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ХАН ГРОЗА НАДХОДИТЬ 

- ми МАЄМО ОРАТИ 

Час - це дивне щось. Воно складається з трьох частин, з ко
трих ні одна властиво не існує ... Бо минулого вже немає, буду
чого ще немає, а теперішність - це точка без виміру, що мчить
посувається від того вже неіснуючого минулого до того ще не
дійсного будучого. Так пишуть у книжках. А в цій точці без ви
міру, в теперішньому, що ледве народивПІИСЯ вмирає, - наше 
житrя, наше "я", крихітка волі освітлена свічечкою свідомости, 
стиснута між двома безконечностями: минувшиною й будучи
ною. 

Минуле за нами як готовий образ. Хай роки замрячують його 
ясні риси, то все ж напруживши пам'ять, виймаємо з забyтrя 
його окремі деталі. Але будучина - безмежне поле, широкий 
луг, покритий снігом. Нетерпелива цікавість, підбита тривогою, 
пробує збагнути, де і в якому напрямі позначаться перші кро
ки і будуть прорізані перші колії дороги нашого життя і нашої 
долі. 

На цьому широкому лузі, на білім снізі - як оповідає народ
на пісня - загубив півень злотну косицю, та ще й з чубочка 
три пер'їночки. Одне зелене і почебрене, сносинє друге, як цвіт
ка з лугу, третє червоне - як рожа повна. Цікавість і тривога 
питають чаклуна-півня: нехай розкаже, про що ворожить. І 
кликнув півень із-далеченька, розгадуючи знаки, розкинуті по 
снігу. Віщував те, що людське серце собі і близьким своїм, У 
своіх таємних бажаннях, завжди віщує: обильні жнива, радісні 
зустрічі, добру варену, і додав: А те червоне - на буйні коні ... 
Густа тінь тієї останньої ворожби впала саме на наші дні. 

За пам'яті живих ще поколінь двічі пробігали буйні коні вій
ни по світі й по Украіні. І сьогодні знову на замряченому ще лу
зі нашої будучини появляються "червоні пера", заповідь появи 
апокаліптичних крилатих коней-птиць із водневими бомбами в 
кігтях над людськими головами, над Україною. 

В схвильованих наших душах живими стають примари ми
нулого, покалічене особисте житrя, і загоєні, здавалось, рани 
відкриваються знову. Оце стоїш, людино, мовчки, а в вікні поЇз
ду твоє щастя ... Уста мовчать, а вологість очей говорить більше, 
ніж могли б сказати слова. Рухає поїзд, помах руки на прощан
ня, потім білої хустинки в вікні поїзду і в руках тих, що оста
ються. Поїзд невблаганно котиться далі. Хустина стає білою 
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цяткою на обрії, малою, маловажною цяткою, як і ті сльози, що 
залишаються в хустині на вічну пам'ять ... 

Бо це ж ідуть "потужні сили: Морок, Жах", і серед руїн міст, 
цілих країв, серед висок .. покосів розгуляного косаря-смерти, 
що значить твій особистий біль, людино, що значиш Ти серед 
боєвища розгнузданиі стихій, озброєних теоріями, які Тебе, ок
рема людино, взагалі не признають, і озброєних усіми засобами 
нищення, які їм услужливий розум доставив. 
А все ж подумати: - навіть і ті ворожі людині теорії і ті ру

їнні для життя засоби, - все це породження людського ума, ото

го малого "я", замкнутого в малій точці теперішности між ми
нулим і будучим. Немає нічого великого в людському світі, що 
раніше не було б у духові. І навіть крізь нинішній хаос схреще
них стихійних пристрастей прозирає намагання людського ро
зуму опанувати його і створити упорядкований світ, космос, під
владний людському умові. Це зударяються і грозять воєнним 
розрядом не самі тільки, голі, стихійні сили, але й два задуми, 
створені розумом, задуми, як побудувати світ. 

Один - це задум розуму-тирана, самодержця, який і Бога 
скидає з престолу, щоб самому засісти на ньому із своїм знан
ням добра і зла. Задум єдиновладного царя-розуму, що змушує 
мовчки покоритись собі, навіть запрягтись у свою службу, всі 
інші сили людської душі і людського життя. Задум комунізму. 

І другий задум розуму, спертого на довгий історичний досвід, 
розуму, що хоче бути царем, але й слугою життя, якого образ 
маємо в "Мойсею" Івана Франка; розуму, що, як цар-терен серед 
рослин, здобуває поле для життя, щоб воно в його служебній опі
ці знімались все вище, і буяло до неба. Це задум світу розумного 
порядку в свободі. 

Так оце людські мислі, і рішення в користь тієї чи іншої ідеї 
стають світотворчими можливостями, що чекають здійснення. 
Дрібне і маловажне, здавалося б, людське "я", замкнуте в скоро
біжній краплині часу, повислій між минувшиною і будучиною, і 
шукання його ума набирають особливого значення. 

В такому освітленні й Твоє життя, українська людино, дістає 
глибше призначення і глибший глузд. Ти вирвана і викинута з 
рідної землі царем-тираном, що хотів і Твою совість і Твій розум 
і Твої почування закути в кайдани своєї думки-теорії. Ти відірва
на від матеріяльної України, але Ти частина духової України, не
скореної ворогом. І Твої мислі, Твої духові зусилля можуть далі 
розбудовувати ту духову Україну тут, і приготовляти будівель
ний матеріял для батьківщини й її будучини. 

І в душах наших повинна зберегтись цінна спадщина нашої 
недавньої близини до села й його праці. Селянин журиться посу
хою і тривожиться грозою, що надходить і що може знівечити всі 
його надії. Але він оре й сіє ... Духова Україна як поле перед на
ми. Над світом повисли громові хмари, а ми маємо далі орати ... 
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"Ранок без світанку" - під таким заголовком появився 1889 
року перший друкований літературний твір 18 літнього Агатан
гела Кримського у львівській ,,30рі". Це був переклад 3 росій
ського поета Івана Нікітіна, тихого народника-демократа, що 
проти ставився гнітщчій російській дійсності шляхом самоупо
корення. І одночасно того ж року подав юнак до львівського 
журналу "Правда" свій переспів давнього поета Близького Схо
ду під заголовком ,,3 віршів ХеЙяна". Коли Нікітін був надру
кований зразу, то Хейян мусів почекати три роки. 

У цьому дебюті Кримського - вся його літературна доля, 
його істота і його доба. В ті часи заборони українства російським 
урядом Агатангел мусів жити в Москві, дебютувати і далі аж по 
1905 рік друкуватись у Львові, почати з переспіву російського 
народника. 3 другого боку він ще з юнацьких літ був поклика
ний з найбільшою силою і самопосвятою реалізувати східню ча
стину ідеї України, як її окреслив у одній історіософічній ара
бесці Гоголь. Це ідея української синтези двох тисячолітніх 
культуротворчих духів людства: східнього і західнього. 3ахід
ню царину ції синтези розробляли в часи Кримського і безпосе
редньо перед ним такі европеїзатори, як Куліш, Драгоманов, 
Євшан, пізніше 3еров. Піонером українського сходознавства і 
сходознавчих духових інтересів став Агатангел Кримський. *) 
Російські сучасні сходознавці оцінюють Кримського як одного 
з фундаторів сходознавства в цілій імперії і як виховника кад
рів учених сходознавців. Це був насамперед педагог, що мусів 
складати перші підручники сходознавства, робити й перші пе
реклади з мов сходу. Кримський багато бував на Близькому 
Сході, мав приятелів з-поміж тамтешніх видатних діячів. його 
персональні зв'язки йшли і далі Близького Сходу. Наприклад, 
він листувався з Рабіндранатом Тагором, надсилав йому твори 
українських письменників, і одержував від славетнього індуса 
листи сповнені симпатії до України. 

Коли ми сьогодні оглядаємо літературно-мистецьку спадщи
ну Кримського, то найбільший інтерес викликають у нас саме 
його переклади з арабських і перських стародавніх кляси ків
поетів. його власна белетристична і поетична творчість не під
нялась ані до рівня Коцюбинського, ані до рівня Олеся. Ії вага 
в тому, що вона належить до найперших спроб модернізації на-

.") Не виключено, щО П. Куліш з його ісламофільськими поемами, 
як от "Магомед і Хадиза", 1883, був батьком сходозиавчих іитересів 
молодого Кримського. У всякому випадку він був попередником Крим
ського щодо близько-схіД'Ньоі школи в иашій поезії. 
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шої літератури. Віддавши данину так званій "громадянській" 
поезії, яку породили російські поети-народники і яка фатально 
обнижувала поетичну культуру в Росії, а під російським впли
вом і в нас, Кримський (\ЦИН із перших підняв бунт і впустив у 
поезію цілком особистий, інтимний світ переживань і настроїв. 

Літературна твор1liсть Кримського ще не досліджена і навіть 
не перевидана. Тому тяжко судити, що саме помогло Кримсько
му відштовхиутись від російського антимистецького реалізму. 
Насамперед заважила тут мабуть його широка европейська ос
віта, його переклади з r ете, Байрона, Гайне. Але ми можемо до
пустити і такий парадокс, що саме переклади перлин перської і 
арабської стародавньої поезії найбільше помогли йому звільни
тись від російської моди. 

Друкована літературна спадщина Кримського - це том 
"Повістей з українського життя", повість "Андрій Лаговський", 
том "Бейрутських оповідань" і три книжки поезій під загаль
ною назвою "Пальмове гилля" . 

Кримський користавсь успіхом у читача. Окремі його книж
ки мали п'ять видань. Але ми даремно шукали б серед них та
кого тому, де були б зібрані окремо його переклади з перських 
і арабських клясиків, насамперед Фірдовсі і Сааді, що іх він так 
любив, знав, перекладав. Це тим більш дивно, що Кримський з 
гордістю писав, що росіяни на десять років пізніше за українців, 
за Кримського, взялись перекладати поему Фірдовсі - "Шаг
Наме". Тим часом російське видавництво .. Academia" в 1920-х 
роках дало підсумкове святочне видання перекладів клясиків 
Сходу, тоді як у Києві такого не зробили. Недокінчені перекла
ди Кримського великих поем перського і арабського світу губи
лись серед власних віршів Кримського, писаних, як свідчить 
сам поет, порядком відпочиИІ<У від наукової і громадської праці. 
Виходить, отже, що єдина в нашій літературі людина, підгото
вана фахово виконати велике завдання, не взяла на себе цієї 
культурної місії. Повний переклад головних творів перських і 
арабських кляси ків і досі відсутній в нашій літературі. 

Іван Франко, що сам, як поет, упав жертвою "патріотичного 
ярма", попереджав молодого Кримського в листі з 9 грудня 
1890 року: 

"щиро поважаю Ваш письменницький талант і для того 
кличу до Вас: залиште на якийсь час політику ... Пишу Вам 
се як чоловік, котрий на своїм віку багато наробив дурниць 
і помилок власне через те, що не спитавши броду кидався в 
воду і тільки пізніше переконувався, що се не вода, а проста 
калюжа. Для того смію радити Вам: пишіть вірші, пишіть 
новелі, перекладуйте Гафіза, Сааді і кого хочете - сим Ви 
здобудете собі ім'я і пошану в літературі". 

Двадцять років пізніше Микола Євшан повторяв пораду 
Франка, вітав і заохочував Кримського-поета сміливіше йти 



Приятелів" 5 

ШЛЯХОМ модернізації нашої поезії. Але Кримський тоді думав 
над тим, чи не покинути зовсім писати поезію і белетристику: 
цьому фахівцеві в науці не хотілось бути аматором у будь-якій 
праці. Кримський уже не мав часу продовжувати і кореryвaти 
свій поетичний шлях. Війна і революція поглинули весь його 
час і енергію. Досить згадати такий капітальний факт, що 
Кримський став архітектом Української Академії Наук. 

У своїй культурній і громадській праці над відродженням 
України Кримський ішов поруч із своїми приятелями - Бори
сом Грінченком і Сергієм Єфремовим. Це були титани праці на ' 
всіх ділянках. Але вони не мали ані часу ані покликання виво
дити нашу літературу на суверенний світовий рівень. У їхній 
особі Кримський-поет мав щирих прихильників, які одначе бра
ли за слабість як европеїзаторські зачатки у власній поезії 
Кримського, так і його переспіви та переклади кляси ків Близь
кого Сходу. Вони "прощали" Кримському його індивідуалізм і 
модернізм, як і його захоплення "екзотикою" Близького Сходу. 
Навіть у двадцятих роках, коли Кримський устиг захопити Пав
ла Тичину і Миколу Бажана місією перекладів східніх клясиків, 
професор Олександер Дорошкевич не добачив зародження "орі
єнтальної школи" в нашій поезії і звів цілу справу до "екзо
тики". 

Не зважаючи на всі обставини примусової провінціялізації і 
самопровінціялізаціі українського духового процесу, Кримсь
кий-письменник посів певне постійне місце в нашій літературі. 
Якби можна було сьогодні видати вибрані літературні твори 
Агатангела Кримського, то це могли б бути три томи: томик ви
браної лірики, том вибраної прози і - найцінніший томик - йо
го переклади з перських, арабських, тюркських поетів. 

Власні поезії Кримського - це щирий щоденник, в який за
писується тільки тоді, коли щось муляє, щось болить. Це засіб 
підпруження чи відпочинку після циклопічної праці творця й ор
ганізатора науки та громадського діяча. Після Франкового "Зі
в'ялого листя" Кримський стає у окремих поезіях першим ліри
І(ОМ безоглядно щирої суто особистої сповіді. Значення поетич
ного щоденника Кримського зменшується дещо тим, що мало в 
ньому тривалої напруги духу, напруги майстра, що хоче втілити 
в чітку єдину форму невловні порухи душі. ми знаємо, як ша
лено вміли працювати перські поети. Недарма легенда каже, що 
фlрдовсі мав дістати по золотій монеті за кожний із десятків ти
сяч своїх рядків. Кримському-поетові імпонує інший підхід, який 
жартома висловив пізніший перський поет 12 віку - Енверій: 

Ох, віршуваввя ! Хронічна хвороб0! 
Кинеш мене? чи не кинеш до гробу? 
Бідні поети! Мабуть, як жінкам, 
Треба що-місяця слабнути вам?! 
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Коли до такої "слабости" додається мужнє тривале зусилля 
майстра, тоді родиться мистецтво. Кримський не мав часу на та
ку напругу поета. Він не мав звички роками допрацьовувати свої 
літературні твори. TOMY~ багатьох його поезіях бачимо надто 
загальні образи, часто в одній строфі він обмежується лише до 
двох рим, рими переважають найпростіші - дієслівні, ритми ча
сто не блищать новизною, замість образів природи трапляються 
лише її декорації, димок в'ялого смутку не розжеврюється до 
справжнього вогню, не раз газетні публіцистичні фрази замість 
метафор. Все це змусило б видавця вибраних творів Кримського 
одібрати лише якусь меншу частину його поетичної спадщини. 
Але цей вибір дав би відчути в Кримському одного з перших, 
хто спробував звільнити українську поезію від ролі убогої слу
жниці так званих "громадських" інтересів. 

В оповіданнях і в автобіографічній повісті "Андрій Лаговсь
кий" Кримський перемагав побутово-народницький реалізм по
глибленою і не раз влучною психологічною аналізою, пластич
ністю малюнку, динамізмом дії, сміливою щирістю. Ці твори яв
ляють собою ту щілину, крізь яку ми можемо заглянути в ду
шу української інтеліrентної людини кінця 19 початку 20 сто
ліття. Тут ми могли б знайти часткову відповідь на прокляте 
питання: яким то саме робом стався після блискучого старту 
Шевченка, Гоголя і Куліша упадок нашого духа, самовідчужен
ня української людини й поезії? Ми бачимо тут образи духових 
сиріт, юнаків, що втрачають контакт з батьками, що болюче 
відчувають своє безrрунтянство і тоді, коли йдуть в народниц
тво чи соціялізм, і тоді, коли Їм і світу не видно за їхньою .. Psy
chopathia nationalis" (як називається одно оповідання Кримсько
го). Ці образи української молодої людини на порозі 20-го сто
ліття появились У белетристичних творах Кримського як перед
вісники грядущої катастрофи. 

Непроминальну заслугу Кримського являють його поетичні 
переклади перських, арабських клясиків, зокрема незакінчений, 
на жаль, переклад поеми Фірдовсі "Шаг-Наме". Розділи з "Шаг
Наме" про царя-змія 30ака, або сцена убивства Іреджа братом 
Туром і розпачу над вбитим сином царя Ферідуна - перекла
дені не тільки вченим іраністом, сходознавцем, а й таки справ
жнім поетом. Остається тільки шкодувати, що Кримський не пе
реклав усього тексту поеми і на такому рівні. 

Агатангел Кримський збудував собі пам'ятник, як організа
тор українського сходознавчого руху, що під його рукою на
брав був в Україні 1920-х років справді солідних розмірів (схо
дознавча асоціяція, катедри, сходознавчий журнал "Східній 
Світ", учбові заклади для вивчення східніх мов). Цей рух давав 
відчути, що українці зрозуміли значення півдня і сходу для їх
ньої політичної і культурної долі - поруч із значенням заходу. 
Під впливом Кримського народились ПаВло Тичина і Микола 
Бажан, як перекладачі східніх клясиків. Родилась "орієнтальна 
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школа", що так добре доповнювала "західню школу" неокляси
ків. Відкривалась конкретна дорога до великої суверенної укра
Їнської синтези. 

Чи ж міг північний ворог простити Кримському цю ролю, як 
і ролю архітектора цитаделі української науки - У АН? Крим
ського довго рятував його політичний хист і його особиста вда
ча, в якій була одна риса, характерна для нього і як для поета. 
Цю рису він знайшов у східнього поета часів монгольського ли
холіття 13-го віку - Сааді: "Легке приєднання геть до всього 
на світі та згідлива двоїстість". Правда, Кримський підкреслює 
і інше в Сааді, який сказав: "Тільки ж не будь і вівцею, щоб те
бе вовки не з'їли". 

Кримському трапились вовки страшніші за тих, що їх бачив' 
Сааді. Не помогло нічого. В апокаліптичні літньо-осінні дні 1941 
року коли Москва, відступаючи з України, застосувала до неї 
,.політику чорної землі", цілковитого винищення з коренем, 
академіка і поета Кримського схопили в авто і десь по дорозі 
розстріляли. 

Він був люблячою натурою. Любив природу, людину, лю
бнв подвиги людського духа, любив працю, любив далекі наро
ди і був закоханий до смерти у свою Україну, любив заглядати 
в безодні історичних трагедій і кохався в красі життя. Любив 
істину. За свою любов заплатив життям. Нехай же любов'ю ог
ріваються і наші спогади про нього. 

Юрій Дивиич 

В 90-ліття народин і 20-ліття смерти визначного вченого і пи
сьменника Українська Вільна Академія Наук у Нью-йорку при
святила пленарну сесію 6 травня вшануванню його пам'яті. Про
'штано доповіді на такі теми: Агатенгел Кримський як орієнта
JlicT (проф. Омелян Пріцак - Гамбург), як український мово
знавець (проф. Юрій Шевельов), як етнограф (п. Ізидора Лев
І(ОВИЧ) і Кримський - поет, письменник (п. Юрій Дивнич-Лав
РlІненко). 

1·~·li неПРОМИВаІОчоі ціипости 

ЮРІй КЛЕН - Т В ОРИ 

за редакцією Євгена Маланюка. 

Вже виїППли З-ій і 4-ий тоии. 

Т()МИ В полотвлвій оправі, чорній із золотими иаписами. 

Кlеп Foundation. 179 8athurst St .. Toronto 2-8. Ont. Canada. 
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ВАДИМ ЛЕСИЧ 

Imпа версія Пер rивта (2) 

" Мамо, не грай мені ГріГв. '" 

Бачиш: твій син nриїХIJI#I! .'. 
Стань стишена від ФортеnіIlНУ ••• 

Ах, 

ІІ/( посивіла nам'IІТЬ! •• 

Копула неба застигла 

над нами. 

ІІе хочу запаху вос/(у, 

оставте нас В сnо/(ої ••• 

Хтось дош/(у, гембльоввну nЛOС/(О, 

nо/СЛВ8 між жоржини й лєв/Сої. 

Я/( пахне в'f/ло і млосно 

тиші зім' ІІтий ромбоїд ••• 

Це - /Світи в чаду йодоформу, 

/Садило, і ру/( жовтий лід! 

(- Приїду, приїду у чорному, 

і урочистий ІІ/( слід • •• ) 

Сольвейг, роз/(олоте море до с",ель ••• 

Мамо, не грвй мені ГріГа / •• 

Ти бачиш? Я :!нову веселий тмий, 

наві/(и до тебе приїхав ••• 

(1960) 

До Ель rpeKO 
(оглядаючи його "Вид на Толедо") 

Тривога - гайворон на вітрі, 

бе:! ДUМHиx /(острищ і бе:! тprики ••• 

flіч - чорних гро:!, ІІ/(ась недійсна, 

tI ро:!мвзах бурої палітри. 

1 вежі й :!ам/(у білий /(амінь 
незрушно став під блис/(ав/(ами, 

що мертво впали в жовту воду ••• 

ІІерівний nошум /(рил. 1 небо 
/(рива80ЧОРНОЇ Голготи 

/Судись nлUtlе, /(удись відходить, 

і лиш - землі зелена tlаж/(ість 

змвм'lІНілв і бе:!nЛO/fна ••• 

.Листи /fI) 

- Це ми - будуємо дочасні 

будівлі нетрив/(ога щаСТІ!, 

на лас/(у незбаzненну здані 

неру/Сотворних сил одвічних ••• 

Чи це /(інець, чи лиш почато/( 

- цей неба жах, ЦІ! невблazанність, 

ЦІ! - із ро/(ованістю стріча? 

С/(ажи нам, майстре! •• 

flерозzадне 

твоєї вічности облиЧЧIІ ••• 

а дні nрозоріші і ближчі, 

ці дні останні • •• 

(1959) 

ак раИКоМ ••• 

Я/( ран/(ом роси устеЛf/Ли сад 

і на nробуджеННІІ че/(вла тиша, 

та/(а прозора - ІІ/( сама роса, 

і мов хотіла б - зеленню рости ще, 

- тоді виходив бать/(о мій у сад, 

і мовч/(и йшов, і в тиші цій молиВСIІ. 

А потім - дрова в задвір/(у рубав, 

до /(ухні входив - IІсний і спітнілий, 

і nахли свіжістю йога слова, 

- і мама й 11 - усі ми тв/с хотіли, 

щоб бать/Сові, жиТТІІМ надихані, слова 

оствлись в нас, ІІ/( відсвіт ООгОМЇЛЛІ/. 

(1959) 

Із книжки: 

вадим ЛeCJl1l 

КРЕидаНЕ КОЛО 

Поезій зошит сьО'Иий 

Стаття Ігоря Костецького 

Обкладинка Богдана ДOM8ВJDUL 

Би.ца:иия "ва горі" 
Серія ,для акаторів" 

Нью-йорк - 1960 - Мюнхев. 
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СВЯТОСЛАВ ГОРДИНСЬЕИИ 

МІКЕЛЬАНДЖЕЛЬО БУОНАРОТТІ 

Совет ДО Вітторіі Коловвв 

Мистецтво божеське. праобраз свій 

iRею-

8rдкрившu в чарі форм і порухів 

nЮRини. 

Найперш виліплює ],(Одель з лихої 

мини. 

Нк думки первовзір. що викликаний 

нею. 

ПО'1'ому. думt(ою захоплений своєю. 

Мистець вuрізьбnює вже інший твір 

ВІЛЛІЯМ ШЕКСПlР 

з советів (66) 

н КlШчу CJ.(ЄPTЬ. нестерпне вже буття. 

Коли лостоїнство на жебрах стріну. 

І орленом оздоблене сміття. 

І справжню вірність. продану злочинно. 

І почесть на негідному чолі. 

І честь Rівочу. стоптану жорстоко. 

І досконалість. вілдану хулі. 

І силу. що кульгає з кожнUJ.( кроІСОМ. 

І слово. що Uoму заткали рот. 

І дурноту. що учить. безталанна. 

t(lJJICiннuU. І правду. вивернену назворот. 

Аж постать у красі постане І доброту на службі в ЗЛйгО пана: 
непроминній. 

З такою. Яt( її хотів творець. душею. 

Такий я досі був: лише взірець 

НЄСlСЛ8ДнuU. 

Нкий ти почала. достойна. вирізьбляти. 

Щоб у довершенім він показався творі; 

Коли Я схибuв що. ти справиш 

недоладне. 

Але чого тоді душі ]'(оїй чеt(8ТU. 

Аж ти ozонь ЇЇ на лад свій neретвориш? 

Із кннжки: 

сввтослав ГОРДВВСЬКІІЙ 

ПОЕТИ ЗАХОДУ 

60 перекладів із приміткамв 

Оформлення кввжки роботи 

автора. 

Видання "Літ.-М8ст. Кmoбу" 

Нью-Порк, 1961. 

Огірчений усім. я б геть пішов. 

Та як лишу тебе. мою любов? 

йОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ 

БJlвзькість МИJlОro 

Про тебе мрію. в час. Яt( сонце в .морі 

П 8Л8ХtCOтить. 

У час. Яt( місяць в джерелі прозорім . 

Відбитий спить. 

Тебе я бачу. в час. як понад шляхом 

Снується пил. 

І в темну ніч. як хтось У полі з жахом 

Бреде без сил. 

Тебе я чую. в час. як хВІІЛЯ з шумом 

На скелі мчить. 

У тихий гай несу свою задуму. 

В к все мовчить. 

3 тобою я. Тобі у слід блукають 

Мої слідu; 

Темніє вже. За мить зірки ЗВСllЮть. 

Прийди. пийдul 
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МІСТЕРІЯ В ТEAWI 

Театр, хоч він СЬОГО;l;!;ні являється популярним місцем розва
ги, зродився з містерії. І!айдавніша відома вистава - це старо
єгипетські Страсті Q;зіріса, а її тема - це міт про перевтілення, 
про постійне відродження життя, той самий міт, який доміну
вав у Діонізійському обряді, що став основою грецького театру. 
Театр народився не в розшуках за розвагою, але радше в шу
канні за глибшим значенням людського життя. 

Після тисячолітніх мандрівок театру до нього знову повер
тається містерія. Вже Гофмансталь своїм "Єдерманом" відновив 
середньовічну містерію на сцені. Але сьогочасна людина, збага
чена досвідом екзистенціялістичного думання, не шукає про
стої догматичної розв'язки. Навіть ті, від кого можна б сподіва
тись проповіді догми, не настоюють на цій проповіді. Професор 
теології в Гарвардському університеті Тілліх доводить, що екзи
стенціялізм допомагає краще розуміти релігійність, бо він від
вертає людську думку від позитивізму. А позитивізм завжди 
вбивав релігію, яка найширше живе в абстрактному. 

Нова містерія в театрі має ці дві прикмети: вона екзистенція
лістична й абстрактна. Автором її є англійський, чи радше ай
риський письменник, уродженець Дабліна - батьківщини 
Джеймса Джойса - Семюел Бекет, який для осідку вибрав собі 
Париж, а для літературної праці - французьку мову. Коли п'є
са Бекета "Ожидаючи rодота" - ("Waiting for Godot") вперше 
була виставлена в Парижі, драматург Жан Ануі сказав: "Ніщо 
не діється, ніхто не приходить, ніхто не відходить - це страш
не". Та той же сам письменник одночасно ствердив, що постава 
Бекетової п'єси не меншого значення, як премієра п'єси Піран
делльо в Парижі в 1923 р. Восени 1955 р. Бекетів "rодот" був 
виставлений у Лондоні і сприйнятий і публікою і критикою з 
ентузіязмом. Літературний додаток лондонського "Таймс"-у до
слівно писав: ніяка п'єса на лондонській сцені в останніх роках 
не мала більше непередбаченого і піднесеного успіху, ніж Бе
кетова "Ожидаючи rодота". Ця п'єса - перший твір Бекета у 
французькій мові здобула авторові, який мав за собою около 
двадцять книжок поезій, оповідань і романів, написаних англій
ською мовою, світове ім'я. Сам Бекет переклав її з французької 
мови на англійську і вона увійшла не лише в репертуар театрів, 
але й появилась книжковими виданнями. 

Критика визначила п'єсу Бекета, як містерію. Два головні 
персонажі - це два трампи ЕстраІ'ОН, якого кличуть roI'O, і Во
лодимир, якого кличуть Діді. Обидва вони зображують радше 
одну особу, людину в упадку, ·думаючу, контемплятивну части
ну людської істоти. Коли відкривається завіса, бачимо цих обох 
Tpaмniв серед дороги: вони йдуть шукаючи пана rодота. Цей 
rодот - це містерійна постать (у нас він мав би ім'я Господар 
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від Господь), у вузькому розумінні домовласник, що мав би да
ти приют обом трампам. Цей пан Г одот, про якого весь час йде 
мова і який являється надією і прибіжищем для двох покинутих 
серед шляху трампів, ніколи не з'являється, що ще більше під
креслює містерійність п'єси. Крім двох трампів є ще два персо
нажі: Позо (від позер) - товстий добре зодягнений панок у ци
ліндрі з батогом у руці, і Лакі (по англійськи щасливий) - лю
дина у запрягу, що його держить Позо віжками, неначе коня. 
Ці дві постаті - це доповнення символіки, що її зображують два 
трампи. Коли Г оіо і Діді - це допитлива думка людини, Позо 
і Лакі - це зображення життя в акції, яка є ціллю сама для се
бе і не бачить іншої дальшої цілі. Позо може нагадувати Дон 
Кіхота в діялектичній перерібці, Лакі - це типовий Санчо Пан
са. В п'єсі ще один персонаж - хлопець, післанець від Годота, 
але це епізодичний персонаж, виведений лише для зв'язку з 
містерійним Г одотом. 

Всі чотири постаті - це радше персоніфікація символів, що 
притаманні середньовічній містерії у виді персоніфікації добра 
і зла, чи добрих і злих діл; Позо і Лакі ближчі до соціяльної 
проблематики. Позо - це людина сили і влади. Єдина її турбо
та - це свідомість безсильности супроти вищих законів життя. 
у зустрічі з Гого і Діді Позо каже: "Але поза цим серпанком 
ласки і спокою (підносить очі до неба) панує ніч і вона вдарить 
нас так, що й не зчуємось. Так воно на цій сучій землі". Лакі 
має багато з пролетаря. В його мові вичувається змагання лю
дини до лібералізму, поступу, загальної освіти. Але вся увага 
автора зосереджена на двох трампах, які не зацікавлені ні у ви
користанні цієї землі, ні теж у реформації її порядків; вони не 
вважають людського життя на землі ціллю у собі, але радше 

шукають цієї цілі вище. Тут і вся сила Бекетової п'єси, яка не 
має ні акції, ні драматичного сюжету, а вся її вага в діялогах, 
повних недосказань, натяків і символіки. Містерія відбувається 
ІІа сцені, що зображує фрагмент пільної дороги, з деревом по
серед сцени. Це дерево теж символічне, воно може бути деревом 
мудрости, деревом добра і зла, чи теж хрестом, деревом кари. 
Фраrмент дороги без початку і без кінця і єдине дерево, як сим
IIОЛ дЛЯ допитливої людини - це тло для діялогу двох трампів, 
я І(і розмовляють про далекі від щоденного життя проблеми. 
Вже перші слова трампів вказують, що Бекета турбує та сама 
lІІюблема, що журить інших сучасних письменників від Жіда до 
1(llмюса: місце людини у світі. 

Володимир говорить до Естрагона: ,,1 все ж, як це є, - я ду
:.11&10, що це тебе не так дуже турбує, - як це є, що з-поміж чо
ТII(1I.0Х євангелистів лиш один говорить, що той злодій був спа
І·І"ІІІІА. Чотирьох їх було там, або десь близько, і лише один ка
)1(1" 11(10 злодія, що був спасений. Скажи, Гого, відізвися бодай 
1"';1. 
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Ecтpa:r'oH відповідає: Я вважаю, що це справді надзвичайно 
інтересно. 

Вся увага автора на цій далекій проблемі людської долі. По
зо і Лакі це лише альт~тива. Це натяк на філософію щоден
ного життя, без вищої перспективи; один - це людина дії для 
самої дії, другий - lІевільник, який мріє перемінити свою нево
лю, замінити свою залежність від цієї амбітної людини дії, су
пермена, - станом якоїсь загальної ліберальної рівноваги. Ав
тор зовсім не заінтересований цією земною проблемою, яка зви
чайно може загрожувати конфліктом. його увага на контем
пляції r 01"0 і Діді, які шукаючи за паном r одотом, шукають ін
шого, вищого визначення життя, з цією засадничою вірою, що 
людина не може збудувати собі на землі постійного місця. В цій 
містифікації Бекет найближчий християнській релігії. Оба трам
пи і язикатий Діді і скрнтий ro:r'o живуть з почуттям вини. Во
ни шукають за паном r одотом з надією і зі страхом, і лише ця 
надія, а більше страх тримають Їх разом. В одній ситуації Естра
:r'OH каже до Володимира: 

"Підожди, чи не краще було б, щоб кожний з нас ішов сам, 
сам для себе. ми не створені для тієї самої дороги". 

Володимир відповідає: "Щодо цього нема ніякої певности" . 
І Ecтpa:r'oH потверджує: "Так, нема нічого певного". 
Натяки на християнство, навіть на самого Христа, можуть 

піднести цю мандрівку двох трампів до рівня паломництва. Во
лодимир звертається до Ecтpa:r'oHa з такою пересторогою: 

"Але ти не можеш іти босоніж". 
ECTpa:r'oH відповідає: "А Христос ішов". 
Володимир: "Христос? При чому тут Христос? Хіба не хо

чеш прирівнювати себе до Христа?" 
ECTpa:r'OH: "Продовж усього життя я прирівнюю себе до 

нього". 

Володимир: "Так, але там, де він був, було тепло, було су-
хо" ... 

Ecтpa:r'oH: "Так! А вони так скоро його повісили". 
у явлення про пана r одота у двох трампів біблійне. Це антро

поморфічний образ Бога з білою бородою, справедливого судді, 
який карає і нагороджує. В іх уявленні теж два роди ангелів, 
добрі і злі, в одних стадо кіз, У других стадо овець. Володимир 
має таку розмову з хлопцем-післанцем rодота про цього містич
ного пана: 

Володимир: "Кого він побиває?" 
Хлопець: "Він побиває мойого брата". 
Володимир: "О, ти маєш теж брата?" 
Хлопець: "Так, маю!" 
Володимир: "А щО він робить?" 
Хлопець: ,,Бін пильнує овець". 
Володимир: "А чому він не побиває тебе 1" 
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Хлопець: "Не знаю". 
Володимир: "Він мусить тебе любити?" 
Хлопець: "Не знаю". 
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у Бекетовій п'єсі нема тієї точної розв'язки, що її має напри
клад "Єдерман" , чи інші середньовічні містерії. Та й післанниц
тво Бекета інше. Він у час посиленої акції за опанування світу, 
за упорядкування життя на землі, підказує, що є ще інші, вищі 
цілі людського життя, які не перестають турбувати людину, і ці 
вищі цілі людського життя для людини, що думає, важнimi. 
Ще ширше насвітлив тему людського життя американський 

поет Арчибалд Мек Ліш. Мек Лim шукає ширшого значення 
людського життя поза його нужденним земським виглядом, вів 
шукає причин людських терпінь на землі і шукає вищої спра
ведливости, що керує людським життям. Для цієї теми Мек ЛіПІ 
підібрав біблійну "Книгу Яова". - "Книга Яова" оповідає про 
праведника, якого Бог віддав випробуванням. Під впливом ста
ровинного міту в книзі оповідається, як сатана ставить під сум
нів богобоязливість Яова і поясняє цю прикмету праведника 
добробутом, яким наділив його Бог. Бог дозволяє сатані відда
ти Яова найважчим пробам, скидаючи на нього неспівмірні люд
ському терпінню нещастя. Яов втрачає все своє майно, дітей і 
дружину, терпить страшну хворобу, але не втрачає віри в Бога. 
Він лише хоче знати причину цієї кари, хоче розуміти цю вищу 
справедливість і кличе до неба: "Не обвинувачуй мене, а об'яви 
мені, за що мене так переслідуєш?" Приятелі намагаються по
тішити Яова, але вони не знаходять вияснення причин людсь
кого терпіння і лише можуть ствердити, що всі ці терпіння - це 
кара за провини. Яов не знаходить у собі вини, згадуючи, як 
праведно він жив, і вимагає суду, кидаючи закид Богові: "Не
милосерний став ти для мене, сильною рукою ворогуєш проти 
мене". Коли приятелі не можуть утішити Яова, а сам він радше 
Rиправдує себе, ніж розуміє замисли Божі, тоді приходить роз
н'язка з уст молодого Еліуя, який кличе у покорі: "дух Божий 
створив мене і Вседержитель надихав мене життям". Чиста ре
лігійна розв'язка, підкреслена сентенцією, яка чи не підставою 
Ilсіх релігій: "Бог великий і годі нам Яого зрозуміти; років Яо
го нам не злічити". Біблійному Яовові з'являється серед бурі 
rtOr і дає йому зрозуміти всю велич Творця всього, що є, і ця ве
ЛИЧ примушує Яова визнати у покорі: "Так, я говорив про те, 
чого не розумів, про речі чудні і мені незрозумілі. Тим то я зрі
каюсь свойого слова і каюся У покорі і попелі". 

"Книга Яова" має ще щасливе закінчення: Бог винагоро
джус Пова подвійним багатством, дає йому кращу від поперед
Иlo()r жінку і дозволяє йому жити ще сто сорок років, мати кра
ЩИХ від втрачених дітей. Закінчення, що є просто народним пе
.М'ка:юм і не має відношення до розв'язки глибокої проблеми 
.. КНИnl Пова". 
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Поет Мек Ліш перебрав із Віблії готовий сюжет, в основу 
своєї віршованої драми він поклав те саме питання, яке стоїть у 
"Книзі йова", питання людського терпіння на землі і значення 
людського життя. "Дла.-.J,lене - людини незв'язаної ніякою ві
рою і більш невпевненої, ніж я повинен бути, у зовсім певних 
остаточних BipyвaHНflx Вог йова здається ближчим для нашоі 
генерації, ніж для якоїнебудь іншої у віках" - заявив поет, 
.який у своїй поетичній творчості говорить про трагічний, але му
жній життєвий шлях людини. У драмі Мек Ліша прототипові 
біблійного йова відповідає багатий американський промисло
вець й. В. (І. В. - Джей Ві), аналогічно до скорочення англій
ської назви "Книги йова" - "Book оЕ ІоЬ".). що живе щасли
вим сімейним життям з вірною дружиною і п'ятьма дітьми. Як 
біблійний йов, й. В. зазнає великих нещасть. Діти його гинуть, 
він втрачає своє майно, дружина його залишає і, нарешті, тіло 
його сточує хвороба. Як у Віблії, приятелі стараються потішити 
цього новітнього праведника, що є зразковим типом теперіш
нього суспільства, а розради шукають вони у сучасному світі 
ідей, і, як у Віблії, драма має щасливе, хоч не біблійно чудесне, 
закінчення: й. В. видужує, до нього повертається дружина. 

Вся історія, хоч дослівно перейнята з Віблії, у творі Мек Лі
ша не лише усучаснена, вона травестована: з одного боку в на
прямі театралізації, а з другого - в напрямі гуманізму. Вже в 
пролозі бачимо цю театральну травестію. Дія відбувається під 
велетенським цирковим шатром і починається в пів-темноті, на 
сцені нема нікого, лише хтось із робітників бавиться світлом, 
яке потрібне для того, щоб вивести на сцену дві постаті - 3уса 
і Ніклеса. Обидва вони в білих строях циркових продавців. 3ус 
із бальонами за поясом, Ніклес із сymеними кукурудзяними 
зернятками. Обидва забавляються примірюванням театральних 
масок Вога і сатани і намагаються виголошувати ролі персона
жів, які зображують ці маски. Пролог виводить на кін 3уса, 
який накладає на своє лице маску Вога, і Ніклеса, що відтво
рює ролю сатани. Також у пролозі Мек Ліш розкриває тему, 
яка не є лише проблемою одного йова. 3,с говорить: 

,,3авжди хтось мусить грати йова". 
А Ніклес доповнює це ствердження: 

"Іх мусять бути тисячі" - та й далі: "Мільйони і мільйони 
людства, спалені, потрощені, зламані, спотворені, порізані -
і за що? 

Тут початок парафрази біблійного оповідання і тут автор 
поставив питання, що його ставить нова література, а саме пи
тання про значення людського життя в ширшому аспекті, питан
ня про Вога і людину, гріх, вину і терпіння, чи і які є божеські 
підстави земського терпіння людини. 

Перша сцена показує й. В., як він сидить із дружиною і діть
ми за повним святочним столом У день традиційного американ-



Приятелів" 15 

ського Свята Подяки. Традиційний обід подяки починається мо
литвою, в якій батько дякує Богові за щоденний хліб. При обіді 
ведеться розмова про потребу бути вдячним Богові за добробут, 
яким тішиться сім'я й. Б. його дружина Сара говорить до дітей: 

"Бог не дає всього цього задармо, 
багатий дім, багата пожива, 

батько, мати, брати, сестри. 
ми теж маємо свою участь у грі. 
Якщо ми виконаємо своє, Він зробить своє, 
Він завжди так робить". 
Поняття Бога для цієї сім'ї в добробуті зв'язане саме з добро

бутом. Поняття любови У неї зв'язане із земними справами. І 
мама, і матько, і діти співають: 

"Ми любимо понеділок, вівторок, середу, ми любимо світ". 
І 3ус, і Ніклес грають подвійні ролі: без масок - вони ін

терпретатори з нахилом до пародії і сарказму, в масках - вони 
рецитують слова Біблії, провіщають нещасливі події, як про це 
каже "Книга йова". 

Як у Біблії, Мек-Лішів йов втрачає всіх своіх дітей, які ги
нуть У таємничих обставинах, тратить все своє майно, його по
кидає дружина, а його тіло сточує важка хвороба. Різниця ли
ше в обставинах, в яких відбуваються ці нещасливі випадки, бо 
обставини в драмі Мек-Ліша новітні, американські: автомобіле
ва катастрофа, сексуальне насильство, чи щось інше. Та й піс
ланці, які сповіщають про ці нещастя, не біблійні небесні вісту
ни, але поліцаї, чи фоторепортери. Увага автора сконцентрова
на не на самих нещастях, а на реакції, з якою новітній йов їх 
сприймає. Від біблійного: "Бог дав - Бог узяв" до розпачливо
го вигуку Сари: "Бог - наш ворог" - Мек-Ліш показує гли
бінь переживань людини в нещасті. й. Б., як і біблійний йов, 
праведний. На вигук дружини, що Бог є ворогом людини, він 
ставить заперечення і каже: "Бог має щось показати нам, щось, 
що заховане від наших сердець". Він, як і біблійний йов, не знає 
~ічого про Бога, він лише відчуває, що Бог мусить бути, бо 
Інакше не може бути, і каже: 

"Бог є Богом, бо інакше, ми - ніщо". 
Віра в Бога допомагає новітньому йовові переносити всі уда

РН. Лише завдяки цій вірі він має силу й охоту терпіти всі не
щастя. Але він хоче бачити причину, хоче знати цю вищу спра
псдливість і просить: 

"Покажи мені мою вину, Боже!" 

Як у "Книзі йова", в Мек-Лішевій драмі приятелі приходять 
потішити нещасного. Ці втішителі теж зовсім усучаснені, ба на
І\іть окреслені приналежністю до нових філософічних напрям
ніп. Комуніст Белдед повчає, що одиниця нічого не значить і то
му особисте терпіння окремої людини не має ніякої ваги. Пси
холог доводить, що вина не повинна давати підстав для обвину-
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вачення, а теолог закликає до каяття. Як і в біблійній "Книзі 
йова", втішителі не лише нічого не вияснюють, але ще більше 
затемнюють справу. Людина, що терпить, не знаходить відпові
ді на засадниче питаннц. життя: чому вона терпить у житті. 

Всі ці подіі й пережив1:І.ння, театрально збагачені й виповнеИЇ 
зглибленнями ДУМКІі в словах 3уса і Ніклеса, які весь час по
вертаються на сцену, висловлюючи свої філософічні коментарі 
всуміш із біблійними сентенціями і блюзнірськими репліками. 

Як і в біблійному оповіданні, модерний йов примирюється 3 
Богом, чи радше зі світом. До нього повертається здоров'я, по
вертається дружина і він починає нове життя. Саркастичний 
Ніклес покпиває собі з такого закінчення. Він каже: 

"Найбільш нетямуща і нерозумна людина, коли їй запропо
нувати жити ще раз земним життям, не прийняла б цієї пропо
зиції". й. Б. приймає її, та й не з релігічних причин. 

"Я хворий від містерій" - заявляє й. Б. Ніклесові і йде на 
привітання своєї дружини. 

"Ти хотів справедливости, а справедливости нема ніякої. Є 
лише любов". 

Любов - це розв'язка, яку дає Мек-Ліш на відвічне питан
ня людського життя. "В терпінні є любов" - каже Сара. Мек
Ліш приписує любові те світло, що освічує земний шлях люди
ни. Людина не знає волі Божої, то ж Мек-Ліш - новітній гума
ніст часу, коли філософія (Сантаяна) шукала розумових під
став моралі, знаходить світло, за яким треба йти, в людині, в 
гуманізмі: 

"Подми на вугіллях у серці, 
свічки в церквах згоріли, 
свічки погасли у небі, 
подми на вугілля у серці, 
і ми будемо бачити і бачити". 
Але - це не повна відповідь на заложене в драмі Мек-Лїша 

питання про глузд людського життя. Це радше пропозиція, щоб 
влегшити, прикрасити життєвий шлях людини, а не розв·язка. 
щоб його виправдати. А питання і в "Книзі йова" і в Мек-Лїше
вій драмі поставлене так, що вимагає цієї глибшої розв'язки. 
Бог йова - це Бог-Творець, що розпалює світанки, входить у 
джерела морів і океанів і зв'язує дороги зір, це творець всього, 
що живе. Однаково біблійний йов і сучасна людина шукають 
пояснення для терпіння на землі. В Біблії йов не дістав відпо
віді на це питання. Він побачив Бога, він зрозумів його всемо
гучість, але не дістав вияснення проблем, що його турбують. І 
модерний йов у Мек-Ліша закриває уста на всі питання всесві
ту, а сприймає життя в любові. Вияснення нема, є лише розв'яз
ка для примирення з дійсністю. 

Хоч Мек-Ліш знаходить розв'язку в гуманізмі, то це зали
шає відкритим питання, що є основним у його драмі: питання 
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суті життя. Драма Мек-Ліша нагадує і "Єдермана" і "Ожидаю
чи r одота" Бекета і вона - як признає критика - є одним із 
незабутніх творів нашого сторіччя, як поезія, як драма і як ви
яв допитливого духа. 

Про драму Мек-Ліша заговорили теологи і то різних віро
визнань. Протестантський теолог РаЙНІ0ЛЬД Нібур говорить про 
дві розв'язки У драмі. Мек-Ліш вірно передає у своїй драмі пер
шу відповідь, яка була подана в Біблії, де Бог з'являється йо
вові, щоб вказати йому, що є значення життя поза можливостя
ми людського пізнання. Деякі модерні критики, каже Нібур, за
являють, що Бог неморально надуживав своєю силою, замість 
подати вияснення йовові. Ці критики думають, що є розумова' 
розв'язка для всіх трагічних умов людського життя. Мек-Ліш 
не є атеїстом, але й не є визнавцем якоїсь релігії, та все ж він у 
своїй драмі дозволяє, щоб ця старовинна відповідь залишалась 
у повній силі і маєстаті. Друга Мек-Лішева відповідь - це спо
лучення сміливого сприймання і визначення життя з модерним 
романтичним наголосом на любові. Це не є розв'язка проблеми, 
яку поставив автор на зразок біблійного оповідання. Але треба 
визнати, що тут Мек-Ліш більше вірний, ніж рівнорядна друга 
відповідь у Біблії, що взята з давнього переказу. Біблійне закін
чення, стверджує Шбур, знижує поетичне трактування вічної 
містерії, яка захоплює читачів "Книги йова" вже понад дві ти
сячі років. 

Рабін Фінкельштайн признає, що тема "Книги йова" дуже 
актуальна для нашої lенерації. Найбільша проблема нашої lе
нерації - це неспроможність знайти якесь виправдання страж
дань нашого часу. Ні особисто, ні суспільно ми не можемо під
нестися до висоти пророцтва, щоб бачити майбутнє іншим рад
ше у якості життя, ніж У кількості комфорту. Наше суспільство 
таке, як йов: воно не знає пророцтва і не молиться. тут прото
типом Фінкельштайн бачить самого автора в драмі "й. Б." Люди
на, хоч смертна, є частиною Бога-Творця. Людина мусить піз
нати свою власну душу і її стосунок до Бога. йов вкінці пізнає 
цю містерію і він заявляє: "Я чув Тебе слухом, і тепер мої очі 
побачили Тебе". 

Католицький священик Торнтон Дейвіс з католицького до
гматичного погляду бачить непорозуміння в оцінці драми Мек
Ліша. Помилкою є твердити, що "й. Б." - це драма про Бога. 
Навпаки - це драма про людину, та й про людину, визволену 
від старих теологій, про людину, яка свідома того, що " ... свічки 
JJ церквах згоріли, 

світла погасли в небі ... " 
Не зважаючи на те - каже Дейвіс - люди виходять з театру 
після закінчення цієї вистави з таким почуттям, якби відбули 
місію. На думку Дейвіса, "й. Б." не є навіть релігійною драмою, 
ІІі навіть моралізуючою. Він думає, що ця драма може означати 
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JIИСrn ДО СТАРОГО ПРИЯТЕЛЯ 
Вступна замітка 

Робота, що її пред'явл~ чита
чам, не публіцистична стаття, уб
рана в внгадані епісто"Лярві шати 
для кращого ефекту, але уривкн 
із серії справжніх листів. Іх гене
за така: навес'Ву 1959 р. мені до
велося виголосити на одному ук

раїнському громадському форумі 
в Нью-йорку доповідь з обсягу 
актуальної політичної тематикн. 
На це несподівано дістав я по кі
лькох тижнях відгук з Европи від 
одного давнього товарнша зі сту
дентськнх часів, що з ннм ми не 
бачилися кільканадцять років. 
Прочитавши у пресі звідомлення 
про доповідь, він поспішив поді
литися зо мною своїмн заввагами. 
Я відповів - і так розпочалася 
між вами жвава листовна днску
сія, що тривала від червня 1959 
до січня 1960. Дискусія скоро вий
шла поза свої первісні рами, 

справу моєї доповіді, - й розгор
нулася в генеральну дебату над 
рядом засадничнх проблем сучас
ної української політичної дійсно
сти. 3' ясувавши собі взаємно ва
ші погляди й побачивши, що їх 
узгіднення не можливе, мій прия
тель і я після пів року рішили 
припинити дискусію, що її про
довже'НВЯ здавалося нам безплід
ним. Оприлюднюючи витяги з 
цих моїх листів, сподіваюся, що 
читач знайде в них в якійсь мірі 
відображені .шукання сучасної ук
раїнської політичної думки. 
Для кращого зрозуміння погля

дів, висловлених у моїх листах, 
спробую насамперед коротко і з 
повною об'єктивністю схарактери
зувати думки мого партнера. Ко
лись, як ми ще були товаришами 
по студентському рухові, він був 
націоналістом. Але з того часу, 

лише заперечення віри. Позитивна вартість 11 - це світське 
ствердження людського життя і людської любови, як єдиної 
опори для збентеженого людства. 

Бог, який з'являється за зразком "Книги йова" під кінець 
Мек-Лішевої драми, під руками Мек-Ліша є так само без ніяко
го значення, як маска, яку надіває продавець бальонів у цирку 
3ус, що грає ролю Бога. На питання, чи існує божественна при
чина людського болю, чи є вища справедливість, що оцінить всі 
речі, чи Провидіння вирішує всі людські справи, чи людина є 
твором Божої любови - Мек-Ліш, на думку теолога Дейвіса, 
відповідає - ні 

Та драма Мек-Ліша не мала розв'язувати теологічного пи
тання. Ії тема людська, її герой - людина, ії проблема - це 
глузд людського життя, яке сповнене такою трагічністю. Мек
Ліш - гуманіст і він оспівує любов, як ту силу, що освічує лю
дині її земний шлях. Але Мек-Ліш виносить людську любов У 
свідомості, що це не вияснення питання про суть людського 
життя; у свідомості маєстату тієї великої, незрозумілої містерії, 
яка однаково та сама для біблійного йова і для модерного й. Б. 

остап Тарнавський 
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підо впливом пережитого, він пе
рейшов радикальну ідеологічну 
еволюцію, що допровадила його 
до зовсім протилежних позицій. 
Тепер він уважає, що українська 
політика повинна служити інтере
сам "емпіричного народу", а не 
"абстрактної нації"; досьогочасна 
наша політика була помилкова 
власне тому, що в нас, мовляв, 

панував 'націоналістичний світо
гляд, що брав за свій вихіДНИЇI 
пункт "метафізичне поняття на
ціГ', а не конкретний народ, з йо
го реальними потребами. Рахую
чися з дійсним станом на рідних 
землях, треба видвигати такІ пра
ктичні постуляти, як права укра

інської мови, шкільництва, права 
людини, тощо. Ці домагання най
зручніше обстоювати з позицій 
міжнародр.ого соціялізму та пра
вильно зрозумілих інтересів самої 
радянської системи. Іншими сло
вами, наша критика радянської 
системи мусить бути доброзичли
ва, а не повинна зводитися до то

тального заперечення. Гасло са
мостійности, політичного сепара
тизму в відношенні до Радянсько
го Союзу, є власне проявом шкід
ливого "абстрактного націоналіз
му"; в нинішніх умовинах це гас
ло є нереальне, а видвигаючи йо
го ми тільки непотрібно провоку
СМО комуністнчну владу. 

Мою критику цих тез читач 
:Інайде в листах, що слідують. На 
ц!-ому місці хочу ще висловити 
кілька загальних уваг. Визнаю за 
моїм партнером у дискусії одну 
:щслугу: ві'н усвідомлює собі стан 
КРНЗИ, що в ньому опинилася по

JJітична думка українськоі еміІ'ра
І(іі. На тлі цього сумного занепа
ду, дерзання мого приятеля бодай 
('lІідчать про те, що він має відва
І'У шукати нових доріг. Але вся 
/'\IДI1 в тому, що він, гостро (й ча
('ТО слушно) критикуючи думан-
1111 нnшої еміr'pаційиоі громадсь
І<оети, на ділі повторяє ту саму 
IІlІ'nДНИЧУ помилку. Помилка, що 
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про неї говорю, стосується не по
одиноких тез, які залишаються 

дискусійні і що між ними можна 
напевно знайти теж правильні 
погляди, але чогось глибшого: 
самої методи мислення, що в ньо
му обрядові формули заслонюють 
факти, а ,,ідеологія" (себто док
тринерські настанови) не дозво
ляє бачити речей. Духова траге
дія t;ашого громадянства в тому, 
що иого думка не доторкається 

"речей" (себто фактів і проблем 
суспільного життя, яким воно є); 
звідси почуття загублености в лю
дей, які неспроможні схопити дій
сність і зорієнтуватися у проце
сах сучасного світу. Але ж бо те, 
що пропонує мій опонент, це не 
інтелектуальна дисципліна видю
щости, не радикальний "зворот 
до речей"; він тільки хотів би за
мінити один добір ідеологічних 
етикеток - іншим. У підході до 
ряду найважливіших питань
він за вихідний пункт пропонує 
брати не безжалісну аналізу дійс
ности, але ідеологічні конструкції, 
що до них мають бути односто
ронньо добирані та допасовувані 
факти. Звичаино, за цим криють
ся найкращі наміри: щире бажан
ня знайти в сучасних невідрад
них умовинах площину для укра

інськоі політичної діі. Але ж бо 
раз ми починаємо нашу видю

щість речей притуплювати в ім'я 
таких чи інших "прагматичних" 
міркувань, ми знову опиняємося 
на похилій стежці ілюзій і само
обману, що за ннми не можуть не 
прийти чергові гіркі розчаруван
ня. 

На закінчення цього вступу ще 
одна заввага технічного порядку. 
Над текстом листів, що іх пониж
че оприлюднюю, довелося провес

ти деяку редакційну роботу. Тре
ба було, очевидно, випустити міс
ця, що мали особистий характер, 
і зробити скорочення, щоб омину
ти повторень. Де-не-де я теж ви
гладив стилістичні незугарності, 
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які постали були через те, що 
ориr'iнали пнсалися без підготов
ки й чорвовнка, прямо до :маши
ви. Зате не вніс я засадничих 
змін до ходу самої ap~тaцiї, 
не зважаючи ва те, що пере читу

ючи тепер ці рядки ,,!IR ХОЛОДНО", 
Я, МОЖЛИВО, воmв би бачити дея-

1. 

кі речі сформульованими трохи 

інакше. Тільки в кількох :місцях, 

де існувала небезпека, що можуть 

виникнути непорозуміння, або де 

мені залежало на тому, щоб точ

ніше розвинути свою думку, я до

зволив собі додати примітки. 

10 червня 1959 

Ви порушили в Вашому листі ряд питань нашої політики й 
наукового життя. Мушу зовсім щиро сказати, що з більшістю 
висловлених Вами думок, якщо я їх правильно розумію, тяжко 
мені погодитися. Це, очевидно, результат того, що ми надто дов
го простували різними шляхами. Так почуваю себе в певному 
клопоті. На листовні трактати тяжко собі дозволити. Епістоляр
ний жанр полемічної літератури, що його плекали наші предки 
в 16-17 ст., не відповідає умовинам сучасности. Проте хочу ско
ристати з того, що я якраз трохи свобідніший з часом, щоб з'я
сувати своє становище хочби тільки до деяких з піднятих Вами 
питань. Гадаю, що наша давня дружба варта того зусилля інте
лектуальної комунікації. 

Якщо не помиляюся, то центральна точка Вашої концепції 
це "орієнтація на Край". Само по собі це звучить досить пере
конливо. Коли Ви напр. кажете, що майбутність української 
справи зв'язана з народом на рідних землях, а не з засудженою 
на вимертя діяспорою, та що еміграція має обов'язок вивчати 
процеси на батьківщині й на цьому будувати свою політику, -
то я під такими твердженнями ГОТОвий підписатися. Але в мене 
таке враження, що Ви йдете ;';І;альmе та що Ви ніби СуГеруєте, 
що сучасна крайова дійсність повинна для нас, еміГрації, мати 
нормативне значення. 

Це правда, що українські патріоти, яким доводиться працю
вати в рамах совєтськоі системи, мусять заходити в далекойду
чі компроміси з цією системою. Але чи з цього слідує, що емі
Грація має себе теж почувати зобов'язаною цими компромісами? 
Візьмім, наприклад, питання відношення до Росіі. Наші земля
ки мусять раз-у-раз говорити про "нерymиму дружбу до стар
шого брата". Я ім з цього не роблю закиду, бо це є та ціна, що 
вони мусять платити, коли хочуть взагалі щонебудь зробити; 
думаю, що коли б я був там, я теж не говорив би інакше. Але 
який висновок з цього для нас? Чи ми маємо добровільно роби
ти ті самі уступки, що їх наші земляки чинять під примусом? 
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чи це не трохи ДИВНИЙ спосіб проявляти свою "солідарність з 
Краєм"?*) 

Ясно, що в Украіні справа не стоїть сьогодні у площині пов
ного відриву від Росії, але у площині боротьби за обсяг україн
ської адміністрації та культурної автономії в межах російсько
совєтської імперії. Ми, еміГрація, мусимо радіти кожною, навіть 
скромною, концесією, що її нашим землякам вдається вирвати 
від режиму, та всіми позитивними досягненнями, що іх бачимо 
в УРСР. Було б крайньою безвідповідальністю з нашого боку, 
коли б ми в відношенні до підсовєтської української дійсности 
займали поставу "чим гірше, тим ліпше". Навіть критикуючи 
тамошні відносини, ми повинні по змозі захищати українських 
людей, що втягнені в радянський апарат. Але чи все це позбав
ляє нас права й обов'язку твердити, що стоїмо на базі повної са
мостійности України? Чому це має бути "націоналістична тром
тадрація", коли ми для нашої країни вимагаємо прав, що їх ося
гають у теперішніх часах навіть примітивні народи? 

Це може послужити як вихідна точка для дискусії над шир
шим питанням про завдання еміГрації у відношенні до Краю. 
Ви закидуєте еміГраційиим: середовищам, що вони плекають 
"принципове неryвання всього, що там діється". Не заперечую, 
що така настанова поширена, хоч її напевно не поділяють всі 
розумні люди, що їх тільки можна знайти серед еміГрації. Але 
чи Ви не попадаєте у точно протилежну помилку, а саме "прин
ципового неryвaння" еміГрації? Ядро цієї помилки в тому, що 
Ви не бачите, що еміГрація має у відношенні до української 
справи свої власні спеЦІІфічиі завдання, свою, якщо хочете, 
"історичну місію". Інше діло, що еміграція може своєї місії не 
сповнити. Факт, що на сьогодні вона виконує свою місію дуже 
недосконало. Але у всякому разі, якщо ми недопишемо, ніхто 
інший цих завдань теж не сповнить, - напевно не Край. Сучас
ний Край - це штучно звужена, викривлена, скалічена версія 
українства. Цим я не хочу сказати, що українство діяспори є 
здорове, повне, цілісне. Ми не маємо рідного Грунту під ногами. 
Я собі не раз думаю, що наші земляки вдома щасливіші за нас, 
бо вони знаходять джерело сили в доторку батьківської землі. 
Але ми маємо те, чого не мають вони: свободу слова, думки, ди
скусії, можливість духового контакту з культурами великих 
вільних народів, а навіть кращу можливість контакту з нашими 

*) Існує колосальна моральна й громадська різниця між тнм, ко
JJK люди роблять якусь річ під натиском, а коли вони цю саму річ 

роблять з влас'нОГО непримушеного внбору. Щоб ужити драстичного 
порІвняння, це така сама різниця, як між :mасилув3.НIIJDI та прости
туцІєю. Чи коли якась жінка впала жертвою зtвалтування, то її подру

'·В, дЛЯ проявлення своєї СJDШатії й солідарности, :має себе проститу
ІС'''ВТК з цик же tвалтіввикоlo1? 
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власними традиціями, що на них комуністичний режим кинув 
анатему. Мій "Драгоманівський Збірник", чи інші аналогічні 
праці, не міг би появитися в У країні! 

Вважаю, що така ~;уація накладає на нас, еміГрацію, обо
в'язок плекати ті аспекти української духовости, які не мають 
змоги розвиватися I;J батьківщині. Тому не повинно бути для нас 
мови ані про "принципове негування" , ані про "принципове 
ідентифікування", з сучасною емпіричною Радянською Укра
їною, - але розумне й відповідальне протиставлення. До речі, 
власне такою поставою можемо принести більше практичної ко
ристи нашим землякам, ніж деклямаціями про "солідарність з 
народом". 

Концепція, що її я намагався намітити, має теж певні виснов
ки щодо завдань нашої еміГраційної культурної політики. Я до
цінюю значення совєтознавчих дослідів, що про них Ви гово
рите, але мені здається, що Ви цю справу перенаголошуєте. При 
тих ненормальних умовинах, що в них перебуває українська на

ука в УРСР, також тут спадає на еміграцію обов'язок заповня
ти наявні прогалини, наскільки дозволяють наші сили; отже 
йдеться не тільки про совєтознавство, але про українознавство 
в найширшому значенні слова. Хто зна, чи такі, здавалось би, 
суто академічні праці, як, - говорю прикладово, - студії Д. 
Чижевського про староруську літературу не мають більшого 
практично-політичного значення, ніж досліди над якимись по
точними аспектами совєтської економіки. 

2. 

21 липня 1959 

Повертаючися до нашої дискусії, я хотів би зосередитися сьо
годні на кількох питаннях переважно методологічного харак
теру. 

(1). я погоджуюся з тим, коли Ви кажете, що ті, що займа
ються совєтознавчими дослідами, повинні бути спроможні ди
витися на цю систему "від середини". Ви даєте приклад, чи па
ралелю, католицької церкви. Очевидно, як Ви кажете, було б 
абсурдно хотіти дискутувати про справи католицтва, не знаючи 

його догм, теології, організаційної структури, тощо. Це порівнян
ня влучне остільки, що більшовизм дійсно витворив своєрідну 
"церкву". Але я рішуче настоюю на тому, що наша критика си
стеми мусить бути одночасно й "внутрішньою" і зовнішньою", 
себто такою, що не тільки виходить з заложень системи, але 
теж ставить під сумнів самі заложення. Власне в цьому наша 
перевага над крайовими земляками. Вони мусять вдавати з се
бе "вірних" комуністичної "церкви", які з облудною фразою на 
устах торгуються з "ієрархією" за дрібні концесії; наше ж ща-
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стя В тому, що нам дозволено бути чесними й послідовними "єре
тиками". 

3ілюструймо це бодай одним конкретним прикладом. Коли 
хтось досліджує ідеологічні процеси в СРСР, він, очевидно, му
сить бути ознайомлений з філософією марксизму-ленінізму. Але 
чи це значить, що він мусить безкритично приймати тези цієї фі
лософії, як правдиві? Чи він радше не має обов'язку перевіряти 
маркс о-ленінське вчення у світлі досягнень модерної світової 
філософічної думки? Говорячи про "обов'язок", я навіть не маю 
на думці спеціяльно патріотично-українських спонук, але зви
чайний обов'язок інтелектуальної чесности та об'єктивности, що 
повинен бути самозрозумілою заповіддю для кожного працівни
ка науки. Я вжив прикладу з области науки філософії, але це 
саме стосується всіх інших дисциплін, що досліджують різні бо
ки совєтської дійсности. 

Мені здається, що "зовнішня критика", - себто така, що кон
фронтує заложення більшовицької системи з об'єктивними фак
тами, - важлива особливо тим, що комуністи великі майстри у 
творенні, - щоб ужити іхньої власної таки термінології, - "іде
ологічних надбудов", себто різних словесних фатаморган, на
ділених сyrестивною силою. 3 цією сyrестією мусить боротися 
критична думка, що її покликання визволяти людей з-під пану
вання забобонів. 

Нехай мені вільно буде вжити ще такого порівняння. Ваша 
вимога тільки "внутрішньої критики" радянської системи, - яка 
напр. обмежувала б себе до того, щоб виказувати, в чому сучас
на радянська практика відхилилася від ідей Маркса й Леніна, 
- нагадує таку уявну ситуацію, коли б лікар-психіятр обмежу
вав себе до того, щоб пізнати "внутрішню логіку" мислення бо
жевільної людини, а не прикладав до цього об'єктивних крите
ріїв. Це правда, що психіятр мусить, так би мовити, проникнути 
У внутрішній механізм ненормальної психіки, напр. він намага
тиметься збагнути, як функціонує манія переслідування; але 
якщо він стане піддаватися цим уроєнням замість того, щоб іх 
об'єктивно аналізувати, тоді він сам обертається на кандидата 
для дому божевільних. 

(2) Вважаю, що для пізнання всіх соціяльних явищ надзви
чайно плідною є історична метода. Можливо, що я тут захищаю 
власну парафію, бо я сам студій ник історіі, але навряд я тут по
миляюся. Історична метода неспроможна пояснити всього: істо
рія ніколи не повторяється точно й існують феномени, які не 
мають прецедентів (напр. небувалий розвиток технології в на
шу добу). Тому історична метода мусить бути зрівноважена 
приміненням теоретичних соціяльних дисциплін, - соціології, 
f'кономіки, антропології, науки про державу і право, - а також 
філософічною аналізою. Проте власне історія дає ключ до зро-
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зуміння багатьох речей. Ви неслушно обезцінюєте значення істо
ричного досвіду. 

Візьмім питання, що про нього ми з Вами дискутували: чи 
ми маємо до діла з "союзом радянських соціялістичних респуб
лік", чи "союз" є ФiкrOGю, а реальність є "російсько-совєтська 
імперія"? тут правильну відповідь мабуть скорше дасть істо
рична, ніж формал},но-юридична аналіза. Або візьмім інший 
приклад. Коли після смерти Сталіна зачалася т. зв. "відлига", 
я не поділяв тих рожевих надій, що загально запанували в ко
лах американських експертів для справ Рад.янсько!'о Co'<l)~Y. 
Моє знання російської історіі перестерігаємо мене, що й за ста
рого режиму кожне нове царювання звичайно зачиналося від 
короткотривалої "відлиги", яка одначе не міняла природи само
державної системи, і що ій на зміну швидко приходила нова сму
га "морозів". Коливання між короткими періодами "відлиг" і 
довгими періодами "морозів", - зовсім традиційний й законо
мірний ритм розвитку в російській історіі. 

Історична аналіза вказує теж на те, що більшовизм займає 
зовсім інше місце у ставанні Росіі й України. Я не дотримуюся 
суворого історичного детермінізму, який уважає, що шляхи роз
витку народів і людства визначені наперед. Тому я не думаю, 
що прихід комуністів до влади був єдиним можливим і конеч
ним вислідом попередньої історіі Росіі; тут треба брати до ува
ги цілий ряд "випадковостей", як хаос у країні, спричинений 
воєнною поразкою, міжнародні обставини, особистий політич
ний геній Леніна і т. д. Проте ніхто не може заперечити, що біль
шовизм являється в російській історіі явищем "органічним", 
співзвучним з традицією країни, що ніколи не знала свободи. 
Зат.е для України радянський режим був явищем "неорганіч
ним", чужим національній традиціі, насильно насадженим ззов
ні. Так, безперечно, було в 1917-20 рр. і я не думаю, щоб воно по 
суті змінилося навіть після сорока літ. 

(3) Дивує мене, Дорогий Приятелю, що Ви, який мали на
году на власній шкурі пізнати благодаті комунізму, та що рані
ше бачили зблизька теж покійний нацизм, так скептично стави
теся до справи демократичної свободи. Ви мінімалізуєте різниці 
між демократією й комуністичном тоталітаризмом; на Вашу 
думку, "буржуазна демократія" та "радянський соціялізм" бу
цімто еволюціонують до взаємного зближення. Які підстави Ви 
маєте, щоб це твердити? Очевидно, між найбільш протилежни
ми системами можливі зближення та стики в поодиноких пунк
тах, але це не засипує пропасти, що іх відділяє. Я не ідеалізую 
західньої демократії; знаю її слабості, помилки, недоліки. Але 
по другому боці барикади Ви маєте табір тоталітаризму (байду
же, чи в комуністичному, чи гітлерівському виданні), світ орга
нізованих масових масакр, лагерів, непомильних вождів, без
правства, всеохопної пропаr'анди, примусового конформізму, по
всякденного насильства над людською душею. Я глибоко пере-
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УКРАЇНСЬКА РЕВОJПOШЯ В ПОКУМЕНТАХ 

ПЕРЖАВНОГО ПШАРТАМЕН1У ЗПА 

Проблеми зв'язані з Берестейським договором і українською 
участю в ньому досі ще не мають належного зрозуміння і не ді
стали об'єктивної оцінки в науково-політичній літературі Захо
ду. Створені під впливом того часу різні юти про цей договір на
брали права громадянства і - свідомо чи несвідомо - затем
нюють одну з найбільш трагічних і одночасно, в даних обста
винах, успішних сторінок української національної революції. 

Одним із найбільш закорінених та поширюваних одночасно 
по обох боках "залізної завіси" ютом є твердження, що Украї
на, як одна з договірних сторін у Бересті Литовському, була ні
чим іншим як лиш маріонеткою Німеччини, а з цього міту зро
~илась не менш безвідповідальна теорія про українське герма
нофільство в періоді між двома війнами і в час другої світової 
війни. 

Признаючи собі право до того, що в політичному словнику 
носить назву "реальної політики", яка - як відомо - дуже ча
сто не має нічого спільного з саитимеитом чи ідеологічною ПЛJIТ
формою народу, автори тих мітів відмовляють такого ж права 
іншим! 

Безвиглядне політичне положения та інтерес. самозбережен
ня не давали молодій українській державі ніякого вибору, а ди
ктували як, у даних обставинах, єдино реальну політику заклю
чити мир з Центральними Державами і таким чином дістати не
обхідну передишку для закріплення молодої влади, яка вже то-

*) Перша частина цієї стаТІі друкувалась у попередньому числі 
. .листів до Приятелів" чч. 99-100, ст. 5-11. 

конаний у тому, що всі ці потворності У тоталітарних устроях це 
не випадкові збочення чи зовнішні нарості, але речі, що випли
вають з самої природи цих режимів. Тому обурюють мене ті зем
ляки, що втікши під опікуичі крила західніх демократій, не на
вчилися цінити свободи, що нею вони сьогодні користуються. 
Я ж хотів би, щоб не тільки в Мюнхені, Нью-йорку й Торонті, 
але також в Києві, Львові й Одесі могли поJIВЛJIТИСЯ часописи, 
де знайшли б вільний вислів найбільш різноманітні ідеї, де ма
ли б рівне право захищати свої переконання прихильники "со
ціялізму" й "капіталізму", "матеріялізму" й "ідеалізму", віру
ючі й вільнодумці. чи Ви бажаєте такої свободи нашому на
родові? 

Іван Лисак-РуДJlIЩЬКИЙ 

(Дальші листи в наступному числі) 
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ді була майже смертельно загрожена навалою російських чер
воних орд Муравйова. 

Однак "реальна політика" Заходу, як її розуміли тоді лідери 
Антанти, вимагала не ~редишки, а навпаки продовжування вій
ни всіми силами, зокр~ма вдержання за всяку ціну східнього 
фронту. Підписанні 9-го лютого 1918 р. українсько-німецько
австрійський мировий договір не лише ламав цей фронт на пре
важливому його відтинку, але й своїми умовами - обіцянкою 
постачати "хліб і сало" голодуючому запіллю Німеччини й Ав
стрії - скріпляв "найбільшого ворога людства", яким опанова
ний воєнною психоз ою табір Антанти вважав кайзерівську Ні
меччину. Західні державні мужі не були спроможні зрозумі
ти, що це не "німецька іНТРИlа" привела молоду українську 
державу до Берестя Литовського, але в першу чергу заскорузла 
і реакційна національна політика "Временного Правительства", 
на яке альянти, зокрема ЗДА, покладали стільки неоправданих 
надій, а потім, після жовтневого перевороту, узурпаторські на
магання большевиків репрезентувати "всю Росію", і вкінці бай
дужість або ворожість самих же західніх держав до справедли
вих прямувань українського та інших народів російської імпе
рії. Оточена ворогом, однаково білим і червоним, і залишена на 
власні сили байдужістю західніх демократій, молода українська 
держава шукала порятунку. Цей, хай тимчасовий, порятунок 
знайшла вона в Бересті Литовському, хоча ціна, яку довелось їй 
потім заплатити за цей мир, була незмірно висока. 

Сьогодні з перспективи 40-ка літ ми це добре бачимо. Одна
че не можна відмовити видючости також багатьом тодішнім про
відникам українських змагань, які до останку мали надію зв'я
зати українську боротьбу за свободу з воєнними цілями Антан
ти, речником якої згодом став Вудро Вилсон зі своїми гаслами 
самовизначення народів та "збереження світу для демократії". 

Документи, які ми розглянули, яскраво і неоднократно під
тверджують це і тим самим заперечують міт про "німецьку ін
трИlу". Даймо тепер їм слово. 

В свойому донесенні з 12-го грудня 1917 р. Франціс, амбаса
дор ЗДА в Петрограді, пересилає ЛансіНІові телеграму від Оле
ксандра Шульгіна, яка цілком ясно і відкрито змальовує стано
вище Української Центральної Ради ще перед початком перего
ворів у Бересті Литовському. З огляду на важливість цього до
кументу подаємо тут його в цілості: 

,Державний Секретар для Міжнародних Справ України до 
Амбасадорів Великої Британії, Бельгії, З'єдинених Держав Аме
рики, Франції, Греції, Італії, Японії, ПорТу1алії, Румунії і Сербії. 
Пане Амбасадоре: Прошу Вас донести до відома Вашого уряду, 
що в зв'язку з відсутністю в Росії центральної влади, визнаної 
всіми народами Російської Федерації, Україна уконституувала 
окремий і незалежний уряд, і що Центральна Тимчасова Рада 
України проголосила Україну Демократичною Республікою, 
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яка - коли сформується Союз усіх народів Росії - займе місце 
автономного члена Федеративної Республіки. Залишаючись у 
тісних взаєминах із Росією, наша Республіка вважає себе зав
жди союзником усіх держав, які разом із Росією боряться проти -
Центральних Імперій. 

"З огляду на виступ Криленка (пізніше совєтський комісар 
військових справ, К. В.) проти Ставки та започаткування ген. 
Щербачовим, головнокомандуючим російськими військами на 
румунському фронті, переговорів про перемир'я (з німцями, К. 
В.), і далі - в зв'язку з ситуацією на південно-захід ньому фрон
ті, де ми не мали досі ще часу згрупувати війська Національної 
Української Армії, яка щойно твориться, Центральна Рада вва
жала необхідним почати перемир'я. Ситуація є настільки важ
ка, що державний секретар був змушений заініціювати перего
вори про перемир'я, не маючи навіть змоги і часу порозумітись 
із альянтами. 

"Одночасно просимо донести до відома Вашого уряду залу
чений текст інструкцій, які Державний Секретаріят дав делега
там (на конференцію про перемир'я, К. В.) і резолюцію затвер
джену Секретаріятом. Ми будемо раді за всі сугестії і поради, 
які наші альянти дадуть нам для оборони наших спільних ін
тересів. Прошу приняти і т. д. Шульгін, державний секретар для 
міжнародних справ". 

В інструкціях української делегації на переговори в справі 
перемир'я, про які згадує Шульгін, говориться м. і. про те, що 
1) треба заключити тимчасове перемир'я з метою досягнення 
загального миру в цілій Европі, 2) треба домогтися можливости 
групувати на південно-західньому фронті українські війська в 
заміну за неукраїнські частини, 3) представники від усіх вою
ючих сторін мусять бути приділені до ген. штабів на фронті з 
завданням стежити за дотриманням умов перемир'я, 4) демобі
лізація абсолютно не допускальна і це питання не сміє навіть 
видвигатись в бігу переговорів. 

Далі в цих інструкціях стверджується, що "останні події за
грожують українській території, яку можна боронити лише при 
умові цілковитої зіграности і координації на фронті, і тому Се
І<ретаріят, в порозумінні з румунським урядом і з урядом авто
номної Молдавії, об'єднує фронт і переймає повне керівництво 
Аого та буде інформувати головну кватиру для координації ук
раїнського фронту з фронтом Російської Республіки". 

А далі: "Щоб встановити необхідний контакт спеціяльні ко
місарі будуть послані до цих двох держав. Секретаріят повідом
JІЯG українські війська, що він поробив усі необхідні заходи, щоб 
Гt<онцентрувати Їх на українському відтинку фронту, без загро
:щ для інших відтинків. Інформується всі не-українські війська, 
що знаходяться на українському фронті, що оборона того фрон
ту зберігає також єдність російського фронту і тим самим за
tkзпечус сприятливі обставини і користі (в переговорах, К. В.) 
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для всіх народів Росії. Декляруючи перемир'я на українському 
фронті, вважається необхідним прямувати разом з державами 
альянтів до осягнення негайного і загального миру". 

В іншому документі, за датою і-го січня 1918 р., генеральний 
консул ЗДА в Москв}, Соммерс, переСІІлаючи до Вашинr'ТОНУ 
обширний звіт про події в останній третині грудня 1917 р. при
свячує дуже багат<> місця також подіям в Україні, "значення 
якої останнім часом дуже зросло". Як доповнення до свого зві
ту, він пересилає також повний текст ноти українського уряду, 
зверненої до всіх воюючих і невтральних держав, яка то нота 
була затверджена і передана Радою в перший день Різдвяних 
свят 1918 р. Від себе він звертає увагу, що "з огляду на важли
вість українського фронту нота українського уряду заслуговує 
на особливу увагу". В цій ноті м. і. звертається увагу на те, що 
"Третім Універсалом Українського Уряду з 20-го листопада бу
ла проголошена Українська Республіка і цей акт визначив між
народне становище Республіки", та що Україна в особі Гене
рального Секретаріяту вступає в самостійні міжнародні зноси
ни "аж до того часу, поки не буде створена загальна російська 
федерація, коли то функції міжнародних зносин будуть відпо
відно узгіднені між урядами У країнської Республіки і федераль
ним урядом майбутньої федерації". В цій ноті Генеральний Се
кретаріят інформує "держави і народи світу" про становище Ук
раїни відносно мирових переговорів, які розпочались у Бересті 
Литовському між большевиками і Центральн:tIми Державами. 
Зокрема звертається увагу на те, що довідавшись про ці перего
вори Генеральний Секретаріят повідомив Раду Народних Комі
сарів (большевиків ) про те, що вона не має мандату говорити 
і підписувати перемир'я в імені України; що не зважаючи на 
те, що Генеральний Секретаріят повідомив, що він негайно ви
силає своїх представників для участи в переговорах, большеви
ки підписали загальний договір про переllШР'Я без найменшої 
згоди на це з сторони уряду Української Республіки. "Тому що 
Рада Народних Комісарів уже почала самостійно мирові перего
вори в Бересті Литовському з Центральними Державами, Гене
ральний Секретаріят в імені Української Республіки оцим заяв
ляє, що ... 7) Українська Республіка, яка має тепер на своїй те
риторії т. зв. український фронт, вступаючи самостійно на аре
ну міжнародних зносин в особі Генерального Секретаріяту, що 
висловлює волю і бажання українського народу, мусить зайня
ти рівне місце на рівні з іншими народами у всіх мирових пере
говорах, конференціях і Koнrpecax; 8) Влада і авторитет Ради 
Народних Комісарів не сягає на Українську Республіку і тому 
мир, що може бути заключений з Центральними Державами, 
буде обов'язувати Українську Республіку лише тоді, коли умо
ви миру будуть прийняті і підписані урядом Украінської Рес
публіки; 9) мир в імені всієї Росії може бути заключений лише 
федеральним урядом, який буде визваний всіми республіками 
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і політично зорганізованими територіями бувшої Росії; а коли б 
такий уряд не створився в близькому майбутньому, то єдиним 
правним сувереном і владою, що має право заключати мирові 
договори, є репрезентативне тіло тих республік і територій". 

В перших шістьох точках цієї деклярації говориться між ін
шим про те, що справжній мир повинен бути заключений всіми 
воюючими сторонами, і що цей мир "повинен бути справді демо
кратичним миром, що забезпечує кожну, навіть найменшу на
цію"; він мусить r"арантувати кожному народові повне самовиз
начення ... , а для того щоб встановити можливість справжнього 
виявлення волі народу, необхідні відповідні r"apaHТЇЇ. Цікавою є 
також б-та точка: "Малим народам що потерпіли наслідком во
єнного лихоліття, треба дати матеріяльну допомогу для відбу
дови їх нормального життя ... Відповідні постанови також у цій 
справі треба прийняти на мировій конференції"'. 

Ми особливо довше зупинилися над цими двома українськи
ми документами. Іх велика вага у зв'язку з нашою темою в то
му, що вони 1) визначають юридично-правну базу Української 
Республіки ще перед підписанням Берестейського договору; 2) 
цілком ясно стверджують, що не Україна, а Росія першою поча
ла офіційні переговори з Центральними Державами про пере
мир'я, які привели пізніше до підписання Берестейського дого
вору; 3) вони стверджують, що Українська Центральна Рада не 
залишила старань нав'язати контакт з державами Антанти і ді
стати їх допомогу, щоб протиставитись натискові большевиків 
і німців, та 4) - і це дуже важливе - що ці старання і докумен
ти були в той час відомі альянтським урядам. 

Документи Державного Департаменту виявляють, що ці ук
раїнські намагання мали якийсь відгомін у Лондоні і Парижі. 
Бритій ський амбасадор у Вашин:rтоні в свойому меморандумі до 
Державного Департаменту з 15-го січня 1918 р. заявляє: " ... Уряд 
його Величности вважає, що стає цілком ясним, що найбільш 
чого можна очікувати від південних урядів - України, Козаків, 
Південно-Східнього Союзу і т. д. - це лиш пасивного спротиву 
Центральним Державам. Очевидним є, щО під цю пору румун
'ська армія повинна становити основний елемент цього спроти
ву. Як довго ця армія стоїть у Молдавії, так довго вона відгоро
джує нашого ворога від доступу до харчової бази районів Чор
ного моря і України. Вдержання цієї армії в Молдавії і прохар
чування її харчами Бесарабії й України стало тому справою пер
шої ваги. А це можна осягнути лише тоді, коли Українська Ра
да буде достаточно і відповідно забезпечена в своїх стосунках з 
рештою Росії, так щоб вона могла занятися іншими справами 
поза тими, що ними тепер вона мусить невідкладно займатися, 
щоб лиш захистити своє власне існування ... " Далі кажеться, що 
бритійський уряд цілком погоджується з поглядами свого пред
ставника до Донських Козаків у Новочеркаську, ген. де-Кондо
.ля (який м. і. радив визнати де факто уряди України і Донських 
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козаків, К. В.) і "проситься Державного Секретаря ЗДА висло
вити свій погляд в цій справі по змозі якнайскоріше". 

Цей тонкий натяк "в англійських рукавичках" про те, щоб 
" ... достаточно і відповїAIW" забезпечити Украіну в її "стосунках 
з рештою Росії" і тим дати їй змогу "зайнятися іншими справа
ми", стає цілком ЗpDзумілим у світлі іншого дуже цікавого і ва
жливого документу: - меморандуму французького амбасадора. 
в Вашингтоні Сюсерана до державного секретаря Лансінга з 
7 -го січня 1918 р. Ось точний його переклад: "Інформуючи мене 
про те, що він втримує з Секретаріятом Ради України де факто 
зносини, які ще далі були акцентовані недавнім призначенням 
ген. Табуі уповноваженим Французької Республіки до тієї кра
їни, мій уряд додає, що зміна подій в Росії, як також донесення, 
які він одержав про австрійсько-німецьку активність у Києві, 
привели його до заключення, що він не може більше відкладати 
прийняття більш ясно визначеного становища відносно Украї
ни. Тому доручається ген. Табуі повідомити уряд України, що 
французький уряд радий дійсно визнати його як незалежний 
уряд. Мені доручено і цим я маю честь донести вище сказане до 
відома Вашої Ексцеленції та довідатись, чи уряд ЗДА не був би 
схильний зробити подібний крок У відношенні до українського 
уряду". 

Питання про те, чи Франція справді визнала самостійність 
України, досі ще остаточно не вияснене.*) На основі спогадів 

"*) Декому з нашнх "знавців" ці справи дипломатичних З'носни 

і визнаиия Україии зовнішиім світом є цілком ясні ... Вони прямо без 
вагаиня, але й без жодної документації твердять напр., що "підчас 
урядування Скоропадського в столнці України, Києві, були вста'нов
лені амбасади і консуляти наступних держав: ЗДА, Вел. Британії, 
Бельгії, Болгарії, Голляндії, Греції, Республіки Доиських Козаків, 
Норвегії, Ірану, Еспанії, Італії, Кнтаю, Німеччнни, Польщі, портyrа
лії, Росії, Румунії, Туреччини Австро-Угорщиии, Фінляндії, Франції, 
Чехословаччини, Швайцарії, Швеції, Югославії і Японії". З дальшо
го речення цієї "знаменитої" статті на 1 і 1/4 сторінки виходить, що 
хоч "почавши від 6-го травня 1918 р. активні дипломатичні зв'язки 
між Україною і европейськими державамн були дальше посилювані 

урядом Гетьмана Скоропадського", однак "Україна була зацікавлена 

пер.ш за все заключнти політичні та економічні договори з держава

ии центральної Европи, себто з її найближчими сусідами, і воліла від
ложити (preferred to postpone ... ) заключення дальших умов і дого
ворів з західнімн державами аж до закіичення війни". Днв.: "Ukra
іпіап Diplomatic Relations іп 1918,The Ukranian Reuiew, vol. У, 3. 
Autumn 1958, ст. 52. (Стаття непідписана, а її безглуздість підкрес
лена ще тим, що в списку держав подані й такі, які 1918 р. ще взагалі 
не існували, напр. Польща, Чехословаччина, Югославія ... ). 

Думаємо, що дальші коментарі зайві. 
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активних учасників тих подій, В. Винниченка, о. Шульгіна і 
А. Мар:rоліна, можна б мати враження, що Франція (і Англія) 
визнала Українську Республіку, але більшість західніх дослід
ників (між ними і проф. Решетар) твердять, що ні. 

Не входячи тут у деталі цього питання, сміємо однак ствер
дити, що наведений у горі меморандум французького амбасадо
ра у Вашин:rтоні до Лансін:rа може послужити як важливий до
кумент "за". Так, до речі, інтерпретував його сам Лансін:r. У 
своїй телеграмі до Франціса з 15-го січня 1918 р. він каже: 
"Французька амбасада повідомила, що ген. Табуї, французький 
представник у Києві, дістав доручення визнати Україну як фак
тнчно самостійний уряд (підкреслення наші, К. В.). А в доне
сенні Франціса Лансін:rові з 13-го січня 1918 р. амбасадор ЗДА 
м. і. каже: "Франція призначила ген. Табуі своїм представником 

. до українського уряду. Разом із іншими консулами в Києві, 
Дженкінс (американський неофіційний консул, К. В.), одержав 
про це формальне повідомлення від представника (Табуі, К. В.). 
Преса назагал вважає цю акцію визнанням України Францією. 
Французький амбасадор тут підтверджує це (підкреслення на
ші, К. В.), але каже, що це акція прямо з Парижу, а не Петро
граду" (себто не через нього, К. В.). 

В своїх пізніших спогадах, виданих у 1933 році,l) Нулан 
(Noulens) ще раз відмежував себе, як також і генерала Ніселя 
(Niessel), шефа французької військової місії в Росії, від цієї ак
ціі, заявляючи, що ніхто з них не був консультований у цій 
справі. Але тут він заперечує, що призначення ген. Табуі упов
новаженим до українського уряду в Києві означало визнання 
України і каже. що уповноваження ген. Табуі вживати титулу 
"уповноважений Французької Республіки в Україні" було ви
ставлене 29 січня 1918 р. французьким послом у Румунії ... 2 ) 

На цей аріумент зсилається в своїй цінній праці про україн
ську революцію':) і проф. І. Решетар, який каже, що "what was 
granted here was not recognition but а qualified acknowledgement 
which was later withdrawn"4) (ст. 101). Решетар, як і інші автори, 
з поглядами яких мали ми можливість познайомитись, не зга
дують наведених нами документів Державного Департаменту 
при розгляді питання про визнання-невизнання тодішньої Укра
їни західніми альянтами. В такому разі ці документи кидають 
нове світло також і на цю справу і в тому їх додаткова вага. 

** * 

На кінець кілька заключних завваг. В ЦІИ нашш скромній 
спробі зібрати і проаналізувати документи Державного Депар
таменту (а раніше КОНіресу) ЗДА та запізнати з ними укра
Їнського читача і дослідника, ми навели лише декілька маркант- . 
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віших документів, не згадуючи цілий ряд інших також цікавих 
і важливих документів (напр. про розмови української деле:rа
ції з представниками держав Антанти в Яссах, в січні і лютому 
1918 р., про зверненllИ'J.Yкраїнського Національного Комітету в. 
Швайцарії до Президента Вилсона, з жовтня 1918 р., про доне
ceННJI американськltго спеціяльного a:reHTa при штабі Денікіна, 
адмірала Мек-Кула, про історію торговельного договору між 
Українською Торговельною Місією і Американською Ліквіда
ційною Комісією в Парижі, восени 1919 р., про всю нещирість. 
і дволичність закордонних представників українського "союз
ника" Польщі, і т. д. і т. д.). 

Надіємось, що при іншій нагоді ще повернемось до обгово
рення деяких із цих документів, або й зберемо їх передруком з· 
ориriиалів в одній збірці. Однак коли студіюємо ці документи 
і "мандруємо" по каталогах, полицях і архівах Koн:rpeCOBOЇ Біб
ліотеки і Національного Архіву в Вашинl'ТОні, не покидає нас та 
сама думка, яку ми, дО речі, висловлювали колись на сторінках 
вашої преси, і яка, на жаль, досі залишилась "голосом воПЇЮ
щого В пустині" (Див. стаття "Осередок українськоі документа
ції", "Свобода", 21-го серпня 1959 р.), а саме: як важливо було б· 
переглянути такі ж бібліотеки та архіви в Парижі, Лондоні, Ри
мі та інших центрах; повизбирувати, повиписувати, сфотогра
фувати або сфільм:увати все, що відноситься до України й укра
їнського пнтання, упорядкувати цей матеріял в одному Цен
тральному Каталозі Україніки в Вільному Світі, і зробити його 
доступним для вченого, політика, журналіста, студента - одна
ково українського і неукраїнського. 

Всі, хто тільки розуміє вагу і значення такого Центру Укра-· 
їнськоі документації, повинні помогти перетворити ці мрії-заду
ми в дійсність. 

кость В. Варварів 

1) Joseph Noulens. Моп Ambassade еn Russie sovietique (1918-· 
1919). Paris. 1933. 

2) ibid .. ст. 241. 
З) John S. Reshetar. Jr .. The Ukrainian Revolution. 1917·1920. 

Princeton. N. J. (Princeton Univ. Press). 1952. 
4) ibid .. ст. 101. 

Коли подумати, скільки квижок 
уже Є і скільки кожного дия при
ба.вля:ється, стає правдоподібвою 
річчю, що при иовому потопі сві
ту Бог вживатиме ве води. але 
паперу. 

William Faulkner 
ак. письм., ваг. Нобля 

Цивілізовані народи кожна піз
вати по тому, що у вих кожемо 

все мати, коли тільки опановуємо 
два слова іхньої мови: "прохаю'" 
і ,,дякую". 

Aldous Huxley 
авгл. письм. 
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3 світу науки 

СУСІППЬНА ДlИСЮСТЬ 

І мп БЕЗКJIЯСОВОГО СУСІППЬСТВА 

Однією з наИЦІкавіmвх без 
сумніву найбільш "практичних" 
діЛJIнок соціології Є внвчення со
ціяльввх наверствувавь (соціяль
ної стратифікації). В найширшо
му розумінні воно обіймає не ли
ше самі факти поділу суспільства 
на верстви чи кляси ва підставі 
нерівного розподілу економічних, 
моральних, політичних чи інших 
вартостей, але й відноопення КЛJlС 
між собою, а врешті наслідки кля
сових явищ для суспільства. Кля
сові явища важливі не лвmе тни, 
щО вони зазублюються з багатьо
ма іншиии сторінками суспільно
го життя, але й тим, ЩО вовв вн
являються В тій чи іншій формі у 
кожній організованій спільноті. 
Модерна соціологія не тільки не 
знаходить випадку безкЛJlСОВОГО 
суспільства, але внключає його 
можливість на теоретичній під
ставі. 

Треба пам'ятати, що Карл 
Маркс ставив перед очі зразок 
безклясового суспільства не як 
наукову гіпотезу, а як ідеологіч
ний постулят. Зрештою, якраз 
історичні дані зібрані самим Мар
ксом вказують на клясовнй поділ 
усіх без виїмку суспільств у мину
лому, тоді коли утопія безклясово
сти відложена марксистами у не
означене маЙбутиє. Але і та ча
СТВ'на Марксового вчення, яка 
спирається на історнчні матерія
ЛИ, не може правити за наукове 

вивчення соціяльвих КЛJlС. Цьому 
перешкоджає його вузько-ідеоло
гічна інтерпретація накинена фа
ктам, як і ЙОГО стороввичість У 
DИтаввях клясового конфлікту. 
До того ж, як відомо, передбачен
IUI Маркса про пролетарську ре
волюцію у капіталістиЧ'них краї-

нах покищо не сповнилося, а пер

шою державою, що пійшла ШЛJI
хом соціялізму, була Росія - в 
часи Маркса одна з найбільш від
сталих та найменш упромислов
лених країн Европи. Це, між ін
швм, вказує на слабе розуміння 
Марксом зв'язків між організаці
єю економічної продукції та інши
ми частинами суспільної структу
ри, а з другого 'на те, як коло

сально BjH недоцінював вагу, а 
передовсім самостійне значення 
ідейних чинників у процесах соці
яльної переміни. 

Але мабуть вайповажвіmвм не
доліком Марксового вчення про 
кляси було таки те, що він хоч би 
теоретиЧ'ио првпускав можливість 
суспільства, в якому не було б 
соціяльних верств, ані політичної 
влади, де всі були б "рівJlИМВ" 
(на жаль, не знати, в якому точ
но розумінні!) та кожний давав 
би по своїй спроможності, а одер
жував би згідно з потребою. Соці
ологи під цю пору погоджуються 
в одному основному твердженні: 
- що кожна організована людсь
ка спільнота мусить, скоріше чи 
пізніше, поділитися на дві або бі
льше суспільні верстви, кляси, ка
сти, чн як би ми іх не називали. 

Причиною цього є два факти. 
По-перше, у кожному суспільстві, 
де є поділ праці - у якому при

мітивному виді це не було б - на
селення автоматично ділиться на 
сеrиенти, з яких кожний не лише 
виконує свою окрему фу'Вкцію, 

але й витворює в зв' язку з нею 
певні норми поведінки, а то й ці
лий спосіб життя, що охоплює 
всіх у тому сеrиенті та відрізняє 
іх від інших членів сусmльства. 
Найкраще видно це у випадках, 
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де зрізничкуванВJI функцій ще не 
дуже складне, вапр. у старввній 

C~apтi чи в сереД'вьовічній Европі 
з 11 точно озиаченими ,,!J9.J1ами": 
духовенством, лицарствОМ і про

столюддям (що згодotl виділило з 
c~e мі;щанський стан купців і ре
МІСНИКІВ). Але коли уважніше 
приглянутися до промислового 

суспільства наших днів, то і тут 
видио поділ иа функціоиальні гру
пи - головно по лініях ЗВа'ння -
хоч тут куди важче точно ви;иа
чити границі між окремими сеІ'
ментами саме тому, що Їх так ба

гато і що різниці функцій між нн
ми малі або нелегкі до загально
го зрозуміння. 

Другим фактом, що робить дов
ше існування еІ'алітарних спіль
нот неможливим, є те, що серед 

великого числа зріз'ничкованих, 
спеціялізованих функцій є біль
ше і менше складні, більше і мен
ше відповідальні; такі, що без них 
суспільство не могло би прожи
ТИ, фізично чи духово, і такі, що 
видаються непотрібним додатком 
до збалянсованої соціяльної стру
ктури; такі, що вимагають особ
ливого таланту чи вишколу, і та
кі, що Їх може виконувати кожиа 
нормальиа, доросла людина; вре

шті такі, що їх виконування вима
гає авторитету над ін.шими людь
ми, і такі, що полягають на слі
пому здійснюванню наказів чи ін
струкцій "згори". Важко собі уя
вити, щоби всі ці різниці не впли
вали на суспільну оцінку тої чи 
іншої функції, праці, звання; що
би напр. людей, які координують 
працю одиниць для добра цілої 
групи не цінено вище, ніж пере
січних "виконавців". Тут треба 
завважити, що об'єктивна корне
ність функції для суспільства не 
завжди рішає про оцінку її сами
ми членами суспільства. Праця 
замітача вулиць для здоров'я су
спільства також конечна як і пра
ця лікара. Тут рішає низка іВ
ших чинників У користь лікара, 

.Лш:ru. до 

як кошти медичних студій та ін
ші елементи самопожертви, висо
ке технічне знавв.я, а врешті кон
троля над іншими людьми - па
цієнтам:и, медсестрами і т. д. 
Які саме функції чи прикмети 

ціняться вище в даній групі, цьо
го не можна згори передбачити. 
Про це рішає передовсім культура 
тієї групи, яка визначає певні па
нівні цінності, а через те надає о
собливого значення людям, які ті 
цінності зберігають або помага
ють іншим ЇХ осягнути. Так напр. 
снстема каст старої Індії видала 
моральну еліту (браманів) ; у Ки
таю доби цісарства бачимо еліту 
інтелектуальну; у Спарті - війсь
кову; У Франції 18-го сторіччя -
адміністративну; в італійських мі
стах ренесансу - грошову і т. д. 
Порівняльні студії найбільших 
промисловнх країн світу нашої 
доби виказують напричуд високу 
схожість в оцінці різних фахів. В 
загальному, населення ЗДА, Ан
глії, Японії, Німеччи'НИ, СССР та 
Нової Зеляндії оцінювало найви
ще людей професійного звання та 
високих державних урядовців, по
тім провідників індустрії, дальше 
бюрових працівників, фабричних 
робітииків (залежно від спеціялі
зації) і селян, на самому кінці фі
зичних робітників без зва'Вня і 
тнх, що виконують особисті при
слуги. Це багатомовний доказ, що 
індустріялізація не лише приво
дить з собою певні форми соціяль
ної структури, але й накидає іс
нуючій культурі свої нові цінно
сті. 

Для нас важне те, що сус·піль
ство надає різні оцінки різ'ВИIК 
функціям, ставлячи одні вище, 
другі нижче на підставі вище зга
дуваних "внмірів", првписаннх 
культурою, або - потребою. Ко
ролі франків у раввьому серед
ньовіччі надавали шляхетські ти
тули й привілеї своїм: внеок_ 
урядовцям, бо першою потребою 
доби було створеввя сильної ад-
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міністратив'НОЇ сітки на величез
ному просторі з різнородиим насе
ленням і свіжими та непевВІПІИ 
границями. Коли опісля почала 
ширитись февдальна анархія, 
створилася нова аристократія з 
лицарів, які в теорії виконували 
преважливе завдаиня: хоронити 

селяи-хліборобів перед :ваїздника
ми, а в практиці помагали своЇМ 
зверхникам поширювати межі іх
ньої влади, або хоч би "слави до
бувати". 

Нагороди чи привілеї, зв' язані 
з певиою функцією, отже з пев
иим місцем у клясовій системі, по
трібні для того, щоби споиукува
ти окремих членів суспільства до 
сумлінного виконування обов' яз
ків. Очевидно, що чим важніша і 
біль.ш відпові~альна праця, тим 
більша повв'нна бути нагорода -
чи то в грошовій формі чи формі 
суспільного признання й пошани. 
Тепер можемо зробити певне за

ключення: вище обговорені два 
факти - спеціялізація функцій 
та иеоднакова оцінка різних фун
кцій суспільством - неминучі, а 
слідом за цим немииучий поділ 
суспільства на верстви, уложені в 
єрархічнім порядку одна над дру
гою. Спроби утопійних соціяліс
тів ІВ-го і І9-го сторіч створитн 
самовистачальні безклясові грома
ди, в Европі й Америці, усі без ви
їмку закінчились невдачею. Сьо
годнішні хліборобські громади Із
раелю, т. ,зв. кіббуцім, здібні за
держати на якийсь час рівність 
усіх своїх членів тільки завдяки 
тому, що в них не було зріз'вич
кування функцій, бо всі нехарчо
ві продукти, конечні для життя й 
праці, постачають довколичні мі
ста. 

Постає питання: на скільки 
верств поділене дане суспільство, 
громада, група? Яким способом 
визначається місце одиниці у кля
совій системі, що дає право ска
зати, що А стоїть "вище" ніж Б? 
ДО речі, під "одиннцею" можиа 
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розуміти фізичну особу, але вив
чення клясових явищ у сучасио

му світі показало, що одиницею 
клясової аналізи найбільш при
родно вважати не особу, а роди
ну, бо ж у більшості випадків усі 
члени родини мають те станови

ще в клясовій системі, яке займає 
голова родини чи головний хлібо
давець. 

На питання кількости кл.яс У 
данііі громаді відповідь не завж
ди легка. У т. зв. традиційних су
спільствах, як стар.инна Індія, чи 
Европа в середньовіччі, не лише 
число суспільних верств, але й 
права та обов'язки, зв'язані 3 при
належністю до кожної з них, бу
ли точно приписані звичаєвими 
чи релігійними нормами, а то й 
прямим законом. В Індії, напри
мір, були чотири основні касти 

(брамани, кшатрія, вайша, шуд
ра), а коли з бігом століть кожна 
з них ділилася все на менші "під
касти", так що число каст врешті 
дійшло до тисячей, все ж кожна 
нова каста займала точно означе
не функцією місце у відно.шенні 
до тих, що вже ісНували, з точно 
означеними правилами поведінки, 
обов'язками і т. д. Коли Ж гляну
ти на верстви сучасного індустрія
льного суспільства, на перший 
погляд видається, що не можливо 

встановнти ані числа кляс, ані 
границь між ними. 3 одного боку, 
що правда, кидаються ввічі різкі 
контрасти між найвищими і :вай
нижчими щаблями клясовоі дра
бини, але з другого боку сама 
аналогія драбини якось ие зовсім 
підходить, а краще відповідав би 
образ похилоі площі з ступневи
ми, майже непомітними перехода
ми з одиого рівня до другого. Ко
ли ж ще взяти під увагу, що не
має ні звичаєвих, ні правних пе
решкод для переходу з кляси до 

кляси (особливо важна відсут
ність спадкового передавания і 
аристократичних і плебейських 
ставовищ), то стає очевидним, що 
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межі між клясами иадзвичайио 
пливкі, а часом і зовсім иеможли
во іх об'єктивио визиачити. 

у .зв'~зку з цим по~тає.....питанн~ 
ЗОВНІШНІХ показниКІВ kляСОВОl 
приналежности, що lJa Їх підставі 
було б можна систематич'НО опи
сати різниці між двома соціяль
ними верствами, конкретно кажу

чи: ЇХ членами, і тнмсамим визна
чити приналежність даної роди
ни чи особи до тої, а не іншої кля
си. Є різні роди таких показників. 
для вигоди, а головно задля си
стематичности можна іх поділити 
на три окремі групи: статистичні, 
культурно-символічні та соціоло
гічні. 

Найлегше користуватись стати
стичними показниками. Сюди на
лежать такі речі як освіта, зван
ня, майно чи грошовий дохід, міс
це заме.шкання, вартість житла і 
т. д. Як бачимо, більшість цих по
казників - кваититативні, отже 
Їх вартості творять безпереривиу 
скалю. Напр., освіту можна міря
ти роками, майно - грошовими 
одиницями і т. д. Але з цього ж 
самого факту постають пеВ'Иі тру
днощі. Легко уложити иаселеиия 
даної місцевости - від найвищо
го до найнижчого - на підставі 
висоти заробітку. Але різниці в 
заробітній платні самі по собі ще 
нічого не значать. Треба провести 
такі границі, що відповідали б 
дійсному поділові суспільства на 
більш або Me'нm однородні кляси, 
кожна з типічними соціологічни
ми прикметами, особливостями 
звичаїв та поведінки, включно до 
політичних поглядів чи мистець
КОго смаку. ТІльки тоді, коли є 
багато таких прикмет. lЦо харак
теризують членів одної верстви і 

одночасно відмежовують їх від ін
ших; і тільки тоді, коли ці різви
ці поміж верствами дають основу 
оціикв деаках з ІІІІХ ак ,.BIIIЦJIX", 
а других ак "вижчвх", можемо 
говорити про справжні соціальні 
класи. 

.Листи до 

Куди багатіший матеріял для 
характеризації та зріз'НИЧкуванвя 
кляс дають символічні показники, 
бо вони закорінені в самому спо
собі життя, У культурі даиої кля
си. Сюди можна включити багато 
різних прикмет. На найбільш при
мітивному рівні є т. зв. зверхні 
символи клясової приналежности, 

як певний рід одягу, зачіски, осо
бистих чи хатніх прикрас, або й 
особливості жесту чи вислову. 

Мандарини клясич'ного Китаю но
сили довгі халати й малощо ко
ротші нігті, щоби всякому було 
видно що вони вільиі від фізичиої 
праці' на рижових полях. Ще й 
під цю пору є культури, що забо
роняють членам вищих кляс зай
матися фізичною роботою, хоча б 
і задля приємности, иапр. в Пів
дениій Америці. У середньовічній 
Англії лише шляхті було дозво
лено 'носити шовковий одяг; бага
ті міщани одягали бавовну, селя
ни вовну. У модерному суспіль
стві скажім у ЗДА, певність та
ких' символів, як показників кля
сової приналежности, більш про
блематична. Це 'Не лише тому, що 

закон не обмежує вживання да
них символів до членів певноі 
кляси, але й тому, що доволі ви
сокий життєвий ріве'НЬ більшости 
населення дозволяє нижчим кля

сам бодай час до часу, показува

ти ~азовні символи вищої кляси, 
а з другого боку стандаризація 
продуктів примушує людей з усіх 
кляс користуватися подібними 
предметами щоденного вжитку, 

споживати такі самі харчі і т. д. 
Всетаки для вправного ока зверх

ні символи можуть багато значи
ти. На цьому спирається Веблено
ве поняття "остентаційного спо
живання"; а сучасний американ
ський соціолог Ф. С. Чепіи 

(СЬаріп) випрацював методу, ЩО 

дозволяє визначити соціоекономі

чие становище родини на підставі 

докладної інвентури устаткував-
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ня 11 вітальні. Треба зазначити, 
що висліди, осягиені цим спосо
бом, зовсім згоджуються з доклад-
1ІИми інформаціями про "менш 
поверховні" прикмети даних лю
дей, зібраними з далеко більшим 
вкладом часу і коштів! 

ІИ'ІПі показники, оперті на куль
турних прикметах, можиа завва

жити, лнше доснть близько позна
йомнвшнсь із способом жнття да
них людей. Певні форми поведін
ки, що обов'язують У ситуаціях, 
які постають лише в житті певної 
кляси; способи виховання дітей; 
погляди на політичні та суспільні 
події; життєві ідеали та моральні 
ці'нності; естетичний смак; врешті 
все те, що міститься в понятті 

"життєвого стилю" - це правиль
ності, поднктовані нормами чи 
зразками, що іх витворила куль

тура даної кляси і що для інших 
кляс часто залйшаються чужими 

і незрозумілими. 

Нарешті, люди в кожній клясі 
не лише виявляють одностайність 
у поведінці, але й підлягають спе
цифічннм капризам долі, чи - як 
казав Макс Вебер - "життєвим 
.шансам". Ось декілька прикладів: 
пересічний вік, що до нього лю
дина може сподіватись дожити, 

міняється від кляси до кляси (під 
цю пору чим вища кляса, тим дов

ШИЙ вік, але можливі й інші від
ношення. Не виключене, що в се
редньовіччі або в старинній Спар
ті війни забирали якраз життя 
порівнюючи молоднх ще членів 
військової еліти). Правдоподіб
ність, що син батьків із середніх 
кляс одержить високу освіту, да
леко більша ніж та сама правдо
подібність для синів вуглекопа. 
Справа тут не так у фінансовій 
спроможності, як у тому, що вуг
лекоп не має "попертя" в освіче
них колах, а також у тому, що 

нижчі кляси :не надають особли
вого значеивя вищій освіті. 

Дуже драматичною іmoстраці-
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єю міжклясових різниць У життє
вих шансах є факт, що люди з 
різних кляс не лише підлягають 
у неоднаковій мірі небезпеці пев
них фізичних чи умових недуг, 
але є навіть деякі недуги, що іх 
малощо не утотожнюють з да'ною 

суспільною верствою. Тут мова не 
ли.ше про такі випадки як славна 
"панська хороба", але головним 
чином про різні форми психічних 
захворіиь, напр. невротичні фор
ми типові для середніх кляс, тоді 
коли загострені види психоз 

більш обмежені до инжчих кляс. 
Також різні види злочи'иности мо
жуть· бути характеристичними 
для тої, а не іншої кляси: - на
сильство проти особн В ннжчих 
клясах, незаконні фінансові махі

нації у вищнх засягах середиьоі 
кляси. На цьому останньому при

кладі видно дуже ясно, як певне 

становище в клясовій системі мо
же постачати людям специфіч'иі 
мотиви чи створювати особливі 
нагоди для певного роду пове

дінки. 

Помимо величезної ваги стати
стичних і культурно-символічних 
закономірностей як показників 
клясової приналежности, рішаль
ним моментом для соціолога є ха
рактер суспільних відношень по
між людьми в тій самій клясі, та 
між членами різних кляс. В зага
льному люди мають тенденцію 
розмовляти, розважатися, працю

вати та взагалі проводити більше 
часу в товаристві осіб своєї кляси, 
ніж у товаристві осіб із вищих чи 
нижчих кляс. Це відноситься осо
бливо до контактів, які вимага
ють тісного зближеивя між дани
ми особами. Пан і його слуга ні
коли не можуть бути рівними, хоч 
вони в контакті майже безпере
ривно; між ними завжди залиша

ється непрохідна суспільна від
даль. 

На чому ж полягає та віддаль?· 
Коли слідити за поведі'вкою слу-
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ги супроти пана, рядового вояка 

супроти стаp.mини, селянина су

проти священика, робітника су
проти іителіrента - май~ безпо
середньо кидаєтьсяввічі «рак си
метрії в іх відношен~х. На пер
ший погляд це може' видаватися 
наслідком того, що в кожній парі 
одна сторона має "владу" над 
другою, в останніх двох випадках 
влада :ні при чому, прннаймевmе 
влада в розумінні авторнтету чи 
фізичної перевагн. Але є щось у 
роді "соціяльного авторитету", 
спертого на факті, що суспіль
ство різно цінить тількищо вичи
слені становища. Це значить, що 
обі сторони усвідомляють реля
тивне становище своє і другого, 
при чому сторона, яка стоїть "ни
жче", приймає це за факт. Тоді її 
поведінка визначається словами 
пошани, часто стилізованими, су
проти "вищої" сторони, увагою до 
її бажань, виконуванням її нака
зів чи прийманням її порад. Якраз 
ці символи пошани дають нам під
ставу робити висновки про соці
яльну нерівність між двома особа
ми. у суспільствах, які проводять 
тонкі лінії поділу між різНВJrlИ 
клясами і становищами, ці симво
ли клясових різниць бувають ду
же зрізничкова:ні (напр. вживан
ня довгих титулів при зверненні 
до вищепоставленої особи, як у 
передвоєнній Німеччині, чи точно 
вимірені уклони різної глибинн, 
залежно від становища другої сто
рони, як у Японії) і тоді легко вн
значити відносний клясовий рі
вень двох осіб нераз із одного по
гляду. 

Недавні досліди виявили ще о
дин суто соціологічний показник 
клясової приналежности. У скла
дному модерному суспільстві існує 
велике число всяких організацій, 
товариств, клюбів тощо з преріз
ВНJrIИ функціями й зацікавлення
ми. ОТОЖ виявляється, що люди з 
вищих кляс звичайно належать 
до багатьох таких організацій і 

.Лш:ru до 

займають у них часто провідні 
місця, тоді коли ЛЮДИ нижчих 
кляс бувають членами одного
двох товариств або й зовсім не 
проявляють організованої діяль
ности. Паралельне явище спосте
режено теж при вивченні голосу
вання в ЗДА: чим вища соціоеко
номічна кляса виборців, тим біль
ший відсоток бере участь у голо
суванні, а то й у передвиборчій 
кампанії. 
Говорячи про соціологічні чин

ники У визначенні соціяльних 
кляс, не можна не згадати питан

ня, що було й є рi.mальним в тео
рії Маркса: ,питання клясової сві
домости. Маркс говорив про 

"Klasse ап sich" у гострому від
різнеині від "Кlasse fuer sich". 
Перше поняття відноситься до 
верств, що Їх існуваиня може 
ствердити об'єктивний спостері
гач, друге до кляс, яких члени 

свідомі своїх спільних інтересів, 
особливо свідомі потреби борони
ти ті інтереси проти інших кляс, і 
більше-менш готові до організова
ної клясової дії. 
Є більш ніж правдоподіб'ним, 

що клясова свідомість у тому дру
гому розуміині - явище незви
чайно рідкісне. Навіть т. зв. "сві
домість стану", що тісно об'єдну
вала групи міщан в добі цехів, бу
ла принципом підпорядкування 
даної групи прийнятому всіми су
спільному ладові, а не зброєю 
спрямованою проти того ладу чи 

проти інших груп. До часів фра:в
цузької революції, коли аптато
ри з-поміж буржуазії впер.ше взя
лися будити четвертий стан, щоб 
викути з нього (передовсім для 
себе!) зброю проти старого режи
му, чи не єдиним приміром КЛЯСО

вої свідомости і солідарности мо
же служити суспільна поведінка 
аристократії - браман, патриціїв, 
шляхти - з її глибоким переко
нанням відрубности від решти на
селення з її виключвиJrIИ привіле
ями та - в кращих випадках -
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почуттям післанництва, noblesse 
oblis:Je. 
Варто тут згадати ще один па

радокс: Карл Маркс, спираючи 
клясовий поділ майже виключно 
на категорії власництва, всетаки 
остерігав перед "фальшивою сві
домістю" кляси, отже припускав 
можливість суб'єктивного ототож
нення одиниці з іншою клясою 
ніж та, що до неї дана особа чи 
група належить по своїй економі
чній ролі. Що ця можливість на
скрізь реаль'на, доказали й дока
зують тисячі европейських інте
лектуалів буржуазного стану, по
чинаючи від самих Маркса й Ен
rельса, які вважають інтереси 
пролетаріяту за свої, а в остан
ньому часі навіть деякі американ
ські мільйонери. З другого боку 
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багато людей взагалі не свідомі 
своєї клясової приналежности та 
долі, ані навіть не здають собі 
справи з факту існува:ния клясо
вих різниць у їхньому суспільстві. 

З цього висновки такі: по-перше, 
брак суб'єктивної клясовоі свідо
мости в даному суспільстві, чи в 
його членів, ніяк не означає, що 
там немає поділу на верстви; по
друге, кляса, що з нею людина 

сама себе ототожнює, не рішає 
остаточно про її соціоекономічне 
становище. Зате суб'єктивне по
чуття клясової свідомости - фа
льшиве воно чи ні - може нам 
допомогти зрозуміти, а навіть пе
редбачити погляди та вчинки да
них людей, напр. у політичній 
сфері. 

Ігор В. зєлик 

КАРЛ !УСТАВ юнr 

Карл Сустав Юиr, один із най
славніших сучасних психологів і 
психіятрів, помер літом ц. р. в 
Шва йц арії. Чільний представник 
глибинної психології, зразу послі
довник СіПСМу'нда Фройда, пізні
ше розійшовся з деякими думка
ми свого вчителя: звичайне яви
ще в відношеннях великих учнів 

до своїх великих учителів. 

Психологія 19-го ст. намагалась 
бути тільки вченістю істаралась 
документувати ту вченість відда
ленням від філософії й життя. 

Глибинна психологія 20-го ст., не 
принижуючи свого наукового рів
ня, знайшла яК'наЙтісні.mиЙ зв'я
зок із життям і його мудрістю. В 
цьому її значення і цьому завдя
чує вона свій вплив на інші ділян
ки культури, передовсім на мис

тецтво. Карл Густав ЮнІ' світлий 
представник цього звороту і кіль

ка фрагментів-речень із його тво

рів, що їх подаємо, мають завдан

ня тільки зілюструвати ширину і 

глибину його зацікавлень ду-
мок. 

" ... Незгідність із самим собою 
- це знак цивілізованої людини. 
Невротик - це тільки спеціяль
ний приклад роз'єднаної в собі 
людини, що перед нею стоїть зав
даННІ!: згармонізувати в собі при
роду і культуру. 

" ... Інстинктовна природа люди
ни завжди повстає проти обме
жень, що Їх накладає цивілізація. 
Міняються назви, але факт зали
шається той самий. Сьогодні зна
ємо також, що це далеко не тіль
ки анімальна природа спереча

ється з примусом, накладеним ци

вілізацією; дуже часто це нові 
ідеї, що прориваються на поверх
ню із несвідомого і так само не 
гармонізують із панівною культу
рою, як і інстинкти. На приклад, 
можна б легко побудувати полі
тичну теорію неврози, поскільки 
сучасна людина головно подраз

нена політичними пристрастями, 
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до яких "секеуальие питання" це 
тільки малозначна прелюдія. А 
може виявитись, що політика це 
тількн попередник дале~ глиб
шнх релігійних зрушень. Не зда
ючи собі з цього спраv,И, невротик 
бере участь в панівних течіях сво
го часу і віддзеркалює іх ;в своє
му власному коифлікті. 

" ... У більшості людей причи
ною (душевного) роз'єднання є 
те, що евідомий ум хоче трима
тись свого морального ідеалу, то
ді як несвідоме преться до - в ро
зумінні того часу - неморально

го ідеалу, що його свідомий ум хо
че заперечити. 

" ... Ерос це сумнівна істота і за
лишається такою завжди, байду
же, що будуче законодаветво ма
тиме до говорення в відношенні 
до нього. Ерос з одного боку на
лежить до первісної, анімальної 
природи людини, яка до того часу 

існуватиме, поки людина має ані
мальне тіло. З другого боку Ерос 
:має відношенвя до найвищих 
форм духа. Але він тільки тоді 
розцвітає, коли дух і інстинкт 
знаходяться в правильній гармо
нії Коли Еросові недостає одного 
чи другого аспекту, наелідком є 
покалічення або принайменше ви
кривлення, що легко може приве

сти до патологічних явищ. Заба
гато тварини деформує вицілізова
ну людину, забагато цивілізації 

дає хвору тварину. Ця дилема від
слонює страшну 'непевність, яку 
вносить Ерос в людину. Бо, в 
rpyвтi речі, Ерос це понадлюдсь
ка потуга, яка, подібно як і сама 
природа, дозволяє, щоб n покори
ти і викориетовувати, так неначе 
вона безсила. Але тріюмф над 
природою оплачується дорого. 

Природа не домагається засадни
чих вияснень, вона вимагає тіль
ки толеранціі і РОЗум:'ної міри. 

, " ... Людина може без покалічен
ня стерпіти тільки якусь певну 
кількість культури. Безконечиа 

.Листи до 

проблема культури і природи це 
завжди питаввя про забагато або 
замало, але не про або-або. 

" ... Зовсім як кожний струмок 
шукає долини і широка ріка, що 

поспішає на рівнину, так і життя 
не тільки що пливе поверхнею 
звичВЙ'ного, але й усе інше робить 
звичайним. Незвичайне, якщо ;во
но не має скінчитися катастро

фою, може прокрадатися повз те 

звичайне, але не часто. Коли ге
роїзм стає хронічннм, він кінча
єТЬся скорчем, а скорч веде до ка

таетрофи або до неврози, або до 
обох. 

" ... Знаємо, що немає такого 
людського передбачуванвя чи та
кої мудрости, які могли б визна
чити напрям нашого життя, хіба 
що 'на малі відтинки дороги. Оче
видно, це правдиве тільки у від
ношенні до "звичайного" типу 
життя, а не до "героїчного" типу. 
Цей останній існує також, але він 
значно рідший. В цьому випадку 
не маємо права казати, що не мо

жливо надати життю якийсь оз
начений напрям, або що можна 
тільки на короткі віддалі. Героїч
не веденвя життя абсолютие, це 
значить, що воно керується роко

ваними рішевиями, і готовістю 
йти в певному напрямі, іноді, аж 
до гіркого кінця. А ;все ж лікар 
має діло, головним чи'вом, З люд
ськими іетотами, рідко із добро
вільвими героями, а й тоді це пе
реважно типи, яких наповерхиій 
героїзм це інфантильний визов 

призначенню більшому ніж вони 
самі або uомпозність, якою при
кри~ається вразлива MeвmeЦЇH
ність. В цьому переважно вуД'но

му існуванні, на жаль, є мало чо
го поза межами звичайного, що 
було б здоровим, і небагато про
стору для виразного героїзму. Не 
тому, що життя не ставить нам ге

роїчних вимог: навпаки - і саме 
це так сердить і томить - бава
ЛЬний будень етавить вимоги до 
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УНРАДА: - ПРОБЛЕМИ І МЕТОДИ 

Від довшого часу криза стала 
хронічним станом УНРади і Ви
коввого Органу. Що від тівї пер
манентної кризи Держ а в и и й 
Це'Втр УНР не вмер, це можна 
вважати доказом, що він потріб
ний у нашій дійсності і що його 
ідейні основи здорові. 
Весною і літом цього року кри

за осягнула верх. Як дійшло до 
цього її загострення, наше су
спільство поінформоване всіми за
цікавленими сторонами, приязии
ми і ворожими. Преса постійио по
верталась до розправ унутрі орга
нів Держ. Центру. Тож вистачить 
тільки натяками пригадати голов
ні етапи. Президент д-р Степаи 
Витвицький виіхав на початку ро
ку до Европи, щоб помогти в під
готові 5-0Ї Сесії УНРади, яка ма
ла б полагодити кризу. Щоб сесія 
могла пройти успішио і дати доб
рі наслідки, треба було організу
вати узгіднену більшість. Двом 
партіям, що фактично в їхніх ру
ках спочивав провід за останні 
роки: - УРДП, якої голова п. 
Іван Багряний в одночасно голо
вою УНРади, і УНДС, щО мав 
свого провіДника, п. Миколу Лі
вицького на пості голови Вик. Ор
гану, вдалося порозумітись із досі 
опозиційною партівю УНДО. Пун
к'І'ІІ цієї угоди з квітня ц. р. також 
вlдОllі суспільству. Вони знайшли 
П08Jlе признання, а сам зговір на 
розумній плятформі суспільство 
прийвв:ло з радістю і полег.mою. 
Одваче обі владві партії неза

баром після цього в травні, ріши
ли до погоджених уже пу'Нктів до-

нашої терпеливости, ві;ц;цаности, 
витривалости, самопосвяти; а 

нам, щоб сповнити ті вимоги (що 
й мусимо) скромно і не шукаючи 
оплесків при помочі героїчних 
жестів, треба героїзму, якого ззов-

дати кілька нових, між ними ска
cyвaВIUI уряду віцепрезидента і 
виключення на два роки з УНРа
ди Селянської Партії, очолюваної 
Володимиром Доленком, при чо
му ця остання вимога мала б бу
ти прийнятою як перша точка 
дениого порядку 5-0Ї Сесії. Це за
скочило щойно привдна'ву для 
більшости партію, тимбільше що і 
по змісту ті пункти були дуже ди
скусійні. Таким чином розумний 
договір розбито і надію на упо
рядковане переведення 5-0Ї Сесії 
знищено. Президія YRРади і Вик. 
Орган звернулись до Президента 
з пропозицією розв'язати УНРаду 
в теперішньому і скликати її в 
Америці в новому складі. Прези
дент відповів порадою переглпу
ти те рішення, а коли Президія і 
Вик. Орган повторили його ще 
раз, Президент, покликаючись на 
обов'язуючий конституційний за
кон, відмовився пристосуватись до 
пропозиції Президії й Вик. Орга
ну, і доручив голові УНРади скли
кати сесію дотепеpi.mнiм поряд
ком у Мюихені. 
Це факти. Як ставитись до иих? 

Як усе те оцінювати? 
Коли приглядатись до пунктів, 

що були предметом частих супе
речок і розходжень, і до пропози
цій, представлених Президівю і 
Вик. Органом Президентові, то 
треба признати, що вони варті то
го, щоб бути дискутованими, і за
слуговують на те, щоб ставитись 
до них поважно. 

Відношення до Американського 
Комітету Визволення: - це вже 

ні не видно. Вів не блищвть, йо
го не вихваляють, і вів завжди 
старавться прислонитись буден
ним одягом. Це ті вимоги, що не 
сповнені, стають причиною невро
зи". 
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ціла історія і вона повчає, що на 
цьому терені вперта боротьба про
ти московських впливів конечна. 
Адже саме цій боротьбі !'Р;щоча
тій Держ. Центром УНР ще 1952-
1953 рр. можна завд,\чувати, що 
замість КАЦАБ-у з московською 
більшістю існує сьогодні Ам. К-т 
Визволення, що правда, з єдино
неділимськими впливами, але і з 
якимись можливостями проти ста

витись ЇМ. ЩО для успішної бо
ротьби треба бути незалежним, це 
річ очевидна. І в цьому пункri ми 
завжди підтримували становище 
Вик. Органу, який цю незалеж
ність підкреслював. Керівні особи 
Держ. Центру не ПОВИН'ні бути в 
службовому відношенні до неук
раїнських політичних установ ти
пу Ам. К-ту. - Та це пункт, що

до котрого пробнлась узгіднена 
думка більшости, яка створилась 
вище згадуваною квітневою уго
дою. 

Подібно й інші питання, що ви
ринали і виринають підчас супе
речок, вимагають уваги. ЩО УН
Рада в формі і складі з 1948 року 
вже не відповідає умовинам на
ших днів - це аж надто очевидна 
річ. Що УНРада, отже її основ
ний закон, потребує ревізії, так 
само ясне. Питання, де повинні 
відбуватись сесії, питання осідку 
Вик. Органу - це знову поважні 
і зовсім актуаль'ві проблеми. На
віть драстична пропозиція розв'я
зання УНРади не є якоюсь небу
вальщиною в практиці парлямен
тарних держав. 

Вкінці і ті додаткові пункти, я
кими підірвано сформовану квіт
невою угодою більшість, і вони 
надаються до поважного розгля

ду. Уряд віцепрезидента створе
ний 3-ьою Сесією, може бути ак
що є акіс. поважні до ЦЬОГО при
ЧВИИ, скасований однією з насту
пних сесій. І те найделікатніmе 
питаввя - ВИКJDOченва цілої пар
тії зУНРади - не треба згори 
відкидати. Коли проти якогось 

.Листи ДО 

посла парляменту є поважні за
киди, тоді після відповідної судо
вої процедури його виключають, 
його, а не партію, до якої він на
лежить. Одначе в парляменті типу 
УНРади, де властиво складника
ми є не окремі делеІ'ати, але пар
тії, теоретично допускаль'на й ін
ша можливість.- Візьмім випадок: 
виявляється, що якась партія, 
член УНРади, веде переговори 
щодо вступу чи навіть вступає до 
якогось ворожого самій ідеї Держ. 
Центру УНР, напр. єдинонеділим
ського, об'єднання. Тоді сама со
бою постає проблема, як позбу
тись тієї партії. Мусимо застерег
тися : не говоримо тут про кон

кретний випадок Селянської Пар
тії і ми далекі від усяких цьога 
роду підозр у відношенні до неї. 
Ми riльки стверджуємо, що і ця 
особливо cyмнiв'lla вимога двох 
владних в УНРаді парті:й може 
бути предметом роздуму і юриди
чної аналізи. 

Отже не в самих питаннях, їх 
недоречності, їх безглузді, причи
ни останнього загострення ситуа

ції в УНРаді, але в способі, ак ті 
питання ставляться і розв'язу
ються, в методиці підходу до них 
і вирішування їх. 

Ми виЗ'наємо потребу система
тичного спротиву єдинонеділим
ким впливам вАм. К-ті Визволен
ня і вважаємо, що саме Вик. Ор
ган УНРади повинен очолювати 
ТОй спротив. Одначе маємо сумні
ви щодо доцільности тепер ужи
ваної методики. У льтімати з по
грозами зірвання зв'язків дають 
враження вистрілів у порожнечу. 
Ні Ам. К-т, ні донедавна відпові
дальний за дії Вик. Органу вико
нуючий обов'язки його голови 
інж. С. Довгаль - до тих зв' язків 
не признаються, а нинішній голо
ва Вик. Органу також не може до
кладві.mе їх окреслити. Про зір
вання зв' язків з українського бо
ку взагалі, себто припинеВ'вЯ спів
праці українських науковців і пу-
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бліцистів В установах спонзоро
ваних Ам. К-ом не говоримо. Це 
справа не до переведення, а на

віть колн б було можливо пере
вестн такий бойкот, то це було б 
тількн шкодою для нас і радістю 
для московської сторони. Взагалі 
прикре і сумне враження робить 
те, що відношеиня до Ак. К-ту 
стало для Вик. Органу головною 
журою, з-поза якої вже не видно 
ширшої української проблемати
ки. Відношення до Ак. К-ту за
троювало атмосферу внутрі, роз
сварювало, ділило. - І ще одне. 
Разом із Вик. Органом визнаючи 
засаду незалежности керівних о
сіб Держ. Центру від неукраі'всь
ких політичннх чинників, беремо 
цю засаду в повві!Й серйозності. 
Нас не заспокоював би стан, ко
ли б осіб, що є в службовому від
ношенні до Ам. К-ту чи ін.шої по
дібної установи, передними двер
ми виводили на те, щоб бічним 
входом із з титулами тільки "ви
конуючих обов'язки" вводили :На
зад. 

Подібно і з іншими питаннями. 
Справн ревізії конституції УНРа
ди, розв'язання її нинішнього 
складу, справа місця осідку - все 
це поважні й актуальні питання. 
Вважаємо, що їх можна і треба 
ставитн на обговорення, але вирі
шувати такі важні питання мож
на тільки після докладного і спо
кійиого розгляду, передуманвя, 
після провірки в правничих комі
сіях усіх можливостей участи в 
цих органах громадян різних дер
жав, після аналізи й інших вису
ваиих поважними громадянами 

можливостей (Краєвих Рад на 
зразок краєвих осередків УВАН 
чи НТШ і іх надбудов, і т. п.). Пе
рестудіювавПІИ всі ті речі, узгід
нивmи і зорганізувавши для них 
більшість, іх можна перевести че
рез одну з сесій УНРади. Це бу
ла б здорова еволюція думок і дій, 
а не новий революційний вибух. 
Це справи, які вимагають спокою 
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і роздуму, а не рішеиь у подраз
неному настрою і в ситуації пов
ного розсваренвя. Вже самі писа
ні документи, ті спільні рішення 
Президії УНРади і Вик. Органу, 
друковані в пресі, - і иедиплома
тичним стилем і незручною редак
цією дають вражевия поспішної, 
неопанованої реакції, а не холод
но ПРОftуманого політнчного посу
нення. 

Ще яскравіше виступають так
тичні помилки в тих двох AOAar
кових вимогах, що підірвали вже 
формовану більшість для сесії. 
Невж~ справа скасува:ввя уряду 
віцепрезидента стала такою важ
ною і пекучою, що задля неї тре
ба було ламати щойно складений 
договір? Невже можливо так "між 
іншим", "додатково" виключа
ти ледве склеєною більшістю не
милу собі групу, без переведеввя 
належної судової розправи? Піс
ля такого прецеденту кожна при

падкова більшість могла б підда
ватись покусі виключатн немило
го собі суперника, а тоді сесії пе
ремінилася б в обряд повільного 
самопожираИня. 

Це ті сумні речі, що до них при
ємніше було б не повертатись, але 
що повинні бути отверто сказані 
вільною пресою, яка стоїть на по
зиціях Держ. Центру УНР. Пар
тійна націоналістична преса су
проводила останні події посиле
ною критнкою, з-поза котрої зви
чайно прозирала :надія, що наре
шТі приближається конець неми
лого "суперника до влади". Та ті, 
різної цівности способами і від 
десятка років, ведені атаки багато 
не шкодять. Суспільство знає їх 
ціну і мотиви. Зв'язана внутріш
ньою дисципліною преса партій 
УНРади беззастережно підтриму
вала вимоги своїх верхівок. Не 
думаємо, що цим приносила особ
ливу користь загальній справі. 
Обов'язком вільної думки і кри
тикн З познтиввнми замірами є 
помогти владним: і опозиційним: 



партіям УНРади провірити іх до
теперLmиі постави й дії, що при
вели до глибокої кризи. 
На щастя, ие мусимо кіичати ті 

заввагв самими тільки c~ 
ствердженНJIМВ. Рішуча постава 
Президента і його ~оручевви 
склвкатинормальну сесію - це 
перший знаменввй крок до оздо
ровлення стану, до втрима'Вня і до 
зміцнення авторитету внутрі са
мого Держ. Центру, і до відБУдО
ви того авторитету в суспільстві. 
Реакція суспільства - це друга 
ясна точка на захмареному досі 
небі. Суспільство втомлене вічвв
ми, дрібвими в облвччі світових 
подій і великих завдань Держ. 
Центру, непорозумів'вями і роз
братами, виразно стануло по сто
рові Президента і підперло його 
доручевви. 

.Листи до 

Маймо надію, що постава Пре
зидента і суспіЛЬС'l'Ва нарешті пе
реконають партії УНРади в Евро
пі, владні й опозиційні однаково, 
що вони повиснуть у порожиечі, 
якщо :Не завернуть із дотеперіш
ніх доріг. Є багато справ, із са
мою конституцією УНРади вкJIЮ
чно, які вимагають ревізії. Але 
першою серед вих в ревізів доте
перimвіх постав і практик партій 
УВРадв. Досі иаші щирі поради 
особливого щастя не мали, але ті 
сумні досвіди ще зовсім не затьма
рили надії, що заклик Президен
та, постава суспільства і почуття 
відповідальности в облвччі гріз
них подій у CBlТl оздоровJUI'1'Ь 
стан В Держ. Центрі і 5-та Сесія 
УНРадв буде зворотною точкою 
знизу вгору. 

Р. Срібний 

·.т,-, 
';:. ,І 

ПАМ'ЯТНИКИ ШЕВЧЕНКА 

Відслонеиня пам'ятника в Він
ніпеrу - за нами. Створения йо
го і поставлении в Вашииrтоні -
перед нами. 

Українське суспільство, - і та 
його частина, що брала участь у 
канадійських лИпневих урочисто
стях, і та, що читала і далі ще чи
тає описи їх в газетах і журна
лах, - зворушене великим успі
хом. 

30 до 50 тисяч народу (в таких 
межах порухаються рахунки); 
молоді і старших, давніх поселен
ців і новоприбулвх, українських 
фармерів-селян, робітників, інте
ліrенціі з провінційними і феде
ральним міністрами іхнього ж ро
ду, - а перед таким збором по
каз культури і дисципліни, показ 
вїтальности і свлв суспільс'l'Вa. 
Це глибоке упевнення й утвер
дження українства в Канаді. Це 
важний Dсвхолоriчввй осяг. Пе
реконаввя канадійсько-українсь-

кого проводу, що такого успіху 

можливо добитись саме, і може 
тільки, іменем Шевченка - вия
вилось правильВВJI. 

Не меВ'ПІУ вартість має успіх у 
Вівиі-пеry з погляду DОJIЇtи'ІІІІІХ 
завдань українства у вільному 
світі. Це був показ культури, ор
ганізованости і значення україн
ців у Канаді не тільки ДJIИ себе 
самих, але для всього неукраїн
ського суспільства тієї держави. 
Що більше, коли премієр феде
рального уряду, премієри і мі'Иі
стри провінцій вшановують укра
Їнське СВИТ0 активною співучас
тю; колв премієр Канади в своїй 
промові виразно стає по стороні 
української боротьби за свободу 
проти окупанта, Т(\ це вже чує не 

тільки неукраїнське суспільство 
Канади, це вже чув світ. 

Вдячність українського суспіль
ства належиться всім, що іх дум
кою і працею ОСИГВУТО ті успіхи .. 
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Було б тяжко, навіть і :незручно, 
давати перелік прізвищ. Частина 
тих заслужених репрезентувала 

на святі те - що так вислови
мось - тріюмфуюче українство, 
і вже цим дістала иагороду. Але 
бу ло б несправедливо забувати 
тих, що перед тим, тяжким і дов
ГИJI зусилЛJIJI ума і нервів підго
товили той тріюмф: - забувати 
мистця-автора пам'ятника і екзе
кутиву КУК. 

Справа пам'ятника в Вашииtто
ві перед нами. Фіиаисово воиа по
винна б виглядати леrmе. Чис
левніше і бarатіше українське су
спільство ЗДА правдоподібио збе
ре грошей більше, ніж зібрано в 
Каиаді. Але і з погляду психоло
гічного і з погляду політичного 
тут справа значио тpyдвima. 

Вінніпеr - у порівнянні з Ва
ШИиr'Тoном - це українське міс
то. До того Вінніпеr це столиця 
ПРОВІнціі з досить числеlПlJDl ук
раїнсьКИJI поселеНВJIМ. Взагалі в 
Канаді українці відсотково займа
ють поважніше місце, і тому й по
літичні іх впливи не можна по
рівнювати з меншою питомою ва
ГОЮ українців у велетенському 

BIIД&IDUI Українського Музичного 
ІнС'І'И'ryту в Нью-Иорку 

Микола Грінченко 

ІСІ'ОРІЯ укр AlПСЬКОI 
МУЗИКИ 

(2-ге видання - 1961 р.) 

Із передмови І. <Joневвцького: 
"Історія украІнської музики М. 
Грінче:нка була побудована на ве
ликому фактичному матеріялі з 
друкованих і архівних джерел. Ця 
праця вперше розкривала всьому 

світові бarатство націовальвих, 
музичних скарбів України, дава
ла зarальве уявлевня про багато
вікову музичву культуру талаво
витого українського вароду" • 
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різнонаціональному казані ЗДА. 
Сумна історія з мадярським па
м'ятником у Нью-Порку (а мадя
ри після повстання 1956 року вті
шаються особливими симпатіяки) 
дає передсмак байдужости і холо
ду офіційного американського сві
ту до зрештою тут таких дуже 

численних маніфестацій народів 
усього світу. Тож ні на українські 
маси, які могли б імпонувати в 
ЗДА, де JПOДИ привикли до гігав
тичних розмірів, - ні на україн
ські політичні впливи рахувати 
трудно. 

Перед кожним рішениям у віль
ному і розвинутому суспільстві 
можуть бути і повинні навіть яв
лятись різні погляди. Так і про 
доцільність ставлеиня пам'ятника 
в Вa.mииrтoні можна і треба було 
дискутувати. Але тепер, коли рі
шення прийнято, веJIИКОЮ і зага
льною журбою українського сус
пільства ЗДА мусить бути одне: 
- докласти всіх стара:нь, щоб у 
нинішній столиці світу пам'ятник 
Шевченка був достойним репре
зентантом української культури. 
Це лежить на відповідальності, на 
совісті передовсім українських ми
стців. 

Нове видання "КниroспіJПCR", 

Пью-Порк 

Леонід Полтава 

тисичл СІМсот ДЕВ'ВТЬ 

Історичний роман з часів геть
мана Івана Мазепи. 

Літературна редакція Іва:на 
Крилова. Обкладинка Петра Си
доренка. 

Книжка в твердій, полотияній 
оправі, сторінок 224. 

Ціна книжки в твердій оправі 

3.30 дол. В м'ягкїй оправі 2. 80 
дол. 
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заклик до живих 

СПРАВИ ПYБJПЦИСТИЧИО-ВАУКОВОro ШСПІТУТУ 
.... 

Кожна більша справа ~имагає 
відповідної організаці~ Задлн зді
йснення політичних ідей створю
ються політичні партії, а для ви
конання спільних їм завдань поста
ють установн вищого порядку, їх
ні спільні ради, парляменти, як 
УККА, КУК, вкінці УНРада. По
дібно щоб виконати якісь госпо
дарські завдання, створились на

ші ба'нки, асекураційні союзи, різ
ного роду спілки. - Те саме ба
чимо в ділянці культури. Наукова 
співпраця оформлюється в науко
вих установах, УВАН, НТШ; в лі
тературній і мистецькій сфері ма
ємо об'єднання мистців, літера
турно-мистецькі клюби і т. п. 
Але всі ми і всі ті життям ство

рені організації, в своїх заявах, 
публікаціях, резолюціях завжди 
підкреслюємо одне, важне, спіль
не наше завдання: бути обороиця
ми правди про Украіну і проти
ставитись фальшивим інформа
ціям про неї. 

І ось диво, тільки ця постійио 
пригадувана і однією з иайпер
ших назнвана функція, зовсім 
природна і навіть обов'язкова для 
українського суспільства в віль
ному світі функція - відповідної 
для себе організаціі не має. Тут 
усе виконується доривочно , від 
припадку ~o припадку, або не ви
конується взагалі. 

Ціллю Публіцистично-науково

го Інституту, якого ідею система
тично підносимо, є покінчити з ті
єю ненормальністю, а відгуки в 
суспільстві, і то навіть у ці непри
гожі для таких почннань гарячі, 
вакаційні місяці свідчать про те, 
що в ньому є відчyтrя тієї потре
би і бажання співдіяти, 

Останні міса:ці ЦЬОГО року по
винні дати організаційне ОФОРМ

н1ші інформації знайде читач в 
наступному числі вашого жур

налу. 

ПРОЩАМО НА ДАЛЕКУ 

ДОРОГУ 

'наших щирих Приятелів, чле
нів "Збірного Меценатства" 
нашого видавництва, що відій
шли від нас на віки: 

БJl. п. КОНСТАНТИН МЕЛЬНИК 

уродженець Станиславова. в 
Галичині, учасник студентсь

кого процесу в зв' язку з убив
ством А. Коцка, б. старшниа 
Української Галицької Армії 
та 1-0Ї Української Дивізії 
УНА, 

помер у Честері, Певн., ЗДА - у 
червні ц. р. 

БJl. П. проф. ШАН ВАСИЛЬОВИЧ 

СЕНЬКО 

уродженець Чер'віriвщини, ви
кладач украінської мови і лі
тератури, редактор часопису 

"Рідна Нива" в Пирятині. В 
Німеччині, в АВl"сбурзі, мовний 
редактор академічних видань 
УВАН, член УНРади, голова 
Селянської Спілки. Від 1949 р. 
в ЗДА: попри працю на про
житок, вчитель і редактор, і 

завжди діяльний громадянин, 

помер у Тревтоні, Нью-Джерзі, 
ЗДА, - в липні ц. р. 

Вічна і добра Ім пам'.ить 

Родинам Покійних висловлює

мо від нашого видавництва щи

ре співчуття. 

JlеИВJI lиституту. Про це доклад- •••••••••• _._ •• 
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СВІТ НА ПЕРЕХРЕСТІ ІДЕН І ТЕНДЕНЦІй 

Революційні здвиги в Европі 
1848 року були вже незрозумілі 
навіть для гарячих прикловвнків 
французького державного перево
роту 1830 року. Один із них, вни
КЛНВИЙ політичвнй публіцист і 
славний поет в одній особі, Гайн
ріх Гайне, назвав події 1848 року, 
такі прозорі для нас сьогодні і та
кі вагітиі для будучих національ
них і соціяльних пересувень у сві

ті, - Weltkuddelmuddel. Це ок
реслення можна передати україн
ським "світова саламаха". В по
рівнянні з хаосом наших днів 
1848 рік це мініятюра сучасної са
ламахи. 

Яюцо ннні.шній хаос не призве
де до атомової війни і до знищен
ня життя на нашій плянеті, мо
жемо бути певні, що будучі поко
ління знайдуть у сучасному замі
шанні глибокий глузд, здійснен
ия ідей, якими житимуть цілі сто
ліття. Для нас співучасників, от
же в якійсь мірі співтворців і 
жертв хаосу, це не легка справа. 

Колись історичні - духові, со
ціяльні і політичні - зрушення 
відбувалися в обмежених просто
рах, тоді як великі частини світу 
залишались неторкнутими. Сьо
годні світ це одна суцільвість і 
кожна далека подія, як напр. те, 
що твориться в Ляосі, Кореї, Кон
ro, дістає негаиний резонанс на 
всій плянеті. Вже через те події 
для нас не такі проглядні. Та го
ловна причина в тому, що всі ті 
тепер резонавтні події різних ча

стин світу є виявом різних, навіть 
суперечних ідей. Тоді як напр. ев
ропейський Захід переживає і зді
йснює доосередні тенденції, тво
рить Спільний Ривок шести дер
жав, до якого вступає оце його 
найбільший дотеперішній супер
ник, творець ривалізаційної сімки 
держав, Англія, колись ентузіяст 
блискучого відокре:м:лення, коли 

вже навіть ставляться перші кро
ки до політичної надбудови тієї 
господарської єдности, в той са
мий час Африка охоплена само
стійницькими теиденціями, тво
рить десятки нових незалежних 

держав. - Тоді коли найбільші 
колоніяльні імперії, Англія, Фран
ція, ГоллЯ"ндія, Бельгія розпались 
або перетворюються в спільноти 
вільних народів, в той самий час 
на сході Европи і в великій час
тині Азії оформилась нова вели
чезна, колоніяльна совєтська ім
перія Москви і то з динамічною 
тенденцією дальшого поширюван
ня, а не лі'квідаціі. - Коли суча
сна наука й техніка - мирна і во
єниа - вимагають щораз більшої 
раціоналізації життя і політики, а 
органом тієї раціоналізації мали б 

бути Об'єднані Нації, і коли в різ
них ділянках поступ тієї раціона
лізації очевидНий, о..дночасно схре
щення ірраціональних сил до дна 
каламутять спроби розумного по
рядкування світу своіми несподі

ваними вибухами, яких останнім 
прикладом були бої в Бізерті. 

Це кілька яскравих прикладів 
того, які суперечні і які несин
хронізовані ідеї й тенденції діють 
у світі, а події, що зосереджують 
на собі увагу, це тільки їх особ
ливо драматичні розряди, як Вер
лін, Бізерта, KOHro. 
Один із дуже відомих францу

зьких дипломатів завважив у сво
іх споминах, що люди навіть не 
уявляють собі, скільки глупоти 
правнть світом ... Найновіша істо
рія постачає доказів багато. Бер
сайський мир помсти, диктований 
Францією Клемансо, привів до по
стаивя Третього Райху і другоі 
світової війни. Вперта обмеженість 
головно американських політиків 
і генералів, які конечно хотіли ба
чити в Сталінській імперії союз
ннка, дала основн вивішній за-
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грозі третьої, і може останньої, 
світової війни. В своїх споминах, 
писаних у в'язниці, італійський 
мініетр закордонних справ~Чіяно, 
пригадує розмову з РібентрОпом. 
Гітлерівський міністр інформував 
свого італійського тов~риша про 
рішення напасти на Польщу. Ко
ли ж Чіяно звернув увагу, що цей 
конфлікт не буде вже льокалізо
ваний і що західні держави ви
ступлять збройно, Рібентроп гру
бо відкинув таку думку. В книжці 

ТЬе Rise and F аН of the Third 
Reich. яка вже довший час трима
ється в ЗДА на першому місці лі
сти беет-селлерів, автор William 
Shirer цитує погляди Гітлера і 
його найближчого кола, зокрема 
погляди ген. Кайтеля, напередод
'ні війни. Кайтель глузував на 
згадку про можливість світової 
війни. Англія - мовляв - занад
то декадентна, Франція - занад-

.Листи ДО 

то здеrенерована, а Америка -
занадто мало зацікавлена, щоб 
воювати за Польщу ... 

Сьогодні при всіх нагодах про
мов до мас і дипломатичних роз
мов Хрущов запевнює, а його 
представники, як Вашингrонсь
кий амбасадор Мєн.шіков, повто
ряють слова майстра - що коли 
прийде до ріше'ННЯ, Америка за 
Берлін воювати не буде ... Помил
ка в калькуляції Гітлера привела 
до 2-0Ї евітової війни. Чи певність 
Хрущова, що - як схоплює це 
образово европейська преса - мо
лодий американський президент 
це "пес, що голосно гавкає, але 

не кусає" ... , чи та певність осно
вана H~ такій самій помиЛ'Ковій 

калькуляції, і чи та нова глупо

та-помилка приведе до нової сві

тової катастрофи - все це мають 

показати найближчі місяці. 

БЕРЛІН 

Конфлікт за Берлін загострю
ється темпом, що сьогодні сказа
ие чи написане за кілька днів вже 
може бути анахронізмом. Але од
не залишиться правдивим нині і 
завтра: той конфлікт є наслідком 
помилок обох еторіи, а не тільки 
альянтської, точніше американсь
кої. Західній Берлін зотвертими 
границями став, як висловлюєть

ся Хрущов, кісткою в совєтсько
му горлі, яке привикла до бру
тально поторощених і зм'ягчених 
терористичними зубами харчів. 
Західній Берлін став виетавовим 

вікном, в якому совєтські сателіти 
наглядно бачать і можуть порів
нювати стан у західньому світі ка
піталістичного визиску трудящих 

і стан у комуністичному раю ро
бітників і еелян. Що більше,вони 
можуть навіть голосувати і віль
но рішати, до котрого з цих двох 

світів хилиться іх серце і розум. 
Те голосування відбувалось "но
гами", втечею, яка дійшла до та-

ких рекордових чисел, що німець

кий кому'ністичний сателіт за доз
волом Москви, веупереч Потсдаи
ському договорові, замкнув гра
ниці і перетяв можливості даль
Шого відпливу особливо кваліфі
кованих сил на захід. 

Після цього Берлінський кон
флікт не мусить бути виразом но
вої комуністичної arpeciї. В його 
оенові, у протилежиості до кон
фліктів у Греції, Кореї, Вієтиамі, 
Ляосі, є дефензива проти наступу 
Заходу, веденого не пропаrандою 
і 'не міражами будучих утопій, але 
простим показом дійсности ... 
Як і чим скінчиться цей кон

флікт, пророчити недоречно. Але 
можемо подумати, який вислід 
був би корисний для украінської 
еправи. Сама собою насувається 
думка про війну і розгром совєт
ської тюрми народів. В часі між 
двома світовими війнами з укра
Їнських душ -етелилась до неба мо
литва, що П вираз дав Міцкевич 
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після поневолення Польщі: - За 
загальну і справедливу війну за 
визволення нарощ.в, молим:ось То
бі, Господи! - Сьогодні після тя
жких досвідів двох світових війн 
ин тверезіші. ми знаємо, що ті ві
йни не були і наступна не була б 
ведена в ім'я справедливости, і 
знаємо, що гасло визволення і са
моозначення народів зупинялось 
на українській границі. А тепер 
знаємо ще одне: модерна війна, я
ка, як і дві перші, правдоподібно 
не минула б і України, справді 
могла б "визволити" її мешканців 
від усіх земних печалей взагалі. 
Обі сторони розпоряджають від
повідною кількістю водневих 
бомб, а Хрущов навіть забавля
ється докладними рахунками, CKi~ 
лькв іх треба для кожноі країни 
зокрема ... 
Це звучить дивно, навіть пара

доксально: - українці звичайно 
молились за зміну ставу речей. В 
цьому випадку, в Берлінському 
конфлікті, виглядає, що в інтере
сі Украіни є збереження статус 
кво, існуючого стану. Перемога 
комуністичного світу означала б 

... - ......... _ ..... - ... - ... 
Вже появилася 8-ма книжка 

УКРAlНСЬКОI МАЛОІ 
ЕНЦИКЛОПЕДП проф. Є. Оваць
КОГО. Книжки 1, 2 і 8 коштують 
по 2 дол., а всі і'нші по 1.75 дол., 
9 книжка появиться в другій по
ловині 1961 і кооптує в передпла
ті 1.75 дол. Замовлеивя і гроші 
слати на адресу видавництва: 

VRev. Boris Arijczuk. Casilla 
de Correo Cent. 160, Buenos 
Aires. Argentina, 

або в США: 

VRev. Iwan Tkaczuk, 132 East 
7th ST., New York 9, NY, USA. 
В Канаді: 

Iwan Hayduk, 11904 - 127 St .. 
Edmonton, Alta, Canada. 

тільки утвердження режиму вну
трі, 'новий спалах московського 
патріотизму разом із посилеввм 
натиском на "інородців". Знову ж 
протилежна можливість, вибух ре
волюції в Східній Німеччині, яко
го ускладеиь бояться обі сторони, 
і евентуальне об'єднаивя Німеч
чини, яке залишається програмо

вою точкою будучого миру, хова
ють для України нові небезпеки. 
Вже сьогодні могутня, розбагатіла 
і упорядкована Західня Німеччи
на дуже сильно впливає на полі

тику Заходу. Тиск соборного ні
мецького велета відчувався б ще 
сильніше. Тепер німецький реві
зіонізм кружляє довкола справн 
Берліна і об'єднання. Після об'єд
нання прий.шла б черга на реві
зію німецько-польськнх гра:ввць, 
досі не признаних західиіии дер
жавами. Досі німецька публічна 
опінія не прииирилась із лівією 
Одра-Нісса, і досі німецька преса 
говорить про Західню Німеччину, 
Середню (так називають совєтсь
ку зону) і Східню (землі окупо
вані Польщею). Нині нащупуючи 
І'рунт для німецько-польського 
порозуміння, німецька сторона 
манить Польщу -привидом повер
неиия їй т. зв. східиіх кресів, себ
то Західньої Украіни. І досі аме
риканські політики і американсь
ка преса (знову доказ глупоти, що 
править світом!) вперто поверта
ються до кривди, якої зазнала 
Польща 1939 року, Коли то СССР 
віД'няв третину "польських" зе
мель ... Страшними жертвами оку
плена нинішня тюремна україн
ська соборність. Але яка не тяж
ка б вона, все ж не тільки політи
чно, але й біологічно вона краща 
за долю Лемківщини, долю, яка 
чекала б "новоприєднаиі" до По
льщі українські землі. СамовиЗ'Иа
чення за благословенством захід
НЬОго світу могло б здійснитися 
в формі геноснду, перегону укра
їнського населення на схід. Поль
ща в Лемківщині і в т. зв. відзис-
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каних землях на заході набула 
добрнй досвід ... Треба ще часу ва 
те, щоб затвердла граввця, треба 
ще часу на те, щоб політична слі
пота і глупота, цитована фl8вцу
зькнм дипломатом, прозріла й 
прорідилась в головах ~літиків і 
керівників громадської думкн за
хіднього світу, які вже навчились 
називати Версайський договір 

.ЛuC'l'tJ IfO 

1918 року глупим, але окремих 
його частин тримаються вперто. 
Так виглядає, що в інтересі Ук

раіии в берлінському конфлікті 
залишається збережеввя статус 
кво, збереження дзеркала вільно
го світу серед світу комуністичиої 
иеволі, затримання кістки в горлі 
московської тиранії, але ще не 
об'єдиання Німеччинн. 

БІ3ЕРТА - ОБ'ЄДНАНІ НАЦП (ОН) 

В ідеї, Об'єднані Нації мали б 
раціонально вирішувати міжнаці
ональні проблеми, BHpimyвaнi до
сі ірраціонально, чого остаточним 
наслідком були війни. Найважні
шнй орган ОН так і має назву Ра
дн Безпеки, якої завдання не до
пустити до загрози нової війви. 
Можна сказати, що сьогодні ірра
ціоналізм наступом здобуває ту по 
своєму призначеввю твердиию 
раціонального порядкуваввя сві
ту, а образ Хрущова, що череви
ком днриryє диким хором загаль

ного зібрання тієї установи може 
правити за СIDIВОЛ. 

Доказом нивi.mнього послаб
левия ролі ОН є те, що всі найва
жніші справи, які справді грозять 
світовим зударом, світовою ката
строфою, рішаються поза ними. 
Так питВ:Вня роззброєния, припи
нення атомовнх тестів, навіть 
проблема Ляосу і вкінці Н8Йгріз
ніша з них тепер: справа Берлі
ну. І це зовсім природно: - хі
ба ж трудно думати, щоб ЗДА, 
Франція, Англія, Німеччина і сс
СР піддались під повну юрисдик
цію rгани, Гвінеї, Кoвra і десят
ка новопосталих і ltВyтpimвьo ще 
досить безпомічних афро-азійсь
ких держав. 

В сучасному складі, а де-далі 
прибуватиме щораз більше нових 
пущеників на волю, ОН не мо
жуть мати претенсії бути світопо
рядкуючим тілом. Вони мусять об
межитись до вільного форум сві
тової думки. І це могло б цій ус-

танот дати великий моральний 
авторитет, коли б - по-перше -
знову ж ірраціональні сили не 
підривали той авторитет у корені, 
і коли б - по друге - на чолі 
ОН станув справді світового мас
штабу державний муж, який умів 
бн приборкувати і тримати в я
кійсь дисципліні ті сили, і коли б 
- по-третє - він, той керівник 
ОН, міг спертися на таку саму рі
шучу і непохитио прввципову 
піддержку великих держав, пере
довсім ЗДА. Саме всіх тих переду
мов сьогодні немає, а події в Бі
зерті дають яскравий цього доказ. 
Які раціональні мотивн казали 

президентові Бурпбі, державни
кові, що мав славу розумного, 
тверезого, поміркованого політи
ка, закликати туніські масн враз 
із жінками і дітьмн до бльокадн 
французької базн? Це пнтання 
ставить і широко обговорює вся 
здивована світова преса. Відбудо
ва престижу в арабському світі на
передодні усаиостійвення Альжи
рії, престижу такого потрібного 
для здійснення інтимної мрії Бур
пби: вийти з Туніських тіснот на 
ширше поле провідництва "Мal'
ребу" , об'єднаних держав північ
но-західньої Африки: Тунісу, 
Альжирії й Марокка? Глибоко ір
раціональний мотив, який ознва
єТЬся у багатьох африканських 
політиків: Кассеи і Нассер мрі
ють про очоления пана рабського 
Сходу, Нкрка про чорну, панаф
рикавську імперію під проводом 
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Ггани. І той ірраціональний ио
тив накинув тверезоиу досі Бур~
бі цілкои фальшиві кальку ЛЯЦll; 
Вони прозирають з-поза заяв 1 

жалів БурІіби. 1956 року щось по
дібного зробив Нассер, односто
роннии рішенняи конфіскуючи 
Суезький канал, який за догово
рои і так за кілька років иав за
конно перейти у власність Єгип
ту. Нассерові тоді це було потріб
не знову ж для підтримки прести
жу після американської відиови в 
поиочі будови його інтииної ирії: 
греблі 'на Нілі. Тоді з опортуніс
тичних мотивів і за під.шептои на-

22-го липня ц. р. нагло поиер в 

горах Кетскіл, стейту Нью-Порк, 

Д_р ЛЮБОМИР ОРТИНСЬКIIR. 

Поиер у цвіті віку, в 42~:мy po~i 
життя в повному розгаРІ праЦl. 

Коли~ній вояк 1-0Ї ДИвізії УНА 
і голова Управи Вояцтва тієї ди
візії він У ЗДА розгортав свій та
лан~ політика і журНаліста, як 
знавець і інформатор українсько
го суспільства про відносини в 
Об'єднаних Націях, співробітник 
"Свободи" і як співробітник Ін
ституту "Пролог". 
Над передчасною иогилою д-ра 

Ортинського :мовкнуть різниці по
глядів що за життя його приво
дили до дискусій і полеиік, і все 
українське громадянство з с:мут

ком стверджує велику національ
ну втрату. Місце д-ра Ортинсько
го покищо залишається необса
джени:м ... Українська преса різних 
напрямків вшанувала пам'ять По
кійного статтями і згадка:м:и; в 
них було багато добрих і похва
льних слів, але в цьому випадку 

вони не були тільки звичайним 
прощальнии обрядои. Вони були 
заслужении поклонои паи' яті пе
редчасно погаслого талановитого 

українця-патріота. 
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фтового капіталу, зацікавленого в 
ослабленні англійського конку
рента, ЗДА разои із СССР висту
пили проти Англії і Фраиції, не 
допустивши розправи на ОН, щоб 
не дразнвти новостворені азійські 
і африканські держави. Хрущов 
погрозив навіть атоиовиии бомба
ми ... Бурr'іба рахував на те саме, 
подібно односторонним рішенвя:м: 
стараючись опанувати Бізерту. 
Калькуляція виявилась фальши
вою. Ции разом у Франції править 
не хитлива коаліція, але де-Голь, 
якого застрашити не так легко. 

Цим разои, иаючи в Берлінській 
справі узгідненвй західній фронт 
перед собою, Хрущов про боиби 
не згадував. Помилкова кальку
ляція (заворотои глупоти назвав 
би це на початку цитова.'В:ий ди·п
ломат) коштувала 700 убитиии і 
багато ранени:м:и. Сатисфакції -
і то вже проти виразної постави 
ЗДА - шукає БурІіба в ОН, якої 
надзвичайна сесія БУде правдопо
дібно розрядом ірраціональних ре
сантииентів під ДИРИr'ентурою Мо
скви. 

Другою передумовою :морально
го авторитету ОН є іх особливо 
авторитетний провідник. В особі 
генерального секретаря Гамер
шилда ОН иають дуже досвідче
ного диплоиата з шляхетии:м:и за

иірами, але не так людину не
вгнутих принципів, як парля:м:ен
тариого калькулятора. Голос 
напр. Гвінеї при голосуванні ва
жить стільки ж, що голос Авглії 
чи Франції, чи навіть ЗДА, а що 
число "Гвіней" вже велике і рос
те, тож із ции фактом Гамерmвлд 
рахується. І хоч сьогодні основну 
ідею ОН, ідею розу:м:'ного порядку
вання світу і еволюційного пере
ходу з доби колоніялізму до спів
життя вільних народів - репре
зентують саие ЗДА, Англія і 
Франція, Гамеpmилд поспішинся 
з візитою до БурІіби, а не до де
Голя, чии ще поглибив нехіть 
Франції до ОН. 
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Вкінці третя передумова: узгід
нене і прннципове становище за
хідніх держав і іх провідної сили, 
ЗдА - далеко 'не здійснена. ЗдА 
займають інше становище, "'апр., 
коли мова про Панамський канал, 
iвme коли мова про С~з. Візер
та, як це підкреслює й сама аме
риканська преса, аж надто про

гадує американську базу на Кубі, 
тож сьогодні і з огляду на це, і з 
огляду на Берлінський конфлікт, 
в якому Фравщія потрібві.mа, ніж 
Тунісія, ЗДА займають позицію, 
З'вову за висловом і згідно з кари-

.Листи ДО 

катурами світової пресн - неви
разну позицію Понтія ПИлата ... 
Розсерджений невдачею в Кон

ro, Хрущов рішив підорвати ОН 
системою "тройки", себто заміною 
одноособового секретаріяту трій
цею: один представник Заходу, 
один комуністичного бльоку і о
дин невтральний. Що це означа
ло б повне безсилля ОН - ясно. 
Але і без того ОН поволі тратить 

З'вачевня тієї раціонально-поряд

куючої сили світу, якою мали во

ни бути по задуму. 

АФРИКА - капо - САМоввзНАЧEIDIИ -
УКРAlВСЬЕА ІІРЕСА 

Інформації про африкавські. по
діі взагалі займають. багато ~c~ 
і в украівСЬкій пресl. 0c:тaHВl Мl
сяці прниесли вже НaБlТЬ при
страсну полеміку на ці теми. Ма
ємо на думці статті Євгена Вре
цьони: "Мир і політика" ("Сучас
ність" ч. З.) і Коcтя'llтина Зелен
ка: "Помилкові і несучасні по~
ляди" ("Украівський Сам:остіи
ник" ч. 46) із закидами спро
щень, плиткости, цинізму, авахро
вічности і тп. Події в Африці, від
ношення до них великих держав, 
можуть бути для украінськоі по
літичної думки доброю школою. 
Хоч як зазублені тепер усі спра
ви світу, все ж африканські проб
леми дають нам більше можливо
сти спокійного спостерігаввя і пе
редумування сіне іра ет студіо, 
ніж подіі в Европі, ближчі до Ук
раіви. Тож особливо тут не муси
мо ставати ні афро-філами, ні аф
ро-скептиками. 

По правді, то всі ми знаємо про 
Африку з дРУГИХ, третіх, а то й 
четвертих рук. Але навіть і ін
формації з першої руки, спеціяль
но висланих туди журналістів ве
ликої світової преси, різняться 
змістом одна від однієї. Це кає 
суб'єктивні причини, як 'нехіть чи 

симпатія до держав, що досі пра
вили в колоніях, як ідеологічиа 
настанова кореспондента, - але 

це має й об'єктивні причини. ко
респонденти не можуть при при

мітивних засобах зв'язку бути 
всюди і бачити все. Навіть бюро
кратія ОН не багато знає, що ді
ється в далеких від столиць джув
rлях Кoвra. А місцеві інформато
ри з природи речі те'вдевціЙні. Це 
зобов'язує до дуже спокійних роз
думів без категоричних ствер
джень. Усе мусимо тримати в сфе
рі правдоподібних при·пущень і 
без пристрасних вибухів в обороні 
ніби-певного знання. 

Часто облегшуємо собі пробле
му упрощеною методою: де тіль
ки почуємо про самовизначення, 

зараз дуємо в патетичні труби і 
вдаряємо в протиколоніяльні буб
ни. Поважні українські газети ба
чили націоналістично - самостій
ницький рух навіть серед папуа
сів Нової rBiHeї, бо про це заго
ворив каидидат на творця нової 
коловіяльної імперії: Сукарно з 
Індонезії. Сьогодні ті труби й буб
ни грають біm.m прнтишено, а в 
деяких слушних завважеВ'вЯМ 

статті Є. Врецьови' знаходимо кри
тичні дУМки щодо непотрібної ди-
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кої жорстокости методики того са
мовизиачуваивя і такі ж критич
ні дУМки щодо деяких иових ре

жимів тих самовизиачених дер

жав. 

Є ще інша покуса дивитися на 

події "кум студіо", тенденційно. 
При всіх різницях самі насува
ються аналогії між подіями в Кон
ro і подіями в Росії 1917 року. 
Маємо територію різних племен. 
Що Кoнro це не нація, в цьому 
погоджуються всі кореспонденти. 
Отже маємо територію збиту в од
ну адміністраційну цілість оку
пантом: тут Бельгією, в російсь
кім випадку московсько-петербур
зьким царатом. І ось є й демокра
тичний із соціялістичними нахи
лами уряд Казавубу в Леопольд
СВЇль (скажім, Керенський із Кон
ro), який хоче демократичного, 
єДИ'вого і неділимого Koнro. І є як 
у Росії 1917 року Гізевrа (скажім 
Ленін у Стенлівіль), який хоче 
так само єдиного і неділимого 
КoHro в комуністичній закрасці. І 
є ще Чомбе в південній, багатій і 
досі упорядкованій про~, са
мостійник-сепаратист із Катавги. 
Коли читати світову пресу, то час
до-часу знайдемо в ній: то що Ка
завубу це наємник, то з'Вову що 

rізенrа - скорумпований полі
тик, а Чомбе беЛЬІійський інтри
raH... Є небезпека, що кожне з 
нас підбиратим:е собі і віритиме 
тільки милим для власного уха й 
серця вісткам. Напр. для україн
ського "тітоіста" Гізенrа, Секу 
Туре, Нкрма стануть африкансь
кими "семафорами у майбутнє", 
тоді як для невгомовного самос
тійника героєм буде тільки Чом
бе. Але пригадаймо, як 1917 року 
Кере'НСЬКИй був "лакеєм капіталі
зму", Ленін - скорумповавим ні
мецьким , ,підіславцем", а вже про 
те, що Грушевський і інші про

відники українськоі революції це 

"німецькі івтриrани", про це й 
говорити не треба ... Тож усі ті ха-
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рактеристики мусимо брати дуже 
обережно. Зате можемо добре, са
мі вже, пізнавати і студіювати 
тенденціі сил, що правлять напр. 

у КoHrO з-поза плечей ОН, отже 
в першій мірі тенде'нції ЗДА. ЯК 
у 1917 році, так і ниві вони по 
стороні демократичної єдиноі-не
неділимої: і в Росії, і в Кoвro, і 
навіть ... в Американському Комі
теті Визволення ... Тут засада са
мовизначення: уступає місце при
вичці бачити КoHro як одну ці
лість (привичкою пояс'няють аме
риканські журналісти і вчені вжи
вання назви "Росія" для для 
всього СССР, хоча та назва сьо
годні відноситься тільки дО РСФ
СР!) і так само уступає світовій 
тенденціі, підтримуваній ЗДА дО' 
більших господарських бльоків. 
Для українськоі політичної ду

мки саме ці, для нас усіх уже з 
пер.ших джерел доступні спосте
реження важвіші 'ніж дискусії про 
біографії різних африканських 
кандидатів у диктатори чи вже 
дійсних диктаторів, які за життя 
кажуть ставити собі пам' ятвики . 
біографії можливо вже стилізова: 
ві за сталінсько-хрущовськими 
зразками. 

Вкінці починаємо, на щастя, 
позбуватись ще однієї ілюзії: -
B~P~, щО нововизволені народи А
Зl.l И Африки це наші потенціяль
н1 союзники. Виявилось, що на
впаки, вони скоріше союзники 
Москвн. І це зрозуміле. Самовиз
начення передовсім в Африці це 
самовизначення тонкоі плівки ін
теліrентської верстви. Це також 
н~чого О~ОБЛИвого. Важне, що та 
МІсцева lнтеліrевція вміла, бай
дуже якими способами, розумни
ми чи демагогічними, здобути для 
себе населення. Населення пій
шло за нею проти дотеперLmвих 

колоніяльвнх володарів. Але те
пер перед тією переможною івте

ліrевцією ставу ла проблема: як 

розбудувати і втримати владу. Це 



особливо трудиа проблема в кра
їнах, де та влада не підбудовава 
різними культур'Во-освітиими, го

с~рдарсь~о-кооперативи~~~~ар
ТlИНО-ПОЛІТИЧИИМИ оргаВlЗ8ЦUlМИ, 

які сягали б у народну гущу. Тут 
найвигідніmим учителем' і зраз
ком є Москва, а не демократичиі 
держави Заходу; Москва, яка удо
сконалила методи, як меншістю 
тримати в послуху і в піддаистві 
великі маси населення. Коли до
дати до цього ще й природні ре
сантиме'НТИ до недавніх колові
яльиих панів, матимемо приблиз
ний образ настроїв і думок, які 
схиляють Нассерів, Нкрмів, п
зенr, Люмумб до Москви. 

Тож не варто нам ні захопmo
ватись, ні осуджувати, але стара
тись розуміти. А це можливе, ко
ли остерігатимемось різних гото
вих настанов, словесної магіі і іде
ологічних скелець, які дозволя
ють бачити речі й діі завжди в 
одному, уmoбленому кольорі. І це 
можливе, коли прислухатимемось 

критично до найріз'номавітвіmих 

ДО ВСІХ ПЕРЕДПЛАТНИКШ 

ЕНЦИКЛОПЕДП УКРAlНО-

3НАВСТВА 

Чергові, незалежні від В-ва, те
хнічні труднощі спрнчииили три
місячне опізнення появи 15-го зо
шита ЕУ /2. Ми були заповіли йо
го появу на квітень, тимчасом ма
ли ми змогу розсилати його щой
но в кінці червня ц. р. 

Підготовляємо переплет і роз
силку третього тому ЕУ /2 і у 
зв'язку з цим звертаємося до ;всіх 
передплатииків, які в оставвіх 
трьох роках зміняли місце свойо
го замешкання, щоб иегайно по
відомили 'вас про зміиу адреси, 
якщо цього вони дотепер не мали 

змоги зробити. 

Третій том ЕУ /2 висилаємо, як 
завжди, поручеиою поштою. Роз-

.ЛuC7'U ДО 

поглядів і інформацій, а не під
биратимемо тільки милі для на
шнх иастанов і ідеологій. Це най
лег.ше робити, коли користува
тись передовсім газетами і журна
лами справді невтральних країи, 
які в великих розграх меише за
цікавлені. При їх помочі легше 
знайти справедливіші й спокійні
ші оцінки і легше розкривати про
відні ідеї, що переппутаиі і пере
хреще'ні діють іпробиваються 
крізь сучасний Weltkuddelmud
del, сучасну світову саламаху. 

МoL 

В мадярській соввтськїй: дер"'" 
яка "має завмерти" ••• 

Шеф бюро до службовика: -
Чн падає дощ? 

Службовик: - Зараз спитаю в 
міністерстві ... 

Коли б уже так мусіло бути, я 
радше пішов би до ліса з таким, 
як Мао, ніж із Хрущовим. 

Лорд MoвтrOMep. 
англ. маршал 

силка, при иашім надміру скром
нім адм. апараті, забере кілька 
місяців часу. 

Вміжчасі праці иад появою 
чергових зошитів інтензивно про
довжуються. Всіх, що залягають 
з передплатою прохаємо її вирів
няти. Повідомляємо, що И&JCJIaД 
першої, Зa.ra.JIЬної частини Еици
клопедії Українознавства повніс
тю вичерпаНИЇl. 
Просимо вибаче'ння за немож

ливість дотримати заповідженого 
реченця й дякуємо сердечно за 
прихильність до нашого почииу. 

Видавництво 

Евциклопедії УкраїнозИ&вства 

Адреса: 

Vегlая "Molode Zyttia" 
Muenchen 13 
Hohenzollern Strasse 1 ОО 



п РUllтєлill" 55 

3 КlDlЖОК і З преси 

КОНЕЦЬ АБО ЄДНІСТЬ СВІТУ 

в англійській і французькій мо
вах одночасно появився в KBi'1'Jli 
ц. р. есей славного історика Ар. 
ВOJJДa Тойибі про особливу рево
люцію, що її переживає людство 
наших днів. Воно свідоме того пе
реживання, а все доказує, що та 

свідомість не омаина. Во були ча
си переконані про те, що воии са
ме стоять напередодні найбільшої 
революції: кіиця світу. Так було 
на початку 11-го століття, 1000 
років після дат, що визначають 
час смерти й воскресеввя Христа. 
Але та віра виявилась злудою. І 
навпаки, були епохи великих ре
волюційних перемін, які зовсім не 
усвідомляли собі цього. Таким бу
ло 5-те століття, коли граннці рим
ської імперії розпались, але - як 
свідчить література тих років -
люди вірили, що перед ннми жит
тя таке саме як і те, що за ними. 

Революція наших днів особлив
ша. Людство знає iвmi, які мож
на назвати ще радикальнішими і 
глибшими, напр. революція, що із 
під-людської істоти створила лю
дину. Але такі революції відбува
лись незлічимими поколіннями. 
Сьогодні ж людство перший раз 
стоїть віч-на-віч радикальної і 
глибокої революції, яка повинна 
завершитись за життя одного по

коління, революція, яку ледве мо
же асимілювати людська приро
да протягом одного життя. 

Ця революція тотальиа в гео
графічному розумін'иі, вона світо
ва, охоплює всі континенти нашої 
плявети. Ця революція тотальна 
ще й тим, що вона відбувається 
не тільки на політичній поверхні 
життя, але сягав до найдальших 
глибин культури й релігії. 
Що більше, ця революція мо

же мати два дія:метрально проти
лежні наслідки. Вона :може сків-

читися тотальним, повним звв

щенням людської раси. Від 1945 
р. вперве в історії людина має ;в 
руках засоби такої руїни. Це ж 
нашим поколінням винайдене 
слово "геноснд", "народовбив
ство", і воно передає одну жахли
ву можливість тієї революції. 
Тойнбі вірить, що до такого то
тального геиосиду не дійде. А 
другнм наслідком сучасної рево
люції коже бути тільки "повна 
сс;щіяльна фузія всіх племеи, на
ЦІЙ, цивілізацій і релігій". Якщо 
T~K станеться, то наступні поко
Л1~ня казатимуть, що ми були 

СВІдкаки кінця однієї епохи, епо
хи окремих цивілізацій, і почат
ку нової епохи, в якій усі людИ" 
творитимуть одиу родину. 

У'ніфікація всього людства це 
без сумніву революційна перспек
тива. Зрештою вже були її преце
денти, тільки що вонн були льо
кальні, не універсальні. В різних 
часах і в різних сторонах світу на
роди чужі одне одному, різні мо
вою, релігією й політичним мину
лим - зв'язувались в єдність ім
перій, що їх назнвали світовими. 
ОД'иаче всі ті імперії обіймали ті
льки частину людства. Але вонн 

в своіх межах робили те, що сьо
годні твориться в світовому зася
гові: техніка, установи, ідеі, ідеа
ли, які появлялись денебудь у та
кій імперії, негайно поширюва
лись на її цілість. Латинський по
ет Ювенал писав у яких пістора
ста років після встановлення Ав
r'yCTOM "римського миру" (пакс 
романа), що сирійська ріка Оронт 
готова влитися в італійську ріку 
Тибр. Сьогодні парафразуючи ті 
слова Ювенала, кожиа говорити, 
що а'нглійська Такіза вливається 
в американський Гадсон, Рейн у 
Потомек і "що ще дивніше, Вол-
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га в Міссісіпі". Так діється вже в 
ділянці технікн і в сфері культу
рн. "Це проІ'реС приспіmений тех
нікою Заходу, про~,. що =а
чає раптову у'нїфІкаЦlІ? . ш
нього світу". ТІЛЬКИ в ~ляНЦ1 по
літики до світової держави ще да
леко і сьогодні не можемо перед
бачи~и дату її постання. Тоді як 
уиіфікаційна хвиля прокочується 

по плянеті, держави ро~пачливо 

стараються затримати _!І ~pocy
вання, протиставляюч~ ІИ РІЗНОГО 
роду перепони: МИТНІ барьєри, 
реІ'ляментацію імпорту, обмежеи
ня іміІ'раціі і залізні завіси. ~ле 
спинити той рух до єдности СВІТУ 
не можливо, і людство стоїть пе
ред вище иазваною альтернати

вою: або узгіднена єд'Ність або са
мовільна смерть. 

Таке ,або-або" сучасної рево
люції. За~ерlПИТИ її тим Tpyднi.m.e, 
що світ сучасної людини в УСІХ 
напрямах безмежно збільшився. 
Світ грецького історика Евзебія з 
4-го століття обіймав Ізраель, 
Грецію і Рим. Сьогодні отвертий 
історичний світ усієї плянети і т? 
отворений не тільки в ПРОСТОРІ. 
Археологія поширила засяг істо
ріі до 5-ти, навіть 6-ти тисяч ро
ків, а преісторія говори;ьпро ~O 
тисяч, навіть про мільион РОКІВ 
розвитку людської раси. 

До того сучасна психологія до
дала ще новий глибинний вимір 
душі. За грецькими мислителями 
люди донедавна бачили тільки 
раціональну поверхню життя. Су
часна психологія розкрила без
донні глибини підсвідомого, ті 
глибини, з яких на поверхню ду
ха підводяться поетичні й релігій
ні інспірації. "Людська душа по
дібна до льодової гори; тількн ма
ла частина виринає по'над плесо 

свідомости. Психологія ВЗЯJIaA:Я 
відкрити нам дев' ять десятих, що 
занурені в духових глибинах". 

Все це ускладнює й утруднює 
велике завдання наших днів. Про-

.Листu до 

довж 5-ти чи 6-ти тисяч літ істо
рн людські культури и релігії 
розвивались кожна ~)КpeMO. ~a~ 
людство жило в ПОДlленому СВІТІ, 

в світі, де - як казав Паскаль -
, ,меридіян рі.шає про правду". Та
ке життя в окреміmиостях мало 
дС><:ить часу, щоб закорінитись, 
стати привичкою. Сучасна техніка 
зробила всіх людей сусідами, але 
їхній дух далі поділеll~j. З.:: -;:d 
ворожість, недовір'я і страх. Щоб 
перемогти тисячеліттями вироб
лені привички, треба довгого ча
су, а розвиток техніки і засобів 
руїни не дозволяє на повільність. 
Тож перед людством стоїть на
гальне завдання взаємного піз
нання і взаємного розуміння, то
леранції для всіх різ'ИИЦЬ, щоб о
цінити ті різниці, як основні ча
стини спільної спадщини, що її 
дістане будуче об'єднане людство. 

Це згущений зміст есею. Ар
НОЛД Тойнбі вважає відповідаль
ним завданням історика помогти 
людству усвідомити собі, що роз
виток іде або до узгідненої єд'Но
сти, або до кінця світу, і тим усві
домленням помогти завершити ве

лику революцію через створення 
нового і одного світу людської 
родини. 

Тойнбі виразно натякає на те, 
як він уявляє собі ту будучу єд
ність. Він називає її "узгіднеиою", 
отже не накинутою окупантом. 

Підвалинами нової, загально-люд
ської культури мають бути толе
ровані і шановЗ:ні різні культурні 
народні традиції. 

Такій єдності, 'назвім її - єдні
стю американського типу, проти

ставиться інша концепція єдно
сти московсько - комуністичного 
типу, не єдности в різноманітнос
ті, але єдности мертвої уніформ
ности закованого марксо-ленін
ською догмою духа і спутаного 
диктатурою життя. 

Краяв і сучасник Тойнбі, філо-
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соф Бервтравд PaCe.D, вже равіше 
виразио підкреслив коиечність 
вИбору між атомовою смертю або 
єдністю світу, і виразио бачив, що 
до тієї єдности можна дійти або 
через перемогу англо-американ

ської, або через перемогу москов
сько-совєтської концепції. В сво
єму есеї "Будучина JПOдства" (в 
збірці .. Unpopular Еззауз" 1950) 
він ВИСЛОВJПOє цілком реалістичие 
переконания, що єД'вість світу мо
жна осягнути або силою або по
грозою вжиття сили, і якщо ЗДА 
й Англія рішаться стати зав'яз
ком такої сили і зберуть довкола 
себе ікші демократичні держави, 
тоді перед погрозою сили :Москва 
уступить. Теоретично, каже Ра
сел, можливо ще дійти до світо
вого універсальиого авторитету 
шляхом угоди, але в иинішній си
туації така угода дала б тільки 
"позорище в роді Об'єднаних На
цій". 
Сам Расел отверто висловлю

ється за перемогою Америки над 
СССР. ооН не кажу, що капіта
лізм кращий за комунізм; але ко
ли б Америка була кому'вістичиа, 
а Росія капіталістична, я все таки 
був би по стороні Америки. При
чина, чому я по боці Америки, та, 
що в тій країні є більше пошани 
для речей, які вважаю ціиИИlolИ в 
цивілізованому житті. Н маю иа 
дукцї такі речі: свободу думки, 

Вже ВВЙIlI.па 
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свободу досліду, свободу дискусії 
і JПOдські почування" . А в іншому 
місці: "Тільки демократія і вільна 
публічиа опінія можуть не допу
стити до того, щоб ті, що в їхніх 
руках влада, створили рабську 
державу з люксусом для небага
тьох і вбогістю перепрацьованої 
великої більшости". Але щоб за
хідні демократії внконали велике 
завдання і створили об'єднаний 
вільний світ під одним авторите
том, на те треба "відважних дер
жавних мужів із живою уяваю". 
Так писав Расел 1950 року. В 

iKUIOMY есею про великих людей, 
що їх зустрічав він у світі, Расел 
ие згадує свого великого сучас

ника, Винстона Черчила, зреш
тою Расел і не був прихильником 
партії воєнного премієра, О.циаче 
в есеях 1950 року відчувається 
ще дух черчиліянської Англії. 
Незабаром образ радикально змі
ннться, Повна мілітарна перевага 
Заходу над СССР прн кінці 40-х 
років заміниться рівновагою сил. 
Упокорена Англія стратить горде 
сапомочуття носія великої місії і 
відповідальности за ДОJПO світу, і 
до голосу прийдуть речники IofИру 
за всяку ціну, Краще бути .. red" 
(червоним),:ніж .. dead" (мерт
вим); к,аща неволя, ніж смерть. 
І старець Расел нині стає речни
ком цього приниженого епізмен
ту, "Свобода або смерть" - це за-

Проф. Д-р 8poeJ1&В Пастернак 

АРХЕОлопа: YRPАІВИ 

Внд, Ділового К-ту під головуваивям проф, Зенона Зеленого, фір
моване НТШ, :МИстецьке оформления :МИрона Левицького. Книга має 
780 сторінок друку, 18 вклеєвих карт, 4 кольорові таблиці і численні 
іmoстрації. 

,,Бсі попередні числеииі ДРуковаві статті, розвідки та монографії 
проф. Н, Пастернака ... об'єдналися ... в єдивий, монолітний та стрункий 
твір. І ЦIDI твором проф. Пастернак робнть собі нерукотворвий пам' ят
вик В розбудові украінської науки". (Проф. Міллер). 



58 

головок кннжкн відомого грець
кого пнсьмеииика Казанцакіса. 
Мала Греція вірністю цьому гас
лу зберегла свою незалежність і ,. 

.ЛаC'I'D 110 

свободу в війні проти комуиісти'l
ного наступу. Славний філософ 
великої Англії душевно роззбро
ює свою батьківщнну ... 

"ІЩОГРАМА ПЕРЕХОДУ" 

Ідеологи комуністич'ЯОЇ партії в 
Москві оформнли нову, третю, 
програму партії, яка тепер рекля
мується і обго-ворюється. Перша 
програма, тоді ще большевицької 
соціял-демократії, складена 1903 
року. В ній є мова про днктатуру 
пролетаріяту і здійснення соція
лізму, але все це не заперечує, на
впакн, підкреслює демократичні 
-вольності, як загальне, рівне і та
ємне право голосу-вання, місцеве 
самоврядування, недоторканість 

особн й мешкання, необмежена 
свобода вірн, слова, пресн, зібрань 
і об'єднань, 

Друга пограма прийнята вже 
8-им KOHrpecoM партії 1919 року· 
і вона передає тодi.mні мрії Леніна 
й його кола. Державна влада по
винна крок за кроком зникати, 

удержавлена промисловість, вза

галі народне господарство, має пе
рейти в завідування професійних 
спілок. Обмеження свободи "ко
нечні тільки і виключно як пере
ходові засоби боротьби"; партія 
має змагати до повного скасуван

ня тих обмежень. Програма обіця
ла також "радикаль'ну зміну кар
ного судівництва,': на місце в'яз
ниць мали прийти виховні устано-
ви ... 
Цих кілька програмових точок 

варто пригадати для повного кон

трасту з практикою комуністичної 
партії. Зрештою Сталіиська пар
тійна верхівка відчувала пропасть 
між програмою і дійсністю. Вже 
нераз цитований нами знавець со
вєтських справ, В. Леонгард, ко
лишній комуніст, автор книжки 
"Револющя відпускає своіх дітей 
в відставку", в двох статтях, при
свячених новій програмі (,.ді 

Цайт" - Гамбурr) згадує про те, 
що ті попередні програми ("доку
менти майже державної зради") 
зразу не згадувались, а в 30-х ро

ках тихо вийнято їх із усіх біблі
отек і книгарень СССР. "Це був 
парадоксальний стан, що Совєтсь
Ким Союзом правила партія, якої 
програма фактично була заборо
нена.". 

Програму, що її саме розробили, 
характеризує названий публіцнст 
так: "Нова совєтська партійна 
програма це днвовнжний ідеоло
гіч'ННЙ конrльомерат. Від Маркса 
взяли її автори надію на безкли
сове суспільство, від ЛенІна
хай і в зміненій формі - цілі сві
тової революції, від Сталіна 
однобокість погляду на світ і воз
величування держави і партії, і 
нарешті від Хрущова повну супе
речностей доктрнну коекзнстенції, 
перецінювання власних снл і про
паrандивний, майже реклямовий 
стиль". 

В програмі вражає нерозуміння 
сучасного світу й його процесів. 
Захід це далі "гниючий і відмира
ючий капіталізм", а маркснзм-ле
нінізм переживає саме "справж
ній тріюмф" і "опановує тепер ми
слення поступового людст-ва". Ко
муністнчні партії в світі стають 

"рішальною, загаль'НО признаною, 
національною силою, що веде шн

рокі масн трудящих". Це в час -
завважує Леонгард коли 
"вплив комуністичних партій і 'ІИ
СЛО іх 'Іленів майже в усіх захід
ніх промнсловнх державах від 
кінця війнн постійно падає і нині 
в більшості краів Заходу ті партії 
творять ще тільки секти без впли
ву". Взагалі Захід, зокрема ЗДА, 
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називаються "зрілими Д!ІЯ соція
лістичної революції пролетарія
ту". 

Доба коекзистенції має бути до
бою твердої, ідеологічної бороть
би проти капіталізму, зокрема та
кож проти теорій .. народ'Вого ка
піталізму", "соція.Льної держави", 
соціял-демократії, яка є "найваж
вimою ідеологічною підпорою бу
ржуазії внутрі робітннчого ру
ху". Також є гострі випади проти 
югославськнх комуністів. 

Господарські ЦІJП програми 
вважає Леогард утопіЙннмн. Ци
фри, приціли (здогнати, перегна
ти і тд.) мають пропarандивне 
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значення. Взагалі ж це "програ
ма переходу", але не - як офі
ційно звучить - переходу до ос
тато'l'НОЇ мети 1980 р. здійсненого 
комуністичного суспільства, в я
ко:.у панує достаток, де кожне ра

до працює, і всі безплатно мають 
заспокоєні всі свої потреби. Про
грама заповідає радше перехід 
цілком іншого роду, а саме поча
ток переходу віц терористичного 
єднновладства Сталіна до модер
ніших форм панування партійно
го апарату, при чому провід Кре

мJIЯ бачить себе змушеним раху
ватися з умовамн і вимогами мо
дерного совєтського індустріяль
ного суспільства. 

ЕРОС І НОГО ФІЛЬМОВІ ТРАНСФОРМАЦП 
"На торжище цивізмів і наруг 

Виходь з ліхтарнею з старої каз
ки: В ній щезне тіло, появиться 
дух, Прозора стане явищ темна 
маса. І будь ти людям не суддя, а 
друг І дзеркало й обнова ... " Сло
ва Івана Франка, сказані до пое
та, можуть бути скеровані до ми
стецтва взагалі, і зокрема до най
могутнішого сьогоД'Ві своЇМ масо
вим впливом, фільмового мистец
тва. Воно різноманітне як життя 
і воно справді є дзеркалом сучас
ного "торжища цннізмів", в якому 
зникає дух і якого головви:м змі
стом стає кров і змнслова насоло
да. Вистачить пройтись кіновв:ми 
вулицями світових столиць, хо
ча б 42-0Ю вулицею Нью-Норку 
:між Таймс-Сквером і 8-0Ю Евнью, 
щоб побачити в освітлених рекля
мах ці на всі способи оброблювані 
теми, і треба бачити юрби людей, 
що пруться до входУ, щоб там у 
виразних образах пережити влас
ні інтиМ'ВЇ, неясні і незаспокоєні 
дУшевні порнвання. 

Тож не диво, що до тонкостей 
вироблена пропarандивва маши
на комунізму старається втисну
тись до кіНОПРОдУкції й опанува
ти той засіб впливу на маси, і не 
диво, що американській внутріш-

'ній розвідці і комісії для бороть
бн З протиамернканськими діян
нямн багато журби дає справа 
прочищення Голівуду від комуні
стнчних areHтiB і поплентачів. Ні
мецький публіцист, Ганс Церер, 
називає м. і. фільмове мистецтво 
"отвертим чорйим ходом", яким 
комунізм втискається в вільний 
світ, що береже тільки свого пе
реднього, політичного і мілітарно
го, входу. Совєтский міністр ку
льтури Фурцева особисто іде до 
Кан, у Франції, щоб запрошувати 
кінові зірки, як Джіна Льольобрі
джіта, Софія Льорен, Ліз Тейлор 
до Москви на фільмовий фести
валь ... 
Французька критика займаєть

ся останнім романом Фравсуаз 
CaraH: "Чарівні хмари". Він як і 
інші книжки цієї, сьогодні ледве 
26-літньої пиСЬМе'Вниці, побиває 
рекорди збуту. Перше видання 
150 тис. примірників уже розкуп
лене. Наклад книжок CaraH у са
мій Франції досягає двох з поло
виною мільйонів примірників. ці 
книжки перекладені на 23 мови. 
Три книжки вже сфільмоваві ... 
Критики прос~ засоромлені цими 

фактами і прийняли остаll'Вю кни-
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жку З великим холодом, иавіть 
гострою відправою. Одии критик 
просто заJIВЛВЄ: Спаи вк рома
вістка не має таланту. n po~aH це 
ніщо ... У .. Фir'аро Літтерер. ІІІОЖ
на прочитати: Франсуаз CaraH 
розуміє кохавви "ВК СЬосіб хар
чувавви: JПOдвва відчуває кохан
НВ так, ВК відчуває ГОЛОД, і люди
на заспокоює кохаинв а lа carte. 
Апетит кохаинв висловлюєтьсв 
заJПOбки термінами смаку і доти
ку. Невже ми в зовсім анімально
му світі 1" В "Ле Мовд": "Спан 
повернулась до своІх химер пере
щеної дитини, до свові розкоші 
вищевви, своєї слабости до гори
зонтального положев'ВJI і розмрі
вного неробства, до своєї неспро
МОжности JПOбити". Героїнв кни
жки, дружива молодого і бага
того американцв, зраджує ЙОГО з 
рибалкою в човні і пустотливо 
признається йому післв обіду, на 
десер... Підчас гостини вона ро
бить те саме в лазничці і знову от
верто ДО цього признаєтьсв. 

Та ж засоромлена французька 
критика завважує, чи може тіль

ки їй привиДЖуєтьси, що фільмо
вий відповідник тієї письменниці, 
Брir'iд Бардо, виходить також із 
моди. 

Европейський і американський 
фільми, шукаючи масового рив
ку, здавна при любовних темах 
виввлвли "виразну слабість до 
ліжка". Все ж і в цій темі мода 
мінилась або й одночасно ВИВВЛВ
ла кілька облич. Еріка Мюллер 
("Ді Цайт") дає короткий пере
ГJIИД панівних у фільмі жіночих 
типів, що видно відповідали під
свідомим бажаннвм своіх часів. 
часів. Отож 20-ri роки JПOбува
JIИСЬ у жіночому вампірі (Марле
на Дітріх, Бріriтта Гельм), вики
нутому з суспільства, вкий ни
щив мужчин. Але поруч блистіла 
і жінка чутливої душі і глибокої 
любови (rpeтa rарбо) , ДJIИ вкої 
мужчина ставав "вкорем і колюм
ною життв" і вка вимагала від 

,Листи llO 

нього більше, ніж він міг дати. 
Деситиліттв післв війни (45-55) 
любувалось у чутливій, звичайній 
жінці. Критик журналу Cahiers 
du Сіпета (Кінові зошити) повс
нвє цей нахнл до обивательщини 
інстинктовою тугою за поворотом 
до упорвдкованого життєвого сти

лю. Та це була тільки післввовн-

Вже ПОВDIIJI&CИ 
нова книжка 

С. ГОРДИНСЬКОГО: 

ПОЕТИ ЗАХОДУ 

Ця книжка приносить вибір 
60 перекладених поезій 24 
авторів - римських, італій
ськнх, французьких, англій
ських, німецьких, польських, 
мі.ж ними шедеври світової 
поезії таких поетів як Війон, 
Мікельанджельо, Гюrо, Бод
лер, Вергарн, Шекспір (со
нети), Байрон, Е. А. По, Віт
мен, reтe, Шіллер, Словаць-

кий і ін. 
Люксусове видаlllUl в твер
дій оправі, 136 сторінок теК
сту. - Ціва 8.00 Дол. З пе
реСИЛКОЮ, ПевеJIJПCIIЙ 

иакла.д, 

Замовляти через ваше ВИ
давництво. 

'ва передишка і дальші, ситі роки 
вивели на перший фронт уже "се
ксуальні бомби" і "повиогруді да
ми" (Льольобріджіда, Льореи, 
Манро, Бардо) і фільми, в вких 
тіло іноді перестає вже бути ін
струментом moбовної музики, але 
стає товаром, а сама moбов "CКJUl
нкою води", вку - за висловом 
відомої комуністичної дипломат
ки, Колонтай - рівноправна жін
ка випиває, почувши спрагу. 

Але JПOдська душа це багата 
різиомані'l'Riсть, у вій є все, і ви
сочини і привижеивв, а різиома
нітність життв це ВИП тієї душев-
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ної різноманітиости. Тож серед 
-торжища первісввмв інстинктами 
з'являється також і ота чарівна 
мистецька ліхтарня не вбива'в:Их 
і не ослаблювавих, але все ж суб
лімованих, одуховлюваних, ушля
хетвювавих говів. Тож і в філь
-ховому мистецтві, завжди і нині, 
прориваються спроби сублімувати 
анімальний світ. Зразком тієї но
вої ліхтарні з казки, дзеркалом і 
обновою одночасно, вважають іта
лійський фільм Мікельанджеля 
Антоніоні "Ніч" з Жанною Моро 
в головній ролі. Цю артистку на
зивають .. first lady нового світу з 
інтелектуальним секс-апілем". В 
"Ночі" вона саме втілює тип і'нте
ліrентної, рівноправної, але на
·скрізь "жіночої" жінки. І концеп
ція кохання міняється: .. Головне 
- це мати силу і відвагу стократ 
'більше давати, ніж отримувати. Я 
ніколи не розуміла того, як мож
на по краиарськи любити ... " Ко
хаиня а lа carte уступає місце Ге
'тівському "вічно жіночому", що 
підводить людину вище. 
Можна сумніватись, чи така по

.ява, як про це пишуть очаровані 
нею критики, означає якийсь бі
льший зворот у фільмовому ми
стецтві. Те мистецтво найбільш 
омасовлене і в ньому - хоча б із 
ог ляду на величезні кошти - за
вжди матиме дуже рі.mальвиЙ го
лос - масовий ринок. А цей зав
'жди шукатиме ва екрані крови і 
анімальної розкоші, або бодай ті
·єї .,слабости до горизонтального 
положення" в еротичних ситуаці
ях, якими добиваються успіхів і 
'CaraH і найпопулярніші фільмові 
зірки. Але вові фільми, в яких 
живі люди з усіми своЇМИ неза
'глушувавими почувавиями, своЇМ 
,сексуалізмом, зустрічаються та
кож у душевних глибинах, ті фі
льми дзеркало більш витонченоro 
-світу з інтелектуальвим секс-апі
.лем, означають, що поруч масової 
люциив з II похотями і смаком, 
:.живе і приходить до голосу і ін-
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ша людина, в якої середовищі 
твориться культура життя, його 
справжні цінності, і те мистецтво, 
що має вищі посягання ніж бути 
тільки дзеркалом сучасного світо
вого хаосу, але шукає і виходу з 
нього, обнови і поглиблення лю
дини. 

......................................... 
є небезпечн~ й легкодyпrно 

встановляти які небудь непорушні 
пnавди і виключати їх із диску
сії ... Це смертельна небезпека для 
мислення, коли згори визнача

ються границі, що тільки в'нутрі 
Їх допускальна дискусія, себто ко
ли слова "марксизм" і "марксів
ський" робляться знаряддям ви
мушування, а засоби наукової по
леміки зам\няються адміністра
тивним натиском ... " 

Із промови ВаршавсмtOго про
фесора Лвmка Коляковськоl"O, 
в Сх'дньому Берліні, підчас 
відлиги 1956 р. 

Людина - иаса - юрба 

дорога від людини до мобу-юр
би веде через масу. 
Маса це компактна форма, в я

кій усе людське можна ва коман
ду розбудити або вбити. 

є приязна маса і ворожа маса. 
Для переходу від однієї до другої 
вистачає один єднний фальшивий 
рух, одне єдине фальшиво наго
лошене слово. 

Режисура для маси: - зручна 

техніка освітлення задля якогось 

затемнення. 

Аніта (,'ді Вельт") 

Читачу! чи Ви вже 3&ПЛ&ТИJIИ 

3& журнал! Прохавмо. не чекайте 

нових: приraдок! Прнсилайте .... 
лежиість негайно. 
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ПРИСЛАНЕ ДО РЕДАКЦП 

Юрій Тис: .На світанку. Біогра
фічна повість з життя Марка Вов-
чка. ~ .. 
Літературна і мовиа редакція: 

Степаи Риндик та Іван Воднарук. 
Мистецьке оформления Оксани 
Мошннської. В-во Миколи Деии
сюка, Чікarо, 1961. Люксусове ви
дання. Сторінок 404. 

Свирид Ломачка: Любов ДО б.В
ЖJIЬOго. Фейлетони. 

Обкладинка та ілюстрації М. 
Левнцького. В-во "Молода Укра
іва", Нью-йорк - Торонто, 1961. 
Ст. 122. 

Тетяна Шевч,vк: ПробуджеИНJl 
дУХа. Збірка есеїв. 

Обкладинка: Ралф Бишоп. На
клад авторкн. Друк: Вінніпеr, 
1961. Ст. 124. 

ПНJlИп Исновський :П~д рідним 
і під чужа" небом. Спогади піо
нера. 

Обкладинка Борнса Крюкова. 
В-ВО ЮJIЇJlиа СереДJllса. Буенос 
Айрес, 1961. Ст. 332. 

.Лucтa до 

Борис Берест: Олександер Дов
женко. Критична мо:вографія. 
В-во "Мета", Нью-Порк, 1961. 

Ст. 128. 
Інж. К. ТеJlИЧКО. Наші завдан-, 

ИJI. Вид. Централі Союзу Україн
ців Самостійників, ЕДМОНТОН,1961. 
Ст. 28. 
Праці проф. ДМІІТРА солова 
ЛЮДність Украіни за сорок ро_. 

ків ВJIaДи ЦК КПСС в світлі пе
реписів. (Відбитка з чч. 24-27 жу_· 
рналу "Вільиа Україна", Дітройт, 
1961, ст. 80. 
По.павська rpавіметрична 06-. 

серваторія в системі імперіялісти
чного русифікаційного наступу 
ЦК КПСС :Ва українську иауку. 
(Відбитка з тижневика "Україн
ські Вісті", Новий Ульм, 1960, ст. 
16). 

Російський боJlЬmевнцький ко-, 
.IJоиїялізм у неросійських респуб
ліках СССР (відбитка з журналу 
"Нові Дні", чч. 130-131, 1960). 
Ст. 29. 

Russian Bolshevist Colonialis.m 
іп the non-Russian Republics оЕ 
the USSR. (Відбитка з журналу 
Problems оЕ the Peoples оЕ the 
USSR). Мюнхен 1961, ст. 21. 

ДУМКИ І ДОТЕІІИ 
Західній світ був прикро враже

вий евтузіястичвим прийияттях 
Совєтського астронавта, Юрія ra
rapi.Ba, в Англії. В цьому прий
ияТті европейська преса добачува
ла трохи англійського спортового 
духа, ЯКий захОплюється незви
чайними осягаии, але передовсім 
добачувала прорив духа епізмен
ТУ, що щораз виразніІПИЙ в Ан
глії. 

Кореспонденти прохаJIИ преміє
ра Англії, щоб він дав якесь по
яснения. Мек Мілен спокійно від
повів: 

"Було б ще двічі Іірше, КОJIИ б 
вови буJIИ прислали астронавта
собаку ... " 

Англійці не тільки що пригото-
ВИJIИ свої колонії до незалежно
сти, вови ще й своєчасно побуду
вали готещ, щоб підчас святку
вань иезалежвости гості маJIИ де' 
прИ'Міститись. Габlб Бурl'iба, 

тyEdський президент 

Трудність співіснування в тому,. 
що речники співіснувавия нераді 
співіснувати. 

Sir Charles Wheeler 

Знания це сила. Але, на жаль, 
:вевіжество ще далеко не означає' 
повного безснлля. 

Niels Bohr 
данський фізик, наг. Нобля~ 



Приятелів" 

ЧОМУ? 

• в "Листах", що якийсь час, 
у статтях (напр. П. Гірняка) і в 
дрібніших иотатках (із відділом 
"Чому?" включно), бувають кри
тичиі завваження з приводу рек
лямування, і то з фотографіями, 

різннх дрібних осягів, як закін
чення середньої школи чи кале
.джа, приєД'наиня якогось числа 

нових членів для котрогось із асе
кураційних союзів і т. п. Я при
знаю назагал слушність тим зав
важенням. Такі реклями прини
жують нас усіх. Молодий украї
нець дістає диплом, чн стає стар
,шиною армії, а часописи, не то 
що просто інформують про це (що 
й потрібне), але роздувають но
винку до якогось особливого на
ціональ'нJго успіху, Хіба аж такі 
ми бідні, щоб від такої звичайної 
речі попадати в захоплеиия? 

Одначе справедливі критичні 
завваги, що появлялися в "Ли
,стах", конечно треба доповнити 
позитивними порадами. 

Передовсім оті реклями і порт
рети союзових урядовців: - вони 
зовсім на місці в окремій сторінці, 
присвяченій справам того чи іи
шого союзу, але ніяк на першій 
сторінці, Можемо ствердити, що 
поволі така практика рекляму
ва'ння справ видавця-союзу на ок

ремих сторінках (а до того союзи 
мають повне право) - прийма

'ється. Маймо надію, що вона ста
не правилом. 

далі треба рахуватися з тим, 
що самі абсольвенти різних шкіл 
або Їх батьки горді дітьми - хо
чуть такої реклями і посилають 
,фота з похвальними reкстами до 
редакцій для поміщення хоча б і 
за заплату. Що ж тоді мала б ро
'бити редакція? Відкидати? Ду
маю, що ні. Немає причиии. Але 
'тут знову практична порада: га

зети повинні кістити такі речі в 
відділах платних оголошень, опо-
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вісток, реклям, за зміст яких ре
дакції не відповідають. Тоді бу
ло б усе в порядку. Смішність і 
претенсійність деяких цього роду 
реклям спадали б на совість тих, 
щО їх присилають, оплачують, а 
не на совість редакцій. 

Залишаю на боці те, що такі 
реклями по суті невеликих і чи
сто - сказати б - "родинних" 
осягів не справедливі супроти со
reHb тих, що добиваються таких 
самих. а може й кращих успіхів, 
але не мають чи то зв'язків, чи 
тієї завзятости пропихатись на га
зетні ,шпальти ... 
Та все те не таке важне. Мені, 

і сподіюсь багатьом громадянам, 

залежить на чому і'ншому. ми хо
тіли б замість таких припадкових 
повідомлень, дістати добрі і до
кладні інформації про справи, які 
можуть і повинні цікавити су
спільство. Ми бу ли б вдячні, ко
ли б наші газети подавали до ві
дома, скільки молодих українців 
і українок студіює в американсь
ких й інших високих школах, які 
галузі знання найбільше цікав
лять ту нашу високошкільну мо
лодь? Скількн студентів-студе'н
ток, і саме хто, покінчили студії. 

Це бу ла б одночасно й добра на
года відзначити більші студійні 
успіхи. по можливості ПОВІІІІМІІ 
списками тих, що осягнули Mari
стерські й докторські ступні. Це ж 
наша провідна верства, що доро

стає й підготовляється до відпові
дальних функцій в суспільстві! 
Тож орієнтація про неї, це важна 
справа. 

Хто ж мав би це зробити? Ре
дакціям це не під силу. Може й 
правда, але знову рада 'насува
ється сама собою. Є ж студентські 
організації, конrpeси, є удосталь 
студентських періодиків, пресових 
сторінок і для нях це справді по
важне завдання. Сисreматична і 
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по можливості повна статистика 
студіюючої української інтеліrен
ціі, статті з інформаціями про сту
дійні можливості американських і 
европейських університе~ для 
нашої молоді, дискусія духових 
напрямків, репрезентованих окре

мими університетами - це теми, 
що зробили б ті студентські ви
дання цінннми і цікавими, і не да
вали б утвердитись порівнявню, 
що його часто чуємо: "нудний як 
студентська сторінка",.. Суспіль
ство свідоме і гордиться тим, що 
наші студенти викорнстовують 
шир.ше відкриті для них двері уні
верситетів і висуваються на пер
ші місця. Чому цього не показу
вати суспільству в повних і до
КJJa.дRих інформаціях? Чому? 

Відповідь: Згідно з Вашим ба
жанням містимо Ваші думки в 
розділі "Чому?", хоча це бу ла б 
добра тема для окремої, більшої 
статті. Ви даєте кілька гарних по
рад редакціям. Дозвольте, що й 
мн подамо одну Вам. Вишліть Ва
ші завваги до редакцій студент
ських вндань, або постарайтесь 
надрукувати іх в якійсь популяр
ніmiй газеті. А то Ваш апель мо
же не дійти до адресатів. Во, на 
жаль, поскільки орієнтуємось, 

"Лисm до Приятелів" між сту
дентами особливою почитністю 'Не 
втішаються ... 

• Цікаво знати, чому прізви
ще французького письменника 

Camus~a "Листи" кажуть ВJDlОВ
ляти "Камюс", а не "Ками"? ч:в 
тут такий випадок, як це було з 
прізвищем К'єркеrор, яке подава
лось по українськи "Кіркirард". 
3 цим "Камюс" -ом вийшло в ке
не непорозумівия. Якось пвтаюсь 
своіх приятелів-американців, хто 
з Вас читав "Каиюс" -а? - "Ка
мюса?" Ніхто! - Як же то, не чи
тали "сумління нашого часу?" ? 
Нобелівського лавреата ? - ,,А!" 
- говорять - "Каки, о, чому ж 
би ні, чиmли"! 

,Лuсти ДО ПРURтелів,r 

Відповідь: Клопіт нам із пись
мовою передачею чужих 'Назв і 3 

ЇХ вимовою. Очевидно, є на це ра
да: за кожним разом заглядати 

до якоїсь великої енциклопедії, де
зазначена й вимова. Коли ж цьо
го автор статті, чи потік редактор 
не зробить, іноді просто току, що

друкарня тисне, а до Публічної 
Бібліотеки далеко, тоді виходять
"Кіркеrарди"... Прохаємо виба
чення, зрештою самі бачите, що в' 
ocтaHвjx числах ця помилка ви
правлена. 

Щодо Камюса - можиа диску-· 
тyвam. В "Нормах украіиськоі лі
тературної мови" Олекси Синяв
ського (цитуватимемо за вид. 

.. Укр. В-ва" Львів, 1941) на ст. 
181. у & 132 з заголовком "Ю чи
І", знаходимо таке: "Французьке 
u та німецьке іі передається укра
їнським ю: пюпітр, бюро, бюрrер, 
Вюртекберr і т. д." Звідси в нашій 
пресі взялось оте "ю", яке дивує' 
Вас і Ваших американських прия
телів, а до якого Ви вже правдо-
подібно привикли в .. Мюихен". 
Нам часто буває трудно схопити 
значення слова, коли його вимов
ляє американець, а так само аме

риканцеві буває дивовижиою на-
ша вимова. Це зрозуміле. Але чо-· 
ку америка'Нська вимова фран
цузького слова мала б нам прави
ти за канон, це менше зрозуміле. 
Ми ж далі говоримо Франція, а 
не Френс ... 
Зрештою, ми милвиос:ь У .транс-· 

крипції. А як виглядає IHO~ тран

скрипція слов'янських ПРІЗВИЩ в' 
американській пресі? А вови Ж' 
мають цілі редакційні штаби, ка
ють потрібні посібники під рука
ми ... Дорогий Приятелю, помиля·· 
тись, це загально людська річ. Ро
зуміти - це вже чеснота. Оце' 
прохаємо застосувати її до 'Наших
правописно-транскрипційвих по
милок, які є - вірте - тільки не
вілыllmи прогріхами, отже такн

ми, що їх прощають ... 



Нова КНIІЖка В-ва "КЛЮЧІ" - Серії: "жит.rя і МНСШ" 

Вже друкується і незабаром вийде збірка есеїв 

Д-ра ТОl\Ш ЛАІІИ'lAКА 

J 
на тему 

УКР AlНСЬКИn НАЦІОНAJПЗl\I: - його критшtа і оборона 

Ціна в передплаті (продовжено до 15 жовтня 1961 р.) -
2.00 дол. Після виходу ціна виноситиме 3.00 дол. 

Сподіємось, що наші Читачі, які мають попередні випуски се
рії "ЖИТТЯ і МИСЛІ", схочуть мати і цю нову кннжку. 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 "Збірного Меценатства" за МІПІУЛJІЙ 1960 рік отрима
ЮТЬ цю КНИЖКУ ЯК премію. 

Михайло Сергійович гру ш Еве ь к и и 

Велетенські наукові (джерельні) праці: 

1) 10-томова (у 11 книжках фор
мату 6 х 9 інчів) Історія Укра1ни
Руси. Загалом понад 7.500 сторі
нок. Гарно оформлене в твердій 
оправі видавня. Наклад ва вичер
панні. Ціна 82.50 дол. 

2) 5-томова (в 4 книжках того ж 
формату) Історія Української Лі
тератури. ОхопJПOЄ той же період, 
що й Історія Украіни-Руси. Гарна 

У310ВИ передплаm 
на рік .............. ... ..... 5.00 доп. 
ва піврі'І'Ш ...... ........ 2.75 дon. 
окреме число .... ... ..... 0.50 дon. 
Адреса "Листів до Приятелів" 
- Lеttеrз to Friend.s. 

Р. О. Бох 428 Newark 1, N. J., USA 

тверда оправа. - Ціна 36.00 дол. 
Кожне з цих видань, як і обидва 
разом, можна набути на догідну 
сплату ратами. - Якщо Ви ще не 
маєте цих видань, таких потріб
них в кожній українській родині, 

зверніться на адресу: 

Knyho-Spilka рuыihiпяя Со. 
З3 St. Marks РІ. New York З.NУ. 

Адреси ДЛЯ Австралії: 
Dr. У. Bilynskyj, 43 Mathoura Rd. 

Toorak SE. 2 Victoria, Australia. 
Mr. L Нrynewych, Lot 85 Springfield 

Ave, Бlасktown N. S. W. Australia. 
Мr. Т. Разісzynskyj. 60 Hughes ~t.. 

МіІе End. South Australia. 

IШШі:Ш!;;ШШШ;ШШШШ!Ш!!!;;;!;;!;;;;!!;;;;;;;;;;;;;;Ш;;;;Ш;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ШШШШ;;;;;;Ш;;;;!ШШ;!ШШШ;;;;;;;;;;ШS 

8-80 ,,&ЛІОЧІ" 

З а ред а к Ц і ю: мо Ш.і·Іе](КеВIА 

За В-ВО: д. Кузик. Л. ЛОКИІП. О. О."ІесвипьКИЙ. Ом .. Тарвавсьюnt 



Ціна 1.00 дол. (Подвійне число) 

@ 
~ 

LETTERS то FRlENDS 
Р. о. Вох 428 

Newark І, N. J. 
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