ВІД АВ�ОРА
Тему ціеї rювkти ПЩК838JІО менІ ШПНІ")'ІІ(Т80 ВІкrора
Петрова. А заціК8ВИJІо мене в цьому шnиrуиС181 нееви
чаАне поеднаиия в одній ос:обІ вид.атиоrо 11&)'1IOIJIUI - І
sанчаАноrо "сексота''. Такі ,,парадокси" 110ИUІИВІ, вк це
кожне з нвс знu, тіль
І І
в ,н
ки
, аАд.емократичн ш А
свою "роботу" ВІкrор
світу", в так за. "СРСР". А що цю
креіиІ
Петров поєднував з rострими протибІJrьшовицьІОІІІи внс.
JljjDI бе
тупами, то це зробНJІо ц ю тему особJІиво цІавою
JІЄТРНСТL Ці його ВИС"І'упи А призвепи були JJ.o тоrо, що
ІІІІАже ніхто з наших людей nitJiя Аого зникнеИІUІ АОВ
иА час не пІдоsрІвав Aoro в WІІИf'УІКЬІ4А ,,роботІ", ·• u
ш
у пресі ІІОЯВІШІСя натяІОІ на це, т о на Аого оборону вис•
тупнпи такІ наші аидатні унраїнські дІячІ, 1к проф. L Pos
rlн, як Юрій Шерех, як видавець і редактор журнuу ,,Но
ві D.ИІ'' П. Вол.иияк та ІншL Я не писав про це, ме в 'JIY•
шІ був переконаниА 1 таку дУІІКУ ВИСJІОВJІЮ8аВ у р09ІІ0вах на цю тему, - що А.ого виІфаJІИ більшовицькі то.11,0.ІЮВИ і зИИІЦКІІи. Та незабаром 8ИЯВИJІОСR, що В. Петров
не тІяькн жнвиА, а ще А у чималІА во11аиІ в бtпьmоВІІКІ&
ВІН працював за фах.ом 19хеолоrа, Aoro � друкувuи.
пЬніше Аому справили ювІпеА, сuикавшн АН цьоrо сае
цІмьиу конференцію, а йоrо портрет з ЯЮІІІСЬ там ор,11е
ном на грудях п011вився в пресі з пІJІдИСОІІ, що його �
rороа,жено ,,за вІдnовІдапьну робоrу в ие:6еsпечиих РІ
його жИТПІ умовах" (цитую з пам'яті). Про Aoro 1111111гунство мог.пи свідчити й відомі нам з Aoro перебува111111
серед, нас на емІrраціі факти: ношення ІІеАоре18Юі АМ
нього як науковця вІйськовоі уніформи, зrаданиА (ue
вІдпоеІдно не проІнтерпретованнА) у споrадах про ньоrо
ЮрІя Шереха факт, що він тікав від американських пе
ревірок ("скринІнrІв"), оповідання самоrо В. Петрова про
"роботу" в бандерівців як "експ�та" вІд "раJІ.RИСЬКИХ.,,
сп�-в, записане (на ЖВJІЬ, дуже невиразно) в стаТТІ Я.
Кутька нВинсинтн справу Петрова до кінця" (,,Віл� Ук.
раїна", ч. 14 за 1957 р.). Отже, оті його виступи пРОТИ
бІльшовикІв могли бути тільки личкуванням mІІ8')'НСЬКО1
,,роботи". Але А це ,все проб.пеми ціеі моеї теми не ви
черпуе, бо пЬнІше до нас діАІПJІа чуnса (іі привезпи, .11н
бонь, ,,радянські" письменники, що приіЖдЖІІJІИ д.о нас
JІJІЯ виступів), що ВІН таки відбув у СРСР поuр8ІІІІЯ 3

був на засланні п'ять чи десять років. Яюцо ue так, то
можна думати, що він був ,,примусовий сексот", тобто
жертва того нелюдського режиму. Та А відомо, що вели_.
чезна більшість тамтешніх "сексотів" - то шпигуни не з
власнсrо бажання. (Між іншим, у словникові.А частині
,,Енцимопедії українознавства'' про цей момент у Aoro
біографії сказано делікатно: ,,3 1949 р. в СРСР"),
От на цих фа1сrах та здогадах я А побудував сюжет
цієї по,вісті. Але в образі головного героя повісти Вадима
Петренка я дав а'ІИШе фізичний портрет В. Петрова, - для
поz:итивноrо в моральному розумінні героя В. Петров усе
таки не надавався, як це видно з йсrо повісm ,wБез rрун 
ту" (д.ив. мою статтю "Повість про Січеслав, або Споrади
мистєцтвознавця", ,,Нові дні", ч. 265 за 1972 р.) та Із отих
спогадів Ю. Шерех.а. Морально повноцінні люди воліють
гинути чи хсч кінчати так, як закінчив свое жипя мій
герой, замість щоб с.11ужити потворній поліційні� державі.
Інакше снава•вши, мій герой - це тип примусового "ра 
дянського сексота" взагалі, а не житrьовиА образ В. Пе�
рова. 3 огляду на це я змікив і його прізвище.
А що я не міг психологічно відірватися від того, що
В. Петров, шпи:--уючи, обертався серед нас, то я й поеднав
цю вигадку із справжніми спогадами про наше літератур
не та наукове жкrтя на еміграції ( таборовий період). У
ц_Ех своїх спогадах я зберіг навіть справжні прізвища та
псевдоніми наших письменників і науиовців, яи це зви
чайно й роблять у спогадах. Отже, ця повість - це ніби
гібрилний твір� ян я визначив у своrх. критичних статтях
такий жаЕ�. Але в мене фраrменти із спогадів цілном пІд
поряд�шванІ сюжетові, нічого непотрібного для розвитку
дії я в цей твІ.9 не включив. Для біJІЬmої правдоподібно сти я подаю та№ж справжні тексти Із протибfльmовІЩь
ких виступів В. Петрова за виданням: ВІнт0р Петров "УІфаїнсьні культурні діячі Українськоі РСР 1920 - 1940
(р. р. як) жертви більшовицького терору". В-во "ПроJІог',
1959 р.
В. ч.
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«AJle, тікаючи, він ІПdЬке З88ЖАН
потрапJІЯВ у rlpml обставини.»
Юрій ШфеОС про Вікrора Петрова
(,,У!{8)аіна", ч. б, Париж, 1951 Р., стор. 425)
Х3tРків - недавня сrотщя України ... Чи ж Харків?
Оці повищербJІювані зруйнованими будинками вуJІиці,
подзьобані вирвами майдани, руїни, схожі на гостряки
скель десь на Місяці, ворохи цегли, кучугури бетонової
ламані! А сніг клаптями понависав на недоруйнованих
стінах, позабілював рани, зробив руїни фантастичними...
Мабуть, таки він, Харків. Бо 'ОН стирчить-ви:сочіє над
усім цим безладдям війни вигорілий усередині, задимле
ний з вікон неоковирний кістяк Будинка промисловости,
єдиного на всю «РадяНІськуr» Украіну хмаросягу, незrра6Н'Оrо наподіблювання АмеJJики. Вікна повилітали, і дим,
що йшов із них, повиписував на залізобетонових стінах
т�мні язики-плями, немов відбитки велич,езних доJІонь та
порозчепірюваних пальців, а кkтяк цілий, стоїть, вигну
тий підковою, як мара над покаліченим містом. Ні "свої",
,,радяНІСькі'", підкладені перед відступом міни, ні нацист
ські авіябомби не змогли зрушити цього громаддя залі
зобетону.
На холодних вулиця�х людей майже не видно. А як
котре й про-біжить, то боязко ,роззирається на всі боки,
намагаєть�ся ступати якнайлегше, щоб мерзлий сніr під
ногами не так дуже скрипів. Хоч місто й під німецькою
мадою, але й німців не дуже на вулицях видно: вони не
звикли д'О цих ,східніх морозів. Проте вони десь е напев
но, і якийсь із завойовників «східного простору, може
зненацька вискочити із-за pory, вигукне «rальтІ�
або й без попередження вистрілить, приставивши авто
мата до свого пуза.
Лякала й повИІставлювана у вітринах -коJІишніх крам
ниць собача морда Адольфа Гітлера, з її схожим на ку
ряче крило чубом над вузьким лобом, дарма що під тим
брунатним портретом .був підпис "Гітлер - визволитель".
А щ0,б цей «визволитель» був ще страшніший, скрізь,

б

на більш-менш збережених будинках, а подекуди й на
руїнах повивішувано великі наПИ'СИ друкованими JІітера
ми: «Загрожу€ розстрів.
А як десь вибухне "радянська" міна уповільненої діі
й висадить у повітря якусь будівлю, то тоді німці уже
й свідоrмо полюють на «тубільців», а впійманих вішають
на бальконах ще цілих будинків.
Від центрального майдану й Будинка промисловости
вниз - колишньою Сумською, за більшовицької ВJІади
вулицею Карла Лібкнехта, прямий шлях до вокзалу. Але
й там замість вокзального будинка також тільки фантас
тичні руїни, поцровалювані стіни й дах.
І от до ЦИ'Х напівзруйнованих стін веJІичезноі озії
колишнь'Ого вокзалу притто�з якийсь поїзд. За всіма оз
JJаками німецький військовий, бо з нього почали виска
кувати, скулюючись від холодУ, пере·важно німецькі во
яки у своіх синюватих шинельках. Підтанць'Овували, ви
махували навхрест руками, щоб зігріватися. Проте по
між цими синюватими постатями упр6рідь прохоплюва
лися й окремі постаті в цивільному одязі, може, теж нім
ці, а може й місцеві, «тубільці:., хто- їх знає. Але тільки
:юловіки, жінок ані однісінької.
Один з-поміж таких новоприбулих цивільних, про
дершися крізь руїІНи вокзалу, не кинувся зразу в яко-мусь
нацрямку, а пристояв у нерішучості. Видно було, що не
місцевий, .бо не знав, очевидячки, куди йому йти, хотів
сrrочатку роздивитися. Невисо.кий на зріст, огрядненький,
у досить приношеному пальті та в якійсь облізлій шап•
ці, але "золота" оправа окулярів на короткому кушкува
тому носі виразно свідчили про те, що це інтепіrент. І ці
окулЯtри, бачилОІСЯ, заваджали йому, бо могли звернути
на НЬ'<)ГО увагу завойовників. Ім же, як про це вони пря
М'О казали, "тубільна" інтеліrенція бу-ла непотрібна, ім
потрібні були тільки раби для фізичної праці. У цьому
вони наслідували своіх попередників, що донедавна во
лоділи завоЙ'Ованою Украіною, які також винищували
"тубільну" інтеліrенцію, о,собливо ту, що не цуралася
"тубільної" мови, а залишали тільки робітників та кол
госпників.
Отож прибулий цивільний, -мабуть, не тіJІЬКИ через
пекучий мороз підніс комір пальта та на•сунув на очі
свою шапку: так він трохи заличковував свої "зоJІоті"
окуляри.
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Але той же мороз так, либонь, дошкуляв новопри
булим німцям, що їм не до полювання на "тубільну" ін
теліrенцію було, вони швидко розбігалИІся у визначених
ім від начальства нацря.мках. А одна група· хоч і вишику
валася, але швидким маршем, майже підбігцем, під гав
кіт-команду танцюристого старшини (ну, й мо·роз!) по
далася головною вулицею до центру мkта.
Нарешті й новоприбулий цивільний вирішив іти. А11е
він не пішов навпростець через привокзальний майдан.
Так би Й'Ого було з усіх боків видно, і він міг би стати
метою націлювання для якогоІсь німецького вартового,
що, напевно, мусів на вокзалі бути. Він пішов понад вок
залом у ліву руку, а потім попід будинком пошти і там,
де привокзальний майдан кінчався, завернув, знов таІСИ
ліворуч, у бічну вулицю. Ішов так досить довго•. А тоді
повернув у вулицю праворуч, що йшла рівнобіжно з го
Jl'Овною.
По якомусь часі, оглянувшись, чи немае, бува, по
близу німців або й ще когось небезпечного, бережкий
чоло·вік вийняв з кишені пальта нкийсь папірець. То бу
ла, мабуть, записка з адреІсою, і він у неі заглянув низь
ко-око, підштов· хнувши перед тим вказівним пальцем JІі
воі руки свої "золоті" окулцри, що з'їжджали на носі. А
потім пішов далі, загрюзаючи в цій глухій вулиці в до
сить глибокий сніг, непротоптаний під дворами. І це бу
ло добре: гJІИбокий сніг не скрипів під ногами.
Це була ст3tРа, вузька вулиця і, як на воєнний ··ча1с,
майже не зруйнована. Проте. й на цій вулиці, xoq ще бу
ла доІсить рання пообідня пора, людей не було, а брами
й хвіртки були позачинювані, мовча.зні. Це, очевидячки,
мандрівника о,смілило, він навіть шапку підсунув вище,
щоб не заваджала дивитися. Він же тепер чимраз часті
ше придивлявся до �брам та парадних дверей, шукаючи,
видимо, потрібного йому числа, перевіряв, заглядаючи у
свою записку,
Та от перед одними парадними дверми він рішуче
спиниВІся. Поправив знову окуляри, підсунувши вгору
вказівним пальцем "золоту" оправу на переніссі, ще раз
оглянувся, чи не йде хтось за ним, а тоді зійшов на не
високий rанок, щ0,б остаточно упевнитися, що знайшов
те чис.10, що його шукав. Так, це було, нарешті, те чж:
ло ! Чоловік знайшов поглядом rудзик електричного дзвін
ка і натиснув його. Раз, удруге. Відгуку ніякого! Тоді він
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ударив себе рукою по л�бі, згадавши, либонь, що в міс•
ті ж могло не буги електрики, або якщо й була, то не
для " тубільців", нк це німці, він уже знав, робили в заво•
йованих містах. Постояв, очевидячки, думаючи, як йому
буrи. Мерзло скулився,, навіть потупав обе�режно нога·
ми, щоб трохи зігріти їх. А поті1м ще раз обкинув погля·
дом вулицю: поблизу не �було нічого підозрілого.
Тепер він узяв уже навально й сильно гупати кула·
ком у двері. Щось живе таки мусіло бути в цій хаті!
Справді, че�р.ез деякий ча•с за дверми почулася люд·
ська хода, і обережний, ледве чутний крізь товсті двері
жіночий голос спитався:
- Хто там?
- Це я! - сказав прибулий. Але, подумавши, ма•
буть, що його голосу за дверми можуть не почути чи не
апізнати, ще раз постукав.·
Після цього дверина відхилилася, 3�робивши щілину
на розтяг ланцюжка, і в тій щілині показалося жіноче
обличчя,.
Прибулець похопився заглянути в ту щілину, ска•
завши:
- Це я ... я... Петренко ...
Двері знову причинили-ся, а потім уже без .11анцюж•
ка відчинилися. За ними, в притемненому передпокої по•
кавала!ся жіноча постать. Обоє, очевидячки, за одну мить
упізнали одне одного, бо прибулий чоловік без запро
шення зсередини ускочив до передпокою, а жінка поспі·
шила зачинити й зам,кнуги знову дв1ері, щоб не впускати
холоду та щоб ніхrо не побачив, що до неї зайшов чу
жий чоловік.
- Катерино! - виХ'Опило,ся в ПетJ)енка.
- Кого я бачу?! - зраді.1Іа й молодиця. - Вадим
Платонович? Якби не голос та не сказали, що ''Петрен·
:ко", то й не впізнала б. Це ж стільки років не бачилися!
Звід:ки?
Петренко вхопив обіруч її праву руку ( лівою вона
1jримала хуст:к, у під підборіддям, не ВІстигши, мабуть, її
зав'язати) і мовчки тиснув, не знаючи, що казати, як її
називати - "Катериною" чи також і П'О-батькові. А за•
потілі з холоду окуляри не давали йому змоги бачити
вираз її обличчя. Тож він кинув її руку, і пальцями взяв
витирати полуду з окулярів.
9

