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ЖИПЯ ПОКИНУТЕ духом 

є пісня, якої перші слова в різних варіянтах повторяємо всі: 
- І я був колись хлопчиком з кучерявим волоссям ... І є поетич
не зідхання,' що також у різних відмінах вихоплюється з кож
ної душі: - Розквітла ТРОЯНД0! Повне було моє серце, як ти 
пурпурове, і оце дивись. що з нього зробило тепер житrя! 

Поміж кучерявим хлопчиком чи кучерявою дівчинкою, по
між розквітлою трояндою і втомленим серцем: - вся різнома
нітність життя, його глибші й мілкіші смутки і радощі, злети і 
приниження, ясні і неусвідомлені поривання, любі спомини і 
примари, що лякають і засоромлюють. Все це поміж кучерявою 
голівкою дитини, повною трояндою і змученим серцем, а перед 
I:!Иl\!И спочинок із дороги: - смерть. Узор людського житrя ... 

Схопити, утвердити його і поглибити образом - поетичним, 
малярським, різьбаnськи:м, музичним - це вічна мрія мистец
тва. Знайти глузд його, розуміння - це вічне посягання філо
софічної мислі. По суті, це мрія про визволення людини. В об
разі і в мислі вона, неначе в чарівному дзеркалі, бачить свої 
власні переживання, як чужу долю, як щось об'єктивне, опано
ване берегами озмисленої краси і живої мислі. 

Нинішньої душі убогої убогість полягає на тому, що наше 
життя не знаходить відповідного для себе зображення і переоб
раження в духовій культурі: в літературі, мистецтві, і не знахо
дить просвітлення в світогляді, зродженому з наших днів і на
ших журб. Замість філософії житrя маємо старі політичні і со
ціяльні ідеології, дихаємо й задихаємось ними. годуємось і пере
їдаємось ними. Замість мистецького образу житrя маємо при
мари споминів, або втечу від тебе, жива українська людино, то в 
любу природу, то в далеку історію. то в "тихі закутки", іноді в 
свавільну гру непов'язаними мислю словами, кольорами, забаву 
поламаними формами, за котрими б'льше вигадок і штукар
ства, ніж глибокого і щирого переживання, передумови справж
нього мистецтва. 

Історичні події 20-го століття, війни, українська революція й 
боротьба за державу, большевицька і польська окупації - зму
сили українське суспільство звернути головну увагу на полі
тичну сторону життя. Політика в вужчому розумінні, скерована 
на зовнішні справи, відсунула на бік усі інші проблеми. Полі
тика стала єдиновладним самодержцем. Вона покорила і підда
."І.а собі життя і духа української людини: - її літературу, пое
З'Ю, мислення, політика вривалась і вривається в релігійну сфе-
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ру. А загально відома річ, що кожна влада згодом деморалізує, 
тотальна ж влада тимбільше. Вона сама яловіє, і вона спусто
шує залежне від себе життя. Це сталось у нас із тотальною вла-
дою політики. , . 

Серед світових бур і українських революційних подій укра
їнська людина мусіла набрати виразного характеру того, що 
окреслюємо поняттям "гомо політікус" . Це було природним 
явищем. Але при тотальній політичній, тільки і вузько політич
ній скерованості, суцільна людина, суцільний "гомо політікус" , 
розщепився. Обличчя людини де-далі губилось, політична лю
дина ставала тільки політичною істотою, вкінці політичним ав
томатом і знаряддям. Політичне в людині, відірване від свіжих 
джерел духа, не збагачуване ними, марніло, знижувалось до 
повторювання тих самих думок і тих самих обрядів, які стали 
єдиними слідами і доказами діяння апаратур. 

А тоді те людське, на що вказувала перша частина окрес
лення - оте "гомо" - заглушене політикою, ховалось із ву
Л!щь і майданів суспільного життя в тихі родинні кімнати, від
городжувалось, втечею протиставилось диктатурі політики, 
вкінці відривалось від духа й життя спільноти, ставало приват
ним, цілком, тотально приватним. У своїй замкнутості те при
ватне життя, не одуховлюване і не переображуване мистецтвом, 
і не просвітлюване живою мислю, порожніло, філістріло, засичу
валось і задрімувал0 в затовщеному добробуті. 

Так панівними стали дві тенденції: - бездушна політика і 
бездушна привата. Дух покинув наше зубожіле життя. Воно 
стає подібним до кладовища, де серед "приватних" гробів кра
суються монументи-пам'ятники "політичних" живих покійни
ків ... 

А колись було ж те життя як кучерява молодість! Колись 
розцвіталось воно не тільки надіями й поривами, але йосягами 
і здійсненнями. Кожне з нас пам'ятає свої "юні дні, дні весни", 
але й кожна частина суспільства, кожна партія, організація пе
реживала дні свого молоцечого "наступу і напору". І нецавно 
ціла нація пишалась своєю духовою творчістю. А нині? "Де по
ділися ви, голосніі слова, що без вас моя пісня німа ?" ... І недав
но нація переживала великі дні революції, державности. Навіть 
наша еміГрац~я зазнала моменту національного піІІнесення, ко
ли - з"'Тавалось - політично упоряцкувавшись 1948 року, вона 
скеоує неі сили на виконання своїх завдань супроти батьків
шини. Повні наші серця були, як пурпурова троянда. І оце що 
нині зробило з них життя! 

Не для нарікань і не для жалю пригадуємо тобі, українська 
лю~ино, пісню про хлопчика з кучерявим волоссям. Не для по
глиблення смутку пригадуємо дні твоєї розквітлої весни: особи
стої й національної. Навпаки, віримо, що усвідомлюючи стан і 
його причини, схоплюючи його ясною мислю, і не втікаю чи від 
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ПАМ'Я'Л СИМОНА ПЕТJIIOРИ 

Як це сталося, що тоді ще мало відома особа, молодий жур
наліст, людина ніжна і скромна, яка не любила навіть словес
них боїв і не була особливим їх майстром, - як це сталось, що 
саме вона стала вождем нації в її боротьбі за державність? Вона, 
а не тоді вже заслужений і славний не тільки в Україні, але й у 
широкому світі, вчений Михайло Грушевський, а не блискучий 
і широко відомий письменник, Володимир Винниченко? 

Питання, що саме собою насувається поколінню, яке тільки 
з блідих оповідань і писаних споминів старається пізнати вели
кі роки сучасної української історії 1917-1920. Для ти,с, що ма
ли щастя в ті роки жити в золотоверхій столиці відродженої 
України, відповідь на це питання легка і ясна. 

Висока весна 1917 року. Симон Петлюра, як і Київ, і як уся 
революційна Україна, стоять у тіні Голови Української Цен
тральної Ради: Михайла Грушевського, і в тіні Голови її уряду, 
Генерального Секретаріяту: Володимира Винниченка. Всі бачи
ли Симона Петлюру тільки поруч них, тільки побіч JlИХ, у їх
ньому товаристві, коли Володимирською вулицею від сторони 
Софійського Собору сходили військові частини, рівними крока
ми вистукуючи ритм пісень, що веселою луною неслиСЬ над Їх
німи ряцами. Військо зупинялось перед будинком ЦеJlтральної 
Рали, щоб привітати українську владу, що формувалась у бурх
ливі дні незабутньої весни. йому на зустріч виходив Михайло 
Грушевський. "Слава Батькові" - гомоніло з тисячі грудей. 
Виходили генеральні секретарі: "Слава українському урядові". 
А серед вулиці, між рядами вояків на зупиненому возі-площад
ці З'ЯЕлялась ота ніжна людина, та, що не блистіла як парля
ментарний промовець. Це Симон Петлюра говорив до озброєно
го народу. Та тоді це не була промова, це був вогонь в одежі сло
ва. Ми, що слухали, відчували якусь стихійну силу, але ще не 
розуміли ії. Пізніше ми пізнали: - це тоді в душі СІімона Пе
тлюри нараджувався Головний Отаман, вожд нації в її боротьбі 
за державну свободу. 

Трагічна зима 1917-1918 років. Мороз скував СТОЛJ{ЦЮ, а во
рог. підступивши до її передмість, немилосердно обстрілював, 
pBan білий серпанок снігу, яким вона заслонилася від ударів, 
що калічили її красу. Вулиці порожні. а курява з раJl, повиби
RaHIlX у будинках і роздираних вітром, сліпить очі. Лиш іноді 
.'ЮДlІна крадькома проскакує від брами до брами, і залякана 

НI.ого. МІІ робимо перший крок до визволення душі від смутку
'Н·МОІШ. щО густою мрякою залягає душу людей, які ще дума
ЮТІ., І k ж спроба просвітлити мислю наше сучасне життя, нашу 
д:I\ГІІіГТI., 11<' спроба ввести духа, що покинув наше ЖИТТЯ, на
:11: ~ ;to IIІ.ого, cnpot'ia примирити духа з життям. 
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розривами rpaHaT собака, тулячись до стін, шукає схоронища. 
В каменичних брамах мовчазні люди: ніхто не знає, кому віри
ти, хто приятель, а хто чекає тільки приходу ворога... Аж оце 
серед тієї тривожної ТИJJiИни, перериваної вибухами стрілен, 
здалека якісь голоси. Щораз ближче, щораз виразніше. Вже 
можна розпізнати CJl'OBa: - українська пісня - незрадний то
вариш нашої долі й недолі. Вже чути твердий вояцький крок. 
Зразу несміливо виходять із прикриття люди. Хто це? Софій
ською вулицею від Хрещатика вгору відводиться Гайдамацький 
курінь, що розчищує ворожі гнізда внутрі столиці. На чолі лю
дина в сірій шинелі, рушниця через плече: - Симон Петлюра ... 
Це великий момент, коли слово кидане колись із площадки в 
вояцьку масу, сталося тілом і вселилось у ньому. І тоді побачив 
Київ вождя, а в серцях тих, що виділи той похід, У цю хвилину 
народились перші петлюрівці ... 

35 років тому сім куль ворожого наємника пробило серце 
Симона Петлюри. 3 того часу, продовж 35-ти років, платні і охо
чекомонні помічники московського імперіялізм у намагаються 
знеславити ім'я Симона Петлюри. Але всупереч усім тим спро
бам із кожним роком постать Головного Отамана стає дорожчим 
для українського народу символом і прапором дальшої його бо
ротьби за ідеї, яким вірно і самовіддано служив Симон Петлюра 
до своєї трагічної смерти. 

• • • 
В травневу річницю думки українців повертаються до міста, 

де стрілами большевицького наємника вбито Голову Директорії 
і Головного Отамана Військ Української Народньої Республіки. 
Пам'ятаймо, що від кількох років діє в Парижі під головуван
ням інж. Плевако КОМІТЕТ БУДОВИ ЦЕРКВИ св. СИМОНА, 
дЛЯ вшанування пам'яті Симона Петлюри. І пам'ятаймо, що це 
справа не тільки названого Комітету, але всього українського 
сvсп~льства, зокрема Державного Центру УНР, Українськоі 
Православної Церкви і українських мистців, - що це наш спі
льний національний обов'язок докласти всіх зусиль, щоб цер
ква була достойним монументом у мистецькій столиці світу. 

2-го травня помер у Німеччині 

Проф. Д-р І В А Н МІР Ч у К 

Перелік його титулів - перелік наукових і навчальних, україн
ських і не українських (німецьких, італійських. фраицузьких) уста
нов. яких членом був ПокійНИЇІ, список його наукових праць дають 
образ трудящого життя і заслуг учеиого. Але найглибше в пам'яті 
українського суспільства залишиться його праця як професора і дов
голітнього ректора Українського Вільиого Університету, і його до
стойно виконувана місія амбасадора украінськоі культури в Німеччині. 

Вклонімся пам'яті заслуженого Професора-Громадяннна. 
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УКРАіНСЬКА РЕВОJПOЦІЯ В ДОКУМЕНТАХ 

ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ЗДА 

у своїй монументальній праці про Вудро Вилсона професор 
Бейкер одним реченням дуже яскраво змальовує обмежене знан
ня Президента ЗДА про "великого і відданого союзника Аме
рики" - Росію. Бейкер каже: "Дошкульно змагаючись із проб
лемами, які створила большевицька Росія, Вилсон звірився Ма
сарикові: - Л ніколи не почував і не почуваю довір'я до моєі 
особистої оцінки складної ситуації в Росіі, і тому заспокоює ме
не, що Ви схвалюєте те, що я зробив".1} А в листі до свого най
ближчого співробітника і дорадника, полк. Гауза, Вилсон пи
сав: - "Л прію кривавим потом, роздумуючи над ТИМ, щО бу
ло б правильно й можливо зробити в відношенні до Росіі. Од
нак воно (це питання) розпадається на шматки від мого доти
ку неначе живе срібло".~) 

Документи Державного Департаменту, що я Їх досить ува
жно прослідив, опрацьовуючи цю тему, драматично підтвер
джують всю правдивість щирого освідчення президента Вилсо
на. Більше того, вони вказують на те, що не лише Вилсон, але 
й його найближчі співробітники дуже мало визнавалися в істо
ріі і політичних відносинах на Сході Европи, зокрема на терені 
колишньої царської імперії. В свой ому щоденнику на сторінці з 
2-го січня 1918 року, полк Гауз записав м. і. таке: "Бог лише 
знає, хто є правий, але я при найменше почуваю, що я є по без
печній стороні, коли дораджую, щоб дослівно нічого більше не 
зробити як тільки висловити наші співчуття для змагань Росіі 
об'єднатися в сильну демократію, та запропонувати їй нашу фі
нансову, промислову й моральну підтримку, так як це тільки 
буде можливо".') Великим парадоксом було лиш те, що в парі 
з цим незнанням існувала серед них якась прямо фанатична ві
ра в "могутнього союзника" - Росію і в "демократичні сили 
великого російського народу". 

І не дивлячись на те, що після велетенських революційних 
подій унутрі того ймовірно "могутнього союзника", подій, що 
яскраво виявили всю немічність і розклад отих імовірно "демо
кратичних сил", з яких у короткому часі залишились тільки 
"рожки та ножки", Вилсон і його оточення не покидали своїх 
мрій ... 

Цікаво відмітити, що поруч цих мрій так би мовити офіцій
ного ВашиНІ"ТОНУ існували ще пляни і мрії різної масти "при
ватних" або напів-приватних кіл, груп та установ, що вказувало 
на неприховану боротьбу різних людей і різних поглядів. 

Так напр. уже з початком 1917 року крім дипломатичного 
корпусу американської амбасади в Петрограді та консулярних 
представництв в Москві, Одесі та інших містах на теренах кол. 
Росіі оперував ще цілий ряд напів-дипломатичних, харитатив
них і "приватних" місій, які дуже часто виходили далеко поза 
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рамки свого покликання: напр. Комісія для Збирання Першо
джерельної Інформації на чолі з Рутом, Комітет Публічної Ін
формац1ї на чолі 3 Крілеи і Сиссоном, Місія Червоного Хреста 
з Томпсоном і Робін сом на чолі, Місія УМСА на чолі з ДеЙвісом. 
Кожна з цих місій на'"Свою руку, по свойому, інформувала своїх 
"власть імущих" у ВашинГтоні, та висловлювала різнородні ре
комендації для американської політики на Сході Европи. 

Відсутність власного грутовного знання про "Росію", від
сутність власної позитивної політики по відношенні до історич
них подій, що з великою швидкістю розгортались на землях 
кол. російської імперії, преокупація вимогами нав'язаної і непо
пулярної серед широких мас населення війни, непорушна віра 
в "демократичні сили великого російського народу", дбайливо 
впоювана зо всіх сторін російськими колами та різними вели
кодушними слов'янофілами типу Масарика, як також брак ко
ординації і іноді почуття відповідальности. з боку згадуваних 
вгорі місій та їх спонзорів - все те було причиною того, що Дер
жавний Департамент майже увесь час залишався так би мовити 
у хвості тогочасної міжнародної драми, що відбувалась на Сході 
Европи і якої катастрофічні наслідки в світовому масштабі від
чуваються по сьогоднішній день. 

Таке об'єктивне на нашу думку заключення в ніякій мірі не 
зменшує великої наукової цінности доступних нам документів, 
оприлюднених в серії "Дипломатичних Паперів Зовнішніх Зно
син ЗДА", якими ми послуговуємось У цій нашій спробі першо
джерельної документації досі майже ще недослідженого питан
ня про те, який відгомін залишила українська національна ре
волюція в державних ДОІ<ументах американського уряду.4) 

Для українського дослідника цікаві вони також тим, що ба
гато цих документів, а зокрема каблограм. меморандумів та зві
тів від дипломатичних представників і місій з різних місць Схо
ду Европи вказує на те, що більшість цих інформацій доволі 
правдиво насвітлювала дійсний стан, що заіснував і розвивався 
на землях кол. російської імперії, а зокрема в Україні. 

Крім того документи ці кидають багато світла на погляди 
інших двох союзш;:ків ЗДА - Франції й Англії - в українсь
кому питанні, та вказують, що Лондон і Париж вели, принай
менше деякий час, свою відрубну від ЗДА політику на Сході 
Европи. Також багато цікавого довідуємось з них про закуліси 
політики наших сусідів, ЗОI<рема "білої" Росії і "моцарствової" 
Польщі, в українському питанні. 

Спробуємо тепер подати деякі більш маркантні документи, 
що відносяться до нашої теми. В часі між визнанням Америкою 
Тимчасового Уряду в Росії (20-го березня 1917 р.) до Жовтневої 
большевицької революції того ж року, ми не знаходимо в дип
ломатичних документах ніякої згадки про Україну. 

Перші зустрічі з Україною чи пак українським питанням на
дибуємо в цих документах після большевицької революції. Є це 
переважно інформації з місць від американського амбасадора 
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Франц іса в Петрограді та консула Соммерса в Москві. В них мо
ва про події на східньому фронті, зокрема про занепад цього 
фронту, та згадки про те, що українські частини виступають із 
російської армії і творять свою відрубну українську армію, яка 
підпорядковується Українській Раді в Києві. 

В каблеграмі за датою 6-го грудня 1917 року Соммерс доно
сить державному секретареві ЛансіНr'ові, що в розмові з ген. 
Брусіловим (командантом 1916 року російських армій в Гали
чині, а пізніше - червень-липень 1917 - головнокомандуючим 
усіх російських армій) останній просить докласти в Вашинr'ТО
ні, що ген. Алексєєв і ген. Каледін ведуть переговори з тими ук
раїнськими військами з ціллю створити спільний протибольше
ВІІЦЬКИЙ фронт на південно-західньому відтинку, та що він (Бру
сілов) надіється, що ці переговори закінчаться успіхом. Разом 
із цим Соммерс доносить Лансінr'ові, що він післав п. Пуле до 
Ростова з дорученням інформувати Державний Департамент 
про все, що там діється. Соммерс також просить ЛансіНr'а "дуже 
уважно поставитись до донесень Пуле, тому що головно Дон і 
Україна є таки рішальними факторами у встановленні миру в 
Росії". 

Документи виявляють, що большевицький переворот в Росії 
був для офіційного Вашинr'ТОНУ великою несподіванкою. Ніхто 
тут не очікував такого крутого повороту подій і тому ніхто не 
знав, що робити ... Почалися консультації. Листом з 11-го груд
ня 1917 року Лансінr' звернувся до амбасадорів ЗДА в Англії 
(Пейджа) і Франції (Шарпа) розвідати про становище цих 
двох союзників "в російській ситуації, що заіснувала" . 

У відповіді на це Пейдж пересилає ЛансіНr'ові сконденсова
ний переклад резолюцій, що були прийняті на нараді Верхов
ної Воєнної Ради дня 23-го грудня 1917 р. Резолюції, між ін
шим, висловлюють погляд військових представників про те, чи 
"Південна Росія і Румунія є здібні ефективно протиставити ся 
fо.льшевицьким силам, що є втримувані і керовані німцями". А 
Їх погляд такий: "Обов'язком альянтів є забезпечити існування 
румунської армії і Румунії, яка не заключила союзу з ворогом, 
а для цього треба негайно вступити в зносини з Україною і 
Козаками (Доном), які будуть постачати альянтів потрібними 
р-зсурсами". Військові представники також вважають, що "аль
янти повинні всіми силами підтримати всі національні групи, 
які є рішені продовжувати боротьбу" проти большевиків, якими 
J\СРУЮТЬ німці, але вони здають собі справу, що " ... цеЙ резис
танс не може втримуватись безконечно, якщо не можна буде 
JI('тановити безпосереднього зв'язку між альянтами і їх (при
родними) приятелями в Росії". 

ІІІШИЙ документ вказує на те, що м. і. Україна була предме
Те,М ОІ<ремої конференції між лордом Робертом Сесилем, лордом 
М "1 ""ром і французькими представниками в Парижі, 26 грудня 
IClli рону. Доносячи про неї ЛансіНr'ові, Шарп каже, що на цій 
І.' tIIеIЧ'Р('lщіі узгіднено віддати Франції загальний нагляд над 
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політичнии подіями в Румунії й Україні, а Англії - на Кавказі 
і в Персії. В цьому документі говориться м. і., що обі сторони 
вповні здають собі справу, що рух на Україні проти Петрограду 
" ... спрнчиненИЙ радше різницею поглядів на засадничі внутрі
шні питання (перебудови російської держави), ніж бажанням 
(чи небажанням) прt)Довжувати війну проти Німеччини. Укра
іна може наполягати на тому, щоб вона могла робити власні 
умови миру, коли можливо незалежно від Петрограду. Україн
ські провідники напевно будуть противитись застосуванню зе
мельної реформи, яку пропагує Петроград, але не очікується, 
щоб вони були згідні нести тяжкі жертви як наслідок продов
ження мілітарного спротиву Німеччині й Австрії, хіба що до 
цього змусять їх німці якимись незвичайно важкими умовами 
миру". 

Вкінці цього донесення Шарп ре командує Лансінгові таке: 
"Беручи під увагу нашу можливу акцію в майбутньому (на 
цьому терені), вважаю побажаним вибрати вже тепер американ
ських представників, розважливих у політичних і фінансових 
справах, та післати ЇХ до Ясс, Києва, Одеси і Тифлісу, з тим що 
про іх офіційне становище зараз нічого не оприлюднювати, але 
зате вже зараз наділити ЇХ правом робити на місці офіційні й обо
в'язуючі рішення, коли дістануть на це інструкції з Вашингто
ну". 

Про те, що Франція вже в той час (грудень 1917 р.) в якійсь 
мірі фактично намагалася проявити свої впливи на території, 
згодом формально відступленій для її впливів, бачимо з доне
сення амбасадора Франціса. В каблеграмі до Лансінга з 17 -го 
грудня 1917 р. Франціс каже, що "Троцький навідав учора 
французького амбасадора (в Петрограді) і запротестував проти 
присутности французьких старшин в українській армії. Амба
садор Франції - продовжує Франціс - відповів на це, що "при
сутність згадуваних старшин пояснюється проханням, що його 
часто висловлюють різні російські уряди наглядати над фор
муванням національної української армії" та що "в разі зброй
ного конфлікту поміж Радою і Совєтами вони (французькі 
старшини) будуть стояти осторонь". 

Цікаво тут відмітити, що й ряд інших документів вказує на 
існування тайного договору між Парижем і Лондоном про поділ 
сфери впливів в европейській частині кол. російської імперії, та 
що цей договір існував ще перед заключен ням Берестейського 
миру. Згідно з цим договором головну ролю в українському пи
танню віддавалось Франції, яка мала невтралізувати австро-ні
мецькі впливи в Україні та не допустити до заключення сепа
ратного миру між Україною і центральними державами. 

Підтвердження цього знаходимо також у дуже цікавому до
вірочному меморандумі в справі політики альянтів в Росії, який 
отримав 29 грудня 1917 р. амбасадор Пейдж від міністерства 
зовнішніх справ Англії для передання американському урядові. 
Цей меморандум був виготовлений англійським міністерством 
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зовнішніх справ та схвалений Клемансо і Пішоном. В докумен
ті м. і. говориться, що " ... ми повинні негайно нав'язати (в Петро
граді) зносини з большевиками, через неофіційних аrентів, ко
жна країна так як вважає це для себе за найкраще". Альянти 
повинні також заявити большевикам, що " ... ми не бажаємо 
встрявати у внутрішню політику Росії, як також і те, що всяка 
ідея немов би ми підтримуємо контрреволюцію є найбільшою 
помилкою. Така політика могла б бути атрактивною для авто
кратичних урядів і Австрії, але не для західніх демократів або 
Америки". Але зараз же після цього читаємо таке: "Одначе ми 
вважаємо потрібним вдержувати - наскільки ми це можемо
зв'язок із Україною, Козаками, Фінляндією, Сибіром, Кавказом 
і т. д., тому що ці різні напів-автономні провінції представляють 
собою дуже велику пропорцію сили Росії. Зокрема ми вважає
мо необхідним заприязнити собі Украіну, тому що від України 
залежить прохарчування румунів, з якими нас в'яже зобов'я
зання чести". А далі "Саме головніше, большевики повинні за
побігти, якщо можуть, щоб пшеничні райони Росії, такі як Ук
раїна, не підпали під контролю центральних держав. Це ще од
на причина, чому ми дуже зацікавлені спирати і скріпити Укра
їну і чому ми закликаємо большевиків, щоб вони - цілком не 
намагаючись підкорнти собі українців - негайно вступили з 
ними в тісну співпрацю в південній Росії". 

Наприкінці цього меморандума, який було послано і коро
леві і членам воєнного кабінету Англії, звертається увагу, що 
"перша річ це гроші, щоб реорганізувати Україну, заплатити 
Козакам і кавказьким військам. Потрібні суми не є, так як спра
ва йде, дуже великі, зате обмін (валюти) представляє собою по
важні труднощі. Якби Франція могла піднятися фінансувати 
Україну, ми могли б знайти гроші для інших. Звичайно ми вра
ховуємо, щО ЗДА будуть помагати. Крім фінансів важливим є 
також мати своїх аrентів і старшин, які дораджували б і допо
могали б провінціональним урядам та їх арміям. Дуже важли
вим є, щоб це все робилося якнайтихіше, щоб по можливості 
уникнути підозріння, що ми підготовляємо війну проти боль
шевиків" . А далі: "Рекомандуємо, щоб і в цій справі Україною 
зайнялася Франція, а ми займемось іншими півдеиио-східніми 
провінціями" . 

Коли розпочалися мирові переговори в Бересті Литовському 
активність альянтських представників в Росії дуже пожвави
лась. Так напр. 9-го січня 1918 р. Франціс звітував Лансінrові 
про те, що він відвідав французького амбасадора (в Петрогра
ді). який заявив йому, що Франція хоче визнати Україну, та що 
noro уряд "звернувся до урядів Англії та Італії, дораджуючи 
OJtночасне спільне визнання" (України трьома союзниками). Ці
ІШJI(' те, що Франція додає від себе на кінці цього донесення: 
,ЛО'lІІlІаю думати, що сепаратний мир не правдоподібний, а рад-
11І1' ІІІ' можливий, і я схильний рекомандувати одночасне виз-
1111111"1 Фінляндії, України, Сибіру і можливо провінції Донських 
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Козаків, та Совєтів як уряд де факто Петрограду, Москви і око
лиць. 

Подібну опінію ВИСJl{>ВИВ також шарж-д'афер ЗДА в Данії, 
Грант Шміт, в своїй тeзf'еrpамі до Державного Департаменту з 
14-го січня 1918 року. Він звертає увагу на те, що не вдержую
чи безпосередніх зв'язків з большевиками в Росії, з Фінляндією 
і Україною "та іншими сепаратистичними рухами", альянти тим 
самим залишають там вільну руку австро-німецьким чинникам, 
які проводять свою політику без перешкод. Тому він радить 
урядові ЗДА вступити в безпосередні зносини з цими урядами. 

Документи, які ми проглянули, зокрема меморандуми акре
дитованих у Вашингтоні амбасадорів Франції та Англії до Дер
жавного Департаменту вказують, що ще до кінця січня 1918 р. 
оба ці альянти робили навіть певний натиск на уряд ЗДА в на
прямі визнання У країни і нав'язання з нею безпосередніх де
факто зносин. Одначе не зважаючи на такий натиск, становище 
Державного Департаменту залишилось таке саме: "наш уряд 
уважно досліджує це питання, але під цю пору ще не вирішив 
справи визнання сепаратних урядів в Росіі" - відповідав Лан
сінг цим амбасадорам. 

Треба відмітити, що таке становище займав тоді американ
ський уряд не лише по відношенні до українського питання, але 
й до національних стремлінь балтійських народів, Грузії, Азер
бейджану та інших народів кол. російської імперії. Винятком 
була тільки Вірменія, самостійність якої ЗДА тоді вже визнали. 
Це визнання означало на нашу думку ніщо інше, як лише ви
гідний політичний маневр, спрямований проти одного з членів 
центральних держав - Туреччини. Так само як і застосування 
принципу самовизначення по відношенні до поляків, чехів і т. 
д. було радше лиш зброєю проти другого члена цієї ж ворожої 
коаліції - проти Австро-Угорщини. Вважаю, що така твереза 
оцінка для нас дуже важлива і потрібна. Вона допоможе нам 
зрозуміти, що не маємо тут до діла з якоюсь українофобською 
політикою Америки, як це декому може здаватись, бо такої по
літики ніколи не було, а маємо до діла зі старою як світ, доміну
ючою в політичній грі аксіомою, що ворог мого ворога це мій 
приятель, тоді коли ворог мого приятеля є одночасно моїм воро
гом ... 

Між традиційною свободолюбною політикою Америки і ук
раїнськими стремліннями до волі не могло бути ідеологічних су
перечнuс:rеЙ. Однак "ре? .1Іьна політика" проказувала щось інше. 
ЗДАмерики. які були в війні з Німеччиною, залежало на 
тому, щоб мати сильного російського партнера, на якого так ба
гато розраховувалось і розкладу якого ніхто не бачив або не хо
тів бачити. ми ж, не маючи розуміння в західвїх альянтів і ма
ючи проти себе ворога - Росію, мусіли зближуватись - така 
була наша "реальна політика" - з ворогом нашого ворога, себ
то Німеччиною, яка тим самим ставала ніби нашим приятелем. 
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ДУХ СУМЮВУ І БЕЗНАдІї 

Творчість Томаса Стlрнса Еліота, найвизна",нішого англо
мовного поета модернізму й єдиного американця нагородженого 
Ноблевою премією за поезію (1948), припадає на час між дво
ма світовими війнами, коли в політичному і суспільному житrі 
людства заіснували основні зміни. Небезпека безпереривних 
зрушень і револьт до глибин захитували загальне людське ста
новище, постійні економічні кризи вичерпували людину і вона 
втрачала всі ілюзії і втрачала віру в стійкість політичних основ. 
Спокій і безпека безповоротно минулись і світ опинився в яко
мусь незбагненному заплутанні і духовому убожестві. 

Ці зміни відбились теж у літературі, головно в поезії. Поезія 
переходила від однієї скрайности до другої: від євангелизму до 
безнадії, від самобичувальної емоції до садистичної сатири, від 
брутальної реальности до віддаленоі метафізики, від занедбано
го романтизму до вишуканих надуманих нісенітниць. Для цьо
го переходу дуже характеристична поетична карієра Еліота. Він 
почав від мішанини іронії і страждання, став головним пред
ставником літератури відчаю, аж вкінці увійшов у релігію. Це 
був час, коли поети звертались до експериментів, як до логіч
них зразків, і вірили, що знайдуть способи висловити, якщо не 
вияснити, увесь світовий розгардіяш. Іхні твори загадкові і ча
сто незрозумілі. Поети відкрили силу сугестії і, ставлячи наго
лос на винахідливість, пхнули її поза межі зрозуміння. Вони 
зображували те, що може бути висловлене, але не може бути пе
редане. 

Еліот належить до тих поетів, які намагались затримати в 
поезії елементи таємничости й уявности. Він писав у 1933 році, 

Отут і причина на жаль наших розбіжних шляхів із ЗДА, які 
остаточно розійшлися в Бересті Литовському. 

К. Варварів 

1) Ray Stannard Baker. Woodrow Wilson; Life and Letters ... Gar
den City, N. У., Page & Со., 1927-39. (8 томів). Том 8-ий, ст. 323. 

2) Charles Seymor, ТЬе Intimate Papers оЕ Соlопеl House, 
Houghton MiНlin Со., N. У., 1928. Том 3-ій, ст. 386. 

:І) ibid., Том 3-ій, ст. 389. 
'1) United States, Department оЕ State, Foreign Relations оЕ the 

llnited States: Diplomatic Papers. 1918, Russia (3 томи); 1919, 
RlIssia; ТЬе Lansing Papers, 1914-1920 (2 томи); Paris Реасе Соп
rcrcnce, 1919. (13 томів). 

Всі ці збірки документів видані Державною Друкарнею у Ва
ІІІ 11 11 rTOHi, в роках 1931-1947, 
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що він старається "писати поезії, які мають бути по суті поезі
ями без поетичности в них, поезії оголені до костей або такі 
прозоро чисті, що в них МИ не бачимо поезії, але бачимо те, що 
ми думали бачити при ~мочі поезії: поезію таку очищену, що 
- читаючи її - заглиблюємось у те, на що поезія вказує, а не 
в саму поезію. Я ба)ltаю піти поза і понад поезію, як Бетговен у 
своіх останніх творах намагався піти понад музику". 

Томас Стірнс Еліот народився в місті Сент Люїс, у стейті Мі
зурі в ЗДА, 26. вересня 1888 року, у визначній родині, з якої 
вийшов теж президент Гарвардського університету, Чарльс 
Еліот. У тому ж Гарвардському університеті почав він в 1906 
році свої студії і в чотирьох роках їх покінчив. Один рік продов
жував поет студії в Сорбоні, в Парижі, щоб знову повернутись 
до Гарвардського університету для габілітації на доктора філо
софії і доцента філологічного факультету. Після двох років пра
ці в університеті поет переїхав до Англії, там одружився (1915 
р.) і вже залишився там на постійно, прийнявши в 1927 році 
британське громадянство. 

Від 1917 року Еліот почав працювати в редакції журналу 
"Егоїст", а в 1923 році став редагувати літературний кварталь
ник "Крітеріон". Згодом перейшов на працю до славного лон
донського видавництва "Фейбер енд Феибер", в якому є парт
нером. 

Перший томик поезій Еліота появився в 1917 році під наз
вою "Пруфрок і інші спостереження". За ним ішли "Поеми" 
(1919), а далі ,Дустинний край" (1922), що здобув поетові на
городу в сумі двох тисяч долярів і світову славу (зразу був пе
рекладений на різні мови). Кілька років жив Еліот у ЗДА вже 
лише гостем, очолюючи катедру літератури спершу в Гарвард
ському, а далі у Прінстонському університетах. його лекції у 
Гарвардському університеті зібрані і видані окремою книгою 
під назвою "Ужиточність поезії" (1933), а лекції виголошені у 
Вірджінії появились друком в 1934 році ("Після чужих богів"). 
Чотири книги критичних есеїв Еліота видані окремим видан
ням під назвою "Вибрані есеї" (1917-1932). 

Еліот теж автор кількох театральних п'єс. "Скала" (1934) 
- це радше драматична поема, а далі трагедія написана на кля
сичних зразках із хорами, як у старогрецьких драмах, - "Вбив
ство в катедрі" (1935). Ії темою є середньовічна релігійна бо
ротьба, у висліді якої падає жертвою вірний Римові кентенбе
рійський єпископ. Велику популярність на сценах театрів в Ан
глії здобула Еліотова п'єса "Злука родини" (1939). Комедія 
.. Вечірка з коктейлем" (1949) з товариського життя лондонсь
кої еліти здобула авторові великий успіх на великих сценах сві
ту. Остання п'єса з великою дозою рафінованої сатири "Довіре
ний секретар" стала сенсацією театрального сезону в Нью-йор
ку в 1954 році. 

Але головна ділянка Еліотової творчости, яка принесла йо
му славу і викликала велику дискусію, це поезія. За поезію він 
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дістав найвище літературне відзначення Нобелівську наго-
роду. 

Поезію сприймають різні люди і різно її оцінюють. Для од
них - це мистецтво, для других розвага, для інших вислів по
чувань, для ще інших - це зразок метричних форм і технічних 
засобів, або посилена спостережливість, чи теж щось таке дале
ке від спостерігання, що вимагає надзвичайного багатства уяви. 
Та поезія - це перш за все вияв глибокого хвилювання і відо
браження пристрастей в означеній формі. І поезія - це не ли
ше вияв, експресія, але теж і сполучення, передача краси. По
етичний порив існує не лише в поетів, він захований теж у тих, 
які читають поезію, бо присутність цього пориву У людині спо
нукує її читати поезію. В кожному читанні відроджується пое
зія і читач стає її співтворцем. Визначний англійський поет 
Вордсворт так схарактеризував особу поета у вступі до своїх 
"Ліричних баляд": 

"Поет - це людина, яка говорить до людей, людина - прав
да - наділена більшою життєвою чутливістю, більшим захоп
ленням і більшою ніжністю, людина, яка знає краще людську 
вдачу і має ширшу душу, ніж інші люди, людина, яка глибоко 
переживає свої пристрасті й поривання і яка більше, ніж інші 
люди, насолоджується життєвим духом, що існує в ній, люди
на, яка захоплено роздумує про окремі поривання і пристрасті, 
очевидні у природі світу і - звичайно - спонукана творити Їх 
там, де Їх не знаходить". Це визначення поезії англійським ро
мантиком, як спонтанного випливу сильних почувань, емоцій
ности, відтвореної у творчому спокою. що характеризувало іди
лічність тогочасної англійської поезії, не задовольняло амери
канських модерністів, головно Еліота. Еліот так опрокинув дум
ку Вордсворта: 

,.Ми мусимо вірити, що емоція, відтворена у спокою, це -
неточна формула. Для поезії нема ані емоції, ані відтворюваних 
споминів, ані спокою. Поезія - це зосередження і те щось но
ве, що йде від цього зосередження, часто зовсім неусвідомлене". 

1913 рік - це початок американського ренесансу. До того 
часу американська музика була німецькою, американське ма
лярство - французьким, американська скульптура - грецько
римською, американська поезія - англійською. Щойно в тому 
часі Америка здобула свій смак і свою техніку та й виявила се
бе. Від романтичного реалізму Фроста, Сендберга, Мілей, Робін
зона, почерез містицизм Вайлі і символізм Ловела - американ
ська поезія перейшла у модернізм, який характеризується 
складністю проблем, усвідомленням становища людини у світі, 
СуГестією. Поети звернулись до експериментів. Ірляндський пи
сьменник Джеймс Джойс, що показував складність людських 
пристрастей і підсвідомі процеси думання, мав великий вплив 
на поетів модернізму. Модернізм знаходив себе теж у символіз
мі. До поезії увійшла інтелектуальність, яка видалась читачеві 
заплутаною і незрозумілою. Твори модерних поетів повні осо-
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би стих ілюзій і гри вільної асоціяції. Намагаючись синтезувати 
зовнішнє безладдя і внутрішній конфлікт серіями дивачних сим
волів і сугестій - тих об'єктивних кореляторів (за ~исловом E~i
ота), поети намагались зондувати стани почувань І нюанси ПІЗ

нання поза загальним ~BiДOM і доступним знанням. 
Характеристична'з цього погляду "Любовна пісня Дж. Аль

фреда Пруфрока" - поема, що появилась у першому томику 
Ел:ота в 1917 році. Поему написав Еліот ще студентом і вона 
зразу стала сенсацією дня. Сполучення краси і навмисної ба
нальности, естетичне зворушення, досягнене застосуванням під
неслого пасажу після простих прозаїчних тверджень, сполука 
напруженого піднесення і тривіЯJIЬНОСТИ були нові в англійсь
кій поезії. Не були вони нові для читачів французької поезії. 
ЕЛlОТ почув су!еруючий наголос цієї нової творчости ще в 1908 
році, коли читав працю Артура Саймонса "Символічний на
прям у літературі" і прослідив техніку, якою користувалися 
Рембо, Корбіє і Ляфор!. Ляфор! мав особливо великий вплив 
на Еліота, головно у початковій фазі його творчости. Еліот був 
зачарований винахідливістю, невідомою в англійській поезії; 
особливо подобались йому несподівані словні викрутаси і вигад
ливість, яка сполучувала малозрозумілі вишукані слова з про
стою фразою. Це була поезія, в якій важливими були дисонан
си, і ця поезія відповідала темам, які порушував Еліот. 

Вже сама назва поеми "Любовна пісня Дж. Альфреда Пруф
рока" приготовляє читача на розбіжності. Це драматичний мо
нолог людини середнього віку, що усвідомила марноту свойого 
життя. Пруфрок - це одночасно молода і стара людина, диле
тант, якого стримують від дії сумніви, надто перебірчивий і ду
же витончений, з одної сторони суворо-моральний пуритан, а з 
другої - обмежений і самовдоволений педант. Він - відвіду
вач мистецьких ательє, де "жінки розмовляють про Мікель-Ан
джеля", - може теж і сам присвятитися мистецтву, але повер
ховно, не "на життя і смерть". Свідомість власного розсіяння ро
бить Пруфрока радше патетичним, ніж комічним. його відстра
шує дійсність, хоч У нього жадоба до земських речей. його лю
бов - це соціяльна любов, що він її сприймає, як конечність; 
він може лише уявляти собі, що любить жінку, а не може її 
справді полюбити. Він не сміє заризикувати ніякої постанови, 
навіть дуже маловажної. Наслідком конфліктів між поривання
ми і зневірою він стає ущипливим. Все, що він має, це перемі
шані спомини і свідомість пустоти, беззмістовности, маловажно
сти. Пруфрок знає вартість краси і пристрастей, але він надто 
пригнічений, щоб дати себе їм опанувати. 

Вживаючи загострення сугестій, вживаючи Гротескових спо
творень і повторень, застосовуючи дивачність початкових ряд
ків з недоречними порівняннями, Еліот зобразив постать осіб
няка - ані комічного, ані трагічного, модерного Гамлета, який 
програє життя тим більше, що ні комедія, ні трагедія не беруть-
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ся його. Глибину ЦІЄl людської драми підкреслює ще мотто із 
Дантового "Пекла". 

Від цієї теми про непристосованість до життєвих обставин 
індивіда переходить Еліот до тем про непристосованість суспіль
ства. "Пустинний край" - це одна з найбільше впливових і 
найбільше дискутованих поем у модерній поезії. Тлом для по
еми є середньовічний переказ про Парсіваля і св. Граля. Поема 
повна символізму складається із п'яти пісень. Перша пісня на
в'язує поетичними натяками до духа відродження, до старовин
ної містерії народження і смерти, зображеної вже мітологічною 
леlендою про єгипетського Озіріса. Друга частина показує по
рожнечу життя і багатого і вбогого двома сильно контрастови
ми сценами. Третя частина - це проповідь, та проповідь, де во
гонь - це розкіш без любови. Четверта частина говорить про 
короткотривалість людського життя. П'ята частина має назву 
"Що грім сказав". Грім - це Божий голос. У цій частині поеми 
приходить остаточна заглада цивілізації - розпач, упадок, бо
жевілля - духова смерть, після якої - за вірою мітологічної 
леlенди постійного відродження - може прийти нове наро
дження. Ілюзія, широка образність, натяки, відклики до літера
тури і настрій поеми створюють потрясаючу картину, в якій без
надія є головним висловом. Деякі місця поеми залишаються не
виясненими і мають декілька різних інтерпретацій. 

Поема "Порожні люди" - це зворотний пункт у творчості 
Еліота. Тут поет дійшов до глибин розпачу і зневіри. Деякі ко
ментатори - головно критики, що спираються на соціологію -
твердять, що поем ою "Порожні люди" Еліот дійшов до кінцевих 
меж і що наступні поеми не сказали вже нічого більше. В на
ступних поемах Еліот вже оминає цих хвилюючих тем про суть 
людського життя. Релігійні поеми - це логічне наслідство "По
рожніх людей". Дальші поеми, як "Подорож Маlі", "Пісня про 
Симеона", чи ,,3апусна середа", показують новий напрям у 
творчості Еліота, коли поет звертається до релігійних розмиш
лянь, до зростаючої віри. 

Еліот не міг іти далі шляхом порожнечі і розпачливого стра
ху, який панує у "Порожніх людей". Це вже останнє слово, це 
вже крайність, що її показав поет у цій поемі, і він мусів вибра
ти тепер протилежний напрям. Ніщо більше не виростає з "По
рожніх людей", як свідомість почуття виснаження, знемоги і 
порожнечі. Це і є той "пустинний край", обмежений і стиснений, 
з якого нема виходу. Віра і надія відійшли від світу, який зали
шився у "мертвій землі камінних статуй". Тут нема життєздатно
сти, а людський рід вже не творить "ніжні і сильні душі", але 
"порожні люди", бездушні і безжиттєві, які лиш моляться до 
"розбитих статуй". 

Післявоєнний світ це лиш: 

"вигляд без форми, відтінь без фарби, 
спараліжована сила, жести без руху". 

Jlюди збираються "в долині вмираючих зір"; вони не здібні ба-
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чити щонебудь, ідуть "напомацки, вкупі, без думки". Безламя 
і безнадія приведені до кульмінаційного пункту через зіставлен
ня викривленого, спотвореного вірша для дітей "ми крутимось 
кругом колючої груші" й уривка молитви "Твоє єсть царство". 
Закінчення завершуєт~я розпачливим рухом. Цивілізація, що 
втратила ідеї й релі.гію, зайшла у сліпий кут. Людина не може 
навіть вмерти по геройськи, бо (як вже у "Пруфроку") нема по
няття ні трагічного, ні комічного у всеохопному нігілізмі; "світ 
вмирає не з гуком, але зі скимлінням". 

Ніхто перед Еліотом не зробив порожнечу і спрощену су
хість такою реальною, як цей поет. Усталення відношення між 
красою найбільше протилежних якостей - це Еліотів дар і си
ла, що дозволили йому збагатити поезію, таку важку в експре
сії, хоч без зв'язку з традицією. Зворот до релігії був відпру
женням і визволенням. Нова філософія Еліота - це католиць
ка релігія, в якій він віднайшов пристановище для розбитої 
вщент людини. Дехто твердив, що Еліотова філософія - це на
слідство філософа Сантаяни, який був учителем поета підчас 
його університетський студій. Але самий Еліот заперечував то
му. Сантаяна віднайшов себе в католицизмі, хоч утратив віру в 
християнство і шукав розумових підстав для моральности. Еліот 
увійшов у релігію, Ю< у царство, після довгих блукань у зневірі 
і блюзнірській безнадії, і став співати справжні псальми: 

"Тепер побачиш ти закінчену Святиню, 
після змагань великих, перепон, 
немає творчости без мук породів, 
тривалий камінь і видимий хрест, 
і прибраний вівтар і світло, 
що здіймається угору, 
видима пригадка про Невидиме Світло". ("Скала") 

Ці нові псальми Еліота повні тої ж Еліотової глибини, що по
трясають у його перших поемах. Поет намагається віднайти міс
це людини у вічності, що без простору і без часу. Остання поема 
"Вернт Нортон" займається проблемою часу. Поет стверджує: 

"Час теперішній і час минулий, 
обидва - може - є в часі майбутнім, 
а час майбутній зложений в часі минулім". 

Ця концепція вічного часу каже поетові ствердити, що поняття 
вічности є. в пункті, який є актуальний саме тепер в теперіш
ньому чаСІ, бо 

"Те, що могло би бути, й те, що вже було, 
показують в один кінець, що завжди є присутній". 

Поет бачить світ і життя з погляду тієї реальности, про яку го
ворив Геракліт (поема попереджена двома мотто з творів Ге
ракліта), що існує одна всесвітня реальність, а життя це лише 
зміни, які в постійному руху. Думка про вічне і змінне, про спо
кій і рух, в'яжеться з думкою про добро і зло, екстазу й агонію, 
ЖИТТЯ і смерть. Людина є в тому пункті, який єдиний ДЛЯ неї 
реальний і який є реальний у поиятті вічности. Любов може від-
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носитись лище до хвилини людської "реальности" . Поет пока
зує два світи: часовий і незмінний, але він знаходить поєднан
ня цих світів у співіснуванні, що його пояснює таким образом, 
який може нагадувати софістику, але який є вповні оправданий 
у філософічній концепції Геракліта : 

" ... кінець попереджа початок, 
початок і кінець були постійно 
перед початком і після кінця". 

Поет Еліот дійшов вершка своєї поетичної мови, яка є не лише 
поезією слова, але поезією думки. Від ствердження безнадії і 
розпачу, від образу повного занепаду віри в ранніх поемах, від 
блюзнірської зневіри нової людини, яка втратила опертя, поет 
прийшов до релігії з окликом: 
"Дозволь, щоб плач мій прийшов до Тебе!"("Запусна середа") 
Зрівноважений і багатий великим досвідом, в останніх поемах 
Еліот прийшов до філософічних міркувань, і у глибині філосо
фії шукає вияснень основ людського життя, але шукає їх вже 
не в розпачу і безнадії, але у стабілізації і вірі, і тому в цих ос
танніх поемах вже є почування людини, яка дійшла до чогось 
усталеного. 

Еліотове слово звучить тепер із ще більшою силою. Воно вже 
без цієї заплутаної символіки людини, яка у повнім розпачу і 
безнадії. Поет розуміє вищу і ширшу правду, що її людина може 
лише відчути, вийшовши поза обмежене коло людських досві
дів. Він бачить ту дійсність, яка виповнила його поетичну мову 
глибоким плачем, що рівний плачеві біблійних пророків, він го
ворить про цю дійсність у тоні сарказму і глибокого переживан
ня, але ця поетова мова тепер зрівноважена, повна людської 
простоти і певности, що її дає основа, яка зветься вірою: 

"Орел ширяє у вершині неба, 
Мисливець 3 псами робить кругообіг. 
О, вічний оборот конфіІ'урацій зір, 
о, вічне повертання визначених пір, 
о, світ весни і осени, народження і смерти! 
Цей безконечний круг ідеї й дій, 
і безконечний винахід - нескінчений експеримент 
несе знання про рух, а не про спокій, 
знання про мову, а не про мовчання, 

знання про всі слова і незнання про Слово. 
А наше все знання веде нас ближче незнання, 
все наше незнання веде нас ближче смерти -
та близькість смерти не значить, що ближче Бога ... 
Де є Життя, що втратили ми живучи? 
Де є та .мудрість, що ми втратили її в знанні? 
Де є знання, що втратили ми в інформації? 
Круги небес у двадцяти сторіччях 
приводять нас від Бога подаль - ближче в Прах". 

(Хори із "Скали") 
Остап Тарнавський 
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ДО ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО l\ШСТЩТВА 

В ЕВрот 
,-

Автор цих рядків маВ нещодавно нагоду побути кілька тиж
нів у Франції й Німеччині і зустрінутися там з різними загаль
но-мистецькими і вужче - сутоукраїнськими проблемами. З цієї 
нагоди хотілося б висловити декілька помічень і думок, які за
торкають цілість нашої культури у вільному світі. 

Безперечно - французькі і німецькі мистецькі осередки не
звичайно живучі, вони пульсують повнокровно творчими проб
.іІемами. Це видно не тільки на паризьких, мюнхенських чи ін
ших виставках, а й по тому зацікавленню, що його широкі маси 
громадянства показують у зустрічі з мистецтвом. Хоч ми зна
ємо, що деякі американські мистецькі осередки, між ними най
більший - Нью-йорк, теж мають чималу творчу температуру, 
але вони не можуть бути ніякою мірою прирівняні до европей
ських, з довговіковою мистецькою традицією. Одним з показ
ників цієї мистецької культури може бути факт, що газетні кі
оски майже поголовно продають побіч газет і журналів також 
і мистецьку літературу - не тільки мистецькі журнали (що їх, 
напр., у Нью-йорку можна дістати тільки в певних місцях), але 
й популярні мистецькі монографії, починаючи від кляси ки до 
абстрактного мистецтва. До того ж европейські мистецькі жур
нали, так сказати б, більш ідеалістично наставлені, тоді як аме
риканські майже поголовно мають характер комерційний, ре
клямниЙ. Зустрічі і дискусії з представниками музеїв, r'алерій, 
з поодинокими мистцями й мистецькою молоддю, що студіює, 
- все те переконує про важливість тієї вікової бази традицій. 

Найважливіше, між старим і найновішим - немає розриву, 
не зважаючи на відмінності стилів існує велика одність усього, 
повна згармонізованість. Отак велика робітня вітражів у Шар
трі, з його славетною катедрою і вікнами з 12-13 ст., займається 
не тільки консервацією і доповнюванням старих вітражів, але 
творить для інших об'єктів вітражі чисто абстрактні, проте за
думані на тих самих кольористичних основах, якими творив і 
мистець середньовіччя. У результаті дістаємо щось, що є одно
часно і старе і нове, а в суті - поза часове. Так само німці не ва
гаються вставляти до мюнхенської катедри з 14 ст. зовсім мо
дерні вітражі або при вході до французької катедри, в якій ко
роновано давніх королів, поставити модерністичну плоскорізьбу 
в стилі Архипенка чи Мура ... 

Згадую про ці моменти тому, що це має глибший сенс: нове 
мистецтво виростає там органічно, як змагання висловити свій 
час і своє оточення, а не з Сажання бути тільки революціоне
ром, який заперечує все попереднє. Коли ми цей другий комп
лекс назвемо притаманним американській культурі, то не на те, 
щоб її якоюсь мірою осуджувати, а тільки щоб ствердити її ще 
розмірну молодість, "зелений" стан недозрілости. 
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На той факт, що в багатій мистецтвом і мистецькою атмос
ферою Европі сьогодні перебуває невелика кількість українсь
ких мистців, а зате їх розмірно багато в Америці - склалися 
причини характеру не так мистецького, а політичного й еконо
мічного. Наші мистці в Европі надто розсипані і нечисленні, 
щоб навіть створити якусь мистецьку організацію. Може тому 
теж вони вросли глибше у французьке й німецьке мистецьке 
життя, де вони відограють не ра;з помітну ролю. Отак я б не ва
гався СІ.азати, що скульптури Гр. Крука на весняній виставці 
Мюнхенського Об'єднання Мистців належали до найліпших, а 
то й були найкращі. Там теж виставляв свої, новою, подібною 
до мозаїки технікою виконані малюнки С. Борачок - теж речі, 
що вибивалися з-поміж інших. У паризькому Сальоні Незалеж
них (,,4 кілометри картин", як писала паризька преса) на висо
кому рівні твори С. Зарицької і М. Кричевського, крім цього 
композиції Славка з Люксембургу і одна бронза С. Литвиненка 
з Нью-йорку, яку вирізнила критика. Згодом на півдні Франції 
мені доводилося бачити нові твори о. Грищенка, що тепер готу
ється до нової власної виставки, й експресивні малюнки І. Вин
ників (твори обох мистців привіз я на ньюйоркську виставку). 
В Парижі є ще й інші наші мистці - Ю. Кульчицький, А. Соло
губ, В. Хмелюк, усі діяльні, треба також згадати, що час-до-часу 
приїзджає на довший побут до Парижу якийсь з наших амери
канських мистців. Згадаю ще, що в одній з паризьких галерій 
була виставна нашого лемківського примітивіста Никифорука, 
який нещодавно добув для Польщі високу мистецьку нагороду 
у Венеціі. До речі - цей "нововідкритий" для мистецького сві
ту маляр, про якого (досить баламутно ) писав статті навіть 
ньюйоркський "Таймс", уже давно був у нас відкритий, згадаю 
тільки, що в 1938 р. було на одній з виставок АНУМ 115 його 
малюнків, переважно з колекції Дарії Віконської. Всі ці мистці, 
як сказано, працюють, творять, але годі виробити собі образ ці
лости тієї творчої праці; вона куди краще видна в Нью-йорку, 
де на виставки час-до-часу попадають твори наших европеЙців. 

Яке враження з цілости нашого мистецтва (в найкращих 
його проявах) в Америці й Канаді в порівнянні із станом ми
стецтва в Европі? Це питання, яке мене немало цікавило і не
покоїло. Якщо брати за мірило таку імпрезу як виставка укра
їнського мистецтва в Дітройті, я без вагання сказав би, що во
на, та виставка, була на куди вищому рівні ніж Сальон Неза
лежних чи Виставка мюнхенських мистців. Звідсі виринає по
треба влаштувати хоч би й невелику (хоч 50 експонатів) вистав
І<У кращих творів наших мистців, яка б об'Їхала більші мистець
кі центри Европи. Можливість такої виставки в Німеччині зов
сім конкретна і мені доводилося про це вести ділові розмови. 
Труднощі: брак людей на місці для цього. 

Ще одна справа: книгарні Европи завалені мистецькими ви
даннями на всі можливі теми старого і нового мистецтва, чудо
IІIfМИ, дорогими виданнями. Ми, українці, в цьому великому 
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ФЕСТИВАЛЬ КІНО КАРТИН ОЛЕКСАНдРА 

ДОВЖЕНКА 
,-

Після драматичного конфлікту Чарлі Чапліна з урядом 
США і після переїзцу його до Швайцарії, Москва нагородила 
Чапліна сталінською премією. Сталін, для вручення нагороди 
лавреатові, вирядив Олександра Довженка до ШваЙцарії. На цю 
пропаlандивну функцію (передачу 50.000 дол.) не сподобився 
жаден інший корифей кіноматографії - лише "опальний" Дов
женко, який у тому часі не мав права жити на Україні, але ім'я 
якого західній мистецький світ вище цінив та поважав за інших. 
Другого дня по тій церемонії Чарлі Чаплін поїхав у Париж і осо
бисто передав цю суму славнозвісному католицькому священико
ві "Жанові" на його притулки для бездомних, нещасних калік та 
невдах. Пожертви на ту ціль популярний ідеаліст католик зби
рає по всьому світу. Жест великого актора нашої епохи, повинен 
був переконати суворих прокурорів, що їхнє обвинувачення Чар
лі Чапліна в приналежності до комуністичної партії основане на 
доволі релятивних твердженнях. Інтуїція гуманіста-актора не 
могла не відчувати брехні і трагедії, яку несе світові московсь
кий комунізм. Підозріваю. що він, по людській слабості, не всто
яв перед спокусою спокійного доживання старости, з многочи
сельними нащадками, на рахунок мільйонів, які він мусів би 
віддати державі в формі податків від своіх зарібків. Як відомо, 
тою хворобою хворіє багато громадян цієї країни. 

Трагедія Олександра Довженка - в :його приреченності! Мо
сковсько-більшовицька тиранія ограбила його талант, його сла
ву у західньому світі, його поетичний хист і його любов до бать
ківщини. Треба тільки ясного зору, треба чистого і отвертого 
серця, щоби догледіти і збагнути бездонну трагедію українськоі 
людини, і цю безодню, в якій мусів жити і творити Олександер 
Довженко. 

В Нью-йорку, в дільниці мистецького життя і темперамент
ної богеми закінчилась демонстрація майже всіх Довженкових 
фільмів. Видно, що мистецький світ не перестає цікавитись май
стром, який вже давно не творить, якого перші, німі фільми для 
сьогоднішнього широкого глядача вже анахронічні своєю фор
мою. і які являються вимовною і повчальною історією. 

Хто пригадує стан кіноматографії двадцятих років на Укра-

культурному русі просто не існуємо, нас нема. Виринає просте 
і логічне питання про випуск хоч би невеликих, але бездоган
них видань про УІСраїнське мистецтво французькою, німецькою, 
італійською мовами. Ждати, що в цій справі щось зробиться в 
Україні - марна надія, тут слово мусить бути за еміірацією. 

С. ГОРДИИСЬКИЙ 



ПрuятеЛіВ" 21 

іні, засилля чардинівщини, максимовщини та поклонство пе~ед 
спровінціялізованою мажухівщиною, той не забув того динаМІЧ
ного зрнву, яким Довженко сколихнув пореволюційну Україну 
своїми першими, німими фільмами. Сьогодні проглядаючи ті 
твори, учасник тих полум'яних років, ще раз зворушиться гли
бокою поетичністю, вимовним ліризмом, скульптурною стати
кою та диявольським темпераментом - українського степовика. 
Тиха течія, монументальна закам'янілість матері і шалений лет 
до неї мертвого сина прив'язаного до гармати. (Вимовний пере
гук з легендарним летом Мазепи на спині дикого коня). 

Довженко рішуче відкинув заштамповану рутину тогочас
ної кіноматографії, він майстерно використав незайманість мо
лодого актора і подбав тільки про те, щоби цей новий викона
вець відповідав образові і типажам, які автор сценарія і режи
сер-реалізатор бачив у своїй уяві. Перші фільми Довженка вра
жали - українською філософією, поетичністю, музичністю і 
молодими виконавцями. Сирість, наївність, грубість перепліта
лись із щирістю, ліризмом і чесністю сценариста і режисера. Во
ни й сьогодні вражають - позитивами і неr'ативами філософії 
української людини. 

Після війни більшовицькі бюрократи закрили перед Дов
женком павільйони і лябораторії украінської кінопромислово
сти. Тоді кінорежисер був змушений обмежитись літературною 
діяльністю. його повісті, його щоденні записки, його медитації 
- це багатющі кіносценарії, які після смерти автора, його дру
жина - артистка Сонцева використовує для своїх режисерських 
вправ. Так постали: "Поема про море", "Повість полум'яних 
літ" і "Зачарована Десна", частини якої демонстровано у Москві 
учасникам "української декади". У цих фільмах вже лягла 
рука Сонцевої на спілку з московськими режисерами, операто
рами та акторами. Участь українських мистців у них мінімаль
на. Від Довженка там залишився "обездушений" сценарій, і 
бліда тінь його надхнення. Проте й у цих посмертних слідах же
вріє його чарівність. 

Останніми часами, при кожній нагоді міжнародніх фестива
лів. ім'я Олександра Довженка згадується чимраз тепліше і 
значніше. Ось перед мною лежать сторінки французького жур
налу .. Arts" (17-23 травня 1961 р., Париж). Там є статrя: "Кан
ни: записки в нотатнику фестивальців". Статrя дає звідомлення 
про фільми. Автор cTaтri Jean Douchet. Статrя суворо-критична. 
Там є, наприклад, речення такої загальноі оцінки: - ,.спільнИЙ 
знаменник цього фестивалю є нудьга"... Але для Довженка 
зроблено виняток: 

.. Неділя 7 травня. Вечір дає нам усе таки несподіванку. Вдо
ва великого Довженка презентувала другий фільм, що його во
на реалізувала на основі сценарія свого чоловіка... "Історія ог
ненних років" це сюжет написаний Довженком 1948 року. От
же фільм, в якому відчувається ера Сталіна. Герої викуті з од
ного каменя. Це палкі картини боїв Украіни і українців підчас 
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війни. Ліричний подих Довженка, що вповні дозрів У "Поемі про 
море". Є тут моменти, що приголомшують поетичною красою". 
"Довженко це співучасник дуже рідкої когорти надхненних кі
номистців. Я знаю тілч<~ трьох. його, АЬеl Gance і Кїng Vidor ... 
У Довженка зовсім несмачне і смішне йде в парі з моментами 
чистої піднеслости':,! І далі: "його естетика відповідає генієві 
українсьн:ого селянина, що одночасно тяжкий і делікатний, гру
бий і витончений, тривіяльний і шляхетний, Арієль у Калібані" . 

3 усіх підсовєтських кінорежисерів - Олександер Довжен
ко у світовій пресі пожинав чи не найпохвальніші оцінки і від
зови. Але жоден з московських майстрів кіно не підпадав під 
такі удари, як він. йому не можна було не тільки жити і твори
ти на Україні, йому не дали й вмерти на рідній землі, якою па
шіла вся його творчість. 

Після мого повороту з заслання в 1940 році, Олександер Дов
женко запросив мене на інтимну зустріч. Я не міг заховати сво
го болючого враження від його зовнішнього вигляду. Минуло 
вісім років, коли ми востаннє бачились. Коли б я не йшов на 
побачення з Довженком, я не пізнав би людини, яка зразу ки
нулась до мене. Я опинився в обіймах сивого, як лунь, дідуга
на з сірим ізтерзаним обличчям. Він помітивши моє гнітуче вра
ження і німий запит про причину такого передчасного поста
ріння - промимрив : "не дивуйтесь, - мені тут на волі не лег
ше було. Це наслідки дволітньої праці над "Щорсом"! Якщо я 
ще живу, то завдяки твердому хребтові мого роду!" 

Цей фільм він мусів робити на особисте замовлення Сталіна. 
Праця проходила в часах генеральної масакри учасників біль
шовицької революції. Сталін з Єжовим поліквідували історич
них героїв щорсівських походів. Тоді на наказ з Кремля треба 
було ті "легендарні фігури" із фільма викидати і замінювати 
тими, яких підказував сам Сталін. Поки нові кадри фільму ви
кінчувано - нових героїв неставало в живих. І так без кінця! .. 
Кожної днини, кожної хвилини автор фільму чекав й на свою 
чергу ... 

Слухаючи його, я не міг відповісти собі на питання: "Де у 
тих часах було легше? В концтаборі чи на "почесній праці" при
дворного мистця?" 

На це питання може відповісти хіба тільки еміrpаційний 
"охоронець патріотичних риз"! 

П. Гірняк 

Житrя ЯК сон 
10-го травня, виіхавши на короткий спочинок із Торонто до Едмон

тону, несподівано знайшов свій вічний спочинок 
Інж. А ПДР І И П А Л І И 

кол. старшина УГА, директор "Маслосоюзу" (Львів) 
Цією згадкою з сумом прощаємо нашого щирого Приятеля, члеиа 

нашого Збірного Меценатства від часу його оснуваИВя. Цією згад
кою прощаємось із заслуженим украінським громадянином. 
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Що раз частіше в публіцистиці зустрічаємо поняття "внут
рішня еміlрація" і що раз частіше чуємо те слово в розмовах. 
Те окреслення вплутується поміж нарікання суто політичних 
людей, які відходять із гамірливих партійних базарів. Те окрес
лення знаходимо в жалях працівників духа: письменників, ми
стців, науковців. Про внутрішню еміlрацію згадують у листах 
уже й люди, що не беруть активної участи ні в політичному, ні 
в духовому житті, але були й є їх відданими співучасниками
споживачами в шляхетному цього слова значенні. 

Коли основним завданням публіцистики має бути усвідом
лювання і озмисловлювання життя, тоді її актуальною справою 
стає докладніше приглянутись і проаналізувати те модне по
няття. 

Що ж це є внутрішня еміlрація? Які її ознаки? Це збірна наз
ва людей, що не знаходять для себе місця в нинішніх органі
заційних берегах, у нинішніх оформленнях нашого суспільства. 
Очевидно тут мова про місце в духовому аспекті, не економічно
влаштувальному. Отже сюди належать недавно активні члени 
політичних партій, які поривають зв'язки з своїми групами, і 
відходючи від них, не думають зв'язуватись із іншими існуючи
ми партіями, чи творити нові. Вони спускають завіски на вік
нах своіх домів і замикаються в родинних і професійних заці
кавленнях. Таких із кожним днем більше. І було б помилкою 
думати, що це відноситься тільки до партій, які назвою підкрес
люють свій націоналізм. Це правда, серед тих партій, зокрема 
їх інтелектуальних верхів, особливо багато членів чи кандида
тів у такі "внутрішні еміlранти". Одначе відхід духово само
стійних і критичніших осіб помічається і в інших групах, і то 
що раз наглядніше. Досить порівняти офіційні верхівки різних 
партій і їхніх прибудівок, або редакційний склад їх пресових 
органів - нинішній і з-перед кількох років - щоб ясно бачити 
усування в тінь або повний відхід тих, що недавно надавали тон 
цим групам. І не можна пояснити цього явища так, що - мов
ляв - це нормальна річ, одні повинні після якогось часу усту
пати місце новим людям, новим силам. Не можна, бо це відхо
дять не старші на добре заслужений спочинок, але навпаки, 
люди в цвіті віку, відходять не з почуттям сповненого обов'язку 
і із свідомістю, що передають дальший розвиток у руки підго
тованих ними свіжіших кадрів. Відходять розчаровані, зневіре
ні, навіть огірчені, а на їхніх місцях часом залишається тільки 
порожнеча, ледве затикана безвладною партійною рутиною і 
духовим трафаретом. 
у сфері духової культури маємо подібні явища. Зовсім не

давно, в 1-2-му цьогорічному числі нашого журналу, один із 
провідних представників цієї сфери, йосип Гірняк, яскраво і -
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на жаль - правдиво представляючи долю й недолю театру се
ред українського суспільства в Новому Світі, писав: " ... покищо 
людям живої думки, тим, що мають ще пошану до чогось вищо
го, піднеслішого, не лt{шається нічого іншого, як спасатись від 
галасливої вулиці у свlА внутрішній світ, чи пак ... (неприємно 
признаватись) у внутрішній емir'pації ... На щастя наші "прокля
ті роки" дають ще вихід - в eмirpaцii на eмirpaцii." 

Та в цій сфері справи складніші. Творці духової культури, 
оригінальні письменники, мистці, мислителі, вчені, звичайно 
знаходились в опозиції до свого суспільства, навіть у боротьбі 
з ним, з його духовою безвладністю. Тож може знову хтось на
строєний оптимістично сказав би: - не треба дивуватись, що й 
у нас так є. Одначе це була б дешева потіха недодуманими дум
ками. Творці духової культури, справжні проломові духи, бува
ють у протиставленні до суспільства, навіть у гострій із ним бо
ротьбі, але не ... "в еміграції", не поза тим суспільством. В якій 
духовій самоті не знаходився б Іван Франко серед галицького 
суспільства кінця 19-го і початку 20-го століть, він був серед 
нього, діяв у ньому, всі його думки й удари були скеровані на те 
суспільство. "Сорок літ я трудився, навчав, Весь заглиблений в 
Тобі, Щоб з рабів тих зробити народ, По Твоїй уподобі. Сорок 
літ мов коваль я клепав Іх серця і сумління ... " Це стан активної 
боротьби внутрі суспільства, а не відступ на бік. Це голос "ре
волюціонера-духа", а не голос "внутрішнього емігранта" ... 

А тимчасом тепер, серед нас, є познаки справжньої еміграції 
із суспільства, поза суспільство, не в ім'я боротьби за перемогу 
власних ідей, але наслідком зневіри у сенс і в успіх тієї бороть
би взагалі. Ці явища особливо виразні в ділянках, яких орга
ном є українське слово і які були й будуть ядром, де твориться 
український світогляд, українська постава до життя, українсь
кий духовий світ взагалі. Ці ділянки це література, критика, те
атр, частинно наука, поскільки вони не стають тільки "присто
сованими" до моментальних, проминучих потреб, як напр. по
відь статтей, оповідань для старших і дітей, більших і менших 
розвідок, доповідей і т. п. до Шевченківської річниці. 

Цілий ряд відомих старших поетів, письменників, критиків: 
- де вони? Замовкли в творчості і не чути їх голосу в житті, не 
видно спроб активної постави супроти найсвіжіших подій і по
яв, не видно зусилля далі впливати на духовий процес у суспі
льстві. Є молодші письменники, поети, але їх можна цитувати 
саме як приклад "еміграції в еміграції". Це гурт майже замкну
тий у собі, що - як завважив польський автор, Лободовський, у 
журналі "Культура" ч. 10/1960 - відійшов від тяглости доте
перішнього духового процесу. Не так переріс його, як відірвав
ся від нього. Талановита і працьовита група, але стоїть окремо 
неначе товариство глухонімих, що передають свої думки і почу
вання одне одному незрозумілими для оточення, штучними 
знаками. 

В ділянках, як музика, плястичне мистецтво корисніші умо-
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вини збуту прислонюють дійсний стан. І тут дух часто стоїть 
на межі між суспільством, якому служить, і "внутрішньою емі
грацією", в якій рятує свою особовість. І коли дивимось на ту 
публіку, яка відвідує мистецькі виставки і кращі музичні ім
прези, не можемо позбутись враження, що це саме та публіка 
шляхетних споживачів, про яку була згадка і серед якої так са
мо щораз більше приймається термін "внутрішньої еміrpації". 

Поняття окреслюється своїм змістом, але і своїми межами, 
себто відгородженням від змістів інших понять. Спробуймо і в 
нашому випадку поставити границю. Отже не є тією новою 
"внутрішньою еміграцією" всі ті, дуже численні і щораз чис
ленніші групи українського походженням населення, які відхо
дять від українства, асимілюючись у спільному американському 
казані. Вистачить пройтись вулицями попри нашим суспіль
ством утримувані школи в різних осередках і прислухатись до 
того, якою мовою розмовляють діти, щоб виразно бачити цей 
протибіжний процес; протибіжний, бо внутрішня еміrpація шу
!{ае, але не знаходить собі місця серед суспільства, серед його 
нинішніх оформлень. Вона залишається осторонь суспільства, 
але не топиться в іншому. Інакше в масовій асиміляції. тут не 
зустрічаємо болю, смутку, всіх тих душевних станів внутріш
ньої еміграції. Навпаки, тут маємо безвладний, або навіть сві
домий спад по похи.т:rіЙ, сковзкій дорозі, маємо поставу диктова
ну вигодою, поставу душевної порожнечі і вдоволення нею. 

Це кілька перших пробних лаштуиків, щоб ближче схопити 
поняття внутрішньої еміrpації. В усіх роздумах ми без усяких 
обмежень уживали терміну "українське суспільство". Схема ви
глядала простою: є YI~paїHCЬKe суспільство, від нього відходять 
знизу маси, що асимілюються в міжнародному казані, і вгорі 
відриваються від нього інтелектуально і творчо цінніші одиниці, 
гурти, і далі співзвучні з ними частини суспільства. 

Та це упрощена схема і вона далеко не передає вірного обра
зу дійсности. Те, що називаємо українським суспільством, це не 
однородна цілість. Коли приглянутись ближче, бачимо в ньому 
різні історичні наверствування, можна сказати: різні менші су
спільства, пов'язані, переплетені одне з одним в більшу цілість. 
Знову тільки короткими натяками спробуймо позначити ті на
верствування. Ці натяки будуть неначе дороговкази для даль
ШИХ думок, і як дороговкази на перехрестях вони тільки вказу
Fатииуть напрямок, вони не передаватимуть усього багатства 
світу обабіч тих доріг. Вони будуть тільки блідими знаками, по 
ЯКИХ орієнтуючись читач міг би віднаходити різноманітності 
життя. 

УкраїНСЬІ.:е суспільство Північної Америки, отже найчислен
нішої і рішальної маси українців у вільному світі, це суспільство 
tI б:.'1ьшості галицького походження. Маємо право не звертати 
уваги на також численну еміrрацію з Карпатської Украіни, бо 
Jюна - та давня еміграція з тієї частини нашої Батьківщини -
Тl'орить свое, за!lшнуте, окреме суспільство, яке в українському 
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житті участи не має. Еміlрація Східньої України скеровувалась 
на схід, і коли західні українці творили "нові України" в Аме
риці, східні українці основували "нові України" на шляхах сво
їх далеких мандрівок через Сибір аж до Зеленого Клину. Так 
пливли дві великі eMi~HTCЬKi ріки з України в протилежних 
напрямках, щоб Об~Линувши нашу плянету, понад Тихий Оке
ан перегукуватись одна з однією ... 

В основній масі галицького походження, українське поселен
ня Північної Америки мало живий зв'язок із рідним краєм і жи
ло його формами, наслідувало їх. Зразу це була в основі еконо
мічна еміlрація кінця 19-го і початку 20-го століть перед 1-0Ю 
світовою війною. уі рух знайшов відгомін у тогочасній літера
турі, у Франка, Стефаника, Лепкого. Це в масі були спролета
ризовані селяни, спролетаризовані маєтково, але з добрими ду
ховими потенціями народу, якого здібності лежали невикори
стани ми і нерозвинутими неначе біблійні таланти. Тільки що то 
не сам народ був тим рабом нечестивим, що закопав дари Гос
полні. Це окупантський, польський режим, пізніше в австрійсь
кій одежі, не допускав тих талантів до розцвіту. 

Переселенці-селяни в Канач;і потворили свої села-хутори. В 
ЗДА вони стали промисловими робітниками, але в своїх спіль
нотах відтворили образ і подобу рідних сіл. Осередками тих 
спільнот буля церкви, організовані громадами при помочі свя
щеників, що також із Галичини переїхали за океан. Це було 
перше суспільство, суспільство парохіян довкруги церков і цер
ковних братств і інших подібних організацій. Побіч них, попри 
них, виринали Народні Доми, як бліді спомини сільських чита
лень рідного краю. 

В ті часи в Краю розгорталась секуляризаційна революція, 
переведена Іваном Франком і його учнями, яка передала полі
тичний і культурний провід У руки світської інтеліlенції. Та ре
волюція з рішальних осередків неначе зрушене плесо щораз 
ширшими кругами розходилась по країні й перетворю вала її 
суспільство на подобу таких суспільств інших народів. Але та 
революція ще не досягнула бідних переселенців, що їхали за 
океан. Тож те перше українське суспільство в Америці було -
що так скажемо - галицьким перефранківським суспільством. 
І воно ще досі існує, ще досі зберігається тут у старому поко
лінні в чистій формі, якої в Галичині між двома світовими вій
нами вже майже сліду не було. 

На цій перпооснові наросли згодом нові наверствування, і 
вони знову були далеким відгомоном суспільних змін У Краю. 
Там, як вище згадувано, на переломі століть виросла світська 
провідна верства, яка вкінці оформилась у грубших зарисах 
так: - центровою і рішальною силою була досить консерватив
на національна демократія, при сильній тоді ще й свіжій ради
кальній опозиції. По обох боках стояли менші групи: ліворуч 
- соціяльна демократія, праворуч спроби клерикальних пар
тійних оформлень. Для нас у цьому зв'язку не важне, що ті кра-
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єві оформлення були головно політичного і культурницького 
характеру і їх провід спочивав у руках представників вільних 
професій, тоді як в Америці базою світської провідної верстви 
стали убезпеченеві союзи. Важне те, що і тут вкінці головною 
силою став Український Народний Союз з політичним облич
чям, що приблизно відповідав галицькій національній демокра
тії, і поруч нього другою провідною силою в ролі своєрідної опо
зиції був Український Робітничий Союз, духово споріднений із 
галицьким радикалізмом. Так само відгомоном краєвих відно
син були амеРlшанські об'єднання співзвучні з галицьким ре
волюційним, підпільним націоналізмом. В засаді вони загаль
ного образу не міняли. 

І подібно як у Галичині дві верстви, давніша, скажім, клери
кально-парохіяльного, і новіша, світсько-асекураційного суспі
льства. були зразу в різкому протиставленні одна одній. Паро
хіяльне суспільство, його верхи не хотіли миритись із тим, що 
поруч них виростає новий провід. Відгуки того напруження, тієї 
боротьби за духову, політичну й економічну владу відчувались 
у гострих формах ще в 20-х роках, коли світське суспільство 
Америки дістало зміцнення в нечисленній ще, але поважній емі
(рації. яка була не тільки свідком, але й учасником творення 
української державности ІЇ її оборони. Ще й сьогодні ресанти
мt?нти з тих часів далеко не загоєні. Все ж вістря з часом ступ
люється, боротьба двох суспільств прийняла - говорячи сучас
ною мовою - вигляд холодної, підбитої взаємною нехіттю, ко
екзистенції в спільних надбудовах як Український Конrресовий 
Комітет і інші. Розвиток У Канаді ускладнений чинником, яко
го в Галичині не було. а саме тим, що віровизнаневий поділ ді
став свої політичні надбудови. 

Це статичний і JJинамічний образ американсько-українсько
г() суспільства. приблизно до половини 40-х років, коли почався 
'Іасовий приплив ПОВОЇ еміірації з Европи. 

Нова еміrрація знову не була якимсь однородним тілом, але 
так само суспільством різних суспільств, які творились на базі 
lІ('ртикальних по~ілів: провінційних (східні, нові й давні, захід
ні). віР0визнаневих і партійно-політичних, і на базі горизон
таЛІ,НИХ різниць між верствами різного ступня освічености-інте
.'!іГ'f'lщlї. Вона. та нова еміrраційна хвиля, називала себе зви
':аАно політичною еміrрацісю. І це слушно постільки, що полі
Пlчна верства в таборових часах якось оформила різношерсті 
..,аси. серед яких знайшлося багато припадкових людей, насиль-
110 Rивезених до Німеччини на роботи. В нових, вільних умови
ІІІІХ і R неминучому розпорошенні, та політична провідна вер
ПІШ поволі тратить свої впливи. уі таборовий "нарід" відходить 
v rif'зобличну масу, якою він і був до таборового періоду, відхо
'''ТІ. у самовдоволену ситість, і після початкового відчуження 
t IInRiTb напруження розпливається в давніших парохіяльних і 
11І"'''ураційних суспільствах. 

А.'І(' і на верхах, після початкових атак на дотеперішній про-
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від і після мрій про його реформу, про перебудову парохіяльно
асекураційної верхівки на політичну подобу, бачимо щораз 
зг\цливішу коекзистенцію. Політичні партії після 20-літнього 
побуту на чужині ВТР'ТJlЛИ ідейний і організаційний патос. Во
ни стали здебільшого бюрократичними апаратурами з деякими 
рисами емериталыцl,' пенсійних установ. У такій ситуації ко
екзистенція дається легко. Динамізм наступу живих ідей усту
пив місце бажанню зберегти статус кво при помочі тактичних 
порозумінь і співпраці навіть із діяметрально протилежними по 
ідеології групами. Партії з революційними титулами в'яжуться 
тісно з найбільш консервативними, навіть реакційними група
ми. Залежно від вигоди і констеляції ті самі партії заступають 
раз одну, другим разом протилежну позицію. Все це знаки, що 
динамічний період зживання ідеологій і організацій унутрі су
спільства минув і настає нова статична доба. 

Після 15-ти років, що пройшли від припливу нової еміrрацій
ної хвилі, можна вже зробити перші підсумки. Поруч парохіяль
них і асекураційних суспільств уже наросло щось у роді третього 
суспільства, суспільства політичних партій, осередків, надбудов, 
суспільства сильніших нових професійних організацій: лікарів, 
інженерів, комбатантів, купців і промисловців, суспільство Літе
ратурно-мистецьких Клюбів, нових видавництв часописних, жур
нальних, книжкових, незалежних від асекураційних союзів щад
ниць. Те третє суспільство знаходить свій модус коекзистенціі 
з двома попередніми, підтягуючи іх рівень вище, але і платючи 
ціну співжиття, ідейно засинаючи, повторюючи неначе молит
ву перед сном свої давні ідеологічні тези, зачитуючись далі в 
книгах і статтях своїх партійних пророків і заповняючи свої що
річні календарі святами своїх святців, своїми звітовими з'їздами 
і бенкетами. Всі ті наверствування починають давати щораз яс
ніший образ статичного вже суспільства, якому грозить небез
пека стати добре вивінуваним музеєм живих недавно мрій, зваг 
і поривань. 

І оце доходимо до того, чим почались наші роздуми. Повер
таємось до того явища, що шукаючи назви для себе, знаходить 
її в термінах "внутрішня еміrрація" або "еміrpація на еміrpaціі". 
Те, що живі душі не знаходять місця серед такого щораз більше 
самовдоволеного і самозаспокоєного суспільства - це зрозумі
ле і це здорове явище. Але коли б ті живі душі відмовились від 
дальшої боротьби за належне місце в суспільстві, тоді це озна
чало б конець і суспільства і конець тих душ. 

Порівняння дасть наглядний образ. З малого зародку-насін
ня виростає зразу м'ягка, хитка билинка. З часом било тужа
віє, твердне і розростаючись стає сильним пнем дерева. Билина 
знімалася просто вгору, в одному напрямі. Тепер прорізуються 
вітки, гілки в різних напрямках. Починається боротьба за соки, 
за впливи: котра з галузок має надати напрям цілому дереву, 
котра має пнятись щораз вище вгору, залишаючи інші на пе
риферіях, або в людських аналогіях: котра має репрезентувати 
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ріст дерева і котрі зазначатимуть тільки минулі старії розвитку. 
Можна спинити дальший ріст дерева, систематично зрізуючи 
вершки. Можна собі уявити: - коли б галузки мали свідомість 
і людські прикмети еr'ОЇЗМУ, заздрости, вони може раділи б тій 
операції. Але та операція, оте зрізування вершків, означало б 
звиродження цілости, карлуватіння дерева, присудження його 
до того, що здоровіші сусіди затінять його і задушать. І одночас
но та операція означала б і смерть - всихання відрізаних вер
хів, як і не хотіли б ми вдержувати їх життя, вкладаючи в воду 
з штучними поживками ... 

Так наше суспільство Америки з коріння перших масових 
переселень росло, творило пень, галуззя своїх організацій. Всі 
вони зв'язані одне з одним нерозривною спільнотою життя і до
лі. Підрізати коріння, - суспільство-дерево згине. Зламати 
верх, - суспільство-дерево нидітиме, карлуватитиме і пропаде 
в боротьбі за існування. В нашому порівнянні - все оте інтелек
туально живіше, морально чутливіше, неспокійне, повне туги 
- той вічний дух-революціонер - це біль дерева в місці, де 
прорізується новий вершок 

В людському суспільстві поруч причинових неминучостей 
діє свідома воля. Тож перед живим духом і перед совістю су
спільства стає руба питання: чи мають вони, дух і совість, ста
ти "еміr'рацією на еміірації", себто відрізаним вершком, тимча
сово живленим у теплиці милих, самовдоволених гуртків, але 
присудженим до неминучої смерти, чи мають вони, той живий 
дух і чутлива совість, стати лицарями нового суспільства, що 
народжується! 

Як в організмі людини, в її духові, її вдачі, живе рід, живуть 
покоління предків, так і в суспільстві живе його історія: його 
давноминуле, його щойно пережите, і все те пов'язане з сучас
ним. Те давноминуле (в граматичній термінології: плюсквам
перфектум) репрезентоване в нашому суспільстві його парохі
яльно-народнодомною базою. Свіжіше минуле (перфектум) має 
своє оформлення в асекураційному суспільстві з його розбудо
ваними організаціями і пресою. Сучасність, наше презенс, це те 
третє суспільство, що на наших очах народилось із зживання 
двох перших із співзвучними їм верствами нової еміірації. Але 
те третє суспільство вже починає кам'яніти в своїх вичерпаних 
ідейних і організаційних формах. Воно репрезентує сучасність 
без будучини. Голос будучини несміливо проривається саме в 
тих одиницях і гуртах, що не знаходючи місця для себе, в хви
лини пригноблення говорять про "внутрішню еміr'рацію". Во
ни, ті окремі люди і Їх громади, розпорошені сьогодні, відчуже
ні, ще не відчувають своєї сили, ще не відчувають, скільки іх 
уже є. Вони ще не знайшли форм своєї співпраці, ще не встигли 
всією душею прийняти думку, що всі вони разом творять заро
док нового суспільства, репрезентанта нашоі будучини, нашого 
футурум. 

На цьому місці хтось може сказати: який глузд у боротьбі 
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за будучину, коли вік суспільства з виразним українським об
личчям у вільному світі порахований. Говорити про будуче, про 
футурум - трудно. Треба тільки тверезо подивитись на те, що 
недавно назвали ми к~інням і пнем цього суспільства: на па
рохіяльні і асекураційm його наверствування. Старші їх основ
нИІ{И і ПDовідники відходять один за одним. анаслідники ? Во
ни не мають зв'язку з українським світом, або рік за роком губ
лять той зв'язок. Обряд? церковно-слов'янська богослужебна 
мова, хай і в уУ{раїнському звучанні? Це так як латинська в Бо
гослужбі латинників: священна, але незрозуміла для народу 
мова. Мовою життя, його буденних і небуденних думок, стає ан
глійська, еспанська, португальська. Подібно в союзових орга
нізаціях: і тут щораз грізніша небезпека, що мовою і зацікав
леннями ставатиме де-далі неукраїнська мова і неукраїнський 
світ. Тож чи варто вершині дерева-суспільства пручатись в ім'я 
життя і будучини, коли коріння і пень порохнявіють?! 

Спробуємо знайти відповідь на ці сумніви, переходючи від 
поперепнього порівняння суспільства з деревом до іншого обра
зу. особливо характеристичного для нашої технічної, ракетової 
доби. Далекопростірна ракета вистрелю є частину за частиною. 
Перша HaCaJТa виконавши своє завдання, спадає вниз, потім 
друга і наступна. але вершок ракети, з людиною, їі розумом, по
чуванням, цілеспрямованою волею, пробивається вище і вище 
вгору, до висот. до призначення. Подібно і в нашому суспільстві 
вільного світу. Перші частини ракети, себто в нашому образі ча
стини давніших і частина новіших суспільних наверствувань 
пропацають у морі асиміляції. Але важне, щоб перед тим вони 
дали підставу і погін вершкові ракети, до того часу, поки той 
верх суспільної ракети не осягне свою ціль. Ми виходили з 
Батьківщини і казали, що йдемо зберігати символи нашої само
стійної державности, і йдемо рятувати і розвивати те, що там на
сильно нищить ворог: свобідну творчість духа і свобідну полі
тичнv мисль. Це дорога й ціль призначена нашій еміграційній 
ракеті РО того часу. поки досвіди і здобутки тієї вільної праці ду
ха зможуть свобідно осісти на рідній землі. 

Р. Срібний 

Речі неПРО1\lинаючої цінности 

ЮРІй КЛЕН - Т В ОРИ 
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На переломі нашого століття, в латинськім кварталі Парижа, 
недалеко Сорбони, в тісному приміщенні містилась обскурна 
книгарня. Вона завжди була повна людей, але не тих, що при
ходили купувати КНИЖІШ. Тут сходилися на розмови і дискусії 
ті, що мріяли про будучу революцію, про гармонійне суспіль
ство: соціялісти, вільнодумці, атеїсти. Тут можна було бачити 
між іншими Ромен а Роляна, Жоржа Сореля, Жака Марітена, що 
для дітвори видавав антиклерикальний і антимілітарний жур
нал; вільнодумця Андре Сюаре; автора і професора філософії, 
послідовного атеїста Льотте. Осередком цього товариства і його 
душею була людина невеликого росту, з бородою, в пенсне, за 
якими крились темні, проникливі очі. У неї була серйозність не
співмірна до її молодого віку, щось із запалу відданого реформа
тора і євангельської простоти серця, що була получена з завзя
тістю селянської раси, з якої та людина походила. Коли вона 
ГОВОРИJ!а, в гурті наступала мовчанка і всі прислухались. Ця 
людина - це Шарль ПеГі. За придане жінки оснував він соція
лістичну книгарню, а згодом друкарню і видавництво, що мали 
бути осередком "чистого" соціялізму. 

Що Пегі був атеїстом і соціялістом, а потім став одним з най
більш впливових католиків у Франції і поза нею - це безпе
речно збуджує інтерес, але це не виїмкове. Історія, як давніша, 
так і новіша багата на приклади навернення визначних індиві
дуальностей. Але те, що вражає нас в особі Пегі - це духова 
одисея, велика пригода людини, що в час коли вона боролася 
за ідеали чистого, загірного соціялізму, вона, несвідомо для се
бе .самої, зма~алася за христия~ські ідеали. У .час, коли Пегі 
МрІЯВ про СОЦіЯльну справеДЛИВІСТЬ, про людсьКІ права для гна

них і голодних, в його серці, несвідомо для нього, гомоніли бла
женства Нагірної Проповіді. Саме тоці, коли він старався підне
сти соціялізм до вершин святости, він освятив самого себе. В 
час, коли він змагався за соціялістичний рай на землі, за релі
гію і містицизм соціялізму, за об'єднання пролетаріяту, він 
знайшов правдиву релігію, християнський містицизм, він знай
шов об'єднання з святими, він знайшов Христа. 

Але не зважаючи на цей його християнський героїзм. у Пегі 
залишилась через ціле життя кривава, незагоєна рана, його осо
биста трагедія: він не повернувся до зовнішньої сполуки з Цер
квою. Не зважаючи на його страшенну тугу за Христом, він не 
сполучився з Ним евхаристійно: "О, коли б я тільки міг прий
няти Святе Причастя!". "Я ніколи не йду на Богослужбу. Я ні
J<ОЛИ не можу слухати Служби Божої, ніколи асистувати при 

Святій Жертві. Це було б за болюче для мене. Я не міг би пере
·тсрніТIІ цього. Це принесло б мені шкоду. Я йду до церкви, ~C 
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будьякої церкви, молитись, але завсіди перед Богослужбою, по
ки вона почнеться". 

Поки ті болючі слова були сказані, ішла буйна, мрійна мо
лодість Пеr'і, спочатку,. .ліцеї в Орлеані, а згодом в університе
ті в Парижі. У гурті своіх товаришів він скоро вибивається на 
провідника. Сила його авторитету була для всіх загадкою. Ії 
ніхто не міг опертися. "Цей авторитет" - пише у своїх споми
нах Таро - "спонтанний і ефективний, це природний додаток 
глибокого, духового життя. Святий має тільки промовити, і ні
хто не опонує. йому вірять, за ним ідуть. І У Пеr'і, його просто
ті, лагідності і доброті, в його силі були завсіди сліди святости". 
А в його серці були мрії. Він часто говорив про державу бу

дучини, про гармонійне суспільство, де не буде злиднів, бо не
справедливість зникне; де не буде багатіїв, бо тільки вбогість 
свята; вбогість, не скрайній недостаток - це він виразно роз
різняв - убогість У роді францісканської вбогости ; напевно це 
буде соціялістична вбогість. Так мріяв він про революцію, щО' 
надходить, але революцію, яку треба робити "чистим серцем", 
при народинах якоі має бути пристрасть до правди і справедли
вости. Він бачи'l'Ь вже своє завдання. Для революційного діла 
треба оснувати часопис. Він гуртує найбільш відданих друзів 
і приятелів і закладає ядро нової, революційної партії, якій дає 
назву "Група Шукачів Правди". Коли цю свою групу хотів він 
прилучити до офіційної партії, офіційні лідери Жорес і Блюм 
прийняли зо сміхом: "Як то шукачі правди? Безглуздя. Та ж ми 
знайшли вже давно правду". Але Пеr'і мав свої погляди на пра
вду. Після палкої виміни слів його назвали анархістом і заяви
ли, що поборюватимуть його з усією силою. "Я вірю" - писав 
згодом Пеr'і на тему тієї правди - "що в історії світу можна 
легко знайти велике число прикладів, коли людина, відкривши 
нагло правду, СіОПЛЮЄ її. Або шукаючи і знайшовши її, посвя
чує свої iHTepeclf, свідомо зриває із своїми політичними друзями 
і HaBi'l'b з їхньою сантиментальною приязню. Я не вірю, що мо
жна знаJЇти гагато ПРИКJ!<щін людей, що довершивши цю першу 
жертву, мають відвагу ще раз удруге пожертвувати їхні нові ін
тереси, їхню нову приязнь. Бо буває звичайно, що вони знахо
дять, що їхні нові приятелі не більше варті за старих, що Їхні 
другі приятелі не більше варті за перших. Горе самотній люди
ні, і те, чого люди найбільше бояться, це самотність. Вони схиль
ні ради правди зірвати з половиною світа. Тим більше, коли в 
той спосіб порвавши з половиною світу - вони звичайно ста
ють прихильниками другої його частини; прихильниками ТИХ, 
щО не питають про ніщо краще, а тільки про те, щоб бути про
тивниками першої половини. Але, якщо задля любови самої 
правди, вони почали б заходитись, щоб зірвати з тою другою 
частиною, хто тоді стане Їхніми прихильниками? 

"Відважна людина - до цього часу таких не багато - задля: 
правди зриває із своїми приятелями і своїми інтересами. В той 
спосіб створюється нова партія, початково і згідно з загальною 
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думкою, партія справедливости і правди, яка таки ж зараз стає 
тотожною з іншими партіями. Партія така ж, як і інші; така, як 
усі інші; така ж вульгарна, така ж непристойна, така ж фаль
шива. Тоді для цього другого разу, треба б знайти надвідважну 
людину, щоб зробила друге зірвання: але такі ледве чи знай
дуться. 

"А проте, життя чесноі людини мусить бути апостазією і по
стійною дезерцією. Чесна людина мусить бути постійним рене
Іатом, життя чесної людини мусить бути постійною невірністю. 
Бо людина, що бажає залишитись вірною правді, мусить зроби
ти себе постійно невірною всім помилкам, що завжди, одна по 
одній, нездоланно відроджуються. І людина, що бажає залиши
тись вірною справедливості, мусить зробити себе постійно не
вірною невичерпно тріюфуючим несправедливостям". 

Пе:r'і скоро розкрив різницю між офіційним, казенним соція
лізмом, що далеко від життя вирощується штучною рослиною 
в непродувних кабінетах, за писальними столами, і соціялізмом, 
що його він виношував у свойому серці в контакті з пульсую
чим життям. Прототипом його соціялізму не були Маркс і Ен
:r'ельс, хоча він знав іх і вмів цитувати цілими сторінками. Во
ни не знали, що таке вбогість, вони не знали дрогань душі наро
ду. у них не було серця. його вражав іхній холодний, скальку
льований, як лябораторійний скальпель для вівісекціі гострий, 
сухий як кістяк, безсердешний раціоналізм. його очі поверта
лись до інших первовзорів "соціялізму" до св. Франціска з Ас
сизі, до св. Жанни д'Арк. 

У статті "Соціялізм і модерний світ" з 1901 ми саме бачимо 
чим для Пеri і його групи був соціялізм: "Для філософа, для 
кожної людини, що філософує, наш соціялізм був, і був ні мен
шим, ні більшим, як релігією дочасного спасіння. І навіть сьо
годні не є він ніщо менше, як саме те. Ми не шукали за нічим 
меншим, а за дочасним спасінням людства через очищення пра
цюючого світу, через оздоровлення праці, через реставрацію 
праці і гідности праці; через очищення, через органічну, моле
кулярну направу працюючого світу, і через це цілого економіч
ного, індустріяльного світу. Тільки ті будуть сміятися, які не 
бажають усвідомити, що християнство, яке є релігією вічного 
спасіння, застрягло в багні, в багні зогнилої економічної, інду
стріяльної моральности ; ті, що не хочуть усвідомити, що хри
стиянство саме не виплутається з того, не витягнеться з того, 

хіба через економічну, індустріяльну революцію; і вкінці, що 
немає краще влаштованого місця загибелі, краще проваджено
го, і краще вивінуваного знаряддям, сказати б, що немає більш 
підхожого знаряддя загибелі за модерний робочий верстат. 

" ... Уся слабість, і сказати б можна, зростаюча слабість Церк-
811 в модерному світі не походить, як люди думають, із того, що 
Наука здвигнула так звані незбиті системи проти релігії; з то
го. що Наука відкрила, знайшла ар:r'ументи і, згідно з загаль
Н()Ю думкою, побідні розумування проти релігії; ні не з того, а 
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з того, що у всьому, що залишилось з християнського світу со
ціяльно, глибоко позбавлене християнської любови. Це не ар
гументи, що їх не достає. Це любов, що її бракує. Усі ті розу
мування, всі ті систем~ ,всі ті псевдо-наукові аргументи були б 
нічим, не представляли б ваги, якщо б була одна унція любови. 
Всі ті інтелектуаль.,ні постави не важили б, якщо б християн
ство залишилось тим чим воно було: сполукою, причастям; як
що б християнство залишилось тим, чим воно було: релігією 
серця. Це одна з причин, чому модерні люди не розуміють нічо
го з дійсного, справжнього християнства, з дійсної, справжньої 
історіі християнства і чим християнство насправді було. 

"Отож так цей модерний світ, витягаючись з усієї сили за 
грішми. всі свої змагання спрямовуючи до грошей, заражує са
мий християнський світ, штовхає його до того, щоб він посвя
тив свою віру і мораль удержанню економічного і соціяльного 

МИРУ· 
"Такий ото цей страхітливий модернізм модерного світу -

його страхітлива, його гидка ефективність. Він обтесав, йому 
вдалось обтесати, він змодернізував, обтесав християнство. Са
ме християнство він зробив хробачливим у любові, у моралі. 

"Соціяльна революція буде моральною, або її взагалі не 
буде". 

Це думки з пізнішого періоду, покищо Пегі атеїст і він недо
вірливо дивиться на все, що заносить релігією. І немає в його 
гармонійному суспільстві місця для священиків. Має він теж 
свої погляди на молитву. Він переконаний, що це тільки у ви
па~ку, коли мозок людини починає втрачати свою біологічну 
вітальність, треба рахуватися з можливістю, що така людина 
повертає назад до відмовлювання своїх молитов. У відкиненні 
релігії, він безкомпромісовий і радикальний. Для нього навіть 
Ренан був замало антирелігійний, бо в нього була склонність до 
метафізики і, на сором, у нього можна було завважити старечу 
тенценцію вірити в Вога. 

Але де ж та зонда, де той науковий інструмент, що провірить 
беЗlJонні глиби криниці людського серця? Не проста, складна 
душа ПеГі. глибока і незалежна. Во крім Пегі великого суспіль
НІІІ<а. що говорить, дискутує, агітує, пише памфлети, організує 
KY'~Hi J1ЛЯ вбогих і страйки, є ще інший Пегі; Пегі мовчун і ве
.тш:киЙ самотник Той же сам Пегі, атеїст, антиклерикал, органі
затоп страйків. носить під пахою - Паскаля. Це бачать прия
телі і не знають. як це пояснити. Той же сам Пегі, плодовитий 
автор соц;ялістичних брошур, носиться з містерійним ману
с~nиптом, над ЯЮІМ таємно працює і який ховає на дні свого че
MOlaHa, завинувши CTanaHHO в папір, на якому напис: "Проха
ю1'Ь не доторкатись". Тут, у тому манускрипті, міститься таєм
ниця його духового ферменту, його внутрішнього життя. Цей 
секрет - це Жанна д'Арк Такий заголовок рукопису, а його 
дивною прикмет ою те, що в ньому на сторінках багато порож
ніх, незаписаних місць, які, як це згодом пояснив Пегі прияте-
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:ІЯ1ll, мають бути заповнені пізніше. - У Жанні д'Арк сердеш
на туга Пеrі віднайшла себе. З бездоріжжя раціоналізму рятує 
його Паскаль і Діва з Орлеану, свята і революціонерка. Пеrі не 
бачить ще виразно своєї цілі, але веде вже серце, що бачить 
правду, правду невидну для розуму. Він починає вже розуміти, 
що соціялізм залишиться небезпечною оманою, якщо він не бу
де вислідом християнського духа. Постать Жанни повністю за
полонює його і містерія її святости стає його центральним заін
тересуванням: "Існує тільки одна дорога бути святим, тільки 
один спосіб бути християнином, і драма є все та сама: - ми ма
ємо тільки глядіти в себе самих, в наше нутро". Два приятелі 
молодости Пеrі, брати Таро, так описують вплив Жанни на ко
:ІИШНЬОГО атеїста: "Та дівчина, яка з одчайдушною відвагою не 
звертала уваги на зовнішні перешкоди, ні на законних зверх
ників, і яка не підчинялась ні досвідові вояків, ні порадам полі
тиків. ні упоминанням церковників, яка, коротко, слухала тіль
ки відхнень власної душі, репрезентувала для нього поставу 
ума і серця, з якою людина мусить увійти в соціяльний кон
флікт. якщо вона хоче перемогти. Різниця в часі не була суттє
вою. Жанна була на ділі типом соціялістичного героя, справж
нього героя взагалі". 

у тому періоді Пеrі став знову християнином. покищо тіль
кп в думці і почутгі, а не через чистий акт віри. Це прийде зго
дом, коли переможений ласкою і залитий сльозами, він виз
насть віру. 

Нові перспективи праці розгортаються перед Пеrі, коли він 
основує видавництво, друкарню і "Двотижневі Зшитки". На 
ньому лежало все. Він писав, замовляв статті, читав авторські 
rукописи. робив коректу. складав черенки і разом із тим про
Rадив фінансові справи. Ті останні були теж найбільшими труд
нощами видавництва і Пеri розпучливо боровся, щоб вдержати 
.. Зшитки", які не мали широкого збуту, бо призначені для еліти 
чистого. духового соціялізму, мали тільки 1.500 передплатників. 

На той час припадають теж його гіркі розчарування. Одна 
ri.[ мрії. інша річ нага реальність. Ця остання пригноблювала 
"nго. Мілітаризм і клерикалізм були переможені, але споді вана 
правда і справедливість не прийшли. Побідна партія стала та
l:nЮ Ж. як інші, "така ж вульrарна, така ж фальшива". На міс-
11" прогнаної метафізики, вона впровадила свою. Професійні 
політикани вбили містицизм нового руху. І навіть для багатьох 
!J('r<'т(Платників журналу його становище було за містичне дЛЯ 
ІХ п<'rеконань. У статтях Пеrі вони відчували релігійне надхнен
ІІn і пони перестали передплачувати. 

у 1908 людина, що була приятелем Пеrі від молодости і яка 
поділяла його погляди, Льотте, професор університету, відвідав 
"огn і ось слідує те, що він сам описав: "Я знайшов Пеrі в лі ж
НУ. Вllчерпаного і хворого. Весь цей страшний тягар, що він, не 
:lі'·НУRШИСЬ. ніс на собі продовж двадцяти літ, укінці придавив 
і'І",·о. Він розказував про свої журби, втомленість, про тугу за 
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спочинком, за малою клясqю філософії в якійсь школі, десь опо
далік, де без перешкод і турбот, він вкінці зміг би випродукува
ти те, що він носить у собі ... В одному моменті він підніс голову 
і спираючись на лікті ~.азав із сльозами в очах: "Я маю щось 
більше сказати Тобі ... Я віднайшов знову мою віру ... Я став ка
толиком". Було Ta~ наче великий шторм любови змів мене, я 
вчув, як моє серце розтає, і з гарячими сльозами, з головою в 
долонях я сказав: "О так старий друже, з нами усіма те саме". 
3 нами всіма те саме. Що казало мені промовити це, коли пе
ред хвилиною ще я був невіруючий? Що за повільний, тьмя
ний, глибокий принцип тут діяв? У тім моменті я відчув, що я 
став християнином". Не забувати треба, що Льотте був завзятий 
атеїст. його не зм'ягчили ні смерть доньки, ні смерть дружини, 
що в короткій відстані слідували одна по одній. Син повістяра 
Баумана, юнак, якого Льотте любив, як рідного брата, умира
ючи, на смертній постелі просив: "Льотте, стань на коліна, пере
хрестися і обіцяй, що навернешся". Але Льотте був незруши
мий. Пеr'і без прохання осягнув його навернення, повне і безпо
середнє. у "Бюлетені католицьких, університетських професо
рів" він виступає як нездоланий апостол суворо католицького 
і евхаристійного життя. 

Але темперамент Пеri був іншим від Льотте і для нього щой
но тепер починаються правдиві душевні страждання, справжня 
драма дужання Пеri з Христом. Те, за що змагався Пеri з Хри
стом, це було пекло. Він хотів спасіння для всіх; його душа кор
чилася, коли він думав про проблему мук у найскрайнішій фор
мі, про муки вічного погублення, про вічність мук У пеклі. "Ми 
мусимо бути спас енні всі разом" - ця ідея людської солідарно
сти, що була ідеєю Пеr'і від самого початку, знаходить свій ви
слів у його "Le Mystere de lа Charite de Jeanne d'Ark", другім ви
данні його первісної "Jeanne d'Ark", де порожні місця були те
пер виповнені. На перших сторінках тієї драми знаходимо най
більш особисті й найінтимніші думки Пеr'і: "Ми мусимо бути 
спасенні разом, всі. Ми мусимо прийти до Бога разом. Разом ми 
мусимо вернутись у дім Батька. Ми мусимо теж думати трохи 
про інших, і ми мусимо працювати для інших. Що сказав би 
~";' 10 нас. якщо б хтось із нас прийшов до Нього без інших ... 
ЯІ:ЩО для того, щоб врятувати - каже Жанна - від вічного 
вогню тіла погублених, що розпачають у своїх тортурах, я му
шу віддати моє власне тіло вічному вогневі, тоді, о Боже, кинь 
мене в вічний вогонь. Якщо для того, щоб рятувати погублені 
душі від тортур вічного прогнання від Тебе, душі, що терплять 
в їхньому вигнанні, якщо для того я маю посвятити свою душу 
вічному вигнанню, тоді, о Боже, хай вічне прогнання буде моєю 
долею". 

Свою віру брав Пеr'і серйозно, а та віра вчила про реальність 
пекла і його тортури були тимбільші, що пекло загрожувало 
його найдорожчим. його дружина була невіруюча, його діти 
були неохрещені. його переконування не помагали і він був у 
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розпуці. (По його смерті, його дружина сама, без зовнішнього 
впливу навернулась і охрестила дітей). І мав він теж приятелів. 
Скільки шляхетних душ знаходив він між протестантами, евре
ями, вільнодумцями? Що станеться з ними? Мав він спасати 
тільки себе і залишити інших? 

Жанна, а з нею Пеrі вкінці розуміють, що єдиним світлом У 
лябіринті нерозв'язаної проблеми спасення і погублення є без
умовна віра в Божу любов і що містерія любови - це єдина си
ла, що здобуває пекло. Пеrі, самітний борець, з незламним ге
роїзмом віддається зглибленню серця і поринає щораз глибше 
в суть християнства. Про його дар духового вглиблення ніхто 
інший як Берrсон пише: "У нього був чудесний дар ступати по
за матеріяльність буття, іти поза нього і продіставатися до душі. 
Так він знав мої найсекретніші думки, такі, яких я ніколя ~e 
висловив, такі, які я бажав би був висловити". Це зглиблення 
серця є видне в його поезії містерій, яких деякі зразки зачисля
ють до найкращого у французькій поезії. На два роки перед 
своєю смертю, Пеrі писав до Льотте: "Мі.й старий друже, я став 
іншою людиною, протягом тих двох літ. Я терпів і я молився 
так багато. Я став зовсім новою людиною ... Так, я живу без 
Найсвятіших ТаЙн. Це звага, це риск Але я маю безліч ласк, 
обильність непонятних ласк". Пеrі знав дороги, якими ходить 
ласка і тому він міг написати ті прегарні слова про неї: "Ласка 
є підступно прихована. Вона то скручується, то несподівано ви
ринає ... Людину, що Бог хоче, Він її дістане. Коли Ласка не при
ходить прямо, вона приходить косо. Коли вона не приходить з 
правої, вона прийде з лівої сторони. Коли вона не входить про
сто, вона входить вгнуто, коли не вгнуто, тоді переламано. Ко
ли вона не приходить з гори, вона прийде з долини; коли вона 
не приходить з центру, вона прийде з окраїн ... Коли вона не 
приходить як ручай, що журчить, вона може, як схоче, прийти 
як краплі води, що слезять із-під греблі Льоари ... Очевидно, мо
дерний світ зробив усе можливе, щоб проскрибувати християн
ство, щоб позбутися всієї субстанції, кожного атома, всякого слі
ду християнства. Але коли я зловлю вид якогось непереможно
го, незатопного, непонятного християнства, як воно добуваєть
ся десь із низу, як воно виповзає З оточення, як воно виповзає З 
усіх місць довкола, чи маю я тоді втратити шансу повітати його, 
{~aMe тому, що мені не вдалось вирахувати звідкіля воно прий
~c?. Де є написано, що Бог залишить людину в грісі?" 

Яка переміна! Пеrі переміг те, що йому закидали, коли він 
І<арався в тортурах своєї найтяжчої духової кризи: брак дові
Р'Я дО Бога. Так могла писати вже людина, що з дитячим дові
Р'ЯМ спочивала в люблячих долонях Бога. В його душу ступив 
спокій. І з тим спокоєм він пішов на фронт у серпні 1914 року. 
у иього було передчуття, що це ЙОГО остання війна. 3 його ли
ста до сестри Марітена довідуємось, що в день Успения Пречи
стоі Діви він пішов на Богослужбу, першу і останню в його жит
ті. 4 серпня він провів ніч, прикрашуючи цвітами престіл Бого-
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БПА1НИИ СВІТ 

За дозволом видавництва "Орлик" передруковуємо 
уривок одного РЬзділу книжки А. Білинського п. з. "В 
концтаборах СРСР" 1944-1955. Це фрагменти, що дають 
яскравий об~аз диктатури насильства, характеристичної 
для комуністичної держави і так само характеристичної 
для "блатного світу" злочинців, які в своїх межах повто
ряють практики совєтської апаратури. 

Ген. О. Греков, сам довголітній засланець, пише в пе
редмові про ті спомини: "Всебічно ... зарисовані закулісні 
сторінки підрадянського побуту і злочинів урядових чин
ників по в'язницях і концтаборах за сталінської доби. Як 
живий свідок усього наведеного в книзі, можу без вагань 
підтвердити глибоку правдивість описів". 

Книжка видана, як зазначено у вступі, за допомогою 
Ексцеленції Архиєпископа Кир Івана Бучка і д-ра Томи 
Лапичака (Чікаго). 

в Горкім :vrи затрималися тільки 
одиу добу. і пройшовши лікарсь
кий огляд, за яким майже в кож
иого політичиого в'язия стверди
ли дистрофію, а у мене опріч то
го килу, яку я "заробив" на ро
боті в шахті, ми рушили на дру
гий день у далеку дорогу в на

прямі на Кіров. 

ннх має специфіку, порівнюючи 
з етикою европейських злодіїв, я
кі займаються тільки крадіжжю 
і ошуканством та ніколи не вби
вають своеї жертви. Це просто 
лю~и, що хотять жити з чужого 

добра. В СРСР нічого подібного 
немає. Блатні - елемент, який ні
коли не рахується з життям лю

дини. Вони не завагаються вас 
вбити, щоб здерти останню оде
жИ'ну. Це люди взагалі без всякої 
етнки. Коли я ще дО ВІИНИ зачи
тувався твора:vrи Достоєвського, 

По дорозі зрозумів я, що таке 
.. блатні". Це професійні злодії й 
банднти. які 'на волі займалися 
своїм ремеслом, а в таборі почу
вали себе королями. Етика блат-

родиці в опущеному монастирі, де його відділ розкватирувався. 
Наступного дня поруч ник Пегі повів свій відділ в атаку. Вояки 
бігли кілька метрів вперед, а потім залягали, щоб стріляти за 
відступаючими вже німцями. Але Пегі не лягав. Живим приці
лом стояв він в блискучому сонці, закликаючи своїх вояків стрі
ляти, а тоді побіг вперед, щоб іх вести, На нього гукали, щоб він 
лягав, але він дальше завзивав іх не переставати стріляти. Ку
ля вдарила його в чоло і він із стогоном впав на землю, в час 
ак його люди бігли до перемоги. 

"Блаженні ті, що впали у битвах великих (Поляглі на полі 
в обличчі Бога), Блаженні ті, що впали у правих боях, (Бла
женна та пшениця. що її доспілу в снопах зібрали) ". Так писав 
пророчо Пеri в 1913 році. 

о. Мар. 



Приятелів" 

ТО був гадки, що типи його рома
нів нереалістичні. В дійсності я 
переконався, що навпаки - типи 

Достоєвського глибоко реалістич
ні. В блатнім світі зараховуються 
вони до другого і до третього 
ступня. Мабуть без.шабашні і бру
тальні методи правління радян
ської влади породили бруталь
ність цих злочинців. Вони добрі 
учні радянських інструкторів. Не 
підлягає сумнівові, що блатні -
це соціяльне нещастя, яке нероз
дільно пов'язане зпідрадянською 
дійсністю. Воно жахливе ще й 
тим, що виступає в масових фор
мах. Початок становлять одначе 
соціяльні злидні. Некваліфікова
на люднна не має можливости 

чесно прожити. Вона мусить ще 
збагачуватися якимсь незаконним 
способом. А хто раз засмакував. 
що жити незаконним способом 
легше, - по тому шляху продов

жує іти далі. Якщо молода люди
на. звихнувши припадково ногу 

на нечеснім житті попадає в табір, 
виходить звідти через кілька ро
ків зі звихнутою душею. А що су
димість в її пашпорті вже відміче
на. їй: важко влаштуватися на під
ходячу роботу. І так пропадають 
люди, які в і·н.ших умовах були би 
чесними і корисними громадяна
ми. Повний етичний нігілізм - це 
загальна прикмета блатного сві
ту. 

Зате внутрі між собою вони 
:Ів'язані незвичайно сильною ди
еЦIIПЛ:НОЮ. Вони творять своєрід-
11\' організацію-орде'н. Найкраще 
;ІІіНЯТТЯ у них - це гра в карти. 

І'рають на що попаде: на гроші, 
ІІа одяг. а то навіть і на життя 
людей. Коли запало рішення ва
тажків вбити з певних, оправда
них блатною етикою, мотивів я
кусь особу, то гра в карти дуже 
'шсто має вирішити, хто із блат
ІІИХ має виконати присуд, тобто 
ножем її зарізати. Хто із блатвих, 
"рогравши в карти, не розпла

ТІІТЬСЯ, той провинюється проти 
"воровських" (злодійських) зако
Illв і тоді проти нього самого за-
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стосовують санкції, включно до 
вбивства. Між блатними панує ду
же велика дружба. Якщо товари
шеві треба помогти, то немає жер
тви, яка була би важка, а то й не
можлива. Справа не тільки в ма
теріяльніїІ підмозі, але й коли 
йдеться про вихід з трудних жит
тєвих ситуацій, включно до вря
тування життя і свободи другому 
блатному. В блатному світі панує 
сувора гієрархія: є блатний мо
лодняк, є старші блатні, а над усі
ма в кожному таборі стоїть один 
ватажок. його воля - це воля 
короля. Одним з "воровських за
конів" була заборона працювати 
в таборі. В різні часи цього зако
ну біль,ш або менш твердо дотри
мувано. Останніми часами, коли 
режим у відношенні до них дуже 
загострився, во'ни зм'якшили це 
своє принципове ставлення. Рані
ше вони принципово не виходили 

на роботу, а коли були до того 
змушені, то вийшовши із табору, 
ніколи і лопати в руки не брали, 
а від бригадира своєї бригади ви
магали так писати проценти, щоб 
для них теж було написано, скі
льки потрібно. Якщо ні - з бри
гадиром могло бути погано. 
Блатні ватажки живуть у конц

таборах прекрасно. На заможні
,ших в' язнів вони накладають 
"контрибуцію". Молодші стежать 
за тим, хто із таборян одержує з 
дому продуктові пакунки, а тоді 
використовують всяку нагоду. 

щоб таких пограбувати. Коли по
падуть на людину, яку легко за

лякати. то вони входять у всякі 
приватно-матеріяльні її справи і 
диктують, яку частину із продук
тових пакунків вона повинна за
лишити для себе, а яку віддавати 
їм. Блатні при тому поступають 
"політично": вони не нищать сво
єї жертви, бо дійшло би скоро до 
відома начальства. та й прибутки 
їхні зменшилися б. Вони її екс
плоатують, а то навіть в заміну за 
податливість своєї жертви стара
ються дати ЇЙ піддержку при вла~ 
штуванні на вигідну роботу у та-
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борі. Цю джевтлменську рису 
блатиих завважили жиди і нав
мисне робили заходи, щоби за оп
лату здобути собі іхвю підтримку. 
Тоді вони були певні, .'віхто ім 
в таборі ніякого зла не зробить. 
Після війнн розкdмолися блатні 

на дві партії. Одні ради кращого 
існуваввя йшлн на співпрацю з 
таборовою адміністрацією, Вови 
ставали нарядчнками (вели кон
тролю виходів на роботу), брига
дирамн, днєвальними (послугача
мн) кабінетів начальників, ізоля
торів і т. п., виконуючи при тому 
функції стукачів (донощиків) і 
займаючись далі своею бандитсь
кою роботою. Такою поведінкою 
вонн порушувалн "воровську кон

ституцію" і виключалися із рак
лівськнх партій. Ім присвоєно на
зву: "сука". (Говорили в поточ
ній мові: "він був злодієм, а по
тім зсучи вся" ). 3і страху перед 
репресіями іншої партії, вонн зор
ганізували власну групу, до якої 
примкнули й такі ракли, які по
рушували злодійські закони, хоч
би не розплатившись за гру в ка
рти. Так виннкла партія сук. Між 
обома партіями, раклів і сук, то
читься весь час, аж до сьогодніш
нього дня, безпощадна боротьба. 
Було враження, що одні других 
хочуть фізично винищити. тобто 
внрізати. І хоч тактика по відно
шенні до неблатного світу, тобто 
"мужиків", і в одних і в других 
різнилася, однак і суки по відно
шенні до таборової адміністрації 
зміннли свою тактику, тому що 
адміністрація не захотіла з иими 
співпрацювати. Обидві партії з Їх
нім крайньо ворожим ставленням 
і старими методами взаємного ви
нищування зали.шилися. КОЖНИJf 
з ворів чи сук живе в постіЙНllf 
небезпеці, що може бути заріза
ний. Щоб уникнути кривавих ІН
цндентів, адміністрація почала іх 
приміщувати в різних таборах, як, 
зреШТОЮ, і по окремих камерах в 
пересильних в' язвицях. Свіцомість 
що кожен з них мусить ЖИТИ в 

"боєвій" готовості, штовхала їх 
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постшно шукати способів озбро
єння ножами і так їх ховати, щоб 
в кожний момент можна було ЇХ 
мати під руками, а водночас щоб 
наглядачі не змоглн їх найти. Во
ни використовували кожну наго

ду, щоб винищувати своіх супро
тивників, бо хто поблажливий, 
противник його знищить. Тому 
часті були випадки, коли ті, які 
мали перевагу, нападали иа ба
рак чи камеру, де були іх'иі су
противники в меншості. Починав
ся стаи облоги, який часом кін
чався різаниною. 
Пригадую собі побут в пере

сильиій тюрмі в Ре.шотах (за 
Красноярським) влітку 1955 року, 
напере~одні репатріяції. В нашо
му бараці, де було сім камер, в 
одній були злодюги. Іх було туди 
нещодавио привезено, щоб відпра
вити в якийсь табір. В камерах, 
де сиділи чужинці, призначені 
для репатріяції, була порівняль
на свобода. Наші камери були 
МaJfже увесь час відкриті, нам до
зволялося проходжуватися по 

дворі, навіть часом грати у м'яча 
тощо. 3ате злочинці були замкне
ні у своїй камері майже цілнй 
день. 3а тюремннм двором на від
далі яких ста метрів містився, від
городжений високим дощанпм 
парканом, ще один барак, в К/)Т
рому проживали суки. Сук було 
досить багато. Якимсь чином DO
ни довідалися, що в оД'ну З камер 
нашого бараку прибули злодії. 
Одного разу з того бараку в лаз
ню проходило біля п'ятнадцять 
сук Вони використали момеит, 
коли ворота були відкриті, увір
валися в нашу зону і почали об
логу п'ятої камери. Дехro з них 
мав прн собі гострі знаряддя, а 
інші - кому що попало під руки. 
Служба нагляду виявилася без
силою будь-що зробити, бо скла
далася всього з кількох нагляда
чів на чолі з таборовим керівниц
твом, а зовнішня сторожа, тобто 
внутрішнє військо МВД, підлягає 
власному командуванню і має 
право заходити в зону тільки то-
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ді, коли Їхнє командування дасть 
виразний наказ. Звичайно, в цьо
му випадку, служба нагляду, не 
маючи зброї, не була в силі щось 
вдіяти самостійно і тому началь
ник в'язниці звернувся до комен
данта зовнішньої сторожі, щоб він 
наказав воякам увійти в табір 
(без зброї). Тим часом облога ка
мери продовжувалася. Суки, ие 
зумівши виламати дверей, вирі
шили атакувати свого ворога з 

горища. Вони зачали вже підва
жувати бальки, коли в табір всту
пили салдати. Настало "переми
р'я". Вояки відкрили камеру зло
чииців, вивівши їх иа вахту, а су
кам звеліли забиратися у свій ба
рак. Злодюги були жахливо за
порошеиі сміттям з розваленої 
стелі, один із них був навіть по
ранений. Сукн з обличчям пере
можців поверталися до свого ба
раку. І все б закінчилося спокій
но, бо проти охорони ніхто з них 
і не думав виетупати, якщо б ие 
те, що котрийсь із салдатів уда
рив києм по спииі одного з сук. 
Це стало ніби гаслом для загаль
иого вибуху сук. І тоді ми поба
чили, як ие зважаючи иа те, що 

в кожного вояка була в руці ло
мака, суки майже з голими рука
ми прогнали з тридцятеро салдат, 

змусивши їх ганебно відетупити 
поза зоиу. З "вишок" відкрили 
тоді вогонь, в 'Наслідок чого один 
з сук був забитий. Подібні сцеии 
таки на тійже пересилці доводи
JlОСЯ переживати частіше. 
Блатиі в загальному нарід від

важний. Коли адміиістрація зби
рається відправляти кого-иебудь 
із них в табір, де йому грозить 
небезпека, він бритвочкою або но
жем поріже собі живіт і груди (це 
я бачив на влаені очі), або заллє 
еобі очі хемічним чорнилом, - в 
наслідок чого його кладуть в лі
карню й він залишається в таборі. 
Блатні знамениті днпломати. 

Іwли блатннй бачить, що перева
га на його боці, він брутальний. 
Коли ж навпакн, видно, що сн
лою иічого не вдієш (це, голов-
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НИМ чином, по відношеині до ад
міністрації), а хочеться оминути 
неприємноетей, - він прикнда
ється м'яким, як гума, і найней
мовірніша брехня виливається з 
його уст, як найчиетіша правда. 
Це ще одна їхня схожість з ра
дянською дипломатією ... 
"Модус вівенді" з блатними 

з-посеред усього населення табо
рів знайшли найшви~ше мабуть 
західні українці. Вони відразу 
зрозуміли, що без колективної і 
твердої оборони тут не обійдеться, 
і в таборах, де вони творили знач
нішу групу, діяльність блатних 
було обмежено. Коли оетанні не 
хотіли помиритися, то виникали 
криваві бійки, які переважно кін
чилися масакрою блатних. 
Подібно до політики, коли в од

ній партії постає розлам, то з бі
гом часу диференціяція поширю
ється далі. Із двох груп злодюг і 
сук пізніше відділилися і'иші: ви
никли "фракції" т. зв. "махиівці", 
"мужиків ломом підперезаиих" і 
ін. Це були вже мев.ш:і групи. Я 
поцікавився, чому одна з них зве 
себе махнівцями.Один прихильник 
тієї групи мені пояевив, що під 
час громадяиської війни гарцюва
ли загони анархіста Махна, який 
поширював гасло: бий червових, 
поки не побіліють, і бий білих, по
ки не почервовіють. Аналогічно 
й вони виступають проти злодіїв 
і проти сук ... 
Після короткого Hap~cy про 

радянський блатний СВІТ знову 
повертаюея до моєї подорожі на 
Воркуту. В столипінськім вагоні, 
яким ми їхали, ті бандити діяли 
особливими методами. Це були 
часи, коли буханець хліба йшов 
на вагу золота. Серед в'язнів на
шого етапу були деякі, які мали 
на собі або в підручвім мішку 
кращу одежу. Коли в вих було 
щось з продуктів, бандити безце
ремонно забирали й пожирали. 
Всякий спротив був неможливий: 
ми всі були дистрофіки, а вони 
вигодуваві, як пацюки, з атле
тичними поетавами. Пограбовані 
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Рецензії, дїтературні пригаДКн 

РЕЖШІ СТАЛІНА В УКРAlШ , 
(Пocтmпiвщива - Хрущовщива) .., 

Від дня смерти Сталіна, вже де
в'ятий рік. у політичиому світі за
ходу не сходить із сторінок пре
сн та з програмів радіо й телеві
зії питання: "чн Совєтський Со
юз змінився? а якщо так, які це 
зміни?" Не підлягає ніякому сум
вівові. що Совєтський Союз Ми
кити Хрущова зовсім не такий, 
яким був Совєтський Союз Поси
па Сталіна. але чи ці зміни діт
КНУЛИСЯ основного характеру со

вєтського тоталітарного режиму? 
Політиків і публіцистів, що за

ймаються цим питанням можна 
поділити на дві групи: 1) при
хильників погляду про основиі 
зміни та можливості домовитися з 

речі вони передавали тихцем ох
рані, з якою були в зв'язку, а та 
в свою чергу дешево продавала 

їх на станціях, купуючи за гроші 
хліба, а нераз і горілки. Чим біль
ше ми віддалювалися від Москви, 
тим більш жахливі речі діялися 
у вагоні. 
Нарешті ми приїхали в Кіров. 

Кіровська пересильна тюрма, яку 
я опісля бачив у 1951 році, була 
не подібна до тієї, котру я поба
чив тепер. Ії за той час відновили 
й вичистили. Ми ввійшли в сіни 
OД1l0ГO бараку, з яких вели двері 
в камери наліво й направо. Я ра
зом з Кравченком та з іншими 
ввійшли праворуч. Перед наки 
розкрилася темна, брудна, повна 
JПOдей кімната. З обох боків стін 
були нари. На нарах сиділи на
півроздягвеві, добре вигодуваві, 
блатні і грали в карти. Я був пе
реконаний, що тут вайду бодай 
земляків. На жаль вікого не по
бачив. Мене покликав до себе 
один із блатних. Я підійшов, пере
конаний, що віи хоче мене про 

Хрущовим і 2) прихильників по
г ляду, що зміни є тільки повер
ховиі та вигляди порозуміння иі
які. Ці перші кажуть, що Хрущов 
реаліст. у Совєтському Союзі ре
жим полегшав, умови життя по

кращали, відчувається повільний 
перехід владн дО ТВ. середньої 
кляси і тому спірні питання За
ходу з СССР можна полагодити 
чи то шляхом зустрічей на вер
шииах, чи іиаК'IlIе. ті другі під
креслюють, що зміинлися тільки 
формн й методи, але поворот до 
давиього стаиу кожиочасно не 

тільки можливий, але й правдопо
дібиий, бо наполегливість пряму
ваиня до ідеологічиої мети, себ-

щось запитати. Він поцікавнвся, 
що в мене за сорочка. Це була ні
мецька військова сорочка, яка од
наче показалася йому непридат
ною, бо була занадто рваиа. Ві'и 
зробив у мене докладний обшук, 
чи часом не затаїв я де грошей. 
Знайшовшн кусник чорного ра
дянського мила, він задовольнив
ся. 

Ми з Кравченком відразу полі
зли під нари. Там здавалося нам 
безпечніше. 
Так поволі я почав знайомитн

ся практично з радянською дій
с'ністю ... 

Преса мусить мати свободу ска
зати все, щоб деякі люди не ма
ли свободн робити все. 

Louis Terrenoire, 
фр. мін. інф. 

Справжнє дозвілля не в тому, 
щоб нічого не робити, але щоб 
робити те, що дає радість. 

G. В. Shaw 
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то до опанування світу КО;)Іуиіз
мом, зали.шилася та сама. 

На такому тлі появу праці Гри
горія Костюка про роки сталін
СЬКОго терору в Украіні треба вва
жати дуже на часі й щиро при
вітати. Студія під назвою "Stali· 
nist Rule іп the Ukraine" - А 
Study аЕ the Decade аЕ Mass Ter· 
ror (1929-1939) вийшла в трьох 
видавництвах: Фр. Преrера в 
Нью-йорку. Стівенса й Синів в 
Лондоні та Інституту Вивчення у 
Мю'нхені. 
Проф. Джон С. Решетар мол. 

пнше в своїй передмові до праці 

.. САД ГЕТСИМАНСЬКИИ" 
ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВОЮ 

Іl'аn ВЩlгіаnц 

LE IARDIN ОЕ 
GETHSEMANI 

Roman traduit de l'Ukrainian 
par G. AlexinskII 

Les maitres etranflers 
В-во "Nouvelles Editions Latins", 

Париж. 

Думку перекладу відомого ро
ману відомого українського пись
менника піддав ще Володимир 
Викниченко 1950 року. "Проме
тей" з 27 квітня друкує листа В. 
Вииниченка до І. Багряного, пи
саного під враженням прочитаної 
книжки. ОСЬ ЙОГО уривки: "Вели
ке спасибі Вам за присилку кни
ги і за книгу. Вона - великий, 
вопіющий і страшний документ. 
Про неї можна говорити киигами 
і. мабуть, чулі люди будуть так 
(·оворити... Чи робиться Ким'не
будь щонебудь для оголошення 
цього документу перед світовою 
опінією? Чи робляться заходи 
про переклад її на чужинні мо
(ІІІ ? ... Чи маєте Ви перекладачів 
на французьку мову? Чи маєте 
l<Огонебудь у Франції, хто міг би 
;шйнятнся цією справою? .. Я зро
блю все що сила моя буде для 
Ва.шої великої книги і для істи
ІІИ" . 
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Костю:<а: "Усмішкн, улещування 
та більш гнучка, але не менш ви
рахована, політика наслідників 
Сталіна прнвели до зрозумілої, 
хоч сумнівної, тенденції серед де
яких кіл відложити сталінізм до 
історичного ящика на сміття й ди
витися на 'нього як на тимчасо

ве помилкове явище російської 
політичної сцени. Та якщо воно 
й правда, що остаточний осуд му
сить почекати на майбутній роз
виток Комуністичної Партії СС
СР, її політика й мета можуть бу
ти повністю оцінені і відповідь на 
те питання можна отримати riль
ки при дбайливому порівнякні з 
у сім и аспектами сталінізму. То
му то студія про чверть століття 
совєтського режиму від 1928 до 
1953, що став синонімним із іме
нем померлого диктатора, не має 

чисто історичного значення, бо 
вона дає необхідне мірило для 
визначення ступня, до якого на

слідники Сталіна дійсно зірвали 
чи не зірвали з своїм померлим 
ментором, затримуючи в дечому 

його політику і практику, покида
ючи або зміняючи її в іи.шому". 

"Потреба продовжати розумін
ня сталінізму - каже далі Реше
тар - робить студію Григорія Ко
стюка про сталінське правління в 
Українській ССР вітаним в'неском 
до існуючої літератури про цей 
вітальний період". 
Це погляд і думки, з якими не 

можна не погодитися, коли ще й 
приймемо до уваги, що праці не
українських авторів часто не до
бачують проблеми поневолених 
неросійських народів СССР, обме
жуючись до проблем самої Мос
кви. 

Праця складається з двох ча
стин - про "Сталінський центра
лізм й Україну", пмни Сталіна 
та назначення Павла Постишева 
для Їх переведення в життя та -
про "Консолідацію Сталінізму в 
Україні" із упадком Постишева та 
приходом до влади в Україні Ми
кити Хрущова. Вона сперта пере
довсім на джерельному матеріялі 
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- сучасних офіційних публікаці
ях книжкових і пресових, що збе
реглися у вільному світі, бо в 
СССР вони зняті з обіГу,,- ~ле й та
кож на особистих перEUКиваннях 
й поміченнях та на свідченнях у
часннків подій, якJhr вдалося ці 
часи пережнти. Тому маємо до
кладно представле'иу боротьбу ре
жиму проти всіх проявів україн
ського життя - терор протн ук

раїнської провідної верствн й ук
раїнських інтелектуалів у ділян
ках політики, літератури й мис
тецтва, театру, науки, зокрема іс-

.,ЛИС МИКИТА" І. ФРАНКА 

Хтось то пнсав, що Іван Франко 
міг стати українським reтe, ко
ли б 'не трагічне його життя. 
Франко мав життя одне з найва
жчих, а й недуга загнала його пе
редчасио в могилу. 

Та Франко. хоча не осягнув re
тових внсот, все таки під одним 
оглядом навіть перевищив його. 
Маю тут на думці опрацювання 
обома авторами "Лиса Микити". 
Мабуть твір reтe "Райнеке Лис" 
звернув увагу Франка на цю те
му. Історія "Лиса Микити" дов
ша. його початків доmyКУЮТЬСJl у 
французьких серед'нєвічних мана
стирях. Згодом тему перейняли 
світські письменникн. Важніmi 
для розвою цієї темн дати такі: 
940. 1152, 1180, 1250, 1375, 1479, 
1498. Дати 1250 і 1498 озиачають 
ваЖЛИВІШІ ступні викінченВJI. 
Твір німецькою мовою з р. 1498 
перевндав rодmед в половині 18. 
століття, модернізуючн мову. На 
це видання rОД'lПеда звернено у
вагу reтe. який пізнLmе писав, 
що втішнвся твором як дитина. 

З перервамн працював reтe над 
цим твором кілька літ. В своїм вн
данні покорнстувався гексамет
ром, переймаючи текст майже 
слово за словом із rодшедового 
видаRВJI. Франко аж дивувався, 
що reтe так невільничо придер
жувався тексту. Тільки восьмій 

.Листи до 

торії й мовознавства, тощо, 
трагедію українських нацlональ
ннх комуністів Скрнпника, Люб
ченка й інших, перелік всіх укра
їнських дійсних і здогадввх змов 
проти режиму і зв'язаних із ним 
судових процесів. 
Коли завданням української 

еміrpації є відкривати очі світу на 
те, що діялося і діється в окупо
ваній Україні, то праця Грнгорія 
Костюка поважно причвнювтьСJl 
до виконання цього завдання. 

К. Паньківський 

пісні подав reтe власний погляд, 
а саме, що не походжеввя, але ді
яния-чин вирішні ДЛJl оцінки лю
диви. Цнм reтe випереджував по
гляди новітньої демократії. Є ще 
в пісні думки reтe, що ними він о
суджував ВСJlКИЙ тоталітаризм. 
Знаменне, що reTe, будучн у сво
го зверхника-князя Jlкийсь час 
президентом Найвищої Приватної 
Ради, а потім директором його те
атру. вважав за відповідне попу
лярнзувати .,Лиса" серед власної 
суспільности, популяризувати твір 
повний іронії, що не вкладається 
в придворну атмосферу. 

Франко, спираючись 'на ті самі 
джерела, що й reтe, дав україн
ський національний твір. Він за
стосував у поемі народні ритми, 
т. ЗИ. "козачкові", які більш гар_" 
монізують із гуморнстичним зміс
том твору ніж гексаиетр. У Фран
ковому творі є ще багато висло
вів. взятих із української народ
ної творчостн. Франко ще й при
тупив - як це він такQЖ зробив 
у "Дон Кіхоті" Сервантеса - ві
стря проти поведі'нки деяких свя
щеників. 

"Лис Микита" Івана Франка 
мав стати порадником для просто

людини в її боротьбі соціяльній і 
національній. Мав також учити 
берегтись, щоб не попасти у влас
ні сіті. Це стара тема, до якої на
лежать і МО'1'Иви Конрада Вален
рода. Коли застановляємось над 
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цією справою, то хоч українців 
назнвають "хитрими малороса

ми", то ця назва 'не відповідає 
дійсності. УІ<раїнець звичайно зу
стрічав і зустрічає світ з наївною 
отвертістю. Цієї отвертости немає 
ні в американців, ні в англійців, 
німців чи чехів. Українцям треба 
достосуватися до світу. І Франко 
саме вимагав іншого типу люди
ни, щоб могти вдержатись у воро
жому середовищі. 

Середнєвічний твір про "Лиса 
Микиту", в ЯКий увіЙ'шЛИ склад
ники фра:нцузький, флямандсь
Кий і німецький, має глибше під
ложжя, вказуючи на світ запов
нений лисамн - микитами. Іван 
Франко, даючи середнєвічне опо
відання у власному опрацюванні, 
виграв у порівнянні з великим 
Гете. 

ВoJJ. Безymко 

у 20-ЛІТТН СМЕРТИ БОГДАНА 

ЛЕПКОГО 

Богдан Лепкий помер у липиі 
1941 року і цю втрату хочемо 
пригадати. 

Хто з 'ним стрінувся, вииосив 
якнайкраще враження. Знаменне, 
що він завжди мав час для відві
дувачів, хоч насправді свобідного 
часу було у нього мало і він над
робляв прогаяиі години ночами. 
А мав він таких відвідувачів як 
Федір Вовк, Михайло Коцюбин
ський, В'ячеслав Липинський, о
лекса Новаківський, Василь Сте
фаник і багато і'нших письменни
ків. малярів, суспільних діячів, 
також чужинців, а вже найбіль
ше студентів. 
Івана Франка пізнав Лепкий у 

батьківському домі. Батько Бог
дана, католицький священик, від
дав шану Франкові, святкуючи з 
українською громадою 25-літній 
ювілей письменницької пра Ц і 
Франка. 

Богдан Лепкий має свою цiR'нy 
сторінку в українській поезії, але 
також в оповіданнях, з яких чи
мало переКJJадено на польську, 
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чеську й німецьку 1tЮВИ. Лепкий 
написав також ряд повістей, з я
ких трилогія "Мазепа" найбільш 
відома. Герої твору: Іваи Мазепа 
і Мотря. Чи ж Лепкий не був зму
шений ціле життя хитрити, щоб 
вдержатися і працювати в чужо
му середовищі, в Кракові, для ук
раїнської культури! А Мотря ма-

3 кінцем червня появиться 
иова книжка 

С. ГОРДИНСЬКОГО: 

ПОЕТИ ЗАХОДУ 

Ця книжка приносить вибір 
60 перекладених поезій 24 
авторів - римських, італій
ських, фраицузьких, аиглій
ських, німецьких, польських, 
між иими шедеврн світової 
поезії таких поетів як Війон, 
Мікельанджельо. Гюго, Бод
лер, Вергарн, Шекспір (со
нети), Байрон, Е. А. По, Віт
мен, Гете, Шіллер, Словаць-

кий і ін. 
Люксусове видаВИJI в твер
дій оправі. 136 сторінок тек
сту. - Ціна 3.00 ДОJJ. З пе
ресиJJКОЮ. Невеликий 

иаКJJaД. 

За.МОВJJЯТИ через иа.ше ви
Давництво. 

буть зображує його незрадну ту_ 
гу за красою, любов'ю. Пробле
мою Мазепи Лепкий був занятий 
чи не 25 років. Не-військовик, ві'Н 
дав одні з кращих військових кар
тин української літератури, опи
суючи облогу Батурина. В творі 
виступає ряд живих постатей. Та 

про повісті Лепкого взагалі мож
на сказати, що на їхню користь 
вий,шло б, коли б автор обмежив 
кількість задля поглиблення яко
сти. Проза Лепкого ще чекає сво
го коментатора. 

Лепкий був ще видатним літе
ратурним критиком: письменник 
писав про інших письменників. 
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Обмежуся тут згадкою про його 
п'ятитомове видання творів Тара
са Шевченка, в якому він дав дов
шу студію про Шевченка. Важли
ве тут те, що поет і МI!і[Яр писав 
про поета і :маляра. 

Вкінці Лепкий бу.в визначним 
українським eMirpaHToM, що май-

.Листи ДО 

\~ 
же по~овину свого віку перебув 
поза РІДним краєм, У Кракові й 
у Німеччині. Він не під одним ог
лядом може бути зразком для су
часної численної української емі
rpаціі. 

Во.'1. Безушко 

ЕПmог І ПРОЛОГ 

Минулого року, в "Листах до 
Приятелів", друкувалась розмова
дискусія між д-ром Андрієм Бі
лииським (Мюнхен) ід-ром То
мою Лапичаком (Чікarо). За ко
жним разом їх статті попереджа
лись редакційними впровідними 
поясненнямн. Більший відгук зна
йшли або спротив зустріли: - ос
танні статті А. Білинського з ли
стопадового числа журналу і Т. 
Лапичака з грудневого, і так само 
ті редакційні вступи, над чим зу
пинялись МИ в двох перших чис

лах "Листів" за цей рік. Тепер 
варто зробити ще загальні завва
ження, бо наш журнал пробува
тиме дати початок новим дискусі
ям з різних ділянок культури і 
політики. Тож такі завваження 
можуть мати і деяке практичне 
значения. 

Вже переведе'на, і будучі диску
сії мали б завдаиням пригадати 
суспільству і відновити те, що в 
наші тяжкі і духово не дуже ви
сокі ЗО-ті, 4О-ві, 50-ті роки приза
булось. а навіть свідомо усува
лось з нашої свідомости, а саме, 
що різниці думок, різноманітність 
поглядів, їх зудари, суперечності 
- не озиачають слабостн чи роз
гублености суспільства, але на
впаки його здоров'я й багатство. 
fio тією різноманітністю думоУ. jl<;

но пробує схопити різноманітність 
буття: світу й життя. Отож носії 
різноманітвости, представники рі
зних поглядів, інтелектуалісти, не 
мусять і не повинні дивитись одне 
на одне як на суперників, навіть 
супротивників, ворогів, яких ко-

неч'Но треба ослабити, принизити, 
знищити в очах суспільства, але 
навпаки, повинні дивитись на вих 
як на товари.шів спільної мандрів
ки до однієї мети: - з різних сто
рін приближатись до схоплення 
мислю різноманітности речей і 
дій, і так приближатись коли не 
до РОЗУМІННЯ, то хоч до відчуттв 
глузду власного існування. 
Зачасто мішаємо дискусію, спі

льне шуканнв духового самоут

вердження, шукаиня правди, в в

кому суддею є власна інтелекту
альна совість і совість людей, що 
з нами думають, - зачасто юша
ємо таку дискусію з полемікаю, 
яка має метою здобути вплив на 
маси в ім 'в якихсь політичних чи 
економічних цілей; мішаємо з по
лемікою в боротьбі за владу не в 
духові, але над масами, до вких 
промовляється не так розумовими 

арrументами, як емоціонально 
скерованими, ефектовни:ми підхо
дами. 

Це перше непорозуміння в на
ших дискусівх і така полемічна 
настанова вскраво виявилась у 

відгуках на минулорічну диску
сію переведену в нашому журна
лі. Це ж упродовж кількох міся
ців автори порушували актуальні 
й цікаві питання зудару індивіда 
З тотальною, державною потво

рою, питання можливости бороть
би індивіда з тоталізмом у совєт
ських умовах. Люди між собою 
починали говорити про ті pe~, 
але преса не вважала корисною 

річчю включитись і поглиблюва
ти роздуми на ці теми. Так проб-



Приятелів" 

леми спливали по свідомості без 
глибших слідів, як спливає вес
ияний дощ по мощеній вулиці. 
Аж коли знайшлась думка, яка 
особлнво 'надавалась до полеміч
ного вжитку, преса оживилась. 

Таку ие дискусійну, а полеміч
ну настанову можемо завважува

ти при різних иагодах. Є люди, 
що вперше зустрінувши якусь о
собу, бачать і сприймають цілість 
появи, а потім аиалізують той об
раз цілости і усвідомлюють собі, 
які бу ли очі, якого кольору во
лосся, в тієї щойно зустрінутої 
людиин. Ін.ші ж не бачать цілої 
людини, зате зразу схоплюють то 

її кульгавість, то косоокість, то 
поплямлене вбрання і т. п. Це си
ла і це одночасно слабість кари
катуриста ... 

Такі два підходи МОЖЛИВl 1 в 
відношеииі до чужих думок ви
словлеиих у статті чи доповіді. І 
оба підходи трапляються в одної 
й тої самої людини залежно від 
обставин. Напр. хтось іде на допо
відь, знаючи, що після неї диску
сії не буде. Тоді він слухає отвер
тою душею, сприймає думки як 
органічні частини цілости, і аж 
згодом аналізуючи відділяє те, з 
чим погоджується, від того, що не 
згідне з його переко'нанням. Така 
постава це передумова справді до
брої дискусії. 

А тепер інший випадок: - зго
ри повідомлено, що після допові
ді буде дискусія. Зразу, навіть о
ком, спостерігаєте зміну клімату. 
Люди готовляться до бою. Дум
ки, що їм відповідають, залиша
ються без особливої уваги, тіль
ки коли трапиться у доповідача 
слабше місце, чи місце, що ви
глядає слабшим, воно зараз YTJJ~
рджуєть~q І. І::lМ'Лті, іиоді й на :Іа
пері, щоб У ДИСКУСії впертись у 
иього, показати свою вищІсть, 
збити противника. Це вже не так 
сприймаввя, як підготова до ата
ки, постава змагунів, які пильно 
стежать за кожним хибним пово
ротом противника, - це постава 
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дипломатів у ХОЛОДНlИ війні, які 
ПРИГ.lІядаються до кожного нюа'в
су в словах противника, щоб зна
йти якусь незручність і викори
стати ЇЇ. Це клімат холодної війни 
між доповідачем і слухачем, що 
готовиться не до дискусії, а до по
леміки. 

Характеристичними для диску

сії є спокій і видержка, для поле
міки поспіх, воєнне темпо. І це 
виявилось у реакціях на листопа
дову статтю д-ра Білинського. У 
впроводі до неї було виразно на
писано, що в настуП'ному числі 
буде відповідь. Але полемісти не 
мали терпеливости. Вони не чека
ли, але зразу ж почали атаку, до

бачуючи в дискусійиих думках 
автора статті радикальний зворот 
у думках журналу і людей, що 
зближені до нього. 

Тут підходимо до другого при
КРОГО непорозуміння. Говоримо 
про свободу думки. слова, преси, 
але та свобода виглядає у нас 
трохи не так, як у світі. В вели
чезиій біль.шості наші газети і 
журнали залежні від церков'вих, 
асекураційних і політично пар
тійних організацій. Це ще в по
рядку. Так буває і в світі, Але як 
розуміємо свободу думки і слова 
в тих пресових органах? Як ви
глядає вона у і Н'ІІІИХ , і як у нас? 
Для прикладу візьмемо виразно 
партійний, великий час о n и с 
.. Нью-йорк Гералд Трібюн". Це 
орган республіканський, хай не 
офіційний. Він минулого року за
явився за ка'ндидатурою Ніксона 
на президента ЗДА. Але його ко
люмністи - коментатори заступа
ли різні погляди. Два, може най
більш впливові, Ліпмен і Елсон, 
пропаІ'ували кандидатуру ~HHe
ді. Нікому в думку не приходило 
заперечувати право тих відомих 
публіцистів мати погляд незгід
ний з поглядом редакції, ніхто не 
пробував замикати ім уста. І так 
само 'нікому не приходило на гад
ку підозрівати газету, неначе во
на змінила фронт. 
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А як У нас? Можете вісім років 
виразно заявляти, на яких пози

ціях стоїть журиал, вистачить од
на, і то згори названа дискусій
ною, стаття автора, яког, думки 

не покриваються з думками ре

дакції, і вже зараз підозрі вають, 
що журнал і ближчі до нього і 
дальші від нього кола зміняють 
орієнтацію. Зникає автор диску
сійної статті, на фронті і під ата
кою залишається журнал і його 
редактор. Свобода особистоі дум
ки стає тільки словом без змісту ... 
Коли в умовах тоталітарної дик
татури все підлегле одній руці, і 
кожен пресовий орган тільки по
вторяє і розробляє накази тієї ру
ки, то це звичайна для нас річ. 
Але чому ми мали б брати прик
лад із тих зразків, від яких ми 
втекли за ріки і гори, за океан, а 
не брати прикладу від справді ві
льної европеlїської й американсь
кої преси - це досить незрозу
міле. 

І ще одне хотіли б ми відмітити, 

.Листи до 

на що натякали перед хвилииою. 

Дискусія заторкнула багато про
блем, які надавались до роздумів 
і які могли б збагатити і поглиби
ти тематику нашої преси, отже й 
нашоі свідомости. Ми вже назива
ли одну з таких проблем, а саме: 
індивіда в тиску державного Леві
ятана і пасивний бодай спротив 
того ж індивіда. Преса не підхо
пила тих проблем. Аж як трапи
лось питання, що запахло нашою 

щоденною журналістичною юш
кою, зараз почалась - щоб ужи
ти відомого колись для таких ре
чей слова - почалась "гамаксой
ка" в розмовах, листах, пресі. 
Знак, як тяжко нам виходити з 
наших засиджених духових кім
нат ... 
Це епілог до минулорічної дис

кусії, що може бути прологом до 
нових, будучих дискусій, до яких 
щиро запрошуємо нашу поважну 

пресу. 

М.Ш. 

ЕIЩИКЛОПЕДlЯ YRРAJИ03НАВСТВА 

мовумеитальвий твір ВТІІІ (Европа) 

Чи цього року чи пізніше Ви набудете Енциклопедію Україно
знв.вства. Без неї не зможе обійтись вінка івтелїтевтиа украівська 
родина. - Але замовляючи її тепер 
- Ви кориcтaєre з нижчої, передпJl8,ТИОЇ ціви: за шість грубих, ЇJПO

стровавих томів у полО'1'Нявій опpuі - 50.00 доп., в пiвmкipsвi:й 
оправі - 60.00 доп., які можна спnaчувати мaJПDIИ, доriдвими ра
тами. Після появи 4-го тому ціна ВИВОСИТlDrlе - 75.00 доп., а після 
появи цілости - 00.00 дол. 
Ви Допомaraєre зааершвти цю вeJDlКy, збірну працю lІ8ОІІІІІХ У"6-
ВИХ, і то в час найбіJПIIDоі потреби, коли окупант ДOKJI&Д&Є всіх 
зусиль, щоб правду про Украіну сфanьmyвати перед світом своєю 
Українською Радянською Енциклопедією. 
Вже виfJШОВ і розсилається З-ій том Сnоввиковоі (га.словоі) ЕУ. 
Перше, т. зв. статтейне видЗ:Ння ЕУ в трьох томах уже на вичер-

павві. Ії ціна тепер 60.00 дол. 

За інформаціями і з впnатами прохають звертатись: 

в ЗДА - М. Shlemkevych, 916 Monroe Ауе. Elizabeth, N. J. 
в Канаді - R. Holod. З8 Halford Ауе, Toronto 9. Ont. 



п РUlІтелів" 

3aКJIJIK ДО ЖВВJП: 

СПРАВИ ПYБJIЩИСТИЧНО-НАYROВОro mСТИТУТУ 

"НЕТЕРПЛЯЧЕ ЧЕКАННЯ" 
(Уривки з листа) 

... Ваш проєкт Публіцистично
наукового Інституту ... дійшов до 
найдальших закутин, до тих ук
раїнських садиб, які відійшли від 
"нашого міста", вибрали самоту 
і... чекання на "наше спасі'ння" 
пасивио. 

Всіх зацікавлених огорнуло ие
терпеливе чекания на солідиий 
крок вперед. А березень-квітень, 
иа жаль, ие приніс розв'язки. Зви
чайно, своїм листом я не вибира
юсь давати "розв'язку", але і 'Не 
можу довше бути пасивною. Те, 
що меиі (я живу иа дійсному ук
раїиському безлюдді, в маленько
му канадійському хістечку-селі) 
виглядає дуже просто, може не 

виглядатиме таким Вам ... 
Найкращі перші відрухи грома

дяиства, які висилають крім теп
лих слів грошові чеки, але вони 
не є ніякою запорукою сталости 
фоидів. Насувається конечність 
зробити так, щоби та грошова ба
за бу ла постійною і на солідних 
організаційних осиовах. 
У "Листах" була мова про те, що 
"дійсністю, а не фантазією є лю
ди внутрішиьої еміrpаціі", а між 
ними віднайде себе одна тисяча, 
віднайде себе чи то особистими 
листами, чи взаімиим приятель
ством, чи вишукана "закликами 

до живих", яка щорік складала б 
по 100.00 дол. (це 2 доляри у ти
ждень). Можна бути певним, що 
ті люди матимуть не тільки чудо
ве почуття сповненого обов'язку, 
але й честю вважатимуть для се
бе належатн до фуНдаторів згур
тованих 1961 року, які започатко
вують матеріяльну базу для Пуб
ліцистично-наукового Інституту і 
Фонду Культури взагалі, і то не 
одноразовим датком Шевченків
ського року, але тривалою органі-

зацією на дальші роки. Тільки з 
так поставленої справи можна бу
де очікувати справжнього розма
ху науки, мистецтв, публіцисти
ки. Тоді ті, що їх матеріяльне 
становище далеке від блискучого, 
не мусітимуть роздрібнювати оте 
безконечне "треба", а кожна до
бра праця науковця чи письмен
ника не чекала б на оте неприєм
не "дайте". 
Напевно шнрокий загал нашої 

публіки підшукав би зразу всі не
rативи причин і наслідків, всі не
можливості здійснения задуму, 
але вузьке коло отієї однієї ти
сячки людей самовибраних із ці
лої еміrpаціі напевно правильно 
розумітиме акцію. 
Закінчуючи цю тему, прикла

даю скромний чек (на жаль, не 
кожному повезло в прекрасній 
країні любимого доляра) - 50.00 
дол. Рашта пізніше. Це як один із 
тисячі для нашої (моєї і чоловіка) 
мрії-мрій: сталого, і тривалого 
кожнорічного фонду, і надіємось 
підшукати ще кілька осіб. 

С. Гіриа (АЛИСТdИ, Канада) 

"НА СТОРОЖІ ІІРАВДИ ПРО 

УКРАІНУ" 

Це заголовок гарної статті в 
,.Свободі" ч. 86 ц. р. Автор статті 
Іваи Струк підкреслює потребу 
доброї інформації чужого світу 
про Україиу і конечність виправ
лювання свідомо чи несвідомо по
даваних фальшивих вістей. Так 
само слушно звертає автор увагу 

на те, що досі україиське суспіль
ство занедбувало цю важну спра
ву. "Нашими національними ім
презами, ювілеями, JUOксусовими 
бенкетами та забавами не переко
наємо світ у слушності на.шої 
справи. Нам треба фактів, науко
вих праць, треба кинутися в вир 
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боротьби з ав'!'Орам:и, які свідомо 
чи несвідомо фальшують нашу іс
торію і культуру". 

Ав'!'Ор згадує і про іц.ею Укра
інського Публіцистичнo)IJауково
го Інституту, якнй мав би служн
ти цій цілі. ,,ця ко.епцїя ве є 
зла, але з огляду ва потребу до
сить великого фівансового вкла
ду, цей Інститут має малі шанси 
на успіх". 
Нам сумио читати такі зрезиr

вовані ствердження в статті ав'!'О
ра. якнй бачить необхідність ак
ції і назнває її одиою з найваж
віших з націовального погляду. 
"Досвть великий фінавсовий 
вклад" для нdважнішої справи 
- це тільки частина того, щО зби
рає 'на свої потреби пересічна па
рохія, це те, що в одиу неділю 
пропускають люди в одній з біль
ших розвагово-відпочинкових о
сель, це мала частива ТОГО, щО 

коштує кожна конвенція одиого 
тільки асекураційвого союзу ... 
Для найважніmої справи, про яку 
деклямусмо в усіх парохіях. в 
усіх союзах. ва всіх бевкетах, -
для тієї вайважвішої справв та
кий "великий вклад" - це иедо
сяжна мрія? 
Українська еміrpаціє. 'невже це 

дійсно правдивий Твій образ?! 

слово вІД ІНЩІНТОРІВ 

"А березень· квітень, на жаль, 
ве приніс розв'язки" ... Це одие ре
чеиня з вище ваведеного лнста. 

В вьому і перше розчарування і 
перший докір. 
Приймаємо їх із спокоєм і ва

віть із вдоволеивям. Вони це до
каз живого зацікавле'ННЯ і зви
чайної в таких випадках нетерпе
ливости. Таких розчарувавь і та
ких докорів ве боїмось. Зате бої
мось, щоб поважного задуку не 
звести до солом'яиого воrвю по
чаТКОВИХ, фрarмеитарвих висту
пів, і щоб до числеивих змарво
ваних плявів ве додати ще одио
го. А це могло б статись, коли б 

.Листи ДО 

мн не підготовили якслід нашої 
праці і :Не зорганізували її відпо
відно. 
Поки почати працю Публіцис

тично-наукового Інституту, му
сить бути запевнена якась фінан
сова база. В наведеному листі з 
Канади поданий проєкт. Прияте
лі, коли б '!'Ой проєкт здійснився, 
Ви бачнли б, що можна з таким 
фондом осягнути! Ви побачнли б, 
як можна б не тількн виконати 
завдання Публ.-наукового Інсти
туту, але й оживити все на.ше ду
хове життя. Справді до болю при
кро Думати, що такий постійний 
фонд, не великий у порівнянні з 
тим, що видає наше суспільство 
на меиmе важиі і на зовсім не
важні цілі, - до болю прикро і 
соромно думати, що такий фонд 
виглядає неначе утопійна мрія ... 
Далі поки почати працю, тре

ба З'вайти кореспондентів у біль
ших с'!'Олицях вільного світу, тре
ба зв'язатись із ними, треба орга
нізувати систематичне постачан
ня свіжнх матеріялів із світової 
преси, справочників, книжок, які 
відносяться до України й її місця 
на Сході Европн. Досі цього не 
маємо, досі діємо навмання, від 
припадку до прнпадку. Треба по
розумітись і упевнитись у спів
праці поважних науковців, літе
раТУР0- і мистецтвознавців, кри
тнків. всі ті приготування роб
ляться, але прохасмо розуміти. 

що все це вимагає часу. 

Та будьте го'!'Ові, Дорогі Прия
телі! Як оце обіцює авторка ци
товаиого листа з Канади, всі Ви 
шукайте і зиаходьте серед Вашо
го о'!'Очення живих людей, інфор
муйте іх, включайте Їх у громаду 
будучих фундаторів тієї праці. 
Зв'язуйтесь у місцеві гуртки спів
праці з Інституттом, і зв'язуйтесь 
із вами. 
Перший ініціятивний гурт на 

Нью-Иорк-Ньюарк оформлюєть
В стадії організації два гурти в 
дальших осередках. В ваступно
му числі зможемо подати доклад
ніші дані. 
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"ПАНТА РЕВ" 

Останні два місяці важать біль
ше за цілі рокн. Події з дня на 
день міняли образ світу і думки 
людей. rarapiH, його лет у ракеті 
довкола плянети, лет оточений 
типовою для Совєтів таємничістю 
і пропаrандивно розтрублеиий ти
повим для Совєтів способом; иеза
баром після цього лет Шепарда, 
знову ж розголошений і переве
дений із типовою для американ
ців отвертістю: - коротко, про
рнв люднни У далекі простори, 
людини, для якої рідна плянета 
стала вже затісна, а її сила при
тягання як ласка батьківського 
дому: благословенна, але часом 
надокучлива, і вирватись з-під її 
опіки стає мрією ... Висадка на Мі
сяці - це вже проблема вчених 
і техніків, а не закоха'них, а лю
дина. що французи називають із 
іронічною посмі.шкою "Жан де ля 
ЛІОн" (Іван з Місяця), та людина, 
про котру ми говоримо "впав з мі
сяця", за кілька років, як обіцю
ють учені, буде дійсністю, і то не 
предметом глуму, але героєм, що 

йому поклониться світ. 

Від Вас, Приятелі, від Вас, від 
отієї тисячкн живнх людей, зале
жить здійснеИ'ия наших пляиів. 
Стараймось, щоб від 1962 року 
можна вже почати працю. 

Листи в справі Інституту про
хаємо покнщо далі скеровувати 
на адресу: 

М. Shlemkevych, 916 Monroe 
Ауе, Elizabeth, N. Т. 

НОВІ ВПЛАТИ: 

Д-р Вадим Прокопець, 100.00 дол. 
Б. і С. Приі, 50.00 дол. 
В попередньому, 3-4 числі на

шого журналу, спомииаючи одно

го з перших фундаторів Інститу
ту, бл. п. Мирона Луцькоro (То
ронто), зазначили ми, що Покій
ний деклярував 50.00 дол. і при-

Куба - ганебний провал ви
садки революціонерів, ганебний 
не для тих, що хотілн внзволити 
батьківщину від комунізму, але 
ганебний для найбільшої потуги 
світу, ЗДА, яка злякалась отвер
того виступу і цим підорвала ціну 
всіх своїх запевнень, роздаваних 
народам в різннх сторонах світу. 
і тим самим послабнла Їх волю 
спротиву комуністичній arpecii. 
Завважив італійський премієр 
Фанфані : - або нічого не роби
ти. або робити як Совєти, себто 
справитись продовж двох діб ... 
Фанфані висловив загальну дум
ку світу. Ось кілька ілюстрацій з 
преси: "Слово ЗДА стало непев
ним. Цілий світ сумнівається, чи 
обіцянки ЗДА будуть виконані, 
Коли настане потреба. - В Ва
шинrтоні появнлась нова ідея 
"стабілізувати периферіі', , отже 
договорюватись із Хрущовим що
до далеких "граничних" країв. 
Ра'ніше це називалося "епізмен
том", але те слово дістало злий 
смак, тому його замінено іншою 
фразою ... 

слав на цю ціль першу рату в су
мі 10.00 дол. - За ініціятивою 
вшан. П. Люби Луцької приятелі 
Покійного своїми пожертвами до
повнили декляровану суму. На це 
склались 

ПП.: М. І О. Романів, 
Бинсвіл, Онт. 10.00 дол. 

ко і В. Бучки, Торонто 10.00 дол. 
Д. і І. Руденські, Тр-то 10.00 дол. 
О. і В. Накловичі, Тр-то 5.00 дол. 
О. і Б. К., Тр-то 5.00 дол. 

Разом 40.00 дол. 

Всі прнслаш І далі присилаиі 
rpo.mi лежать на окремому банко
вому конті. Коли б виявилося, що 
суспільство не розуміє значения і 
конечности такої акції і почин не 
мав би успіху, :всі ті гроші будуть 
повернуті жертводавцям. 
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Ляос - виразна arpесія кому
нізму, який для заслони посилає 
на фронт свого Північно-Вієтиам
ського сателіта. І виразннй від
ступ ЗДА від гордих з., що не 
допустять до того, щоб Ляос по
пав у комуністичну'орбіту. Джун
rлі Ляосу не вигідний терен для 
війни - так борониться амери
канська політика. На це відпові
дають: - вся тактика Советів по
лягає на тому, щоб вибирати міс
ця вигідні для себе і невигідні 
дЛЯ ЗДА ... Вони вибирають, вони 
в офензиві. А зрештою, і вигідна 
КУба виявилась "невигідною", ко
ли бракувало рішення і волі про
тиставитись. 

KOHrO: - там Об'єднані Нації, 
а з-поза іх плечей свіжоспечені 
африканські диктатори з новоім
періялістичниии апетитами "са
мовизначають" туземні племена. 
Це - мовляв - їхня африкансь
ка справа. По такій самій рецепті 
Україну мали б "самовизначити" 
Ії сусіди: Москва, Польща, руму
нія і Чехословаччина ... Вонн це й 
робили! - Виразного сторон'НИка 
Заходу, Чомбе, підступом арешту
ють, але скликають "парлямент", 
в якому не виключена більшість 
комуністичного сателіта Гізенrn ... 
Найпікантніше в цьому те, що 
Москва нічого за все те не пла
тить, вона відмовилась, а майже 
всі кошти такого дозрівання до 
комунізму покривають... ЗДА! 
Корея: - американці оплачу

ють уряд і армію, а армія проти 
волі і протесту Америки скидає 

.Листи ДО 

парляментарний уряд і встанов
ляє військову диктатуру. 

Всі ті події переконують Хру
щова. що справді розвиток неми
нуче йде в його користь і ЩО світ 
без великої війни стане комуні
стичним. І тому трудно дивува
тись, що впоєний тріюмфами со
вєтський диктатор у Віденській 
зустрічі з президентом Кеннеді не 
поступився в нічому ні на мілі
метр, і що підчас розмов і ледве 
вонн скінчились в Ляосі комуні
стичні ватаги почали наново вій
ну. ЯК примари стоять у пам'яті 
заяви Леніиа і інших тодішніх 
большевицьких вождів про само
визначення аж до відокремлення, 
і в пам'яті стоять переговори Мо
скви з Україною і ОДВОЧ1l.с!ІИЙ ва .. 
пад на неї ... 
Темпо комуністичних успіхів за 

останні місяці збільшилось. У 
старого Геракліта світ знаходив
ся в постійній пливкості : панта 
рей ... Двічі не можна ввійти в ту 
саму ріку... Сьогодні ріка подій 
не пливе, але перевалюється би
стрим водопадом, і її не можливо 
схопити якимсь поняттям. Те, що 
вчора виглядало правдоподібним. 
сьогодні стає неможливим, що 
вчора було неймовірним, сьогодні 
стае дійсністю. Тож не ясними по
няттями, але тільки далекими а
налогіями - порівняннями можна 
пробувати характеризувати хід 
подій. Зрештою це в історіософії 
признана метода: чим для при

родознавства є причиновий зв'я
зок, тим для історії - аналогія ... 

РОЗСТУПАЮТЬСЯ ГОРИ ... РОДИТЬСЯ АМЕРИКАНСЬКА 
КЕРЕНЩИІІА 

Це аналогія, що настирливо на
сувається кожному, хто пережив 

колись керенщину 1917 року і те
пер переживає події весни 1961 
року в ЗДА. 
Є навіть зовнішні подібності. 

Молодий премієр - там, тоді, мо
лодий президент - тут, тепер: 
повні надій, окрилені надіями. Не 
можна сказати, неначе Керенсь-

кий, особливо на початку своєї 
карієри, не мав добрих замірів. 
Щодо президента Кеннеді, то мо
жна з певністю говорити про його 
щиру і добру волю. І там і тут 
тряслись гори, коли вони промо

вляли з переконання і з глибоко
го емоціонального зворушення. 
"Земля і воля" і "війна до побід
НОГО кіНЦЯ", війна, яку загврив 
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попередній режим, розпускалнсь 
у промовах розквітлими садами. 
Ніхто :Не брався б навіть порівню
вати популярність керенського з 
популярністю якогось Леніиа чи 
Троцького, а про Сталіна мало 
хто чув і знав. І сьогодні "New 
Frontier" і соціяльна справедли
вість і престиж, престиж провід
ника світу, ЗДА, надщерблений 
попередньою адміністрацією, ви
стрелювали вгору блискучими ра
кетами слів. Популярність прези
дента, вибраного малою більшіс
ТЮ, росла і не зважаючи на роз
чарування вона й нині стоїть ви
соко. 

Та пройшли медові місяці: ре
волюції 1917 р. і перших місяців 
1961 р. Настали дні проби і міри. 
1917 рік приніс невдачі на всіх 
фронтах. Внутрі анархізація жит
тя, на воєнному фронті поразки. 
За кожною поразкою слідувала 
нова прекрасна промова... І в 
ЗДА мавко новооживлений внут
рішній фронт і расові сутички ва 
півдні і безсильність федерально
го уряду в обличчі спротиву стей
тів. А на зовнішньому фронті: Га
rapiH, Куба, КoHro, Ляос, Корея ... 
Все це на тлі горднх заяв про но
ву епоху! 

В таких ситуаціях треба ДlИ, 
конечно треба дій. Керенський Їз
див від фронту до фронту, про
мовляв, переконував. А діяли ... 
німці ззовні, большевики ввутрі. 
Керенського, що був головноко
мандуючВ1lll, глумливо називали 

"главноyroварюющим". І тепер 
треба діяти урядові ЗДА. І прези
дент їзднв в Европі від фронту ДО 
фронту, переконував, yroворював. 
А діяли комуністи в Ляосі, на Ку
бі, в Південній Америці і збира
ються діяти в Берліні ... 
Це зовнішні подібності. Але є 

й глибші. І в керенщииі 1927 р. і 
в ЗДА 1961 р. можна спостеріга
ти вперту доктривальність. І там і 
тут іноді доктрниа став важніmою 
ніж життя. Тоді від революції 
здригалася велика імперія, ззовні 
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напнрав ворог, знутра натискалн 

темні сили, використовуючи не
терпеливість народу, що прагнув 
скорнх і радикальних змін. А 
Тимчасовий Уряд робив усе по за
кону нормальних часів. Примав
лнвому гаслу "грабь награблен
ное" протиставив бліде для мас і 
нецікаве "до Учредительного Соб
рания" ... 

Сьогодні цілий світ підмінова
ний революцією і той самий кому
нізм пїдсичує вогонь, на різні спо
соби і різиими мовами поширюю
чи по суті те саме гасло "грабь 
награблеиное". Кастро зробив це 
під боком ЗДА. А інтелектуаліс
ти. і ті. якими оточився прези
дент, і ті дальші, як оце професо
ри Гарвардського університету, 
як оп'янілі соловейки весною ви
водять свої "принципові" пісні, не 
прнймаючн до відому, що совєт
ський хижак підкрадається до їх 
власного дерева. Як далекі спо
мини вирннають в пам'яті, жор
стоко висміювані пізніше, програ
мові політики 1917 р., висміювані 
може занадто суворо. Це ж у то
дішній Україні були ними ідеалі
стично настроєні, недосвідчені 
студенти, а тут професори, спеці
ялісти, знавці справ і то після со
роклітнього проречистого досві
ду! 

Щоб боронитись, свіжовизволе
ні народи розбудовують свої ар
мії при амернканській допомозі. r 
так у кожній такій державі проти 
молодої, безтраднційної демокра
тії стоїть сильна, дисциплінована 
армія, Яl(а криво дивиться на не
справність і неспроможність не
виробле'НОГО парлямента.ри з м у. 
Тож один за однВ1ІІІ край шукає 
рятунку у владі диктаторів, більш 
чи меиm твердої руки, спертих на 
армію: Пакістан, Туреччина, Ву
рма, Тайлянд, Південний Вієтнам, 
Судан, Корея... Америка проте
стує, а потік мириться. Але завж
ди серед ріmaльних кіл пробиває
ться мудрість :М:ольврового лікара, 
який твердо стояв при тому, що 
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краще, щоб недужий помер згід
но з правилами медицини, ніж 
мав би видужати проти тих пра
вил .. , Хай гине світ, хай живе де
мократія американського.·· стилю, 
дарма, що 'народи і то в чае війни 
не дозріли до неї і-'ЇЇ не розумі
ють, 

Така доктринальні сть небезпеч
на в час тотальної війни, Але її 
слабість ще й утому, що вона не 
послідовна, іноді навіть труслива, 
Вона дуже принципова у відно
шенні до бельгійських впливів у 
Ко'НІ'О, чи портуІ'альських в Ан
І'Олі, але вона засоромлено мов
чить про те, що вся опозиція в 
Ггані давно в тюрмі, і перед дик
татором Ггани розетилаються в 
ВаШИНІ'тоні червоні килими .. , Та 
доктринальна демократичн іст ь 
принципова, коли йшлося про по
кійного протикомуністичного дик
татора Домініканської республіки, 
але - як виявилось - вона бояз
ка і уступчива супроти комуністи
чного диктатора Кастра, за яким 
стоїть Москва, 
Труслива правда віч-иа-віч із 

ДИЯВО."lЬським ~намізмом брехні, 
і спеку JUlитська невтра.льність на
вкр~ти - все це характеристичне 

для керенщини 1917 р, і характе
ристичне для наших днів, днів 
Хрущова і Мао, днів уступчиво
сти вільного сві'\'у, і днів Тіто, 

.Листи ДО 

Нассеflа, Сукарна, Нкрми, Крі.шни 
Ме'нона .. , 

Ініціятива 1917 р. була по сто
роні німців на фронтах і больше
виків унутрі країни. Уряд тільки 
латав і підбігав. А тепер? Поле
тів ГаІ'арін і за ним Шепард ... Ко
мунізм діє методою партизанськоі 
інфільтрації, Америка підготовляє 
таку саму тактику ... Перед кіль
кома днями рішено прискорити 
досліди океанських глибин, і ці
кава мотивація: бо розвідка ви
крнла, що Совєти посилили дослі
ДИ в цьому напрямку... Підб:гас
мо! 
Лячно проводити дальші ан:!

логії, іх більше. Чим скі'нчилася 
керенщина - відомо. А тепер? 
Хрущов запевняв, що внуки нн
нішніх американців житимуть у 
комуністичному ладі. Згодом піс
ля нович удач і здобутків Хру
щов приспішив "день розплати": 
- Ми вас угробимо! Сьогодні він 
уже любується привидом розпра
ви. Підчас останніх подорожей по 
Казахстані він заявляв під адре
сою вільного світу: - Я тр<,мчу, 
коли думаю про долю, що р-ас че

кає ... 
Внсліди розмов із ХРуlt';ОВИМ 

президе'нт Кеннеді назвав ,.пону
рими". Перспективи всякої l:ерєн
щини в зударі з комунізмом гли
боко понурі. 

МОБІЛІЗАЦІЯ вот 

Аналогії це подібності, а не то
тожності. Висновкн з них треба 
робити дуже обережно. Аналогіі 
вказують небезпеку, але ие виз
начають неминучости. Тимбільше 
коли є важливі моменти, які 
йдуть у розріз тим аналогіям або 
рів'Иоважать тривожні здогади. 
ми виходили від подібностей 

появ і постав Керенського 1917 р. 
і Кеннеді 1961 р. Тож і почнемо 
приглядатись відмінностям, поріп
нюючи ті історичні постаті. Ке
ренщина це замкнута епоха, }\Е-
ренський окреслений тип, круг 
його щастя і упадку замкнутий. 

Інаюпе тут. Були великі невдачі 
перших місяців правління Кенне
ді, але вони далеко ще не виявн
ли всіх потенцій молодого і енер
гійного президента. І це підсвідu
момо відчувають усі, не тіJJі>ЮІ Їю
го партійні товариші й приятелі. 
Перші невдачі це школа, це дос
від. Знову аналогія, що її прига
дують: Куба, Ляое можуть бути 
ДЛЯ презндента Кеннеді тим, чим 
були перші дві програві битви 
над рікою ВuП Run для президен
та Ли'нколиа. Линколв потребу
вав чотирьох років, щоб виправи
ти ті поразки. Але він це зробив 
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і війну внграв. Довір'я до можли
востей, що дрімають у душі пре
зидента Кениеді, не зламане. Це 
підтверджують тестн, що Їх пере
водять амернкаиські інститути до
сліду прнлюдної опінії. Коли ж 
грозила небезпека, що невдачі за
хнтають довір'я в світі, презндент, 
не зважаючн на фізичний біль і 
замовчуючи його, подався в труд
ну подорож задля розмов із рі
шаль'ннмн сьогодні керівникамн 
держав: де-Голем, Хрущовим, 
МекМіленом. Внсліди конференції 
з Хрущовнм булн понурі, але і 
сам президент попереджував і сві
това преса повторяла, що й нія
ких особливнх внслідів від тієї зу
стрічі не чекали, і що та конфе
реиція не була найважнішою. За
те коли мова про відбудову Дові
р' я дО ЗДА, до ЇХ рішучости в о
бороні Европн, тоді та подорож 
була успіхом. Дуже консерватив
ннй і часто крнтнчний в відно
шеині до президента, республі
канськнй публіцнст Сокольськнй 
пише: "Президент поїхав до Ев
ропн, до Парижа, Відия, Лондону, 
і підбнв континент своєю особи
стістю, своєю культурою, чаром, 
надсподіваним знанням і своєю 
дружиною. Вез єдиного фаль1ПИ
вого кроку, без йоти де.шевого 
ефекту, президент і його дружи
на здобули серця мас... А попу
ляр'ність серед мас це велика річ 
у міжнародних взаєминах. В очах 
американського народу Винстон 
Черчил у дні своєї слави не міг 
зробити нічого злого. все, що ска
зав, було слушне. Він був волода
рем публічної опінії і одним пома
хом руки міг зробити більше ніж 
багато політиків глибокими про
мовами. Видно. що й Джан Ке'н
неді посідає ту прикмету, тепло 
особистости, що передається не 
тільки окремим людям, але вели
ким масам ... Популярність Кенне
ді це позиція в активах ЗДА". 

Це особисті, в великій мірі ірра
ціоиальні момеити, але вони в ии

нішній світовій ситуації мають го-
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ловне значення. Людн почИ'на
ють розумі тн, що прн сучасннх 
технічннх засобах війни вкінці рі
шають не ракети і літаки, не під
водні човни. і не багатство і по
міч недорозв~нутим народам, і не 
дипломаТИЧ'нl маневри, але в ос
танній інстанції рішає воля, твер
да, невгнута во~я Л,?дини, воля 

державних ПРОВЩНИКlВ, воля про

в~дних ~epCT~. У. Відні зустрілись 
Вlч-на-ВlЧ двl вот, вони змірялись 

одна з однією. Дальші подіі щой
но покажуть, чи і поскільки пра
вильно оба партнери оціннли се
бе і зрозуміли межі своїх можли
востей. 

Це особисті моменти. Та є ще 
об'єктивні, які ПОКНЩО дуже ко
рисно різняться від об'єктивної 
ситуації кере~ини 1917 року. 
Прориви КОМУНlСТИчного світу иа 
Кубі і в Ляосі не МОЖНа порівню
вати з наступом центральних дер

жав 1917 р. 'на цілому фронті. 
ЗДА H~ є,. як Т!lмчасовий уряд, 
залежНl BlД CBOlX союзників на

впакн - це далі ще наЙбі~ь.ша 
потуга світу з матеріяльними да
нимн на його провідника. І голов
ні союзники це не бідні клієнти, 
як 1945 року, яких треба тримати 
на ногах. Знову за майже оД'но
згідною думкою cBiroBOЇ преси 
конференції з президентом Фран
ції, де-Голем, які попередили зу
стріч із Хрущовим, не захитали 
але утвердили рішучу поставу 
Кеннеді. Німеччина з Аденауе
ром, ФРІІ;НЦ~Я Д~-Голя зробились 
в OCTaHНl Мl~ЯЦl ~ОЛОВ'ними філя

р~ми европеиськOl політики ЗДА. 
ВlЧНО схильна до епізменту Ан
глія МекМілена заЛишилася тро
хи на. ~oцi і ан:лійсЬка прилюд
на ОП1НlЯ, як свщчить англійська 
!1реса , це відч~ває. Відчувають це 
1 американсьКІ ПРИхильники епіз
M~HTY, як ВПЛИВОВИЙ публіцист 
Ліпмен, ~ля якого тверда позиція 
де-Голя 1 Аденауера це позиція 
небезпечних екстремістів ... 

СьогоДНі перед урядом ЗДА 
стоїть уже не так проблема ракет, 
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підводних човнів, і не проблема 
організаЦll лету в простори. Го
ловною проблемою ЗДА і всього 
вільного світу є зосередженр во
лі, організація волі, ослаБJhOва
ної і розпорошуваної переоргані
зованими дорадчими штабами ін
телектуалістів, штабами військо
вими, розвідковими, економічни
ми і іншими. Це перша відпові
дальність президе'нта Кеннеді пе
ред влаеннм иародом і світом. І 
цей бій за зосередження волі му
сить початись у найважнішому мі
сці: -- в душі самого президента! 

М. І. 

"Стоїть питаиня, чи краще, щоб 
нас більш любили ніж боялись, 
чи біль.ш боялись ніж любили. 

"Відповідь на це така, що тре
ба б, щоб нас боялись і любили, 
але що трудио, щоб ці дві речі 
трималиеь разом, то - якщо вже 

треба вибирати - безпечніше, ко
ли нас бояться, ніж коли нас люб
лять. 

"Во взагалі про людей можна 
сказати, що вони невдячні, мінли
ві, лукаві, Їх журба скерована на 
те, щоб оминати небезпеки, вони 
користолюбні; поки чините їм до
бро, вони без застережень ваші; 
вони жертвують вам свою кров, 

своє майио, своє життя і евоїх ді
тей... коли потреба в цьому дале
ка; але коли вона зближається, 
вони бунтуються. 

"А володар, що покладається 
тільки на їх слова, і занедбує ін
ші охоронні засоби, це пропавша 
людина; бо приязнь добута тор
гівлею, а не великістю і шляхет
ністю духа, тільки куплена, а не 
забезпечена... І люди мають мен
ше скрупулів, ображаючи того, 
кого люблять, ніж ображаючи то
го, кого боятьея; бо любов трима
ється ланцюгом зобов'язань, який 
люди, будучи самолюбами, рвуть, 
коли тільки їм це вигідно; тоді як 
страх тримається погрозою кари, 

а це діє незрадно. 

.Листи ДО 

"А все ж володар повинен ста
ратись, щоб його боялись, але так, 
щоб - коли він уже не може здо
бути любови - він на всякий ви
падок уникав ненависти ... " 

Америка:неькі журнали інфор
мують, що ці розділи твору іта
лійського політика і мислителя 
Нікольо Макіявелі (1469-1527) 
читають і цитують у дискусіях в 
Віломі Домі ... Великі потуги зна
ли таємницю провідництва. Коли
шній "римський мир" (пакс ро
мана) залишав своїм провінціям 
їх звичаї, права, автономію, але 
страшною рішучістю в небезпеч
них моментах пригадував своє іе
нування. - Подібно бритій ський 
мир (пакс брітаніка) 19-го сто
ліття вмів підтримувати в колоні
ях те, що добре передає німецьке 
слово "Ерфурхт", а що в нашій 
церковній мові називається "стра
хом Господнім": боязнь змішану 
з пошаною. - Криваві диктатори, 
яких зразком є напр. Сталін. три
мались тільки страхом. - Фран
ція де-rоля з деяким уепіхом се
ред своїх визволених тепер афри
канських колоиій, пробує зберег
ти свої впливи саме великістю -
r'pандер -- і ,шляхетністю. - ЗДА 
мріяли про спертя свого провід
ництва в світі, сучаеної пакс аме
рікана, за окреслеиням Макіявелі, 
тільки на "купованій любові". 
Читання Макіявелі це доказ, що 
політична й інтелектуальна вер
хівка починає розуміти конечність 
ревізії дотеперішніх метод ... 

Нові видання 

Степаи РиllДИК 

Логое. Поезії (Друге видан
ня) Обкладинка Р. Лісовського. 
Чікаrо 1961. Сторінок 96. 
(Перше видання вийшло в Пра

зі 1942 року). 
- Пригоди і JIIOди. Оповідання. 

Обкладинка Марії Гарасович-Да
чи.mин. Чікarо 1960. Сторінок 396. 
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3 КНlIЖОК і З преси 

ПИСЬМЕНСТВО - визов СУСlПЛЬству 

в німецьких газетах і журиа
лах багато місця присвячується 
літературній дискусії, що відбу
лася недавно між пнсьмеввиками 
Західньої і Східньої (совєтської) 
Німеччини. В цьому зв'язку гово
риться про літературу як прово
кацію суспільства. Те слово має 
у вас занадто неприємний посмак, 
тому в заголовку заміннли ми йо
го українським словом, якого зву
чаиня для нашого уха миліше, 
навіть шляхетніше, а в тексті сло
во "провокація" часто беремо в 
лапки. 

Марксизм каже, що письмен
ство це надбудова економічного 
ладу. Але совєтська практнка по
казує щось інше. Там треба стра
шиого поліційного натиску. щоб 
добитись від письмеН'ників надбу
доби комуністичного раю, а що
раз нові каяття і постійно прига
дувані вимоги партії свідчать, що 
все ж таки тієї надбудови дочека
тись трудно. 

Значить література не мусить 
бути тільки ідеальним дзеркалом 
економічних відносин. Тоді може 
навпаки. може воиа має бути про
тиставленням, боротьбою з суспі
льством і його ладом? Також не 
конечно! Але література, та спра
вжня, велика, про яку стільки 
говорить українська туга, мусить 
бути ВНІОВОМ суспільству, "про
вокацією" в шляхетиому розумін
ні. 

Це останнє ствердження є ос
новною думкою цікавого есею ні
мецького автора Jlарцеля Райх
Раніцького. Для підкріплення її 
автор есею посилається на слова 

прологу до Ге тового Фавства -
мовляв - до письмеН'никlв усіх 
часів відноситься те, що Господь 
казав Мефістові: Людина в своЇЙ 
діяльності дуже легко може за-

спатн, вона скоро віддається без
умовному спокоєві. Тому радо даю 
їй товариша, що дразнить і діє, і 
в ролі чорта мусить творити ... 
"Як Мольєр, так і всі великі по

ети - коли докладно пригляну

тись і не змилитись їхніми обмаи
ними маневрами - це провокато

ри: Данте і Шекспір, Вольтер і 
Лесінr, Шіллер і Кляйст, Досто
євськнй і Гоголь. Майстри модер
нізму - Пруст, Кафка, Джойс, 
Деблін, Фокнер - не робили ні
чого іншого як те, що притаман
ний для літератури визов доводи
ли до меж можливости". 
"А що поети, творці світів, свої 

найбільші постаті формують на 
свою подобу, тож у літературі по
стійно знаходимо провокаторів, 
принайменmе провокаторів проти 
власної волі: - дівчину Антиго
ну , яка діє самостійно, замість 
слухати; Дон Хуана, якнй irвo
рує зако'ни суспільства; дансько
го принца Гамлета, прототнпа са
мотнього інтелектуаліста; докто
ра Фавста, який жалує, що студі
ював теологію; Карла Мора, що 
хоче стати розбійником; князя 
Мишкіна, якого називають "ідіо
том". Провокаторамн в найглиб
шому слова значенні є любовні 
пари, що живуть своїм коханням 
поза межами звичаю, порядку і 
закону: Геро і Леавдер, Трістав 
і Ізольда, Ромео і Джулієтта, 
Фердинанд і Люїза, А'нна Карені
на і ВронськнЙ". 

Якже ж мається справа в тота
літарному, в комуністичному еві

• ? 
ТІ. 

"Історія переслідування пнсь
менннків тиранами мабуть така ж 
давня як і історія літератури. Як 
тільки володарі зрозуміли, що 
слово може бути зброєю, з того 
часу мистці слова перестали бу
ти байдужими для них. 
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"ОсоБДИВОСТЯИИ ку л~турного 
ЖИТТЯ В багатьох КОМУНІСТИЧНИХ 
державах є те, що в проводі його 
стоять здебільшого мистці-~вдач
НИКИ, головно ліreратори". ' ' 
Автор есею пояснює.,це цита

тою з Шіллера: "Людина без 
форми... не може ПРОСТИТИ люби
мцеві грацій того, що він, той лю
бимець, як пнсьменник, можливо 
що й иа ціле століття накладає 
печать свого духа, тоді як воиа, 
та людииа без форми, жертва пи
льности, при всьому своєму знан

иі не може вимусити для себе яко
їсь уваги, не може ні одиого ка
ме'ня зрушити з місця". 

"І тут головна причина воро
жости до мистецтва з боку всіх 
сьогоднішніх комуніСТИЧІІИХ пар
тій: - вони намагаються наЮIНУ
ти свого духа нашому століттю і 
бояться конкуренції талановитого 
писы\енника.. Комуніст Иоганнес 
Бехер, який був не тільки міні
стром, але й мистцем, знав це. Він 
пише, що на думку фуикціонарів 
поет повинен "вдоволяти потреби, 
ВJlконувати накази, мислення за

лишити іншим і тільки поетично 
ілюструвати те мислеиня інших. 
Отже передовсім ілюстратором по
винен бути поет, цього хочуть ті 
функціо'нарі ... " А reopr Люкач 
формулює це коротко: "Талант 
це вже самим собою ухил від за
кону". 

Досвіди комуністичної ку ль
турної політики, що письменник, 
який хоче і може бути чимсь бі
льшим ніж тільки "ілюстрато
ром", завжди небезпечиий для 
партії, навіть коли він рішевий 
служити партії. На це зиаходимо 
в есею цікаві приклади з творів 
комуністичиого письмеиства Бер
тольда Брехта. 1930 року він на
писав річ під заголовком "Ді 
Масенаме" ("Засіб, що його вжи
то"). З Москви до Мукдену висла
но чотирьох агітаторів. Ім додали 
молодого місцевого комуніста, я
кий знав відносини. Віровизнан
ням того юнака було: "Я вірю в 
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людство. І я стою за комуністич
ну партію й її діі". Виявилось, що 
співпраця з тим юнаком не була 
легка, бо для нього завжди було 
ще щось сильніше за накази мос
ковської партійної централі. "Бо 
людина, жива людина, кричить 

(в оригіналі "реве", ред.) і її го
ре розриває всі греблі вчення", а 
"в розгарі боротьби я відкидаю 
все, що ще було важне вчора. ви
повідаю згоду усьому, я роблю 
тільки і виключно те, що людсь
ке". Така людина утруднює вико
нання пляну, вона мусить бути 
зліквідована. Ії змушують до са
мообвинувачення, і вкінці юнак 
просить, щоб його вбили. Отож 
аГітатори доносять партlИНОМУ 
трибуналові: - Тоді ми його за
стрелили, вкинули в яму з вап

ном, і коли вапно поглинуло йо
го, ми повернулись до на.шої пра
ці. 
Та річ 1930-го року була поду

мана автором як похвала кому

ніЗ\fові. сьогодні вона провокує не 
"буржуазний", але КОМу'ністич
ни;', світ! Це саме відноситься до 
п'єси того ж автора "Життя Галі
лео". якого авторитарні володарі 
змушують відректиеь свого вчеи
ня. Сьогодні цей твір відчуваєть
ся як долю людини в тоталітарній 
країні взагалі. Бо - закінчує ав
тор есею. парафuазуючн вище на
ведене речення Брехта - .. бо ми
стецтво. справжнє мнсreцтво, кри

чить і його нелич розриває всі 
греблі вчення". 

Думкн есею незвичайно акту
альні і дл!! нашого літературного 
процесу. Відомі україиські пись
менники, навіть ті, ІЦО схвалюва
лн комуністичну партію й її дії, 
як тої! юнак із оповідання Брех
та, аде для яких були ще деякі 
речі сильніші й кuащі директив 
московської партійної централі, 
розстреляні чи змушені до са1'оlО
губства. вкинуті в Я!ІУ З вапном, 
а партійиі сторожі пильно стежи
ли, щоб вапно забуття поглинуло 
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вані. ТрансфіІ'урація була повна. 
Невелика близна на шиї лікара, 
яка ран1ше ме'не не вражала, те
пер широко відчинилась і - зда
валось - роззявилась, неначе хо

"1'іла проковтнути м'язн обличчя; 
одне ухо скорчилось, друге стало 

на кілька цалів більше. Ціле об
личчя зробилось одною злобною. 
примарною фантазмою" . Такі ві
зії мінялнсь одна за одною ... 
Досить прочнтати цей опис, 

щоб побачити подібність до зде
формованих облич сучасних ма
лярів: чужих і наших. 
Або зразок вірша дуже відомо

то автора, вірша написа'ного під 
впливом таких пілюль. Запис зна
ходиться в картотеці Гарвардсь
кого університету. Подаємо по мо
жливості дослівний переклад: 
Потвора з бhгатомільйоновократ

ними очима 

Укрита в своїх долонях і своїх Я 
Вистукує В е.'1ектричннх пнсаль

ннх :машинках, 

Чн електричні сть включена в себе, 
коли дроти є тут, 

Велетенське плетнво 
А я ви.шу на найменшому воло

конці останнього 
Мільйона ннток цієї сітки. 
Чи не звучить це як апокаліп

са деякнх наших і ненаших пое
тичних модерністів?! 
Це деформації зоглядання, уя

ви. Не меише сильні деформації 
почувальної сфери. Але. як на со
бі досвідчив Кестлер, вони зале
жать від тієї емоціональної наста-

Вже виїI'ш.'1а 
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нови, в якій лю~ина піддаЄТЬСil 
діяиню пілюль чн чарівних гри
бів. Колн Кестлер був у пригноб
леному настрою, тоді світ, окремі 
люди, тварі ставали страхіттями, 
і навпаки, коли експеримент від
бувався при початковім добрім 
настрою, світ перетворювався в 
лагідні, приємні форми. "Ніколи 
раніше - пише Кестлер - я так 
не сприймав музики, я зразу 
схоплював її внутрішню суть і та
ємницю її чарівної .ІаІії ... " Але 
все те, каже Кестлер. не мало ні
чого спільного з справжнім спе
цнфічно-музикальним сприйман
ням. Кестлер не міг нічого прига
дати, навіть що це була за музи
ка, якого компоніста, це міг бути 
якийсь ЗDичайни!'! музнчний лу
бок, ЩОСЬ зовсім не окреслене. "Це 
було враження неначе ду,ша пла
ває в космічному смальці". В зга
дуваній вище картотеці Гарвард
ського універснтету Кестлер не 
знайшов ні одної картки, яка мі
стила б якісь записи мистецької 
чи мисленної цінности. "Всі опи
си, що постали під впливом пі
люль, порухуються на площині, 
яка знаходиться значно нижче 

нормального духового рівня осіб, 
ЩО робилн ті описи." 
Можна мати враження, що й 

багато дечого з літературної і ми
стецької продукції, зближе'воі до 
вище наведених експерименталь

них записів, лежать нижче рівня 
таланту і спроможности осіб -
авторів т:єї продукціі. 

Проф. Д_р 8рослав Пастернак 

АРХЕОЛОna УКРАІНИ 

Вид. Ділового К-ту під головуванням проф. Зенона Зеленого, фір
'моване НТШ. Мистецьке оформлення Мирона Левицького. Книга має 
780 сторінок друку, 18 вклеєних карт, 4 кольорові таблиці і числе'Вні 
ілюстрації. 

,.всі попередні численні друковані статті. розвідки та монографії 
проф. Я. Пастернака ... об'єдналися ... в єдиний, монолітний та стрункий 
'твір. І цим твором проф. Пастернак робиrь собі нерукотворний пам'ят
.ник в розбудові украінськоі науки". (Проф. Міллер). 
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ПРИСЛАНЕ ДО РЕДАКЦП 

МИТРОПО.llИТ L'IapioH: Свята По
чаївська Лавра, ст. 398, чц. Ін
ституту Дослідів Волині, 'il:аклад 
Т-ва "Воли'нь" у Вінн4Іезі. 1961. 
Друк в-ва "Тризуб" - Вінніпе!'. 
"Ця монументальна, багато ілю

стрована праця про Всеукраїнсь
ку Святиню, славу Волині - По
чаївсь ку Лавру, охоплює сімсот
літню історію не тільки самої Свя
ТИНі, але й довгу історію україн
ського народу на Волині, що ра
зом з Святинею жив, молився в 
ній, радів її розвитком, страждав 
з її занепадом, героїч'НО боровся, 
боронив її й свою прадідівську ві
ру, жертвенно удержував її і лю
бив. -- Праця видана люксусово 
на крейдяному папері з твердою 
мистецькою обкладинкою мистця 
Л. Молодожанина. Шрифт чит
кий, гарна літературна мова". -
Ціна 4 дол. з пересилкою. 

Д-р Степан РіпецькНlU(: Лнсто
пад 1918 рОІ_у. (Листопадовий 
зрив, Українські Січові Стрільці, 
По.'шовник Дмитро Вітовський -

в кривому дзеркалі Споминів Ло
нгина Цегельського). - Вида'ння 
і наклад Братства Українських. 
Січових Стрільців. - Нью-йорк
Дітройт, 1961. - Ст. 48. 
Степан Ріпецький: МихаJUIЛО 

Драгоманов - наш! -(Відповідь 
совєтським вченим). - Відбитка 
із 24 і 25 чч. ..Вільної України", 
журналу У країнської Вільної Гро
мади в Америці. - Дітройт, 1960. 
- Ст. 24. 
Денис СіЧИНСЬКНlІ: Один у дру

гого пнтає~1 (до слів Т. Шевчен
ка) (Для чоловічого хору). 1960. 
Укр, Муз. Т-во ч. 9. 

"Твір Дениса Січин с ь к О г о 
"ОДи'н У другого питаєм" для чо
ловічого хору появляється дру
ком вперше... Відпис партитури 
був у бібліотеці студентського 
т-ва "Січ" у Відні в часі 1-0Ї вій
ни. На основі цього відпису ви
даю цей твір для збереження йо
го перед затратою." - Проф. О. 
3алеський, Бофало. 

ДУМКИ І ДОТЕПИ 

Бельгійська королева-мати по
бувала в Варшаві. Коли її провід
ник пір;час Богослужби не станув 
на коліна, здивована Елизавета 
спитала: 

- Ви не католик? 
- Я католик, Ваша Великосте, 

а.-:е не практикуючий. 
- То ви ЯК комуніст - (пнтає 

далі бельгійська достойннця) -
Є непрактикуючий католик? 

- Я не комуніст, Ваша Вели
косте, я тільки практи кую кому
нjзм - відповідає провідннк. 

Багато зла твориться на СВІТІ 
через те, що людн перебільшують 
добро. 

Thornton Wilder. 
ам. письм. 

Кожен день наново підтверджує, 
якою малою є людина, - і яка 
BOH:l безконечно важна. 

John Steinbeck, 
ам. письм. 

Безвірний реалізм розклав сво
їм раціоналізмом усе живе. Що 
нас чекає - тю< це світ гомунку
лів. 

Оскар Кокошка 

Підчас Г ому лківської відлиги 
1956 року на мурах університету 
в Варшаві студенти наліпили ве
лику об'яву: 
"Радо проміняємо свіжо спече

ну, нову незалежність за краще 
географічне положення. 
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ЧОМУ? 
• На сторінках за спільним 

напнсом "Чому?" містите непідпи
сані запитання, уривки листів від 
читачів. Але тепер, коли маєте 
більше місця, могли б Ви за при
кладом американських і інших 
журналів друкувати голоси чита
чів повністю і з підписами. Це за
охотило б до писЗ:ння і тоді число 
співробітників журналу збільши
лося б. Чому цього не робити б? 

Відповідь: Ми робили б це і то 
з приємністю. Тільки прохаємо 
вислухати і на,ших пояснень. Ви, 
Приятелю, покликаєтесь на аме
риканські журнали. Візьмім для 
прикладу дуже поважний журнал, 
що ЙОГО часто зустрічаємо і в ру
ках україНСЬІ<ОГО читача: "Тайм". 
Це тижневик, а не двомісячник, 
як "Листи", тижневик, якого ко
жне чнсло має понад сто сторі'нок, 
а не 64... Тижневик друкований 
дрібними черенками, петітом, от
же місця в ньому багато! В кож
ному числі тільки 5 до 6 шпальт, 
себто дві до три повні сторінки, 
для листів від читачів! І прохає
"МО звернути увагу на ті листи: це 
короткі, згущені завваги від 3-4 
до 20 рядків, і не більше. Винят
ки робляться хіба для якихсь по
літичних чи вчених проміне'Нцій, 
юсі спростовують неточності, і то 
крайньо рідкі винятки. 
Ми чекаємо листів із такими 

короткими, згущеними, навіть го
стрими, дотепними заввагами. 

Іноді дістаємо листи розміру ці
JПІХ статтей і то з приводу одного 
яКогось речення в попередньому 

числі ... Що робити? Скорочувати, 
вибирати кілька думок? Автор 
"Може образитись! Підписувати йо
го під переробленим текстом, не 
зручно. Тож залишається вииня
ти тільки проблему і подати її без
іменно в "Чому?". 
В Вашій пораді є ще одна ю'М

ка, з якою доводиться зустріча
тись при різних нагодах. Це спра
ва "збільшення числа співробіт
ників". Знову повернімся до аме-

63 

риканських і інших світових зраз
ків, які вказуєте нам, Приятеmo. 
Щоденннки з десяткамн сторінок, 
часопнси з мільйоновими накла
дами мають що-правда сотні ре
портерів для вісток зо світу, але 
мають зовсім обмежене число ко
ментаторів, авторів статтей. Ці са
мі прізвища повторяються з дня 
на день. І це нормальне явище. 
Журналістика це фах, трудний 
фах. і вимагає не тільки знания, 
але і вмілости, якщо її рівень має 
бути відповіДНИ;'І. У нас у цьому 
віДно.шенні немає ясности. Коли 
батьки навчили говорити, то це 
ще не значить, що Їх син - про
мовець... Так само, коли школа 
наВЧИ.llа людину добре писати, це 
ще не значить, що вона ... журна
ліст. Можна бути поважним уче
ним, але не вміти написати доб
рої, журнальної статті. Колись у 
нас думали, що 'напр. поетові ви
стачає тільки відхнення. Нині 
знаємо, що йому треба опріч цьо
го ще й опанувати ремесло. Та ми 
ще не пробились до такого розу
міння в відношенні до промовця 
і журналіста. І тому м. і. кількість 
цінимо вище якости. Звідсн го
динні вчені доповіді на масових 
святах, замість промов, і звідси ... 
туга за великим числом прізвищ 
у журналах. Українська журналі
стика мусить за зразком великих 

світових органів організувати до
вкруги своїх видань штаби пості
йних, фахових хурналістів, і роз
виток іде в цьому напрямі. Відгу
ки суспільства, оті "голоси чита
чів" - це дуже цінний зв'язок 
між пресою і суспільством, але не 
заміна і не доповнеН1lя фахових 
співробітників. 

• йосипові Гірнякові треба 
подякувати за його статтю в l-му 
числі ц. р. Але, на жаль, усе це 
даремне, усе це не поможе. На
віть у таких дрібницях, як сміш
на реклямuість. Переглядайте на
шу пресу. Далі знаходитимете і 
"геніяльних" учнів початкових 
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шкіл і одну за одною "величаві" 
академії в мале'НЬкнх громадах ... 
Всі міри, всі критерії загублені. 
Зараза безкритичиої. pe~HOC
ти пс,mирюється наВІТЬ 'ЙDI, де 
критичність є першим обов'язком. 
иапр. серед науковцііІ, яких ко
жен крок спішно передається до 
відому всім-всім-всім, або коли 
науковий з'їзд приймає назву 
"світового KOHr"pecy". хоча учас
никами є місцеві і з недалеких о
колиць люди. Можна наводити 
прикладів без кінця. В газетах. 
що иам іх иастирливо насилають 
большевики, повторяється мотто
заголовок: Радіємо. захоплює
мось, гордимось! Невже це має 
бути й у нас прикриттям не дуже 
веселого стану? Будучий історик, 
що хотів би описувати наші дні 
на основі нашоі преси, дав би зов
сім викривлений образ. Поважна 
преса все ж повинна пам'ятати, 
що вона співвідповідальна за той 
образ нашого часу ... 

Відповідь: ми не раз звертали 
увагу на алилуЙ'ні співи і кадиль
ну обильність, що їх надужива
ємо в житті і в пресі. Але сьогод
ні спробуймо подивитись на цj 
иудно-заду,mливі речі без хвилю
вання, з легкою усмішкою. Все те 
не наш винахід і не наш моно
поль, і не конечно наслідування 
большевицького стилю. Ось чита
ємо в німецкому часописі: - Опій 
походить із Китаю, марігуана з 
Мехіко, а суперлятиви, за якими 
люди тепер так пропадають, із А
мерики... І вонн поволі входять 
У моду в Европі. Вони, ті супер
лятиви, як і самоходи, роблять ба
гато лиха, але помимо того ніхто 
ще ие подумав ввести і тут якийсь 
порядок із червонИJlИ світлами і 
попереджеинями, щоб люди бе
реглись. Суперлятивам і тим, щО 
прагнуть їх, дозволено вільно бі
гати по світі. А все ж треба б і до 
вживання суперлятивів допуска
ти тільки осіб, які - як при їзді 
автом - склали іспнт і мають до
звіл водія. Тепер стало звичаєм 
говорити в суперлятивах, а через 

те страждають оціики. Кожна ак
торка cьoгo~ "визначна", тенор 
- "величавий", дириrент -"про
сто фантастичний", а вистава -
"неперевершена". Подібно і в по
буті, в строях. Пані вживають 
"иайдорожчих" перфу:и, людв їз
дять "найдоскоиаліши:ии" автами. 
господині користуються "вай
практичвi.mими" машинами до 
прання, люди їдять у "найвибаг
ливіших" ресторанах. Слова як 
"чудес'ИИй", "винятковий", "сен
саційний", "взагалі найкращий" 
сталн звичайними окресленвяии. 
Інфляція суперлятивів! 
Як реаrують на це розумні лю

ди? Оповідають про кінопроду
цента з Голівуду, який питаВСJl 
КРИТІіків, як оцінюють вони його 
останній фільм, що KO'IIJTyвaB де
сять мільйонів долярів. "Суперля
тивісти" називали філм "титаніч
НИМ", "гіга'нтичвим", "мо-ну-мен-, 
таль-ним". Продуцент попав у 
лють і скрикнув: Доснть цього ! 
Вже аж таким злим мій філи 
не є! 

І так само у иас розумиі і кри
тичніші уми знають уже, як оці
нювати і наші "захоплення" і на
ші "осяги" і "гордощі" ... Що на. 
цьому страждають і справедливі 
оцінки, - це очевидне. 

Білwпість людей уживає голо
вн не на те, щоб думати, але щоб 
киваючи притакувати. 

EveJyn Waugh. 
англ. письм. 

Щодо техніки - то ми 'Иадлю
ди. Щодо моралі - то ми ще на
віть не люди. І це головна проб
лема сучасности. 

AJdous HuxJey, 
англ. письм. 

Всучасиому ангJdйському стилі 
... Обіцюю тобі працювати ва те

бе віддано і тяжко, поскільки до
зволяє професійна спілка ... 

З гумористичного журналу' 

Punch 



Пова книжка В-ва "КЛІОЧІ" - Серії: "ЖИТТЯ і МІІСJПtt 

Вже друкується і незабаром вийде збірка есеів 

Д-ра то~ш ЛAlШЧAКА 

на тему 

укр АїНСЬКИn НАЦІОНAJПЗМ: - ііого критика і оборона 

Ціна в передплаті до 15 вересня 1961 р. - 2.00 дол. Після ви
ходу ціна виноситиме 3.00 дол. 

Сподіємось, що наші Читачі, які мають попередні випуски се
рії "ЖИТТЯ і миеш", схочуть мати і цю нову книжку. Тож 
прохаємо вчасно зголошувати передплату. Цим і самі матимете 
користь: - книжку за дешевшу ціну, і цим поможете нашому 
видавництву справитись із коштами паперу й друку. 

Члени t.збірного Меценатстваtt за минулий 1960 рік отрима
ють цю КllllЖку ак премію. 

Михайло Серrlйо.... гру m Еве ь Е И В 

Велетенські наукові (джерельні) праці: 

1) 10-токова (у 11 КИИЖ1<ах фор
мату 6 х 9 іичів) Історія YI(Pafв:н
Русн. Загалок понад 7.500 сторі
нок. Гарно оформлене іВ твердій 
оправі вндання. Наклад на вичер
панні. Ціна 82.50 дол. 

2) 5-токова (В 4 книжках того ж 
формату) Історія Української Лі
тератури. Охоплює той же період, 
що й Історія України-Руси. Гарна 

Умови передплати 

ва рік .............. . ....... 5.00 дOJL 
ва півріччя ...... ... ..... 2.15 ДOJL 
окреке чис.ло .... ........ 0.50 дOJL 
Адреса "Листів до Приятелів" 
- Lеttеrз to Friends. 

Р. О. Вох 428 Newark 1, N. J., USA 

тверда оправа. - Ціва 36.00 дол. 
Кожне з цих видань, як і обидва 
разок, кожна набути на догідву 
сплату ратами. - Яюцо Би ще не 
маєте цих видань, таких потріб
вих в 1(0жнШ українській родині, 

зверніться на адресу: 

Knyho~Spilka Publish:in~ Со. 
ЗЗ St. Marks РІ. New York 3.NY. 

Адреси ДЛЯ Австралії: 
Dr. V. tii1ynskyj. 43 Mathoura Rd. 

Тооси SE. 2 Victoria, Аазtralіа. 
Мr. L Нrynewych, Lot 85 Springfield 

Ате, Blacktown N. З. W. Auatralia. 
Мс. Т. Pasiczynskyj, 60 Hughea St., 

МіІе End. South Auвtralia. 
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