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ЛИСТОПАДОВА МІСТЕРІЯ 

В.з.я•гну~1ось мі~:то в qервінь .1истоnаду, 

як і тоді - у тоА знамен.ниЙІ час, 

rKO.lИ збі·га.1ИСЬ кулі На нараду, 

вогнем роз,rrриІСку,ючи раз-)·-раз; 

ка.lИ з ·піснями про калНІну в лузі 

із пі.1ь да.1еких вітер тугу ніс 

і ки.з,а.в ді)!, закоханий в ІЦЇЙ тузі, 

коня досівши, смі.1ий 1 імназист; 

ко.1и дів•чина, ви!:tшоеши по во.з.у, 

Г.lЯ'.З.Ї.lЗ ДОВГО На СТЯtЖКИ доріг, -
з я·с.них очеА з.1етів порив .з.о схо.з.у 

і суи росинкою до вій .лри.1:г. 

Чудовий час ·безмеJЖного пориву! 

Десь кінь ·Га.1ьопом крізь ·ПО.1Я жене, 

а вітер пра•пором роз.віяв trриву ... 
- І зноІВу снишся ти, чарівниІt сне, 

романтІІка нестримно·го rа.1ьопу 

і ЗЗК.lІІоК)" ВЇJ,lЇТННХ жураВ.lЇВ, 
ЩО ще ТОді зрОJИ.lЗСЯ' В ОКОПЗ'Х 

п:.з. ти-хим небом, ·серед с:рих •пі.1ь. 

І з.но·ву місто в прапорах яскравих:, 

і ЗНОВУ в'·€ТЬСЯ ~13.1ІІНО.ВИЙ Ш.1ЯХ: 
з.з.аетьсЯ': ось з-за застави 

Щmf1.з.е ХТОСЬ б.lІІЗhКІІЙ, ХТО у серці .111Г. 

ч. 18. 
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І наче коні кош1та:ии дзвонять, 

дів•чина ху•стко.Ю замая.1а з віК'на -
і, в·с.1уханий у давній, світлий rо~1ін, 

коня виводить х.1опець тай.ко:ма. 

І НЗІче vкдем ко:r.ось у тихій тузі, 
і на•че ждем .її: княжну - 'Весну, 

ІЩО .по.хи .. 1илась, мо.в ка.1ина в .1узі, 

ta що й - ка.шну ІІІідіймуть. 

.,.. 

j розприск <:т,рі.lьн, ~ВІІст ку.1ь, rар:иатн:й рев, 

і загорі.1ИСЬ черві.нню багнети 

в осінні•м •СОнці - в зо.1оті де·рев. 

І наче жд-ем когоrсь у тихій 'Гузі, 

І враз так дуже хочеться повірить, 

'Ч0.10М ІІІрИПЗВ'ШИ ДО XO.:JQДJJИX ШИб, 
ІЩО це ·вони jдуть в шинелях сірих, 

що їх запал жи.вий, ще не погиб. 

Остm ТаірНІ·ВСЬіКИЙ 

-·-
ЗА ЯСНУ ЛІНІЮ ПОДІЛУ 

Написав М. НАГІРНЯК 

НЕ ДВОПОДІЛ, А ТРИПОДІЛ 

іБочки друкарсько.г-о чорнила .виче,рпано в нашій пресі про нещасrл 

ІПО.1іти·ч.н0!1"0 д·воооділу в українськім еміrрЗІціllІні·м сусnі.1ьстві. Не зраху

·вав би ніхто годин rрозмо'В, я-кі вит-рачено на об"Говорення rцьо·rо литан
.ня. Всі уважають спра·ву двоподілу так самоорозу~1і.1ою і відомою, що 

ніхто блиrЖ'Че наві.ть не окреслю€, lll•PO який саме ,поді:~ мова. Ко.111· :мова 
111ро дв·оподіл, то кожний із діяльних громадян розумі€ цей внеказ так, 

шо йдеться тіль•ки про ПоQJІЇТИІч.ний под1.1 укра;інсь.кої :громади ·на еміr

рац·ії на табі.р прихильникі!в і на табір nротивни·ків У·к·ра.їнської Націо

!іа.lьної Ради.Ні.кому на.віть на думку не приходить, що може бути ще 
інший поділ укра·~нських люде~ ІПО це&:\ бік залізно:ї зас.1они. 

І ще одна осара•ктери.стич1Іа оепра.ва. Коли мова про двоподіл на та
бір ,л-рихильникіrв і таобір ІПротивників УІНРади, то не~а такої статті в 
украІі-нсь·кі&:і п-ре~і. що nохвалювала б такий, ~тан українсько:rо по.1іТИ·Ч
но·го життя на еміrрЗІці.ї. На.ВІпаки, без огляду на по.1ітиІЧІний на11рямок га

зети чи журна•лу, :всі статті на ту те·му без вийнитку вислов ... 1юють 
жаль з при.воQду цьоа-о двоподілу і з-ІПравила ~пиня.ються над питанняом, 

яким спо.собом .поз-бути<:я З'Гаданото .n.u001оділу. Всі по.1ітпчні середо

'ВИІЩа .А уrрупува.н.ня еже •ВИоС}"Н·УЛИ сrвої :проекти·, -які мали об усунути 
цеА двоподіл nолітиrчНоQЇ цент.раль·ної у.країнсько.ї виз·вольної -справи 

і кері.внwцтва нею. Монархісти А Орг.а·ні'.за.ція УкраГінських Націо.на.1істів 
Андрія Ме·.ІJЬІНика лянсують навіть "rВсесвітніІt 1{oQнfpec Укра.їнuів •, чи 
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то "ві.1,ьних Українці•в", який мав би остаточно відчаруваТІІ з цього 

світу Цей дrвопод.і;J і витворити нову фор.\1У центра.1ьної репрезентаuїі 

ВІІЗВ0.1ЬНО.ГО руху З .rене.ра...'ІЬНИ:Ч штаб-О.\1 Д.1Я n~lЯНЇВ борОТЬОІІ ВК.lЮЧ
НО. При тому ~\fонархіпи .1аскаво іПО.rоджують-ся навіть ·на те, щоб 

базою того ловог·о об'€д.нання -ста.в У-країнська Націона.1ьна Рада, 
а.1е .при у~tові, що вона відхреститься ei;J. nов'я•зання з 01рннцишо~1 · .1е~ 
rіТИ:\t:з:чу, тобото лродоІн·жу.вання традн:цій Уряду Українськото Народу,. 
встг·новленооrо ни:м на сво.їй території в фор.\ІЇ У.країнсь.к-<JоЇ Народно-і 

Ресnу6.1іки. 

Так ПОСТаВЛеНе !ПИТаННЯ ДВО'ПО;J.і.lу і ДІІСК.УСЇЇ над НlІ:\1 CT<l-.10 Ще ак
туа.'ІЬ1ііШИМ.ІВЇД Четвертої Сес~ї УІНІРади, тобто від :МОУІенту, КО.1И Орга'
нізація У.кра•їнських Наtці·она.lістів Андрія Ме.lЬНІІка й Бойдуннка внйи.і.1';1 
з табору nрихильник;в УНРади і ста.1а че.\шіоноУІ най.rо·стрішої ка:".шанН 
за об'€днання табору .... протиВІникі-в УІНРалr. · · 

ТюІtчасо:ч при всій тій де-баті про дво:поді.1 і ·про його таке чн інше 
усунення з лра.кти.ки укра.їнськ·ОІГО життя· .на еУІіrрацїі :1ta.1o хто звер

тzе ува:rу на те, що •:'•ІИ :ма-емо на е·УІіrра·ціfі не двоподі.1, а трнпод:.1. 

Аобо скажім uна·кше: ма.1о хто -сш1н'Яетьс·я над тим, що двопод.і.l ~'іашого 
етнічно["о елемелту на е~rі'rраІЦИ йде е суті речі не ло тій .1інії, :про яку 

в нашій пре;сі і на зборах наJа:гостріше -говорять. Коротко кажучн, наші 

пу•б.1іци-сти й журналі-сти та про:мо·вці у ве.1нчезній бі·.1ьшості забувають 

про те, що ІНа бfіrrраці·Ї іс:Н}"'€ і актнвно діє ще окре:\ІІІЙ' тJб:р ворогів 

тгбоJ)у триІХильни.ків і =противників УНРади - а сам·е табір коУІуніс.rів 
і комунофі,'Іів. 

Хто чита·в би з леJУкраїН'ців нзшу еміrр:щійну rпресу в Европі 

та украї·нсь.ку пре·су .прихи.1ьників чи- против.~-шків УНРади в З'єднаних: 

Держа-вах \/\мери.ки аtбо в !Канаді, то набрав ()и пе·рек-онання, що властн
во -серед людей україн-ського роду в цих к-раіінах в·заrа;Іі не:\іа бо.lьше

викіu і 6ольшевизуючих, а самі тіль-ки nротивни-ки бо·.1ьшевнз:му, які на 
нещастя яко-сь .не мо.жуть з·говоритися щодо опо-собу ор.rанізаuі·ї вн·з

во.lь.ної бороть•би 'проти моск·Ов·сько,rо і·мперія..1ізму взаrа.1:, а УІос.ков.
с.ько-большев.ищько:го ім:перія.l~зму й ко;J-онія~lізму зокрема. Це пере

к'онання було 6 цілк·ом п-риродrним, бо ж в цій: пресі рідко ко.ш знахо

димо згадки лро бо.'Іьшевицький і бо.1ьшевизуючий РУ~'< серед україн
ської ем~rрЗІції. Ще більше уеати цій чуrжій аr·ентурній організаці·ї при
сr.ЯІчувала "Віль-на У.країна ". ЧастиrНу у-ваги тому ракові і .по.1іпові .при

свя·чува.ла пре-са Со:кnу Українськи-х Самостійників (ІПраво.с.lЗВЮІ•х) у 

Каrнаді та ор.ган ОрганіІзац~ї У·країІНсь.ких Націона.1іст:ІВ Степана 
Бандери в .Ка.наді ('",Гомін України"). Два украї-нсь-кі· щод€нникн в З'е.з.
нйних Державах Америки веага.1і ніко;Jи не заторкували цеї с.прави на 

своїх .сторінках. Так якби щеї аrе-нту.ри в Америці взага.1і не бу.1о. 

ТАБІР ВОРОГІВ У~РАІНІСЬКОІ ВИ3ВОЛЬНОІ КОНЦЕПЦІІ 

Кожн-е здороІВе су~пі:ль-ство борониться !Проти ворожої аrенту.ри 
всіми засо.бами і солідарною .поста·во.ю в-сіх .національних груп. Без та
кої со:~ідарної оборони ворог ма•є мож.1ивість :~еrко раз-садити й роз
.1ожити дане суапільство з-tс~реди.ни. Це суспі:tь-ство тоді -само пада.є в 

руки воро•гові я.к падаючий гнилий ово•ч з дерееа, без о~об.1нвоі натулr 
і риску з його боку. 
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ІСа:ме JІвнчаАне ·шпигунство і насіlдженни аrентів~пр018окаторі,в, як 
"вrичок· у с~·апі.1ьство .не так не6езшечне, ко.1и воно ізо-.1ьоеа.не ві..t 
-суспі.1ьноrо жиrrи. Тоді така з·вичайна теtхначна а:rентура воро.rа працюе 
з ве.шким rр~·дом і з .ма.1юt уапіхом, 6о ·nри потрі-бні~ ·СО.1ідарній. чуй

ності всіх су-спі.1ЬІНИХ ·чинників таку ворожу а·rентур~· ско.ро відкриють і 
~ нешкід.1ИВ.1ИТЬ. 

·Гірша апра.ва, ко,ш воро-г знаходить со-бі -симпатиків у чужім су
спі.1ьстві. Зокре-ма ве.1ика біда, ко.1и ді симпатики .переміняють·си в п.111-
нових боротьби-стів =проти вJІаснаї нащі.ї у по.1іпtчкій с.11ужбі в·орога. То
ді, nри тактиці "nросm<ання", ці симпатики ворога і його С.1)ТИ ети·ска
ються в кожну ді.1и.нку наці-она.1ь·ного житти· і роз.к.1адають йо:го зі-се

реюtни. Оборона нацН тоді ма-е mеред. со6ою важн·е завданюr. Тоді, ко
ли цаеться, що вся справа 6оротьби з ворогом е ті.1ЬКИ· на зовнішнім 

фронті, ворог .на ти .. 1ах tнищить духа оборо.ни і y.1erwye -собі лобіду в 

бороть-бі двома фронтами: 306Нішніи і внутріmнім. 

Таку саму ситуацLю маємо <:ерел української еиіІrраціі. Ми задиви
."інси ті.1ьки на Москву на Сході, а не бачимо uі.1ком Москви на За.холі. 
Ми реферуємо лобре і 6атато про те, що чи.нить .Москва серед. у.кра

·rнськоrо на,ролу на його рілних землях. Але ми ·ці..1ком не реферуемо 

того, що робить Москва тут, на наші·й таки вулиці, серед українськО:Ї 
•·ромади в Европі, Америці чи ·Канаді. Тому цеАІ внутр1шній. у.кра:їнськи·А 
фро.нт ворага .з.і<е rпроти еизвольного руху УкраtЇ'ни без ніикої протиак

'Ціі українських від.повідальних .r.ро:иадських і nоаітичtних чинникі-в. 

Завдання свОІе .в Канаді ·чи Америці nереводить ворог .леа-.J<оо і справно. 

Нашим ворогом чис.11о 'llepшe е Московіи 61.1ого чи че.рвонІ>го імnе
ріялuзму. Обидві форми м-оскІ>в.ського і·мпе·рія.1ізму ді1Р..1И А діють со

лідарно в тихі·м, хоч і недомовле.н~м nорозуміннL А.1е коли на бі.1иА 
імцJеРі·и.,і·зм Моск.ви в 1нас ~у.1а зверн-ена потрі6.на уваrа, то npo червоний 
і\шерімЬм чи .про його агентуру тут в нас за·бу11ають цілJ<оом. Про 

:JГентурну роботу ",федералістів" в нас бу ... ,о досить .nисано і rоворе.но. 
Всі .партіІі і .гру.пи .писа.1и lt nротесrува.1и проти тої rпідривної роб-оти 
всередині нашої .громади .руками різ:них ма.1оросів і осі-б, що вистав.1ІІ

ють =претен·с.ії до тит у лу "\заслу·женоrо укра,інського пи-сьменника •. 
Правда, .наеіть тут .. 1irнiJr ;поділу між здоровим українським суспі.1ьством 
і с..1~тами :москов-ської б~ ої аrентури с.коро затер.1асsr: як ті.1ьки "фе

д.ера.1і·стич·на" аrенту.ра оекрах•},ва.іІа е наслідок tеол~·дарної 'ПОСтави нашої 
t·ромади, а вже .в~чорашні с.1}ТИ і служtбовці ,цеї -бі.1ої агентури бу.1и ОlРИ
,-орнені тою чи іншою неза.1е.жною українською .газетою, якби н:чого 

не ста.юся. Проте, симпатики -цього ворожого "офедера•.1rзму• в н.ас 

дрі·бна групка і безси.ла, яющо хтось сторонній не п.1атить д.1я неї гру

бих звит.к:u до.1ярів. 

-Інша оправа з черво.ною формою московської роботи серед .и:::,шоі 

еміrращіІі. Ue вже не rp)·nкa чи турто.к, що д:.є в користь Москви. Ue uі

.:шА табір, який має розга.1ужені трупи і .під.гру.пки. в:н ма-є си.1у преси 
в Америці j в ;Каtнаді, а навіть оди.н пресовий орган в Европі. 

Насамперед .про.:ховЖ)1Є діЯ'Ти сере.:х нашої еміrраціt'і ві..:хкрито ко
муністИІчна парті·я. Вона видаІЄ украі,но:мовні rг.азети (три часо1писи в ЗДА 

і Канад:і), які щотижtrя ширять отрую бо.1ьшевиuько.го москвофі.1ьсn~з 
серед \-rенше свід-омих кі.1 нашої тро·мади беJЗ ог.1я.~у н.а час ~іі прибуття 
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.з.о ЗДА. чи Ка.на.з.и. Дехто в рОЗ'МО•ві .на цю тему ввяв.1яє ·noвme нез.на.ння 

си.1н відкритого комуністи·чноrо руху cepe..t українсмшх .1юдей по цей 
бік за.1і·зної зае..1они, зокрема в З.lli-\ і Ка.наді. В лриватни..'\. розм·оеах 

~южна nів.нати, що .навіть nровідні па.1іпrЧІні чин.ники не читають оф~

цJtної комуністwчної лре<:и в 3дJА й Ка.на.з.і та не зн.ають, з nриродн 

речі, яку си.1у мзє це.В агентурний ·РУХ серед украІіаських .1юдей. Си.1у 
цьо.го руху в ЗДІА ви.1rн·о, нгrприк.1а.з., з того факту, що в опанов.з.ні:м 

комуністами і в комуністичнім .з.усі .:tіючім "Міжнаро.:tні~t Робітниrчім 
Ор.з.ені" українська сеюuія чис.1и.1а кі.lькан.з..tцять тисяч ч·.1енів (при роз
tt'~анні цього ордену амери.каrнським урядом ця українська сеК'ція :ма.1а 

ще тому пару рокі·в KOJO 15.000 ч.1ені·в). СrпитаАте тепер се6е: котре 

українське середовище в ЗдА, само одно, M·ЗwlO сті.1ьки а~о ма.є сті.1ькн 
сnо їх сюtпатиків '? 

.Само собою розум?єть·ся, що пресовий· орган комуністи•чно-ї партії 
Америки, ви.з.аваний :поw~:кра-їнськи в Ню-йорку, кожноса тижня оп.lЬО

в~·є і зо.ги.з.ЖJ'Є не саму УНР.а·ду, не самі ті.1ь..ки окремі парт:•ї, що нг

.1ежать до .неї; не самих бандерівців, геїьманц!в чи ме.1ьниківuів, що 

творять противний д.lJt УtНРа.:tи табір; цей комуністичний орган, в.би
rаючись в шати оборОНІця укра;ї.нського народу на А.о·го зем.1ях, пап.lю

жить ста.1о і в<:іми способами са-:му оСІновну і.зею ви•зво.1ення України 
3-ІПЇ.З. МОС1ЮВСЬКО·СОВІЄТСЬКОЇ ОК~lПЗUЇ:Ї. :ВіJі на ВСЇ JЗlJI ,10ХЗЗ)"ІЄ, ЩО ІВ СЯ 

емМ'р:щія, яка .го.1о~ить rце визво.1ення, є .гни.1а і що то вона є воросо.~t 

)храІінсьхоІІ"о наро.з.у, бо мов.1wв - укра,їн·ському народо,ві .з.обре в 

тtперішні:м .1аді і він навіть чути ·не хоче .про приверне.ння .з.емократич

во-і в.1ади в У·краї·ні. ТисЯ'Чі укра.їнських .1юдей чит..зють ue зо.rиджу

ванюJ визво.1ь-ної і.з.еї, а хо.1и читають, то ви.зяо, що вИ<е бі.тьше чи 
~!енше rtерей:ня.1ися uею ворожQю пропатандою. Таким ,шно~ ці .lrю..:tи 

стають мимово.ті о.з.ні сві.з.омо, .а· .І·ругі несві.з.о~о простим знаря.1дим 

ІВорожої аrентури в ЗдА ;проти вИ'зваw1ьної оправи України. 

rA.1e на тім табір ворогів виз:во.1е-ння Укра.їни 3""Під Мо-скви не о-бме
жується. Він ма-є ще свої .партизанські з.з•rони в nередпі.1.1і офіц:йної 
1\О~tуністичної 111а-ртїі. Ue так звана "1п'я.та" і •шоста" ко.1·она бо.lьшевиз
му. Ці rpynи Ні.Іе беЗІЛОс.ере,ШНЬО Не ХВ·З.lЯТЬ 6О.lЬШtВНІЦЬКОЇ е.lЗ]И, ЯК 
свою. Іх за·вдан-ня:м є навіть вдавати небо.1ьше.виків, а.1е за те всі свої 
сн.11І пок.таспt .на ~орот~у nроти всіх укра'інських не·з.з.1ежних сере.Іо

вищ на е~іргаоці.ї та зогидити в оrчах еміграційної :маси са-му визво.1ьну 

1\ОJІцепцію вИ'з,во:~еrння Ухра.їни оЗ-'Під Москви. Ui бо.1ьшеви.цькі за,гони 

мають свою пресу в ЗдА і в Еsропі. Вони ол.1ьовують ще живих а~
пrвних борців за українське ВИ'з·во.1ен.ня і внсмrвають та обкидають 

гноєм вже ме·р.1их оборців-,rеро'ІИ у ря.з.ах Укра:їнської Армії чи в по.:tі

ти-чній боротьrбі проти Москви. 

:Ск:..1ьки цих загонів ворожо.го, противИІЗво.lьноrо т.збору'? По.з.ІІ
в:ть.ся дов-ко.1а себе і побЗІчите 'іх аж к!.1ька. Вони- ро-б.1ять те саме 
юдине. д~.1о, а.1е діють окре:мо, щоб несвізомий робітник чи .з.оро-бке
ІНІч мгrа вибір міІіК кі.1ь.кома візпов.ід-но .10 сво.ї.х особистих \lПОдобань. 
Т;< ВІП.lИ·в кебезпе!ЧНИЙ тим, що ці З·З·гони мають ззі~них .:tем;гогів, вче
НІІХ J..lЯ ТОЇ UЇ.li В СІПе'ЦЇЯ.lЬНИХ ШКО.lаХ. Богу духа ВИННі :ІЮ.ІИ :rюб.lЯТЬ 
часом цирк і кіно, де насміваються· з наuіона.1ь.ної і.з.еї і борців за неї 
та не-помітно з.1я них вони вди.хають uю їдь е себе. 
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МУСИТЬ БУТИ ЛІНІЯ ПОДІЛУ МІЖ МОСКВОФІЛАМИ 

'І ВИЗВОЛЬНИМ ТАБОРОМ 

Ще нед<:вні ті чаш, ко.1и КО}!уністи і КО}!унізуючі загони пробувз.1и 

брати )"К~<ІЇ.НСЬКІІЙ ВІ\ІЗ'ВО,lЬНІІЙ" фро·нт ВідКрІІТОЮ атаJЮЮ, ПрИСТ,УПО}!. В:д

Е_О.lН а}!ернканське суапі.1ьство cra.1o боротися перед московською 

бо,1ьшевиuь.кою а-гентурою і відко.ш уряд ЗДА стаG .викидати комуні

стів і КО}!унrзуючих з установ, які nрацюють д.1.я в:йськовl~Х u:.1.ей, 

відтоді бо·.lЬ'шевики і бо.1ьшевнзуючі украГі.нсько.го роду ста.1и маскува

тr:ся ообережніJше. Вони в озо.їй пре·сі висмівають і руйнують у.країнську. 
внзво:~ьну ідею відкрито, а поза :~ашту1НКа}!И, скрито, стараютьсея хоч 

чzстин.но опанувати існуючі укра.'інські тро·мад·ські установи. Вони діють 

r. різних відді.тах того чи і·ншого братського союзу і .з.відті.1ь тисну.ть на 
центра.1і таких ·ГРО}!адських орга,н:защій, щоб ІПеретиснути своїх ІПред

ставник)в туди. Вони використовують д.1я того вибоJ)'чі а}!t)~цїі р~зних 

не·бо.1ьшевrщьюrх діячів, щоб за -свої то:~о.сн замкнути Ї}! рота і ском

проміту.в.:::ти ·~х бо.1ьшевикофі.1ьською .1Jі;нри}!кою. Не ме.нше важ.1иве 
:r.1я пrх ко·муністі·в і комунофі·.1:в те, що•б ско:\fІпро~tітувати пmними по
тя•rненнями у ·відді.1ах чи в у-ста,нові саму )·станову, щоб вона не бу.1а 

центром .проти.бо.lьшевицько.го і протимо.сковськото ;громадського рух~·. 

На .жа.1ь, ці з.аходи, як ба,чимо на практищі, здобу.вають со-бі уооіх. 

З од.ноrо боку ніхто з гро}!адських дія!Ч:В при урочистш< нагодах не 

ВИГО.10Шj"'Є Лр0}!08 ЛрQТИ Цll'X }!0СКВО!фі.1ЬСЬКИХ -е~1ементів і аrентур. 

Вони обмежуютм:я до сакзаНІня .кі.1ькох с.1ів про нашу "рідну Укра
ї~у ", навіть щось. з:гадають :про Москву і навіть 'про. УНРаду чи пре
ЗJf.:Lента ВитвИІцького, а.1е ні с.1овом не скажуть ЛР2·В.'1И про підриrз·.ну 
3.НТІІВИ.ЗВО.1ЬНУ роботу ТуТеШНіХ КО.}!,УНіСТЇВ і К0}!,УІНіЗ)"ЮЧІІХ ЗаГОНіВ. 

Така •пове.:tінк.а не приносить визво.1ьно}!у таборові н>якоТ користи, а 

Н:JВіть шко.:tу, бо присиІП:ІЯ'Є у.ва;гу зата.1у щодо існуючо·Ї ве..1икої небез-. 

пеки д.1я Америки на П в..шоній зе}!.1і і д.1.я У.кр.2іЇНи в ї.ї визво.1ьній ак

·LІії на тершорїі ЗДА. Треба нам локін"Чити рішу'Че з такою пракпrкою. 

Хто .гово·рить про свою .прихи.1ьні.сть д.1я УНРа.з.и, той мусить тако·ж на 
111рзкпщі у сво.їІt ді.1янці, у сво.'Н~ установі і на кожні}! місці !Переводити 

'І'У сащ· .внзrзо.1ь.ну .1інію, тобто ,nоборювати відкрито всіх -бо.1ьшевнків 
~·.ЗДА і .·~х поматачів. Тут }{у·сить бу.ти ті.1ьки о,1но "а6о.або". 

Ue ІJ-Іе справа яко"ісь теорії. Це справа лр.акти.юr. Мн бачимо, як в 
теорії лри урочистих на·годах ні·бито .з.ек.1я-руеться проти :nо.1ітнки ко
екзистенц;ї з -бо.1ьшевИІиюм і його загонами, а на прзкпщі найспокійні

ше в світі не ті.1ьки то...1еру-еться роботу бо:~ьшевиків і .бо.,ьшевнзу,ючих, 

а.1е ще аІиrmно її -спомаrа:еть-ся- на.віть, . нібито, ді111чам тгбору УНРади 

чи таб.ору .против.ників УНРади. З явними воро,гами укра."Іін.ського виз

r.о.lьното 'Р~~ху, з відкритими комунофі.1ами утримують деякі такі дія·чі, 

приватні особистості, стосунки, бувають у ·бо.,ьшевикофі,,:.в ІЗ.ІО~tа в 

rгостях, ..1ружаться і ку.м.1ЯТЬ·СЯ, :з.апоб:ігають у потреб~ •в них .та·ски і икоІсь 

підтрим.ки і тим поді6rrе. Не ..1иво, що в таких відносинах ворожий лро
пtвwзво.1ьни~ табір н.а друпrй день ЗІнає про псе, що .в рі.зних nроти

бо.,ьшевицькиос і визво.1ь.них середо'Вищах .:tі•еться і найме.нш:у .nодроби
uю ,про все, що ІЛ.1ЯН),єть.ся. При чаРІUі в гостях .У •бо .. 1ь.шевика чи б.1оьше
nюуючого ящк роов'Я'зу'Ється і тоді вже кумові скажеть.ся не одно. 
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Не думайте, ІЩО тут :\іОВа ті.1ьки про так звану "давню е:'.ііrраІЦію". 

Ні! Вое, шо тут сказано, торкається і нової е.міrра.ці:і в ЗДА. Знаю ,ВІІ

nа.:tкн, ко.1и нові інте.lіrенти-і,~іrр.а.нти в.же при·ста.ш .:to бо .. 1ьшевнзуючи·х 
труп u ЗДА, що ·вони пишуть туди -свої статті з П2іn.l.юже.ння:'.1 всякої 

nо.lіТІІІІно.ї акці.ї небо.1ьшевищь~КІІХ груп і т. ;{. Ue .не ті.1ьки ко.шшні ч.lе
'lНІ КПЗУ чи .'іі .симіпатики. Є :'.іЇЖ ними і нові. 

·Все те показ~,є .нам, що ){И зане.з:ба~1и наш обов'я.зок перед історією 

j .пере;t своїм народом, ·бо зане.:tба;~и бе.зщосеред.ню бороть·бу з ти.м та

боро~І. якого вжива·є ворог всередині нашоТ громади д.:1я з.1амання 

ВІІЗВО·.lЬНОЇ ЗКІЦЇЇ туТ. МусИМО ОТ]J'ЯСТИ•СЯ З байдуіКО·СТН В цій с.праІЗі і 
звернути всю нашу увагу н.а Москву всюди: в Укра.їні і тут, серед еміr

рац:ї, бо .М·осква одна і о.:tнаково ІВорожа, чи во.на допуска.єть·ся наро

довбнв.ств.а в Укра'іні, чи вона знаходить собі спомЗІrа:чів д.1я промов

чання свого з .. 1очину тут. 
Лі·нія .поді.1у .щ1х ;rвох табор:ІВ мусить бути яона і виразна. А'бо 

110 ці~f бощі, або по тім. Не може бути так, що•б со-бі ·с:покій•но хо.з.Щlf 
в гості і прияте.1ювати поза .цею .lі·н:.єю. Uя .1і.нія, то становище до виз

во.lьної ·протимосков-сь·ко'ї 'боротьбй Укра:їнн. На двох стіт,"Цях тут сн
діти не :\южна. Кумівств·о мусить тп скіНІчитися раз на·зав'іКди. Хто з 

нумом з противної сторони барикади, то•й в суті речі тільки •на с.юва·х 

з нами у виз·вО.lЬ!Нім фронті .. в:.н у діІkності ті.:1ьки на с.lО·в.ах з нашим 

визво.1ьнюt фронтом, а на ді.,1і він й·ого .1ама·є, раз в1•н може бувати в 

домі чи з-устрічатися прюrзоно з особами., які оВ{)·роже ІСта·в.l.ЯТЬ<:Я; ІДО ви
зво.т.еНН'Я Украі~ни .З-ІПід Москви і .10 тих у:гр~1пувань, груU1 і діячів, я.кі 

Д.lЯ ЦЬОІГО ВИЗВ·ОЛеННЯ ПраЦЮВаJ'ІИ і ПрЗІЦЮЮТЬ. 

Маємо собі ·усвідс•мити, що є спра;вж~-tі·й· двоподі..1: визво.1ьний табір 
no однім 'баці, •і 'Ворог, та :ті, що в ·суті- ре·Ч'і !За•ступа;ють flOpoжe станОtвище 
проти ІЗИЗ'ВО.1ь:ното та·бору, по другім боці. Тут ·має бутн .в іІнтере.сі виз
:вО.lЬІіОЇ аюції неперехідна .-1інія- поді.1у. Там наші ІВОро,ги, а .не противники. 

J.н,ша справа з різниоцими всере;шні вИЗ'ВО~1ьі-юго т.з.бору. Хо·ч які 
г.1Іrбокі різнІt'ці по·r.1Я·.1ів між нашим демо·крапrчним світоr.1я·дом і лот.lя

,1.3\ІІІ ~юнархістів чи деяких .ншціоналі•стнчних .гр~ш, то все таки вони ще 

в н.::ш:м uнЗІво.тІ>нім таборі. Яющо навіть не·ма з ними ко.нсо.т.ідащіІі, то 

\Іоже бути ко:-тної хви.1ини принай;мні координація ,.'J}i проти ворога. 

Зрештсю в хвtюині р:ша.тьній, я тоrо .пев.ннй, .навіть ){ОНарх•і-сти му:сять 

nіш одним фронтом з нами і піддатися· вирrшенню конституціАtно.го .la
Jy в Україні демократичним способом. 

З бо.1ьшевика-ми і ·большеJвИ'Зуючими не може бути .ніколи ні кон
со.lі.1ацІІ, ні ко·ор.з.rrнац11, ні наІВіrь х-ви.1евого поразуміюrя в якійсь 
n:онкреrній аправі, бо вони не наші противники, а .наші ·воро.ги. Вони 
н:шосі.шся в чужі:\! інТ'ересі на нашу основну ідею 'ВИЗВолен.ня УкраїЮІ. 

1\т не ~fO"A<e бути ніякої дІ-m~юмат~ї. бо дип.1о.матія mома:rа•є ті.:ІЬЮІ вq
роrові. Такі "дІШ.lО~fати" мусять раз на все .по'.І~ати з ворог.ами визво.ть· 
ного фронту. М. НАГІРНЯК 

-·-
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ІДЕЯ УНРАїНСЬНОї ДЕРЖАВНОї НЕЗА
ЛЕЖНОСТИ В НОВІТНІХ ЧАСАХ 

Написав АркадІй ЖИВОТКО (М. ХМЕЛЬНИШИН) 

Остаточний ро3тром решт.ків украfінської держа•вности иа nрнкін.ці 

ХVШ .СТ. не 3ННІЩИ.В ідеЇ державноІі 1Не.33.1ЄИ(НОСТИ та ІНЗ.ЦЇ-О.НЗ.lЬ.НО-оВИЗ'ВОJЬ

НИ'Х ІЗИа·rа,нь серед анщаи:Ноких :rру·п унра.їнськоrо сус.пі.lЬСПІа. Іх ІПред
став.никами .незаІба·ро~ стають українські 'М а .с. о и и. іВ 1791 р. виси

.1ають вони ·за кордон rрафа В. Кwніста з ~ето.ю· е·найти там nом~ч д.лв 
боротм.іи 3 ІРосіоею. Під 1.1ас ·на.по .. 1ео.н.івсьхото ІJІоходу орrанізують укра
їнські ·в:ій.сько·ві -си.1и JІ.ЛЯ ·вН1Зволення1 Украї.ни з4Під. Росі1 та сmорення за 
до;помоrою Наполеона .самостійноіі ІУкраfінської ДержзІВи (Лукашевич, 
Мочу.1овський та 1н.). 

3 •початком 18()0-их років ідею української дери<авно.ї ·Нез.а.1ежности 
nідносять також українські "декабрІtс.ти", виразинками я.ких -бу.1и бр. 
Борисови, А. ЮwневсськиА та .ін. ilwoe 3 ними також Росі.янин Ри.1еев. 

По ".д е к .а б р и с та ІХ" 'МИНЗЕ :.!J,есь два.Іщять рокіtв, ко.1и з'Я'8.1я.еться 
такий .:~окумент, як "/Книти биІТ.ія украї•н-сьхоrо народу", що стае nо.1ітич
но:ю nроrрамою україиськОf"о виЗІВо:rення. Бу.1а це проrраиа ч:tенів 
К и р и .. , -о..М е. т о .д і й<: ь к о,- о Б р ат ое т .в ·а, в якій •підкрес.1ено t!J,ер
жаВtНо-~по.l.ітичні емаІІ"а.н.ня укра1нськоrо .народу в союзі 3 іншими nоне
~0.1еними с.1ов'ИІНами. ІКИІрило-методНw.і·в можна 6у.1о 6 наз·вати само
~тійниками~федерал.і<:та·ми, а тоІfніше конфедераліста ми. С а м о ст і :й

н и ка :м и, бо домагалися :поліпІІЧ•НОЇ -самостійностн украііЖ:ькоrо наро
ду; фе .д е ра л і<: та 'М и, бо м·рібми .про опілку 1Визво.1ених, самостійних 
<:.'ІОВ'ЯН<:ЬJШХ peooy6.liK. 

Цю програму .в.з.яв був в -основу -своеї 'Визвольної коНІЦе1щїі та ОlО.:Jі
тичної дія.1ь·н<>сти Мих. Др а r о ом а н і в, ідеолоrrчно 'ПОШИрИ6Wи її від 
федераціЇ <:ЛОІВ'JІІНСЬКИХ дeJ»f(aB ..110 ·М .і :Ж ·НарОД ІН О ri СІПЇЛКИ ВЇ.lЬ•НИХ 
н~цjй ІЦі .. 1ої Е·вропи. Шлях до ося•rнення ць<>f"о .ідеалу вважав М. Драrо_
манів не леrким, а навіть те~нисти.м. ОсоІб.1иrао для ·народів ·nонеео.1ених 
d'Іа·ціональ.но, -серед ниІХ і JІ.ЛЯ українського, що в тіА д.оброві.1ьній опілці 
ві.'ІЬЮІІХ націЯ: ·Мус.і'в би в на Ати .належне мі.аце, як -о р r ан .і а о в а н а на
ція сере·д. рівни•х ·Не·підлетлих націй <:·віту. Д:~я тоrо, на дум.ку М. Драго
~ІаНО'Ва, укра'ЇІНський народ ~у<:іе би піднестися наuіона.lь-но-.ку,,ьтурно і 
•nо.1ітич.но до становища міІцно-3фор:мованото наuіона .. 1ьното тj.:~а. У еві
домивши потреби .народу, ЯІК орrан.і·3овано.ї нащїі, ·українськиJt ·Народ 
мусів би вибороти ту форму щіеї організаціІі, ІІUО забе3ІПЄІЧу•вз.1а би йота 
не·nідлеJГлі.сть і суверені.тет у вирішенню сво'і-х націона.1ь.них c.npa~. ТіЕю 
формою, остатоЧІНо, \М. ДраrоманJ'В 1nриАняв д.ержа•ву. Яке СJнаrчіння- нца
вав він ціА формі еа-бе.зпечення праtв наро.ду чи ·не найяскравіше сві.1чить 
ЙОГО 'ПОГ.lЯД, 18ИСЛОВЛеJІИЙ на СТОРЇ·НКЗХ •rрома.Іи• 1878 р. 

"Без.переtчно - 'ПИса,в :в1н тут - Украrі.иці батато стратили через те, 
wo ra ті часи, коли ІбілЬІШа частина ІІJ.рутих :наuі.й в Европі .ск.lа.'lа:та свої 
держави -'ЇМ не дове.1ос.я тота з'J)Обити. Як там ·Не є, а своя зержава ... 
бу.1а і досі ще Е опілкою задля оборони се-бе ві.'l 'ЧУИ(ИХ j заз.1я в·nоря.:t
Ку'1Іанкя своїх оорав .на .своїй зем.'Іі .no сво.їА во.1j, .. 

Те, :що Укра[на с.трати~1а 1В мину.1о-му, вона }!усить здобути в :v~a~-
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бутньо~у. Д.ва ш:tяхи .до тосо вказ~ М. ~ра'Го~анів на стор::нка."< часо
nис)· "Друт" (•Qпi3Hifl\f'~OCЯ"). П~ршиn: 

·"Вирватися вкулі зі сво[.~ н-ародо11 9-ІПід держави росіnської, а та

кож австрі.йськоіі і уа-орсько.ї ... Я нічого не скажу про тих, хто .не я з и
к о .м ~ ·Не в чотирьох стіна·х, а Ll і .1 о ·м !П()ч.не до тоІГо йти". 

Дійсність украІі.ж:ького жипЯІ друrо:ї по.lОІВИіНИ XilX ст . .і зокре~а 

1870-90 рр., то6.то в ·часі актиеноі 'Пращі М. Дратсл\Іанова, я.к най~енше і 
слрия.та зді-й-сне.нню цього ш:иr.ху. Відсутність .наrЦ1она.1ь-но-держ.авної · 
свідо~ости •В wироких масах, зневіра і 'Пере.тяк серед ~nравідннх хі.1 ук
раїнськоі ін·rе.1іенцоії, все це св.ід'ЧИ.1О •про те, що український ІНарод ще 1 

..1а.текий ~ув від того, щоб ОJХ'·З·ні.зоеано ст~lПити на w.1я.х боротьби за \ 
практичне т.ворекня свое'і державности. У·свідо·~.тюючНІ ще.й факт, М. 
Драгомані·в триходить до висн()вку, яки.А ·в·і41 вис.1ов.'JІЮЄ таки~и с.1ооа~и: 

"Я не на:кидаю свОЄJЇ думки нікому - і на:віть радий обув би, якби ~о.ї 
зу-~ки в цій справі бу,;ІИ 111ерекинені фактами; а.:1е ІПо ки що я скажу 

оз·верто, що ніде не бачу си:жи, rру.нту ,д.тя .по.1ітики держзІВного відриву 
(се..паратИІЗ!dу) 1України в·ід Росії". 

Ці си:жи, щеА ГРУІНТ ще тре~а було Тtворити. Д.1я тоrо вже є другиn 
ш.lЯ•Х, що Аото ·вка·зуое М. Драrо11анів: 

".Користуsатиоя усяким проrресивним сту,пнем тих дерокав і rро~ад, 

з котри~и наш нарсu зв'·изаниdt, осо-б.1иво -ус:ЯІКИМИ 1нститу.uія:\щ і на
uрЯ:.\fками .де-мократWІНИ!dИ ". 

Два w.1·Я·ХИ до -єдиної ~е.ти: з.1о&ути те, wo етраrчено •В !dHHy.:1o~y -
свою .1ер.жаву, що 6у.та б опі.1кою зад.1я оборони себе 'від чужих. за.І:ІЯ 
в·п-ор.я.Іку•в.2ІННЯ .самим -укра~·~н-ськи~ народом своїх с·прав. І хо.:1и немож:tи
во ІПо ки що .пІти 1перши~ Ш.:JЯХО..\1, то, на .ду~ку Драгоманова тре6а 
використ()вуеати JJ.pyrrи.A д:tя 13і.1ій-сненкя ІJ1Оста'В.1ених за,в.ІІань. Ui завз·а.н
НІІ вираено :сформулюва;уи mі.1ьно .С. Подо.1инський, М. Пав.1ик і М. 
Дра•rо~анtв в л~'ІНкті 4 .протрами "Гро·мади", що став ~nершою по:rіти·чною 
uрограмою с01ція.тістич•НОІЇ думки, такими с.1овами: 

\\ін -баІЖЗ·Є·~О: ·П<>ВНО.Ї саМОСТОЯ•ЧОС.ТИ ,%1.1Я' ВЇ.!ІЬІНО(і ОПЇ.1КИ rpOMЗ.l -На 
всій У.кра•ї.н.і". 

Отже, ідея ,.!ІержаІВної українсько.ї са~остійности ·ві.1ь.но1' с:пі~1ки са
:\Іо.:йя.тьниІХ гро~.ад .на &citx укра·.~нських зем.1их. Ця ідея .незабаром 

зна.Аш.та відтук в IJlpaui і •в лрогра~ах ти·х зав'Jtзків украінського са..мо·
стіАно.rо по;уіпrчноrо житт.я, що ·почали 'вmшкати у середині 1880-их ро
ків tеред укра:іrнсько.ї молоді. Ба~чимо ідею .з.ержаовної неза:t~ости між 
іншим .і в проrра~і організЗІllіЇ україноських соu·ЇЯ'.1і·сті.в--рево.1юuіонерів, 
що в -1885 р. ·виІНик.1а у Петербурзі. Ві.дді.т ~-І.Іuеї 'ПРОІГРЗ~И ставить nра'ВО 
1\ожно:і наро;J.ности на ·ї:і ві.1ь.юJА розвито.к. К.аІЖучи .про украї·нський на
род, •ВИСу·Ваt€ UЯ ІПрОТрЗМЗ іде-Ю •ЦЇ.1К08ИТОЇ ІН е З З .1 е Ж .НОСТИ: 

" ... Ставимо 'J1ИТЗННЯ ЩСUО НЗІШОЇ :Ці Л К О В И ТО ІЇ Н е 3 а ;у е Ж Н О -
сти - ІЧИТаІЕІМО тут - в час, ко.1н МОй<е .на-ст~1пити переІВорот; ми не 
бачимо 'В такіА і!Юtтано-вці ,питан•ня .протиріІччя 'су,проти чиїх будь інтере
сів і навпаки, tбаІЧимо rарЗІНтію від•посягання на ·НЗІШ-і". 

'Щодо тернторіІі неза.тежн·ос.ти ІЦ.ІЕ 11рограма ІЗЗЗ·Н..ЗІЧує, що "пр~ін 
Украї'На" уяв:нJІЄться в май·бутньому терміном інте·rра.тьни~ (отже -
:\'еднани.~. с0\1орни.м) ·в ло.1ітичні.м розумін-нР). 

~Бі.lЬІШе про uю ·програ-~у дИ'ВИ в пращі А. Животко: "5О років". 
Прата, а також З21п. Н.Т.Ш. 1911. кн. И. 
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в;д 1885 р. ·ідея украІнської держ.аtвної неза.1ежностн переходить на 
сторінки 'ПООдІrноюьх ·соція.1.істичю1Х щ··б,1ікацій. Одною з ІПершИrх ІJІраць, 
що rрунтоsно на цій Jде.ї спиняється в той ·час, CT3J€ "Україна irredenta", 
Ю. Ба:чинсько·го, ( 1895), тодішньо·го ч.1ена У.країн·ської Радикаш~ноіі Пар
тії, а пізнішото укр. сощіяді.].ем..ократа. 

:Під•носяЧи тут .с.пра·в·у •Націонадь·но··визводь.ної 6.оро·тЬІби, ця пращ 
накрес.1ює її тактику. та шляхи такими рядка.'dи: 

"Яко1ї тактикн треба ·вжити? .. Тут tНем.а над •чим доВІго розводитисЯ. 
Щодо Украіни, то тут - перше дідо - виборенюr ко-нституціІї в Росії. 
На ще ~повинна бути .з'вернена 'передо•всім у·ся сила і енерr~я .... А..'Іе nоІПри 
боротЬІбу з росіlt.ськи.м: .оосолютизмом, .потреба би ВІЖе і від теІПер nоча
ти тій ,.м:а.lій -горстці ·свід·оми-х В:Же ,У.кра'Іінщіrв, будити серед .украї·нської 
су.апі.1ЬНОСТІІ, ОСКЇ,lЬКИ це ЛИІШе .МОЖ.ЛИВО, і ДУМКИ ·ПРО ІПОЛіТИ'Ч·НУ оСа М 0-
С ті й1н іст ь Украї-ни. Справа та .і так, скорше rчи ІПіз·н~ше, мусить вийти 
на це.нннй пор:ядок, але ·чим скорше та думка лри.йметь·ая серед украї-н

ської •С}ОП:Ї.lЬНОСТИ, ТИ'М ЛС!ІlШОЮ буде і іб·ОрОТЬба ІЗа rНеЇ. Це дуЖе М·НОІГО 
буде за.1ежати від то:го, .як nоставmь .се-бе Укра'іона 1В да,ній хrви.1ині, ІJІРИ 
вн,боренні констнr)щїі в Росі•ї, в .кrве.стії, -яка сейча·с стаtне на деНJІі.м nо
рядку - в кве·стїі реорга.нізаІІ.\іЇ внутріліІ-нь-ого устрою Рос,і;ї. Від стан-о

вища, яке зай..муть тоді !Українці d від резу.іІьтат~в. які зможуть •во:ни т·оді 
до-буш, бsдуть і за.1ежати легші чи тяїЮчі ус.1ів'я ,з.а.1ьшоіі іх 6оротЬ'6и ва 
:nо.1ітич·ну са~ост.і.й.ні>сть України. 

"•А.1е ту.т зате, те нове зс:rвдЗJНня, .вима·га€ в.же ·і нового rnocoбy ді
.1ання. Ці.1а та ]Юбота в тім нЗІПрямі ·не повинна оп_и•ратися на самі:и лише 
.простім розшнрювакН:Ї ІМЇЖ }·кра•і;нською .суапі.1ь·ністю ідеї ~націоІНальноі 

·:відру-бностн українськоІГо народу ---:- ·відру6н.ість .нащіо·нальна сама про 

се•бе ще ніщо не ста-н·овить, - аде с.пирати.ся· J!ОВИ·НrНа, передовсім .на 

.вивод.женні на -світ -і 8к-азуванні .на ті <:)lпереЧІНості еконо.м:·іч.ні, які захо
дять м·ЇІж .поодиноки.ми територ.іtями в ·!Росії, що виrrворилие:я .. в нас.тідок 
запано.ва1ння в Росії капітаЛізму, а го.10'а.но на вказуванні ·на ті економіч
ні су.перечн-ості, які зах.DІд.ять ~о'dі!ж :Укр~ною, а рештою Pocjii і на .наслідки, 
які 8Иходять з щьосо дл·я· культурного розвою ІУкра"іни. В такій: 
фор .мі ІПОВІІНІна ве-стися щюпаrанда думки за ІІІО.і1ітич.ну · са,мостіЛні<:ть 
Украі~ни ~ІЇІЖ украї-нською суапільністю'" ... 

illeper.1Я·HJ181llllt .парті1Ї, що <:'ПрОм·ожні 6у.ш б 1це .провадити, автор лра
,ц; nриІХо . .:щть в дальшім до та.коrо ·висновку: 

"Як же з нее у, СТ().ЇТЬ с.права з боротьбою за (ПО.'Ііти~чну са.м:остійність 
Украї.ни? 

"ОдІLнока 'Партія, що може -під,нятися такої ·боротЬІби, то •партія ра
.1ика.1ьна. Су.1.я·чн 1по .1Юt.І:ЯІХ, що в;.ход.ять в ,ск.1ад ]Ї, і ло її тепер:шній..ра

.:І.ІІ•ка.lьній по.1ітнч:ній такти;ці, ue О.Іннока ш:ртія, що є ·В сн.1і розпочати 
таку бороть1бу, це одияо,ка -партія, у котроСі є ·і потр:·бні до тако·ї бо

ротЬJоІІ ·завдатки. Іllитс.ння .1ише, чи така -бороть1ба за nо.:Lітич.ну само· 
стійність України з·rодиться з її О·оновни~н економіІчннми і їі ку.1ьту~
НІ!І\Ш ІЗМ<з:rа:ння\ш? Отже, - в.1а-сне, -ті її основні ІПРИНJЦИІПИ економі•чні, 

ЯК і B32Г<l.li ·~Ї К,У.lЬТурні зМаГZ.НІНЯ, .Не .1ІІШе ЩО •ГО.lЯТЬСЯ, а.1е ЩО бі.lЬШ~, 

ше з~fусять її, скорше, чи .пDніше .взятнся за ту боротЬ'бу. Без ІПО.1ітич
ної са.мостійносш України .немож.пrве з.з.ій,снення тих оснавннх ба
жань ї'і 1про;грами"!!) ... 

2
) .ю. Бачннськнй, "Ucraina irredenta", 1895, ст. 131, 132, 137. 
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В .Укра'ЇІнськ;й Радика.1ь.ній Парт~ї справу .:хе]УvІ{2ІЗ·НОЇ са.мостійно

спr українських зе:..1_е.1ь дИІскутова:но вже по 1890 р. Року 189-1 в з•в'яІзку 
з: справою З:\tіни ІПрограми п4ртії ро.зіс.нно .,10 в-сіх rч.1енів анкету, ,Іе 

·був, ~іІЖ ін.шюш, і запит щодо ,Іержа.вної неза.1еrж.ности. Надіс.1ано цю 

<:нкету .і Мих. Драго:\tа.нову, ІЯrКИЙ на пита:ння про неза.1е.жність україн

СІ->КІІХ зе:v1е.1ь ві.І·nсеів, що - ".Нrоа:~ежна країна може скорше в.1аrо.:хитн 
сuої с•лравн відщовід.но до ·своїх 1nотреб, як за.1~ша"! : 

В наступни·х роках зм.атання до ,Іержавноіі самостійности ІНабира.1d 
серед ч.1ені•в nарті.ї щораІЗ .в·се бі.1ьшото .зрозу:vtін-н.ІJ та •відбива.1ося н~ 
сторінках •nарті.йного оQргану, яким був "Народ". Зрештою ІНа lV. а'Ізд1\ 

nартії, ЩО вu·6уваоВ·СЯ 29. ІГРУ·..1.Ю! 1895 р., .зага.lЬНУ по-.lіТНІ'П-І•)r 'Програ:му 
J.()Іnовнено виразним ама:г.ан.юr:\1: до української держав•ної ІНеза.lеІЖлости ' 
усту,по.:м такого змісту: 

"іСТОЯІЧИ На rрунті науко-ВОГО ·СОUЇЯ.lЇЗМ)' і 'ГОДЯЧИ•СЬ на В·Сі ВИn.lИ'ВЗІЮ
ч: з uьo·ro консеквеJІІції, ІНа полі політиЧІнім і ку.1ьтурні:м, заЯІВЛЯ•є Украї·н
·Сhка Радикальна :Парт~. що зз.ійснення всіх lfi соція"ті·спt•чних ідеа.1ів 
~!ОЖ.lнае ·ПРИ mо.1іпrчн·Нt самостійності ~-країнського ·наро.іу і J1СІЗнім не
ограниченім •nраві Ій•ОГО rрішати. •саМО.\1)" у rВ·СЇХ 'СПраrвах ·ЙОГО доти.каючих", 

Тоді .ж •відщо·в.і·в на ІJІра·цю Ю. Ба·чинсм<Оrо і однн 3 основникі·в ше1 
парті•Ї І. Франко. Спиняючи-сь на nита·нні •nо.1ітичної самостійн·О'Сти Ук

раїни, ІЗ цій •ві:.:щовrд.і Фра·н.ко nі..1.кре·с.1ив, 1що ,__ 
"Будь-rщо..Юудь, ІЕ .це :nерша на rа.нвuько-руські.м Грунті nроба син

тези ,пеВНИХ ШОГ.lЯдіВ і НЗ)'КQ.ВО'ГО ОбСТЗВ.lеННЯ ТОГО, ЩО ЗІВТ·Ор ВЇдІЧ)'В 
як nотребу с·вого розуму і совоеї душі. Може ІПрс•гр~шуося- ІІlРОТИІВ ·:Маtе
r:я.lісп~чно~го світог.1яду, ко.1и {:Кажу, що такі лотре-би та.к само як і 
;rютерби життя матерія.lь·н·ого родять ве.шкі історичні Jюдії. А раз від·чу
тс. буде - у кого 3 ІЮІІціона.lьrних, у кс•го з еко.номічни;х прИ'чин - nо
тре·ба по.1іпnчної са:vюстійности Укра·їни, то ~nрава ця вийде на денний 
ЛОРЯ10К ПО.l;·тиrЧНОГО ЖИТТ:Я Ввроли і ·Не зійде 3 НЬО'ГО, rnOKИ Не {)Су

ШІІТЬСЯ". 
Початки 1900-нх років .при.нес.1и пожвав.1еннІЯ та актив~заціrю укра

ї~;ського ІПО.lітиrчного руху і на ·СХідньо-українськн·х .зем.1ях під .Ро-сі:єю. 
Свtе ra цих роках народжуrється тут Рев·о.1юційна Українська Парт:я 
(PYifi), що ·В своїх .початках о-б'•єд-нуова.1а в сеrбі -соцяі.1істичні теч·ії укра
їнсьr·юго ·сусnі.1ьства, .які .й:ш.1и .nереваіК'но по .1інії .м-арк·сиаму і ІНародн-И
Ц11Ва, як також теч-ії рево .. 1ющі.йного ющіона .. 1і·зму не Іnоз·бавлено·го .:хе
~:ократично·го nідrрунту, що і ві.з.би.1ося в перwіА проrграмі партії, ск.lа

дсній ·саме цією теч~ею 1пі.д .заrго.ювком. '"Самостійна У·країна ".3 )*. 

3
) І. Франко, '"Життя. і ІС.1ово", 1895, т .. IV., <:т. 470---71. 

*) Ідея nсІВІної державної сув-еренности Bil!H·OВt.leнoji ук·раїінсь•кої дер
~кавности ІПриЙІма.lа·ся <:е·ред )":Краї•нських nо.lіТИ'чнкх кі.1 не відразу. 

11.ій.lе'rше ·вона nриймалася в .соціЯ' .. l~стичrних і 'радика .. lьно-де:'dо·кратич
ннх ко.1ах. Це прнро.д.;но, бо деJМОІКрати І:Ьш.1и •на по·в·ну пе.ребу.д.оrву то

.l:шнього 'суспі.lьrно ... держаІJНо-rо .1аду. ·Кон.се.рва-ти:в·ні кола засту.nа~1и 
-r!.lhiOI НеJза.lежrніпь народу в ·сеснсі .ку.1ьтурно-·наІІ.1іона.1ь:ні:м,· але 'Не .в 
сенсі •по.1ітнчно-.1е-ржаені·м. 

~ю.1ь·ка ·прнк.1адів: ІВже !11іс.1я оnов~щенНЯ' сам·о-стіІ%!ннцькоіі протора~и 
м. Лратомз.но·ва, м. fJaІВ..1J.PKa і с По.].ll,НСЬ'КО'ГО ІВ 1-880-ті·М rроці, митро
по.шт (п:Із·нішІІй кар.1ина.1) о. Сн.1ьве·стер Сем-братович в свої:м орrа'Ні 
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ІРечинком сощія.1істичних .зумок і змага•нь Ре•во.1юц:й.но.ї Українськоі 
Парт~ї з 1902 р. <:ra.1a П 'J1еріоQ·.:tична .преса, на <:rорінкае< яко~ на самім 

ІІючатку лі.:r.крес.1ено тоА ідеа.1, зо якого партія змагаЕ. Ue - •uі.1ьна, 
сгмо-сті.й·на Укра.їна а широко розвиненим с011,ія.1істичним держаВІНЮ-І 

у-строєм".'). 
Зрештою .ві.д6Іі.1ЗС.Я і.з.еи украІн<:ької держа-в;ної неЗоа.lе.жности та-

"оок в інши.х 6рошура·х PY!l. Так 'На•пр., у брошурі "Коза•ЧІчина" ( 1902). 
~ роз.:r.і.1і "Московська нево.1я" ЗІНЗ·ЙІШ.lа вона овій вис.1ів у таю-Іх р~дках: 
І "'Мо<:J<Івоська неео.1я бу..1е так .IOBro, .]ОКИ вся наша зем.1я, всі фа6-
ІРИКИ ,ЗЗВО.lИ, та КQоПа,lЬ·Ні -будуть .Н·З.lеut<ЗТИ ЧУЖИМ ПЗ·НаМ, З ·не ІНЗШо.му 

1 народО'В'Ї. Лише ~ко.1и ·НЗІШ Ііарод .вижеttе у.сіх rчужих дармої·.І;в~ла1іав і 
Зіі-бере .10 сво'і'< рук усю зем.1ю, всі заводи, за.1ізни·ці, фабрики та ко
па.lьні, .1ише. тод,.і ІПО·встане нЗJШа Укра:ін.а, як в·і.1ьна, самосmна Україн
ська .1ержава 6ез x.lOІna і без пана". 

На ту саму зобу приnа.Іае початок Украї.нсської Соці.я.1і<:тичної 
Партії, що ІІJіЗ'ніше оО6':є.!(на.нся з JWIП, а.1е потім e·i.IiAui.la •від неї. 

Зве.рта!ючи у:вагу •На прО'грамо-ве становище ці•еї 1пapriti .1ьвівськІІІt 
орган Укра·Ї'Н<:ько.ї Соція.l-LlІ.емократи.ч.ної Партііі ("''Во.1я" поставив .10 
неї запит, "ІЩо - в.1асrиво ,ма.є бути на·С&~перез ося'l'Не·не, чи відокре:\1-
.,ен.ня У·КJ)ВЇ·НИ •від оРО<:іЇ, ЧИ СОЦЇ11.1ЬНО•ШО:ІіТИІЧ'НЗ ре•фО·рма ІВ rраНІЩІІХ Тf
•періШНЬОІі росіАської держави?" 

-Укра•інська Соці&lісти,ч·на Парті·ІІ· на щеА зЗІпит ві.1·пові.1а опещія:tьною 
брошурою. В ·Hilt .партія nідкрес.1и.1а свій •тюг.1я·д нерозривности націо

на .. 1ьного ВИЗІВО.lе·Н'НЯ ІВЇД 'ВИіЗ•ВО.1ен·ни СОЦЇІЯ.1ЬНОГО. 
"Д.1я нас - •ПИ~а.1а 'партія - ІЦе ІJІитання так ясне... Переду-сім, ие 

можемо папросту втя.мити, як мОііКе юарт:о.~~ ссщіи-.1істи·чна з щюмі.ж трьох 
біз, які :нас іf'нетуть- ·народнІtХ, ~кономічни.х і по:r:тачни:<, виобрати О.ІНУ 
а1бо дві, і добИІватися їх ЗІНесе.ння, з6ЗА.1УіКИ:ВWИ ~про решту ... , бо .1е 

".Мир'Ь" опові-стив у 1-885 році такі r0.108Hi rпу,нкrи своЕ 'і !ПрООрЗL\fИ: 

1) На першім мосці ..1іR .. 1ЬНОІСТИ іипе.реси унії 13 Римом; 2) "Вірн.jсть і П•ре
.:J.З'Ні<:rь авсrріfkькому .пре.сто.1ові і династії Га6сбу!J)fіов ". 

в 1886 раці ОД!И:н з ГО.lОІJ.НИХ прові'д"НИКЇВ ІКИІЇ·ВІСЬКОЇ JІРОМЗДИ• n. Жн
теuьки·А подав іме'Н~'М <:во.їІХ о~нодуМІців шІсЬІмову заw.ву до ро.сійсьхоrо 
міністра Лоріt.JМє.1ікова, .1е nисЗІв, що метою ук.раІі·нсьхосо руху е ви~о0. 

ву.вати МО\.1О:де ІПо·ко.1ін·ня, щоІб відводити йоrо "1і1.1 І[]QІ.lіти.ки ". 
Ще 25 . .Jистопада •1890 .р. Ю~1ія·н Ром:ІJІЧу•к в ·імені тодішніх наро

дОІІ9ІЦ!в ПІрОГО.lОСИВ у .lЬ'ВіВСЬ·КЇМ <:ОЙ\МЇ ·програму UЇ.lОЇЇІ )'"К'раІЇ;НІСЬКОЇ <:у

СПі.lИЮСТИ :поза радикадаоми, де в пункті 2 мkпfв<:я: таоки.А. "по.ІJіtи.ЧІ.ний 
і.1еа.1 "' "ІВірн.ісrь д.lоJІ авсrрійч:ької де·ри<ави і пануючої династії". 

На.в.іть піеt.11Я тоrо, я.к ле~ре·органіво:ва·не. і з.1уче·не з О.ІНОЮ· rр)·•пою 
ра.Іика.lів ·на.ро.:uно-.з.t~мо1<Іраrrичне сторонrниц11во" (по-пере.ІІНИІUЯ У.НДО) 
1'\•С.lі.З. за УюраrJНІСькою Ра.ди;ка.1ьною ПартіІЕю лриА•нЯ.lЗ в груд'Нj.. 1899 році 
д·о своєї nрограми посту.1ят де.р.жаено.ї <:аМОІсті'А'Ности Украї•ни, то ще 

дового Ашо1в ду.ховиА опір п•роти тато посту:rяrту в ·ко.1ах не ті.1ьки "хри

спЇяІнсь:ких ІСу-опі..lЬІНикі:в" 1під прово.І·Ом О. ІБарвінсм(Q'го, а.1е .й, cepe..t 
самих консерва:rиВІНих кі.1 на-uіона.lьrНо.демократи:чних (ІДН"Ви про ue 
tб.1ижче ІВ -брощу.рі РомгІНа Стефа•нови•ча •uмо·стіІtна Ухраіі.на", Львів, 
1900). Прнм!Іп(а Pe.ll.8hll.fi. 

•) ''Гас.10", 19()2, ч. :2. 



ВІЛЬНА УКРАІНА 13 

таки ць·ому ·СтатІtсь, шоб .НЗJШі робітники і се.1яни, освідомившись ПО;ІЇ· 
тнчно та с·оці-я.1ьно завдяки рухові -сощі·я.1-істичноху, .як 1х виднокруг 
\'МИ·С.l(}ВИЙ 3-НЗ/Ч·НО рОЗІШИJ)НТЬ-<:Я, ПО'ВСТане tu1дом:-сть ,в.lЗС·НОЇ ДОСТО.Й· 
~ОСТИ ... , щоб Ті ЛЮДИ СТЗ.lИСЬ ·аідраз}· 'Г.l)'ІХИіИН і ·НіМИоМИ ІНа те, ЩО ... МЗ· 
шина урядова -спокійно, а.1е рішj1Че і 6ез.на-станно тОІПче і .нищить що. 
крок їх .нарQ..l·Ність ... Наш нарід - каже далі - •ск.1ад;аеться майже 
sи.к..1ючно з .1юду ... а л.юд ·Це·й .rювсrта:не за .свої UІа.роДІні nра.ва л.ш~е тоді, 
зж зрооуміє ·свої потреби і браки Іматеріяль'ні. Елементі'В д.1я ,р·уху, який 

()и .з.обивався 'вик.1ючно .незалежности •У.краrни, відк.1адаючи tacl інші nи
та·нн·Я' - у 'НЗ<С ІНеиа-є'". · 

За час ві..t вию11кненюr ..10 1904 р. ІВ .ск.,а·.:хі Р!УІГІ овід6уваm1ся ЗІМіни 
z тім напримі, що ви.сТ}'ІШLlИ з неї такі течії як .рево.,юці~о-національна 
та ·народнИ'Uь·ка (с.-р.), а та•кож відrАІШ.1З, як ма.да•но, Yal. Революцій~а 
УJ<Іраінсь·ка Па.рт~я ·пі·сля тоо-о ста.1а "Чисrо м21рюсісrсько.rо· світо.гляду і 
йш.1а до пере.творе·н:ня в Украіисьоку Соцfм.Jlемократи.ч.ну Ро.бітничу 
Партію, wo і cra.10.CR ·в 1905 році. На ла.ртіtні.м з'tїзді у ·гру дІНі 1904 р. пе
ре-гвСІІре.но .іТі .в YIQIJJPIП. Бі.1ьrшість на ці.м з'їзді п~ш.1а за М. По.ршем, Я:КИ·Й 
вноуну:в справу приЛниття до ноrв.ої програми 11артїі пост.улиту .самос"І'ій· 
ности УкрЗІьни. Зг.щ;~:уючи .про це О. С•к О•Р о ли .е-й о ·л тух о вс ь .ки й 
каже: 

;"Скансо.тізува.'JfНІІ 6і.."Іьшости на з'.їці xpyrr тов. Чаrць·ко.го (псев.з:. М. 
Порша) і mазібав.:~е·ІІНи нЗІс ІМОЖли:вости не ті.1ь·ки диоеку~tі.єю, я-ка в таких 
•вшtа•дках г.рає малу :ро;r.ю, а.те А; ·числом 'ГОлосів 11ро.тистати прийняттю 
nyffкry "самосrі~ности" в програrму парт~ї. 13М,У'СИ.1О ToQB. Лооенк:В (rГо
.lіЦи•НСЬІКИХ) і L\feJНe .ві..ІмовитltСJІ :ві11 ),чаtти в з'1їзді, а 'ІІрохи 3іГОдом і зов
с і~~ :висrупи:ти ·на дея:ки.й час: з nа.ртїі. 

:Згадана ІМенші-сть (0. Скоропие-ІЙО·,1Jуховоеький і ТО'В.) ІВипу.сти .. 1а 
а;ою .де:КІ.1Rращію та {)~(ремо орrЗІНіз'}·ва:rа•ся ·в іУ·краіН>Сь:ку Соц. Демокра

тнч.ну Спі·.1ку, що ~~війш.,1а :до ·с.к.та.t.у ІРос·~йсь·коі Соrц. Дем. Роо. Парті:і. 11 ). 
Тоді ж, АІК формува;ІаСІЯ АУ1П в Ук.ра.іін.сь.ку Со.ц. ~е.м. Роб. Партію, 

у ·Києві створи.1Зrея )'·країноеь·ка ІМарк.систсь•ка (ІСоц. дем.) 'Група під npo
tІO.IOIM І. Стешеrнка та :при актиані.Аr сnівпраrці Лесі У:країwки. У .своїй 
критиці трограмових засад Ук·ра~нсь·ко.ї Сощія.тіоетНІІfН·ОЇ Па•рті;і, я-ка в 
першім пу;н.кті ІВИста:в.ти .. 1а д.о.маогання ІПО..lі·ТИ'Ч'ної оеамостійности Украііни, 
UЯ Гр)1ПЗ ТЗ'КІtМИ С.10ВЗ.МИ 3а.3ІН3ІJИ,1З. СВОЕ СТаНОВИІЩе: 

"Звісно, щодо оеамото 1nринuипу ІНе.за,,.ежІJtости ·,У,кра:j;ни і шодо факту 
рооши.ренни націона.1ь·ної, rnр<УМа.дської і по.тітИЧІної с·відомости, то ми, 
уюраТнсь•кі сощіи .. 1.о~.І.емо:к.рати, .м·о.жемо ще бі.1ьш, НtЖ .сусіди-товариші, 

рціти ·за нашу 1<РЗJЇrну, що в ІНі·~ така овf.до:иі.сть по.чинає розвиватись 

р:вноча·С'но та одно.стай.но ·в rріІзних П частинах".8 ). 
~ Знахо,;хи.ть свіА розвито.к -і .І е и .J. е р (Ж а в rH о :і н е з а ,, е .ж но -

ст н -в .ці часи й на захід'НЇ:Х зем .. 1их. Від·бИ'ва.єтьс.я во.на в nро.г.ра-мових 
засадаХ, пі.дкрес,lІЮЄТЬ·С.Я В 'Юf.Х, 'ВИЯ&..lЯЄТЬ<СЯ •В ДЇJІІ.lЬ'НОСТі, а :На ШПа.lЬТЗХ 
nоодиноких ·соці:m.1істичrюрх органів. Так "Черговий з'•і:зд• У.tфа;іінсь·кої Ра
:нка.1ь:ної Партії, що від'6увск 23. гру .Іня 1906 р., підкре~1ює, що "З'іізд 
о:::.чнть ;бу.ІуЧІчи.ну нашого народу вик.l'ЮЧ'НО в єднооеті ЙОІГО з укра·ї·н-

б) О. ІСкорашr.с·йо.lтуохов·ський nотім вист~1ПОО '3 Ро·с.іrй·ської Соц . 
.lещ. Роб. Партіrї і пристав до укра."~НІських .гетьма.ІЩіІВ. 

8
) "'Оцінка ·програ~и mc. ", ст. 7. 
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і:ЬЮІМ ІНародо·.м в Росії та в конеч•~-іій u:i.1i тої ІЄ.:tнЬ·сти - rв у кр аїн
«.:ькій Іреспуб.1іщі" ... 

Тоді· ж гас.lОІМ ·Органу ці,еї :па•рт~ї - "f,ро"МаІд<:ького Го.1осу" ста·е~ 

- ".Не Ві'д.еJНь, - не Петеф'б.У·РГ або· що, а.1е <:ама Ук,раЇlна, окра\іа і 
не 13 а .1 е ж на" (1906 р.). А в 1907 .р. на сторі·нках тато ж "Гро.мадськоrо 
Го:н>су" дру·ку:єть·ся біJ1ьша .стапя npo змаrа;ння У країінської J>адwка.1ьно,. 
ПартИ, де читаєома "Та:кі ряДки: { 

.·" ... ОстаточнИІм ідеа.1о.м ру-сько-уюраїнськоіі радика.lЬІНОЇ .партії є,· 
щ61би ввесь українсько-руський народ в Ро-сії, та Австрі•Ї з'єд·навс·я а 
одну .дер vк а в у, якою ·би сам укра.їнсь·кий. ·:нарід свобідно )lП·рав-

ляв."). · 
В інІШім іІіаці на сторінках то•rо са:мо·rо ча<:ошІсу: "Ми, радика.11r, 

сто,їмо твердо ІЗа ІН е з а в и с и ІМ і<: т ь У ·кІР а ї н и. Ми хочемо, а6и 
наш у·край~нсь·кий !Народ здобув .собі я;юнай·скорше .самостійність, аІби :мав 

свою вла·сну .с аr:м о-ст і й:н у дер vк а в у" ... 
А один з осноrв;ни.кі:в Украі1інської Радика~'Іьно,ї Па,ртП, Ї·Ї невтомний 

діЯІЧ і .провідник, Ми·Х. ПаІВ.lИ'К, ·пиШ}1ЧИ в р. 1909 npo працю М. Драrо
маrно·ва - "ІПrропаІЩиЙІ ча-с", за•к.1икав до •не.похитної боро·тьби за .іер
жав·ну незалежність Украї;ни такИІми гарячими .c,lOBa).tи ві;r.да.ноJ цій· i;r.e'i 
душі: 

., .. Лере!бування Уюраіі:ни тід Росі.єю ІПЇС.lЯ' 1876 р. - про1пащнй час. 

Докаrзую;rь це найкраще •под.і.ї по·с:rідніх ро'Ків у Ро·сії під час "рево~1ІО
u:.ї" й :пі:сля неіі ... ІЩО· ж то буде- .при заІВед-енні в Росії "·І<ОІн·ституційо.ного 
.!J:аду", з ~це'Нт.раІми: 18 Петербуrрзі, Москві (ra маіб}їЬ і в Варша·ві), ко.ш 

·російській У·кра;'і.ні прий.деть,ся- ':\tати ді.'Іо з десятка·ми .:мі.1ьйо.нів, так ка

Ж},чи, з'офіІЦі·ЯJІЇіЗОВЗНИХ МО·С1КОВ·СЬК0-tрО•СіЙ·СЬКИХ (а ПОЧЗСТИ Й '110"'ІЬСЬКИL~) 
орд, - у·сіх партій, від чорносотенної, а!Ж до· соц1я.'І-.д:е:мократwчної, -
•:міль.йоні·в, з·іяю:чи·х. це,нтра.lіз.:мом та •ворожнечею до· •волі 'Неофіціяльних 
· на•цій, о·соблиІВсі ж яашоТ, у.юра,'і.нської! .. Та ·вони про·с:то р.оатопчуть Ук
ра1fну так, що не .можна буде пізнати, де в·она !була! 

"Одно завда•НІНЯ: ·вирватися з царства :нашо~· П1рО;пащо·сти, відділити 

й відrородІпи укра:ї,н·ську зем.1ю ·від Ро6ї - якнайшвидше, за всяку ці~ 
:пу, іJІО·ки .ще ,qa.c: ... 

"Добути, аібо дама не бути! - оті "Мужні ~.,о,ва М·О.1О.ІИ-"< запороІЗьких: 

козакіrв, ІПрисяrгаючих. 9-Іго квітн·я 1709 .р. Мазе.nі, повинні стати .від те1пер 

одиноким політичним о·кликDІ.\f У.кра'•іни. 
"Добути"! .. 
. "До-були ж ·собі ІІН~JЗа~.о1еж·ніоеть від одної зо східніrх дес"Потій - Ту

ре·ЧІчи·ни, тай за:вели влас.ні НЗ1ціо•нальні держави: Греки, Серби, Ру:\tуни, 

БОJІrа.ри І~ .інші ... Чому ж •не :ма.1о б •nоталанити .нам. 8 ). 
ІПідІНесення ідf!Ї укра-'І~нсько•ї де.р.жа·вн<>'і :не.за.лежности. nоодинокИІМИ 

rпредJСтавни·кЗІми украіі:н<:ькоrо соціялkТИ'ЧН()іf'О руху та ·постаІМ:е1ІЮІ ії, 
ЯК мети ,ПQОДИНО·КИ·МИ У-КраЇНСЬКИМИ С:ОІЦЇ'ЯЛЇСТИІЧ'НІі\МИ ІПаtрТіЯ~И Ч~ Органі
заоціЯМИ ставило перед українсь•ким соціялkт~чюm рухом завдання nід
готов,ки, виховаІнн.я та збу.,~же·нн·я в широких К()Лах. укра;їнсько:rо су
спі.lьства свід01мос:rи не:ми.нучої Ібо.роть-би· .за цe.f:t' і~деа.1. 

Вже 'д)1МКИ і праця М. Д<раго:мано-ва були ти.:ми· цеоинами, шо (ТВО-

'} "'Г-ром:а.д>еІ.кий ["-алое", ;]911, 'Ч. 27. 
8

) tМ. Драто:манов -\"Пропащий :час:u (передtfє <:.lо,во М. Ла.в'.1Ика). 
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p:I.lll основу, на якій !!ІОЧа.1а зростати нац:·о'На.1ьна свідоr:\!Їсть, а з нею і 
со:до~tість боротьби за деtржаВІНу неза1.1е;.кні-сть. З часо:\t і розюпком ук

J'аїІj-Іськоrо ЖІfТТЯ та наЦіона.1ЬН9-виз·во.1ьних змагань 1це завдан·н·я на

с~11ра.1о все ·бі .. lЬ'ШОЇ СІІ.1И, ВЮfа'Га.10 роз•р0101.1С'ННЯ ·та узасадненr~я. Одющ 

3 тІІХ, хто на охід,ньо-украіін·ських зеr~.1ях лід .Росіrєю лереJ. світовою 

1·;йною зІроІбив ·с.лро,бу ліді-йти ·до цього завдання найіб.ш;n.;ІІ.Іе - був J'YP-
1,Jк .тюд~й. що створився· навІJ<о.то .ре.д.а1vції ·журналу "Укра.Ї'ііська Хат з" у 
t\ІІєві. Саме ,цей ,гуртах у добу, що ·найб:.1ь.ш ві.двна,ча.вся своїм неслри

нт.lІІІЗЮ·І характером д.1я JЛОлітичної д.і.я.тьности, .в добу реакції, що роG

t:rІну.тася в р.р; 1909~1914, ІПІРИ·ступив до не.відкла'.д.н·ої і не.1егкої, прн 
у\ІО!.!аХ того ·ча·су, nращі. Треба бу.то вишукувати· осякі спосоrбн, що•б 

дрtки •r.lи,ба.ко {-{е,,е.га.п .. ні передати і .поширити В· українськ::\1 суспі.тьстві 
.ІСГ3.1Ьни.м ш.тя;ХОІМ. Не в.сі .це .рОЗ}\\1і.ти. А не розумію~и. робшш свої ви

сновкн, що 6у.ш да.1е·кі від дійаносш. А.те бу.1и й ті, що в~tі.111 побачнпr, 

t>ідгадати, відчути ді.І:Ьсний з.мі·ст думо,к, їх г.1иІбоку ра,цію, їх ц:нність в 

уІ\•рЗЇНСЬ·Кі:'d ВИ•ЗВD.'ІеН'НЮ. Були .це думки s·неза'.lеЖ.нення, уса3ІОСТійнен·ня. 
украЇ:Н·СЬКО'ГО дУХ·ОВО•ГО :ЖИТТЯ', ВИХОВаННЯ Д)1ХО.ВО•Ї С·ІІ.ПІ украЇНСТВа, ЯК 

основи в боротьбі за держа;вну неза.тежність. Думки, що :іх чп не най

.1іnше ви-слоеив один з лровід•ників ту.ртка і йо,го ор.гану укрзїнсьюrІ:і 

соціял:ст-.ре.вол-юці~онер· МикиіТа ша,пова.т, (М. Ср:Іб.тянськнй), ЯЮІЙ в 0..1.
Іі:й іІЗ своїх статтей JІереда.вав це 'В таких с.товах: 

"У,к•ра'інство, Я'К житN·ва т.е•чія - це е~а1НІЦИІПащі·Я од есіх сторонніх 
~юральних, роІЗу.мовИІХ, .соці'Я~'Іьних і і'нших ,вшливіrв. Воно ::\tусшь "Мати 

свої ІПодібні елементи в -собі, ІНИІМИ жити, їх .лерефо·рмовуваш~ творнти і в 
своєму жктт-е·вrому :л.рощесі rмуси.ть опирати(ІЯ са-мо ·на себе, в со,бі мусить 

знайти оеилу, яка дви•rаІє .sпе.ред і да•є олору в ЖИіП'і. Беrз такої внутріш

ньої .са.моосно-ви .ми ·не rзможем-о жити і творити. Буде~tо завvкди почува
ТІ! себе в залеІ)Ю}fості .від чоnось або когось сторон·нього .•. .:\1усимо ви
.J.Ішrнути еиразно свою інди•в·ідуаль'Ні·сть ... КоWІи людину .лршніrчено, то 

nона му·сить боrротися. Це 'ії ·наАібільше право і обов''ЯІЗок, бо nок.lада

тнсь JJa те, ІЩО хтось інший .м.ені <:творить рай, зоІВсім JІе .корисно, ніхто 
н:ком.у :друІГО•МУ .раю ІЩе :не утво.рив. Сам тв"Dри! l ті.1ьки ості.1ь.ки ІВкупі 
з і·ншими, оскільки інтереси; спмьні ... Са..\юстійність - такІІ·Й з.міст :'lf.Y
СІІТЬ Ібути ІНаШОГО ЖИ:ТТЯ - 'МИ1СТЕЩТ1ВЗ.в). 

•Не менш яскр38о ооуджував ті са1мі думки д·р}тий активний ч:~ен 
rу,ртка і С·Півробітник "У.юраіtінсь'Кої Хати" А. Тов·ка!І.fе.в·сь:юt.й, націона.1ьно

дєржавющький, само.сті,й.нищький свіrrQоrЛЯ'д я•коrо .най.1і'пше ::\Южуть ха

р;:t·ктерИІзуrвати такі .рЯІдіКИ одної ІЗ його ІЛращь, .nDІчатки, якої сягають ча

сів "У.кра.ЇІН·сь,кої Хати", а за-кін.че.ннк ·пе.рших. :днів peвO.liO/llLЇ 1917 року. 
"Людина, - чи.таІЄмо тут - що не ІЗдіІбна .мо.ли.тись і проклинати; 

.1юбити і нена•видіти - ІЖИВИ·ЙІ 11РУJП. Вла-сне :такНІ.\fИ жmшми ~ерцями і 
зроби.ти ІНас, .У.краін-ці'В, ІВеликороси, •руtйнуючw •наші дУ·ХО:ВІНі ціflнос'І'і. 

"Повол·і ми тратимо одну за одною яаwі жи.ттеві ці:Н'Ності... Найеа· 
І'а.lЬніrwою з жит.мвих ціІІНосте-й, яку- ми стратили, Я'В.тяєтьс.я м·рія про 
Неза:lе.жні:сть ук.раї.нського на·роду, - .мрія, що повиина б окрилювати 
~-І<Іраіін·ськD'rо ін.теліrента, давати. -синтезу в-сій. сощ·іялwій: дія .. 1ьно.сті йоrо, 
освіт.1ювати усе соціяльне життл ooro ... Ідея політНІЧНОЇ сюtостjІtно.сти ... 

Х в) М. Срі6лm-І<:ьки~ - "Наu:іо'На.1ьні•сть і ми-стецтво.", ":Украінська 
· ата", 1910., ст. 738--41. 
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ле.реста.1а б)-ти ,m.1я яас оЖИ.Піевою цінністю ... душе.вне життя інте.lіrен'Іlна 

~·краінськоrо з6ідн.L1о на одку щіині~ть. Мрія про ІЛО.lітичиу незв;~еж
·нkть, .як найбільш синтетична, роові.я..'Іась найt~корше. Слідо~ за нею 
руЙІнувз.lи<:ь одна за дру•rою інші ці-нності, що иерСІЗр.вно з.в'язані з 
по.1·ітичною саиостійнkтю нащії. Завмерло чутт.я пат.ріотиа!dу, те чу'І"nІ, 
що з!dушуе .іlюдей .nриносити всі а~ої ск.1и ·на вівта·р в~тчИЗІНи і родить 
rероЬв ..• 

" ... Сотки років L\ІИ ·віuа.ваt.1И асі свої наR'кращі си.1и творенню ве.1И
кору.ськоі культури - тепер час 6и вже под'бати ІП·РО те, щоб залишити 
nрірву !dі.ж двома "дор:уже-ствен·ни.ми" ющі'И'Ми, бо ·ті..1ь·ки ·ТОді, ко.'Іи ми 
буд.еио с.тО'ЯІІ'и на о,.tНі:\1 6ере3'і, а Ве.1ИіІЮроси ·на дру.rіи, (МИ зrиожемо 
:через ТІрірву :nодати 'Ji!d ·ру·"У· .я.к ІВі•льни.А ві.lь.нО .. \f·У і рівно-.му".10 ). 

ІНе м01в.чить в а.r.ю добу і преса украіж:ько:і соція,'Іі<:ти•чноі м.о.1оді. 
Стаіє до реа.1іваці.ї тих завда·нь ІМОбіt.1ізац~ї си,, ~.111 осІИГненюt лостаВІЛеноі 
мети. І 

·"Питан'НІt .сама<:т·і:І:m.ости ІУ"раіни - 'Пише в тоА •час орган уіІСра'і.н· 
ськоі·соціялkти:чної молод·і "Жкrє" .(JІьв·ів) -·в·ста-в.1яємо, я.код'Ну в най· 
ваЖІніших точо,к виховання .МJолоді - як rпровідне сонце їі житт·я ... Са"Мо
стіАна У.краіін.а ue наші Ібажан·ки, .молИіfова, пориви, змагання... К.1ич 
с~о·сті~иосrи .на 'Прапорі широких. робочих мас ·наІби·раtе в.1астИІВих соібі 
uix. Він .ста•ється Щ)огра.мою не лише ·націоІНЗWІЬнюrо, але lt .політи•чно. 
суапr.1ь·ноrо уовідои.1еmRА тих іМас. ·МуіІКищька і ро()і,тнича хля.са, то вер

ства су·сrrільна ·найбL1ьш зд:~а. nовна енерrії, си,,и і nосвяти. Вона 
свідоиа своїх великих нацІОнальних і суоnі..1ьиих зз.вдань, не пере.1я

•Кгєтьс.и ·крови, ІГрюкоту куль і з.аnажу пороху rra смі~1о r:rяне сие.рті в 
очі ... ,Кров .прол.'Іята ІПіде :на .жер-гву Віt'Чиз-ні і зродить nооборникіа. Наш 

к.пІ'Ч: :Геть з царатом! ·Ха:й живе Са~остій:на Украіпа 11 )! 
Таке ж саие .становище заtЙJНив j :з'·'із..t .соuія.1остично1ради.кальноrо ук· 

раінсь~ого студентсТІва, :який за'Явив, що "лов.ну волю і економіочну .рів. 

нkть ,~Оіf<Іна .д.ося:гнути ті.1ьки тоді, ко.1и буде своя .не.за.1еЖ:на са~е>стіАна 

україн·ська держа<Ва". 

Інше стаНО'ВИЩе ІВ uих •часах зайня.lа трупа ·на !ЧО.'J.~ '3 л~. Донцовим. 
Бу"'Jо це станоІВИІще сепаратиз~у схі.з.н:·х )-юраїись'КиХ зе~е.1ь від. Pe>cri і 
при.1учен.ня їх вато~ість .10 А:в.строоо~У,rорської держави. У.з:ов.однюючи 

11е станоІВ~nще 'На ,в-се,україн·сьК'r:м .с11удеІJпські!d з'іЗ.з.і .1913 ·р. у Львові, Д. 
Дон·uов фо·риу.1ював .це такими -с.1ова.~и: 

" ... Тн~ са~и·и ІІІ о л и ш а ю н а іб о щі і ІПитання Саиостійн·оі 
України, Іб·о актуа.1ьни.и є 1не ·ra.c.10 саrмостій.ности ... 
Актуа.1ьним, більш реа,1Ь'Ни.~. 'КСІнкретни~ і скорше здіЙІсни~и.и Е ·rac.1o 
'ВЇJ.і•рвання від Рос:їі ... по:~ітичниА ·Сепаратиtз~". По відір.ваи.ні - при.1у- · 
чеf!ІН'Я сх·іднЬІО-"українських земе .. 1ь до Австро.У:гс,рщини та 11ере~іна Гі 

у фе;tе·рZІЦЇ.Ю IП.let~fiH ... " .. JKor.1и Q - ·КЗЗЗ·В ВіН - П0,1Ь.СЬ'Ка ПО.lіти,ка ле

рейІШ.lЗ •в ру.ки •м;уд·ріши.х .1юдеА, ·КО.1И •б у ве.шких рухах ·сві'Товоrо З'На·: 
чіння по.,ь.ський і український пра,пор йш.ш разо~. ;ми б 6у.1и перші, що 

СИМ .1ЮДЯ.М ЛІрОСТІІІГ ... lИ б руку ЗГОдИ". 
Со.1ізаризуючись з соuія.1істи,чн•ою мо.1одзю .в дНІІХ 1. ~ 2. ІІІ. 1914 р. 

10
) А. Товкаочев.ськиR -"Наші су.с·іди. ·і мна, "Ш.l·Rxa; 1917, ч. 1. 

н) :Ів . .Ор. - '"Наші ·за•вданн.я :пі.з. суча·с:ну х·ви.1ю", "Житєа, Львів, 
1912, ст. 145--8. 
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виносить V Коиферен.ціR Украінської Соція.;1.Д~!.ІократиІІНої Парrі•ї nо

станову, в якій іПід·крес.'Ію.е: 

" .. .Пе·~~<8Сі:м проти росій.сьхо;ї амперLї зиерн~rтиt'Я мусить на ви
паз.ок .вое·нноr.о кокф.1ікту ·ціла енерr1.я укораїнсь·коrо соціяJІісrкчн·оrо 
ІJІролетарі-яту, та .як нашою наАбли.жчою ці.&'Ію му-сить бути розбиття 

·Іtарської імnерії - ~о тідь'Ки з руїною uеї іиперіі ·вna..te ос.таню1 твер

динІІ все-світньо;ї .реаКІJ.ІLі, на6 .. 1изитьсR день по .. 1іти•чної саи.о-стійнсн:ти 

УІКраїни". 11
) ... 

Свіrова ві.Ана ВІІ·раІЗ·но .ви.д;ли.1а в уК;ра'інських. по.:~ітИІчних колах, в 

українськім суспr.1ьств:і •по <>·бох обокаіх 6б])J~ча дІВа ·вlдм.ітtі становища, 
щодо ід.~ї у·країж:ької д.ержавн-о.ї самостіА.ности. 

ІКори-сТ•}"ЮЧИСЬ оостави.нами ІВЇІЙНИ', росій.ська В.1ада ІВ~ЛЗСІІ ..110 ци· 
·н;чноd-о нище:н.ня всіх лроЯІв.і1в украіінськQІr·о жи.тгя, .культури, м~и і т. д. 
lleй ні~чи.м Іне·стри:мний .пох•ід а~а )"ІQра/ін.ство викликав в уюраїнсь'Кім: 

суапі~1ь.стві в'і,:х.рух в напря.:мі шукан.ня шляху д.w1Я ЗІбе·реження бодай то
го міні:мума ової•х на-ціона.льно-·куль-ту·рних прав, що їх ·ВИ·боре.но з ре
во.lюціІєю 1905 р. ЛСУвів цей шл-ях до становища невтра;хітету та здек.1я
руванн.я ль•о.я.1ьности. ЗахО'Пив він ши.рші .кода, (:е<ред яких не браху.ва.'І·О 
Jl деКОГО 3 ·СОІЦЇЯ.1Ї·СТЇ1В, Я'К Не брак~~ва.10 і ТИІХ, ХТО 'В КО~1ЗХ НfСОtЦЇ·ЯЛЇ·СТИЧ· 
ннх nідносив rac.1o боротьби аа у~раі~нську державну са~юстійні-сть. До 
останніх на.1е.жав і ре·чни·К та nроnоовід.ник державно-·са·мо-стій.ни•цьких 
зчаrа·нь <:epe.:t не-со.ці•я;хістwчних кіл - ·М. Міхновський. Було ·Це стана. 
в аще, ике .можна бу .. 1о 6 схара~ктерwувати, як <:та н •О в и.щ е з 'Р е -
'Ч .е н ня з у 'Кр а 1111 с ь .к и х. ід е р ж а .в.•н о -н а •д 1 он а. л ь JІ и х з м a
·r н ь, :.Я·Ке ·вия~ви ... 1о-ся •У фа·кті, що про .ньоrо ро·зпов·ід·а'Є ІВ свОІЙОМ·У що· 
де·нни.ку баtг. Чика.1енко. Тут чиrrа•є:мо: • .. .а& .:vве:рях іЯ'. ІПООа'Чив величезну 
стат~уру М. м:х,..ювськ<>rо, а за нms щу.n-.1·У - ІВ. Ше·м.ета. Міхrнов-сь.кий 
то..tі -с.1ужи.в у Києві 'військовим прокурором, а том.у Х·РдИІВ 'В уІІіформі ... 
·Ko.ll{ оМИ з Ше:мето:м розошпалнея Пр<> !ЖИІТПІ -один ОДН·ОГО, 6о :ми ·Не б-а· 
чн.1ися rбільш ·року, то 'мову !ПОВ:ЇІВ МіІх.но,в·ський·. !Він nочаІВ д.о·кторальним 
тон'Ом :І(Орі.кати ТУn-ів·сЬК'ій (~овари.ство /Укра1нсь·ких fJост.упо."Вці·в) Ра.ді, 
ЩО •вона ІНа -саМіМ іfІОЧ'ЗТКу ВЇ'ЙІНИ lfe· СКЛИ•КаЛа ІЗ'·Їаду ·ПОtВаЖІІ•ЇШИ!Х Украі·НЦіІВ, 
і не за.про•по.»у~вала ІJІіс.ла~и ло rца.ря лепута•ціУ, ІИка ЗІЗ:я•вила об, що ·україн· 
с ьке ·ГР()мадянство ц1лком ~1Ь<>яль.не, що во.но стоїть за щі л і с т ь Ро· 
·с ; і... Довrо тя.r.1а<:.я у ·кас uя суперечка а Міхновським, якого, я·к за'В
ждн, •гаря•че ІJІідтри.мував Ше'У!ет ... 

·"UІ'])О ці .докори МіХ·Н'О'ВСЬ'КОІІ"О я ромшвів на зборах ТУП-івської Ра
.111, а..'Іе на ни.х .нату·ра.льно ніхто не звернув уваси, а лише з·rадали П·РО 
"вірношоддаютескі'Я" лрОІХаІНня, що розсилалися д.1Я' збору підщисів з 

:\Сlркова j :впевни.lИСЯ, що то ро•бИІВ 1Не ЛоободсІЗський, з Міх•новсью1й ... а). 
Але був і іншнА. ш.1ях. Піw.ла ни:м більшість уюра1Ї·нсьхих со~ція"'1і

сшчнwх. сил ць·оrо ча-су. П'J)овадив ві·н .д'О Г}1Щі ~'К·раіін·ських мас з метою 
на-ціонал~»:н-аrо освідомлення, орга•ніІзащШ лолітwчно.ї Д}\МКИ серед них, 

:пропаганди вmзвольошх зма'Гань та моб·ілі·заці,ї сил д.1я боротьби. Силі 
росі!kь;юого натиску треба обуло про.ти-ставити добре ор.rані.зовану, на
аіона~1ь·но свідому си;ху українську. Звід·си - nраця в тЗІє:м.них rу.рткаrх, 

що охопили •сОІбою се.ю, що ааmі'здилися .сере;{ еі.й-сь·ка, праця .в зем· 

а) ·"Праця", Jlьві·в, ·1914 р., 15. V., ч. 2. 
18

) €. Чика.'ІеІНКО, "Щоде·нни.к", -ст. 489. 
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·ствах, серед ро·біwшцтва тOIJ..Ujo, ор:rані·зація нащіона.льно-револющШних 

соціялі-сти'ІfНИХ ІВида.в,ни.цт•в, з ~етою - ·в·се: це. длw. ·nрооnаrан:ди боротьби й 
ідеї у:х.раїІНськоrо визволе·ння, ідеї уtКІраЬи·сьхо.ї незадеЖ1НО<:ти. Підно
си.lася tЦЯ ідея на сторінках нелеrа..lЬ>НИІХ вид;а·нь :украііноеьких соціЯ:.lЇСТИ'Ч
них :nа•ртій, ширидася в•ана серед у-краІіін-ськи.х мас у відазвах. Досить 

згадати відозви тог·о часу, що їх ширила Україн.ська Соц. Демократична 

.. Робітнича nа.ртія, а 6у.ло 'іх чи.ма.ю, з і'х закликом .до 'ВИЗово·дьної бо· 
ротьби -ra оОJ)Га•ніІЗаJції д111я неї, або зідо·зви Укра"fнської Партії Соція:
.іаіст'Jв-Революціо.нерів з nідне.сенн.ям ·rac.1a дерrм:аВІної само·стійно·сти Ук
rа:~ни та із закJшком до О·р.ганіза,ції сил для ї.ї осягнення. Так напр., вже 
на JІОчатку світ.овОtЇ війІНи харківсь•ка ~ру'ІІа У·країнської Партії Со
ціsrлkті.в-ІРев•олюці·о•не·рі•в вИІПуска·є і пошиор·ює відоаву: "До бра.т:JВ Х.lі

боробів ", в якій закликає не піддаватися. на о6ле.с.1иві с.1ова царату про 

ІІЗизволен,ня чужиrх народів, але дбати npo вЛа.сне воово.1ення. Д.1я того -
"уникати йти до .війська no мобі."lіІЗації, а ко.1и не .~южна бу.1о б цьото 

·масово nеревести, то не звертати зброї по nовороті, а о-бернути "й n.роти 

вор()rів україінськоrо се.тян-ства та д111я боротьІби за свої права". 

ІПро ui права у відоо.ві .тієї nа•ртііі, що було і7і ви.!lано по двох :\іі
С'Я'Цях вій.ни, 'було сказано, що "Самостійна Україна мис.1има .1ише 
.при переведенні в жит"ГЯ нзwо.го давнь·ОіГО "Гасла - зем.1я д.1.я се.:Ія.J1! 
Бо лише :відібрання зе~лі .від 'ПОJІьсь'Ких і м.осковських nанів, дасть на.м 
нано·во си.лу·" ... 

Ще .виразніше чита.ємо в іншій ві.д;о•зві щі•є·ї ж партії до украЇНІСькоrо 
селя:нства: "'Брати селя·ни! - з!ве·ртаєтьс.я uя відовва - ... Боріtмося за 
права свого народу. Борі.мо-ся ·за й.осо самостВЬнkть. щоб ві·н сам nра'Вив 

сообою, сам ~t~epea СВ()ЇХ людей дава.в сооі лад. Борім·осІІ за оеамостіА·НУ, 
ні від кого незалежну Укра··іону! .Бо коли м.и будем:о самі '!'ІаНЗІМИ на 

-св·оїІt зем.1і, тоді здОІбуд~\Ю со-бі й краще життя ... СаМ'ОстіАна, ні ві;t 
ко:rо незалеж.на Укрз"tіна - ось наша ціль! ... Хай: живе рево...1юція длw 
здоб:vття в·іль'ноУ У,к.раііни! •. 

Зрештою, звертаючись до у:кра.ї.н.сь.кої інте·ліrенІllі•ї, О!І.НЗ' з відозв
·uіє.ї ж nарт~ї заклика1є: "ІПонес·і~м .в я.кнайши·рші J<·руги нашо.ї суспільности 
й наш()r·о .на,роду rасло Са·моетійіНо.ї, ні еід ко·rо ~неза.:tежноої УкрЗІінп 

·В ІГІJ'ЗtІИІU'ЯХ ці·лої тоі rrери.торії, 'На я.кі.А жИІВе 'Наш народ"' - j зак;tІ'Чує:
·"Хай ЖИ'Ве Ух.раІЇн-сь·ка Демоюратична Роопу6ліка! Хай живе ез,мостійна 

Україна!". 

А. ЖИВОТКО (М. Х·МЕЛЬНИШИН) 
Прага, бе·реJзеtиь 1939. 
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Павло Петрович Постишев реабілітований 
Наnисав· д-р Минола Галій 

Ор-ган Союзу ІІн-сь·менни-к:•·І СССР "Н·овнй Ми•1" з травн~ н. 11. пов!
до:юrв, що заходом .rшдавницма ".Мо.1одо:ї ГваР'.1і-ї" появп.1ася t..:HІrra спо, 

~шн:в Пав.1а П. Постншева п. н. "3 :-.шну.1-оrо". ЗгаJ.уючн про 11е. ав.тор 
статті до.1а€: "Сьогодні Пав.1а Л. Постишев:з не:\1ає LJ іІШвнх, а.1е наш н;1· 
род добре пам'ят<Jє його, с;rа:вно·r·о .1єнінuя, од.~-ІОго з внJ.атннх .1іяців .К()· 
.му·ні·стнчної ·партії і со.вєтської .1е-ріюзви". Отож, ·наступи.1а реабі.1:тація 
Постншева і пове,рнен.ня його в крем.1і.всью1й пантеон безоtерюнх. 

Л.1я нас, Укра'і-нЩв, реа-бі.lіт;:щ:я Постишеrза не :\1а.и б ніякого суттє· 
вого значе.н~~я. якби реабі.'Ііто·ва НІІЙ. "С.l•~·ВНІІ!Й .1є.ніне.uь" не б\·в пов'яза· 
ІАИ·А ·з .пе:внюш :rю•ді.ями •В Уікраїні, в.і!:І. я.ких, яа саму зr~дку лію них, ро
биться :\1Оторошно .на душі кожного Укра'інuя. Бо .1.1я Укр.з·:нІІ й україн· 
<:ького на.роду, Па•в.1о Постншев, це не "с.швннй .l'є·нінець ", а ОJІІН з най· 

безог.1Я.1ніших з.1очrt-нц:rз по.1іційного терору :\1О.1еr.н-ої МосковщІІНИ. Дії 
Посшшева в Укра'Ііні 1933--->1937 р-р., ue не з•внч·zйні і незначні прО:\1ЗХІІ 
проти прІLміти:вної большевиІць:кої за1юн.ности, а брута.1ьнп, :\1асова ~~з
оа.кра украї•н-сь,ких ку.1ьту~ш1х кцрі.в, безог.1яд·не нищення української 
ку.1ьтури, па.lеІННЯ .десяток тисяч .научннх книг. Ue народовбнвство при 
nо:\1очі ор1·аніз·ова·но-го ~.1\\осквою r·o.10.1y українсь.кнх се.1я-нсьюrх мас. 

!Реабілітація Постишс.ВІЗ не прийш.1а ВІ·І'Падко.во. Ко.lєктннне керів· 
ющт.во бу.1о примушене сп·раву Поспrше·ва якось роз-в'язати. Бри три 
мож.ш.в·ості д.1я ро·з:в'·я·зки: наро:д-н'ій суд, реабі.:tіта.ція, або гро·боВІз мо.в· 
чанка. Перша .мож.швkть, 6у.1а вик.1ю·че·на, бо то·ді Хрущов щ·с:в би б-ув 
пооа.дити на лаву абвину.ваче·них не .шше Постишева, а:~е всю модерну 
російщин.у- і .caм·otro ІСебе. Мовчати Кре·м.1ь також ІНе ::\1:;г, і ·ВІІ!бра:п другу 
•:-..юж.ш•вkть - реа·бі.1ітацію. Оrоїть те·пер питан.ня - в ЧО:"ІІУ зас.туга 
ІІІостишева по від:ношенні д·о пrзртїі і со-вєтської держави і за які то такі 
"зас.1уrи" добре пам'ята€ йо·rо наш народ. Д.'ІЯ точної .ві.ІПОВіJі на це 
питання сЯ'гнс-м-о до історичних даних . 

. Україна буUІа :з-.авжди важ.'ІИІВ·ою і небе,з•печною ·про,бле:\1Ою д.'Ія Росії 
на всіх істо.ричних ета1пах її існува~-шя. Осо6.1иво наці·о·на.1ьна nр{)б.1ема 
бу.1а ПО ВСЯК чrас Axi.le·BOIO п'ятою В'СЯ·КИХ ПО:ІЇіИ'ЧНИХ. СИСТС:\1 і режимів 
.цієї на·пів февдаJІьrної і не•вільничої держави. Тому й по.1ітнка МосК8и в 
r~аціо.на.,ьному nи:п:пні бу.1а з•авжди однако:ва, - безопядна і екстре·мна 
в ж-орстокостях. Брута.'Іьні·сть і по.•tі:ційсь.кий терор, включно .10 фізич
ного зюtщення .кож·ного, хто так чи інакше про-явив стре·:"Іt.:r:ння .10 сво
боди, соція.1ь.ної с.п.ра•ведл~rе·ости і націОJ-ІJа.,'Jь·но-,по;r.ітич·ної (іеза.lежности 

сво-го на·роду, були ак-сіом.аю внутрішньої по.1ітики Ро<:ії у -ві·д.ноше-нн·і 
.. 10 ftеросійських ·на~родів. В Украї-н-і найя·скра:віше позначи.1ІЗ<:ь ця ек
стремна жорстокість в трид-цятих роках, і набрз;ьа та·ких дюtензій, що 
Ііавіть західні•й світ, який завжди бу-в глухий на стра'іК\.lІЗННЯ поне1ю.1ених 
Росією народju, стрепепу~а:ся .від жаху цих ст·раж.да.нь. Uя до·6а знана в 
україж:ькій історії і в .пам'яті у.країнської .1юдини під наз.ваною "Пости
шівщин:а ". Оnираючись на оо'Е·КТІ1В.НИХ фактах і джере.1Ь'НИХ :\1атерія'.'ІЗХ, 
нодае·мо короте•ньку генезу ді·еї жах.lиJюї т.рагедїі українського народу. 

.. Пі<:.1я·ре-волюцНtна Україна, за період кі.1ькох -рокі·в і.нтенсн-вної пр.зці 
н ЗL\Іаrань, •пере•Я.ш.ла зtІЗІЧНУ tt<щіона.'ІЬ'Ну ІМета.морфооу, що з·м.іни.1а ці.ІJк.о
внто її націона.1ь-не об:нrччя. Самий фа·кт ісдустріяді..заuії країнн пере:вів 
д:а.1екосят.1і коректури в націона.1ьному ро:зшаро:ванні міста й прО·:\1И· 
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-с.1ових цеtпр:в. У~раінський про.:Іета.ріят із меншости стався б:.1ьшістю, 
бо ;!О !tikr н.г,n.1ИН'У'В націонал~:о;но свіз.<nfИЙ е.1е.:мент ук.раїнського се.1<:1. 
Вже 1928 .р. кі.1ЬКЇ'СТЬ робіТНИКі·В, ГО.ЮВНН!.і ЧННО!.і ТИХ, ЩО .ПрІfЙШ.Ш зі ее· 
.1а, дуже зрос.1а. В да·льших роках, за під.рахунко·м п.1яr.-ювої комісії, 
'ПРІFЙШ.10 .ДО ПJ>ОМИ1:,10ВОГО ВИJ><)бНИЦТ,ВЗ ·ПОНад Мі.1Ь'ЙО.Н МО.1О.З.НХ ро·біт
НИКЇ:В з у·краrнськ01rо се.1а. Ці факти .наг.1ядно вказують, .які пере-м-і·нн 
перейш.1а Ух.ра·і'На за .цей корот-кий ча-с, та, .як з на.uі-оf.Іа,,ьно-х.lіборо6-
ської держ.зви твори .. 1а-ся держава і.н;~устрія~1ь·на. Прооле.ма УкраУни, си
.1ою .цих з!.f:-н, .пере·ста.lа вже бути на.ціона.1ь·ною проб.1емою у вузькому 
'ПОКЯТТЇ rFРЗВИ.lЬ:НОСТИ ЧИ пе.прЗJВ11,1ЬНОСПІ націона.l~НОЇ ПО.lіТНКИ, а ст.а.1а 
держав.ною лробле!t~Ою з ці.1ою своею над:будовою та зо ві:і-ма -ат-ри6у
тами дер-.m:авннцьк<>го жtrrтя. Ле-бе.з..і:в·ська концепція мі-ської K)',lt.rypн 
·московської та сі.1ьської україн<:ької, трс:ппь свіR реа.1Ь.НИ'Й сенс, стає 
а·нахрО'Ні.з.мом, тупоу,мпи!.і реаІЩійним явИ'ще•м. ПоЯ'в.1яєтмя но.ва ку.1ьту· 
ра на 90% украї.н<:ьк;а. Мі·с·це москов<:ької ку.1ьт-ури займа:є українська 
ку.1ьтура, .1nна·!.fічно так си.1ь.на, як си.1ьною е творча енерtія відродже· 
ного піс.1я ЗОО·.1іmьої нево.1і, 'Народу. І якраз ця ·мо.1о.з.а творча енерrія 
штовх:ну.lа Україну на З·!.fа.гання з Москвою. Зі ca!tfoгo початку р~mалі
з,щії на ку.1ьтурному фронті РІСФІР і УСОР вияви.1а<:я, що гас.1о Моск-ви 
про рі•внjсть і братеJ)Ство на)>Одuв бу,вшої Росії і дек.1Я"ра:ція Лє-ні-на про 
... самоопре.з.е.1ения впдоть до отде.1ения", - фікція, пр"'міти·вна брехня 
й ошук<lfІство. Неросі·йські. народи скоро перек-онали<:я, що безог.1ядн:а 
по.1ітика москсІіІськоr-о центру з:води.1а .нінЗІЩо в-сі декл-ярації і тези про 
рі·в·ність. Ці.1ь Мо-скви бу.1а ясна: з•нищити всі їх ку.1ьтурні і по.1ітичні 
н~дба;ння. а ї-х самих, в то-му і україr.:-1-ський народ, загнати :наз.ад до при
·мітивноr·о провінціялrЗІМоу. До ц:·еї мети московський ве.1икодержавний 
шов:.ніз:\! ~1іг дійти .1ише че:рез пого.1овну за1f.1аду украУнськоrо активу, 
українськнх інтедектуа:JМіИХ сил, ІІВрешті, через понов.1е,ння на<:и.1ьної 
m,сифік:щїі .Ук.ра'іІни А екtстремuна•ціЙІНОЇ ІПО,1ЇТИКИ супрОТИ україЖ:ТІВЗ. 

Це·й насту·п Кре·м.1я ·поча·в-ся нікче·мними щювока:ц:ями. Провокатори 
в :масках інтернаціоt:--1а.1ьного ко!.fу:н~м·у, M•ZoCQtBO прІ-rб-увшн в Укра'і.ну. 
переве.щ ·системати·Ч"ниА погро.м у .всіх. ді,1я:нках. сус-лі.1ьноrо життя наро
ду. Почат-ок цього погрому був такий: 

24. Іс.1чн·я 1933 ,р. ЦК ІВІКІJlІб 'У.ХІв•а.шв іостороичн.е ріІШення. Це р:ше"Нн.я про 
Бідря.1~еІНня в УІКра.uау -се·крет:::ря UK ;ВКПб По-сти.ше•ва, про :ні.з.;рЯ'дженНІR 
·о.з.;но·го з ІнаАІви.з.а-rн:·шІ1х .прац::вюtків ларт.~ї Хата~зича, rrовеф"Нення на 
лоса.Іу !ГО.lОІНІ JІJГDY Бз.1і•uь·кого, я·кн!t :бЗІІ\'ЗТО рокі1в •сіJlеці.я.lі:з-у·ва.tкя на 
vорсть~5і з ~жраїн•ською "конт.рре:вю.lюціею". 

сrlрІІ'бувши в УкраТну з ці.1ою зграєю Єжовсьюtх з.1очннців, Постн· 
tue•s .у О,»іЇЙ З .перШИХ •CBOJX ІПJЮ:-.!08 На .1ИОТО1ПЗДОВОМу •П.lеtіу:Мі ЦК 
~К:ПбУ, ·сказаІІВ: ".ВізЬ'!.fЇ'ТЬ .з.а.1і В'У•АІН, де під·іІбра.1ося зна·чне ядро .наці о· 
на.1істів. А.з.же таrм .під !tf.zpкoю ВУІАІН ви.Іава.:ю-ся і друкувалося тгку, 
явну пропаганду шовініз.му та відриву У.краї.ни Bi·J. Радя.нського Союз1·, 
що дивуєшся, .1е·ж бу.1и всі наші укр.1і·ТИ, пa,pтi·tt.-ti -орг.аниt Адже це 
факт, що •в 1930 році у з-6ір:ннку кате.І·РИ і:ето·рії укрз'ї.нськ-ої крьтури 
БУІАІН дру~у'І8али·ся такі, на.прик.lа!l, мірку1ВІЗ·н.ня: "іІlри всіх своїх зв'язках 

3 Ааіею, Україна від ~г.1нобокої давнини і до на·Аостанс:-Іішого Ч·а·су завжди 
була 3 :ку.1ьтурно.г-о пог.111ду кутом Ев·ропи і зрозу-міти їі ку.1ьтуру і 
·мистецl\Во не!.іожливо поза з:в'язко.м 3 Е·в)>Опою. Українське мистецтво 
- части.н.а: загально европе'Й·сь:коrо е.в.о.1юційоноrо проце-су". 

От:Же, .як 6ачи·ио з ІІа-вед.ено.rо ·цитату, •це жах.1иrва, до очеА 6'юча, 
-пр-овокація й ознаІGа цілковІпоrо за.непа:.а.у мора.1ьних вартостей озвірі
лих кре!.f.1івсьхих ШОІВЇІНі-стів. По·перwе, при чому тут ".явна пponaraІU.a 
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украінського шовініз:о.tу", яке .ві.з.н-ошення може мати І[іауков1 концепція 
про зG'я-зок украї,нської ку.1ьтурн з ку.1ьтурою за:хі . .з.ньою з націона.1· 
шовін~змо-м'? По.з..руте, навіть· пропа,r.::и.з.а вих·О.lУ Україин ві.1 Союзу, 
ЯкібИ ·ЙО.ГО 1.l•tikHO бус110 ІВІІ'Я·В.1еНО, Н·е .()у;в QИ· 'НЇЯКИМ .з.ерЖаІВНІJ:\1 3'.10ЧИНОМ 
ні контррево.1юцією, бо Україні в кенституції ОООР є заоез:печене право 
ві.1ьного оз•нобічного ІВІІХО.lУ зі Союн. 

З інших вnступі•в ПостИшева с.1іД прита·.з.ати й·ого промову пі.t чзс 
пресо•вої .кам.панії, яку він закінчнв таким зна·мєr.іним к.11не~t: "М11 по· 
винні бити .ворога в .100 до .кінця, .10 ці.1ковитого йог-о .з'!-шшення. Смерть 
укрзінським "іаціона.1і-ста·м, банзнта~t. пет.lюр:•.з•ІLЯМ. Бнй його, україн· 
ського націона.ті~та, контрре!Ю.lю-ціо•нера, бнй цю с•во.1оту, бнй ~tіцніше, 
не бійся". Призазу~уючи.сь на.1 наве,1еннм матер:я.1ом з промов Постн· 
шева, Н.З·М Mlt:МOBO.li лрига.з.ують::я C.lOBa Н. Бухар:на, ЯКІІЙ СКЗЗZ.'З: "Ро· 
~іяни є наро.з.о:о.t 05.томовнх, п:.с.16'Н.цямн смерти, не.1уги та загн.Jе.1і з го· 
.1о.з.у, руїнникамн .ку.1ьтури чужнх націона.1ьнопей". 

Щоб ус·в! . .з.о:\шти собі, які на'С.lі.з.ки м.з.1о ві . .з.ря.з.жшня Москвою По· 
стншооа в У·!rраїну, •наве.з.е·мо к:.н.ка повіlОМ.lень захі.з.ньої пресн з 1933 
року: Тазета "Ле Мате .н" ПІІС·З.1а: "Нинішннй стан в Укnаїні - ру· 
ї.на, ro.10.1, ·грообоtаа МОВ'ЧЗоН,ка. ВІ:~:о.-ш;>а.ють ,:м·жо.во ц.:.1і .се.1а ". По.з:.бно пн· 
::а в "ман ч е стер r а ·Р .з. і я н": - "Нз укра'~нському се.1: ТІІХО, :\ІОВ 
на цвинтарі. Нуж.з.а лоне·во.1еного, цесяткованого на:ро.1у перевнщує 
~·-сяку увву". Журна.tі·ст В. А :'lt ·мен .1 е ли-сзв: "Рос:я стремІІТЬ бе:шо· 
серезньо .з..о ІЗІt'НИщення ве.шкої ·часш.ни теперішньої rенерац:ї в Укр:йні ". 
В .ікт ор С·е рІЖ: "Tenep в Україні ві.з.бІувають·ся ~а-сові а.рештн. Вина 
>Jрештова{·ШХ опози.ц·ійність і сепарашзм. Що о·ч:кує тих мо.lО.1ІІХ рево· 
.1юціонеріІВ лі<:.1я мо-ско.вської роз·прави, .1егко со-бі уя•випt: смерть! Ук· 
раїнська соція.1ьна й нац:она.1ьна справа :-.ие запІ•:-tутн, об:"Іtаззна бру.з.о·~t 
брехні А крови". . 

~~еажаемо зайвюt по.з.аватн якінебудь коментарі .1.0 пс·:-ро~:,іІJ.UЬЮІХ 
промов Поспrшева, бо най-б:.,ьши~tи і он.зІ\Jперекон.tивішимІі І\О'~Іентарашr, 
це наведені с-ві.з.чення чу::.r~шкці·в, які ·бу.ш св:.з.ками кр:•вавих жюtв цього 
Об.tомов-сько.г·о типа. 

Як бачимо, прІfзначення і зав.з.,зння По'Стишеrза в УкраУні бу.ш я.::н=, 
категоричні та 6езапе.1яційні. Ві-н ca~t ви.с.tови·в-ся про це так: "Роска:Jен· 
-ньш же.1езаи вьrжиг.зrrь украинс·кий национа.1изм А контрревО.lЮШІю"., 
І Постишев, "вЬІіІ<и·га.t роска.tеню>І·М же.tезо.м" у·країнськнй націо.на.1і.з~f 
<1куратно і без "сердобо:ши" на пр от я з і трьох років, аж зо ки 
н ocetti -1936 •Р· .не 6·ув зня:rий rз .по•:та .секретаря UIK І}{Лб,У за і.з.ео.1о:rічні 
прогріхи і ві.ІстаІВанюІ варо6ни.цтва 'В Донба-сі. На його ~tісце за-с:в зно·ву 
J.:О~·патріот Д.зеоржннськоого Стані•с.1ав Ко-ссіор. A.te і цей кл не загрів 
.l.Овго ~йсця, 6о при к:нці 1937 р. на-стають в Україні нові пертурбацїі. 
,~(о Київа лрнїжзжае з Моск·вн чергов.J комісія: Мо.1отс•з, Ежов і Хру· 
ЩОВ З ЦЇ.lОЮ зrраЕЮ еНЮіGе.lИ•СТ;•в. Ух прІІЇЗ..З. мо·СКОВСЬ!<З "Прааза" за.з,1а· 
.lе·гізь 2ві•зува.1а статтею пі.з. наго.їІо.вком: ".Вороги наро,1у орузують в 
Украї.ні". Ком.і-сія ·Ору.з.ува.'Іа в КиЕ·ві кі.1ька .з.ні·в. Засі.з.ання київського 
По.тіт·бюр1 з ч.1енам11 ко~і·сії -в:·.з.об·ува.1и-ся в наіlруженій атмоQсфері. Мо· 
.ютоо кі.1ька разі•в вик.ш,кав на пом·іч Мо-скву. Ч.lе·НИ По.1:т~юра в драма· 
ТІІчннх .виступах на.м.зга.1и-ся 6оронит11 конституційи·: права Укра·:ни, а.1е 
а.1е на.tареино. Btte.li..t праці коиіоеіі покааався жах.шви·и. Черго·в.з чип· 
ка, и.асов; .зрештн, ,.з.епорта:uіі і розстр:~1и по всій Україні. Зникають ч~1е· 
ІНІ По:tіт<іюра, LlJК партії, совнаркомів, арештоваtий і презазе<п У'Р~Р. 
~ Іетровський. 3южае і Косс:·ор, а пост секрет.:з·рR КП6У пере6нрає учень 
1 вірний "соратНІі•К" Ста.1іна, Н~·кіта Хрущов. Сього.з.н·і мІінае .l&а.з.цАть 
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:РОКіВ ВЇJ, З.lОЧІЖ)" :\!аСС'3·0ГО Н<ІРО·J.О•в·бІІВ•СТВ:'.. В Kpe~klt СІІ.11Пh НОВІІЙ ТИ· 
ран, що лрш;рнванься ~t.зсксю ко.1ектrJ'ЕІ:іого кеrівниuтва. Він не .шше 
·учень, а.1е і ВІІ'КО·накець uo.1i найгрі·знішого :к?.т<І, Ста.1і:н<1. Uя .1Ю.1ІІНа, 
бувшrrй. rе·нсек КtПбУ, Нікіта Хрущов. ВІІ.1Р2П2·ВШІІСh на наr.шшщй ща· 
бе.1ь с·овєтської ер.:·рхїі, Хрущо·в про.r·о.1оснв, а йо.r·о UK санкц:с~іува'В 
<НОВІІЙ Курс ВН)"ТрЇШНJ,ОЇ ПО.lіТІІКИ, ЗН3НИЙ ПU НЗ'ЗВ·ОЮ "Ві.1.ШГЗ". З.1;ла· 
.lОС'Я, що uей навнй курс .з.астм:rя .ві.1·чутн у scix .союз·ннх рес:пуб.,::ках, 
а хрущовська б.1агодать cnn.:xe не .1нше .на .з.ея1шх з.1і·кві.1оІJзюrх Ст2 .. 1і
ІНО.:\І ко~tун:стів, а.1е, і то в першу чергу, на тих, що в кон.цт.:борах, ізо
.1яторnх совєтсІ.кОr·о со.ція.ті.з~у. Бу.1н пев~іі пере.ІпО·СИ.lЮІ, що в:і;шга 
ко:~екпfв•ното кер)зющтва .докопrться і до тих нещасюrх. яких совєт
ська <:B<1BO.l'A бе·з :ніЯКИХ ПРИЧИН ·і 321\ОННИ.Х. ОС'НО'В ІЗа1ПРОТОрІІ.1З В :riO.l·ЯpHi 
краї на віч~~і страж.J.ання, а про якнх найвищий nрокурор СССР Вншня
ський ·бу.ІJ т.;: І< ІJІІС.lО•ВИ'В•СЯ: 

'"18 СОВ€ТСЬ.КО:Му суд·:ІЗЮЩТ'Ві :\І)"СІІТЬ бути заведеНИЙ НОВІІЙ курс, бо 
nри дотеперішніх nроце·сах б~'·,l·О засу.J.же:но 25% ці.1ко:м без н:якнх до
Jіазів, а ..1,3.lbWIIX 25% ці.lКО~ .1еГК0..1У<Ш'НО." 

А.1е, не зважаючи на новнй курс і ві.І.ПІгу, б.,.:то . .]ать ко.1ектнв~нrх 
І]ОіК.'І.:ІВ не .]0 1\ОТІІ.l~'СЯ· ДО ЖерТВ ССІВ·€ТІСЬ.КОЇ, В ТОМУ ЧІJ.С.lЇ і Хр)"ІЩОВ
tСЬ·КОЇ, ·С'в:::·во.1і. І ·ue не вІnпа.Іюово, шо х.рущо.ИІський. LLK ЗЗІМі<:ть внnу
сппн на во.1ю з концтаб-Оріов ~1і.1ьйо·ни невІІНІНИХ .1юдей, pe.zбi·.liTy€ 
з.1очннця. Ue u;.,ко.м не в'rша.І·ково, бо сов·пськн.й режи-м все о].но, XIJ'O 

,J:toro ·очо.1юе, своею внутрішньою ·ве.1икоз.ержаоною та обруснте,,мюю 
-суттю, є .чнспш тота.1ітарню.r, націО'НЗ.l-шові.н·:.стичнюr режнмо·м, що 
ті.1ьюr прпкрнІВ.::є себе і·нтернацісІН~.lЬІНО•рево·.lюUійною фразео.1оrією. · 

. . М. ·ГАЛІИ -·-
Поезія вірн·опіддаиства і· nропаганди 

Написав: Д-р Фотій МЕЛЕШКО 

Т,ерень .Масенко. "1\·нівк:ЬІкі ІкаJu.mІІНН". [lое~зії. \РадЯІнськнй mисьм·ен

ІШК, ІКи~в.. 1954 року. Та·к Подано на першііА .сторrнці. тієї ІВІЇ'J)ШазІбірки. На 
ОСТЗННЇЙ ІЖе СТОрЇН.Uі - ІЧОРНИ•М ІПО oi.l·O·My - ВНТИ•СН,у'ТО М·ОСКОВСЬКОЮ 
мсіІвою: "РеtІгктор [1. Дорошко, Ху.ІОІіІ<НіІй ·редактор ІК. Зол·О'Тарьов, Ху

дож,н~к Р. Литвинов, Техніческий редактор О. Со.колО'В, tК'оректор А~ 
~ІВаІІенко. Т. Масенко "Киевские ·каштанЬІ". (На 'У КРаНІНСком ІЯ'ЗЬІКе) ". Далі 
ще ·по·дано рі.ЗІні nQІдрО'биці, і •В·решті ще {)СЬ ІЩо: "'Дру,каркя: ІНау.ково-тех· 
ні'ІІЮЇ ІННнrн Головвндвrву Мннистерс118а І<ульmуріt У~, Львів, ЧаАkов· 
СЬ'НООІО, Z711 • . • 

Зв~ІІчаltІно Т'&ір •ПQчинають .рО'.}'ГwlЯ·.Іати з mершої .сторі-нки, але всу
ІПере·ч тому .я ;поч~rнаю з останньої, 1бо 'са.ме в·она rпо·казує: а) При ·ІЯІІШХ 
Y·:'>fCma·x :вrзаІrа.lі можуть .виоходІпи . .У·краіінсьокJ кнткки ІВ так званій YJ>CJP. 
б) 3 ·КО1Г·О QЮ.1З;J.ЗЮТЬ.ОЯ Ті, 'без ЗІПрсJІбЗJцШ іЯКИ!Х зб-ірка ІНе :\ЮГ~lа б ВИЙТИ. 
З впще іПО.Іаного mоі.мен-но,го •C.'K.la..;{Y ви.дно, що з m'ІЯrти осі-б - трн особи 
Мос·ка:.1і, а .два У·країнці. Сам а'Втор там,. ЗІВИ'ЧЗІЙІНО, при ·виданні твору. е 
об··ек.том,а не -суб•ектом. Знаrчrгrь. ".старший· брат" mри ВИІ.1а.нні у·країq~
сьюІ!Х кни1ж.ак ваІбезmеJЧ.ени.й не тіт: .. кн rвсіею оку:паrційною -си.1ою, але й 
ЧІІС.10.ВОЮ бі.1ЬІШkТtЮ. [lри Та'ЮІХ у.МО.ВЗІХ не ІПРОПj"СТИТМІЯ' Ні ОДНе СЛОІВО, 
Я'Ке бо.1ай обраІз.но ІПО'kаа~~вало б ІНеза.:~овОw1енн.я <Жу.паuьєю. в) З.Ізвало-
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.ся 6, •в "са·мостійній іРадяасмсіій Україні" те, 'В ;мсюков<:ь:кНt м.ооі: •т. Ма· 
сенко. !Киевские ·кашта·ни. СтИJхи ('на украин·ск·ом язьrке)" :з·овсі.м не 
ІJІотріІбне, а.1е ІВ :умоІВаІХ "-с,тараnоІбратсь!КИ!Х. обіdtм~в" без rroro "неutьзя"І .. 
ІГ) 8000 при.м.ірникі.в ІЯК .на ІВІіршО'З'бі-рку ІІІ'Орядна .кі:ль'К.ість, а: я·к JІ.JІЯ цілої 
Укра·~ни- мізерний 'Накдад. Та ще даеться розшифру.вати: збірку видано 
у Льв-о'Ві, ІПе•вно, ·не :r·ому; що ·в Kwєsi, Харко.ві, 'ЧИ я•КО<му·сь іншому мі.сті 
не було друкар·ні :ra \1lЗІПеру, .а :rо.му саме, що це ~ ніщо .і·нше, як до-сить· 
добре ~вірwооаІНа . ІJІроІПа·Гаrца d ІПризнаІЧе'На ІВона для баламутства 
західІньо-украї·ась-ки•х ІЧИТЗ!ЧЇ.В. Проа1аrатори, видно, добре J)()з.рахували, 

що: rпо~п.ерше, вірш.о.вану аrьт·ку ·Не .тре\ба -здалека mривооити; по-друте, 

~о1.е·гше •'іі зі Ль·вова розпов.сюдити no 3ЗІХ1дніІй УІКраіflІі; ІПО"'f!ре:тє, rм:оже бу
ш бі,1ЬІше заці!КаВ1.;tе'НН611 тому, що збірку ІВнда·но у ЛьІВо.ві; ло-'Четверте, в . 
те, що Масенко :rак .солодко та ІJІоетІfчно брелuе rпро к.в.іТУІІІУ Укра;ЇІНУ 
",під J<рн.1амн rб..1аоrотворної Москви", ·на .ах·оді У·кра'іни rаіхто не вірить, 
d на захід'Ні:< зеМ.lІЯt"< може ще знайшуть.с,я· такі 'На'Іівні 'ЧИ•тачі, що ІПриП.му:rь 

ue за ~пр;;.·вду. То·му то •він ІНаііаним і .~ю.1одим шrше JаІкі туманні в·ірш;: 

да.ті: 

"іМоя Рад.ЯІн-сь·ка .У,країна 

Пі.:t СТЯ!ГОМ жа:втн.я рОЗ.'LІ.ІВ·і·.та ". 

"Х,ва,lа росіІЙІСЬІКО:\rу народов-і, 

Що Україні ,;xa.no·мi.r!" 

"В ci"t'ii Радя·нсь!ню,го Союз·у 
ВкраІіна nИІШно ров,ц.ві.lа!" 

На східню: 'зе.м'.lЯ'Х Украіни .оті іПатепJІчні ря.д·ки !Масенка з ·вірша. 

"'Піс·ня про ІУкраЇІІу", іJІе.в:но •с.nрийм•ають 'Наші: ІЛЮ.П.К ІІК rлум, або е JI'i.п
wo."-ry вишащку - як лое.т.і•в -сар.казм. На ахі.дШх зе·М.'LЯІХ Ма.сен,ко ·Не апро· 

бує !Ш)"ІКаТН 'НаііВНИІХ. 
ІКо·.ш б ,цей "разянсь-юrй nисьменниrк", я.к .назн'Ває себе Терень Ма· 

се•Н'ко, та не ·був ·моїм -о.дн·осе.lЬІЧа·нин·о.м, ще·бто ІГЛОдооЯІни•ном з. Херсон· 
ІЦІІНІІ, ТО мене, ІПеІВНО, .і не ПО:ГЯ'Г.ТО '6 1Пр0 НЬОГО ШИ•СЗ..ТИ. Оце В ІПе.ршу чер
гу, ні•бн, ·на_к,1аі.а'є обов'ІЯ'зок на мен-е дещо :про ньоо--о ІНа.писати; а друrе. 
що ме,не спон.укІ}·є 1npo .нього на•пи.сати, це .те, rщо. 'Остан:Шми роками· твор· 
чісп. J\1\асенка ІІ1оча~1а уапішно лросочуІвати-сь крізь з.алізІНу заві.су у ві.'Іь-

іlІІІЙ ·світ і 'Ча'с1від-часу ;митотить 'На ЩІ[Іальтах ·ві~ьної україн-ської лреси в 
:\:\tерищі іЇ ,Канаді. Звичай·но, редакТори т.і ·вірші !беруть або е Масенкових 
збірок, :::·бо Іnере.з.рукооу!О'Ть 1ІЗ -больІШевицЬІких .часоІnисJ,в. Не ·відо.м·о :rіль-
1\ІІ, ІtJІІ .ті передруки ро16..1.яrrь.с,я ІЗ роо•"шс-лом, щоб ,поетові ·зро•бити !Якусь 
сшву, чн, про ато, з несві.д·омости і ІНевнання, 'ХТО та.кий Масе·нко. На мою 
~1Y:\N<Y, лопу"1яршащіи Теренп !Масенка у •ві·.:"ІьнИ~ 'Пресі велнкої хористц 
J!a:\r, .УІк·раїі-щям, не шриносить. ·Корисн.rшим 6у"10 б іrнору.вати і rпро"юв
Чу'Ватн .про ІЦьо.rо затІЯтоrо 'Вишравдуеа·ча та rп·роІпаrатора віршаІВаною 
фор~іОЮ МОСІ\ОВСЬКОЇ ОК}'ІПЗЩЇОЇ УкраJ'іни. . 

·мас.ен,ко ІПО'ХО.дІИЬ ·Ї'.З ті,еї украіінсь•коУ верст.ви, яка, згідно з Леніно

Ста.1інською '"юравИ.lЬ'НОЮ ·.'tін~єю", пlід:тяогала знИІЩеtr.ні, особливо тоді, 
1..:о.1н 1запра:вад:..кува.1ась "е·єсь!Q.lая-і важLточна.я tж-і'з1нь " ... !Герман Ма(:ен.ко, 
батько T·~nepinllньoro ІПОета, ІПеІс.і·дав· ,.Iec,wrь де-оятин землі· та rще ·,й був 
дяко~І прн Покровсм<ій ЦерJ<.Іві. ( 1958 році ІпарафLЯІни С'ВбПіКува.lи б, 'КО· 
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.ш .)ІЗ.lИ 6 о80 .. 1Ю, 150-ріІЧ'Ч.W ЇЇ існування). Гер)tЗН Масенко :мав, е..:tається, 
четверо .дітей: .ДІВ'О'Х си•ні.в і дві донь-ки. Менши·й - навІІ88ВСЯ Тере·нтій, 
а по-.народньо·:му ТерtUІІко, що І)]от.ім в:~а<:ник цього і:меІНи апести·в на 

"Терень". Р~ину ма~НІКіІВ ()СВідо:мив на~ц.і-о.на .. 1ЬНО ІЩе ІПеред. 1917 рокО·:М 
·МОдоди:й: ·учИ'Те.о1Ь, -старший .сИ'н Степан. Та ІЙ ·в са)!И·Х Глодо-сах оов·і:mіА рі· 
ІВtНЬ, ,як на тод.і'llІн1 'ЧасИ•, ІСТОЯВ досить ви<:око. Та'В 6у.1и деі діВОКJІJІ-tові 
школи .п'nирічки, 'д'Вr церковно-парафІяльві wксми й "'Церковное Д'Вук.1ас· 
ное у,чюшще w у ;цег.тя.но·му дtвапо.ве])!Хов·о.)Іу Ібу.дннку, я·ке .тю.:~и зва.1и 

семінарією (.le нього ІВІfПуоека.lн церхов-но-·параф:dІ..1ЬНИ!Х учите•.1і:в). 

Са.ме. т~ дОІбра шкіль.кабу~дОtаа.ста.1а• сnрJJІІПLНtІИКО.\1 дотосо, що "Г.1о
досьІСа!tІарОJІ'ІНІ Ynpa13" •1мо'ім rолоВ)1В8іІІІя.И до~r.і1а(ь у :мі:нkтерсмі 
осв.іJти. тетьма'Мсько'і вла'дИ у .1918 р. ·від,rфИТТJІ·у.краІнсь·коіоr~наrзіі Мі·mстер· 
СТ·ІЮ ооrоди·.1·ось, ·nоста,вив.ши .вииоrу енести оfІЗІПерtд 40.000 ІКарбоваН'ЦіВ 
rатівкою. Тоді це ще .буJІа .ве.:tика осума. Та цю оправу да.1ось .1е.rко за
лаrодити. В Ка(.І уа1рави nере.х·ову.валась -велика су.~а ІJ"рошеА, що ск.1а

.1ась .по лі~а~І·даІЦП rГ ... 1одоського ВіJІЬНОГ() Коз·а:ц,тва, в якому я бу.в rо:ло-
ІJОю "Gтрате.ruчної ІРа.:tи", а .nori.\1 і начальником штабу. Б .вересні тоrо ш 
1918 ро·ку .ві;trбу.lОСЯ ТОJ)ІЖ.естве·нне відкриття ri€ii rімназіі'. Дирехторо~І 
!t(ІН·сітерство ІПРИІЗ·на,чи.lо ~и.1у свідому .1юдину - Нео~.~шюренка. Та А вза

rа.1.і ·вчите.1ьсью-rй C&la.:t ;піді6раІВся 6у:в ~.дуже до6риА. Са~е 111ри тім е.ід.:. 
критті ),чи.те-..1ь !Я. С. сказав ме-ні, що між •прий:ня:rи~и уаmя•:\ІИ .10 rі~на.зії 
МЗІємо 6}"дj'ІЧО{'о наrшот:о ІЮета. Це ca.\fe -А Ібу.в тоді чотирнад,uя:тирічІІІІА, 

на сІВОЇ ро!Ки .10сить вИ'тягнутий і, •ЯК сам 'пише ·В вірші "Листw: "Я ні 
трохи, мила, яе врод.1нвийw, ТерентіА Ма.сенко. ·1..111· в·істка тоді .:~уже ~еІНе 
втіши.~1а, обо наче -саме Лро.ви.1mня .nоси.1а.1·о цмжо ·х.1опuя·, що ма.в ва
СТ)оmити не.:~авн.і наші ~трати. В бою з іб<МЬІШе·вИІками Г.lО.ІОсько·го Ві.lь

·НО'ГО Кооацт.ва -17-.ro лю.того :1918 ·р·ок.у пол.fr 1наш поет, мій ТО'воариш, 
Іван ч~'ЙКО. * .Вірші ЙО'fО і.д·РУК~lВалж:ь у різ:НИ'Х ')'КраіІінськи'Х і російськи·х. 
часmи(а~. Иоrо товарІtШі В"А(е .по смерті вида.1и ,1,есь у МНІко.1ае.в.і, ЧІt 

Херсоні з6ірку його ІВірші·в. ~.Мені 'Не І.:~ове.1ось ііі баrчІПИ. В дpyro.:v~y бою 
б .... го березнІЯ t01'o .ж 1918 року ІПОЛІМ":rа ;tpyra .наша ·надіА,на си:tз, ус·піш

но ·заmоча'І'кований П)~1~цист, ІПерішн:й ІНЗ•Ч. шта6у І['іВКозЗІцmва, І.1ько Бон

даренко, ос.8Ііту ма·в 'П~да!Г'Оr. ~иституту, на.1е"А<ав .даУ Il.C.P. В 1921 році 
бОЛЬІШоеВИ·КИ рОЗоСТр~.lІЯ·.1И ще О.ДІffОГО НО.дJй.НОГО ІП.ОеТЗ-f'".10,1,0СJІ·НИНЗ, учи

Тt.1R МіІТрофана ЛрЯІ-1/ку. Оrже, .х·оті.lась .на.Ііми·си, що, мОИ<е, зчасо~ 
засту,nить .ці втрми ~о:юдий mоет ТеренtіІ/%1 МасеJН·ко. 

Варто .в.~дtJнnити, що r.10дося·НИ взага.1і 1ІіІ.ІІЗНа.ча.1Іt<:Ь заВІЗ.я.ттям та 
ам•боітні<:т.ю. Наuіона.1ьна свідо~іость rвиІJІІви.1ась у д)ТА<е СІІІ.lьно~у. як на 
тоR •ча-с "ВL1ьно~у ;Козацтві•. Всі, зсадувЗІНі шко.1и ;81if\e в ·к.Ін.ці 1917 року 
бу.1·о роз:москов.1ено. В 1918 році в Г.1О.ІОса.х .поста.1а ота ІНсщіона.1ьна· 
твер;tИ·НІR-!Гі·мназ:,sr, я•кою .г~rо;tоояни осо-6,1иво ІПИІша.1и-сь. При Наро.1ніІ\ 
УІІtрЗІВ.і "СпещіІЯІ.lЬНа Ко~ісія" оrпрЗІЦЬОВ)1ВЗ.1З різні 'ЗЗІП.11Я'Н)18ЗНІНЯ, ІПtреве-

деКНJІ ЯКН•Х ·:v~a.10 8 у-сіх 8Ї'J,ІН0Шf.ННЯХ ВDІ3Ве..1ИЧИТИ. !Г.lОДОСИ. Т~ fleд.oвro 
трива.1а -<:8000'13. Вже На VЮЧЗ11Ка~х .1919 року ,червоні ;.1\'\·ОСКЗ.lі 3 JO•ПO.\fO-
H)·IO міtUеВо.го з.lО•ІІннносо шу~овинни ОІВО'.1О.з.l.ш Г.1о.Іоса.мн. ІВани на'КІІ
ну.lж:ь на .все укра:інське са·мостійницЬІКе, .в в -ro~y й на сімназі.ю. Зо.1о-

"' На.1еvкав до ·УЛl.С.Д., mo фЗl'<у ~ув .1існик. Я тоді на.1t"А<З·В .з.о 
УЛ.С.Р. 
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ту .1юз.нн~r, з.нрек.тора !Нечипоренка, !іо•.lЬІШевиюt за.мо.рлува .. ш. По ньому 
за.1нuш.1ась а:.з.ооа з дрібненьки.~и .1іть:шr. З іншими вчите.'ІЯУИ 6уло б 
ста.1ось теж саме, я.к 6и бу.1и не п-овтіка .. 1и. Чимало tтарuшх у..ч:нів rім
назії ІПЇІШ.1И разом з уІЧите.1ем матема.ти,ки ..~\1. Сндоренком до української 
<:р:t.t.Ьї і з.е.котрі ·відда.іІи своє жиrrтя за У'!<ра:іінсЬ;ку НарОtДню Ресuн6~1іку. 
На ~tі-сце укра·Їнсько.'і гіиназііі lfJOcra.1a "советская дес.ятиле.тка ". 

'J\1о.·юз.ень>Кий почат.кі·вець-!тоет, Теренті1Й! Масенко, 6И.З.НО, вже тоді 
мав затраєний московським •червонилом н.ю·х. illpJfUly.pи:вcь у деся.тІtр~чuі, 
всунувсь .з.о ко.исомо.1у та ще й ,1осі .ви•гу,кує у ,вірш.~ "Дальному crpyoroвi": 

"Зу·с:.трjв ІЯ .ран·ок .в pt.lHO~y ,комсо·мо.1і, 

Gnitlaв про Жо.втеІНь, др)•ж;б-у !tІолоду ". 

rrі.1ЬІКИ О.],НИМ :рядком несмі.1ИВО ПрИ'ЗНаІЕТЬ·Ся: 

"Губив, ·~tОІЖе, .поетИІЧ-НУ м.іру ", 

Та в:.ке .з.ругим ря·дко·м те ІІНmравдовуІЄ: 

"А щирості ·н~ко.1и не rу6ив•. 

Зна,цить, до "дз.lЬІно.го дру.га" .Моска.11t, всf'бічносо ·РУ•Їн:ника У .країни. 
Т. Масенко 'ПО .закЇ'tченні :деСJГТиріІЧки .все ж таки ·намірJІІвся з одним 

своїм товаришем ут.іrкатп в· "раю" .до ЧОР, :Зе тоrді його старший брат 
Сте.пан аакіНІЧ)"ІВав сту·дії в уні'версиrrеті. Та .вистzчи.ло в них ІВідвапf до
братись т.і.'ІЬІКИ до tКа.м',я~нuя•-ІПоділм:~rкоrо. Та:.~ вони вс:rупи:ш· .до ВУЗУ, 
де ма6уть уже тоді кжах Ма~е.н-ко змінив своє ім'и Тере·нтrА на Терень 
і .поча.в .вироб .. пrrНІСЬ ІНа такосо україJtСь.кого поета, я·к то ма.1и Москалі 
- Доем'-яна 1Бєдяоrо ... l'v\iж українсь.ким"' ІJІоета;ми, сучаени·ками Маеенка, 
11ін маже. зайняти третьо~.1не .міс,це, аате у ІВихвалІО'Ванн.і• 6о.1ьшеви•ків, 
коМІпар.тLі, .їu ІВод;їв і в.за·rалі московсь,косо, він аа·Іtма.є ІПерwе мjсце. У 

цьому в~д,ношеІІНі .він, ма6уть, ·nepeBJIWlИB уосіос ткх ІПОе.ті·в, що за.1иwи
.щсь у ишвІf:<:, ІЯ'К ТІtЧи·на, РmlЬСЬІКИІ.t, Бажан і т. ін. Не тре6а .п.овrо 
urукатп, з ті .. 1ьки ІВЇ'.!tКРИ:ТИ з6ірку Масек.ка "Ки.і'ве~»:кі каштани" і вже є 
вірщована ІПропа.rанда і ІВих·ва.lюванни вождів та 1nартИ. ІВін ка.же, що; 

І да.1і: 

" ... Нашу л.іІанету до щас1111 веде, 
Всю ЛеJНіна серцем ·зі·rріту". 

"Нема в ІМас 6і•.1ьшоrо .в житті, 

Не.~а світ.1·іw.ої на·городи -
Як <:.13В(ІrТИ Партію". 

Аж ·зах.1ИнаєтьСІR МасеН"ко у rвірш.і "Російсь.кий народ", у яко}Іу пи
ше, що: 

"Жо.втне·м розкована 
·ві.1ьна РоосіІЯ, 

Партія наша, 
російськІfй ІНарод!" 
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А російсм\.а емі·rра:ція есе ІНа~tага-етьСJІІ ·перек·онати овіт, rщо то кому

!іістична nартія ІІІООІеволила і'.х :наро..іІ, а не М()С'Ков·ськи.А .на·род. дру•r.і' ІІа· 
роди. Воно у Масенка ·вИХrодить ІЯ·с·но, що: 

., Леніна уЧІНі, 

Росії си-ни. 

Розум·о:м, правдою, 
· серцем ба.гати.Jt., 

Руський 'народ -
•всі·х знедо.1ени:< дру•г, 

ІПОВ.НОСИ.lИЙ, ·КРІІ.1аІfJІ·й, 

Гори .й моря, 

озера НЗ!ВІКр~1r. 

Всіх за ttобою 
!10 СОНІЦ.Я 'ВіН rK.liLЧe 

Мир і с.во·боду 

ПЇ..1Н1ІВІ1Шf НЗ ЩИТ", 

(Тут би nотрібна ма~еІНьJ<а nошрав'Ка "пЦноши 
на штики"). 

А:1е tМасенксrві .того вІvх·ва.1ІІІнпя ·ма.1о ·і .ві.н .кінчає rцей вірш такими 
внгука~ш: 

" ... :Ка.ж:емо .гордо 
Всі.:м найдорОМС'Іfі 

•на -світі с.1оrва: 
Слава росН\ісь!кому брату - наро,.1у, 

Сла&ая, 

внЗІво,,ьнwuи· світу - Моск~а!" 

Ану не.хай ІЯ-юrйrсь ~•осковськнй nоет rпаrпробує 11ерехва.'ІИ·ТИ отак свій 
ІТІарі.:t, ЯІК ·ОЦе зрОІб-иrа МасеНrКО. Все оП,і)ОІПа'ГаН'дивн.е Івіршу.ван.ня "Київ· 

СЬ'КИХ '1\ЗІШТаrні.в" автор розлив на .160 сторuнках і no..I.ktnв твір на "По~ 
езіrї", "Ліричний щи.к.1" та "Пое.\Ш ". 

· В "Пое'зі;я.х" -стіль.ки rпрсша•rан;оr, сті.lь·ки вих.ва.1ювань ру-сько•rо на
роду, ІКОомуністич.жіі .пратії, "mомочі" Украііні, що аок Ібу .. ,ь.коти.ть від то
ІГО і аж ·х·оrчеть·с.и сказаrи, що .в.же НІіЖ!Че гнутись ІНікудн і ІВтору ІІJ.і-дносити 
також 1He~ra rкуди. Ма.сенко, як tnec на npwnoнi скаву.ппь і лиже руку na· 
на, що йаrго rnрипияrв. Він .хва.1ить ·~tосковський наро;r, - іПОНево.'tювача 
tt.1овами: 

"Сест~р с.1ов'я.нсь.ких 
~ -му.ки, і рани 

Ба•чив заоок;хи rвіІн· 

і .всі.м доаюмаrав. 

Нашу Вкраіrну 
rще в роки Боt"дана 

Він захи-стив, 
од rнавалн rвrбepir -

ЧУ'ЕШf-
І(ар.патп ясною йtва.1ою 
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С.1аrв.1,ять І.І\1оскву, 

<:.lаВ.lЯТЬ стяги Кре~І.lЯ. 

Якже мені .не ІПИІШаІІнсь rrо'бою, 
Рідіна, могутня російська ·земл'я І" 
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'Кожному У!кра.їнцев.і ві-до·мо, що коштува.1а Укра·~ну ,в щі,.1о.:м:у, а зо

нре.ма Киї·в, ;ма.ско,в·ська '" друж·ба" 'Від 1169 ·року 'Почи.наючи, :Jюли в пер· 
ше А'ндрій Суздаль-ський, ;по ... мос.ков-сському Бwо.1ю6ський, ~а:к знищив 
Ки'і.в, як ·ч,огось Іподі-бного нс.ІЗіть татари ІНе ·мог.ш доконати, а на ани

щенню 1941 р. кінчаючи. Та Масенко ні,бн того не зна ІЗІНа'є ;і не ба·чив 
СRоі:мІІ ОЧЮ.fа. Він ,.1.а.1і ВИОПіВ)1Є: 

"ІКиїв цвів, розцвіта~в 

.Дру.іК'бою Іrюбі.:щою: 
fi.o .....,.... !Я'К дві ру .кн -
Із .Москвою рід,ною (Чуне?! Ф. М.) 
·Киїе ·з честю ·rі~дно 
йде через .вікн! .. " 

"Кінь ба·с,кий БоІ'\дана 
СюtВО.lО·:м -сто~іть 

І ·НЗ ІПЇВНЇ'Ч . -
С.1авна 

Владна обу.1ава · 
Вкg-Зj1Є на~І ·з.1~вна: 

Там наш друг - Мос:Ква!" 

,у Ма.сенка -ВИХОДИТЬ, ЩО ТО, .ніби, 1Не -МОСКОВСЬ.Ка rцарська ·В.lа.].З ПО
СТЗВИ,lЗ того Іпам'я·1'Ника, а український ,нг.род 'і'3 сво,єї доІ6рої во .. 1і, що.б 
через Богдано.в-і )'·ста •СКЗІЗатн: 

"йдіть навіки" як друзі, 
К.1.sпва - і . рука. 
Триста .-1іт в союзі, 
С.1ава -rо:\юні.1а!" 

А тре•ба !Qy.lo б скаІЗати: "Триста .1іт ~ІОuко.всь.ка rrань·ба rомон.і.1а " ... 
А.1е Масен~о •віршув<rв "ІКи,.йи:ькі .каштани" не ·на те, щоб tПоказуеати 
.nравду, а .на те, щоб вих.ва:wти Мо,ска.lів та всі і'fхні о~Іnочи:ни" .в Україні. 

НаАІб.і·.1ьuш~ •М·ісця, Ібо а!Ж ІНа 41 ·сторінку і1з 160, ІПРИді~.шв Масенко "ли
цареві" іВорQІШи.1ов.у - "Jіа•д тихою Лу-rа·нкою". Чого то -бідний поет 
ті.1ь·ки .не 'НЗ..'dОлоо ·на різнt .11а.з.и, .рі·з:ни:\-ІИ формами та ще, ма·буть, .і.:з та
юнr наміром, щоб щЯ. о.Іа <:та.1а ліобрето.м д.1я опери ... ІВ •цій іІ1Ое·мі оправз.і 
'RЖе таки: "С~ач.и, враже, я'!( 1па.н ·каже ... " Тут ІJІ'ОВн·о .сантиментів про 

біз.ноrо KJIНІ!tf!l<a, що во.10чив-ся ·по ша.хтах; -npQ; ЗН)1ЩаіНlІЯ .н.ад ним, еи
rада•не Масекком; 'про -те, як його ·карали .пан<:ькі ;nо.с.іп,а.ки d як іНе дока
ра:ш; :про :йоГо ніко.ш не :Ї<ХіУЮЧ·і теройств.а і т . .д. ід. от про те, що Bo
poшrr.loвa обу.111 :зас.1а.ш на 1Во.1оrо;ащнну на пару .ро.к.~в. де ІВіІн ходно у 

хутрі ;А вих·ва.ТЯ'В·СЬ, що д.vстаІВ 80 ка.рб·о·ва-н:ці.В' ІП.lатні .на м.іосяць як 
<::.1юсар, Ма·сен;ко ІНе ІЗГЗ-..1.~1€. Не ІЗІГЗІ~,є. що ті.1ь.ки -за·вЗІЯ·кн •отому зас.1анні 
Вороши-.1ов ·стао .:мекше-ІбЇІ.lЬІШе trрамотнюt та що йо-му ця. rрам-отність 
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допо:м01r.1а та){ •високо лідrнести.сь. Ло.1іТІІ:ЧНІІІХ зас.1анrц:.в ІЗЗ 'царату н~хто 

не з.аста.в~.~1яв щось робити·. Хто не .lінува8<:Ь, то ){ЇГ здобувати екстер
ним спосо6о.м освіту. Вороwи.1ов ·мав добрих )lЧИте.ті'в - зас.lанц;ІJ, сту
де·нтів, ·ЯКі ·йо.rо 6е·зrп.1атно .вчи.1и. От про це Масенко Іnро~юв,чав, 6о прІt 

цій нмоді, ~~юже, треІба 6у.1о 6 згадати й 1npo те, ·чому не ~tожна н~ІВчи
тись Т~Пер у .ВОрОІШИІ.lОВ·СЬКИХ ЗЗС.lЗНСЬЮrХ КОНІЦ.ЄJНТрЗ'КаХ. 

J вике, коли: Ма:е.ен.ко на всі .1а.д.и •ви.х·ва.l.ЯІХ, .пі.з.носить та зве.1ичуе на
ШИІХ. вороаів, то НЄ;МИНуrІJе :мусн•ть {"а-ньбипr с·воїх, Українців, щоб таки~ 

чином ІЗасвrдrчити сво·є НИІЗЬ•КОІП;~дан·ство. Ue -са.:ме він .і рабнть у "воро
ші.1О&Uі,. ·ОСЬ Я"К: 

"Ой, І<.lИІЧе, 1\.lІиче .Uентра.1ьна .Рада 
НіШJ.;8 у наІШ ·край ... 

А.1е Масенко каже, що Вороwи.1ов "оборонить .. Ухраїну: 

"1Сю;ш не Іпоткнуться ба.н.з.и Пепюрн ... 

"ЗвІtчаАно, - Шкура -брат йо~tу, 

й Пе1\1ЮРУ ще ;rа•вай, 
Запер.1и 16 внову- у тюрму 

У·весь наш ві..lЬІНИЙ. кpaltt-• 

ВІіІ38О.1ьну нащіона.1ьну Ібороть6у .nі..1'проводо.м 1Пет.1юри в.ін на:зиває 

nонево.1е1-пІЯм. До тако't то 'ГИ.доти. може ;rопІ+Сатись 'Іlоет-з.аnроданець. 
Він у своНt 'НИЗЬ'КОПі.д.:.д.анськjА) і ра6ській .nое'з.іі ,вміое .. 1иw •вІfr)'Кувати: 

"І с.1ава К.1има _ .. 

"ІУ вітчизНоJІНій· тій В·іАні -святій . 
.Народні .си .. 1и о6'е.д.на-в він, 
І ІІІроти всіх Пепюр і ·Ви·нничmк:е 
Свій робітниrчий повів загін ... 

Та·к то ІМа·сенко •переконує ~\Ю.10.1е ·поко.1іJІІНR, що 1Вороош.1ов, "спаси
те.1ь укра)н~ь.коrо ~наро.з.у ", що І+і6ит.о, ІВ ін "наро.з.ні .си.1и об'едіна·в ", та до 
бою .noв.:u робітничий ІЗаrіон mроти Пет:t~юр і ІВиштче.нкі:в. оА..1е у то.му вір
ші .він ,сказа·в ,j mраІвду, що ~ез ·Напору на 1Україн·у з6ройнО'Ї си.1и Москви, 

Україна 6у.1а б не U1porpa.1a віЙ'Ни. !В~н .нЗІписав rпрзв-.:ху, що nон~ео.'Іеник 
прийш.10 тому, що: 

"З російоеьки.м ібратом вершник 1-~ій з'єднав. 
.Над.ії украііоJІськоrо ІНароду". 

ІКіІfчається ·збірка та·киюt ВІmерше.ними с.lовами: 

~"Як ·ві•н ·(значить Bop()WИ.l'O.B - Ф.М.) 
СкрЇІпив ім"t-нем Ука:~ 

НаЙ'6.13JГОрод.н.ішого уря_tу у овіті". 

Да.1і ІВоЖе ЙТИ 'НіКу .З:И. 6ре«.1И·ВЇ ІПОХВЗ.1И І'SЗ'Верwено!· 
&:і :вірші та ,поеми ціІЕіі 136ірки ·Наnисано в роках ·1952-54. Значить, 

Масенко Іrючае ї•х ІПИ<:ати ще ІЗа W<иття Ста.1іна і не аtі·д·ЛJІ'І"Н су.ми.іву, що 
rо.10ІВ'НИ1f 11воро·м у цій ЗІбі·JJЦі rма.1а бути rnoe:мa ІПРО Ста:tї.нз, бо Wlaкwe 
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r.З.уже бі.ІІІЮІ 6у·в -би Терень \Масенко. ІГJри . .видmні в6ірки 1954 року 
.мертв осо Ста.іІіна ІПочи·нають "ро•ін:чувати• і mоеиу cnpo Сталіна із Ма
сенкової з6ірки мевно 'ВИ'КИ•НУТО, а тому й аиби.в-сь аа шерше міаце Воро

ШКJІОВ. Камерц'іІІ .1.1я nоета - Jіихвалювач.а так 'ЧИ. так flЗll-e'IМI'O вийш·ла 
дуже виrідна. Пра!вда, •nочи.на•є nр.осочуватось, rщо сrанОІВИЩе Ворош.и.ло
ва захитане, то Терень tМасенко 'Мусить спосnішно ОСІІЇ'В}"ІВати, коли тоrо 

ще оне зрабив, теrперішніх бож·кі.в - Хр},щов.а .і Жу.кQВ.З . 
.Якось rме.ні О.1И·Н .літератор, '6уВоШий товариш іМасенка, ро30ові.Іа.в, 

що Масенко rв.се ·в Харкаві .на С'Ваему ІПО'ИШІJка.юtі орrанізовушав моло.ди.х 
ІПисьменниюі·в, rпотіи ·іх rxa.naв "qорниА ІВОро.н", 2 самому о]Жаиіваторові 
нічаго не ·стаrва.1ось. МіІЖ іншим, :Гриrо·рій Костюк ІВ "Літ. Ми ст." додатку 
"Св·обо.:хн" •з ·д.юr 1·2 .1ИJ1Ін.я !}957 року у -статті: ·nисьменни.ки, Люди, Гро
мадяни" ашше: "Десь 8 'ЧИ 9 .lистоnа!)(у t(i1934 р.) ІЗа~шов до сво'Го сусіда 
в обу:,:tинку "C.lOBO", Тереня ІМасеНіка. о·ув таи .сни.патичний блакитоокий 
б.1ьондии, то.ді робітник Хар.ківс&коrо ІВеJІо.за.воду, омола.ди·й 11оет Микола 
Нагн.иІбіда, був d .йаго друг нероо.l}'ІІJ'НИЙ, ·в tJВ1рt:ІІЧи1ГсіІосіб у-битий НКВД 
у 1937 чи ·1938 роках, ,;хругий мо.l().!І.ИЙ mоет - ·роІбітtшк .Х.грк:ІВсько.го 
ШtрОВО3НОСО заВ О .І}"- ХТЗ, •Іван КаЛfІН.НИ'К n .не ІПРИ·ГЗ..1)'Ю осто ще ІА. 

Як відо:мо, і .са~ Гри'Горій .Костюк -скоро ІПЇС.lА тосо був заарештОtВа

ний .і зс:ІПроторениА .н.а Ко.1иму. ОJ.:ном~· Ма.сенкові ·нічО'Го .не ста.1оси 

і ві.н tпро.:ховжував '.J.З.li "органі·зсuувати". 
Із цілої ЗІбdр·ки '"Киrівсь1<нх кашта-нів" добре rви.Іно, що таких '11Оетів 

червОІНі кати не хЗіПаюrь, обо хто ·б тодоі ·їх оолsувzе. Прав.Іа, приАІш.lа 

була якось 'Черга і на Мгсенка, а.:1е йому ті.ть.ки <>.1ІfІН рае .:хове;юсь кzя
тись, о.З·.!І.ається, ва вірш :про Моцарта та Ві;tень. 

:В ·uі.тій з1бірці "КИ'ївські ·каштани" ІЄ дуже ,ма.1о чистої rпоезн, не
за.с~іченоі іПропаrая;tою. Можна ска3ати, в ній •є три чис11і тrоез1•ї: "Сте· 
ПQІВЇ во.1о.шкиа, "Пі.:х з·орямиа, "Чаn.каи та ·є ІЩе r.:хещо ·в "Ліри:ч.но·му циклі". 

Неможна за•пере•чувати того, п.uо Терень Масенко юrіє rпнсати вірші і що 

'ВіН Е :nоет. Украї:нська •при.ро,;ха, а •зокрема херсонський .сте.n, вишневі чи 
вза.rа.1і зе:tені Глодоси, mевно, ма.1и G дитинства вrп.тив на нього своєю 

красою. іМ.зсенко одrі.:хичиrв rпо Ібатьков·і-дякові ІПОетwч.ниlt дар і ·Коли б 
був Не 138НІХ'Н)'ВСR ІПЇД ІВІПЛИВОИ ·ИОСКОВ·СЬКО-ІбО;ІІ:.ІШеВИІЦЬКИ1Х ";{Зрів", ТО 
буїВ оби щіл.ком n'КШЮІ і :nсхчитни·м поетом у широках иасах. Зна·є npo це 
Масенко, і він у !вірші "СтешQІві ІВалоwкиа намага,єть.ся Пlі·дійти ІJJід смак 

народні~ мас, ІЯКі тужать ІЗа rrю..r у.с1м, що зннщи.1а Мо-сква. Він пшше: 

•вишневий щвіт .ce:ra Гло!;J.ос 
Я в сні лише !ПОВерну•, 

ІА п:е тому, дод.а..\Со 'Від себе до щьосо, що за Ібольwеви.цької влади 
ШІШІНеві сади зникли; їх 'МOVIQfa "баrчюи" ті.тьки в CJfi. Та xilia ті.:хьки 
сади 1.1ник.;ти? Зникли ·Й ·люди. Ще то &еенаро.Іній пе.реатисі 1896 ро.ку в 
Г.1одосах tбу.1о: 5.200 чоловіків d 5.100 жіно.к. Зе'}f.1і 12.000 дес.wrин. В 1918 
році разом і3 ·mвома -селами, wo •HaJJel)l(aJІи ~о Г.;rоt!lосько.ї волости було 
1ї.ООО д)1Ш. У 1941..,1942 роках у Глодосах заJІишилось, точно sиаю, 
4.000 .ІУ'ІІІ. КоJІи у 1896 роrці •на дУІШУ ІВ J"лодосЗІХ rпp.J-Dllaдaлo землі 1,07 
.:ї.е-сяти.ни, то 11 1941 рсщі 1110 3 десятИІНи на .душу. Н1 · одаtа душа не мала 
ні щн!ієї ;JІеоnиаи, як 'Виопів~"ІЄ Мас:аико в •Пісні mpo іУІ<раїІНу": •моя Ра
.ХRнс.ьq У''ІЦ)а•ї·на під ст~rгом Лfllimi g,де•. Баr·ато rолОJІОСJІ:Я :вигинуло з rо
лоду u ЗО·их рр., 'багато 6о.1ьшеви.ки ІJIQicrpiлR.'IИ та позаси.,лали в .кои.u.ент·ра· 
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ЮІ, батато в'Ивт.]ка·.lО. Тепер rо.1одосян, як ,і·вrза,~а:Jі :Укра.їнці,в, омо*на -стріну· 
'Іїf в ус·іх кінця.х бі•1о:rо -сві11у. Про зоnніш(~і:й же ·виг.1яд Г.1одос ме.ні .nиса·в 
1942 року кузин таке: ·"Як 11ийдеш із хати • та як сля'Неш, так аж серце 
<:тис·ка€Ть.ся. Ce:ro обдерте: ніде ані дере;вИJИки". Ко.1и.сь же. воно ІПИШа

лось .садами, зеленими .1ивада~ш. Пяашми ІІJЗ'..'<:Оща:ми rвишневих, а потім 

акацій•них цвіті-в. ·Нічо·rо з того ~1е за.1иши.1D·сь, а •М'а.се·н·ко •ви;r.ук.ує: "Xea
.la російському народові, що 'У·кр·а'і~-.Jі. доао.міr!" 'Значить то-й російський 
народ тривіІВ і наші се1u.до заІГа;tьІНо;rо зна:ме.mшка, .д.о такосо стану, щоб 
україн<:ьюі села ІНічим не •різни.1ись від с:поконrв~·чних московських. 

В "Дум-і npo ІКиІів" Масенко ·вrп.1ів такі два ряДІш: 

"Як .сте.nів озерце 
Круг се.1а Гло.д.ос ... • 

ІНія·КИІХ ооерців .крут Г.101д.ос .на степу, де т.яvкко докоnатись до води, 
не було. Хі6а, може, ті о-зерщr .nостали та·м за бо:Іьшеsицької ІВЛади з 
бсз•переста.нно ІПро.ливани.х <:.1із .lюдсь.киос. 

-Колись .у /буйній ІЗеле,ні серединою глодеських .1евад .протікзла рач
ка Сухий Ташлик, rпе·рети·натий. ,чотирма стаsками . .За ІМОІГО врядуваН'НR 
там було аЗІnл.янова.но rпо·вичищати ставки від :нам.улу, поІНаОІраІВляти міст-

1<И та ·Греблі. Не встигли -ми тосо зробити d -ста!Вки зник:ш разом із т~mи 
куче.р.п~ими верба'Ми, то заіГлядали: до нИІХ. 

Ост.а.нн.ій 'Вірш Ма-сенка, що ІПОя·вився ІВ "Свободі• від 14. б. 1957 р., 
·,nередрук в 'ЯКС>Іrось ж-урна.1у, поданий mі1д затоловком •та:м ... ", по змі
сту можна 6 ·Назв-ати "Мати". Вірш - добра л~,ри.ка: трохи песи:міз:\оІу, 
трохи ІЖ.а.ІJ:оІби, ІЖмут зrадок. 

"Де ти .1ежиш '(ІЗІНачить rпомерла ~І ати- Ф.М.) 
у ~равах за .селои 

В дальних ~иw.невИJХ Г.ІJ:одоса.х'?" 

А трооа було 6: "8 обдертих ·Г.1одосах..... _ 
Звича.йно і щь.ого sipwa МасеІНко ІІІисав не -без Іnрихо.ва,но:ї ~ети. Вид

но, трооа було ще Й Те'Пер ІПРИІГадаТИ, ЩО ІВЇ•Н •ПОІХОДИТЬ 1'3 біднОТИ•, На
СПрЗВДd з тієї -селянсько,ї ·верстви, ацо Іболь.шеви-ки знищи.1и. Тому 'Він і 
наnисав: 

"НЗJЧе я знову на гаричих С·нооаос 
ПлЗJчу піш, сІПі1в жай.ворDІНка ..... 

Але найваж~ніше t~арто вка·зати на те, що ці-єю згадкою npo матір
і ОВсій плач ·на снопах ІМасе,нко ще раІЗ 01ригада·в-, що він. ті.1Ь1<ИІ матір ви
·знае, ІRка ско.ро умерла, бо батька він ІПуlіJ1іrч-но у ІГазеті в .рокаос 1927-!1929' 
вирікс.я, тому, що еі1Н 6уІВ .дя.ко:м. Помер старий ІМ·асе·ико у Глодо.саІХ са~ 
матним десь .193(k)l р. Иото ІПохоронила далека родич·ка Улита Федо
ренко. 

Таки-й то Терентій Масенко і така то його ІПО~з-іtr - варНОІІІідданська 
раІбська та бездушна І 

ФотМ МЕЛЕШКО 

• Пощві-р'оя, де та хата -стоя.1а, роз.1яrлось на rорбовині, а тому із ньо
го було дJ·же дооре ІВидно ІЧастину Г.1одос. ІПоруч .ньо.rо лежить і мое
по.пелище. 
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Havt<a і освІта. 

СУЧАСНА ЦИВ.ІЛІЗАЦІЯ І АТОМОВА 
ЕНЕРГІЯ 

Наnисав nрофесор Х. Рябонінь, 

МіннесотсьІ{ИЙ Університет 
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ВІД ІДЕУ ПРО АТОМовУ ЕНЕРГІЮ ДО УУ ВИКОРИСТАННЯ 

Дивити.ся .на атомо·ву ~нерr:ію .1ише з точки зору атО::\10-
вої бом·би, було б так ІЖе не •вірно, як і дивитися на .1ектри
ку .1ише ІЗ то·чки зору "електрwч.ноrо крісла". 

Р. Капиця 
Історію розвит.ку атомоrв·ої ене·рrії :можяа •п01чинати від 1896 року,. 

ко.1и фр.анuУІЗьки'lt фі'зик Antoine Becquerel ІВідкрив радіоакти.внісп. 

ура•ну. Рік 1956-ий :мооша •в·важати за 60-ту ·рі·чнИІцю атомавої енергії. 
Ritchi Calder, .науко·вий редакто·р лондонської "New Chronicl" 

і ·rоло•ва "БритаН"сько:ї •АсоціЯІці.ї На'Укових fІись.ме•нників ", ІЛодає такі 
ІВ ідомості 'З j.сторі.ї ·ви:наході•В: Для ·де·в'ятнащцяти наЙ!важ·.1ивішНІХ винахо

дів, зроб,лених між 1<888 ·і 1913 роками у -середньому 'Від .появи і де і 
винаходу, до очасу, ;коли ·був \зробле•ни~ моде.1ь ць.о,го вин.а-ходу, або по
очалося ·клопотан.н'Я mpo •п а т е н т, '::\Шна.1о 176 ·років. Від часу, ко.11r 
·модель був зроблений., ·а6о панент узятий, до •часу, ·коли щей. ~Вин.а.х-ід ~ав 

комерційний ужиток, мина•ло .в середньо::\іу 50 ·років. Д.т11 винахо.:tів, 

.які :поЯІвилися ІПеред 1930 роками ·середоній 'ЛрОм·іQКОК часу ·від моделю до 
комерці.Іtн-о.го ·вжитку д.о·рівюоє 'приблизно 33 рока::\1. Що ж до атомавої 
енерrі.ї, то першиВ 1період, то'!іто ·від часу, -коли ідея Іпро .ато:мову енерrі·ю 
nрийшла ·в rолову 1А. 11\йншта•йнові, 1905 ро.ку і до "::\1оде.1ю" ІВина.х-оду, 
тобто до робіт німецького •фізика Hahna 'В •галузі рообиття aro::\io.вoro 
ядра, 1938року, .пройшло лише 33 роки, замість 176 років. 

Jlpy·гa ·ст.адія тривада: від "моделю" до '"ко~rерцій.ноrо вжитку" .. 
то·бто до 1945 року, коди 'Зроблено ,першу ·про.()у атомо·во.ї 6о::\1би, мину • 
. 10 лише 8 років, ІЗамість 50. Отже яід ідеї 'Про атоМОfІ}~ енергію, до ї1 
ВИКО<рИСТЗІННЯ, МИНУЛО ·В·СЬОГО 41 рік, замі·СТЬ 176+50 226 рокі·в, ЩО Ї:С 
щпра,чено від 1888 до ,]913 р. 

Для того, ІЩоб Іроз'я.снити щі, .наведені мною, дані, треба :м.ати на 
ува·зі три •факти: 111-о-ІЛерше, до ча·су ви.ни.кне.ння ідеї атомо:вої енергії 
освіта майІЖе •по всій зоемній .кулі пішла ·в ІГлибиону •народніх мас і ста:1а 
ЗВИJчаІІіним я•вищем •не лише серед заможніос верств, але й <:еред рсЮіт
rшчо.rо люду. Тому над ато::\іовою _е.нерrі•єю, :на;х :н .ви.находом .і розвит

КО:'.І пра.ц·ювало 6уква•льно тис 11 rч ~ освічених люд.е·й. Зокрема в 
Амери.ці ІПЇ·д rча'С ~ругоі СВітової !ВіІtІни ІНа .цю справу -витрачf!НО· око.'Іо 

2 Іб)л.іо·ни .долJІ.рі•в . .Коли 6 осві-та. 'Не була та.к поши.ре:на в ·народD, то де 
чожна об було tВІЗЯТИ ІЦЇ.'ІУ .армію осв·іІІІеRИХ ·.:rослід.ннків, ІЩО tпрацю·ва.'Іа 

r. .цій .галу з;? За60'бони і )'Іпе-релже.н.Н'я 'Проти наукових дocstrneнь серед: 

СУСІПЇ.'ІЬоСТВа МЗЙ'Же ЗО'ВСі·м 'ЗrНИ'К.:Ш. 
ІПо-дрjте, і·ндустрія-лі'зація у ·ІВ·сіх щmіліІЗованих ·кра.їнаtХ світу н.а. 

11~а.1а такоrо ро·змаху і таких тем.п1;в, що 'ВО.На 6укв.ально по.'Іони.1а со
бою .побут, як ·ОХремо.ї .:tЮlШНИ, так і rці:шх ·ГРУП ·насе.1ен.ня-. Бо.на nока-
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за.н, ·ЯКі ·вигоди для 1..о1юд:ст.ва дають ІВинаходи. Су-спільство уже евідоко 
чека.1о ·на ці винаходи ~ свідомо •підтриму.вало -їх. Сьогодні еже OJUІO 

с.1ово ":Ио.:tернпй" ІПі:двищ)1Е вартість тіJЄї речі, ІНа nrй це 'С.ІІО'ВО nисане. 

J шо-тре11е, і ще, на мою ду:мку, є на·йважніше, уряди -всіх .країк на 
сьогодні не лИ'Ше не іГаль·мують техні·чноrо ІПОС.Т}1пу, а навпаки, с .в і

д о ·Мо А о .р :r а ІН і з о !В а.н о стають на ІЧОлі цьосо rnocтyny. 

Щоби показати, ІІІК уря.ди ,j державні д•іwчі ставJІ'ІІТься а наші часи до 
науJ<и 1Й оНаукових 'ВИНаходів, ·досить навести думки з ІІІриводу цьоrо, 

одно.го з наВтнпов1·wих державних діRчіrв нашого ІЧасу, ІВи·нстона Чер. 
чи;tа. У сво'!іх С'ПОМИ·нах "The Second Warld War", зокрема том U-ий, 
мижка 2-:га, розділ XJI!X ••тье wizard war", стор. 337-338 він пише: 
"Це 6~-..1а захова•на ві·й.на, 6итви -я·к<>ї ~ви.гра.ні очи ;просрані, лишилиск не
відомими .д.JІІІ ІШироких ·кі.1 ІJ"ромадя~нст.ва, і рrоультати ·Ї·Х наІВіть сьо:rод!Ні, 
лише з велwчезнкм зусиллям ІМОЖ:уїЬ бути <Щінені а межах .вузь.ко-rо кола 

фахівці·в. Це 6ула :nерша ·в·і"йна -raкoro роду в kropii WІюдс.тва .... Як{)и 
британська нау·ка 1Не .в-иІЯви~та·ся кращою за 'Н·і•мець'КІу і ;коли 6 .її ди.вовижні 
Й З•1ОВіСНЇ •рес~rрси ~ О}"ЛИ rВИ.КОрИ.СТаНі ·В 'боротьбі .на іЖИТN ІЙ :На СМерТЬ 

-ми мог.1и б JМати пора·зку, а iJ1i:cЛR ІПоразки ·були· 6 ·роз.rромле·ні". fla.1i 
Винстон Черчил mродовж),є: ·я нічого .не а.нзв про науку, а.'Іе я знав 

дещо Іnро уче.НИХ і З OOOB'IJ83Ky ІМЇ:Ністра ДЗ'В.НО .НЗВ'ЧИВоСSІ ІМаТИ СПраву З 
ре·чами, !На .яких ·не ·розу:м-іюс.я. Але у в.сякому '])азі у мене -було ІГостре 
віз.чуїтя то:rо, що зможе ·дапомопи -і ІЩО :З}{ОІЖе ІПОшкодити, що вможе 

ви-.lіку.ватн, а що зможе ~·бити ... Дли І)fене було досить схО'пити лише 

практИІчні результати іrв міру 1'00'0, 'ЯК науковий. дорад.ник викладав мені 
rnaї ду.мки - про .все супєве у :цій· ~галузі - .,.. стараrвся: за-без•печити 
їх моєю rB:JЗ·.lOIO, щоб хоч дея.кі, з uих. жах.швих ш.лозрозумілих д~1я мене 
винаході•в, .набували форми реальних ріJше:нь ". Ла лі Че,рчил описує ті 
жертви, що ;ЇХ при·не..с-ли rБританці tпри захисті своїх ·міст від німецьких 
.1ітакі·в, і закЇІнчу~є 11.1.ей розді.1 так: ,.Але 'ВСі rці ш .. 1я•хетні ау.силшr ВИ·СО'КО 
в ·поrвітрі і .в ох01плених 11олум'ям вулиц.я~х міст, rбули 6 дарем-ні, коли б 
-британська наука не rвіді·гра:tа ті•єї :Незабутньоrї і .виріша·.1ьно.ї рол~ ІПрО 

як}· я ·розпові:в у цьому розділі". 

Uитата :Винстона Черчюrа ІПо·каз~,є наглядно, яка колосальна рі.ж1ниця 

в поглядах на науку Анr.,1ійців Свіфта і fici~a. яких 'Я за-аду'ВЗ•в у (Першій 
частині своєї ~статті і ·Ан.г.1і·ЙJця Черчи:tа, Черчи.па ·не .JІИше АК історика, 
літератора, а мк 1 держав.иоrо діЯ'ча. Я такоок ХО'ЧУ тут, при 4Натоді сказа
ти, що на 1t1-ою .дум.ку, такі JІОС.1Я'ди ІJІро взЗІЄмоді.ю rиіж .в.ладою та на

укою і м)·сять 6ути у ~&сякоrо ·сучасного ІГроиадсьхоrо чи державноrо 

діяча. ·Бо той, хто дИtВи·ться •На t~ау:ку очиМ>а: СІВ'іфта, а 1НЄ. очwма Черчила, 
не зможе керувати ІНе лише су>Ча~ною де·ржа'Вою, а :навіть своєю алас

ною родкною~ 

У .Іальwому ход1 'В·ій.ни, 1(ОЛИ уря:n,и іБрита,ніУ .і ЗдА довід.алиск, що 
Пт .. 1Ер е ·на пе:ре.Іt·одні n01будо.ви ато:мСІВ<іі бомби, ~вони з.вернулися до 
своїх учениж, щоб ті рятували ситуаuію. Д1rяr цього американс:ькиІt 
YPJІ.ll асиrнував два біr..'1ьіtонн .ao.лsrpra, зібрав ус;х ое.воіх фізиків, :хемі
.кі.в і математикі.в, шо з.на:tИіСR ·на ціІt 1DПРВІВ·і. Такоок зібрав усіх тих уче
•них з щіІе.ї l'алуз1, .а :в том~- ІЧислі й таких ·відо.мих учених, як АА·нштаn.н, 

Фермі, .Бор і (амов, і ·Від -r01ro ІЧЗсу Іn·оча.'1З<:ІІ в ІА-мериці орга.нізована 
й ~фінансована У'J)ІІдо-м робота аад атомовою енерt"JІЄю. 
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.Не .1ише :уря.1и ІА~ери.ки ,і Британі.ї зрозумі.111 важ..1и.вість наукових 

вннахо.Іі•в. Це розум~є <:ЬOI"ONfi уряд кожмої держави. То.му таке ві~ • 
..:риття, ·як 'Відкритти атомово.ї. е·нерrії .стало мо ІН о 'По JІ е м .держав. 

Американський уря.:а. .1ише .два rроки то.му ·ві~мовиtи:tt .від ІЧа.стИJІи сво,їх 
прав на атомову енерrію •В кори-сть 'Приватних ІІІіJtПрммств. ЗrолосИJІоси 

58 ко.мmаній, 'Іікі ·взи..1иси mобуд)''вати .реакторів rпотужністю 1,200,000 кі
.1оват-ІГодин. •На думку сенатора ,д. Gore спра~~а з ·побу.довою реакторів 

на :nриватні .за.саби йде .не так шви.дко, як цьоІго ·виматаtе час:. Тому ві-н 
МІІНу.1оrо .1іта аая·вив у -се.наті: "!Ми втрачаІЄмо те.м.пи побудови реакто. 

рів д..1я індустрії А ци·вільного ·ВІЖитку, і коли 6 .~и етратили ІLІ.і теМІПи на 
користь J>o-ci.i, то •це було tб ·ката.строфою дJІІt нас". йому ,виrс:тупи.в зі 
запереченким .го.1ова атомово.ї коміс:Dї L. Strauss, який- заивив, що ми 

сьоrо.1ні ще лише 11Qчина•е..\fо атомову ічfдустрію 1 ми ще ·не маемо до-
статнього з.ос&іду д..1я тосо, що6и будувати І}ІаІпрактНІЧ.иіші, ІНайдоскона

•l·іwі реаІКтори. Том·у 'Краще нам сь()rодні tфорсУ'JІати лобу.дО•ВИ влас
них реакторів у інших :кра·•на.х, а mi·31НiluJe, коли набудемо даовіду А пев

ности, ми -буде:мо буд)''!Вати реактори в ·себе вдома. Зд~ться, що цк дум

к;:~ в •сенаті ІЛеремо.гла. Але в·се ж таки .реактори дли використа:н.нR ато

мової ене·р-tі.Ї В ін;r.устріІі Й ІПрО.\fИС.1і, 'Я·К Я ·ВЖе З·ГаД}'ІІЗВ, будуоЮТЬСR ПО 
всьому ·світу. 

!Перший в реакторів д;м ·обс.лугуванюr ІВИК..1ючно ·народ!ноrо со
сподарства оП)'1Ще.НО rКОЛО 1-o.ro JІИПНR· 1956 •року. Цей. реа.ктор .побудувала 
фондаціи "Armour" :при І.1.1інойському ~е.х.ні'Чному Інституті. Ві.н ко. 
шту·є 700,000 до.1Rрів і ·НалеІЖить 24-ом ;комnаtніи.м, об'Еднаюrм навколо 

фою:ЗІцїі ••Armour". ВаІВданням реактора Е ·вико.нувати різ.ні фунІ\!ц:ї. 
почн.наючн від з•береикенНtЯ харчів 1Ві.д 11сування і кінчаючи вироб

І-ащтво.м rод.инників. 

Дни 18. жовтня ,1956 ро.ку часопи-си і .радіо ·подали в·істку, що бри
танська .коро.1ева Єли-савета ·ВJІасноруqно 1Пусти.1а ІВ х·ід. ІПерший. реактор 

JіританіІі, Іnризна•ч.ений д.'ІR о-бс.лу"1У"ування• наседення. ІПри тому брита.он

ські вч1е•ні •З2Я'ВУ.'.1И, що до 197'5 раху всі ,но.ві ·СИ.10rзі оста•нuії ·в БритаІНії 
6у.1уть рухатися ·лише ·атомовою е.нерrі•єю~ 

Америка.нська "Northern States Power Со (NSP) оголосида 8-oro 
.1ютоrо ,1957 ·року, 1що ІВ·она, разом з дев'ятьма j:ншиУІи .компаttіІІУІІt, 'ВИ· 
ріШЮІа !Побудувати атомову oCH.lOBJ 'СТаІІЦі~ю ДО 60,000 'КЇJІОВЗТ-ГОДИН, 

вартістю ·Bi.l 20 до ·25 ·мі;тьАон~в доля·рfв. Місце :побудови ще остаточно 
не устійне.но, а.1е ймовірно вона ·десь буде або у пі·В"нічніЯ: Міннесоті, 
3•00 у оПЇtІдеині•Я: Даасоті. 

іПозібні заходи nобудови 'Реакторів роолиться ·в ус'х 6ілЬІІlІи·Х дер'. 
жавах ·світу. Ух будуть !Використовувати в .галузях ·Народного Іrоаподар. 

ства, а крім тот-о во.ни будуть ·о6с..'І)'ІГОВ)'6ати :медицину, аrрономі·Ю, мета
.1ургію; 'ВИсушувати !болота, •наво.дн.ювати nустелі і т. д. У~е сьо:rод.иі 

не~аrе тако.ї ділян.ки ·в людському житті, де не працювали 6 ·сотні, а то й 
тисЯ'Чі фахrВІUів над тим, ІЯіК викори•стати ато.мОІВу енерrію в даніАІ 'Гал)"'3і. 
Існ~,є вже ·Ве.1ика .1ітература щю овикорисrання атомовnї е.нерrіі в .народ. 

ному тоспод.арстві. Із ці.еї ·.Літератури я ·радНІВ 6и !Читачам ІПРИ•наймні з 
.1еRки~ш rпращя.ми таки завнаJЮ:митисR ·(ІПередо'Вс:ім rпраці під rчrч. 1.1, 12, 13, 
14, 15 -описка використаної літератури). 
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ЩО МОЖЕ ПРИНЕСТИ АТОМОВА ЕНЕРfІЯ 
ДЛЯ ЛЮДСТВА? 

".Майбутність на.1ежить тому, хто з.може най6і.1ьше зро
бити д..1я зменше.н.ня .1юдських страrмдань ". 

Louis Pasteur 

Крім тих tб.1аг, що .про ниос tбу.1о сказано е11ще, ато.мова енергія ~10-

же прине·сти для люд'сТІва й незчи-сле;нні нещастя, 1про які ще ~1юдство n. 
не :чуло. В.ідо.мий аме·риканський фі,зик R. Oppeheimer .каже, що коЛи 
він .спостерігав ·опалах від. вибуху першо:ї ато.мово.'і бомби, я.ку дос.1ід
жу.вади 16-o.ro липня 1945 р. в Ню :Мексико, то й·ому ·прийш.1и на думку 

с.1ова з індійської ;пісні про Бо.rа {з Blagavad - Cita): ":Ко.ш б заrорі~1ІІ
ся ТИСЯ'Ча СОНІЦЇВ )' 'НЄ·бі В одну МИТЬ, ТО Ще бу.10 би так ІВе.lИЧНО, ЯК 'Ве

ЛИЧНИЙ е Ти, ·Господи". Такий вели·чний 1 .могу-гній. був опалах. А ко.ш 
друІЛа атомова •бомІба рО•ЗІЇрВЗЛЗ·С·Я над ЖИВИ•М•И ІіСТО'Та.МИ, ТО З:ДЗІВа.'ІОСЯ' 
що над ·світом ·гремить rолос: "Я ста.в смертю, що .роотрощила світ". 

Thomas Е. Murray, член !Ко.\ІісіІЇ Ато.мО'Вої Енерrі,ї ЗДА. у своїй 

статті Іпmпе': "Щоби оцінити ва,гу і знаrчі.ння ·всьо:rо того, що діста.1ося 

до рук людини у вигляді атомавої енерrїі, досить )'ЯВити собі, що .lю
дина оволоділа такою •ПОtуЖІною зброєю, що вибух достатнього ЧІІ·С.1а 

nодневих бо.м6 :мо.же зрооити нашу землю з-о.нсім !llОрожньою". 

Президент АЙІЗеНІгавер у ;промоІВі 20-o.ro -се·р.пня 1956 р. за'Я'вив: ":МІf 
е ·свідками сьо,год.ні того, як атомо·ва .зброя виросла у .нову жах.rшву 

смертельну силу вВtни. Людст.во пе])ШиІ:t. раз у <:воїй історії ста.ло такюr 
~югутнім, що ма'€ силу :приmинити сво.ю історію". 

•Щоои зрозУ'мтіи ту тривогу ІЗа до.1ю світу, яка зІВучить у заявах 
.цrrx відповідалмІИtх державних і нау.кових дія•чів, досить .мати на увазі, 

що А·мериканці 1 Британці під ІЧас Др:уто.ї Світової /Війни скидали на· 

Німеччи.ну звичайні бомби, які моІГли зава.1ювати ІЦілі бльоки 6удинкі·в. 
Атомова бомба, скинута .на Jїрошіму, бу.1а в тис ·Я' rч і разів сильніша, 

від най.Іб-і·льшої 6ом·би, скин}·тої під час останоньо.ї ·Війни. А.1е во.:tнева 
бомба '-fОЖе бути в т и ся rч 1 разі,в ·сильнішою •від ато:моІВОЇ бомби. 

fіільше то.го, ми знЗІемо, ІЩо на сьогодні мож.на ви-готовити водневу 

бомбу :майоке .необмеженої сили. 

Але воднева бом-ба е не лише тим жа~хлива, що BQIHa силою свого

ІВибуху ·сnустошуІЄ •велете,нські ІПЛОІЩЇ зе.млі, а ІЩе 'Й тим, що •В нас.1ідок 

оцього ви-буху утворюються радіоактивні оІПади, які •потім розносятм:я 
ІПО rвсій кулі земній далеко від місщи вибуху. НЮе·зmека від радіоактнв
.ности є д·вох ·родів: небеІЗіпе·ка, так би мовити, не l' а Ан о і ді 1 і не
без.пека :п о •в і л ь но~ д і •Ї. Не()езпека ІНе·rаІ:tІноі ·діі поляrа•є 6 то:-.tу, 
ІЩО пісЛ'Я вибуху ядрової бом6и навколо міоци вибуху майже всі ті.ТІз 
стають радіоактивними. !Вони при тому вилУІЧа·ють зі себе невидимі про

'Мепі 1 ці ІПРОМеtІ'Ї ІВПЛИ&аю.ть .На ЖИ.В-Ї оОРГЗ:Н~'ЗМИ. Щоби; 'За'ПООЇІГm смерті 
.людеІt 1 "mарин уже ІІJ і-сл я 'ВИ·буху, треба вживати опеція·ль.ни.х засо
бів МІродавок декіль'Кох д.нів, тижнів, а то А місЯІUів, доки ІПри,п:wниться 
11я штуrчна радіtЯ:ція. Не:бЄ!ЗІПека * ПО'Ві.льної діУ :поли·rа•є в тому, що при 
•виб}"Ху вод.нево•і бомби з'RліІ'Ється у uе.ликііt ·кількості, як продукт ви
буху, раліоактивІНиR ст р ·О н 111 і ·Й {Sr-87 ,6). tY звича.ІhІи.х природмих
:умовах neJt ·стронцій .не ІЄ ·радіоактивниІt. Під ІВ'П.1И'вом возневої бо:-.fбІr 
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іВін абува€ шту:ч.ної радіоактивности .і ця .радіоактивність не припи

нк·ється, як у •багатьох тіл, за ІПорівнюючи !КОроткий ·час, а ді•є до-снт.ь 

довго. v\ в.1асне, 'пі•впері'Ода ·раДІіо·актнвности стронція дорі·внює двадця
ти восьми рокам. 

Деяка •частина радіоаКТИВНОГО СТрОН,UЇЯ <:ИЛОЮ BHQ)'•Xy ІПЇДНОСИТЬСІІ 

в стратосферу, •проникає через у1:1есь шар ІJЮвітря, що ОТ()Чує землю. З~ 

стр·атооферн стро.нuій осідає :повол; назад на землю, і може осідати ро
-ка .\1: и. Тут, ·на землі, його ІВдихують і :кавтають JІюди й тварини, .аб

сnрбу.ють ро-с-лини, а тоді 'У внг.'Іяді .їжі знову передають йо·1·о .:1юдям ~ 

твари•нам. іВ ·орга.нізмі тварин і людей стронцій 1попздає в кістки і тут· 

йоrо акпІІ:ІНість збі.'Іьшу:ється. Від тоrо кі·стки деформуються і поян

.1яються ·кістяні опух.1ості. При велнюtх і частих RJІ.бухах Я.1JlОВІІХ бо~tб 
може статися так, rщо кістяки людей і тварин по ·в·сьо~Іу світі по·чнуть 
·руйнуватися. 

Ми .дуже ·ма.1о знаємо про те, 1що може :при.нести шкі•дли.во:го ато
мова зброя, бо досліди над її шкід.1ивістю вимагають rчасу і найдоскона

.1іших .прирядіів, а ІГОдавне - талановитих і пос.lідовJшх .lОС.lідників. 

Я .НаІВі'В ТУТ ЛИШе ОДИН ·ПРИ.К.lад із ці.lОГО ряду ТИХ Та'ЄМНІІ'ЧІІХ і ДНВОВІІVІ\

НИХ несподіванок, які J.юже •принести ця жа.хли.ва ·зброя нам і нашим на

щадка·м, але 'Й ІЦЬО.ГО .прикладу, зда'€ТЬСЯ, ВИСТа!ЧИТЬ, щоби ·Г.'ШООКО Ва,lу

МЗВСЯ tКОЖ'НИЙ. "Тому, •каже Cadler,2
) з.наючи про ті нас.1ідкн, які .1ає 

зрив ядровоі'і ·бомби, ні тоіt, хто їІі виро.бл·ЯІє, ні той, хто вирішуе скину

ти і7і на Гірашіму •чи ІНагасакі, не мооке с·амо.вільно взяти на се.бе тя.гару 

відпавіда~1ь.ности за її ді.ї. Тягар •цей занадто ІВеликий· д.:1я одні·еї .1юдини. 

ІВін ве.1икиtй д.ля цілої гр:ули лrюдей, для трупи науко.воців, держа•вни.кі·в~ 
•чи генералів ... ЗвИJЧайrно, що такі рішення можуть виносипІ .1ише парля
}Іенти. При цьому чле.ни парля:ментів .мусять ·розуміти самі д~ю ядрової 

з·бро.ї й сІНідамо З'Важити всі :jj наслідки. 

ЗвНІчайно, що .наука, ·ВІ.Рнах·оди й різні удоскона.1ення € ~1нше тоді 
1nозитивними, коли вони спрямовані на ~Покращання людського життя, на 

з~1еншеню1 людсь.киrх страждань. Сам ви•нахід чи ·відкриття, як сум·а іНа

укових мірк}'Івань і волевих напруІЖень та шу,кань, не є ні добрий, ні 

?.ш-й. Нас..1ідки •винаходу й відкриття, його сус.пільнз вартість, за:Іе

~;;ать ·від ооособу ·використа•н.ня. Навіть такий ІJІростий ВІІна.хі.l, як ніж 
~tоr.мна ·вжити і на добро і на зло. Коли, н•з,приклад, Alfred Nobel 1862 р. 
винайшов динаміт, то йо•го старший брат сказав йому: "Мій дороrгий 

А.1ЬІфреде, забудь .про свій ІВинахід якомога скорше, •бо ·він принесе тобі 
й людству .:шІШе ·РОЗtчарування ... Але й у цьому, такому, здавалося б, 

з.1ому ви.наході, оЄ дві сторани: Одна, добра, •КО.'ІИ ,цей дн-на~tіт уживають 

д.1я зрушення окель і щим nолелшують людсь.ку 'Працю, а друга, з.1а, ко.;и 

І1О:ГО •ВЖИВ•ЗЮТЬ ДІЛ'R ЗНИ'ЩеНН'R· ЛЮДеЙ. 

Про •винахід еамо.го ди.на·міту й tnpo ро.,,ю винаході·в узага.1і, .11. К'ю
рі у сеоїй промові :під час одержання ·ним .нооелівської •нагоро.1и 1903 р. 
}!!ж і.ншим еказ.ав: "Не трудно .передбачити, rщо в з.1очинних ру}(аХ 
радій мож,е ·стати надт·о небеtЗпечним. J тут Іпостає питання, чи аправді 
І-:орисоно д.1н люд{:тва знати сек-рети ·природи, rчи діІtсно воно дозріло до 

того, щоби .ці секрети •nравильно викорипати, чи .це знання .прн.несе йому 
.щше шкоду. ПриКJІад того 'Відкриття, що зробив Нобель, € .в цьому 

Rідноше.нні характерни-м. Потужні вибухооі матеріили .дозво~1и.1и лю
.'І.Rм ви-конати знамениті дії, але вони -стали жахливим засобом ру'і.ни в 
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руках ве.1нких. 13.1ОЧИlщів, я.кі штовха.1и .lЮ.Іство на Ш.1ЯХ 'Війни ... а.1е и 
на.1ежу д.о тих, що вірять у те, що есе "Гаки нові ві.tкриття приносять 

JJЮд,ству .бі~1ьше користи, ніж шкоди". 

'Використання кожного ю~на•х.·оду не за.1ежить ві.з. ріJшення са . .мого 
винахідника. ·Воно .за;н~окить 'Від рішении суспіль-ства, част.Іюю якоrо е 

і ·саи ІВНІНахі.:rник. Правда, що ·ро."ІЯ науковця111ииахідника Т·УТ де в ·чому 
ІІІідрі~нЯ'еТься від ·ро.1і звичаАносо ч.1ена. ІНау.ковещь ,мусить '11 р а в и .1 ь

.н о і н фо р )( у в ат и суспільство Іпро свій винахід. Пуб.1ічна опініи 

не . .може виносити сваго виро.ку Я ·.муд.ро •вирішувати npo вжиток вина~ 
ходу, .к-о.ш не знЗІе наукоаосо ·nроцесу й ЗИЗ!чіJІ'ня ноuо.го відкриття. Ви

магати віз. наукО'вця :цих .прави~lЬНІІХ і об'.е.ктивии.х інформа-цій Е ·н а ш е 

п ра в о і .н а ш о б о в'я з о к у цей новий історичний час, ко.1и асе 
суапільоне життя рух·гІЕть.ся •ви.на•хоз.а.ми. А nіс.1я того, 11к ~\fи одержа.1н 
вірні й з.остатні інформаці:ї, ми, як суопі.'ІЬСПІО, ні в я·кому разі не :ИЗ:Е
мс .,права ~ияти зі себе від•по'Відальности за тоЯ чи цей ужиток винаходу 

'Й перекидати всі наиід,ки його лише на плечі .винахідника, чи ви.нахід

·ни,ків, як •ue .'І,ехто :намагаеться зробити з винахо.дои атомової 6ом6и. 

Як ілюстрацію до цього я ~а·в.і·в 1Черчи.1а :пі.д ~ас •В:Ї'Яни. Ту·т він !&'ідігра·в 
ро~1ю чесного й свідомаг-о rч .. 1ена суспільства, а }"!Че.нИЙ' Лі.нде:\ІаН -
ро.'Ію науков.ця, що також чесно ·інформував свОЕ суаnільство. На мwо · 
думку, в 1цьоиу й .мусить 11оля.гати .зв'язок .міr.к .наукою і державою в 

:ІТОМОІВіЙ дооі. 

ТакО"'JК к.тя·сичним lllPJfK•laдo:м того, яку ро.1ю .в нашу добу :мусить 

nідот.ра•вати ·сусепі.1ь.ств·о, tfay,кa й держа•ва чх-1 уряд, 'МОЖе бути дис
кус-іІІ, ІЯка ІВід6уваеть-си з·ра3у .над ·ра.діоакти·вниии <>падами стронція. 
'ПРО які ми ті.1ькищо зrадуsали. ІПри ·нагоді .ми ще повернемося до .ці.єї 
диску·сії, бо вона варта тоrо, щоб .про JІеЇ зна.1о наше .гро:мадян<:т.во. 

A·.le тут. за ·браком мі.сця, ·я подам лише :головну суть ціое.ї дискусі.ї. А 
вдасне. :Uю дискусію розnочг.в відоиий у·чениА доктор Albert Schweitzer, 
з·вернувшІІсь до ·в.сьо;го 'гроиадянства, зак.1икаючи йог·о засудити ато

·мову зброю і Уі ІІшпробу.вання, бо ·вони, мов.1я:в, несуть велике неtЩастя 
для :~юдства. Ідокторові Schweitzer-oв·i відпові'В член амерИrканської 

Атомавої Комі'Сії - д-Р Willard Libby спочатку .в окрем-ом.у листі, а 
тютім, під тиском ІГромад·ської -DІпі.ні:ї, - у широкому інтерв'ю, яке він 
да.в д.1я журналу ••u.s. News and Warld Report" <Мау 17, 1957), 
де д-Р Libby зЗІnере·чие ті 'Чут.ки, які кру!іКлЯtють серед rрома;хинства 

'Про ·занало ,ве.1и.ку загрозу 'В'ід опадів странція 90. nр от и і· з. а 
Лібі ·вист)~пи .. ю 6агато ),чених і ма~е ко·жниА американський часопис 

присвятив окрему -статтю ІЦЇ•Й справі, роз'яСІНюючи свої:\1 читачам .головну 

С}'ТЬ дискусіої. Нарешті в дискусі-ї .взяли .голос предста.Jники кон.rресу й 
уряду, зая;вивши :громадян·ству, що спра·ва .з ,радіоактивни·ми опадами 

ІВЗаrа .. 1і tЄ дуже поважна, складна і не зовсім з'ясована. Над .не.ю праІUюе. 
·:\оfіжнародни комісія mри ОН, як збирЗІЕ віз.омості ·з усього -ооіт~·. вивчає 
їх ·Об'ективно .Й' д·баrtливо і свої ·ВИСНО·ВtКИ подае до відоиа wиршото 
загалу. Також в дмериuі ІНЗд ции питання·м ІПрацюють такі три .поважні, 
.tе·ржа·вні у-станови: (·не рахуючи сотні,в різИИ·Х прНІВат.них інститу·цій) 
1) Аиериканоеька ~Академія Наук; 2) !Комісіsr в справі дтомо.воі Eн~pri·J 
(АЕС) і З) Окреиий Підкомітет :при 'Кон!r'ресі. Ui установи 6удуть да
вати С'ВОЇ авторитетні висновки lt роз'JrС'Нен.кя, які 6уде брати .під J'ІЗТ'У 
уряд і до· яких мусить при-слухатися і !Громадянство. 
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Пі.з. вп.lИвом науковиуt дора.з.'Ників і mоіІfфор.\tованого суслі.1ьств3 

прези.з.ент .-\Азенrавер .внступив tnepe..:x сесіЕю ОН у ·груд.ні 1954 р. з n.lЯ
.нo~t внкорнстанни атоиової ен~рrії ..1..1·я инрних ці.1ей. Він вніс •проєкт, 
з·гі.з.но з JIKI04, ІІюруч зі -се.кретними ато~овюtи уста•новкамн, бу.з.ува.1ися б 
такі реа.ктори, JІКі обс.l)товува.lи б .1нше народні потребн. Нз .мою .1УМ
ку, ще і є в конечнощ· хо.1і розвІнку атомавої енергії, :го.·ювнІІм призна

ченням .цього над3ВИ:чай.но вЗІЖ.lІrВО'rо .вІtна•хо;J.у. В nершу чергу ето

.\-:ова енергія мусить бути використана д.1я пі.з..несення .з.оі()робуту, так 

~аннх, індустріи.1ь.но .нерозви•не1:1их ·країн, як н.зІЛрик.1а..1., •Бе.lьrійсьJ<е 

Конго, Пів..tенна Африка, Іf]і,в.ні-чна ІКаназа, Австра.1ія і багзті на торій 

Індія TJ. браз.и..'І·!я. Я.ющо •& цих .країнах не nоробити. <:Ь()ГО.];Нr атомових ре
акторів, то їхні атомо·ві .багатства 6у.1уть е.к·еzп.1оатуватися іншюш кра

їнзин, а самі вони ·ніко.1и не виб'ються з ... піз чужозем.н.ої за.1ежностн. 
;Крім ·питанНR •про індустрія.1ь•но.ві.1ста.1і кра"іни, ;nepe.l .1Ю.1СJІЗО)І 

стоіть ,ц:.1а низка інwи.х нез.ви·ча~но .ваож.lИВИх і .невізк.1адюІх лро.б.1ем, 
які можна вир~шити .1ише за зо·по:,.юrою :Jто.мової енергії. За брако't 

м:сця, я тут наrгадаю .1ише озну з таки•х ·лро6.1ем, а саме проб.1е:о.tу про

rодува•ння мtшкан-ці'В нашої зеи.1і. іВізомо, що на всій зе~.ніА крі на 

сьоrодн1 є щось ко.1о 2,506,934.000 насе.1ення. До 1975 року прп нор· 
:ма:~ь.них умовинах йоrо мусить бути не менше, я.к 3,000,000,000. Щоби 
це насе.1енмя лроrозувати, тре6а мудро ІВЖИПІ зна•нна і n·рнк.1асти його 

..10 вн,користзння ~ розміщення 'лрнрод.нІІх багат·ств по всьому с.віту 

в такий опосі,б, що6и не бу.ю так, wo в О..1НО~У районі світу се.1янн 

вимирають 'Ві.1 неврожаїв, а ІВ ;J.pyroмy убож:ють -в:з на.шро.lук;u:ї. Звн
чайно, щоб не б~·.1о таких невесе.1их ІПаРаl.оксів, rпотріооа не .:шше 
зобре розвинена ін..tустрія і техніка, а.1е .й .10бра організація. А.1е і в 

ціІt ..хі.1ян.uі, обез.су:иніву, :\іИ йземо вперез. Ми .вже маємо ui.1y низку 

пот~"'ІК'Ніх ·Мі&Кнарод.н)х -орrані.зЗІUій, а ·серез ниох у nершу чергу 06'Езн.ані 
Нації, що nрацюють над упоря.:~куванням ~ітових мі.j,і(зержавних сто

сункі·в. І ко.1и сшпа.ш анг.1іАського про•фесора Arnolda ТоуnЬее ,яку 

nрикмету ХХ сторі·ччя він уважаЕ з з найго.1овнішу, то той відпов!.в: 

"У широкому потоці історИ ще -сто.1ітти буде зrа.1уватн-ся в маАбут.ні 

nі.кн не як вік nо.1ітич·них конrф.lі·КтіІВ -чи техн:чннх винахо.1і·в ( на.в:ть 
~ТОМОВОЇ бом6и), а ЯК ВЇК. у ЯКИ·Й cyMi.lbCTBO ВЇ.lВЗ•іІШ.lОСА .I.Y:O.tJТII про 
б.1ага уСЬОГО .liO.ICTBa, ЯК ;лро ІПраКПІ'ІІН.У реа;тьНЇСТЬ". 

На мою ду.мку, це і Е запорукою того, що .1Юд·ство .вибере nра
вн.lьннй Ш.lЯХ у •ЦНІХ На,ІЗВИІЧаЙНО СК..13..1НИХ, СЛ'О!КУС."ЖІВНХ і зал.lута.НИХ 

аоставинах і врЯТ)'"tЄ себе від самознищеннІ. ІА що6и uим ш.1яхо:и най
простіше і nри 'НаАменwоиу -чис;П жертв та зу:си.1ь .1Ю..t<:тво •nрнп.1и.1о до 

щас.1нвих берегів, воно :иу-<:ить .вр:у•чити свою l.0.1IO t~ руки науки і пра
ці. А щоб щі .два ІЧО'в.ви •(наука. і праця) не з6нва.1ися з ..:хороси й не ро~ 
би.1и :Зай.вих закрутів, ни:ии :муС'Ять. керувати музрі зержавні ~ужі. Бо 

треба ·па~'итати, wo н а у .ка ~ае .. 1ою.з.ям ноІЗі ві..tкриття, а :0.1 у д іст ь 
~ирішуЕ, як ,ці від.криття в ж и в ат и. 
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RESUME' · 
Prof. Toma Riabokin. Contemporary Civilization and Atomic 

Energy. 
In this article author gives а short history of deve1opment of 

contemporary civilization and short history of development of idea of 
atomic energy- its present uses, state of deve1opment, and its future. 

-- --~-

Проблема освіти в ЗДА і СССР 
Написала проф. Л. МарголІна 

Грещьк11й фі.lоС><Jф П.1зтон внс.lО!ШВ ко.1нсь ду~tку, що "н~р:д знзй.1е 

nce опоС:.б п.1екап1 те, що він поважа·е". 
А:\1ернка так ШВІІ.1КО розrвнвз.1:.юя, що, не до-бач3ючн шкод11, нищ11.1.1 

бжатства ·сво-єї зем.1і. В захоп.1енні роз·будовою ·ви·снажува.1а тнх, що 

:-.;а,ш •б р..:.ц:ю і nі.1гоотов.1ення ра.1нти, як -саме .п.1яну·вати життя. В нер

вовій .:tіяш,.ності ~н а с ь от о д .н і, Амеtрнка не ма~1а часу ду :мати at ·Ро 

з а в т ра, ·і тому м1:ж і·ншим за.нед:ба.1а заrа.1ь~ну освіту та підготовлення 
науковці;в - тех•нікі·в. Як інакше :о.юr~1о дійти до то·го, що в .к•раїні, де 
'1\ожна третя .1юдина .м.<:І€ авто, .не ~Іен.ш 5 ~ІііlЬЙ·СІНі·в дітей отри~rують 

:шше частІІнну Q·OBi11y? •Ві.з.пав.:дь nроста: ІНе •вп-стзчає д..1я ·НИХ шкі:~ 
на ці.1оденне наВІчаН'ня. Та ·не ті.1ькн не ~шсп•чає будинків, що їх прн 

;(·обрій во.1і та ІПРІ! наявності с~··часннх . .масових засобів продукції :о.rож1іа 
б .З'будув:.:пr впро.1ОВІЖ одного -сезону, а.1е й не внста,ч:а·є IJle.з.aгorrч:нoro 

персоні].l)'; а .це зні1ІчІІть, що 33:>.13.10 є .1І0.1ей, котрнх Т!реJба інднві.з.уа.lь

.но ІВІf·ХОВУВ<1ТІІ ·KO.lO ·16--------J19 років, .lOIOI· ВСЮІ Не ЛІО·Г.Ш. <б учше;ІІО6ЗТИ 
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згі~но з вшюrюш nо.товини ХХ-:го сто .. тіття. 
Учнте..ті·в, о·соrб.тиво добрих. і відданих. свойому фахові, буде ше 

ме'Нше, поки •не з·.'d:'lшться до -них .відношення на-се:Іення, .та не буде 
пі~в"щена ~отешеріІШня ни.зька п.татня. Факто:-.1 є, що фабричні рс.бітнн-

1\ІІ зароtб..тяють Юагато бі.тьше ві~ у.чнте.т:.з ІПочаткови•х, сере~ніх., а навіть 

і високих шкі .. т. Це ті-.тьки часткова і, ма•буть, ·не ІНайгодо·в.н;ша rпричина то
го, що ·со:вісні ледатоrн -сумні•в·аються ·за.ра,з •В можшmо-сl'і :на.тежното :)'с·пі· 
ху шкі.тьної справи в ЗдА в найб;ноочі роки. 

іВаі!ш:шою пр1uчнною є незрозуміння заІВдання шко .. тн ооа.rа,ті. Ба

rзто .1ю..1ей, шшриn:.та..1, nнтаютЬІся, чо:r.~ ва·рті освіта і знання, ко~ти 

сусп:.тьсrво .прІьмуш)'Є nc~Jт·ori·в викс•нуваш всякі проєктІІ, як: не -мають 
нічого сnі:~ь.но.rо з tnpoгpa::\IOIO .навчання і тю·І урІІватн до.роrщінний 

час, яки-й треба •прнсвяппи ,д-ітям. Шо лом.оже ·педЗІrогі•ч-ний хист, ~о.ти 
ма.1овато мі.сця і ще ·:\tенше часу, що.б A.o.ro еикори-стати на виховання 

дітей тих .1ю.1ей, які 6і.шше поважають "биз.несме•на" в бюрі, ніж тих, 
що вІrховують .м·о.тодь на порядних і осв-uчених rромадІЯ.н? 

•А.те в ТО'.Й же ЧJ·с, .ясніше, ніж .ко.тиІНебудь .в •історїі людства, овизна€ТЬ· 
ся (за.вдя•ки тех•нічному -роз,виrкові:), що .для •роз·умі.нн.я ~ ·ви.користоеа-нни 
природних явищ є нео-бхідне знання фізики, .х.емііі і т. п. Державні му. 

жі та а-мf1рикан.ські •про·в·ід1ні .к·о.1а зарЗJЗ ІJІри-знають, що саме в наущі 

є та .си.та, ·яка '::\f<YA<e :у sе.шкі.й мірі -скріІJІити долю ІА.мери·ки і цілого 
Бі.lІИЮГО СВ'ЇТу. 

У зв'я·з·ку з реа.тізЗІці·ею росту проду.~ці;ї і вій.ськоеих с~ш у ОССР, 
п зокрема у зв'•язку з тим, що там ~·.же вм;ію:ть і можуть ~·живати ато
::\юву енергі-ю, Американщі лоtча.ти rарячков·о під.rото·вляти свій сучаtений 

і .маlМутній .педаrо·rічний та науковий персона..т. йдуть нЗІполе.rливі 

змагання., щоб надроб.нти за'JІедtба·не. Що то .казати, в ЗдА числаво 

справа освіти вит.'LЯ.lаое неза·видно, яющо майwке не а:ЛЯ'рм.уючо. Напри.к

.1ад, ,візьм·ім та·кі цИІферні дан-і: Понад ·МІі,тьІі:t!сrn :молодих людей покі'Н'ЧИЛО 
сере;х,ні .ШК'О.lИ в ЗДА і ООСР в цьому і в кожн·О:-.Іу з останніх кі'ль.кох 
рокі-в. А.те, КОJШ пор:ІВня·ти Од'ННХ і других, то ті, що за~інчили сОВ'ЄТ

ську де-сятирuчку мають ,1еякі не малозначні осяти в науці фі·зико-мате

~!атичнНІх нау.к, яюtх -брак~,е а1бсо.ть·вента-м бі:~ь.шости. американських 

"гзйску.т"-і·в. 

В програ.мі деся·тирИчки в ОС.ОР вк.тючені, між ін'Ши·м, та~і пре_:tмети: 

фізнка - 5 років .наВІчаНІня, астрон·ом.:я - 1 рік, хе~Іі'я - 4 роки, прІІ
РОlНІІчі науки - 5 років та математи-ка - 10 рокі•в. Серед абсольвент;ІR 
<!\Іернканських ".ratkкyд" MO"'me найдеться 1/З, що простудіювала хс·ч 

1 рік хем'і:'і. З фіІЗикаю в се.редніх а•мериканських школах -просто {::Пра-

11:.1 катастрофа.тьна. Ще на п·очатку 1900 ро·кі·в 23% америка·нської мо
.1nді в сере.1ніх шко...тах с:тудіюв·2m1 фізику, а вже л:д к:снець Друоrо.ї Сві

тr~ої Війнн .1ише 51h% ма.1и бажання, аІбо м.ож~.1ивіпь її проходити. 

n 1952 р. менше по.товнюt ".rайску.т"~ів в·за:rа.ті включа.ти фізику, як 
-:о.rо:.І~.lІІвнй .п-редмет наВІчання. Ді:А.ш.то до т·оrо, що "Вест Пойнт" (висока 

R:йськова шко.1а) бу-.т.а і зараtз € .примуІШена провадити на деякі nред·ме

ТІІ "під:готов'Чі ·курси", ·я-кі паІВиНІні бу.1и проходити учні в середній шкоІЛі. 
Не краІЩе стаіть спра.ва і з мате.матнкою. Щойн-о ·переведені а·нкети в 
200 "ка.теджах" ВІLЯВИ.1ІІ, ацо пе·рес:іtчно в кожному з нпх 400 ~ту дентів 
'IІ.:J.lH ·проходптІІ додаткові ку·рс:и, щоо доповнити мініма.1ьні вимати 
н;,ечаwня. 
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.Ко.1и nорівняти тeUlep америка·нських у•чнів з діть·:\Ш, що вчзться в 

десятар~чках у OOCJP, де всі пред-мета є ОІбов'язковими та ск.1адають 
nе&Ну систему нав.чання, то склад. nредметів наВІчання е "·гай.еку.1" ~ах 

3ДА є, на жа.1ь, випадковий·, є }Ііwаниною всі;ІЯКИ.Х курсів. Предмети 

Ііавчання в тій. чи іншrR. а·мериканській .. га:А.".ску.1" за.1ежать: 1) •ві.:t ·мі'С
цеtвоtти; 2) від ма.хи.1у і 6аwка.нь :у'Чнів. При то·му треба .пам'ятати, що за 
о·бо.в'язкові предмети америкаІНські шко.1ярі дістають однакову пев.ну 

квоту годин (так зван·і ." по.Ант.с кредітс), ЯJсі ·виwагають<:я .1.1я закія
чен-ня серез.ньої шко.'Іи. Отже, завз..яки самій системі, вірніше через 
брак ї.ї, 6і.1ьшість американської мо.1оді вибирає со·бі rrредмети до вІПо
.l·С1би, -себто най-.lе'гші. ДуІЖе 'Часто 6уеа€ так, що ці вИІбрані пред1tети 
а·бсо.1ют.но не є спорід·не·ні ~\fі'Ж собою і тому у вис.1і.1і не ){Ожуть дати 

Пїр.~юнВhІо зЗІВершеної освіти, ·яка с.1ужида об ·базою я·коїсь фі~1оtофіі 
життя. Не.!lаром один зі староК'раАови~~ тИІПів у ІП'-є.сі Са·рояна вис.lОВ
.1Ю€ться що.з.о с)•ч2сисrrо американсь.коrо локо.1іння .. no foundation аП 
along the line". 

На nівдн·і, де ·ви.росrЗЕ ко.1о ·1/З д:т• ЗДА, ·початкові та середні 
LІІ«О.UІ вз.аrиі .н:а НЮІQЧОМУ ст}mні. Кріи тоrо., та'М за.мkть звича~нх 

8 років, навчан·Н'Я. триваЕ тільки 7 років. Щоtб 1\lОЯ·СНИТИ·, ІЧ'ОИУ так тяжко 
дати дітя·м д<>бру за.гальну освіту в ЗДА nоза вийнятком небз.гатьох 

СJ~ре).ІИХ над3вwчайм·их а'бо .до6рих приватн·их шкі.1, тре6а п.риrа.:r.ати 

деякі факти з життя аме·риканських "тай.ску.1~-в ". З )Іа·СИ. ~10.10ді, 1rка 
рік-р:І\fно кі•ІJЧаЕ с~рєдні школи, при6.1изно 1/3 Аі;хе до еи.що.ї шко.ш, а 
.:1..111 2/3 вже формальн-о освіта .кіІfЧЗ'ЕТЬt:'Я•. З тоrо nрнводу ~'RІите.1і :\ІЗють 

не.1е:rке завда·нн.я; вони муС'Rть ;під.гОТ'О'вляти частину -мо.1оді .:to ши!рwих 
вн.моог •вищих ·шкі.1 і ·рів.ночас.tю Н'Z•вчати у.ЧІfІів 'б·і.1ьше. та.ких пре;хметів. 
я.кі :ім якоиаІtскоршє дОП()МО'Ж·уть .заробити на що.з.е.и~шй х .. 1~. себто 
У.ІЇ.'І.ЮВЗТИ 63ГЗТО часу npaкttrЧNitM n.редм.ета.м. Н~ J.ИВ.1ЯІЧИСЬ На без
nерерИВНі 3У·СИ~1дЯ найкращих nеда·го.гів вироІби:rи таку npo.ropa-мy, Іка 

згд.ово.,ь-нJr..:tа об усіх }~чнів, іх стараІJНІІ ІПОказадис'Я ІПокищо безуспішними. 

Серіооно думаючі А·м~риканці тепе·р привнають, що їх "raR.eкp" 
занц6а..,1а ширшу за·га.'Jьну освіту, необхідну д~1·Я у•чнів, що мають нахи.1 
і 6ажа•НІНЯ та МОЖі.;1Ивість отри!tІувати вищу освіТ)'. Не .:щв.1яочись на все 

ск.lаднІШІ вимоги і зав.:r.а•ння та зa.JfяrrTЯ', за котірі мусять братися rрома
д,яни в 1950--60 роксьх, школи в ЗДА. ма.1о в ч·ому осно.вно•му зм:ни.1ася 
за останній 'Час. 

Якоби не під•ходити ;(О ве.!(еНІНя оправи освіти, ясно, що ІПрог-ра:\Іа 

нав.чанн.я аме·ри.кан.ських шкіл не МО"А<е да.1і лИJШатися мішаниною всі.1я

ких предметів, що їх )'ІЧНі ви'биІ)2.1И б -со.бі самі до їх .:tИТЯ'ЧЮЇ втіхи і .вло

до6и. Є Іпроєкт, шо<> :поді.1ити учні.в ріЗІНИ·Х зз:бностеА· в•прозоеж ос:та.н
ніх 2-J років "ra1tocкy.1" і Вtчи,ти їх бі.1ьш від'П-ові.з.но 10 іх 3д;іобностей та 
вимог, а.1е ·чн· це .бу.1о б ко-рисни•м і .з..обрим як ..1,.1-я уочніов, так і .1.111 за
га.1ьної сnрави •нав•чанн"Я, ві,іl!Пооісти тІІжк-о. По·ра МО"А<е .перевірити 

ПО·Г.1іІ'.І, ЩО ШКО.lИ В демОК'рат:і МУ•С'JІіТЬ буТИ НЗРЇ·ІfНЇ і ,І.1Я зді6ЮІ•Х і ,І.lЯ 

:\fенш ·зді6ни.х :.з.іте.й, я·кr •не ·ма:ють нахи·.1У .до ака.1ем;,чних предмет·і·в. 
Це.й пor.1il.l .підтрИ'Мува.1и ЗJВи.ча.Ано -се.редоньо·.з~ахідні деJ)"жа.ви Аиерики, 
ка·стоюючи на то~у. шо держава :чусить дати всім .з.ітя:\( однзкоеу мож

.1ивість В'ЧИТИСА і •закі•НЧУ•ВЗТИ "·гаЙос.К}\1" ЧИ "KO..l<e.!(il< ", бо ДИІП.10~Ш Є 
реК'О:\іІеtН.ІащіJєю .:L.lЯ евентуа.1ьно·го в.1аштуваиЮІ на п-осади. 

З дру.г01rо боку нема.то пе.з.атог:.в питають се'бе, ·чн ·:може ''unifonn 
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education for all is education for none?". Пора ІJІри..зІНати, що нех
тування заз,ові.1Ь·НЯЮІJОЇ О·С8іти д.1я бі.1ь-ш здіобни·х дітей, не е резу.1ь~ 

тато~І ужива•ння демоlфатични.х. -nринцИІПів, а ско.рше п.римусом .1.1я всіх 

дітей •в:мtі!щати.ся в j·нте.lекJІуальне щюкрустове ложе. іХ.:і'ба треба nрига
дувати, що .невистарча.ль~на ос.віта ІВП.lиває на ста•н думання і діяння ці.1ої 

кра.ЇНН, ЩО сере.]. З .. lОЧИННИХ банд і ОДWЮtЦЬ 'ЧЗСТО тра:п.l'Я.ЮТЬСЯ надЗВІІ

Ч3ЙНО зді•бні діти, котрі не .ма·ють з~юrи еужитку·вати свою ене;рrію на 

наукові wрави чи я.кісь ікші констру.кти·вні цілі. 

В .демо.Іфаті:ї шко .. 1и •ке можуть зміняти-ся по декрету • зrорн", .це 

•правда, а.1е кожен .гроиадвнин, коли 6ачить ли•хо, мо'іКе ІВШШвати на 

nоступ шкіJІ під.трииу.ваннRм відповідних 3асоб~в nо.1іпшення. Зокрема 
батьки (як .rроиад.ІІНИ, так і ве·громадяни) можуть ВІП.lивати на .10.1ю 
wкі..1 своею с-півучастю в так зваrних "Parent-Teacher's Ass'n" які на
раховують ІПОизд два мільRони 'Ч.1енів . 

.... • 
Дуже цікаво, бодай заr.адьно, розrлянути с.пра·ву вищої ос&іти в 

ЗДА і порі·вняти її з .наухою в CXXJP. Ко.1и вІ5ажати, що "канзизат" тих 
чи інших .нау'К у ОООР ·:меНІшJ6і.1ЬШ в1;ІmовідаІЕ аме-ри.ка:нськи:м с•рь. D.", 
то як rпока-зують •чис.1а з ·1952 р., •В CJCGP цей crY'JiiHь отрима.1о 5,900 .lю
д.еІt, а в ЗдJА 3,800. Ч~рез три роки, с~то в 1955 р. ст~mеtнь "кзнди.з.ата 
наук" у CCXJP одеJХtІ<али 8,400 осіб, а в 3j[{tA лише 4,400. НаЙІГірше 

етоя.1а <:права кад.ріа rі'нже:нер~&. У СОСР 'В 1952 'Р· ~tбсО.lЬ·вентів 
тех.ніки 6уІіІО 30,000 осj.б, 'В 3DJA таке ~аме rчи-сJЮ, а .. 1е за три· роки, в СССР 
су.ю 63,000, а е здА лише 23,000 осіб. 

Статистичні дані лоюrзують, пцо 11рофесорі·в і 'Педатогів, я.кі 
·~юr.'Іи об пі.,;rготов·.'Іяти ·:В.Се зростаюч~ !ЧИ·СЛО молоді ,тепер вже на 
добру трети-н·у ме.нwе, як треба, а чере3 5---<10 'JIOIOB буде, ма'бу.ть, на .!tBi 
третини ~еонше. 

Порівнювати числа сrати.стІІЧних даННІ.'{ з рі.зних .кра.їи .цікаво, і ста. 

тнетика зараз, між іІіШНМ, .1)1Же в ·)(O.li, а..ле самі по с-обі 'ІИ~.1а ~а.1ощо 

по .суті речі да•ють. ЗвІfЧаЙІfю, що Амернха, щоб 6ути міцною і готовою 

на всякі "е.вентуа.1hності" мусить -старатисsr !Підf'От<tвити відnовідне чи-с

.10 )"'ЧеІН~-tх. Лравда, З.ІLА п-отребують бі.1ьше інжекері,в, а.1е не тому 111ро. 

сто, що ССОР їх ~ta€ бі.1ьше. Що6 11ри·гадати абсурд мі·ри на СССР, 
прита.1аємо, що та•:\1 вде.сяте.ро бі.1ьше .1Ю;(ей nрацює в ·рі.1ь.ниtuтві. Ясно, 
шо ~и в Амери•u-і о6ходи:мося :\ІеН'Ши:м чи<:лом рільних рооітннк:.В зав
_1ІІtш раціо.иа..1ьній ути.1ізації технічн11х си...1, бо засоби х.1і6орооствз тут 
~·.з.о-сконалені і тооау американський фармер продуК)'І€ бі·.1ьше, як ;(есять 

'Нещаеннх -савЕтсь.ких кОVІТоспникі.в. 

•БВІГато пишеться і дИСКУ·Т)1ЄТМя п·ро те, що СовІЕтсь.киА. Союз зо
ганяє Америку, а :може в дечому А пе.ре.rа:ня.е. Але переrаняІТІІ мо·жна 
когось, з ки~ біжиш в <>дном~~ нашрямі. Коли ж 6k-унн змагаються: до 

рі:зних .ці.1ей, то хто може переміряти, хто кого .п~ретнав. Ue, звИІчзАяо, 

:>.!ожна віднести як до :моральних. так і .10 фі·зиЧІНих зма.rань. 

От кажуть, що СоВІЄт<:ьки·А С<J.юз ~fa€ !ііль.ше .підІВодних 'ЧОвнів, ніж 

ЗlІ:А. а.1е <:пеція.1kти кажуть, ІЩО .1.111 ·охоро.ни ІПОтоі6ні• ·не підІВОд'Ні 
'Човни, а .щось :та•ке, тщо 'ПЇ..1'В·О.1Н~ чо.в•ии 'НИІЩИ.'ІО rб з 'ПО<вітря TD'MY 
що .1.111 ЗЛІА океаніrчни.й транс'Порт є питанням життя і сме.рпr. Л.1я 
GCOP морсь:киА транспорт - .з.ру.rорядна справа. Ві.1ьно·~tу -світові тре·ба 
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·знап1, ·що рс1биться за зг..'Іізною зас.lс•н·ою, а.1е це не 01з.начає, що треба 

-с.1іпо нас.1:з.увати те, що воіНи роб.1я-ть у себе, або пояти спа.ра.lіжс•ва

.нюІ, як ~шша перед ·гадюкою, і ні•чо·го не роrбнти. 

"'* * 
ЗДА н:::рещті nрокидаютьс·я від свого .схи.1·яння лерез. роз~Ііра:ми. 

Державні мужі m·очинають себе nитати, чи .1о·гічно тратити ·;-..tі.lьйо·ни 

на ві.1шукання радіоактивниІХ е.'Іементі•в та скупитися на асигнування д.1я 

засс,бів, котрі уможливи.аи б уживан·ня са:~шх елемеН·Ті·в. Ті самі •rюди 
·зе:.-раз .навтіь на 'ЧО.Лі з Президентом взялнея за о.рганізащію комітетів 

компете'Нтннх дюдей, я·кі ·ради.ш 6 в державному машта•бі, як і що ро
бити д.1я ·по.lіпше:ння ·ОСВЇ·ТИ, та щ01б надkнzти .просп'аний час. 

Збі.1ьше·ння оплати пращі левюL'< категорій -епецію..1істі·в, •професорів, 
спrпе.ндії най.здіrбн·:шим .сТІуд~нтам і т. і·., nорівнюючи з •ЦИ·М у.сім, Е лише 
"Частиною ·с·прави. Аме·рика вмі•є 1nрацювати і скоро мати·ме потрібне чи.с· 
.110 апеція.lі·стів. Більше часу візь•ме зма;ганни 'П ·О л і пІШ и ти я к і с т ь 
.о с в іти в шнршо·му розуміінні. ~1одарі OOGP .можу1'ь і мусять вдо

ЕО.lЯПІся .Іобрwми, але вузЬJ<ими апеціялістами, що їх в~tпускають їхні 
бсгатQ!чнс.lеwні ін<:титу.ти. В тотаІЛітарній держаеі безmеч.ніше є вихову

І!<:ПІ .1юдей ;'Пгше частинно. 

Порівнюючи це В·Се, мимовмі насуваєть·ся nитання, де й з чого ло. 
чннати, щоб rіід:нести рі.вень освіти, що .відпо•відав би· тотальній (не то-
1'іf.1ітарній) .lЮдИ'Ні? Най.1Jілше, мабуть, JfІочати б з поліІлшенюr лро.гра. 

'-Ш навчання ·в ІНИЖ'ЧИХ ri ·сеер.дніх шко. .. 1ах та iПOB·OJl'i ІВ8одити ~спити' з·ни
зу до верху, які тепер уже .практикуються в кращих У-ніверситетах. 

Американська молодь ,лотребуІЄ не ті·.1ьки біль.ше годин математики, 

фізики, а.1е й в не меншій мі.рі гума•ні•сrичНl~Х наук. Ба:гато коледжів та 
:унівеАситетів uюза,воади.ли в оастаині ро.ки двосеме·стрсuий .курс так званй'ГО 

"Social Science", який .маІЄ дати молоді відомопі лро економvчне і со

ц!я.lьне довкіл·.1я, серед якото во.ни живуть. ЯК'би студенти ма.1И ас· 

новне ао~няпя про заrаль.ну історію, я~Сби в·сі ма.1и хоч один курс тео

граф:.ї поза кордони здІА, та якби вони колись в11родовж всієї своеї 

шкі·.1ьної ІПі..ІІrотови о6·знай.омилис"' з rол·овними теrчія·ми фі.l·Ософїі, то 
їх освіта бу.1а б чогось варта поза накошІ•чен.ням 6ез.lі'Чі факті·в з част· 

ков11м у~1інням викори-стати Іх практично. 
ІВарт·о пригадати с.1ова ко.шІJJІНього професора, а потім Пре.зн.1ента 

ЗДА. В. Вн.1сона, що їх він сказав до студентів: "ОсІВ і та не ті· .. 1ьки д.1я 
того, що-б умо.жливити молоді добре заробляти, але в ІПершу чергу 

на•вчипІ Іії ЖІпи ло.В:нИ'м жиnям". Бо -спра'Вді, тrлькw .. 'Іюдииа, ика 
~юже ясн·о думати, ставити стислі л01гічні тштання та відповідно діяти. 
:може бути ІВільнD'ю і uілою істотою. В осяrrне.нні ці•еї мети, на мою дум
ку, по.1я.rгіЄ завдання ширшої освіти. 

Про·б..1е:\ш американських шкі.1 і уні·верситетів безмежні. Так чи 

іна.кше вонн таркаються всіх нас; не нехтуймо їх .ли.ше неrати.вн·ою 
критикою. 

Л. МАРГОЛІНА 

------4--а••--~-----
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)'- поневоленій Укоаїні. 

:Вражіння і факти зі сучасної Західньої України 
** ::: 

ВІД РЕДА1КЦІУ 

ПонІІіІ\ЧІІЙ опнс с\·чгсІ-ІІІХ жнттєвt!Х відносин в Захід
ній Україні не є 'НOp\!<J.lh~oю статтею, ЧІІ репорта:+:е\1. 
Іс.торія цього опнс,· така: Uей ОПІІС походІІТЬ з Полщ;, 
з ру,ки одної укр.zїЙської авторки, що є одружена в По.1ь· 
щі з По.1я1шм, і є rрО·\!адянкою По.1ьщі. 'Вона \ШЄ роJ.ину 
в двох \tі-стах і на се.1і Захі;;.~іьої Укра'~нн. Має nона т:::· 
кож свояка в ЗДА, яюtй просt:ІВ її, шоа вона наnнс.а.1а 
ЙО.Мj" J.ОВ•ГО'І'О і .10К.lадНОГО .lИСТа .ПрО Те, ЩО ВОНа бaчll.l::l 
в часі свого побуту нз згхі.1ньо-українсь·кнх зе\1.1ях. Прп 
ТО'\1)', ЦеЙ СВ·ОЯК ПрС·СІІВ ЇЇ, щоб ВОН<! Не ОПІ!Сува.та ЙОМУ 
Львова, ·бо ІЗ~Н ~·же \Іає сяке·таке лс~яття про сучасний 
Ль.вів з газет. 

Опнс вражінь зі сучасної ЗахіJ.ньої У.країнн бу•в най· 
перше перес.1аннй .10 знайо·мих в Анг.,;ї, а зві.1та.м до 
·свон·ка в ЗДА, якнй перед<Jв його Ре.tакції. Ре.tак.ція дру· 
кує ці вражі-ння зі сучzсr:-ІОЇ Захід~ньої Укр<J'tнн, скорочую
чи а друку ці місця, J.e е по.1ані вже шнрше ві.1омі чн· 
тача\5 факти. Ре.1акція прспуска•є, розу\tіється са.мо собою, 
і·\rена осіб та назви .місцевостей. 

ЛЬВІВ - ІІ<ОЛИШНЯ НJ\ША СЛА•ВА 
Я СІВ·і;Іо.ма цього, шо я не .в си.1і пере.tати Вам того всього, що я ба· 

'І.ІІ.lа і чу.1а на рі.tній зе.м.1і. Та я хоті.та би ·ві.1.1Я'ЧІПІІСЬ Вам по .мої\1 сн· 
:.а~І за ті всі .10бродійства, якнх я .зазна.1а від Вас і TO·\ty я хочу спро·бу· 
В:JТІІ де1що переJ.атн Ва·м, щоби Вн .ма.1н бод:<Ой прнб.1юне уяв.lе!ІіtіЯ про 
жнття на ,рідній зе\1.1-і. Життя там так З\Ііни.1ося, шо тре·ба б .самО\Іу nрн· 
І'.lЯНУТНСЬ l\OMy, .і ЩОЙНО TO.li .М·ОЖН2 бІІ зрозуміТИ ПРШНОО,1ЮЮЧУ J.ЇЙС· 
ність. 

Я ,10би.1ася ПО ТЯЖКИХ тру,1ах .J·OЗBO.lY ІЗі.ІВі.1ПИ СВОЇХ рі.ІНІІХ (-ІЗ 
З<І:Х:і.ІІНО-у-краЇ·нськнх зе·.м.1ях. Я забра.1а з-і собою трохи речей, як вбр.<;.н
ия, .1ещо з бі.1нзюt, -кі.1ька вснп і т. п., щоби те :в.се роз.tі.lІПН між рі.tню. 
Взя.1а я на дорогу трохи по.1ьськнх rр·ошей ..10 гранІІuі, и. 50 з.1ошх 
-на виміну, -бо .шше сті.1ь·ки ,.мот~а вюt=няти .на сов:тські руб.1і. 

Гра•НИЦЯ ВИГ.1Я·.1ЗЄ ЯК За.й3ІН.а ЗЗС.lОНа, бо ЇЇ ТВОрІІТЬ на 2 \ІеТрН 
широ·ки-й пояс зем.1і, .заго.роодженнй по обох боках .1рото.м. Переї~:авши 
nо.lt,сь.ко-Jсо&ітсьюtй кор,1о-н, виїха.1а я зі стаuїі Мс-спІ·си ІВ да.1ьшу ,10· 
тюгу до Льво:ва. Зараз за грающею в.и.tн-о зедику з\оІін~·. Не·.ма вже Ш::'· 
х;·вющі се.тя.н-ськнх ннв, а.1е за.мі•сть неї бачиш широкі ко.1госпні .1знн. 
НіJ.ра•зу в:nа.да€ в око, шо се.1а - зо•кре\-Іа се.lЯ•Нські хаш - тепер да~ 
.lе·ко бі.1н·іші, ніж бу.ш давніше. Наш пої.зд - ue т. заз. підмі.ський, 
GбJ..ря·паний і бру.tннй. На .стаuіях і зуШіІНКах всідгють се.1янн·ко.иосп· 
ннюr. Одежа на них з.уже бідІНа і обі..1.рана. Об.шччя срtні і виснажені. 
Тдуть ~айже .м.о.вч.КІІ. По·бачнвши \tене, порЯ.JІНО в1брzну, щось про .wене 
1·оворять, аде ніхто .не ва·жнться пі1ійт-н .10 \Іене, та шо-небудь запитати. 
Я Т;]КОЖ до t~iкoro не ві.tзwваюс-я. Див.1юся через в:кно і uсюди бсчу те 
ca:.te: ши.рокі по.1я·.1.анн і ~гйже бецереВІні се.1а, без огорож ко.то хат. 
Дорога вн.tава.1ася .мені дуже .1овгою. Вкі-нці пої-з.1 заїхав на го.1овний 
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двірець у Льаові. Нз .1Вір.ці ве.1ики~ рух. Кру·го~ порядок і чистота. 
Сам 1в:рець внт.1я1ае гарніше, нім пере1 знищенню-І n:.1час .l')тої еві· 
тової війни. В:•н .10 осно'в ·В·і.lбуJованнй. Є окре'fі чска.1ьні .1.1я nаса;+;н
•рЗв "1а.1ьното а.1і..lувап.ня" і окре:\!і д..1я паса*ир.ів "пркмkЬІКих nо1вд·ів ". 
Ти~ о·с.та:нн~~ не .ві~1ь·но е·ахо1ити 10 чека.1ьні "д.а.1ьшото. с.~lі'д)'ІВ·ання". Є 
р:ж·ниця :\!ЇЖ поїзда·:\!Н тих обох категорій. Та:\!ті по'іоз.зн ~зють .1юксусо~і 
'Вагони з переділа~и на 4 осо-би, які ~юмуть в них в·иrі.lНО спати, а прн· 
місьхі поїзди пообд.ря•П),ва·ні і бр)' .1ні. 

Я зад.ержа.lа~tя J-' Льво:ві н·е довше, як пів дня. Опіс4Я, nю·верт·аючІ-t 
до до~у, я задержа.1ася зно'Ва у Львові, а.1е не опи·сую йо·го, бо таке бу
•10 Ваше бажGння. Львів. в .стз·рих границях не прати-в багато з того НІІ· 
г.1яду, який ми знаЕм.о. РіЖІниця хі·ба та, що на ву.1иuях рух бі.1ьшнй. 
н:ж це б.у.1о .до другої світоеої війни. В ~істі я за}"вами.lз ті.1ьки україн
ські на:пис-и, зате чу.1а я скрізь ті.1ь.ки ~tосков·ську мову, а .lИше зрідка 
)країнську, а вже д)їКе рідхо по.1ьську. Я .ходи.1а перевамнс по центрі 
м.іста. 

Я .ма.1а адресу моrо старого учите.1я з rі~наЗІІ, якого я високо ціfІю, 
і з ню+ перепи.суюся. MiR учите.1ь живе з дружи•ною на .1а·в·нім ~ешканні, 
але ті.lЬ·КИ В ОІД'Іtі·Й. ма.1ій, З ОДН'ИL\І .ВіКІНО.:\1, ·кі~НЗТtЇ, З ІП·~ІВ().\1 уЖИВаНffЯ кух· 
ні, бо другі 4 кі~·нати займають нouj .1юди. Я заста.1а ~ого знайО:\!ОГО 
)·чите.lя і .його друЖИtНу вдома і відразу по.баци.1а їх нуж.зу. Ма.1и вою! 
деІЩо зі старого устатку:ва(-ІНЯ, а.1е са~·і вбрані вбото, і на ·в.иг.1я.з. дуже 
·J1остарі.lися та вимізерн.і.lІІ. У·чите.1ь учив к:.1ь·ка рок:'в за нового ра.Іян
ського режі·:\!у, а теnер .:х.іста-є нуіfQJ.енну старечу пе:нсію. Ніко.ш 'Не :;кив 
ЗJ. ноеого · реж·і.му в .з.о6рі. Отже, ВИ•ПРО.J.а>В в·сі свої .1і-пші речі, а тепер 
оо.межений до пенсії і неве.1ичкої допомоги, що її дістає в:д свого сина, 
яки-~ :\1ає, нібито, дОІбре з·аЯІfяття R·K ц:оІбрий фаІХ1вець, а.1е са~ жиІВе ду
же скуnо, бо .1едви утримує роди!ну. Дружи.на учи.те.1я погости.1а ~ене 
скромно: ча,е.м і 6і.1и.м х.1і6о.м з кус.ник.а~и ковt6аси на н.і~. Питаю, я" 
жкветься f!ашим. Відпов:,.зають, що вони jfШВ)'ТЬ .майже як від.1Ю..1КИ uід 
часу зміни .режіму в 1944 р. Ко.1ись м.ій учите.1ь учив в шко.1і, а ннні 
nоза від.•відина·.ми ро.:~.ини, яка живе поза Льв.ооо.м, і зустрічz·мн в uеркві 
і під церюв.ою, ніде не бу·вае і живе з др_ужи·ною ті.1ьки д:н1 се·бе. "Тяж
'ко в таких обставинах доживати віку" - кзже мій учнте.1ь. Да.1і роз.ка
зуе ВіН ЧИ ЙОГО .1РУ~І<И-НЗ Про .lЬІВіsські В.Ї.lНОСИНИ. ОО·ГаТО ~.ісцев.их Укра
ЇНUЇВ по~кину.іІо Ль.в1-в. і вийш.1о на еміrраuію, багато втек.1о зі Львова, 
-6з.гато впсе.1~·НО n<>·за Ль·вів, ще бі.1ьше опи-ни.1ося в тюр:\1-Зх і концта6о· 

рах, зе~дки -багато відійш.1<> з цього ~в.іта. Жи-в.і, зві.lЬ!нені з тюре:\І і 
концтаборі-в, (-Je можуть .вернути ..10 Львова, бо ї~ ту не прwпи11fуть. Мої 
знайомі перев.одять ча'с на читанні .книжок, а.1е часалисів ма-йже не чн
тають, бо ·вон.и •не є друковані д.1я читаІf[-ІЯ. У часо·писах є ті.1ь1Ш часо~ 
в кутка-х такі речі, які можуть читача uіка·вити . .Мій учите.1ь каже: "Та
ко.ї 'пу.стої 111ре.си ще :Не 6у .10 ІВ' світ.і і тепеJр, •Певно, нема поза Ра.дJІН<:ЬКИ!\1 
Союзомм. Ві'.з:пов:да.1ьних становнІШ В· ад~іtнkт.рацїі - а в ті.м і су.1ів· 
ttИ'цтв'і - .ніхто з місцеви-х не з2ймае. Про ро.1.ю си,на нашо·го ве.1икого 
ІІШсь.ме:н.ника шкода .rово.ри:rи, 6о ж в:н тіш .. ки .lІЯ~lЬІКа ІВ р:уках режі~у 
6ез в.1ади і вп.1иву. Тут адмі·ні-страторtв ІЖ!би.р-ає·ться таких, яких ніхто 
з виборців не з·нз€ і не видів і то 100о/о ,rо.1осами. м:й учите.1ь потаер
·джу-є, що Лье·і·в ті.1ьки по фо-рмі україн-ське .мі-сто, а по суті ~осковське 
- от, хоч би н:пр. в-зяти розго-ВіJ::~У мову насе..1енн-я нинішнього Ль·во.в.а. 
Приб.lи·зЖ> % ро·з-~ов.1яє ~осков-сь.кою .мовою. Говорять нею н.е тi.lbiOf 
Моска.1і, а.1-е також -за :-.са.lІІМИ вюІиткзм.и - Украї-нц; з.і схі.Ія~х о6.1а
стей УС:РІР. Ті.1ьки прпб.lІвно Y.J насе.l.еНЮІ говорить укра·:,ісІt.l\ою мо-
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вою. Ue uе·бі.1ьша урож-енці Західньої Укр:!.~нн, і ще дехто зі Схі.:tньоТ. 
Не дІJІВО, що на ву .. l&щих ЛЬІВО&а по;чуєте ~частіше .1ІОВУ ~о:с..кОtв-ську, 
ніж украіін~ьку. З мі:сцевих УкраУr.щів е ще .1ише кі.1ькох а.1оокатів, 
хі.1ькох ~1і·карів, дещо :учИ1'е,1l,в, .кі.1ькох професорів, ІВЯ.К.1адачіІв, аси.стен· 
тів на вищих шко.1ах та наукО'вих прац·~ни·к:в у Фі.1ії У·краі'нсь-кої Ака· 
.зе:мії Наук. Професори і .1-еякі науко-ві прщівннюt зар<>'б:tяють .1обре, 
а.1е вони, -оче-видно, вчать і пишуть під диктатом партії. Оrже їх .]Оля 
ЗОВСЇ)t tfеЗЗ·ВИ.!І.НЗ. На УНЇІверситет.і і ПО.lіТеХНЇ'Ці ,1е.1ВИ ЧИ ПО.l0113ИН·З. сту
деНТі·& зі захі•д-но-украЇ•І+Сf>КИ•Х земе.1ь - розум~еться, дійсних сту.1ентів, 
тобто таких, шо хо..1ять на .1екції. Багато сту.]ентів при~з.1ить зі схізніх 
об,1астей, а 6а.гато - це .:tі.ти теперішню: а.]мікі-стр.аторів на захі;r.но
укра'ьнськи-х з-е~.1ях. 

Багато ще .зечото ми .пе.реговори.1и. Вкінці я зі с.1ьозами в очах по
nрг.ща.lася, об:.цяючи, що ще раз, .пОtверн:ючн .10 .l0:\1)', вi.lra~.laю їх. 

У РІ.д!НИХ 

Я в .СтЗІнисла.вЄJаі. Візник завози-ть r:ме·не за 5 .кароо·ооtщ~в на перед
міст-я Станнсла·вова, до .10му мого брата. ВіІН мешкає з дружиною, зя-тем 
і .lОНькою та їх д.ІЮма ма.1ими ;r.ітьми в 2 кімнатах, та кух.ні. Вдома за
па,lа я тільки 6рато11у і її доньку, бо брат і зять п.рс:щюють. Вони вже 
зна.1н, що я маю їх ві...І·віда-пr. Додаю, .що ;крі.м брата, маю .ще дві сестри: 
0.1на живе Ra се.1і, а друга ·В Терно,по-lі. Обох тих сестер :м.а:ю ще відві
.Іати, і я їх пові•.1оми.1а щю .мій п.риіізд. 

Я переговори.1а з 6рато.вою про різні дсмаІll'Ні с-пр.с:ІІНІ і нетерпе.шво 
ж.]а.lа на бра.та, -який О.lино·кий між нами м:с:.є rзишу освіту. По пово.роті 
брата і йоrо зwr.я з праці, МІІ пообіда.1и, 'ПО' обі:nі ми ще дещо nоrовори
,щ про родинні справи, а опіс.1я перейш.1и на .госп-одарські і "по.1ітиqні" 
справи. Питаю, як живете, .z. вони в о.1ин голос ві.]пов·:·да,ють: "А ти не 
бачиш'?". B:tf зароб.:JRІе 400 карбовг.иuі,в з потручення~ш. бо прг.ци з до
-брою п.lат.нею -не д.1я місцевих, а вті·:-.1, з ІІJіз:по·віз:z .. lьно•го становнща, яке 
J\раще п.1атитьси, легше дістатися до тюрми. Зять заро·б.1яе ті~1ьки 300 
J\аf)бов·анutв з пот.ру,ченнями. Питаю, скі.lь'ко кошту-є убрz,ння та череви
юr. Брат каже мені, що вбраnІІНЯ коштуе 400 карбованців, і сті.1ькн саме 
чере·внки. ТІ<:;Ндитні шкіряні черевики можна дістати за 120.00 карб., а 
пара гумови'х че.ревик:rа коштуе 40-60 карб. Сорочка кошту-є 50 карб. 
Харчі .1уже до·рогі, навіть в ,1ержавних мапс:.зинах, а пр·о .ц~ни на чщ::t~ім 
ч11 т. зв. ко.1госпн:м ринку не~Іа й що го.І:J.оритн, а.1е зате там все можна 
.::.іст;.;тн. В :ма.rа·зинах н.пр. такі ц··аи в со·в:тських карбо·вг.н.цях: 1 кг чор
ного ~'<,lіба 1.90, 1 ·КІf •. ковбаси 20.00, 1 кr. мгс.н 27.00, 1 1\оГ. цукру 8.00 (г.1е 
тяжко його д.істати) 1 .1:тра гор)зки (40%) 40.00, 1 кr. са.1а 25.00, 1 .1:тра 
чо.1ока 0.80, 1 яйце 0.80, 1 кr. ·мяса 15.00, 1 кг. карто·пе.lь 0.50, 1 кr. каші 
1.50. Тютюн і ци-гарки дуже дорогі, а; курити т.ре-ба. Коробка цигарок, 
що вистаrча·є ,1едви на од.ин зе.нь, кошту·є наІtменше 2 карбованці. Віз. 
харч:·в перейш.1и ми да.1і на мешка.lміі справи. З того, що я почу.1а від 
брата, .в-идно, що з місцевих ні:хто не будує своїх до-мів. Ті.1ьки на перед
~і·стях •атарі ІВ.іJІЗІОНИКИ, ІЩО Jrta,l•И •M.a.Jii ДОІ.\fИ, і ІВ НИХ ЖИЛИ, вадержа~1И ЇХ і 
ІНжинають да.1і. Всі ті доми зниІЩені, 6о нема засо·бів на їх ремсr.:п. Доми 
ув'язнених, ~а.сланих та емі,грант~в знаціона.lі-з·о,вані. Дехто з ув'язtіених 
чн зас,lс:•них вже повернуr.з, а.1е їм не даз,во.1ено на .nобут в СтаІІанс.lаво·в: . 
. \1.ені не в~д0~10, що-би комусь з арештоІВ·а.них - і то навіть без с.1ушної 
лрнчнни-а ІnотіІм l.JВіі..lЬ'НІесшх, .в.1ада ,ве;рну.1а :на в.1аснkть їх lltO'.МH, не. зsажа· 
ЮЧІІ На ЗІЗТfІЖН'Ї ;стара'Н'НЯ'ВІЛ3СННК·і;В.іМЕІШ·КЗ.ЛЬНі'•УМЄJВИНИІПО ІМьСТЗ!Х дуЖе ПО· 
r:::J·нi. Бу.ва'є, що в о,д'Іtій кімнаті ТИІС'н-еть·ся п·о дві-т·ри р01дини. Тоу,у ба·rато 
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робітників .1ОЇЖ.1Ж·:з;є .10 :міста з: ci.l, .1е :мешк,а.тьні у~ювин11 .1ещо J.'OJщi_. 
Я лроtи.1а бра-та, щоби ·:мені ,розкаІЗ·ЗІВ ІЕІсе. uікз;ве від 1939 р. •тяж·ке 

бу.то життя, ка3ав брат, зз: по.ть::ької оку'Пції, гі.рке воно бу.то за ні~Іе
цької окупа·ції, а.1е за :московсько-·бо.тьшевицької окупації, то таке· ж11т· 
тя, що н; жити, ні в:миратІІ. Я!< ті.тьки зz-йня.ти бо.тьшеІВпки Га.тнчнну 
другий р•аз, то поча.шся си.тьні арешту•вання. О.1них ;]решт:ува.тн за те, 
Що бу . .ш свідо:мюш са:мост:йнпкг~ш. других за те, що зай:ма.:ш ві.lпов:
да.тьні :м:сця в різних націона.lЬН!ІХ, па.,:тиЧ(-JИХ та еко:-Jо:мічно-:го::по -тІ'Jп
-сь·ких установах, а іtнших знова .за те, що, .:мов.:~я.в, співпрацю-ва.ш з Нім
цями, що с~l:УїЮІ.1Н прн Українські·й ,'І.н~!:зі-ї, що на.1ежа.1и д-о УП~t\. Bcjx 
арешто·в,~ІНих суди.1и (-fa до·вгі роки з.:.-с.1ання, а деяких за-суджува.1и HiJ 
nо,вішення д.тя постраху. По вС:х наших ~1істах і мі·сточках, а н·авіть і се
.тах, еішано .'Іюдей при.1ю-дно ; труrш внс.іли нер!аз по кі.1ька дні·в. Дове
дений нар-од до розпуки. йшов у .тіс j, збі.тьшув·ав РЯ.lИ УЛА. На мос
.ІЮВ·сько-·большевнцький теро.р УПА ві.1nовіда.1а терором. Спочатку Y~l:\ 
так си.lЬ{{О дошку.1я.1'а всякІІ:\1 актнвістз;~1 і партійним, що вони довг{> 
не показува.аи·ся без охорони на се.та. Вона наІВіть ро·би.1:а' на.n12ди на 

tv..icтa і тюр:ми, ІІа зв•і.1ь:н.юва .• 1а ·арешто.вгних. Та -с-коро· о.купанї 
всю си.1у лове[:\-:Іу·в на .тіквідацію УПА. Вис.1ано на се.1а, де хоро-НІr.тнсr, 
ві.з.ді.ш чи часшин .Y1ГlL-\, си.1ьні к::.рні загони і вони ро-би.1и "прочісув·ання 
хат", а поті·м обступи·вши се.10, запа.1юrа·а~1и й-ого. Так спа.1ено сотюr сі.і 
і вимордG.вано в них сотки ш::яч .1юдей. По "проІчес:zІНr;-:Іі хат" у.ря;r. був 
прол:J.тосив а·~нестію д.1я тих, що втек.ти д-о .1ісів. А.те ~а.1о хто внйшоп 
З .1ісу і ПОК'ЗЯВСЯ, бо бу.1И ве.1ИКЇ r.Ш~ОГИ. Треба бу.10 ще ВИЯВІІТИ СВОЇХ 
знайом•их, товаришів і рідних. По nевному ча·сі- nоча.ш 6о.1ьшевнцькі 
-в:J:tсська. "чесати .1іси". УПА пересуну.1ася в 'К'ар.пати. В тому майіке 
само-.му часі почав·ся натиск -в двох н·апрwмах: в ре,тkій.но·му і екоf-!о:м:ч
ному. В релігійно·м.у йшоrJ НІатиск на священик:в. Тоді арештов:а-но багато 
треко-като.1и·цьких с·вЯІщеникі:в, а багатьох вик.шка.то М·Г·Б на перес.lу
хання і 'СТЗВИ,;10 ІJЛЬТИМаТ, ЩО1б ВОНИ ІВІfбра.'ІИ. .СЗІМЇ: .аІбО -nерехід 'ИЗ: 
n ра в о -с л а в'я або зас:rання на 10---25 рокі·в. Очеви.дно, ті.1ьки незн~ач
на меншість р:шн.1ась на муки, бі.тьшість ріши.11ась перейти на пр а в а
с л а в'я, яке за•зерши.1ося соборО.\І, що його очо.1юва.1и -о. д-р Гаврнї.1 
1Косте.1ьник, о. д-р Михай.1о Ме.lLШІК і о. Антоній Пе.1ь·веuькнй. Собор· 
nі.з.бувся н10 6ере·зня 1946 р. у Льво•ві у nр-и·сутності ~fОСКО·вського 
патрія-рха АлєК'СЕІЯ і силою на-гнан01rо -свяще-нства. 

В екон-ом:ічному напрямі· ішов натиск, щоо се.тяни зак.тада.1и ко.l
то,спи. КІоли -селя.ни ІJІе 'похочува .. 1и, тоді на них нак.1адеІНО воеоrикі по
.Іатки і .примусDІві дастави збіжікя, ~і'яса 1 ярини. За невиконання тої nо
<:тано·ви З'асуджу-в·а:но на 5, а то й 6і.1ьше ро·кі·в ТЮР'М·И. В 1946 році в Ук
раїні випав в~.1икий неврожай. Найбі.тьший нев:рожай був на сх1дніх об
.1астя-х. Тоді з·відта1м с-отн-~ тисяч ко.т•госпникі·в йш.1и пішки та 'іх а 1r~ на 
західн·і об.1асті: терно·пі.;rьськ~-. станис.таІВі"вську і .'Іьвіrвську, щоб наз·бІІр:l
ти колоскі·в. Наші дюди діли.тись чюt :мо.r.'Іи, -але ca:}fi н·е багато ма.1и, бо
й тут був .недорі-д, та й на примусову до-ставу треба б_у.1о щ-ось даш. 
Сотні ти·сяч .1юдей тод·і не внксна.тп постанов уряду, j, вони буди су.J.
жені т:а: юарані тюр~ою. Щойно по таках терористичних днорі!ЧЮІХ нас 
тисках з:rамано всякий о·пір: націона.1ьниА, ре.lігійний і еконо'мічний. В 
·краю за-ведено кол,гос·nи. 

1Мі.1ьйони се"1ян і робітників живуть нужденн-о, бо заро·бітня п.l~тнк 
не ІЕІиста:чає Тм на те, щоб сяк-так убратися j, з'їсти. Безперестанно бра
ку-є взуття, одягу і оайконечнішІІх предметів широкого вж11тку. Мешка
нева тіснота така ве.1ика, що по се.1ах та в :містах у багатьох вІr-
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па.1кю: тиснеться дві родини в о.1н:й кі:\tн·зті. Про 6уд.о·ву новнх в.1зсних 
.:tО:\І:•з нема ~ювн, 6о .1юди не мають грошеІt та все бракsє :-.rатерія.1ів. 
Зате внростають великі буді-в.1і в Москві тз зброеневі фабрики, і в тому 
І(Іайновіша буд.ів.1я - Атомо-ва Е.1ектростан-uія. Все це будупься фон..Іn
~ш насе.1ення, як-е Не..І·ОЇ.:t•ає і по•r::.но вбирається. Ве.1июгми фон.І<ІЮІ на: 
се.1ення удержується ар:мію, яка ва приказ уряду, готова поне,зо.1юватн 
'l:!OIBr тери;rо;ріїu. 

А чому ж, питаюся бра,l'а, .1Ю.1ІІ не виберуть собі своїх .1юдей .10 
.прав.1:инЯІ? Bir-1 на :мене подиІВиВіс.я і гі.р.ко ВІС.М~х·нувс$1. "Ти, сестрО', не зна
·ЄШ, що та·к-е со•вєтсь1шй уряд і не зна•єш, {--Ja чому він опирається. Не 
н·а мз-сах, а на МПБ, війську і на ч.1енах партії rзін стоїть. Насе.1ення 
:nід 'Ча'С ІБибоір.в, -н-е виІбирає, а ·виконує наказ ларт~ї. Ми ІВІfбираємо чу· 
іІШХ иам людей, яких н·а•слала Москва і партія, а.1е яких ми ніко.1и не ви
.!l.а:ш j, їх не знаемо. 

Ста..'ІЇІН ІІРанував дов.го і в:·н по. соб.і- залишив у-ве-сь ло.:rітнчний, ад~Іі
ністраційний і інший .а•парат, який має вже вироблену своерідн~· систе\ІУ 
прав.1іІНня і по•ведінки. Ніхто з народу не .в•ід-важуеться критикувати уря.1. 
Доrв-голіrrня заб-орона ві.1ьного с.1ова, nреси і організ·з:ції в·бІІ.НІ в н·аро.J.і 
всяку відвагу гово-рити щиро, •говорити В· ширшо·му крузі, говорнтн 
щось nу-блі•чно. Є кляса nан-уючи·х - це партія і 6юрокрtатія, 1 є к.1яса 
:пра'ЦЮЮЧИХ- це СеJDЯНИ.- ·КІО.ТГО'СПНИІКИ і ороІбіТНИКИu .. Ще ~01\ГО' ~ІН рОВ· 
~ювляли, а nотім я ліи.nда .осля,дЗJТи місто. Ста.р;е- місто ІВИJlJІЯда-є як до вій·ни. 
Станисла·в•ів був в-же до війни промис.1о·вим містом. Цікаве, що СтанІІ
сла·віІв має "\Медwчюrй Інстит.утu, а ІВ цьому ро·ц.і- від~рито такий іІі-ститут 
rакож в Тернопо.1і. 

Я не могл.а' .1ишити братові щонебу.1ь з привезених з По.1ь.щі речей, 
хоч як дуже тре·ба б-уло б це зро·битн, а.1е я зна.1а, що у сестр11 і свояків 
на се.1і най-бі-льша нуж.з:а, і тому я за,держа,ла все для неї. На ,1ругий день 
:-.ш nолращали·сь, і я ~ід'їхала до сестри, що мешкна н·а -ее.1:. 

У РІДНОМУ СЕЛІ 

До мойого рідного се.1а дістатися не трудно. з; за.1ізннчної стац:ї 
треба nерейти H<l' -стацію автобусову, а звідтам "брезентоrвнм автобусо\t" 
до села. Вже сонце nовернуло з·по.1удня, як я дійш.1а до ав·тобусово'1 
сmціі. АІВто6ус вже -був nовний і я ледви втиснулася. Не багато є такнх, 
що сидять, 6і.1ьшіость мусить стояти ціJІУ доро•rу. Ще докн 2~тобус 
їхав аафальто-вою доро·rою, то ш-е можна 6у~10 витри·.'<~ЗТІІ, а.1е як він 
nо-вернув оо бічну дорогу з.і страшними ям~а·ми, то вже не бу.lЗ: їз.1а, а 
'Каторга. Автоб-усом .кидало на в-сі- ооки-, і я оо так-~й 'І'з.ді диrв.ува.1ася, що 
неі МИ ще ЯКОСЬ ПООИХОДИЛІІ З автобусу і НіХТО rне В·дУСИ·ВСЯ. 

Як тідьки и внсі.1а з автобусу, окружн.1о \tене бз:гато знай·ОЮІХ та 
стали мене вітати. Всі раді і веселі, що ·по сті.1ьки літах :о.tене бачать. 
Перекин·у:вшwсь з ·К'ОЖ·ним ІКількома <:JІОJВами, зах-оджу до -сес-три. Хати.на 
ста·р-ень.ка, nо.хилен..з, да-вно t~e ремо-нrова'На. Колись були дві кімнати 
через сіни, а тепер живуть ті.'Іьки в одні-й, а• дру•га - призначена на х.1:е 
д.1я ко.рови і кількох курок. По.д'в-іря майже немІЗ. Нема також са.1у, ані 
ніякої деревиttи. В хаті е од·НО ліжк-о, о.дин "бам6етель", сті.1 і з.вича•йна 
.1авка. На сті:нах висить к-ільк.а обра•зі-в святих, nортрет Шевченка і го· 
:юс·ник радіо·то.чки. Іllрити~ше.но оолоаниа< і •nосадже'Но мене за CTOwlO'M 
1-r.a бам6етлі, а побvч мене сіла сестра, .і-нші сіли І[іа лаві. Кажуть мені, 
що дуже добре ІВи-глЯІдаю, дИ·В-Jютьс-я, що та;к добре українською мовою 
розмов.1яю. На сто.1і з'явИІВося са·мо·гон, х.1і6 і якесь варене ~~·ясо. Про· 
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СЯП• ВНПІНИ самогону і ·ВИООЧЗЮТЬСЯ, ЩО не С11а.В.1ЯТЬ ГОрі.lКИ, бо .lОРОГЗ, 
а самогон гонять :маttж·е \' .кожній хат: (з ко.1госrк-fих буряк~в), і йсго 
~южона .1егко дkтати, 6о дёшевиR. Ну, тrа й, хто.сь з турту докида-є с.1ово, 
"самогон кріпший і здоровший u. Внпиваемо, заку{:у-емо, а при тім, не· 
~га.вгючи розмов....1АЕ·МО. А роз.мо•в.lRТН е про що. Зразу розюазують про 
-ро,доин·ні •спра·ви, .поо~м п·ро -пережИІвг.ttн.я ·П!д.ча-с оку.пащї, п.ро ревізії, про 
арешти, а вкі·н-ці пере.ходять m кожоспне життя. Всі говорять щиро і без 
ніякого страху, бо в·же во-ни в.сьсто мzють досить. Ко.lГО·СП - це нов:тня 
панщина. КО.l·го.сп.иики виро·б.1я-ють рік річно багато тру.1одні:в, а.1е по 
розраху.нку за ці трудодtІі одержують ло .к:·лька.десять кі.lогрz:м:•в зерна 
: кі.1ькадесять карбсеанців. Жиють внк.1ючно з пр11са.дибних городів, де 
са'дЯ!ТЬ l~)\.lb6)1 (КЗІрУОІП.lЮ) і ІЯ.РИІfУ~ а rt"ЗКОЖІІЗ. ·крадіЖЮК !КО.'t[1()С:ШЮГОМЗЙІН.З. 
Найтижча: д.o.lfi ж.інки1КОJІІГоопн·и.ці. Чо.,о.віки, працюючи чи то при·ІКОН!ЯХ, чи 
де інде, м·ають хви.1ш-1и праці, а.1е й мають ::х~ви.лини ві-ддиху. Ко.тгоспнИ'Ці, 
що їм на.к.1·z;..1ено норми оброб.1ення одного гектара буряків, пі-в гектара 
кукурудзи, пі.в. гектара буль·би - гарують через ці.1е .1іто в no.ti, не 
•ЕІшростовуючи спи.ни. А крім того жінка мусить у хаті держати якусь 
г·:rієну, мусить чо·.1ов:кові і дітям готсшпи їсти, прати, тощо. 

Майже кожю1й кол-госпник ж:'є корову, або Jl'Bi козі, а.1е п-аші .1.1я 
карав завжди ·бракує. Uьo·ro року якось з пашею особ.1иво бу.1о тяжко. 
Худоба .1едви три.мал.ася н-а ногах, а в кошоспі, то на'в:іть кі.1ька корсв· 
згин-у.1о з го.1о·ду. За брако·м .1іпшої паші, се.1яне корм.1ять худобу со
:юмою, а що соJІоми рідко котІ е лодосп:тком, то се.:~яне, в крайно~tу 
~шпадку, му;сять кра-сти сО.lО·му з кол•госпних сти·рт, які колгоспна а.1мі· 
ністрг..uія навмнс~;.-Іе каже стаВІпи дz·.1еко за се.1ам, щоб утруднити роз
кра.1ання. 

Дуже тяж·ко з оп.а.:~ом. Стра,ву варять нг• нафтових машннк2.х, а.1е ~а 
огрівання кі~tнат у зимі t:-Ie можна н·іде ді•стати дерева, ані вугі.:rля. Ще як 
.CfJ,lЗ :Є '6л·НІЗЬ~Оt3:2·J1tЗ.Н·ИJЧНИІХ. •СТ2ІЩіЙ, :t'O деХ'ГО М·ОІЖІе~,а,'",КЗ..lИ'М" {хабар) ІД;Ї't 
стати деко.1и в.у.гі.l:JІя, а інші 1Се...1а через ·з·ИІ:мtу Ібув'ають !без опалу. Зразу на 
опа~1 ;внр~1б)1ЮТЬ дере•ва, ·Н2'В1ть ·овоч.ев;, а :да.лJ· розІбира·н·о ·сrrодо.'ІИ і і;нші бу
дЕ~іЮІ, а те·пер нг.вчи.1ись .1юди пг..1ити коро-в'ячим гноем. Ро·бJ1ять з 
1·ною зм:шаного з·і со.1омою цеrо.1КІІ, засушують і пот:м тим опа.1юють 

хати. 

У·брг,ння се.1ян -бідн·е. Взуття переважно гу•м·ове, а бувають в.ипадь:и, 
що ходять .в .1а!Лтях з·і со.1ОУІИ. Шкіряні черевики чи ІІО·боти, це рідкість 
і ,lЮКС}С. 

Як бу.1а пошири.1а.ся чутка, що ко:JІгос.пи бу.,1уть з.1іквідовані, а по· 
стануть рад-rоопи, то есі ко.1госпники дуже тішились, бо :.Ішття в ре;_-:::· 
rocnz.•x, кажуть, .1е-гше. В f!И•Х, кажуть, е ста.1а мі-сячна л.1атня, а.1е nзрт:я 
не така наївна, щоб платити за пр-z·uю тоді, ко.1и :\fожна її мати за п~в
д:.рмо. 

Не звLІжаючи на тяжкі еконс:м:·чні відносини, прир:ст на·се.lеУ.ІНЯ, як
що не но•р:мальний, то ное дуже да.1еки.й аід '<1Орма ... 1ьного. Мо.1оді .1юди 
женяться. х.1о.пці і дівч-ата дружгться, а.1е . м.ало хто провадиться нема· 
ра.1ьно. Дружаться переважно місце.ві з :мі-сцевими. Ко.1и хто 0..1ружиться 
з приїз•ним, то від нього сторонять. Ще коли пооеруть~я Україttці, то н·і
чого, aJ1e ко.1и буде Моска.1ь чи Москсекz, то не ті.1ь-ки сторонять в:д 
таких людей, a.l·e їх уважають за ворога. Н.:щ:она .. 1ьна со.1ідарність у то· 
.му в;дношенні вею·Іка. 

:На ЗІГЗ.lКУ про Y\f]A Всі ЯКОСЬ ·nepeKИti)' .. lHCb ПОГ,lЯДОМ, З· О.lИіі мах
Н.УВ·ШІІ рукою, ле.з.вн чутно ·про·мовнв: "За·б2.·rато згнну.10 :О.ІО.lО..1ИХ .поп
ців і дівчат, заба·гат·о через УІП:А потерпі.'Іо, тг• й ба·гато ще до сьогодні 
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караються по зас.1аннях. Ті, що за.1ишн.1ися пшвюІИ, думс:ють, що в:зпо· 
відальні керівники нашото народу не пою:•нні бу.1и до того .з.опустнти, 
щоб бу.1о та;ке ве.1ике зипщення націона.lьно~свідо·мого е.1емнtту". 

Питаю, чи є якесь ку.1ьтурно-освітн·е життя. Кажуть, що ·е. Є к.1юб, 
є орхестра, в·ід·буваються спі·ви j танці, а.1е це все п!з прово.зом партій· 
них акпrвістіІВ, АК'і використовують орхе·стру і хор д:rя підне·сеflня всяких 
єо.вЕтських ім1пре·з. ЧаІС·до~часу в клю6і відбувається я·кась аматорська 
виСТ'аІвка, але а;рають т.tль.ки Ш11У·КИ, ззrm~рд-м:е'Ні п·арті<Єю. 

lY .rюжного ІЗ іМОtЇХ опівро6ітникіJВ 6а•чу на очах сльози. Видн·о, що 
іх с.1ова ІВиходи.lи з 6о.1ем і їм здав<tдо.ся, шо на душі става.1о .1егко. 
Хтось опові•в жарт про те, хто в "радянськім союзі" най6і.1ьше їсть: 
корова, кінь, чи свІшя? Ні, кожосаник, оо він з'їсть за ·один день sce те, 
а.цо заробить за ці.1ий р:к! 

По кі.1ькох ше весе.1и:х жартах хтось зz"Тягну;s пісню, а.1е не совет· 
ську, а стару, якої кожний тон і кожне c.lQIBO гої.1н збо.1і.1і серця. Бу.1о 
~же пі·зно .і треба бу.1·0 відпочивати. Го·сті розійш.1ись. Мені посте.:~ено' з 
6ам•бетлі, а родина се·стри локлалась, дехто ІНа .1іж·ку, а дехто на по,lу. 
Всі ЧОІГОІСttІЗразу :nOornyл:и., а w, хоч і з д01ро·ги, втом.:rена, за-с.нути доов!Го не 
могла. Чи то ІЗ неп.ривички с·nати .в ІбамІбет.1і, ·чи '3 ІНадміJJУ НО'вих .вражінь, не 
знаю, ІНе бра.в·ся :\іене сон та й тільки. Вже на дворі сі-рі.1о, а я ще й ока 

'Не В.З*\11УРИ•1З. На 5 Х·ВИЛИН до 4-ої ІЯ оП<Q'Ч,ула )" гол·оашку, чи, я·к всі 
ІВ селі ІГСІІво.ри..,1и в '",ко.1.хоз'Нику", а з..а цюн:иrнзл з·ІКИІЕІва 1 mмн УРСР, а 
·потім о год. 4-ій (6 година з,а, .московським часо}1) гимн ООСР. Чека.1а 
я .ще, шо бу.д-е ціка-вого го:воритн М·осква, а.1е по гимн і в "ко.паzннку" 
віJ;і'З:вавсR го.1ос: "Тут :говорить голова ко.1гос·пу! Всі колгоспники мають 
зараз СНІВИТИСЯ ДО праці", ПрИ Tl:\1 ВНК.lИКаВ КОЖНОГО КО.lГОСПННКа і BJI· 

;зна1чував йому, де і що ма·є ро,бити. Аж тепер я зро:зу:\і.:.:lа, чо:\іу то 

'Се.lЯНИ нази:вали ГО.lОСНІІК "ко.lХ·ОЗНИ'КО·М", бо З НЬОГО .1унае ГО.10С Ті.1ь· 
ІШ голови ко.1госпу. Or, тедііК·2, под_ума.1а я. Не треба .nисати .1истів, по· 
•СИ.1ати піс.1анців - визавані накази в О..1Н\" мить доходять д·О кожн·ого. 
Дочка сестри, почувши .го.1ос з "ко.позю1к-а ", зарс:•з таки під:-tя"1гся з по
пе.ті і поча.1а скоро збиратися до праці. Разо~1 з нею встав і її мо.lо.Інй 
син. На• мою зауІВагу, шо може хоч сього·зні·, з наго.зи мойого nрнїз..1у 
воІНи не nідуть до праці, вони від.пові.'rн, що опускати праці не можна, 
бо ІМОЖуть в.ід~бр.ати 'ГО·РО 1.l, а тоді не tбy.lo б з 'Чого жити. Зі6радися і, 
не снідавши, nіш.1и на но.в·ітню панщи-ну. Сестра, яка ма'є вже 60 років, 
до прац,і :Не ходить. Питаю, 'ЧИ .ма-е пеІН~ію, ІКаже, що ні. Для: ІКО.ЛГООП· 
t-~иків держава не .п.1атить пенсії, їм мають л.1иити ко.1•госпи, а що ко.1· 
госпи бідні, то ко.1гос.пники на ласці і утриманн.і дітей. Хоч робити не 
бу.10 що, а.1е сестра ІВста.lа, "з призвичаєння, каза.1а, я вс·е так встаю". 

іНА,СТРОІ СЕЛЯН 

На другий день прийшов до мене старий знайомий се.1яtшн. Він був 
одr-rн із свідомих і активних се.1ян. Прийшов, привітався, перекину.1нсь 
ми сло·вами, як здо.ров'я та як життя, .а' далі nрисі•.lИ на лри'зьбі та й по
•чали балачку. Питаю його, хт·о в се.-1і гол01вою сі.lЬРЗ.'І:И, хто rодовою 
ко;угоспу, мо·же такі .1ю..1н, що я їх знаю. Де TZ1M можу знати, як то 
.1юди прислані, каже sJІН. Як то прис.1ані? - питаю. Та ж г:дно з k:Он
<:титуціею голів сільра..1 і других самоуопра•вних установ вибирають 
w1юди на ззталь'Них з'борах. "Так пишеть·ся, але .на ,п,ра:ктиці, каже мій 
.зна·й:оми~, :roл·os JCТattoв н.аз:начує "райком". (раіtонни.й J<Оміrет партії). 
На за.пові.джені з·бори, прн'І1зджае секретар рай·кому чи інший. активіст і 



50 ВІЛЬНА УКРАІНА 

n·ри.возить зі .собою зо·восі-~ :нікому .незнану .1юд.ину. По ві·дкритті збо.рів. 
з;;бира€ c.lOI'JO актнві·ст і гова·рить довгу пром·ову, про те, як то партія 
; уряд дбають про ко.тгоспників, гов-орить про воро6в ра;t.ян.сь!КОЇ в.1а· 
.1.И, а .поті"М ІПереtходить ІНа тему оборони ·кордоні:в і .ВИ'ЧИСЛЯ'€, який то 
~огутній Совєтський Союз, і чого він прагне. Па так:м по.1ітичн.і.м вступі 
·починає говорити про кошасп і про .Іоте:перішнього го~1ову. Все, що 
робило·ся .]От·епер, бу.то погане. Ко.1госп прс:!.Jю•з?.в погано і дотеnер:ІІІ. 
ній го:юва також бу.в пога.ний, бо не В·~ів до{)ре ко.1то:сnо~ керувати. 
Він не .виrправдаtв д•ов:,р'я !КОJІІГоаnни-ків, tщо й-ого ви:бра~ти. В нас.л.і:док того 
ко.тrос.пннки мусять вибраrrн нс~аого го.тову. Він з.і сва;го боку про·понує 
як кандид.ата, такого то, а такого, 6о в·ін о.дин із тридuяппnсячників, що 
ПОКЇ•НЧИ.'ІИ КурСИ ГО.ТЇ'В, і в:ff .]О'ПРОВЗ.]ИТЬ КО•lГО<:П ДО КВіТ}1ЧО,ГО СТаНу. 
Активіст .да.ті зz:питує зі·браних ко.тгоспникі·в, чи є хто проти поставленої 
ним кандидатури. Очевнз.но ніхто не противиться і нсІЗи·й го.то·ва є нн· 
браний о.дtюrолосно. Ще кі.тька .1іт то~у. були вИ!nадки, що знаходилися 
відважні і проти;вн:ш·ся т.:жому способо•ві ви-борів, а.те вони ско:ро за· 
мов.ка.ш. Ух ,кли·кzrно до МІіБ (це .давні rm і НJ<ІВіД), з:Ві.ІІJКИ .Д~ХІІ'О з них 
і 3'0'Всrм ;уже не nО!Вертавс.я·:!tодому. Від тоді таких ;оіІJІВ'а·жн.их білЬ'Wе вже 
.не 6уло. Tenep :н~я.ких спропm]в не.ма і кожний а1.ривезе.ний !П.Зрті-ею кан
ди.дат є :вsіІбра·ний. 01дно:rоло•сно. 

Теперішні·й rо.1С'Ва колгос"Пу : rо.1ова с:.1ь·ради - це партійці зі схі.1· 
них ообластей У:РІОР. Обидва говорять nо·-у.країнськи. Новови-браний цьо• 
го року голова колгосnу гостро 6ереть,ся д.о людей. Вима,га·є ІІепоси.1ьної 
~раці, і всіх, що крадуть ко.тгос:пне .майно гостро "штрафу€" са~. або 
FІ.ідда€ до суду. Люди нарікг:ють і жалують за стари~ .го~то·ВО•Ю. Є деякі й 
такі, що надіють·ся при енер·rічні·м і добрім rос:по.J.арен:ні nокращання 
житТя колгоспюrк;rз, а.1е ·Е з~юва й тz:кі, що кажvть: "Бу..1о вже багато
РЇіЗНИХ rол.і.в, а ·в ·КОЛіГосnі як бу"ла 6іда, та·к і є". Єдиний тіль.ки випадок 
обув у 1954 р,, КО.lИ був. ,lООрІіЙ урожай, ЩО ВИ.П.181ЧеНО КО.1ГОСПНІ1І<Ю1 ПО 

3 кілограми за один тру.доде:нь, а у всіх :нших роках вип.1ачувано по 
ІJІЇВТОра оДО ДВОХ кі"лоrрЗ'МtlВ ". 

Зrоо·орн.шся я зі своїм з·найо~им також і про. шко.1у. Є в се.ті .:~е
сятирічкз, а.1е .потіхи з неї fte багато. Лесятирічку к:н,чз€ багато ді·тей, а.1е 
дуже ~ало їх попа.1г·є до внщнх шк:.1, бо не мають грошей на' навча·ння, 
:збо tReмa ,1.1я НІfХ ~1ісця, бо к<!·нзи.Іат;в вищих шк;., .1ужс бггzrто. До вн· 
щих шкі.т поладають передовс:\t діпr всяких со·в:тських .lО·стойників. а 
.].1я дітей ко.:Jrоспник)в \rі:щя бракує. Тому д•ехто к:~ч:;іє якісь курси тех· 
нічн·і, фе.тьчерські чн зоотехн:,чн.і і діостає десь ;r,a:teoкo пра.цю за 500--600 
ка:рбов.анців у ~ісяць. Та бі.1ьшість таки 32'.'1JоfШЗ'€ТЬСЯ в ко.1госпі. Моло.1ь 
ЧИ'Та€ }fало, 6о в 6:ібл·іоте•uь ,добрих і цікдвнх к·нижо·к не~а. а ко~уні·стичІНа• 
.1:терату·ра н.ікото не цік.а.вить. 

Неза.видНЗІ доля учите.1ів. Вони ае ті.1ьки :\іусять 6а1гато працювати 
С ШК(}JІЇ, ХО.ДИТИ ІіЗ на•Й'рЇЗІІО!раДНЇШЇ ЗООJ)И, але ІЩе Й ПіЗ НИІХ .НЗІКЛЗДеНС> 
обоІt.'>ЯЗок "осв.ідом.ляти колrосrтни·кі.в по...1іти·ч·но і соutяльно". З то· 
І'О приводу нав•ть постаs дотеп: Як ка:ров.и в коогос11і не дають молока, 
Вl[Н·ен _учитель, 6о не зухіов їх оснідомити політНІчttо А соціяла,.но. 

- Я -с.1ухала ОіПОВ'і"Даюu jнаАо.м·ото з вели.кою ув.а.гою, але треба 6у.то 
роз.мову nерервати, бо кли.ка1ла сестра ·на снід.акня. Воно було схро:жtе: 
Я·ешня, хлі.б і чай. Сам·а се·стра поживила•сь я,коюсь юшкою і хлібом. Го
ІВорила я зі сестрою ще rnpo .дещо, .а sкi.ttцi nочала 3 нею радитися. я-.к по
діл·иtrи між ню і ідзJtьш;у родИ'R)' те ·все, що ІЯ' Dj:)И.вез.ла. Я бачила. що у 
·uei Jtyaкe ОЧ'і с:t~іти.Іfися на ІВИ'д того :в<:ьоrо, з: ле. вона б-у ла оправе:zптва 
та ралила .д.і~wrи 'Відпові•д'НО 1до т01rо, хто А ·чоІГо ІПотрІО у€ .. Опові"да.лз ме.ні 
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сестра, що дехто д:ста€ п.а:ку,нки з Америки- :від pi:дHliJX 'ЧН ІПршпе.lіD -
і це є uе.1ика 'ПО':'.t:ч д.1я 'роди.н .в їх .нужді•. 

По •снідаt;.rні я трохи задрі.мзла. Вже ,бІ}·.1о сполу)1-ня, як я :в.стааа, і 
ІПЇШ .. lа (),Г.lЯДЗІТИ се.10. ВО'Н() Д.}"'Же З:\fіНІJJ10'СЯ, оQбд,ер.lОІСЯ~ ЯК і ВСі КОЛІГОСП
ІІ'іИКН. Ко.1и.сь ІКажне .подвір'я ·бywlO ве-lике, стояло кUль:ка господарських 
rбу.дин~ків, сад, ба·гато .де.ревИ'Н.и, а телер :дерев ма.йже· .нема, ІПОд'Вір'sr .нема, 
не·ма й Jбt}1.динків, а позалишались хати, ,? то .пооІбдира=ні, а "1ея•кі rro. леД;ви; 
стоять. Нови~ 6удию<.іов ІНе. багато. На ву .• пщях таблИІЧ·КИ з лозунгами ~ 
nересторо~·аІми. Тут і .там tвясять портрети "вождів". На :К-ожоспн~м дво-

рі зшд1-ю декі.1ька авто-машин, ДІві поrnсуІІі, а дві· і1здять. ОдІНою 1зд.ить. 
гr. .. 1о.ва кожо.сп)', а дрtуиа с.чжить до. .вож~н.нЯІ .тягарів. По .:х:ворі ХОfдить 
Ібаrато ~.1юде·й., і вн.:r.но, що працюють. ІПо -подвір'іі блукаеться худа х~удо
Іба, ;та .кіль.ка :rta.p .коней. Все ue дуже нагадує tколишні'ft фільваро·к nоль
сь.кого Ш.1ЯХТИІJа. 

По середині се.1а стоїть неркна. Ко.1І1сь вона бу.lз· крнr:.1 6.1яхою. а 
тепер покрита со.1омою. З паркану нема й c.lL.ly. Не ,.t.а.1еко церкви, в ес· 
.1янсь.кій хаті, живе священи.к. У нt.o·t·o ж·:нка і троє .J.:тef:t. В роз:\tов: uін 
:\ІОВЧа.lИІЗИЙ і ЯКИЙСЬ за.lЯКа'ЮІЙ. 

1Десяти·р.ічк.а :'.fіститься в старих шкі.:tмшх бу.J.ІІНках. Ч11стота на по;(
~і·р'ї j на коридорі досить ІМОж.лwва. Як переходж.у по;д.вір.''fІм, Я·Краз є 
,lЗ:віНОК, і- ІЗ оК:І'Я.С ВІІІСИІПЗ..1ЗСЬ діт.вора. На ІJОД•віор'ІJІ ВИ-ХОДЯТЬ d }'ЧJГrе,1і. 

К1юб міститься в ко,1ншній ·чита.lhНі Просв:ти~. Видно у ньо\ІУ 
яки·kь рух. Це, як довідуюся, з рай·О!НІУ !П.риї-ха.в кі'ноопе.рато.р і вечером 
бу.lе показу,ва.тн карти-ну. 

Заходжу .10 "Сі.1ьмату", себто .J.O крамннці, що м·іститься в ко.нtшн:й 
кооперати-ві. Лю.lей бачу :\І.З.lО. Дехто купує папіроси, діш зшІІТКІІ, от 
і все. То,варі·в деJЩо .є: ·€ убрzt-:~ня, ·є матер:я.lи, є б:жутерія, парфю:\Іерія 1:1. 

ГОДИННИКИ (Bi.l 344-850, а ТО Й 1300), а.1е НіХТО З КО.lГОС;ІНІІК;•В ТОГО 
всьо.го не К.У'П)ї€, бо не~.а грошей. Є т:ут і повно вся.кої по.lіТІІчної .lіте
ратури, a.:te Гі та·кож ніхто не купує. Кого я не стріча.1а і з кпм не гово
ри.1з·, скрізь я чуда нарікання ка н:ужду і нед.остаток. Всі о:рять і спо
діваються якоїсь з1rінн. 

В ·РААОНІ 

Ло ·кідькох .:r.нях мойого пере'бува.ння треба -бу.1о мені зго.1оснпІся 
н районов·ій ~·і.1іцїі. Д.істатис·я до райсну не та.к то легко. Автобуси .не .хо
дять ·і тре-ба йти ІПішкн. Т.а я я·ко<:ь упро.сн.1ася до •колгоспної авто~аwІІНи, 
що якра·з в той. день ї·ха.1а ІВ •район з я·ки:м-и-сь справа·~ІІ. Ще як їхали ми 
польовою '.lоро·гою, то мо.жна 6у~1о витримати, вле як ·виїха.1и -на битий 
ш.1я-х, то ~аши.ною так .кида.'Jо на &сі. ,боки, що в мен.і 1вся утроба. nере-

вертала·с.я, та ще й rуд.з.а ·на годов-і fta6и.1a. ІРаЯон· - це ·звичайне се.1о 
з критИ'Ми соломою Ібу•дин-камиr а rJ'ЇJІЬІКИ де-fІе-Іде ~ид·но бІуІд:.ин.ки nід бля· 
хо.ю.ІВ.н-wх .м.істw.rьсяІР.айком t(районавиА.'ІJартійнИАІКам'ітеr), РаftІвКІЮиком 
'·РеfЙОн.овий ішконавчий кам-ітет), іІізроАниА Суд, ІJУ:ро:курОф, мtБ, :м1ліці'R, 
бсжк, ·юридична консультація. Я зІ·оло.силася на ·Міліоції. Іflрайня.1и мене 
чемно. По по.l.аІІ'оджениі фо.р.малЬІІостей нi·qouo -мене ное .питали. Я. ви· 
~ішовши з-відта-м, :n)шла ·.11<> '"1акусочної", щоб щось з'їсти. Лю.:tеА тут 6а· 
1·ато, п'ють. Вибирати тут нема з чого. € •г-орі.JІ.kа, осє.1е;t:ці, ков-ба<:з: і х~1·:б. 
Заспокоюю го.1од і ~в.иход.жу. Випадков-о на д.оро3і -сtріну.1а ·я з~-tа:Аомаго 
священика. Він ие д)"Ж'Є' 6уа радий .тіею 3·)-стріІччю, але дещо П·ОО"ОВО-
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.rи.ти. іВін тепер rправос.швннй. Перейшов rпід :примусом rпіс.тя того, як 
?рештовано всіх ·єпискоrпів ·і мнтроrпо.ппа ЙОСИіфа tС.lііПого .і з.асу.:.r.жено 
на довгі роки зас.lан'НR. 

Якогось ·ку.1ьтурно-освітньо:го та товариського життя rв районі нема. 
На. ІВі.:t·повіза.lьюrх rпоса:дах також ніко-го нема з місцевих. Тут і 'І'ЗМ 
якийісь rбумзльтер, кі~1ька rучте.:~ів, і 'І'О все. Огля.н·ула -и ще 
·се.то, яке ·зо:всі·м своїм .виг.1я.дом подібне мойо:го ·рідного се.та та лрийш.та 
ttз: умов.тений час і м·ісце, rщоб rтювернупrся .:r:o сестри. ІПобу·В·З.lа я і в .:r:е
якнх поб.1нзьких се.1ах, .:r:e я маю З>Найо~rнх. ІВСЮlИ те ca~re: б;lа і нужlз. 

3 того, що я ·споперіта.1а по се.1ах, бzrчу, що життєвий рівень те'Леріш· 
нього .се.та баrгато ннжrqнй, ніж ·буrв перед .в.ійною. За-га.тьно т<1к Е, wo 
-ко.тгоспюrк .м2'є ті.тьки хату, а ко·.то хаш х.тівець на корову ttбo свннку. 
Ко.тниmі rоспо.І.а'рські будники :порозбнрані або на опа.т, або на 6у.1ову 
нової хатн, або на ремонт старої. Ce.lRIOІ ·живуть не з 'В·ннагоро.Іи за 
трудО.]Ні, a.le З ТО'рОД~В '(0.25 та), де СаlЯТЬ КЗ'РТО'ПJlЮ, ·ГО])О.l·О'ВИНу, ТОІЩО. 
Переважно мають одну ·КО·рову, rщо !.!І.ЗЕ лише 'Па'РУ літр-і~в ~юлока на деtІЬ 
(через не.1остачу .10брої 'Паші), 'ГО.Іують яку-сь ·СІDІІнку, якої частину 
зуживають д.тя себе, а решту про.1ають, rщоби роцо·бутн rгроші. Про· 

дгють також яйuR rвi.:r: ·ку'рей- ·і так дають собі раду. Якщо 'й.1е про тр~·
.JО1Ні, то ко...тгос.пни.к зв11чайно діста:е ·За них дуже малу винагоро.1у а-бо 
жаJ..-ІУ, а.те -якбн ·на·в·іть діст2·В те ·Все, ІЩО йому ,на.тежитьсR, то це бу_то б 
1-f::.йвн;ще 6 ·сотнарі'в 'збіжжя ( ко.нкь двірський ·форна.ть .Ііставав 12 
сотнар:rв!). 

rЯ мусі.та: від'їхати .10 ·Сестри rв Тернопо.ті. ІПрово .. щ,ш ·мене :мої р:.Іні, 
які в той ч:Jс не rп·рац,юва.ти в ко.тго·спі, ·з п.тачем аж .10 -брезентовсго ~n
тобусу і з:і {:.тьозамн в очах ·проси.ти :мене не за6ув::ти -про ннх. 

!ТЕРНОПІЛЬ - ri\P,ACA ПОДU1ЛЯ 

]о Терно·по.тя я :прнїха.та ~ве,чером. Зайш.та до сестрн і застг.тз 11 1 11 

чn.1о·віка 13до~rа. Мн :повечеря.пr і ·поча.тн rо:ворнтИ. •Розк::зують, як багато 
вони 'пережн.ш в часі бомба·р.:r:у·в·ання Терно·по.тя і піс.тя того. По прихо..1і 
зі сходу нової т~.пер:шньої .в.тади через ·кі.тька років тривав -страшний 
терор. Лю .. ш не ·мо·пи спок:V.~іО с.п<пн і не ·працювали, ·бо ,ніхто не знав, 
ко.ш коrго DІІІ3езуть. :К·рім цього дошку.тював· то.тод. Шойно те·пер дещо 
тюкра'Шг~то. Обоє - сестр:J. і їі ч.товік - ·ВІfГ,ТR.:І.ають на старців, хоч їм 
lіИЖче 50 ·років. 

·Ми умови.тися, rщо на .сtругий .день сестра ·пока·же мені Т~рнопі .. lь. І 
так на другий ~е.нь ·ВИХОJ.имо ·На ·Місто, і я бачу, rщо це~пр міста в Чі:і·Сі 
останньої rвійни ·буrв зюuщений до rщенту, а ,те·пе·р майже відбу;r,о·ваний. 
За.тізнича стЗ!ція ІВе..тика. Тут, як 1 'У Львові, окремі чека.шні дЛR паса
жирів LZІ,а:r~кої дороси і для nа<:ажирів ndдм.і'ських лоїздів. Ве·стибюль 
чека·.:Іь·ні 1-ої к.тяси широкий і :вел.икий.ІНа пі.нах ве.тикі ·портрети .вождів 
іПартії. ІРесторан також rп·рост,ірний. rСто.ш на·криті бі.тию1 насті.тьниками 
і на кожнім сто.ті кв•і.ти. іУ ,кутку ІПО.І~юм .ct.lя ор.кестрн. Оче·видно, що 
чека..тьня д,ЛІЯ ,роІlЕтннків ,і кол:rоспників скромн.а: ЛZJІ.ки, закуtСочна і !О 
~ее. ІВбнр::,тьні І(к.:тьозетИ) .1.1я ко.1'Госпників rпоза :..1вірцем ~· шо·пі rбез 
дверей ·і зовсім 'примітивні, а для паса~нрі·в 1-ої ·к .. тяси в будинк~r д.вірця. 

Написи на ·стааії, як також у цілому мі·сті ук·раїнські. !Рух 'В-е.1икий. 
Пере.І стаціЕю велика; ллоо.ца, а на ній пов·но <:елян-колтос;пників. 

,Головпа ву.тиuя (ко.1ись !Мі·цкооича, а те•пер Леніна) .поширена. Ло 
обох боках іПОбудова·ні нов.і .й високі rбу.rі:инки, а ІПосе·ре.дині -сквер за
садже.ний деревами. іНа місці да·в·ньоrо rгонлю "Польон·ія" ·стоїть 7е'Пер 
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rие.1ИЮІЙ. 6удннок, в якому ~r:стнться "Ме.1НЧІІІІЙ Інсппут" і \1ешка~п::t 
д.1я професорів. ,1ругнй будннок "•МеJ.ІІ!чного 'Інсппут~·" •є на .1:1внНt 
п .. 1ощі Собіского. Неда.1еко є ·НСІЗопобудований театр, прикрашений ве
:ІИчезнюш ко.1ю~rнами. Jia ·\1ісці ·єзуїтського косте.1<1, будуюТh -ве.lІІЧе3-
·ннй будш-юк. На-против на .ск·вері го.юв·ної 'В')".1Іщі· стоїть !11ОСТ)щенrг 
Хме.1ьницько·го. Х}Іе.1ьницькнй •іе .на ·ко·н:, а ніша. і робить негарне 
:враження. Ста.в ·.:хуже шоширсннй, його л.1аща має 3 кі.1ька ·кв. ·кі.1ометр:в. 
Тая, де rбу .. 1а торговиця і смітннсько, засаджено ·ве .. шкий парк. Вхід до 
.парку є віз. лортику, яко1·о розкішно прнкрашегшй д:.~х :п:.ті1нраю_п. вс

.1икі ко.1ю~rнн. По обох :бо.ка·х а.1еї у~:щені портрепІ ч.1ш\J ПJ.1:т6юр:1. 
Рядом rо.1овної а.1еї тягнуться а.1еї бічні. Прп НІІХ в11сять портретн nо
етів і ·письменник:в, укр:йнсь~ІІХ і москавськнх. <l.le JIOJ}f:po:~.r :\1:1.1:. R 
парку є .1ітній театр, кінотеатр, реставрація і к:.1ька u:Іьт;:н. І ]арк в11:·.1я· 
да·є чисто. 

На пери.фер:ях Тернопо.1я за~1е.1бання. .'tо:\ІІІ обідр<lні, в~·.11!Іlі 
брудні і 3 вибоя~ш. авто:м тя,n:ко :лроїхатrІ. LV\еwканІ. д.1я насе.lеН•ія .1У· 
же ма.1о. Люди :мешкзють в о.1ній-двох кімнатах. З•ЗІІчайно на леоо
містих меш~ають мkцев-1, а ІП.рнїз.'Ні - ,активі·сти ~ешкають .у це~прі міста. 

ІВ ·~.істі· ІВідкрша т.і.l·Ь•КІІ одна церква. Виr.1·ядае .:хуже бідно. На бо: 
rос.l}їt<ення ·ходять ті.1ьки ·місцеві. За церквою Е а·втобусова стаuія .... ~в
тобуси ·Відходять ~- есіх на:nрямах. :До ~іст - автобуси ошюені, а .10 
сі.1 - звичайні тягарові авта, криті брезентом. 

Хоч .написи -на крамн.ицях і всюди укрзїнські, а.1е в :\Іісті •чупr скрізь 
мову :-.юсковську. Відпов·іда.1ьннх ':\tісць в адм:·ністрацїі ніхто 3 :\tісцевнх 
.1юдей н~ займа•є. € ті.1ькн о.1нн }ІісцевнА aJ.'JOKH - Укр;l'інець і одшt 
адвокат - Жи.1. В Тернопо.1і € 6 середніх шкі.1, 3 того ті·.1ькн 2 укра
їн-ські. Всі ·прнїз-ні, навіть ІУкраїнці, гово·рять московською мовою і по
~и.lають дітей до московськ11х шк:.1. •(ІК:lза.ш, що по смерті Ста.1іН<І, ко.111 
Берія був ·запові•в д.1я респуб.1ік і· об.1астей шнроку автоно:\Іію та, шо 
всі уряди мають ·3ай~ати місцееі .1Ю.1ІІ, то зробився бУв ве.lІІкиі:t шу~t і 
уве-сь н.ап.1ИВОІВИЙ е.1еt:\tент уже ЗІбира:вся ·виЇЖ.lІЖЗІТИ зі західньо-~краї-н

ських :міст і міrстечок. На "іх щапя Бері·ю 3 .1 і к в і cr. о в ан о і все за
.. 1иши.1ося 1по старому). 

Життєвий ·стан.1арт в місті низький. Лю.111, особ.111Ва місцеві. хо.1ять 
бідно одіті і зане..16ан1. Зрештою, кзза.ш мені, трудно жrrт11 добре, кО.lІІ 
ро6іnшк чи с.1ужбоrзІІК зароб.lЯІЄ від 300-400 карбованців у ~1ісяць. !\o
w'IH 'ХТОсь 3 :місцевнх зароб.1яє ':\І:сячно 700 кар.бованців, то u.e вже ве.111кJ 
зr.робітня ;п.1атня. 

Я бу.1а цікава знати, як .1.юди дають собі· рад~· в таю1х тяжю1х 
еконо~ічно-rосподарськнх обставинзх. '" Jlю.1и .lе.ІВІІ іКІІвот:ють. ві.1·nо
віда€ мені сестра, "дехто ІЗідважніший радІІТь собі всякого •рода слеку
ляці·ею". 

В останн:х часах найбі.1ьш •попу.lярнІш ста.1о с.1ово "ка.lІІ~І", яке 
походить від ·музу.1ман, по нашо~1у окуп. Тепер в Совєтськім Союзі треба 
д.ати '"ка.lюt" всюд.ІІ, ко .. 111 хочеться 1щось дістатн чи омин\·ти якого .111ха. 
Користуючись тим "кз.lимо·,,", дехто ратується в прикр;tх снтуаціях, ;] 
совітські бюрократи ::\Іають з то1·о дозатков~ джере.1о наіюtвн. Та не 
ті.1ьки "ка.lІІ.\tом" допов.нюють совітські бю.-ократІІ CtJOЇ .ІОмаш!'f: осо
бисті бюджеш. € ще інше дin:epc.lo, а C:l\le кразіж: - го.1овно в про
мис.lі і торгів.1і. Ті ·крадіжі так поширен-і, шо ніякі драконські ка·РІІ не 
пома·гають. А втім, ·бюрократія В\І:є всякі не.1еrа.1ьні джере.и яажнвн за
криТІ!. To,fy теж звіти со·вітської :бюрократ:ї npo внконання ·праці і 
Т. П Є З іІІРНІ8И.1а фа.lШИ'Ві·. 
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Якиось суслі:Іьно-rрс~Іа·дськсrо і тсварнськсrо ·ж1птя в ~(сті не
:ма. Лю.111 ;кнють кожннй .1.1я себе і к.юпочуться сз:'.tі собою. Одвнокою 
'J:Юзрадою д.1я базтьох ·є горіЕк::, яку п'ють часто і без ~,;рІ!, хоч всt:-ІЗ й 
tte деше;ва, ·бо одна .1-Ї'Тр:І (40%) коштує 40 ка~бованців. Тут тре:ба зазна
чити, що шrяцтво - ·це характерна рнс::: тепер!шньсго ссRітсь'<оrо пr-
6уі11у. ll'ють в•сі, а.1е не "мс~юnо.і1ьку", 'бо за .дорога, зате п'ють отруйну 
.С<}1tоrонку, яку гuнять з КО.lГОсп:шх буряків. 

Не весе.1е те осе, що я бач11.1~~ і ч\-.lа. Не т:.1ькн ·" кр~лJм нево.1я і 
J-іеправда ", ~.le .10 того ще 3.111.1НЇ і Нуіr~да. Псбу.1а я в те.рнопо.lі 2 дн:, 
а третього ·дня через JІьв:н, .1е я з~Т!'НІ\ІLІ.1::ся ІЩе на короний ч2.с, я 
11111Їха.1а назаJ. до ПО.lЬІщ;. 

1МОЇ РЕФЛЕЖСІУ 

Аж такої д:йсностн на 1рід.ній зем·.lі я не ·спод.:ІВа.lася. ~ •• ви-їжджаючи зі 
Захід.ньої України, з:1.1ишІі.1а боата та ·сестер ·зс.:~ютнимн .lюдь:'.Ш. 8онн 
жи.1и, як у нас говори.1ося, на J.Ост.,;тній жІптє.вій стс:пі. ·Кожна мся сестра 
•МЗ.'Іа ;пре~расне ci.lbCbKe ГОСПОJ.~РСТВО, ЯКе дава.lО ЇЙ таК·НЙ J.OXi.l, ЩО 
uона: ~o·r.1a ·піс.lЗТІІ с1юю C.lHY .з.нп:•:іу ·навіть до Ін:tщої шко.1и. А1є так, 
як я тепер бачу, то жнтт€ва стс·па брата, що жнве в ·м:сті, yna.1a най11ен· 
•не на по.lОвІІну, 2 сестри, rщо ж·нве •В се.1:, то оа.1а ~rеншою на трн чет
ІНертини. ,так -упа.1и .сере.з.ньо жаттєва .етап а усьаго ·,на,се;Іе'Ння і до. того 

•nо.1оження мусів п·ривнкнути увесь наш нарі.з.. 
Інаше бу.1о і є ·в теперішній По.lЬІщj.. Тут при ·комуністичнім режимі 

!tІі ~істо, ·ні се.1о не жr:.1о і не ЖІ:ІЗе на такій низькій життєвій стопі, та не 
;nереживає ст:.1ьки терору і нещасТh, як в 'Україні. ~нема просто :порів
.ня.ння. Я не ·кажу вже щю те, як по.1ьське наее.1енн11, а го.1овно і:е
.:янство, тепер стає на ноги. 

Також ІJІО.lітична комуніепІчна нево.:1я і терор в теперішній .По.lь
щі Не ·бy.lll НЇКО.lН ТаКИ'МИ ТRЖКИМ·И, ЯК ВОНИ бу.111 і '€ На НаШНХ ЗeM.lRX. 
Б По.шщі ·бра А є кому..:іістична ·~ricueвa ло.1ьська адміністрація та й 
тільки; а на наших землях ·бра і є .\tоскс·вська окупаціІІ і ко.1он:зац:я. з 
хмарою чу'ЖОЇ 'бюрократії. 

Також нема парівнання ІВ .ре.1:rійних справг.х. 1Рюtо1като.1ицька Цер· 
·КDЗі в тепері·шній ІПо.1ь.щі бу.1а то.1ерсвана, а ·нн~і вона оє навіть шанована. 
А що зроби.та -кащ·нkтИчt~а партія а Захід.ній Укра'і~і з У.країн::ь.кою 
Като.lІЩЬІ-\СЮ Церквою і духовенство~,, •про це зага.1ьно всім •зiJ.o~ro. 

А вкінці ІЩе о.:~о. що аж лросrrться пор:вняти: По.1ьськиА ком,·ністи·ч
'lША режим збнр<:'€ до По.1ь:щі зі :Совєтського Союн всіх ІПотя~:в. без 

· or.lii.1Y ·на їх tпе.реко·нання, навіть '3 тюрем і таІборі·в, та- опі'ку-єть<:я ними по 
св·оїм 'СІІ.1ам. Маріа.нетковий уряд YCCrP, навіть по зві.1ьненІНі .1ю.з.ей з 
тюрем і т<Іборів т2 по визнанн: "їх .неввннюнІ С:овєтською в.1а.1ою, не має 
fІрава дозво.1ити їм =nовернупrся J.O рі.1~шх міст і сі.1 'без окремої "'.lас
ки" Моск:вн. Це·й марі·о.н·етковнй ур~.з. УООР rr.l•Y'XИЙ ti .с.ті·пий на rre, що ui:Jti 
х~ари ·чужих га.:Іаша•сів, які ІПри'іха.lІІ за нажИІВою на нашу рідку ба· 
тату зем.1ю, •Не .}{еншають, а рік-річно бі.:ІІ>шають. Потам і 'кров'ю rО.І·УЄ 
іх :місцеве насе.тен'НЯ, •В першу че-р•rу наше се.1янстно. Не дивно, що я 
почу.1а від о.Іноrо се.тянинz-ко.lrОс'ПнІІка, •wo кргще вже, щоб атомова 
бо~ба знІrщн.lа тоJ:1 комуністнчнвй с~tіт, як мають .. тюдн перетнаати такі 
муки. 

Мені ВІІ.lається, що ·мое жіноче серце 'Не r.щдержа.1о 6, якщо 
іІlРНЙЩ.lОСЯ б мені ЖНПІ :в такій J.УХОВЇ·Й і фізичній нено.1і, ЯКа Е В Укра
їн: та ·r·.lR.liТІІ на те нещастя, яке прннес.1н моїй Б<!тьківщнні новітні 
}{іІіінrісханн. 
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Культурна хроніка 

Город українськоі культури в НпівпенАі 
На-писав проф. Леонід Бачинський 

Хто ·бу.в у К1ів.1еН.1і, :то •мусить признати, ІЩО ні одно місто в здА 1 Ка
н<.:.ді .не :-.1оже похва.ппися таки..\і городом, який ·має К.1ів.1енд, Огайо. 

ile не прости.й сООі город, а Го.род. Культури. 
'К.1ів.1е.нд.сьюrй Город •Культури з.нах·одиться в Rockefeller Park. 

Заснований ·в~ ·в .1925 році, а й·ого ініціят·орами ·6у.ш: W. R. Hopkins, 
Z. Weidenthal, J. К. Zwick, С. Wolfram. 

:В ТОМу 1925 рОЦ~ •В К..lіВ.lе·нд.і, бу.'ІО 26 НаіtЇ.ОНаЛЬНИХ груп, ЯКі 'МОГ.lІІ 
б )оІ<ІТІІ в ·парку свої ок·ремі дільниці і постаt~ИПІ пам'-ятники або про. 
ш~:-.r'ятні таб.шці, ,1.1я своїх ве.1иких ~\1ужів. Однак не .всі н.аІЦіона.lь·н: 
І'РУПІІ, через ф:нансові труднощі, були .в спроможності св·ої національні 
П:•родн урядити. 

Дс,тепер внкі;нчено 15 горо,;{і.в, а .}б е в -стиїі викінчення. Всіх па

:-.t'ятнІІк:в та .прош.м'ятннх таблиць е пона.1 50. 
~'країнці мають гарну ІЧасти.ну парку. При вході від го.lОВtІОЇ дороги 

€ ібеТО'НО.ВЗ ~вадрЗТОtВа rП•lОЩа. rНа .ЇЇ ·з:адНЬОМ•У обоці 18МУР0ВЗІНЗ' 11РИ ЗеИJІ.і, 
на ,Jшзькому похи.1ому п.ід:ви;щенні, ·мідя.на таб.1иця з таким написом: 

"UКRAINIAN CULTURED GARDENS-

These Gardens were constructed through the efforts of the United 
lJkrainian Organization. It's а symbol of the Ukrainian Culture and 
aspirations, and are dedicated to the Freedom of American Liberty 
apd Цemocracy. 

October 1939". 

Ще ,.1а.1і в г.1ибин: зІІаходитЬІСя па;м'ят.ник св. Во.1одимИtра Великого. 
На кз.м'яній .пізставі •Юtурована таб.1иrця з тек<:том: 
"VOLODIMIR ТНЕ GREAT с. 956-1015 - RULER OF UКRAINE -
Volodimir the Great was an energetic and amiable ruler, a1so а great 
o1·ganizer. Не introduced Christianity into Ukraine in A.D. 988, and 
within а short time converted the whole Kingdom of Kiev. For his 
extensive church activities he also is known as Saint Volodimir." 

На.їІ:•во, зразу ·від дороги, nри. .вх·од.і до ·за·окру.глено.ї доріжки, шо 
·веде до пам'яТJшка Т. 1Ше-вчен·ка Е брама з двох ·ка·м'я.ни.х оето·вrrів, які злу
чені за.1ізним півобручем. ПосередМІНІЇ брами ·в.горі - держа·вRиІt уюра-

інськиА: герб. Спе.резу ·стовпіu - змуро.ван~ •мrд.ні п.1оскорізь6и. З wхі.вої 
сторсни - Гетьмана Богдана Хме:ІЬНИІЦького, а з правої - історика 
Мнхай.1а .Jір~'шеJв,ського. Обнд.ві п.lОскорізь·би внко.н::·в скульптор-чех 
F. Jirouch. Зразки взяті з історичних образrв. З правої .сторони від 

вхо.1у до Ігороду, на кpyr.lO:M·Y ,підм·уроваttні, ·є ,бюст .поета, пись.мен
шrка і патріота laztta Франка. 

Па\f'ятник св. Кн. Во.lО.Іюtира Ве.іlикого постав.1ено коштом Укра. 
інського Наці·о.на.lь·ноrо Союзу, Івана ФР'Н·ка - ·старанюtм .}tісцевих 
україн.ськи·х оро6ітничих то.варнств, а Тарсаса Шевчеttк.а - зага.1ьно 

з:браними ІПОжертва),ш. 
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Всі бюсТІІ-пам'ятники є до.1ота ·світов·ої С.l;;.ІВи різьбаря О.1ександра 
Архнпе.нка. 

** * 
Заду~ урсяд1пи Город .УКІраїнської Ку.1ьтурн повстав у 1928 роІЦі з 

іні.ціяшвн: В. Во.1янсько'Го, Ю. Та-рнав.сь.кого, А. Т. Бі.шнсько1·о та 51. 
Uо.1янського, першого го.1о.ви Українських 3.1)'ЧСШІХ Орг.з.нізац;,й К:Lі~
;Іенду. Бу.1а це О.\іі.1а і гарна думка, яка однак вимага.н. Не3ВІІЧdЙНІІХ 

е:уси.lь та жертвенности ві-д .у.краї'Нської Іf.ромади в Кл~·вле'НJІ.і. 
Фо.нди збираІНо кі.1ька .1іт. Різні установа, тов8Ірнства та nоо.з.ннокі 

громадяни і:К.1ада.1и св·ої nожертви на ту ці.1ь. У·ряджувано предст<ш

.1ення, забави, пікніки та різні і~шрези, дох:д з як11х лрнз.начався aJ 
Украї.нський Город. До 1935 рокj· бу.1о зібр.;:1но $13.633. Це бу.1а ..l)їІ\С 
лов3жна сума, як ~'іа тодішні за,робітки нашої е.\1іrрацїі. 

·Бюсти коштува.1и· ло $1.500, л.1Qскорjзьби ло $350. Повна .вартість 
Городу Україн;ської Ку.1ьтури .з •площею леревнщає 50.000 до.1ярів. 

!Виготов.'Іення та ·відкриття бюсті·в - .наших ве.1шшх мужів відбу
ва.lося стулнево. Так заходами Українських З.1ученнх Ор:-З1іІіза•цій 18 
квіт.ня 1937 .року уряджено ве.1ичаuий :КQнце•рт в ла~'ять 76-.lіття сме·ртн 
Т. Г. Шевченка, спо.1уче.нИЛ з .відкриттям бюсту поета, ІЯкий nо·ті~ буs 
ум.:щений на .лідеаищеняі в Городі Уікраї.нської Ку.1ьтури. На .цьому святі 

вступ.не -с.1ово .мав адвокат О. Е. МалИJцький, а про потребу такого го
роду вшо.1осив ·реферат парох україн·ської ІПра.вос:tавної церюви св. Бо

.1одимира о. М. За·nари.нюк і голова Ліrи Ку.1ьтур.них Горо.1ів п. 
С. Wo1fram. В.ід<:лонекня 6юсrу доверши.в .мейор ~:ста Н. Н. Burton. 

Рік пізніше, З .1илня 1938 р. захQда·ми- того Ко . .м-і'тету, на nікніковій 
л:ющі грекО-КЗІТ0.1И:ЦЬКОЇ церкви <:В. ап. Петра і Па•в.lа rВ.ідбу.1QСЯ Дtруге 

ве.шчаве свято в честь св. Во.1одими·ра Ве.1нкого, з нагоди 950 річниuі 
Хрещення ~країни. Це оев·ято було .сполучене з. 'Відслонеttням бюсту 
сІВ. В<модимира Велико·rо. 

Бюст b·a1fa Фра:н·ка ІВідслонено ,на ІВі.дкритті Гюроду Укра:ї.н-ської 
~ку.lьтуtри 2 червня 1940, яке ·відбулося· дуже святоqно при масовіЛ участі 
·украін·ської оr.ромади. При. в·ідкритті Г·оро.ду все було вик.іночеttо, включ
но з брамою, хідниками та про,па.м'Я"Тни~и та.б.1ШJ.я·~н. 

З нагоди відкриття ІНЗШОГQ Городу .Украї.нської Ку.1ьТ.УРИ мейор міста 
Н. Н. Burton 22 трав.ня 1940 р. видав спеція.1ьну лрок.1ямац:ю, .а Україн
ські З.1уче.НІі ОргаttізЗІції вида.1и Про:лам'ятну Книгу. 

ІВ днях 19& ..лwлня 1950 •р. оеаятку·ва~1ост 25-літrя Клі·вл.еН,!І:ськоrо 
ІКульJІурного Городу. 3 тої на.rоди видано Ю'В•ЇІЛе.tt:ну 'l'lporparмy, в нкВt 
у.м.~щена друга проклимація .мей·ора міста, ·nодана коротка історія засну
ванНІя Городу та список усіх .пам'яrrників і n.1оскорізьб, які nобудува.111: 
Америка~щі, Анr:ІІіАці, Жиди, Іта.l·і:йці, ЛитоВІці, Мадя·ри, Ні.м,ці, По.1яюІ. 
С.1овенці, С.10ваки, Украї·нці Чехи і Юrос.1ов'я.ни. Про кож.нQго ~е.1икого 
УІj'Жа под.ана д·ата !Jt·oro народже'Н'Ня і ос.мерти, з .корот.кою мадкою про за
слути д.'ІЯ ІНацііі. ІА.1е на жа.1ь, тра•пилис.я 11ри у.кра'fн<:ьких .j.сторичних no{:· 
татях 4ст·орИІЧяі неточносJ>і. От, ІНаприюr.а.д, :npo cu. !Володимира Вели·кото 
додано, що це е .лерши:й. христи.ян<:ь·кий: ІВО.1ОДЗ•Р ІРосії ( 1), який. у.вів хри· 
етниист во в 989 .(І) році. Юві .. 1еІtний ІК.о..\f1тет до бочки меду му<: ів ІВwlНТК 
.lОЖКУ .І.ЬОГТЮ, ЩОб оПО.lИ.ШИТИ Л() ·СОбі, ІВ друковано.~у С.10ВІ:, оnрикру .]Л' 
нас пам'ятку, не звертаючи уова.ги .на текст на таб.1Іщі па~1'ятника, ЯКІІЙ 

МИ ПОJ.аі€•МО ВИЩе. 
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Дуже прикро .вратае існувз.ння Ку.1ьту.рt~ого Гоtроду Русанів, з 
бюстом о. ,1ухнови·ча. Цією <::епараціе.ю ініuіятори ті.1ьки доказа.1ІІ саою 
незрІ.ltсть й незрозуміння ідеї соборництва. 

Час-ві.1-часу в Городі Украінської Крьтури відбуІЗаються с·вяточні 

і~прези, при участі чи•с.1енного -громадянства. ІНа зІГада11-шх фе·стивалях. 
які У'РЯ.1жува.1а Ліrа 'Ку.1ьтурюrх Гоtю.з.ів - українське громадянство 
запжди прнА.ма.1о уtчасть, як своєю масовістю, так і добірною програ.\rою. 

На цьо.щ· місці треба ще згадати npOtBi.1 Україяських З.1ученнх Ор
ганізаІЦій, -який ІВ 1940 .році довершив ІЦього ве.1ико.го .1ti~1a. На чо.1і про
воду був ад.вокат О. Е. Ма.1ищький. Ч.1ен2.ми були: Іван Тарнавськнй, 

.Марія О.1ексик, Грнгорій Степаник, Іван Сподар, Дмитро ill.\tara.la 
Геодор Грнцай. 

!Город УкраЇt-іськоі К,рьтури е .наочнюr св;:дком нашої ку.1ьтур1І і 
трива.ш.м с.1і.1ом nраці сучасних 1ПОКО.1інь. Бін є також доказо.~r націо

нз.1ьної с~відо:-.rости й видатної жертвенности україн<::ької е·міrрації. 

ЛеоиЩ БАЧИНСЬКИй. -·-
Кооперац·ія. 

УНРАїНСЬНІ НРЕДИТОВІ КООПЕРАТИВИ 
В ТОРОНТІ, НАНАДА 

(І<ОРОТКА С'ГУДІЯ НА ОСНОВІ МХУИІ<ОВИХ ЗАМКН:ЕНЬ 
І<ООПЕРАТИВ ТОРОНТА, В І<tАНАДІ, ЗА РІК І1956). 

Написав інж. Олександер ОХРИМ 

ЩО Т\1\1\Е І<ООПЕ·РАТИВА ТА ЯІ<А П РОЛЯ? 

Коопе.ративою нази•ва-ємо ві.1ьне об'ІЄднанюr ч.1енів д..1я спі.1ьного 
ве денн.11 .го<::ПО.ІЗІDСької ліяльности. яапри.к.в.д, д.1я cllJЇ;JM-ioгo ве.з.еннR 

заку,пу спожнвчнх то.варі·в, д.1я переріб.ки с:.1ьсько-ІГОС11Одарських про

дуктів, д.1я виробу uе.г.1и, дах·іІВки і т. д. Рух і орrані·за:цію ·спі.1ь.ного ве

.:~є.н.ня ·rоспода·рської дія.1ьности назива:ють в.ід латинеького с.1о•ва -
кооперЗІці€ю. 

'Кооперація має свій фо.рма:~ьниJ:t початок в А.нr.1ії, .1е зубож1.1і 
тексти;JМ-tі робітники за .. 1ожи.1и бу.111 першу споживчу кооперативу 

.:1.1я ·самодопомоги і ох.оронІІ пере.:~ •ВІІЗІІСКО'd. Перша к·редитова коопера
тива поста.1а за nочином .Райфанзе.на в Н:меччи.ні також з ~rоп1вів са
моо6о·роюІ пере.:~ грошевою .1ихвою. 

1Сьогод.н1 коопераu:я заІ:%.м~є nовзжиє 'ііС.LІе. 13 еконо•мtіці е~оопей
ських .і еамо.рсЬ1<ИХ к·ра·І:в. В E6poni .:~іють в·сі ІВИ.ди коо·пера·ції: с•по
ЖІІВІЧ;:, nро.1уюційні, кредитові й :нш:. 

Дуже в?ожну ро.1ю відr1грава.1а, д•о nрихо.1у бо.1ьшевш<:в. коопера
Іція •в Україt·f>і. Вона ох:оn.1юва.1а •всі l1і.1янкн госпоОдарського ·їюІ.ття. Зокре
ма в Захід.ні.й ~кра·І~ні кoonetpau:я, хоча бу.1з .п.:д по.1ьсько.ю окУпа.u~єю, 
бу.1а майже ·u:.1ковито ·опануеа.1а ·спо:кнвчу ді.lІАнку у торrів.1і, пе.ре
рі6ку ·мо.1очних щюдуктів, та :nоча.1а б_ра орrан.із),вати вирооничі 
коо.пе.ртивн, як пекарні, гарбарні шю:рн, пє•рері•бка 'Цикорії j суроrату 
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кг:вн і т. п .. :\що найважн:ше, ко·оперсщ:я 6у.1з 'вже пкн .1сбрс оnзну. 
r.a.1a збут сі.lьсьхо-госnо.lа·рсью:х про.1уктів. іБ,-.,,, поширені в Зzx·.:·:·::t 
Ук.раУ.ні •зn\е і \1:'Шннса.і к•асперативн .l.lя с6р:-бtш зсм.1і, пс·реважно 
ЯК BЇ.1.li.lll СПСЖНВ•ЧИХ КООПераТІfО. 

Koc·nepг.I.tt:я ма€ .на ці.1і не .1нше о·бс.lуr·с•sувати с·во:іх ч.1е.нів това
ра·мн, себто -'ІатеріЯ.lЬНІLМИ по.треба.\1111, 2.1е й виховуватн та nі.JНОСІІТН 
ч.1ен:в на tJІІІШИЙ р:вень і на .вtлцІІй щабе.1ь ку.1ьтур:-юго .жит"ГЯ. ·І :чи в 
ряді ·Р~ЗНІІХ ВІі>.l·ЇВ КСОПе·раТІ:•ВІf М2.'Є\10 ВИ.12•3НИ'Ч•Ї КОО·Пе'РаТНВІІ, КООПе!):.'
ПІВІІ •З.lC.pOB:R .j Т . .l. іКО.lИ ОКУП2іU~Й.На ПО.lЬСЬКЗ B.12..l3 •Не XOT!.la ;rб-::ти про 
.-у.1ьтурне nі.l·Несення украї-нськ·ого "іасе.1ення, то .цю вг.жну к:рьтурну 
ро.1ю сповия.1а наша украhнська кооперація. Ще д·о першої овітової 
НіЙ.НІІ і ПО Н1іІ\ ·НаШа КООПfІрація ІВИХОВа.lа ІЧИ-с,lеННЇ КЗ.l'РИ '.:i8UЇO•H8JlbHO 
<:віr.1омих trpo.~ia;tя·н, ІЗ<>крема ;З"Поміж 1селян. Селянські лрос·віmі, кооnера· 
тнв.ні і гро~Іа.lські д.іячі .1уже \.10-бре внв'язува.1ися зі зав.1ань, зокрема з 
такІІх ск.lЗ.lНИХ, як коо.перативні р:з.нсго ро.1у рах~чкоrJі сбчис:.1ення. 

О.1ною з в:::•ж;.шх .1і.1;Ішок коо.nе·ративжJЇ д,:я,,ьноспІ •з Уюраїні бу • 
• 1а кре.JІпова ко-опера·ці·я з густою с:·ткою кредІІТОВІІХ коопе·рап:'в по 
се.1ах і 1~І·:стах. В Зах:·.1н:й Укра·:~ні щі кре,lv.тсві косперашви ~12.111 
свою центр::.1ю - Центробс:ш<, яка ма.1а на.1 нюш наг.lЯJ. і .lCIJOMaпJ.la 
ріЗНІІ:\111 ПОР2.J.ШІ. 

КРЕдИТОВА КООПЕРАUІЯ В КАНАдІ 

На 2~r~риканські~ континенті кооnе·раu:я :.1е1що п.р~шjзнн.1ася. 0.1-
.наче в. останніх. _роках коо:nерапІвНІі с.ргz,ніз;щії, го.1:с-:':іо кре.1итові, син.
JіО с.та.111 ростн, не.,;\ЮВ ;би хоті.1и наз.lіrнати змарновг.ниR ча-с. Н·з основі 
того сн.1ьн·ого росту треба 'Приnускати, що ко01nераu:и ; ..:-іа .ц;·м ко.нтинен. 
ті 'в не.1овгому ч·асі займе .поважоНе ·місце в ro-c.noJ.a·pcьк:.:\t і суспі.1ьнім 
жнтті. Тут .1:ють ле·редовс:;:ц юре.1ІІТСВ:Ї коопергтшнІ пі.1 .назrзою "Credit 
Union Limited." 

В .розвнгку кре.],JПОІШХ. к·осперап:·в ІУкраїнці не хст:.ш .1ншнпІся 
позцу ~ в м:ру своїх •"юж.1ивостей т·ворн.1н їх, .як у 3~А. так : в Ка. 
на.1і. В р:зних ·:-.1ісuях ЗJІ,і..о\ і !Кгнzдн ·стрічаємо на.Ізвнчz.й.но си.1ьні 
креJ,итсІЗі кооперати-ви, зорганізс·ванj 1і щ:юва.Іже·ні нг.шпм'и .TIO.lb:\111. 
Я хочу по.1ати к·о.нкрет.ні дані про стан наших кредитових кооператив 
на терені 0.1HOro міста, Торонта, в ·К2НЗ.lі, щоб nоказапІ, які .матері
я.lьні і :\tора.lь•н корн·с:ті У-оже ·матн уюр·<>їнська спі.1ьно.та. ко.1и впнt 
щиро ·utзь·меть-ся .з.·о кооnе·ративного д~.1а. Свої реа.'Іьні ІJа.ні о.пираю на 
осноsі рі·чннх .замкнень рахункі-в з·а р:к 1966-ий 10, TQit;(i:шe 8 україн. 
ських кре.1итових кооnерати~ а саме: 

1) Ук,раїнсь.ка !Кредитова •Ю·нія- ·при ~ІНО; 
2) •Кре.lІІТОІда ,Юнія - ·при УюраІнській Пр2вос.12•з.ній .Гро:\1а 1.і; 
З) •Кре,1нтова Юнія- при YJQpa'Jir.cькiй 'Като .. 1нцькій Це,ркві Н-е.пGрОЧІНО.ГО 

Зачапя ІІlречисrо.ї LlJ,iви; 

4) '"Бу.11учні·сть" Креди:то.ва Ю.нія- nри Орrа•ніза·ІJІії ГетЬІ.\fанців; 
5) Креднто,ва Юн.ПІ - nри ·УІк·раїн.ській Католицькій ЦерJОБі ее. Ми· 

J<О.13Я·; 

6) '"Са}юпомі·ч" Кредитава Юнія- лри Тов. Проовіта; 
7) Кредитова JОиія - nри .УкраУнсЬІКіА: ·Кмодиць:кій. Церюві св. йо· 

с:~.фата; 

8) К·ре.Інтова ІОніІІ - при ~країнськ:м ІН.арс>д.нім JІ,ом•і; · 
· 9) ,К.ре.!lІПОІtа !Кооператива- при ~коаінськіА През.б.ітерія.нсr.кіА Uерк·в.і; 
10) КреJ.нтова ·Кооператив·а - при 360 В)дді.1і Канадського ЛеrіО'НJ·. 
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ІВ о·брахуюс.х я ·взяв до ув.ап1 .11:ше 8 кooпepariJ·R, бо .з.ві останні 
зорганізовані ІЗ 1956 рс;ці ri ще •Не ·ма.1и часу проявІ:'Ти ·с·во.еї госпо.з.а.рської 
дія.1ьностн. Р:вно .ж треба зазначипІ, 1що з взяТІІХ до ·об.1ік\· 8 коопера. 
ПІВ, •ЧОТИРИ :пеорші - Це пе.шкі коопер·ZТІ'і•ЗІІ, ЩО ЇХ обс·рот~ перестуnи
.111 ·один ·Мі.1ьйоя до.1ярів, або д<Q нього до-бігають, а інші чотири - це 
ма.1і, rпс,чатков-і коопе.ративи, о о.:r.-tим, на.V.·вище .з дво:ма рока.\НІ д:я.lь
носrн. <Є ІЗсі дані Н2. те, що й •ці •чотири неві коопе.раТІІви у ·свой.о~ІУ роз
витку підуть с.1ідами своїх. старших подруг. 

·Вся·ку д:'я.lь.ні•сть, а тюt :бі.1ьше господа·рську, найвиразн.:ше з'я:о
r~ують щифрн. Тому я й на.в-оджу ·в:д.п-ов::дні циrферн.і ·зістав.1ення, таб • 

... 11-щі, щоІб унаочнити і краще пре:п:ставити <:ТЗІН tІаших хоопе.ратив. 
І Іри ті:м, я обмежуся до ко.нче потрібних пояснень таб.1иць, що<>и таки~ 
ЧІІ.но.м дати читачам бі.1ьшу .м·ож.lиВІі·сть ·сс.бі ·сам·о.стій.н<Q виtробити по
г:~ид і критиІLН•і зи·ваги, та rвідпові·стн со·бі на пииння, rчи варто творити 
кредито·ву коопер<щію в З1ДА .і n ff{;::;.наді, та вза1·а.1і :поз·а .кордонами 
~'к·раїни. 

В наведених таб.1И.ШІХ, щоб не зс::бнр:ти ба•гато \1ісuя, я буду нази
вати ко·оперативи tпоря·дк-сІІшми чис.'Jа-ми, на nри.к..1ад. 4 - це кооператива 
"'Будучн.ість ", 6- це коопераіТНІва "Са~О'Помrч" і т. д. 

Коаперашва 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ЧЛЕНИ 

Таблиuя ч. 1 
ІСт ан іІlрибро 

31. 12. 55 
2.002 269 
1.523 325 
2.123 329 
1.2S7 255 

80 
78 

14:3 
81 

6.935 1.560 

Вибу.1о Стан 

31. 12 . .56 
96 2.175 
75 1.773 

102 2.350 
1.542 

80 
78 

143 
81 

273 8.222 

За ос.ті.нній ~і.lСІЗИ~ рік, себто ві.1 31 грудня '1955 до 31 Г·РУд~я 1956, 
nрибу.1о до нашої коопе.ративної гро:\:Іадн 1287 нових ч.'Jен:·в, що й дає 
приріст 18,бо/с, в пс,рівня.нн·і зі ста.ном з к:нцем 1955 р. 

Bi.1,0;~f0 з практики, 1що ча·сто ті са:\:Іі особи Е рівночасно в кі.1ькох 
кооперативах ч.lе•На\ІИ, тому й ;цифру 8.222 треба б відпс,з.:.дно о-бннзнти, 
щоб дійrи д,.о зійсного crzнy акпІВЮІХ ч.1енів. Таким ·чино·м ста.н ді~сних 
ч.1ен:~з. ·себто акп1·аннх ч.lн·(в визна•чнш TPY.l.HO, а .. 1е все таки ми моож~м-о 
сказати, що nрнб.lи.зно 5 до 6 тис:я·ч ·ас:б е зацікав.1ею:х коопе.ргтнвною 
справою. А.1е, ·як ~и щ1 .не 6рз.1и за оснсrзу ІПе•рв·:сну ·UІ,фру ·8,222, то й 
тоді ч.1енство в наших кооператив<Іх у порівнянні з укра':'~tським .н2се
.1е.ння~• Тора.нта - низьке. Видно, наш зна.1 rще .не усві.з.·оми.в собі свого 
госпо.:н:·рського знач.:r.-rня, і с•зоїми ощад.ностя·ми в чужих -банках дає 
ім .мож.1ив.ість зба-rачуватис.я. А з дру•гої сто·раюІ, .наш заrа.1 .не МЗ•€ на
.1ежної інфор\1ащїі про креднт01ву кооперацію, її пр.:в•НУ форму, конт
ро.lю уряду, ІЗабезпечення ·вк,,а.з,ів і позичок, про р;вно·часну асеку·рацію 
HK.lЗ.]..(JK Та ПОЗИЧОК і Т . .], . 

Не з·важ<.ючи ~а те nce, ·все таки треба уважати, 1що украї.нська 
кооперація .м•іста Торанта \Іае до6рих •ч.1е.н:ІS, бо ж ці ч.1ени за.тожн.1и цих 
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8 кооператив і їх провадять. Ну, і цих осягів, які з.1обу.1н ці наші ко
оnе.рати,ви з-а так ко.роткий час, .~южна 6у.1о добитися ті.1ьки nри .10брнх 
ч.1е.нах. 

Та не всіх наших ч.1ен:в '\1ОіЮІа назшІаТІІ .10брн\111. Є 'ЧаспІна ч.1ен:в 
бай.1ужих, •:1ез·?.·Uікав.1ених ·справмн своєї коо.nерти-ви. Є •части.на ч 1ен:•"І. 
ТаК бИ :МОІВИТИ, оПР.И·ПЗдJКОВИХ, ЩО .стали 'Ч.1еНаМИ ПРИ .НЗІГОД.Ї ПОРУІКИ· ДДЯ" 
своїх з•найомих 1чи при-яте.l:,в. Є .1еяка частина з .них не ловними ч.lена
:ми (з -правного становища статуту), бо не ,,ають .навіть ПО13Ного у.1і.1у. 
Відо•мо, що кооnератива обов'язс.на бу.1а :п.1атнти по 5О центів ві.1 .кож
ного ч.1ена до кооnерапш.ної ІЦентра.l.і. Тих 50 ІUе.нтів Т·реба бу.1о с.п.lз
•чувати з ч.:Jенських уд.і.l:,з, що в то~ спос:·б •На.]щерби.ш·ся і ста.ш ,,еншІІ
·ми. За якийсь час .1еяка кі.1ькість ч.lе.н)з еамоз.1ікві.1У·ВЗ.1ася. В одн~й з 
о6с.1ідуваних кооператив є .прп кінці 1956 р. 488 таких неповних ч.1енів, 
що да·є 20% тої коопе.рати·вн. ІГІ·рнб.1Изно таке ·Ві;J.ношення б.це у вс:х 
Jfаших кооперативах і ц.і •непОtвнолравні ч.1е.ни з року на рік зростають. 
Правда, у.права кооперапІ•зи 'іІЗ основі статуту :може зажаJ.·ЗТИ допо:внен-. 
ня уді.1у, n на вип·адок .невrrкона.н.ня в:зван.ня упра·ва \!ОЖе візеа.ноІ·о 
викрес~1ити зі с,писка ч.1енів. Ue cnpaaa кожн-ої ~··п•ргІЗи кооперативн, : 
у.Dра·ви ПОІВИНН·і про ц~ рішащ <:амі так, щоб з6ереrтн і по-стшови ст.-.
ТЛУ і і.нтереси кооперати·ви. 

До неповноправ.них ч.1енів на.1є.жать ще ,f:t таn:і, шо. сп.1ативши свою 
.позИІчку, б.і:Jьше коопсра.пmuю не цікавлиться, хіба аж знову тоді, ко.1к 
будуть потре.бувати нової позички. На .жа.1ь, 'Е і деяка к:.1ькі.сть з.lОС.lИ
ІВИХ ч.1ені,в. Вони беруть іПО·знчку в коопе·ративі з розрахунком, щоб 'їі не 
~.п.lа•чувапr. З .такимн ч.1ена•ю1 :\1ають ко·оперативн .неприємності, су
дові процеси, ну, і кошти. На щастя, таких .несовісних ч.1е.нів є не
багато. 

Та ве.1ика 6і.1ьшіеть ч.1ен:о з точки зору косперашви - е і.1еа.1ь
І!Ими ч.1е.нами. Ними в пе.ршу ·чергу е діти. Бажа~іНЯ~І всіх кооператн·в 
е .~tати ч.1енами •якнай·бі.1ьше .].:тей, 6о .це :мно·гона . .]ійннй е.1емент, ue бу • 
.:tJ'Чi кадри кооператив. •Кр:•м того їх оща.1ності, хоч і д·рібні, е ста.1і на 
nеІВний :Dро.тя.г часу. Вони при масовій ощадіОсті }{Ожуть становити .1.1я 
кооперати·ви поважну •частину пі.1ставового ка.пітз.l~· кооператиrзи. Kp.:,t 
того, поширення масової ощЗ.]•іюсти сере.1 .1:те.:.t ~~а~ і виховне значен
ня. Ощадність з .1итинства стане Ві>1так ІЛри.ро.1ни:ч явище\1 ,:х.1я них в 
д·о-рос.1ому 'в.~ці, і таким же са•мим яІЗнщем .1.1я .них стане .j nрина.1еіІ<Ність 
до рідного .п.ня, .J.O своєї української спі.1ьноти. 

ОБОРОТИ 

д:я.1ьW.с.ть кре.1нтовнх коопе•ратив, як ·віJ.О\10, nо.1ягае на посере.І
fшцтві •В К•ре.].ИТ•Ї. •КоопераТІІВіJ ЗОІІрає від Ч.lеН·ЇВ ЇХ о.шадНОСТИ у фор,fЇ 
уді..1~в 1 в-к.1адок, .і' так зІбраний ка1л~та:J ·Відтак nавичає д:РJСИМ, потреlбу·ю
чюt ч.1енам. Як ма•еться спра1за з оборотами згаданих 8-оОХ коо·ператив 
у Торонт.і, на рахунку y..ti.li•в і .1епозит1.в - вк.1адок, показуе та.б;шця ч. 2. 

Таблноя ч. 2. 
У ДІЛИ І ДЕПОЗИТИ 

УдІJ1И ДЕПОЗИТИ 

:КООІП. Прнх:J. Розхід Прнхі.1 Розхі.1 

1 274.728 173.277 1,077.476 1,007.781 
2 543.929 3.36.453 165:173 152.7ї.З 
з 386.985 4127.478 1,107.646 1,024.165 
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4 92.053 44.526 1,709.074 1,496.890 
.s 3.325 55 33.337 16.814 
6 26,С; 65: 44.155 43.931 
7 9.777 9.098 
8 24.905 6.477 

1,335.96іІ 996.429 1,136.8:21 ЗJ742.354 

ІВ ·:\шну.ю~у раці, як nоказ)1€ н:ое:rя, 8 коопе.ра.пrв етЯІгну.lн ві.І ч.lе
.ні·в у;х.ілів і .Іеnозпт:ІS, себто вк.1адок оща.дноспr (1,3.'35.967 +4.136.821) 
5,472.788 ;х·о~1ярн. Не вже € оnова·жннй осяг. Але, як ,в:зь~е~о до уваги те, 
що ·На тере~,j Онта.рія .Іеякі nооди.нокі кооnеративи розпс·ря.Іжають таюr. 
:\о!И са~и~и. а то й ·б.і.1ьши~и фонда~и. то ук.ра.ї.нська t:пі.1ьнота в То. 
ронl'і в •nорівнянні з .ни~и ставИ1'ь щойно nерші кроки в ~ре.Іrпсtзій ко
<Jперації. Ці с.тя.гне.ні уді.1и ·і вк.1адки не стоять до nс·вної розпо·р-sни
~юсти у,прави .кос:перапови. ІВо.ни .п.1ивкі, навіть аж .надто •П.1ивкі, бо в 
тому ·са:мо:му часі, як nок.азу.є таб.1иця ч. 2., ч.1ени ІJИбра.1и з кооnерзпrв 

Jд.і.ліtв і вкладок (996.429+3,742.354і ) 4,738.783 :доляри так, що до роз.nо
рцим:ости уnрав .lИШИ.lОсtЯ (5,472.768- 4,738.783) •ВСЬОГО 734.005 ДО.lЯ
р.іВ. Такий стан .з~ушу.е управи ко·оnератив .:мати на ·поготів.l·і поваж.ні су. 
~ш замороженої rот1вки. 1щоб •На ко:жночасr:іе оажан.ня ч.1енів вип.12тrпи 
і:м }"діли, •ЧИ •ВІК•1адки. Ріжt:ІИЦІЯ ІМі·ж ·в~, а 'Ч ·е н и м и і в и б •р а н им и 
грішми на уді.1ах: і •вкдадк.гх да.1еко •Не вистача-є .на заспоко•ення nоnиту 
на nооички, що їх: уді.1ено ~а су~у 2,279.810 до.1ярів, як це ·видно з 
1'Зб.1И:ЦЇ 'Ч. 3. 

КОСІП. 

1 
2 
з 
4 
5 
6 
7 
8 

Уд•і.1ені 

629.:134~ 

565.970 
477.039 
526.77.6 

3•1.681) 
18.640 
110.810 
20.760 

2,279.810 

ПОЗИЧІ<И 

Таблиuя ч. З. 

Сп.1ачен~ 

444.525 
413.334 
391.965 
З36.407\ 

14.699 
11 . .2бl· 
15.514 
'5.174 

1,632.879 

Оста:н,. 31. 112. 56. 
963.706 
667.601 
820.396 
704.378 

27.90.:1 
:1·6.9871 
19.Пб 
15.586 

3.,1236~335 

В мину.1о~у д·і.1ово:\Іу рсІuі, як показує таб.lИ'ЦЯ •ч. З, 6у.1о уд.і.1ено 
член·ам .позиtrок ·на -су~у 2,;279.810 .::r:о.1Я.рік. ,f І·ри кінці 1року стан ;nозичок 
ви.н<Jсив 3,236:335 ..10.1. Коо·перативи ·n.1атн.1и ІЧ.lена~ за уді.1и 4%, за 
депозити Зо/о- річно . .За позички лобнра.1н 0,87----'l% 1Від осп:rаньої довж • 
. ної суми ~ісячно. Треба nриз.нати, що .нзші коо.перативи зроби.1и ч.1енам 
{Іелику :матерія.1ь.ну прІІс.1уrу. 1К0.1и б не ·бу.1о кре.JИТОВІІХ кооnе·ратив, то 
тисячі наш11х: ·ч.1енів •СШІНІІ.1ися ·б у .кіпях .lихва·рських ф:.нансових сnе
хуляmів. 

·На біжучи.й .рік -бі.1ьшість наших кос,ператив зобов'яз.з.щся л.1атити 
Ч.lеНЗМ: за ВК.1З..1КИ ;по 3%, а Від •ПООІІКОЧ ·ПО·ОИ·ратн 8%. 

На •nізстаtві ~циферних даю-Іх кредитової ко·операп:·ви О.ІНО'ГО :міста • 
.ска*іМQ, у .наші:\І виказ·і 2-ої , можна стІВердипІ, на які .ці.1і .ч.1енн по. 
хребува.1и позичок. ·І так: 
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На сп.1ату довг:в 
На куш-10 дом.:в 
На купно фар·м 

уд:.1ено 
" 

89 
80 
1.1 
40 
32 

ПJЗІІ'ЧОК На $ 160.2·10 
9S.i00 
82.000 
54.250 
30..100 

На купно авто~обі.т:в 
На m:.npa·вy до,~·ів 
:На умеб.люва.н[-JЯ 
На спожи•зчі крамющі 
HZ! вн·робни,цтво 
На Т'Яrарові· а-вта 
Нз б'.·довн 
.На інші .пі.з.п.рнемства 
.Н;:: про1фесій.ні устаткуван·:Ія " 
На гу~анітz.рю позички у.1:.1~но 
ІНа дрібн.і позички " 
•На будову НОВІІХ ,.1ОМЇВ 

РазО'М }1Д:·.1е:Ю 

7 
ІЗ 
8 
7 
2 

28 
4 
7 
5 

13 

6.760 
17.000 
8.000 

11.80() 
1-1.650 
4:Н)()(} 

7.000 
5,600 
.'3,600 
2s.:юо 

З прнемністю тре.ба ст·ве•рднтн, що .\1айже ;3-сі 11ОЗІІчкн брн зужиті на 
·кулно !(О:м:rз, ·фарм, крзм.ющь і :r-tших ІЗЗ·собі·в виробни.uтва, с.ювом. Hit 

.розбудову і ТІОкра.щання еконо.\1:-чного життя. На поз~щії сп.1ачу-вання 
довгів склада.ютьс-я .n~редов{:Ї.\1 с.п.lачу.ван·ня 'Гіпотечних ~ОtзІ·;·в .п·ри закупі 
дО.\1•:в, або 11ри nровад.женні ·nino.reч~oї пози'ЧКИ. 

Як внrJ1яд.а.1а ·І·а·сподарка :всі:ма фо.нзами нашвх 8 коо.пе:ратиrз, то пр() 
щ•. каже .на·м збір.ний бі.1янс на таб.нщі ч. 4. 

Тв6лНЩtІІ ч. 4 

ЗБІРНИИ БІЛЯ·НС ЗА 1956 РІК 

8 уtфаІЇНСЬІКІfХ ІМРЄ\D.НТОІЗИІХ .нооmеJ)31Тиа на .терені Тор:І:іІта 
Назва раху.нку Акпnаз Ласава 

Гот:вка 325 .• 158 
ПозJtчки особисті 1,713.556 
Позички м·орrедж·ов: 1.522.779 
Інвестиції 270.329 
Уме·б,'JІ()І'jЗННЯ ·бюр 6.526 
Наперед зzп .. 1аJЧе.но 1.764 
Судо-в.і .довжники 1.117 
Чеки 1.760 
•На.1ежні відсотки 604 
Ріжні 33 
Уд~і.1И 1,900.775 
Вк.:tа.з.н 1,737.018 
Запас.мий фо.н.з. 49.983 
АмортИGЗційннй фонд 914 
.Ку.lЬТУ•РНИЙ фонд 9'12 
За .. 1егл•і ВІ-tоп.1ати 20.789 
Пози•чкн 35.750 
·Нерозд·іле.н·і ЗИСКІІ З 1955 р. 423 
Зиски ·1956 р. 9Н>82 

Ра11ОМ 3.843.828 З.Щ.І21 
ЗбірІfиіt 6іли·нс 8 ІJ<оо·пе·рз.тив за:мнкаЕться з кі.WJем д:.l-D'IJOro ·року су

мою $3,843.626 по ·стороні актІtвів і -пасиuів, Як видно а руху .капіта.1-у,. 
вк.1адок і уді.'Іі·в кооперати•ви мус'Ать ·.мати 1асе вис<жий заnа-с готі·вки, шоб 
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:\южна бу.l·О вІ1конзти свої .зо.бов'язання супроти вк.1аднию:е і У·.1·:.1ов•uів. 
То~1у то чита•ч у бі.1·янс: ·бачить у активах так ве..1ику готі1вку (323,158), 
яка є ~еnро.з_укти·вна. Позички ос-обисті .1ише на 190.777 до.1ярів пе·ре
ВJnщують ·гjпо'Іеч.ні поrзички, .себто, так звzні ~орrе.1жі. А.1е й ui, як ВИ.І
но з таб.1иці ч. 4, йдуть .на лрн.ІуJПІ~·зні !ULli. Під .:нвеспІїlіяюІ треба 
.розум1іти вк .. 1ади кооператив у кооператив-ній цектра.1:. 'Інші познuїі не 
потре.бують пояснення. 

По cтopcr.-ti .пасиІзів поважною пози1:{ею •є :-;.1і.1и і ипас:тй фон.1. 
Бонн тво.рять, так би ~о·вити, в.1асн.: фон.1и коопе·рашв. •А.1е пк воно є 
.1ише до .1еякої .міри, ·бо У.1•:.ш ·в наш:.й .1ійсності •Не ·Є закр:n.1сні на 
доrзшу ~ету за кооперзтнвою. Ух внбираютh уді.1ов.uі на р:вні з вюа.І
ка·~ІІ. То~у п:.1ста;зоnи~ капіта .. 10~1 кооператив у .пов.н::\1 ро:~у,tі!-чі то•;-о 
с.1о-ва .є запасний фонд. •Наші кооле·рзтиви ще не :всп.:.ш наг.рома.ІІІТИ 
.под·остатко~ запасного фонду, бо •Не бу.1о .на .те мож.1нвостІІ. Шоб ко
оперативи мо-г .. 1и .назбирз.ти паважне чис.1о заопасного Іфсrну, мони :о.Іу
сять довго іс.нуеати, і п·рн •розді .. lі зисків кожкого року .nрюначатн по
важн·і .суми. Наші коо.перативи існують короткнlt ·час і то:-.1у зап::.сно1·о 
фонду ·багато не мають. У •деяких .наших кооператор:•з 1€ перекон:::ння, 
що наші .коопе.рати·ви ·є на.1ежно забезпечені (заz·сек~·-ро=вюtі ·вК.lЗ.ІКІІ, по
зи•чки, члени управи) так, що натро~tа.з.жування ззпашІfХ •фон.1ів !-!:бито 
не дуже й 'ло.трі6не. !Кооперативний закон зо6ав'•я,зу€ коопе,рапІrJи в:.1-
к.1цати до ·з·зпасного фон.:r.у 20% з чисто-го зиску. Того .порн.Іержують
ся і наші кооперативи. 

ЧИСТИй ЗИСК 

За о~танній дідовий рік, як показуе таб.1и·ця ч. 5, r.-1аші коо.nера. 
TJ.tjBИ ·В Торонті nридоб.а.1и 97,082 .J:О.1Я·РИ чистого зиску. ІВ якн~ спосіб та. 
кий зиск кооперати·ви осяІ·ну.lи, показує нижче наве>J.ена тао.lJІ'!lЯ ч. 5. 

Таблноя ч. 5. 
РАХУНОК ЗИСКІВ І СТРАТ 

Назва рахунку 

!ВідСОТКИ Від ПОЗИІfОК 
Відсотки в.ід інвести,цій 
Асекуора:цій.І+і .премії 

Різ.не 
Рент 

Зискн 

217.768 
10.587 
7.598 
1.103 

Забевпеч:е·ння депоз. і позичок 
Забе3печ:е.ння У'Р'Я..1Ннк:в 
Вк.1адка до JErи 
Ві,дсоткн за де.позити і познчкн 
П.1атні у·ря11'ffик.ів 
П:tатні Упрае 
11.1атні ІКред. :Ко:и.ітету 
.Jl.ІJar.нi :Конт.родьного Комітету 
.канцелярійні .видатки 
Банк 
Рек.1•Я"Ма 
rварант .. фонд 
БіжУІЧі ·пожертви 
A)fopr. у:меблюван.ня 

.Ст раш 

4.226 
37:181 
1.247 
1дЗ2 

44.204 
15.503 
1~.(Н9 
2.230 
і90 

'· 3 .. 187 
\ '901 
'2.765 

153 
1.530 
1.244 
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Piжtfi !ВИдатки 
Судові ·кс..шти 
Чистий зиск 

237.056 

4.055 
702 

97.082 

237.05& 

,Наші обсл·ідува.ні кооперативи ·~а.1н •На :п.ротязі .1.і.1ового 1956 року 
237.056 ДО.1Арів грубого ЗНСК)', ЯКИЙ ПОХ:О..J,ОО •ГО,lОВНО З в:дотків іЗІЗ ПО· 
·зичкн. ~.1е .пова<Жну .суму, :139.794 .з,о.1., ·виноси.1п ІВИТрати. Такни чином 
-J)Їіf\tнІЦЯ .~~~if\ ЗИ·СКа~Ш 1 ВИ,Трата~ІН да.1а 97,082, АК ЧИСТІІЙ ЗИСІ\ КООtПерати·в . 

.Найбі.1ьшз. .позиція на ".раху.нку страт" е .ві.з.сотюІ, п.1ачені за .з.епози. 
ти і .позички. Кооперативи, як вже зга.lува~lося, не розпоря.lжzють до. 
статньою кі.1ьк:стю в.1а-сних фондів, .і, ІЩоб .забезпечиш ч.lе•н:rз ви~ага
.нии юредитои, '}іусять у овою чергу з·гборго·вуватнся в кооперативн·ііt 
цент·ра.1і, ·банку, чи в прпватних .1юдей, :щоб потр:·6t-Іу го.т~вку J.істати. 
За ті заборгування зап.1ати.1И ·наші кооперзтшш u ді.1овощ· .році 44.204 
.J.О.lЯРІІ, це ІЄ 18.64% всіх ·своїх витрат. 

Другою .високою позиціІ€ю .на "раху·нку ·внтрат" е ІВИП.1па rрошей 
за ве.1ення д.і.1оводства коо.пе•ратип. Входять тут п.1атні уря..tсЕЗ:ців, член:в 
j·npaв, .познчк·ових і ко.нт·ро.1ших. ком:сій. !На ц-і, так зв·z.ні, персона.1ьн: 
Івитратн ·внп.1ачено 37.547 до.1яр:в, або 15,86% всіх .витрат. 

:Вкінці до грубших .позІщій ІЗитрат на.1е;юпь вп.1ата. •На ·асекурац:ю. 
9K.1a.lOK і •позичок. Ці асекураціАні премії •ОбнІІТі ·СУ~ІОю 37.181 до.1., або 
15,70% В·сіх вІПрат. Ча-стину з тої су:\ш :.J.•:стають коопе•р:.тивІІ н~за.з. ~· 
фо.р.мі ІЗворотів. 

РОЗДІЛ ЧИОТОГО ЗИСКУ 

Як ро.зпод:.,ено чистий зиск, .видно з та-блwuі 1Ч. 6. :Uя Т3·0.1ИЦЯ ПО-
1\ЗЗ)'•Є, що роз.1ілено бі.1ьше .зІіску, О:ііж його внказ2но в пб.lІІЦt\ ч. 5, або у 
зб.ірноиу бі.іІянсі у т·а·б.пщі ч. 4. 

Як .видно з та.блиці ч. 6 до році.1у чистого знску •в.1учено -і нераз • 
.1і.1ен·і .зиски з ·попередніх рокіа. у сумі 423 до.1яри, і тому о цю суму 
~шказуе ЛІ·СК б\.1ьше в таб.11щі ·ч. 6. На зашпанн•я, як роз.l'Ї.1ено чнстий 
знск, .1<1Е ..tОК.lад.ну в\r.1rПОВі..tь r:-шжче .наве.з.е.на тzб.шця •ч. 6. 

Табли11я ч. 6. 

РОЗПОДІЛ ЧИСТОГО ЗИGКУ ЗА 1956 РП<. 

Ко оп. дваіженда Запас. ·Ку.1ьт. JiepOЗJ.. Поже•рТВІf ЗвО·РСТІІ tРаом 

фо.нд фс.нд rзискн 111:·бранш: %· 
1 15.730 7.47і2 1 ;500 24.702 
2 22.951 5.732 34 28717 
з 15:950 ·9.767*) 2.4g7 28.204 
4 5.334 4.650*) 117 4.1202 14.203 
5 77 28 ")') 

u- 137 
6 56 225 281 
7 153 614 767 
8 34Q; 99 55 494 

60Ж:. , 28.857 117 ЗА15 5.702 32 97.905 

*) 35% ЧJ.і·СТОІГО ЗИСК)'. 
•Кооперативи зобов'·язані статутом, згі.lНО з вимогою коо.пер:нивного 

закону, ві;.к.1ад::ти зі овоїх ЧІІСТІІХ :знск:·в .щонай~tенше 20о/о до .запасного 
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фонз:у. Ту закоt:·НУ пос.таr-юRу '.'Іzші коопе-ративи "Jнкснують тсqно . ..1ві 
коопе.ративи призначн.1н більше, бо 35о/с i:BO•ro чистого з&Іску .10 запас~ 
:ИОН) фоН.l)·. Т::.кш11 чнно::w .з.о запасного фои~у перенесено, я.- пс•вуЕ 
тzб.1иІ.І.Я 'Ч. б. 28.857 дс.1яр:в. На ку.1ьтур•LНЙ фиц nрн3н~··~е..ко 177 .з.о.-u1. 
рів, до нероці.1еоого фс.нзу (t:..1ш1сано 3.415 .1.0.1., з.ае.рнено ·ч:tенг~t за 
зап.1ачені ВЇДСОТІ\11 32 ,1.0.1., На рі3Ні .ІС·бро.з.ійні •ПО.Же•рТ!ЗН nрІІЗІ-!ЗЧШО 
5.702 до.1. і внп.1·:::чен-о ч.1енzм 4% вtчіденду за уд:.111 - 60.882 до 1. 

іКожно~н· чнтачев.і, напевно, впг1аое в -очі nоз-и.ція "nожертІtн w. З 
ті·fю позиціЄю маетьсsr с-п.рава так: .зг•га.1ьні з6орн у двох коопер.zтнвах 
р:wн.1н на оrесок упра•ви 13Н.З.і.штн певну с~··му з ·ч~tсто·го зиску •На зо5ро~ 
зіRні ці.1і, ·шо й .1а.1о $5.702. Uи сум::! з6і.1ьwиться, як .з.озатн ..:10 неї ви~ 
п.1ати на добр(Ц)Ані 'Ui.li з біжуюІ:< ра.хуаків у ·рО"ці. ·А 1що .так.і внп 1атн 
бу·.1и, ВЮLИО з таб.1иці •ІІ. 5. К~ім тсго, треба пр•;·;~уск<:тн, що нг. ..1С5ро. 
J.ійні uі:ьі .повннпо прнп::.стн щссь ; з позІщії ·''.нерс:ці.1еn!ІЙ :іИ<:к~ зі 
суми 3.415 ..1,0.1. 

Дотепе.р наші кооперативІІ провади.1и свою .праuю са~rсстій.но, оез 
ніякоt·о порозуміння ,.м:·ж ссбою. Часто бу.ва.то А так, ІЩО .між нюш 
йш.та певного роду ,нzІЗіть конкуренціЯ' та пере.тDuпто·ва•НііЯ 'взаїмно у 
ВНП.lаті ВЇ,ІСОТІ\:В ВК.1а.1НИК~.М і U ПОбнраf.r.~і ,В<Ї.1СGТК!:В ВЇ.1 .lОВЖНИК;ІіJ. 
Таке 'ЯІВИІще НЄ~nо.трібне .j Н(:t.1-:ть шкід.1нве •РОZІзи.тко·ві наших кооператив. 
До н:кого висновку п-рийш.ти і керіа.ні орга.ни коопер.атнв. Є вже повна 
на.Іія, що •по ·стsо.ренні Кос.рдv.~аuі.й.ного Ко.м~ітету 11\ре..:~итових Коспера
l'ИВ, при д_руvкній roiJJnpaцi nоусуваютьси недомага.ння 'ЧИ Іnоми.lки і 1-1аша 
коопе;раuіи nізе со.тrідзряо од.ною .1<:'ЗОЮ ·в м.аtІ-буиtе. Кожна кооператива 
.\ІЗ€ ве.1ичезне ·по.1е зо поrшсу. От хоч ·би на перший ет:ш - ІJоритяr
нути до ·сnі-впраці всіх тих -наш11х .1ю.1ей, що трн:чаю1ь ·С!SОЇ -ощад.Іtост·і 
Б хаті, або в банках. Другою ·в.?n.:ною спрс:.•зою є оргс:...:-ІізгJuія .1р:бної 
ощадности дітей. Ці дв.і с.пракІІ в J..:ооперативному русі зараз € ве.ш
•tезні і .наз;зВlІ'-ІС:•ЙНО актуа.1ьні. ·Ко.ш укра"інська К·Ре.ІНТС!За -коспергu:я 
зу.міє OJ.HO .й .1pyre •На.1ежно зорt·гнізув:ни, то перед •.шми опшрс:ють:я 
ІJе.шчезн·і мо.ж.1l~вості, вк.тючпо .10 фінzF+сувааня вирабюРчих •Піlnрнє,rств. 

ОJІе.и.аІдJІ.f•' 'П. СХРИМ 
·-.~·~--

Наші заvваження. 

Листування з катом Украіни 
Можна .1истуватися не ті.1ьки з приятелRми і вси-ки.м.и знаАо.ми-.ми, а.1е 

А з -незнаІІЮми.ми .1юдь.ми. Нема . .ніsке>Ї пер~шкоди ли-стуІВатиси 'Іакож з 
ворогами народ:у, чи цілосо ку .. 1ьтурноrо .lЮ.ІtОТВа. Це {)СТан·trе залежи1'ь 

Від ТОГО, .ИК .ці ."JИСТИ ЗІВТОр ВИ•СИ~lаЕ і ЯК 'ВЇ'Н у НИХ "ПИШ-е .Д·О 'ВОрога. 
Також ·під qac віАни і.з.е JlИtтуванни з .в·о·рогаин. Воно діетьсоя ш.lи

хои відкритої пропаrанди і шт~хо.м т-аЕ.мної підри1июї ін·фориації в та

борі вороr.а. З другого ~оху ·.мстже й1'И також офіцій·не і nівофЩійне 
.lИCTyBattHrl ДИПJІОМ.З'ІИЧНИМ ШJ1RХ().М, щоб з.ІЗЙТН }".м'ОІВИНИ J.~lR "ПОКЇН
чеННІІ .війни -на справедливій під-ста.аі. Про ааvrіс1ть будь-61-к.оrо конта-кту 

з ворогом fяв.на npona;r.aндa, підривна пропаtаИАЗ, .ди.п.10.матичн-і про~ 

r1'е.СТИ, rВ-~KJ)ItTЇ .І!НоСТ ІЇ Т. 'П. ), 18 КОЖН·ія І&ИПІЗ.ДКУ 'Р~ШЗЄ іОК.J)е)ІЗ фор~ і зи)сr 
звернення .з.о· ворога. Яющо йзеться про дИП.lО'.Ма'І'ичиі вист~·;пн, то їх 
форма уста.1ена давко дІ-fП.lО:.rатичRИ')f п-p.oto-кo.lC:\f, Якщ~ йдеться про 
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пропаrандивні ВІІN.)lПІІ державної нації n:д. час в·ійни, то вони уста.1сні 

окремим держ.авнюt урядом і ВІІконуваш таке пропаr'а•ндисне завд.ання 

!vtOЖe. Т'Ї.lЬЮІ У.ПОВНОІВЗЖе~а ДЛЯ ТОГО -Q•СООЗ і ТrЇ•1Ь'КИ 'В Межах 'ІІОЛЇ'ТИІКИt 
!У'-tтале.ної ·Ко.мпетент-ним держав'НИИ орrаІІом. Преса а tЧасі ·в.і~НІ з во· 
рuгом навіть у найде:мократИІч•нjших храї.нах підЛІЯгає окремиrм фор}Іам 

такого чи іншого державного наг.1яду. 

Інша спраІВа 3 приватними виступа·ми. Бони :о.~ожуть торка-тноя тіль
хи приsатних справ, як прохання про випущення 3 тюр:о.~и рід!НИХ, поми

.1уванн.я вже засудже·них і тим под.ібне. А.ле й у тих :ви·падках. льо. 

я.1ьний rро·ма.дянин не •nови,нен вносити таких прохаt~ь -бе.з від-о:ма СВО€Ї 

де·ржа·вноі 'В.'Іади, що € у війн: з ворогом, .а6о без відома якооrо.сь від

·повідальноrо наrціона.1ьного чияника, якщо .йдетьс.и про недержаuну 
спі.1ьноту. 

"'* * 
Ці мірку.ванюr :\t.УСІІ\10 мати на тя:\щ1, ко.1и чит.а·є:мо сенса•ційну іон-

фор:\tацію про.ф. Мико.1н Д. Чубатого про його ли<:rrування з Нікітою С. 
Хрущови:м. Наперед сама суть цеї .:нформаtції, яка появилася в англо
мовнім органі УІКІК,д, ".Украї.н&Ськім Кнарталь·нику" за червеtнь 1957. Там 
п. Чубатий пода.є, що ІВін ще 5. rрудНІЯ .1~56 року зверну.вся окремим 
рекомендованим ли:стом до ~РУІШО'Ва і що дня 13. rр.удня 1956 пошта, як 
ІЦе за.знаrчеfІо .на з:воротніІ:t посвідці, пере![ала щеІt лист п. Чубатоrо 
"СеК'ретаріятові Н. Хр)1Щ<Ів.а ". ІПро це лиtт}-в.а.ння нікО'Му з членів Ради 
Директорів і Екзекутиви ~ та редаІЩіf:Іноі колеrіі "Україжького· 
Квартальника", я.ких аВІТор щеі зам·ітки ІВнпитув.ав у цій с-праві, нічого 

не було відомо, хоча п. Чубатий ·є редактором органу УіКІКА і про т~
кий політичниІt лист пови•Нffі обув 'Поінфор:мув.ати установу, о•рrан якої 
він редаrує. Мов·чав п. Чуобатий лро ;це і перед ширшою гро:м.адою, бо не 
надруку.вав ІВkтки про цей св;іІt .1ист до ХруІЩова ані у випуску •укра

їнського Кварт.альник·а" за січень 1957, ані в на<:Т)'ПНі·м за березень. 

Т·реоба припускати, rщо п. Чубатий мабуть ждав весь rraк довгий час 
"а відповідь від Хрущов.а і щой•но потім дум.а·в 'Нею хвалитися перед 
гро·ма.1ою. Не дочекавшися відповіді Хр:утщова, п. Чубатий .нарешті по
хвалився принай:мні своїм одностороннім .1нстом до Хрущоеа. І справді,. 
Є ЧИМ Х·ВоЗЛІПUСЯ! 

ІРед. Чу.()атий наводить у ІЗ гаданім випуску "У .ІК." повний текст сво
го листа в анr;rій-ськім перек.1а.з.і. Форма і зміс-т 41исrа ;прецікаві, як н.а вн
р~зника по.1ітичоної діtя.,ЬtІостн Ж&<\. Наперед. дещо про ФоР'МУ: Лист 
щодо форми е одночасно ду.же ·низькопок.1онним перед Хрущовим і н.а
мага.ється бути сердечно-.пршrзни:м. Ни.зькопоклоннkть аазтор.а пере~ 
Хру1щови·:м видно 3 того, що в:о аж чотири рази по·втоJJІЯІЄ в звер.нення·х 

до ХJр)'1ЩОва <:ВО•Ю найвищу повагу перед ним формулою титулятури 

"Високодостойний Микито СергіІЄвачу". В анг.1ійські~м перекладі с.1ово 
~ІВІf·СОКОДОСТОЙ·НИft" переЛОЖеНе С.і10ВО'М "Honorable", ВЖИ•В.аЕМО не ,!10 

звичайних ·rромадя.н, а тільки до тих, що зас.1уІГовують на а<:ооливу по
вагу .(-суддів, тубернаторі.в, кcmrpecмffl.iв, Президентів ЗдА і т . .д.). Сер
.дечні<:ть Totfy •1И<ста п. Чу·батого .no Хрущо·ва ІВ·и.д·но з тато, що ІВія аж т.ри 
рази ІВ середикі різних уступів встав.lЯЕ звернення .п.о Хрущова в фор:\Іі 
"Микооо Серr)євичу". ЦR форХІра вишвається ті.1ьки до б;шзьких собі 
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дружніх .1юдей, чи то в роз·мові, чи в писанflЯХ. В коЖ!нім разі - до 
неатра.1ЬНИ.Х, а тим 6і.1ьше до ворог.ів їакої форму.ш не вживають. 

Поза формою .1нст <:вої·м змісто.м:, оче11шд.но, стара.нься якнай·б.шж

че пати .до лозиціі Хр)lщова і вик.1нкаїи в нього nе~реконання, що автор 

листа, в.н·стиво, .не е пршщнлія.1ьtшм ворогом бо.lьшевизму.ком:унізму, 
J ті.1ьюt до деякої міри· лроtПІВНІІком його практики і того лункту його 

ф:.1ософії, що торкається :матері.я~lіз·му. ІРед. Ч)··батнй шrше ·в своїм .111сті 

"\щразно: "51 е .з.е~tократ і віруючІІй .х.рнстняшtн і: ·з тої ЛІричиюІ опонент 
комун.ізму не так зад;м його ·соція.1ьної nрограми (я .є снflом бід,ного 

се.1ЯНІІна і знаю недо.1ю трудових :-.tac), а.1е го.1онно задля його мате

р:я.lісти·чної фідософії." Ба, що бі.1ьше! ІРедактор Чубатий на вступі ди
єтз, при своїм пред<:тав.1енні, ще сн.1ьrніше підk:ре<:.lЮЄ своіо позИ'Uію до 

ісflуючої со81€тської в.1ади і її ка~tунізму, бо він пише: "Я не емuІ1рував 
п.1янова. Я ·при'і:оtаІВ до ·здА в серпні 1939 року д.1я у'Части в м.іжнарод
R:м кон·rре·сі і з при·чини ·війни .я .не :'.Ііг вернутися додо:'.Іу і то:му залишив
ся· ІВ ЗДА". Вих.одить таке, як звпчайно пишуть в а-НКЄІтах в СССР: я син 
біднішо•го се.1янина (чн навіть беззе·ме.1ьного про.1етара). Н:ко.ш .не 
ВІІІ!тупав проти tов;єт·ської ІІ.lа.ІІІ і народу н часі іВіТІчизІіяtt'ої Війни, обо 
я не такиі:t, як ті "пере:м.іщені особи", які вті·ка.1и зі свої Sітчиз·ни і ста
-"~111 с.l)т.ами ка·піт.а.1:пнчного ·і:-.tпеJрія.lізму. Жарт жартом, а.1е трудно 
зрозуміти., дJІя ·чого п. Чубатий у .1исті .1.0 Хр~1щова :підкрес:~я.є оево.є ло~ 
ходження з.· '" к.1яоен бідних .се:.1ян" .і ..1.1я ,якої ці.1і він зазнЗІчає, :що в:н 
ЩJІ!ІfЦИПС'ВО Не Е •ПРОТИ КО:МуіrНЗ:Му, а Ті.lЬЮІ ПрОТІГ ЙОГО :матеріІJ,lіСТІІЧНОЇ 

фі.1ософії. Ад.же таку з.гя·ву ск.1ада.111 в •інтерв'ю а:мериканrеьким журна
.1іста:м ІНе раз .різні ерархи :московсьІ\Оrго патріярха, Яки·й завжди зая.в.1яв, 
ЩО ВіН Не е· ПрИХИ.lЬНИКОМ ·м.атеріА.lЇСТІfЧНОЇ .].ОК·ТРІІНИ, a.le Не € ВОрОГОМ 
ко:муrністичної •СОІЦЇ•яльної прогр.г~ш. Майже 'І'Зке саме, як пише п. Чу
·бзтий . 

.Він пише дос.1:вно: "1Ко.111 в роках ·1944-45 -nідня·ТО в ЗдА питання 

ІПрпеднання Західt~ьої У.кра·їнп до По.1ЬІщі, 'ЧИ· до Сов·єтськ-ої: :Украї'НИ, в том:у 
часі ще за суворої ·в.1ади Ста.1.ін~. то ~ої·пrриrяте.lі і я бу.1и за злукою з 

материком, щоб ·живий організм Украіни ·Не {)у.в роз..1.ертий. Ми •не за-бу
:ш· чи-стки, 11ку ·пережи.1а Радянська Y·J(pa'lfla в роках 1932-1939 ·В кігтях 
-ста.1ініз:му і ве.1икодержав·ного шовініз-му". 

:У да.1ьших с.1овах .свойого .1иста Чубатий перекону•є Нік:іту Хруща. 

-вt~~, що nреко-като.1ицьке ,Іухо.вен·ство обро ;на с.1ужбі українських po
бitmtx мас та rборо.:юся проти 'ПО.lьсь·кого націона.1ьного ri соція.:Іьного 
nоневолення, що воно ·організува.1о rетрайки проти по.lьсько-ш.lяхет-

<:ької ек·еплоатації, та 1що :греко-като.:шuьке ду~о·ве-нство· за·по'Вtfя.lо поль
ськ.і тюрми. Він ІНаво.tить ·навіть на .10каз поему ,]вана Франка "Ланські 

1карти" та .наїв·но запитує: "'.В Східнім Бер.1ін: пра•цюе· <:ОВ€тська аrен

тs ра "rКо·мітет Репа~ртріяцИ". Чи ре.1іrійна осс·ба :може псrзернутися .в Ук
-раї·ну серед таких о·бс.тавин, знаючи, що .вона' fle бу;r,е :моrти свобідно 
-nнконувати -свое .в.іровнзн.ання, а в ·ГО.1ІІНі смерти не бу;r,е •:могти внповнн~ 
1>: ·с.вою pe.тrirHtнy •практику." 

По прочитанflі .1нста М. Чубато.го ІВІІринає питанНІя: З якою uі.1.1ю 
-в:·н його опубJLікував? А д.руге питання - з якою rц=.l•liO .він так папе_ 
рекр~lЧув.ав .деикі факти? Jle ж то.1і ·111равзива ві.1ьна укра'j.н·ська наука? 

За .до·казами на лерекручува·ння ·історичних факт:.в .М. Чуба,ти~ не 
треба до.вго шуJ.:ати. Взяrн б уже цнтоеаюІ!t на~и уривок, де М. Чуба-
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тий ~аже, що ·ві:н .разО'~І :3Іі овоїмІtі прІtАте.тя.\Ш 6у.в у ВдtА ,за :приrєд'НанtІяи зtl
хідньо·sкраЇІН.ських зе.:Уе.1ь до '"Совоєнької~кра·їни", в тои'У час~ ІЩе·з.а (f8о
·рої •В.1а.з.и Ста.lі'Н'з ". Кожн0:иу, х.то 6одаА: тро·шки. uікавивс!ІІ тою сrtра.вою, ві
до~ю. що ·про цю з.1уку рішаеа не україІ~~tькиА: Н=арід, а Сталін. Щоправ
да, ~\'\. Чубатий у -своїу .1иоті .зо Хрущова говорить про роки 1944-45,. 
~.1е в:н, або забув, або й не знае, що в 1944 роц.і в ЗДА цілком не бу.1о 
nідняте пиrзння про прина.1ежність За·хід·ньої ІУКІраїни до П0.1ЬІщі, .а & 

1945 рсщі це питання ·стало пред:Уетом дискусії щойно після того, як 

ВОНО дефіНЇТИІВНО -6у.10 ВИРЇ:Ше.Іtе ЯЗ КОнференціЇ •В Я.пі. М 'Чу6ЗТИЙЗ.З6}'В, 
що приєд·на:ння За·хідньо'L:Укра.їни. бу.1о -ц1 .. 1,1ю ІВеіх "МОС·кQовеьки.х царів та ·мо-
.сков-сько~о.lьше-виuькосо імперія.іІі'змуоі Ста.1іна. Ue rприєд:нанtІя москов
єькоrо вида'НІія 6у.1о пе.ре.ведене ·в пе·рwе 1939 р. наnеред. до СССР, а 
щойно потім до .У.краіінської Радинеької Сація .. 1істи·чної Респуб.1·ікн 
(У.РСР). Треб.а -бу.1о б М. Чу6атоиу пог.lІІІ'НУІІ'И ті.1ьки на нергу інкорnо
ращ.іі в законах ОССР і YPGP. 

М. Чубати.й на.віть .не за"ікнув.с:І, що ця з.1ука на-стуnи.1а з ПОМJtнен

ня~ принцИJпу самовИЗІНачення народу, з поми·неtmя:\1 во.1і україн-ського 
н:Jроду, та ІЩО ця злука зі· -становища ·:уі;кнародноrо np~a Е повни)t t~а

си.lьст·вом в добі обов'язуючого приftципу самО'ІІИз•на"Чення народів. Кож. 
яиІt ра.зуиниR по..1ітик знає, що ві·.:І .вороrа «е прийма-еться .tанайських 

дарі.в, 6о •Це звичайно а.101ЧинниА підступ. Ло чого .1ово.хить тез.з Чуба. 
ТОГО, ІЩО З.lj'КЗ 'ПрИ.Не<:JІа добро, ТО ·ВИ.ІНО ІВЖе НИН·Ї зі <:ОВЕТСЬКОЇ СТЗТІf· 

сrики - Львів уже ІНИНі -маЕ 35% Моска.1ів 1(tfю.!ЙОрк Тай:\fс, 20. вересня 
1957). 

Мимоходом мо~а б nорадити М. Чуб.атО'му, ккий ~рек.1ямує себе 

като.1ико~. щоб .він прочита.в -собі г.1и6око продуману еwик.1-іку Папи 

П2к ХІ з 14. березня· .1937 •П. н. "З па.1аючою журбоюu. Вона напевно по
в·чить його, які то ереси -він проповід)·є ві.1 доешого часу. 

~\\и не думаосо ·переконувати п. Чубатоrо, оцо йоrо мора.lіззтор

-ство Хрущова ое б.L..1ьш як наївне. ХІрущов без всякого -сумніву и.к uep. 
ши·А секретар •компартії Е вже ІВід 1. січ.ня 1938 р. відпо.в1.ха.1ьнюс з.з всі 
з.1о-чннн та народов6нвство, ацо їх вчи-нено над україн-ським народом. 
Хто жив на украіїнських зеи.1ях п1..t КОМ)"tt-істич-ни:и реж11мом, то внає 
добре, яку в.1аду :Уає перши-й -ceкpesrap компарті.ї в .Укра·~ні. Якщо і~нди
ві.І, з яюrи Чубатий .1истуєrь.ся як з приите.1еи - Ні"іта Хруwов - ~ав 
бн дрі6ку лрихи.1ьности до української справи, то оін б_ув би міг J.id%Ci10 
віддвп1 ве.1ику Щ)ИС.l}ТУ украЇ•нському народові ;і rреко-каrо.1ицьк:А 
Церкві. Те, що ХІру.щов стараєтм:и те.nер ви6і.:шти -се6е перед укра
їнським н.ародои, то .це кі:що інше, як 1ВИІЧаАне кр~·тій-стао кожного з.1о. 
чииця, прило.аленоrо на .злочині. Як режи~ Хрушов.а зивитьсR ·на rреко
каrО.1Іщьку Церюву, то М. Чубатий. ІІІК і.сторик, по-винен знати з "Історії 
УРСР", визаноі Академ.іІfю У·РОР .в 1953 р. Ми з цеї історі-ї, за 6рако~f 
w!сцн, ~наве.!lемо ті.1ьки одtіо речення, у яко~у кзжеп .. с,я: "Уніят-ська uерк_ 
ва на захізн-rх українських зеи.1ях бу.1а носіЕм като.1и-цької реакції, 
вірною прис.l)їК·ницею австро-угорських ·гнобите.1ів". Не~зІЄ сумніву,. 
що ·знищення гре.w:о-катот.щької церкви ста.1ося оне ті.1ь1ш за до.lою, а.1е 
А за .:ніціятивою тозішнього -сеюретаря Хрушова. 

~Медв~жу прис.1угу зробив .М. Чубатий :М}1Ченико.ві Кир РІосифові 
С:1іnо.му. Як він .!ІОЖИве свойого життя из с.во6о.з.і, то nевно не подя!<\'Є 
йщtу. Про з.ві.1ьнен.ня Кир йосифа буде ріш<ии сн.1а всі" ·н·ародів СССР, 
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перез. якою Хрущов і його П<ІрrіІІ вже пост)·nаються, а не .1астн 

і іім под.ібні ус.\fі.шки. Всякі .1исти, усмішки .j пере~.:ону.в<lіН~іІЯ Хрущо6а 
виг.1ядають наї·вно. П. Чубатий, який поборю.вав і .nоборЮЕ непередрі
шенство, навіть не згад.3в .в .1исті, що ОСОР ІНаси.lь<:тво~ окупува.1а су

веренну Укр.аїн-ську Народню .Респубдіку. Також нзїівно .виг.1я.1а·е nере
кGнування Xp)"lЩO.sa, що за звільнfШНЯ Кир йосиф<!, !Комітет повороту на 
рідкі зем~1і ген. Мrха.й.1ова може д~<:т.ати по.воротців. П. ЧубЗІТий .навіть 

не натякн.ув" що ув'язнення і .засуд .наших. €пископі.в .і ти·ся·ч.:u-тисячів 
~•ученикіІВ на За:u.ініх !Українських Землsrх е звичаА.ним з.1очином та не 
:\fа-є пра.аних. підстав. Не зг.а.Іав, що в.1а.1а Хрущо.ва на уJQраїнськІІх 
зе,.;мх - а західно.українсьюtх зoJ<pe:\fa - е оку'ПЗ·11ісю в розумінні. 
м-іжнаро.ІНО'ГО права. Не згадав, що з.асу.lи •Нwих му•ченик:.в Е без перво
взору в сіsіті. 

1Ви·с.1ав .1иста пр()ф. Чубатий .to Хрущова опо по.1іях на Мзз.я·ршИ11:, 
себто вже тод.і, І<О.lИ Х:ру:щов був при повній в.1аз.~ СООР, і за кри.ваІВе 
зз.ушеннІЯ во.:tі ма.з.ярсь.ких се.1я.н, робіmикіІВ і працюючої інте.lіrен,uії 
в;дпов.ідзе ті .. 1ьки ХрущовІ 

** * 
Щодо решти .1.иота .в його мериторичкіА части·ні, то Aoro ишюна пе-

редати еже коротко. Pe..t. qубатиА проситt. ХрjЧ.Цова, щоб в:н .з.озво.шв 

·вернутисв украtн(ькw.у като.1иuько~у •миrропо.1итові йосипові С.1іпому 
до Львова 1 тсn~ сопDІвниrи фу,н.кці~ єрарха ІУ.кра·і.нської Като.1ицькоі Церкви 
в УССР згі·дно з констит}щ~ю ООСР і УООР. В.ьн просить, одоб ця Перк
ва ·мала повну с.во6О.ІУ .діі на р:вні з ·РосіІkькою Правос.1авною Церк
вою. 

Мери·rорично - все в ·ПОРJІ.з.ку. Мож-на просити ІЗа .. 1еrа.1ізаuію і 
)·рівtНоправне.н.нІІ всіх Церко.в в СССР. Але це МОtмуть у такій формі 

ро6ити ті.'Jьки грома.ІRІИ ~УССР під д.еспотіЕю ·коt.шарrії Сов·етського 
Союзу. Вільні .ІІЮ.!ІИ в -світі )fОЖуть тіJІь-хи ·в и м .а ·r а т 11 so.1i ,.1.111 в<:іх 
церковних організа-цій в C'JCCP та uі:дданни Ї..\1 ііхньоrо ~ай.на а.rи ві.з.шко. 
дуванни за Aoro 'КОtНфіскату. А •Вільні Українці ".ожуть зві·.з.сі.1ь ті.1ьки 
nротесту.в.щи проти пересл.ідувань іх. Церков в Yкpaitti і через міжна. 

ро.дн.і 'ЧИІН'НИ·КИ ·ТИ<:ІІоУТИ На М.GСХ&у, ІЩОО 'ПрИВернути •В У·КJ)'ЗЇ:Ні В0.1Ю вjри 
і ре.1іr~ноі організаціі. Тереоо-м дли тосо є Об'едиа.н~ Нації і ов~JІЬJЬ ва· 
роди., а перtшим •чиmшко~ д.1я то.-о тиску· ІЄ каш америкаtІський У•РЯІд .. 

Але, щ<>б ві.льяий гром:адяttии 3.!1А, ЯКИ·М Е п. Чубати.А, та· ще редак· 
тор органу ІУІ<!ЮА, ·проси.в ;у такій •п<>кі.рній j емиреяній форм~ Хрущова, 
тоr.о стаttовища .прнйняти нія·к н~ожлиІВо. ille знз.чи.1о 6 пропаrувати се
ред •В'іль'Ноі rрома·ди укрзінських людей у С·Віті тз..ки.й стос-уно-к .1.0 ката 
Украtни, к.киІt :моістився б •У ·пос.1ід·ні;Іt формулі .1иста n. Чу·батого: "Відд.а· 
ний ІВа-м спра•вді ... Ми ВІі.1дані: оеnраеді 'ХруІЩову 6ути не смj'Ємо !4Ж ніяк. 

fla самім кінці такQіго покірного і ІС:мирен.но-щироrо .1и·ста мі-ститься 
також низь-коук.1інна фор:~~&у.lа, яка ЗВj'ЧИ'ТІt .!1ОС.1Ї.ВІНО так: "Віз.д.аний Вю.t 
спрЗІВді Мико .. 1а Д. ЧубатИЛ". hi·aкwe не можна перек.1зсти наведеної в 
тексті аІНr.1ійсь.коі фор..\fули п. Чубатого в його .1Истj .І~ Хрущовз: 
••vours truly, Nicholas D. Chubaty". 

КажіІть, що х01чете, .а я .не ·можу .собі у11вити. 111100 ХТО(Ь :міг оборо. 
НІІ'ІИ тз.ку фOtp:\fy листа в.і.1ь·ноrо ред·актора, який ~ае зав.ІаН~!Я в с.вої:.r 
органі Іnо-борювати і коиунізм і 1о4Осковськи·й імперія.1:з..\f. І тому бу.з.у зі 
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зJцікав.lення:\І чекати, чи анайдетьси відповіда.1ьний орган УККА, який 
:ух.Ва.ппь, що така форма звернеІН.ня до Хр}1щова, ката Укр::1ЇІНИ .і інших 
понево.'Іеннх Москвою народів, ~ добра і похва .. 1ьна. 

Не с.1ід помину!н також а·рrументац1ї n. Чубатого, якою 'Він до·каз)'е 
СЗОr€ 1ПРОХЗН{JЯ ·приrвернути BO.'JIIO д.1Я орга.нізаці·ї Україін-ськоІ КатОо~lИ" 
цькоі Церювп. !Не ·са-м·і по·ста·нови коtНституції GCCP і УССР •ВИ<:у·ва.:є п. 
ЧУ'батий в ·корnсть ·св·о,еї rпросьби. Це rб.У~'ІО б у 'ПОрядку. ІВін покликається 
nри тім "нав,іть на -і-нтере.си Совrет·ськото Союзу". ЯкІМоже .хтось 'У 'Вільнім' 
свіФі :борОІНІІТІІ інтереси СоветськО·ГО Союзу rB• будь-якій .справі? 

!Ве~ь той .1аст - то одна я·ка·сь :не.са:мовита мі-стерія. П •повин роз'.я
сtіати !Виконавчий rКо·мітет чи Рада: ДиректоріІВ УІКІК!А. Адже '11. Чубати-й 
mпраЗtНо ·преJ.став.1яе rв сво,їм ли·сті редактором "Укра'rн<:ь'Кого КІВарт.аль
ннка ", адо е opraнo~t УіКІК·А. !Грома·J.а .:\Іусшь нарешl'і знати, яку nолітику 
ІВеде ЕкзеІ\утн,ва ІУ'КJКА, ·бо ;к 'fi, а не ·свою особи-сту лолітик'у іРепре·зентуе 
:цей редактор. 

Огляд книжок. 

ЖИДІВСЬКЕ ВИДАННЯ В 300-ЛІТТЯ СМЕРТИ 
ВЕЛИКОГО ГЕТЬМАНА 

ABYSS OF DESPAIR (YEVEN :МATZULAH) ВУ RABBI МАТНАН 
HANNOVER. TRANSLATED FROM ТНЕ HEBREW. 

Траrічнпм .сп.1етом ·nо·в'язалась б5·ла kт.орія визво.пь·но.ї боротьби ці • 
. 1oro укр:::їн.ського народу проти шляхетської Ло.'ІЬІЩі ·в ХУІІ-тім с.то.1ітrі 
з :сторі:ею ІЧЗ·стнни жидівсь·кО'го розсія.нtІя (" діІя·спори") в тодішній Ук
р~ЇІн.і. Перес.lідуваІних .;JIOTO ІВ Ні.\fеЧ'ЧИні Жид.;ІВ -спровад.жу.вали -собі 
nо.1ьські .ве.1ьrможі в Україну, але не дозволили· їм там о.с:сти як rHO'P· 
.:\іа.1ьни·м ч.1енам творчого .господарства країни. По .. 1ьська ш.1яхта не 
дозво.1юа спроваджуваним Жидам осідати ІНа рі.1.1і і зай:\-ШТІІСЯ хлібо
ро.бствО.:\1. Вою з::Jборонн:Іа їм вз·ап1.1і наб~ІJ:.JПІ зем.1ю, а ·н3віть tНе 

;~озво.1я.1а ї~t осі.lа:ТІІ в м:пах і пров2.lІІТІІ тю1 нсрма.1ьну торг:в.1ю, p~

:\:ec.lo й ІltрО~ІІІС.1. І Іо.1ьська ш.1яхта прнй~Іа.'Іа тнх втік<:чів від 111ерес.т:. 

·ду'ва:ння · з-аравІІ.lа ,ті.1ькн як своїх екзекутор'~а податків або орен.з.арів 
ИО!НІгнюсте.й 'пі.П~ІНІІХ Українців. Ti.lbl\11 впй·нятково .з.·озвс.1я.1а по.1І>

lї>К3 ш.lЯХТ:J Жнд:нf осі.І2ТІІ в па:нськю: ~Іі·сте·чк::.х ,ця pe.~tec.-:a й про. 
:o.:Pc.ly. Тnк cn.1e.1a по.1ьська ш.lЯХТ:', свою .10.1ю з до.1сю спропа.з.;І.:еного 

ЖІІJ.івсного насе.1ення. Кю.1и поча.1асн збройна бо.ротьба ·прош .по.lь
сІ,ко.ш.lяхетського пануІВання, 'ТО огірчені ·меси повстанців ІНе ті.1ьки ви. 

,Т:.JНЯ.1Н Ш.1ЯХТу і ЇЇ :1.1МЇ:НЇСТ1р2ІЦЇЮ, а ·В ТЇ.М і ЖІІ.1ЇВСЬКІІ'Х екзекуторів Ї 

.орен.1арів. а.1е також подекуди rроми.1а фізично ті ~Іісця, .1е ш.1яхтз .ехо-
рони.1ася і не .вте.к.1а . 

.В шх ~асаК'рах поrиб.1о багато по.1ьсько;і ш.lЯХТІІ і ЖІІJ.і.в. Сцени 
т;;квх. .~І<:!.С;Jкр опнсують тодішні по.1ьські і жІІ.Іівські шпори з і..:<ІХО~І 

.j З ПрОК.lЬОІН3МІІ. 

0J.НІ~\І з т:скнх .lітопиаціВ-'Х·ронікарів перших років 6о1ротьбrr геть
r:\rана Б. Х\Іе.1ЬНІІЦЬКО·ГО е ~lчений ЖІіJ.ЇВ·СЬКІГ~ ра·б:н Натан Ган.ноrвер 3 
Острога H<l Во.шні. його батька .вбито в тrrx крівz.внх по.1:ях у Зас.1аві, 
~ він СLІ\І .lе.ІВІІ утік з ро..1нною ІНа ЗахіJ. - чере3 Ні~Іеччпну .10 Го-
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ляндії, а потім до Jrал·ії. То.з.і ·вже. ·В ~1653 році, ві'К ІВид:ав аsою хроніку 
зашбе.lі жи.з.і.вських лромад в багатьох міотечках України. 

Натан r.анновер е бистри~ опосте.рі•гачем і ма€ крнтиюшй. y.:~ot, яю~·м 

оцінюе те, що дія.l.о.ся nеред його очима. З усіох сучасників. ві,н на.йкра. 
ще nідкрес.1ив ·Факт, що nричиною повстання -Богдшїtа Хме.1ьницького,. 
чи в.'J.а.стиео уК'раїнсько·го народу nі.з. його· nров()до:~.t, був незносний, 
ШЩЇСоНЗ.lЬНИ'Й, С()ЦЇІЯ,lЬНИ.Й і ре.lЇГЇЙ.НИJЙ ,УТИСК ЛО.lЬСЬКОГО .ре;ЮІ:І.!)' 'H~J. 

укра.їнськюш народни·ми ма·сами, зокре:~.tа на.з. се.1янство.м:. Це значіння 
l'.:і:n.н:авера, як джере.1а до історії 'Украї-ни того ч<Jсу, пі.з.крес.1ює особ.ш
ВС' з nо·х..ва;юю великий український ·і·сторик Михай.1о Грушевсьюt;й. 

Проте, НатЗІН Га.;шо.вер, як і його ·перек.1а;щч, не беру:п, тодішнього 

історичного проце.су •В його .сукупності. Рабін ІНатзн бач11ть в першу 
чергу жорстокості по бсІЦі деяt<их загонів .УкраїнськІІх nса.Jстан,ців, які 
не бу.1и уч·асникаюr ·ре.rу.1ярної козацької армії. Це зрозу.мі.1е в ЖИ.'lів

Сhкого сучасникз, иким був Натан. Це .. \Іенше зрозум.і.lе в нинішніх 

у'іених nерек.1адачів, які nо.винні бу.1и б rоро.студіюпати цю .кріваву істо
рію всебі·ц.но. То.з.і .вони переко.на.lися б, що такі самі і ІЩе гірші 

жорстоко·сті ·отосува.'Іа до повставшої української .маси nольська дер

жавна а;J.·міністраІІ.~ія, зокрема під про.водом Яреми Вишне.вецького. J, 
.1СІ.lі, ·ВО•ни побачили б, що подібfІі нелюдськ: і з;ючи-н.ні жорстокості 
стосува.1и rnр.а.вюІьні вrйська 11 Ні:~.tеччині під час три.:~щять.lітньої ві.йни, 

яка бра якраз в ті..\1 .сам.ім часі. 

Твір Натана /Ганновера оарто читати не ті.1ьки сучасІНІІ:~.t Жи;J.ам, а.1е 
й сучас.ни·м Українтця:~.t та в·чнтиоя з нього, що !І'реба о•м.v.ttати, що-б .з.вз 
н:рО.ІИ.. яких доля сп.1е:rася історичним .ходо:~.t, :~.юг.1и жити не ті.1ьки 

.мирно 1nоб:ч себе, а.1е й ·дружньо в Од,tнім творчім су-спі.1ьстві. 

Щодо техніки nерекладу, то пе>рекладач .на·м .не каже, якої <:аме 
термінології rвжи.вав На.таtІ f.а,нновер в гебрайськім ориrіна.1і. Ми з його 
перек.lаду так і не зна:ємо, ІІІК ІВ·і•н .називав 'Укра'іонців, як козків, як 
nовстанців і т. д. В перекл.аді всюди там, де .мова лро масакри жидів
ського па>Селення, € наз.ва для nовстанськи'Х загоні,в - УкраїІІ:ці. Поза 

ти.м часто пов1'0рЯ'-ється •назв.а території, де д:і.еться ця крівава траrе..1ія, 

"'Р.ооія" (Рош.а) з додатком ІПере·к·да·даrча в скобках ·(!Мала). Щось аи
ходІпь тут в перекладі не до даду. 

В .1ітературі, яку викори.став -переклада1ч, .не з·rадано ні·мецьких, іта
.1ійських і по.1ьських nе·рекладі.в твору Ната.н.а Га!-ІІНовера і не названо, 

як.і є ріж'Ниці •В цьом•у n~рекл-з.ді. Бо ж ·значіини ·затО..'ІО'ВКУ тво·ру Натана 
ГаН'Нов-ера подають інші 'Перек.'Іа-дач~ -інакше, я.к ще ·nерекла:в наш ІПере·кла· 
дач. 1Нем:а т.кож ІВ·Казівки, що .ві·н хоч щось чув лро мону.ментальну історію 
Хмель.ниччини !Михайла Грушев-ського. 

іНе ,з.важа.ючн ІНа т.і 'Нєдостачі 'В .перекладі ІЛ·ОWиренос.о ТІвор.у Натана 
Ганнове·ра, .варто його •прочитати ~ ·вчити-сь з ціІЕЇ '":Бі!зодні розпачі". Вчи
тись, каже·мо ІЩе раз, УкраїІІщя,м .. j; Жи,дам, та брататисR ·д.lя ·ве.1и·ко'і справи 
- tВи:з.воленни цілої УкраМін .та уладжекюr J.i wІШТТЯ· на демократичних ос
tІОІВах :як ,у.країясь·каrо ІНароду, так ~ яаnіона..льних меншх, у тім на<:ам-пе· 
ред .на:йстаршої ій -найкуJJьтурtІішої жидів-сь.кої ме.ІfІШИ1ІИ ІВ Украіні·. 

На кінець ІЩе одно спростуваиt~я. Натан Ган·но.вер не ма·в у руках 
тнх джере.'І, як.і мав 1Гру:шевський із урядових архівів По.1ьІWі і ·Росії. Він 
тн:~.t менше 1не .\Іав доступу до україноських су•часних доку:~.tентів. А всі 
ті дже·ре.lа -показують нам, що Хме.1ь-ницьюtй tрішуче був вороrом вся-
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1\НХ ексцtсl.в nроти uив;.1ьної .. 1юдносrи, sce одt~о, якої нLціока.1ьности 
-- ПО.1ЬСЬКОЇ ЧИ ЖИ.J;·ВСЬКОЇ, :ra ІКЄ 0.1іі0 tiKOrO C'JaJІy - Ш.1ИхtТСЬКОГО 

чн -:)'І:ща.нського. Тим то Наtа·н Ганновер кet.l)"ШRo прок.1ннає .пам'ять 
Хме.'ІЬНІщькО"rо, як того, що 6у'Ціи то .нака~., ті ексuесн. Bcffи були ді
:юм обуреної те-)rної иа.си або невr.з.nові;rа.lьіmх повс.таНІЧtrх ватг.жків, 

яких х~е.1ЬНИІЦЬКИА кара·В. Того В.Юf.Z.ПІ'ІІ Aoro зержа.JtИtt·Я розтм. 
Перек.1адач опріч того не застанов.1ttеться ·Над своЇ)ІИ щtфра:.~н, які 

Rі.н пода€ )" при~ітці иа стороні 122 ,про сJсі.н,кrсть ~·битих Жнд:18 у )t.a. 
сзкрах в Украіні ІВ -т.і')f часі. Рабін Mew подаЕ uю ци-фру у внсmі 650,000 
осіб. Розу~ієт-.ся, ІЩО д.1я моральної оцінки з.точннства, •кии е погро:м 

.1юз.носn1 інІшої раси, pe.1irii чи к.1яси. ие ~а·е зиач.і·.вкя, чи убитих було, 
скажім 650 ·осі~ чи 650.000 ос:іб. А.1е ,1.1я історичного творJО, чи :коиє,па

Р=' точність, чи П'ринаА:ин-і оравз.()nо.1і6ність чис.1а ·мЗІЕ з.иач:инІіІ факп. 
бо в пропІв.кіи разі це фантазі!R. Перек.1а.1а:ч рабін Меш, ви.з.·ко, не мав 

t1:ко.1и в руках твар~· про чис.1о на~1ения Україин в тім ЧЗІСі, ко.1и .по
ча.lасоя Х.\fе.1ьниччнна. Якби .хав, то ·напевно нt твер..:tиа би того, що в·і·Н 
НdПИса.в ·на 122 сторо;ні. Як nоказую~ь переписи rnpн сur.нІЦі по.винностеІ 

і пepe.rr.i.1y rрунті·в ІНа .цій у.кра'і-пськіА території, що .иа.1ежа..1а до По:~ьщІ, 
було scьo·ro .lttWf J[pyг.to 1,750,000 душ .насе.1енкя. Жиди в тім часі в 
ц;.,.:~й ПольІШі ~ 'І"ВОри.lи навіть 10%. Отож у .ці..1і.А У·кра',ні того часу, 

не ~юг.1о бути ·в с ь о r ·о жи.дівськоrо ІН.гсе..1екня бі.1ьwе як приб.1изно 

175 тисRч душ. ІА.1е ·не всі зе·млі Укра·:·ІН~ бу."LИ сценою nогро.мі•в. Не за

хопи.lа .ця хви.1я теJрнторії Га.~инн і Піз;ишwи, що тоді ~али круг.1о 

40% всього украіНtського .насе.1ення. Там Жиді.в 6у.1о nересічно .ко.1о 

75,000. Якби, отже, навіть .прИІПустити, що з решти ук.раїнс:ьких зе!.tе.1ь 
не вд.а.1ося щас.1и·во врятуsа-rиси tні одно.му ж~rд:ІВ·сьхо.му мешканце&і, (шо 

так tte бу.1о), то тоді чис.1о жертв ·на зачеп.1ен.J~ nогромами· уК"раїнській 

території не .~о·гло бути вищє, .ніж 100,000. ·(Цифри .наоее.1ен.ни вИІра·хо
вані .в по.1ьсь..~.:ого .j.с:тори.ха tA...1. Яб.1оновсько•rо і в украї.нськоrо професо. 
ра ·історії Ів. 1Крип'якеви.ча ). 

Жн1н .з.•бають п·ро cso€ ·.мину ... 1е в Україні. Бидають свою хроніку 
з·:перед 300 років і тим ·з·0а:гачу.ють rrа•ІЮЖ д.1И ttи:н.ішнього читача У~раїм
·ця д.ж.ере,lа Пі'ЗІН3-ННІіІ історії У·кра"іми. ід.· .. ,е ІРІОа при :вУ.Іда.нні цієї оftКНЖ](И 
мати на увезі, що перек.1адач пу.ска'і сво•ю працю з антиукра·і.нською 

тендееціЕю, ·не цаючи собі мабуть спрс:.ви з того, що в.ін wко.іить не 
т!аьки .УК"раЇ.НWІМ, а .. 1е й Жидам. 

Чи не по.аба.1н б також наші opran.iз.i:'!J.UП, щоб ІВ-из.zтн ;L;Кере."Іt..мі 
ТRОрИ часів ВL;uі0В..1С:.НКЯ украї.ксь.кої дtржа.в.носrи з.а Бог.зан.а х)І~,lЬ
щщького. CyLUІJCІLe ~ОІіО~lЇ.Н.Н!І нє ЗJJІ.Зtе таких .'lі'Іо.писі.в "Іого в.еликоf'о часу, 
як Л.ітоnнсу Са\ІОВІІ.]ІЦЯ, Літопи•су Гр<:!б'я-нюІ і Ca:\tLЙ..la Ве.lИ!ЧКа. 

С. Р. 





КНИЖКА - ЦЕ ЗБРОЯ В ПСИХОЛОГІЧНІй БОРОТЬБІ 

Значіння доброї юннжІш ·про українські справи оціншІа УкраЇ•нська 
Ві:Іьна Гремада •з ЗДА, .яка від 1949 року ді€ для оборони украї.нс.ької 
ви.звольної і зокре~а де~о.кратичної справн. В своїй НауковоЛО.lіПІЧ· 
ній Б:бліотеці ІВспа чшда;Іа такі книжки: 

1. СТЕЖКАМИ ал ГОJІГОТУ. Ниннщення в Україні ~tі.1ьйонів 
:Jю.J.ей тероро~ та штучним .голодоом в 1929·33 pOKJX. Напнсав Дмитро 

Со.1овей. Сторін 88. 

2. ГЕТЬМv\НСЬІКИй Р!:ЖИМ В 19<18 РОЦІ ТА йОГО ДЄРЖА!іl· 
НОЛРАІВНА ЯЮСТЬ. Написав Д·р М. Стахів. Сторін 60. 

З. ДОМАШ·НІй ВОРО.Г. Як боротися прош ворожої nідривної 
uкцїі? НашІсав Никон Надивайко. Сторін 72. 

4, 5 і 6. ПЕКЕJ1ЬНА МІАНІИНА В Р011~РДАІМІ. Істор:я убнuства 
но.1к. Євгена КсІНова.1ьця. Частина Перша, Др.)-та й Третя. НашІсав 
Ярослав ІКутько. 

Ра.зоом ці три частини сторін 160. 

7 і 8. ~d{РАУНСЬКИй •ЮБП~Ий ЛЮ;Д У БОРОТЬБІ ЗА HALUO· 
НАJІЬНУ ДЕJ>)КJАІВУ. Дві частн11ш. Написав Мар'ян Зореславич. 

9- 10. ТЕМНА СТОРОНА МЮЯtІЯ. Історі1я по.1іційної nровокаuії 
Р. Барано·вськоrо ІВ ".ж.раїfІськім :підпі.lЛі. ІНаписав Я. Кутько. Сторін 92. 

11.· Ш · 13. ЛБРЕЯОJІtАОСЬКИй ДОГОВІР З 1654 РОКУ. Пра•в·на 
якість заложеного цим до·го~ором: відношенfія договірних сторін. На· 

писав Д-р Сократ ІваницЬ'Ішй. 

14-15. ~К.РАТНСЬ!КІ ПОЛJГГИЧІНІ ПАРТІї іВ СОЦІОJІОПЧНІ:М 
НАОВІТJІЕ.НН1. Написав Д-р Матвій Стахів. 

16 · 17. ЗВЩКИ ВЗЯЛАСЯ СОВЄ11СЬКА ВJІАДА В УКМїНІ ТА 

ХТО П БУ:Д.УІВА\В? tНапнсав Д-р Матвій СтuхіІВ. 

18 • 19 · 20 · 21. ПЕРШІА СОВЄГСЬКtА РЕСПУБЛІКА. В УКРАіНІ. 
Нарис історії .росій·ської а·rресії та конституційно·го роввнтку со'Вєтської 

влади над •Україною. Наннав Д-р М. Ста•хіІВ. ЧастнtІа дру1·а. 

22. ЛЮДСЬКІА І І РОМАД;СЬКА. ГІдНІСТЬ І. ФРАНКА. НашІсан 
Мит. Сріблянський, сторі1н 32. 

2J · 28. ДИУ'ІГtА СОВЄТСЬКА РЕСПУ,БЛLКА В УІКРАі!НІ. Нарис 
історії російської а.rресії та констИ'т.уційноrо .розвитку совєтської вла-
ди t~ад У:кра·~ною. Частина третя. Написав Д-р М. Стахі.в. 

КОtЖНе ·число коштує по 40 центів. ІПошире•нням І«-шжок серед чи
таючоІ·о 1·ромадянств.а, ІПричишпеся до скріпJІеІННя ук.ра'і.нської внз.во:Іь· 

ної 'боротьби та до пошнрення ідей української •по.1ітичної і суспільної 
де:\Іократії. Хто зам:ооJІЯЄ ко~ш.1ет ююІжок від ч. 1- 28 одержує 30% 
опусту, а ІІІОшту оплачу1Є В"во. 

За·мов~'Іення книжок nосилайте на адресу: 

UKRAINSKA VILNA HROMADA, SCRANTON BRANCH 
524 OLIVE ST., SCRANTON, РА., USA. 
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