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РОЗДУМИ ПРО ОПРАВДАННЯ ЖИТТЯ
Наші пісні і розмови переповнені смутком та скаргами. Мо
же спробуємо подумати про щастя людини?! Не про інтенсивну
розкіш, що в короткі, добрі хвилини п'янить душу. Але про ща
стя погідного дня, просвітлений спокій людини, що багато заз
нала і тому лагідно приймає те, що несе їй життя.
Чи може людина, що думає, бути щасливою? Сучасні мисли
телі, письменники, мистці звичайно говорять нам про загубле
ність людини, про її душевну тривогу, тривогу істоти, кинутої
припадком у світ без глузду і без цілі. Чи може бути щасливою

українська людина, що думає, яка опріч непевностей і тривоги,
спільних усім людям, несе в душі ще власне страждання? Во
на ж двічі покинута:

-

в світ, як кожна людина, але вона ще

викинута з батьківщини на світову
розпаношується чужий супостат.

вулицю, а в її рідній хаті

Поранені болем світу і власним горем, живемо в духовому
підсонні нарікань і безнадії. Наша сучасна поезія в вільному сві
ті постійно повертається до понурих настроїв світу, наша проза
- мистецька і публіцистична - далі задивлена в пекло тюрем,
концентраків і війни, що з нього вже двадцять років тому ми
вийшли. Це зрозуміле. Розквітлими садами і весняним пташи
ним щебетом радіємо коротко.
Ми
привикаємо до них і тоді
сприймаємо Їх як щось, що нам належиться. Але брак, але не
достаток відчувається нами як болюча кривда.

Тож пробуймо говорити про {>озумне щастя сучасної україн
ської людини. Чи воно можливе? Де його джерела, його скарби?
Створив Ти нас, щоб ми йшли до Тебе, і неСПОКlине наше
серце, поки не спочине в Тобі писав колись св. Августин.
Блаженні ті, що йдуть прямою дорогою до всією душею при

йнятого

-

Бога. Але наша доба

-

це доба непевностей і люди

на висне між історичною дорогою віри і сумнівами модерної ду
мки. Де ж для тебе, бідна душе, опора проти розпачу? Де тобі
шукати оправдання життя, його розумного змісту?
Ми залюбки говоримо про наш скарб свободи. Одначе цього
мало. Порожнеча в свободі мучить до розпуки, доводить до са
могубства. Одні з-поміж нас заповняють ту порожнечу достат
ком і уживанням, радістю тіла, які, неначе обильно заставлені
столи квітками, прикрашуються дрібними
успіхами,
малими
осягами в політиці й культурі. Людина, що думає, мусить запов
нити порожнечу в свободі глибшими змістами, добутими з влас

ної душі. Ми перейшли і пробились через усі пекельні

ворота
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нашої доби, і як каже поет при всіх тяжких досвідах Бог
дав нам можливість висловити наші страждання: за себе і
за тих, що тієї можливости і свободи не мають. Там, в Україні,
тільки іноді і ледве пока~ться людське обличчя в ліричному
признанні, скромному і тихому як билина, щоб хтось не розу
мів його як недозволеll:е самоутвердження внутрішньої людини.
Там та людина пробує від обридлих, нан:азних фраз втекти в
історію. Даремне, і там чекають згори накинуті рами і розвідка
офіційної критики. Свою ненависть до тиранів пробує розряди
ти людина в образах царських заслань і знущань, таких подіб
них, іноді таких блідих у порівнянні з тим, що творили і що тво
рять теперішні тирани. Вкінці людина втікає в технічні, міжпля
нетні утопії, якими переповнені журнали, щоб там знайти тріш

ки чистішого від обов'язкової маркс о-ленінської задухи підсон
!ІЯ. Промінчики щирих почувань ледве пробиваються крізь іде
ологічні тумани. Там є втеча в історію, втеча в утопію, втеча від
дійсности. Але немає цілої, сучасної людини. А нам дана мож
лив~сть заглиблюватись у душу тієї цілої людини, очищувати
й визволювати іІ, об'єктивуючи біль, сумніви, тугу в мислях, в
мистецьких образах, в організаційних формах життя; робити це
за себе і за них, за українську людину взагалі.

Це наш скарб, що його як біблійний раб нечестивий ховаємо,
кожне окремо, кожне в самоті, чи в малому, замкнутому колі.
Ми переростаємо привичні, організаційні форми нашого життя
і духа, наші ідеології політичні, мистецькі, світоглядові. Знахо
дити нові це велике завдання, і щоб його виконати, мусимо
вийти думками з концентраків і заслань, і станути віч-на-віч із
нашими днями і нашим теперішнім життям. А захоплення здо
бутками мислі і мистецтва світу і засвоювання їх будуть аж тоді
не школою, не доброю і корисною, але тільки учнівською під
готовою, коли ті здобутки зуміємо пристосувати для просвітлен
ня і виявлення сучасної української людини, тієї, що не живе
одним хлібом, її душі, її внутрішньої суті.
Тут може спитаєш, бідна людино, який глузд у цій роботі,
коли весь світ і життя не мають глузду? Та чи такий понурий
погля'Ц це вже неоспорима і остаточна правда? Сучасне знання

піддає нам не тільки сумніви, але і зброю проти них. Воно пов
чає, що це не вперше в історії людського духа появляються ві
зії кінця світу і людської культури. Після доби розгублености
і зневіри наставали епохи свіжого життєвого пориву, нових ви
зовів і творчих піднесень. Не має оправдання наївний оптимізм,
але так само і песимізм не має права називати себе єдиною во
жливою філософією наших днів.

В славному творі-різьбі Огюста Родена підводиться з марму
рової скелі вгору .. Рука Господня", а в ній "він" і "вона" в лю
бовних обіймах. Не знаємо, чому Божа рука зведена вгору: чи щоб жбурнути ту дрібку людського щастя в пропасть небут
тя? чи щоб роздавити і потрощити той сон людини? чи може
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СУМПІННЯ НАШОГО ЧАСУ
Альберт Камюс це контроверсійна постать нової світової
літератури. Уродженець Альжиру Камюс став французьким
патріотом і активним діячем французького резистансу в час ос

танньої німецької окупації Франції. Камюс заперечував будь
який сенс людського життя, заявляючи, що життя може мати
значення щойно тоді, коли усвідомити собі, що воно не має ні
якого значення. Та саме Камюс у наш хаотичний час наново
відкривав і наново реформував принципи демократії, обороняю
чи віру в гуманізм, віру в людину. Камюс, який ніс палке слово
до французького народу підчас важких часів окупації, саме був
у постійній внутрішній боротьбі. Відкидаючи християнство, він
постійно завертав до принципів християнства. В одній із промов
до монахів Домініканського чину він сказав контроверсійні сло
ва, в яких скривається вся характеристика Камюсової душі: Як
що християнство песимістичне відносно людини, воно
вповні
оптимістичне у відношенні до людської долі; а я навпаки, песи

містично дивлюсь на долю людини, та все ж я вповні оптиміс
тичний щодо самої людини.
Цьому великому гуманістові нашого часу припала вийнят
кова роля. В ідейному й політичному розгардіяші нашого часу,
Камюс шукав опертя для людського існування, шукав того
стрижня, який міг би тримати людину на життєвій дорозі, шу
кав віри. Вже від наймолодших років Камюс мусів зводити бій
за своє власне існування, що був боєм за існування людини. 3
юнацьких років він набавився двох хворіб: туберкульози і ко
мунізму, і з обох цих хворіб вилікувався. В постійній внутріш
ній боротьбі, немов середньовічний праведник, що серец проб і
спокус знаходив шлях до святости, Камюс перейшов від вбого
го сироти до докторату філософії, від далекої Альжирської про
вінції на вершки Паризького політичного і літературного світу,
віц вбогої кімнати матері-вдовиці до пантеону лявреатів Нобе
лівської премії.
Коли в 1958 році Камюс ненадійно згинув в абсурдному ав
томобільному випадку, він не зважаючи на свій молодий вік
(44 роки) - був уже викінченою індивідуальністю, визначним
ІІІІ('І,МСННИКОМ і діячем, до якого слів прислухався людський рід,
lІід ІЮГО очікувало людство нової правди. І хоч Камюс не дав
ТО'ІІІОЇ розв'язки тим проблемам, що він їх поставив перец лю
;'1111010. то він поставив ці проблеми так відважно і пристрасно,

що іllllШЙ французький письменник, Франсуа Моріяк,

назвав

11І11(. ОХIlРОНИТИ мрію про щастя покровом ласкавої долоні? До
.~IJI "І' ІІідома, aJIC двоє людей в її руках шукають і може знай

;"'1'1.

ЩІН"ГЯ ...
, 1'.1111i0lШ
МИСТСЦЬКИЙ символ: похвальна пісня
1'1.1(111'0 ІІІУЮІІІІІЯ щастя над пропастю непевности.

n

красі люд-
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його "сумлінням молодої генерації", а жюрі Нобелівської пре
мії, присуджуючи йому це найвище літературне відзначення в
1957 р., заявило, що Нобелівська премія належиться Камюсові
за те світло, яке він кин:99'на проблему, що її ставить у наш час
сумління людини.
В чому те сумліIffiя нової людини? Жах перед нігілізмом,
який вийшов із 19. сторіччя, і перед тиранією, яка характеризує
першу половину 20. сторіччя, привів Камюса до ствердження,
що злими духами теперішньої Европи були Гегель, Маркс і
Ніцше. Історики філософічної думки загально признають, що
найбільший вплив на новітні напрями у філософії має Гегель.
Цей німецький філософ мав потужний вплив не лише на ініці
яторів трьох найпопулярніших філософічних напрямків сучас
ности: на марксизм, екзистенціялізм і інструменталізм, але й па
нував деякий час над думанням засновників таких "технічних"
рухів, як логічний позитивізм, реалізм та аналітична філософія.
І Маркс, і К'єркегор (Кierkegard) і Дюї, і Рассел, і Мур це
учні Гегеля; найбільше характеристичні для них думки зроди
лись під впливом, чи теж у боротьбі з філософією Гегеля. А фі
лософія Гегеля це абсолютний ідеалізм, спертий на ідею про
діючий Дух Всесвіту, це віра в абсолютну ідею, чи популяр
но кажучи в Абсолют. Діялектика гегеліянської філософії із
такими поняттями, як теза, антитеза знайшла застосування
в історіософії Маркса, у вченні про боротьбу кляс, де капіталі
стична кляса є тезою, пролетаріят антитезою, а результат цієї
боротьби повинен дати синтезу. Маркс перевернув діялектич
ний ідеалізм Гегеля у діялектичний матеріялізм. К'єркегор зно
ву ж виявив зацікавлення естетикою, мораллю і релігією. Маркс
і Конт цікавились суспільствами і суспільними рухами. К'єрке
гор заглибився вповні в екзистенцію, в індивіда, в конкретну
людську істоту. Тому то найвищий ступінь людського існуван
ня у К'єркеrора релігійний, але він визнає право свобідної волі
індивіда дійти до цього найвищого ступня. Шлях людини визна
чений дороговказами: естетична поблажливість для приємно
стей, етичний респект для морального закону і релігійний культ
Бога. На цьому шляху людини є психологічні перепони, які мо
жна оминути лише закінченням цієї мандрівки. Ця мандрівка
і означає напругу людини перевищити саму себе. тут і початок
екзистенціялістичного зацікавлення внутрішнім життям люди
ни. Тут теж і починається зв'язок між екзистенціялістичною фі
лософією й екзистенціялістичною літературою.
Головною постаттю екзистенціялістичної літератури є, без
сумніву, Жан Поль Сартр. Народжений в 1905 р., Сартр прий
шов уже після Шпенглера, автора "Упадку Заходу", який, як і
цьогочасний історіософ Тойнбі, вчив про еволюційні фази циві
лізації і заповідав упадок західної культури, якій на зміну при
йде цивілізація Сходу. Та не лише книги, нова філософічна ду
мка попереджує виступ Сартра; він один із тих інтелектуаліс
тів, які зазнали знищення і в духовому і фізичному значенні
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внаслідок другої світової війни. Вже Достоєвський, Ніцше, К'єр
кегор, а далі й Кафка виявили велике зацікавлення темними
емоціями, асуспільними особами. Та Сартр вийшов на сцену то
ді, коли не лише розбито будівлю Абсолютного Духа Гегеля,
але коли захитано всі основи думки, коли зруйновано стару ві
ру, а на її місце не поставлено нової.
Насправді є два екзистенціялізми: один християнський із
Ясперсом і Марселем, і другий атеїстичний, до якого можна
зарахувати Гайдегера і який репрезентує Сартр. Сартр ствер
джує, що нема Бога і людина не була створена; тому вона не
має ніякого пляну, ніякої цілі крім того, щоб розвивати себе
власною вільною дією. Таким способом Сартр ставить екзистен
цію вище за суть. Поперше: нема ніякої ідеї, чи зразка, що на
їх подобу наша особовість мала б появитись, а по-друге: ми са
мі творимо суть-есенцію, розвиваючи себе за своїм власним ба
жанням. Людської особовости ніхто не створює. Сартр ствер
джує, що найперше існує людська особовість, а далі вона сама
себе створює. Тут і зародок того, що деякі з екзистенціялістів
говорять про абсурдність людського існування.

Думка про абсурдність життя чорною ниткою пронизує твор
чість Альберта Камюса. Камюс це колишній однодумець
Сартра і його близький приятель. Він вийшов на літературну

арену, коли Францію огорнув найвищий розпач, у розгарі дру
гої світової війни, і вийшов із вантажем нігілізму. Духове об
личчя молодого Камюса характеризує його філософічний есей
"Міт про Сизифа", написаний в 1940 р. Тут Камюс розкрив і
обгрунтував доктрину абсурду. Камюс атеїст, але він, як інші ін
телектуалісти, знає, що людський розум не може пояснити при
чини і цілі людського життя. Ця свідомість штовхала і приво
дила одних інтелектуалістів до релігії, других до комунізму.
Камюс плентався за комунізмом, його перше оповідання "Чу
жинець" віддзеркалює його ліві погляди. Але есей "Міт про Си
зифа" ставить проблему людського існування на вістрю меча.
В перших словах есею письменник
стверджує трагічно,
що
"Правдиво, є лише одна поважна філософічна проблема, а саме
самовбивство". Нема Бога, нема ніяких вартостей у людському
житті, тоді людині залишається лише вірити в абсурд, і лише ця
віра в абсурд тримає людину при житті, не допускає її до само
вбивства. Але, як сказав критик Бравн, Камюс це персональ

віСТІ, із двома обличчями. У філософії він віддзеркалює відчай і
:IНIlХ()ДИТЬ розв'язку в абсурді, але в житті він людина відваж
ІІОЇ дії, людина, яка в найбільш небезпечних ситуаціях рези
('Т/lІІСУ бореться за справедливість і чесноту. Саме тут вартість
І(/Lмюе!l і саме тут підстава називати його сумлінням нашого по
J(оліIlНЯ. Форма есею притаманна Камюсові; його остання кни
'·/L "УПIlДОК" має більше з есею, як з роману і в цьому жанрі пи
(·,.~II'IIIIIII(. який У своїх творах головну увагу кладе на філосо
фі'lllі проБJlеми, особливо проблеми етики, знаходить найкра
щу М()ЖJIIlllіСТI, вислову. В есеї "Міт про Сизифа" голос Камюса
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прозвучав відважно і переконливо для покоління, що втратило
віру в Бога і в моральні підстави життя. Камюс стверджує у сво
му скептицизмі, що життя може мати значення лише тоді, коли

людина пізнає, що вонО'не має ніякого значення. Як ілюстра
цію до цього ствердження, Камюс навів міт про Сизифа
•

-."

u

•

-

того

МІТИЧНОГО грецького героя, якого за иого скупар ство Пlдчас ца-

рювання в Коринті боги покарали
по смерті невикональною
працею в Гадесі: йому призначено котити вгору камінь, який
постійно скочувався в долину. Таким надаремним Сизифовим
трудом вважає Камюс змагання людства. На канві цього ста
родавнього міту Камюс висунув модні екзистенціялістичні пи
тання того порядку: Якщо нема Бога, то під чиім духовим про
водом людина діє? Якщо нема ні гріха, ні пекла, то чому люди
на така трагічна на землі? Якщо нема ніяких перспектив, то
пощо взагалі йти вперед?
Така чіткість викладу розпачу казала поколінню, що жило
в депресії, в поневоленні ворожою окупацією вибрати Камюса
своїм провідником, від якого сподівалось воно ДОl'оговказів но
вої віри. І Камюс виправдав ці сподівання свого покоління: він
пішов власним шляхом шукання, намагаючись у час переваги

нігілізму і терору знайти вихід.
У відомому романі "Чума"
(1947), що здобув Камюсові світовий розголос (роман перекла
дений на 17 мов), письменник вже на шляху знайти моральну
силу людині, і він знаходить гі в гуманізмі. Роман оповідає істо
рію альжирського міста Оран, яке навістила чума, загрожуючи
смертю всім мешканцям. Тема алегорична, письменник має на
увазі апокаліптичний жах, який навістив нашу землю в час
другої світової війни, що теж загрожувала загальним знищен
ням людства. Проблема роману окрема людина. Головна по
стать роману це лікар, який взяв на себе обов'язок боротись
із смертю, що гі несе чума. Та становище лікаря ускладнене. В
нього дружина лежить хвора у лікарні в іншому місті. Перед
лікарем моральна проблема і він не йде за голосом любови, але
залишається на свому пості в ізольованому місті. Хоч автор не
хвалить цього великолюдського вчинку лікаря, то все ж він під
креслює силу вільного сумління людини вибирати самій собі
трагічний шлях життя. Роман, як згадано символічний, і Камюс
насвітлює соціяльну етику, нав'язуючи до політично-соціяльної

ситуації, так: "Всюди на землі шаліє чума, всюди є жертви і це
залежить виключно від нас самих, щоби вступити у ряди бор
ців з чумою". Роман дістав ВИСОІ<У оцінку, нагороджений пре

мією

"rpaH

Прі де Крітік" і він вказує, що письменник песиміст

починає знаходити шляхи для позитивної розв' язки

проблем

людського життя.

Багато уваги присвячує Камюс театрові. І роман "Чума" був

перетворений для сцени під назвою "Стан облоги" в алегорич
ному зацумі, де чума уосібнювала поневолюючу тоталітарну си
лу. якій може принести кінець одиниця, що переборе страх і
зможе посвятитись. Камюс розвиває психологічний театр аб-
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страктними, моралізаторськими алегоріями. Ось трагедійна сце
на з 17. сторіччя "Непорозуміння", в якій мати і донька - влас
ниці заїзду, вбивають і граблять приїжджого гостя. Виявляєть
ся, щоб вбитий гість це їх син і брат, і обі жінки накладають
на себе руку: мати тому, що вона "переживала
відродження
смутку через любов", а сестра, щоб "не зустріти більше огидної
людської любови". Ось драма "Справедливі" про атентат росій
ських революційних заговірників на російського князя в 1905
році, що більше у формі діялектичної розправи, як сценічної дії
розгортає проблему "справедливого вбивства". Драма "Калігу
ля" про божевільного римського володаря, який у своїй тиран

ській самовпевненості міг задовольняти своє бажання "досягти
неможливого", виявляє великий талант Камюса, як драматурга,
а він був теж прегарним режисером і актором. "Калігуля" йшов
ще недавно перед смертю Камюса в театрі у Парижі в поставі
самого письменника. Камюс пере робив для театру роман Досто
евського "Віси" (ВеСЬІ), як теж і підготував адаптацію для те
атру з роману Фокнера "Реl<вієм для черниці". В останньому ча

сі Камюс викінчував драму, в ю<ій героєм Дон Хуан і Фавст в
одній особі.
Та вся сила Камюса в його проникливій думці. Нова після
"Міту про Сизифа" книга есеїв "Повстанець" (1951) звертаєть
ся від самовбивства до вбивства, вбивства, доконаного в імені
майбутньої утопії. Ця книга прямо протимарксівська, проти неї
заявився Камюсів приятель Сартр і вона довела до того, що в
р. Камюс зовсім розійшовся із Сартром саме в питанні ко
муністичної ідеології. Камюс поставив відкрито питання кому
нізмові, обвинувачуючи його у вбивствах в імені майбутньої
утопії: Чи ціль освячує засоби? Як це можливе? А що освятить
цю ціль?
Камюс пішов далі. Він заявив, що кожний революціонер стає
гнобителем або єретиком. І тепер Камюс має сумніви щодо виз
начених вартостей, але він уже відійшов від нігілізму, що хара
І(теризував його ранні думки. Він заявляє: "Може бути конеч
ним боротись проти брехні за четвертину правди. Така наша те
нсрішня ситуація. А цією четвертиною правди для західньої ци
вілізації є свобода. Вез свободи можна піднести важку індустрію,
ILЛР не можна зміцнити справедливости і правди".

1952

ТУТ сумління нашого покоління устами Камюса заговорило
11ІІі\'шстішою мовою. Найширше насвітлив Камюс проблему мо
Іщлі, ЯJШ лежить основою його думки і творчости, в останньому
IIІІМlші "Упадок", що приніс йому в 1957 р. найвище літератур
ІІІ' "іД:\lІачсння Нобелівську премію. Героєм роману є паризь1<І1і\ ІІДIIОIШТ Жан Ваптіст Кляманс, який все своє життя старав
І'" ЖІІТІІ примірно, але в тім вигіднім розумінні, коли людина
110:11,: 'ІІІІІІІТИ добро для ефекту, ніж для самого добра. Кляманс
l'IІI'I{ІIІJlі:IУllапся у складних правничих проблемах, особливо ра
;{о IIРIІ/'сМILIІ справи вдів і сиріт і ніколи не брав заплати від убо
"11)(, lіУIІ IIОРЯДНОЮ людиною В тому розумінні, що здібний був
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завернути з дороги, не зважаючи на свій поспіх, щоб допомогти
сліпому перейти вулицю. Та все ж таки стверджує Камюс Кляманс проклятий. Пuичина, чому він проклятий і не може
бути спасенний, у релігі'й'ному розумінні, давня, а саме біб
лійна: на ньому ТЯЖJ:iТЬ Адамів первородний гріх. Центральною
темою роману, який можна радше вважати романістично-філо
софічним трактатом є як заявив самий автор дівчина, що
кинулась у Сену. Адвокат Кляманс оглядав цей випадок і не
поспішив дівчині із поміччю (він радше приготований чинити
добро, для ефекту, а не для самого добра) і звідти його самоос
карження. Повість починається розповіддю
героя
Кляманса,
коли він уже втік від життя стат очного громадянина в Парижі,
і сидить у кафе, при набережній в Амстердамі. його розповідь
- це сповідь перед зустрічною людиною, самообвинувачення.

Закінчується "Упадок" маркантним зверненням Кляманса

до

дівчини, якій він дозволив був спокійно потонути: "О, молода
жінко, кинься у воду щераз, щоб я мав нагоду вдруге

спасти

нас обоє ... Вдруге?! Ех, що за рисковна думка!-Ifuдумай, що її
треба розуміти дослівно, що треба їі виконати. Бррр! Вода та
ка зимна! ... Та не журися. Це вже запізно. Це завжди буде за
пізно. ... На щастя!"

Герой роману

-

це типовий герой наших днів: допитливий

дух. йому каже автор зробити відкриття, що нема невинної лю
дини на землі, тому теж людина не сміє осуджувати другої лю
дини з погляду абсолютної рації. Коли екзистенціялісти типу
Сартра виходять радше з логічного думання Декарта, в Камю
са відчувається глибина Паскалевої думки. Але Камюс атеїст,
тому його шлях такий важкий. Нова людина Камюса це
складний характер, це "замкнений малий всесвіт, в якому лю
дина сама собі король, папа і суддя". Письменник стверджує,
що "для кожного, хто самотній, без Бога, без учителя-провід
ника, тягар життєвих днів нестерпний. Тому кожний мусить

вибрати собі вчителя, Бога, що був би в його стилю". Моральна
основа людського буття найбільше турбує Камюса, не зважаю
чи на те, що він відкинув релігійну мораль. Ще в романі "Чума"
один із героїв роману питається: "чи може хтось стати святим
без Бога ?". Та все ж таки роман "Упадок" має багато релігій
них ремінісценцій. В самій основі, як теза трактату лежить ре
лігійна правда про первородний гріх людини. І Камюс повто
рює ЇЇ. коли стверджує у свому романі, що кожна людина має
на собі вину. Навіть Христос, коли вмирав на хресті, вмирав у
свідомості, що він був причиною смерти немовлят, яких вирізав
Ірод, коли Христові батьки вивезли його у безпечне місце. Хри
стові постійно вчувався плач Рахилі. І в цьому ствердженні про
довження трагічної думки про марноту людського життя. Що ж

для людей міт про Страшний Суд, коли страшніший за нього
цей людський суд, сама свідомість люпини. І тут говорить сум
ління, якого Камюс став виразником. Людина звикла обвинува
чувати інших, стараючись вибіляти себе. В концентраційному
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таборі в Бухенвальді розказує Кляманс в "Упадку" один
француз рішуче домагався дістатись до урядника табору і зло
жити скаргу, що його привели у табір неповинно. "Я не винен
- говорив цей француз своїм співтоваришам недолі, дивля
чись на них, як на людей, які справедливо відбувають кару.

-

Мій випадок зовсім виЙнятковиЙ".
"Ми всі вийняткові випадки стверджує Камюс. Кож
ний із нас доказує, що він не винен, доказує за всяку ціну, на
віть обвинувачуючи все людство і саме небо".
Камюс

це модерний письменник. його проблематика

-

-

це проблематика модерного інтелігента. Час Абсолюту повале

ний, повалений старий порядок, коли як каже польський
письменник
омбровіч людина жила в упорядкованому світі
з вірою в Бога-Батька, який веде її за руку підчас земної ман
дрівки. Нова людина побачила свою самоту. Камюсів "Міт про

r

Сизифа" говорить одну незаперечну правду, що кожна людина

мусить починати життя від початку, кожна мусить перейти свій
трагічний шлях, який тим більше трагічний, коли перед ним
нема ніяких перспектив. Герой "Упадку" розпачає:
"Сам я в огидній кімнаті, сам у в'язничній клітці і сам зму
шений рішати перед самим собою і перед осудом інших."

"Упадок"

-

це крок у напрямі, де письменник міг знайти

джерело віри, без якої людина розгублена. Сама проблема цьо
го твору в загальному релігійна. Екзистенціялізм поклада
ється занадто на людину, на її інтелект, визнаючи одночасно об
меженість цього людського інтелекту. Тут і заворожене коло. І
хоч Камюс не знайшов шляху до релігії, то він віддає увагу ре
лігії, навіть заявляється у справах релігії, говорячи, що релігії
на злій дорозі, коли намагаються моралізувати, тоді, як спра
вою релігії повинно бути очищення. Та й ім'я героя - Іван Хре
ститель занадто нагадує релігію, і занадто натякає на релігійне
оновлення, щоб не підозрівати, що саме шлях шукань Камюса
міг знайти розв'язку в релігії. Роман "Упадок" написаний у
формі звернення, немовби сповіді. І сама проблема людини, на
ЯJ<ій тяжить первородний гріх, якого вона не в силі позбутись,
()о це вже так дано, дуже відбігає від екзистенціялістичного
ТIІ('рдження, що людина існує без ідеї, без пляну і сама створює
("ВОЮ особовість. Можливо, що Камюс ніколи був би не дійшов
аж так далеко, але його щирі сумніви, сумніви людини високо1'0 інт('лекту і глибокої щирости вказують, що цей допитливий
;ІУХ нашого часу шукав оновлення і шукав його там, де можна
ві)IІШЙТИ Бога,

1·~O.1lliCI, французький єзуїт П'єр Русло сказав: "Людська ду
ІІІН ІІІ' :шайшла себе: вона постійно себе шукає. І цей рід від
'YflllII'TII самого себе в собі це найкращий знак, який харак1'C'PII:IY': стан людини на дорозі, яка веде до Бога". Альберт Ка
що,' ri":IШ'РСЧНО новий шукач, що в наш трагічний час вийшов
ІІІ~'ІШТІІ IІрапди, Він тим більше трагічний, що вийшов у час, ко-
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Це визначення, що ~~He зокрема або всі разом мали б да
ти характеристику сучаеного молодого покоління. В місячнику

"Овид" знаходимо ;lЦJi статті на ці теми: Яромира Левицького:
Українська сердита rенерація (грудень 1960) і Богдана Рубча

ка: Про сердитих і про rенерацію (січень 1961). Статті не тільки
цікаві й цінні змістом, але - що досить рідке в нашій журналі
стиці - написані особливо добре.
Що це є та "молода сердита людина", порода, що її перший
автор бачить в усіх цивілізованих країнах із СССР включно?
Вона "незадоволена, еrоїстична, сварлива, протестуюча і безі
дейна". Артур Кестлер називає духове обличчя сучасної молоді
ідеологією безідейного матеріялізму, або ідеологією власного
городчика, в якому твереза і добре фахово вишколена сучасна

людина хоче жити тільки для себе і своєї родини ...
Відомий уже нашому суспільству поет, Богдан Рубчак, від
повідаючи на цю статтю, називає те наше ніби-сердите поколін
ня просто "нецікавою rенерацією", rенерацією невтрального ко
льору і невтральної температури, сірим поколінням, від якого
ні жарко, ні холодно, яке не любить думати, бо "пощо анrажу
вати той неприємний процес, коли можна послуговуватися ква
зі-соціологічними, "ніби-вченими", велемудрими фразами, які
так дуже притаманні сучасним публікаціям саме "ідеологічної"
молоді". Дійсно зрушити те "нецікаве покоління" може хіба
"великий баль", але він проблем того покоління розв'язати не
може

...

На щастя пише далі Рубчак те молоде покоління, та
"нецікава rенерація" має й своїх "сердитих людей", що трохи
старші за пересічного молодого нецікавого і стриманіші за "ста
рих", без комплексу меншецінности і без фальшивої гордости,

ли нігілізм опанував людські душі, і тому його слово могло ста
ти проповіддю.

Після творчих борсань, після злиденних днів Камюс в 1951
році отримав не лише найвище літературне відзначення, але й
отримав спроможність спокійно зажити і передумати проблеми,
що його постійно турбували. За Нобелівські гроші він закупив
собі дачу біля місцевости Люрмарен, зійшовся з дружиною і ра
зом з чотирнадцятирічними близнюками осів на селі. Та не ли
ше думка абсурдальности життя переслідувала Камюса, само

життя потвердило на особі Камюса доречність його візії. Справ
ді безглузда смерть, як висловився один французький академік,
постигла найвизначнішого речника голосу теперішньої люди
ни, створюючи навколо письменника, який намагався знайти
опірний пункт і суть в абсурдності життя людини, новий міт,
який напевно житиме віками.
Остап ТариавськиА
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Приятелів"

людей, що тверезі... Автор, як виявляють

цитовані

прізвища"

має на увазі коло літератів і інтелектуалістів, які головно гур
туються довкруги журналу "Сучасність".
Хто знає тільки своє, той і цього свого не знає. Тож для по
рівняння і доповнення до наведених вище слів Кестлера візьме
мо ще характеристику сучасного молодого покоління в Німеч
чині у іншого автора, характеристику подану не "старшим" Ке
стлером, але одним із представників того молодого покоління,
Едвардом Кронебергом, автором роману "Дер Гренцгенгер".
Богдан Рубчак тільки мимоходом ужив окреслення "твере
зий". Воно домінує в характеристиках Кронеберга. У молодого
покоління сильніше розвинута "свідомість тіла", звідси й мода,
яка не так скриває, як відкриває форми тіла. Разом із цим по
чуттям тіла йде "радість власним тілом" і далі зв'язаний з нею
погляд на статевість, яка для цього "тверезого" покоління є
чимсь, що має бути використаним. "Танець перестав бути то
l1ариською забавою і не є якимсь підозрілим засобом для якоїсь
означеної цілі. Ні, танець став самоціллю, чимсь замкнутим у
собі, він не виходить поза себе. Оп'яніння це не відповідне
слово; тут не йдеться про те, щоб душевно зворушуватись, на
I1паки, йдеться про те, щоб зовсім забути про душу, про те, щоб
віддатись ритмові музики, в якій мало з веселої забави і яку тя
жко відрізнити від прецизного ритму машини".
,.Розкошування власним тілом, включення в машинові про
цеси, в яких немає погідности забави, я розумію це як (оче
видно несвідоме) прийняття нашого щораз більше технічного
етоліття. Між працею в лінії, їздою мотором і рак-енд-ролем не
має суттєвої різниці. Важне тільки прийняття і ствердження цих
процесів".
Відношення до батьків? Повна рече вість без емоцій. Зберіга
І;ТІ,СЯ кліше, зовнішня форма любови, свідомо зберігається те
J(Jlішс, але "ні сліду справжньої любови, і ні сліду справжньої
lІенаI1ИСТИ". Внутрішня байдужість і що найбільше: трішки спів
'ІУТТЯ.

Відношення до праці - подібне. Праця це "джаб" задля гро
ІІІІ'Й. а не покликання. Покликання, якщо ще збереглися де йо1'0 еJlіди, ховається в приватному житті, воно є тільки "габбі".
){рржава це анонімна організація порядку. Вона потрібна,
НС викликає ні захоплення, ні ненависти. Немає й націо
ІШJII,НОГО почуття. "Більшість молодих людей сьогодні не є па
тріОТIlМIІ". Так само байдуже відноситься те покоління до світо

1\ ЛІ'

І'.-'JЩОІІІІХ питань. Воно готове боротись проти світоглядової дик
TIIT~'JlII Східньої Німеччини, але не в ім'я іншого світогляду, тіль1,11 :IІЩJlЯ повної свободи від усякого світогляду взагалі. Щастя
н" 11(' мусіти рішатись. "Свобода в позитивному окресленні це
1/lllil\;{ІІ liути отвертим, завжди в руху, гнучким, завжди діяти
І ',",НІ! lІід випадку до випадку, від моменту до моменту, ніколи
.. u"
1:1;1.'1,. ІІОІІЯТІ, І lдеи .
"'.-.іl'ін? -- Тс покоління ніколи не назве релігії опіюмом чи
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до

вигадкою священиків. Але християнство? Все це добре, тіль
ки я не відчуваю релігійних потреб ...
Автор, до речі: теолог, вірить, що це приходить до голосу но

ве покоління, яке він без~овно признає і навіть із захопленням
описує. "Нова людина:

-

вільна від пересудів, вільна від прин

ципів і чужих для діitсности ідей і ідеологій, людина вільна від
примусу суспільних законів і політичних ресантиментів, люди
на, що існує тільки в актуальних відношеннях, що перескакує
від однієї можливости в другу, людина отверта для всіх можли
востей, неприв'язана отже завжди рухлива і в руху, свобід
на для кожної нової зустрічі в кожнім новім моменті, людина
наставлена на те, щоб признавати свого ближнього, отже сво
бідна як ніколи досі і повна сподівань як ніколи перед тим".

Три образки, три характеристики.
Українські
подали ми
тільки короткими натяками, бо хто цікавиться справою, легко
може знайти і прочитати ті статті. Німецький примад подаємо
докладніше ще й з причин, що ЇХ пояснимо пізніше .

.як ми це бачимо? Передовсім є небезпека спрощення проб
леми через узагальнення, через користування поняттями без то
чніше означеного змісту і засягу. Таким загальним поняттям є
й поняття молоді. Це ж не збір однакових одиниць, не маршова
колона в одежевім і духовім однострою, але це сфера найбіль
ших можливостей і різноманітностеЙ. Загальні характеристики
прикривають ті різноманітності і цим викривлюють дійсність. Ті
загальні характеристики схоплюють тільки риси хай великої
частини, хай більшости, хай маси молоді, але поза тією більші
стю і поза масою є ще окремі люди і є зародки організованих
меншостей, які уявляють собою іншу, може протилежну, може
ціннішу породу, що в недалекій будучині потягне за собою і ма
су. Особливістю наших днів є те, що навіть у сфері молоді поки
що саме та безоблична більшість, та масова пересіч, ні тепла,
ні зимна, невтральної температури і невтрального кольору, на
дає тон. А пересіч це безвладна маса, для якої названий Кестле
ром "безідейний матеріялізм" це щось подібне до сили тяжіння
для фізикальної маси . .якщо немає відповідної протидії, вона не
минуче котиться в долину.

Це бачить Богдан Рубчак, коли робить різницю між моло
дою людиною з приватного городчика і справді "сердитою" мо
лодою людиною. Правдоподібно тільки як приклад між іншими

цитує він осіб найближчого собі, молодого, трішки "старшого",
духового гуртка.

Прикметності сучасної молоді, як на це звертає увагу Кест
лер, і що цитують наші автори це загальне явище всіх циві
лізованих країн. Знову тільки частинна слушність. Мода справ
ді неначе зараза не знає кордонів, і рак-енд-рол помимо всіх за
судів пробився і поза залізну завісу. Та це тільки поверхня,
якою або головно якою живе та бездушна, масова пересіч. Пси-
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хі ка маси всюди споріднена, аж індивідуальності, аж творчі
меншості дають вираз глибшим верствам душі, характеристич
ним притаманностям окремих народів, і крізь них пробивають
ся до знову спільних, загальнолюдських глибин. Отож під од
наковою в усіх модною поверхнею зберігаються дальші душевні
нюанси, різні в народів, що перейшли через різні історичні до
свіди й переживання. Правдоподібно інакша ментальність, напр.
американської молоді і інакша німецької, молоді народу-пере
можця, на верхах добробуту й потуги, і народу, що скинутий з
верхів потуги довго жив, і сьогодні в східній третині живе, в
упокоренні й тісноті.
І тут причина, чому німецький приклад для нас повчальний.
Наші досвіди й переживання знають також і верхи надій і про
пасті катастроф. Німецька молодь у пересічі, в масі відкидає
всяку зв'язаність принципами, ідеологіями. Це її "твереза", не
сердита постава, це її протест проти страшної ідеологічної нево
лі націонал-соціялістичної доби. Це, скажім, здушена серди
тість, що правдоподібно в української підсовєтської молоді роз
ряджається хай рак-енд-ролем, аби не наказним дозвіллям. І це
той настрій, що появляється і в нашої, на жаль рідко "сердитої"
молоді в вільному світі, якої батьки і вона сама до недавна були
стиснуті догматичною ідеологією організованого націоналізму.
Все це зрозумілі і нормальні реакції.
Але інша справа розуміти, а інша справа прийняти щось як
спасенну новість. Тільки брак історичної перспективи може про
казувати таку ілюзію. Подібну реакцію "нової" людини, "нової"
молоді пережили й 20-ті роки після першої світової війни. І тоді
"радість тіла" і його утіх, свобода і незв'язаність розумовими по
няттями, славились і широко практикувались. Тоді вони ще не
відрікались ідеології і може в тому і чар тих років, якого часто
позбавлені втіхи наших днів. Тодішня життєва настанова знахо
дила ідеологію в свіжому в той час, життєрадісно інтерпретова
ному ірраціоналізмі. Бергсон, Ніцше, Фройд це прізвища, що
повторювались інтелігентною молоддю. Сьогодні після того, як
і однобокий ірраціоналізм виявив свої смертельно грізні небез
пеки, а нової ідеї, поза песимізмом екзистенціялізму, немає, "ра
дість тіла" молодої масової пересічі така "твереза", каже німець
кий автор, така сіра в порівнянні з 20-ими роками: розкіш
змислів ... в лінії ... під ритм машини ...
Свобода нагої людини, що позбулась тісної одежі, свобода
духової порожнечі. УЇ можна прийняти як реакцію проти неволі
наказних ідеологій, що духа й життя тримали в кайданах, але
прийняти тільки як перехід, поки з'явиться нова ідея,
нове
оправдання життя, і потягне за собою все живіше й цінніше в
суспільстві.

В якому місці цього процесу знаходиться наша молодь в віль
ному світі? Повертаємось до проблем, від яких ми вийшли, про
t'iJI('M порушених двома авторами в двох статтях "Овиду". На
:шати ту масову молодь "сердитою генерацією" не можна, так
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як і не можна Їхніх попередників

стоюють

-

-

хоч як вони на цьому на

називати сьогодні "революційною генерацією". Мо

жливо, що те окреслення "сердита" це тільки вилиняла, при

стосована до обставин р~елюційність минулих десятиліть. Ко

ли справді тверезо дивитись, то і та молодеча сердитість, як і

революційність сереДflЬОГО покоління сьогодні це тільки вивіс
ки для прикраси. Ніякої сердитости, ніякого патосу немає, є хо
лодна байдужість, прикрита обрядовим кліше. Відношення тієї
масової інтелігентної молоді до визнаваного нею, колись рево
люційного партійного націоналізму подібне до вище описаного
відношення німецької молоді до релігії. Мовляв, націоналізм так, це добре, хай буде, признаватись до нього це нині найлег
ша справа, не вимагає ніякого зусилля, ніякого напруження
думки, не викликає ніяких конфліктів, тож масово сунемо туди,
але ... коли щиро признатись, не відчуваємо "націоналістичних
потреб" ... Тільки що відваги признатись до цього немає!
В нашій ситуації така постава небезпечніша, ніж для німець
кої молоді. Вона, та німецька молодь, стоїть на C!lO~MY !'рунті, а
її свобода наготи і порожнечі може бути передумовою обнови,
очищення місця від давнього балясту. Для людей без рідного
грунту, в діяспорі, "твереза" байдужість до всього поза "вели
ким балем" це може найгладша дорога до заповнення тієї по
рожнечі чужими змістами, це брама відходу від українського
світу. Байдужість, що втікає від ідейних зв'язань, може знахо
дити для себе й ідеологію: студенти (пише один із цитованих
українських авторів) погорджують "старшими" за їх політич
ний примітивізм і інші гріхи. Але це не змінить того, що гарно
висловив інший німецький автор, 3ігфрід Ленц: "Свобода бай
дужого це свобода раба ... Своєю погордою він бунтується,
своєю байдужістю він визначає межі своїй долі ... (Це зрозуміла

байдужість совєтського колгоспного раба ...

ред.)

Вперте "ні"

може й вистачає на те, щоб заглушити власну совість; але в де
яких моментах такий байдужий мусітиме зрозуміти, що через

постійну бездіяльність переносимо цвинтарі в наші серця".
Філософ, що ним особливо захоплювалася молодь початку
нашого століття, Фрідріх Ніцше звертається до таких свобідних
у порожнечі: Хочу бачити вашу владну мисль, а не те, що з вас
знято кайдани. І в українського поета-мислителя, Івана Фран
ка, є опис тієї свободи в порожнечі, в байдужості, коли на місце

ідеологічних "казок" найвищою ласкою стає "м'ясо стад і мас
ло і сир", оте життя з моменту на момент, від випадку до випад
ку, без понять і ідей. Але як тільки серед тієї душевної пустелі,
про яку говорить Франко, пролунав поклик нової владної мислі,
в одну мить із лінивих, байдужих душ створився "люд героїв"
готових до дальшого походу.

Було б спрощенням питання, коли б ми пробували заспоко
юватись перспективою близького геппі-енду. Мовляв, байду
жість масової пересічі і "сердитість" живіших осіб і гуртків як у поемі Франка - це знаки, що той поклик нової ідеї не да-
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знаки вказують, що находимось в останній фазі підготови до ви
рішальної боротьби на життя і смерть. Але вся трудність ситуа
ції лежить у тому, що проти себе не стоять два гетерогенні світи.
Це ясне, коли усвідомити, що комунізм не наринув на нас із
зовні; що комунізм, це не чуже тіло, що впроваджене з зовні,
загрожує організмові гангреною. Бо тоді радикальна дія буває
все успішна. Клич "Ганнібаль перед брамами" не має тої мобілі
зуючої сили, яку він мав колись, коли два відмінні світи стояли
проти себе. Комунізм - це не причина критичної ситуації, а вну
трішній наслідок затяжних, гнильних процесів у світі захід
ньої цивілізації. Комунізм, чи проблема комунізму, це тільки ін
ший аспект тієї самої цивілізації. Життя комунізмові дав той же
самий західній світ, коли він, через цілий ряд ідейних відречень,
створив духову порожнечу у свойому нутрі. У цю порожнечу,
у світ, який навіть ті, що розчарувались у марксизмі і вернулись
назад до нього, називають світом "без характеру, без віри, без
надії", вдирається з усією силою і посвятою нової релігії інша
ідея, комунізм, заполонюючи уми і серця людей, що готові від
дати працю і життя для нової візії побудови кращого світу.
Коли розглядати комунізм не передовсім як економічну си-

лекий ... Навпаки, завданням цих роздумів було пригадати ба
гатство можливостей, що дрімають у суспільстві, його різних
верствах, у групах в середині тих верств; пригадати на те, щоб
уникнути заскорих узагальнень і щоб в обличчі тих можливо
стей не попадати в настрій передчасного пригноблення, але та
кож не ширяти в сферах знову ж неоправданих надій.
Р. Срібний
П. С. Останнього місяця поруч отієї еrоїсmчної, сварливої, проте
("туючої, безідейної, нецікавої, тверезої і т. П., заговорила і інша ча
!"Тина молоді. Ось приклади: Ідея "корпусу мира", основаного прези
;ІРНТОМ Кен'неді, ідея, що "має закликати достатніх молодих амери
ианців, яких називають то байдужими, то консервативними, розкоmе
.'ІІобцями і бітніками, до справжньої жертви" вже має тисячі зго
:ІОІІІ<,НИХ. Ті молоді американці обов'язані жити на рівні населення
краі'н, які обслуговуватимуть ... Другий приклад ширший: На форум

молоді, влаштованім "Нью-йорк Гералд Трібюн", виступало 37 сту
:\І'lІтіll і студенток різних европейських, азійських і африканських
"!,/ІЇП. Там була мова не про "свідомість і радість тіла", зрештою такі
.ІРО:lумілі у здорових, молодих людей, але про проблеми світогляду,
;ІrмОІ«Штії, сумніву й віри, релігійно сти при повній толеранції, і на
пІп. ;І<,які мрійницькі, далеко "не тверезі" вискоки, при всій своїй на
In.,IН·тI, мали ідеалістичні нотки.

Р. С.
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стему, але як відмінний світогляд із силою інтегрувати життя
на нових принципах і цінностях, то стає видним, що його май
же релігійний характер атеїзму це реванш за розводненість
і розм'ягченість релігії ~истиянства, що продовж довгої історії
творило базу для спільних моральних і культурних цінностей

і якого етос HaBiT~ у" зісвітщеній формі був побудом, що веде і
дає напрямок. Бо це було християнство, що досі інтеrpувало всі
прояви людського життя в живучу духову спільноту: християн
ство, що давало основи тому, що ми називали і чим ми втішали
ся як західньою цивілізацією.

3 тої перспективи комунізм це реванш за практичне безвір'я
професійного християнства, яке тепер заперечує себе через
глибоку пропасть між тим, що християни проповідують, і тим,
що вони практикують.

Усупереч дешевій пропаганді, подиктованій

мотивами

ко

роткодистансової, безпосередньої, політичної доцільности, що В
комунізмі хоче ба чити тільки форму російського імперіялізму,
комунізм це в першу чергу ідеологія, наладовара всіми емо

ційними елементами релігійної віри в новий, кращий світ. Ко

мунізм, усупереч всій дрібноміщанській істерії, це найбільш ди
намічний рух наших часів. Усі переконані комуністи це лю
ди, що глибоко тужили за ідеальним світом, де людина не бу
ла б осамітненою. Тому, що християни не вміли підійти до лю
дини в конкретний спосіб, реалізуючи християнський ідеал бра
терства,

розчарована

людина

повернулась

до

марксистського

братерства людей без Бога. Вона віддала Марксові усю силу
своєї посвяти і свого служіння, що в християнському світі по
винно було належатись Христові.
Але іспиту не видержало не християнство, але не видержа
ли його християни: їхня пересічність, літеплість, їхня туга за
забезпеченням, Їхня байдужість до правди і справедливости, до
людської долі і до того всього, що не має безпосереднього від
ношення до їх особистих користей, чи політичних користей ет
нічної групи, з якою вони зв'язані.
Якщо ця оцінка нашої ситуації правдива і якщо християнство
має відіграти свою ролю у віднові цього світу, то ясно, що не
можливо позбутися абсолютного, "твердого" атеїзму, поки пе
ред тим не позбутися фактичного безвір'я, практичного ... м'яг
кого" атеїзму тих багатьох християн, що твердять і маніфесту
ють. шо вони вірять в Бога, але які живуть і ведуть себе так,
як би Бога не було.

••*
Ледве чи можна знайти в світовій літературі християнську
душу, якої життя і творчість перманентний і пристрасний
протест проти тієї саме християнської пересічности, фарисейства
і несправедливости в християнському світі були так тісно
сплетені, як це знаходимо в особі Леона Блюа, цього "новітньо
го йова на купі гною модерної культури".
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у часах, коли католицизм у Франції переживав свої найтяж
чі хвилі під ударами модернізму, Леон Блюа був живою, пала
ючою монстранцією віри і кричущим визовом декоративному
християнству. Він був невигідною пригадкою, що релігія, яка
дрімає на м'ягких подушках буржуазної вигоди, це перверсія
живої віри і заміна її на фарисейство.
його призначенням було терпіти ціле життя, терпіти неви
словно і зазнавати невдачі за невдачами. Він терпів від скрай
нього матеріяльного недостатку і він терпів від душевних мук,
саме тому, що він був духовою істотою в світі, який глузував
із всього, що було духове. Але якраз через це, як для сучасни
ків, так і для наступних поколінь, він став втіленим свідченням,
що не зважаючи на натиск модерного існування, яке роздавлює
людину, право на внутрішнє, духове життя мусить бути збере
жене.

Своєю простотою і щирістю, а водночас непересічністю, що
була просвітлена глибокою вірою, він революціонізував і пере
творював душі, з якими входив у контакт.

Ось малюнок:

,,25

червня,

1905

року,

двоє

двадцятилітніх

дітей піднімались напівтемними сходами, що вели на гору до
Сакр-Кер. Вони несли в собі ті страждання, що є єдиним серйоз
ним продуктом модерної культури, і певний рід активного роз
пачу, просвітленого тільки (вони не знали чому) внутрішнім
упевненням, що Правда, за якою вони голодували і без якої бу
ло майже неможливим для них прийняти життя, відкриється
Їм одного дня. Вони були кволо піддержувані свого рода есте
тичною моральністю, в якій думка самогубства після експе
риментів, що залишились, щоб їх спробувати і які правдоподіб
но були за гарні, щоб увінчатися успіхом здавалось обіцюва
ла єдиний вихід. Тимчасом завдяки Бергсонові вони очищали
свої уми з псевдо-наукових забобонів, на яких вони годувались
11 Сорбоні, хоча вони були вповні свідомі, що бергсонівська ін
туіція була нетривалою охороною проти інтелектуального нігі
лізму, що був логічним вислідом всіх модерних філософій. Вре
шті вони дивились на Церкву, закриту від їх зору безглуздими
упередженнями і зовнішньою поставою багатьох "право-мисля
чих" людей, як на твердиню багатіїв і всесильних, в яких інте
р<'сі було задержати "темноту середнєвіччя" в умах. Вони пря
мували до дивного жебрака, який, не довіряючи всім філософі
ям, вигукував божеську правду з верхів домів, і який, бувши
І,а таликом інтегрально послушним, засуджував свої часи і тих,
ЯI(і маЮТh своє потішення тут на долині, з багато більшою сво
(jодою, ніж усі революціонери в світі. Вони були страшенно три
lІожені непевністю, що вони зустрінуть вони ще не були звич
ні до літературних людей генія; зрештою, це було щось зовсім
lІідмінне, за чим вони тепер шукали. Ні сліду тільки цікаво сти
1'1' tiуло в них, але інше і тяжче почуття сповняло Їх душі: спів
'ІУТТЯ ДЛЯ неохороненої великости .

. .Rони

переступили малий, старомодний город, а тоді увій-
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шли у скромний дім, якого стіни були удекоровані книжками
і гарними образами, і спершу зустріли велику, білу постать ла
скавости, що вражала своєю мирною шляхетністю це була
мадам Леон Блюа. ЖЇ дві малі доні, Вероніка і Магдалина, гля

діли великими, здивованими очима. Леон Блюа видавався май
же полохливим, B~H l'оворив дуже мало і дуже низьким голосом,
намагаючись сказати щось важливе до своїх молодих відвіду
вачів, щось, що не розчарувало б Їх. Що він відкрив для них,
того не можна сказати: ніжність християнського братерства,
цю дрож водночас і милосердя і боязні, що захоплює душу на
карбовану любов'ю Бога, коли вона стоїть обличчям до другої
душі. Блюа показався нам протилежним до інших людей, що
закривають під дбайливо удержаним біливом чеснот товарись
кости тяжкі хиби в речах духа і багато невидимих злочинів. За
мість бути побіленим гробом, як фарисеї всіх часів, він був ог
нем осмаленою і затемненою катедрою. Білина була в середині,
в глибині кив ота.
"Коли вже переступлено пороги цього дому,.ваї цінності бу
ли переміщені, наче якимсь невидним вимикачем. Ми зрозумі
ли, а принаймні відчули, що існує тільки один, справжній сму
ТОІ< не бути святим. І все інше уступило в сумерк, як несут
тєве".
Тих двоє молодих людей це Жак Марітен, тепер один з
найвизначніших християнських мислителів і його дружина,
Раїса. Для їх обох Блюа був хресним батьком після Їх прийнят
тя до Церкви.
"Я ділю своє життя на дві гостро і глибоко розділені поло
вини, ту, що попереджає мою зустріч з Леоном Блюа, і ту, яка
слідує після неї", так зізнав інший хрещеник Блюа, відомий ге
олог П'єр Терміє, якого професійні заінтересування були ціл
ком протилежні до заінтересувань Блюа. Подібно, як Марітен,
він порівнює Блюа до катедри: "Французька катедра дванадця
того, або тринадцятого століття ... якась божевільна катедра,
яку оспівав Верлен, нерівна, невикінчена, надмірна, величезна,
але сублімна, повна смутку, але тріюмфуюча, поема побоюван
ня, але любовна поема. Ворожа до багатих і щасливих цього
світу, що знаходять її темною, сумною, зимною і невигідною;
але безмежно солодка для вбогих і гноблених. Коли війти в неї,
вона видається повною тіней і ви йдете напомацки; але там є
каплички, чудово освічені солодко-пахучими лямпами і безліч

чю свічок ... Так, катедра, таким є справжній Леон Блюа пи
шний мистець і покірний покутник; страшний обвинувач і спів
чутливий вставленик; проголошувач абсолютного, ніжний і по
блажливий приятель; величавий трубадур слави і злиднів, ра
дости і смутку, життя і смерти, справедливости і милосердя, ві
ри, надії і, понад усе, любови".

В кілька літ згодом, Блюа гостив у себе інших відвідувачів,
Петра ван дер Мера, голляндського письменника, послідовника
Ніцше і водночас скрайнє лівого революціонера і його дружи-
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ну, комуністичну активістку. Але не зважаючи на зовнішню
впевненість, в Їх нутрі був неспокій і вони рішились говорити з
Блюа. І ось результат: "коли він говорив, кожна подія, кожна
особа, кожна обставина набирали, сказати б, божеського зна
чення, ставали містерією, в якій Бог об'являє себе. Я не міг при
йти до себе, з радости і здивування, що така людина, такий хри
стиянин, такий абсолютний католик міг жити в цьому місті.
Який буде наслідок тієї зустрічі для мене?" Наслідок був такий,
що він був охрещений в 1911 (його жінка була з католицької
родини). Іхні діти вступили до Бенедиктинського Чину, а в
1933 р. він, літературний директор у великому паризькому ви
давництві, і його жінка, вступили самі до того самого Чину.
Хто була та людина, що "засуджена жити з боку від світу,
жила поза ним ... постіЙна і страшна погроза суспільству, що
занепадало й загнивало"? Хто була та людина, що засуджена
на конспірацію мовчанки за життя, якої книжки не забезпечи
ли ЇЙ мінімум прожитку, дала початок походові французького,
католицького ренесансу?
"Хто є ця людина?" питала про Блюа Жан Мольбек, мо
лода данська жінка, що за рік мала стати його дружиною. "Це
жебрак" відповіли її.
Дивним призначенням долі Блюа був безмилосерно батоже
ний через ціле життя. Сумне дитинство. Безцільна молодість.
Про свої дитячі літа він пише до своєї нареченої: "Я сумний з
природи, так як хтось з природи стрункий, чи ясноволосий. Я
вродився сумним, страшенно сумним, і якщо я одержимий най
більш пристрасним бажанням радости, то це завдяки містерійно
му законові, що притягає протилежності ... Не зважаючи на мо
гутню притягаючу силу, яку мала наді мною ідея щастя, моя
природа тим сильніше склонює мене до терпіння, до смутку, на
віть може розпачу".
Вісімнадцятилітнім юнаком знаходимо його в Парижі, де він
думає спробувати себе в малярстві, але в нього відкривають рад
ше письменницький талант. У тому часі він втрачає віру свого

дитинства. Одначе він відзискує її на ново, як сам про це опові
дає, при нагоді процесії Найсвятіших ТаЙн. Зразу навернення
(jуло комплетне, пристрасне і абсолютне. Він починає писати,
але скоро переконується, що з цього не удержиться. Ідуть без
успішні розшуки за працею, за прожитком. Слідують злидні.
І;Jllоа починає жити з ласки інших. Наступні роки стають ви
рішні для його дальшого життя. Тоді зустрічає він Анну-Марію
І'улс,"") Вероніку з його автобіографічної повісти "Ле Дезеспере"
f Людина в розпачу). З милосердя він піднімає її з упадку, з ву

.'lІщі, куди пхнули її соціяльні умовини, і рятує її, але сам грі
ІІІІІТЬ з нею. Він опам'ятується і тут починається його кривава,

')

До заплянованого подружжя не доходить, бо Анна-Марія втра

'11І1; світло розуму і по восьми роках

\ !\шрас.

у

притулку

для

божевільних
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внутрішня боротьба між тілом і духом. Перед у тій боротьбі про
вадить він. Хоча його нагальний темперамент відтягає його на
зад від духової до тілесної любови, він з тим більш інтенсивною
пристрастю веде бій за ~римат духового. Ця боротьба двох сер
дець була зорганізована на надприродній площині з усіма мо
жливими, стратегічIhrми ресурсами набожности. І ось наступає
переміна. Провадить вже не він, а вона, що на його очах запа

дається в Божу пропасть. Слідує те, що описано, як "оргії набо
жности", празник, в якому крайнє убожество, недостаток, спле
лись з радощами внутрішнього просвітлення. 3 цього саме пе
ріоду походять містичні пережиття Абсолютного, яке для Блюа
не було якимсь літературним зворотом, філософічною абстрак
цією, але пережиттям, пережиттям інтенсивної насичености, що
змітало його з площини терпіння і розпачу і жбурляло у про
пасть віри. В одному із своїх щоденників Блюа змальовує цю
подорож в Абсолютне, що вірно відтворює його духову поставу:

"Абсолют це подорож без повороту, і це причина, чому ті,
що вибираються туди, мають так мало співтоваришів. Подумай
те тільки! Вони все йдуть за тим самим об'єктом, все в тому са
мому напрямі. Вони маршують день і ніч, не повертаючи ні впра
во, ні вліво, хоча б навіть при найменшій нагоді, чи на наймен
шу хвилину. Вони знають, що ціле життя, кожна думка, кожне
почуття, кожний акт, так, навіть найменший імпульс, це прямо
частка постійної еманації з первісного декрету Всемогучої Волі.
у явіть людину акції, дослідника, що вибирається у свою подо
рож. його поривний клич спонукав кілька палких душ товари
шити йому. Але вони не передбачали терпінь, що очікували їх ...
1х ведуть у пустиню, в країну самітности. Там очікує їх холод,
темнота, голод, спрага, безмежне обезсилення, кричущі злидні,

агонія, кривавий піт. І рискуючий провідник глядить кругом се
бе надармо за своїми товаришами. І тоді він розуміє, що це во
ля Бога, щоб свої терпіння він ніс сам, і він поринає в безвимір
ну темряву, несучи своє серце, як смолоскип перед собою".
І Блюа знав, що таке голод, холод, злидні, людська наруга,
злоба і несправедливість. Через недоживлення він утратив двоє

дітей. Ось деякі уривки з його щоденника:
"Я дослівно в злиднях, але я був би найпідліший з христи
ян, коли б я намагався укривати від других цю подібність до
Христа. Кожного ранку я встаю з одною страшною думкою: як
зумію я дістати яку їжу для моєї родини ... В таких моментах,
таких частих останньо, я порівнюю моє сумне серце до тієї губ
ки, намоченої в оцті і іссопі, яку піднесено до уст Розп'ятого ...
Я без сотика, повний тривоги і горя, неспроможний спати, а по
над те, я позбавлений мойого щоденного Причастія, без якого
життя для мене є майже нестерпне. Я дійсно є Божим ковалом
у глибині пропасти, одначе я знаю, що це його любов для мене,
що дозволяє, щоб так було зо мною. А втім, дно пропасти це
добра відбивна дошка, щоб з неі скочити в його рамена".
А мадам Блюа приписують наступні глибокі слова: "Одно-
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го ДНЯ, пригадуючи Ісусові про наше крайнє убожество, я ска
зала до Нього: "Відкрий свою руку, Господи, дай нам те, що в
ній є !" і, Ісус відкрив свою руку, і я побачила, що вона була
пробита".
У перших роках подружжя, знаходимо такі фрази у щоден
нику Блюа: "Ані сотика, і немає нічого в хаті, щоб взяти в за
став". "Цілий день живемо на салаті". "Не залишилась ні со
рочка, ні черевики, ні капелюх, ні убрання". "Сьогодні не вихо
див, бо не мав штанів".
Убожество, злидні, терпіння, людська несправедливість це теми, що наче могутнім вагнерівським мотивом проходять че
рез його твори.
І вістря його гострого пера і палкого темпераменту поверта
ються проти багачів і щасливих цього світу. Блюа безмилосер
но розкриває засади, що правлять життям світу би знесу. Бага
то з його приятелів були приголомшені інтенсивністю його не
нависти, але вони не розуміли одного вирішного факту, а саме,
що Блюа насправді ненавидів там, де не можливо було люби
ти. Він ненавидів пересічність, тому що за словами Марітена
"пеюесічність це одне з модерних імен для Зла число Пер
ше".
І тому Блюа кликав: "Пощо одержав я зброю, як не на те,
щоб боротись? Пощо існує світло, як не на те, щоб його шири
ти?". Але там, де Блюа закликав до героїзму, як відповідь, він
зустрічав опортунізм. Він остерігав своїх земляків, що йдуть
тяжкі часи, що вони вимагають щиро-сердечної, палкої, а не
тільки декоративної релігійности, бо остання боротьба буде між
святими і богоубійними фанатиками.

Багато людей закидало йому, що він був непоміркований,
що попадав у крайності і перебільшення. На цей закид донька

згаданого П'єра Терміє відповідає: "Люди закидали йому, що
він твердий, гіркий і невибачливий, тому що сьогодні ніхто не
здає собі справи з того, якою поемою побіди і радости може бу
ти справжнє християнське життя. Вид пересічного самозадово
лення затовщеного життя не хвилює нікого; оточення сліпими
душами і нелюблячими серцями, не сповняє нікого тяжким
смутком. Навпаки, люди шукають всяких способів вибачення,
щоб оправдати апатію. Але в людини, як Блюа, який голодував
за абсолютними реальностями, суспільство, що вміло тільки ра
ціоналізувати, і половинчаста моральність викликала
огиду;
цим пояснюється ця спасенна зневага в його писаннях, зневага,
що змушує духа тремтіти".
Шукаючи за моральними і духовими причинами упадку між
світськими, він повертає свою увагу на духовенство. І він роз
пізнає інтимне сполучення, що існує між моральним і духовим

станом духовенства і світських людей. Він любив цитувати:
.. Безгрішне духовенство створює чеснотливих світських, чесно
тливе духовенство створює респектабельних світських. а тільки
респектабельне духовенство створює безбожних людей". Він не
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скриває факту, що немала частина французького духовенства
заражена загальною втратою євангельського духа. Забагато
священиків фаворизують тих із своїх парохіян, що більш попу
лярні і багаті. У другіЙ"Частині "La Реmmе Pauvre" він натякає
на цю болючу справу. Герой повісти Леопольд запитує свя
щеника про духовuй'uік його парохії. А цей відповідає: "О доро
гий пане, тут тільки малі маєтки".

у світі, де самозадоволена людина широко розсілася, де най
важнішою справою для багатьох християн і навіть для тих, що
мають бути сіллю землі є самопоблажування, декорація, бажан
ня нікому не наразитись і намагання гладко пристосовуватись
до сучасного віку, місією Блюа було свідчити Богові, не звер
таючи увагу на ніщо, тільки на Бога і в цей спосіб відкрити очі
багатьом, що заблукали і уявляють, що Христова Церква біль
ше зайнята охороною майна багатих, ніж потішенням убогих.
Місією Блюа було наново установити християнські цінності, що
стали розводненими і ослабленими. Він відкрив наново силу і
красу, все нову і все триваючу правду християнєтва. Для Блюа
християнство не є лагідне і не є воно лагідним приписом для
життя. Воно для нього застрашуюче суворе, а одначе воно це
те, що приносить радість і любов. "Служба Богові це річ су
вора. Тільки гіпокрити скажуть вам інакше. Це коштувало ме
не двадцять літ тортур, комплетної ганьби і смерти двох моїх
дітей, вбитих на моїх очах найбільш жорстоким вбожеством.
Але я не хочу жалітись. Терпіння, це безконечно цінна ласка,
якої не кожний є гідний. Тим гірше для мене, якщо я занадто
боязкий просити більше з нього".

Не жалілась теж Кольотильда, ця незабутня, чудова, сублім
на постать, з .. La Реmmе Pauvre" (Бідна жінка). "Після смерти
Леопольда (- його тіла ніколи не знайдено під жахливими ру
їнами -) Кльодильда шукала пристосуватись до тої одної з
євангельських рад, ригористичне придержання якої уважають
більш нестерпним навіть, ніж тортури вогню. Вона продала все,
що мала, а прибуток з цього роздала найбіднішим з бідних і че
рез ніч стала жебрачкою.
"Чим були перші роки того нового життя, Бог тільки знає!
Чуда оповідали про неї, які нагадують ті, що їх робили святі,
але те, що видається взагалі правдоподібним, то це те, що була
дарована їй ласка ніколи не потребувати спочинку.
"Ти мусиш бути дуже нещаслива, моя бідна жінко", один
священик раз сказав, бачивши її залиту сльозами перед Найсвя
тішими Тайнами, людина, що, трапилось, була правдивим
священиком.

"Я вповні щаслива"

-

відповіла вона. Ми не входимо до раю

завтра, або післязавтра, або за десять літ. Ми входимо сьогод
ні, коли ми вбогі і розп'яті".

О. Мар.
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ПlСЕННИИ СКАРБ УКРАїНИ
Від редакції. Немає року, як із Німеччини приїхав до Нью
йорку на постійний побут компоніст і музиколог, д-р Зіновій
Лисько. До свідомости нашого суспільства доходили вістки про
велику працю, якій бу ло віддане тихе, неласе на розголос жит

тя ученого-музики. Зібрати, упорядкувати і показати світові в
сучасному науковому оформленні великий скарб України, її
пісню, стало мрією і змістои й')го днів і зусиль.
Праця завер.шена. Одинадцять тисяч пісень, найбільший то
го роду збірник, готовий. Дальше слово вже за суспільством.
Видати його, дати рідній пісні гарну одежу друкованих томів і
так показати світові цю найчистішу еманацію духа України це наш спільний обов'язок. Інакше далі повторюватиметься те,

що діялось досі:

-

ми хвалились і хвалимось нашою найкра

щою в світі піснею, при всіх 'нагодах упевнюємо себе за Шев

ченком, що "наша дума, наша піс'ня не вмре, не загине', а тим
часом ту славу України розкрадали, присвоювали собі і як своє
добро показували і показують світові наші колишні й нинішні
окупанти.

Утвердити той скарб за Україною, привернути їй розкраде

ну його частину

- це завдання, що стоїть перед суспільством.
Тепер уже постіЙ'но і невтомно пригадуватимемо цю справу на
шої чести. А сьогодні, щоб хоч трохи відхилити заслону, пере
даємо розмову з д-ром Лиськом, що

зберігає

цей

зібраний

скарб до часу, коли опіку над ним перейме все суспільство.

- Пане професоре, Ви привезли з Европи готовий Кодекс
Українських Народних Мелодій, над яким Ви працювали десят
ки років. Чи можете поділитися з нашими читачами хоч корот
кими інформаціями про цю Вашу капітальну працю і що Вас
спонукало взятися за неї?
- Дуже радо. Бачите, ми українці звикли чванитися наши
ми народними піснями. У нас стали вже просто традиційними

такі суперлятивні фрази, як "найкращі в світі українські пісні",
"найбагатіша в світі українська народна пісенність" , "найбільш
оригінальна" і т. п. Але коли приходиться знайомити чужинця
музика, або музиколога з конкретним нотним матеріялом, по

казується, що майже нема з чим, бо в публічних бібліотеках цих
матеріялів дуже мало, давніші видання вичерпані і являються
лише рідкими унікатами, а багаті збірники польських і росій
ських записувачів чужинці зараховують звичайно до польсько
го і російського фолкльорних фондів, отже ми залишаємось
не найбагатішими, а сливе найбіднішими в світі.
- Чи багато записів українських народних мелодій опублі
кували чужинці, наші сусіди?
- Більше, ніж може хто думає! На першому місці треба зга
дати польського етнографа 19-го стор. Оскара Кольберга, що з
його праць Польська Академія Наук (у Кракові) опублікува-
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ла: 4 об'ємисті томи "Покуття" , 1 том "Перемищини", 2 томи
"Холмщини" і 1 том "Волині". Лише в останньому знаходиться
коло 600 волинських мелодій, а все разом це кількісно більше,
ніж записав котриЙ-не~.ць українець. Багату спадщину Коль
берf'а і йому подібних мусимо ревіндикувати для документації
не польської, а украінської культури.
- Як мається справа з публікаціями музичного фолкльору
в інших народів?
- Звичайно, багато краще, ніж у нас. За зразок можна по
ставити кількісно малий народець фінляндців, що мають вида
ний повний кодекс своїх народних пісень, зредаf'ований Їх най
найвизначнішим музиколом Ільмарі Кроном. Кодекс цей скла
дається з 6-7 тисяч мелодій (цитую з пам'яті). Ми чванимося
40-ка мільйонами українців, але чи багато пісень можемо пока
зати світові, особливо в порівнянні з малою кількістю фінлянд
ців?
- Які нотні матеріяли увійшли, пане професоре, до Вашого
українського Кодексу?
- Увійшли всі нотні записи, які досі появилися збірниками в
Україні і не в Україні. Таких збірників, менших і більших, роз
кинутих буквально по всьому світі, пощастило використати 160,
різними, іноді фантастичними шляхами. Разом в моєму кодексі
знаходиться 11.000 українських народних мелодій і їх варіянтів.
- Так, це поважна скількість. Просто вірити не хочеться:
аж так багато пісень!
- Ви помиляєтесь, це не є багато. Це мало. Це лише пісні,
яким пощастило бути записаними. А всі, що співалися і ще спі
ваються по Україні, йдуть певно в сотні тисяч ...
- Можливо. Але і цих 11 тисяч, якби Їх пощастило опублі
кувати, були б, імовірно, найбільшим збірником цього роду в
світі. І яке велике значення це мало б для престижу української
культури!
- Ще мушу Вас поінформувати, що мелодії мого кодексу це
далеко не прості передруки з давніших публікацій. Річ у тому,
що у нас записи робилися досі записувачами різних кваліфіка

цій, тимто було в них чимало помилок у визначуванні тактів,
темпів, тональностей тощо. Отже кожну пісню треба було до
кладно проаналізувати, продумати, порівняти і, в нічому не мі
няючи гі мелодичних і ритмічних зарисів, поставити в правиль
ні музичні рамки. Але і записувачі високої кваліфікації, як М.
Лисенко, Ф. Колесса, чи К. Квітка, вживали різних систем у
визначуванні варіянтів, чвертьтонів і всяких інших діякритич
них знаків. Для уникнення хаосу прийшлося все це зуніфіку
вати в одну систему.

- А який порядок пісень, яку систему групування Ви за
стосували у Вашому кодексі?
- О, це Ви, цим питанням, доторкнулися до найболючішої
проблеми моєї збірки і музикології взагалі. Очевидно, пісні з ко
жного попереднього видання прийшлося перенести в картотеку
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і вставити кожну у відповідне місце. Так із первісних збірників
не стало ні сліду. Треба було також відмовитися від групуван
ня пісень жанрами, напр., "Весільні", "Колядки", "Любовні" то
що. В сучасній музикології цей спосіб відкидається. Наукова ди
скусія провадилася в цьому напрямі дуже завзято, а остаточно
найкращою виявилася система вищезгаданого І. Крона, яку він
застосував у своєму зборі фінляндських пісень. Згодом цю си
стему змодифікував трохи мадярський дослідник Б. Барток у
своїх публікаціях мадярських і румунських народних пісень. А
у нас до цієї системи долучився Ф. Колесса, модифікуючи її ще
дальше і застосовуючи в останніх своїх публікаціях (як "Лем
ківщина"). Я в принципі прийняв також цю систему, але запро
вадив ще деякі відміни, які видаються мені потрібними для ук
раїнських пісенних особливостей.

-

В чому ж полягає ця система?

Це популярно пояснити дуже тяжко. В кожному разі в
основі цієї системи лежить принцип музичних форм. Групують
ся разом пісні, що мають форму лише музичного мотиву, фрази,
а далі музичного речення, періоду і т. д. В рамках кожної фор
ми пісні чергуються за каденціями: на тоніку, домінанту тощо.
Так прийшлося проаналізувати й упорядкувати всі 11 тисяч.
Така система дає, між іншим, ту користь, що дозволяє упоряд
кувати також інструментальні мелодії і зводить докупи мело
дичні варіянти.

- Вибачте, пане професоре, але я думаю, що для людини,
необізнаної з тонкощами музичних форм, тяжко буде в цій ма
сі знайти потрібну пісню.
-

На це лихо призначений весь перший том майбутнього ви

дання, що обіймає

8

детальних показників (індексів). Між ними

є також показник в азбучному порядку текстів пісень, що умо
жливлює знаходити потрібну пісню, коли знаємо тільки її по
чаткові слова. Інший показник подає географічне походження
пісень, з точним зазначенням повіту і села. Дальший .. Показ

ник жанрів" групує "Колядки", "Щедрівки", "Чумацькі", "П'я
ницькі" і т. д. "Показник мелодичний" порядкує детально мело
дичні прикмети пісень. ,Показник ритмічний" робить те саме з
їх ритмічною сторінкою. На кінці є "Показник музичних форм".
Всі. ці показники-індеl<СИ значно полегчать працю майбутнім
дослідникам і допоможуть не згубитися у тих численних нотних
матеріялах українських народних мелодій.

Треба мати відвагу бути непо
пу лярним. Тільки тоді можна зро

Трішки любови людини до лю
ди!-!и більше варта ніж любов до

бити те, що ко'нечне.

людства.

Дж. Кеинеді

Dehme!

нім. поет
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НОВЕ ВИДАННЯ: М. с. ГРУШЕВськии
Нещодавно

українське

друко

ване слово на еміrрації ~~агати
лося

ще

одним

виданням; а

саме

книгою, що мас назв~: "Михайло
С. Грушевський Публіцистич
но-наукові праці, історИч'ні
етю
ДИ, промови, вибрані матеріяли з
ювілейного святкування", що її
видав Демократичний
Українсь
кий Коордииаційний Центр Аме
рики накладом Головної Управи
УРДП в США.
Нове
видання
спонукас
нас
пригадати (вважасмо, що то не
зайвим буде) дещо з обов'язків,
що лежать на українській полі
тичній еміrрації:
1. Гідно репрезентувати у віль
ному демократичному світі
свій
45-мільйоновий народ, який сьо
годні змушений мовчати під крем
лівською комуністич'НОЮ диктату
рою та її українськими московсь
ко-комуністичними
лакеями.
2.
Нести смолоскип історичної прав
ди про Україну, український на
род і його визвольну боротьбу У

вільний світ, поборюючи найріз
номанітні.ші способи фальсифіка
ції тісї правди, звідки б вони не
походили. 3. Боротися всіма спо
собами, можливими в умовах де
мократії, проти 'найлютішого на
шого і всього вільного демокра
тичного світу ворога міжнарод
ного комунізму з його нечувано
деспотичним червоним імперіяліз
мом.

Ми певні в тому, що кожний
політичний український eMirpaHT
неодноразово заста'новлявся й за
становлясться над тим,

чи то спо

ВНЯЄ він свое завдання перед ук

раїнським народом, чи його спо
соби репрезентації свого
народу
у вільному світі, форми й методи
боротьби з комуністичною дикта
турою, з комунізмом с з погляду
національного і політичного доб
рими, державно доцільними і до
сить ефективними в цій боротьбі.
Відомо чимало форм і способів

боротьби з нашим ворогом-кому
нізмом. Одначе не всі вони с ефе
ктивними, тривало діючими. Одні
з

них

с

швидко

проминальними,

інші с такими, що масовий гля
дач сприймас не розумом, а чут
тям, та і то ли.ше як якісь екзо
тичні зорово-слухові враже'ння й
забувас, як тільки ступив крок в
напрямку свого дому, а інші мо
жливо й зле впливають на чужи
нецький світ з погляду інтересів
нашої визвольної боротьби. Та не
все таке зле. Українська політич
на еміrрація знас чимало й таких

способів, які найперше діють на
розум, діють тривало, а то й по
стійно і змушують. чужинецький
світ переглядати старі свої ко'н
цепцїї, виробляти
нові й доволі
часто корисні для нас, для нашої
визвольної боротьби.

Такою, сильно діючою иа ро
зум, а тому чи й не найефектив
ні.шою, формою
визвольної
бо
ротьби політичної еміrрації в на
ших умовах, боротьби, що її на
слідки діють сильно, тривало, а
то й постійно, є друкова'не слово.
Всі види друкованого

слова є

добрі тоді, коли
вони
глибоко
продумані, коли всебічно зваже
на їхня державно-національна й
політична сила вартости

впливу

на чужинецький світ найперше в
тій його частині, що сьогодні ви
творюс свою концепцію, формує
опінію, обирас форми боротьби з
найстрашнішим
ворогом
всього
вільного світу міжнародним ко
мунізмом, який очолює, яким ке
рує сьогодні
комуністична
Мо
сква з її червоним імперіялізмом.

Найсильніше, наЙтривалі.ше діє
друковане слово солідних науко
вих і науково - публіцистичних
праць, праць, які глибоко
став
лять, солідно розв'язують питан
ня з позицій національних і полі
тичних,
3
позицій
державно
творчих. Таке
друковане
слово
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політичної еміrрації діс у двох на
прямках:

1. рУЙНУG московську імперія
лістичио-ком)"Ністичну фальсифі
каційиу концепцію,
яку підтри
мують різномасні свідомі й несві
домі імперіялістичні підспівувачі
- пропаrаторн, концепцію, спря
мовану

проти

поневолених

мос

ковсько-комуністичним імперіялі
змом народів, а в тому України,
українського 'народу. б) найсиль
ніше впливаG і найтриваліше діс
на чужинців, що сьогодні стоять
віч-на-віч з нашим і Їхнім воро
гом-комунізмом.
Що то G так, дозволимо собі на
вести кілька прикладів:
Д-р Л. Білас, оцінюючи значен
ня перевидання
наукової праці
нашого наЙбіль.шого історика науковця і державного діяча М.
С. Грушевського, писав: " ... праця
Грушевського G в нас GДИНОЮ та
кого роду і треба дякувати Богу,
що вона існус. Всі інші "Історії
України" одно чи двотомові с в найкращому випадку підруч

ня створе'ння багатомової (12-14
томів) історіі українського наро
ду, яке слід закінчити протягом

найближчих 7-10 років".
3. На еміrрації видано наукову
працю О. Повстенка Катедра
св. Софії у КИGві.
У КИGві після цього видано "У
KpaїHcьKy Архітектуру", а слідом
"Українське :Мистецтво".
4. На еміrрації видано Енци
клопедію українознавства під заг.
редакціGЮ проф. В. Кубійовича.
У КИGві тепер розпочато видан
ня Української радянської енци
клопедії (УРЕ) на кілька томів.

Видані солідні наукові праці на
еміrраціі змусили ворога нашого
народу видавати праці, які колись

бу ли суворо заборонені до здійс
нення.

Українське наукове друковане
слово, що його спромоглася вида
ти українська політична eMirpa-

ція, далеко розійшлося сьогодні у
широкому вільному світі по уні
верситетських бібліотеках, по при
ватних бібліотеках науковців, що

характе

займаються питанням сходознав

ру, без 'наукового апарату,
зде
більша не побудовані на джерель

ства, і творить добру опінію укра

них студіях, з малою або ніякою
науковою вартістю, Без "Історії"
Гр~',шевського ми в очах світу бу
ли б надалі "націсю неісторич
ною", без уваги на те, як дуже
протестували б ми у своїй пресі
і які б вуличні демонстрації
не
влаштовували... Твір великої лю

кових працях чужинецьких

никами

компедіяльного

дини діс навіть тоді, коли це нам

ніяк не подобаGТЬСЯ. й добре, ко
ли він діс на нашу користь... Та
"Історія" Грушевського G Gдина і
не мас конкуренції, Це, здаGТЬСЯ.
такий aprYMeHT в її користь, який
годі збити .. ,"
(див.
"Мих. Гру
шевський", ст. 252).

2,

На еміrрації перевидано "Іс

торію України-Руси" М. Гру
шевського. Після цього у КИGві
вчена Рада Інституту Історії Ака
демії Наук
УРСР
проголосила,
що: "Тепер перед Інститутом сто

їть надзвичайно важливе завдан-

їнському народові. У нових нау
ковців видані чи перевидані

нау

на

еміrрацїї наукові українські пра
ці поволі витискають ті посилан
ня на "російське", де за історич
ною правдою мусить стояти "ук

раїнське".

Та на вже зробленому ми не зу
пинилися, а йдемо далі, видаючи
все більше й більше солідних на
укових

праць як наших могика

нів науки, так і молодих солідних
науковців, які продовжуватимуть
утверджувати українську

правду

у вільному світі. Згадане нами но
ве видання

ський"

- ,,:Михайло Грушев
G тому солідною запору

кою.
Значення цього
видання
тяжко перебільшити. Воно прок
лацаG чимало доріжок:

1. Молодь, яка силою скомплі
кованого національно-державного

і політичного життя українського

"Листи ДО

28
народу не мала змоги ознайоми
тися не лише з науковими праця

мн найбільшого історика України,
державного мужа і творця відро
дженої української
сa,)l~стійної
держави, а навіть з його публіци
стичними працями, ..,історичними

етюдами, в яких чимало матерія
лів про те, як треба підходити з

національно-державних

позицій

до боротьби за державу, до будів
ництва власної

держави в коло

сальних розгалуженнях її життя,
знайде в даній праці чимало вка
зівок і думок, які так потрібні на
шій молоді майбутнім борцям
за державу, сьогоднішнім
моло
дим репрезентантам
України
у
вільному світі.

2. Наші молоді наукові кадри,
які працюють і над ПИТа.'ннями іс
торії України, її визвольної боро
тьби проти московського комуні
стичного імперіялізму, знайдуть у
цьому "Збірникові в и б ра них
праць" чимало вказівок і матері
ялів. Вони не можуть оминути хо
ча б такої праці М. Грушевсько
го як "Звичайна схема "руської"
історії" ... , що руйнує побудову ім
періялістичного колоса на Сході
Европи Російської білої імперії
чи сьогодні червоної імперії Со
вєтського Союзу.

3. Чужинецькі науковці-сходо
знавці у своїй праці не можуть о
бійтися без студіювання наукової
спадщини найбільшого історика
України, бо "М. Грушевський, іс
торик
української
національної
буржуазно-революційної демокра
тії, з абсолютною безперечністю
доказав, що споконвічна

історія

східніх слов'ян в розумінні безпе
рервної історичної традиції Київ
ської, Володимирської, Московсь
кої Руси і Російської імперії Пе
тербурзького періоду не що ін
ше, як продукт великодержавної
творчости великоросійських бур
жуазних істориків. Київська Русь
самостійне культурне явище. Мо
сковське царство ні в якій мірі не
є історичним продовженням Київ-

ської Руси, продовження було ли
ше у .штучно витвореній ідеології
урядової влади.
Таку постанов
ку цієї проблеми ми знайдемо в
одного з найбільш близьких нам
"попутників" петербурзького
професора А.
Є.
Прєснякова",

(див.

"Мих. Грушевський", ст.
бо: "Треба мати на увазі,
що Московська Русь не була про
стим продовженням Київської ... "
(див.
"Михайло Грушевський",
стор. 255.), бо: " ... Концепція Гру
шевського історії Східніх слов' ян

254),

тепер увійшла до світової історич-

.................................... МихаJЇло

Сергійович

ГРУШЕВСЬКИИ
Велетенські Ha~KOBi

(джерельні)

праці:

10-томова (у 11 книжках фор
мату 6 х 9 інчів) Історія України
Руси. Загалом понад 7.500 сторі
нок. Гарно оформлене в твердій

1)

оправі видання. Наклад на вичер

панні.

2)

Ціна

5-томова (в

4

82.50

дол.

книжках того ж

формату) Історія Української Лі
тератури. Охоплює той же період,
що й Історія України-Руси. Гарна
тверда оправа. Ціна 36.00 дол.
Кожне з цих видань, як і обидва
разом, можна набути на догідну
сплату ратами. Якщо Ви ще не
маєте цих видань, таких потріб
них в кожній українській родині,
зверніться на адресу:

Knyho-Spilka PublishinQ
ЗЗ St. Marks РІ. New York

Со.
З.NУ.

....................................

ної науки ... " (див. "Михайло Гру
шевський", ст. 256).
Чужинецькі об'єктивні
знавці не можуть у своїй

сходо
праЦІ

поминути студіювання бодай та
кої праці Грушевського як "Зви
чайна схема ... ",
яку так доречі
упорядчик вмістив У цьому
ви
данні.
Коротко
розглядаючи це нове
видання, що його спромоглася да-

прuятелів"

29

РОЗМОВА КРІЗЬ ЗАmзну ЗАВІСУ
Привід до розмови через заліз
ну завісу дала українська
мис
тецька виставка в Детройті, між
24 вересня і 2 жовтня минулого
року. Виставка виявила 'незвичай
ну живучість і високий рівень ук
раїнських мистці,в поза
межами
України. 78 малярів і скульпто
рів, між ними творці світової сла
ви. ЯJ: Архіпенко і Грищенко, різ
номанітн_сть стилів
яскраве
t:відоцтво свободи
духа,
гарне,
пі;щовідне приміщення
і
тисячі
t:BOЇX і чужих глядачів все те
було справжньою мистець"юю по
дією і пова'Кним осягом.
Почав розмову з своєї чи не

t:BOGЇ волі відомий український
мистець. Василь Касіян, у Київ
ській "Радянській
Культурі",
в
числі з 5 лютого. Детройтська ви
ставка була занадто голосною
і

ТИ українська політична
емігра
ція, не можна не згадати й того,

що упорядчик вмістив

У

даній

І{низі бодай окремі
матеріяли з
ювілею 40-ліття
наукової праці
Грушевського, а особливо тієї ЇХ
частини, де подано оцінку науко
вої праці великого історика, яку
дають вчені східнього і західньо
('0 наукового світу, а в тому числі
іІ російські вчені. Подання таких
матеріялів є найкращою відповід
ДЮ всім тим, хто називає М. Гру
шевського "І{арликом
в
науці",
ХТО проти найбільшої його науко

вої праці видає такі потворні кар
,'lИчки як "Неизвраще'ННая
исто
рия УкраИНЬІ-РУСИ", як і тим, хто
,і до сього часу стоїть на позиві
нх "не БЬІЛО, нет і не будет".
Рекомендуючи українському су

('lІільству на еміграції згадане ви
;щннл "Михайло
Гру,шевський",

занадто 'вдалою подією, а старан

но виготовлений
і
оформлений,
ілюстрований каталог виставки з
передмовою
мистця
Святослава
Гординського, проді стався в У'К
раїну. Тож
промовчати
все
те
видно було не можливо. В таких
випадках

залишається

одне:

принизити виставку, зменшити гі
значення. Це завдання по сво

їй чи не-своїй волі виконав о
фіційний представник
українсь
кого

підсовєтського

мистецтва,

народний художник УССР, дlИ
сний
член
Академії
Мистецтв

СССР. Иого статтю п. з. "Жалю
гідна спроба" З приводу одні
єї виставки в Детройті, читати
сумно і тяжко, як сумно й тяжко
читати й інші журнали й газети,
що пТ)иходять із України. З-поза
агітаційної,
приписаної
полови

ти й видати бодай невеличку ча
стину праць могикана української
історичної
науки,
українського
державного

мужа.

Хочеться вірити, що це далеко
не

останнє

видання

наукових

праць на:ших
корифеїв науки й
молодих ростучих кадрів україн
ських
науковців.
Сподіваємося,
що наша віра додасть українській

еміграції сил до того, щоб вида
ти й наступну наукову працю працю
українського
видатного
музиколога проф. Лиська кіль
катомову збірку українських
пі
сень (11.000) в солідній науковій

обробці. Ця праця угрунтує наш
чудовий могутній спів, відсіє все
те, що тягло нашу пісню по різ
них "сусідах", поставить гі перед
науковим музичним чужинецьким

світом в усій широчині історично

ІН' можна не згадати без глибокої

го розвитку, виповнить і цю про
галину у світовій музичній науці

ІІ;\НЧНОСТИ

і дасть належне місце Україні й у

упорядчика

цього

ви

;щиня д-ра М. Галія, який поста
ІШП собі за завдання у 25-ліття
І'М('РТИ М. С. Грушевського зібра-

музичному світі.

І. Крилов

зо

..Листи

ледве можна добути якесь зерно
власної думки автора, якусь ціка
ву інформацію. Коли не можемо
знати, чи Касіян із влq.cноі волі,
чи тільки по 'наказу, з ~в'язку,
писав

кою

статтю,

то можемо

правдоподібніС\ю

з вели

сказати,

ДО

на творчістю свобідного духа, я
кий в Україні скований. Тож зав
данням
українського
мистецтва
поза межами батьківщини с "ро
бити те, чого мистці в Украіні ро
бити не можуть". І виставка в Де

тройті виявила, що те свое зав

що її зміст і її стиль виразно на

да'ння мистці виконують.

казний, обов'язковий, до речі: о
бов'язковий тільки для академіка

Так само слушно завважус О.
Хмурович, що діяльність вільних
українських мистців "не дас Мо
скві того блаженного почуття, що

українця. Російським академікам

і письменникам дозволено писати
достойніmе і розумніше.

Касіянові відповіли з цього бо
ку оба, безпосередньо
зачеплені
ним, автори: Святослав
Гордин
ський, автор передмови до ката
логу й один із голов'них організа

торів виставки
rрації і

("Мистецтво емі

мистецтво

в

Україні",

"Свобода" чч. з 18 і 21 березня)
і О. Хмурович, мистецький рефе
рент тижневика "Гомін України"

("Жалюгідний голос Василя Ка

перемога за нею. Москву триво
жить свідомість, що десь існус ча
стина українських діячів культу
ри, мистців, які мають можливість
піддержувати іскру вогню націо
нальної особовости і здібність са

мостійного вислову, творчої мови,
придавленої терором
в
Україні,
яка в відповідний момент
стане
насінням правди, яку так топче
свідомо Касіян".

Інформуючи про цю

розм?ву,

стців нагороджено орденами і ме

ми свідомо пропускасмо деяКІ, 0особливо в статті першого авто
ра, цікаві місця, які відносяться
до суто мистецьких проблем. Ми
обмежусмось до коротких цитат з
пограничч!{ між мистецтвом і по
літикою. Ця розмова дас матеріял
для відповіді 'на питання, що що
раз частіше виринас перед намн,
а саме чи можлива, чи потрібна
така розмова українців
з
обох
сторін залізної завіси, і коли мо
жлива й потрібна, то як її вести.
На нашу думку, така розмова
конечна,
якщо
еміrрація
хоче
впливати на духові й політичні
процеси в Україні, і доказом такої
конечности с саме стаття Касіяна.
Як 'не було б
прикро 11 читати,

далями.

мусимо признати за нею поважну

сіяна", ч. з

11

березня).

Щодо змісту обі відповіді прав
диві. Гординський спокійно зби
вас один за одним закиди Касія
на. Касіян жаліс украmських ми

стців еміrpації, які не можуть ціл
ковито віддаватись мистецтву, бо
мусять заробляти
на прожиток,
не маючи "ні моральної, ні Mare-

ріяльної підтримки від громадян

ства і держави". Такому невідрад
ному станові ПDотиставить Касіян
кращі умови праці мистця в Ук

раїні, де одне тільки Мі'ністерство
Культури УССР в 1960 році замо
вило у мистців творів на 950 ТИ
сяч нових рублів, а багатьох ми
На це

дістає

академік

СССР в'дповідь, що ті трудні умо
вини праці це дорога ціна

eMirpa-

ції, це ціна свободи творчости. А
державних замовлень, обвішаних

партійними вимогами, і орденів
мистці 'на еміrрації найменше за
здрять

своїм

колеrам

в

Суверенність мистецтва

Україні.

здобува

ється не через замовлення, які йо
го насильно обмежують, і не за
для орденів, але здобувасться во-

заслугу: вона поінформувала су
спільство в Україні
про працю,
діяпазон мистецької праці укра
їнців у вільному світі. А розумні
люди в Україні добре вміють від
різняти обов'язкову, партійну по
лову від зерна
інф:>рмації
про
факти. Так само знають вони ці
ну всіх відречень від буржуазного
- націоналістичного сатани, яки
ми ці інформації мусять супрово-
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Приятелів"
МИСТЦІ

-

Зимовий і раннє-весняний сезон
у Нью-Иорку, в осередку нашого

ВИСТАВКИ
му звернутись і до інших мотивів.
Проте немає сумніву, що Мороз

мистецького
життя на еміrрації,
позначився цілим рядом індивіду

весь час шукає і знаходить

альних виставок,
які доказують,
що на;ші мистці безперерив'НО тво
рчі. Тут хотіли б ми подати корот
кі нотатки з відвідин виставок та
ких мистців, як М. Мороз, М. Ми
рош, Я. Гніздовський, В. Цимбал

слову.

і С. ЛПТL;иненко, М. Кричевський,
Е. :GаЧIlНСЬКИЙ, Л. Кузьма і М. Че
рс.:uньовськиЙ.
Михайло Мороз уже втретє ви
ставляв

у

rалерії

Панорас.

Екс

пресивний і нервовий, він ловить
образ природи "на гарячому", і
той образ є завжди більш зобра
женням Морозової духової істоти,
як самої природи. Тут і лежить
різниця між реалізмом, що відо

бражує бачене, і експресіонізмом,
який те бачене переживає і пере
творює. Критика звернула увагу,
що через повторність однакових,

майже виключно осінніх мотивів,
rами його кольорів надто

часто

повторюються, і тому радила йо-

дитись. Ці відречення для бага
тЬох стають рекомандацією ...

Такий
вже й
стилю,
ян. чи
раїни,
роля

наш

погляд

проказує

нашу поставу
до
самого
до тону тих розмов. Касі
хто і'нший із мистців Ук
ко:му припала б незавидна

осуджувати

все

те,

що

тво

риться "буржуазним націоналіз
мом в капіталістичних країнах",
сьогодні говорив би приблизно ті
єю самою мовою грубого, заяло
женого, але обов'язкового у таких
речах,
партійного,
совєтського
словника. А все ж, як слу,шно пи

усе
нові можливості малярського ви
Свою окрему виставку

в

що прибув до Нового Світу ще в
20-х роках. З усіх мистців тієї reнерації він
найбільш активний.

Иого творчість уся в межах типо
вого для 20-х років академізму,
ледве
заторкнутого
імпресіоніз
мом, і свої портрети він намага
ється втримувати в межах певної

офіційности. Куди вільніші У ви
разі його автопортрети і компози
ції, передовсім один із чільних на
виставці образів з темою Іродія
ди. Проте до найкращих його тво
рів належать великі полотна
з
квітами, серед яких деякі звучать
по модерному. Тут, очевидно, :ми
стець не мусів підлещувати порт
ретова'ному моделеві і :міг висло
витися свобідніше. Головна недо-

Та нам, не стиснутим ніякими
того роду приписами й обмежен
нями, нам вільним у ilільному сві
ті, можна висловлювати 'нашу щи
ру турботу за долю українського
духа, української культури взага
лі :мовою чистішою від подіб
но заяложених закидів у зрадни
цтві,

киданих

у

сторону десяти

літтями
тероризованих
братів.
Жалюгідний,
справді
жалюгідній, мові Касіяна ми повинні про
тиставити спокійну, і тим самим
глибше упевнс'ну, не жалюгідну,

ше Гординський, "із статті Касі

але шляхетну, повну

н'на, почерез увесь добре зрозумі
Jlий словесний намул,
пробива
t;ТЬСЯ щира турбота за ДОJlЮ ук
раїнського мистецтва", і саме то
му над цією статтею він спиня

мову вільних духів.

сться.

мав

"Галерії інтернаціональній"
Ми
хайло Мирош,
один з ветеранів
на.шого мистецтва
на
еміrраціі,

розуміння

Тільки тоді наша розмова буде
плідна і змушуватиме

людей в Україні по

розумних

можливості

стишувати і свій казенний патос.

..Листи
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стача деяких його творів це пере
довсім певиа рутииа, повторюваи
ия завчеиих засобів, що ие дають

мистц,еві ~приймати баче\е. все на-

..

ново І СВІЖО.

ДО

ком, але висока рисункова і ком
позиційна вмілість серед здебіль
ше розхристаного і легковажного
сучас'НОГО малярства надає їм ок
ремої вартости. Такі його компо

Яків Гніздовський виставляв у

зиції як "Рік 1933" (голод в Ук
раїні) і "Три душі" (на тему з

рів зовсім невелика, але вони пе

Шевчеикового "Великого льоху")

редумані і дбайливо
виканані з
погляду техніки малярства. Ті

rалерії Сояпетера .. сіалькість тво

своїх

це замітиі твори новочасного ук
раїиського малярства.
Литвиненко зібрав майже деся
ток своїх скульптур, з яких біль

позицій У 40-х роках, де він три

шість була в солідному тривало

мався реального предмету.

му матеріялі бронзі. Були там
пОвні експресії такі (зрештою ві

твори доказують, що мистець по

чав повертатися назад

до

При

ємно відзначити в його творах у
же куди менший вплив Б. Бюфе,
що своєю безкольорністю і схема

!Rчиістю екзистенціяльного спри
имання

життя

творчість

надто

"Сліпий скульптор", "Гетьманів
на" і прегарні жіночі голови, я

на

ким шляхетний матеріял, у якому

останніх

вони були відлвт~ додав ще біль
шої вирафінованости. Одначе тре

налягав

Гніздовського

домі з інших виставок) твори як

літ. Гніздовський був завжди кра
щий графік ніж маляр, і знайти

ба б звернути увагу, що коли об

сиитезу цих двох родів мистецтва

рази Цимбала на стінах мали до

данням. Тепер, здається, віи

статнє освітлення,
Литвиненкові
твори не всі були 'належно освіт

бу ло найважливішим

його

зав

по

чинає її з·находити.

лені, через що деякі з них немало

Останніми роками Гніздовський

втрачали в ефекті.

виставляє виключио на американ

Микола Кричевський з Парижу

ських виставках, омииаючи укра

влаштував свою невелику вистав

їнські. Безперечно, він там має де
які успіхи, але мимоволі пригаду

ку акарель у ЛМКлюбі, як це вік

ються слова Цезара про те,

вні.ше, переважали мотиви Пари
жу і Венеції.
Всі його твори на
доброму рівні і виконані майстер

що

він волів би бути пер.шим на селі,
ніж другим у Римі. Тимчасом та

робить звичайно щороку. Як і да

ких мистців, як Гніздовський, а

но акварельною технікою,

мериканське

сотні

на б тільки звернути увагу на те,

і він залишається там другоряд

що вони надто мало зрізничкова

ним мистцем, тоді як в україись
кому він міг би посідати пеpmо
рядну позицію.

ні і що в ряді творів він роками

Віктор Цимбал і Сергій Литви
ненко влаштували свою
спільну
виставку в Україиському Інститу
ті Америки. Правда, Цимбал ви
ставив і цим разом речі, показаиі
небагато перед тим на виставці в
ЛМКлюбі, але через добре освіт
лення в Інституті його твори ба
гато зискали. його цикли компо
зицій на теми історичні і релігій
ні та окремо краєвиди з Патагонії
витримані
в
суто академічному
стилі, трохи холодні
своїм еле
rаитним, хоч безпристрасиим маз-

Володимир Бачинський,
моло
дий мистець (24 роки) перед сво
їм від'їздом для мистецьких сту
дій до Італії влаштував свою ок
рему виставку в ЛМКлюбі. На від
критті було публіки багато, як у
переповненому автобусі. З-поміж
багатьох талановитих
студій
і
шкільних праць (за одну отримав
він в Академії нагороду 2000 до
лярів) вибивалася великих розмі

мистецтво

має

мож

повторяє ті самі ефекти повітря,
води, сонця і тіней.

рів картина: "Розп'яття". Тема її
релігіЙ'на тільки умовно. На по
лотні, правда, зображений
розі-

п рuятедів'"
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ДО ШЕВЧЕНКІВськоr РІЧНИЦІ
(3авваги і поради)
Святкування
століття
смерти
Тараса llJевченка зосередились
головно в березні, місяці межових
дат життя поета; народин і смер

ти. Цілі сторінки часописів спові
щали громадянство про урочисті
академії в різних більших
скуп
ченнях українців. Ясно, що і мен
ші громади старались приєдиати

вЖе поколіннями освяченої тради
ції: промов, деклямацій, сольових
і хорових, вокальних і інструмен
тальних точок. Та традиція така
вкорінена, що її порушення ши
рокі кола суспільства відчували б
неначе

святотатство.

Тож ті рами мусимо прийняти,

тецькі сили. Але вони тримались

але варто б подумати над тим, як
не допустити до того, щоб тради
диція закостеніла, збуденіла, мар
нувалась у нудному шабльоні,
але навпаки, як використати її за
для зближення творчого духа до
широких мас. Цікава
і
вдячна
проблема для 'наукових,
літера
турних і мистецьких організацій.

п'ятий Христос, але крім цього є

найбільш

ще десятки інших постатей, і по

що самим своїм характером вима

ся до того

всенародного поклону.

ті академії були урочистіші, ве
личаві.ші, старанніше приготовані
ніж кожного року.
Відбувались
вони в найбільш
репрезентатив
них і звичайно наповнених залях.
Вони мобілізували поважні мис

стать

самого

автора

внизу,

що

спостерігає
МІстеРІЮ
людського
терпіння. На цьому творі позна

чився деякий вплий
Сальва тора
Далі (переважно в моделюванні
вітром драперій), але в цілому це
цікавий і ориri'нальний твір, що

приносить честь

молодому

ного

авторові. На прикладі цього мист
ІІЛ ми бачимо як зростає талано
lІита і творча українська мистець
нп

молодь,

що

ставить

перед

со

riою поважні мистецькі проблеми.
Любомир Кузьма і Михайло Че
Р\'ШНЬОВСЬКИЙ влаштували
свою
('пільну виставку в
"Народному

;toMi".

Твори Кузьми виконані пе

IМ'ВnЖНО темперою, яка надає ма

:ІІІРСТВУ немалої
прецизії й еле
І"ІІНТНОСТИ, але і певної плоскоети.

Він добрий рисівник реалістичної
школи і його твори скомпоновані
(\":lДоганно, їм можна
закинути
тіЛЬКІ!
деяку
штивність
форм
(ІЩПР, у картині з качками
не
"'ІІТИ чи це качки живі, чи ті ма
lІ,овакі подоби, які мисливці пу
с'ЮIЮТЬ на воду підчас полювания
1111 кnчки). Ця твердість
слідна

у

жіночих портретах,

гають деякої пастелевої

м'ягкос

ти форм.

Черешньовський
виставив пп
совий модель Лесі Українки, що
буде відлитий в бронзі для Парку
Народів
у
Клівленді.
Постать
представлена

в

руху,

поетка

ступає вперед з піднятою
вою, одна рука на грудях,

по

голо
друга,

опущена, тримає
в'язку
квітів.
Сама фіrура, що буде вмо'нтована

на постументі, висока 10 стіп. Во
на передає типові риси Лесі Ук
раїнки (яка, можливо, була тро
хи легшого комплексу), проте її
важко оцінити повністю в замкне
ній залі. Остаточну оцінку можна
буде їй дати на місці, в парку се
ред дерев і в співвідношенні з ін
,шими пам'ятниками в тому парку
(Архіпенкові:
св.
Володимир,
llJевченко, Франко).
Всі виставки втішались числен
но зібраною публікою, що запере
чує писання таких мистців в Ук
раїні, як Касіян, про те,
що ви
ставки на еміrpації стоять порож
ні і мистецьке життя занепадає.
Приятель
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ють наглядне свідоцтво високого

Опріч цих традицlИНИХ, хай
і
більше урочистих цього року від
прав, століття смерти
ІІ,Іевченка
принесло справжні масидрукова

них статтей, розвід~, причинків
до шевченкознавства. В поперед
ньому числі 'нашого журналу ми
відзна чи ли календарі-альманахи,

складені з таких статтей. Десятки
доповідей виголошено на З'їзді,
організованім Науковим Товари
ством ім. Шевченка в Нью-йорку.

І Коли березень був місяцем ака
демій, то можна сподіватись, що
друковані речі ще довго, може й
до кінця року, кружлятимуть ко
ло великої річниці.
Серед того навалу друкова'НОГО
паперу знайдеться багато неціка
вих повторень, речей невисокого
рівня, але треба сподіватись, що
між усім тим появляться
і
речі
цінніші, які будуть вкладом у цю
ділянку знання. Буде майже немо
жливою справою для людини, що

не є спецом чи бібліотекарем-му

зейником,

зорієнтуватнсь у всьо

му матеріялі. Тож з'нову варто б
при

наших

наукових

централях

скласти відповідні комісії ад гок,
які упорядкували б, розсортува
ли б той матеріял і коротко орі
єнтували б про його цінність.

рівня малярського мистецтва Ше
вченка. Поруч розвішано фота об
разів кількох інших мистців, які
ілюструють "Кобзаря".
Альбоми

в габльоті з написом "Смерть

і

слава"
показують
фОТОз'нимки
кількох пам'ятників Шевченка, а
на стінах бачимо добре знані нам,
але напевно дуже цікаві для чу
жинців Архіпенкові різьблені пор
трети Шевченка.
Від такої
виставкн не можна
вимагати повноти,

кознавство

адже

шевче'н

сьогодні це вже

ціла

книгозбірня. Тимбільше не мож
на

вимагати,

що

за

-

зрештою

оправданою традицією цієї біб
ліотеки такі виставки-покази ор
ганізуються пере~овсім із ВЛRСIDIХ
ltlRтеріялів. Мабуть і ці не могли
бути використані в цілості, напр.
не показано перекладів на чужі
мови, які з'находяться в бібліоте
ці. Це мабуть треба пояснити бра
ком місця.
Виставка робить добре вражен
ня своєю композиційною прогляд
ністю. Як кілька років тому ... со
ту річницю народження і сороко
ву смерти Івана Франка, так і ця
виставка

заслуговує

на

признан

ня, а Публічній Бібліотеці, зокре
ма орга:нізаторам виставки, нале
житься подяка за щирі старання

В Нью-йорку, в головному бу
динку Публічної Бібліотеки вла
штовано Шевченківську виставку.
С;.м великих габльот вводять сту
пнево

глядача

в

світ

Шевченка.

Молодість, царський в'язень,
стець-маляр,

поет,

ми

повістяр-дра

матург, провідник нації,

смерть і

слава: сім тем, сім написів-за
головків кожної
габльотки,
які
показують відповідні
матеріяли,
упорядковані довкола тих тем.
Стіни 'над габльотами декорова
ні
автентичними
фотознимками
передовсім творів
самого
Шев
ченка (рисунки, аквареля, кілька
автопортретів).
Особливу
увагу
поитягають

знамениті

портрети

Маєвської і Кейкуатової, які да-

дати різно національній інтеліген
ції, яка відвідує цей центральний
верстат духової праці

в

столиці

світу, добрий образ життя і твор
чости великого українця.
На окреме відзначення

заслу

говують ще інші почини в зв'язку
з сотою річницею смерти Шевчен

ка. Правдоподібно таку незвичай
нішу ініціятиву підняли й інші о
середки, тож тільки для прикла
ду називаємо рішення Об'єднання
б. Вояків Українців Америки, від
діл у Рачестері, яке в порозумін
ні з місцевим УККА поставило со
бі за завдання на цей рік поста
ратись, щоб у кожній українській
хаті знайшовся Кобзар, організу-

Приятелів"
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вати в З-х українських домівках
і
виставки україиських киижок
журналів із рефератами про зна
чення друкованого слова, і вкінці
організувати виставку
українсь
ких творів і перекладів в місцево

му університеті й місцевій Публі
чній Бібліотеці та уфундувати зо
до 40 книжок із діляики україио
знавства для тих бібліотек. Вже
замовлено обі (статтейну і гасло
ву)
Енциклопедії
Українознав
ства для цієї цілі.
Справді корисна акція, яка за
лишить по собі довготривалі слі
ди.

Не пи.шемо рецензії на
всі
ті
щирі вияви пошани і любови до
духового провідника нації. Тож
коли згадаємо ще й деякі тіні тих
виявів, то тільки в випадках, які
ще

можуть

легко

продовж

цього

року
повторюватись.
Прохаємо
вважати тих кілька завваг не ви
пливом якоїсь згірклої, критичної
настанови, але тільки побудом до
роздуму і доброзичливою спробою
спинити деякі на нашу думку
- непотрібні речі.
Передовсім ми повинні
берег
тись зайвих прибільшувань, особ
ливо в виступах

не в нашому,

за

мкнутому світі, але перед чужин
цями. Так само мусимо старатись
омина ти

занадто

душного

кадила

в відно.шенні до Шевченка, який
саме так 'не любив обкурюваних
кумирів. Не повторяймо
занадто

часто слова "геній". Після недав
ніх "геніїв людства" типу Гітлера
чи Сталіна це слово трохи заяло
жене. Даймо йому
отрястись із
прикрих споминів. Не надуживай
мо його.

І

не

знезажаймо

втягаючи виривані

Ш~вченка,

цитати

ЙОГО

творів у наші міжпартійні розгри.
Не применшуймо, 'не
звужуймо
Il1евченка, насилу впихаючи йо
го в наші сучасні ідеологічні
й
партійні тісноти. Надлюдська си
ла поез;Ї Шевченка в тому,
що
пона є поезією всієї великої душі,

що в НІИ грають усі найглибші й
наЙМОЛОАШЇ її верстви. Це вели
чава симфонія, якої цілого багат
ства не ловлять тіснодухі, що не
мов резонатори наставлені тільки
на якісь означені тони.
Коли представляємо Шевченка
неукраїнським суспільствам муси

мо пильно дивитись, щоб мимово
лі, чи навіть при найкращих за
мірах, не дезорієнтувати
чужин
ців, і то іноді на некористь справі,

якій хочемо прислужитись. Напр.
при всій пошані і вдячності для
Брюлова не можемо забувати, що
то не він, але Сошенко
відкрив
малярський талант, взагалі
від
крив Шевченка. В час, коли Мо
сква вмовляє в нас і в світ, що все
завдячуємо "стар.шому братові", це
важний момент, який напр. про
пуще'ний
в
короткій
біографії
Шевченка на виставці
в
Нью
йорку. Так само не доцільно
називати
Кирило - методієвське
братство революційною організа
цією, без ближчих пояснень. Ре
волюційні організації в Росії 19го століття це в уяві західнього
інтелігента організації бомбових
замахів на царів і ЇХ'ніх сатрапів.
Коли скажемо просто і без пояс
нень, що Шевченко належав до
революційної
організації. то тим
піддаємо деяке оправдаННlI жо')
стоком у присудові царя Миколи.

Вкінці не підходім до Шевчен
ка і інших великих творців із ме
тром задля порівняння Їх велико
сти. Вже, і то нераз, чуємо,
що
Шевченко більший за Міцкевича
і Пушкіна, і що рівняти його мо
жна хіба до Шекспіра і Гете ... Не
вважаємо Шевченка меншим
за
славних неукраїнських поетів, але
відчувається щось наївно дитяче
в вище наведених порівнянн~х. Є
в і'ншого польського поета, Юлія

Словацького, знамените місце, де
він сам визначає своє відношення
до Міцкевича. Передаємо те місце

в ПDОЗОВОМУ перекладі:
здоров,

а

так

-

прощаються

(далі на З6-ій ст.)

Бувай
не

во-
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світу наукн

ДУМКА ОЦ~ІОЩІ ТА ЗБІРНА mя
Вплив сощяльного положення груп на спосіб думання

та

діяння їх членів це явище старе як саме суспільство; однак
перед Марксом мало хто з філософів історії чи дослідників
суспільного життя присвячував йому окрему увагу. Майже
паралельно з теорією марксизму, яка використовує це спо
стереження для своїх полемічних цілей, розвинулася школа

т. зв. соціології знання, що піддає цю й подібні проблеми

об'єктивній науковій аналізі.
Одним з наЙВИЗ'начніших і вод
ночас найбільш впливових
здо
бутків новішої европейської соці
ології є праця Карла МаннгаЙl\lа
п. н. "Ідеологія й Утопія". За сло
вами

самого

автора,

ця

книжка

займається питанням: як люди в
дійсності думають? Метою
11
є
прослідити не як думання вигля

ти й зрозуміти світ, що в ньому
вони жили та діяли, передов
сім світ суспіль'ний, і для цьо
ГО витворили окремі способи ду
мання, яких, на жаль, ніхто
не

піддавав такій 'l'очній аналізі та
строгій критиці, яку мусить ви
держати кожна
філософічна си
стема чи наукова
теорія,
щоби
втриматися при житті.

дає в підручниках логіки, але як
воно справді функціонує в публі
чному житті та в політиці як
знаряддя колективного діяння.

Людська
діяльність у якійне
будь ділянці має тенденцію розви

Філософи надто довго
цікави
лис'!
виключно
своїм
власним
способом думання. Пи.шучи
про
розвиток людської
думки,
вони
писали передовсім свою історію історію філософії,
або ж спеці
яльних ділянок,
як
математика

не підлягає інтелектуальній кон
тролі або хоч критиці. Одною з
аномалій нашої доби є якраз те,
що ті методи думання, при помо
чі яких ми доходимо до найваж
ливіших рішень і пробуємо оці

чи фізика. Але ж такий, науково
абстрактний, тип думання даєть
ся примінити лише в дуже особ
ливих обставинах; те, що можна
навчитися з його аналізи, важко
пеnенестн в інші сфери
життя,
Тимчасом люди чину завжди на
магалися інтелектуально

охопи-

(докі'нчення з 35-0Ї ст.)
роги,

але

два,

на

протилежних

своїх сонцях, боги ... Шевченко во
лодар українського сонця і в цьо
му своєму світі він більший усіх.
Духа не міряюють метром,
але
глибиною і довготривалістювпли
ву на оформлювані ним душі.

ватися у непередбаче'НИХ і часто
небажаних напрямах, якщо вона

нювати

становище

та

кермувати

політичною долею на,шого суспі
льства, не доступні для такої кон
тролі чи самокритики. Ця ано'
лія тим загрозливіша, що в мо
дерних часах багато більше зале
жить

від

правильного

продуман

ня ситуації, ніж у минулому.

Чи не головною причиною та
кого стану є факт, що мало лю
дей усвідомляє Ос'новну різницю
між т. зв. "точними" (науковими)
формами знання та "неточними"
по своїй природі видами практич
ної суспільної мислі. Цих остан
ніх (а ними, парадоксально, по
слуговуються й самі логіки та фі
лософи, коли мусять робити пра
ктичні рішення!) 'ніколи не мож
на зрозуміти, вживаючи лише ло-
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гічних критеріїв:
бо
практична
мисль нерозривно зв'язана з од
ного боку з психологічними свої
ми підставами
почуттями та
життєвими імпульеами людей, а з другого з певною суспільною
ситуацією, яка дала привід до ду
мання та вимагає роз'в' язки.
Найбільш відповідним підходом
до зрозуміння конкретних проце

сів мислення в суспільстві є мето
да, що
її
розробила соціологія
знання. Ця, відносно нова, галузь
соціології зосереджує своє
заці
кавлення
на
взаємовідно.шенні
між різними фактами соціяльної
структури

(як

'напр.

прикмети

груп, їх відносин, зміни суспіль
ного устрою, проблеми в житті
окремих підгруп чи кляс і т. п.)
та рівнем і змістом знання, спосо
бом думання, а врешті розвитком
ідеологічних форм і прямувань у

суспільстві. Така загальна
фор
муляція проблематики соціології
знання підкреслює, що конкретні
соціяльні тенденції не лише під
лягають впливові інтелектуаль
них рухів, але також і багато
частіше

-

ста'новлять

безпосередній поштовх,
передумову

для

ідеологічних

якщо не

то бодай

постання

течій

чи

певних

способів

думання.

Основна теза соціології знання
дуже проста: існують форми ми
слення, що Їх не можливо якслід
зрозуміти, чи 'навіть досліджува

Так, як не можна було б виясни
ти походження мови, спостеріга
ючи одну 'відокремлену

людину,
бо ж вона не говорить "своєю"
мовою, тільки мовою своїх сучас
ників та попередників, що витво
рили певні засоби порозуміння так не було б правильно виясня
ти дании погляд у цілості, кажу
чи, що він зродився в умі тої чи

-

іншої одиниці. Бо ж одиниця не
лише говорить мовою своєї групи,

але й думає її категоріями; а це
значить, що кожна людина розпо

ряджає тільки вузько означеним
засобом слів та Їх з'начень. Ці зна
чення вже
заздалегідь
обмежу
ють кількість і якість можливих
способіов інтелектуального
підхо
ду до окруження, а в той же час
вказують, під яким кутом
зору
дана група сприймає предмети та
явища у свойому світі.
Одним словом, не можна сказа

ти, що "думають люди взагалі",
чи "думає індивід", а лише, що
думають люди об'єднані в групах

з яких кожна витворила окремий
стиль мислення у безконечній
низці реакцій на типові ситуації,
що
поставали у зв'язку з поло
женням тієї групи в ширшій люд
ській спільноті. Що ж до одиниці,
то її мислення й діяльність обу
мовлені до великої міри тим, що
вона виросла в даному
суспіль
стві, бо від нього вона дістає в
спадку, по-перше, ситуацію, виз

ти, не знаючи їх конкретного су
спільного походження, а передов
сім не усвідомир.ши,
що
іншого

начену в той а не інший спосіб, а
по-друге, готові зразки думання й

походження

мо,

'вони

мати

не

могли.

Очевидно, що лише одиниця здіб
на "думати" у вужчому з'наченні
слова. Немає підстави вірити в я
кусь метафізичну істоту як "гру
пова свідомість", або "колектитв
ний ум", який думає самостійно,
незалежно від членів-одиниць, та
що його ідеї кожна одиниця лише

повторює у свойому думанні; але
це не значить, що всі думки та по
чуття, які визначають чин
оди
ниці, творяться лише В'нутрі її та

на підставі її особистого досвіду.

поведінки. До того ж, не забувай
що

кожна

група

володіє

більш або менш ефективними за
собами контролі над своїми чле
нами, у формі механізмів, що спо
нукують одиницю думати й діяти
згідно зі суспільними нормами.
Соціологія з'нання настоює теж
на тому, що суспільної мислі не

можна аналізувати,

вирвавши її

із рямок збірного діяння,

що в

них вона постала, та через які ми
всі сприймаємо, пізнаємо та впо

рядковуємо наш світ. Люди діють
один з одним, або один проти од-
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ного, як чле'ни груп, зорганізова
них навколо різних цілей та інте
ресів; так же само вони думають

всього, що утруднює стремління
до тієї мети. 3розуміl!оШИ, що про

одии з одним або одии ~ТИ од
нoro. Одиниці завжди стараються
або вдержати матерisльне й сус
пільне довкілля в' існуючому ста
ні, або змінити його згідно з хара

в ніякий інший спосіб, як довго
ці свідомі чн підсвідомі чинникн

ктером та становищем груп, до я

ких належать. І власне ця збірна

дія, це хотіння змінити світ чи
зберегти його, визначають на
прям, по якому йтиме окреслення

проблем, дефініція понять і кри
сталізація самої форми думания
даної збірноти та її членів. Люди

мають тенденцію бачити той сам
світ у різних перспективах зав
жди у відношенні до специфічної

збірної дії, що в ній у даний мо
мент беруть участь.

у цьому й заслуга методи, що

тивник не може думати ані діяти

впливають на його підхід до да

ної справи, ми не будемо вимага
ти, щоб він цілковито піддав свою
позицію та перейняв наш ПОГЛЯД,

або згодився на нашу розв'язку
проблеми. Навпаки, тоді ми мо
жемо піти ще крок далі й переві
рити 'наші власні мотиви, понят
тя й погляди. Дуже правдоподіб
но, що вони теж суспільно-групо
вого походження і якраз тому та

кі важні для нас: бо уступлення

з цих позицій, здавалося б, було
би зрадою супроти нашого сере
довища і могло б·довести до втра
чення місця в групах, що до них
ми

належимо та що з них виво

нею
послуговується
соціологія
з'нання: тоді коли чиста логіка з
одного боку аналізує думку оди

димо

ниці,

яльного

абстрагуючи від

середови

на.ше

саМОВИз'начення.

Таке усвідомлення, що різниці
думки походять із різниць
положення, якщо

соці
не до

а з другого
відриває
чину, соціологія знан
обох цих недоліків
і
можливість
не
лише

вело би до обопільного признання
потреби компромісу, то принайм
ні могло би створити в обох сто
рін зрозумі'ння ситуації противни

більш реалістично описати кожну
течію мислі, пов'язуючи її зі збір
ною дією, але й досягнути глиб

ка та пошану для його поглядів,
а це вже дві передумови інтелі
І'ентної дискусії.
По-друге, соціологія знання мо

ща групи,
мисль від
ня уникає
тим
дає

шого зрозуміння процесів суспіль
Ного мислення взагалі та пооди
ноких форм думки зокрема.

Яке, врешті, конкретне
нення цієї методи?
прикладу якийбудь
спір, чи дискусію

примі

Візьмім для
ідеологічний
двох людей

протилежних
поглядів на якусь
тему, що хвилює суспільство. По
перше, противники в дискусії ду
же часто не усвідомляють
того,
що

друга

сторона

висуває

певні

твердження чи пропозиції
тому,
що її перспектива обумовлена со

ціяль'Ним
положенням її групи;
що її погляди формувалися в та

же стати в пригоді в тих нерідких
випадках,

коли

дискутанти

гово

рять про різні речі й самі того не
помічають. У менш складннх су

спільствах спори обмежуються до
конкретних тем чи предметів,
а
сама дискусія ведеться у рямках
певного світогляду або морально
го переконання, що його поділя
ють усі дискутанти ; в нашому су
часному зрізничкованому світі ча
сто приходить до суперечок між
людьми, які виходять
зі
зовсім
відмінних суспільних, а отже й ін
телектуальних, позицій та через

кій, а не іншій, суспільній та ма

те не можуть знайти спільної мо

теріяльній ситуації; і, врешті, що
вона може свідомо мати на меті
збереження чи осягнення групо
вих інтересів і тимсамим
зовсім
природно буде наставлена проти

ви. Це значить,

що

дискутанти

різняться не лише своїми погля
дами

на

дану

конкретну

справу,

але основним світосприйманням,
способом думання і взагалі цілою
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інтелектуальною структурою. Як
що вони самі того 'не свідомі, то
дискусія ведеться зі запалом далі,
у переконанні, що спірні
точки
цілком ясні й самозрозумілі.
В

дійсності ж противники иавіть не
приходять до схрещення шабель,
а говорять "один попри другого".
Тут метода соціології знання мо
же допомогти обом сторонам перш
за все усвідомити, що вони гово
рять про різиі речі й що иавіть
ключеві слова мають для кожио
го інше значеиня (порівняй вжи
вання таких слів,
як "демокра

нагород
(якщо
не
соціяльного
престижу), иіж учителі й свяще
ники, і так далі. Дійсна проблема

постає щойно тоді, коли иаступає
зудар різних суспільних світів, а
тимсамим потреба вибирати по

між зовсім різнородними

ціннос

тями. В такому випадку одии вн

хід для дослідиика:

-

залишити

конкретне вирішеиня
конфлікту
вислідові боротьби між активии
ми опонентами, ховаючись за сті

ну академічної чи іншої

"об'єк

східньому й західньому
таборах
сучасного світу); опісля та мето

тивности" , тобто здержуючись від
особистої оцінки ситуації, мовляв,
це справа суб'єктивного
переко
наня, і науковий, чи взагалі раці
ональний, підхід до неї не мож

да

ливий.

тія", "свобода",

може

чи

помогти

справжнього

"иарод"

у

дошукатись

джерела

основних

різииць у їхньому
думанні;
та
врешті якщо ті різииці иа це

дозволяють

-

дійти до спільиого

визиачення безпосереднього пред
мету иепорозуміння або хоча впе
внитись, що те 'непорозумін,ня є

дійсним зударом поглядів чи ін
тересів, а не випадковим, штуч
ним наслідком вживання
різно
родних категорій думання чи спо
стерігання.
По-третє,

соціологія

знаН'ня

прямує до осягнення нового тиг

об'єктивности В описі

та

оцінці

суспільно - ідеологічних конфлік
тів. Соціолог дивиться на кожний
такий коифлікт, і взагалі на вся

Соціологія знання вперше умо
жливила новий,
більш
відпові
дальний рід об'єктивности, опер
тий 'не на запереченні важлнвос
ти
чи
доречности суб'єктивних
цінностей, не на виключенні оці
нок спостерігача з аналізи проб
лемати'Чної ситуації, але на усві
домленні, що процес оцінюван'IIJI

є постійним та невідлучним това
ришем усякої збірної дії. Соціолог
ставить перед собою завдання до

сліджувати цей процес відповіда
льно й здисцнпліновано. Він ве
старається уникати ані itнopyвa
ти часткових оцінок, що закоріне
ні у поодиноких суспільних гру
пах чи верствах,

ли.ше контролю

ку проблему, ще постає з потреби
вибирати один спосіб дія'ННЯ з-по

вати їх в інтересі цілости суспіль

між багатьох можливих,
як на
проблему в господаренні суспіль

Це приводить Маннгайма до
підставового питання: в яких у
мовах і чи взагалі можливо со
ціологові, який сам є продуктом
свого суспільства,
виробити
ту
безсторонню перспективу, яка не
обхідна для сповнення такого зав

ними цінностями. Якщо ті цінно

сті походять з одного соціяльного
середовища, вони звичайно укла
даються ієрархічно від найви
щої до иайнижчої і тоді вибір
відносно легкий: напр. у суспіль
стві, що цінить свободу чи честь
вище життя, люди готові риску
вати життям, щоб оборонити честь
'Чи свободу; У спільноті, яка ста
вить здоров'я тіла понад силу ду

ха, лікарі й атлети

збиратимуть

багатіше жниво матеріяльних ви-

ства.

дання? Є три основні можливос

ті: (1) член групи залишає своє
становище в ній еміІ'рує, пере
ходить до іншої суспільної кляси
і т. п.; (2) обставини існування
цілої групи зміняються У відно
шенні до П традиційних норм та
встановлених звичаїв думання й

"Листи до
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НАЦІОНАЛЬНИй ХАРАКТЕР
(Думки і 3 приводу думок д-ра Б. Цимбвлістого)

3 багатьома думками~вазвано

нання українського національно

го в заголовку українського пси

го характеру.

холога наші читачЇ" знайомі. Де
хто пригадує собі
його
довшу
статтю
в збірнику "Українська
Душа" (в-во "Ключі", 1956) на
тему "Родина і душа народу". На

Це піддало нам думку через до
кладні.шу передачу поглядів уче
ного зробнти всіх читачів нашого
журналу співучасниками того зіб
рання секції УВАН і співслухача
ми доповіді й головних тем дис
кусії після неї.

певно ще 'в пам'яті наших чнтачів
залишились минулорічні
інфор

маційні статті нашого

журналу

про модерну психоаналізу, яка в

формуванні поглядів д-ра Цимба
лістого на національний україн
ський

характер

мала

великий

вплив.

Наш психолог

далі

вг либлю

ється в цю тематику. Ві'н передав

її в новому оформленні в доповіді
на зібранні "Філософічної секції"
YBAfI, 4 березня ц. р. Це - зре
штою згідно з запевненнями до
повідача більша наукова пра
ця, що народжується. Є особлива
приємність стежити за тим, як їі
тема-зародок

розростається,

роз

ширюється і поглиблюється, і

що найці'нніше

-

-

не тільки в на

прямі абстрактних теорій і мето
дологічних підготовчих роздумів,
але що особливо важне і ціка
ве для нас в напрямі самопіз-

Питання національної вдачі ці
кавило людей здавна і існує по
ширена віра, що кожний
нарід
має власний, окремий
характер.
Письменники, журналісти, турис
ти назнвають різні
риси
націо
нального хара'Ктеру окремих на
родів, і такі непровірені, спосте
реження, і'ноді припадковими вра
женнями проказані, часто глум
ЛИВі, завваги, приймаються інши
ми і утверджуються шляхом не
критичного повторювання,

В старннні
часи
національні
різниці пояснювали собі то впли
вом плянет, то впливом клімату,
хоча підкреслювали і залежність
вдачі народу від соціяльних умов
ЙОГО життя. В новіші часи: в 18му
ст,
однобоко
перецінювалн
вплив зовні.шньої природи,
зно-

ДУМКА оди.НИЦІ ТА ЗБІРНА ДІа
(докінчення )

діяння,

виявляючи

нездібність

цих останніх
опановувати
нову
ситуацію; (3) у тому ж
самому
суспільстві
постають та зударя
ються дві (або більше) різні, со

ціяльно обумовлені інтерпретації
тих самих явищ і, взаїмно
себе

Не треба й казати, що в недав
ній історії, особливо у полемічно
му дев'ятнадцятому сторіччі,
не
бракувало ситуацій 3-тього типу;
і сама соціологія знання постала
в таких якраз суспільних умовах,

Ігор В. Зєлик

критикуючи, проникають свої мо
Тивн

та ставлять

одна

другу

в

перспективу, Всі три ситуації да

ють спостерігачеві нагоду
поба
чити, що до тієї самої справи
є
більш ніж один підхід, та спону
кують його до здорового скепти
цизму, а в щасливому випадку

до дальших шукань.

Друкарська помилка.

У

моїй

статті в поперед'ньому числі "Ли
стів", стор. 37,
перша
шпальта

внизу, має бути
лософіями" ... ,
мн" ... І. В.

... "офіціЙними фі
" .. ,філософа

а не

3.

Приятелів"
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ву ж у добу романтнзму прийма
ли існування містичного "націо
нального духа", незмінного, всю
ди присутнього

в історії народу.

Та 19-те ст. дало й початкн нау

3Р;А, зокрема ті, що

виростали

ВІдокремлено від будь-якої чис
Л~ННішої японської колонії, подіб
Нlші до своїх білих сусідів, 'ніж до
своїх батьків вихованих в Японії".

ваються незруч'но, зате ненауков

Цей же автор наводить ще такий
цікавий приклад. В Америці зу
стрів він людину, що не знала ан
глійської мови, ні американських

ці-публіцисти дуже свобідно
по
дають свої імпресіоністичні
вра
ження й узагальнення.

звичаїв, які, до речі, її дуже диву
вали. "Расово" чи біологічно це
мув американець. Иого батьки бу

Деякі вчені й мислителі, бачу
чи всю ту різноманітність іноді су

ли протестантськими місіонерами

ковому

підходові

до

цієї

дуже

складної проблеми, в нкій за ви
словом Фарбера, дослідники почу

перечних спостереже'нь, заперечу

вали існування національного ха
рактеру взагалі, а славний філо
соф Шопенгауер
висмівав нама
гання
знайти
якісь
особливші
притаманності 'народів: "люд
ська обмеженість,
злочинність і

погань

внявляються

в

кожній

країні в іншій формі і це звуть на

ціональним характером... 'Кожна
нація глузує з іншої, і всі мають
рацію".
Все ж щось таке як 'національ
на психіка існує. Інакше трудно
було б пояснити собі неповторний
характер

культури

даного

наро

ду, його літератури, мови, фолк
льору, архітектури. Це не виклю
чає змін у характері, одначе іс
нує якийсь окремий спосіб думан
ня, відчува'ння, поведінки, якимн
відрізняються члени

одного сус

пільства від членів іншого.

Д_р Цимбалістий вважає
най
більш плідною в досліді пробле
ми національного характеру

ме

тоду, що її розробляє соціяльно

культурна антропологія,
коли її
поєднати з методою сучас'ної гли
бинної психології.
Національний характер це про

дукт культури даного народу і од
ночасно носій тієї культури. Не
давно, головно в Німеччині, під

креслювали значення раси і з неї
пробували

теру.

Але

виводити

досвід

риси

харак

виявляє непра

вильність такого підходу. Антро
полог К. КЛЮRГОВН стверджує, що

"японці вроджені

і

виховані

в

в Китаї. Після передчасної смерти
батьків його виховувала одна ки
тайська родина в якомусь китай
ському глухому селі. Всі, що його
пізніше пізнали в Америці, бачи
ли в ньому більше китайця, ніж
американця. "Ні його сині очі, ні
ясне волосся
не
робили такого
враження, як його спосіб
ходу,
типові для китайців рухи рук, ви
раз обличчя і спосіб
думання".

Отож каже Клюкгольн "біологіч
на спадщина була американська,
але культурний вплив
китайсь

кий".

І

цей

останній виявився

сильні'шим, бо спонукав його по
вернутись до Китаю.
Таким чи
ном національний характер ство
рює не раса, не біологічна спад
щина, але культура, себто та ча
стина спадщини, що її створили
самі люди. Наукові досліди Р. Бе
~eдiKTa про японський характер
1 Маргарет Мід
про
мешканців
Балі і американців
підтверджу
ють це.

Очевидно, що біологічний фак
тор має велике значення і сама ж

культура це продукт людини й її
природних нахилів.
Але
вона,
культура, впливає далі на ті на
хили і регулює Їх. Напр. людина
їсть, бо голодна. Але чи вона від
чуває
голод 2, 3 чи 5 разів
ва
день і в яких годинах,

чи

вона

"живе, щоб їсти, чи їсть, щоб жи
ти" це вже наслідки культури.
Інстинктовні
і
життєві потреби

людей більш-менш однакові. Але
кожна

культура,

кожна

людська

спільнота має інші думки і норми
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задоволювання тих потреб. Спіль
нота передає кожному поколінню
в дуже ранньому віці систему цін

ностей, відчуття ЖИТТЄв\8

цілей

і засоби до Їх осягнення.
Кожна людина, п(t своєму розу
міє норми власної культури зале
жно від своїх успадкованих здіб
ностей, своїх досвідів і свого ста
новища. Звідсн різниці між чле
нами одного і того самого наро
ду. Отже колн хочемо пізнати і'н
дивідуальні особливості людини,
мусимо дивитись на ії біологічну
спадщину
(здібності,
соціяльне

становище), але національний ха
рактер,

спільні цілій нації

но першнй рік життя)

фаза (лат. "ос"

оральна

-

уста),

-

ДО

бо го

ловні
пережива"ння
зосереджу
ються тоді
довкола
приймання
харчу й довкола органів, що цю

функцію виконують. Це не тіль

кн

заспокоювання

голоду,

але

теж засіб переживання прнємно
стн, ви твореної рухами і дотиком

губ, язнка, усної ямн
ссання пальця).

(пипочка,

Ті первіС'ні

спо

соби усної активности (прийман
ня харчу, згодом і кусання) ста

ють підставовими для розвитку
певних психічних рис характеру
людини. Тут джерело і пізніших

риси

Життєвих настанов, якщо пережи

це

вання цієї першої "усної" стадії о

поведінки і ме'нтальности
вже продукт культури.

собливо твердо зафіксуються. На

Ці спільні цілій нації риси по
ведінки, реакцій, душевної наста

становами, частО

нови передаються нащадкам в ро

динному середовищі. Родина це
основне "міліє", в якому форму
ється характер, вдача людинн, і
то як доказує глибинна психо
логія в роках раннього днтин
ства.

Переживання

раннього

ди

виношеними

з

цієї стадії, є: пасив на рецептив
ність, залежність, спонтанність,
вітальні сть , імпульсивність,
по

треба повного задоволення ім
пульсів, Довіря до життя,
опти

мізм, або й песимізм, потреба фі
зичного

соціяльного

( .. отарність" ),

контакту

увага до їди й пит

тинства
звичайно
забуваються,
але їх сліди в підсвідомому діють
і керують
поведінкою
дорослої
людини. Риси типові
для даної

тя. У цій стадії дитина вповні за
лежна від матері, вповні пасивна.

нації зумовлені духом родини,

тя). В ній приємність зосереджу
ється довкола функції виділюван
ня. Це стадія, коли дитнну прн
вчають до особнстої гігієни й чи
стоти. Це стадія, коли дитина

а

цей дух родини знову ж форму
ється всією соціяльною структу

рою і культурою суспільства. Та
ким чином національний харак
тер випливає із способу і роду ви
ховаиня,

яке

отримує

людина

з

перших своїх років. За словами
американського психолога Фран
ца Александра, "а'нтропологія до
казала, що типові для народу ри
си характеру виводяться з анало

гічних способів
поведінки в ро
динному житті, які панують у да
ній культурі. Те, що німця робить
німцем, американця
цем,

а японця

-

-

американ

японцем,

-

це

складний вплив тих рис, які від

Після тієї "усної" фази прихо

дить т. зв. анальна

вчиться

(2-3

контролювати

рік жит

фу'вкції

свого тіла, і в зв'язку з цим це
стадія, коли знову виробляються
і зафіксовуються різні риси хара
ктеру, як точність, ощадність, пе
дантичність, чистота, самодисцип

ліна, впертість, увага до зовніш
ніх форм, до раціонального реІ'у
лювання, активність у відно.ше'нні
до зовнішнього
світу,
atpeсив

ність, тенденція

панування,

су

перництво.

Прнблизно

трнрічна

дитина

різняють японську. американську

входить у нову розвиткову, Т. зв.

і німецьку РОДИJlИ".
Дитина, за вченням психоаналі
зи, переходить точно визначені
фази розвитку. Пер.ша (приблиз-

першу І'е'нітальну (статеву) фазу
т. зв. едіпового комплексу. В цій

фазі в житті

проявляється

3-5

літнього хлопця

інтенсивна

любов

Приятелів"
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до матері і задрість і ворожість до

батька. У дівчинки, навпаки, лю
бов до батька і ворожість до мате
рі. Нормально коло 5-го року ди
тина

знаходить

примирення

і

у

подібнюється: хлопець до батька,
дівчина до матері.
В якому ж родинному середо
вищі відбувається цей процес се
ред українського 'народу?
Котра
стадія залишає найглибші
сліди
і утверджується в характері? Іиа
К'lIIe, яка є структура української
родини? Отож у ній мати відограє
значно біль.шу ролю, ніж у інших
народів.
Українська
жінка
в

Краю і на еміrрації
активніша,
ніж її посестри і'нших націй. Ук
раїнські жіночі організації мають
більше значення в українському,
ніж в іНlIIИХ суспільствах. В ук
раїнській поезії, українському ми
стецтві жінки, як Леся Українка,
О. Теліга, О. Лятуринська, визна
чаються мужеським, бойовим то
ном. В творах Шевченка, вірного
висловника
глибин
української
душі, мати займає центральне мі
сце. Чоловік залишає виховання
дітей жінці-дружині, а сам висту
пає рідко в виховному процесі, і
то як сувора, караюча інстанція.
Це глибокі сліди
матріярхату в
укоаїнському житті.
Наслідки цього такі, що харак
тер
зафіксовується
здебільшого

на першій, оральній, вповні мате
ринській фазі, а уподібнювання
пізніших років зближає
дитину
знову ж до матері, не до батька,
який заЛИІІІається чужим для неї.
Протилежне можна
спостерігати

в західніх

народів

европейської

ті і так само у вдачі українця від
бу лися під впливом великих по

дій і переживань глибокі

зміни.

Українське покоління післярево
люційне інакше ніж попереднє. Ті
зміни зрозумілі, бо коли
націо
нальний характер оформлюється
культурою,
створеною

себто
людьми,

спадщиною
то

значить,

що людина може також свідомо
перетворювати культуру. Каже Р.
Линтон : "Культури можна роби
ти кращими, бо більша
частина

"людської природи", на якій
на думку кожного суспільства
створена

власна

культура,

не

є

взагалі "природою", але є вислі
дом раннього виховання". Очевид
но, що це довгий
і
повільний
процес, бо що творилось тисяче

літтями і століттями, не зміняєть
ся продовж одного покоління.
Дискусія

поверталася до двох

особливо цікавих, навіть хвилю
ючих українську свідомість пи
тань. Перше: в основі україн
ського національного
характеру
лежать прикмети, які своїм похо
дженням
сягають до першої, 0ральної фази розвитку дитини, як
вітальність, імпульсивність, спон
танність, довіря до життя,

разом

із деякою пасивністю, отарністю,
- в протилежності до прикмет
анальної фази (аrресивности, су

перництва, дисциплі'ни, упорядко
ваности і інших),
вкорінених у
характеоі саме провідних західніх
націй. Це може приводити до зне
цінення тих "наших" рис і далі
до почуття меншецінности.
Тоді
як ми не тільки нерадо відрекли

-

культури, де в національному ха
рактері на перше місце
висува
ються вище
наведені
прикмети
аналь'ної фази.
Останніми часами
проявляєть

ся б від тих рис, але

ся і реакція проти тої ніжної, сан
тиментальної, "жіночої"
психікн
українця. Хвильовий і Маланюк
це яскраві представники такої ре
акції і літературі. Та реакція не є
безнадійною
боротьбою
проти

них" і "анальних" рис має деякі
аналогії й перехрещення з іНlIIИМ
протиставленням, а саме ірраціо
нального життя з одного, і раціо
нальних його форм з другого бо
ку. Недавно, при іншій спробі під
креслити буйне життя й ірраціо-

"природи". На наших очах усві-

коли го

ворити щиро любимо їх, вони
нам найбільше по душі.
Проблема незвичайно цікава і
типова.

Протиставлення "ораль
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нальні риси українського
Сходу
(в книжці про
"ГалИЧа'нство")
мали ми подібне схвилювання, чи
така характеристика

не,," tJрини

жує. Думаємо, що тут

не може

бути мови про якесЬ самознеці
нювання. Навпаки, наше ірраціо
нальне
багатство
СПОНта'нности,
імпульсивно сти, вітальности, про
йнятих довірям до життя, це ос
новні цінності, задатки і можли
вості ориtінальної культури. Від
кидати, зрікатись
цього
багат
ства було б неплідним самозре
чен'ням. А все ж ми хвилює
мось коли зустрічаємось із проти
ставленням "оральних" (наших)
і "анальних" (західніх) рис, або
в іншій площині хвилюємось при
згадці нашого неоформленого ще,
ірраціонального багатства. В цьо
му хвилюва'нні і цій непевності
можна бачити вираз здорової ту
ги
ірраціональних
праджерел
Життя до оформлення, до упоряд

кованости, до самодисципліни, які
є передумовою утвердження і ус
пішної активности в відношенні
до зовні.Шнього світу. Колись
протиставили змислові відчуван
ня раціональним Формам-понят

тям. Одні, сенсуалісти, однобоко
тримались перших, раціоналісти

-

других. Формула Канта дала

синтезу

тих

протилежних

погля

дів: відчування без понять сліпі, поняття
без відчувань порожні. Так і нашому, іноді "слі
пому" ірраціональному багатству
потрібні тепер раціональні форми,
але без того багатства ті форми
- порожні, без вартости.
Друге питання, що до нього по

валини українського життя.

Цимбалістий

Д-р

цитує за Ф. Алек

сандром,
що поведінка,
типова
для родини, залежить від "усієї
емотивної
атмосфери
культури,

від ії ідеології".

Ідеологія це я

кась система думок.

В емотивній

сфері вона втілюється в ідеал, що
має формуючу силу. Який же іде
ал виковується

в

українському

народі в останні століття його іс
торіі? Уходники, степовики,
по
тім козацтво, гайдамаччина, вкін

ці революціонери

19-20

століть

-

все це ідеали не будівничих ро
динних домів, але навпаки іде
али людей приречених
до того,
щоб добровільно чи під примусом
покидати дім і родину. Дружина

мати стає

посrrійним

осередком

дому-роди'ни, що залишається на

ЇХ сторожі. Для козака чи пізні
шого революціонера дім
сце

тимчасового

-

спочинку

це мі
в

до

розі.

Такий ідеал і таке життя зміц
нювали вплив матері-дружини в
домашньому царстві, поруч якого

з'являлись цілком або переважно
чоловічі царства,
як Запорізька

Січ чи пізніші революційні гурт
ки. Запорожець
це не господар
хати, а Іван Карась із "Запоріж
ця за Дунаєм" і всі його побива
ні жінками побратими українсь
кого фолкльору це запізне'ні і
здеклясовані тіні козака, тоді як

Одарка це втілення здорової і три
валої підвалини жнття.

Кількома наворотами

згадува

лась американська подібність, де
вплив жінки в родині
більШИ'Й

ніж в Европі.

Співдіяло тут те,

верталась дискусія,
зв'язане з
першим, це проблема матріяр
хальної печаті, ви-разної в струк
турі й житті також і нинішньої
української родини. Сподіємось,

що справді паралельне до подій в

що У тій праці, що народжується

Україні, те, що називають "отво

в науковому верстаті д-ра Цимба
лістого, ця проблема буде висвіт
лена. Тут цікаво додати, що укра

їнська

історія

тільки

відсвіжувала і утверджу

остаН'ніх

століть

вала прадавні матріярхальні під-

що можна спостерігати в усіх но
вонаселених европейськими коло

ністами краях, де відчувався брак
жінок. Але діяло тут і щось іmпе,

реною межею", а що нашою тер

мінологією можна окреслити

як

американське уходництво иа "Ди

кий Захід". Це паралеля до похо
ду в степ з отвертими межами

відвойовування того степу

і

укра-
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Пам'ятї Михайла Одексієвича Ветухова

АННАЛИ УКРАїНСЬКОї АКАДЕМІї В США
ТОМ 8, 1960, число 1-2 (25-26).
Гарно і старанно оформлений і
виданий

Збір'ник

для вшануван

ня пам' яті основника і першого
президента УВАН в США, про
фесора М. Ветухова, що помер 11
червня 1959 року. У впровідній до
Збірника cTaтri пи.ше проф. Фи
лип Мозелі (Колюмбїйський уні

верситет):

" ... У

Михайла Олексі

євича були дві керівні пристрасті
- його змагання до наукової пра
вди, яку можна осягнути тільки
шляхом вільної співпраці віль'них
духів, збагаченої свобідними вза
єминами
з
іншими науковцями
світу, і його при стр ас не праг
нення бачити Україну, що відгра
вала б повну і почесну і творчу
ролю серед народів світу. Він зав
жди виразно підкреслював,
що
T~KY

ролю

можна

виконувати

ТІЛьки в свободі, і всі свої
аж до

останку

він

сили

напружував,

їнським населе'нням. І в Америці
в Україні в тих столітrях жінка
зали.шалась

в

домашньому

цар

стві і зміцнювала
в
ньому свій
вплив. І це потверджується і тнм,
що в українських землях де на
селення

не

зазнавало

таких при

пливів і відпливів, отже на захід

ніх землях, менше відчувається
матріярхальна влада
Одарки
з
.,Запоріжця за Дунаєм".
Навпа
ки, тут осілий і вкорінений у гос
подарство Іван
Карась
частіше
надуживає своєї фізичної перева
ги супроти Одарки. Далекий і не
приємний, і напевно перебільше
ний, відгомін цього мали ми в ан

глійській
канадійськїй пресі пе
ред двома роками в описі побуту
наших піdнерів-хуторян.
З напруженою цікавістю чека
тимемо сподіваної праці д-ра Бог
дана Цнмбалістого.

МІН

щоб показати світові, що частина.

українського народу, яка живе і
працює в вільному світі може да
ти і дасть добрий приклад тих ве
ликих цінностей і осягів, які та
лановитий український нарід мо
же принести людству, але тільки
в зовсім свобідному
житті".

" ... Л

ніколи не почув із його уст

думки, яка 'не була б просвітлена,
мудра і толерантна. Я ніколи не
відходив від нього
без відчуття
мудрости

і

посвяти,

з

якими

він

віддавав свої сили і свій ум для
вищих і несебелюбних цілей. Сам
голий перегляд його наукових 0сягів і його праці відхненника і
організатора культурних починів
... можна справді зрозуміти і оці
'нити тільки в світлі шляхетного
духа

людяности,

теплоти і розу

міння, які вносив Михайло Олек
сієвич, як людина, в ·кожну дію
свого відданого і плідного
тя".

жит

На зміст тому складаються лін
г~істичні студії вчених різних на
ЦІОнальностей, друковані а'нглій
ською, французькою і німецькою
~овами. Подаємо
прізвища для
Ілюстрації зв'язків, що їх удалось

Академії поробити:

РЬ. Е. Mosely. М. Altbauer.
V. М. du Реи. О. Horbatsch. J.
Р. Hursky. G. Huettl-Worth. G.
Jacobsson. Е. Koschmieder. М .
Ovcharenko. М. Samilov. Е. Stankiewicz. V. Swoboda. В. О. иn
begaun. А. Vaillant. А. de Vincenz. О. S. Worth. Р. Kovaliv. J.
В. Rudnyckyj. G. V. Shevelov.
Огляд книжок, пропам'ятні зга
дки і хроніка замикають цінний
Збірник.

Справжні герої рідко мають ви
г ляд героїв.

Tennesse Williams

"Листи до
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МІЖ РЕвоmoUIЄЮ І ПРОВlдниUТВОМ
В чому слабість вільного світу,
що він завжди відетупаЄ"llеред ко
муністичними державами, які по
стійно тримають ініціятиву в сво
Їх руках? Випадки в Ляос знову
ставлять це питання перед свідо
містю світу. Відомий америка'нсь
кий публіцист, Дейвід Ловренс,

відповідає:
"Рахунок СССР
епертий на переконання, що між
Англією, ЗДА і Францією немає
єдности і вони не воюватимуть, а

союзні краї Південно-Східньої А
зії 'не зважатьея воювати без ви
разного попертя Заходу. Так то

"політика на вістрю меча" (brink~

manship), за якою не стоїть твер
де рішення в конечнім
випадку
таки воювати, в дійсності взагалі
не є "політикою на віетрю меча",
але тільки 'колективною елабістю.
І на це ставить Москва". (НИ Ге
ралд Трібюн).
Це

слушне

ствердження

ко

ме'нтатора зали.шає без
віДПОВlДІ
дальше питання: чому ж після
стільки виявів такої колективної
немочі Заходу і стільки прикрих
відступів, все ж немає тієї єдно
ети? Знову справа Ляосу вияви
ла її брак цілком виразно. ЗДА і

загрожені сусідні держави займа
ли твердішу позицію супроти ко
муністичного
наступу,
Англія

традиційно була адвокатом епіз
менту-уступок, а Фра:нція заявля
ла, що воювати в Ля осі не буде.
При такій поставі головних парт

нерів спільна резолюція
конфе
ренції в Бангкок муеіла бути блі
да і невиразна, а погрози Китаю
інтервенцією, якщо інші держави
вмішаються в справи Ляосу, ма
ють метою внести ще більше за
мі.шання. Отже де глибші причи
ни того браку єдности і слабости
Заходу?
Вони правдоподібно в тому, що
провідна сила
Заходу, ЗДА,
не
мають ясної концепції світу і то
му не мають ясної стратегії й так
тики. Вони вагаються
між кон-

цепцією світового подвижника ре
волюції і ролею провідника.
Це
тим прикріше, що ворожа сторо
на в цьому відношенні має до де
талів розробле'ну політику.
Для
комуністичного
світу революція
це тільки засіб до того, щоб наки
нути народам провідницьку дик
татуру. Іх тактика від 1917 року,
від наетупу на Україну,
удоско
налена, але не змінена. З отверті
стю, що не має прецедентів в істо
рії,
вожді
комунізму,
знаючи
страх Заходу перед війною, заяв
ляють,

що

не

спочинуть,

поки

весь світ не підкорять собі.

Щоб

успішно

протиставитись

такому, справді смертельному во
рогові, треба єдности передовсім
трьох головних сил Заходу: ЗДА,

Англії і Франції. Змонтувати її це
перше завдання найбільшої з-по
між них потуги, Америки. Але во
на

духово

ще

'не

приготована

до

тієї ролі провідника. Політика до
би Айзенгауера була
політикою
посередництва, медіяторства між
державами, а не провідництва. Це
лежало вже в характері
прези
дента Айзенгауера, який виявив
ся ще в його ролі головнокоман
дуючого арміями аліянтів
проти
Німеччини. Деякі
заяви і посу
нення президента Ке'ннеді підда
ють думку, що він намагатиметь
ся усвідомити собі і суспільству

ЗДА провідницьку ролю в світі і
поробити з того відповідні виснов
ки. Одначе та
друга
концепція
подвижника революції 'не давала
і далі не дає ЗДА виконати їх іс
торичне призначення.

Англія і Франція прийняли ево
люційну методу ліквідації коло
ніялізму, і як показав досвід ос
танніх

років

-

єдиноправильну

методу. Англійські колонії,
уса
мостіЙнив.шись,
входять доброві
льно в склад комонвелту, подібно

і колись французькі африканські
держави залИ'Шаютьея в спільнот
них зв'язках із Францією і вияв-
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ляють навіть теплу приязнь у від
ношенні до недавньої колоніяль
ної
метрополії.
ЗДА
пробують
безнадійно
суперничати з совєт
ським чемпіоном протиколоніяль
ної демагогІї. Заступник керівни
ка стейт - департаменту,
Честер
Бовлс, виразно заявляє, щО ЗДА
повинні

продовжувати

свою

тра

диційну ролю борця проти коло
ніялізму і ~~M перебрати ініція
тиву в африканському континен
ті ... Двічі ЗДА пробували того ро
ду суперництва з Совєтами:
1956 року, голосуючи разом із ни
ми проти Англії і Франції в справі
Суезу, і цього року,
голосуючи
проти Португалії разом із Совє
тами, в роз'єднанні з европейсь
кими союзниками.
1956 рік від
крив Совєтам дорогу до арабсько
го світу. Революція в португаль
ській Анголі, коли б нині вже у
далась, створила б нове... Конго.
З цього приводу професор істо
рії в Єлському університеті,
Ар
нолд Вайтрідж, на сторінках НЙ

Таймсу виступає проти такої "ре
волюційної" концепції закордон
ної політики ЗДА. "Напевно вже
прийшла пора перестати говори
ти про колоніялізм як про якесь
архи-зло. Колоніялізм це не біль
ше зло як юнацтво. Це коридор,
який мають перейти народи, поки
дійдуть до самостійности. Ми самі
перебували сто п'ятдесят років у
тому коридорі з знаменитими ре
зультатами. Тоді, коли ми ріши
ли, що можемо самі дати собі ра
ду, ми знали більше про самовря
дування, ніж який небудь нарід в
історіі, і коли прийшла потреба,
ми створили законодатне тіло, я
кого завидував нам цивілізований
світ.

"Сьогодні світ порухується ско
ріше ніж 1787 року, але і сьогод
ні держава не твориться з дня на
день. ми не робимо добра наро
дам Африки, кажучи ім іти на
шими стежками 1776 року. Немає
ніякої паралелі між америка'Нсь
кою ревоJПOЦЇЄЮ і високою
хви
лею націоналізму в Африці.

"А

передовсім

коли

хочемо,

щоб на нас дивились як на про

відника, маймо настільки відваги
і чесности, щоб не зважаючи
на те,

що Хрущов думатиме про

нас -- признати, скільки Африка
завдячує саме тим колоніяльним
державам. Навіть Португалія, я
ка робить помилку, намагаючись
затримати
вказівки
годинника,
зможе більше скористати з нашої
симпатії, ніж із осуду з боку ЗДА.

"Подібно до на.ших приятелів із
південних стейтІв,
Салязар
бо
реться за втримання верховодства

білих замість поділитись

відпові

дальністю за уряд із туземцями.
Це крок, що його португальці не
охочі зробити. Але і ми самі зна
ємо

дещо

про

таку

ж

неохоту

не

тільки в школах південних стей
тів, але і в північних юніях. Поки
читати лекції іншим народам на
тему Їхніх помилок, може було б
добре нам самим пригадати собі
поліно в нашому власному оці".

Стільки професор. Та є ще інші,
більші
слабини
американської
"революційної" концепції закор
донної політики. Передовсім вона
не була і не є принципова і послі
довна. Ії висувають як хвилинний
тактичний хід, щоб зараз же за
бути, коли вона не вигідна. Так
було після першої світової війни
з гаслом
самовизначення.
Во'но

було тільки негативне і застосо
вувалось, коли йшлося про роз
биття німецької й австрійської ім
перій. Але ЗДА відмовились при
стосувати його напр. у відношен
ні до Української Народної Рес

публіки. Так

сьогодні

названий

вЖе Бовлс втікає від української
державної проблематики, заявля
ючи на демократичній
конвенції
1960 року, що українці ніколи не
мали своєї держави. Тут не таке
важне те, що американський ке
рівник закордонної політики,
не
знаючи історіі, пускається на такі
заявн. Важна безпринципність
і
непослідовність
таких
виступів.

Той же Вовлс вимагає "револю
ційної" політики в Африці, навіть
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ДО

ГО~'10ВНИЙ Предсідник Українського Народного Союзу
і Українського Конгресового Комітету

ДМИ"ТРО ГАЛИЧИП
кол. УСС і учасник війни за українську державність
помер 26 березня 1961 року.
Як кожна особа на чільному становищі, Покійний зустрічав
ся з признаннями і з критикою. Але все наше суспільство було
свідоме того, що в проводі найчисленнішої щодо членства і най
багатішої нашої організації в вільному світі стоїть український
патріот. Заслугою Покійного треба вважати те, що та організа
ція вірно зберігала своє національне обличчя, і найкращим
вшануванням пам'яті Покійного його наслідником і співробіт
никами буде втримання українського характеру Українського
Народного Союзу.

не подумавши про те, чи ті племе
на мали коли держави і чи мають
взагалі поняття, що держава оз

начає. Це революційність по лінії
найменшого опору,
революцій
ніеть проти союзників, але рево
люційність, що боязко зупиняєть
ся 'на совєтських кордонах

...

Тема ДJIJI карикатуристів: В ев
ропейських журналах

знаходимо

чу після протиколоніяльної рево
люції так, як її негай'но беруться
заповняти Совєти своїмн "спеца

ми" , "дорадннками", танками, ко
ристуючись

заслоною

місцевих

манекенів. ЗДА робили б це не в

ім'я своїх імперіялістичних пося
гань, але в ім'я того, про що го
вориться в тих
"революційних"
заявах, себто в ім'я нового, спра
ведливого

державного

порядку.

тонку і характериетичну для 'на

Але ту порожнечу

ших днів карикатуру.
Цвинтар:
на гробі пам'ятник Люмумби,
а перед ним дорога забита жаліб
никами з вінцями квіток. Пізнає
мо голови політиків різних дер
жав світу. Недалеко гріб мадяр
ського премієра НаІі, замордова
ного комуністами
після прибор

ос може бутн прикладом-) ЗДА
пробують заповнювати... доляра

-

кання повстання

1956

року. Гріб

опущений. Різьблена постать На
ri скаржиться: На жаль, я не чо
рний ...
На жаль, українці не чорні. То
ді навіть Вовлс домагався б для
них еамостіЙности ...

Ми назвали "революційну" кон
цепцію ЗДА неІ'ативною.
Це
її
знову ж велика і небезпечна сла

бість. Революційна концепція мо
гла б виправдатись, коли б ЗДА
були рішеиі заповнити порожне-

(-

знову Ля

ми. Є в російського поета:
куплю
зьму -

-

"Все

сказало злато. Все во
сказал булат".
Покищо

перемагало

совєтеьке

"все

возь

му", а добрим доказом цього є 'но
ва дефініція невтральности: бути
невтральним
це
значить брати
гроші від Америки, а слухати Мо
скви

...

Коли б ЗДА ідейно пробились
до ясної і послідовної еволюційної
концепції і сперли її на всю свою
потугу, тоді разом із европейськи
ми державами вони значно успі
шніше помогли б 'народам перей
ти колонізаційний коридор до не
залежности, про який
говорить
американський історик. Спільний
натиск союзників мав би більший
вплив 'на держави, що, як Порту-
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талія, намагаються спиняти вказі
вки історичного годинника,
ніж
спілЬ'ний із Москвою фронт ЗДА
проти тих держав.

Президент Кеннеді в двох пер

ших місяцях урядування здобув
собі симпатії в ЗДА і в світі.
В
Вашинrтоні

відчувається

рука

провідника, а не тільки медіято
ра між часто
розсвареними
ін
станціями. Преса вільного
світу
незвичайно тепло коментує пер.ші
кроки нової влади. В тій прихи
льності є щось із туги за справж
нім проводом у переломовий час
історії і є щось із надій, зв'язува
них із молодим і енергійним пре
зидентом.

анкету-запитник: Яка була най
важніша подія 1960 року? 27

%

населення
Західньої Німеччини
назвало наЙважні.шою подією ви
бір президента Кеннеді в ЗДА, на
другому місці стояв провал Па
ризької конфере'НЦії на верхах ...

Факт, неначе анекдота: В вели
кому підприємстві вставляють но

ві електричні лямпи. Між робіт
никами працює малий челядник.
Підчас перерви сидить малий на
сходах і курить грубу циrару. Ме
неджер завваживши це: Що,
І"ари?

хлопчино,

-

М. І.

Накладом видавництва "ОРЛИК"
вийшла книжка:

Андрій Білинський
В КОНЦТАБОРАХ СССР

1944-1955
з передмовою ген. Ол. Грекова.
Як учасник бою під Бродами

Німецький Інститут для досліду
громадської
думки
організував

ти,

розум і свободу.

Спогади і спостереження

Доба Кеннеді

то

зою концепції світової комуністи
чної диктатури Москви може бу
ти не підлещування дрібним аф
риканським амбітникам і не пере
ліцитовування Совєтів в антико
лоніяльній демагогії, але рішуче
перебрання ЗДА
проводу в ево
люційному процесі будови нового
світового порядку,
спертого
на

вже

куриш

ци

На це хлопець із щирим

обуренням:

-

Як оце ви говори

те зо мною в добу Кеннеді?!

Але його закордонна

політика

ще на роздоріжжі. Червоний ки
лим розстелюваний перед
амбіт
ним,
"невтральним" диктатором

Ггани (так пригадується той же
килим
розісла'НИЙ
попередньою
адміністрацією під ноги
Люмум
бі ... ) і заповіджена візита Кеннеді
у Франції, яка
в
особі де-Голя
знайшла справжнього
провідни
ка, два напротивні напрямки цьо
го роздоріжжя. Дійсною антите-

автор

споминів

попав у совєтсь

КИй полон. Кілька місяців працю
вав як шахтар уСталіногорську
під Москвою. Опісля
був
засу
джений на 10 років таборів при
мусової праці. До 1951 року пере
бував на Воркуті.
Як співробіт
ник місцевого театру :мав можли

вість познайомитися з всіма конц
таборами Воркути, пізнати життя
вільного
населення коротко:
бачити і чути більше, ніж будь
який інший ко'нцтабірник, що зго
дом повернувся на Захід.
В 1951 році був переведений до
концтаборів в Казахстані. Брав у
часть

в

конспіративному житті

концтабірних організацій, за що
разом з іншими був засуджений
в 1953 році на кару смерти. Кара
бу ла потім замінена на 25 років
ув'язнення. Зокрема автор цікаво
описує часи "відлиги" в концта
борах. Як німецький громадянин
він повернувся
разом з іншими
німецькими полоненими до Німеч
чини в кі'нці 1955 року.

Розміри. книжки - коло 350 ст.
Ціна 10 нм. (2.50 дол.), в твер
дих обкладинках 25% дорожче.
Замовляти:

А. Bilinsky
Muenchen 23 Destouchestr. 33

W.-GERMANY

"Листи до
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Ситуації і постави
ДЕ ГОЛЬ, АРХІЄПИСКОПИ, ГЕНЕРАЛ

,-

Французький президент хоча сам щирий KaTO~K зовсім
вільний від впливів клиру.
1944 року президентові Рузвелтові прийшла до голови блискуча ідея вислати тодішнього архі-

рихові Кемпському. В тому інтерв'ю сміливий, але зарозумілий ге
нерал сказав: "Армія не розуміє
альжирської
політики де Голя,
але де Голь був єдиним мужем,
що ним ми розпоряджали. Мож

єпископа, тепер кардинала, Спелмана до Альжиріі, щоб спонукати де Голя погодитись на
одну
політичну концепцію.
Архієпископ приїхав, де Голь
поцілував
його перстень з найбільшою ша-

ливо, що армія зробила
помил
ку". (Массу пізніше заперечив ав
тентичність того останнього твер
дження, але потвердив
правди
вість першого).
ЯК тільки вістка про те інтер

нобливістю, а після того заявив:

в'ю дійшла до резиденції прези

"Тепер, Ваша ексцеленціє,
щоб
перейти до діла, мета Вашого при-

дента Франції, до Елісею,
во'на
буквально потрясла де Голем. Го

їзду мені відома,
та
побоююсь,
що Ви будете розчаровані".

лова Комітету Зовнішніх Справ в
Асамблеї, Моріс
Шуман,
відмітив: "Генерал зазнав вели'кого
удару.
Як завжди в критичних
хвилинах, його думка шукала а
налогій в історії. Дрейфус, Пе
тен, а тепер цей він сказав. -

... В

дні визволення Парижа від-

правлялись у катедрі
Нотр-Дам
подячні молебні з нагоди перемоги. Де Голь "попросив" паризького архієпископа здержатись від

участи в відправах тому, що той
архієпископ кілька місяців раніше вітав у тому ж храмі маршала
Петена.

... Наприкінці січня 1960 року

генерал Массу дав в Альжирії ду-

же недискретне
пондентові

інтерв'ю

мюнхенської

deutsche Zeitunq",

корес-

"Sued-

Гансові

Уль-

Ви знаєте, Шуман, мою любов до
армії, але мушу одне ствердити:
коли армія робить із себе осла,
то це вже 'найбільший осел" .

(Hatch, Alden.

ТЬе Ое

Gaulle nobodv knows. New
Hawthorn Books,
1960).
(о. ол.)

у ork,

.яК НАРОДЖУВАЛАСЯ САМОСТШШСТЬ ІНДОНЕ3І1
З капітуляцією Японії, 15 серп
ня 1945 року наспіла хвилина, що
її довго вичікували індонезійські

інтеліrенти. В ім'я самостійниць
кої ідеї ті люди переносили ув'яз
нення, або з волі голляидців жи
ли на вигнанні.
Підчас
вибуху
війни голляндці залишили індо
незійців без зброї на ласку й не
ласку японців. Японці

прогнали

голляндців, але три роки пізніше
їх самих перемогли альянти.

Кінець війни застав
ців

індонезій

спантеличеними та розчаро

ваними. Але вони швидко освідо
мили собі, що треба було
діяти
негайно, якщо хотіли забезпечи-

ти країні її незалежність. Якщо б
вернулося

голляндське

пануван

ня, ідея 'незалежности могла б на
завжди втратити шанс здійснен
ня. Тож 17 серпня 1945 року (тоб
то два дні після капітуляції Япо
нії) група індонезійських патріо

тів із Яви проголосила незалеж
ність і найменувала першим пре
зидентом НОВО-'народженої респуб
ліки Сукарна, а його заступни
ком д-ра Гатту.
Проголошення
незалежно сти

відбулося в опереткових обстави
нах. Сукарно та д-р Гатта саме
були повернулися з наради з я
понськими командирами в Даля-

Приятелів"
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ляндії ще перед формальним за

ні родини були моїми приятеля
ми. Вони не були б потурбували
мене навіть, якщо я твердо зали
шався б при
свойому
рішенні.
Але, коли sr глянув на їхні вдум

кінченням воєнних дій.

ливі та ревні обличчя,

ті недалеко СаЙrону. В обличчі
воєнної катастрофи японці намо
вляли індонезійців проголосити
незалежність Індонезії від
Гол
Але це

мало статися в імені японського
імператора. Сукарно й Гатта при
княли проєкт скептично. Вони не
довіряли японцям і вважали, що
проголошення

незалежности

не

повинно відбутися в імені чужої
влади. Все ж вислухали японську
пропозицію й після повороту до

Батавії склали про неї звіт індо
незійським провідникам. Ті про

як

вони

благали мене невідкладно прого
лосити незалежність, я знав, що
вони мали слушність у своїх до

маганнях. Майбутнє, якщо
нам
призначено мати майбутнє як ві
льній нації, буде
залежати
від
щирости та запалу тих юнаків.
Вони являли собою запалену гру
пу й доля їхньої країни була в їх
ніх руках. Я глянув 'на них із лю

відники, піддержаиі групами сту

бов'ю і промовив: "Добре, вертай

де'нтів університету, натискали на
Сукарна
проголосити
незалеж

мося до Якарти. Ми маємо перед

ність уже наступного дня. "Якщо
будемо чекати", говорили, "ця ве
лика

нагода

може

вихопитися

нам". Але Сукарно відмовився ді
яти похапцем. Він дораджував пі
дождати кілька днів, щоб точні.ше
пізнати положення в краю та бли
жче познайомитись із поставою
альянтів. Альянтські інформацій
ні звідомлення називали Сукарна
японськнм коляборантом і в за
гальному викривляли картину об
ставин у Індонезії. В свому вели
кому баЖа'нні безкровної револю
ції Сукарно був відпорний на всі
натиски.

В часі між північчю та ранком
на 16-те серпня група сердитих,
озброєних і рі ше них на все сту
дентів викрала Сукарна та д-ра
Гатту з їхніх домів і вивезла їх
кілька миль від Ватавії до rapHiзdну в Ренrазденrлок. Решту ночі
та цілий наступний день студен
ти намагалися змусити Сукарна
змінити думку. То улещували, то
погрожували, то благали, то вн
магали.
Сукарно оповів пізніше
про

ту

свою

пригоду

ось-що:

"Найчудніша річ, що будьколи
трапилась мені в житті. Сердиті
юнакн окружнли мене з усіх бо
ків, розмахуючн ру,шницями
та
погрожуючи. Я міг покласти їх
на коліно та перетріпати, бо знав

більшість із них від дитинства. Іх-

собою багато праці. Не витрачай
мо більше часу на балачку".
Сукарно пригадує собі, як об
личчя студентів запалали вдово
ленням після його особистої капі
ту ляції.

..Вони

запиталися мене:

"може ви бажаєте тепер підголи

тися ?" Так ми вернулися дО Я
карти та наступного
дня, 17-го
серпня

1945

року,

я

проголосив

незалежність Індонезії в імені ін
донезійського народу".

(Tantri, Ktut. Revolt іп
Paradise. New York, Har~
per, 1960).
(О. Ол.)
"В

~ротилежнос.ті

предмеТіВ у ПРИРОДі

до

інших
людина

іноді меишає, коли до неї ближче
приглядатись. Це можна стверди

ти на

основі

різних

біографій.

Але це трапляється тоді, коли ав
торові біографії бракує прихиль

ности до особи, що її життя він
описує, або коли тій особі бракує
правдивої великости".

(Lukas)
.. Артур

Кестлер

завважив

од

ного разу, що бажання людей о
собисто
зустрінутись із автором,
якого твір вони подивляють, та
ке ж нерозумне, як бажання зу
стрінутись із гускою, бо комусь

смакує па.штет із гусячої
ки".

печін

(Brandon Henry: As we are)
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52
Заклик до живих

СПРАВП ПУБЛщпсmЧНО-НАУКОВОГО mстптуту

..... '

В сьогоднішній світовііі . ситуації інформація про Y~paїHY, її бо
ротьбу за духову й' державну сво
боду, інформація ведена система
тич'но, продумано і на

5.00

дол.

на

фонд передплати "Листів" для не
спроможного брата".
Петро Кулиняк, Ньюарк

можливо

високому рівні це
головний
відтинок визвольного фронту. Тому
створення Публіцистично
наукового Інституту, який вико

-

це сьо

годні один із 'найбільш
обов' язків українського

пекучих
суспіль

нував би це завдання

уковий Інститут, а

ства в вільному світі.

З мрій і плянів Інститут стане
дійсністю, коли знайдуться моло
дші люди з організаційним хис
том, які скажуть собі: створення
і ведення Інституту це наше діло
і ми зв'язуємо наші національно
громадські амбіції з цією
спра
вою.

Це два ствердження, які повто
рювали і далі
повторюватимуть
наші ,,3аRЛИКИ до живих".
Всіх, що думкою і серцем пого
джуються з цими ствердженнями,

зокрема тих, що вже
відгукну
лись листами і вплатами на фонд
Інституту,
можемо
повідомити,
що вже почались перші організа
ційні наради і маємо иадію, що в
наступних числах нашого

журна

лу зможемо докладніше поінфор
мувати про початкові
кроки до
того, щоб пляни перевести в діло.
Із листів

",..Прочитав я в "Нових Днях",
лютий 1961, статтю "Про одну до
повідь і ще про дещо", де між ін
шим є згадка про напастливий
випад Д. Донцова проти "Листів"
і Їх редактора. о.
Це при скорило
моє рі.ше'ННЯ вислати
не
заяву,
але гроші на фонд Публіцистич
ho-наYRОВОГо Інституту, щоб мо
жна було прочищувати гуляйпо
ле українській правді.
Посилаю грошовий переказ на
100.00 дол. на Публіцистнчно-на-

"Прошу вибачити, що задекля
ровані 25.00 дол. на Публіцистич
но-науковий
Інститут
висилаю
спізнено. На мою моральну під
тримку все можете числити,

а ма

теріяльну
узалежнюю від стану
здоров'я, бо я вже на пенсії, а на
108 дол. місяч'НОЇ пенсії годі роз
махнутись. При цій нагоді висло
влюю думку, щоби Інститут уже
почав діяти. Час летить, а потре

ба спростовувати фальшиві, а ча
сто і провокативні, вістки про нас
дуже пильна. Приєднуйте пресу,
популяризуйте Вашу ідею. Звер

ніть увагу
на
Вам Боже!"

Канаду!

Щасти

Лицар Залізиого Хреста
(див. лист в числі нашого жур
налу за грудень 1960 р.).
Інші волати:

Ірина і Мирослав Завицькі, Ір
вінгтон 20.00 дол.

М. Хархаліс, Торонто

-

20.00

-

10.00

дол.

Іиж. М. Кязуп, Канада
дол.

(дальша рата).

Соом'янім добрим словом відо
мого

громадянина,

що

одним

із

перших відгукнувся на "Заклик
до живих" деклярацією 50.00 дол.
і присилкою першої рати в сумі
10.00 дол.
МИРОН ЛУЦЬКИП
помер у Торонто в березні ц. р.

його розуміния справи і жерт
ва

-

це шляхетне завіща'нвя, це

проречистнй заклик до живих від
людини з того світу.

Приятелів"
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ДИСКУСІЯ І ПРО ДИСКУСІЮ
Досвіди і поради

25

Коли з темної ву лиці в якійсь
непевній дільниці

міста

посип

леться на вас лайка, ви спокійно
йдете далі. Вас це не хвилює, ви
на це приготовані. Нас залиша
ють холодними
даль.ші
напади

"Гомону України". В числі з
лЮтого

там

можете

11

прочитати:

"Ми не писали, що М. Шлемке
вич совєтофіл, але ми ВИСЛОВИЛЕ
здивування, що на сторінках ре
даrованого ним журналу

друку

ються статті, що для них навіть

мало означення

-

совєтофільст

во". А в наступному
лютого та

сама

числі з

газета

18

починає

новий наступ так: "Недвозначну
пропозицію
"Листів до Прияте
лів" М. Шлемкевича зліквідувати

УНРаду і створити якийсь "На
родний Центр" і піти з чолобит
нею дО КПСС" і т. д.
Отже не
хтось у дискусії піддавав таку ду
моку для обміркування, ні, це недвозначна пропозиція "Листів"
М. Шлемкевича! В темних про
вулках непевної
дільниці це
нормальне явище

Але коли на

ні

випади

"Гомону

України"

проти "Листів" і їх редактора, до

дає: "Ми не згідні з багатьома
думками висловленими в тій стат
ті (А. Білинського, ред.), але ду
маємо, що автор має право іх ви
словити на папері в ім'я засади,
яку ще в 18-му столітті проголо

сив Вольтер такими словами: "Я
не згідний з тим, що ви говорите,
але я буду до загину обороняти
ваше право говорити це". (З ли
ста французького філософа і пи
сьменника
Вольтера,
1694-1778,
до французького філософа Гель
веція, 1715-1777).

"Гомін України" вживає і'ншої
засади. Він розправляється з сво

ЇМ противником ломакою, б'ючи
його по голові закидом
совєто
фільства" .
,~HOBi Дні" (Торонто, лютий ц.
р.) інформують про напади роз
початі Д. Донцовим і продовжу
вані в наступних числах "Гомону
України" проти нашого журналу,

...

вас

січня), згадуючи вище наведе

після чого редактор П. ВолИняк
визначає і свій погляд.
"Характерно в данім випадку.

нападають,

вам приємно почути приязне сло

що лають не автора дискусійної
статті, а М. Шлемкевича. Це свід-

во людини.

"Український Голос" (Вінніпеr,

Речі неЦРОМlОІаІОчоі ціиности
ЮРІй КЛЕН

-

Т В ОР И

за редакцією Євгена Маланюка.
Вже вийшли З-ій і 4-ий томи.
Зміст З-го тому: Е. Маланюк, передмова. Новелі: Акація, Яблука,
Пригоди архангела Рафаїла. Медальон. Спогадн про неоклясиків.
Нарнсн: Черга. Крізь Великодні минулі.
звенящая" .

Чудо

Воскресіння.

"Мідь

Зміст 4-го тому: Шекспір, Гамлет, принц данський. Переклад із
передмовою В. Ревуцького. Шекспір, Буря. Переклад із передмовою
В. Ревуцького.

Томи в полотняній оправі, чорній із золотими написами.

К1еп

Foundation. 179 Bathurst St .. Toronto

2-В.

Ont. Canada.
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ЧІІТЬ,

що

залежить не

так

на са

мій справі, як на певній особі, яку
конче треба знищити,
припеча
тавшн її страшним терміном "ра-

дянофіл".

)- :

"Між ін.шим, я аж ніяк не за

хоплений статтею

. А: Білннсько

го, хоч У ній і нема того всього,
що понаписував Донцов, але вва

жаю, що поява таких статтей не
тільки не шкідлива, а й корисна ...
Треба тішитись, що є люди, які
вміють думати, які шукають но

вих способів боротьби з окупан
том Украіни.
Ці
методи давн:>
вже "намацуються" в таборах
УР ДП і УГВР, а оста:ннім часом
і в таборі ОУН полк. А. Мельни
ка
(Андрієвський, Жданович) ...
Важко сказати, хто й коли ці но
ві методи винайде, але хто шукає,
той знайде, а під лежачий камінь
вода, як відомо, не тече ... "
Прикріше, к:>ли вас
заскаку
ють сумнівними схопами там, де
ви цього не
сподівались.
Таку

прикрість зробив нам п. П. Твори
мірський, що знову присвятив

нам аж три

статІі в "Народній

Волі" (16, 2З, зо березня). Ми ра
ді, коли люди, не погоджуючись
із поглядами, висловленими в на
.шому журналі, дискутують. Але
щоб така дискусія-розм:>ва була
можлива,
сторони як У всіх
грах і змаганнях повинні дотри

муватись правил
жаль,

наш

fair

опонент

рlау.

цього

бить. Ось заспів до того
статтевого

з

16

циклу,

березня:

-

п:>чаток

не

На
ро

трьох
статті

"Журнал "Листи

Андрій Білинський на тему,

ДО
чи

має
взагалі
існувати
ний Центр УНР".

Держав

А тимчасом гасло

не наше,

-

як пише п. Творимірський, а Де
карта і всього модерного мислен
ня, і не внсунене аж У лнстопадо
вому числі і не аж задля статІі А.

Білинського, а на самому почат
ку дискусії, в травні минулого ро
ку, і повторялось У кожному чис
лі журналу ...

Так почавши, п. Творимірський
в усіх статтях вмовляє в своїх чи
тачів,
неначе "д_р Шлемкевич ...
далі підтримує обов'язковість ске
птицизму (це і наступне підкрес
лення наше, ред.) в суспільно-на

ціональних справах" ("Нар. Во
ля", 16/З), неначе,засада .. de от

веде до

nibus dubitandum"

того,

що "людина, яка приймала б по
важно і глибоко таке гасло не бу
де в ніщо певно вірити, бо буде
сумніватися, що є правдиве і до

бре, а що ні. Бо ж гасло "про все
треба сумніватися" означає ні
що інше, як поклнк:
"Не вірте
певио в ніщо".
("Нар. Воля",

зо /З). Не будемо наводити

чис

ленннх місць, де повторяється той

самий

мотив:

скептицизм,

а

-

сумнів

це

скептицизм

-

це

брак віри і переКО'нання, отже
слабість, "нездорове суспільне я
вище", духове підложжя "люди
ни вічних сумнівів", не здібної до
дії.

А в "Листах до Прнятелів" за
р., які дали привід до

1-2/1961

статтей п. Творимірського, вираз
но стоїть: "Помилка авторів Нар.

до Приятелів", що його редаІ'ує
наш приятель із табору прихиль
ників Державного
Центру УНР,

початковий сумнів помішали з тт

Д_р Микола Шлемкевич,

вним скептицизмом

оповіс

тив в листопадовім
числі
свого
журналу своє гасло:
"Про
все
треба сумніватись". Це гасло ви
сунув ред. М. Шлемкевич ие при

якійсь дискусії про методи філо
софічної спекуляції, але при су
то актуальній політично-націона
льній справі, яку заторкнув сво
єю статтею найновіший еміІ'рант

Волі в ТОМУ, що вони методичний,
р~лятивізмом, які

або

є

повним

зреченням,

ВІДкине'нням переконання,
які є
невдачею, поразкою в боротьбі з

сумнівами". Чи після цього
вперте під сування нам проповіді
скептицизму це

fair

рІа у ?

Було б нудно зупннятись на
р~звих несуразвостях у тих філі
Пlках проти

-

не нас, і не нашо-

Приятелів"
го гасла,
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але як виразио,

ному числі

в кож

рації, як етапу до федерації. А це

проти

означає, що націО'нально-держав
на суверенність для Західньої Ев
ропи перестає
бути
абсолютом,
але стає перейденим етапом, і що
життя вимагає тепер ревізії j;Ісіі

зазначувано,

гасла всього модерного мислення

і модерної науки. Наведемо один
приклад. Пише п. Творимірський :
"При рі.шенні людина мусить пе
ребороти в собі сумнів і вибрати
те, що вона уважає правдивим, і
добрим". Зовсім слушно, але
які висновки з цього? Перед ви
бором, перед рішенням стоять різ
ні можливості і їх
людина
ва
жить, провіряє в думці, підходить
до них із сумнівами. Коли б вона
зразу була певна, тоді не треба б
думати, вибирати, рішатись. Саме
вільна воля людини це свобо
да вибору після провірки, після
сумніву. Тварина не провіряє, во
на зразу певно діє. Це тільки
в
казці-порівнянні, яке нам для на
уки пригадує п. Творимірський.

Буріданів осел сумнівається. В
дійсності осли не сумніваються
ніколи.

Коли нам залежить на твердо
му переконанні, то дорога до ньо
го веде через методичний сумнів,

і стану. Мусимо зараз додати, що
вважаємо
національно-державне
самовизначення
конечним
щаб
лем
для
поневолених Москвою
народів на історичному ,шляху в

невідому будучину.
Це
мусимо
підкреслити, щоб комусь не при

йшла охота присвятитн нам но
вий цикл статтей і показувати
нас як "федераліста" в малоро
сійському розумінні.

Щодо демократії
пише 11.
Творимірський сумніватись не
можна, треба

вірити.

зіоністи, переходили сумнівн що
до демократії, поки наново проби
лись до неї. Не приймає до відо
му, що навіть ЗДА, які досі всіх

і вся намагались ущасливити сво
єю

но зважив усі свої гадки, добива

штою принципово:

(епі

стеме),
до
переконання. Гадки
хиткі, і ті, що вдоволяються ними,

міняють їх легко і без болю, Хто
пробивсякрізь болючі сумпіви до
переконання, так легко ЙОГО не
покидає. П. ТвориміРСЬКlIЙ хотів

би затримати своїх читачів Н'l ста
дії гадок, ми хотіли б разом із ИR
ШИИи читачами

пробиватись

до

переконаНия.

демократією,

ЮРСЬКИЙ докладніше
визначує
межі дозволеного сумніву. Він ви
КЛЮчає справу суверенности

на

ції-держави, справу демократП

і

сьогодні

вже

приходять до погляду, що та де

мократія не абсолют, але реля
ТИвна цінність залежна від щаб
ля розвитку народу, отже що мо

жна мати сумніви щодо неї. Зре

- демократія,
яка заперечує право сумніватись
щодо себе, перестає бути

демо

кратією. ВО'на стає тоді ідеологіч
ною догматикою, духовою днкта

т~рою поряд із фашизмом і кому
НІзмом.

Вкінці каже п. Творимірсь
КИй не вільно сумніватись що
до моральних засад.
Наш
опо
нент знову затикає у.ші на те, що

конець

В своїх нових статтях І'!. Тв!')ри

п.

дому, що славні сьогодні
пис!.
менники і публіцисти, т. зв. реві

провірку всіх тез,
їх дискусію.
Нам ніяково пригадувати ті давні
досвіди. Хто не провірив своїх ду
мок, той живе казали старинні
мислителі
тільки "гадками"
(докса), і тільки той, хто доклад
ється до знання, розумі'ння

Знову

Творимірський не приймає до ві

19-го ст. і досі 20-те ст.

раз-у-раз повертається

до

того,

що Ніцше назвав "переоцінкою
всіх цінностей", забуває, що про

блеми етики, ревізії її Ос'ИОВ, сто

ять В осередку сучасної філософії

засади моралі, добра і зла. Він не

й літератури. Можна тільки жа
літи, що Каиюс передчасно зги

дискутується

нув у катастрофі. Тому терзано-

приймає до відому,

що в Европі

потреба

конфеде-
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му сумнівами духові треба було
вислати в перекладі статті п. Тво
римірського З тим зиаменитим за

ходом міркувань. Наші
дискусії
викривлюються,
бо
дискутанти
часто почувають себе, неначе во

кінченням, з тією самовд~<.>леною
певністю, що він, КаМІ<><), <прочи

ни актори великого цирку, що на

тавши ті статті і спокійно переду

до

мавши, примириться""з заборона
ми для сумніву,

визначеними

в

них вп'ялені очі всенародних мас,
яких

промовляється

apry-

дами. Тоді шукання правди, обо

"Нар. Волі". Тільки дивно, що са

рона

ме Камюса, того духа сумніву

шукання способів

і

'не

ментами, але ефектовними підхо
переконання

знижується

до

приподобатись

боротьби з ним, називають "сум

тим

лінням нашої доби"!
Але
це п.
Творимірського не бентежить ...

стає вічем-масівкою.
М. Шле)lкевич

Це поважні і прикрі речі.
Це
доморосла
філософія
провінції,
яка,

не

звертаючи

уваги

на

уявним

кому світі мислі, відважно
роз
правляється з наЙтрудні.шими пи
та'ннями людського духа.

Та все ж спробуймо пошукати
за оправданням для п. Творимір
ського. Він вибрав собі не дуже
відповідне місце для
своїх
пи
сань: популярний, асекурацій
ний тижневик і дискусія філо
софічних проблем! П. Творимір
ський також співробітник кварта
льника "Вільна Україна", журна
лу призначе'ного не для масового

поширення, але для людей,
що
думають. Коли б він
У
такому
журналі почав і продовжував ди
скусію, хочемо вірити, вона виг
лядала б інакше. Пана Творимір
ського не знаємо, хоча
він
при

всіх нагодах запевняє нас у своїй

а

дискусія

"СВЯТО УКРАІНСЬКОІ Сдіно
СТИ"

те,

що творилось і твориться в широ

масам,

"Нові Дні" (Торонто, лютий ц.
р.) містять статтю, підписану ре
дактором
журналу,
П. Волиня
ком, "Про одну доповідь і ще про
дещо". З неї довідуємось про Свя
то 22 Січня в Торонто. " ... У відді
лі КУК довший час були супереч
ки, хто має зробити доповідь на
святі. Демократичний
бльок ви
ставляв
д-ра М. Шлем ке вич а
з
Нью-йорку, УНО п. Плав'юка,
а ЛВУ ред. Матлу. Боже мій,
що ж тут поганого? КУК же

-

коаліція, то це цілком нормально.
Вирі:шили голосувати. Щоб було
все чесно, відбулось таємне голо
сува'ння. Висліди такі: Шлемке
вич 7 голосів, Плав'юк - 4,
Матла 4. Такі висліди не спо

добались

"соборним

націоналіс

дивно, що він свого співробітни
ка, охочого до філософічних де

там" і представник ЛВУ, насупи
вшись, буркнув:
- Ну, що ж! То й святкуйте
собі ... "
Щоб не розбивати нарад, демо
кратичний
бльок
поступився.

бат, не
скерував
до
журналу,
щоб охоронити його
від
таких

Промову передали
ред. Б. Сте
бельському. Він уклав плян ко

спрощень.

роткої промови, але
як сам
признався йому сказали П по

приязні. Але знаємо
начального
редактора "Народної Волі", про

фесора д-ра Матвія Стахова. Нам

Це наша порада і для будучих
дискутантів, і то не тільки диску
тантів із на:шими думками. Якщо
розмова має
бути
справжньою,

поважною дискусією, тоді ті, що
дискутують, повинні мати на ува

зі передовсім своє переконання і
свого співрозмовця, і далі людей,
що думають і можуть стежити за

ширити, що він і мусів зробити ...

Промова вийшла довгою і між ін
шим в неї включе'но замасковану
полеміку проти... редактора "Ли

стів до Приятелів".
Це промова на Святі

22

Січня,

святі української соборної єднос

ти! Сумно на цьому світі, панове!

Приятелів"
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киижок і 3 преси
БУДДА ПРОТИ МАРКСА

"ОДНОГО вечору в манастирі, по
ложеному на височині 2500 мет
рів над рівнем моря, в Гімаляях,
бачила я перед буддійським Висо
ким Лямою двох европейців, що
стояли низько зігнувши спини і з
піднесеними руками. На їхніх до
гори обернутих долонях були до
вгі білі серпанки, якими ще сьо
годні обмінюються в Тибеті й пів
нічній Індії на знак приязні з го
сподарем, що приймає гостей.
"Ті "чужинці" похилялись так
розмірено і так достойно,
як це
притаманно тільки для людей ті
єї околиці. Вони говорили з Ля
мою без перекладчика, мовою то
го краю. Ляма прохав їх сісти по
руч нього і пити з ним приправ
лений маслом чай. Цілу годину
давали вони і мудрець із Тибету
образ повної однозгідности.
Ко

ли ж ті европейці виходили з за
лі, я зловила кілька уривків їх
ньої розмови:

-

во'ни

говорили

між собою по росіЙськи ... "
Сцена схоплена німецькою

ко

респонденткою.

Недавно святкували на Цейло
ні 2500-ліття буддизму. З покло
ном
з'явився
міністр-президент

червоного

Китаю,

Чу-ен-ляй,

і

привіз великі грошові подарункн
ченцям, одягнутим у жовті шати.
При цьому він упевнював, що в

Китаю не тільки що не пересліду
ють буддизму, але навпаки буд
дизм втішається найвищою
при
хильністю держави.
Два зразки
рафінованого,
до
тонкости продуманого підходу ко
муністичного світу до свого вели
кого суперника в боротьбі за ду
шу Азії, буддизму. Вони висила
ЮТЬ у ті краї філософів, науков
ців, мистців, психологів, які пи
льно до деталів вивчили звичаї,
тонкощі розмови,
спосіб
життя
туземців. І цих двох образів до
сить, щоб зрозуміти незручність,

іноді навіть примітивність, матері
ялістичного підходу американсь

кої політики до того

азійського

світу кількатисячлітньої глибокої
культури.

В цьому світі після виходу
з
колоніяльної доби почались нові,
духові
зрушення.
Між
іншими
мотивами діяла тут згадувана ви

ще 2500-та річниця Будди.
Той
князь і основник релігії названої
його ім'ям мав заявити своїм уч
ням, що після 2500 літ буддизм
переживе велику переміну. Звід
си ідея буддійського
ренесансу,
яку з святкованою річницею зв'я
зує Нарада Теро, один із найвиз
начніших буддійських філософів
Цейлону. І знову доказ комуніс
тичної зручности : релігійний фі
лософ 1957 року відзначений на
городою ... Леніна.
Буддизм, який без зброї,
си
лою своєї лагідности, здобув собі
500 мільйонів визнавців, від Ти
бету, Непалю через Бурму, Тай
лянд, Ляос,
Камбоджу,
Цейлон
аж до Японії, сьогодні особливо в
загрожених
комунізмом
краях
стає найбільшою духовою силою
оборони перед наступом
москов
ського і китайського марксизму.
В далекому від загрози Цейлоні
мріють

ще

про

примирення,

про

синтезу буддизму і марксизму. В
анонімній, приписуваній одному з
найвищих буддійських достойни
ків Цейлону, книжці про "Револь
ту в святині" поставлене питан

ня:

"Чи буддійська філософія з

П глибокою етикою покладе пе
чать на китайський комунізм і чи
таким чином дасть новий зворот
марксівському, матеріялістичному
світоглядові ?"
Більш
реалістично
дивляться
буддисти загрожених комунізмом
країв. Вони переконані, що пере
могти червоний матеріялізм мож
на тільки силою духа, а не голою

.Листи до
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зброєю. Але вони зрозуміли, що
комунізмові треба протиставити
не тількн шляхетні ідеї, але орга
нізаціі. Осередком такого звороту

зробилась Бурма з її чен~-пре

мієром У НУ. Про цей зворот ін
формує
німецька. мандрівниця
кореспонде'нтка Гізеля Бонн. "Ви
ступ ченців у жовтих
тогах
на
політичну сцену це знак тієї
переміни в буддизмі, і її можна
завважити не тільки в Бурмі, але

і в інших краях Індо-Китаю. Той
виступ ченців на політичну сце
ну це відповідь на виклик кому

Нізму". З Бурми вийшов почин ос
нування "Світового Братства Буд
дистів"
(1950 р.) і те братство
стало вихідною точкою й осеред

ком буддійського ренесансу. ІЦо
два роки відбуваються конГреси
братства, кожним разом в іншій
державі. Суворі конечності життя
повчили
буддистів
загрожених
країн, що для боротьби з комуніз-

мом потрібна проти-партія, спер
та на буддизм.
Тих пробудже'них до політичної
активности буддистів
тривожить
комунізм Москви і Китаю, але так
само непокоїть песимізм
і
нігі

лізм західнього світу з його тех
нічно-цнвілізаційною витонченіс
тю сполученою
з
розкошелюб
ством. Філософи-буддисти переко
нані, що їх релігія найбільш від
повідна для атомової доби, бо во
на 'не вимагає віри, але пізнання.
Згідно з ученням Будди суттєва
різниця між людьми основується
не на тому, яке місце окремі люди
займають в часі і просторі,
але
тільки на незалежності їх мислі.
Тільки завдяки незалежності ми
слі людина дістає шляхетство не
повторної істоти, ЩО відріз'НЯЄ її
від большевистськоі масової лю
дини. У НУ заявляє: "Ми буд
дисти хочемо, щоб держава була
для окремих людей, а не індивід

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАJНОЗНАВСТВА
монументальний твір НТШ (Европа)
Чи цього року чи пізніше

Ви набудете Еициклопедію

знавства. Без неї не зможе обійтись ніяка
родина. Але замовляючи її тепер

інтелігентна

Україио

українська

Ви користаєте з нижчої, передплатної ціни: за ,шість грубих, ілю
строваних томів у ПОЛО'І'няній оправі
оправі

-

60.00

-

50.00

дол., в півшкіряній

дол., які можна сплачувати малимн, догідними ра

тами. Після появи 4-го тому ціна виноситиме
появи цілости 90.00 дол.

-

75.00

дол., а після

Ви допомагаєте завершити цю велику, збірну працю наших уче

них, і то в час найбільшої потреби, коли окупант докладає всіх
зусиль, щоб поавду про Україну сфальшувати перед світом своєю
Українською Радянською Енциклопедією.

Вже виЙ.шов і розсилається З-ій том Словникової (гаслової) ЕУ.
Перше, т. зв. статтейне вида:ння ЕУ в трьох томах уже на вичерпанні. Ії ціна тепер 60.00 дол.
За інформаціями і з вплатами прохають звертатись:

в ЗДА в Канаді

М.

-

Shlemkevych, 916 Monroe Ave, Elizabeth, N.
R. Holod, 38 Halford Ave, Toronto 9, Ont.

J.
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для держави. Наша країна, наша
невелика Бурма це
вихідна

культури. Доказом

цього

може

точка великої буддійської обнови,

бути найновіша публікація відо
мого европейського ревізіоніста,

це вето проти комунізму ... Повір
те мею, даремно поборюватимете

що шукав колись тієї нової ідеї
в комунізмі,
Артура
Кестлера.

комунізм зброєю. його можна пе

Книжка називається "Лотос і ро

ремогти тільки
великою і силь
ною ідеєю". Коли ж західні від
відувачі питали його, чи ві'н ві
рить, що і цілий
світ можна б
оновити
вченням
Будди, У НУ
відповів:
"Коли
маєте
кращу
ідею, якою
можна б
перемогти
комунізм, і коли зможете нас пе
реконати в цьому, ми готові п:ти
з вами. Але це мусить бути ідея,
а не атомова бомба".

бот" і маємо надію незабаром до
кладні.ше зреферувати її читачам
нашого журналу. Каже Кестлер,

Можна сумніватись, чи і велика
і нова ідея, зроджена в сфері За
ходу, могла б захопити і переко
нати буддистів, як і навпаки, мо
жна сумніватись, чи ренесанс буд
дизму мав би більшу притягаль

ну силу для

людини

західньої

що европейці появлялись 'на Да
лекому Сході у двох ролях: або
як здобувці-колонізатори, або як
паломники. Він сам Їхав
у
тій
другій
ролі
паломника-шукача
правди. Повернувся з переконан
ням, що для нього місце таки в

сфері европейської культури ...
Окремі одиниці, як у 19-му ст.
філософ Шопеигауер, можуть з:,
хоплюватись чаром духа Далеко
го Сходу, але Захід як цілість му
сить знайти свою власну велику
і нову ідею, про яку говорить від
роджений буддизм, ідею з влас
них духових джерел, передовсім
ХРИСТИя'нської культури.

ПРАВДА ЗАВЖДИ ВИПДЕ НА ВЕРХ
в великому "інтер'національно
му симпозіоні"
на
тему терапії

грибкових захворінь (Therapy оЕ
Fuпяus Diseases. An Interna-

tional Symposium. Boston-Toronto. 1955) поміщено коротку стат
тю В. Т. Панасенка про
"Стан
грибкових захворінь в У країні".
Це явище ще мало досліджене,
немає достаточної кількости
да
них, бо небагато лі,карів в Укра

їні працює

в

ділянці мікології

(науки про грибки). Ці захворін
ня частіші у тварин,
напр.
між

і 1938 роком згинуло в Ук
раїні 30 тисяч коней від грибко
вих захворінь. Місцями найбілы'
податними на ту недугу були рот,
шлунок і нирки. Це зрозуміле, бо
той рід грибка, що привів до та

1931

кого

нещастя,

розростається

на

мокрій траві і звідси переходить
в організм коней.

Особливо важні дуже обережно

висловлені дані про грибкові за

хворіння підчас голоду

1932

і

років. Передаємо те місце до
слівно: "Поскільки мені
відомо,

1933

немає

ніяких друкованих

даних

про грибкові захворі'ння шлунко

во-кишкового проводу у людей в
Україні. А все ж на конференції
Мікробіологічного Інституту Ака
демії Наук СССР 1938 року, після
того, як я подав звіт про токсичні
і патогенічні грибки, дискусія ви
явила, що підчас автопсії жертв
голоду 1932 і 1933 року спостере
жено багато випадків
грибкової
інфекції
шлунково - кишкового
проводу. Це пояснювали тим, що

голодне населення їло зіпсуті від
падки, і тим, що особи обезсилені
голодом бу ли
легкою
добиччю
тих мікроорганізмів".
СтІльки в симпозіоні. Голод в
Україні тих років
був офіційно
"ліквідований" совєтською
вла-
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дою, себто не признаний, його не
було.

Тоді

запрошували

знатних

політиків і письменників із Евро
пи і показували
.. патьомкінські

села" на доказ, що в YKp~pi .. все
благополучно..... На жаль,

люди

такої міри, як покійIhiй францу

зький політик і письменник Еріо
повірили і своєю повагою закри
вали перед свідомістю світу тра-

гедію мільйонів українців, що зги
ну ли від голоду.
Сьогодні, в добу регабілітацій,
коли привертають

до

існування

фізично знищених і викреслених

із іСТОРll письменників,
учених, признають

і

мистців,
існування

голоду ... Правда завжди вийде на
верх, лиш камінь іде на дно.

"А Я ВАМ КАЖУ: БІИТЕСЬ МОВЧАННЯ"

.. Кожен

поневолений нарід про

ходить школу мовчання.

Єдине,

на

це

що

дозволяє

диктатор,

ен

тузіястичне схвалювання. Але ди
ктатор

смертельно

не'навидить

мовчання, бо він добре знає, що
воно значить. Серед поневолених
розвиваються спеціяльні слівця:
напр. ..гм!" набирає незвичайної
повноти змісту... В добу 'нацизму

Карл Валентин дав чудовий ви
раз мовчанню: Я взагалі нічо
го не говорю. Хіба це
ще
мені
вільно сказати!"
Це уривок гарного есею СіІіс
мунда Радецького про мовчання.
Той уривок говорить про мовчан

ня, що його боятись радив Моріс
Метерлінк. Це те мовчання, яко
му Шевченко дав сильний, сарка
стичний вираз: Од молдавани
на до фіна, На всіх язиках
все
мовчить, Во благоденствує...
Це
те мовчання, що сьогодні прикри
те, заглушене
.. ентузіястичними
оплесками" в СССР, понуро че
кає

свого

розряду.

Є різні роди мовча'ння, далі
описує названий автор. Людина
може

тримати

замкнуті

уста,

бо

нічого не вміє сказати, але вона
може мовчати, бо не хоче нічого
сказати. Це різниця між німим і
мовчазним. Протилежністю
пер
шого є балакун,
протилежністю
другого

-

розуМне слово.

Мовчати не в пору
ре,

-

не є доб

але говорити не в пору

-

ще

гір.ше. В англійській газеті стоя
ло:

.. Він

змарнував

неоціненну

нагоду тримати язика за зубами" .
Англійці здавна славляться МОВ
чаливістю. В одному листі з 1770
року оповідається, як то п'ятнад
цять англійців сиділо в сальо'ні і
продовж чверті годині ніхто з них
не промовив ні слова. При чому
ніхто. як то буває, не відчував нї
яковости. Найбільше дивує
така
поведінка говірливих
французів.
Вони таке
товариське мовчання
називають .. англійською
ко'нвер
сац;.єю".

Є ще патетичне мовчання напр.
в залі великої бібліотеки. Напис

"Silentium",

і вас огортає урочи

сте почування. Мільйони
ваних слів чекають, щоб

друко
промо

вити.

погляд

коли

на

них

впаде

читача.
..Мовчання
бібліотеки ...
має в собі щось із тишини замкну
того погреба з динамітом".
Найтупіше мовчання це мов
чання
каменя.
Тому
біблійне
"кричатиме каміння"означає щось
жахливо нечуваного.
Іван Фран
ко грозить своєму народові тією
страшною МGВОЮ:
Зрозумійте
й
затямте собі, Ви сліпців поколін
ня, Що як зглушите душу живу,
Заговорить каміння ...

..Три п'яті частини поверхні на
шої плянети займає вода, дві п'я
ті суходіл. Вода шумить, шепче,
веде безпереривну балачку,
але
суходіл мовчить. І тим страшні.ше,
коли він перериває своє мовчан
ня вульканічними вибухами і жа
хливим громом землетрусу".
Наша доба це доба великого
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ПРНСЛАНЕ ДО РЕДАКЦІІ

Василь Чаплеико: "Українці".
Повість. Нью-йорк, 1960, ст. 176.

Кубанщини.

Ромаи Лисняк: Останній полк.
Сатири. Нью-йорк, 1960; ст. 20.

В. Iwanys. 134 Dovercourt Rd.,
Toronto 3, Ont. Canada.

Василь Іванис: Стежками жит
тя (спогади). К'нига 3-тя. Кубан

ський Край і денікіяда. Новий
У льм, Німеччина, 1960, ст. 350.
(В цьому томі пере1<азано про
велю:у, напружену боротьбу Ку
банщипи проти червоних і білих
російських
реакціонерів,
очоле
них ген.
Денікіним;
брутальну
розправу
останнього з Куба'НСЬ
кою Радою, наслідком якої стала
ся перемога червоних росіян, ціл
ковитий крах Добр армії і втеча
самого Денікіна закордон. Ко
місія Видавничої допомоги
про
хає придбанням цієї книжки (3.00
дол.) помогти видати ще 4-ий
і
5-ий том спогадів відомого діяча

пустомельства,

пересиланого

ра

дієвими хвилями і друком. Одна
че та сама преса, що 'намагається

вибалакати все, має і свої
роди
мовчання. Один це мовчання
під цензурою, як в СССР; другий

-

це

зет":

метода

"револьверових

вони змушують

людей

га

до

мовчання погрозою зрадити якісь
таємниці; і вкінці третій рід це
смертельне

замовчування

неви

гідних осіб ...
Але саме 'наша доба виростила
велику кількість професійних мо
вчунів, людей, що зберігають по
літичні, наукові, технічні, віЙСЬ1<О
ві таємниці. І так само в протива
гу професійним мовчунам,
наші
часи створили потужні організа
ції й засоби, щоб зму.шувати лю
дей до говорення: шпигунеькі сі
ті, спеціялістів від тортур.
Та найбільше мовчання це
мовчання Бога. Він перерве його
на страшному суді. А до того ча
су Бог мовчить і каже природі й
долі говорити за себе.

Звертатиеь на адре

су:

Михайло С. Грушевський: Ви
браиі праці. Вида'но з нагоди 25рlЧЧЯ з дня його смерти
(1934-

1959).

Зібрав і упорядкував мате

ріяли Микола Галій. Стаття про
життя і діяльність М. Грушевсь
кого і мовна редакція Володими
ра Дорошенка. Вид. ДУКЦА,
наклад Гол. Управи
ОУРДП
в
США. Нью-йорк 1960, ст. 263.
Віктор
Доманицький:
Тарас
Шевченко
(Синтетично-націоло
гічні студії його життя й творчо
сти). Бібліотека Націологічної Лі
тератури, вип. 2. З 4 автопортре
тами Шевченка та 27 малю·нками.
Накладом автора. Чікаrо,
1961 ;
ст.

116.

Петро Одарченко:
Леся Укра
Їнка і українська народна
твор

чість. Відбитка із Збірника пам'я
ті З. Кузелі. Записки НТШ, т. 169.
- Париж - Нйорк, 1960; ст. 15.
Юрій
Артюшенко:
Цілюще
джерело, Чікаrо, 1961; ст. 28.
Каленик Лисюк: Хто поповнив
національний злочни?
Під осуд
українського громадянства.

1961;

ст. 86. (Справи Музею Визвольної
Боротьби України в Празі).
Видання Інституту для вивчеиня
СССР, Мюнхен, 1960:

Український Збірник, кн. 17, ет.
Автори статтей: П. К. Феден
ко, Є.
ловінський, Н. ПОЛОНСЬRa
Василенко, Є. Деслав, К. Архімо
вич, Н. Теодорович, Д. Моловей,
Вс. Голубничий.

132.

r

Паиас Феденко: Марксистські і
большевицькі теорії націоиальио
го питання, ст.

78.

Видання УВАН, Каиада

І. Розгіи: Володимир Л. Сими
ренко. Короткий нарис життя та
наукової й громадеької діяльнос
ти. Ві'нніпеr, 1959-1960; ст. 80.
ар.
Рудницький:
Найближчі
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завданWI шreвченкознавства. Він
ніпе!', 1958; ст. 32.
Вр. Рудннцькнй: Шевченкіяна
на Заході. Вінніпе!', 1959; ст. 80.

Вр.
Рудннцький:
Бі~отека
т-ва "Просвіта" в Порт "Артурі,
Онт. Вінніпе!', 1961; с'l. 16.

Oksana Asher: 'А Ukrainian
Poet іп the Soviet ипіоп.
Нью-йорк, 1959; ст. 50.

(Праця про життя і творчість
Мнхайла Драй-Хмари).

Problems оЕ the Peoples оЕ the
USSR. Special Issue оп Soviet
Colonialism.

Внд. ЛіІ'И Внзволення Народів
СССР. Мюнхен, 1961; ст. 64.
(Статті українських авторів
і
авторів ін.шнх поневолених наро
дів).

"Сучасність"

ші числа, за січень і лютий. 30В
нішнє оформлення відповідніше,
ніж його малн подібні змістн в
попередніх

газетного

Вона, як можна здогадуватнсь із
інформацій

у двох перших

лах, щойно в стадії
оформлення.

Тому

сьогодні скластн

чнс

остаточного
трудно

вже

собі ясне уяв

лення духовнх доріг журналу.
Але вже можна стверднти здо

рову тенде'нцію раціоналізації на
шої журналістнкн. Коли б і інші
групн пійшлн за прнкладом "Ук
раїнського Т-ва Закордонних Сту
дій", вндавця "Сучасностн", і іКо
масувалн свої роздріблені вндан
ня, тоді це було б оздоровленнии
нинішнього стану, колн кожного
місяця кннгарські полнці застав
ляються

3амість "Сучасної України"
"Української Літературної
Газе
ти" від 1-го сіЧ'ня ц. р. виходить
журнал "Сучасність". Колн це пн
шемо, маємо перед собою два пер-

внданиях

формату.
Редакція
поширена в
порівюrнні з попереднім складом.

десятками

розводнених

видань. Така комасація

означа

ла б зменшення кількости, але маємо надію одночасно означа

ла б підвищення якости і збага
чення змісту.

ДУМКІІ І ДОТЕПИ
Сучасний пнсьме'нник, що по
чинає писати утопійний роман, не
може бути певним, чи не закін
чить його як репортаж із життя.

Де людн не можуть голосувати
руками,

голосують

ногами:

втечею.

Іяпаzіо

Erich Maria Remarque
нім. письм.
До засад доброї політики нале
жить не спокушати злодіїв.
Раск
керівник стеЙт-деп. ЗДА
Провідники нашої держави по
винні пам'ятати, що вони пану
ють

над

людьмн,

а

не

над

Колн б люднні пощастнло ко
лись причалнти на Місяці, то че
рез брак повітря вона ніякої по
треби не відчувала б так сильно,
як чимскоріше
повернутись
на
Землю.

Alexander Ruestow

худо

нім. соціолог

бою.
Вишинський
поль. кардинал

Не маю нічого проти того, коли
хтось

Silone

італ. письм.

один

має

владv.

поки

тим

одним є саме я.

Сесil Кіпя

шеф концерну

.. Оауlу Mirror"

Передчасно давати

повну

сво

боду недозрілому краєві, це те са
ме що незабезпечену бомбу по
класти в свіжо
приготоване ліжко.

Randolph Churchil
англ. журналіст

Приятелів"
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ЧОМУ?
•

Від кількох років мене і мо

Їх знайомих угощає "Комітет

за

поворот на батьківщину"
своїми
газетами. Зразу нам було ніяко
во; були люди, що їх це навіть
тривожило. Згодом всі привикли,
а скриньки відпадків
терпеливо
поміщали і ті до огиди нудні по
хвали совєтського
раю.
Цікаво,
що експедиція зовсім скоро дові
дується про зміну адрес. Буває,
що наші місцеві видання іноді за
блукаються на дав'нє
мешкання
людини, а те сміття зараз же знає
нову адресу ... Бували й веселі мо
менти. Раз якось прийшов лист:
ми

-

мовляв

-

знаємо, що в кра

їні, де живете, все можливе. На
віть почта може контролюватн
і
не доручувати Вам посилки. Щоб
не будити підозр, висилаємо ли
сти вже з Західньої
Німеччини.
Та все ж щось із на.ших посилок,
за всі ті роки, таки мусіло дійти.
А від вас, співвітчизнику, досі ні
слова. Напишіть, а то припинимо

всі зв'язки ... Очевидно та "стра
'ШВа" погроза йшла туди, куди й
уся та бібула. Але посилки при
ходили далі... Щоб додати
кон
спіраційиого перцю, посилки по
-чали приходити друковаиі на то
нюсеньких бібу лках. Але вислід
залишався той самий.
Та від недавна почалась уже
справжня повідь. Іноді дістаєш по
кілька посилок денно. І нова фір
ма: "видання Товариства
куль
тур'них зв'язкіF З українцями за
кордоном". Подібно ж і російські
видання. Та даремне ,шукати чо
гось цікавішого: фірма нова, але
смак той самий. Все ж шукаючи
за тим новІшим, натрапляємо зов
сім велелі речі. На доказ посилаю
вирізку з статтейки: ,.С думой о
человеке". Заголовок каже споді
ватись чогось із думок Пастерна
ка чи Дудінцева для примани. А
тут ... та читайте самі: "Лезут і ле
зут думки в голову ... Приходится
удивляться. Или мне все нужно,
или я уже без тех думок жить не

смогу. Еще мой ПОКОЙНЬІЙ батько
учи л : "Вася, думай только о се
бе. До людей тебе 'нет дела. В на
роде говорится: своя рубашка к
телу ближе ... " Я зто понимаю, а
не могу не думать. Да и неинте
ресно думать о себе. И нелегко с
Дум,ками, нелегко. Еще позт гово

рил: ДУМЬІ мои, ДУМЬІ ... Верно го
ворил. Трудновато БЬІвает сними,
иной раз уснуть не можеш... Ме
ЧТЬІ

поднимаются

на

КРЬІЛЬЯХ

-

'не уснуть. И не могу понять, по

чему меня все тревожит? Насту
пил НОВЬІЙ, шестьдесят первЬІЙ
год

вем

?

думаю, как МЬІ его прожи

Домну досрочно пустили

-

думаю о доменщиках. Как зто у
них так ловко полvчилось? Раду
юсь, переживаю. Никита Сергее
вич в Америке
маю

и

-

МЬІСЛЯМИ

переживаю, ду
понимаю

-

не

легко ему там приходилось бесе
довать с капиталистами... НОВЬІе
деньги НОВЬІе думки. Как МЬІ
подружимся с МОЛОДЬІМ рублем, и
надобио нам так сделать, чтоб он
не старе л и, упаси бог, не деше
вел.
У соседской дочки горе бросил муж, а я волнуюсь,
ду
маю. Почему так БЬІСТРО розвали

лась молодая семья? Патрис Лу
мумба в тюрьме думаю о Лу
мумбе. Какое мужество ! И
как
могло случится, что иациоиально

му герою скрутили руки и броси
ли его за решетку? В Лаосе тру
дно думаешь о Лаосе. Алжир
ЦЬІ кровью обливаются

-

дума-

Правдива ввічливість це вияв
ляти прихильність до людини.

Ж. Ж. Руссо
В Америці

ківкою

-

кохання поза соро

це щось непристойне;

праця поза п'ятдесяткою неправдоподібне;
смерть

шістдесяткою

щось
перед

щось майже пе-

вне.

James Thurker
ам.

гуморист

..Листи до Приятелів"
ешь
об
алжирцах.
ЦеЛИННЬІЙ
край народнлся
дум:аешь о
нем. Как там у целннннков дела ...
И нет зтнм Дум:,кам ви конца, :Нн
края. Идут и ндут, как ВУРЬІ, н
наседают одна на другую: И по
лучается

у

меня

МЬJслительная ... "

жи,нь

сильно

.

Що за мова? Тут же і .. думки",
цитати з Шевченка, тут же "по

КОЙНЬІй батько". Так видно ство
рюється для "совєтського народу"
нова, спільна
"совєтська
мова",
основа старшого брата, поперети
кувана українськими слівцями ...

Тільки при чому тут .. культур
ні зв'язки"? Кого такими "дума
ми" і такою "сильно МЬІслитель
ной жизнью"
можна заманити?
Або фотознимками доярок. Дівча
та гарні це правда. Зв'язки мо
жуть бути цікаві також прав
да! Але при чому тут культура?
Нераз можна подивляти зручність
і продуманість совєтської пропа
rанди. Чому ці газети такі бездар
ні .- це для мене загадка!
Відповідь: І для нас також.
Багато надій зв'язувати із новою
фірмою "т-ва культурних
зв'яз
ків" було б наівністю. А все ж
дивлячись на підписи
поважних
учених, літераторів, мистців,
що
ніби очолюють той комітет, можна
було чекати чогось кращого. По
при всю наказну січку, ми шука
ли якихсь цікавих вісток про лю
дей діячів культури, про те, над

чи~ вони працюють. Замість ре

клями для доярок, кукурудзяного

сиропу, майстрів багатирських у
рожаїв зерна і іншоі до зануди пе
ремелюваної полови, ми радо по
бачили б світлини осіб із відоми
ми пр·.звищами, світлини
театрів
із описом їхніх програмок, музич
них інститутів, огляди видавничо
го руху УССР
в
порівнянні
з
РСФСР, фота адже і на кольо
рові стати державне видавництво

-

образів визначніших мистців ...
Те, що досі надходило, встанов
лювало зв'язок (погоджуємось із
Вами) хіба ... з скриньками на від
падки.

•
Кажуть: удар об стіл і но
жиці обізвуться ... Так і батьки рі
зних

Галушок" і "Пампушків" ,

описан~х Миколою По'неділком,

обурюються власним
портретом.
Чому? Адже мало того, щО BOH~
самі засідають по різних оргаНІ
заціях, що бувають на рефератах,
імпрезах. Цього мало, коли вони
з власними дітьми не вміють да

ти собі ради, навіть що гірше

-

самі часто з ними розмовляють не

по українськи. Наслідки такі, що
наші діти танцюють

у народних

строях, але навіть на курсах ук
раїнознавства, в молодечих орга

нізаціях розмовляють між собою
по англіЙськи. Є люди, що ще
й висловлюють догану
батькам,
які говорять з дитиною
рідною
мовою, піде до шко:ли німе й дур
не ... Дарма, що як недавно і'н
формували
"Листи"
славні
вчені кажуть

що дитина повинна·

до 5-го року' життя знати бодай

дві мови. У нас діти знають одну
і то... не свою.
Пригадується, як то було
ко
лись з польською
мовою.
Тоді

вважалось

непристойною

річчю

навіть в уряді говорити :Не по ук
раїнськи. Невже щоб любити своє,
треба аж чужого батога?
Відповідь: Один із перших мо
дерних філософів вважав мислен
ня доказом
існування:
Думаю,
отже існую...
Для
нас треба б
трансформувати
це
інакше:
Страждаю, отже існую;
переслі
дують мене, отже існую ... Коли в
Польщі переслідували украі'нську
мову, ми говорили тільки по ук
раїнськи.
Тут нас не гноблять,
тут можемо вільно вживати рід
ної мови, тому її занедбуємо.
В
свободі топимось, пропадаємо, аж
неволя добуває з нас людську по
ставу спротиву і вірности собі са
мим.

Мода це податок від люксусу,
який треба платити двічі в рік.

Franl:oise SЩ:fап
фр. письменниця

ПЕРЕД сотим числом ".листm до ПРИЯТEJПВ"
Наступне, 99-100 число, за травень-червень, вийде в перших
днях червня. Маємо одне прохання до наших Читачів:

Привітайте те соте число ВИРЇВIШНIIJIМ усіх належностей за
журнал.

Це не приємно супроти тих Читачів, які своєчасно прислали
передплату, що му-симо в кожному числі повторяти такі при
гадки. Нам не приємно супроти них, що журнал спізняється.
Але за друк, папір, почту платимо готівкою, і не маємо ніяких
фондів, щоб кредитувати. Хто спізняється з переплатою, той
спричинює спізнеиий вихід журналу і може причинитися до йо
го руїни. Тож отримавши це число, провірте рахунки і негайно
вишліть залеглості. В травні мусітимемо писати окремі пригад
ки тим, що до того часу не вирівняють рахунку. Звільніть себе
і нас від тієї непотрібної роботи і тих зайвих коштів. Ще раз
прохаємо : - до травня!
НЕСПР:ОМОЖПОМУ БРАТОВІ
(ПродовжеlUlJl)

На фонд передплатн

"ЛИстів"

неспроможному братові прнслали

ВmaH. ПП.: 15.00 дол. НИ,
Фил. - 13.00 дол. - П. КУЛИИЯК,
Н-арк. По 5;00 дол. П. Бог

данський, Ірвтн; Б. Бойчук, Ктвл;
Д. Верба, Бркли; І. Крамаренко,
БрюtН; А. Олесіюк, Корп. Хр; М.
Стахів, Чкrо;
М. Чорнокосінсь
кий, Бфло; І. Яремко, Чкrо.
По 3.00 дол.: М. Завицький, Ір
ВІ'тн; В. Іващук, ЧКІ'О; М. Клепа
чівська, Врмит; С. Сеии.mии, Ед
митн; А. Скробко, Л. Аидж; Р.
Трешньовський, Брквил; П. Чуп
рун, Фнл; І. Яремеико, Дж. Сіті.
- ПО 2.00 дол.: М. Бориславсь
КИЙ, Чстр; І. Бульбенко, Бркли;
І. Вишииський, Ф. Віл; М. Воло
шин, Бйи; М. Гандзюк, Внлид; В .
Іваник,
Трвто;
Р. Крохмалюк,
Умови передплати

Дтрйт; М. Маренін, Влмитк; А.
Роік,
Едмнти;
А.
Слюсарчук,
Дтрйт; В. Шерей, Pero П. По
1.50 дол.: Д. Вирства, Рчстр; М.
Понеділок, НП. По 1.00 дол.:

-

К. БризгyD, Трито; П. Івані,в,
Трнто; В. Кивелюк, Фил;
І. т
щииський, НП; Е. Лятишевський,
Дтрйт; Ф. Мелешко, НИ; С. Не
бe.m, Клвлд; Ф. Піriдо, Михи; Т.
РУДе'нський,
Ст. Кет;
І. Скиба,
Трнто; О. Скоп, Каліф; П. Хреп
товський, Амтрдм;
М. Чайківсь
кий, Джам. Пл.
Щиро дикувмо в імені тих, ЩО

їм УФУИДОВ8ll0

переДПJJaТУ.

Ра.

зом уфувдовано цим СПИСКОМ 26
передплат. Потрібно було б при

ва:ймеmпe

50.

Тож

прохаєио

не

забувати цього фондУ.
Адреси для Австралії:

на рік ................ ....... 5.00 дол.
на півріччя ...... ........ 2.75 дол.

Dr. V. Бilynskуj. 43 Mathoura Rd.
Toorak SE. 2 Victoria, Austra1ia.
Mr. L Нrynewych, Lot 85 Springfield
окреме число ............. 0.50 дол.
Адреса "Листів до Приятелів" Ave, Бlасktown N. S. W. Australia.
Mr. Т. Pasiczynskyj, 60 Hughes St.,
- Lеttеrз to Friends,
Р. О. Бох 428 Newark 1, N. J .. USA МіІе End. South Australia.
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За редакцію: М,ШлеМRевич

За В--ВО:

д. Кузнк, Л. Ломиm, О. ОлесиипьюШ. Ом.. Тарвавський

Ціва

1.00

дол. (Подвійне число)

LEТTERS ТО FRIENDS
Р. о. Вох 428

Newark 1, N. J.

