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С»І.ЕГ 

·Ни~иаuи спогаА~D омотане хиття, 
І цифри чорн.их даі' стоять, ян DlCтpa rостр:1 ••• 
В~ еrас~и, як vогн1, та дос1 шелестить · 
Ooюmcu юа.Жtп: о.nз.ю, ян йшли Dи :вв~ч на ровстрз..u. 

Сьоrодн~ дев:ь ~ сон ••• ГJІУУ cnoao» lf з1і!ни, 
Прокхят~я х Dамих сл~D горит~, sк 1 ~ор~~о ••• 
Засудzею. хи'!'так - :z:де:мо годин С'l'рааних, 
Де ~ zепь-бет ~ сталь заступить тDердие r1ло. 

ТЕО.ЦОР КУРШТА 

ЛЬВІВ 

'tlyz~ nси, qу:ж1 'д1броюи; 
Ч:у:n m.д сонцем zуравл:. ••• 
Прив~т ~обз., м1й ~ьnиний ЛьDоDе, 
Окраоо р•дної земл11 •. 
Ти м1ото мрз.іt, ти :вtоDтосин~ІІІ,; 
~и знак, 1 поклик, 1 руш1й, •• 
Н1 Ян, н1 Н1цше" ан1 Ленз.н 
Тебе не вирnуть нам з душз.І 

Ти змз.ст 1 м1зх, ти перла парти, 
І рейд копит, 1 nуть колз.с ••• 
Угор1 Юр стоїть на nартз., 
внизу Богдан 1 Kpt1B онз. с. ~ • 

Хай uор~ть день од жаху брови, 
Хай РИНRОМ ЗНОD СП~ИЕ6Є RpOB ~ 
Ти Льrіоnом був 1 будеш ЛьDоnом -
Чи ЛьDуф" чи іLемберr ти, чи Льnов І 

!.·~СЬКИЙ 

11РИСВІ'А 

О, храю р1дниИ мз.й, скриnаDлепий вз.каки, 
О, пlсне·чаІtчина, синтезо зп:а t:t І<ра.си .. 
ХаМ онік1ю я ~ обернуся n I<aulв~, 
Коли тв ов lJd" я забуде м1й яsиІ<. 

- - - -



Рз.дне Слово 

О • OJIЬ:tiili'Ч 

СТРАШНО •• , 

Страшно в горах пноч'l в оамот1.·хатп. 
Небо чорне~ нnвьке впnппа Dl.Чl., 

Стор, 4. 

Чао бl.ШІТЬ, час бреnпт:;, ча.с сnлп:ва .в вз.чп::Lсть ••• 
Т1.ло прагне дван~дцлть син1.в изтп. 

А по. долах ~ там Бl.рюr:; в пору лру. 
Дуm1. ~ в з. чн о ст рупкз. ::1. т :ш а ~ nружнз. • 
І тортурn cтpl.Da ::1. стр1ва кару 
Гордонr:та :зухвал::L. сть, тверда !.~ШІlсть. 

ІСРІ:Й RОСАЧ 

РОМАНТИRА 

н.r. 

Буча~ЬК::L. лунu 1 вамон 1 шляхи, 
l.Ь.~ д::.:.л::L.ямп Лиnа .. mаблl блпоR; 
І серnил nпл, мов бптвп nорохи, 
На ~равллх задумано nonиc. 

І л устам.r1 уст т орнаю знов 
І знов цl.лую :кармавш:r на:м:ист а, •• · 
Вз.днрий мен1· в цю тиху п1.ч DlRHOi 
:ЗlдRрпИ мer-r::L., нрасуне nромlнІІ_ста, 

nоносять луни носар::L., :х. грlх 
З росою згасне - ср16нпИ 1 тремтлnвий. 
Ному· нам калтись ::L.з nровесни ут1.х? · 
Рони, ро:ки шумлятьJ неначе вливи ••• 

ВАДИМ JІЕСИЧ 

БЕРЕТАНА 

В хуртечах :х. хви~ буремrnй, 
Нl< сnротив пещадnому злу, 
Вгруває в розтерзану зе:млю · 
Cмиpeнnntf пощербленn:И nлуг, 

І СRИТСЬRе зерно фl.JIOCOфlM, 
Заховане в надрах р1лл1., 
РОСТе :В CRO.M 1 ЯНl.ЛОСТИ СПОRl.Й 
У :з.з.грав::L. хижих nол1ть. 

Снвернпвпх нумир1в :невгавІnсть, 
Причалu рознуsдат .. и:х орд - . 
Пот ОІrуть, мов ж:бурнути:l-1 наШ нь, 
В лuтаттл вастоялих всд. 

І в бриn ... бевлпно. видии1сть 
Лпсн1тиме сном вере~еп 
Про мр1ннь nов1смо. невпшпr1., 
Що м11 - незбагпенн:о nрядем. 
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ф. РЕМЕЗІВСЬКИЙ 

, .. 

• "• • ,Паща.· омерть. научп~ь 1ШІИХ 1 
· .іІІ< Ім .треба. ~ти ••• " 

JІеоя У':кра1нха 

Тому тридцять трu роки D Сура.м~ на ~Dкае~, D клlкатпч
Іа.й О!!анцз.! :ш.z І<утаісом :t Тифл:L сом, nереота.по ·• битuоь пелпке, 
оп1nуче серце tш,тцв:.,. Тиждець п1.зн1.mе ·D:ирома D :КИєІ.Jз. на 
БайКОDОму kлаДОDИЩl НОDВ. МОГИЛА. ОДНОГО З ЧlЛЬНИХ Пред~Т8.ІН!П• 
IO.D фаляпrи реформаторln ~ · DOДliD укра!нсьІ<о! дyxoDOC'l'IІJ:, · ·мо
гила цоетеои еDроnе~ського маштабу, могил~ Лео1. У:кра1нки ••• 

rею.1 l 1х t:eH:J.HJIЬHl . 'l'DQp~:l НВ. CDOE1 ПJ?ИЗНВ._Щ!Я не ПОТребу• 
ю~~ nерспе:ктиDи чacr,r. HenepeOlЧH10'l'L 1~ ~истецького слоuа,не
будеІtне трактуDа.Р!нн ними буденно! nробпе~и, ~lд~оси'l'ь ·іх по
над р1.nень дня й·n1нчає іх стоwrен1 окроп~ вaoJiy.zeнnuи na~pa-
I'IU:I без оuерт я,~ · · · · · · · 

neлnxи.tt Фран:ко в1дразr. D1.дчу:n rрюrдl.оан:~.оть ;.ryxy " оран
жер:r.ttної рослини", nишучи, 'що цл xnopa .о.лабосила д1nчnпа '~іО• 
хІІ чu не одиноний мужчина на DCIO ноD очасну·· с_об орну УtсраІну , 
TaкoZt не можна оуМнlDатисл щодо щирости OJilD·M. ГpymeDC!II<OI'O 
n~.ц час хs.л~бних схо,ц:и1r КиїDС:!'RОго·Нау'І<оnого ToDapиctrna·. Не 
;.r.ля стDердженнJІ прапила "де морту1.6 нlгlль.н~зl бене", аш. в 
кур'l'уазз.! для заолуженого ~ому А 6тарого.l(О9ача11 х~раІ<терпзуо 
:n:Lн аj:тора л1тературнnх me.цenplb у нашому. драматичному пноь
менотnl лк 'Dорця е "титан1чпим ходом", •• · 

Ои:ьmто:ми. одержИмоотв ,цем()ііом тnорчооти · nрояnляю'l'ьоя · у 
миотц1.:n дoDOJI1 рано. Меп:од1.~ниИ Модарт вахоnлюе ап,цитор~ю 
оnоі:м музичним rен1єм, будучи еаледDе ceмиl!l'l'Hl:М хп:опцем.JІя• 
СаJІЬ saчapcDys CИDODOJIOC· .. :i npoфecoplD француЗ:ЬJ$01 KOpOJilDOЬ
KO% mноли, :маючи тринадцятий p~R. 

Леол Ухраїнка дру:куе оьоЇ noeтичttl тпорn D д:nанадця~оку 
роЦl рття. · . · 

· Il поев1я ~ · ГIIlDJIIIвa t! огненна. ·Там., де було бевомьие 
!lло, - реагупап небу~еннаю сплою незлашіий, Мlцний· 11 дУХ, 
~крrшепп~ :nуль:каrn чно:ю е:ксnрес1 вю :на.дхнення: "Людини, Bol'~ И 
Бур:L''•. • Па'!'ос борс..rь6и, но.д111 nрот а безнадlйноотn.;,. Dlpa D 
перемогу прапди над неnраDдою - Jtе.йдзпlНІ<1 ПІ1 а:корюІ 11 ІШа-
:м:еmrсі, nори:саючоі :rz::~.cн1.: · 

••• Вотаrній, хто ЖІпщ~~ D Rqгo )tуМІ<'а поtотала! 
Година ддя nрац1 настала І · . 

.Не б~йОЯ Д.ОСD:LТЦ:ЬОЇ МЛИ,-
.. ДooDlTHlй огонь ·запали, • 
К~и ще з ор я: не з~граJІа і · • . 

/"доа:тдтНl nогю." / 



Cwop, 6. 1>1.дпе ОлоDО 

я.к проn:t.дШІІ< ~ nо1п, яІ< духоnа сестра беsотраmноl :жанни 
.ц' Арх, JІеоя Укра!пІ<а бачить у б ороть~~ т1лькІ1 oдrry праnильну 
дороrу: · · · 

.; . 
••• Або погибелі, або перемога, - · · · 

Cl дn:t. дороги nеред нами стане •• , 
Rотра в цих дnох·нам судиться дороІ'а? 
ДармаІ Паnст.з.нем, ео душа nODQ'l'В.He •. ·. . . • 

/"Во,_ наш. сл:ьози" / 
Туга за трибуном р~дної nраnди, за cnonoм, єдиною зеро

аю n найzороток~шу добу па.пуїпщnю~~ що розказало б сnз.тоnз. 
DOD ~о~~и~ тра!'едз.! Ук~а.~ни .. ст11орюа 11 поетеоп 'l'рагедlй:пу 
кар!luну· "де т1! отрунn • · ·. 

••• ~руоалим маn опого Єрем1.ю, 
Що гоuооиn оеред nоля; 
Ч~~ же опого Єрем1ї не маs 
На}а.)].· ЗруйноDаІІа D оля:? 

ПОJІ.ум' ям D1 чним па жах D 01м наща.дхам 
Дан~оDе пеІ<ло Палав; 
ПrаІ<ло отрашн1mе горить n наnм :краю, -
Чом 11:е n нас Данто. немає? 

- . . По QJI~Дax у:кра!нС:ЬІСОГО ЄремlЇ - т.з.расо. Шевченка - Ш.ШОD 
уира!нсь;кий Данте - Леон УІ<раїнка ~ Пішла з важким проклят.тнм 
rneд~I-n~ицтntf.-; вat'ODOPIITII про :красу 1 дУІІГJ И ne,Rлo, •• , Де зне.И
nо:хза, RR згадуе D 'JI.H;BlCIШRy А.Нl:КОТ;СЬ1СUЙ 1 - ПО~Т1ЙНОІ'О 
прИWІИDУ Dраю.нь з з..цейного жит~я та побуту унр~їн~ько! ін" 
тщr1..t'енц11 ··Dона заглпбшюеться ·n сn1т екзо'tпнп. Та екзотнч-
1U.~Ь оюхет1n ·Лео:t УкраІнки дарма пояснюDатп Dlдоутт.от» nо
даних НlКОDсьвим атрпбутlD. 

Коли над друкораним унраїн:сь:ким· cлarJOM тяnла нараюча 
руна рооlйсь:коl'о "sд:tно-неделl:мстnа", ~о Юдеї часу вавилон
С:ЬІ<Оl :а:евозrз., nepm христня:нн, о6ло:ш:ена Троя, ncecDlтп:tй DЛ& 

. дар Рии, французьІ<1. реnолюц1.о1t~р~ XVIII n1ку, аnгл1.Исью .. rry
- : ритави XVII· D1.ку - це .. "l'lJIЬKU отрадальпа _ Укр.з.їr:а, це тl.ri::&Rи 

4 .їl ПОПе'lики, Капн:~.стп й Орлики, Українсьний Данте жаринками 
· rаеро1чво! поев11· .И рохешІми пезrюстхами лю6опної л1рини D,'10-
Dann'!nolt не може. TJJopчa наснага, nваrнення !Depдoro :м:онол1.
'lY' .. аородzув монол:tтну tуц:Lзr:ьн:tоть неперепер.m.енпх дра:матпч
них 2DOpln. І так постають, як важе М,Зероп, "наИ61льm. ·ше• 
деnри Jiec:t Украlнвп~ ".Кашннпй господар", "Лloona П1Он.s" 1 "І
змІІда СS1лоруха" "У·пущз.", "Руф:J.н "- Пр1сц1лла.", "АдDоват 
Ма.рт:L.вн" 1 "Орг:Lяr,, що отаDJrят:ь !ї n перn рпдп '1'Dopц:J.D СD1.-
тоnого драматичног~ письменстnа, . 

Ооп1nуnання нраои n1рн:ооти сrюїм ~деd.J!ам, оnоєрlдн:tот:& 
СD1!1'ОDlдчуDання М його оригз.на.r:ьп.~ розуJА:lння, безномпрою.оо
Dа боротЬба· в нанинени:ми непрнм.t:.р~нl!м::: оплами формами - ось 
ДЗDЗ;НІ<ll ст~уни, я:о:краDl нотюr 6езсмерттшх m.оень пелnІ<ого у
Rраіноького драматурга. Ооь ядро Иогс безконнуренцlйноі·оплІІ 
.1. значення. Леся У:кра!нна зобразила :красу·, дупу й пскло.Вона 
по:ка.зма І&фl.лоооф~ю ІІ:ІІття'' й його· роз)rм1нпя: та.R релье.фно :1. 
так :м:пстець:ки, лк тхто перед нею. 

В сnоему блиснучому ессеї "З но'І'аттшна n мз.~д:tб' я'', об
гопорюючи· шж 1нпшмu проблему леJшкю: J . .:.сен у Iramй лз.терат~ 
IJ:L 1 Юрз.И .Кооа.ч ЗOJJCl:и опраDедлur1е; зазшlЧІНJ 1 що заотупаm'l'ь 
11 т:1.льки три lмена: Anтop·"Cл~Lu о.лолку ІгореDlм", Тарас 
ШеDЧ6Ш:КО 1 Л є ся УRра!н:ка, •• 
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В. РОСОВИЧ 
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~ ••• ТаnІ ТавІ Ви говорите: Суд1 •• Знав я полись одного 
УОJ.tодця, що п1д сл1дство:м був чотири :r-~1сяц1 1 валишився духе 
нев,цо~олениИ, ноли питання бу.ТІо в ирз.шене 1 п1дозрення з нього 
зняте. . 

ПаУ' ята:ю" НІ< вз.н розводив "туруси на І~олсоо.::кІf про недос-
ноиuлз.сть сучасного судоnравства 1 все лаявся, що в нас· ро-

биться все надто nовз.льпо: сл~дство, доnит, очна став~а,екс
пертиза ••• 
, .. У НаС, ROJIИ JIJDДИHa Н8ВlТЬ l 1-ІЄВЮПИ, таR ії ДО сухот 
доведе не Сt\ке. провина, а процес ії з' ясу~заннл 1 встановлення. 
хочб~ вона призналася В1..дразу •• ~ Hl І уск.r.аднилпсь JІЮ.ЦСЬR1. вза-
8UОВ].ДНОСИНИ всях<ими":коденсами". Колись краще було: юи.нєн -
•голова з nлечей, невинен - честь тобl 1 повага. 

Та це не т1.льІ<и хол~сь бували так1 ШDИДІ<l суди~ Є ще 1 
'l'~nep тан1 СSлагословенп1 мз.сця ua. ae:r..ml, де судоправство про
вадиться а1 швидІ<lстю, таІС б!І vовити, '~:кур' ереького потІ:Ігу", 
ТlЛЬІСИ добра В1Д ТlСЇ ШВИДВОСТИ ЗОВСЗ.:М: не 'l'8K б,J.Г8ТО. •. .ffJcщo 
хочете, то роапов1м вам про один такиИ суд без всз.ляких ·юри
дичних 'l'ОІШОЩ].В 1 ЗБ ед ею~.а ЗllKOHll3 1 ПрQІ<JІЯТИХ І<ОДеІССlБ , .• 

Не думайте, що сnрава Dlдбувалась десь у хащах епюаторl
яльноі АфриRи, або в 1ншому забутому Богом, кутоЧRу ••• Hl, П].І 
Суди, що Dз.дбуваються ::11 mвидк1стю "кур'Єрського потлгу" - ~ 
в1дбувают:ьол там, де цих кур'єрських потяг1в - СКlЛЬІШ ви со~ 
61 хочете. І не т1льки nотяг1в, а И 1нmих, в иб.:.чте за слово , 
",цосягнень цив1лlзац1ї" 1 найкращих конституц].t1. 

:Коли л, аурз:ал:1ст З[!. фє.~.хо:м, їхав зю<ор.цон, то мушу прчз
в:атисл, н1лк нє мз.г я кинути дуv.І<у про всяку р1мантику, що ]. 
в наш1 .цн1 nолонить нашу уяву. 

Зз.йшовmи, от:...:є, на суходз.л з 11 0Л1МП1Ї 11 , nароплаво. на 
4о.ооо тон, з басеttна:ми до nлавання,.. тен1сними r<ортами 1 
СІ<ульптурними оздобами Б театра~ьн1и за.л1, що БМ2щуБала 1ооо 
ГЛЯ.Ц8Ч:LВ - 1 nроЇХ6DШИ 31 ШВИДІ<lСТЮ 12о RlЛOMЄTplB НО ГОДИну 
І<lЛЬІСо:ма зал1зницями - я опинився на територ1ї, що мu.є пое
тичну 1 рочантпчпу назву "ЕJr:ь-nасо-мато-гросо". 

Моім завдаю;я:м було о:::шайомитись з рlльництFІом па :u:].сце
DП фо.р:М8Х 1 ЩОб ПO'l'lH DИСl31ТЛИТИ JX В 7]pH8Jll 1 ЩО К0"4Н.Н,ЦИр~·
J38D мене в цю дорогу. 

Ви r'рунтоr:но по:мяляєтесь, янщо гадаєте, що там їз,цлт:ь 
лише з1 ШDИДІС].СТD 12-о RlЛ()r·H)TJ'lD на годИН"'Jf •. Hl. Там 1нколlІ· 
доводиться іадити 1 по 5-6 ·н1лсщетр1в нем:о:аtJІйв ими xypгoнEJ.Jlti , 
не:мо::::.ли:nими пшяхами, в !·~ємомиnих обставинах ••• Hti таки~ х:,rр
гона:х: у нас давно вх~ молоко no !.ІІlСтах не розгезять. При цьо
JLу, зважте, такою глухоманню, такими тру~~обами ]. тахими ШJIJIX...'\
!lИ, ЯІ<l значно менше нагад3rють спрr-'ІТЗ.......гtl дороги, н1~ сrародзвr:1 

ршл:смс1 еІСзерцlцlі ~ Є там, sв.,.їчаИна р~ тr, 1 чудоn1 гу,цроноnа:н::.. 
жосе, де машини pymr:mтocя: по 5-6 1 1о нору.ч, але це не в тих 
:м1сцевостях, :Куди 1іене чортт·т затягли о 

П1,ц час моїх по.цоро4е11 s фарми на ф.'lрму та:ю.Jми, з ва.:вюго 
дозволу, uяха:ми, Б1.Ц стовnе до стоnпо.~ че. нt~чх }~c:nra буJІо з 
труДОМ Денеде рОЗlбраТИ НВ.ПlD CTGJ'Tl шш:ц·•и 3 HflЗlЧ.LMИ DИС 1 ·JI:!(lD 
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1 хуторцз.~" нез~ичними для. євроnейського Dyxs, шй ва.рабаи, мелвн
хозаtlно хруснувии иа бу-грl - беsнад~Ино зламавоJJ. Мен1 дов f'.лося за
JІІ~mити ttoro ре.во:м: s в1з:юІкои 1 nочалаnати n1xтypoJD ~о нвИ.СSJІиnого 
виселІ<у, що звався "дз.ла Твої Госnоди". Б~ Dl!! роз'1'е.m9вани~, не 

дивлячись на 'le, що був наttбли:nиtt - на .Вlдста.вl 25 ICl.ПO!.>.&Tpl:e 
в1д м1сцл кові авар1і. 

JI НЄВИІї.:ОВ!ІО Зр8ДlВ, JСО.П.И р::птом На ДОрОЗ:&. 8' JIBИBC.S ЯJСИtЇС:Ь ТИЦ. 
з nш<ою, таR рвсl!о обсипано~> при.rца.Rами, що, І<ОJІИ ви .цивилис:ь на неі, 
то ме.ли: вра~ення, що лсною, нем1сячною НlЧЧD- .циви"rесь на ·зоряне 

небо. Тиn їхав верхи 1 в1в на nовод1 другу, ао:ес1м непога.ну,Rояяч
иу. Л :еир1mив, що в1н доз11оnить ме:н1 <"иористуDатL-Іс:ь з неї, бо їхав 
у потгlб:tІОJ·-7 l меr--::1 наnрякху. Але Bl н в1дразу з~Би.в, що людина 
.в1н д:а.лова, часу ме.є обJ. .. tв.JІЬ, щоб n.пут::;.тись в усяІ<ими п1до::зр1лимп 
драбу·га.ми ~ Ал.е за. n1дходящу ц~ну, :м:о:,:тив о, м1г би D1дnтупи!'л :м:ен1 
кенячау ••• 

За ІСlлька XD"iJIИH тиn сто.n влacrtl'Ueov. деяІСої J<1JІ:ьности ноїх гро-
ше~, а я пmалипи. · 

Dpi~щa:t<yвa•rиtt. блис~еаБи:чно знmс з :моїх очеИ, аввернув:mи :к-.rднсь 
у 611<, а я, надзвичайно задоnолени:М, що так обернулася вся ця lдl
о~ська 1C'l'Oplл - їхав у наrчmмІ<у в неелнв. 

Се.че D 'l'Y х:в илю!Jr, :коли я Б иїхав • 'l'a:rt би мовити, "на. тра.!І ере" 
НеDеJІИЧІ<ОГО JilCOЧKY 1 ЛІСОГО узЛlССJІН Йm:Jia дорога, 1·з НЬОГО DНЇ.ХаЛіІ 
штух :z.s десять яІшхось мо.11одц1в, самого Dlдвертого бандитсь:кого ви
гляду, Один 1в них, бородатиМ вдороnило, настаБиюти на мене здоро
венного обрl За - ХрИІП<ИН ГОJІОСОМ З<'PЄDlD: 

... Pyltи вгору, бо 'l'ебє~. n1дразу до святого Петра в ГОQf.Рину Бlд
правлю І •• 

J\~eнl не залишилось н1 що :а.нmе, лtс n1 дня ти руtси. ,П.ва. lН:JIIl моі 
сn1.врозноn:ниюх Dl~paзy 1~ nочалп вю~агат:rr, щоб я оnуоти:D їх :Ениз, 1 
вони llnpa.vнo зв'я::Jали їх мен1 за спиною. 

- Чого, власне, Dам Бlд :ме:-Іе треба? Що Di-t хочете з1 мною ро
бити? .. ПОЦlІ<f1.БИВСЛ В:. Треба СІ<ІЗ.ЗВ'l'И 1 ЩО Я П'1т_rу1З8Б себе nорlБНЮDЧИ 
СПОІСlііНО, бо МОЯ ГO-~lBRa, ОСОбЛИВ О ПlСЛЯ ТОРО, ЯІ< Я nр;rдбап ROHЯRy, 
не ду~.;.е в1дтлгалu. мен1 ю~mенm. 

Я1ш:Ись висо:киtl на ~:?lCT, з рубцем на :нс:ю щоку_, DlдnoBlB t 
.. Пlдвести ДО n:r.дxoj_~oї деревини. l ПlДТ.ЯГТИ не. нотузЦ1 r •• 
... Тут є досить ш.дхо:J:их дере:в J.. - Rипув баге.тозначно .яниfІ!сь 

малиН, а nикою, що вагадупала тхора. · 
.. Ми приставимо Иого до MlQta І /Мабуть Dl:н r~8D :на упаs:а. висе

.по~ "Д1ла ТвоJ. Госnоди"/. Поїхали. Не треба прю.rуmуБа.'l'И д~еУІ·l'·.пнена 
дов~о чеRат~! - сказап трет1й. 

- Але врешт1, що :llt .я зроблю?,. - nоц:а.к:шшзс.я я дорогою. 
- Що? Втл пр1щ6али: :КБі:1ТІСа. на :nието.ву "Дов1чне ратзюгrн" - с~еа_ 

за.D .:x:rrocь з них. НІ<що маєте бажання. передати щ-·сь вашин родlїЧ'Ю{, то 
снаnть. Ми перешлемо все, 1 гроm1 1 1:нmе. Чин-чином, t·fИ пе злодю
ги о І<рl:М ТОГО :r.LO~~PMO HBDl Т:Ь ПGредатn. ЗС1ПИСRУ 11 Б ЯКlЙ БИСDlТJІИМО 
сnраву· тnR_, що Fli вгияули випадково ••• п.-~в1що збуд:qІJатr" почу'!'ТЛ 
людеrr ••• Прав,л/t, хлоn' ята? •• 

- Але щш1що вт-r хочето мене вбити? ... І!ЖР. починаючи неnоІ<оїтись
заm·tтав я. 

- Ми заn~дп ро.бим.о та:к · 1.::3 крад1m-ІИІ<ами І 
... Але, аар<..·.ди Господа f •• В: не :кродl~RИІ<! •• Н: тчого не вкрав! 

м:а:Мже заRричав я. · 
- Bh їдете Rрвдrною коннноюj а цього доситьr •• 
На цьому роз~·,ов:.,_ УJЗ~рюнлась. Ми nпзидко nоїхu.ли 1 · неяабарои о

nиншш:сь серед розRи,Т(а:Ш-іХ у бє~зладд:t дерев~ я:них дnм:а.в. r.ерсд них 
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великий будиноІС, без сумта~у-пноR. Мої :конвоіри sии.пи страmеииий 
галас 1 свист 1 вевдовз1 на невеличкий rанак вискпав натовт люде~ 

Серед них особлива була· постать висоного ст~оrо в сивимд~ 
вги:м: волосснк ~ таRОЮ : бородою.· Bcl. звали ttoro комав:.цирог 1 r Вlд-
ношенн.1. до нього виявляли повагу. · 

Чин командира не справив на мене жадного враження. Я внав,що 
'J!YT С'l'lЛЬКИ Ж "ком&Н.ЦИрlВ" 1 СІ<lЛЬІСИ· В КИта! 91 КаП1Т8.НlВ" 1 . Цебто :мв
й~е други~ зустр1чвиІ чолов1чоІ статт1 буваu Rокандиром. Проте е
нергlйне й розумне його обличчя мен1 подобалося. 

- Шхода, шкода! •• - промовив в1н, коли вислухав пояснення. 
- Ми зловили цього зволочугу в трьах милях ав1дци, - оказав 

хлопець з ·обличчям, що нагадувало морду тхора. 
- O'l' mтYRa! - вигукнув командир. Мабуть це ск1ливий парубои!. 

Петя, п1днеси йому для нерв1в CRJIHВRY zгучRи, а хен1 дайте нову 
мотузну. 

Мен1 .дали СR11ЯНІ<У н:коІсь отрути • .Я випив і і Blдpa.sy 1 вз.ддих 
:мен1 забило. Тимчасом один з ХЗІопцl.в, nрив' н.зав мотузку .цо товстd. 
г1лки великого дерева, 1 не дивлячись на "жгучку", ~ров зупинилась 
в :мене в жилах • 

- Нев:е ви хоqете вбити людину иа.в1т~ ие вислухавmи·іі? •• -
nромимрив л, в1дчуваючи, що нsих· :мен1 погано Пl.ДІ<оряв.ться. 

У цю хвилину вийшла людина, в яко1 був nоламаний нз.с. Здаєт~ 
ся: його називали "Поламаний Єr'ор". В1в мелянхо.п1йно спnюну» ~ СІС8-
зав: · 

" Сл1дства не було, командире! 
К1лька хлопц1:в подивились на нь·ого,· роsзявивп ро'l'и 1. разок 

випустили звУJС" cxoult иа ttrи-Ги", н16и Поламаниtf Єrор сказ~ ~ь 
незвичайно cu1mнe. · 

· - На 61са сл1дство! - евазав командир. 
Людчна з мордою тхора о61явалась: 
-Так, на б1са! Його сп1ймали з RонлиоюІ •• 
-За •Законом сл1дство мав бути! -·заnеречив Поламакий Єrор • 

hоли є закон, то треба його виконувати. 
-·хай з1. сл1.дствами плутаються по т1:>й бlR меz1. t - об1звався 

"тхl.р 11 • У нас, хвалити Бога, живуть поряди1 люди без CJil.ЦC'l'B 1 ва
RОНl.Б, Сnрава виглядає nросто: оце:ноня:ка Мансима Осини, це зло
дюга, а оце мотузка.! , • Що 'J7T npocт1.m.e?. • · · 

- Можr воно 1 просте ~ пробубон1в Єrор, - але у вас в закон 
1. треба цей яахон виконувати. 

При цьому Єrор вв1чливо вRлоиився командиров1. 
. -·здається, ти правий, хлопче. Зробимо ст..дство - вир1пв ~ 
мандир. - .Я проте спод1веюся, що цей паруб1.йко не схоче затяга~и 
сnрави 1 Q,Цраау в1.д щирого серци nризнається. Тод1 1 'l'И,.Єrоре, за-
ткнешся Bl СВОЇМ lСЛЯТИМ ЗаІ<ОНОМ·. . . ' 

- Певна· р:І.ч - Blдuoli1ИB той" . але :м:ен1 здається, що в1н не 
. признається t •• 

... Н не винен! · - сІ<азав .а. - Я нуnив 'цього коня, •• Я не внав, 
що в~н є крадениr ••• я ... 

... Гett ви, там ... еагорлав :командир. Киньте во~туsитися 1з мо
туsІСОD ~ йд1.ть сюди. Тут 1де сл1.дство. 

4 Нав1що це?- о61авалося невдоволена R1.ЛЬRа голос1в. 
- На те, щоб вm<опува.ти зВІ<он 1. nоруч :з тим зробити насолоду 

нашому aaROHНИROBl. . 
Натовп s:J.~шовся в Rоло ·1. голова с1в напроти мене на попаман~ 

'!CJ' СТ1.ЛІІД1 • 
.. Починай ти, Ма.всимеt Це твоя: конина? 
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- ХаИ мене наsвуть наt1оста.нн1mим брехуном, І<оли я ci<a::ty ю. І ·- вис
туnаючи наnере,ц D1.дnов1ла. людина, с:кор1mе nод1.бна до мо:крої І<урr<и. 

- '.ГаR t •• rrenep вам Вl.ДОМО' ЩО цього джентлмена СП]. Ммано нr.;. 1СС>
Н1 -Ма:кси:ма ОсИRИ, Нема сумн1в1.:в? Тому, що сумн1в1в не було, .:f:OEc.n
;~и:r ввернувся ··до нене: .. Хто ви: 1 SBlДIClJIЬ 1 як ·nотраnил1:1. ,11;0 вас cr 
Ц.В: І(ОНЯІ<а? . . 

... :.·іо~ ~м" я В1тя: - в1дпов1.r1 я, nере:кручуючи своє 1:м:' я на туте
mн1.И вв1.рець. Я, нлащrе, у:країнець, ·але· :W.!IBY 1 nрацЮю в Н1.меччин1, 
в М:юнхен1.. Профес1я моя .. журнал1.ст, Я: ••• 

.. Прошу· еавважити,. що в1.д ·вас н1хто пс втп.ш.гає, щоб ви I<oмnpcr 
м1.тували себе, сnовl.щІ~ ючи про с~ бе в сн:к1. nаскудстІJа! - nерсбив ме
н1 до:мандир. - Облиште·ваmу профес1ю. 

- н. всього к1л:ька дн1.в, НІ~ приїхав ,цо JJнmoї І<раїни 1з завдан
ням написати в 2іtУРНаЛ?- про·с1льс:ьно-~осподарсь1<1 роботи у вас ••• 

-·Ясно, що .шnигун! . - аро(5и:J хтось :rn равне резюме . 
... • • • Сьогодrn ранІ< ом, по дороз1 сюдИ, м1й тарантас зламався 1 

н тmов·n1.mни. Прибливно.зо. годину я зустрlв наmr;-б1лого, :ІJ.nlв
чор:ного •• , 

·- АгаJ - завважив :ко·маnдир • ноно:кра,4а? 
- Я: тут недавно •• Я: до:кладно р ··впов1.в, я:к D ее це сталося. 
-Гм ••• ; розваwrи:;:;о гм::и:кнуn ~~~н·єшдир ... Може хто хоче пl.д.•-

тримати обвинувачення? ' . 
- Все це· т1.ль:ки слова- вист:rп·ип одиц, nеред тrп! пашуШукавшись 

1.з товаJИшами •. А де ~'t. до:каsи?. . ;.1ого захоnили на :краден1:!·l :коняц1 1. 
ми завади не витрачаючи часу на в~Иn~ ба,.лачки, розnрг.nлллися s та
кими моходинами. Це розумно, а. ноли :занон супєречить здоро:по;~у ро
зу.моD::L ... m.д три чорти таю1tl за:кон! •• 

Інщ~ хором n1дтри~али nромоnцл. 
- Хто хоче ~ути за .о-tІорnпця? · 
- .Я:t - сказав ПоJІа:ман,ий Єтор. Мен1 треба nоставчти nu.p~ питавь 

Коли у тебе вІ<радено нон.а:І<у, MaRcvtмe? 
Я: чу:n ЇЇ ГОЛОС пс:рс,ц CBl.~l'f::t.HHЛM, Тод~, :мабуть, ЇЇ :1. SB1D цей 

І<J!Ят ий .ев ол очуга • _ . 
Teri:eep - звернувся: Є:Гор де }.fене - де: ви б~тли сьогодн1. nрап-

Ц::L? •• ' 
- ~иmл1ть :когось до nи.Сел:ка ''Парн Канаду'', xatt nров1.рить, ви-. 

гyRH:J'D Я .. J?Ла.СПИ::К ГОТGЛІ'J СТВЄ:рДИТЬ Dа:м, ·ЩО Я НОЧУ'ВВ.D "':f Н:ЬОГО 1. • , 
. Ст оп! Стр:шзаИ, хлоnче! •.• Це n~e занадто. На nереїзд туди И 

назо.д треба 1 о годх-п-r. Ми не мажєно '!Іа:к затягати 1. нa11f:зa:кo::::;::rlme nра-
вос-у-ддя. Справу з'ясовано, XJLOП' пта І · 

- Тод1 наrащо ~-- судити Н( яо" :коли. не дР.єте ·мен1 м:о~ипости 
здобути донави моєї неDпн.:. ости? 

Командир рухом ру:ки зуnинигУсне 1 даn сло1:1о Єr'opoiJ::L~· 
- Є у пас рахуноЕ з готелк;'? ЯRl.СЬ папери, або листи? .. 
Н з захоnленням зг.адаn, що мен:1 перед n1д' їздо:r: перt=далu І<l.JІЬ

ив. лист~в. Ру:кауи, що дри:rтли, я д1.сто.n їх 1. а полегm.е! .. r::!ям: побачиn, 
що на nих стоїть nomтonпtt штемnел'Ь. Єr'ор :з~яп їх 1 вcl.N: nоназtш, 

- Менl. не треба гоnоритJ1_, що DlH не •чг у:красти :коняRу ПlSEl
me ч,етDертої години то. nоп~рнутись до "Парку Канади!' о сьон1й. :Вам 
Dlдо~ло, що nошта при бува~. QЮН:) н · цett час, ~ зноn nриїхатR до нас. 

, - Гаразд! - СІ<аsав ~омандир.~- Rолп я:ки~нєбудь балда щ~ не 
зрозум1в ·цього, нexafil -nоDl,і\ОМИ-ть мене •.• .Н ttn1ry прочищу .моаоR .Зро
зумlло? •• Н IHtplШИD тан: Цей шr~ait:l Б~інен ІІ тшrу, що їха1; І<раденою 
:коняною :1.' за це п::tе його м:o:rmct nоv~сити, але що ~l.н її не·нравlй:J
го CJil.,Ц виnрандати. КуІ<лн,, тягни сюди сп ою· чортову отруту. :Вtt !lOite
тe :їсти й nити .без:коmтоnно. · Ра:М:кш~. заnлатИть за все - продот::..упав 
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.. : -~ ~:· с_: '(:-::.~ .. : .. "- ~:~--' ;~~;~ :. :··г- ·"' . . .. -..... ·:: ~--.' ' ' : .. 
D1.H, 6Вер!І.'аtЧИС1, ·ДО ·меН,~:~ :. . ·: ... :: · · ·.··.' :-: ' . " . 

- Тав,· ~а:кt ..; оназав ··,ПоJЖаманИй- Erop ~·· О~н.Вче л ,чех~~ю зз.д Вас 
дещо 61.льше, командире~ i.thi перешкодшш:· МоуУ· 1хати в справе.х.F.оttл-
1Ш тепе·р у·ньоІ'о немаs. Мен:~.· вдавалося,· щ~ ·:ви еапроnоІГJ3Те 11oL')"' 
ово:ю паnу .. Хтось, ·наприюtа.д, я, к1г· би провадити ttoгo до ю.стп. 
1. nрпставптrі ІІазад. коняку. ' - · 

- То я дам йому аво:ю· "Ластlвку'-'1 - nогодивоя ·RO:~.ш:r;~I!p, Bonr. 
дослть пепого.на для. цього·, Чорт бери1 !дьте! - · 

Мен1. розв'язалr=. ноги, дали Істи, пи'!п-1! нв.в1.ть хурптn. Зсе 
GQ.IC1.R'ЧИJIOCЛ ДОбре t1 усі· BИЛBJIЯJil'l ДО ·мене CJИM:tiST].IO • KOЛll Xl DZЇЗ
ДII.ttil,·· вс:1. т:цснулn :мен1 руну й тепло nрощались· з3. мноІ>. 
• ·. :-lf~r :пo!xa..ttii. Erop :роз сердз:се1tо моnчав ,. в.J!е ·мов. c.ep:::J;e 11щерть 
вnпо~~ю1нз.ла в.цаЧнl.с'1'ь -до ц1аї J.tюДпюJІ 11 я -все uакага.вся ~е.:Ееетn 
ровмову. Та даре:мао, ·Er'op ynep'li.O мов~ав, глnбоно зюr..:.:ICJII~JJ!!t:.tcь. 

· ·. · · П1.д' ~а.вDЦІ. до nиоелt<у ,_ я з:J.о:коч~ш з Jlдла, а Er'o:p вxonnJ псr 
'"Dl.д · м~вї ~ІJстрснс.rо1- '!Лa·c~:l.BRii" й. ~рав' яиав до поводу сnогс Дра-
_- бnнястого. . ·· ·· ·. · · · . 

. -:- _ПослухаИте мов'!· порадіН. ~ ск~~О.Б D:J.н•.- Снорекь~о дo!St:pai'!
,._ тео.Ь\і(о сто.нц~! · ~ пержим ·потягом !д~е ;rеть ; .. flr~.м'·-.птаИте, що no
Щ!JIIOI такого rо.тупну-:..-~'ре.rілях:ться доо_:m~-р ч.аот'О •. ~ен1. було б !!1.Н
:ково, .КOJill ~ ПОВlСШІИ ~h!(y Неl:Пнnу, :ipyOTO.JI!.IГJ JІЮДИну, Яlt ЩІf 

Я не уявлЯв соб1 ,:· що ·мо-~е .ме1з:'1 з·но::з ~.н.\~роПуnат u; . нол-r.' - ~уд 
мене шпrравде.D., о.ле я I3lte · в:е розnптузJаІJ т.З.:л)І<.й стІІХrі' ·CF.~so.D r· · 

- Я: щцро вам пдячниИ. --~·~etre і~дnепно за~у.дnп;п· 6,· .кол!: б ~-re :.:: 
3. не name вперrrе переконаю-:.Іі, r.h)ь ною певuЕНl.~.І!'Ь. Л т1..лью: !te ро
зую.:к: б_лuгородної nричини .:віl'mог.о oni'l'oгo пере'!(от~н::rіі, · 

• 1lo/'f ЕІ'ор D!H~yxнyt кО'р·о'т:Ким ~.орл'оnші CYl~C'M 11 цове::р::-:уD!r:іІ КО" 
пей". юІнуD :м:ен1 ,черея плече: ... · · · 

'· ·- Во -1І Ct!ll! ·-y(I<}:if!.Ji-,ЦID КОlІЯІ<У _1' тctrep ЗDеду ще tl "Jl::CTj.Т.:R"j""! 
В3.Н опереЗав- хоняну 1ш.гаем 1. ч:Курнув. В: -n, зDa:i!!!nrш,. :л. о ь ~:. 

прппишуть мen:L ще ! ,I<p~Дl.:LCI<Y '1.Дri.6тlDRI.I 11 І. DИp:J.ПU!l>". не Г~Ю'Іtl:с:ь.~..:.
~1! еа його ·~о:радоm. я: прод:1. ст А.Dоя до 'Dагону в т~_П.і'І~t! ку'f, ·с ttолп 
Dnйman .з ІІьог.с, Пере6ра1Jся: ва пnponлa.D. 1. ща.сзІПnо· доїхаL · сю;1:r:·. 

- L..:ен~ хотlJІася:- CI<op~me nовернути D Tl · С'І a-?:t, !.-tf'JJil.- r~рз!:~~; де 
ПрllDООуддЯ не DlД6yDO.d'.rЬCЛ 13 TI);HOJD бЛI!CRaDliЧIIOIJ ШDИ,J;K:lCT~ • , • 

От ~ І<а~~ть, nз..сля ц.ього" ЩО суЧасне cy_дonpo.DC'l'DO з·:..:ta~'l'~ 
непоD еротне 1. _ пов~льно :в~дбуnавться. · · · -

.Н такu DOJil.:ю старе~ що вlдбувається ду';j,е, а ду·'іs.е D:L~сталс, •• 

ГАЛИНА СОРОКА 

С'КТАВИ ... 
Го.рмон:Lї n1.p:nщ rrer,I!aн1. тавштu!\~ 
Не дума.tі ровгз.дать по нниtt~· :мудрец~ в І 

• ЯІ< будеш· 'L'II 1.тu до t<ерега. ЕИотрИц:~., · 
YDn.Ш!O ІІрІ!СJІу'"..ІС1ЙОЬ ДО СП1.~у RОМИШlD·,. 

. Уnажне ІІрИслуха.йоь, до t'Ом<>ну д1·брови -
В. дуm. 'l'D O!~t·. D O,"J;i!O l шум- ]. СП1D Зl.J!JI:Ю'!:S ОН. 
В гnрмОН'-ЯХ DlpШlв, D nоез1ях чудоnпх 
О:ктаDп песело .М нестримано поллються. 
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Rров· Вl.,Цомого ~l.ІJче. Конвенту Боняра PoJIJiiiila, що В1.Е париз:ьRJ
черв:ь не. штур:м:. 6з.сжиn1ї, . за що проеваний іІею _Апостолом. Св-о.бо,ци, ~ 
пров t<apтesl.JtнЦ1.:в.;· послl,Цов:викз.в'. ДеRарта 1 яв:сенl.СТl.В, тече ь :и
.пах Чl.л:ьноГо репрезентанта фрапцузьІ<сї ,цухово6ти нamor-o часу -Ро-
мена PaJIJiJ!нa. · . : -. :·: · . · · 

. У пис:ьмевниRоЕl пробуДився; присnан:ий бз.ля домашнього вогни
ща· вра.f\ков ої родини Ролзшнз.:е, · радовий man фа.нВ.тикз.:в :рев ол1щз.ї ~ 
ле~ думRи вчених в Порт Рояля, що давно в~е·не ширяв за мехt зви
чайних 1нтересз.в zzровlнххз.Иного. нотаря:, · · 

Ще в nередгз.:мнав1·ял:ьнз. рони, в --св о є-му· тих ()му бурtундському 
u1.стечхов1 Кла.:u:е;з., в ЯІСоиу 29,сз.чня 186б.р. народився :м~йбутнl.Й 

· пис]!)мспнИІС, ~ рl.,Цно:му ·будинRввз. над. :u:лн13И:м :ка.нап:о:м,. Ро:ме:Е РолJШн 
пз.знав чар кузик.и Бетговена ft :vаг1чну силу ШеІ<спlрового r.лова. .•. 
Мален:ьі<и:И Ромен sабира.Бся ва. горище, де п1·д сІІІви:u: покривr...t.ло:м пилу 

. спочивала бз.блз.о'!'екв. йогq дlда,_ зручно. всідався в ста.ропи:ште крl
сло ~ розІСриввв n Ge.lerie ·ііе s · :remmes (fe Shakespea.re ", або за.чит)'
вався _ И6го короаз.Jн:і-Ьвими хроиз.І<аки, А згодом Б роІ<и наDчання в па
:раа:ькому JІlцeiJiyi: J:\еливог·о й сту,ц2.й в "Есо1~ Nc-nnale",Po:м:eн Poл
J.t.tlн ~ивча.є' 1.qтор1.)): /У raбplвJIH Моно/ и географз.ю, ЩО поланяють :Мо
Го ва· ціле жсиття. 3 ~за Райну nриходять Р1хард Ваr'вер 1 Jl щз Толс·
['ОЙ ••• т·одl $УО['рlча.Ют:ьСНперml ·друзз.. д•лн хоче, щоб це були Поль 
.К.Подехь, АнДре Сюаре, Шарл_ь Пеr'з., - JІDДИ" що помичуть- wраНЦl:Ю R> 
:.:ен своїм uяx.o:u· ••• У сту дєнтс:ьвз. рІ)І<И їх ·Єднав 'в елива любов до 
и.истецтва 1. ~е~те:ить стра:пща кни%І.'І<а. Толстого "Ta.R що ~ пам роби
ти?" 1/. Ще до ваІСlНЧення ·"Ecole Norшзlo" ·В 1888 р., Роллан фор
иулюв РВОЇ, nlд впливом Сn~аози _сфорА~Л:ЬОВа:Нl _:морально-ф1лософсь
Вl погляди в тра.хта.тз.: "Crerfo quiu. verum.". Да.n1 - два щас.лив1. ро
Іt-И в Іт-ал1.ї. Вдень nраххя і3 па.JІац:а. Фарнезе над докумє:rТ'l.,ами час1в 
Вlдродzення. а ввечор1- vуаиІ<а.,,:море музи:ки, 1 довг1: тri:t р\}:=мо
ви· в Ма.пьв1,цою -майзен~r • nодругою Darнepa,.. Герцена Ма.ццl.нl, Нl
цие, на Vз..а della Pol vori era, абQ в . їх пп1л:Ьноі зна.ttо:мої J1аури 
М1.ИТетт1, одної з освlчеtrз.mих :.!lНОІС тод1mлього Риму. 
· . · Дивуючись Іtого · '' ••• l.нтен:сивности 1нтересу до всього ге.рного 
й поесrичного" 2/. М. Маttзенбурr кр1nила РолJІЯн1в, за виразом Ст. 
Цва.ИІ'а., "1деалз.sм без певного 1 цee..tty" 3/-. ,характерн1.mою рисоD я
вого в та обставина, що ":мета в йому завЖдИ лише nриnодо:м:" 3/. 

- ВlдRJІИІ<аниІ до Париzа., щоб перебрати катедру з.стор1ї '~зиІ<и 
в "Ecole Norr.a.ale ~', а в 19о3 р, ·та1СОn ·в СорбоВІІJ., Р .PoJIJID.н приво
"ІИть з Iтa.Jil.l ие лише :t.~а.тер1яли до. своїх фахових праць "Історlя 
евроnеіtської опери перед ·ЛlJ.ЧІ~· ~ Скарл~іrтУ" ,: або "МузиІ<!! наmюr 

--------------~~---- / 1/ З· npиD о;цу НЄ'Ї .вkв' я.вадос:ь лисТуванна Р .Rоллана з Толотп:м/1887 /. 
2/ М.Мо.И_sенбурr· ••вечер -и.Ца.а.лй·стки" в рос.пе_р_.t! вид."АІ<аг,е:м:l.я". _-
8/S'Ii.~vІ,·.ie,: -1'lюmaiJ.i .F.юlland·' L1t.A.ns~a1t.l92:.>, 
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днз.и", а й ПJІRИИ ЦИІСJІЗ.В · др8J4, · nоро,ц1.tених но:е иv n'ере:иваЮІя:к . Ше кс пl
ра в :ви~еонанн~ ЕриестоРоссl. Тут нє. нього чет<ають с'!'удснтськl а
и,циторз.1 И 15-р1чве., uа.по :кому nом1~на:. праця в малопошигеnону :yp
aa.JI:L m.ner1 "Cm1ers de la quinzaine ", .це вnepne бачить св1т " ~н 
Нр1отоФ" 1 низка :LRІІІИХ роб1т ще HlІCoi.ty 11е ц1кавогь ПІісь:меШІи:ка. 

Лиже короткз. :аnояцз. пз.сля nовернении .цо · батьк1вщинч :t:>oJI.Л..tТ.na шr 
. лопит~ овз.тсьве ат.тл:, одним з nаризьвнх центр]. :в якого був д1и n~
оьиенииІСа»оr-о тест.в:, а.рхеоп:ога .Mз.meJrя Блеаля, aJie :швидно в1н nроща
Є'l'ЬСЯ 81 "C:Вl'l'O:U:11 1 рОДИНОЮ, 

JІиалооя ие:велике меuання на бульварз. Монпарнас" nаnlвзабари:
кадованз. книгаки •з.ина :в Лювсембурвький nарк, форте~я:н •.• 

Так лине чао ••• У 1916 р., в Ш:ваИцарlї, видається перша б1бл1-
огре.Оз..а Роиена РМJІАне.~ пера Зайnеп:я. n:LCJIJi ".Яр,мар.І<U. иа. ІІЛО.Щ:L.. - за. 
кордонок починають ЦlІ<авитиси ''!аном Крlстофом ', 1 вноротц1. зь. ньо
го. соро:васьо:ми.пз.тньому письменнnов1 каде.вться·nрем1я·Французької 
Авадек~і. РоJШІІ~ на пороа~ е:вропейсьноі слави ••• 

. Ахе вривається гураІ'ап 0'1'-рВJІенноl. зненависти м1z народами 1 
роз.цмухув поzар 1914 року. Грубим сохдатсьним чоботом пиття топче 
йоРа високз. 1де! братерства.евроnейсьних варод1в, друз:L й однодумц1 
залииают11 його д1к, nосmmають до. mв.нц1.в., до з бро1 •••. 

Рокев Роллан вростав в понурих днях n1сля боJІrочої пор~вхи Фра& 
Цl! в 1871 р. 1 разом з пОВl!rря:м вдихав ~!трах nер:-·д в1йною. У:!!е сnо
чат:ку (.о-п ров1в, n1сля наnисSrю-rя: своїх перІШХ драм /"Орсlно", "11.f
педоІСJІ' 1 :tн./, задумує "Трагед1ї в1ри" /Св.Л&>'і" 1894, "Аерт 1895 / 
:t "ІJ.•еа.тр рев олюц1ї" , D1н nочував ее бе, :еисловn:юJ;>чись сJІоваки Ля::иар
~1на "оnз.вгромадянинои. :во1х 7ІУШ, що дуl(ають" .• Тан б.п.ивьк1 ИoJq сло
ва одного з манз.фест1в Нац1онального Конве~тУ-1793 р.:. "Кохи ни аш
ЛІІ. nере:моzца:ми, то в д:ьо:му винн1 тирани. Народи· об1ймають один о.цно
І"о, соромляться свого довгого ~беsу:мс'!'ва 1 наsавz.ци гасять смоnосюп 
в~Ини". · · 

POJIJIJlH апехюв до народу, Сnо,ц1ваєтІІся.п1дняти маси до усв:::.,цон
лення своє1 Формо'!'ворчоі рол1. в 1стор::s.ї людства .... 

Л].тература U театр вида.ютьсл nись:меннико~з..:а:аймоrутн1mою збро
ею.в його боротьб~. В1н береться за творення народного театру І иа
нз.фест 19оо р. "Ів Theatre dц poцplt!'/, теаІJ.Іру, що nоt<аза:в бИ наро
.цов1 г·ьроїчне vинуле, розвит.оІ< великих ::s.дefl, що в1д1рвав би його В1,Ц 
буденних 1 м1лних.родинних "конфл1нт1в";. T~R народzувтьсл Ро.чла.н1з 
"Театр ревоJІюцз.і" - 1стор1я :ВеJІикої. Францу3:ьRоУ Револхщ1ї в:tд. пер
шого зриву народної бyJn "14.липня"" nерс.моги 1 разом з тии исрал:ь~ 
ної nоразки в "Дантонз.", до сnаду ре!3олюцз.йиоі хвил1 в "Робесп~ єр1", 
"Тр~юУ.фов1 рояу:му" М ~"Вовках.", 

Завдяки незвичности nобудови n' вс: розра.хую<овз. на ytnlx, влас
не з. де!, - бо персона%1 бу.ли лиже їх руnорами, nереобтя:r:енню uесов .,.. 
ми сцена:ми 1 а мо~е И завдяни ce.м1tt· nриродl ва;rуму, намаганню 1 л t-
c т р у в а т и · тоястовСЬІ<1 nогляд-и на ~еатральне :uистецтІ!О:. драми 
Роллnна нористувалися: лиш~ незначним усn1хом глядача :J. б:ш ьmе читае. 
лись" . HR 1 їх до nевно]. :м1ри прототиn ."Ф1лрсоф1чн1. драuи" Е .Ренана. 

РозчароваюІіt наслз.дка!..,.И анаJ!lВИ m~poRиx. народних рух1в 1 їх 
проводирлми, Роллан ~ає· героїзму в стра:.цанн1 вибраних~ Uиme ~т
твписи страдникз.в, героїв, що "були. :Qелинl св.ої~.rс серцем". його ви-
61р паАає на мистця серед и.истц1.в 1 героя серед героїв - Бетговена 
/19o3f, лхщину" дев1зом. яко1 були три np~JI<pacн1 ·слова: 'Duro~ tei"!.en 
Freu~ е ,.(Через стражrданнн рад1стьl, д~л1 М1незхь Jш.дzело /19о5/ " 
якого единою рад1стю була Мого мелянхол1я, · 1 Л:ьва Толстого /1911 І , 
що 'l'dR JТІ:иро Бlддався вигаданим ·со~ою мукам. · · 

3 1897 р. nочинаеться: П1 Я'l'надцятил1тня nраця над "мно:м: I<p:Lc-
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~офок", ~йорои, •о став ~16Х1вю для ц1nих поаоа1вь rуман1ст1D,що 
ваевали своею ба~ьв1в~ною - Европу 1 иастtnьио» виагою дхя ти
оя~в беа1кеииих ~деах1ст1в, ~о рвались собою оф1руиати висон1й 
ке!І11, що paeOJt s :Кр1е~офок nрагнупи "JI!.и'l'TJІ m.а:в:ата 1 все z його . 
JІЮбИ!t'И" • . · · , 

Присвячений "в1льним .цуmам вс1.х на..род1в, ~о o~pazдaiO'J!~, бо
РJІ!t'~оя 1 JlYCB!'Ь перемогти••, роман, nочатий у Швaltttap11 1 писаний 
частково в Цюр1ху, ПариZl, Італ1і И Англ11, кпиче до героізиу в 
боро!І!ьбl ва внутр1шню свободу особистооти, еожрека и митцв.Це о
сновний вм1ст твору, сnовненого прозорих симвох1в, твору, що за
микав хохо визначн1мих дос~веаь Французько! Хl!'ера~и вlд"Люд
сь:коі комед1ї" Бахьза:ка до "Сучасної lCT07?ll" А.Франса. 

Р1зк1й :критиц1 мистецтва, а до nевно1 м1ри й соц1яnьних Bl~ 
носив в цих ~раїнах, ц1лого с:кладу життя, проти~тавлюється СDята 
для Ролл· на l,ЦеІІ ~ратерства народ1в, в1ра в :щас.ии:в е qn1льнє :м:аИ
~утнє нашого :кон~иненту. Дружба Кр1стофа в Охlв'є 1· Гра~~вю , 

що вв1брма в себе 1еращ1 риси 1тал1йсьвоttо НЕ\Цlонального ~ 
рантеру й :культури, СІІмвол1зув заnов1,пр.ну вдн1ст:ь трьох ве.пиRих 
нац1И серця sax. Е:вроnи. Мов nередчуваючи zахний 1914 р1:к,Роллан 
звертається до дf.YSlB 1 до ворог1.в в одн1й з книг "~не. КрlстофаU 
n.н·. "Новий день' 81 словами: "Не див.пячись не. брехн1 И внен:ави
с~1, ми не повинн1 роз'єднатись"~ 

В той час св1тог.nяд Ролmна, зо:кре:ма Мого nациф1стичне нас
тавлення, буD ц1л:ком вироблений, В1йна лише укр1nила його в його 
Blp~, В CTpaxODl за ДОЛЮ ЛЮДСЬRОЇ RУJІЬТури. 

·Безnеречно, що РолШІн разом з В.Гюrо м1г би сназати: "Hl я:к 
nоет, н1 .. я:к громадянин Франц1ї я не хочу втратити rpyuт m.д но
гами" 11~ але разом в тим длЯ Ролпяна Франц1я не була синон1мом 
людстDа чи цив1л1зац1і". В1н швидше зрозу:м1в би слова В.Гюrо в 
.лист1 до одного s1 своїх 1тал1Ис:ьпих видавц1в: "Чим старшим я· 
стаю, тим б1.льm сnрощуюсь 1 nеретворnюсь на nатр1ота людства". 

В жо:втн1 1912 р. nоявилося за:к1нчення "Жана Крlстофа". Кри
тnчнl завuаги преси про буц1м то невироrtлен1сть стилю, м1сцями 
надто nубл1цистичну :м:ан1ру й зайвий nатос лише п1д:креслили зна
чимlсть, силу nере:конанн:я велmсого :1.деал1ста 1 t!foгo визначн1mого 
роману. 

Л1то 1913 р. Роллєн nроводить у Швайцар1ї, щоб, по за:кlнчен
m. 6агатол1тньо:l nрац1, в1дпочити fІаД лег:ко nиса:ною :книгою про 
бурr'ундсь:кого мистця Кола Брюньона. 

Св1.това Вlйна в1др1зала PoЛJRHOБl шлях на 6атьн1вщину І І в 
ceprm1 1914 р. вз.н в1дnочиDав у Швайцарlі/1 а аRТИВН') nацифlстич
не наставлення автора "ЖІана Крl-стофа", що Dиклинало проти н:ього 
вливу знеиависти по обох бо:ках фронту, зробило його життя ЛR в 
"СЕЛЯНОму будИНRОDl" 1 J!R Це НОтуе DlH В СБ ОЇ:М ЩОДеЮ-!"ИJ<У, 

Але 1нmого сnрийняття Вlйни Роллr;ном не було. Глибоко·воро
жою здається: Иому J;Ум:ка Флобера, :в!~слов.пена n~.цчас прусько-авст· ... 
р~~ськоі Dlйни 1866 р.: "Ми є мистц1, а мистецтво- наша· бать: 
:к1вщина. Геть в тими" хто має з.нmу" •. НавnаІСи, в1н вважає, що :ми
стець Ее має права сторонитися, • до:ки в1н lКО:ке доnо~·огти 1нши:м, -
Письменник береться до nрац1. Старається об'єднати в один анти
мlлlтаристичний фронт ч1льних nре,цставни:к1в духоn о стіП· еnроnеРі
ських rrapoдl.D. У:е n серnн1 1914 р, 111н зrJО~ться з листом до r. Гауnтмана, в якому xa.pO.l\Te:fJJ..l~yt; Dl~'ЦV' ЯR наСЛlДО:К глуnоти 1 
немочз. народlв, :1. заnитує його ·пра tloгo lJJ"ШQ'. Та:к1 ж nишуть-

~---~~-------~-~-
1/ V~dugo: ve ma vie~ 
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ся JІИС~И Е .BЄJ'Г~PROJ1~j ··noeтon1 ")tнл И CBl'Nta• · 
"В~Ина в ВlйНаІ- В1ДПОВ1Д8$'П1.ИеЦЬ : " ••• &8 XOir ~К СпраDед~ 

JІИDИУ1 60 ПaJiaD :Вl.,Ц cryJCf 1 ГНlБ:f• • • Я C'!'OJ) НЄ ОСt'ОрОП ПОJІ1Уl"Я,- 88.
І<И.ЦаВ PoJIJЩHOБl беяьг1вць, -а серед :.:ару,. 'lepmr., 1 mmЧJ ••• " 

Одинока мошtив1сть це ct~ST'1'1,· ·в я:к:ах Ро.пмн :au•e народи захи
щати не лише onoi •ордони, ane тnвоs CDll ровум; др,увоза~ в ·~ие~
ськlй гаве'1'1." 11 зз.бран~ nO'l'lMB овре:мих.RRУІN>.х. 

Неперемоmий оптим1.С'1', сnо:внениі! D3..ри n JII)дcьиutt ровук" гиибоао 
перевонаниК, іо Б JJ].Иг~1. . нема в перемоицlD, а в .пи же nеремоzен1., Роаяаи 
знову /191"9 ~· 3:вертається до 1нтел1rенц1.і ов1.ту а "Мюuфес'lок про 
сnободУ духа 1 юстуnав до орган1sованоі Анрl Барб.,сом lnтерваuовмь
ної груnи' nисьменни:в:1в "Клярте", щоб D 1923 ·рощ пор~·ати з ве.,. ио .. и 
no:a:a· визнав n. р в. D о н а с и л л я аа т1саки народу,~, Toro на
роду, до лхого ~1н апелюnав в своаму "Театр1 ·ревохю•1.1, •• " 

B1lt:н1 z присвячує DlH 1 cDoi ноn1 твори: ~а'lиричцу п•есу "JІ~tпю .. 
лз." ~ дещо сентьентвльнr, И повну JІІОДJп~ости no~l.P~Ь." n• ер 1 Jlюc " 1 
аDтоб1.ограф1чниІ ро:ман 'Клерамбо". . · · 

В 2о-их же :gotce.x Pon.naн nише CDlй оста.нп~Іt чотирпто!ІОІ"Ий рохаи 
''Зачароnана lJYШ.a • Ц~ боротьба. JІюдини, на цеU раз z:1mcи,. духоDоі се
стри ~на Крlс~офа., за сnою овобо~ nроти пануючоі мора~з.,проти без-
глуздя :В1.ЙНИ і . 

Вприяав ~ут таво: фатаnьне дхя Ролхпн~ nитання про peDOJIJ)ЦlD , 
І<онкретнlше - реuол:юц1.ю росlйСЬІ<У. · · · 

Сnрав:сн1й пащадов zировдист1.D • РоJШ&н,вlтае, а· иа.в1~ь з~І.ХР.-.&1 
такий приnЕtбниИ 1 ро~.·ант·ичІmіt здалева nерербурв.ьІ<иtf lJ.оnтень. Ве хи•е 
героі "'Зачароnаноі дуml",Анетт 1 11 родина, але й сам nисьие1mп 
став в ряди оборовЦlD черв оно! Рос1.1 ~ пише nросовsтсьtсу ИНИІ'J. ".На ва
хист нового сnз.ту" 1 вз.дв1дує СоnетськиИ Союs - 1. І! про!'пє~С!'Ь Ан
дре Jд доn з. чи Панаїтоn1 І стра'1'1 - поDертае'І'ЬСJІ в гостей очароюаииt1 
усмз.:;.:а.ми "єдиної пролетарсьиоі храїни". 

Потр1бний був 1939 р1.н. 
flo'!pl бниі:і .був р1:к Прибаnтики й Ф1.НJІІІІІ.Ц1.1, •об захп'!'о.~и ~ого JtO

Dlp" я,. І цеИ рз.к отDориn оч1 11Р.Хиаому І непере:м:оZІrому 1Дe8J[lC!'001. 

' . 
ЗОЯ НЕРИДАЙ 

У КОЖНУ ТИD ВІЧ • • • 
Вам З неба СОНЦЯ СП1В у'Се ІІСМlХВ.!ИО!J 'бу.z;е~ 
І дальп1 береги ІІDи::атиr.rутr.сл в сн1, 
І н1 Пилат1в оу;~, н1 гр1111 І<ривu.В1!Й Ю.r,и -
Не спинить ·Ваших д1.n, нu.ро~ЖеНІІХ в ог111І 

Хоч ов1т вабуде все, та вас любов не иине~ 
Ота, що вас вr:ла f1 є~нала в бормьб1 •• , 
У І< о жну тиху Hl Ч - ДО !Ш С ,ЦУJо~І<юrи лину 
І Rnичу 1 молm: :кр~п1ться 1 люб1ть1 

- - -
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х~тераWfРИа кова творитьоя не в1дразу, а поступово разок з 
творениям иац11, бо й н~ц1я стає· На.ц;t.є.ю т1льни тод1, воли в она 
:аtе.Є 01\0D Власну JІ1Те.Ратурну МОВУ, J:i O,QHOBY Лlтера.тур:ної МОВИ 
~лгае sкиІсь д1я~ект. б~льш розвмненої в культурно-громадоL • 
к1:к в1.дношеиm. !rериторlі, П1днявmись до pQJtl оф1ц1йноі ~ cnl.лtr 
ної 1Іози, цеІf ,ц:а:ялект рlдІ<о залишається тахим СОJlим, яким був 
ран1ше, До нього потраnляють елементи з 1нmих д1ялект1в, 1. в1н 
чmtраз б1хьие усJ<ладнюється, ·зберlРаючЕ разом з· тим 1. св-ої nер
в~снз. риси. З другого боку, це:И обраний на л1тературну моDу дl
sпект ~ сак пос~упово наІ<идавться ЕС:Lй н~ц1.она.льн~~ ~ериторз.і, 
'l'Обто стає зе.rа.хьиим, не nереmІСо,цхаюч~, одна:к, 1св:увати :вс1.м 
lP~иu дз.ялек~ак •. Навпаки вс~ 1нmз. д1ялекти надалl. залишаються 
тим :кор1ннях, що через нього nроходять соки живлення ~ дальшо
го розвитку ~lтературної мови. Таким чином, вс1 lнml. дз.яле:кти 
ще х~цн1ие зв'язуються :м1:ж: собою через nосередн1.сть старшого 
свого обранця, що л1г в основу. л1тератур:ноі мови, -

~ак розвинулися за та.:кии nринциnом.мови: 1талз.йqька- з 
~оскаис~кого д1sлек~а Данте, Воккач1о, Петраржи та ~н.;англ~и~ 
сьва - з лои.цонсь:кого дlЯJІеІСта. 1 еснансьІ<а - з пас~ильського Дl
ялекта, французька - з д1ялекта Іл»-де-Фравса, н1мець:ка - з 
гор~ьо-нз.мецьІ<ого .цз.ялекта, росз.йська - з москоnсьІ<ого дз.я
~е:кта, українська - з nз.вденно-сх1дного д1sле:кта. ТаІ<у кар~ину 
виникнеивя лз.тературних мов моzна сnостер1гати в ус1 часи в у
с~ нарОД3.В 1 ЩО ~ЙШЛИ ПеЕНОГО СТуnЕЯ ЦИВlЛ1ЗаЦl.Ї. У Гре:Кl.В ~ 
ла о:в оя н койнен / сnз.JІьна мова/, що зв' л зана була з, дlязtекта:ми 
в.втичнии· з. ·1.он1ЧНИJ.~ при сnз.в1сн:уlНlНН1. и1сцевих д1ялект1:в. На
Вlт~ у .цавн1ЬІ ,Вави.і:r6н1і вчен1 встановлюють ная'Вnlсть oф:a.цlii'Rol 
хови з обласними д:Lллектами, 1/ 

В ~вope:mr:a. л1тературної моrн1 не обходилось 1 без сторотm:ь~ 
го вПJІеу я:коісь :а.ншої :мовної системи, старшої BlRou, якою бу
.118.1 на.пр~1ІСJІад, nатинсьІ<а :мова, що n1 д її вплив ом формувалась 1-
тал~Мсьна мова 1. н1мець1Са мова, мавши першим своім ос1дком са
ксонсьн~ канцеияр1і; а таІ<оz староболга~ська мова, що n1д її 
вІLJІивом форкувалась старорраїв:с'ь:ка л1терв;туРна мова 1 poci.I!f .. 
сь:ка nІ.~ературна мова. 2/ · 

Розвиваються .п1тературн1 мови· за пеnпими внутр1mн1:ми зако-. 
ие.ки~ Ту!r повинна бути:, лк каже В, Науиевко, "а:кадем1чна сво
бода. бо cave до цз.ві галуз1 най61льmе махе стос~атисл вираз: 
88 С2.ЦВ всть д1по pytc чолов1чеських- nогибнет". З/ докла.цн1 ........ _., __ ._. ____ . 
1/ Ф~Де-СОСОDР., Курс о6щей ЛИНГВИСТИRИj 177, 178. 
2/ И~Водуен-де-Куртене. язьз.:к и язь:Lни. Енцинлопе.цический ель .. 
ва~ь~Спб.1~о4, т.Х І, стр.541-542. · 
З/ В .Наукеm<о. ІСпихиал речь у иалороссов и русиJ:!ОВ. Киевская 
о~арина, 1896, т.ХУІІ, qтр,142. 
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сnос!rереzеиия ка.ц роввитхо~ ... а:к~~·~~~r ~~я~е:Кта в :а-~Є}'а'1"1РИТ 
:uоиу поІСаЗ'1J'тЬ,. що :е1и, ст~·mи :sa :atJIЯX n~тературиого роsвJІ
;ж,у, почиие.в зараз ze, я:к л~тературна -~~. в р~зиих иапр• 
~е.х 1. :в:а ов1І nад розво,втися; nlдnадаІ>~и-. б1nь•е~. m.s 1н .. 
'ОЙ I'OI!:Lp,. 11ЦІОМОJІНИМ ВПJІИве.к, .J3 б:a.m,my 1 HlZ. 81ІИ"ЧВ.h!: ГОВ О'" 
ри·,· saJiezm.cть в1д nисан~З: .JІlтератури. Писане саово кав 
с:воер~диу cwty; ·витворююttИ""nе:вн:а. е.ви~и., .ne•n · прави.11а дu 
писькQІSо! мо:еи. Наnисане '~із хи.~е~уд1і, воно пepeдae'!JtCJt 
1ШІUІм, · вав о,циться в JІlтератУРНУ'. мову.". -.ца.рма·, 11.0 а о!! о саоєІ) 
форкою -~- сво. 111 сцо.пучення~- _з lНШ~-цИ сJІо~~ки JІ1~18~Jitf41'~ca 
Вl.Ц !'ОГ.О РОВ.Ору /ДliiJieKt:a/,· ЩО JilГ. :В ·ОСЦQ&у l!lTepalfYPИOl 
ІІо:ви, Ч:ерез .. '!'е бував та'К/ ·Що л1тера~урна\ м.ова отав · · ·бlJit.И 
под:а.бна до· Я:когось :а.ниtогt( говору, _нl·~ J!rO перв1сиоrо,. lltO 8 
н11ого :еона. взяJІа_овlй noЧs.'roa. Ta!te cпOC!fepeseВRJІ зроб.пеио 
ие.д · шведо1н<ою .ttlт.epaтypнol)· uовою. 1 /~- . . . · 

С~остере~ив~, вроб~ен1 над JІ1~ерат~рноИ·Нl~ецькою 110~ 
в ою в- Чорпонорс:ькu :колон11tt;- . в:Rазуют.ь, що Jfl'l'epaтypвe. иь ... 
:В8 В. С!Оєму роЗВИТКУ Пl.Дl'І6.,ЦВ.Є Пl.Д :ВПJІИВ UlCЦe,1H!X .Ц1JIJIЄJCT1», 

· на.rnаючи n,lд них юсцевоrо ·забар:в~еннл / 1iundartl1oЬ. ge-
t~rote Umgangsspraoha;. 3 другого боRу~ ~l&neRTИ теz·в pl~ 
из.й· :w.:p1 заавають вrшиву в1.д .n1те:ратурни.х ВСQК., ІU( ·про це 
с:вз.дчи'r:ь. · додя. m.вабсь:ких rовор1:в » Чорноморсьtс.ИХ ·н1кеЦJІкИХ 
ко~оп:а.ях. В розвитRf швабських говор1в постуnово Вl~па~е.-
Ю!'Ь nерв1 сш. .цз.яnе:ктн1. озна:ки. 2/. . ·' 

Інод1 в своєму розвитк,. JI1тepa';ryPJia .. uo:в~ приІtкае оаова 
І з:еороти, що :а. снують ТlJІ:ьки :в ·гqв.о.ре.х~. В та1<ИХ вйпадаах 
говорИть про n р о в 1 · н ц ~· я JI і з м ·и в JІlтературн~К 
uо:в1. Це т-ри::ває дети" доки врни qерез уrщгальнеие .:вZІПІанвk 
не 9ІШинутьс:~~ з лз..тературною ·мовою. Забарвлення .Пlтерв.!'ур
иої кови nроВ1НЦlІІЛl.змами мо:е познаПатися й на uо:в~ sso• 
Гось о:крекого nисьменника,. тодl И про його мову говvрJІ'І'Іt 
яи про ,ц:а.яле:к~но забарвлену :мову. З/ · 

.. · Л1терат:урна кове. може розвиІІатиса й за.бар:в.пюватаоа и о-
в О 'l' В О р а U и· . /неоJІ~ГlЗМе.иИ/, ЩО lX Bf!'l'BOpi)D'fЬ Ca:u1 
письиенниии, як наприRяад: розуи1ння, :вплив, вpazeRF~, ва• 
хи~ ~а 1н. Коли тех1 сJІова 1 утnорен1 ЦlJI~ou 1 згод1 е аа~ 
хонами :касо:воі мови, І<ОJІИ вони. не в~,n;63 гаютJJ :в1.ц тих зa~to
Rlв, тод1 вони йдуть разом з народними словеми 1 вбаrачr
Dт:ь мову, 4/ 
· Hapemтl, веJІИRУ ролю в1д1грає в розвитку л1~ературио1 
кови тах звана г р а м а т и ~ н а н о р к а .п ~ в а • 
ц 1. я , що сn~ає ться на письмову Форму слова. В 1стор1-І -· 
JІlтературних :мо~ не раз· в~з.на.ча.лася: роJІЯ граиатихlв-иорка
.Пlзатор:а.:е, як наnри:клад, боротьба Т:f;едья~овсьt<ого 1 JІоко• 
НОСОВа, ШИШІСОВД1.В 1 :кap,:~~~~vt!llCTl.B D lCTOpli· р001.ЙСЬ'КО1 Jil
тepa'l'ypHOЇ иови; сутичRа Готшеда 1 nвайцарц1.в в Нз.иеч.и~ 

---------·-----
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!1'8. ~н. В :виб(Jр:а. !ttИX 'ЧИ н1mих и~nчих І'~kатичлих форм гра
ма!l'иж-~ормапlва~о~ коzе херуват•оь чут~км або ~соретичниии 
Ш.р~й.НR.ІПLИ • 't/ 

Тепер спииqось окре:мо на творенн:L й розвlі'Риу деяІ<их е:вро
пейсDІ<nх·~~тера~рних хов, а серед них :1. ужраіпсьхоі л~терат~ 
но1 :мови. · 

1. В основу !І'ворення нз.мецьаоі JI:Lт·epa!L'fpнoi uо:ви поІ<ла,це.
но пис;:ь:мовиІ, квиzниt.t ха.рак!1'ер иовиої нориахз.зац1і в sСSєрежен-
наu деяких зиачн~mих Вlдиlнност~й :в уси1И :м:ов1 1 нав1ть :в pos
мoв:rt:LI УОВ1 ос:в1.чених верств·. В основ1 розвитКу н1мец:ькоl JІ1-
тературво!. ио:ви хеzить не розмовна мо:аа ЯІ<огось велиІ<ого еко
но:аа.чно!'о, пo:rtl тичного· й ху.пьтурного центру, _Nо_рмал1 зо-вє.:1а з 
допомогою письиенности, а nисьмова мова хз.ських ~.княв1вських 

R81tЦЄUр1Й З I"Op:LDlH!\JO-HЗ.UeЦЬKOD ~lЯJIЄKTHOD ОСПО:ВОD. "ITJЗ.ma рlд
в:а иова, - пи:ие В1.и::.геп:ьи Бравне, - має свою осво:ву :іе :в Б .-Іго
яоиен1~, а в иаписан1~ слов1 /Dioht· 1ш gesproohenen worte,soo
dern і~ gesonriebenenj за своім nоходхє~нняк - це nисьмова мов~ 
яка акагавтьол nередати в виuов1 граф1чн1 ;означе~да сх~в, яи 
вони 1с~оричио свлада~сь в ортограф11.n 2 

~aRиu чииои, ровви~оа ус~оі ~ви знаходи~ьсв в та~оиу сто
сувжу до роз:витІQ" письмової иоЕи, ·що ·"говорn'l'И трF..ба так, як 
JІИJІеа", а не 'Наsпави, 1 в вв"язку в цим випрє.вJІЯти осоСSливост1 
к1оцеnоі вимови й1дпов1дно до nрийнятої nисьмової норми. 

"Чr.L>: пояснюється цей факт, чому саме з nис::ьмов оі мови роз
почато таку ве.пИІСу нац~онал::ьну сnраву" яR фор1І.tуБS.:ння Лlтератур
ної м:о.ви? ЧоуУ заJІиmено на друг:L.У м1.сц1 тахий ВВ.ЮІ!.1Dий чзнги:к 
у фор?7В8.ИН1 І розвитку нs.ц1ональної х1тературної ~J:О'ВІ! ".fiR zи:sa 
мова rrapoдy? • . 

По.аснюєт::ьсJІ це не прю.а:ою учених 1 борщв за. нац1она..nну о
ДВ:1С'1':Ь Народу, а eROHOYlЧНOD 1 ПОJ!lТИЧПОЮ децентрал~З8Ц1ЄЮ"_Н1-

МЄЧЧИНИ1 в1даути1стю єдиного центру країни, що взяв CSn иа себе 
загм~ниИ правз.д нацlонмьно-І<уuтурного буд;L.вництва. Б зв•яз
жу в, ·ЦJІм nотр1бне було до nевної мз.ри mтучиG В9Чашш,щоб СПJ)я
мува.ти процес розвитку нац1ональної :кул:ьтури, нацlонаJІ::ьноІ. ио
ви в едине рt.чище розвитRу :нац~о:наль~;ого життя країни. І треба 
СХ8.9В.!'И, що·на:Вlі'Ь В ГaJIYBl ПИСЬМОВО1 М:О'ВИ не ЛеГRО буJ!О B::LД
pasy ста~и на rрунт єдиної норми. Ще ~ав1ть до nочат:ку ХУІ ст~ 
Jili'TJl іllмеччииа ве nepeмorxa оста.точпо мовної роздр16н~ности; 
JЦе lCl"!YБe.JIИ р1зн1. тиnи Ir.dCЬJ.r.oБ оі :мови: середньо-н1j\rецьІ<иtf, го
р1mньо-.пз.иець:кий, дол1mньо-r-ам:ець:киМ тощо. Т1.7ІіІЮ! в ХУІІ сто·
.711~~1. ц~mсои еаверЩVЄі'ЬСя форм.уватшя писаних нори п1 ~~ець:коі m
_'l'epa!typв:oi и:ови, її ортографlі 1 грсцJат~Rи. А роз1rовr-:а ~~~ова о .. 
свlче:аих верс'rВ ще й дос1 ЦlЛІСо:м не ун1ф~-ковапа 1. в галуз1 .пе:к
сики .ВИЯИ.ПВ8 8Н8ЧВ1 географlЧН~ BlДMlTHOCTl. 3/ 

~paЗJtO:U СП:LJІЬНОЇ ВИМОВИ НlМЄЦЬ:Кl ВЧе!{l ВВа:r.а.Dт:Ь СЦОН1.ЧНj" 
вимозу /, BUhnenausspraotie /. Дя сцен~чна Б4мова, на дуиху па
SдІІ" tЇ моzе бУ'l'и в оерйоен1й ,цра:м:атичн1.й гр1, 6о воlіа мус~:ть 

\ 

1/ В,1арцувс~:кий~ Нац•ональнь1й явь1к и социапьиь~е диаяект~~. 
ЛЕJИІ'р. 1936. С!І.'р, 11-12. ' 
2/_W.Braune.ttb~r ~te·Ьinigung dar deutsc~en Ausepraohe, нe!-
delbe rg , 1 9 о4 · C!rp • 1 2 • . · 
3/. В.Жирмунс~RиЙ. НациональНLlЙ язьlR •.• 24о,257. 
4/ R.Paul.·Pr1nzip1en der ~praohgeзoniohte~ Нall~, 188о, 

О!'р.269. ~ 
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ухахатвся 82..-,.;JСОІІХ к1сце.виХ мо13~74Х· форк, ~б еу"и 8p&8"1J4.1IOD 
aиpozci:u . касах са,хач1а 2. ·иtе tt cnpuu~и eo'I•1JJRJre •раzеЗИJІ.Во• 
рки' с1х·еи·~ч:во1 nкоа и вс~повлеn 6Jп· Dte • _,4 898 · ро•:а. sonc1ee; 
що свпадахаса а фlnопОDз.а-~ерка~р,•в ·1 а1 С4~1*ХХ ~1~в 7, знаІо:WСХ .8 пр&JС1'ИІСОІ> :kpaJtИX дplJ.li~.'J'~~ma: тeaiJ'pU lЬ.Кn'rИВИ • 1 
Цьо~о :rИuareлe tа!'е.nьва · и1кецьіс~ .· .церz.аапа· ·noa1 'fІІВ&, спряuмаа 
·на об"'. еДнаmrа ul\lenas»;· . що ~r.ла ro~:a.. рQВ,1tр1бн~иа па oscpeld. 
І<ИИ81ВО'l'В&. . ,. ·. . · . 

. в' об.Jшстn: п~u-ец:.коі ICOJIO.HlB&Цli Чориоморс·~~- ~oaomtt, ~ 
утвор»ють 'l'ери~орtяхьиу-єд~lс~ь,, nос~упово ровв~вае~~·" ea
-ran:~иa :мова" /""esn411nsP.rl\ohe /, яtса BИ'l'lcn.ae ncц·eal І'ОІори. 
Граwаtичцу ооиоау тав:оl 'вага.пьноі ко:ви" звnаІио- ~~орJШtІ:. о
епахи; сп1ж~и1 д~• всз.х говор1в фравхс~•ого taцr. 2/ 
·. 2. ~r.п1Іоьtса nтере.турне. мо!а роз:вину.пас• а aos~oкcaxoro 

):(1.1!JieJC1'8, ~О:В& O!OJIJSЦl tІОС'l'УПО:ВО ry(J.ИJIВ JlOK&UJq. ІJІ88аЧец10t'Ь, 
C'l'8JJaJin деде.JІ1 aиrJil~c:ьt<oD мо8 ()І) вс~еі Ангn! І EAgl1 an ~t ins
land І. Де бужо .Ц1JІtсом природнt>., в orJIJІ.Q' na веаиtсе apoc!'&JOUI 
U1ста, sxe д~Ісво отава~о ото~ицеD во~еі ираіии, цеиtр~ ~ору 
3. .!'Орr1.:В.П~, KlC'l'Oil ВfС'І.р1.Ч1!1 пар.JІІІМЄН'l'У, 3 fClX OBP7l' CDIOI 8'1-
zдхаzися д:еоряии 1 вrп~~. вахопхюючись р1апимв роаваrаки !'а 
пе})1_П~аttи:ве.ки в:аzи!и. · '!'-ак:Ик чинок, "стаидар!'па" aиr.n.lctJ~a но
ва ~tandart Englieh .,/ роз~иn~етьса ..m.cawnepeд 7 Jloи.-oвt • .А.'Іе 
·aн~aliO~t<R~ "с'l'айД~~~ не е·и1сцеви~ яоидопс•вкК ro•1p /looal 
· .. London spe·e oh І. ЦеИ ос'1'е.нн1И почина« :а1.дчуваttис• :асе 61.u.e &t 
,бl~me кК дз.яJІеит, тобfо з~обу:вав· таве s ее.барвлеина, иа яа~-
·небуд:ь м~сnев1· дl.s:лекти·соuероетс:ьJСоrо-чи Лlюс~-ьисьхоrо 1"ри
фс1.:е.,Єсперсеп вхазуе, що зм1.mаниІ ·за с~а1~ пох~zеииак ~~о~ 
с:ьхиtl стандарт в., :в протиJtеzнlсть До /м1сцевоrо . ro:&OPf, соща.ж., 
а ою нормоІ), тобто ·:МJІсовмм д1.язхе:кІJ'Ок . olass ·diale ot/ зІ 

Вьавиток анг~]..tfСЬRОЇ . JІ1.тера.тур:яоі кови :а ЬериЦ1 Ц1.И81Нd 
знов в .. :tпmого ~osy, Пєр111 aнгn~t:idь~:s.. ем:s.r'р&И'fИ rrринеоаи 8 со
бою .в;о А~ерn·в- вез.. своl plsнoмe.s:a.!'Bl rовори. АJІе вв иoa:S.J! Jllo .. 
ц:а. не зuог.11и ц1. говори В'l'риме.тиоя в овоlІ qІ-tC~ot1 1 бо ttal! воn 
пepex1.me.~иqs ::1. етапи :вnр::LВИІ)Батися, набJІиsаtиоа. до uови пис~
иеmmх JІІІдеІt. TaR стала твор:ит!ІСJІ так стnна· иова, aнNu.tfcJ.aa 
мова, про ЯRУ ваzуть., що в Америц1 ие тав добре пo-aнr.Jillc~so
жy говорять, ме it не так погано, о :в AnNu.l. ВезпереrниІ пр• 
МИ8 свз.zих е1«1rрв.нт1.в е Aнг.ttll,. но!й.І примиs духоао иyJLttlfY· 
рп спричииихпся до·'!'ого, що·ангп:Lіfсьва.мова в Аuериц1 не іое
бииася на ~аnеRти. А проте, К тут вu'feopwaoca в~ ~оси!'~ а
иеринан:tв~s", ви'l':ворився св1И сnос:а.б вимови /про~•zииІ :s. ~е
рев ю.с/, •о вражає· вухо ангJІз.йц1:в. Разом 18 ttик поu1'lШ. вzе 
зародки 1 дlBJilRTl:В. 4/ Треба ·сnод1.ватиоа, ~о в кattбy!'R»OUf 
:витвориІJЮа мова американська нац1а, · s окремою, в1дu1нною в1д ав
ГJ11Исьао1 мови нац1она~ьною мовою, що csolw nl'l'epa~вкv. Фо-

-~---·----~~------~ 
1 І Th.S1ebs. DeutsoЬ.e Bi:iЬ.D.enaussprв.ohe, 1898. 
2/ В~~рvунс~киІ. ПроблеМD:L RОдониап~ноІ д~аnек~опо~ии,На~1К и 
JІИтературе.# Ленгр., 1929, ІІІ.,207. . 
3/ O.Jespersen.Maakind.t Na.tion1 Ittdividual, fJIOm а l1ngu1at1c 
P91D.t at· v'iew. Oslo 1 1~25·, о тр. б8. 
4/ Ахад. С.С1ІВ.JІь·Стоц"І<иІ, УиреS.нс:ьва n1.'1'8.P8~JJa uова. Уираl
:ва, 192·8, кн .4. 



Cs-op. 22. Pl);Re С.пово 

------------------------------
ІС)Т()ОК XS.tthe ВИроб.ИЄИJ 1СОЙНе 8 ВВ!'.111ЙСЬІСИХ !'ОІ'йр~! • А ИОВ1 
акерикаа0~1 Д~SХеХ~И, ЩО на іХ OCHOD1 Р9ЗВИ~а!ИКЄ~ЬСR амери
каво•zа ~rера~ва мова~ бу~ть новими д1яхехтаuи, В1~тни-
ки BlA д1ахек~11 аигх1Іських. • 

з. Геркавц1, що за!оюnахи 1 nод1пили м1z собою риuськ1 
провз.иц~1, створиnи вов~ ueXl. Вез. сучасн1 роuаисьвз. д1ялек~и 
Франц11, Есnаиз.і та Ітапз.і, як вз.дзначиІ. Шухард, 1/ зв'язан~ 
безnерервники nереходами, що об'єднують Французьх1 говори з 
n~вн1чво·1та~з.й~ькиии 1 nровансапьськиuи, провансаnьськl sшr 
таповськики ~а есnансьвики 1 т.д. На Фон1 оцих д1яnектних пе
реходз.:в 1. B1AORpeWIDDTЬCЯ HOBl НЗЦ10Н8.JІЬН1 КО!И • фраицуSJ.Ка, 
з.тал1йоька та еспанс11ка. 

4. В Ш:еаtfцарз.і~як вз..цомо, нац1онаnьиими мо:в8Jlи є· мови 
из.uец1»ка, французька та lтаn11tсьва. А nрот·е й '1'1'! yze noвon1 
Вhро6ляються своер1дн1 nз.тературиl мови, що nри дальмаку тlс
ноиу о~вхитт1 вац1И в єдин1й дерzавз. nеретворлтьс• :в койне 

1 mвайцарськоі мови,; я:к :мови нов ої :mвайцар·ської пац~ і, w.o як~с
,, тю своєї духової культури Вl,црl·знлtиа&uе в1Д нац1й, Щ·:> леzат:ь 

~ .осв:овl 'ії фор~ання. Отже, ц1тсо:м на.тураJІЬН1ІU є той ·фак11, 
·хопи, наnриклад, mваИцарський н1:мець зве себе не н~мцем, а 
.. JШаfІfц~рцем. П:~.дготовчий процес до створення такої мови ухе 

: .. :В3:дбуваєтьоя. Н1мец:ьвий учений Павл:ь у своїІt прац1 " Priaz1p1-
ea ~er ~prachgeschiohte " І Halle, 1898, стр.З9о/ хоистатув~ 
що в нatfбln:ьm ос:в1чених uonax Базем, Еерна :1. Цюр1ха роз;лов
ллют:ь природвою мовою, звzчnою Roxнouy з дитинства, якщо не 

доводиться зважати на nрисутн1сть '13:--жих людей, 1 нав1ть в офl .. 
ц1йних установах не вважають за незручне ВИГ'"'Jlоmувати nромови 
на шва.Мцарсько-н1:мецькому д1ялев.т1. 

5. Датська кова до Х.стол1т~я була сn1ль~ою для вс1хтрьак 
ПlВНlЧНИХ скандинавських народ1в ~,ц назвою ~sk Тunga. Коло 
1 ооо. року в~Ідlлилось три l"aJIYЗl; серед них одна JІЯгJІа в ос
нову датської мо~и. Згодом датська мова Пl,Ц сильним вnливом 
ЗІ&Т:.іНСЬІСОЇ Jr'"особхиво долlmньо~савс,оІtської мови .це,ца.и1 б:Lл:t.me 
:Вl.ЦХІІJІллас~тароскандинв.всьtсої мови, 2/ 

6. Голяндська мова ~а своїм поход~енням напєжить ха гер
uансьRої родини ~ є галузь дол_l.mньо-франхської m,цгрупи дОJІ:Lи
пьо•н1мецьких говор1в. Вона спор1днена в тими ДОJІlШНьо-Фраив
ськими ГОВораМИ 1 ЛІСИUИ pOЗMOBJIJ!DTЬ Нl:ИЄЦJ;Кl СЄJІЯНИ М:13 ДDСеJІЬ• 
дорфом 1. гоJІандсьІСи:м хордоно:м. В насJІз.,цом: нащоне.льно-rrоJІlтич
ного Вlдохрем:лення Голяндз.ї Вlд Н1uеччини утворилася самост1~ 
на ~тературна мова. Тажим чином, з nриRладу голя•дсьвоі·мови 
6ачико, що кожвий дз.ялехт може с~tв. л1тературною мовою,якщо 
ява.сz. етвз.чна груnа вси:nу з.сторичних обставин здобуває соб1 
окреиу по .тичву орган1зац1ю, дер~~у. І навnаки, нав1ть са• 
мост1йна JІ~тературна мова :м:оzе втратити значення загаJІьної м~ 
ВИ 1 81МТИ ДО Стану ДlЯJІеІ<ТНОЇ МОВИ, ЯІ<ЩО НаЦ3.Я ПlД ГНl.ТО:М Ш
ШИХ нац1й втрачае свою само6утн1оть 1 nрава культурного роз
ВИ:!l'ІСу, Л1тератУРна мова в духе ясхра.вим nоJСазниJСом самобутпо
сти иац11, що моzе у вз.дnов1дних 1сторичних умовах стати дер--............. _____ .... -
1/ н,Sohuoha~d. ttьer аіе Klass1f1kat1oa der roшanischenMund-
artan, l87o. · · · · 
2/ БроІСt·ауз и Ефрон с Епцлклопедичесжий сJІовв.р:ь, 1893, т .Х, C'l'p. 
1 1)3 • 
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ЦSOIJ. 
· '7. Норвезt.аа ковв. походить s ~1ві z· се.коІ С'!аросиа~,-иив.в

сІІJtОі моl'и, .-о І ,~tатсьt<а. СпQ-чr 't'КУ нор:везt.u хова бум. т бJJ:ИS. 
~к стес3"JПСУ АО ,~tатсь:коІ ·:мови, ~·насJІ:а.до:к е' едиаВИJІ в rf C'l'O
nr~1 Rорв er11 в Даи1еD •. ДеяJ<.и~ час датська хова буJІа вав1~:ь 
n1тературао~ ково~ х1оь:коrо· насепевза 1 ао1е1 писькевиоd zz .. -
вости Ворвеr~і. В тоІ час иорвеsьRа народна кова.роа~-~оа 
иа оирек~ дlа~евtи, ЛRl, и~ цаючи об'е.цпуючо~о а1т~ра~АОГО 
Ц'СВІ'Р)".,; ·.це~u2. •1доаре:шs:о!ааИс~ іІ1~ · coeio:D, 'l8JC· JtO по,~t:а.а иа Дl• 
JІJI8ICTB .Ц1.7QСОК оф OpUИitCJI :В 16оо рОЦ1. , 

Т1JІІІ1С11 m.cu 'lOI"o, а Hops·erla Вl.~tо:крек~•е.сІІІ 11~, Даn1, 
,ц:~.апениа аор» еs:ьха хова с'1'6 Жа освово:D !'В оре!га/хасnо1 ЕС)р
Jееьао1 Z1Іер&ЦРноі ко:аи·. ,-Івав Оееи /181З•1896 nepult по-
1U'Іа:В ПОЧ&'ІОИ BOIJВP8JiROi· Jll'l'ep&!'ypнo! МО:ВИ, О& t'епер .P08D~J!8• 

ет:ьоа иа б&е1 дtалектноі мови народу. 1/ · · 
8. ІJедс~ха мова В4д1хихаоь 1в старосааидина~сьиоІ s ХІ. 

е'оа1~tя, ~охи в ~отир~ох СJ<а~динавоьиих д~аn&к~tв ро&В5ЦVХО• 
~• •~ари ~1тера~1РИl кови: 1с~аидсь•а. иореевька, .в-~~сьr~ 1 
.ца,оьu. • .AJie m.тера!'3'Рна uедсь:ка J!О:Ва офориипась Пl&:!n•e, n 
иsедоьаа ar~ьtypa стааn вtддlпаткоя в1д в~:ву датсьиоі. Пер
•о:D nам'•~•о~ а:ведоьхо1 ~овw б~ перекаад б1б~11 ва .зr;дсьиу 
кову 1541 РО'І.У, З ц:ьоІ'о че.су розвuток ueдcьJto1 Jt~тера,.,-рпоі 
ксm• пpCD:OДKJt ІUД SR81C0Jl де.ЦаJ!1 б1.JІЬІІОІ"О 81.)tД8.118UXa 81.1( ~18-
Ш.JJ. А 1 ХІХ C!'OJI2..!'!'1 ее.цсьRе. JІ1'1'ере.'l'урва иова переивае ие.
•lт:. пуриотичн1 · тев,цєJ-Щlі, прагвеиnя ·до з:-).пpoaa,ttzeИF;Jr с~арих 
1 обааопих оа1:в. 21 · 

·9· Увра1ио:ьха ~1.тературна мова 8 с~оєwу розвrт:ку пerzxaa 
ду:е сиnади1 ситуац11. Dy:s час, коли у нас ЕаВlТЬ р1 .. но ~
~ературкоl мови ие буJІо, 11 застуnа~а мова старо~ов•внс~:ка 1 
:в та:кtІ 111р1, •о одив з ухраівсьаих naтplO~l:В ~иця ХУ1 сtо
nlття, Іван Вишеис~виІ, приицип1влі~о СfОЯВ аа вsиваииа ааас
ие ц1в1 коии. Був че.е, І<о.п:и f1::раінська Jiltepa~ypкa uова IU,Jt• 
Иa.цSJta зиачrrоку вмиво:в1 :моJш бl.uopycькol.t ·а • m І С!'М1!'1'1 
.. ПОJІ1>оь•о1, В ХУІІІ C!'OJI~'l'TR • роС1ЙСЬІ<О1. З/ 

де·а 6у~и перш1 аародни ужра1нс~во1 n1~eparrpso1 ков~ 1 
як Д1йапа вона в своєму розвитжу сучасно~о с~єну7 

Ronи в ІХ cтoJІlTTl еаснов~г.а була Киівс~ха Дерzааа 1 по
~пось 1сtоричне·1 кужь~ве .иття с~диоwСJІов•авсьвих nае~ек 
/ПОИЯН, Дерев~ав, Во~ивян. Бужан, дУ~1б1В, Лучав, Ya~D, т~
Іерцз.в !L'a Се:вераи/, що об' єдне~ись yze 11 один нt:;.р1..ц, ие1..'1Іву"Че 
»икик.па no!L'peбa кат:z свою CinJI~иy ,церzа.вв:т кову. TaJCOJ) J..:о:воІІ 
ие когJІа ЩІС то.ц1 стати мова o,цtrol"o а ува.заиих ПJІеиеи" а tttlJJ}):
ІCИ uoaa тоrо вародУ, що прин~с nau nочатJСи nиоЬJlенаосуи ро.зок 
е хрис'!ияво~s о:м. Череs це саме tt звга.пькував св '-Іа .-euиf~ · trnc 
природний роsвитоJ< ппеменнах мов в едину нац~о~ажьиу ~ову. до 
~ого а t·старо-слов'лвська /отаро-бо.uгарсьха/ кала~~~ деяИJ 
переза~, •о своею дещо украінlзованою вимо&оІJ не в:а.~~~жасs 
о вовсз.м чуsа мова. Не .ЦІІ!~во, що мова ця lJYSe ІІІJИ,!UСО c'lta.вua 

~~-~~----~-------· . 
1/ Врохrауз и Ефрон. ЕвциR~оnедичео~иУ о~оварь. 1897,,, ХУ~, 
C'l'Op • 3 58·59 • ' , . 
2/ Бро~rауз и Ефрои.Екцив~опедичесхи~ с~оварб.19о8,~.хххr:, 
CIJ!,P, '269 • . . 
3/ І.с~'~:.Ш(;fіІСО. Про yi.:paiнctt<Y Jй.1'ератуг~ кову. Стр. 14. 
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І роековною мовою осв].чених верств ~овенств~, впяз1в, бояр. 
В].з:Ьмlмо для прихла,цу хоч· би :мову Володимира :Мономаха, що на~ 
писав свое nовчення д1тя:к. В цз.И v.ов1 в багато елемент1в хи-
:воl народної ух(раїнс:ьхої мови •. 1/ · 

Ця мова в1дразу ж-стала ухраЇ"Нlзуватись, nрося:~еатись е" 
лементами живої мови·народу. Про це св1дчат! тав1 наИ,цавн1Шl 
наm1. nисан1 nам'ятки, нІС: Збlрни~еи Святослава, Архангельська 
ввангеп1я:, Нестор1в л1тоnис, Галиць~ео-Волинсь~еий л1тоnис, Га
.пицьІ;а єванге;п1я:, Слово о noлRy Ігорев1м та 1н. 

·Процес УRРаїн1зац1ї старо-слов"япсь~еої мови розви~аDсп · 
дaJil, таІС що в ХІУ стол1тт1 ця: І-~ова взв:е дуzе бл:изь~ео стонла 
.цо Жl!ВОЇ :мо:ви УJСраїнсьІСого иаро,'І:tу; а ставши державною 1 дип
ломе.тиЧJІоD ковою· Литви, що до її сF.ладу входили у~ераї:r.юІІRl 1 
б1.nорусьв1 зем;п1,1 Молдав1ї, що була в· близь~еих хультурних 
аtrосинах з Газхичиною, ця ;п1тературна :r.юва об' в дпувала собою 
в:·~е значну. ІС1льж1.сть а·емель. 

Т1.J1ЬІ<И цер'І(овна· .:мова ще зберlгала зв. традиц1єю основи 
С!l'аро-с;пов,. я::нсьІ<ої мови. Xotr, n;равда, й тут· жива народна cтJїi
XlR робила св·ої nозна::ки: вамо11а 1.ї була УІСраїР.1зована. Кр1м 
тОІ"о. ~оробJІею. були дe.trІCl граматичн1_ 1 леІСсичн1 ~ш1ни з метою 
наблиЗити ії .ц·о рра.їнсьІСої М()ВИ 1 зробити її б1ль.m зроЗУ"..!l w 
лою уtсраїнсьІ<ому· не.родов1. Але, nовторюемо, C!>apl основи всех 
!'аtси ебер11"'алися:. В 1618 :роц1 Me7reтllt С:м:отр11цьІ<ий СІ<ла:в на
Вlт~ otc~euy граuа~ИRУ церІСовної мови, та~ щр розвитоtс церІ<ов-
ної мови йшов дещо овремим шляхом. . 

В ХУІ стол1тт1 стався велиІ<иИ злам в розвитву УІСраїнсь
ІСо1 л1тературної мови. Це- nер1од в:·ли~еих І<ультурни:х· зру-· 
.тrrен:ь на У~ераїнl •. В цGU час ~сновуються ШІ<оли в Остроз1 1 JІьв ов1" 
Вил:ью, Rиєв1. Історичну ролю nочинає в1догравати НиївсьІ<в. ~Ь
ГИJІтІС:ЬІ<а А::каде:м1л. З" являється нова Лl.тература, а з нею й но
ва л1~ературна мова. Ця нова Лlтературна :мова розвивається де
.Ц8..JІ1. в мепш1Ьt зале:изост1 в1д церІ<овної мови 1 нав1ть в певн1й 
суnеречност1 до неї, бо церковна мова не·могле. .вzе забезnечи
ти тих ве~иІ<ах nультурних вимог, що їх ставили nод~ї часу,Ви
нихла ПОтреба НаБlТЬ бlбЛlЮ nерєІСЛВ.СТИ З ЦерІСОВНО-СЛОВ"ЯНСЬRd 
мови на мову "_руськ~т" /уt(раїнсь-ку/. Цю ролю ВИІсонав д-р Фрав:
ЦИСR Снорина /1517-1519/. А сл1дом за б1бл1єю почали nо~єкла
.цв.т.д на УІСраїнсьІ<У м аву й ·l.нml книги Св 4 ПисІІма: Пе:ресопницьву 
ЄВЕ\::rгел1ю 1561 року" RрF~х1вський Апостол 156о ро~еу" Новий За
. ~lт Вегалевського 1581 ро~еу та 1н • 

. -JІ1тературна мова" таюrм ~ином, виходить за меж1 церІСовної 
мови, бо перед нею ставля:ють~ІО.Вl 1 :пшрml. завдання:. fu< мова 
друкованої ~енижки, вона повинна бути зрозум1ла вс1м верствам 
народу; :вона nовиниа буле наблизитись до звичв\іної мов~ "лю
.цеt ПОСПОJ!l ТИХ 11 l раз 0}! ~'!а 'І'И МОВОЮ Б ИЩОЇ OCBl TI:l. ТаІ< В ОНО И 
оталося:. Ц1ею мовою в~е . дру~еувалися n1дручни~еи богословсьвоі 
Н'а.У'ЮІІ1 IIJ_JOПOBl.Цl 1 l.C ТО!ШЧІІl ПlДручНПRИ • ЦlЄD МОВОЮ ПИ1ІІУ'L'Ь СВ di. 
'!'В ори таІСl в1дом1· украl.:нсьІа· письменнию1, я:к: Іван ВиmенсьІ<ий, 
РаJІя:товський, Радивиловс:ь~еиИ, Самовидець та 1н. 2/ 
______ ... __ - , .. ..._ ·- --
1/ .АІса,ц. А.ШЕІ..Х1<А'.,ТJІ' .ОчерІ< совремев:аого РУССІСОГО JІТ!Т5_!.)t..турного 
азІ~tса. Сnб.191а, стр.9. -
2/ Ст .Смаль-СтоцьІшй. ":і l'·.tJdЇ.a:cькa :мова~ їі початR}І, розвиток 
!'а характсрнстичн1 nрПІ(мети. Льв1в, 1 93 З" c!rp .1 о. 
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Rоиа ухра~ JІJ. ~рат,-рва u:ове. тnopueAJf ·• ·ztl>OИS1 ІУІ. 
D'II 2. ХУІІІ е~'l':Ь, саке ~ 1'J. чаоиt. хоп У-~ ІІереСS)"]Sма 
• ау.u.~урк1х ~ nt;nYJІU1.к зв, JJSI<Y з нохьщеJ), ~-оа »ся иова sa
nЮІo·e•pottelo~ц JСуа:ьтура проход:!Jtа. на УІсра~ w·petнJ.~o че
рее П~•JV. BeanJ.. ttрудко~ nов инпа (JyJia пер~ а.'• f1tpa1дc•aa 
ll1'1'8pe.f1Psa мова, ІІ1дnадаnи 1'НО,Ц1 :аа.ц:м::а.рЮІк вп~оа1~, aacll1:qy
ІUacn. ваМвики поатuзuаки тощо. A.tte все s ttaxи о2'61 иАц1.ова.пr 
s3. осиови 11оиа абер1гааа~ .. 
. ·. Б:u.tJІ•e foroІ иова а::~.t~ерату.рн:а хове. · ПОС'І1"ПОІІО вабувОJІа. соб1 
пост1Іних Форк, иир1внпвахасІ, sopкa.ttlsyвaxao•, 1 ~~ 1 и1р~ 
1з•ерме.ц~~ пропоа1дах, z::~.тописах, в .. ~тера~вих 1 бо~осиов
сь~их ~~~о друrо1 половини ~І 1 пертоі nо~о~кви ХУІІІ cto
n~t~a_·вoиa досягав впооІСоrо ступвя роsвит;ку 1 ssачв:ої 1:>.цзосмІ-
нос!І!И. t/ _ · · 

.· Та~ Dn'!sopaz&cя иова YICJ;J·aїncьiCa ж:а.терат~ 1:ова, що kав 
CBOfv поqаі'йОМ ХУ1 СТОJ11ТТЯ, 2/ а В ОСИОВ1 ~ОЗОрИ П11~~~о
СХ1ДИО1"0 д1.a.tteaтaw Таау мо»у прйІаав І.КотляревсьхиУ. 1 ~0~1r 
loro 14-о•а ие ~ rto.1i!'a~tct.ICa І'ОВ1р!<е..,. n поииnово ~BEp.JtS!'t. ,цео~ 
JtaJIIЗ. ф1.JІОJІО1"И 1 а: І О:ВО11 ООИОВ1 CTQJI~!rTЯUИ IH1pOбJietra. sв.мnиа 
~'ера~ ко&а, ве црив'язава •же до йВо!с~ вузько1 д~ааект
ко1 Те,РИ~Ор1.1е }J.py't'f ВеJІииу ПОUИШ<У рОбJ'ІЯ!'Ь В:В.JІ1. ф1JІОJ10ГИ1 :КОJІИ 
:В:В~t. ИО1'UреІОЬ:КО!'О OCHO!OПOJlO:tmИtcO!i RС>»ОЇ 7JСр8і!!СЬ:Кбt .111.• 
'l'epatypи :а. JU.t'epa-'!.yp:aoi vn. Ще до ІСо'!JІлревсІІжоrо 'бу.иа· ко:ва,•о 
и.е» nиcan буав ·1с!'ор~ :висо1tопоет~1 nозацьх1 Ю"КИ, . :в:а.рn 
мааепи, рз.а~ •:а.р~ nоет:а.в, 6уроа:к1~ тощо. Мова ца буха !'О~ 
•2:е .ЦQФИr:r. ввросJ~ева 1 ме.зtо чим :в::~..цр1ЗJ-Іл.ttась вз.д мо,и Ko1'.1Lilpe&
cж.r..oro. Хо!'JUІревськиК своіп '!е.nантои, своею об::~.s.не.пlс!'ю DВоі 
КО:ВИ Иt!.pOJ3 пр:КЧИИJІDСJІ '!1.JUaRИ ДО .ЦаJ!:ЬШОГО рОЗВn!'ІСУ 1JC1JЄ.1иc•r.ol 
.С.'Єр&~ВО1 !.!ОЗИ, .ЦЗ.ВП fHiCOX1 ЗрЗ.З1ПІ ЦlSЇ ~.-:О»И І СВОіХ ВИСО• 
аФmо~ецьІСИХ ІJ:DОраж. "Ве.пих1 зас.пу:rи КотJІяре:вс:ьвого д.u ·')'ира
!ась:ко! JI:L!repa~иo1 ко:ев, - nише Стеnа;: Смаn:ь-СтоuхиІ" - · Jie
s&.!':& не. 1POJQ! поа1, · 61.DJІ не. п:1т·ературно-~сторичиопу по.n .В:а.а 
s '1'~1 ков1 AU вак епоо,. .цpщrta.тkt'iH3. тю ори,· n::a. стали зраз:tам 
NШ 1HDUІX д2.І~ио аз.мра!rУJ)в~х тsop:L:e,. :в1н s.ztodyв дм неі ;u.Y
c~o R0J11.жu -nнра!'Т,Р'1. Мо:ва RотJІлревс:ьtсого СDlд'В '1') caw про 
1f1ZS аваае с•ое виробnеиия. 'Тако! :мов :r1 :m.x~o з pj"Ra:вa- пе :ви
fраое. KOI'upe~o:ьul, щоПра:еда, ї1 незв·ічА.Ин:о збагатив, о 1 
808:Eml 'tUUOJIK,d, ar. '!IDL бlJ.tЬDIЄ' геиlн.ttь:сrи.::t ПИСЬl~еВ:ШІ:К 8ЕОСИt:Ь 
до !! Q.Jap6JrиЦ2. асе иов1 моtн~1 ~еJlЧУги. Але 1:orra, :х"ч пе тах 
б&l'&wa 1. poaz1.aa, :вsе 61Jta,. "»aJia сво1 форми, с:вз tt зас1 б сnв, 
0811' 011ос:а.~ ааре.sт .11J)Дс:ь:кrа: .u-кох. ДоІсаЗом на це є, 111;0 аСІорпа 
raa• иёО..оас 1 ПравоСSереа:ець Гу.па:к-Арте?!ов·сь:Киtf n~cтj'"!raв з <3о
!.ки ,.81~ 1 ~е u 'aJtoю ж :мовоD) .FJ:-I~o1 не nотребува.в вп~::1-
св аа а~д ІС~ире~~оь:коl"о .. І ··КD1т:ка r:t:м1є добре нею ору.r=тв&'!И .я. 
би !І а'ае ,JtOC1 ке буао. '!О из.х.~о не був· би в сиJІ1. '!'а:к І"ладхtо 
:s:eJ) aopwcQ'!Ja~вca 1 оруд7ве.т-и. ·А tфе:пт, що ира:воберє•ец:ь Шевче:а
JСО ЗОЧ)Х)В&ІІ иеІJ ис1:х, nОІ<азуе, що ІtЯ 1.0. теJВ турна ~о:ва xana в:rе 
О&о» ,ІСоІrу 2.0I'*JJ ~ з.ца:вна npocя::roia тав г.пибоко в. ва род-, tto· 
VаиоDоІ•uІ еб~ ШІІС народних :rr~ сеs:ь 1 дТ-"' поJСазrв вaru,JtИo 11 

--------~-----~--- ' 

. -~ -

1/ Ааад.еках,-Сtо~ьхиК. 7араінсDка ~1тературиа кова. ·у~~!~~, 
19~28; вк.4, ClfP .5•7. . · · 
aJ '()'~tlazмatoa 1. • А • .Кр~•с:ь~~~ .. t:fP_~'"!"'" ~ "~">•!'~~~: fl>,_p~J!:c~>F.al ио.-. 
JCal•. 1~22, t!'lp.114. 
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веЛику вuроблеmоть. Одне лоно вnходать в того, що основою 
nов~!L'ньоl укра.їнсьRоl л~тературпої мо:sІІ не можемо Ш-Lf\aлl 
-вже вва~ати nолтавський або якиИоь центральниИ говlр,1/ та 
що вся:Rl. запевнення, робле:нз. ·з того фальшлвого nогляду, lrf
сят;ь бутп таІ<ОЖ неnравдив:L" , 2/ 

П:1.сля Котляревського українська л1тературна мова ,"'1ЛJ. 
розвивалася й· ваов:1.дчено. в твора..""-t вешших талwІтJ.в УіСJю.їн .. 
о :ького пароду, ·таких поет1в :1. nи:оьмен:лІкJ.в, як: Шевченко, 
Кул~m, .Квз.тка-Ооnов' я:ненRОІ Марко Вовчок,· Нечуй-Левпц:ьюІй, 
Панао і'1.Лрний, .Коцюбnнс.ь.кий, ·Леся: УкраУнке., Фран:ко, l>едь:ко
ВІІЧ, Ольга :Кобnлян:з:ь:ка 1 lн. УІ<ра.Унське л1тературrе ~лово 
"вже :не т~льRц з каза.льницз." але й з театральної сценн, у
пl.веронтетоьхоl :катедри, з nарляментської трибуни :1. воп:ди 
в публичн1.:м uтт:J. заrомон:t.ло свовю могутньою сnлою" ,Це олег 
во в бездерІtавпз.м :народз. стало головною oзirai<eHD його дер
жа.вностп. 

Хоч украІноьRа лз.тературпа мова в своєму :розвптпу :шl
ла багато ововр1дни.---r nерешнод, а проте в принциnl розвиток 
~ей 1mo:e тим оаШІ:м шляхом" що й ро:звuто:к 1нпшх лз.те~з.тур
них мов.· Цнм самим ШJІяхом вона mде 1 в даль:шо:r.~" своєму 
POBBU!rRY, живлячись невичерпними д::...ерела:~ш д1ялектн_ої моDп, 
l!.ж до того часу поки л1тературпа мова остаточне не зlллtі .. 
тьоя е моnою д~ялектною в един1М л1тературно-нац1ональ!-r1й 
мов1. адш~ого культурпого народу. 

:ПРШСТЬ 

л бачив т1льки рав т~оі nрекраон~ в1ч1, 
Та образ тв1й нераз мережала тоска •• , 
І опогад дорогий припиленоі. стр1111 - · 
ДОШПІl .fl З бер1Г ЯR най:ЦlНІІlШІІЙ ОRарб, 

ПроМшло багато бур no ЛlТ МlНЛИ~lЙ кладцl,· 
І Б серцз. 61ль чекань мn~нув· знев1р крилом ••• 
Та тu з'явилась зпов чарlвна, я:R у казц1, 
Щоб оонцем. бутп в днях, а Б ночах :мр~-t!нп:: сном .•• .. 

СЬОГОДR:1. 1 ЯК RОЛИОЬ, Я ЗНОВ ДПБЛЮСЬ'D rl BlЧl, 
І HlJiнocт~r слова, як nерли, я: ловлю., • 
.Кохана" ср1бпиИ ключ до рук схиляе: в1чн1сть 
І де 6 ти пе була - чеRаю, бо люблю • 

.... ________ _ 

1/ Ту!!! :!ова 11де про гов1р лкоlсь вузь:кої ш. Jцевинn:" а не 
взагз.лз. про центразrtsнnй д1.ялект, бо oaue центральпий д:І.в:
леІ('f 1. ;т.rеЩІть в ocrroв1. украІнськоІ л1т ературної ~~ов.u •. 
2/.АRад.С'J'.Смаль-Сто~ьхиtІt.УRраїпська л1тературна мова. УR
раїпа, 1928" юr ,4, стр .9. 
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ВерЬа.аа.n& ~- JrO'l'ИC:Ьttn ивро;Цип tn.~~en пDСтUа ·В 
ХІП.D'І в~иах. Дotn. sа.писs.ио їх ~. 8~ б рано 9 оо. ооо, а опу-
6Jп.хомио прибпзио 2оо. ооо. · .. · 
Теuа,_.-иас) ~.ать сн в mm иа: :мa.r:L чm., резn·г1.ttю.. о сш ву 1N1 
ttocп~apcж.n. соцз.s.п:ьне й uора..л:ьне zитт.s:, об'рядов1. -.з иа
t'оди христив, ІІес~JІJІЯ tt похоронУ; rn.cю. ·про :вітчизну ! 
бороІР:Ьdу '!8. m.си1.-афоризw. · Іх форма. - це. де.хт.и·.п:ь 1 тр() .. 
жеІ. Ihщn.. · с~zен~ трохеєм, еttладают:ься в 4-~ pJI..,ЦJaB, а 
в :aozпo:uy р• . tt. 4 тр~еі • - - . · 
lІике подав_е. жnсм на.пежит:ь .цо реm.г1.йних m.c~. 
П.ри '!OJrl' СJІ1.Д згада!!и Jіотис:ь:ке на.·nонал:ьне в1.рjваНRІІ, що 
101'0 '!реб а очерІШ7'1'И лх. генотеі. зк • · · · . · . ~-

Jlorиn 11е.иувми бсіzес~о приро~, над наи:М 'пе.нуа О~ин Бо%' 
- Heбeom~f& Отець. у· на:ведею.й ш.сні Бог в~с.тупе.ff перс6ш.·
~аваиим cc~ou, тобто особою, а.пе бевсмер~ною. У на~І 
.потис:ьн~ иаро~ творчост1 в тавоz n1сю. в ~рохеях~ ~ 
сz.па.цаю~ь~я в 5 1. · 6. рядІОв ~· зга,цува-ftий Вами· фре.нцуЗ:r,ипІ· 
переххад ~е1 ~сн1. зроблений мабут~ 18 тахого орur1на.пу. 

Не маючи ва eJ..~t'paЦ1.1 зб1рНИRа тих m.c~. :В1дт:ворю~ д.пя 
Редажщї "Р1.диого Слова" теt<ст т1е:ї П].СН~ з·па:м•яти ~ при 
~И не.год1. засиха~ Укра~нсьному Народов]. щонайвра~ ба~ 
ня. 

JІОТИСЬКА_НАРЬ~ ШсшІ .. 
3 ПІІ-Г() СТ. 

-
Боже, .це Ти ··бу.хtем zитц, 
Як но.ппс:ь :ми вС]. na:r.q>eмo? 
Шо Ти · будеш сам робити? 
Хто Тоб~ хатицу даст~? 

Х~о то~ Тебе·згадав? 
Х.то про :хm.б 'І'ебе nопрооит11? 
Хто до. пра~ рано вс~ане 
І пое1.в· 1.. nокосить ?. 

Боzе, де ~и будем zити" 
ЯR'zиттЯ урве·неДуга? 
Ти без батька ~ без маии, 
І ·бе~ nнх.и~ 1. __ без. дру:га.. 

·Боже·, де ти. будеш ;:ш·..rи; 
Нк на св~~ нас не стане1 

-· . ., .. ... . .. - .. ~ 

Бев Д1.те~ ІІ'и '3. с~ариІ .ти. \ 
Хто z ToCS1 щось їсти дасть? · 

Переалав Теодор Ryp~~a 



Стор. 28. Р1.дие Слово 

---· -~· ............. "" .... ---- ... -.~-~- .. --·-··-·····- .... ..,.. ______ ~--- , ...... _____ """'" .. ,--~---- -..-- ..... -~ --- -................ -- - .. ~--- .. --- . - .... __..-__,_....__ 
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/3 приnо.цу статт1. Нормана І\аАнса 11Несучасн1.сть суча.счої люди
ни"· The Saturday Rev:he:w of Li·terature. New Yo~ .. k. ~o'.lo J~~';Slese 
v. 1946). . -

. ·---~- - . 

Стаття Нормана :Казнса • таланоnи~а, г1р:ка 1. nес•tмlстич;Іа 
ста~тя. Гамлет1nсь:ка стаття, nородІІ:е:1а CDlДOM1.()TD триnоги" що 
OXOriilЛO. ЛЮ,ЦСТDО D ПlСЛЯDОЄННИЙ час: "Бути, ЧИ не бути?" 

CDlт дq~ить sм1.ниnсн з тих nlp)' -.ІІІ< ~:Іелннхол1йниtt Принц, 
споnнений nрис:меречних. nагань, юnерщ.ё. ~ n1.;pLocтк1.n лондопсь
:кого "ГлобУсі" Dиголосиn це nитан rя. ·.r.. тиm1. театраль:іої зал1 
пр.озгучали хист1е1 · 1.. н_еста.лі сл оnа "Бу.т.и, чи не бути?". • І з 
ТИА ІІ1.р б труйний сенс г а м: л е т. 1 · t с ь к о г о п ::1 т а 1r 
Н Н 1ІЄЗМ1.ННО ~абИD П.ОR OJilHHJi Ва nOI<OЛl.HEF.:M CDOЇl.~ терІПСИt!, ПО
ЛИВНИМ: сма:ком. 

Це n!!таnня Гамлета моrло стаDати nинDо:м: 1.нди!1lдуал:ьн:и= 
ПОЧ7{ТТ1.D • ВОНО МОГЛО, бути· ОЗН8І<ОЮ ДDОЇСТОСТИ ОТруЄНОГО C:JllП1.
D8.MИ й н1:коли неnеnного D соб1 дrла. Могло провгучати фl.лосо~· 
ською рефлеІ<Сl.ею чистого ро;зу:аq, схил:ьного теор~'l'rшуrати. Та 
лпше аа нrіжих чaclD Dоно Dтрат_ило суб' є:ктиnн:иtІ tадт1но:к 1. на
,бу.по Об' ЕІКТИDНОГО сенсу. Бо,. HИHll. D ДНl З:М8'1'Єрl.ЛЛl.ЗОDаНОГО бo
:teD1.JIJIЯ, нау:коnо обчислених DlЗlИ, npшзr·.i.ЦlD, nород~ених логl
кою хасарень, :мехон1.чно nоnторюnюІого шалу" що етаn ан:кетним 

обою'язхо:м:, у~е не окрема людина зг.ертавтьсл до себе, а люде~ 
тD о .. ц1.ле людстn о· n ус1М cr. oї!Jl су:к3rш-ІОС'1'1.! · • rіитає св.мо себе: 
БутІі, чи не бути? •• Жити, чи самознпщитись? •• Іонуnати .Цa.Jil., 
чи, нареmт1., nерестуnити остаrrн1. ·:ме::Іl часу tt nоринути· наааnз:
ди, разоw з rшанетою" D чорнУ безоднІQ одn1чного н1що? •·• 

Hl., nИТ8!І:::ТЛ "Бути, ЧИ не бути? 11 Hl Д.'ІІЯ :КОГО З нас ЕЄ Є 
сьогодн1. 2:адною ф1лософ1.е:ю • .ШВ.дRою nозою або :мас:кою. Це не в 
~cre рlн ПрОdнца ~ Не чорний оІ<саvи'!' театрального плаща. Не бу
тафор3.я :ІіtЗ.лоби. Не одчаИ 1. сумн1.п а:ктора, n:-te зu.~далег1.дь о
плачений ц1.ною вDит:ка; :купленого D :кас1. 3 абстраиц1ї поно 
стало щоденною nриз:алє:жн1.ст;> ::-ramo.ї :катаотроф1чної д1~спостп .з 
рОЗУ1!УВання воно стало nереи-}fr.юrням:. Воно стало сУертельнш.! 
13ИpOROil 1 Я:ЮІЙ З ДНЯ D ДЄНЬ nрЬ'1'ЯГ(')М Ml..CЯЦl.D, рОR1.D,десят:аЛ~ТЬ 
тяпть над :кож:ним: з·пас. 

З:м:lнююаnсн час. Зlr.lнmюалшсь уряди И за:кони. Змl:а:юDаJІ~ісь 
~е:ксти, формат 1 :кольор об'яв,. розліnлюnани:х: на стоnпах 1 ст:!-· 
нах. Виро:к лиmаnсн нез!Інпн:им. 

ГуJІП СИрепи. ВИТТЯ ЗГОЛОДІ-!1.ЛОГО ЗDlрЛ буДИJІ() :МlСТО. 3Dlp 
nрагнуn zepтD. Пробуд:аs:ен1. люди зриnались з Лll'::OR. ~1rmи з ма
JІими д1тьми тиснулися б1лн Dузь:ких DXoд1.n·n сутерени. В н1v.1.tt 
ЧОрЛО'rl НОЧl cтpeROTlЛli ПООДИПОІ\1 !~аmІНІП. Десь па О1СОJІІІЦЯХ 
KlC!L'a nze тяз:во U гJIYj:o гуnали · Da:iit!Cl :ЗЕЛlТЕИ. Шторм бон б оп их: 
DиcS'y7~D проносиnен над м1стом, зриnаючи з будинRlD дахи, тро-
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щачи с'ираах аа порох аам1ю1а, зrипаюqи ~~' розчnDnю~ ~ю
.-;еІ. Зrасахо C$11TJI01 t'о~далися :мури, DИI'~CR .И тр~СR6JІЗса 
стеля •. Та ~у~ся до цеглин ст1ни сутсре~кх цроход1в·n кар
п:LІ сподlD8.ИЦ). на. nорлт~.,ноІС. :Коzиа uи.ть ~ ост ан:~ ою .мз..пьtіо
поnе м~с'!о обертз.лос1а еmа.фотоtІ ,цлл і!е.с; Коnен внаю. ВироІС ске
р~и буD DІІГОJІОmепиІ T8.!CQj.\ 1' для· НЬОГО ••• 1 BHOD Г7.ПИ сире~Пі, 1 
п:юдииа Dи~одип:о. на noD ерхпю. ЗаграDа по~tеи ее. бє~рюлюг алв. небо. 
Т:~~нх з. с:кпо тр. щали n1,ц :ногаuи на nакнях m.moxoд1n .ЗonoтoJJ.: 1-
mcop сяяJІИ 1 паJІаючи, I'OPlШIIl no:rJepxи. будпви1D. Вр'і!:нхючис!~Rр1ЗЬ 
юиби~1 m~бви~ ~чний Dlтep гойд~D rian~p nоАертогфІа шкатви ва
теинения. 

Гопод бз.nьже не· бу:1 п1чиєю DИГа.ДRою. Аже о яа~а:rитися 
згадати про 'J!'f. мат1.р, ~о і ла з горщІ-пса юшJСУ, :=JDe:peнy з l!' веа 
юла.спої дnтии:а, або :n: яrс :хот1 ти Dlд пюди!tlІ, -цо в непо::олОJІого 
~~~а сюого друга nирпала nечз.яку, щоб ця хюдина роаnо~~ла про 
ома• сирого к'яса? · 

Пригадай. ва·с у nа.:шому маJІому c"enoDO)!)" :v1ст1 Dзл:JІи п 
зaxJI~BHI<ln. З JІJ<озrи, де .Dи nроnе.пи тч, m,ц рано:к r.a.c х:кгzа
п:и на Д~lр l юиmикуnа~и D8ДOD~ дереD"яnого пар:кана. Ьула ра~
ИJ! година црисмеречного CDl'!-e.tuca. Синв:І\,1- сут1ІІІ<и :кмzrРз.зrнсь 
х12 б}".ЦlDJIЯ:wt, сара.єv, заготоnан:t-tм на заму ,цроnами І r!etenич
BJUL ·ІSудиико:м з кюатиро:ю зanmcoJIИ. Хо.11одииК nз.терець тягнув зз. 
CZ01'J. Ви ·були Dиcнaz:enl 1 заnшиnз.л~. Ви тре~т1JІИ Dl.Ц :сОJІо,цу, 
пов:І.Ааnи И чуха.лисл. З -з~ останп1х хаток" роS't<и.цаних "l)·т па 
ОКМИЦ:L Ш.Ста, Dl,Ц НЄDСJІИЧRОГО га:Иtса Й яра ПО•Пl.Ц ЦJш ГС.:.Єl! )tO 
Dac допосиJІись . глух1 поодино:к1 nоетр1·ли И черги з ·аDто:мат~D • 
Хрипвий гоJІос· JІ~!пrи п унз.ФоРJ.!l, що nJ1o:ko,циna юздоn:z .DяJППty
Daaorto шерега,· ьинликаю но~:r~ого третього з .пас :а. нака.вуnаю: 
11Роес!1'рlJІяти!" Це ~огпо бути сRазане тоб1, або тDовму сусз.,цо• 
n:a., .що стояю поруч тебе. ЛJ?ди:на D _ун1фор1~1. була ДоЗІеюІ Вого~ 1 
D!rln:eнняu Д1Исности" и:кою no:r:a є яюn. Tfi · заздри:с нєстерпно, 
.цо боJІІJ Rec'l'epnвo заз.цриn ножв:о)(у' 1 що .лиШТ'ІD ся rо~вии, ~ одно
часно JtИX.a а.побва .пють провиДалася D тоб:L. З І<о::зим I<lJOROJ!~JІ
киtl иаtSлн~ ,цо тебе люд1rr:яу n ун1формз., Dо:ва р()сла n 'l'Oбl,a• 
.пе D цІ> Х.ч'l'~ ти ненаDИдlD ·:не людину D ун1форм1 ~ R 'l!ИХ, ~о ~то
ми it иерез~ - ·D рат ою аІІих. Не:~ и:моnлен е · TD оо CS а:і:аs:!іЯ "Хай пе 
кеиеt" оелач8JІо• що ти :моnчхй npocиn" Чf!, моІtе, мо.-tе, ти,са\!е · t• ~ И~ТО lНЖИ~, І<ОJІИ DCl МО»ЧаJІИ, nрИГНlЧеЗl OДЧt\SU, Т4 ІСрИ 
•11у11: 11Ровстр:LляИте ось того, що сто).ть nоруч менеІ" н.а~ ~-
zuсть призватись: таІС було. · · 

Uopuь .D!I.'p8TИJI8. сn ої из. рила:. :,:-.ити значи по D СSиnо.ти. Знп
•ев:иа стмо суц1.иьнии. Воно о61.цлs стати ·оста.точпик. 

· Градац1я: знищень lШJia в та:к1й nосл1доюност~: :кJІяси 1 :-:а ро
ди, 0~1т ·• ЗКl!ІD:Jалась apгyueнr:"f.lЦlH з~.са.д l з н~ю дq:ктрини: со
Ц1.ОJІОІ'lя" етнОJІогз.в:, ІСОСМОJІог:s.я; знищення л:rmалось Н€!З~"1h"1П1М. 

Я пипrу ц:t. рлДJСи D сонячний яс:,~ий тре.Dнеюиtt день. В1.л1 
:.СК81)1СИ бn:уJСають на синЯDl nonoє:aнoro неба. Jiз.wa~tи бороз;-~і'!. 
бжави~' 1 гул моторl.D заnовнює nрост1р. Т1нь од Jt1.тaiCa, нх 
т1нь од хv.ари, nрослизає по срз.блясто-зеJІеие~оuу·sбl~ ~.п~ 
J'У,цз.ннл на.~ли:&а.е ть ся; nат< а 1~аmина зр~ш аючись А D !ісоч;.:а, про
носиться 'nа,ц дt.хюш б)ІДИНІСlD; гром:І зДКО'І) м:асоD звисає peD рУ
ра~ана; хао~ згук~D розча.nл»в почуття, pne СDlдокlсть 1 роз~n
Кі' Череп, SрИDаЄ З УОЗ!СУ І!ОІ<рОІН!. І ICOJ!J'! ЗНQD ПОDСТ88 ТFПІІВ, 
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орган:Lзм здригається од їj"_ поmтовх1в, перен_апру:m:еrп нr:рвд чека
ють нового вибуху. У людини б~льmе нємас .ц.о.в1р' я до 'l'~Шl. Страх 
отруїв люд~тв о. Стр1;3-Хо:м Ж!·ІЛО люд'""ТВ о перед ~~1Йt:!ОЮ. Страх з бер1т• 
СЛ З RlНЦем ВlЙНИ, -За .,l:НерЦlЄ'Ю? МО::З:ЛИБО! 3 RЄД.ОВlрИ? Не , ВПRЛЮ
ЧЄНО :f/1 це. І а адиво-ваного жаху· перед деструктивними. силами ЛЮ?~-

ської техн11ш? Наіt~н)в 1рн1mе це. . 
Свою статтю про нашу сучасп1·rть Норман Каsнс почав 13· зга

дки про страх1 . що пин1 всевлад-но шнrуе: над людств он •. І те, що 
бли:;J!:ч.юс асоц1я~1.й в1н шукає в посиланн1 на пе.рв1с:ч:ий с~гз.х пра
людини" має св1U сєнс_, хоч· до певної мlр.І-ї' й дов1льни~. '1Почуття 
страху - nише Норман Казнс, -· захитало рад1сть, лІСу принесла 
св1тов1 остаточна nеремога в в1йн1: почуття nрим1тив:иго r.тp~;....v 
nеред не:?наним; страху nеред силами~ що_ їх люд-- тв о П"'. мо::.:е н1 
приборкати, н1 збагнути. Це:И страх нr ::т:);виИ, _але в1н з п1дсв1до
м:ого теnер протиснувся в· св~до:м1с•rJ- 1 сnовнйв мислення а•rав~с-

тичним:и уявленнями J.J:axy". , 
ДНВРlИ страх був притлумлениt: СТ')Лl",тя:ми, в1ч був !!еребо

рений. лАJдством. В1з: втратив той ме.сок~~ ~ еn1дем1чний Хі::.рантер, 
я:киt-1 в1:п мав ще за ·середньовlччя, алr: · проСSу.джеtrи~ хатастроЧ)а:ми 
повторюuаних Еоен, по.П1тичних nотрясень, е~.оН.ом1чних кри~, соІц· 
я:л:ьни..-r зрушев:ь" ·в 1 :~ знов· nрокипуР сп в середині людини~· Могут:п1 1 і, 
всевладни~, непереборниИ - в1н пlдЕорив соб1 люд~тво. 

Можна uуло б сперечs.тисв: в деталях з HopJ.rннoJ.• Rз.sнсон .Мож-

на бузІ о б не згодитись а ним, що "~..Е.~-Х пед,~А НЕ?~J~є.ним_: є ста
лою ознаною прим1тпвної псих1ки nерв1сних народ1в. -по-::mа було 6 
ш:: приИ:нлти тах о~ 1 т~ор1ї про атаю1стичr 1. фо61ї, що прот~~с:.Rj:
ють СЛ З ПlДСВ lДОМОГО І! СВ ~ДОМl СТЬ JІ~ОДЄрНОЇ ЛЮД ~RИ. У ее Це !;:O;.:m:a 
було CS однинути L1 з~перечити. І статно не це; _lстотІ:о важливе '1-
~-rme: теза npo страх, що її висунув Нармен :Кавнс. 

Визнє.ttмо: r.ьо'годнl людств о неопромо~е снинути nладу стра
ха. В1.:fі1:н'"1 СRlнч~r.тr.асл, але н1хто не пов1рив в мир. Тривога не 
зникла з RlRЦe:м: в1йни; страх лищився. Почуття: несталости продо~. 
Ц1Є JАЛТИ В нас 1 ДОСl. 

Jlюдст:яо встуnило в еру страха .• 
"3 таR~м сnриtfнлття::м:, n·,rшe дал1 Н.ІСазнс, вступає лю,J~;стпо в 

нову епоху аі'омов ої енерг~ї, до я:1-:ої в оно таІ< погано пlдготова
не, що незд16не н1 сІ< ористатись .з бле.г, нк1 вона :мо~е · frри.нести 
tfo:vy", a:rn. nротидІяти небРзnецз., що в~є в1-~явилася". 

Слово знайдено ~ nровJ·дну nроблє:му нашого '!асу поставлено. 
Мова. ~де про н о~ у е п .. о ху , з додатковим уточненням: про 
нову епоху атомово1 еперг11, 

~и стоїмо на nороз1 еnохи атомавої е:нерг1ї, 
.:.'JJ.~"нe сум:;--1:1Ва.ємосн, що вираз "ми :м:иве.v:о в епоху а!'омової 

енерг11 незабаром" 1 ~ри тому дуже швидко, стане др1.6ним ба..FР.-. 
H()TOU, ПlДRЛеОНИМ l ЗМ Я:ТИМ: nanlpЦeM_, рОЗМJ.ПБОЮ J.fOHC'l'OD дJія рсе-
ІШS.ТИ з І~ондукторо:м: в трамваї, ffK це с-талося, прю.r~ром, з а:на
логl чнини в ираза:ми: доба n.з.ров ої .1 .:доба електричної еперг~ї. од
нак м1:ж цими виразами є 1стотна р1зниця:. Винr.х1д nарової маrшни 
:И техн1чnс застосу:яання електрично]. енерг1ї б~·.;и nриналеЮІ1стю 
к:tнц~вих етап1в еnохи, що nрийm.ла на з.:м1ну Середньов1ччю й л:ку 
м:и .. езна.час~о, як еп')ХУ Новогр час_у. Тим' часом в1дкриттл ато?:о
во1 енерг11 nрипадає на nочат!(ОВl етапи еnохи, що лише ночиRзJГІЬ 
фсрмуватисл. 
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Веаnеречио, озиа~евик ц~еі иов~ткьоі, аа на~ очах народ31Ва
ио1 доби~·яв доби атоУо~оі еиер~1і, ЖУZе сnок,rс~иве, бо воио 
воикре~ве. В9ио наявне, ·але разок з ~~м неточне. Насамnеред в~ 
ио ие-tочве тоv.у, що воnо част:кове; разом а т~ воно не~е та
хоs ~ 'l'01t11 ЩО :Вl,ЦІСрИ'l'ТЯ НОВОГО Д:Іерепа .енерг:Lі Н-Є С'1'8JІОСЯ ра
ПТОК, ю. caud coCSoІJ. Вl,цвриття: народилося з засад епохи, в ср,·
ІQ'1ІНОUУ'процесl .отаиовnения Ц1.Jioro, яв одна з ланок у вsаєко
зв' язву з добою, а. ие перед иеJ),· чи nоза нею. Ля бора тори~ ,цос• 
J11;ци Розефорда, От'l'о Гана, І<аnицl.йmJІи в nлян1 sana.лJJн9гo роз
криття епаsи; вони розгорталися р1~ноСS1жно з поглибJІЕ.·нняw осl
бности еnОХИ, о одна з тен.ценц1Іf в:цсу. Однак в сsою чергу пр& 
:к!l'ичиа реал1аац1.R :в1,цхриття 1·. ca.ue застосування nринципа ров
:КЛВ.д1 атому до .впне.ходУ ато)(овоі бо:мб.и,nрискорияо розв,яsаRНЯ 
бе.га'l'ЬОХ пробnек. Воио заJИt~иnо в1Ись:ковий спротив такого кl
.П1.таристичного иаро.цу, як японц1, nр.искорило термlн зан1нчення 

друго! с:е1товоі :в1йни, nризвело да рев1з~И дотеnер1шн1х засад 
стратег11 tf те.:ктИІ<и в1Ини, захитало пан1вну дос1 доктрину рlв
иоваги си~, стику~юва~о прантичн~ заходи до n1дготови третьої 
:е1йии~ конкретизувало. з.,цею неподз.льиоста світу, надало реал•
но1 :в·аги сцробам створити св1тоs-ий уря,ц, ще -раз наявно ств.ерд• 
.по прямий з. безnосередн1й з:е"·яво:к нау:ки" nол1~ики, тех.н1ки й 
екоВОУlІСИ. Те, що вс1 юони - наука, техн1ка, еконоиз.ІСа - ста
новJІят~ веnо,цlльну ЦlJІЗ.С!rЬ 1 полlти:ка.веде nере.ц. 

На етап1 перєд Бlдкрuттям ато~'-ОВої · енсрг11, за "nередато
мо:воl доби" 1 НІ< ВИСJІОВJІDЄ.ТЬСЯ 'Н,І\аSНС, lДЄЯ СВ1ТОВОГО урЯду 
була JIИDie 1деально!! авспз.ц1єю, програ:мо!!ою абс.трактною схекоІJ, 
що 1і !! р1зних ва.р~янтах nроnлямували лз.беf.али, соцз.ялз.с~и й 
RO!lYRlCTИ /"Лlга не.ц1І", "ІІ.Інтєрнацlонал', "ІІІ :комую.с-rич
ний Інтерgацз.овм"/. Вз.ДІСрит.тя атоново1 ~іlерг1ї зробило з ц1є1 
l,ЦЄ8.JІЬИОі оrеЗи ЄМПlрlІЧІtу -нео6ХlДН1.СТЬ. . 

Зрештою ми має:м:о змогу визначити. деяк1 з тих nровl,цнпх 
рис, що характеризують·нацv епоху в її Протилеzност1 nоперсд
нlИ: усmхи я:.црово1 /атомової/ фlзиІ<и; технз.чн1 Вlдкрит.тл й ви
находи ПJІВ.Нетарного f;1 коС7і1Чног.о маштабу /аВl.ІІЦlЯ на нов1mоку 
еташ ії роЗвитtсу., ракетн1 знарнДдя, атоNоВа бомба"· радар/; свl
товl в1Ини, що з з.мnерlЛЛlстичних воєн к.19.,nоч.2о.ст. за по
д~л св1ту перетворилися: в в1йни за неn~дlльн).ст~ .св1ту; соцl
sльнз. рев олDЦ11; nepe)Loгa соц1я~1з:му над nр~атно-капlтаJІlстич

ни:ми форі/О.UИ л1.берального сусі11льства; заnровадження манового 
госпо,царс~ва; nрих1д роб1тництва до ~лади; 1дея цєgтрал1зац1і 
yze не онре~их·нацlональних держав, а .Ц~~ого свз.ту; боротьба 
за св1тову 1:мпер1ХІ·; n.epn еJСсn~;>ииентал:ьнl сnроби створення є
диного св1т.о.вого /nланетарного; уряду, св1тавої держави_, свз.-
'.l'ОВОЇ lДЄОJІОГlЇ. .. . . . 

В ,Ц8НОуУ ЗВ".fіЗRУ нас. ОДН8І< 1 не ЦlІСf;іВИ'l'Ь .Hl '1'Е:ХН1.ЧНИ.~ 1 Hl. 
навз.т:ь пол1тичний СS1к 111д1<риття атомової енєрг::Lі, а ~ого lс
торlософ1чниИ сенс 1 lсторlософlчна функЦlk. Норман :Казно має 
:ре.цз.ю: в добу атомов ої. енсрг1ї ми в:содимо цз.тсо:м неn·lдготоDани-
ии. .· . . 

Свого часу здобутки Ф1зики, рац1она.:trізк, суспlл:ЬШ. пере-
11Ороти" в1дкри.ття парової енерг1ї 1! тє·хн1.чни~ винах1д nарової 
кашиnи с-nричинилися до -lстотпй:,{ зруШень ю 1.сторичнtJ свlдомос
Тl люд.ства. Кантова крИ'!ИІ<а чиsтого pusyмy, францУзька револю
цз.я ~ ·?89 року, nарова енерг1я ИІпарова машина - Кант, ГОJІЬбах , 
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Робесп" єр, :Бе.ІІ. і" Сіrефевсон - все це. ;~.мен&. й ·лJнща TOTO:::.=lЬOr'O 
п_оря:ДІ<у. . _ · . · . · . . . . . 
· · За Cepe,tn-IьO~l'l':f'Ctя: 1.стор1.я була 1.стор:~.в:ю грl-:\:опадlн:tт t1 ви-
ЕУ!ІУ· Богом. J.t!)ДИ!it.t; ІЮ ета.п1 абсолют.ної м:онардї 1стор1я с.тала 

. ~с.тор1єю коро.ttз.в ~- Жи.ттвnис ·Rор.-,.)!я,. дата й.о:r.о · народ~ещrн. й сме-
~и в.изначал:а оІ<рЕШа в1дтинки, ~ ца н;tх розчл·-=яовув&-ИQ х1д 

· 'lCTOplЇ. В~ПСЛ"8.Ц 1С'l'ОрИЧНИ~ ПОДl:И· був m.дnорЯ:ДНОВ.:tП::.lЙ .д.п.настrtч
НОМf ·nринциnоDl. В1fІtн:и, я::к.1 ·З(ди·:королз.·, ~ Ї4 аа:коьовладство 
СТа.1ІОВИ-?!И ОС!іОВНl.УЙ З!ІlСТ lCTOp:i.i t . . . 

. . , Революц1л 1789 р. з її гаслами. ,._сР ободи,.. :р1вности й бра
!t'ррства" , .оІ<еройана проти ·старого рє:ІІИ•му а fif-oгo станов ою ие
рів;ЕQ.ртю,~ 1дея розумової Rритик~:r · mt .ф.з..ло::-офQьt< ~tt fif одночасно 

. ·сусп1льний: npи:rцnn, розІ<DJ.Т: !Мате:: .. н:;т:-І:ки, ме~саю..ст:Іч:г.ий :ps.цlo-
. Ha.J.t1.BII, .ВИВВХlД I!f.:.})OFOЇ 1!:'аm;:ни:··37,\l~.ШІИ .. -31-ll'GТ..-lCTOplЇ. Кд.Р.:СРtЧ• 
·ни~·;. образ r.:в~д·у ~ Б:1тво:р~т1.:1: фl "!·ШОЮ, ·з ї--1, тp:ь.o:r4:fJ. -основниктІ rю· 
ня:ття::ми б ~ е е п е· р .е р :n п о с •r :и: ·~ п р и ч и н ::> 1і ·:з ·с .. 
т и · і1 м а с· .. и /M~'l'~E\plї/, був· перснесений з природи Еі. :t.~!r-:0-
p:tю. Усе, що трапИJt()GЯ в 1сторз.і ~ разгля)\~лося; я::к ряд ,.безпс:
рервно :М C'l'-aJIO KlAC собою nов·' я:::sа;аих.t ІСавза.льно /прач~~ноnо/зу
мовJІених~· ." ,цете-рм1нованих'-~, .·сте:=r.ови·щ, що ~х 'llltИё-&lGTI- з.1з. ~сню
є_т:ьс.л .. ~а заІС.онами сил. Фl.ЗИ!сальне _уя:влен:~я. _соц1яль-т:rого, докт-

. ри~а СQФJШЬ:ної фlзиІС.и в Ії .. врlD!іg,JІьницьІСо-ю р1внозЕа~з:1стю чи
Qті 11 :е~дпо~з.;цно до ць-ого,· деv.:о:кре •.r изм, sаснованиИ .,на 1де! 
р•·вnосЖJІ.J ляГJtи ·в осн.ову t'oдepнwt: 1стор.1ософ1чних ~туд1і1. 
· · ·. Сувореяности ісорол1в була nротис'!'авJІе!Іа сувер~~tlСТЬ Н<~-
·роду. Іс•rорз.ю nо_чали в;птадати uє я:в ·з.стор1.ю ,nер:щв.и .й особи 
,Церzавця., В ЦlJІ:КО:ВИТlЙ ЇХ OTO'l'OWeHOC'T'].:,.. а · .f!1C 1l.ЗОСО~ОВ}" lCTQ
J>З.~ на.р-одr f{_ н9.родоправств·а·. Б1ограф~я дер:сі:аюця J?т.pa!!иJta свою 
вару~: я;к ~ ... ~•r' н о!tр...емої особи_, а.-6о г.е~еалогl'ЯН:!Й принцип дя
,н_астичног.с>. nрєстолонєсл1дування. Істор~ю трахтоl:ано" яІС з.:c'l•o
P~il Црос~д,ру,. з .одного бо:ку, И. 1стор1ю людно:~ти, JЦО fto1•o ~~---

~ СЕЩ~. а ·~ругога. · : 
· :. . ; І.q«~о.р.лкu· ,ц.~сJІ~,цжувв.лп вл1:мат, ля:ндшафт, :КlЛЬР.lст:ь опадJ.Б, 

~щ:»o~t.OJ' степу f4 лз.са, nрав~тчину, як в '!Х1.дnу т·очку, ЗВlДR:Lлл 
дочав.с.s: pyz. JІароду, · х~д -розселення й wrяхи RОJІОЦlRr-.ц1йної :мl

-:rрацl~~-»lруРанвя в и1дьом, Rоллд:ки. й Еептання, в~мо;у. Дop-
.tta.д~~opLry черепа 1!. довжину IClf.!ДlB'JІC, :кол.ь;)р полос .r:r,po3-

. ас. сарив:ь, · -фе·дерати.вню1 принцип 1 не.родопрr~:в ств о, 1,а~,:~амuчч11-
. : ІfУ, · tсОПНl. суди, торгl!ІЛЮ е Вlзант:Lє~, ес:кnорт з61А.JЯ в l·олн:r-
: · д~·J?.І. <РУ'.Ц!!З. ,. І<ОЗО.Ц:ЬІСе Зе]lJІеБ ОЛОдінг:я, ~'CTOplD бурЯІСlБНИЦТJ!З. · tt 
•,. Цу!Сраи·рї ..-tiJ?OUИCJIOBOCTИ 1 npaBOCBlДO},!lCTЬ, ЦИфри фабритn!'JЇ ·.nро

М'І:l.С1ІО.В оо~~ в ер:м1 !13Лl і! :ма рт.-r-· рину, rromиp_i.. пня. ]J[t( 1л 1 nис ь.~:с:r;
Н;ости" _ аграрн1 рухи, с.пален~ м.аєтІСи И зруИн()ва:нl ttypu.л:u:tr~. 
· Се~едньов1чч.ц. --говори.до ·nро"зQлотиИ ---~1ІС 11 ~-:а nо,чат:ка:.:. 1с-
~.ор1.ї; :Іовий час ·про золо'!ІИЙ Bl!C .н~при:к1нц1 1ё тор1І. Так над 
уо;~.м ~р~wфра.па оnтtІм1стична в1ра в ,~арру .enti 7щ&сливе за-
J<lНЧеJrня/, а постуn, рух, час. 1 -розв Ит он. . . 

. Наша доба, суnроти ц~оГо, ·цr:нтр 11аги з .доrл~д~-.~е1j ~ sв" я
ЗІСхn:l_ часу п~ренесда на ,озривп. Доо1 lCTdpИRИ .1гноруюала 

фун:кд~ю ._Rа'lастрофи. Вови ·JІУКаnи часової. б.еsnерервностИ, ·sа
кl.с.т:ь зважити,. що 1сто-р1а .с н.е .пv.ше б~nерервна, але й перер-
_вна. : · 

Істор1.я, я:хщо.11 рІ)sглядати 3 погляду перервности 1 Бигля
. ·:І(в.в зовс1к. lна.:кmе·, н1ж І{о.Ли її F:-:вчати в o.cnel<•fl безперервно-
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С1'И. ЕвОлицз.!! про'l'и~таоо ре13ОJІІ>Цlа, роз:ви-поа.1. .. ВІ'! бух, пос'J!у
по:в1. - регрес. 1tавзахьнос'1'1. - :Lдея обернеио1 причини, ·посл1.цов-
ностз. ... JСата~рофа . · - · . 

· Дос1. л»ди ~1рили в непоххтну сталз.с~ь ипну~ого, в остато-
. чq заsершев:хоttь здйсиеного, в прИЧинову 1$' vов.п_енlС'l'Ь :майбут
нього JlИ!!yJIИU. Ми буnи neBHl, . t;O СЬОГОДН1. Є ПОr!Л1.ЦОВІ1ИУ ВПСНО
ВК~М 8 учора. Ми н1.~оли не вагалясь щодо. цього. Ми розгллдали 
сrtасн1.С!'Ь аиие 11 ії. ,цетер:м1В·JВаностl, ЯІ< продуRт поnереднього. 
І Н:LІ<оли .навnа.І<и. Ми шукали д1.ання: в·rпсJІІ>чно спадкових чин:-:ик1в. 

З нашого .осоСSи.rтого досв1ду ми nеренона.ttися, що Ht! завхди 
минуJІе керув маІбутн1.м. Не зав~ди сьогодн1 визначає заБтра. 
Сього.цнз. :моzе бути виснов:ком:·не з тоГо~ що сталося .вчора., а з· 
того, що зд1йсниться лише завтра. Зюнс-ть· бут :а n1дcy-AL'ROM под1й, 
.rtв1. B;J:e С'l'алиея,· с:ьогодн1 В'~:конує завдання, що їх постав:~ть 1 
розв' лзе завтр1.mи1й день. Ми в:наемо це точно. Чи муШJт u:к:::.зува-
т ш на nрихладu? -

КИясичний образ св1ту, витворениМ ф1зи:кою, s її nрnнципа
ии прИЧ>.ІНО13ости, безttерер:вности М маси·/матер1.і/, спирався на 
визнання часу й nростору. Ідея руісу була основною 1деєю. цьог'Ь 
фlsихальвого уяюлення,св~ту, nеренесеного одночасно tl на lcтo
plD. A1re нодерна фз.зика ВlдмоЕилася од цих 1деИ. · "Квав:това те
орl.л" Макса Плян:ка говорить npo д1яння ~'Іе ІІ че.с1 t! nростор1, а 
nова часом 1 прос'!'ором. Чи з: р-е. бу-де nосл1довни:м: з боху 1сто
рик1.:в перенес'!'и Нин1 на 1стор1ю о-браз св1ту, ви тв арени~ в:е"кл.rr 
сичною", а :модерною Ф1зикоа:>? · 

Дос1 з.сторини говорил~-1 про no~тyn 1_ розгJІЯдали розвитов, 
я:к єдину виz1дпу л1нз.ю завжди тотожнього со61 nрогресу. Tcnep 
годилося 6 не говорити нl про розвиток, н1 про поrтуn, 1. роз
глядати 1стор1ю неяв безnерервний ПІ)Т1R бування" а я:к Ч8ргу
ва:ана перервностей;, отже" в1дnов1дно ,цо того, яв Юіlну епох, що 
в ·свої~ ос1.бност1 заступають одна одну. . 

ОднаІ<, D изнанг~л вищос тu :коwої настуnної еnохи супроти no 
передньо!. було б наСJІ1ДRО1! компро:м:1су. Щоб бути: посл1доІН1::Jм: , 
треба одк.ипути ·1дею "золотого в1ку" не ~чmr· на nочатках, але !!l 
наnрикlНЦl 1стор1ї. Хронолог1чна наступ 1сть епохи ще нє гаран· 
тує її вищости суnроти nопср-єдньої •. Mti не в1римо н.1 в хроноло
г1ю, н1 в ч~с: воІІ.·иа. настуnна епоха в 1сторз.ї етпоса · мо~е б}-тІІ 
вищою, але може б'jrти й ни:s:чою. 

· Чи не значить все це, що nоmирf~ня 1дей модерної ф1зики 
Т8КОЖ 1. На 1CTOplD' ПОВИННО було б СПр!іТ"ИНИТИСЯ ДО BlДnOBl,ЦRИX 
зм1н в наж1й 1сторичній сЕlдомост~? ·Безnєречно~ що та.н_, 1 за.-
провад~еннл поняття епохи є nершим нро~ом до того. . 

· Ми роби:ио nepml сnроби, щоб усуну'l'и_ 1дею ча:су з J.&r ор1ї • 
Поняття епохи Є о.цн1ею з перших сходиноІ<_. аа яку ми ступаємо , 
щоб, прюrустивmи перервн1сть, знатr~ не лише 1дею бе~nерєрвного 
nрогресу, але й ро~вИт_ку. Не лише рьзвитну, аJІе й руху. Руху 1 
тим самим, к1нець-к1нцом, часу. · · · · 

. Eno:rн зд1йснюютьс.я в час1, :їх з:м1 на nередбачає рр.: часу. 
Однак, воли ми· намJ.гаємос.я n1знатп enox:·I 1 в мe:r.tax епох погля
ди· й категорlї, власт-ив1 саме де.н1й еп-)с1, взл т1f.t в її ас16но
стl, то це вначить, що ми·шукаємо в з.стор1ї не ли:mеознав еnо-
хи, але й nозаеnохальноrо. · 

Од еnох.є.льних І<ат егорl.І 11.~и йдемо до розІ<риттл позаепохз.JІ:ь-
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ип 1. :м1хепохвz:ьних :ка.теГQр1Іf 1 Вl,Ц цих остаr-rн1х до позачасових. 
Де »lДІСрива.є nеред нам!1 сподlВаНІ<У п1 знати в 1ст ор1ї не Jiиme 
рух, aJie tt стап1сть, не лише часове, але ~ надчасове, не лише 
м1иливе й зи1нне, але й те, що не п1длягав в 1стор1і зм1нам ча
ау й Р'УХ1: нев:м:lІmе! •• 

Еаиа доба вдlйкtlє з nоряд JCY денного 1де1> nоступу, JШ 1.дею 
;}'1!1Версальног·~· росту. Mn не в1 рuмо. :в творчу самодоста тг1ст::. ча
ау, .·а те, щоб RlJIЬI<+Cнe, · хроноJІОГlЧіlЄ нагро:мад~шrя часу сано 
собою І а себє· nородило нову ЯІ<lсть. :Н1 д:в.l. тисяч1 ро:к1в, н1. де
слт:ь тисяч роJСl:в,.nрозш~их людством, не зробпли .. її .. ul ІСращии:, н1. 
розушrlшИм,:·. Час са:м цо:.Q,<;?бl н1.чоrо не r.r·?~ц~щу~! :час ::re є одно
значний сам· соб1. В ·~а90~1~ '1стqр1ї ·є ЕОІ•Іенти: тв.орчого n1.днесен,. 
ня, ·aJie в :·Й пер:е~оі. · М.ep';l'~.l ТОЧІ<И. . ,., ' 
. · ПОС!іJІаИР..Я ·на час 1 ·ра тЕорчу самодос~nтн1сть часу. буJІо :В !І• 
сноttком доби, ···ь спиралася на засаду: Laissez fa1re, Laiвsez 
paaeer • "Що ер,а La1ssez fs1re мщ-rуJІа, це твер~zею{JІ стало сьо
годнl трІ)іе:мом '. Еру· Lai еве z fai re ааст.упилв. ера ІІJІЯ:-!ОВОС'1'И", 
тверди!'ь Гарм,ц Ласк1, Там, де lСТ•:."рИJСИ бачиJІи .цосз. лпmе. хроно
.погlчну ПОСJІ3.ДОВН1СТЬ Часу, МИ 6В."JИМО стру1С'1'урну суЦ1.ЛЬІ!1 СТ:Ь е
ПОХИ: ІШЯИ, вдн1.сть, взав:мозаступ.цю·вану оберненз.сть кате.гор1.й, 
_поа~тичвих , 1део~ог1чнr.іх, еконо:м1.чіІ~, соцз.s:uиих. 

Моzииво, що особиста трагед1Я ~оzвога з н~с, трагедз.я на
аої ОСОбИС!'Оі ДОJІ1., :ВСЯ наша. ІІ8.ЦlОГаJІЬНа. трr.,ГЄД1.JІ 1 трd.ГlЧ:~lСТЬ 
,ЦОІl :ВСЬОГО ,еnер1JПНЬОГО J1Ю,ЦСТ.:В8'· ПОJІЯГВ.Є В тому 1 ЩО ІШ, ЯІС 1 II&
me. !re,ц~JI;, ~ все JІD,цст:в о :в Ц1Лф.rу, · продо:в2:уЄl'О zити уя:вJІе'-::-rами й 
ПОІ'.ПЛ,Ц8JlR ПОПередньої епохи, 'l'OДl JIIC Дl~СНlСТЬ В:е Х~Е: :ВАr-:- НlЧО
І'О ст.пьного з ци:в.ш поглядами 1 · уяБ ~ения:ми. Ми плева:JJи tl пп: ева
вмо :в соб1. С:ВlДОW.lСТЬ 3.сторlі.4 ІСО.'!ІІ! 1стор1ї немає •. По.ц1ї nєрес
тми·бутп наслз.,ц:коw. 1.стор11.· 11 до:водпт:ься почи•ати опоч:ат:ку, s 
себе. Усе: мІІнУле ll каі'!бу.тне, ~:а.р')Д, ·своє по:кJпtван:-:я. 

Ми знавко ~ехнз.чн~И ~епс в1дкриття атомово! ~о~би. Про це 
ми Ч7JПІ з доnов1дей 1 ч::::тали в газетах. H1t. знаЄl.!О про ту роJІю, 
яку Індо~рала атомова боv.ба в вз.Ин~ з . .finl)H1ЄD. M:J бачили: RYJЖ
~i що :ваzкою хмарою nJI~~eлa :над Г1роm1кою. Ми бачили Гувера ва 

нах Варшави й Черttlлл, щ.Q проход,Ів в дн1 Потсда~с:ькоі JСОнфе
ренц~ї по анищен~~ вулиЦях Дерл1на. Ми ~ІЛИ :в м1.стах, що вже не 
бу.m> н-~ши. Емальована тnблич:ка· з назвою :вуnиц1 ne:.taлa на :куп~ 
ICS.МlHf.t.fl, YJ!OBHO ОЗЕаЧаЮЧИ те, ЩО було ІН:· СЬОГО.ЦИ1 ПlЧИМ: • 

"Перед н~сnрийн.в:тним охоплює люд!пrу страх, - ІСонста'l•ує Нор
ман Навис: - Коли ІСуряnа, що залягла над Г1ром1.vою ще не встп
NІа ос1.сти, перед нами повстали nите.н:~а, на лtcl мп пе анаходпли 
zа.дпоі·:вlдповlдn. На.Иваzливlmе а цих питань торІ<аrт:ьсл 1.стотп 
JІЮ.ЦИНИ.ЧП Вl,ЦПОВl.ДаС :Вl.ЙНа 1.CT0Tl ЛЮДИНИ? .ЯRЩО Це тав, ТО CICl.JI!r 
ІСИ часу знадобиться .11юдству" щоб в;·ІІСорие:тати :вхе :в·-:-:-...:айден:L за
со ~и ДJІЯ свого остs.точного знище";:::ня й повної лз.нв 1дац1ї 'г n 

Однак питз.::: ·я, чи в1дnов1да.в ВlЙїїа 1.стот1 людини в :se:tcтo
!rHe nитання. Ча.р.лз. ЧаПJІlН. готує фlльм, темою яІСого в страх: лю
дина з1. страху, що родюта зе.гиие з f"OJIOдy, став в бuвцею. НсJСра
вий IIJ?11FПel{, що страх став осно:вноJJ темою для сучасЕого людства. 

.Одха.к страх нп'Ред голодом або пєред в1йною не иусить ввести нас 
на uanlDЦl. ГоJ.L,)Рне питач:1-rя: про 1сто~у людини, а не про те чи 
буде" чи пе 6у,~е J\lfilнa. · 

"- Норман Казнс :a.~'1tJ, • .;J.~j,t,.L';,C.d. .... ;... '"".YiJ•HI!O:::r Bl:r! налодіfТЬ доВlД!(у 
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s ei!J'OИO.tt01'S.1. Розв" яаання .at:тpononoг:L1Г.ao1 nроблеми в:1.:s: nро
був s~al~• в дов:1.~ц1 про споr.тере~снпя еRто~ояог1в над L~a
ua~~ •де в д.воD:ІІте яв7.І:ще -природи, - заава.чає Казнс, - що 
~иmе дDа роди .и:еКА 1стот nраЕтикують мистецтво в1йни 1 це 
caue МJ'Р&DИ І люди, 1ро:~1.ею ,цол1 саме т1 :z.стоти, що :еt~тво
рuи розв11вев1 орге.в:1зац11 сусп1л:ьного :mтт-я. Це не з:t'!:а.Ч->сіТЬ, 
ІІ&О т1.8Ь'КИ sqраш:ки И люди вбивають со61 nо,цlбних. Багато тва-~ 
рин ·вбиваD'l'Ь о.ц:а1 одних, алFО; т_lJrьки люди t! мура.ШRи заст оса
sуютz, 1181JCY ,ЦО оргаНlЗОБе.НОРО· r=п:·аще:ння, ВВО,Ц.fІ.ТЬ BeJIИR:l }-'tlCИ 
в zорсто1е1 бо! од:а:1. пр()ІІ'·r одких 1· спираютьс11 на стратег1ю ~: 
тахти:ку, щоб noл1nuтz захитану ситуо.ц1ю або СІ<ористатися з 
слабвого боку стратег11 й та:J<тики nротт.Jв:r ике.". 

Пито.Е:ня npo границз. тваринного в людс:ь:коJl}" є одпи:І.t.- з о
сновних, що стоята~:е nеред .наукою нашого часу. І, nе1ше, в:аmа. 
доба розв' лже його 1·:raкme, R13: це робив д с:карт в 1 7. ст. :42-)~.p
Bl.H 13 19 .ст. Але в даному контекст1 не воно в вирlmа_ль~.J:!· .Не 
мо4Па т1кати ~ 61оnог~ю, коли nеред нами стоіть, ЯR nеВ1.д
ІС.ttадв:а,nробле:ма не 61олог1чна., ·а 1стор1ософ~чна: nробле:r.~в. 1-
стотіl людського 1 саме , а nог.ляду тези, висунено! Н(')ркав:о•t 
Казнсом, про немодерн1сть. модерно1 людини, 

Обминаймо 1.деt, ад1бн1 нас здезор1ентувати. Справа И 
найuеmпе не йде npo те, що~ гов орит:1 парадоІ<си. І тому, Rо.ли 
Норман Кllзнс еауваzує: "Jlюдина нашої сучаснос'l'И застsр~ла;вО' 
на оа:ма зробиJІа себе анахро:!lю~ом, який І<о:.:mої х:rнІлин~ с1-ає 
все виразн1.mиИ", то цим в1н в1чого 1cre хоче с:каЗё.l'lИ 1г.mого,пж 
l.J:ИШе те, ЩО "JІЮДИВ8. СПрИtt'~'ІНИЛА.СЯ ДО ЗМlНИ В ~1Х речах,т~JІ::Ь:КИ 
не в сам:1.И co<S1.". 

Ось ду141tа, вис.:rонлена Норманом Кавнсом. Чи з:е є вона о
дн1єю з npoBl.,ЦRИX 1.Цеt! нашого часу? А,ц~е ·вона в з д6иDб.Є св~.цо
:мlсть коwого з нас, бо :кожен з нас говор~ІІ'Е со61 бага'!'О pa
BlB те саме. 

"Людина випередиJІа стол1ття, щоб 131дкряти ОБ1т, в я:кому 
мо~а бухо 6 :ити, але воnа. не знає н1чого, або ж зnас дуzе 
:м:аJІо про ту pOJID, RRY 13она має· ГР,'J.ТИ в ньому". ~{ова t~дс щю 
:ви:nереджев::L стоп1ття. Про У,1К~і, що через. них перr ступ.<1JІВ. лю
дина. Техн1чни1t св~т, вятворєниИ лю,ци·:!ОD, виnередив рац~о:::::н
.п:ьне ОСІІИСJІЄННЯ JIIJ.ЦИHOD ЯІ< ЦЬОГО CBlTYJ .ТА.І< 1 C!~бP..JIDД!!::ra о
ПИНИЛаСЯ в sa.лezвoc'l:L од :машини. З засобу Т!ислен::я стаJІЗ. c~
:u:oц~JIJIІJ, з об' є:кта суб' єнтом, .. 1з 3!-ІF.lряд.ця владарем. 

Людство поставило перед собою заn,цанr.:я техн1чної nере
будози св1ту, але воно й Raltмeнme не поду:М:R.JІО при цьо)[j" про 
себе. Задu розвитІ<у техн1ки воно е1гнорувало р-Jзвиток с(~бе. 
Пракrичний досв1д поІСазав, що прим~ тчвна люди па ду~е .пегІ~ о й 
еи.ц:ко опановує технl.І<У. Щоб nримlт:Іщаtt J1юдин1 стати те:~1-
~иою людиною, д~я цього не треба багато зусиль. Шофе:рс~У-2 
курси приt!ЛІ.nи на S1Vll11' ун1в ерс~1тета:t1. .• І Зеnп Д1тр1х, гез:е,аJІ, 
що командував нз.:мецьR им настуnом в Арденнах D Г}Jyдnl 191!-4 :Р. 
sa сnоею основною nрофес3.єю був роз.возникон ~·о.поRа. Фа:х1.вця 
зє.ступи:в прац1внив:, позбавлений фахової ycвaJI1/jlRaд:Lї. І=дус
трlлльпиИ роб1тnих, якиt1 nиюнrус. m1mc одну фуь.""Кц1ю: захручує 
r'ВТІіНТ або насаджує :колесо но. в1сь, означає лвну дег-ра,цац1ю 
С'у'ПрО!ІИ реКlСНИRа, ЯІСJ!М BlH буD ЗА. СереДНЬОЕ1ЧЧЯ. 

"Людина доеволшпа поБстати дов~ола себе безодннu1 що зв~ 
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ДЯ~& іі НВ УВН1ВЦ1~ бееодня laZ pe~OJIDЦlЙHOD тeXRlROIO ~ CBOJID• 
ц1Иною антропо~ог1єю, м1ж винаходами ко~чного маmта~ И ~юд
с:ь:коІJ роsуvов:Lстю, :u::L~ з.-нтелеР.:'r "м + ·сумлlнням. В боротьбl :м:1ж 
иаУІСами про природу та мо.раллю, яJ<у стоJІlття тому передбачив 
Гепр1 Томас Вок:л:ь, змс--.:.ган:г_я май:s;є в:Еtе вигра.пи науки про приро ... 
JIJ", тІер,Цить Норман І<азнс. 

МатеиатиRа, механ1:ка, бlоJІогlя не знають uopaл:L. ·~орап:ь 
знято з hоря:,цху дєнного. Розгортаючи тсхнз.чн1. ви:ваходи,·людипа 
ие цз.:кавиJІас.в: морально-еr.г ичною стороною в1дкрит:ь 1 вина:rо,цз.в. 

Ні парозу еиерг1ю, н1 електричну, н1 атоиову ие в1дкрито в 1м2 
v:opa.Jn І :иорального удос:конале!г:.:я людини. 

3а Середньов1ччя 1д~ом людини був чернець. Довер•ености 
JІD.цсавого Сере.дн:ьо~1ччя myi<e:go в зреtr·ен~а JІ~дсьІ<ого 1 тим са
кии в С!НJтост1. Новий Час рел1г1йно.-ет ~!ЧНО:М:V. 1деалоs1 святости 
пр0'1tИС'1'8.ВИВ рацlоне.JІьниІf 1деал пз.знаnня. Потойб1чноиу св1.тов1 
цей св1т. Бozouy - людсьІ<е. Техн1чно-1нтелектуальна людина Но
вого·Часу в1дтиснуJІа етичrу JІJ>дину Сере.цньов1ччя на з::.дн1й 
IUIНR. Мl-Ж 'l'exRlKOD Й етИ:КОD', ТЄХНl.І<О~ Й антрОПОJІОГ1ЄD ПOBC'l'aJia 
пр1р:ва. 

"fflcщo 6 JІІ),ЦИна., пише Н.Казнс" :м:аJІа досит:ь часу, мо%S:а dy
JIO б спод1ве.~ися· на те" що в она в нормал:ьний спос1б побудує :м:о
С!rИ через ц1 пр1рви, e.Jie вона влас·~mю ·рухою руйнує час. Теле
граф' тепефов 1. рад1о, транспорт 1 в1~на не ~ишают:ь їй ~дного 
ч~еу • Дотепне зауваження. Нормап Казнс п1,цкрес.пив ІJе" про що 
йшnа моаа ще в 2о-их ро:ках. 

С:вого часу про руйнв.ц1ю часу D "Nouvelle Revue · tranoaise" 
бJІиохучv.И ессеИ написав Пол:ь Моран~· В1н огоJІосив св1.К ес сей 
Пl.Д В:В.ГОJІОВКОМ: "Про ШDИДІ<lСТЬ". BlH. UOplBEDBaB JIВИ~ROC'l'l: ~ 
ї<ОИЯ: З. рух ПОТЯгу 1 ЗрОСТІll'Г'1Я Ш~ІІДКОСТИ ПОТЯГу Й ІШИДІС~СТ:Ь .Пl.• 
1-а:ка,; цитати з ро:м:ан1в, .як1 опv,сув'1JІИ людину 9o-:viX ров1в 1. .пю
дииу 2о-их . В1н пор1внював, нІ< осв1дчується в :коханн1. герой 
9о-их ров1в, з·а роие.но:м: ПоJІь Бурже, 1 я:к виявляв сБ ої· бажання, 
дивJІячись на. годинник, герой моцєрnого po1..:a:r~a. КоJІись, щоб роз
дягнути ЖlІШу, треба бул·о n1вг.одини, й ж1нц1 треба бу.ио. евину
ти з себе 27 принале:с.І:ностей туалети·; тепер лиие три при7.аJІех:• · 
ности й три ceJCYFlди часу. · · 

Цl :а.рти й цЯ гра, все це було ду:з:е дотепне, ме через 
два десят:ил1-ття в то:му, що •.ге:.сн11еа зни ·т,и.па час" а.уери:кав:с:ьхий 
ессеіст nобачив трагед1m·людства. Час знищено 1 ми не зд16н1 
в багнути наслlдиз.в цього. "Людина nереживає иризу вот. · Вона 
С1'О1т:ь перед 1спитом 1 справа б1льм~ю ,,~:Lрою йде про воJШ, н1а 
прО ЗД16Н1СТЬ ЗМlНЮВсТИСЬ. ЛЮДИНа СТlЙКа В СВІJЇЙ З,Ц16НОС!1'l ДО 
зм1н; в с:в1т1 немає мlнливlmоі, бl.'ІІЬШ зд1бно! пристосову'Батис!І 
1стоти, я:к людина. Ми баЧ'іJІИ, ЯІ< вона пересеЛюється в одного 
крайнього І<JІlкату до nротиле~ога. Ми бачили" ?.К вона В1др1ка
вться од в1дстаJІих сусп1льств 1 при.лучав~~ся до розвинених су• 
CII1.Jl~D'U груп. Ми 6ачи.1rи, ЯІС nлемена 11 :м~с.пивц1в за ЧЕ:репа.ки " 
про!'я:гом одн1єї генерац1.і '!'rавчають сл зневnхати св1й aamn баJІt.
сьииt побут 1 звичаї й пр~лучаються: дІJ зах1~иої ц~З1JІ1зацlі.О
д::р;ах, говорячи це, ми зовс1:r;. не хочемо сказати, JtO з:wз.на бев
уУовно приносить al. собою П:)JІlпшсння, a.Jie т:L.п::ьки вказати на ії 
UOilJIИBlCTit" /ІІ .Кавнс/. 

Феn1кс Шотхепде:р, психолог 1. JD.~$p з Ш~ар!'у в 2. ч .Ш)в-
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хеИс:ь:кого "Фере" /"Порону" / надІJУ'1(У'ВаD cтe.'l'-'1'D "Арх~uсдо1ш точ
І(а" на те!Q" аиаJJог~чну R~зtн·о~з.И. Норман Казнс говорав про 
розрИВ )Q:J: ftpeB0311ЩlfiiHOD ТЄХ..ЧlІ<ОЮ Й СВОJІDЦ2,'ЙНОІ0 f'.RTpOПOJIOГ1.SD 11• 
Іh:м:ец:ьRий а:І;!тор :вже.зує на те" що ".пюдст:во зatSyJio пристосувати 
теJШа С..~ОГО .СОЦіВ:ЛЬ;ІОГО рОЗБИТІСУ ДО СВОГО Tf;rJlЧ?OГO !!О-:тупу" 
/с•69/. Зреmтою.м~~ н~(и р1зпиця лише в с.повесних в~дu~нах ~о
р:мул,. Г ми дозволим() соб1 в свою чергу, npoдoвJ.mT:i4 тезу, ае.. зза
чену· Казнсом. Ми хотз.'.пи 6 ут очт-r .іТИ nостановІ<у проб.пеми про вза
єvини ю.ж "технlІ<ОD" И "о.нтропологз.єю". Де ·І<()рз.ння того, що те-
ХНlка ~ипередхав антрополог~ю? · 

ТJ;Jарипа переходить з одного І<JІ:Z.мату, в 1нmий, протилсжзи:й". 
~ З:М:lНЮЄ себе: ВеДМlДЬ в· АрІ<ТИ!t]. ЗМ~НDЄ барВу С130ГО хутра, фор
му свого ~ерепа,. струнтуру всього ~oprtycy, вз.дnов1дно до к.п~
мат~чних. 1 2Иттьових умов.~Людина лишається нез~нлою. Sа~сть 
sм~нювати себе, воз:а робить _речl, Зм1нн~сть зроблених .пю.ц~mою 
речей гарантує б1.ологз.чрУ нез~1н:r:r1сть Людrлз:и. Jlюдина ·в а;?Rтич• 
НО~ RЛlMaTl Ве ВИВ:ВJІЯЄ ~Н1~1ЯТИВ~ обрОСТИ шерстю, ЯХ вед~~ДЬ. 
3&м~сть того вона з ID1Clpи: вед:м:едя зробить со61 о.д:яг. 

В одних ~ т;сr самих географlчво-клllштичних умово.х е.::•rи
лопа й людана no р1зно:му розв' язують njюблему своіх взаємин з 
природними умовами І<раїни. Jlю,цина не ви',І.'ягатике JІИЇ И !!средн1.х 
в1.нцз.воІ<, щоб Д1С1'ати ЇЖ"ІJ в оазз. з верх11З:ки nаJІьми .Твар!rr::-з. бl
оnогlЧно розв" язує ту са!(;у .. .проблеlrу" пере б.арення жит'!'євп тру
двощз.в, я.І<у людина розв.'яsує тєхн1чно'. ·дарвl.н в ~9.-ст. гоюорив 
про "п:ристосуван.r:в:" ':И"прИрОДНlЙ ІІ1.Дб~р 11 j МИ ВО.7І~ЄМ:О ГОDОрИТИ 
про 61ОЛОГ1Ч~~ lНlЦЯТИБУ, ~~ВИХ lCTOT. . 

Сучасю. б~олоrив прqтилежн1сть ДарВlР:ОБ~" вкаsу:ют:r. ~а те, 
що людина є б~льmою :м:1рою примат, :н~х, cкal"ClJІO, к1~rь .СтруRтура 
п'ятипало1 RlHЦlBRИ людИни, фуr.а<цlИно Еедифер~FЦlовалої, при
м~тивнlmа, н~:іа: стрУ!(тура tclHЦlBKИ ди:ференц1ованої, rrриз·:тв.чє.чої 
для вивонання лише одв:1єї фуrrкц1ї. Ба~е притrJст4ти, що s. ко-
'пи'lа·розвинулася п'ятиnала R1ЕЦ1.вка, н1:ж: з ц1єї· оста:t!rьої :ко
пито. Це ft з:r:ачит:ь: тваряна в:м1нит:. струнтуру к1::ц1вю!" :::_:Jnсто-

сувавmи св ою и1.нц~вну. до вrнсонання певrmх фу:о-~І<Ц1.~; .пю,ци~-::є. х 
нє.том1ст:ь винориста.па кз.нц~в:ку, щоб робляч;-І реч~, за Д!JПУ :агою 
цих речей винонувє..ти т1 ::r са11.~1 фунrщlї. · 

Реч1 умоаивили людин1. С1'f'1Л~сть її· б~ологз..ч!::ого га.бз.туса, 
НЄПОТрlбНlСТЬ бlОЛОГl.ЧПО ЗМlН~БаТИ себе, бlОЛ()ГlЧІ!У :а.еЗНЗ.'РІlСІЬ. 

• 3 ,цоtSи палеол1ту людина ·в·lдо:крем!~Ле себе в1д твr~,риз::=, я.СSС> 
ж, І<раще сказати, опос1ла окреме м~сце8 т~ар:~:::·:о.\rу св~т). ~ 3н3.
НІJJ)ЧИ себе ~ехн1~но, бз.ологз.чно /-естет~rчRо, етичт:о 1 т .-д. / 
JІ:юднs:а або деградувАла, або лиm:илв.ся палеолз..т~·l"!НОЕ JІІІЮ;гою. ~а
ме ци::м 1. треба· nояqнити, ·що ":мисJІиведь за чєр~пами" ду;;.е л•::тс 
й l!YZЄ и:виДІСо стае розвинено· ... технзчною лпд.юІою, mоферо·~, л1 ту
ном, боксером, єфреІtтеро:м або фел:ьд'г.:з.рmалом, оnL·.н:овув sдоб-··т
:ка:м:и "вах1,цної цив1л~зац1.ї" '• І в свою чергу, навпа.:ки, ноде:;>;ш,. 
,!l'еХНЗ..ЧНа .ПDД1!!На lfYЖe ШВИДКО :И ·JІеГКО СІСИДОЄ 3 себе· ЧНШЕ.р~·'Еа!ІНЛ 
тиоячеJІз..ть · 1 nовертається до "'.t.:оральчо-ет,тчих ЗЕ· сад пмеолз.т<!Ч

ної л~,цини. Ав.mвз.ц або Д~Е\;!1 -· яс:крав1 nрикладРJ повороту ~·о
дерної ЛЮДИНИ. ,ЦО R8HHlбBJI~ЗJI:Y 1 з· 'I'lЄF.:: В1Д1·11НОЮ 1 ЩО П&JI80JllTИЧ ... 
ний :каюабаJІ їв· JІЮД:Іну; модє·рний, Jп~:~~о в1н в:е nоста:вле:!:ч1t в ІР.-
о-бхз.днlст:ь їсти свого .~.:а:ивн:ьог.о, роО;,ІТЬ а нього мило. _ 
• ПроИшовши через градац1ю епох. су-часне лlli;r;cтno Jюбнтt, дЛЕ 
себе PRтyu."-1.Dhvll ilOCTG..riOБtcy ··P"''~JJ.~Y.I'-1 повороту де naп~':":rr1-:_1j, е<:s:ов 
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поча~и 1стор~~ n].Д перших !1 nGчa~~lB. 
"Є, пише Норман Rазнс, два го.повнl ш~яхи, що лежат~ в~дхри

тими перед хюд~т~ом. Вони йду~ь з прот~лєzних напрямхах 1 plBRO 
прОТИСТОЯТЬ О,ЦИН ОДНОму. ПерШИЙ - ШЛЯХ ПОЗИТ1!ВНОГО ро~В".В:ЗаНР...Я • 
в~п починаєтьаа з дбайливого nерегляду й 'кркти~rої переоц2нхи 
всього того, що застар].ло, 1 тоРо, що становить надба~vя. нової 
,цоби. Де досл1.цження nовинно nоче.тись в JІюдини. Насамперед спра
ва й.це про иеоСSn,цну sм1пу те форм вияву ії 1стоти, ·що стосуютJr 
ся !і нестрииноrо nрагнен;!я до :конху:ренц1ї". 19. стол1ття про:клл
мувмо вонхуренn1ю 1. сусп1льство, засноване на· :кошсуренц:t!, ях 
шиях ,цо сусп:tл»ного юизволен3Я людства. 2о.стол:tття зр1хається 
ха.те:rорично кон:куренц1і, .FIIt 9усnз;л:ьної И евоном:z. чноі ].Де! . " За 
пере,цатомовоі доби" nише Каанс, цз. 1мnульси, хоч Еони че.сто вели 
,цо В].ЙНИ, кми рац1ю. Але Fе1нз.. залежить в1д людини господарчо е
кансипува.!l'ись. НІ<що вона захоче" вона cnpoмo:EF"a сублз.мувати су
перницькl lІlЦVльси: вона :може зробіі!l'и· xpoR вnеред вз..ц :ко:Е!tурен
цз.~но1 ,цо ь:оопера~ив·ноі людини. Вов<1 досить :В1ДRрила !l'atiц cDз.!l'y, 
щоб :в свз.товому маmта61 ::.~адовольнит<! СВQЇ потреби". 

"Та сака атомова бомба lif елеRтртІч·:rа енергз.я, заува:ує .Казнс" 
SД].бна зиищити·мз.сто" але ~вона voze заnрова~ити добу еRоноuз.ч
пого роsц:вз.!l'У". "Та.к повс!l'е.є нар1каРЕЯ. на людину, що "Іона ладна 
тота..пr,ао кобз.лз.зу:ва!l'и свою теХН'lчву И ~ову енерг1ю, щоб вбива
~•, ane не хоче провести под16Ну мобз.n1з~цз.ю, ·щоб забезnечити~ 
uив1оть zити". ·норман Rазнс в:казує на оп1р певних R1JI, ЯRl ви:
с~nа~ть проти застосування ато~ової енергз.ї до праFтичних по
треб, ос:кtJІЬІСИ "атоі\~ова ев:ерг1.я: моsе· nризвест-и до ЦlJШовитої зш
ни в наn~ госродарч1tt систем1,' оЧевидячки, в формl де:р&а.вного 
постачання абОfІ: усусn1льненого nl.цприемстDа". "'1.7!1' не йдеться 
про те, щоб ааnропонуБати: зм1ну тепер1m:~:ьої господ.з.рчої системи 
вади себе саиої; дмеко бз.л:ьше йдеться про msнanШI голого фаІ~
'RУ в наиоху zиттз., що за атонової доби цю го""подарчу си:стеиу" як 
~ :вез. ].НJІЗ. наш1 заклади, доводиться викинути ::на с~.~l!l'Ник". 

Справа Ьt,це про господарчу, з одного бо:ку, 1 про n().'ІІlтич~rо
уря.доВ"f, в другого боку, центра·л:1зєщ1ю св1ту. Не про центраJхз.за
цз.ю ожреких храїи з. народ~в, я:к це було в~ ЕвроПl Еа попередньому 
етаП1* поч.rtнаючи з часз.в французької революцз.ї й Hanoлeona" а про 
цеитрал1зоваяу :консолз.дацз.ю цз.~ого св1ту. Про о~таточне перебо
рення хоНRуреР.:цlйного nлюралз.зму в господ'l.;>чому, П')ЛЗ.Т~!чз:ому ~ 
дерзавному ХИ!l'Т~ ВСеС:Вl.Ту. "Людина, ПИШЕ Н . .Казнс, yze стала СВL
~ОВИК воа:кои; теп.ер вона nовинна зробит11 дальшиИ крок - в ко::ч~х 
pas1 11:/Же ве.пи:киІ хро:к - розвннути свз.тову свз.дом1ст:ь . .Це :..w..деи 
:s.деа.пз.вк, a.Jie настирливе. несб~1дн1сть . .Де беsnосерєдньо пов' яза
не дnя JІюдини з :моuи:вз.стю дальmоГ') її 1снуварня ~ Ьсесв1т є гсо
графз.чна 8ДН"1СТЬ • Дfі. Є Не ТЗ.ЛЬІ<И П:~JОВ1.ЦНа передуМОВа ДJІП CDlTO
BOГO УР1!.1ІУ ~ а.ие И нtfва.:•:лив1.mе. ос!rова для його :-tеобnдности:". 

Некає сук.r:з.ву, з. ден. централ1зму за наших д'rlв набула СВl!l'О
:вих ка•табз.в; ни:Еn вона стала основною тенденц1.ею доби, але хох
на дGCSa передбачав кз.лька варз.янт1в "·оuивого розв• взаннл вузло
воі проблеми часу. Таж дв1. тисяч1 рожз.в назад" коли на порядку 
денвому с~ояJІа проблема створею~я едчн~ї св~товоі ре~lгlї"накре
с.uилося кз.лІІІСа :моu111В .. ~ на р1лн:тз.в ї j'_ розв' яз ан ня. н~.зв :tiEo три. 
ПершиМ був оф1пз.йпий, угr~J~овий, Dltfс:ьково~б::ороrсратичний. Урядоь
Цl 1 Вl~оьRоаз. в РиМl творили є;~юг; l:МПЕрську рРЛ1Г1.D. Завоt!ову
ючи :кра!ну, ре.вом а 1нmою Bltkьi<nвo:r::> зло(SІ~ЧЧD, р~мляни брали бо-
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І'З.В переможеної врsїв:и, вез.пи їх до Риму ~ СІJ:авили іх разои з 
~nшими в Пантеон1. Пор'fЧ nовстав 1.нmий, прямо проти~еzни~ ЦЬ()
м:у мо,цов1. :кавуістичної мудрости 1мп~::.рсь:ких &авцеир1й: чl.с
~ичв:ий, з його в1.рою в м1стєр1яльне перетвореm1я людини,культ 
зе~~оі Матери, Ізиди. І тод1 трет1И, ел1.н1ртич~ий, о.пе:кса~д
р1.:Nсьво-юде~сь:І<шt, що завершився вштворенг:я:м: 1. JJере:могою хри
с~~явс~ва, ЯR СЗlТОВОЇ реЛlГlЇ. 

Наша сучасв1.сть те:а: пропонує RlЛЬІса вар~янт1в розв" язанНR 
просSnе:ми CSl'l'OВOЇ держави· t1 св1.тового уряду,, ме в даному R')n
'1'8ICCT1 нас Ц1ІСаВ::іт~ :не· це, а з~!lна напрям:RоВ их 1дей за чв.с 
К~Х ДВОХ СВl~ОВИХ ЕОЄН. 

lie B8DO ПОУlТ~Т!-І, ЩО Пl.СЛЯ другої Вl.ЙНИ U!·l ПОВертаЄЕОСЯ 
до тендеиц1й~ ~о панували в час n1сля nершої св1тової вз.йнп • 
То,ц1. ·!'ах- сако зиявиJІs.ся тенденц1.я перемогт7r оуверенн1ст:ь дс.l)
-~в D 1.u:' я 1..цеі воесв1ту. Не держава, а соц1.яльна револ1щ1.я , 
. C:OЦlJ!.JUЗU, і:Іі!'ернаЦlОНаЛ1.З:М 1 aбoJz RО:МПрО:МlСОВИЙ, УЗГСД:-.!е1:'~ИU 
. х~.ц ,цо "рее.n1зац11 св1тов ої справедливости": Л1га Нац1й, я:к 
ш1p.UJnLeи~cьxa фор:u:а 1втернац1.онаnного сn1вроб1.тниц'ІІJ а в:г.цlо
rrа.пьних держав-•. 

Зо-.:-1 роки' JІ1.RВ1.дуют:ь настанови 2о-их poi<lB: 1дея lнтер-
нацl.ОН8.1Ц)И"Оrо сп1вробlтr-шцтва., соц1.олог1..чпв. · :R~нсоn1.да.ц1Jі: все

, св:Lту· з~з.hаю1ься з nорядІ<У денного; на~о·:міст:ь -nl.днос:tіться 1.
_ .цея: ав~е.рzо.1,. ·1золяц1оn1з:м.у, рег1.оg:аЛlЗ~"-'У· Рег1оF:ал1зм вол1є 
- с~верди~п себе, що<S в ц:ьому своєu:у sам:кв:спому са:ностверд:....еІІНl 
знай!l'и опору для ствердження се6е в ЦlЛО}..':у св1т1. _ Регl.оЕаJІ1.с
тична l.Нтерпретація св1тової 1.де1 є пров1дною озпа.коі:> Зо-кх 
JJCЩ1.B • ' . 

Рег1ональна. дерш).ва вол1є 'n1днест~ себе на стуn1н~ свl
'1'ОВо1, але -~Вlтової нє в счстем1 1.пmих- св1.тових ,церАа.в, а Б 
СВОЇЙ 3.ЗOJIЯЦl.t1Hlt! БИRЛDЧІІОСТl, З ТИМ, .щоб lЗОJІЬОВаНе СВОЄ 
СТВердЖеННЯ· перетВОрИТИ В ВИRЛЮЧ:НlСТЬ СВОГО СВ1.ТОВОГО СС..t~О
СТ~ерДZЄННЯ. Перша в1.~на була в1Мдою JІЬ :нсальних ц1.лей; ,1~:руга 
в1.І!нє.· була розnочата в 1м' л регlональ:в:ого зд1Исr.:енн:я с:в1.тових 
ц1лей; аднах саме друга в1й:па наочно nоІ<а.зала 1.ppcanь~!l. ~~ь, ХІі
бІUсть рег1она.льної позиц1.! при досягнен:::tl св1.тов~~ ц1леt\ .Ра
зом :1 ти:м: друга В1.йга RОІІІСреТ!'tЗувала 1дею географlчної єдвос
ти СВlту. 

Лто,цство, твердІіlТ:Ь RopJ'aн Rазнс, стоїт1J перед аЗІ1Jтер:rат~
вою. Або прий1Штт:~ nерnий ІІ1JІЯХ 1 Ити до зм1ни госnода:рчо:L"о, 1-
део.погl.Jtного · І -;-- соц1яльного ладу, до r'рупт овної пе:реау;J;овп 
с:в~ту-, або :Еч брати другий шлях. "-Цей .другий шлях в1·днос <о nро
С!'ИЙ. В1н :вимагає, щоб людина дба!Йливо й доскопало знищила 
все, що має в~дноmенпя до наУJ<И ti І<УЛ!.тури. Треба, що~ людина 
аl.кв~дувала :вс1 :м~шини' й все знання, з. доnомого.ю я:кого !:J~то. 
СSу.цувати машини й Ісерувати ниr.ш. Треба стер'l'И з лиця зе~-;·л1. 
:вс1 :u1dтa, як п1сля зе~летрусу, в руїнu обернути л~бора'І'Ор1.ї, 
знищити фабрИІ<и; висадити: в nJв1.тря уз1.верситети t! poлll" сnа
.пити бl бJІl.О!'ЄІСИ. Треба в бити своїх на:уховц1в, своїх JІ1.КВ.}1В , 
С:В ОіА ЗаRОНОД8БЦ1.В 1 CBOl.X Т ехп1.ІС1.В 1 Rpa.мapl.B l. В битr1 БСl:=: 1~:
ИИХ, ЯRl :tШJIH б ЩОСЬ СПlЛЬ:J:е 3 н:е:Х:аПl.З:МОМ ЗНаННЯ: або :t ПIJCTY
rt1'. Вм1.н:-rя читати 1еаря "''рrrться стратою. Нацrї нають розпаста
ся l. ВПТDОJНІТИ оувереНР.:l ПJІе)lеР.'Я К'()рОТRО FЯ'~TJ, треб:-1. Г.:О'fІ:.; 
И11'ИСЯ: ДО ~УСП1J1:ЬНИХ БЗаЄlШН" ЩО l.CRyPq'l'ft! ЗВ. 10.000 "PJF.,~ ПО-
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ре.ц Хрис'l'ом'. · Н:Rщо зректися знання, поступу, ypяlJY,· :рояуvу й 
мислення, 'l'O ще ~ожна бути в~дмосно певни~; що ,це можна бу
де 1снувати ва ц1.й·пха:nет1". 

Отже: або-абQ. 
Визнаймо 1 JІю,.,ство за нашої доби DїАе .робихо рев.п:ьн1 

спроби Итп цим другим ш1':JХАО:М. "Пе:леол1ти·зє .. ц1я. сучасноі J.r11I.lr 
тури" це хаден не парадокс. і\~и надто· добр,е _уявляємо собз. ру
ін~:::ицьІсу фунRцз.ю :машин , дес•l'руктивну ралю· o;re::mlкд, щоб ~г
норувати той фак':t', що поворот до палеол1ту стає позитив~ою 
проблемою нашого часу. . 

Теза про еволюц1йну r ... :-ITJ>anoлoгlD · И револІщlt:іну техш.
ку, це й в теза, що сучасна людина "антрополог1ч:но" лєребу
ває десь на ме~1 nалеол1ту И неол1ту. Не техн1чно, не в га
лузl иuииобуд1вництва 1 не в га.луз1 uатемат:1чних зяан:ь, а 
з погл~ду етики, естетики, т.зв.фор~альноі лог~кu. ЛюдиЕБ 
виробила в coCS1 в:м:l:-!НЯ з бяре.т.и коІ<осовl гopurn, не витяttаІІ
чи ии1, І -.шти в Арк·тицl н~ оброста.:ючи шерс.тю, а. поза тИl{ 
зубр палеол1тичної людини tJt зає:ць, мє.льований Дю:рерок , з 
погляду иистецьІ<ого розвr!ТКУ одноз:аач:q~, а малярство па.ших 

дн1в Формально в не лише аІ<тИБ7.ИМ ~оворотом до мистецтва~ 
:7Іеолз.ту, але до nевпаї u1ри нав1т:ь --дr>гра.цац1в1:> суnроти }ІЬО-
го. . 

Нам дуzе ва.~о арЄІ<ТИСЯ уявлень поступу. На)( ваnо 8Г()
ДИ!1'ИСЬ, що в орнаментальному !'.сстецt~в:L Триш.ллв: мистецтво 
УК:р81НИ .ЦОСЯГJІО СВ ОГО ~'ІВ.Й~И.ЩОГО рlБНЯ, ЩО peЛlГltfHa 1'В О.Р .; 
Ч1.Сть Сере.цньов~ччя вища за peл1г11tr!J"' т'Ворчlст:ь .Нов ого Часу, 
що нз. JІютер, н1 :кальв1н, :Cl Н1кон не мо~ть бути поr~авлен1 
в один р1ве~ь з ду.хов1стю Середн:ьов1ччн, що zадна.Еаступна 
ера не сnро~:огла.ся доснг!l'и висот церкО'впої догматики Вlза.н
тl.і. Злиденности pP-лlгltl:~oї творчости Л. Толстого або В .дже-
коа н1хто не буде заперечувати. . 

Д:в1 г1потез11 nротистоять· одна одн~И. · ~ftи. не s~::ає:м'о _, яв 
п1де да.пь.шиІt розвиток. лю,r;ства, однаІ< Ra сьогодз1 в дn1 Jоlu:иt
.пивостl: або людство завершить техн1чну перебудову св1~1r 1 
ЖИ'l'ИUG в ~овножу техн:J.t:rно-перебудове.ноиу tt yнlфlE'"o:зa:..:roJCY 
ов1т1._, або/Х воно cтatre нs. ШJІЯХвm.иrеJаnчної nеребудови r:aмcxt> 
себе, почне св1И почато!< з початкlв палеол1ту. Розпочне пр&· 
цювв.ти не над речами, а над б1олог1чною зк1ною себе. 

Є!ГЕН МАJІ.АНDК 

••• 

• • • 

ВСЕ СНИТЬ СЛ ••• 

Все сниться гук весни :1. в1тер, 

Ве.:zслиfІ! ·в1тер св1.тлих л1т. 
А -. тут - мqлюсь 1 ·убогий :митар, 
Шукаю тв 1tt в ог::-rенниИ сл1д ••. 
Сниться синя Синюха. 1 вер6и над IIJiecoJr, 
БольниИ в1тер Херсонщ~ни, в~rер-д~дар! 
Сниться гом1н .цуб1в прад1д1вськлх та р~чка, 

.: Plдn'a хата та тenJia долоня сестри ••. 
Т1л$ки 6 р1дного nоля зворушлива стр~чка! 
Т1л~ки б с1ра солома пра6атьк1вських стр~1 

... - -
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•• 
. Вlд часу в1дкриття nерших бактер1й та п1внання ро~1 1 

кехаи1sку, JUCl вони в1дограють в nо:вставаию. не.цуг.,кедици
иа cw~o намагалась знайти способи іх убивати. ко~и маленv 
х1, одиовх1тинн~ сотвор1ння,зваН1, бахтер;яwи,через сво~ 
присутю.сть вимикують хвороб о.в1 реакцз.і орган1зму, то не-
ка н1чоrо лег.шого, я~ тих неnрошених гостей ·позбутись, 1 
орми1зк ПОіJертає до здоров, я. ДуJЛ<а бу~а незвичайно npocco ·. 
т~, але ії практично зреал1зув~ти було незвичайно трудно • 
Bze сам1 в1дкривнкки бактер1И, Люі Пастер та Роберт Кох , 
шукали засоб1в, що вnроваджен1 до оргаи1зму uогаи б вбива
ти в ньому бахтер1ї. дальnа досл1ди nоказа~и, що не т1~ьки 
бвхтер1ї сам1 як так1, але й тр1йnив1 nродукти іх nереv1ни 
матер1і, зван1 токсинами, затроюють оргаи1зм 1 приводять 
його nовол1 до смерти. Отже треба. .було nоб1ч засоб1в вби
вати бактер1ї знаходити ще й засоби, що невтра~1зува~и 6 
тохсичне д1лання субстанЦlй,nродуковnних 1 вид1люваних ти-
ки бактер1ями ~о орган1sму• . · 

Сnрава не була. тана легна. З велинии трудом, кошто1.L 
иадлюдсьJ<ої посвяти, просто героїзму, тр.ебо. було видирати 
природ1 її·тайни дл? боротьби 1з тими :малими, невидники 
и6ивнихаУи. Хто в нас daчr·i!3 ф1ль:м "Пастер" або "Па:вль Ер
Л1х" 1 ТОЙ ЗНаЄ 1 .FІІ<ИЙ ШЛЯХ В Е'ДЄ ДО НОВОГО ВlДІ<рИТТ.FІ • В~·ІСЛl • 
дом довгих рок1в впертої, геройської nрац1 був славни~ пр& 
nарат "606", !бивниІС сп1рохети, що ул1nmений nот1м хеи1чзс 
рятув ДО СЬОГОДН1 ще COTHl ТИСЯЧ, бе. :М1Л10НИ JІЮДеЙ ВlД ст;в 
швої язви одиниц1t 1 сусn1льности - сиф1л1су. Теор1л ве.uиІ<"ї. 
отерил2.вац1йно1 тepa.nli Ерл1ха" nоставлена дорогою часте~~ 
ровуuовоі, аоr1чноі калькуляц1і, знаИmла своє nотверд~еннл. 

За нею nрийшли .цальШl nроби 1 досл1дщ. Ерл1х буБ пер-
тик, що хекатерапевтичним шляхоУ хот1в вбивати бактер1ї в 
люди~. Сам Па.стер, Ксх, а в1дтак кальмет, Бер1нr, ДlR•Де
шее, Безре.цка, та багато 1нmих, ІJІУІ<али 1нmих uяі113 1. ~:rа
ходи.ии іх частинно на дорозl б1олог1чної 1ммун1зац1ї, т·Jбто 
ак~ивиоrо ~ пасиввого ув1дnорнення, у формl чи то готояих 
оирова'!'ок 1з· сnециф1чники антитоІ<синами, чи в фррмl щlпл.я
ио:к 1а ьвих, але ос~абле:них баІСтерlй, тих саких, що·в 1н· 
mих умовинах вик~ивува.ли недугу. Усn1хи те2і: були не:u:м1. 

AJ!e .цукха nерша, Ерл1ха, велиної стерил1зац1ї. виде.mс!· 
ус1к JІlкаряк·на~кращою. До неї вони nовертались заєдно. І
илось про те, щоб анайти хем1чну субстанц1ю, що була б і> 
одної сторони отрутою 1' вбивала бактер1і, а з другої не у
шходжуиаха кл1тин людського орган1зму. Засоб1в, що вбивали 
бактер1і, dуло багато, Але· так1, що р1вночасно були 6 1Н
диферентн1 для орган~зvу, треба було знайти. І це не дава
ло сnокою JІ1ка.рям. 

Але пов OJil 1 тут nромощуван о .m.лях в· nеред. Знов по ."':Oft
Гlй пер1од1 mукания, проб, ексnериментування .першо~~ 
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~-р tер~рдов~ Дохsr~ов~ идадоои е азо~их.dарзикlв випродуку••w-• ОJ~•фое.Іі~JІ1.:Иу, ·а В1ДТ8.І< те CПOJI:yЧeHRR ОRОреr'увати суль
фааJ,,.....с:JІ) !'&.сульфотlязОJІе~t,. що ·вс1· разом вzе могливбивати 
OAJIOZ.O s.a- І'р~зних, часами смер'.l'ельни.х:,ворог~в .пюдства, sьтреn
тОJСоаа, Дорогою хеи1.чної синтези знайдено· зас1б, що nок'!tс.я 
поrубиим 1 ди r'онокоІ<а, 1 дл.я пневмокока, . 1 ,ЦJІЯ ·стафильоІСоІСа, 
хеnнrо•ок&, В медицин1 говорилось npo ноDу епоху, а ляіки 
спод1ваався евайти д1йсно JilІC без закиду 1 остаточно nогубний 
АИ~ грІзвих бактер1й. Але сІСоро вийшли на _яву й тут браки на-

Вl~~ адааааоса т.аких чудесних л1к1в. Бо нав1ть вzе ля1ки без 
.· порад• a1Jtapя звають са.м1 соб1 сьогодn1 ординувати .ц1базоль, 
a&n5~1A. епевдрон та 1нm1 сульфам1ди, 1 моzва сказати, що 
еово1к ве Ое8 рац1і ·й сенсу, ·з незвичайно ~сJІив·ьи· висх1дами. 
Але ас»,Ав·п6 першому захопленн1 nриходить розчарування. Пока
. еааоса, •о багато род1в. 6аІ<тер1й вм1є бути нав·3,.ть проти те.коі 
гос!'роІ абро!, Якою є беs суин1ву. сульфам1ди, резистентн1, . 
дu_ьJІе п_оааааяося, ·:що сульфа:м1ди в сирова-тц1 та· некротИЧJnй 1 
гв1Ів1І uac1 затрачують свою тр1йлив1ст~ проти бахтер1й, вони 
буаи аез:вичайво jtoбpl nроти nев.иих стафильоRОКlв, .•aJie заводи-
ав.в ~кикх в•па~ах тах же стафильоRок~в, а найгодовн~mе:вони 
буJІИ у б~JІЬJD.fІ·вонценжрацlі, при внутр1mньо~ вжива.нн~,незви
чайио ~р1Іnжв1 для· орган1зму. Треба бУло, o~ze, щrкати за. но-
•ики, кра~ засобами.. · 

. Л1кар~ й хекlІ<И змоб1л1 зувахись знов~~ до нових завдань • 
· Ue npиlfua В1ЙИ8. ·1 БОЄННЗ. фронт·и рОЗДl.ЦИЛИ DВlT перегорОДОЮ 
~11ьвої 1SaИa.JJlcИ, за._ .ІU<OD ми не знали, що Вlдбувавтьоя. 

· Прах1д акериканських·в1~ськ до Евроnи nри~с нак 1з со
бое ие. аи•е вз~львення 1з вонцентрац1йних табор1~, прин1с нам 
ве .ии•е .цекохратичну свободу 1 життя, aJie в1н приИ1.с иак таМ
ву иoso:ro велихого винахаду в ме,цицин1, який коzиа :в ряд1. ве-
·иаих ~1ДІСрИсrЬ ·поставити нарl'Внl· 1з в~дІСрlттик бax'!'ep.ll!f чи 
сии~еао• сульфак1д1в. 

В розмов1 s одним американським л1карек в черви1 минуло
.го pcncy, J1 ПОЧув ВlД НЬОГО ТВJСУ думку: ''НlКЦ~ ХВ8JІЯТЬСЯ 1 ЩО 1Х 
·'Хе~ацииа JІ&.йхраща в св1т1, таR я,І( "зре·mтою, вони дукают~,що все, 
1ЦО воив хають,. не.Икраще - А я думаю, що н1:мц1 в nор1ВВЯИН1 з 
ва.ики -лз.мрсьїсцми здобутками в1гдс.тали в1д нас на дабрих 2о 
pOKlB"• Дукха акерИtсаНСЬКОГО ЛlRаря Сnершу кене не ЗО!ІСlУ ne• 
рекОИ)"Dв.аа, аяе сьог-одн1, холи v:й :мали. змо~ nере:коца.!'ися не 
1'1JIЬJC'JI 18 фахово!. л1тера~ри, n'1бJІ1кац11! та преси .. але й пра- · 
ктичво про д1лання 1 значення того JІ1ку, то ~симс ПР,изнатиJ 
•о в1и виnередив.на. Кl.JІькадеся1,'ь рок1в eвponettcькиtt 7воли не 
CSpatи ш..д рагу Aнг.ttli/ стан л1:карськоі наУІСИ • 
. _· · : 'rиu enoxottи:м .ВlДІ<риття:м бу.по- Вl.дкрит'l'.JІ n е и 1 ц 1 .п л z. 
и и ; с 

-Ц1к~~а ~с~ор1я ~ого в1цgрит~я •. 
. ~.по·х~о знає, що ще в 19Z9 роц1, отrе ~а.пе•о ~о синтези 

суя:ьфам1д1в, аиrл1Иськ~« лз.кар·,ц-р О.пехсандер Ф.и:ек1иГ в л.ябо
ратор11 яоидонського ун1верситету /в "Врит~йському zурна.п1~ 
ексnерикенІJІа.пьпої nат.о.пог1ї",.. липень 1929 -nисав, •о sнattmoв 
новиИ чинних, що в бив а є бак·.гер1ї, vри чому в вай:не~m')му ступ: ... 
Hl' не Jике.$уЄ НlЛІСИХ ПІІ<1Д3ІТ4DИ:х;· ВІІJІИБlБ на ~lJIO:КplBЦl ОрГаІІ1З
JlУ, до .f!tcoro Мого. ВпJІnвяд..~:ено;, в·вернув увагу ва один. ц1кавтхw 
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факт. в~н 'СТ:вердив, що на одн~tt. 1з агаро~,Q-sеJІЯтпно:вих ми
тон, на яких BlH звичайно годував нультурv. 6ажтер1й, усадо
вивс.я звичайний гр:ибок цвJ.лJІl.. Обсервуючи 1 оглядаючи уваz
но ТУ ПJІИТОЧКу, яку ХОТ1В у:асе ВИRИнуТИ ЯR в:епридатну,ВlН за-

. у.ва:а:ив, що кр.асха ц1е:ї а.гарово-.желятинов ої nлитки. дещо зм1-
нена. На плитц1 годува~ золотистого стафпльокока;·хот1В nе
рекона:т.ися, я:к в·;tн мається. Здивувався. нез:еичайно, коли 
ствердив, що його золотисти~ стафильокок е: 61льше npoзopиtl 
ДR ЗВИЧаЙНО" а Н6В1ТЬ ДЄЯR1 .nрИМlрНИЬ5.И ЙОГО були Ц1ЛКОВИТО 
розпущен1. Значцть цв1ль мус1ла уmІ<одити .чи вав1ть вбити б~ 
·ктер1ї ·стафильо~ока. Досл1джуючи дальше caJ:Y в :ее nв1ль, стве
рдив, що був. це грибоR званий pen1c1l1um notatшn • Одначе з 
огляду на ne~Hl теХН1Ч:Н1 тру·днощ1 nр0дуКЦ1Ї са:м:оw.у Фле:м:1н
r'ОВ]. не вда.посл одержати ч·истого еRстракту, ІrКИt! без сум. ·1-
ву мус1в nредузувати цей грибок. З великиt~ жалеl!, :назвавши 
цей дивниfі! зас1б nенец1ЛЛ1ною, мус1в заЛ!!mити «ого забуттю" 
не :маючи змоги nР!стичнq 11ого використати. Аж, коли В1,ЦІ<рито 
хем1ю, nроду-RЦ1Ю та n1:знано тераnевтичне прим1нення 1, го-
ловно, резистентн1сть деяких бактер1й на с,:ульфю.r1ди, nрига
дав соб1 в 1938 роц1 другий англ1йський хе:м1:к, д-·р Говард 

_ Фльорей 1з :Оксфорду, про· в·1ДІ<р:иття Фле~анr'а. Коли грибки Y<r 

~ .Г~И ВбиватИ баRтер1Ї на ПОЖИВКОВ1Й nЛИТОЧЦ1" ТО ЧОМ~ BO::-~"l 
н~·могли б того самого робити в людсьRому орган1зм1. Вже 
Фдем1нr'·nробував-зна~ти nотвердження на таке nриnущення: 1 
воно _здавалося не таю·ІМ далеким 1 Але яR здобути Б1дnовJ.Дну 

: . . ~1Jt:Ь'І<1с'ть пен1ц1лЛ1ни, коли для. оде1·жанr-rя. шаленької К].JІЬ-
·ности треба було величезних мас Rультура гри~Rа?Культура ще 
й нІ< на те була не:3вича.Мно·вразлпва на д1ланнЯ нав1ть малих 
зм1н температур, і на зм1ну :концентрац1ї йон1в в середовищз.: 
1 в напр~м1. ки~отИ" 1 в наnряМ1 осн·овИ. Але за.вдякз внт:ри-
вал1fі! nрац1_ дрИ' ·nомоч1 св ої;д асистент1в вдалося йо:му no 
І<lЛЬ:КОХ м1ся:д:ях 1з 1оо л1тр1в грибнової браги видобути 1 
грам червонаво-брунатного порошку, содою-Іх крис'!І. л1в ПЄ':Ю.Ц1-
·ллlни. Пов'!'орив ще раз експерименти Флеи1нr'а з-перед 1а po
R1B 1 висл1ди .ї~ nотвєрдилися 1з докладною точн1стю:порожuк 

· сnинював р1ст ба:Ктер1:М на агаров1й nлитоЧц~ в концентрац1.ї 
ще 1 :2.,000.000. Сnробував .. досл1д1в на зв1рятках: 1Шm:ках"щу
рах 1. І<отах. Без яю-Іх небудь mк1дливих nо61чщ:х Ct!t.o:nтo!!J..Б 
за~рое:ІШ.я nеm.ц1лл1на рятувала с~ютемrз.тично 1пфеRо:sаь:1 за
рят~аl ·що ~·контрольних виnадках n1дл.ягали снертно:....'7 д1лан
ню ~нq~екц11. 

Перm1 еRсnерименти на людях, ш~реведен1 в 1941 роц1., cy-
111/f теж незвичаt1но nот1mаюч1. Ус1 виnадки були ВИJІ1Rуван1. ~. 
були це виnадки, :n яких заnели вже апл1коDан1 в найвн~Р1С-
дозах ус1 знан1 сульфю.ади 1 Нещас-тям було липrе те., що не бу
ло Б1ДПОВ1ДНОЇ R1ЛЬКОСТИ nЄН1Ц1J!Л1НИ • Дnе. nepПil DИnaДRE ІІО 
1<1лькох днях~ R~ли не стало пен1Ц1ЛЛ11JИ, nочали· наново га·· 
ря:uупати, cenca вернулася знову 1 вони ;!мерли. В тре'l''Ьому 

випадІ<У була в:же в1дnов1дна І<1ЛЬ1t1сть васобу 1 хворого R:p~ 
товано, 

. Одначе Пра.І<_ТИЧПО nриtіщли. труднощ1, в nродукц1і В1ДnОЕ1).t
ної ·1t1л~кости. засобу. для ослгнення JІ:\.чничої дози пеНlцlл
Л1НИ тре~а було в деяких виnадках до двох М1ЛlОІІ113 так зва
них одиниць, а для nрикладу Ізарто nодати, що для nродукц~ї 
двох одиниць треба одного Rуеі1чного центим с:отра пожинни" на 
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хк1.й годується грибка. Отже nрактично будо майже nиключене, 
випродухувати ст1.льки nен1..Цl.JІЛl.ни. щоб її :мова· бzло ухиnа
ти в загальних· маmтабах D nра:ктиц1 до л1куваннв. Д1йсно тра
г1.чна ситуац1.х, коли знаtlдено дос1. наИмl.ЦНlJПУ зброю проти 
бактер1й, але через техн1чно-лят~ратор1.МR1.,трудно~ немає 
кохлипости її nрактично пикористати. · 

!·що зчачить для л1каря знати л1карство, але не кати 

ко;mости його ухипати для РЯГ3ЕRУ хворого~ · . 
нк у багатьох вnnадЕах jмl.:ж 1.ншими атомопої бомби/,так 

];D тому·3'е:д~нен1 Дср:жав.и П1.nн1чної Америки пqказаJІися Rp& 
їною д1tlсно необ:м:еже:Е!их 1\!О:Ж:Лиt:юстеП. Те, 'І:Jого не коzна було 
д-оконат·и D Анг,ц1ї, дороблено D· Америц1 • д-р Фльорей зn ерну»
ся д,.., уря,цу ;здПА за доnомогою 1 Ному тrо! радо в1.ддано до· д• 
СПОЗИЦl.Ї ЛЯборатОр1Ю 1 а DCl HВ.jRODl. та ДОСJІ1ДН1 lH~~~y~i 
та заведення заnевнилІ-~ ~ому свою дonmtoгy. . . . 

. Знову АІО ·довгих м1слцях }!О:зольчої nрац1 D ляборатор1.ї:· 
американського м11нстерства хл1боробстnа, неда..лено Чl.каІ'.о 1 

· вдв.л.ося д-р Робертоn1 Коr1ль /Coghl.ll/ ул1.nmити nроду:кцlІ) . .'' 
пенlц1лл1ни, nи:наМшоnm:іІ спец1яльниtt б1 чни~ nродукт · декс~р-ІЬ-'. 
·ии 1 ЩО ЙОГО одержується 13 пеВНОГО-рода зб1~, ЯКИЙ ПОНа~ 
зав ся nрекраснО!> nоживкою для грї.!бка nен1Ц1Л1D}4нотатум. Да
льше DИНа~ден9 СПЄЦlНЛЬІШііl. rатуНОІ< T.Or'O -грибка, ЩО pl<(...,,. J, не 

~ ~ише на nоверхн1 нультури,. {U!e t1 у середин1, що теж з~і~й~· 
:na.no· nродукц1ю nен1Ц1ЛЛ1Н1І в значному ступн1.. В· тоМ сnос1.б 
·зб~л.ьmено· продукц1ю nен1ц:ілл'l!Іи к1.лькасот раз+в. Із ·лябора
торних забавок 1 експеримепт~D .можна було 1ї застосовувати 
нІ< nрактпчни:~ зас1. б боротьби з 1н~.·енц1Мнш.rи недугами. 

П:родукцl.я пeнlЦlJIЛlH~l стала сьогодні в А~!ЄрИЦl ( йезn.и
..... !: .. tu па~иnпм фактором госnодарства та хл1боробства. Ц1.JІ~ 
броnа.:р1~ що ран1mе продунуuали n:rш о, сьогодн1 годують гриб
на• Вже не па плиточІщ.х,як т.о було зразу, 1 не у фляmках,як 
було П1ЗН1mе, аЛе у СПЄЦ1ЯЛЬНИХ багаТОЛ1ТІ8ВИХ Збlр:ННR8.Х Г~ 
дують на Dlдпопз.дни:х nоІщвzах -цього дорсгаго грибка, 1. · ; nи
~nор~ється ц1.лu~ г.ромисл, що nопол1. буде забирати 1. виппра
ти CSponapн1 й 1нm: ферментац1йн:1 плаDІтування в_уптку. 

Кхрnоти ще не вс~ усунеи1. 

СnеІІ1Яльною проблемою буJІО u;-rосlбн:~ння чистої nенlцl
ШІlни, без ·дш..-:1ш.он яних небудь лоб1 чних nродуктlв пере:м:1.ни 

·• матер1ї того гриб:ка, та без до~нmо.к п1дложжя, на яному· :його 
годус:~·r,~л. Пона$алося, що деяv.1 си~птоси nрп апл1куванн1. нe
·J.нvTOl ПЄп1 Ц1Л.1І1НИ походили ··саме DlД тих ДОА::lJІІО:К. Але 1. rry 
:1:роблему р:а:е ча ст ~шно до сь o-ro,lЩl poЗJJ' яз ан о~. Сьогоднl про
Д'jТІ<ує Т'QСЯ, J.!8.Й:llt'e Чt!СТУ nеНlЦlЛЛlну без .flt(ИX небудь Tpl~JIИDИX 
ДOl!lmo:r:, що зб1лЬ)Ііу:{3али б тр1.Ил:ив1сть ·nрепарату, яку Зразу 
несл:ушно nриnисущ~.и.о- сам1й neнlЦlЛЛlHl • 

.. \ -· -,. 

Т;:1,. а труднQJіД:ии ще не н1нець. Треба було д6кЛа.цно вив
чити сn~еоби заст<'човання та введеннJІ ~1~у до орган1зку. І 
це з:рс~лено. Разш.~ 1.з тим дал:ьn nрац1 1mли 13 напряю поп
ре.rп;:~ n_;-.?'гу 1идикац1М .• По:Вол1 досв1.д n·1_каз.ав, що· круг ие.цуг" 
що 1х МО.аі.1!е. л1кувати nен~цl._ЛЛl.НОD~ може бУ'!'Н щораз ширший , 
l'aR, що сьогодн1 е Еже десятки недуг, в rпcnx nен~ц1лл~иа в 

~1йсна rудод1.й:!:ИМ еасобом, що виривав. скерт1. до /теnер кайzе 
__ :. .... "_ n, tfн1 виnадки зщса ор1нь, а багато хоронит.ь nеред каnц
тпом. 
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.'l'&І<ИК 11BHO.U .ПDДСТВ.О одер:і:а.ло НОВИМ 88Сl.б, ·.ЩО В багать ех 
ве.цуі!ах, ях1. ;цо сь.оІч>днl. вва:ж:е.лися · схартел!.а.ими, протягом Rl
JIЬ:КOX дв1.:в ~ивертав здоров' я. Сnец1яльно в час1 в1.йни, що не 
так нас.пl.дком б.езnосереднього вбивства, як tSзJiьme нас.лз.ДRок 
се:кундариих з.нфекц1й ·збира.ла·оби.льне :zхи,во жертв ранених, що 
1.шnи в· к1.n1.они, uи одержахи сьогодн1 зас1б, який з цl.лкови
тою певю.стю uoz~ їх рятувати Вlд смеі'Ти. 

Що це neSl.Цl.nJil.SS? /хем1чна конституц1я/. 

Пе~Ц1ЯП1.на в цродуктом nереu1ни матер1.! грибка,званог~ 
пеи1ц1JІ1юк иотатJІІ ;pen1c1l1um aotatu~, Я1<У-. ~1.н вид1ляв nlд
чaomoro росту 1 розвою в середовиЩ!, на якоку знаходиться , 
иайвр~е в а~ар-zехятинов1й браз1. . 

Хек1uа конституц1.я пен1ц1.л.л1.ни· до сього.дн1 на>~ ще не 
в1.дока. ПричвиоІ1 того в та обrтавина, що дос1 не вда.лося хе
кl.хак в1докрекити хек1чно абсолютно чисту, ВlЛ»ну-вlд всяких 
док1иак,субстанц1.D пенl.цl.лдl.НИ 1. не розnоряд~емо її чистою· 
копеІtуJІою. Хекl.чио-аваяlтИЧНl дос.л1ди :ВІ<азують на те, що тут, 
s~аsтьоа,каsко до дl.Jia з оргаи1чиою кислотою, що заRJІючає в 
соО1 азот, одиаче без фосфору 1 боа с1рки • .д"гадУються,що пе
И1Цl~Л1Иа кала б лехати десь близько толюольХlнону ~ тетрон~ 
вих кисJІо'1' /nо.пучеиня азоту 1.з х1но.u~ною/. На це ввазув xe
JU.a .знаних :вже структурально nродувт~в nереv1.ки vaтep~l lн
иих ро,ц1.:в rрІtб:кц~, що vають те :а:: сильне протибактерlйІJе д~Jta~ 
в:я, В кис~о14У й аяь:ке..л1чноку середовиЩ]. nен1ц~лnна ІІ!ВІІдRо 
розкхадав~ься, а збер1.гавться лише в не:втральи1.й воицентра
ц~1. йои1.~. З тоі причини, коли подавати neнlцl.uлlвy доустно, 
то·в кваснаку mлувко~ому соц1 в1н тратить своє і1.чниче дlх&~ 
ня. Вища текnература !около 1оо стуnи1в Цельз1я також рсз-
кладае neнlЦlJIЛlиf, ОксИдац1йн1 засоби, як перкангана~ нал1~ 
СОJІИ кl.д3., ОJІИВа та ртут1· як р1вноz ,цеяк1 к1кроорган~~м:: ~ 
що nродукують сnец1яльниИ фермент, званий· пе•.нlцl.лмзою, що 
lНВІ<ти~уе пенlЦlJІлrну, розк.лв.д~ют:ь її. Очищування пенlц:t.л.лl
ни бував иаІчаст1.mе дорогQЮ її беравих cnoJIJк, а в практиц1 
отосується содов1 або потасов1 со.л1 пен1Цl.ЛЛlНИ, що добре · 
розпус:каються в иод1. Садова с1ль пенl.дl..ЛЛlнивгl.!'роскоmчна. 
Стерил1.зац1~ пeнlЦlJIJilHИ переводиться лише через ф1льтри, що 
не проnус:кають бактер1М, 

Механ1зu д1лаиня. 

MeXQИlBY ДlJІ8.ННЯ neHlЦlJIЛlHИ теж ДО СЬОГОДНl НаМ Не Ц1-
ЛХОМ ясний. В експеримент1 ствердхено його бактерl.оЛ1тИЧНе 
д1.лання лише в ){Уже в:исо:ких концентрац1ях. Натоu1сть уже в 
дуже ка.лих·коицентрацl.ЯХ ви!l.линус neнlЦl.ЛJil.нa надавичаhНО 
силЬне га:мува.нFJя. д1зrанн.іі на- розБ1И дея:ких nатог.енних · бa.кrre
P1Jt • Це д1ланн.F,І: сnецИфlчно сnрямоване на noд1n 6актер1-і:f1 не 
вnливаючи при то:иу в· н1нtс'1.~ :м1р1 на зм1ну темrm. 1. nроцесу nе
рекl.ШІ катер1.ї бактер1.й .• Tl вм1.Н11 :в ик.ли:куЕі' ПlHlЦl.JIJI1.иa az у 
концеитрадlJіХ тисячу ра.з1.в · ви!r.их. В1дносно антитоRсичного ~
лання neнlЦl.JIJil.ИИ, то нов11р ДО(;Jйди заnеречують tioгot 

Чи nод1бн1 З:м1.JUІ ба;к'І"ерl~~мають м1сце 1..в zивоиу· о ..... га.
~зul., ~о нкого вnр~ваджено nенl.дl.ллlну 1 год1 довести. fіри
ПJСRаєтЬсн одначе, що под1бно, як lH в1тро, тан 1 в орган~а-
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к1 .ц~nания пеи1ц~nл1ни полягав на гамуванн~ розвою баkтер~й з 
орган1зм1, бо вQІІцеитрацlя: пен1ц~ЛJІlНИ в :кроn~ за мала, щоб 
дозволила іх там вбивати, а вже ·сак~ оборони~ :меха.в~зми орга
нlзиу дбають за в~.цnов1дне 1 mви,цве аидалевия бактер1й з·ньо
rо. А з моментом усунення nричини, усуваються ~ насл1дии.· 

Найб~яьше вразливим на д1лання: nен.1ц1лл~ни в r'онокок, ме
н~нrовох, золотистий стафильокок, пот~м сл~дув гем:ол1тичний 
сіеnтокОІС, пневмокох, зелен1ючиtt стреnтокок, б1лий сте.фип:ьокок, 
бaцlJІJIDc ЕNrтрац1 с, т етан~ та сп1 р охе та nалл1да. 

Інm1 ОО.ктер~І та· збудиикvж тяжких хвор~б,я:к тиф, xOJiepa" 
'~а, дизентер1я:, туберкульоза - лише в дуже малому стуnн1 
rаuован1 neнlц1ЛJI1HOD, а то й загалом н1. 

В вагальному наttб~льш вразлива група так званих грам-nо
зитивних бахтер~tt, натом1сть грамнеr'ативн1., як· вище згадан1 
та бактер1І·кашлюка, 1нфлюенци 1 так дальше, ще·zдуть на свою 
пен~ц~лл1иу. . 

Стафильокак золотистий гамуе св1й розв1tt, коли додати до 
нього розчин 1 :Зо, ооо.ооо nен1ц1лл1ни, .а стреnтокок виказує 
корфОJІОГ1ЧН~ зю.ни ще в концентрац1ї 1 :25o,oQ.D.ooo .. 

На п1дстав1. гамування росту ·бактерlй ·1н в1тро т1труєтьсл 
/означувться/ к·r.tіьк1сть nен1Ц1ЛJІ~ни в преnаратах, я:ку дов1л~ 
но деф~нювати ум;овл~но так званими одинищп1и пею.ц1лл1ни /ОR
сфорд-одиниця Е/. О~н · м1..tt~г:Ра:м ·чистоІ nен1цl.'І'!Л1НИ uає в соб1 
OROJIO 1 ООО ОДИНИЦЬ /Е/. ' . 

У в1др1зненн~ в1д сульфам:tдlв пен1ц1лл1на маЄ лише неве
лихе число тах званих пенlЦ1ЛJІ~Н·резкстектних бахтер1й, а де 
до певної м~ри охолодило перв1сне захоnлення: в1дкрптm Jl того 
антиб~отику, · 

Теж у в1др1зненн~ в~д сульфам1д1в пеНlЦ1JІЛlна не реагує 
на вПJІиви параам1нобензоесовоІ иислоти, так само їІ д1ла.ння 
и·е s в~дворотно пропорц~ttне до КlJІЬІ<ости ба:ктер1й. 

ПрактиІСа nоназаJ!а, що неВ1).І.ПОВlдне доз-у;ваннк neнlдlJIJil.ни, 
аа мах1. к1лькост1, що не викликують гамуючого д1лання на ро~ 
в~й бактер1И, можуть нав1ть нерезистентн1 роди бактерlй зро-
бити резистентними. Одначе nот1mаючиtt в факт,що s1 збlЛЬDеНнJШ 
ревнетентности nроти nенlЦlЛЛlНИ зменшується: в1рулентн~сть б~ 
ктер11! в орган1зм1, а це також помагає Иому в оборот. 

Коли йде про в1дношеннл до сульфам~д1в, то ан1 rатувни 
резистентн1 nроти сульфам1д1в не заховуютьс~ 1накmе в1дносно 
пен1ц~лл1ни, ан1 навпаки резистентн1 роди бактєр1tt nроти пенl
ЦlJІл~ни не в:менmуються:, ан1 не зб1льщують своєї резистентпо
оти nроти·сульфамlдlв. 

Враалив1сть вищхzх органlЗ:r.!lБ на д1лання пенlЦlЛJІlНИ да
лево мениа, лк 1.~1кроорган1зм1в. Треба релятивно нenoJ~lpнo ви-

оохах дое, щоб моrти ушкоди~и кл1тини вищих орган1зм1в, ях Н& 
nрикаад еритроцити, левкоцити, сперматоцити чи в1докреклен~ 
мз. тини ткаиз. чи органз.в. На т~tt апастив ОС!'1. nоля: гав вищють 
пен1Ц1лл~ни в1д знаних нам дос~ хем1чних синтетичних засоб1в, 
в яких р1зниця м1z терапевтичною 1 токсиvноD дозою в кала.Пе~ 
~ преnарати викааапи певк.у токсичн1.сть, ane іі вияснювться: 
ие,цокладник очищенням. 

Миики зносять 1 грак /це в 1 v1л~он Е/ доzильно впорскн~ 
иоХ nен1Ц1.JІЛ1.ни без якихне&,rдь забурень. Коли ми це перераху
вмо на живий людсЬкий орган1з:м, то вrосодить, що одна nюдина 
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коае з'Ие<:r• беs поди 25о rpaм~'D, тобто 25о,ооо.ооо Е"тоб
'1!0 окожо ,асячу JІlчничих доз, що иоже .вpaтpa'Jtr :в~.ц смерти 

сепс7• ~vse ио5товн~с~ь продувц1ї не доевоаиаа до сьогодн~ 
nepeaeora ~•о~о евспериuен~у ва лю.ции1. 

AZ АО&а 3.2 g /1 к~хограк ваги т1яа/вби.11а деяв1, хоч 
ие ао~. аа1ря~иа в експерикент1. Субовц1n1,альна lК'ЄkЦ1Я 
ар1хакои1 ве вик~иважа у нього на~менших сиvnток1в загаль
ного забуреmrя. 

В ~бх1иа~1ах ~ez дУХе u~ло говориться про mв1дливе 
д1хаиня ва ~дський оргаНlзм. Вотовано, ян було ран1mе ~ 
заио, П1АJИ•евня темnератури, якого сьогодн1, холи мається 
до .циспоsvц11 бl.JІЬШ чт1сту пенlЦlJІЛlну,не обсервуеться. /Із 
пац1внт1в, •о приходять до ун1верситетсьвої влlнlви, де я 
працюю, ~о •оитрох1, жаден не нар1вав на яв1 небудь загалv 
и1 позиави забуренвя, ослаблення, темnератуРу тощо/.Інтра
веаоsв1 травал1 1ифуз1ї в в1львох випадках вивливували тр~ 
хбози, аяе ~еж у пермих спробах; теnер їх не обсер~увться, 

Д~к'язиев1 1в'ввц1ї в часто бол1зн1. Долюмбальна 1н'евц1я 
З.ооо•1о.ооо Е викликає бо~~ гоnови# звороти, зб~льшеІшя 
тиску козиово-сnиного nлину та вб1л~шення числа вn1тин в 
м.ию.. ·Одначе тих симптом~в не обсервується у nорих на~~ 
и1m:'1т. 

Сnос~б подавання /аnл~кування/. 

Спос~б nодавання пенlЦlЛЛlНИ сьогодн~ ~овол1 широкий. 
Доустне подавання виявилося з nоданих вище причин иедоц~л~ 
ИИМ. На~ОМlСТЬ парентеральне подаваННЯ СЬОГОДНl ЦlЛКОУ О
ПраЕдане. НаК~аще в дожильне nо~аваиня у форк1 чи то до
жильних lн'євц1й" чи то тривалих дожильних. краnлевих ~нфу:"'. 
В:LЙ • Цей ОС'1'8НН1Іf cnOCl б ДОЗВОЛЯЄ ОСЯ:t'нути бажану RОНЦ8!і
трац~ю, потр1бну для тераnевтичного д1лання.дом'язнев1 1н~ 
євц1ї, ян свазано вище" довол1 бол1зн1, але теz радше тому, 
що не маємо чистих nреnарат1в" н1z щоб сама neнlЦlJIJilHa це 
вик.пикувала. Долюмбальн1 lН'ЄRЦlЇ, ян теz уже було с&азан~ 
вивлихують бол~ голови, нудоти 1 вон1ти, але н~ у :мeнlm:'l
TИR:LB • 

Другим сnособом nодавання neнlЦlJI.ПlHИ в льокальне аn
л~вувания. До сугnоб1в, до олегочної ями, ·до черевної Я!.~И, 
до ям абсцес1в стосується: її у форкl nункц1й, але без пе
реnолlкувань. Зовн1mно u1сцево на рани, nопарення, фрак~у
ри. тощо стосується головно у формl масти з рицинусом та 
JIЯFIOJilHOD в хонцентрацlї 12о Е на грам wacтrz, у формl чис
тогQ nорошку та у формl водних розчин1в, 

Пен~Ц1ЛJІ1на уелятивно швидво вид1люється з орган1зиу. 
Це радше його Вlд ємна сторона, бо небезпеки кумулятивного 
д1лання у нього й так немае., з огляду на малу тр1і!лив 1 С"І'". ~
швидко ВИДlЛЮЮЧИСЬ не ДОЗВОJІЛЄ ОСЯГну~И ВlДПОВlдну КОНЦен
траЦ~Ю в кров1. Через те в nрактиц1 утруднюється вастосуn~ 

ння:., бо треба час'!'о вnорск:вати нов1 дози, або заклада:::и 
дожильну кроrnІlвку, ян ої не можна За.І<JІадати в nриватн~tl 
практиц1 чи в амбухяторному л1куванщ1. Абстрагуючи в1д то
го, що марнується в·~оИ cnoclб багато дорогого 1 важкого 
до одерzаиии засобу. 

/Зав1нченн.а ь иaCtr}"IIROJIY' числз /. 
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М~с~ер Bl~ Морр~о, ~а~н1ше василь Мороз, а-п~д Бережав 

родок, -еустр~в о п'ят~й годин1. ва Четверrr:L:й !;вню MlC'!'epa Фреда 
Rетх1.иrа, •о його, ~ж ~ашим, охриетили холись у сел~ Чеnерно
_оовt, Федькок1 а no б&тьков~ ввали·ковтуном. 

Не вtд реч~ буде заnримlrr~ти, що мр.Вlдлl.Моррlс мав рес
~оравчnи при Бестчесrrрl Евню, а мр. Фред Ке~~нr 6уБ босом у 
фабрицt яриввих иовсерв на 1о-ку Стр~т1. 

Обидsа дzеат.тшени, як добр~ знаМом~, JІ1ИJІБО торюіУЛИ пмь
_цsми :крио~І о.цвпо»их n.пес:ка.тих~ солом' ян~а бpP..Jil.B, з однахови
ки човники стаqаии тв. гикнули один одному просто в н1.с: 

гуд 1.BR1Иr1 · 
· On1.cJIЯ хр .Морр1с І<рИ:КІІУ8 до вуха мр .Кетл1.нrов1., що сього-

-~ ввоч1. чи ие схоче падати дощ, ва що ~р.Кетn1иt, nоз1хну»ши, 
stдпов1.», що вз.п учора не:наро:ком програв на Белл Стр1т1. тис.ичу 
П'ЯТСОТ ДОПЯр1Б. Та ПОІ<И кр,МоррlО ВСТИГ ПОВlДОКИТИ СВОГО СП1~ 
беО1ДІШR8, ЩО передучора BR'POБRJIИ безроб1ТИ1. у ЙОГО ресторан1 
воt »tина, то гмаслива 1 нестримна лю,цсь~а nов1дь в~днесла·о
бидвох дzент.пмеи1в на я:ких двадцять ярд1.в о,цкого вз..д одного ,Та 
:вони обидва. нав1.тtt не намагалис;ь реафати на це в бу,ц:ьmп1й 
спосз.б: в ру:ка:ми в кишенях mтан1ь, а грубm,и на nалець ":t<убак1І'' 
в еубах, баІ!Іду:.;е, бев найменшої ф:Lsичноі наnруги; вони ~али , 
nоки рухлива. людська Rовтьба не знесла. !х докупи. 'roдl. Друтп.
ки зусилляки ваняди безпечне м~сце б~ля величезFого голю ввто
~обlльної ф1р:ии, 1 тут, оnе~.mис.ь на поруччя, ·з безме3НОD нудь
Г.ОJ) на видовжених обличчях nриглядалися киnучешу Уорю ХИТ'l'Л~ що 
заnивало Четверту Евню. · 

По довm1й мовчанц1 мр.Мсрр1с ааnрим1.тив 9так мимоходом,що 
8 R6ГОДИ.НеД1.JІ1. ГОДИЛОСЯ б f ГlДНИІ СПОСl.б перебути СЬОГОДН1Ш
из.И в еч,_ р. 

Mp.Ke'l'JI:Lнr' nом~р:кува.в~ а nст•м нера~ зо.пропоnуІ!ав Dlд се
бе од-не весеJІе к1.сце на Еродвею, з дsез-бевдои., неграми і1 го
JІtс~нькиии "ледt" • 

То.ц1. мр .Морр1.с добув 1.з горl.ІІіньої І<И:mеНl t<а·~~зельІ<И з;•rо'Е& 
ииІ у восьмеро пап1рець. Де була nгограма МИтроnолитен. О~єри 
Иа ВИН1.DШ1Й веч~р, а Б HlM було H8ДpYJ<OD8.H0 1 ЩО С.СОГОДНl ВlД
буИ8ТИуУ'l'ЬСЯ незвичаИно ц1каЕ1 п~одукц1ї велиного українського 
хору ~.ц :керува.ннлм м1стера :Коmаця. 

:Up .Кетл1.нr' ув а юrо nрсч-т~тав прогрю.!У а 1.n дс:тси до дошки, o
mcJJя глянув на год~нника~ що nоказував чверть на сьоІСу, 1 с:на.
за:в коротко: 

- ОJШ palttr .' 
При квс1 опери оби,r:ва дzентлмени" з велиним cnofcoв1~ та не

~:L.ЦС1'J"ЩіИUИ ''куба!«и 11 'З зубах, BІI'l'p:::traл~~ ц1лу ;.rа.во.лу · J:ІТОВХРУЦlБ" .. 
стараnчись також по зиоз~ в~дда.Dfі.'J:'И їх на DCl Gою!. Пот1:м ку
nив два в:витІ<И по три доляри · п' .я:'І'дес.а:т це!ІТlВ 1 зайняли в тре
тьому nартер1. двоs кр~ сел~ Мр .Mopplc усадсnивсл на Rpl.CJil ·~~ 
847, а мр.Кетх1.иt на :кр~сл1. Ю 848. 

Праворуч мр .. Rє'l'.Пlнr'a на 8.1.9 -му ~р;. сл з.. сид~в JIRriйcь бороде
StВІ .цоlSродіІ, що в1д нього но. І~J.лу морс.:ну :милю зпноси.ло чисто-
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иро:еиин ~ршmдцек. ~ого обличЧя буJІо c:Lpe 'l'a пом' яте., НІ\ С'І·а.ре" 
обаа.гане :в~траки й порnане Вl.триJІо" :вуха мав позати:каrі.l вnтою" 
nисий, sовтиИ ~ереп, н1с на. ... rtоJІовину переJІе.14:ЕLНИй, а vоnош:н:а кс
о_.:ата -6ороде. вuростма Иому неvов би з п1.,цгорлв. Можна. бухо по
дуке.!l'и, ЩО Це !1'ИПОD е ОбJІИЧЧІ.І npOC!l'OГO ::LpJIJП:r.ЦOЬROГO pИ6G.JIRII, ЯRбИ 
не бnискуч~ б~нокл~ на нос1, •о надавали цьому доброд1вв1 дое
тоиного вигляду губернатора, або члена Конtрєсу. 

nочалася пр~грака. На сцен~ .. п1д мелод1.йн~, ледDечутн1 пе
резDО!ІИ оркеО!l'ри" серед чудових декорац~й та роа~1шно1 зел~н~ , 
позаЦD1!1'8.JІИ ч-ер:в оню:. · ма:коJt: 1 гоаубими волооа:t.ш пшm1 українсь
:К2. пац:L.ональнl. одяги. Д~·од.яrи: об~йиали гордих та струн:хих DІо-
пц~~. 1 красивих ,ц~вчат... · 

І ось, серед вепичезно! ти~, що залягла св1.тлу ки~~ецьку 
святиню uетропол11 CD1~, вагоvоu~ли веливсю тугою, snщeu~nи 
JІУНІС111{И радощами й вдарили г.пи бовиv тремтl.ІІІІЯМ серця 11сь ого на
родУ п1сн1 Леонтовича ••• 

Добродlй з ватою·~ вухах до цього часу не проявхвs жадного 
еац~кавхення вс~м тим, що довкоха нього творпJІось; в~н спок~йне
вько жв'якав соб1 ·rуму, 1, хоч вs аал~ не буnо надто ясно, зав
зято студ1ю:вав 1шрочезну мах!'У "НІІD·І~орк Гералда". Та пк !"1;ІІІ
ки поппи~и перт1 аRордп ~сн1, в~н едивоnано Пlдrшв rохову"г~п
ПЕУD на чудесно ровмальоваnу сте~ю, пот1м на. дох1вку, ровгхаt~ 

сл сюди-тудц ~ нsк1нець повернув сво1 блискуч1 б1новл~ в сторо
пу сцени •• ~ Одну мить в1н си.ц~в, як вачарованиtt~ на cDoiv 849-
!L'lМ: :кр~ сл~. В~д~а.к тре'-•тячою pyteOJ) sняв б:t.нокл1., наче б не )(О• 
в:t.р'яв свому nодв1йноwу змислов1 вору, 1 назад вастромив іх па 
перело:маний н:t.с. Х~tі.ПИНt<у сид1в бе в· наЬеншого поруху, а пот1У 
отав швиденько витягати вату в вух... · 

Мина.nи ХІнІлини за жвиnинаки, І<оти.uв.с.и m.cnя· за. rnспею" До
бродlй, ЩО СИД1В Па 849-3..'1[ :Кр10.П1 1 неМОВ би ІІрИRИПlD. ДО НЬ')ГО • 
БJІис:куч1 б1нокл1. з•lх~ли lto~ на RlHЧИR носа, в1.н nодаDсл вз.nе
ред 1 розкІШJБ рота, забуваючи не.n1ть, що триvав D ньшrу спорпй 
&аток tyv.и. 

ПерШL'1 частина.· СІ<~цчи.пася. ВеJІnевно. заля Опери наповнилаоь 
ІІСІ<равИУи CDlTJia:м:и 1. загула, ва.хле:котала Dl.д рясного, нr~вгомон
ноrо граду оплеск1.n. 

Mp.BlJIJ.U. Морр1.с ta кр ,фред KeтJilHI' такоz не ЩА.JТ:ШІИ долонь. 
СПlд ваприУ:t.тити, ~ обидва дzеитлкени ааховуDались nl.)~.c коn
цер"у 8 НА.JІеЖВ:ОЮ ІІОБІ'І.ГОЮ, ЯІС :t. ГОДИТЬСЯ "рОДОDИТИМ" ЄІШ1. :ra Dl.
.UI»ППK гроv..адянак З'вдпнеuих Держав, що s.з.п.nатили за сЕої ~Atc$1 
по три дохлри :t. п'ятдесят цент~в. Та хоч ввесь час іхн1 обn~ччя 
бухи, вх вавz,ци, холодн1 та байду~~ то, нв ва~рппась зав~са,~r 
Морр~о, не диюлячuс:ь на. мра I<~тл~:rrra, втер сльозу з JiliJOPo ова, 
а І.tр,І<етл1rп' а:кі: дв1. СJІьозиmси в IIpflDoгo. Мало ЦІ)ого, кр. ::~opplc 
еабуваІІЧИ про СБОD "рОД~DИТlСТЬ" 1 ШTOBXlryJJ СВОГО СУС~ДU D бlІС 1 
овавав: · 

-А що, Федьку, га?! 
Т~ слова· не:м()в в будили з отуп11:нл борадатого добр!>.цl.В на 

849-~:М BplOJI:t. • В~~ .. П.OБTllK6D Ві'іТУ ДО в:тх 1 І!ріlЯ;:Н{С ГЛЯНУВ Н8. О
бох лхентпкен1в, цри чоuу JJOHИ обидnа ,.,faЛvl пагоду sавва:r.нти, Щ(' 
J3 цього доброд~я пова бJІискучими бl.нснс.."ІЯlШ вахова.ппсь нил~ І зzu
Г1.ЦВ1, v.at!ze дитнч~ оч~. Вони мог~и тс.:кох sапрю.атити, иtо цеИ 
добродlй ие носить хq>аБатки, зате :і: :має notнzтиpв.nl Jilicт~ Н об
СІJІр.lП8.И1. руиа!5и. Вое це, до реч1." п~як не ц~каnило та. t:i пе ди ... 
~ре..по обидвох дzентJІМенlР Bze OlJ'.i:F-"'~ "1о:.~Dутtалися вони '!'O,.'t1. Я.іС 
добродз.tІ 8 8f9-ого RI>lCJIS на.хиnчвся до м1атера Кєт.зr.:пrа .i:t ЕБlЧ-

• 
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.аиІJо промовив: 
- Пробач~е, сер. 
Мр.Кетл~вr енехо~я гnипнуD на борода~ого доброд~я: 
-Чим моz,у вас·вдовохи~и, паие? 
... яхси ви, сер, були так::а. вв:а.члив::а. й поясвип :м:еи1, sпсою :м:о

зою сп1ваJ.ш перед хви.пІtвою но. сцен::а. цз. преараон:а. m.снз., ~о я Сув 
бИ D8Jl 1'!8DШІС)DІІО ВДЯЧНИЙ • 

Мр,Ке~л:а.вТ помовчав б::а.льш-мепm одну м:а.нуту, а пот1м сказав: 
... Украінсь:кою. 
.. Щиро доую 1 
За хвилину бородатий ::а.рлнндець знову нахилиDся до м-ра Кет~ 

.пз.иrа: 
t.i С::ка.:З.!L'!І :мен::а., сер, будь mсм, чи я. поми.чяюся, nриnусхаючи 

~о хюди, як:а. сп:а.sаю~ь ухраінською ~овою, називають себе українця
ки? 

- Н::а., не помиляєтесь! 
- Дяхую вам, щиро дякую 1 
Вородажий доброд~й на часок призадумався, а в::а.дтак з~ову г~ 

ВfD на :м-ра Кет.п1·нrа лаг:а.диими, немов би ДИ!rячиvи очима: 
~ Л напевно не буду D nрав::а., коли скажу, що люди, я.и:а. в:в~ь

ся уираінЦІІКи, zи:вуть в Індо-Китаю, чи D п.1вн:а.чночу Марок1со? 
~ Тах, зи справд1 не в првв:а.. 
"·Одначе ви uапеDно будете ~1вl самої ~адки, коnи л скаz.у,що 

краlна, в ях1й Jї:И:Вуть ц:а. JІ:ІDди, не в н1 францувькою~ н1 те: анr.пlй
ською ко.пон1вю, бо DCl ц1 земл~ л знаю" як сnою власnу кишеню?,. 

- Справедливо, оер. · 
- А коли я ю:а.дважуоя скава~и, що ця кра1на ~еzить в Европ1, 

то :ви мене прос'!'о висм:а.єте?.. . . 
... н:а.,, сер, навпаІСи: ця· вра1на спра.:вд1 neltИ'l'Ь D Еврош., 
.. Це дивне, незвичайно дивне І r.ra коли б ви vен1 казnа.пи дея

К1 rоловн1ш1 м1ста 1 nристан1 т1ві краінп, то я не знав би, ви ~ 
куnати вам за це ••• 

Мр.Кетл:а.нr замия.вся: 
... 1 .. о1ста, сер? •• Ну" звичайно, в тах1 к1ста ••• НаприкJUІ.д: Зо

.поч~в, Терноп1ль,. Перемишляни, н:у, та й 1нn так1 под1СSн1. ••• 
- Єс, дsкую Dам, ду~е ДЛКУDQ 
Мр .В1 ЛJil Морр1. с з осеред:t~ено с.пухав балачки :м•ра KeтJI3.tea з 

бородатим 1рляндцем" а коJІи DОІПІ обидва щас~uво il зак1нчилв:, в1н 
вапропонуnаn земляков:І. пом1пятись м1сцями. його такоs cкop!r~JIO п~ 
балакати з людиною, що так сnравно zn'яхав ryuy й я.к1й так ду~ 
припаJІа до серцд унрн.інсьt<:а rn сня, 

Ірляндец;ь ТВ.І{ СО.МО ПрИЯЗНО Й ВD:LЧJІПБО ПО,'!І;ИD11ВСЯ на RODOГO с,у
СЗ.Да: 

- Ви: х::а. ба не заперечхи~е, коли в: cкarq 1 що нин1mн1й концерт 
почавсв:·прекраснс? 

Мр .Морр1с ПOJ1ai.'lro хитнув nидов:;:еним лобок: 
- Так, пане, я. не заперечу, Навпаки, я нав1ть додам, що наm1 

ухраінськ~ ПlСн:а." с, мо~а сказати, па~хращ:а. n св1т1. 
Добродз.й на 849 ... му в:рз.сл1 бyrJ" вu,цимо~ вас:кочен:иtft 
- Неnже, сер, nи тим хочете скsза"rи, -о ви у::краінець? 
-- Спро.nдз. та:rс, nи вгадали. І я, ::а. lot:lй побратим, що в ним nи 

21JІ~кищо говорили. І я додумуюсь, що окр1м вас двох в ще тут, ·на 
ващ. ·' дов ол!. :а.нших людеИ, що мають честь І-Іа.зх-хватись УІ•раїнцmщ ~ 

ВородатиU дс~ро~1й не. доn~ря~: · · 
., ПlvP~'?: ~у!і:е ц1~~r,е •• Так ·ш:~ .• д:ь:ентлмени, уІСра.іІщl ••• А ••• 
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чому z 2и тепер не на сценз.? 
Mp.Bl~~ Моррз.о приеадумаво~ бз.пьа-иени иа ~в1 ХDиаини, а 

вз.д'Ра~ о~а~ава 
_ : -~ ЛJtби BC:L )'ІСраівц~, ЩО іх 58 OC'l,'8HHЬOJ) СМ'!ИС'l'И.ОЮ буАе 
понад ·45 хз.л1.оК1в, nопро~ували nри~аститись па сцев1 Опери,!'о 11 
маю деяк з. rі1дО'1'8В и оумяз.ватись, що це :в·sаге.JІз. буJІо б векоаи:ве. 

. Бородатий з.р.пя•дець :вирз.п:вJ мабуть, що ·'!'епер о.и~д би 1 Іо
іІ:У трохи· цр;иеа.цукатись. • • А мр .Морр1.с, иtо бу:в 8JС'1'ИDник чжеnок 
"Об•вднання•• 1. нав1ть, на свз.:t! спосз.б, щирn па~р1оток, в к~сцв 
розпоча~ т.вв. "проп~rандУ мз.z чу:инЦями". Почав 11 Dlд найдо• 
·гз.,ц~з.mоі позицз.і - Dз.д беечtісленних·"мз.JІlонз.в". 

•·Так, сер, рраїнськиtt народ веJІИІСий, один в наКбз..пьІІИХ в 
ЕвроПl. Унраїнцз.в нарахоюуЮть 45 мз.JІ1он1в, коли не бз.льие. На• 
народ мае свою схавну 1сторз.ю, свою, що тав сваz.у. ·иу~ь~уру,охж 
-раИт, кухьтуру, хз.тературу, мистецтво 1 таке 1нае. Украіна -це 
краtі один а наИб1льших в .сю1т1, Ії иордони с.я:гають·вз.д·р1кп Ви
с.пи по Во.пгу 1 Кавказ, а вз..ц Чорного моря - а:к по ••• по •• ~· ~~'У~, 
сер, я не маю пз.д руRою маnи, на nревелики~ sажь, не uan,.. В 
Rохно:му ;раез. - це Rраїна всJІИчезна, за те р'У'Гf вак ~JІОБОJС чесttпІ 

Бородатий .цоброд1й мовчюі cJ.tyXa:в :м-ра Морр~са, а ttoгo хаІ'~
днз. оч1 чииразто бз.льm.е .. Dхрива.пися оерпанкоw с)(утиу. ДаJІз. :в~н S&-
zypeвo скхопив rолову ga груди та й иаже: · 

- Даруйте, дzентлиени, та менз. такий сорок, :ви 1 не в си~ 
уявити соб~, яхиИ :менз. сором, що я досз. нз.чо:rо не виав-не :в~дав 
про :ваш ве.nикий та :могутн1.й народ~ Простз.ть - я JІЮД1іНа прос~а , 
робуча, 1 так лиш згрубша отесана. Усе свов нужденне D'l'!'а,яие, 
доlJУп:уюсь, добlzить Qlt.opo сь~м:о!. десятки, и т1.п:ьки DОJІочи:вся 
св1~ами. Скз.хьки ра~1в :я_ об'іхав довкола нашу ве~ю, •о, RR ск~ 
заD мен1. один Dчений німець, є ІСругла, мов гоJІхяндсьхиІt сир,rо• 
го моя притуnлена Пам'ять все з. не вбагне, чому я, зре•тою,н1.u 
не .ципуюся. І я буn 1 мз.цно впевнений, що я п1знав rse :вnесь ов~~ 
загхя:нув у І<оzний закамароІ<, вивчиD ус1 раси И народи. Та, .аи 
бачите, я грубо по1ШJІИDСЯ. Не багато хибхо, 1 и nопра~а.в би на•' 
.DlRИ Hamy гарну 8еJ4JІИЦЮ 1 НС ,ЦОдуllуDЧИСЬ Н8ВЗ.ТЬ 1 •о Ва НlЙ DБ,.. 
та мно:и:аться люди, що так чу дов о спз.вають J Госnо.ци·r.. СорОІ<п~..ь 
мз.лз.онз.вІ· •• ·н улвJІяю собз., яІСби вез. ухраїнц1 зз.бралиса докупи·1 
наприклад,у_Гай~-Парку заспз.Dа.пи гурта~ тую ttlCRIO в давонаки ••• 
Сюятий Па~рикуt Ви не еаперечите, дzентхмени, що це був би кон-
церт, я:кого ще ОВ.1т не бачив І -· · 

Мр,Моррз.с поюахно хитнув головою: 
- Так, сер, 'вовс1м вз.рно. Це бую би справд1 не&,у~еиниr •cnr 

цер~. 

-І !'ому,саке, я н~я~ не-можу ·просІ!'и~и со6~ сюоrо неуц~ваІ 
н~, не моху! - б~дькався бородатий lрJІЯндець. _ 

- Я .цу:ма.:ю, що :моzете, • ПO'l'lmaв йог~ кр.:Морр~о ~ - Пере.ц ва
ми, K~pttyю, ~е не ОДИН дeC,fi'l'OR pORl:В 1 DИ.: •е баr&!'О ,ЦеЧОІ'О $Jl0Z8-
тe побачи!'и r почути, ~ навз.ть ІЗиправдую :вас у деqому, бо. на. 
нарад ~д сучасну пору бевдер38DниИ, 1 про ньоrо в· 0~1~1. не ~ах 
у:~~:е СSа.пахаю!' ь • • , . · '· . .-

Бородач став борзень~о витягати юату а Dyxa. 
-Пробачте, що вИ сказали?! 
Up.Mopplc понур~в оч~ додоху. . 
- Що z, тепер sa· чергою, ~ре ба 1 118К васоро1~итас.ь ••• Тах • 

, '!!:! ухраінц1. - народ бев :вхасноі .цержа13и. Наша .рз..цна краіна -
'IrJ:І .... ~-'-\:.?C.. 1а ба.1'8.та., :ме.nо1:-~о.пnТtо~ .. ІJ:екучС:і, а.пе це ммохо 1t цеІ 
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ме,ц сnива:ют.ь люб1. сус1.ди.,. А ми,· y-Rpaїю::(l.J ку01·тмо Rидати р::Lд
ниИ край і· ради шматка хл~ба товнтИся по ~аmих вемлях,ритн ту
нел:L. в Арrент.ин1. й Rорчувати бразил1йсьR1 прашси. Та:ка наща. 
Д.)JІЯ горбата nze в1.д DlRlB... · 

БороДатий доброд1й, дос1 таRий тихий та смирний, знечеD'Я 
мов не той ст~J Н1 з цього, н1 з того - яR схопиться з кр~сла 

·Ііа·р1вн1. ноги~ S:tc ровгорячитьсн: 
· ... Паиове 1 ·- каже, - тут щось не так! Це ~ невидане, нечу

ване! С·орокn' ятьм1.л1.онний, епроnейсьни11 народ, з такою величе
зною територ1.аt>,. з· тaRom блисRучою культурою 1 мистецтвом, з та
КЮІИ ген1.яльними~ириrентами, ЯR м1стер :КошицьJ в такими волото
горJtими сn1.юахе.ми, ЯR його хористи"· такий народ по сьогодн1mниИ 
дець не мав пласної ·держави? Панове, ви_,х1ба, глузуєте з 11.:rез:е 
D· 2Ь.'ИD1. ОЧ1. 1 .DИJ Хl.ба, гуJІЬD1.СИ ЯRlb:.; ЧИ ЩО?! 

. Ham1 аеи.пяви вн1тились, стерnли, їv. здавалося, що хLилина 
1. ОХDИJІЬОnаний бородач СКОЧИТЬ ДО НИХ З п"Ястуками. В~е публl
ка з nоблиз'ВRЩ, ряд1.D стала mymyRaти та пlдн1.J.!атй голови, в·же М 
порт1.ер пpoяDJI~D охоту вм1mатис.в: в nриRлючку. Ц1ле щастя, що 
cane тод1. згасло CDlт.tio та :mдняласн І(уртина 1 все втихомирил~r 
ся. А то хто ана, до яної ще д1йmло б авантюри! .• 

гАJШЩА \ 
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Росте, Rипить наш рух мистецький, 
СRр~з:ь шерех, єресь ~ :Костецьний, 
Перес1чн1ст:ь" згнилизна в.сварц1, 
Стюарт апостол1в ~бив в барц1 ••• 

Багряний лиман У.Европl, 
:Клен зам1ст:ь цв1ту видав non1л, 
І творять вс1 л1тературу, • 
Та не з~ злота, але з муру. . 

• 
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Dp2.~ -Кооа11: В:о~t~ири. ь-mell. Б1сSJІ1.о.,ека- "'IJP''. Вк~аJDІІІ 1Іасо
ПІІС7 "Ra•e ~.,~~.- \ UИо!'ец:ьке oфopa.netmJl Юр1а ІQ8&аь.,ва . З 'Ш.сu
ковою" Гр •• 89чуІСе. • .А.:вІ'сбурr'• 1946. с.1-З2. ІІ:Зоа~а )3рама" • 

. .iв:oJCf~'DK 11 D.Косе.ча стоіть :в пряхому ав•ааq.а ~по loro о
пов:Lда.в:няк ·"Jl1.JteJS", иа.цруко:ваним нещодав:ао 1 ваІ1JІ7рІfоьв11 " Ие
д,.JІ1. "• ДJ58 OirOBl,цai:tНs:, :8.1J8.СНЄ" 'l'О'!ОЖВЬОГО ВМ:1С:7J' .. .IJta »&р1JІИ!'В 
одн1.ві й т~єl самоі теки. Дв~ спроби письмеааааа хе•о no-p1вкour 
.розробити: 'І'Отожіnй (;Dzeт. ·Чому н1? •• Що uozв:a. ka'1'S, а·бо ахаза!'В 
про'l'в·по~1.бно~о ав~ороьRого саиоnовторевк•, apota ех~перамеи!'ажь
ноі .спроби ПО8!'ориої nере~1рви qдuого й ~oro само~о oazer.y? чour 
взагаn1 ваD~!Ь ИlJIЬROU р~зиик авторак не писат• реч~ 81Х.Иа раз~» 
на 'l!Y· .саку тему~ иа:u:е.rаючксь творчо роз:криФа в ОХИОІ4У CJ)ZЄifl р~а
в~ оторови :u:оzпивоrо йоrо .кистецьк~го ~тlжевиа? . 

- "Лз.хев" К ~о~тюри" репреsен~ують собою 88ир "крикtнап~воrо• 
опов~давва з тиnовою ДJІЯ Косача проєхцз.вю "укра~ксsа~о• » •еаrа
льно-европойс:.ке". В обох опо:в~даннях и з. н ~ гoJц)вmdt героІ о
nовJ.даииа ,в из.кец:ь-І'.еста.nовець; в· о н а - увра1ИХ&. В пер•ОК7 о
повцаиш. · "Ьона" - аІ'ентка. r'еста.~о,; U уУ<:раїнсьRа. ш.дПіJІ~иа ор.І'8JОr
зе.цз.а: вбив·ав їі, в другоJСУ з доручения оргашзацз.і воиа nxD1Q'8 
Иого •. 

· ЗреmтоD в обох випадках - Rоrц<ретна Zйттвва ои'!'уацu ~~ пев-"'" 
но, автор хз.r би розnоиз.сти аналог1чн1 реахьно-жит'l'ЄЗ1 1CifOP1.1, 
вгадуюча Ккевив~ посипаючись на дати й вказуючи фаи~и. Своrо час.r, 
в 2о-их роках, Сокерсет МоІ'ем сnец:LЯНlЗУБавса на по~1б~І !fекати-
цз. з перІЮі свз.тової . вз.йии. : . . · 

· "Що", зерно cюze'.L'Y - рем;:, не .. Зрештою воно могло бути вига
дане, 1 це из. чого не вк~нювало 6. Автор ПlCJIJDLoви .цо Косачевоrо ~ 
пов1давив, ~·~ик Гр.Ше»чук, маючи на оц1. ~нтере~и апра.коrо чи!fа
ча, иед9СТ8'1'ВІtо оСS1знаного з стил~стичними r~риV,ока.JІИ кодериоі СВ1-
··"~ої .пз.тервтури, докладно з'~сував "яJ<" у Rосача, обадв~ ке!'о,ІUr, 
вихористаи~ Косачек:· т .зв. кетоду н а n JI ·и в у. Jf ".._зв·. ІІМО.Q' 
пот о ~·у с » 1 док ости. Але vене ~1кавить ~иае, ч~ D
р~И,Косач, пиаучи модерне св~ то в е оnов~даини, ~~ева pet~ 
оиа~з.стичи~·поо~пки? Дnя чого йому анадобився - т в ор ч о 
вна.цобІвс.s:І. • ... з.пак стих.,? •• Одне спово: чоку rOJioвнatl repol а..· 
ноrо.е Qnов~~аи:ь rрав на скрипку, а героіня другого в .п~хеR? да. 
чита~а? "Щоб ~.по красиво?" Але реr~онал1стични~ ~итач ухраіис~
кий, стоячи на реІ'~оRа.пз.стичиих JІlтературних nовиЦlях. викаг.ае о~ 
Косача хиие одного: nристУ.nности И простоти. Скаkи чиІfача в~ова
но ВА вормах ГрlНЧеНК1ВСЬКО•RащеНR1В~~RОГО СТИJ1Ю, 1 все 1 ·•о в ПО
за цик, 'l'O цей читач а. бо nр ост о не сприИ:мав, або вваsав·, ~to це 
"од JIY!t8DOГ011 • .: . .. · 

·Певне, корз.иш.в nlтеJD,турного 'l'ради·цlонаn:Lsму косаЧа cn~ 
шукати ие nт, . не в поступках чИ"!'ачев1, .а в ~НІІому. Dplй Косач -
ромаnтии. Йому в.ttастивий рои~н'l'ичниИ стиль . писька • · Еоте'!'ИІШ р0118J1-
тивму викагае коитрастнос1и. Вона базується n~ 1деі суперечв009а 
реального й lдеап~иого ХlЙСНОСТИ й леrенди, rplxa й·вихупу. ~об
ра й sna, ·бес~іh~иого Й и~жного, ниsDRого.І·в~оокого, земиого 1 
небесио~о. Зг~дио з цим АОКтривним сенсок ~тературиої ·ианєри пи
сьма• ГОJІОІSииff герой у Косача в ''І<е.т", 1 цеІf кат "грав ва свраuау": 
"кат" кае "естетично чутдиву натуру"; ·кат з' вдв:ув в соб~ прО\'иае
zностl - "бестз.аJІьие зв~рство" И JІDбов до к:увики, в~рва..Р.СН.О І еа-
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хюблен~сть в Шопена. 

ЯR це в~.цзначив уже Гр.Іевчух, у твор1 ввес:ь час грає музика, 
ввесь ·'l'в~р наnисаний, ?!·: суцз.льно иузична рз.ч; у незнане, :в безме
:rснlст:ь невизначеного простору тече едипий струІІ му3ичного зІ'учанпя 
ЗВ·1дц1...пь 1. на.з:ве. ц1лого твору "НоRтюрн". Н~ч, :кошмари поч~ .. кров , 
химери, породzе~ музикою й нз.ччю. Зв~дцз.JІЯ текатично-сюпетна дво
п.пяновз.с!.'ь Косачевого оповз.дання:, що сходить до роман~ичних тради ... 
ц~Іі! Гофкана tt rюr'o. Автор витворює центральний обрав ~ посл~довно 
розкриває його. · 

. Романтична. колз.з~я "музики" й ",Q.йсности'; "зв~рства" lt " нlz
aoc~~ визначила побудову всього опов1дання Косача.·Усе зрозум1тит 
усе. про.ба-чити, :кажуть французи. Ми можемо зроеум~ти, я:к по~ став у 
Косача. дей ровчленовано-кол_1з1:Ипиtt образ ката, що грав на скриrmу, 
але ~и ~оzемо ми nробачити·~йстровl реальну необов'язковз.сть цьо-
ГО:.. роиаИ\'_ИЧRОГО · образа? .· 

-, D.:К.осач - :ма~стер. На. сьогоднз. в увраїнсьхз.И лз.тератур3. ми на-
·. ва.~.и. б; Двох майст.рз.в _стиJІ:~.вованої: про~и: .Юрз.я Косача tt Dрз.я .Нпов -· 
.ськоііоІ·~ ,, .Cm>~J3a, однах" ~е в. тому4 щоб. писа'l'и кетодою наn.пиву ·або 
no'l'oxa · свз.докаоf.'t·~~У..РJ.<ЛадненоJ або, fl.а~цахи, nриступно й просто, 
спра!Іа в 'lO'JlY, щоб писа~и. -·і о с к ~J,I~ -~ а о. Наш }'~раїнсьвий чи
'l'ач, вихований J3 СJ3оїх лз.'l'ературтt-их,.с~вах й .уnодобаиша: на реr'lо
налз.стичних зразках недосконалого письма;, ·-.е .я~. звик читати ;л~'l'с
ратурн~ твори 'l'ак, щоб ц1~ити в них досхоналу доsерае~ст~ с'l'илю,а 
саме "Ноктюрн". Косача ДВJ'J бага'l'О для того прик.пад~в. ОсЬ~'~~
ладі на саuо:му·початку оnов1данн:я вступниИ портрет героя,зробленяtt 
'1'6ІС 1 ЛК ЙОГО намалює В.остатОЧІUЙ cnpo.eHOC'l'l схеми ~ба ЩО feopr' 
Тросс: "Довги~ н1о - Лlнlн, риса на щелепз. - лз.н1я, чоло, _брови 
JilH~я" І а/. . 

Пробачимо авторов1, що в н~ого п~дряд пов'l'орюються тото~Іl 
звороти /"Рома Р-lМю~ла св1тло" ~ ~HOJ3 через Иl.пька рядкlD:" Пl
дз.йжов до ·радз.о,·-ув1}~1§.~"/, 6о далі в нього й.це без,цог-s.нно зроб
лений опис., як рветься, ревом вириваючись, хриn з. р1:1д1евої c~J?IIH1: 
"Озвався Бер.п1н, уривок nlcra., сn~ва.пи д1ти з Док-хору,. ·Форте~'-СІР~е 
еарев1ло: к1:мната - дзв1н сахпуласи. Ще, щеr Тепер сnробуємо І<ор~т~ 
JCl ХВИJа, ЗВИЧНИМ рухом, ТlЛЬ:КИ nовернути :КЛЯnу, ~В~рВаJ3СЯ ВЕtЛЬС 

зае ao:ec1u неймов1рнин форте, ах хрип1ло. Стиmив". 
· Настр1й ,замисленої Dl,Т(Сутности у Роми передано згадвою про її 

жес'l'. що в1дпов1до.в почуттю, якого не було: t•npo що я ,цумала?r' -Ро
~ J. ви,цалось, що у неї на щоц1 пушинка. Вона зма:хну.па ії, але її не 
було, власне" /с,4/. 

Ми бачили: вступний опис обличчя героя на початку оnов1дu.нтrя 
був накреслений cxю.-!ol'J рис, як малюють обличчя дз. 'l'И. На стор. 9 ми 
знаходимо вже розгорнениt!, уточненай в дета.лях·пор'l'рет: "Ли.ц.е його 
бzискаио в п1втем1н1, усмз.х, BR скрегз.т дзьоба, ~би СИН1•СИН1 1 аж 
Ч0іП1,·паако чуприни, неnорушне, каv:'яне .. ЯR ва рlЗІбl Арпо Ереке
ра /о.8/. Дей опис чуприни м1г би за~~чити с:в~то:вий усп1х ц1ло ... 
ІСУ оnо!Іlдо.ННD, вищо 6 иавз.ть в ц~лому опов1.даюх1 не бухо m.чого о
крl:м ц:ього оnису чуприu. Але ав'l'ор noRaze об.пиччя ще !fai<OZ в lн
иоку Ного rшянз., не J3 прямому J31дтвореннl, а черев уявлев-.:·:і.R Роми в 
11 оnога~ах: "Гостре ·обличчя J3Имр:Lювалос~ в ус~жкою нас~ирливlім 
спогадок привиду, вирз.зхом 1g книжки, як в1ри. Об.пиччя то знихало, 
'l'О'!ІИривал~ D кряЦl, 'l'O осяювалось ях в ~овову н1ч, обпиччя як з~ 
ря, тахи:к пере.поок - мерех'l'ом - · тре:ито:кt ' /с .11 І • · 

Вар~о бу.по б спец11rльно nроробити тема'l'ичниtt обрав "обличчя 
героя" 1 .ІПС 1 всю складну систему наскр1зних обра.s1в опов1дання: J.ryc 
вики иоч1, Шопена, б-:.::...~.1 с:rтrт-т:сс.rи" вбивства 1 т • .ц. A.Jre це д.шr С·І<
реиоі статт1, а .:" тттrл реценз1ї. 'J.'..Ji.~:f тут 'l'l~ЬІСІ'І ще к1лька прш.;~ш 
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~2.8 ttetaazy 7 l..&tiOa11a, ПеІ88к· ке фз.І7Р'Уе 7 ".".. Jt о!3о11 oclб
nl 1 са.о•~-..з.І :Вl~овреІІJtевос'f1, я:к це· . • uиськевн•m:в pe-
aJI3.Cta3.8 6o-8t ,.1.» 10JV40!'0 CTOJil'l'TЯ 1 ЩО 8 8Х ПрІІрОRі 3.CnyБ8J18 
оака П() cof~ tt одьа бУ"u tt n.-и•ою приро.-а•. .. a-.ol"o ча оу ~ех . -
nиа 8&QtТ!~Ua !J.Раро,цу І ••дина природи с-.а . .аJІ1 поD ;rж».-иною. 
ПеІваа, ·ви .....-; 1re 10!1'18. nиськеnииа "е т.t.а7• .1Ш.-ииу в раое.х 
ЧР!Ро.да ._ В1а se· JІОЧй:иае CJtll n:t.p з posl"'pa80N\ оnису приро,Jtи 
t•cxoдuo сок-це. В .X1Cl щебе-rми П'l'апи" -~ 11·~~~1 Прхро.ци немае, в 
к~в.пвd ма суtrеСtІ4В-ИИХ nереа.ива.Jіь. Texв~Jrf Ю.ІJ.Іера~ного пись
ка еуко:е.и:еJІІо tс1іlотехRз.аою. ПИсь:м:еЮіиІС ба чи~• Приро.v" таио)) lt таи, 
u ви ваив !і 6ачи!'й ае. qолот1n а:Lвоеираау. Ouac розбито на ка.цри. 
Кадр ез. сщек()І) а ~ и и :в:е. tc~ttcnlps-rtus!loJLY nоме.-аюd яргаю.з1ц1і 
ttуІСравчии1. в tJ)e~ll R1.1DUJ.'J':J.' sanь:eo\l :врЬС'J'М w РАР 1уuц1 ·Ав-
rор ие в~~ко»хяе'l'ьсж од сп~си nрако в•ааа,• ха оnосередиеи~ст~ 
своіх :ера~ нь через Rllio. flТз.в~ • '1'1Ю., r1m. • K,p~U~wanиa дитпа ма:: 
JCU&. На 8YJIJ!Jt1. - uиre.. tJepeв С:І.ру С3.Т'ІСУ' ttJЬDnr JllXTt.t.peкt. ~ в Dlapи 
Jt.цирае !'ЬСЯ :eeze. цеіжсви. :8 ctopoИl .цв:~.рЦJІ 1СВИU\'• паро,JП"И. T1.n 81.й-
-.иоя 1 роз1U~коь /с.11/. · 

Теиаr з !С1НО•сценар1.JS. "Сн~r па~а:в :клаптаVJІ. Дsвоии.ик І!р&ІПІа.і. 
І'раи.цzоu. З Вl,цритих дверей 6ар:1.в валила пара. JІюди lJU[И J;ПІttИ ro
play. Д1.ВЧJІИІ<а nро.цава.JІа :vе,1t1внихи. :Цеr'афон сиuува:воs переврича· 
'ІИ ~· TP.e.Мlla! :в1дхо.цияи мов сuе:реки... обВlІІ&Иl швшкаки - .иатов-
пом:" /о.187, · ·. 

І ~е два :кopo'l'I<l устуnи~ "де·rь що лиш. бряжчав, ме не CJCp&.Цil& 
оа# 1ио• ау~хо. мов кат nростою·дорогою. Фурr'они, uаииии У.~и~ись 
ПО 08Мед1, ЦОІСО'l'1JІИ ІІlДRОВИ" /с .25/. "День ·15иіtШ'"ІВ yze РІа .ЦОбре,не
nр:ОJ.!'ИИІ, тяzкиU .цent- хюдсьRоі ери" / с .26/. Та.І< пиие Ю .І<осач 1 •. 

Ахе д.uя чого, ·nоруч з циv, в1н nише тако~ 1 таи:·"Гель~~ ле
zав б1.11• неі, сnаБ. ІЬ.х:нlDІИИ за тихиМ в1дх струни"!? •• Або из.~:rч~ю
чи· оnов~даІШJІ: "DfenoтlJia tt yc'l'e. завмирали, яв струnа. т1льки торкне-
ИВа а вsе кертва"І.. · 

Ми розух1ем:о: ц1 дe'l'aJil в'явилися посл1довно,. за.дх.я з. в lV's 
Оуц3.11Ьво1· є·диос~и Центраnь:иоrо обрааа: ":кат I"pat!l па cкpz~mcy". А.."Іе 
оаке :воn, ц1. детаJІl, ft п1дхрес.пюю~-ь умовну необо:в 1 язков1с~ь цьоr· .... 
ІНІХ2.~0РО обре.зу • 

Bli<'l'Op Бер 

М. Ма~»1.вйко: ~:Lсов:~. пригоди. Мюнхен, 1946. 
Вихана фотоrраФlчпим сnособом ЖНk~ечаа для д1тей ~але~'l'Ь до 

сер~! ВИАавь, ~о оставпз.к часом почали ~иходити таким хе друиоu 
~.ц наавою "Бовченя'l'а". Книжечка ск~дається з •оротРНЬRИХ оnовl
даи~ 8 ZИT'l'R ~3.СО~ИХ BBlp1B 1 nтахз.в: 1/ Вовчии-ГострозуОчик, 2/ 
Бур, Мур з. БУ.Ре. Вухо вустрз.чають весну, З/ Х.,РD .. хрюн:r., 41 Орхи:к·ир:r
во~вьобик, 5/ л•сичка-хитричва 1 братlкИ, 6; КрИСJІа'l'ЄНЬВвІ. 

В ОСИОВ3. ОПОВlДаRЬ JІЄZ8.ТЬ ~l.ЦOMl R8SIC0Bl СЮZЄТИ про pl8Hl прn
ГОДИ ЗBlplB 3. П1'6ХЗ.В, про ТУ' ВИІП1Х1ДJІИВ1СТЬ• ~О і і :ВОШІ прОЯВЛЯЮТ:Ь 
в р1зиих скрутних обстввинах ZИ!'тл, ~нод1 нав1~ь небе•печних дпя 
zаття. Зв~дц~.tя lдt!Ине сnрям:ово.нпя опов1дань та іх sиаченr.JІ длн 13~!'
хо~аиия ц~в1 вииах1длииос~и~ твердости вол1 тоцо в нааих дl~еИ.~l
ти ие ~1~ки а lн~ересох. R~lTЬ з захоnленнаv чита~~ь ~акоrо роду 
опов1даиня~ ахе І р1вночасно в своіИ уяю1 от~ор»Ють образи Вl~ваг:' 
1 винах~.цтоости, мимоnд:ь nереносячи цз. обраЗ\·і ва SИ'l''l'B JIDдel. 

Ось обраа в1дзаги в боротьбl за ~иття, що і~ прозваsе Вовчnк· 
rос~роsубчив, навчений У$'1'1.р'ю, зав~ято борючись а ворого~~~ 
аиhоа.---ю.ие-~:к:а.ицек з ц1ві •нЄрlFн-іоj' боро~ьби пере}!~і'1'аку l. 
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~~двагу й р:s.щуч~сть пролпля~ vолодиІ Хрю·хриnь, дикий Rабав, що 
спасав себе та 1нших It:.бan:s.в в1.д небезпеки, nрорr1ва:ючи в~льце 
воро~ого оточоFпrя /собан з. лю.цеИ/. ":Ш.о.цна cr.me. :не auoгJia· спИин·.•· 
ти кабан1.в, що ОlГіІИ за Хр:с-хрюнем" 1 "мafitze БС~ Cia.!f~'). ·прорваJІ~ 
сл 1~р1зь обруч п:ю.цеfіt 1 со'l5ак". · Ор.лих-:Криводзьоби.в та::к cauo до-
казуе свою вз.двагу й р1.mуч1.сть, кидаючись з rн1а~а в провалля 
на ГОСТрИЙ KQM~Ht. /робJІЯЧИ ПерШИЙ BИJ!lT 8 ГН1.ЗДО./, ЗаЯВ'JІЯЮЧИ : 

· n:краще нехай-. настро:млюся на Цl ваменюкJrІ,. коJІи мають кавати, ІЦО я 
боягуз". · 

· ЯскравиИ принлад са.моп1.дданости й допомоГи 1ншим в б~дl 1 
небезr:.ец1 д1 ти побачать в І<рислатев:ькому, що стає на за::~пст· сво
го uеншого братика, якому sагро~вала смерть в1д вовк1.в. Однпк 
ударс:r в1н про.jив рога:м:!! вовка, а са.:м з менJПйм братом "переСІСО• 
чив вовче коло l постр1 Сіав :х:аще.ми''. 

Прикладом того, що трЕ·ба cauouy здобу-во.тч засоби до проьt~
жя:, не поІ<ладаючись на 1нших., слухить Лисичха-ХитїJпчха і ~ратики., 
що ц~лиИ день ганялися за. здобиччю 1 т1льхи nlд ~еч:р попапаса 
1:м стара ворана ''. ·. . 

Неясний ТlЛЬRИ 1дейниИ задум писькенника ~ опов1данн1 "БУ» 
Мур 1. Буре Вухо зустр1.чають веси;". Чи т1льки ~ тоУу, що ~они 
вустрtчають весну? .. 

· ·JЗзагаJІ1 те:мат.:mою книжечка Цlлко:и п1дхо,цttть дJІЯ нашІ:ІХ дl• 
ж ей. Х1 69-що TlJIЬI<t1 вІса~емо на .цел:к1 кедоЛlІ<И ~ овпого поряд:ку. 
Дуже mсода., що редахц1я: перед тим .в:в дpYJ<yne.JI& хнпхечку не uод
бап:е. про пr~nравл:ення: :мови. З ч;rсленних при:к.пад1.в наведу RlJIЬ:Кa 
тиnоDих, що ВІ<азуLJть, .ЯR не трєба в ке.Ибутпьому готувати до ви• 
дання юІижов для д1.теМ. Наприхлад: щось тягне .~А1..~ /треба: додо
лу, донпзу/, бриЗги /треба: бJJиз:ка/, зня.цася висоІ<о в гору /тр~ 
ба: вгору/, ;хо /т~еба: в~~о/, зовс1м щось 1~ш~го /треоа:цось 
1нше/, з б,тrи:зь:ка /треба: збл-: .. rзьRа/., гриби смаІСУють несогlрП!е 
/треба: незгlрmе , пег:!. гше/) темно рудава .щетина /требе>. темно
рудава/, ~:Rlpau /треба. зв1рл:м:/, бп:ищає /треба: блu~а.в/, с•rанув 
на край Ni.l~дo. /треба.: стаD/, щораз блище І блище /треба: Слиz
че/, тз. 1н (· . 

.ff не бе;;у ТУ'!' n1д увагу численних праврпис::rих И др'j"ІШ})СЬ
:ких ПОМИЛОR 1 З .В:RИ'\~И Е:І.Я:К не ~.1'QjQ!a давати :КНИZЩ< ДЛЯ ЧИтtнтчл Дl

!І!ЯМ 1!І1С1JП:. чого D li<Y • .ff вхе нагаду·вав про це в рецена1ї на. "Вnвче
инта'r 1 тІЗnар ще раз иага~ю, що д11'И наm1. :мають читз.ти: твори 1 
Еа.nисанl до6:юю мов ою И правизr:ьним n:исьмом. 

СІ:!:од:Lвмооь, ща pe:~~;r і'Щlя: прийме до уваги Цl ІШ.П::З. зазвахєння 
·и надал1 .виде.DаNІме тnори для д1теN чистою tt прв.вальrrоv .tr1тера
турною мозою. 

П .EOBO."'lB 
.цз ruи одr·е.да.~1те. Ц1:на 3. ?q РМ~ Вида:-еництв о "їіаmим д1т я:м". Випуои 
І. J';11)":....; .. ..;,н··НR.р:rr;с~ольд :. 1945. Карток 8. 

Добі'а .JІlтсратура. для д1.т еИ ·- це найва.шхrа;1:ше. npojл.::lla. с::.огоДнl~ 
ньо~ доби" ІС():ІИ йдетьсtі про гз.дне вихрваннн молодого nо:кол:Lння: 1 
коли гаслом в:з..шоrо над'! аг>:ілJ>ного дн.а: стаБа'l'І.С'.~ "бlti за у-!сраїп-
сь:ку JПJДИI:t.f 11 • . · 

І вово1.м вроз~л~, що nроблема цн И досз. не ах~дить 13 денного 
порядку вчzтельсь:ких но~ференц:t.ИJ. нарад 6атьЕ.5СЬR~ жо~тет1~, 
~з що,1~енних клопотань уІ<раїнсь.F-оJ. сl:м:' ї. що в '1'еМ.Но\Г'.r JHt6l Pn.cr~~ 
сучаоаого положенан mутmють для ~Jже.ь.JХ ..:ryrг. н·~lt на.r:1 ~, олискучих 
BpO.S:К:LB "не.Цl OHa.Jlt-.z.:~Ї ІІЄДВ'Г ОГ1. У. а' • 
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~enep ИаА проdаеко» ~обро1 ~атsчо1 кви~• еаста~овля~жьоя пись
кеиваJСв, повхоао~tи І педагога, Бове. ОПОВfХ18 КИО'l'Ц3.В олова І 
ви01в вдаrаt• иа оебе ~ sв ваоловилаол пио~кеипи~я кажря Гри
аевичева • рив• І говорити вайкращою мово» овое1 киотец~ио!·дУ-
81. Вова прикущув 1х отвор~вати в1ру в чар1вввй ов1т хазви,,, 
Во ~~лькк череs ов1т pattдyzкo~ кавии, еа аио» иевnи1mо тужит~ 
ywoJDieиe хонкреІfвими фор:u:аuи реального SИ'!tя приrоnоvшепе nю~
~ІО .. Ш)JІо.-а хюдива спромоzиа rnaнatи й '!lдчути любов 1 ІСрас~- ~ 
pa~~Oifl. 1 .аота, 1~еа~1вм 1 оаиовз.ддав1от~ високим з.деалак, •• 
~а, на WJIJІ 1 ва таку овdще:в:ну роСSоту,за ви.ца:ванвя JІз.тера~ури 111~ 
~~~ей, беруться· в вас люди до цього иеnокпикаа1,виnадхоD1,а на
в~ж~ 1 переzит1, що тепер nовиннз.·леаати кер~»ими анахроІnзмамn 
в ОКl~иицу вац1оиальних в~дnадх~в. Винориотов~ючи жалюг~дн~оть 
ои~уац1!., • я:к ц~ :в:а:е ваеначив рецевзен~ "Чао у в :)та.тт1 "Вовча 
педа~о~1ка" ~.23/37/" спекулянти не вагаютьоя вав1ть·перед вл~ 
vmаки, •об тз.ль:ки втриматися дал~ ІІа :во1х qожирьох.,." 
І до ииеки вnочив1в ваишх JІlтературних спехуnяпт1в 1 Rонтра6ан
.-иG~1.3 OJil.Ц еачиолити та.ttож t<ниzечну • що !1 заголовок nор, мп кл 
иа поча!fІСУ ц1е! реценз1!, Формату вона 13 ва 1о ом, 8-ШІ ю~р.~:· 
вово1 веаичини, а чого одна noлoDnнa з.люстровава, а друга вапо~ 
иеиа коротеньними текстами вагадон. t 

Покист \'aRoi СSроm:урии lfYЖe вдячний 1 та.І<а вн:пzечка, гарно еlпюо
tровава й ваnояиена поnравпn:м ухра1пСЬІШМ теисжок, ~з-ва :вlдоут
воо~и иа·еи1rрац1! увра1псьRих б{RБарlв, наm1й д1твор1 хонечпо 
nО!р~бва. Одначе сnехуляпта:м не салюо ре1 nу6л1це - оупрека 
aeJto", ~е швидка, пп:инна :монета ••• ЗамlС'ІЬ дати ввича.Мп1.й· хю· 
~~ яка анав унраlноь:ку :моDу, сnраDити ІІеред друІ<ом теRО'1! 1 -лІ~ 
Ц8 ~Иlt В OBOiif' реценз~1 Ua "ВОВ'ЧСШІТ6. 11 В ШОСТОму ЧИОЛl "Р1.д
ИОrО СJІова" проф.П .ковмl:в, - воші rю власну руку пускають з ра
аа о•ов1, :вопз.ющо1 до неба о nомсту, Нl~грамотност~, злов11вmr 1 .Р.з 
пи•е ttoй ze "Чао", "поІСупця зовнз.шrьою формою, якою nptliC:PИ'fa иу
ад ешn О! :Ь" ВП1Т pl иш:я • 
Х'!О еиае І'ракатичве· npaJшxo чергувв.пнл голосних 1 nригоІ.:Ос:!tнх, 
"Іер:rуванна !.Ц ). ,241 ДJІЯ ТОХ"О ЯОНО 1 ЩО ІШВDа RlШЖeЧRl! "Дз.т:1 1 ОД
І'адаІtе" l'раКВ.'!ИЧВО фа.JІШІІВа,ПОВИП:НО б",У''ІІІ "ДlТІІ, ВlДГадв.llте1" Пu 
Otw3:' ОІІИбку О'!р:Lчавко :в Blpmиxy '~Бlла рlлшt" / •• ,хто вnае-сдга, ... 
дае/. 7· sаrадц1. про бувІна ма вмо амоо:ковщепу · :10 рму " no боп~:r)· 
ХОJ(иt:ь", ее.JО.О'!:Ь по-ухра!ноь:кому "по б олот1". Неунра.!rіоьку фop
Jty за~ооу:вав "fеда.втоі• 1. в sгадцl n.PO норову, що маа "чc':II:f'l 
І'В::в1:1 1 1 88111.()11~ ЧО'!ПрИ , ТаRОЖ ПО!І:ІіТ'rЛ "хв OCTUROM BliJIЯ6'1 Б :Slp·• 
J11UC1 про rо.циmш:к cDolк чуwм nоход~ешrяu, н:espoayмlJre уrсра1поь
:а11 ЦВІИШ. t 0Кр1К ЦWt ОШИбОК SНШСОДІІМО /:все ІШ Ч01'НрЬОХ СТ Oplu
zaxff Q Jt' ПрИКJІ&.ЦИ Н8ДОnуСRа71ЬПОГО В ДП'l'ЯЧИХ ВИДUlШS:Х ,ЦlJiemrz 
QQB• папр,: "чopite-rt~кe". ЦlJia r<rruжeчr<a .ваш. сть допо~.{огт:1 .ц:н
tИПJ. еСSагачуваtп ettaпnJІ р1дноі :мова - в:е · ваововю. е l!ei форМІІ 
:аикрпваІ)І й опо.rанюе. де: "HamtiM д:~.тя:м"·, •• 
І цs иаnеп~ка ик1дnпва К1зер1а :коштуе З,5о РМ/ обов~авково 
раІхомаркиt/.Три п'Яt,цеоят Нl:мецьвuх иарок,а:кl п1тера~урппй па
овар, еаtраtпвип останки гnye1J.Y ·1 но.ц1ОІІаJІt.НО!'О Qy'WillmJІ,пooю.з 
едира'Іn в убогого украlttО!кого &Ulrpaii'!a. Та:ко» ЦlUOJ) "боz Bd 
увраlно•ку пюдицу" вui'p&lfn ne :моzВаІ НІ аа бат~ко дитиnп,апеnжю 
.цо :В1.ц.ц1.ву Культурп 1 Сов:Lжп прп ЦП1Е, щоб "saoчun оупротu ди
wачпх дуа •• О Ва HftOI'O 1 ба'!t.КП l І'рОМа.ЦЯ:НОТВО 2. ареоа хуояt~ ПСГ 
W8І'!ІП спри111Шнuю.:в до негаІноt 1 бе:~оглядно1 :а:Lдпо:вз.дм:ьпосtп". 
пе апu:воа ~ Іого xep:s.вrmкa без :в1дrіов1дuих :виевоDк:L:в. Остапня 
DO])a ою.пчитп s zируваrпш:м на до~ т;·:·'М:f 1:меu1 укра1асько1 ,цnтsчс!. 
&1Щ~иІ - · 

Проф,І:вав Бобпкеаnч 
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ХОР Д,КОТКА В МОСКВІ. У Москвl вистуnав lз 5 концертами вlдо-
. иий гуцульський анJамб~ь n1сн1 1 тав-

ж,у "~ре:м61таu,n1д проводом еваменитого дириrента й комnозитора 
д:мижра Ко'!ка •. .А.Еоакбп:ь СІ<Jrа,цаетьоя в Во O\Jlб 1 ма~ ь nрограш 
~уцульсь:к1 побутов1, о6рядовl,ухраіноьІ<1 народн1 n1сн1 ~ тан
Цl. Уо1 виступи в1д6улиоя ~·ковцертовlй аал1 lи,П.ЧайковсьRого 
~ проИшли е· вепикик усп1хом. 

НОВІ ФІЛЬМИ Ки!вська отуд1я киотецьких фlЛЬУl~, п1д прово-
дом арт.А, Буч:аm, иавручув теnер у ха.~аро:воьиу 

ф.tJI:ЬU "Pa.lltдyra"' 88 ПO:SJ.C'l':t ва:вди Ваоlлевсько! •. ДaJil студl.S: 
П1.ЦІ'Оtовnяе "Украlпськ1 :u:e.1ro,в;11", "Зиrмунт колосов ський" 1 
фln:~u про вародне госnодарство оовsтсь~ої Еуковипи, У Rlлькох 
ф1nьках ваотупают! А,Бучма 1 н.Уzв1й,Зараа ЗНl:U:ають проnаrан-· 
~иввий ф1nьк про працю совєтського паселення n1дчас в1йни п.п. 
'Подви~, що пиши~ся·не~1доuик" ~а "Люди е чистою совlотю" про 
червових партизан1в. 

ПОМЕР Ол.ДОРОШКЕВИЧ У Киsв1 ва 57 роц1 життя помер ЕМ8нач-
ний досл1диик уt<раїнс:ьк~го пись:мепства, 

Охевоандер Дорошвевич, автор Пlдручпика 1отор1! укра!нської л1~ 
тератури для оередн1х шtсlл. йоrо о:крек1 nрац1 були nрл<>вяченl 
творчоот1 Т,Шевченка 1 Марка Вовч~, Пантелеймона Кулlmа,Михай-. 
ла Драrомаиова, Карпенка-Карого, Михайла Коцюбинського 1 В.Са-
111 ІЬІенха, 

ЛИСТИ И УНІВЕРСАJ!И 
Б • ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

ВвОрОТЦ~ ПОЯВИТ:ЬОЯJ ЯК Видання ЛЬЗlDСЬ• 
І<СЇ фlЛlЇ Акадеw.1 Наук, ЗflpB~ • ЛИСТ1. ~ 
1 документlD ге·тьмана Хuел:ьницькогv.Ви

дакня peдarys в1~о:миИ 1оторик проф,Іван Криn'якевич. У а61рц1 
• 4оо докумен.т1в в власноручним п1дписо:м гетьмана.ЛІrJсти Хмель
ниц:ьвоrо, яв вазиачув проф ,Крип' я:кевич, визначаються· лlтера.тур
аиu отиnек, багато в нах народних приказок 1 гумору. 

..~ 

НОВІ УRРА!нСЬКІ у Мюнхен1 почав Dиходити новиИ yRpaincь 
ЧАСОПИСИ :киИ 'J!Ижневик ''Українська трибуна"~ час о-
, nt~c своїм обmІtрним ро·з:мlром, фа.хо:еим ре~ 

,и.ІJ.lуDа.нвак завоював oo~l прихильн1сть читача 1 У:tсце Jередна
ио! е~rра~йно1·преси. у Берхтеоrаденl появилося з-та ~ЯО1ІО 
'fаборовоІ"о zурвалу "Ор:нн<" • З nо:м1щеного матер1ялу nирз.з:нлють
оя е:аакевит1 отатт1 д•р Оотапа Грицая, катр1 Гршrеnпчевої,Вол
Ра~ииевича 1 ~-ра ТОки Лапичаиа. 
У ФраИкаю., за почипом Пресовоі Референту:ри )~Rраїнснсого lСомз.
тету, виймо перше ЧИ\JJІО журналу для молсд:J. n.не "Прок1.нь" 1 

· ю..х~ваиадцат:6 чисел щоденни:ка "Сього:~rт.l tt. 

УКРАlнСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ 
ПО-РОСІ ЙСЬКИ 

видаnо в noperr.ТJ.a.Д'J :r~ poc:I.ldc:r.кy J,;ony 
тnopu: Рнл1~~ксга~ Парвомайоьпого, 4 
но:мед11 rr.JбJлt;:m.:rF-_. в.~Сі'):;:'1~1 1'.і:Jори ~,..., 

. билкноької, 
украіио:ьки.х 

Ь:оцюопнсь'!{"ГІ'), Счолича, lVш:J:Іного~ lІа:нч.а Ti..l ,n;:py:..- ~х 
пие:ьмеинІП<lD, 
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ІНСТИТУТ УКРА!НСЬКО! ~ИРОЛОГІ! 1о, оерпиа вз.~буяаов в 
Мювхеm. пере коиферев

цз.в увраХно:ьких науковщ.в в сnравз. ааопуванНJІ иау:ков о··;цооп:~.
во~о з.иq!иr.уту украіноь:ко1 каржиропоr~1. В коиференцз.і вsяпи 
участь .передуоз.м nрофесори Укрs1ноькоrо Унз.вероитету в Мюи
хеR1. Завдавнак 1нотитуту, що його ста!fут вzе офорШІено·, · в 
вбирати, доолз.дж.rnати, переховувати й n1тературно оnрацьоnу
nати та видавати оиожеuатичнз. вбз.раики про.sер~ви уира1нс~х~ 
ГО)mро.цу, що в~н їх прин1.о еа чао oвosl виево.и~в:оl борот:ь6и. 

АМЕРИКАНСЬКА МУЗИКА ЗА А.Коплан, вз.домий ·акерuханськиХ 
ОСТАННЕ ДЕСЯТИРІЧЧЯ комповптор з. мувикоаиавец:ь,оцубn1-

куваn кqроткиІ BDlT про·роботу аме
риканських кокпоаиторз.в sa останне деоятцр1ччв. АБтор вlд
еначuв вплив чеського компоеитора АИ~она.дnорzака, що вк1нцз. 
мивухого отоп:1ття постlйно жив· в Акерицз., на формування аке
ри:кан:о:ь:коі нац1ональної Муs'Ики,.tt начеркnуn творч1 досягненнs 
аиерпианоьких комг.оаиторlв, За 19Зо•194о poxu найкраще рое
випупаоь в А.керпцl оимфонlчна муви.ка,СтDорепо 35 сииtою.й, в 
~Ому R~JIЬRa DИCOROTaJiaHODИ'l'ИX 'l'BOplll Р,ГаррlОа Та В. ПІухава, 
Було постаплено й кlлька нових опер. Зна~Іl сипи кае І хоп:о
,ца какерІі1 й Rlнouysu:tca, реnреsентоDана Б ,Герм:ано:u:. 

і\!ПІїСТЕЦЬкt ВИСТАВКИ У ФРАНЦІ! Французька Галерз.я влаmтупала 
вистаDку пop~per1n робо~и Mo

.ЦlJilJШ1.,· а Гаnер1я: BeClHP.lX Миотец'!D велику пистапку фраІЩJ"'1 
е:ько~о м:аляротпа ХІХ-ХХ ст, з nолотнами наймолодших маИотрlD. 
nлаотичвоrо иuотецжnа. Галерlя ~Арlsль" показала nрацз. vен
ІІПХ рое:м:з.:рз.n. У ftapиn по:казано '!Dори французького :малярства 
ва ча~ ш.хец:ько! займанщини, Серед полотен молодих :маИотр1.n 
виотаnлено І прац1 nз.дошrх мистцlD Бопнара, Матт~са та lllкaG· 
со. 

НОВА АНГЛІЙСЬКА ОПЕРА . Молодий англ1Иський хокnозитср,ве-
нямин Брlтеп,вак~нчип сперу "Пє!:!ер 

Грlк", що·lї прИЙНЯD до DИОТаDИ Нацlональниu Операnий т~атр 
у Лондонз., Текою опери в життя веDеличкоrо пиоелr; рuбалоR 
на ОХlДНІІОку побереж:n Вритан1!, · "Петер Грз.к" - це перша 1~ 
'мор11 ангп:1ttоькоl муеики реал1стичrrа опера в народного rи~ 
жл. 

ЩО РОБЛЯТЬ ПОЛЬСЬКІ ПИСЬМЕШІИКИ 
. ' . 

Пlдчао в:Lйни егинуnо n По
п:ьЩl 4~ попьоьких письuе~

ни:nn. Сер-ед RЦ D,Каден-Ьандровоький, А.Новачиноь:киІ, в.сє
рошеDоькиІ, М,Fодееппчз.n:на, Ф. Оссе~·.дог сьиий, Бой-:dІ;еленський 
1 Оотап Ортn~н. У Кра:коn1 осталnсь Ян В:1.ктор, ~rn~кa Лвс:коD
ськиИ, К,ПруmинськиИ 1 Лп:ю Курек, що Dидають л1терат)~ 
ний zyinan: "В1.дродження., 1 У Jioдs1, D кокунз.отичиоку zypнa.JI3. 
"Горно , · сn1nпрацюють: З .налІ<ОDоьна, · Нн Кот'!, в. Сп:ободпи:к, 
А. Ваzпв, Адольф Рудннцьt<пй 1· в:струІІ, У JІюбnию. й.ПарапдоD· 
СЬІ<І~И ре.~аr'~в zурнм '':Ш.Ипець", а Ярослаn І папевич "Лз.тера
турпе zитта • 
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МихаІіа о вахаио:ькиі: · мозА!кА «вАд РІВ в' ЯЗІШЧЦИХ · .. :~а Фен бурr' • 1 946. 
в~н»в!а В.С1чивського. /Друх/. 

Юр3.й Косач: ноктюРН 'Ь"1!1oll.t Bt~JxlOTeкa "МУР". Видання· часоnису "На-
. · ше ЖИ~~я" .• Мистецьке офорwхен:А:а Ю ~Кова.пьчува , 

С ~р, З .2 • З OJI ота Брама /Вид .Л1. і' о гр • J . . . 
Проф.П,Коаалlв; ·ГРАМА~А УКРАЇНСЬRQ! МОВИ. Мюнхе"-1946~ Стор,152. 

. .: Дружарн:я д. Саr:н1.на .Авr'сбурr. ДруУ</. . 
Я:pocaatt Р7дииц:ьв.иtі: tm~нський НАГОЛОС як ФУНІЩІtшА ПРОБJШ4А../На-

. ~хад. :Другий/. В1дбитка з Нау-кового 3 б1рнива У-
. . . крs:~·Цс~;кого Вtльного Ун1в єрсите!у в Прав1 .1942. 

.. . · . .. .Стор~ '16-. . . . 
с:ЕШНАРІИШ 'вІСТІ.~ Гр.·~ха.т. Духовна Се~1нар1.Я. Замои 'гз.р:~~берr' І ч. 

11-12, .Травень-черв~нь~nипень 1946. /Вид.цикх/. 
УКРАtІіСЬКЕ СЗІОВО, ти:і:невив 1 Р1:к І 1 ч. :9~ 1 о. Реrенсбурr. 
OPJlШC, .Іурнм таборового zиття. ·ч. 1 ,2~З.''Берхтесrа..цен. Р.едаrуе Ко-

. Jier'1.FI 1 Стор,. 26, /~ид, циt<л ~/. .• _ 
УКР.АінСЬКА ТРИАТШ. ТиzвевиІ<.~·· Р1к І, Ч.: 1-4. -:мюнхен.· йида·е ::ва.си.пь 

Пас1.'Чня~·, Редаr'ув Konertя. . ; · 

ПРОШНЬ. Часопис дJІя ук:раіtt.е·ІІко! :моJІо,цt. Р~к 1. ч.1. 7.;,~о JІипня 
1946.Мюнхен-Фрай:мап. Видає Пресова Референтура 
при Ужраїнськоиу Нои~те~~ в Мюнхен~·Фра~Уанl • 
Peдarys конеr'1я. /Ци~л./~ 

СЬОГОДВІ. :Уира1всьииИ Що.Ц~ннив 1 Р1ж І. ч.: 1-11 1 Видав .Пресова Ре
. . .Ферентура n,Ри УJСР.аінсько:му Ко~~те1'~ з Мюнхенt-

.. . · · Фрай:манl • ;ди.ж~. 7 1 .• . 

Dр2.І Шерех.: Г.QІООRЇ ПРАЕИЛА. УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПІ~СУ. Видавництво 
"Проuетей".1946. Стор. 64 •. /Друх/. 

ВОJІодикир Дорошеихо: ХТО БУВ ІВАН. ФРАНКО. його· пттв: · 1 заспуги • 
· · в~:во "Доба"~ '1946~ Стр. 26. '/Ви.ц.цикJІ • ., одно· 

.. C'.t'OpiЦROBe/. . . 

Dpll Jiиna: РУБАН. Нов еля • ~. :с,р , 78 .• :/друк/ І ... 

УКРА!нСЬКИЙ НАРОдНІЙ СПІВАНИК~·Збlрка УRЕ~~нrіьиих·народн~х п1сень 
в нотами. Мюнхен,1946.Муз•РР.д.С.УлицьRий -Б~ 
Левиц:ьжий. Обн.пад~НRа · ·~·~м .Григор1їв. Стр .16о. 

. . /Друв./. . . : . . . . . .. . . 
Е,А\.арсьииtt: JІDДИНА TA'JI ГІГІЄНА. Ляндсгут. 1·9~·~: С~ор.4о./Дикл./. 

-" - ---- - - --- - - - - - - - ~ ~ - - - - - - - ~ - - - -. 
Pe~atre KoJtet~.в. 
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