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ПОЕТ ВІРИ І БОРОТЬБИ. 

(.Отаман Зелениіі", суч'lсний роман, наnисав Клим Полішук). 

Естетично -критичний нарис. 

Серед сучасного упадку людського духа на
слідком довголітніх страхіть і жорстокости світової 

війни тяжко приходиться жити людині, в якої жи

ва душа й чутливе серце. Ій доводиться дуже 

часто сказати словами великого фільозофа- лесі

міста Шопенгавера: 
"Якби цей світ був тільки трошки гірший, 

ніж він є в дійсності, бувби вже давно розпався 

в порох". 

Ба, що більше! Чоловік, якому важко дихати 
затроєни-м воздухом сучасного людського самолюб

ства, користолюбства, облуди й озвіріння, запитає 

себе в хвилину чорного суму й сумніву: 

"А може цей світ уже дійсно .розпадається 

під тягарем духового самознищення, бо гіршим, 

ніж тепер, він уже не може ·бути." 

З тієї причини мусить кожда чутлива люд

ська душа в сучасності відчувати, як цілющий 

лік, добре, безкорисне діло другої людини. А вже 

просто якимось чудом, смугою ясного синього не

ба на захмаренім овиді явиться зболілій душі ця 

людина, що не затратила віри в людського духа 

й має у своїй голові талан, у своїм серці силу 

вивести нас своїм живим, творчим, сонцем ося

яним словом із темної западні с•огоднішньої хаи-
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лі та з душливих нетрів сучасної чорної дійсно

сти. Таку людину мусимо шанувати і любити, бо 

вона несе світло добра в життя та окрилює своїм 

одуховленим словом надію на ліпшу ясну будуч

нісl'ь. Такою людиною .Явл'І!еться Клим Поліщук 

у своїм романі "Отамам Зелений". 
У Клима Поліщука добре, чутливе осерце лю

дини і ясний, соняшний світогляд поета. І якраз 

тому, що його душа повна доброти, він ненави

дить зло, як людина і як поет, і проповідує бо· 

ротьбу з темними силами життя. В дальшій льо

гічніі:.: послідовнесті являється в Клима Поліщука 

віра в доцільність боротьби. Боротьба без віри в 

її успіх- це найстрашніша доля людини. Б р а к 

б ор от ь би і бр ак в і ри-це ж.а х ли

ве самовбивство людини й народу. 

Ось чоиу боротьба й віра в перемогу добра над 

злом-основна підвалина світогляду Поліщука, ось 

чому його герой Отаман Зелений являється сим
волом, виразникои боротьби й віри в остатоuну 

перемогу. Послухаймо, як ці основні засади твор

чого 'І<Иття розуміє і як їх висловлює сам Зелений: 

• Ми тепер самі між ворогами, Я!( той бога тир 

на розпутті. Є ди н о ю н а ш ою з б р о є ю 
в б о р о т ь б і з ц и м и в о р о r а м и є н а-

ша велика віра в будуччину ... 
д о к и ц я в і р а б у д е з н а м и, д о т и 

н е с т р а ш н і н а м н і я к І в о р о г и і д о
їИ будемо справлятися з ними ... " 

Коли Отаман Зелений упав на землю сr-:ер

тельно ранений, напружуючи остаток своїх сил, ти

хо вимовляв: 

• Т а к м а л о з н а т и. Т а к б а r а
то-вірити." 
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Перед обличчям смерти каже Зелений: 

"Чую, .. знаю ... не треба _буде вже вам 

довго шукати, чого так безнадійно шукали ... 
Я вже знайшов для Вас ... 

Віра ... " 
Ідея боротьби й віри, яку ПолІщук заступав 

у свойому творі, має не тільки загально людське, 

але також незаичайно велике значіння для укра

їнського народу. І якраз через те Поліщук явля· 

ється справжнім артистом, бо жадний твір не но

же мати дійсної літературної вартости, коли він ро

бить вражіння тільки на один народ, а рівночас

но є незрозумілий зі загально людсьІ(Оrо стано

вища. ІlJевченка зможе відчути й розуміти все 

люг.с: Jї3U, оо він великий ·мистець загально - пюд

сь:;ої ідеї та вкра':'нського творчого слова. Зате, 
наприклад, Сєнкєвіч не може увіити в сzм ю ве

пиких загально- людських творuів, бо його світо

гляд вузь,кий, тісний, обмежений майже тільки на. 

польські, а. ще до того шляхетсьz(і вимоги. В ук

раїнсьюи літературі довго царила обмеженість, 

вузкоглядність ідеї, провінціанальна закамарковість, 

якш на імя побутовщина. Щойно Шевченко, за 

ним Франко і кількох других українських поетів 

вивели українську літературу на певний шлях 
загально-людського духу. Є в нас іще досі чимало 
неціІсаво обробленої своєрідности в літературі, але 

загально треба сказати, що поважні талани ви

биваються вже з під ярма традицНіної г.о~j'lОВ

шини і змагають до ось якої літературно- есте

тичної правди: загально-людський ідейний зміст, 

націr>нально- український дух. 

Таким шг.яхом іде Клим Полішук. Його іде>~ 
еіри й І'оротьби тим цінніша, тим біnьше жив-:J-
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творfІ'а для вкраїнського духу, що Українці, як 

це треба з натиском зазначити, майже нікопи не 

розуміли гаразд ваги цієї ідеї. Киньмо тіпьки 

оком на Історію, то що мусимо ствердити? Д(') 

світової війни Українці вірили в Л'іску можно
владців у Австрії та Росії, жебрали в них від

падків зі стола добробуту й культури, але не 

вміли б ор от и ся, як велика, достойна нація, 

що шанує вповнІ саму себе. За часів світової 

війни Українці приносили страшенні жертви своєї 

найкрашої крови за чужу, росІиську та австрІи

ську, ідею тай навіть не мали цієї оди'іоко спа
сенної, огненної віри в 'lовну nеремогу СВ"ЄЇ 

національної сnрави, не маnи цієї віри, що гори 

провертає. І якраз тому прийшла й мусіла прийти

катастрофа й важке лихоліття, яке мусимо теnер 

переживати. Сьогодня, ni еля часового розвалу 

наших національних ЗМіІГанh, Українці у великій 

мірі перест а л и б о о от и с я й в і ри т и. 
ось до чого довів Українців брак відчуття UІЄі 
глибокої життєвої правди, що nолягг. є на неоа

злучній гармонії віри й боротьби! З ТІЄЇ причини 
мусимо повітати світогляд Поліщука, який f!іІ-І 

висловлює у своїм "Отамзні Зеленім•, як доказ, 

що наше духове й національне життя не зшшло 

на манівці, мусимо добачувати в нім надію, що 

u.;e пощаститьсs:~ нам лоборІПИ важке лихоліття, 
та боротьбою з вірою в ду.ші П'">бачити на укра· 

їнській землі .ясні зорі, тихі води й мир хре
щений•. 

У звязку з ~сним світоглядом нашого автора 

розсипані в його творі цінні думки, які іноді 

являються nердами мудрости, глибини й сили: 

.Я не знаю, ик можна вбивати таких, як 
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саІVІ, виснажених І вимучених горем людей? Я тоді 
вже ліпше запалив би всю земnю і ХІ' Й горить" . 

• З е м л я н а ш а, - казав Д нила: - І й 

н е м а ч о го г о !' і т и. Х а й з г о р я т ь ті, 

шо з р о б и ли n е к л о з н е і! .. • 
Або: 

.в боротьбІ за визволення 

с м е р т 'Ь-б е з с м е р т я •. 
В артистичному творі відnадає момент випад

ковости. Поет р5звивіІЄ ідею й характер свого 

героя з найглибших глибин його душі. Внутрі
шній світ геооя не заперечує себе, навпаки 

вплив11є на зс внішній світ, наломлює, nідnоряд
ковує його під свою власну могутню волю. А 

коли гер, й при тому зударенfІі зі зовнішнім, 

випадковим евітой nідлягає, бо мусить у деякій 

міоі підлягати його впливові, то він nеретворює 
цей вnлив відповідно до еве єї вдачІ та свого 

хотіння. Ue можна побачити найкраще на ,rитя

чих і молодших літах Зеленого. Пn.r.іщук мапює 

з :хистом сnравжнь(,го психольога розвиток душі 

Зеленого, й ого задумливість, незрозуміння йоrо 
душі з боку його ма1 еоі Оксани, його конфлікт 

із московським попом, його діяльнІсть у Трипіл

лі, його воєнну с:1ужбу,-коротко, всі ті моменти, 

які пізніше зробили з сІльського ХЛО[]ЧИНИ, з 

невченого nарубка стихійного бунтівника-револю

ціонера й борця за селянськиіі народ і за неза

лежну Україну. Вибором Зеленого на Отамана з 
волі селянськ !'ІХ мас кінчається пеоша частина 

роману. На мою думку цs:~ перша частина виказує 

таке багатство Поліщуковсї психоаналізи, та11 

глибоко уводить нас у таімні тремтіння душі 
Зеленоrr, так льогічно і послідовно рсsвиває їІ 
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перед нашим~t очима, що ми неначе бачимо, як 

Зелений, це самітне деревце серед хащів ІSуден

щини, так і росте чимоаз угору, вшир і вглиб, 

аби стати тим могутнім дубом, яким вІн явля

ється пІзніше. 

Друга частина пові сти далеко коротша 

першої, хоч якраз у ній виступає стільки 

від 

r•одій 

і стіГІьки нових моментів вдачі Зеленого, 

нашу думку ця друга частина повинна 

майже в два рази більша від перш.ої. 

що на 

бути 

Авто о 

викликує вражіння, начеб він занадто кваnився 

скінчити другу частину. Наслідком. того вона 

випала під артистичним оглядом слабше від nер

шої. Передовсім потерпіло noc 1ідовне nро'!едення 
основної ідеї твору, Щ'> закnючається в вірі 

Зеленого. Зелений паnе на корС\ткий час у су~І
нІв, чи йому вдасться увільнити мужицhкі маси 

від гніту. Під вnливом цього сумніву входІ-Іть 

він у союз із .червоними", щоб разом із ними 

боротися проти панів. Про розчаруваrtня Зеленого 

із-за його короткого братання з червонимІ-І автор 

не згадує І-Іі'ІDГо. Робить тут велику прогал11ну, 
після котрої находимо Зеленого знов у боротьбі 

проти черв"них і nроти білих. В бою з МJска

лями nід Оратовим Зелений паде смертельно 

ранений і гине. Полішук дає зворушливу, гли

боким ліризмом пронизану картину конанмя й 

смерти Зеленого. На мою думку бувби а зтор 

поглибив вражіння смерти Зеленого до надзви

чайної міри, якби був з залізною дисциnліною й 
послідовностю провів до кінця момент трагічної 

·вини Зеленого в звязку з основною і нейною кс Н· 

цепцією, а саме: колиб Зелений був власним~ 
словами розкрив причину своєї смерти і сказа3, 
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щ о в і н с а м ї ї з а в и н и в, а завинив че

рез 1 е, що на о д и ..н м е н т n е р е с т а в 
вірити у св~й народ і звязався 

з М о с ка л я м и у ф а л ь шив і;м n ере ко
н а н н і· що в о н и м о ж у т ь У кр аї н ця м 
с к и н у т и чу ж і к а й д а ни, то ця сnо-

відь уміраючого героя булаб викликала 

nотрясаючо глибоке вражіння." Ц<;~ трагічна 

вина і свІдомість 11 в Зеленого булаб оповила 

його душу сРєвом веr.ичі, як це бачимо не тіто

ки в літературі, наnр., на героях Шекспі;:;а, але 

і в життю, коли людина приписує вину за свою 

загибель не другим людям, тільки- сама собі. 

Таким чином і з ідейного і з артистичного беку 

еувби автор виноюнІ уnовні своє завдання. При

гадую, що момент Рласної трагічної вини грає 

рішаючу ролю у Франковій по~ мі • Мойсей •: за 
1е, що Мойсей поvав лиш на коротку хвилину 

сумніватися в тому, чи дсбре, ьін р. бить, що 

вже сорок· літ веде ізраільський народ безмірною 
nустинею до оощs-наі землі Ханаану, за цей 

І'Оратний сумнів мусить Мойсей на порозі Хана

гну гинути! Ось у чім велич послідовно прове

деної ідеї. 

Ми переконані, що 11второві вдасться у дру
гІм виданні • Отамана Зеленого" справити цей 

недогляд, тим більше, що в нього глибокий 

талан, а тільки, як я вже згадав, вІн занадто 

нваnився з нап~< санням другої частини повісти. 

Форма "Отамана Зеленого" вражає нас дуже 
передовсім свсєю свіжостю. Так і здається, що 

ціла nовість nахне животворним nодихом чорно

зему: 

.Car-1 чорнозем котиться на ворога і загро-
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жує загорнути своєю масою навітЬ саме місто" ... 
Або: 

• І десять кожухів nідводіілися від замерзлої 
землі, і трусячи nоламн якось по медвежому 

перебігали nолем і залягали вже на узліссю" ... 
Глибоким ліричним чуттям овіянІ Паnіщу

кові картини з природи та з семейного життя: 

.Як стіщилася ним (Зеленим) бідна мати, 

про те й важко розnовісти. Дос~о~ть того, що 

понурий Праць, дивлячись на їх зустріч, ридав, 

як мала дитина. .. Боже мій!-казав він,-Я так 
тіщуся, що ти хоч маму маєщ! .. • і плакав, плакав, 
плакав ... 

- Мамс!-сказав Данила, показуючи на 

Проця,-Прийміть його і nривітайте, як свого 

енна ріднпго! Хай він буде нам замІсць Олекси, 
бо для мене він давно вже став братом ... 

.. Сини мої!-заnлакала мати.-Ой, що та 
війна робить! .. " 

Поліщукові картини з природи визначаються 
великою ориrінальностю живоnисної фантазії, 

живостю й короткостю: 

.. В лісі посві тліщало. П о небу, ч е р к а ю
ч и к р а я м и о б в е р х и с м е р е к І с о с

в и и и і п л у т а ю ч и с ь в n е г е н ьк и х 
б і л е н ь к и х х м а р и н к а х, к о т и в с я с р і

б ни й кр у ж о к місяця". 
Поліщук уміє по мистецьки малювати невло

вимі почування таємної трІвоги, гнітючої зr-Іори, 

що ось-ось нава}tиться на груди людинІ{, почут

тя неспокою та бажання обізватися, крикнути, 

зробити щось у панурій ночі, непевности і жаху: 

• І в той час, як десь далеко в nітьмі вес

няної ночі грІІмали гармати й червонілисt. обрії, 
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поза клунямч хоnила нечутними кроками селян

ська чу й нІсть і, стискаючи в ру ках 

гостру кос у або заіржавпеного обрізка, по

шепки -говорила зі собою: 

Ви спите, куме Степане? 

Ні, не сплю, куме Іване? 

Ви чуєrе, куме Степане? 

Чую, чую... куме lRaнe. 

Ви вже готовий? .. 
Готовий ... гоrовий ... 

В селі тихо, в хатах сонно. Але ж коли в 

полях заторохтить кулемет і почується крик 

непевний, за клунями так і загомонить: 

Описи 

Ви не ЗН'ІЄТе, ку ме Степане, хто5 це 

Таж Зелений, куме 

Ну, так ходім! 
Ходім ... ходім ... 
r1рироди в Поr.іщука 

міг бути? 

Іва11е, Зелений! 

приходять рІдко 

згідно _з вимогами С'lравжffьаго мистецrва лиш 

там, де ві11 хоче погпибити ними душевffі настрої. 

Значить, Лоаіщук не надуживає оп111сів природи 
так, як напр., навіть такий мистець слова, я.к 

Коцюбинський, у котрого вони незвичайffо гарні, 
але дуже часто не мають звязку з ниткою опо

відання, не nоглибnюють його, тільки свідомо 
його спинюють. Крім того Коцюбинський інколи 

занадто перетончує, естетизує своі карТИffИ, як 

показує це ось як~й образок: 

"В кімнаті стояв сум, обняашися з тишею". 

Вишуканість і неnриродність цієї картини 
очевидна. 

Якраз тому, що ПолІщук обвівав своє епічне 
сповідання ніжною тонесенькою пряжею ліризму, 
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саме тому воно робить таке глибоке вражіння. 

Слабість українських повістеи J драм лежить в 
недостачі психо-аналізи, яка заетуплена nлиткою, 

смішно первісне!ю побутоЕІщиною. 

І якраз тему, що Клим Поліщук має дар 

nсихо-анапізи, він являється одним із найnсва

жніших таланів сучасної української літератури. 

Побажати б тільки, шоб автор виv.срИ~1ував 
уnовні свій талан психольога й не клав nодекуди 

занадто великої ваги на ріжнародні соціяльні 

питання, як це бачимо у другій частині .Оrамана 

Зеленого". 
Тепер ще кілька слів про будову Поліщу

кової повісти. 

Поліщук задумав .і збудував св1и твір, як 

життєпис, біографію Отамана Зеленого; значить, 

він поставив ссбі свІдомо скромну артистичну 

ціr.ь. І нема сумніву, що його повість навіть у 
формі біографії робить глибоке вражІння завдяки 
всім тим цінностям його талан:t. про котрі я 

вже коротко згадав. В Клима Полішука без 

перівнання могутніший :>І'одерний талан, ніж у 

нашого .гІnермодерного• Вичниченка, к_отрий у 

своїх повістях і драмах заблудив за nриміром 
московських нігіЛІстів-декадентів у вирі безnрин
ціпности, яку підносить до принціповести й через 

те свідомо, чи несвідомо проповідує заперечен

ня життя. ВиннІіченко не піднявся у своїх творах 

понад життя так, як піднімаєrься nонад його 

сnравжній мистець, навпаки він упав- глибоко в 
душливе підземелля життя. І це найголовніша 

хиба Винниченкових твDрів,-хиба, через яку 

вони не nереживуть навіть його самого. Винни

ченко обнизив nравду до брехні, силу духа до 
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жилавости тверnости мязів, кр3.су до пропорці

ональности кадовба й кінчин, любов до простаrо 

nолового гону, бо обдер її з духовости й святости. 

Винниченко намагається у своїх творах розвя

зати сексуальне пита1-1ня, забуваючи при тому, 

що розвязка поповнх nитань належить до "шамбр 

сепаре", до шонталі в, до баб повитух, а не до 

літе9атури. Коротко сказати, Винниченко--це по 

своїй артистиqній куnьтурі та по свойому світо
гляду Москаль, який пише по українськи. 

Якже гарно відбиЕІає від нього наш Клим 
Поліщук! Його "Отаман Зеnений•, це промінь 
українського весняного сонця після З;Jеденілих, 

розумово холодних "проблемів• Винниченка та 

nісля його сексуальної nрострації, яка ніби має 

уходити за любов... Винниченко твuрить. розумом 

і нездоровими полuвими поривами, Клим Поліщук 

творить серцем і одуховлен::Jю nюбовю. Ос~:. вам 

ріжниця між тими двома письменникаии. І власне 

тому, що Поліщук ма;;: великий талан, ми мусимо 

звернути йому увагу на те, що він у nитанні 

будови свсго твору покпав собі за мале завдан

ня в відношенні до динаміки свого талану. 

Пітерзтурний твір мусить мати свою архітек

тоніку так, як будівля. Коли собі уявити святи

ню, як гармонійну цілість, то ця цілІсть скла

дається з двох частин, які назвім пра вою та 

лівою. Отже в "Отамані Зеленім" бачимо гарно 
викінчену праву qастину, а ліва не викінqена, 

тІльки ледве намічена. Праву частин~ будівлі 
уявляє собою сам Зелений і цілий світ йсrо 
друзів і !lрихильників, лІву-московська стихія. 

Одна& автор не nротиставив великІн лостаті 
Отамана Зеленого, як ви разникові боротьби й 
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віри, nротилежної московської nостати. Вжив;~.н

ням рівно сильного противенства в артистичному 

творі осягає мистець надзвичайно глибоке вра

жіння, яке черпає свій r:ерво!"ючин із космічних 

заІІонів життя, оnертого на полярності, проти

венстві, контрастовості, суперечності. Чи відчу

валиб ми вповні радощі, якби не було смутку і 

навnаки? Чи вражалоби світло нас, якби не було 

тьми? Артистичний твір це світ, космос, котрий 

своєю ясною основною ідеєю зnіймається понад 

ф!зичний світ, який нас•оточує і який з точки 

погляду тв~рчої думки в тІлькй хаосnм. Щойно 

з цього хаосу зовнішнього світу творить поетова 

фантазія космос, !lричім користується світлом і 

тінню фізичного світу. Отже з того становища 
світ тіней, тьми, який уявняє з себе московська 

стихія, автором тільки поверхово зазначений, не 
вичерпаний основно та~t, як позитивний світ, 

висловом якого е Зеnений. 
Треба сподіватися, що По.ліщук v другім 

виданні "Зеnеного • протиставить великі й поста
ті свого героя, як виразникові змагання до вищої 

мети, тану саму сильну московську постать, як 

рівно сильний вислів заnеречення змагання 

Зеленого. Тоді сам Зелений перес.тане під nевним 
оглядом наче висіти у воздусі, тільки стане 

далеко виразніше, яскравіше nеред наші очі, як 

могутнє світло в смертельному змаганні з рівне 

могутньою тьмою. І завдяки такІй архітектоніці 
твору, буде, Поnіщукова nовість nерлиною укра-
їнсьної літератури. 

Найбільшим мистцем 

товій літературі ШекспІр. 
архітектоніки є в еві

Правда, його архітек-

тонічна техніка відноситься тільки до цзрини 
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драми, але кождий роман мусить по свойому 

змісту nридержуватися тих самих архіте'ктоніч
них nринціnів, що й драма. Про ріжницІ :r.;іж ними 

не тут місце розводитися. Згадаю тільки, як 
навіть такі могутні талани, як Толстой і Стрін
берг не всилі зрозуміти величньої будови Шекс

nірових др<~м і не тільки ~е дорівнюють під тим 
оглядом його геніяльному хистові, але навіть 
попадають такби сказати в архітектонІчний nри

мітивізм. От хочби взяти на увагу Стрінберrову 

д;Jаму "Панна Юлія", щоби переконатися в бід
ності архітектонічних засобів Стрінберга. В цілій 

драмі вистуnає тільки три особи: графянка, 
наtімичка й льокай. Бідні мізерні душі. А ше 

бідніші технІчні засоfи драми, якими орудує 

Стрінберг. 

Я переконаний, що Климові Поліщукові 
вдасться архітектонічна nеребудова твору тим 
бшьше, що він основно знає московську стихію. 

Мова Поиі~ука ду же гарна. Про неї можна 
сказати те саме, що про мову Коцюбинсhкоrо, 

nри читанні к~'трого Приnніnрянець каже, що це 

чиста мова Веnикої України, а Галичанин має 

вражіння, що так, і в Галичині говорять. Оце 
секрет єдІ1НОЇ української літературної мови. 

Зібравши до купи все вказане, будемо мати 
ось sще 11ітературне обличчя Клима Поліщука: 

оригінальний психольог, могутній маляР тайних 

тремтІнь людської душі, ппет боротьби й вІри 

в сонце. Ця віра в сонце відріжняє його ві)!; 

москов~ь-~их nисьменників нігілістів і робить його 

близькИм J;:.рі-аним 'укр:аї~с;ькому серцю. Клим 
Поліщук rreper•т~6- своїм дужим таланом архітек
тонічні труднощі та буде вснпі дати нам перлини ... 
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;українського творчоrо духа, чого ми йому з цілоі 

:душІ б•жаєt.rо. 
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