ПЕРЕДМОВА
ЄВГЕНОВІ ПЛУЖНИКУ.

Любий друже, в од·но.Jtу а своіх .л.истів, що хоч на
.4�uть, xo 1t ілюзорио відновлюють .мені Вашу, тим'Ча
сово череа п.росторін11 втрачену, r,.рисутн·іст'Ь, Ви
:юаиачили, що 'Час би в:Jlfe .�ені взятися писати так,
як я Jtyciв би відповідио до своєї вдач.-і, тобто з усім
спокоєм і всією серіовніст10, таки.ми иевла.стивими
.меиі в .житті. І я визнаю Ваш.у пораду ва цідком
слушиу, ОJІ,е ХОЧ,у її nСУГвердити й в.лаеиими .м.ірку
вания.шt, бо nіяка чужа порада, навіть така ціnна,
як Bawa, не .може стати, провідною в житті, код,tt
іидивід не поставить її на підвалин·и в.�асноі побу
дови, зро6шзши її, отже, 110радою са.ло"иу собі.
Ви Ч,удесно а1ю.ете, 'Що в своему житті я роблю
досит'Ь дурниць, щоб його .Jюжна бу.ло назват�t легко
важним. Проте, я виправдую себе ці.лком, і то ие
тільки том.у, що виправити себе так. важко, як
і стати вродливим, а.ле й г.1июшими міркуваннями-,
що я силкуюсь n01-;.т,.асти їх в основу свого сtJіто1.�яду. Я дозволяю собі поді.ляти людей щодо дур1-tиц·ь иа три кат, егоріі, за.ліЧ,уЮЧ,U себе до оста-нн'Ьоі,
то6то до довер'lпеиої. Я взяв не більше ,категорій, бо
1Ч,UСд0 три ест·ь, як пожаауе 1�ракти-ка .людсмr.оі
думюt, цілком достатнє, щоб охопит. и всяку рів1ю-
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.��аиітність явищ. Досиr11 аNtдати троїrтіст-ь боже
ства в релігіях, славетщ1 Геrе.ч.еву тр;яду, тrт cn11mi
сп,і�1на1шя в Конта і три Аід.міии і.:иоаії в Гарт.мти.
щоб відчути певнісТ'ь caJte на ,z�ьo.Jty шля.r,ц. Отже,
до першої категорії я зпрахов.11ю осіб, які ,gnают:,,
де дmm1щfl, і не робляТ'ь її - 1(Р .1.юд11 щ1дні; r)PJJN1
категrJрія .,iae в собі осіб, що ие знnют,ь. де д.11рницл,
і роблят'ь іі - це .�tюди иерозу.Jші; і. зрєштою. третя
1ттегорія, яку я особистп прищю11щю своею пvина
л,ежиіст'Ь, це люди, що знают'Ь, де дурни�(я, і її ро
блять - це люд1t .wцдрі.
Все це було б тіл'Ьюt .моєю особистою справою,
ко.ли б .легковажніст'Ь у житті не схиляла .мене до
вик.лючиоі серіозиостu в пuс'Ьмеистві. Я певен, що
Ц'Ього твердження Jtiг би Вам і ие з' ясовJ1вати, проте
ска.11р1 кі.л'Ька слів більше vади власної Rтixu, иіж
щоб Вас -поа'Чати, і це зробити .�teui то npuєJmiшe,
що я .Jtатиму нагодц згадатu двох людей, yciJt віоо
JІUХ і варти-х якиайг.либwого пові1/ я. Одии ф-ілосоФ
довів у "М етафізии:і кохання", способами су ro .Фі
лософс'Ь-1m-.т.t. що в ко.таииі людина прагне себе дп
rювнит1t психі 1шо й фіз1tчно, тобто всі.м худu.м при
аиа1чено грубу пар?/, вciJJ дпбрим - .ли:х:11, врпдли
вu.Jt - бридку і ро,1у.м.ним - дурну. Дарма, що
в житті 1ий прекрасний своєю простr,1·ою і зручні
стю приицип аж 1июто 'Часто п,ох11п1єтьсл., .Jtи .м.у
си.:.�о npunJІCTUTU, що, у 8CЯ1CO.Jt'Jj разі, n,oJ(11.1lЯCTbCЯ
не філософ.} а ті жалюгідні .люд1t. щп ради в.11,асиоі
втіхи егоїстично порншуют11 вurou1teui rюбудуваиия
Jt.?Jдpei(iв. Визиавит це бе:теречне тверд.жени я.
я звертаюсь до другого авторитеnJ, що хоч і посту
паеться то.:.щ фі.тt.ософові глибиною д;lJ.Ч-KU, зате ви
гідно перєвnжае його г.:�ибиною с.иілиности - ие
т011, п.пет. що в свт:й r.тювио.1віrиій автобіогра_фії
довів власним 11ри-кладом, що твор-чиіі а-кт психі'ЧНО
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'Ціл1-.:о.,1t тотож,н,ій іа аю·о.1t статиuJt. Почувточи, що
йo.JJty Jtажугь ие поияти вір-и в тій важл,ивііt cupt1вii
поет підпирав цю правду експери.Аtептальиими ca
nu.Atu, і· иайголовиіше - фтстuJt піопесенлtя тоше
ратури в обох рааах. Дивую-чис'Ь иа адібnіст'Ь до�.:tід
пшн:а добирати uайістотuіших харахтеристик для
явищ ріаuого порядку, я рааом а тим r�очуваюсь до
ойов'яаку висловити йому сr�ів'Чуття аа його вре
чеиі досв·іди, хо'Ч і не аиаю, в якому а двох разів м�
ряипя температури треба йому спів'Чувати бід ьш.е.
Сподіваюсь, що Ви ще тримаєте керівну нитку
Аtого Аtіркуванпя, що його можна огляд-по висловити
ттшм силогіамоJн: в кохапиі людиuа себе доповиює
( філософj; хоха11/1tя1 тотожне а творчістщ (поет);
и тнорчості людини себе доповпwе (Jtiй виспово-к).
1 цей .�t-ій обов' яаок доп.овuити себе серіоаністю
в 1mс'Ьме·истві .1нае виявитись uасамперед в одки
даииі сюжети. Ох, цеи хвал'Ьuuй сюжет і не меише
славет·на фабула! Чи uc в иатастрофі �иому прагпєuиt
су'Часиого 'ЧUТа'Ча до Jtег1tотравuости й аабr1виости
бере свої коріиuя ця н.епевпа пара? його рація, і 'Ч-U,
та t .1,юже бути певеп, що його ви�'ftoгit аадовол·ьият'Ь
- віп споживач, віи купує.
Але я ue можу вuаuати ра��ії т�мt професорам, що
r1 глибокоду.ш-имt спо-коем, і тuJt їхп·і",t .м.олоо11-"u
JJ'ЧUЯJt, що з юпац'Ь·ки.ц вanaлoJJt висту1�ают·ь иа
шпал'Ьтах журналів бєаоглядни)!и аитрепрєuб·µ11.ки
1(іеї справи. Я ие можу ви..1иати рації ти:w пис·ь.л1е·н11,и1еа.м,, що свої шукаuuя кіичают'Ь на фаСу.і1/ь1tих
щ;керках, - одuословио, я боюся, щоб уся наша
,ітература не 1�очала бити в оди.п фабулл,11,0-сюжет
uий барабаu.
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1 Не треба бентежитись, що філос оф говорить
про ко
а
х ння, а поет про статний акт. Тут позначилися не різни
ця розумінь, а різниця діб, коли наші авторитети жили.
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А ця небе·зпека ест11, і я вуJюю, Blt, друже, ро•
ау.Jtієте її обсяг, коли 1ta чолі иашої 1lрnгсдн-о
фантастшчиої школи стоЇТ'Ь ко.лиитій с·имво.л�·чпи-й
поет, ио.лишиій футурист, паифутурист і агроно.м,
фейлетоніст і редактор - воісти·пу, що• йому втра
'Чати, крім своїх кайданів? Ви роауміете м-іц'Ь ц-ього
виру, иол,и пис-ьмениик с.Jtіливий иоватор, гострий
виявиик міща'Н,ства і сумовитий співе'Ц'Ь бур' ;tнів
революції опублікував початои роману, де Jtu .мо
жемо припустити сті.1пиu ж фабульиої е'Каотшки, ю:
і в його иазвіJ І як мені ие боятися, коли навіт·ь
віп стає подібен па иоия Ву·цефала, що врадив би
свого великого госп&даря і аа.прігся б у дроги "Лар
ка", а.,1іиивш1.� остроги па авичай·нісіимшй батіг?
І то радісніше меиі по1�увати., що ця навала не
.�оже .,�ене торкиутися жадии.� cnocoбoJt. Я певен,
що ніколи ие писатиму пі фабульиих. иі сюжетних
творів, уже хоч би тому, що їх писати ие вмію.
Отже, можу матися �,ілком спО'Кіііно, бо аастрахова
uиіі від пебеапеки так певно, як .людипа, 1и1 маючи
черевиків, проти мо:ю.лів. Але смішно бу.ло б .,�ені
тілью� на це спиратись, даючи амогу iuшuJt виста
иити .,tій аваптурний і.,�уиітет авu'Чайиою rаиджею
і иевправиістю. To.wy я пішов випробуваним люд
смсим шляхом у Ц'Ьому питтtиі, тобто о6rруитував
спочатку свою прuтаманиу властивість логічно
і силогі 1tuо, далі принизив протилежний пог.ляд
і відзначив його хиби, тuJt виявляючи свою пере
вагу, заплямував Jиіща.нство, зиеваж�и прпти(jпика
і таким способом високо під·иіс свою ду.мжу, :югро
жуючи аап.еречити 1�оступовість тих, хто її nt ип
діляе. Це ж аолоте правило - твердит·и, що те, 'ЩО
я .�ю:нсу, всі �v.цсять павчит·ися .,югти, доводити свої
1�огляди, лк eintuo .�южливі, й робити в влас-ного
прикладу правило длл людськости.
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Ko"iu б я писав ці ряд1іи ие Ba..,t особисто, .ltю6ttй поете, то оздобив би їх ueвe.л,u·tt1CUJt фаерверком
іа .т,,атииських, грецьких і саискритсмсих цитат, аJІ.е я аиаю, що Ви ие перехи.л-ьиик піротехu�'Ки.
Гурзуф, 1926.

СОНЦЕ СХОДИТЬ
Іду поважний і мрію про щось ...
Про поділ земельної ренти.
А навколо грають, пустують
дурні весновії
І сміються з мене, інтеліrента.

М. ЙОГАНСЕН

Повітовий учительський з'їзд кінчався. В ос
танній промові голова з'їзду казав про мате
ріяльну скруту, боротьбу й революційний запал.
В залі було душно й накурено. Обличчя О["орнув
сизий димок, у відчинені вікна дихало сонце
:й торохкоті.11и повозки.
Володимир Петрович сидів скраю біля стінки,
поклавши руки на коліна. Він був неуважний,
часом заплющував, очі, і йому здавалось тоді,
що він їде на тих повозках, що торохкотять на
вулиці. Коли голова почав про революційний
запал, Володимир Петрович мимоволі прислу
хався й посміхнувся - таке далеке було те
слово: запал. Він хотів уявити ц,е слово - яке
воно є? - і -самому було чудно з своєї праці.
Потім устали всі й проспівали Інтернаціонал
з Заповітом. Володимир Петрович почекав, поки
вийшли передні, та й собі вийшов із будинку
Наросвіти.
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