе. Воно є найвище знання і най- 
дурніша забобонність, святість і гріх, ганьба і чеснота. Воно є джерелом всіх 
цінностів, всіх якостів, всіх приваб і огидностів життя. Воно є джерелом життя і 
смерти людини. Тож Іванища нема: порожнеча, нуль.

23 липня. Коли нарешті неудача «соціалізму» в СРСР стане цілком виразна й 
наявна, тоді стане видно, що, очевидно, не можна в житті оперувати тими сами
ми методами, як у математиці: стане видно, що в житті мінус на мінус не може 
дати плюс. Ленінізм і сталінізм намагалися, б’ючи мінусами по мінусах, дістати 
плюси. Виходять тільки мінуси. А насильством б’ючи по насильству, свободи не 
дали. Із самодержавства множеного на самодержавство не вийшло демократії. Із 
примусу, збільшеного в тисячу разів, не стало більшої ініціативи. Брутальність 
помножена на лицемірство не породили правдивости й щирости. Безвідпо
відальність, безконтрольність накладені на безсердечність не створили людянос- 
ти. Але Сталін й сталенята наївно дивуються й обурюються: звідки ця бру
тальність, хамство, раболіпство, підлесливість, брехливість, жорстокість, 
тупість і т. і. в населенні.

1 серпня. Так Глущенки й поїхали в Росію (не на Україну), не сказавши нам ні 
одного слова на прощання, не написавши навіть картки — мовчки, злодійкувато. 
Начальство наказало? Чи власне боягузство?

— Початок Нової праці («Бог-Іванище»? «Радіо-Гармата»?).
З серпня. Що далі, то все більше створюється таке вражіння, що діяльність 

проводирів СРСР зводиться до того, щоб маскувати інерцію якихось процесів, що 
відбуваються поза їхньою свідомістю та волею, щоб утримуватися на поверхні 
цих процесів і погодити себе з ними. Це — надзвичайно, видко, тяжке завдання. 
І моторошно бачити, як люди вдосконалюються з кожним днем у мистецтві 
брехні, лицемірства, обдуру, як це стає їхнім головним заняттям, ремеслом, фа
хом, як ці засоби стають основами їхньої життєвої філософії. Але як вони колись 
полетять з цієї купи, яку так безоглядно навергають. З яким гуркотом ганьби, 
зневаги, огиди, люті й прокльонів на довгі віки.

9 серпня. Зробити людство фруктоїдів замість трупоїдів, яким воно було з пе
люшок своєї свідомої історії — це трудніше, ніж зробити революцію, провадити 
війну, реформувати всю політику й державу. Відняти в людей звичну отруту 
їхнього годування важче, ніж післати їх в окопи.
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26 серпня. Людей науки вважають трохи не за геніїв, коли вони неуважні, роз
кидані, нічим іншим, крім своєї науки, не цікавляться. Але це не геніальність, а 
просто не щирість цих людей, слабосилість їх, несила вмістити інтерес до науки і 
до життя.

27 серпня. Скромність — це або самонедооцінка, або самопереоцінка, або про
сто нещирість.

— Брехня, обдур, цинізм, нахабство будівників «соціялізму» в СРСР стають 
мені вже такі очевидні й нестерпні, що немає сил спокійно читати про їхні акти. 
Дійсно, це історично-світове явище: ніколи ніде на світі не було такого страшно
го лицемірства й обдуру всього світу.

— Коли читаєш посвідчення різних чужинців, що описують СРСР, навіть при
хильників, то мимоволі напрошується запитання: А чи не є СРСР величезною 
Абіссінією19 в Європі? І там і тут тільки є столиці, а в столицях палаци, водопро
води, електрика, радіо і т.і. А вся країна — це босонога, убога маса рабів, мовчаз
них, покірних і нещасних.

15 вересня. Сумніви, сумніви. Чи варто писати цю річ? Чи варта вона чого-не
будь? Чи буде корисна? Чи буде оцінена... своїм чи чужинним Іванищем так, як 
мені хотілось би та чи взагалі як-небудь? Та чи дійде вона коли-небудь до якого- 
небудь Іванища? Чи не буде так само роками лежати в шухляді як лежать уже 
інші праці? А коли так, то чи варто обтяжити ще більше бідну шухляду?

26 вересня. Остаточно розбилася надія знайти мої зшитки в паках з речами. 
Чогось два щоденники (за 1928 і 1929 роки) відділилися од інших, що були скла
дені в шухляді столу, і перебігли в паки з черевиками? Ні, їх вкрадено. А вкрав 
їх ніхто інший, як Глущенко. Для чого? На спекуляцію? Щоб після моєї смерти 
заробити якусь копійчину на моїх записках, нотатках? Чи така нестерпна поша
на в людини, що аж на крадіж пішов, аби мати в себе якісь мої писання? В кож
ному разі про те, що мені чиниться велика шкода (не кажучи вже про моральний 
бік учинку), він не думав багато.

29 жовтня. Плани Гітлера і його співбожевільників щодо України починають 
турбувати. Експансія на Схід з метою поселення мільйонів німців і окупації всієї 
України є досить божевільна ідея, але... яке тепер божевілля в політиці можна 
вважати за неможливе і ненормальне? І тому знову виникає питання: московська 
реакція, московський термідор, бонапартизм і вся їхня гидь, все ж таки ховається 
за вивісками, все ж таки соромиться своєї голости, все ж таки, може, дещо 
пам’ятає і тому все те зло, яке іде з нею, гальмується цими моментами. А гітле- 
ризм, гітлерівська божевільна гидь навіть гальма не має ніякого. Отже, не за 
страх, а за совість, а треба вибирати московську гидь і боронити її як менше зло?

З листопада. Зв’язки з Іванищем Стають усе тонші. Листування «друзів» за
непадає, хоч інтересів спільних так мало було з ними, навіть у Парижі, а тут 
зовсім не стало. Репрезентанти Іванища не мають чого сказати. Ми так само. Наш 
зв’язок стає все більше та більше абстрактним. Ми стикаємось з безобличною юр
бою, ми вслухаємось Іванище в музиці, в книгах, газетах і це нас задовольняє до 
певної міри. Але повної міри ми не можемо собі дати.

З грудня. Знову сумнів: чи зверну на себе увагу «Віч[ний] Імп[ератив]» Навіть 
другорядного характеру, не на премію. Чогось сьогодні праця видається такою 
нудною, надуманою, не живою, нікому не потрібною. Не дивно буде, коли 
ніякісінького вражіння ні на кого не зробить. Сумно, але вище за себе, очевидяч
ки, стрибнути не можливо. Навіть перевдягтись у фр. ім’я, не спокушу ви
давців? Значить, річ була тільки в якостях моїх праць, що досі подавалися в пе
рекладах видавництвам, а не в інтригах руських комуністів і націоналістів? Ще 
сумніший висновок буде, як справдиться моє передчуття про нікчемність «Віч. 
Імп.». А тоді... Але що тоді, те буде видко потім. А поки що треба йти до кінця.



5 грудня. Тривога з приводу планів расистів трохи прибилася «Трудовою Ук
раїною»20. В ній про наміри заселити Україну німцями немає. Можливо, що та
ка дика фантастика навіть гітлерівцям здається неможливою. А проте? В кожно
му разі з моїми проектами треба бути обережнішим.

1936
1 січня. Сьогодні мільйони людей — невиспані, з важкими головами, з от

руєними шлунками, стомлені, хворі, понурі, нещасні. Це — плата за «весе
лощі»... Бідні людці! Бідна їхня веселість, убога радість, жалюгідне нове щастя!, 
яке вони собі бажали, будучи затруєними, нашпигованими. І яке, дійсно, щастя, 
почувати всі свої сили чистими, свіжими, погодженими з собою.

11 січня. Натхнення — це, певне, не зовсім нормальне підняття нервової сис
теми. Через те не досить сильні поети і письменники роблять його наркотиками.

23 січня. Готування психіки до посту. За Дереєм довгість його не може бути 
визначена заздалегідь. Коли організм здоровий і не потребує довгої чистки, то він 
хутко вичиститься: захоче нестерпно їсти (5—10—20—ЗО—40 днів).

24 січня. Початок великого, голодного цілком, вичищального посту. 1 день. 
Стан: бадьорість, працездатність, спокій.

16 лютого. Деякі мудрії (Гюстав Лебон1) гадають, що війна перемагає страх 
смерті й особисті інтереси індивіда. Річ зовсім не в війні, а в тому, що в певних ви
падках і умовах інститут Іванища значно дужчий за інститут Івана.

— Протиставляти почуття інстинктові — нонсенс, бо почуття є форма вияву 
інстинкту. І сказати, що сили біологічні панують над нашими чуттями є так само 
невірно, як казати, що вогонь панує над попелом.

26 лютого. Дуалізм свідомості людей почався богом і дияволом. Закінчується 
він конкордизмом. Погодженням бога й диявола в одне. Поділ світу на бога і ди
явола поклав початок і всьому іншому дуалізму. Душа і тіло, чеснота і гріх, ма
терія і енергія.

29 лютого. На обіді в леді Ротермір2. Всі симпатики комунізму і навіть Моск
ви... Всі бачать Москву і комунізм як конкордизм, а не як ленінізм чи сталінізм. 
І погодженість з собою, і послідовність, і щирість, і чесність з собою, і рівність, і 
радість безпричинної, себто те, що є в конкордизмі і чого немає в сталінізмі- 
ленінізмі — все вони бачать у Москві і стоять за нього.

— Війна — хронічна малярія людства. Вона то кидає його в кривавий екстаз, 
то розбиває і знищує до нестями.

9 березня. Гітлер здобуває рівність далі: демілітаризація Рейнської зони3. Що 
буде? Напевне примиряться цим, як примирилися з іншими. А потім помирять
ся і з фактом розгрому «наших дурнів» із Кремля та з комунізацією України.

12 березня. Надзвичайно цікаво: французькі комуністи оголосили єдність і 
об’єднання всієї французької нації перед загрозою поневолення. Що ж повинні 
казати українські комуністи й усі громадяни, будучи весь час поневоленими?

12 квітня. Коли країна вагітна свободою, ніколи не треба на неї натискува
ти — вийде завчасне породілля — недоносок — потвора.

— Треба робити в собі цю любов до людей справжньою любов’ю до самого себе, 
себто розвитком і задоволенням здорових сил, постійним погодженням їх у собі.

30 квітня. Засоби і методи Москви вже просякають Францію і дають успіхи — 
комуністи виграють на виборах, бо вони, мовляв, страшенно обороняють демо
кратію і свободу, ті цінності, які так любить Москва.

2 травня. Почування блаженної рівноваги сил. Щастя зовсім не егоїстичне, 
справжнє щастя, навпаки, цей стан зараз має тенденцію зливатися з чуттям ко
лективу. Гармонічність усіх здорових сил людини, закон погоджування всіх сил 
її є явище натуральне, біологічне і зовсім не етичне.
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З травня. Розмова про конкурси і інтриги. Обдур письменників і читачів, ша
храйство. Яким наївним, смішним йолопом був, вірячи оповістці конкурсу, 
совісно ставлячись до її умов, витрачаючи час на думання.

5 травня. І тепер виразно видко, що я себе дурив надіями на можливість коли- 
небудь бути на Україні, бути з українським Іванищем. Не бути мені, не бути, це те
пер виразно ясно. Поки панує Москва — не бути. Настане українська реакція —- 
теж не бути. І в зв’язку з Іванищем не бути мені.

7—8 травня. Обдумування ще одного листа до Сталіна4. Він має бути викрит
тям справжньої політики Москви на Україні. Коли Москві важне ставлення до її 
політики різних українських течій (з огляду на майбутню війну), то вона повин
на відповісти на мого листа так чи інакше і піти назустріч його пропозиціям у тій 
чи тій формі. Коли ж вона й сама думала, що політика її — радянська, великодер
жавна, імперіалістична, коли вона цієї політики міняти не хоче і ставлення ук
раїнських течій їй байдуже, то Сталін на мого листа мені нічого не відповість. І 
тоді мені остаточно і виразно буде ясно, що я не тільки маю моральне право, але 
й що обов’язок умити руки й ніяким чином такої Москви не підтримувати.

26 травня. Кожен день є тиха насолода буттям. От пливе, як Дніпро, велична, 
широченна тиша. Не мертва, не грізна, не задушна. Жива, ясна, блаженна... Я 
пливу у цій тиші, як на хвилях теплого, рідного любовного Дніпра. Від блажен
ства нічого робити не хочеться і клопіт одстає, відпадає як камінці від скелі. 
«Життя для життя, а життя — прекрасне. А щастя і безпричинна радість».

28—30 травня. Розвиток думок про «В[ічний]І[мператив]» Досить невесела 
реакція. Через що я в’явив собі, що літературне журі для світового конкурсу, ко
ли воно навіть чесно й безсторонньо читатиме рукопис. Через що воно зверне 
особливу увагу на думки «В.І.», через що воно визнає рацію за ними і захопиться 
так, що вважатиме за можливе їхню репрезентацію як оцінки французької куль
турної передової суспільности? Через що воно знайде форму «В.І.» цікавою, через 
що дію — захоплюючою і факти — характерними? Чому не в’явити того, що є 
нормальніше для сучасного менту, що виявилось у цього доглядача музею, що ви
являється у величезної більшости французької інтелігенції, а саме: цілковите 
припадання до ніг самодержавія Сталіна. А коли так, то які ж підстави гадати, 
що журі вибере для конкурсу від Франції ту річ, яка так непоштиво, так усупе
реч усяким припаданням розглядає сталінізм і мускетеризм5?

12—13 червня. Повідомлення, що рукопис «В.І.» мені повертається. В «Посл. 
Нов.» ще вранці вичитав, що для конкурсу вибрано річ Луїзи Вейс6. Відома 
феміністка. Літературою досі не займалася. Роман на соціальні теми.

— Тільки з любови до живих істот життя може бути цікаве і варте того, щоб 
його жити. Без цього — нудно, порожньо, нецікаво, хоч би й воно було повне 
подій і успіхів. І насамперед повинна бути любов, прощення до істот ближчих.

14 червня. Повідомлення про встановлення проекту нової конституції викли
кало знову думку про звернення до Сталіна з пропозицією піти на уступки ук
раїнству. Конкретно: зробити зміни в конституції й пустити на Україну комісію 
Нац. Конгресу. Але розміркування над суттю політики Сталіна і Політбюра, над 
їхньою органічною непогодженістю з собою, над їхнім обманом і дурійством при
водить до висновку, що не варто робити цього заходу.

19 червня. Помер Горький. Одним «кацапом» — ворогом укр. нац. відроджен
ня менше. Шкода тільки, що не дожив він до цього відродження, це була б йому 
найкраща кара за його кацапизм.

20 червня. Знову вилаяв мене «Іван»7 — якийсь співробітник Донцова8. 1 зно
ву (з дивуванням) помічаю, яка цілковита байдужість до виявів оцінки чергового 
Івана. Раніше все ж таки був би чи гнів, чи гіркість, чи сум, а тепер така реакція, 
наче прочитав, що якась фірма випустила нову партію помади для губ.
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25 червня. Тепер, коли зв’язаність з леді Ротермір розірвано, можна знову вер
нутися до думки помогти Троцькому.

29 червня. Руський націоналізм робить рішучий наступ на саме існування укр. 
нації, що сталінський уряд видав наказ чи директиву про уніфікацію правопису, 
граматики рус. і укр. мов. Це значить — перші кроки до жорстокої русифікації. 
Це значить знову калічення нас, знову приниження нашого духовного життя, 
знову відняття в нас засобів розвитку. Це так подіяло, що не міг спати. Мушу тим 
паче писати листа до «Дерев’яної Башки»9.

30 червня. В «Тризубі», взятому у Довженка10, вичитав про цю «уніфікацію» 
мов. Вона, виявляється, задумана і постановлена ще в 1929 р.

1 липня. Переглянув галицькі й емігрантські газети. Яка бідність змісту, яке 
жалюгідне неуцтво, яка обмеженість думок, поривів, бажань. Дрібні події, 
дрібна ненависть, дрібні, а часом дурні, ідіотські концепції в політиці й у житті. 
Бідне моє, Іванище, рідне й таке далеке!

6 липня. Нехіть до писання листа до Сталіна. Для чого, власне? Адже зазда
легідь знаю, що «Дерев’яна Башка» не послухає моєї ради. Де ж пак: оддати Ук
раїну! Хіба руський націоналізм здатний на логіку й справедливість хоч би в інте
ресах власного життя? Хіба кліщ слухається логіки й навіть страху? Він одри- 
вається від тіла тільки з відірванням своєї власної голови. Руський кліщ не ро
зумніше за всякого іншого. А коли «Дерев’яна Башка» гадає, що вона править й 
царює, то вона так само помиляється, як і італійський побратим її — править і 
царює по суті панівний паразитарний елемент суспільства.

10 липня. Писання листа до Сталіна. Майже закінчив. Здається, самий факт — 
перекональний, здається, трудно не згодитися з моїми думками. Тільки хіба ж в од
ному випадку їх можна занехаяти: коли є тверда певність у тому, що СРСР зможе 
своїми силами відбити напад Німеччини та Антанти, або, що неодмінно матиме 
поміч од союзників і переможе напасників. Але не думаю, що така певність є. Навіть 
з допомогою Франції такої певности бути не може. Чи мають вони право ради інте
ресів раювання руського націоналізму на Україні втягти ввесь світ у війну і губити 
навіть самих себе. Мабуть, так і буде. Неймовірно, щоб згодились на мій план.

16 липня. Вітаючи Політбюро ВКП з черговими роковинами їхньої влади, на
селення СРСР повинно від усієї душі побажати їм дієвої послідовности до кінця і 
більше нічого.

19 липня. Є відсотків 25, що мій «план» у тому чи іншому вигляді може бути 
коли не прийнятий, то хоч поставлений на обговорення в політичних колах Євро
пи. А й це вже буде певна користь і це вже буде нагад про державність України і 
привчання Європи до цієї ідеї.

27 липня. Лист до Бенеша11. (Копія «Листа до Сталіна»). Певність, що він 
оцінить вагу зачепленого питання і вживе свого впливу, по можливості, для до
помоги здійснення мого плану.

29 липня. Ідея починати конкордизм12 набирає сили. За літо приготувати на
черк програми комунізму-конкордизму і їхати до Праги. Прочитати насамперед 
начерк на групі комуністів-опозиціонерів. Внести поправки в проект програми. 
Потім висунути на широкому зібранні й викласти перед ним і ухвалити 
ініціативним ядром проект програми. Далі перекласти на інші мови й робити 
пропаганду серед опозиційних течій комунізму.

Манжетка до «ВІ». Всі ви, комуністи, соціалісти, фашисти та всі інші «істи» з 
усіма вашими революціями, війнами, націями, з усіма святощами та чеснотами 
та навіть усіма вашими релігіями, богами-отцями, богами-синами, тільки йому 
одному, цьому лютому, ненажерливому Ідоло-богові служите.

1 серпня. Хто переможе в наступній сутичці фашизму й антифашизму? Треба 
думати той, хто наступає, хто має силу й певність наступати. Отже, фашизм. Де



мократизм тільки захищається, а це — досить поганий знак. Фашизм майже од- 
верто посилає еспанським фашистам-повстанцям військову допомогу. А антифа
шизм увесь час твердить про невтралітет.

4 серпня. Так, сміх є найкраща реакція на всі штовхани життя. Сміх, кажуть 
останні висліди науки, є ознака здоров’я і найкращий засіб лікування.

5 серпня. Фр. уряд робить пропозицію про невтручання в еспанські справи. Це 
свідчить насамперед про те, що він не почуває себе сильним для втручання і сути
чок з світовим фашизмом. Фашизм од рішучої згоди ухиляється, затяга 
відповідь. Це свідчить, що він втручання і сутички з демократизмом не боїться. 
А все разом свідчить, що той, хто не боїться і наступає, той напевне й перемагає. 
А що потім буде? Світ сліпо сунеться в якусь безодню, якої виразно не бачить, 
якої уникнути не може.

6 серпня. Дихання Москви. Розуміється, головним чином втручання Москви в 
еспанські справи13 викликало фашизм Рима і Германії на посилену поміч по
встанцям. «Дерев’яна Башка» і досі не второпала, що підкупом, брехнею, обду- 
ром і насильством тільки в СРСР можна оперувати вільно. В інших країнах ці ме
тоди викликають не покору, не підлабузнювання, не плазування, як в СРСР, а 
щось інше. Розуміється, як і скрізь, втручання Москви дасть тільки перемогу ре
акції в Еспанії. А це наблизить загибель і самої «Баранячої Башки»...

7 серпня. Дихнуло Москвою і на Грецію14: і там оголошено диктатуру військо
вих: неначе Москва спеціяльно служить і діє для провокації фашизму й реакції 
на всьому світі. Враження таке, що не інтереси мас, не перемога і досягнення 
соціалізму цікавить «Дерев’яну Башку» а тільки підбурення на повстання, 
тільки провокація на громадянську] війну і, звичайно, на поразку. Бо, коли б 
малося на увазі, дійсно, перемогу мас і соціалізму, то все ж таки робилося б по
встання з підготовкою, з певністю в перемогу. І хоч де-небудь та була б же ця пе
ремога. А то абсолютно ніде, ні в одній країні, де «Башка» викликала «рево
люцію». Ніякої перемоги не було, а тільки страшна реакція.

9 серпня. Вражіння, що фашизм в Еспанії переможе, побільшується. Фр. уряд 
вдає, що він не боїться, але просто не хоче втручатися. Тоді йому легше буде 
зберігати цю міну, коли перемога фашизму станеться. І «Дерев’яна Башка» те
пер, здається, розкумекала, що її втручання в еспанські справи є якраз вода на 
млин Гітлера. Цьому тільки й треба цієї дурниці «Башки», — тепер він буде з 
більшою «підставою» «рятувати» світ од комунізму.

11 серпня. Відновлення сил (одмолодження) виразно посувається вперед. Всі 
органи в цілковитому порядку і здорові. Працездатність цілком задовільна. Коли 
б тут був попит на мою літературу, міг би працювати, здається, по 8—10 г. денно 
без утоми. Відновлюються навіть ті сили, які, здавалось, уже почали виявляти 
деяку стомленість. Отже — наш спосіб життя, конкордизм, цілком себе на нас ви
правдує.

25 серпня. Комедія (чи трагікомедія) суду закінчується15. Читаючи повідо
млення суддів і підсудних, мерзеннішого бруду як у цьому процесі історія людст
ва не знала. Соромно за ім’я комуніста. Соромно за ім’я соціалізму. Соромно за 
ім’я революціонера. Все загаджено цими негідниками до того, що, здається, ніко
ли відчистити не можна буде.

27 серпня. 16 обвинувачених — убито. Так закінчилася (і досить гидко, 
негідно) доля досить, дійсно, рабської людини Зінов’єва. Але й усі інші 15 пока
зали себе не кращими, всі плазували, всі мазали себе брудом, всі вірили в обіцян
ки дарувати їм життя. Тут Сталін обдурив і тут явилась московська тактика в 
усій її гадосности.

29 серпня. Огида від «суду»-убийства не зникає. Яка цікава гра: жорстокість і 
владолюбність «Дерев’яної Башки» утворила підлабузників і вихвалятелів його.
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їхні вихваляння утворили в нього віру в ті свої якості, які ті підлабузники знахо
дили в нього. Він, мабуть, щиро вірить і в свою геніальність, і в корисність своїх 
дій для народів СРСР та й усього світу. Через це він, мабуть, сам і не відчуває тої 
огиди до свого вчинку, який почуває весь світ. Його власний сморід не доходить 
до його носа, бо його забивав фіміам кадіння його підлабузників.

15 вересня. Початок писання доповіді «Щастя і конкордизм»16.
20 вересня. Плани на Америку твердішають. З усіх поглядів необхідність 

поїхати з доповіддю про конкордизм вирисовується все виразніше: без заробітку 
Кохи матеріальне] становище стає майже катастрофічним. Отже, може, Амери
ка піддержить?

5 жовтня. Початок вивчання далі англ. мови.
— Чутки про хворобу Сталіна притихли. Потім почнуть ходити про конання. В 

кожному разі, мабуть, і йому що-небудь коштувало убивство 16 своїх колишніх това
ришів, ну хоч ночі дві безсонні? Коли ні, то дійсно, така людина на нервовість ніколи 
не захворіє. Але є інші наслідки такого існування і вони своє дадуть свого часу.

13 жовтня. Лист від Станіславського (Наші міщани (галицькі переважно) та 
фашисти обговорюють справу Нац. Конгресу та бояться, що він підпаде під вплив 
комуністів. Чутки про мою активність почали їх непокоїти. Вони мене вже похо
вали політично й заспокоїлись. А я раптом починаю ворушитись. Дійсно, моторо
шно може стати. Побував чоловік на тому світі, повернувся і хоче діяти. Як не за
турбуватися).

20 жовтня. Сталін спекулює на Еспанії, удає, що страшенно обурений 
бездіяльністю й потуранням фашизмові Англії та Франції. Грозиться вийти з 
комітету. А в самого дрижаки від страху: а що як ця спекуляція потягне за собою 
війну з Німеччиною?

25 жовтня. Осінь хоче дати нам компенсацію за своїх сестер зиму та весну. 
Блакитна мряка на схилах гір, легкий вітрець і тепле, не пекуче, золоте сонце. 
Ніжний сум, така радість викристалізується з цього шуму, шелесту листа, з да
лекого співу півнів, гавкоту собак. Півні несуть на Україну далеку, давню, болю
че-любу, безмірно дорогу «з журбою радість обнялись». Бідний Олесь 17, чи час
то він мріяв про такі обійми?

27 жовтня. Нова система «розваги» погодження сил, егоїзму й альтруїзму — 
егальтруїзм.

28 жовтня. Ідея розваги і втіха конкордистської — «егальтруїзм». Погоджен
ня особистої й чужої втіхи, моя приємність та користь повинна бути приємністю 
і користю другої людини. Чи краще так: якщо хочеш мати розвагу, добру 
приємність, таку, яка не дає потім нудьги, втоми, пригнічення, отруєння або чо
гось подібного, зроби кому-небудь щось приємне і корисне. Роби без ніякого ба
жання компенсації за це, похвали чи чогось такого. Ні, тільки ради своєї 
приємности в’яви приємність другої людини до твого вчинку.

4 листопада. Лист від Довженка (Переказ ставлення до мене деяких укр. 
Іванів. Вони охоче мене викинули із нац. колективу. Коли вони думають, що я — 
зрадник, що я народився ворогом свого народу, то, розуміється, мене треба вики
нути з колективу).

11 листопада. Лист від американських товаришів (Згода на всі мої умови. 
Робітники в Америці найбільше хотіли бачити з усіх живучих українців мене).

15 листопада. Gide повернувся з СРСР розчарований і написав відповідну книгу. 
Виникла думка: коли так, то не зробив би він передмови до «Імпер[ативу]». І чи не 
поміг у його видання. Ідеї «Імпер.» повинні бути йому тепер близькі й варті поши
рення.

— Лист від Жульєти (Жід в облозі. Тисячі листів з приводу його книги про 
свій поворот з СРСР. Москутери в паніці, умовляють не випускати книги. Він
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опирається. Вражає (в передмові), що його критика дасть більше користі справі 
соціалізму — аніж безоглядні вихваляння).

22 листопада. На очах росте руський націоналізм і шовінізм в СРСР. Його 
вірно відбиває на своїх сторінках «ПН».

25 листопада. Попахує війною. Ми притаїлись в околиці у Французькій гу
бернії й думаємо в ній перечікувати бурю. Пролетить вона повз нас, чи вирве, за
крутить і знищить так само, як мільйони кандидатів на таку різню.

29 листопада. «Пекінська людина»18 відкрита якимсь ученим (череп дорослого 
чоловіка) порушує сяк-так комічну гіпотезу первісного годування. Біля цієї людини 
знайдено сліди вогню, зброю. А їй немає й мільйон років. Тому виникає цілий ряд 
питань. Перше: значить, геологічна катастрофа, що витиснула первісну людину, бу
ла не ЗО—50 т[исяч] років, а, можливо, мільйони років. А коли мільйони, то, зна
чить, мільйони років людина вже вживає м’ясо на годування. А коли мільйон років 
уживає, значить, вона, її організм пристосований для цього і м’ясоїдство не є ненор
мальність? Ставлення цих питань ще не є позитивне чи негативне вирішення їх. 
Можливо, що й мільйони років сталася катастрофа, а не ЗО—50 [тисяч] років. Мож
ливо, що вже мільйон років тому людина почала вже вживати м’яса. Але це ще не 
доводить, що м’ясо стало її нормальною і здоровою їжею. Її нормальною і здоровою 
їжею все ж таки полишалася рослинна їжа, а м’ясо вживалося тоді, коли бракувало 
рослин. Ще й тепер є цілі народи, цілі шари народів, що рідко вживають м’ясо.

1 грудня. План: взяти Косі з собою похідне ліжко, стілець, столик, ковдру, по
душку, їхати до Парижа, оселитися в будинку й продавати його, доки не про
дасть. А мені тим часом — до Америки проповідувати «конкордизм». Та про
повідувати доти, доки не вишлють назад. Таким чином, місяців через два верне
мось у «Закуток»19, розчепимось з усякими клопотами і матимемо маленьку змо
гу забезпечити собі 500 фр. на місяць. Розкішний план у мріях — не так-то легко 
його здійснити в житті.

— Лікар лікує мій «туберкульоз» цілком серйозно.
8 грудня. «Найдемократичнішу» Конституцію світу «одноголосно прийнято»!
16 грудня. Москва підпалює в Азії світову вежу. Тільки хто грітиме руки від 

неї, а хто корчитиметься — ще не відомо.
— «Последние Гнусности» устами єлейного сукиносинчика Осоргіна20 радить 

посилати на літо «русских детей» в «русский край» на Підкарпаття, і дешево, і 
гарно, і своя мова, і свій край.

18 грудня. Лист від Григориїва. (Зібрання представників] партій постановило, 
що мій проект і мої заходи — не шкідливі, хоч і фантастичні. Тому я можу собі й 
надалі робити, що хочу, але вони підтримувати мене не мають ніякого бажання. 
А Мазепа21 назвав мій проект «бредом сумасшедшего». Але які їхні плани так і 
досі не вироблені).

20 грудня. Пророк Муссоліні, один із вождів сучасного людства, заявив знову, 
що загальний мир є дурна, слинява казка, що людство раз у раз воювало і воюва
тиме до віку. (Цікаво, що сам він — страшенний боягуз, як, до речі, і Сталін). Та
ким же був Петлюра. Взагалі риси Петлюри (хоробливе, судорожне прагнення 
влади всякими засобами і внутрішня невідповідність, дрібність удачі), очевидно, 
притаманні всякому суб’єктові з гіпертрофованим індивідуальним інстинктом.

24 грудня. Помер Стефаник!22 Галицьке Іванище не виявило ніякого особливо
го горя чи жалю. Правда, воно не виявляло його й під час помирання Стефаника, 
яке тяглося років з п’ятнадцять. Іванище знало, що Стефаника гриз і душив 
сифіліс. Воно знало, що боротися з цією хворобою можна з успіхом. Воно знало, 
що Стефаник є велика духовна цінність. Але воно, це галицьке, дрібне, гиденьке 
Іванище нічого не зробило, щоб боротися з хворобою, яка гризла і нищила джере
ло духовних цінностей. Галицькому міщанському паскудненькому Іванищу ду



ховні цінності не потрібні. І воно дало загинути Стефаникові так само, як це зро
било з ФранкомІ Ганьба і огида.

27 грудня. Гітлер, гадають газети, не знає, який напрям вибрати. Але чи мо
жуть психічно ненормальні не знати? Коли він знає, що він післаний богом для 
врятування Німеччини, то як він може не знати, який напрям узяти для того ря- 
тунку? * 1

100_____________________________________________ Володимир ВИННИЧЕНКО

1934
1 ♦ Діло* — провідна галицька газета, найстаріший і протягом багатьох років єдиний український 

щоденник (1880—1939).
2 Феденко Панас (1893—1981) — політичний діяч, історик, публіцист. З 1921 р. на еміграції. Про

фесор Українського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в Празі і Мюнхені
3 «Праця» — суспільно-політичний тижневик (Львів), 1927—32 — орган Української партії 

праці, згодом радянофільський. 1933—34 — легальна газета КПЗУ.
4 «За яку Україну?» — стаття Винниченка (Париж, 1934. — 43 с.), в якій він висловлює наївну, 

на думку рецензентів (А. Животко — «Народна воля»), віру в можливість розвитку України за ра
дянської влади.

5 Сірий — один із псевдонімів Тищенка Юрія (1880—1953), члена УСДРП, видавця місячника 
«Дзвін» (1913—1914), співробітника «Нової Доби». Довірена особа Винниченка, видавець його творів 
у видавництві «Дзвін».

6 Постишев Павло (1887—1939) — більшовицький діяч. З 1923 на партійній роботі в Україні з не
обмеженими повноваженнями. 1933—37 — секретар ЦК КПУ, один із організаторів голодомору 1933 
і масових репресій в Україні. 1938 заарештований і розстріляний.

7 Страховище Лох-Неса — мається на увазі чудовисько, яке, за легендою, живе в озері Лох-Hec у 
Шотландії.

8 Калінін Михайло (1875—1946) — відомий більшовицький діяч, один із найближчих сподвиж
ників Сталіна. Після утворення СРСР (1922) послідовно провадив національну політику ВКП(б).

9 Шульгін Олександр (1889—1960) — політичний, громадський і культурно-науковий діяч; 
дійсний член НТШ. Один із засновників Української держави (1917—19), член Центр. Ради, гене
ральний секретар міжнаціональних (пізніше міжнародних) справ. У 1919 призначений Директорією 
членом української делегації на Мирній конференції в Парижі, домагався від Ліги Націй визнання 
української національності. Засновник Українського Академічного Товариства, Міжнародної 
Вільної Академії (в Парижі). Винниченко кілька разів зустрічався з ним у Парижі, намагаючись за
лучити до своїх політичних акцій.

10 Скоропадський Павло (1873—1945) — політичний і військовий діяч, гетьман Української дер
жави (1918). Винниченко оцінював його діяльність різко негативно.

1935
1 Кіров (спр. пр. Костриков) Сергій (1886—1934) — більшовицький діяч, член Політбюро з 1930 р. 

Убитий 1 грудня 1934 р., як нині доведено, на побутовому ґрунті чоловіком коханки. Це вбивство бу
ло використано Сталіним для початку масових репресій.

2 Любченко Панас (1897—1937) — радянський державний діяч в Україні. 1917 — член Центр. Ра
ди, потім перейшов до більшовиків, працював на високих посадах. 1934—37 — голова Раднаркому, 
провідний погромник української інтелігенції (т. зв. громадський обвинувач на процесі СВУ), один із 
організаторів голодомору 1932—33 рр. Під час великої чистки звинувачений у націоналізмі, наклав 
на себе руки. У заяві на сесії ЦК КП(б)У 28.ХІ.ЗЗ про лист Винниченка до ЦК КП(б)У висловив дум
ку, що той «боронить викритих українських контрреволюціонерів, а одночасно давав директиви 
своїм агентам організовувати національний елемент, щоб опанувати державні й культурні установи 
радянської України».

3 Іванище (бог Іванище) — прозивна назва народу.
4 «Одвертий лист до Сталіна і Політбюра ВКП» — мається на увазі «Одкритий лист до Сталіна і 

членів Політбюра ВКП», опублікований Винниченком у «Трудовій Україні» (1935. — N° 6—7. — 
С. 5—8, Прага).

5 Мальро Андре (1901—1976) — французький письменник, політичний діяч, міністр культури в 
уряді де Голля ( 1959—69). Брав участь у війні в Іспанії (роман «Надія», 1937). Романи «Завойовни
ки» (1928), «Королівська путь» (1930), «Умови людського існування» (1933), «Роки презирства» 
(1935), в яких показав трагізм людської долі, часто в контексті великих історичних подій.



6 Зінов’єв Григорій (1883—1936) — старий більшовик, член ЦК і Політбюро РКП. 1926 р. висту
пив разом з Л. Каменевим на боці Л.Троцького проти Сталіна. 1936 р. арештований і розстріляний.

7 Літак «Максим Горький* — найбільший у світі літак, який потерпів аварію 1935 р., яка 
імовірно була зумисно організована.

8 Нігретка — кішка Винниченків.
9 Розенберг Альфред (1893—1946) — німецький нацистський політик та ідеолог, соратник 

А. Гітлера, з 1941 міністр східних окупованих територій, розробив план розчленування СРСР і тим
часового створення національних держав неросійських народів, який не був підтриманий Гітлером, 
проте дуже приваблював українські націоналістичні угруповання.

10 Рудницький Михайло (1889—1975) — літературознавець, критик, письменник. 1919—22 вив
чав західноєвропейські літератури в Парижі й Лондоні. 1922—25 професор таємного Українського 
університету і до 1939 співробітник г. «Діло* і ж. «Назустріч*.

11 «Бог-Іванище* («Радіо-Гармата*) — перші назви роману Винниченка «Вічний Імператив* (1936).
12 Животко Аркадій (1890—1948) — громадський і політичний діяч, педагог і публіцист, 

дослідник історії української преси. Член Центр. Ради від Вороніжщини. 3 1923 р. в Чехо-Словаччині, 
де викладав в Українському високому педагогічному інституті ім. Драгоманова. З 1948 р. в Німеччині.

13 Молотов (спр. пр. Скрябін) Вячеслав (1890—1986) — більшовицький діяч, входив у найближче 
оточення Сталіна. Організував розгром робітничої опозиції, один із організаторів голоду в Україні, 
співвідповідальний за сталінський терор в Україні. 1939—49 — міністр закордонних справ СРСР, 
підписував радянсько-німецький договір 1939 р. та його секретні протоколи.

14 Ворошилов Климент (1881 —1969) — політичний і військовий діяч, незмінний прибічник Сталіна, 
член Політбюро ЦК ВКП, один із найактивніших організаторів масових репресій 1930—50-х рр. серед 
військових.

15 Соловки — Соловецькі острови — архіпелаг з 6 островів в Білому морі, регіон перших таборів 
для політв’язнів, куди засилали жертв сталінських репресій.

16 «Поклади золота* — роман Винниченка, написаний у Франції 1926 р. і присвячений темі 
еміграції.

17 Кольцов Михайло (1898—1942) — російський радянський письменник і журналіст. Брав 
участь у війні в Іспанії («Іспанська війна*,1935; «Іспанський щоденник*, 1938).

18 Жід Андре (1869—1951) — французький письменник, лауреат Нобелівської премії (1947). Вин- 
ниченкові була відома його книжка «Повернення з СРСР*, яка відзначалася гострим неприйняттям 
СРСР. Він сподівався на сприяння Жіда у справі публікації своїх творів, зокрема «Щастя. Листи до 
юнака», та, на жаль, цього не сталося.

19 Абіссінія — неофіційна назва Ефіопії.
20 «Трудова Україна* — неперіодичний орган ЦК УПСР, виходив у Празі 1932—39 як продовжен

ня «Вісника УПРС*.
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1936
1 Лебон Густав (1841—1931) — французький філософ-ідеаліст, соціолог, доктор медицини. Тво

рець натурфілософської гіпотези, вважав психологію суттєвою складовою пізнання історії, а 
рушійною силою історії — ірраціональні моменти, доводив, що розвиток цивілізації відбувається 
циклічно. Винниченко, ознайомившись з російськими перекладами праць Лебона «Психологія на
родів і мас» (1896) і «Психологія соціалізму* (1908), став послідовником його ідей.

2 Леді Ротермір — сусідка Винниченків, яка відзначалася радянофільськими поглядами.
3 Рейнська зона — зона по р. Рейн, яка підлягала демілітаризації після Першої світової війни 

згідно з Версальською угодою. Порушення Німеччиною режиму демілітаризації мало розглядатися 
як ворожий акт стосовно держав, котрі підписали Версальську угоду, і як намагання порушити за
гальний мир.

4 «Ще один лист до Сталіна» — ідеться про другий написаний, але неопублікований лист до 
Сталіна.

5 Мускетеризм (від фр. mouscoutaire — московський) — москвофільство.
6 Вейс Луїза — французька письменниця-феміністка.
7 «Іван» — в даному контексті як назва псевдопатріотів і недоброзичливих критиків Винниченка.
8 Донцов Дмитро (1883—1973) — відомий публіцист, літературний критик і політик, ідеолог ук

раїнського націоналізму.
9 «Дерев’яна Башка», «Бараняча Башка* — Винниченкові презирливі клички Сталіна.
10 Довженко Григорій (1877—1958) — політичний і громадський діяч, член Центр. Ради, дирек

тор департаменту ринку праці, керував видавництвом УСДРП у Києві. 3 1920 на еміграції, голова Ук
раїнського Червоного Хреста в Польщі. З 1931 у Франції. Підтримував особисті й листівні зв’язки з 
Винниченком, залагоджував його справи в Парижі.
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11 Бенеш Едвард (1884—1948) — чеський політик, міністр закордонних справ (1918—35) і прези
дент (1938—48) Чехо-Словаччини. На Мирній конференції 1918 домігся приєднання Закарпаття. 
Творець Малої Антанти. Провадив радянофільську політику, а у внутрішніх закарпатських взаєми
нах був прихильником русофільської течії.

12 Конкордизм — філософсько-етична доктрина, яку Винниченко почав розробляти на початку 
30-х рр. і яка стала «улюбленою дитиною» його. Також однойменний твір (1938—1948).

13 «Втручання Москви в еспанські справи» — мова про військову підтримку республіканцям з бо
ку Радянського Союзу, що, в свою чергу, сприяло зміцненню позицій комуністів у лівому уряді.

14 «дихнуло Москвою і на Грецію» — ідеться про події в Греції після 1929, коли компартія, опи
нившись поза законом (1929), закликала народ до створення Народного фронту, який на виборах 
1936 отримав 15 мандатів у парламенті. Згодом підйом страйкового руху спричинив до фашистсько
го перевороту (04.08.1936), який призвів до розпуску всіх партій.

15 «комедія (чи трагікомедія) суду закінчується» — ідеться про завершення московських процесів 
над троцькістсько-зінов’євською опозицією.

16 Доповідь «Щастя і конкордизм» — мається на увазі доповідь, яку Винниченко вирішив виголо
сити перед різними емігрантськими угрупованнями в Празі.

17 Олесь (Кандиба) Олександр (1878—1944) — один із найвидатніших українських поетів. З 1919 
на еміграції. З 1924 жив у Празі, де й помер. Винниченко підтримував з ним дружні стосунки, які, 
щоправда, в 30-і рр. погіршились.

18 «Пекінська людина» — йдеться про знайдені археологами рештки давньої людини, які підтвер
джували ідею Винниченка про те, що на зміну харчування людини вплинуло свого часу поступове на
стання льодникового періоду.

19 «Закуток» — назва придбаної Винниченками на Французькій Рів’єрі (в Мужені) садиби.
20 Осоргін Михайло (1878—1942) — російський письменник, з 1922 в еміграції.
21 Мазепа Ісаак (1884—1952) — український політичний і державний діяч, член УСДРП. 1919— 

20 голова уряду УНР, з 1920 на еміграції, один з засновників Української Національної Ради, перший 
її голова.

22 Стефаник Василь (1871—1936) — видатний український письменник-експресіоніст.

ТРА ГЕД ІЯ  В Л УБЕН СЬКОМ У 
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убенський Мгарський Спасо-Преображенський монастир — один із 
найбільш знаних духовних центрів православ’я в Лівобережній Ук- I * * * У

I раїні за доби Гетьманщини. Його історія, стосунки з гетьманами, кон
тингент прочан, чернецтво, духовне життя, економічне становище описані в чис
ленних працях, що з’явилися до трагічного в долі обителі та її насельників серп
ня 1919 року. Зберігся також архів монастиря за XVIII ст. з копіями дарчих гра
мот від 1622 року.

У 1918 році було опубліковане узагальнююче дослідження 300-літньої історії 
монастиря відомого історика-краєзнавця Матвія Астряба (1843—1925). Вчений 
мешкав у Лубнах і фактично був сучасником трагедії святині, ймовірно, навіть 
оглядав сплюндрований монастир. Поблизу монастиря в момент лиха 1919 року 
знаходився також інший його дослідник — Гнат Стеллецький (1878—1949), ав
тор кількох спеціальних матеріалів .

Безпосередньо перед мученицькою смертю насельників монастиря його 
архівні багатства вивчав професор Іван Соколов. За дорученням Археографічної 
Комісії УАН вчений майже увесь червень (з 1 по 24) 1919 р. досліджував архів 
Мгарського монастиря за допомогою архіваріуса ієромонаха Іосифа. Соколов ви
явив тут грамоти й універсали гетьманів від 1663 року та інші цінні матеріали


