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ІСТОРІЯ. ПРИРОДА І ЖИВА ДУША 

Кількадесять механічних сателітів довкола Землі: вони кру
жляючи досліджують далекі простори і знімають світлини по
верхні нашої плянетн; смертоносні ракети попадають у призна
чену ціль на сім тисяч миль; людина в ракетних камерах літає 
довкола Землі, підводні човни з атомовими бомбаби, вистрелю
ваними з-під води; атомові розряди, що затроюють атмосферу ... 
все це музика наших днів, прелюдія апокаліпси. Що віщує во
на тобі, людино. могутній творче тих інструментів і не зовсім 
уже самовільний композиторе симфонії будучини? Говоримо то 
про рай на землі, що його брами мали б відчинитись тими ново
розгорнутими силами, то говоримо про загин життя. Межові си
туації ... ці модні слова для окресленИJI долі окремої людини доб
ре надаються до визначення й долі сучасного людства взагалі. 
А ти, українська людино, зовсім безсила в обличчі апокаліп

тичних їздців, що готовляться до розгуканого лету над Землею, 
стоїш на боці, занята тими самими щоденними речами, що й пе
ред роками, занурена в ті самі спомини і задивлена в ті самі при
види. 

Багато з нас ще пам'ятає осінні вечори України. Це пора па
дучого листя і пора падучих зір. Дороги й сади встелюютьCJI зо
лотом лип і багором черешень, а зорі віщують, що буде. Коли 
спадає зоря, а ми вчасно задумаємо щось, поки вона погасне, 

це сповниться напевно. Оце може нині тихим вечором листочок 
української черешні спадає на голову когось із наших близьких, 
а вітер бере його на легкі крила і пробує передати його нам як 
поцілунок рідних. Може й тепер наші рідні, бачучи, як зоря 
спадаючи прорізує небосхил із східнього краю до західнього, 
посилають нею добрі бажання для нас: - хай усе замкнуте віль
но розімкнеться, і щоб повернулись і зустрілиCJI дорогі, дорогі ... 

Листя не долітає до нас і зорі гаснуть. Лиш кілька з них про
билось з України. Хтось оце привіз цеглину з руїн Печерської 
Лаври. Знову хтось привіз грудку землі з могили Лесі Українки. 
з могили Тараса Шевченка... Фраr'мент історії і фраr'мент рідної 
землі, двох цінностей, що відорвати нас від них стало головним 
задумом ворога. Для нього історія українського народу вже 
закінчена і припечатана. Тепер починається історія новостворе
':<1:'0 в комуністичній реторті СОвєтського народу. І земля, дру-



2 .Листи ДО 

жина українського господаря і батьківщина українського духа, 
має бути безобличною власністю всіх і нічиєю. 

Фраlмент історії і грудка землі, посли України до нас. По
божно вмуровуємо ЇХ У стіitй Пам'ятника-Святині, у монументи 
творців-?формителів н~шого духа. А проповідники передають 
наРОДОВІ мову тих ПОСЛІВ. 

Цеглина мовить: - Я одна з тих, що ними, що на них буду
вав гетьман Іван Мазепа свої пишні барокові будівлі, вияв духа 
і гордість України. Приглядаючись, як щораз вище зводяться 
вгору мури його задумів, він взяв мене в руку і тримаючи заду
мався. Може снилась йому його буйна молодість, може згаду
вав пізніші щасливі роки, коли - як описує поет - він геть
манську одяг керею, осліплюючи світ, коли у кожному домі 
вкланялися йому, а сурем гомін за ним ішов услід ... Доторк ру
ки гетьмана на мені, і я чекаю нової ласки ... 
А грудка мовить: - Я частина землі кінськими копитами 

топтаної, ребрами козацькими скородженої, кров'ю засіваної, 
кріпацьким потом поливаної ; землі, що сорок років тому зве
лась, щоб скинути кайдани, але покорена, страждаючи в неволі, 
чекаю визволення ... 

Тисячі народу вислухують тієї мови, а гомін і шум мас заглу
шує найінтимніші слова дорогих пам'яток. Вони говорять-за
клинають: - Ми тільки посли України, її символи, а не сама 
Україна. Україна це не історія-музей, і Україна це не земля
природа. Україна це передовсім ЖlfВі українські душі. В них 
ВJ\lуровуйте нас: історію і природу, щрб ми не залишались тіль
ки мертвими еІ<спонатами, але щоб були почином життя і про
довженням. Це ж ви, українські люди, живі українські душі, -
це ви та вільна Україна, що до неї ми пробились. І як вірний не 
знайде свого Бога, поки шукатиме його тільки в історичних 
книгах святого писання, або шукатиме тільки в далеких небес
них висотах, а не відчує в глибинах власної душі, так не знайде 
України той, хто шукатиме її тілыш в історії, пам'ятках. у спо
минах і учених арlументах, або тільки над Дніпром чи Дні
стром. а не відчуватиме її голосу у своєму серці ... В серця Ваші 
Юfуровуйте нас, щоб ми стали підвалинами нових гордих свя
тинь і палат вільного духа. 

Втомлена проповідями душа відповідає: - Чи є якийсь 
глузд починати великі будівлі, коли тінь апокаліптичних їздців 
уже падає на наші дні? 

Але, спитаймо себе, чи є тоді більший глузд у наших буден
них зусиллях і журбах ? Саме велике Невідоме кличе до того, 
щоб поруч молитви за хліб насущний не забувати про царство 
небесне духа й його земні святині культури. 
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8 жовтня 1961 року помер у Нью-йорку 

МИКОЛА ОЛЕКСІПОВИЧ ФОМЕНКО 

один із найвизначніших сучасних українських композиторів, 
член Дирекції Українського Музичного Інституту. 

Похоронений на Українському Кладовищі в Баунд-Брук 
13 жовтня 1961. 

Світ української культури став бідніший. Немає вже Миколи 
Фоменка. 

його Дружині, Вшан. Пані Ізабелі Орловській висловлюємо 
щире співчуття. 

ПРОЩАЛЬНА ПРОМОВА 

виголошена директором Українського Музичного Інституту, 
д-ром Зиновієм Лиськом, після панахиди по сл. п. Миколі 

Фоменкові. 

Мені припав надзвичайно важкий і болючий обов'язок по
прощати у вічну дорогу від імені музичного світу, а зокрема від 
Українського Музичного Інституту, видатного композитора, пе
дагога і піяніста Миколу Фоменка. 

Прізвище Миколи Фоменка було досить відоме і тішилося 
симпатією навіть ширших кіл громадянства, а для вужчих кру
гів мистецького світу він був його невід'ємною частиною, близь
ким співробітииком У різних ділянках, надійним товаришем пра
ці на ниві української культури. Серед музиків - колег був люб
лений і шанований не тільки за свою згідливу, товариську, ми
лу вдачу, але головно за своє високе професійне уміння і за не
flТОМНУ працездатність. 

Так, - як композитор Фоменко працював безупинно. його 
ТВОРЧИХ імпульсів не вбили ніякі злидні, які йому довелося пе
r*'живати: ні перша світова війна, коли він, як салдат російської 
It рмїї двічі був ранений на кавказькому фронті, ні тверді умови 
("OIIf:TCbKOrO режиму, ні воєнні переживання 40-их років, ні злид
ІІі ('міr'рації та скитальщини. 

А тут в Америці, у спокійніших обставинах, він розвинув ін
Т"ІІСИПНУ творчу діяльність, збагачуючи свій музичний дорібок 
p'I:I·y-раз новими композиціями, обдаровуючи різні українські 
"IIІ'lшізації, академії і святкування новими вартісними творами 
11 CJ І 1011І І ми, інструментальними, симфонічними і сольоспівами. Я 
11.' ;ІІІІНО, ЧИ В останніх роках була яканебудь поважніша кон-
11',(lтова імпреза, що обійшлася б без прізвища Фоменка, як ком-
11",IIІТОJЖ, ЧИ як виконавця. 

ХItl'I(іll'янин Микола Фоменко народився 1894 року, профе
, nllY му:щчну освіту здобув у харківській Консерваторії по ком
"'lІщії і фортепіяно. Належав до харківської групи композит 0-
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рів, що вийшовши з однієї школи, мали свій специфічний стиль 
і напрям. Як самостійний уже мистець почав працю в кінці 
1920-их років і це була перша доба його творчости, молодеча, 
що визначалася, як у спиа.вжнього мистця, відважними шукан
нями. Він стояв тоді під Ііереможним впливом панівного в той 
час стилю вишукан~Х""гармонічних суголосів і ляпідарної, сли
ве експресіоністичної мови і йшов У цьому напрямі аж до 1930-их 
років. 

Потім, згідно з розвитковими тенденціями світового музично
го мистецтва, Фоменко також внутрішньо еволюціонував і стиль 
та засоби своєї творчости повернув "на право", тобто упростив 
синтаксу своєї музичної мови і значно злагіднив її гармонічну 
сторінку. 

Ця друга, дозріла доба Фоменкової творчости, в якій він вже 
знайшов свою мистецьку індивідуальність і яка тривала вже до 
кінця його життя, визначається надзвичайною чіткістю музич
них думок, ясним пляном гармонічного розвитку і впертою по
слідовністю у проведенні задуму. 

Але все таки, яким стилем ФомеНl{Q не компонував би, в його 
композиціях завжди відчувається щирість, тобто мистецька 
правда. Як у житті він був людиною лагідної, милої вдачі, так 
і в своїх композиціях є завжди переконаним ліриком. Навіть йо
го героїчні теми наскрізь просякнуті ліризмом, бо це той панів
ний елемент, що стихійно проривається в його творчості в кож
ній ситуації. Найкраще почуває себе Фоменко в жанрах інстру
ментальних, особливо симфонічних. 

У спадщині залишив нам три "Сюїти" для симфонічної орке
стри, симфонічну поему ,,1905 рік", фортепіяновий Концерт, не
закінчену оперу "Ганна", багато сольоспівів і обрібок народних 
пісень. Як педагог він особливу увагу присвячував дитячому ре
пертуарові, залишив чимало творів шкільно-педагогічного ха
рактеру і навіть цілу дитячу опер ку "Іван Телесик". Все це тво
ри високої якости. 

Яка шкода, що Фоменка нема уже в живих! Яка шкода, що 
нема вже цієї шляхетної, милої людини, яка не мала для нікого 
терпкого слова і яка не мала ворогів. Але ще більша шкода, що 
нема вже композитора Фоменка! Скільки перлин він міг би ще 
був створити при його таланті і працьовитості! 

Але і так, Фоменко ще за життя увійшов в історію украін
ської музики, а майбутні дослідники визначать тільки доклад
ніше місце, яке він займе в гієрархіі музичних творців і діячів: 

Ім'я всякого мистця це не тільки його приватне ім'я, а це 
назва своєрідного стилю, певного творчого феномену, - це сим
вол неповторного мистецького ідеалу. Отаким символом є і бу
де в історії музики назва "Фоменко". І вона буде невміруща! 

Вже сьогодні, при тлінних останках нашого друга Миколи, 
ми маємо право висловлюватись: Фоменко є українським націо
нальним музикою, Фоменко є симфоніетом, Фоменко є ліриком, 
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На свіжу MOrlli"Iy aкaдe~IЇKa Олександра Білецького 

(2 Лllстопада 1884: - серпень 1961) 
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Київські газети за 4 серпня 1961 помістили на останніх сто
рінках скупий некролог "Олександер Іванович Білецький", не 
подавши навіть дати, місця і безпосередніх причин смерти ака
деміка. Крім того, в день похорону була ще вміщена в "Літера
турній газеті" коротесенька нотатка Арсена Іщука під заголов
ком "Людяна людина". ЖЇ зміст контрастує з тим місцем, на яке 
примістила цю нотатку редакція - в останньому куточку остан
ньої сторінки внизу, коло адреси друкарні. 

В нотатці написано: 
"Це ім'я відоме мільйонам сучасників. 3 цим ім'ям зв'язано 

дуже багато питань нашого радянського літературознавства. 
П' ятдесят поколінь випускників цілого ряду наших вітчизняних 
університетів пам'ятають Олександра Івановича Білецького, як 
найкращого свого учителя. Кілька сот докторів і кандидатів фі
лологічних наук написали під його керівництвом свої дисер
тації. 

Академік АН СРСР, академік АН УРСР, автор багатьох со
тень наукових досліджень в галузі украінської, російської і за
рубежних літератур, Олександер Іванович владно увійшов в ду
ші і серця, став володарем дум радянських читачів, учителів, 
студентів, аспірантів, письменників і наукових працівників в га
лузі літературознавства. 

Ах, яка це була людина! 
Всі, хто зустрічався з ним у житті, всі, кому щастило з ним 

мати живу розмову, сьогодні, в день його похорону, схиляють 
R глибокій скорботі голови над недоречною труною, але з гор
дим почуттям промовляють: "Не забудеться ця людина й на
ступним поколінням читачів і шанувальників літератури". 

Щиро сказано. А все ж мучать питання: чому академік Бі
ЛСЦЬІ{ИЙ, не зважаючи на його циклопічну працю, не закінчив 

Фо~teнко не вмер, Фоменко є! І своїми творами він завжди буде 
жити в серцях свого народу! 

А ми, українські музики, прощаючи востаннє нашого друга, 
IІІIЯВЛЯЄМО одночасно глибоке співчуття його дружині, постій
lІіА співучасниці мистецьких досягнень покійного композитора 
і нис.,овлюємо безмежний жаль, що передчасно відійшов від нас 
IІlрний товариш, що передчасно відійшов невтомний співпраців-
111І1< на музичній ниві, якого втрату навряд чи можна буде КИ
~ЮСJ, заступити і запевняємо, що віддано дбатимемо про те, щоб 
"ого твори вічно оживали, щоб вічно зворушували серця стар
ІІІІІХ і молодших поколінь, щоб Фоменко ні тут на еміrpаціі, ні, 
І·ОЛОВНО. в Украіні - ніколи не вмер! 
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ні одного свого монументального наукового починання і проєк
ту? Чому в результаті його самовідданої педагогічної праці не 
остався після нього ні один повноцінний спадкоємесь ні в літе
ратурознавстві, ні на про~орських катедрах літератури, ні в 
критиці? І в чому полягає все таки непроминальний вклад ака
деміка Білецького в нашу культуру? 

Мені довелось належати до тих учнів Білецького, що їх він 
"випустив" з Харківського університету 1930 року, а також з 
аспірантури Інституту Літератури ім. Шевченка при У АН 
(1932), та захистити під його керівництвом дисертацію на тему 
"Український епос" (єдиний примірник її загубився під час мо
го арешту і заслання). Це зобов'язує мене висловити кілька ду
мок спогадів про покійного вчителя. 

Олександер Білецький був другим після Миколи Зерова лі
тературознавцем европейської мірки, що працював для виходу 
нашої літератури із застінку російської провінції в літературу 
світову. Як Київський університет і неоклясики для Зерова, так 
Харківський університет і письменники з Вапліте для Білець
кого - були середовищем і базою праці. Обидва поєднували не
вичерпність ерудиції з блискучою формою викладу. Обидва при
кладали до творів українських письменників строгі і вимогливі 
мірки літератури світової, зразки і досвід якої вони несли в ук
раїнську літературу. Вони наче являли собою академічно-нау
кову базу і запоруку літературного відродження 20-х років. Бі
лецький - один із перших літературознавчих авторитетів, що 
відзначив вихід Тичини на вершини світової поезії. З другого 
боку, підбадьорюючи тодішніх молодих прозаїків, Білецький 
відзначав відсталість української прози. 1926 року Білецький 
алярмував, що українські письменники не усвідомлюють рішу
чої різниці між поезією і прозою, і це "перешкоджає авторам 
утворити справжню прозу - особливий тип мистецького мис
лення, в нашій літературі ще не віддиференційований як слід від 
поезії віршованої". 

Зі смертю академіка Білецького (Зеров був знищений рані
ше) Україна тепер не має літературознавця міжнародної мірки. 
Помер останній з могікан літературознавства Розстріляного Від
родження. Хоч Білецький жив довше Зерова, він теж не зали
шив повноцінної зміни, дарма, що з-під його руки вийшло ,,50 
поколінь випускників" і "кількасот докторів і кандидатів фі
лологічних наук". Не вина академіка, що вража рука скосила 
засіваний ним лан в стані "молочної зрілости" . Старші його 
учні усунені з літератури фізично, молодші ж навіть не могли 
і не можуть тієї справжньої науки як слід покуштувати. Фак
тично сьогодні нема літературознавства в Україні. Смерть ака
деміка Білецького болюче нагадала нам, як страшно і як на
довго підтято ріст української культури. 

Пригадую кабінет історії і літератури - невелика заля за
тишно обставлена шафами з книжками, відгороджена від місь
кого шуму сусіднім собором (у ньому Білецький ще за радян-
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ської влади був церковним старостою). Коли припадала лекція 
Білецького - всі місця для студентів були заповнені. Годнна 
Білецького пролітала як сон. Пригадую одну з його лекцій про 
античну літературу. Досконале знання і блискуча форма ви
кладу переносили нас в стару Елладу. Після лекції я набрався 
відваги запитати професора: "Чи можете сказати, як багато ча
су Ви затратили на підготову цієї лекції?" Професор посміхнув
ся: "Від сьомої години вечора до третьої ночі". Сліди недоспаної 
ночі на його обличчі потверджували його слова. 

На жаль лекції Білецького ніхто не стенографував. Але та
кож і на його щастя. Він бо часто давав з минулого такі разючі 
аналогії чи контрасти до сучасности, які немислимі були в ра
дянському друкові. Наприклад, потворний жанр "УЛЬІбательной 
саТИРЬІ" в російській літературі часів Катерини П був ним об
рисований так, що можна було подумати, що професор гово
рить про радянську сатиру доби Сталіна. А це ж уже був 1929-ий 
рік - рік "великого перелому" . 

Але Білецький не був із тих, що без забрала йшли назустріч 
напасті. Коли погром України увійшов у рішучу стадію, профе
сор прийшов одного разу на лекцію з червоною стрічкою в пе
тельці свого бездоганного костюму і з пуком цитат Маркса-Ен
гельса-Леніна-Сталіна. Під кричущо-афірмативним щитом ло
яльности все ж далі жила властива йому (за виразом проф. Ми
коли Гудзія) "жадібна допитливість до всього, що зв'язане з 
долею світової мистецької творчости", і він, як тільки міг, про
бував далі передавати цю свою властивість нам. Це не було 
легко - можна було згубити і себе і учнів. 

Зустрівши мене якось у трамваї в одягу робітника-чорноро
ба, академік Білецький запитав, що зо мною. Я оповів, що після 
закінчення аспірантури я був арештований, що література для 
мене назавше втрачений фах; що подібна, ба й гірша доля впа": 
ла і на деяких інших його учнів. Дехто вже розстріляний. "Бо
же мій, - сказав голосно на весь трамвай Олександер Іванович, 
- що вони роблять з нашою ліпшою молоддю!" Це була моя 
остання зустріч з учителем. Скоро я опинився в сибірській тун
,1рі в концтаборі. 

Зрозуміло, що з остаточним встановленням тероризму, як со
Іtіяльно-політичної системи, Білецький мусів дедалі більше ци
тувати отців комунізму й більшовизму, дедалі менше давати 
(~TyдeHTaM те, що хотів їм дати. Уявляю, як боліло серце акаде
:\Ііка, коли він в погромленій Україні читав свої лекції студен
там, бачив Їхні допитливі очі і говорив на тему: "Значення пра
ці й. В. Сталіна Марксизм і питання мовознавства для радян
('І,І<ОГО літературознавства" (1951). Є в радянській долі такого 
"'І('НОГО і педагога з Божої милости щось од трагедії Ніобеі. Але 
:І однією різницею: він засуджений бути не тільки свідком, а й 
Сllіпучасником калічення своіх дітей. Це саме калічення бачимо 
І 11 ДRотомній історіі украінськоі літератури (Киів, 1955), де є 
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все, крім літератури. Що для академіка Білецького це була най
важча персональна драма - не маю сумніву. 

Академік Білецький являє собою приклад асиміляційної си
ли українського відроджеlї)ш наших часів. По крові він був ли
ше наполовину українець (здається по лінії батька). Освітою і 
культурою - він зфор~увався замолоду, як російський учений, 
що вже зробив вклад в російське літературознавство, зокрема 
в дослідження російського романтизму. Український ренесанс 
двадцятих років заполонив ученого. Це враження пробудженоі 
нації і зливи оригінальних яскравих талантів залишилось у Бі
лецького на все життя. За рік перед смертю писав академік про 
велетенський потяг - можна сказати рух - кращої української 
молоді до освіти, культури: "До науки потяглись люди енергій
ні, чисті серцем, жадібні розумом, нахненні високою ідеєю... Я 
вважав, що не маю права лишитись в ролі стороннього спосте
рігача і мірою сил допомагав усім, хто приходили до мене за 
порадою". (Передмова до двотомного збірника праць О. І. Бі
лецького "Від давнини до сучасності", Київ, 1960, ст. 17-18). 

До української літератури Білецький не підходив, як до яви
ща провінційного. В унісон з ваплітянами, що вживали заходів 
для перекладу кращих зразків української літератури на захід
ньо-европейські мови і прагнули контактів з світовою літерату
рою, Білецький цілий історичний український літературний про
цес розглядав на тлі процесу світового: 

"За давнім переконанням автора, - писав Білецький у цито
ваній передмові, - історію української літератури не можна 
розглядати іманентно або обмежуватись тільки встановленням 
зв'язків з російською та іншими слов'янськими літературами. 
Справжнє уявлення про українську літературу можна одержа
ти, лише розглядаючи її в міжнародньому маштабі, залучаючи 
для порівняння широкий літературний матеріял, на фоні якого 
стане зрозумілою її національна специфіка". 

Загальний образ наукового доробку Білецького досить доб
ре обрисував академік Микола Гудзій у вступній статті до зга
даного двотомника праць покійного. Але з цензурних причин 
Гудзій мусів затушкувати вклад Білецького, як дослідника, кри
тика і педагога літератури вітаізму 20-х років. Зрозуміло, що й 
згаданий двотомник здебільша не включає того, що написав ака
демік Білецький в 20-х роках про белетристів і поетів Розстріля
ного Відродження. Навіть у бібліографії праць Білецького (на
прикінці двотомника) не занотовано його праць про "Сині етю
ди" Хвильового, про перші книжки Тичини, оповідання Аркадія 
Любченка, драми Івана Дніпровського, поезію Дмитра Загула, 
тощо. Не увійшли до двотомника праць Білецького такі його ре
чі, як "Нова українська лірика" та синтетичний огляд "Двадцять 
років нової української лірики", що ними академік по свіжих слі
дах (1924) стверджував факт українського літературного рене
сансу. 



ПрuятеЛіВ" 9 
------------------------------------------------------~-----

Подібно до .Тич~ни, Щ~ фіЗІ~чнО пережив свою. I"Ba.J:rTOBH 
c~epTЬ, ~KaдeMlК БІЛецькии МУСІВ перероб.1JЯТИ деяКІ СВОі ранК 
ШІ праЦІ, щоб вони могли потрап~ти до иох:о переДСМе тного 
двотомника. Таке сталося,,,зокр~ма ІЗ !,TpaгeДIЄ~ правци"Р_ йо
Г? пр~цею про ,,~caHД~y ЛеСІ УКРаІН~И: не тІЛЬКИ 3Міс'1' стат
ТІ, а и загоЛ(~во~ 11 переlНачено. ТРВ:12едlЯ правди ОДК~1іЛцсь но
вою явою. МІЖ lНШИМ З дореволюцlИНИХ письмеННИКів Вілець
кий чи не найбільше любив Лесю Українку. Він писа~ о ля 
Лесі ~країн~и ще мало в нас тих "читачів, що наВЧ1і~и~ ~ю
бити 1 РОЗУМІТИ" мистецтво . 

. Як відомо 20-ті роки були x~paKTepHi двома ОДНОЧцсними 
вщрухами: зв'язок. ІЗ ЗахоuДом 1 З культурними баl'атствами 
древнього Сходу. БІЛецькии помагав в обох напрямка~. 3 о но
ГО боку, давав такі праці, як "Літературні течії в ЕВРопі В ~ep-
шій чверті хх віку" ("Червоний Шлях", 1925, ч. 11-12) С 
ча~не K~aCHe п~сьме~ство Заході' (Харків,м ~925).; дa~ д~~' ~= 
раlНСЬЮ:)l МОЛОДІ гapНl хрестомаТ11 З аНТИЧ~ОІ 1 захlДнь?-европ~й_ 
ських ЛІтератур, тощо. А З другого боку, ВlH писав таl<! ПРаці як 
"Лі!ература дaB~:OЇ Індії" (19~~), що ь.!8.:Ла. ~ути мВИ~РУltована 
в ПlДготовлюваНlИ ним аНТОЛОГll давньOl ІНДlИСЬКОІ JI1теРатури 

переклади до якої зробив був професор Харківського УНіверси~ 
тету П. Г. Ріхтер. Але ~e був уже. чз;с р~з~ом.у ренес8.нсу з йо
го к~льтурною експаНСІЄЮ на ЗахlД 1. CXlД, 1 ~I праця Біле ько
го: Нl переклади знавця санскриту РІхтера Нlколи не ПОба~или 
СВІТУ. 

Як сталося, що академік Білецький пережив "ваР'l'ОЛОМіЄву 
ніч" України? Помогли тут три обставини: 1) першу ПОJtовин 
свого життя він був російським вченим; 2) зразу ж ОФіціііно пl 
ШОВ він на формальну капітуляцію; 3) був він потріБНltй пом 
руч. із Тичиною, Рильським, Б8:,жано~, для вистаВОВоі Вітрини 
П~>ЛІТИКИм Москви супроти. УкраІНИ. ПІСЛЯ погрому Білецький 
МІГ переІхати ДО Москви 1 блискуче завершити свою ка 'є 
aKaД~MiKa. Ta~ зробив киянин Ми~ола Гудзій, y~paїHeць ~ ~їli
праД1Да, украІНСЬКОГО виховання 1 культури. BlН ще заз але
.:ідь переїхав до МОмСКВИ і зро~ив собі там мі~uна:ро.днє ім'яд сво
lM~ курсами Д~BHЬOI РУСЬКОІ .ЛІтератур~. ГудзlИ B1Д~B8.B Від Ук
раІНИ старокИlВСЬКУ нашу Лlтературу 1 причепи в 11 до Москов
ської літератури 16-18 століть. його ,,~~тория древ~ей русской 
литераТУРЬІ" була перекладена на англшську мову 1 1949 р вим 
І{ана в Нью-~uорку з великим компліментом для ГудзіSl, яl{ бли
скучого "РОСlИСЬКОГО вченого". 

Академік ?~л~цький ві.Дкинув для себе такий ШЛSlх. Оставм 
IlШСЬ в YKPaIНl І .ряс~о в~кynляючись поклонами Orалі1{ові і 
"старшо!"lУ братоВl", ВІН СКІльки змоги було рят~ав Р?ЗГJ:>омле
"У YKpalНcЬKY культуру. Саме в той Ч8:,С, як Гудзій .ЗГіДНО з ди
Рt.'ктивою Москви виривав серце УКРаіНИ -- древНlЙ КиіВ Бі
:ІЩЬКИЙ зробив усе можливе в не~о~ивих УМОБа:~ 30-50_~ 0-

"іІІ, щоб те серце було на своєму МІСЦІ. Ще перед ВШНОю ~iH Еа
.\ОМ із своїм учнем, покійНИМ Миколою Оглоблиним (Що став 
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після війни відомим на еміlрації, як Микола Глобенко, - спів
редактор "Енциклопедії Українознавства") підготував велику 
хрестоматію стародавньої української літератури, до якої увій
шли малодоступні твори, данавіть ще ніколи недруковані мате
ріяли і яка також у коментарях упорядчика давала образ єди
ного українського літературного процесу від ІХ до ХVІП сто
ліття. Оглоблин-Глобенко оповідав мені, як провалився задум 
Білецького видрукувати тоді ту книжку. Все ж після війни, ко
ристаючись короткими послабленнями урядового тиску, Білець
кий видав ту хрестоматію аж двома виданнями (1949 і 1952). 
Це прекрасне видання є тепер в Україні головним джерелом оз
найомлення студентів з літературою старого Києва і часів ко
заччини, як літературою українською. 

Скориставшись післясталінською відлигою, Білецький по
глибив цю боротьбу за стародавню українську літературу, зо
крема дав для студентів у редаl0ваному ним п'ятитомнику "Ма
теріялів для вивчення історії української літератури" том "Дав
ня українська література. Доба февдалізму" (1959, 651 ст.). Го
ловно в співпраці з Максимом Рильським Білецький в часи від
лиги спричинився до виходу нових перекладів західньо-евро
пейських клясиків ("Пекло" Данте, "Фавст" reтe, твори Валь
тер Скота, французьких клясицистів тощо). його участь у бо
ротьбі за бодай частинну леlалізацію творчости знищених пись
менників видно хоча б із опублікованого 1959 року і пізніше 
критикованого тому Миколи Вороного "Вибрані поезії", до яко
го Білецький дав свою велику вступну розвідку. 

Кілька років тому академік Білецький, скориставшись з ко
роткої відлиги, намалював перед київською нарадою літерату
рознавців і критиків алярмуючу картину повного упадку літе
ратурознавства і критики в Радянській Україні після погрому 
30-х років. Він назвав цілі ділянки цілковито зарослі бур'яном, 
вказавши зокрема, що навіть болгари більше вивчають нашу 
старокиївську літературу, ніж українці. Він говорив про непро
стимо низький рівень докторських і кандидатських дисертацій, 
про загальний упадок літературних дослідів і критики. Він на
гадав Москві, що на еміlрації робиться в деяких ділянках біль
ше, ніж дома і поінформував про те учасників наради. Цей його 
виступ ніколи не був надрукований повністю. 

Оставшись до смерти працювати на українській ниві, акаде
мік Білецький був засуджений на те, що ні одна із його більших 
монументальних праць не була довершена чи видана повністю. 
В першу чергу впали жертвою його праці з методології і теорії 
літератури, в яких він ішов власним шляхом. Не опублікована 
повністю його монументальна праця про Сімеона Полоцького, 
літературну спадщину якого він особисто розшукав по архівах. 
Цілковито знівечено його задум синтетичного огляду історії ук
раїнської літератури, як єдиного тисячолітнього процесу. Ціле 
загибле царство ... 
Згадуючи його найкращі змарновані роки - часи "вартоло-
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ЛИСТИ ДО СТАРОГО ПРИЯТЕЛЯ 

10 жовтня 1959 

В котрому місці наново"-) підняти нашу дискусію? Бачу в 
Вашому думанні два основні комплекси: "соціялізму" та "ре
альної політики". Я зобов'язаний Вам за щирість, з якою Ви по
ділилися зо мною своїми думками. За щирість хочу Вам запла
тити щирістю. Не по гнівайтеся , Дорогий Приятелю, хоч Ви раз
у-раз говорите про потребу політичного реалізму, Ви перебува
єте в полоні ряду зовсім нереальних ілюзій. 

Чи відповідає правді, що "соціялістична ідеологія є гальмою 
для російського імперіялізм у та одинокою плятформою, на якій 
неросійські національності можуть відстоювати свої інтереси"? 
Чейже так думали вже в 1920-их рр. наші тодішні "націонал
комуністи", а також ті елементи з табору УНР, щО прийняли т. 
зв. "радянську плятформу". Ці люди хотіли вірити, що Радян
ська Україна може бути рівнорядним союзником і партнером 
Совєтської Росії. І що виявилося? Чи "ідеологія інтернаціональ
ного соціялізму" охоронила наш край перед найбільшою ма
сакрою від часу Батия? Чи соціялістичний інтернаціоналізм 
охоронив перед знищенням тих, що самі були чесними визнав
цями цієї доктрини, але що при цьому залишилися на свій лад 
українськими патріотами? В одному з Ваших попередніх листів 
Ви кажете, що Москва саме тепер "забірається" до народів ав
тономних республік у складі РСФСР. Який же, дозвольте Вас 
запитати, знаходять захист у соціялістичному інтернаціоналіз
мі різні Москвою на загибіль призначені башкіри, чуваші, да
гестанці й якути? В Вашому останньому листі Ви слушно пи-

~,) Від редакції. В попередньому числі нашого журналу були по
міщені два пер.ші . Листи до старого приятеля". Автор їх, д-р І. Ли

сяк-Рудницький, у вступній замітці коротко зреферував погляди, що 

їх дискусію і критику переводить. Для кращого розуміння продов
ження тієї дискусії в цьому числі радимо Читачеві пригадати собі той 
RОРОТКИЙ вступ на ст. 18-19 попереднього, 101-102, числа 'Нашого 

журналу. 

мієвої ночі" України, культу Сталіна, диктатури соцреалізму, як 
і його власні слова про загублену молодь, яку він увесь час од
чайдушно пробував рятувати, хочеться прикласти до нього в 
перефразі його власні слова: справді, що вони зробили з наши
ми кращими вченими! Як знищили і змарнували іх! І хочеться 
схилити голову в найглибшій пошані до вчителя, який і в най
['ірші часи і при найменшнх можливостях рятував як міг нашу 
I<УЛhТУРУ і молодь. 

Юрій Днвиич 
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шете, що "І\Омуиістична влада не обмежена законом: партія сто
Їть понад законом". Але сторінку дальше Ви констатуєте, що 
"треба радіти, що основи міжнародного соціялізму були покла
дені німцями, а не росіянуи"; це, мовляв, забезпечує понад
національний характер системи. Яке простодушне ствердження! 
Чейже партія стоїть не.,тільки над законом, але, в певному зна
ченні, теж над ідеологією. Бо ідеологічна правовірність в кому
ністичному світі визначується в останній інстанції не цитатами 
з "клясиків марксизму-ленінізму", але офіційними інтерпрета
ціями, що Їх партійна верхівка кожночасно дає цим священим 
текстам. А ці інтерпр,:тації, очевидно, йдуть по лінії великодер
жавних, імперіялістичних інтересів Москви. Сорокрічний досвід 
більшовицького режиму недвозначно доказує, що якщо червона 
Москва інколи робила в певних відношеннях уступки підкоре
ним неросійським націям, - чи в добі громадянської війни, чи 
НЕП'у, чи після смерти Сталіиа, - то ці концесії були виму
шені на ній реальними силовими факторами (внутрішнього, або 
міжнародного характеру), а ніяк не магічною силою цитат з 
Маркса-Леніна. 

На цьому місці мала диrpeсія. На мою думку, якщо взагалі 
існує ідеологія, що могла б принести покращання долі нашому 
народові під совєтським пануванням, то це не інтернаціональ
ний соціялізм, але політичний лібералізм. досвід учить, що 
власне ті роки, коли будівництво соціялізму робило найбільші 
поступи в СРСР, - колективізація, п'ятирічки, - Україна за
знавала найбільших ударів. Знов же ті періоди, коли в Радян
ському Союзі пахло хоч слабеньким лібералізмом, - НЕП, піс
ля-сталінська "відлига", - кращало положення Украіни. Мали 
рацію наші старі публіцисти 19 ст., які майбутність української 
справи в царській Росії зв'язували з запровадженням конститу
ційного устрою в державі. При чому суть діла зовсім не поляга
ла в тому, щоб покладати довір'я на добру волю російських лі
бералів; але обмеження урядової самоволі та забезпечення мі
німальних індивідуальних вольностей було б створило переду
мовини для розгорнення української громадської самодіяльно
сти бодай у такій мірі, як вона існувала в конституційній Ав
стрії. Отож і сьогодні, коли б ми взагалі хотіли шукати основ 
для "реальної політики" в Вашому сенсі цього слова, себто та
кої, що зв'язувала б свої перспеІ<ТИВИ з еволюцією радянської 
системи, - то вихідною точкою тут повинна бути дискусія над 
питанням про шанси "лібералізації" совєтської системи. Мій осо
бистий погляд на цю справу скептичний. Традиції російської 
державности, і в її старомосковському й в петербурзькому пері
одах, наскрізь деспотичні. Ліберальна, - чи, щоб бути точні
шим, конституційна, - течія слабо заступлена в історії росій
ської політичної думки. Індивідуальні росіяни, головно з-поміж 
інтелектуалістів, напевно прагнуть більше свободи; але загал 
російської громадськости мабуть інстинктовно відчуває, що іс
нування їхньої імперії иеспівмісне із свобіднии політичним 
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устроєм та що ліберальні експерименти погрожують, - як це 
показав приклад Угорщини, - цілості імперії. Всетаки україн
ським силам, що їм доводиться працювати в рамах совєтського 
апарату, є сенс бльокуватися з тими російськими елементами, 
що заступають, якщо не автентичний лібералізм, то принаймні 
тенденцію до відносного "пом'якшання", режиму. Як довго не 
наступили структурні зміни, такі ліберальні подуви по суті ні
чого не міняють; але навіть часове послаблення терору дає на
шому народові змогу передихнути - і це теж уже має позитив
ну вартість. 

Але ступімо крок дальше й запитаймо себе, які реальні пер
спективи розкриває перед українською політикою пропонована 
Вами концепція:. Не говорю про земляків вдома; вони не мають 
свободи вибору й їм не залишається нічого іншого, як, кажучи 
словами німецької приповідкн, "робити добру міну до недоброї 
гри". Але тепер мова йде про емirpaцію. Уявім собі на хвилину, 
що якась поважна частина eMirpaцiї дійсно прийняла б Вашу 
концепцію: відстоювання життєвих прав нашого народу з по
зицій теперішньої системи. Чи такою переорієнтацією ми справ
ді принесли б якусь реальну допомогу нашим рідним братам і 
сестрам на Україні сущим? Але ж бо думати, що більшовицька 
влада ціною принципових уступок з нашого боку могла б виз
нати за нами права щось на подобу "леrальної опозиції" - яв
ний абсурд. В тоталітарній системі нема й не може бути місця 
на леrальну опозицію. МИ МОГЛИ б стати акцептабельними для 
комуністичного режиму тільки ціною нашої повної й беззасте
режної капітуляції. Оскільки ми живемо в "буржуазному Захо
ді", нам, можливо, що залИШИЛИ б тимчасово деяку свободу в 
питаннях таких, як літературний смак, тощо; комунізуючим 
українським поетам на eMirpaцiї ще дозволяли б писати модер
ністичні вірші, що для них нема місця на Україні, від живопис
ц:в не вимагали б обов'язково, щоб вони малювали у стилі "со
ціялістичного реалізму". Але на цьому й кінець. Бо якщо йдеть
ся про оцінку політичних явищ, або навіть про питання історич
ної інтерпретації (напр. про підхід до різних постатей нашогО' ми
нулого, як Мазепа, Петлюра, Грушевський, тощо), від нас ви
магали б абсолютного конформізму. КОЛИ б ми на такий кон
формізм не хотіли погодитися, то саме прийняття нами світо
глядових засад "міжнародного соціялізму" нам нічим не при
далось би: ми ще все залишились би в очах режиму "ворогами 
"ароду" та "націоналістичними виродками". 

Те, що я кажу, це не тільки теоретичні міркування, бо воно 
('І<ріп.лене теж досвідом. Погляньте на наших т. зв. "проrpеси
І'тіп" у США та Канаді. Чим вони прислужилися для покра
щання долі українського народу на батьківщині? Коли б "про
"р<'СИСТИ" були людьми комуністичних ідеологічних та соціяль
Ію-політичних переконань, але при цьому українськими патріо
Т'іМІI (як ними були, на свій спосіб, Шумський, Скрипник і iиmі 
"Rші радянські діячі 1920-их рр.), то вони вимагали б для Укра-
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Їнської РСР статусу рівного з тим, що його мають сьогодні По
льща, Чехословаччина та інші "соціялістичиі" країни. чим 
українці нижчі, гірші від поляків, чехів, румунів, болгарів, чи 
інших альбанців і MOHrOJUB? "ПРОІ1>есисти" мусіли б протесту
вати проти безшабашного господарювання "стар!Пого брата" в 
українській хаті, ПРО'і'и постійного рисуфікаційного натиску. 
Але тоді вони, очевидно, негайно попали б в категорію "буржу
азних націоналістів". Вони цього не роблять, - і цим заслуго
вують собі на похвали в радянській пресі. І чи не власне таку 
непочесну ролю апологетів і вислужників тиранії Ви пропону
єте цілій нашій еміІ1>аціі?*) 

Не гнівайтеся, Дорогий Приятелю, але я бачу в Вашій по
ставі виразні залишки Вашої націоналістичної вихови. Націо
налісти колись защеплювали серед своїх послідовників переко
нання, що коли цього вимагає "добро справи", треба заради 
цього відректися об'єктивної правди. Признаюся, що мене ця 
націоналістична тенденція до інтелектуальної "нечесности з со
бою", до того, що в богословській термінології називається 
sacrificitlm intellectus (принесення в жертву власного розуму), 
завжди глибоко обурювала. Вважаю теж, що на довшу мету ця 
софістична постава жорстоко пімстилася на націоналістичному 
русі, а посередньо на нас всіх. 

Я ще міг би розуміти, коли б Ви проповідували "валленро
дизм", свідоме дводушництво, у відношенні до ворога, супроти 
якого ми сьогодні фізично безсилі. Але ж бо Ви хочете, щоб ми 
добровільно відмовилися від останньої зброї, що її переможець 
не може відібрати переможеному, якщо останній сам її не здасть: 

*) Тут можна додати ще один важливий aprYMeHT. При двоподілі. 
що існує в сучасному світі, українська політика мусить "грати на двох 
фортепіянах". Провідні громадські й культурні кола УРСР захища
ють, наскільки вони на це спроможні, українські інтереси в кому'Ві

етичному бльоку. У західньому таборі аналогічне завдання спадає на 
українську еміrрацію. Коли б ми прийняли радянофільську плятфор
му, то це була б помилка зовсім подібиа до тієї, що її напередодиі 2-0Ї 

світової війни допустилися деякі українські чинннки в США, які, -
задля зле зрозумілого почуття "солідарности з Краєм", що його вонн 
утотожнювали з націоиалістичним рухом, - не скривали своїх снм

патій до "держав Осі"; у висліді вони тільки причннилися до компро
мітації україиства на американському терені. На те, щоб намагатнся 
зацікавлювати західній світ українською справою, українська eMirpa
ційна спільнота мусить поділяти ідейні позиції Заходу, - звичайно, 
зберігаючи за собою право критичного ставлення до окремих посу

нень західніх потуг. Прояви актуалізації українського питання на 

Заході корисні для наших земляків на батьківщині тим, щО це дає ім 
змогу добиватися дальших уступок від комуністичної влади. Ідеаль
ною, з точки погляду украінських національних інтересів, була б та
ка ситуація, коли б в українській справі зачалася "ліцитація" між 
Москвою й Вашивrтoном. 
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від зброї критичної думки. Ви погоджуєтеся з тим, щоб автори
тет якогось кремлівського Ваньки чи Микитки був для нас мі
родайний у теоретичних питаннях філософії, соціології, еконо
міки, інтерпретації нашої власної й світової історіі і т. д. Ви Ж 
бо пропонуєте сприйняття "ідеології інтернаціонального соція
лізму" не тому, що Ви думаєте, що вона об'єктивно правдива, 
- чи це питання Вас взагалі цікавить? - але тому, що Ви ба
чите, що совєтська влада сильна й тому ми, мовляв, повинні шу
кати за площиною порозуміння з нею. Ви кажете: "Розшифро
вуючи срср як російський імперіялізм, ми розвалюємо можли
вість збудувати позитивну плятформу для украінської політи
ки, бо ж не можемо приймати російський імперіялізм як пози
тивну плятформу". Дозвольте мені переложити цю формулу на 
іншу, що каже це саме простішими словами: "Зашифровуючи 
російський імперіялізм, як суть СРСР, ми будуємо позитивну 
плятформу для нашої співпраці з російським імперіялізмом" . 
Чи це є те, чого Ви хочете? 

На закінчення ще таке: Я можу подекуди мати зрозуміння 
для "російської орієнтації" украінської політики. Прихильника
ми "переяславської концепції" були в різних часах видатні ук
раїнські патріоти. Але те, з чим я ніколи не могтиму погодитись, 
це плекання самообману в ім'я уявних вимог "реальної полі
тики". 

4. 

9 січня 1960 

Ви характеризуєте мене, як людину, що завжди "була зав
зятим противником націоналістичного, чи іншого, обскурантиз
му". Дякую за комплімент. Так, я горджуся тим, що я один з 
небагатьох людей мого покоління, що ніколи не був націоналі
стом. Але власне тому не можу сприйняти марксизму-ленінізму, 
що в ньому бачу теж мракобісся, тільки іншого кольору. Ви ж 
не можете не знати, що модерна наукова критика розбила на 

тріски марксистські догми. Чейже недавно навіть німецька со
ціял-демократїя викинула за борт цей заяложений, старосвіт
ський багаж. А Ви хотіли б, щоб ми добровільно убрали на себе 
це убоге духове лахміття!*) 

*) Можливо, що цей різкий засуд марксизму-ленінізму занадто 
односторонній, бо не бере до уваги, що його значення, як політичної 
доктрини, до деякої міри незалежне від питаН'иЯ про його об'єктивну 
наукову та філософську стійкість. Напр. російська провідна верства 
.,ас явний політичний iH'repec У тому, щоб захищати ідеологію, що 
під її прапором: Москва досягла небувалих успіхів у сфері імперської 
('кспансіі та БУдівництва. Знов же зовсім інакші моти·ви можуть марк
('ИЗІІ робити привабливим серед деяких "недорозвинених" народів: 
иадіі прнспішити темпо переходу від старосвітського патріярхального 
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На політичні справи не можу дивитися виключно з націо
нальної перспективи. Іншими словами: хоч українська визволь
на справа стоїть для мене на першому пляні, але вона не стоїть 
ізольовано, вона корінит~я у !'рунті універсальних гуманістич
них та свободолюбних ідеІ'. Тому я не міг би помиритис,и З Укра
їною тоталітарною (B~eOДHO, чи націоналістичного, чи комуні
стичного толку), навіть коли б вона була самостійною держа
вою:JН:') Однак я не бачу ніякого засадничого протиріччя між 
українськими національними та універсальними свободолюбни
ми ідеалами. В тих епохах, коли Україна була сама собою, вона 
завжди являлася носієм европейських принципів свободи і пра
вопорядку, - у княжій, козацькій і модерній добі. Україна, що 
відірвана від цих своїх духових коренів, на ділі ніщо інше, .ик 
адміністративна одиниця внутрі росіІісько-більшовицької імпе
рії. Я ціню ті елементи самобутности, що їх ще зберігає Україн
ська РСР: від фіктивної, юридичної "суверенности" зачинаючи 
й на дуже куцій реальній адміністративній і культурній автоно
мії кінчаючи. Але я ціню іх не еамі по собі, лиш ,ик ознаки сили 
нашої нації, що серед найт,ижчих обставин спромагається вири
вати від ворога концеси, та як запоруку майбутнього остаточ
ного визволення. Я вважаю, що теперішній режим був накине
ний нашій наци з-зовні ворожим насильством та що цей став 
проминучий, - навіть коли б обставини петрифіІ~УВали його ще 
на других сорок років. Ви ж, здається, думаєте, що сучасна си
стема в Україні закономірна і тривала. Признаюс,и, мені психо
логічно трудно зрозуміти, як хтось може себе ідентифікувати з 
українством, коли б воно дійсно не було нічим іншим, як тією 
мізерною провінційною різновидністю "всесоюзного" московсь
ко-більшовицького стандарту, що її сьогодні бачимо в УРСР. 
Чи не простіше тоді скинути вишивані сорочки та інші бутафо-

до модерного індустріяльного суспільства; традиційні нахили до де

спотичних метод політичного керівництва та недостача передумов для 

установлення конституційної свободи; бажання груп місцевої інтелі
rенції та піві'Ителіrенції збагнути всі премудрості західньої цивіліза

ції у "скороченому курсі", який мав би вигляд проглядного катехізи
су та що дав би "готові відповіді" на широке віяло світоглядових пи
тань, - не зважаючи на те, що кожна відповідь зокрема не ВИТРИМУЄ 

критики. Врешті дослідники не раз звертали увагу на те, що комуЮ

стична ідеологія в багатьох випадках виконує психологічну функцію 

секуляризованої "підмінки релігії". 
**) Це не є проповідь доктринерського гасла, "якщо Україна не 

буде такою, як я хочу, то хай ліпше не буде ніякої". Навіть поганевь
ка власна держава краща від чужого ярма. Треба б уважати за веле
тенський національний здобуток, коли б Україна, навіть залишаючи
ся з радянським устроєм, вийшла зі складу СРСР та добилася статусу 
аналогічного до того, що мають Польща, Чехословаччина й інші "на
родні демократіГ'. Але цього не можна ставити як на.шу найвищу 
мету. 
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рійні ознаки провінційної, етнографічної національности та ста
ти просто "совєтськими" (читай: русскими) людьми без ніяких 
застережень? Досвід історії вчить, що політичне малоросійство 
(хочби й убране в шати "міжнародного соціялізму") послідов
но веде до повної національної капітуляції, навіть мовної й куль
турної. 

В Вашому попередньому листі Ви поставили реторичне пи
тання, як треба розуміти "демократизацію"; "буржуазна демо
кратія", мовляв, ніколи не повернеться на землі нинішнього 
СРСР, зате можлива там демократизація на соціялістичних ос
новах. Відповідаю: Вам, як юристові, основи демократичного 
ладу хіба повинні бути відомі. Ось найважніші: свобода думки, 
слова, релігії, наукового досліду; забезпечення одиниці перед 
поліційною й адміністративною самоволею; автентичне самовря
дування, що при ньому автономні органи можуть, в межах їх
ньої правом визначеної компетенції, незалежно вирішувати 
справи; незалежне судівництво; поділ і децентралізація влади; 
вільні вибори, і т. д. Основа всього цього: соціологічний і ідео
логічний плюралізм суспільства, який унеможливлює універ
сальну реr'ляментацію.*) 

Іншими словами, про справжню демократизацію доводиться 
говорити тільки тоді, коли самодержавство й диктатура знище
ні в самому корені, коли, говорячи словами відомої американ
ської формули, заведено "панування законів, не людей". Це не 
є ніяка демократизація, коли на місце "злого" самодержцх 
(напр. Сталін) прийшов "добрий" (напр. Хрущов), бо тоді нема 
ніякої гарантії, що така "історична випадковість", як Сталін, не 
повториться знову. 

Я знаю, що є люди, для яких ці фундаментальні засади де
мократичного правопорядку назавжди залишаться китайською 
азбукою. Вони можуть еволюціонувати від "інтеГралЬНОГО на
ціоналізму" до "міжнародного соціялізму", або навпаки, але ні
коли не дійдуть до свободи, побудованій на пошані Божої подо
би в людині, що є найбільшим здобутком і скарбом західнього 
світу. У відношенні до таких "націоналістичних і інших обску
рантів" я можу бути тільки "завзятим противником". 

Іван Лнсяк - РуДНИЦЬКИЙ 

*) Окреме питання стосується взаємовідносин між політичним і 

('uціяльно-економічним устроями. Якщо під "соціялізмом" розуміти 
Rсеохопне урядове господарське плянування та монополь, або хочби 

тільки гегемонію державної власности на засоби виробництва, - .то 
такий соціялізм напевно неспівмісннй з політичною демократією; йо
"0 логічним відповідником може бути тільки політичний деспотизм. 
~ другого боку, як свідчить приклад Англії, Швеції й деяких іНПІИХ 
краУн, не виключаючи й США, демократія здібна асимілювати певиі 
,'лементи соціялістичної економіки. В яких межах це можливе та в 
"ких обставинах воно доцільне. - це складна проблема. що не вхо
:tить в обсяг цієї дискусії. 
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ПОЦЕИБІЧНИИ мп ГEМIНrВЕЯ 

- Боже! Ти подаруй мені решту моєї дороги, бо я не годен 
вже йти! - Цей СтефанlQciвський вислів міг бути на устах Сте
фаника американської літератури - Ернеста Гемінгвея, коли 
він умирав в літі 1961-"року, якщо б цей модерніст міг вірити, що 
життєвий шлях людини закономірно ведений якимись вищими 
позаземськими силами. Гемінгвей, як і Стефаник, знав лише ту 
дорогу, що сповнена трагедією людей, які по ній ідуть. "Вбиті 
по коліна в землю, вони у безтямній многості падали і здойма
лися. Чорними долонями стручували піт з чола і великими ру
ками ловилися землі. Втома валила їх, вони душили за собою 
свої діти і ревіли з болю. Здоймалися і падали. А ніч клала Їх 
в сон, як каменів, одного коло одного. Страшними лицями обер
нені до неба, як морем голов проти моря звізд. Земля стогнала 
під ударом їх сердець, а вітер втік за гори. Він читав ці лиця і 
велику пісню бою на них. З ЇХ губів злизав слова, з чолів вичи
тав мислі, а з сердець виссав чувства. А як сонце родилося в 
крові і цілувало поміж довгі вії їх очі, то в його серці народила
ся пісня. Розспівалася в його душі, як буря ... І став сильний і 
гордий.,." Ці слова письменницького "кредо" із Стефаникової 
"Дороги" могли б належати і Гемінгвеєві, після відшліфування 
від імпресіоністичного сентименталізму. Хоч творчість Гемін
гвея, як і Стефаника, така далека від інтелектуалізму, то він 
філософічний письменник. Але його філософія не та формаль
на, а глибока чуттєва філософія, що визначувала песимізм від
носно становища людини на цій землі, як теж стоїчний спокій, 
який давав рівновагу сприймати людську трагедію. Гемінгвеїв 
світ - це тверда реальність, якесь трагічне призначення без на
дії на вищу справедливість, без віри у Бога, Людське життя -
це короткий шлях від нічого в ніщо, В оповіданні "Чисте, гарно 
освітлене місце" є пародія на молитву, побудована на еспан
ському слові "нада", що означає "ніІЦО": "Нада наш, що єси у 
нада, хай твоє ім'я буде нада ... " Альберто Моравія колись на
звав був Гемінгвеєву філософію "шляхетним нігілізмом". Але 
Гемінгвей не поставив замість людського міту "нада". Якщо 
справді життя це подорож від нічого в ніщо, тоді сама подорож 
може мати значення для себе. Немає якоїсь універсальної мо
ралі, але є мораль, яка обов'язує на даному відтинку земського 
шляху. Гемінгвей не шукає міту життя поза людиною і поза 
землею. Він знаходить цей міт тут на землі, міт, що виростає з 
песимізму "утраченого покоління", яке створила перша світова 
війна. В осередку цього поцейбічного міту стоїть новий Гемінг
веїв герой - людина первісної сили і майже цинічного настав
лення до життя: рибалка, ловець, боксер, тореадор, фронтовий 
вояк, злочинець, безнадійний шукач щастя у безвихідній ситу
ації з постійно наголошеною свідомістю смерти. 

у час, коли були повалені давні правди, коли людина про
никливиМ сумніванням екзистенціялізму намагалась знайти 
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глузд свойого земського буття, ГеміНІвей не загруз у філосо
фію, але став безпосереднім обсерватором кризи у визначенні 
правди і вартостей, кризи, що захитала основами західньої ци
вілізації. ГеміНІвея можна вважати у визначеному відтинку ан
типодом Камюса. Камюс шукав моральної остої для людини на 
цій землі. ГеміНІвей не зацікавлений у метафізичних шуканнях 
за високою мораллю, за причиною трагічности людської долі. 
Він знає лише, що людське життя - це випадкове і обмежене 
часом уникання смерти. його герой - це людина із жадобою 
жити - відважна і сильна, яка любить змагання і боротьбу, яка 
вміє і хоче заризикувати своїм коротким життям, щоб показати 
свою людську гідність і честь. Це - людина приголомшена тра
гічністю долі, як і герой у Стефаника, але збагачена, немов 
спортсмен спортовими законами змагу, якоюсь визначеною си

стемою гідної і чесної поведінки, шляхетного відношення до 
других людей, відвагою і погордою для смерти - системою, 
яка визначує ГеміНІвеївську мораль. Цей моральний закон Ге
міНІвеївського героя - це той шифр, "що його маємо замість 
Бога", як каже Леді Брет Ешлі в романі "Сонце теж сходить". 

Світ ГеміНІвея - це, як у Стефаника, світ трагічного при
значення. ГеміНІвеїв герой - це індивідуаліст у повному розу
мінні цього слова, це людина, яка стоїть сама, немов змагун у 
змагу, на життєвому шляху з немилосердною свідомістю смер
ти. Ця жива і сильна людина любить змагатись, вона змагаєть
ся чесно, шукаючи у змагу того осягу, що має заступити їй ту 
вищу мораль і справедливість, якої вона не знає. Але ця люди
на відчуває трагічність призначення людського життя і смерти. 
Вона лише не хоче про це говорити, примушує себе не думати 
про це, бо вона не може цього змінити. Гемімвеїв герой більш 
трагічний, ніж античний герой. Античний герой розумів свою 
долю, він знав, що вона вирішується богами. ГеміНІвеїв герой 
не розуміє своєї долі; він вважає її просто якимсь поганим трю
ком. Тут починається приналежність ГеміНІвея до "втраченого 
покоління". Хоч він не письменник-мислитель, його місце побіч 
тих сучасних письменників, які, як Камюс, Мальро, Кестлер і 
інші, говорили про сумління сучасної людини. 

ГеміНІвей іде в першій колоні творців модерної літератури 
;~вадцятого сторіччя не лише з уваги на зміст своїх творів. Він, 
ЛІ< Джойс, Еліот, чи Ітс, будівник модерної літератури, творець 
НОВОГО слова, що встановило у літературі нове визначення "Ге
міНІвейського стилю", як його ідеал героя визначив ГеміНІвеїв
СІ.ІШЙ стиль життя. Тут знову його подібність до Стефаника, 
УI<раїнського майстра вислову. Обидва вони мали і мають цілі 
IІlІ.таги наслідувачів, але ніхто не зумів дорівняти майстрові. 

Критика називає ГеміНІвея найкращим побіч Джойса май-
4'ТРОМ модерної прози, Він завів основні зміни в побудові речен
"'І. Нін викинув прикметники і пояснення, а на їх місце впрова
:\11" односкладові слова - "коротку піхоту думки", згідно з Ге
міllrll('ЄВИМ визначенням. Він сплітав картини так, як творець 
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філь:.rу, щоб не читач слідкував за акцією, але щоб дія йшла 
перед читачем. Він, як і Стефаник, впровадив звичайну просту 
мову; його герої говорять тою мовою, що є розговірною. ГемїН
r'вей впровадив діялоги, ~UlЛізовані, лаконічні, які стали непе
реЕершеною окрасою йогЬ стилю. Письменник признавав вели
ку вагу вислову, який для нього означав думку і всю філосо
фію життя. Він відчував, що "втрачене покоління" втратило 
перш за все віру у слова, які означували вартості, і тому згуби
ло значення вартостей і визначення ідеалів. Ного шукання но
вого визначення пов'язане із шуканням нового ідеалу, нових 
вартостей. Герой роману "Прощай, арміє" лейтенант Генрі ка
же: "Мене завжди бентежили слова, святі і славні слова, і по
свята і фальшиві вислови ... І я не бачив ніколи нічого святого; 
і речі, які були славними, не мали в собі слави, і жертви були 
неначе загорода різні в Шікаr'О, де не було що вдіяти з м'ясом, 
хіба його поховати". А Катерина в цьому романі ще різкіше до
казує цю думку: "Великі слова були фальшиві, та й життя бу
ло лише брудним трюком". Гемін:r'вей інтуїтивно відчував, що 
до нового покоління не промовляють уже давні ідеали, і не про
мовляє до нього мова, якою ці ідеали були висловлені. І тут за
родок всього новаторства цього письменника. Якщо нема нічого 
святого, якщо життя - це поганий трюк, то все ж таки можна 
пройти це життя з гідністю. Гемін:r'вей дає героя, який іде гідно 
й відважно у це трагічне життя і на тому короткому життєвому 
відтинку, затопленому повінню абсурдальности, знаходить за
хоплення чином, змаганням осягнути коротку перемогу, немов 

у спортовому дужанні. У романі "Прощай зброє" письменник 
говорить: "Абстрактні слова - такі, як слава, честь, хороб
рість, посвята є безсоромні поза конкретними іменами сіл, чис
лами вулиць. іменами рік, числами полків і дат". Не абстрактні 
картини, а реальне життя - це тема ГеміНr'веєвих творів, не 
прикрашена літературщина, але мова простої реальної людини 
- це засіб вислову ГеміН:r'вея - дві головні риси літературного 
стилю, які притаманні теж Стефаникові. Стефаник перший ви
кинув прикметники та й вкоротив авторську референцію, яку 
відкинув теж Гемін:r'веЙ. "Він примушує своїх героїв розповіда
ти - як пише Зеров - наводить їх ipsissima verba. а все, що по
дає від себе, зводить до значення авторської ремарки". Цю тен
денцію, яка питома і ГeMiнr'BeЄBi, характеризує критик Музичка 
так: "Не оповідати про щось, але безпосередньо його малювати 
ч ере з м о В у, думки людини, подавати почування людини 

через діло. як у драмі - ось нові кличі У літературній теорії, що 
їх переводить Стефаник". 

Гемін:r'Вей, як і Стефаник, прибирав постать свойого героя 
не лише у своїх творах. Цей герой став для ГеміН:r'вея, як і для 
Стефаника, зразком і він наслідує його все своє життя. Стефа
ник повернувся в українське село, що стало для нього цілим 
світои, ГеміН:r'Вей - інтернаціоналіст, його життя проходить у 
широкому світі його творчости; він жаве, як і всі його герої, в 



п РUllтелів" 21 

постійній небезпеці: на фронтах, у пригодах і далеких подоро
жах, будучи зразком для свойого сильного героя, як теж і ви
правданням своєї філософії дії, де фізична активність є запере
ченням "нада". 

Народився Ернест ГеміНІ'вей 21 липня 1898 року в Овк Парк, 
біля ЧікаІ'О, в сім'ї лікаря, який пізніше покінчив самовбив
ством. Від юнацьких років виявляв він вибуялий індивідуалізм. 
Ще в народній пшолі почав вправляти бокс і захоплювався фі
зичною справністю. 3 початком першої світової війни він поки
нув батьківський дім і зголосився в Нью-йорку добровольцем 
на війну до Европи. Але, з уваги на його вік (п'ятнадцять років) 
його не прийняли. Та постанова піти на війну не завмерла у 
цьому непосидющому юнакові. В 1917 році, не закінчивши се
редньої школи, він найнявся репортером в Канзас Сіті, щоб У 
наступному році виїхати з колоною Червоного Хреста на іта
лійський фронт. Там був він важко ранений під Фоссальта ді 
Піяве, як теж відзначений за хоробрість. Цей досвід, за який 
ГеміНІ'вей міг заплатити ціною життя, був перелом овий у житті 
письменника. Дехто каже, що під Фоссальта ГеміНІ'вей вдруге 
народився. Він був такий близький смерти, що відчував - як 
згодом пише - "як життя висовується З його тіла, мов шовко
ва хустинка, що її за ріжок поволі витягаємо з кишені". тут на 
італійському фронті ГеміНr'вей пізнав образ смерти, що ніколи 
не сходив з полотна його письменницької уяви, тут він зрозу
мів значення страху, що вимагав від нього постійних доказів хо
робрости продовж всього життя. Після війни він працює жур
налістом у Чікаr"о і там пізнає письменника Шервуда Андерсо
на, майстра американського реалізму побіч Сінклера Люїса й 
основоположника американської новелі. У своїй репортерській 
карієрі ГеміНr'вей відвідав Близький Схід і ШваЙцарію. В 1922 
році бачимо ГеміlП'вея вже в Парижі, в літературному гурті, що 
гуртувався біля особи Гертруди Стейн, яка побіч Шервуда Ан
дерсона мала великий вплив на формування ГемінІ'вея-пись
менника. Дім Гертруди Стейн у Парижі - був осередком мо
дерністичної літератури, яка саме творилась. Джеймс Джойс, 
Езра Павнд, Томас Еліот - це бувальці саль ону Гертруди СтеЙн. 
В той час ГеміНІ'вей, якому судилось разом із згаданими модер
ністами репрезентувати нову літературу, був лише початківцем. 
Пого дві перші книжечки оповідань: "Подуви весни" і "Муж
чини без жінок" не принесли йому успіху, хоч У сальоні пані 
Стейн від першої появи ГеміНr'вея говорили про нього з вели
ними надіями. Це була особистість і Гертруда Стейн заєдно го
/lорила: яка цікава була б книжка ГеміНr'вея - не та, яку він 
пише про когось, але та, в якій він написав би про себе. І це бу
ло справжнє визначення для ГеміlП'вея. Письменник почав шу
на ти себе. Він шукав себе в Еспанії, де вивчив тореадорське ре
.. ('сло, виступаючи в ролі тореадора на аренах Кордоби, а зго
ДОМ у Мехіко, він шукав себе підчас далеких рибальських ви
прав по океанах, він шукав себе підчас небезпечних полювань 
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на дику звірину в джуНr'лях Арізони і пралісах Африки, він 
шукав себе на фронті завзятої громадянської війни в Еспанії, 
куди зголосився добровольцем, він шукав себе підчас далеких 
подорожей по Китаю. ~ висліді цих шукань ми маємо письмен
ника Ернеста ГеміНr'вея - нову позицію в літературі. 

Свою письменницьку славу започаткував ГеміНr'вей рома
ном "Сонце теж сходить". Цей роман - це саме книга про Ге
мінr'вея, книга, про яку мріяли учасники сальону Гертруди 
СтеЙн. На тлі картини життя американських журналістів і воя
ків, які їдуть з Парижа в Еспанію на боротьбу биків. rш%~~"н
ник характеризує те втрачене покоління, яке в безнадії післяво
ЄННІ,ІХ років втрачає Довіря до всіх вартостей. В осередку рома
ну стоїть символічно журналіст, який внаслідок поранення в вій
ні став безстатевий, і його любка, що віддається кожному і вкін
ці закохується в тореадора. Прецизність, з якою відтворив пись
менник нові характери в літературі, здобула йому зразу при
знання всієї критики. Ще кращий успіх мав другий роман "Про
щай, зброє". Тут саме застосував ГеміНr'вей найкраще свою но
ву маніру : говорити не про почування, але писати про правдиві 
речі, які зроджують почування. Знову ж і цей роман - це кни
га про Гемінr'вея. Безглуздя війни показане тут на канві пре
гарної розповіді про любов раненого американського вояка, 
який у хаосі відвороту призначений до розстрілу за дезертир
ство, і англійської сестри милосердя в Італії. Обоє коханці вті
кають до Швайцарії, де жінка вмирає при породі дитини. Крити
ка визнала цей роман найкращою розповіддю про любов в лі
тературі. ГеміНr'вей після цієї книги став позицією у світовій 
літературі. "Смерть після полудня" - це розповідь про бороть
бу биків і про смерть. Тут Гемінr'вей виказав всю силу свойого 
орИr'інального таланту: так орудувати словами, щоб найвірні
ше інтерпретувати життя. Промениста виразистість і лихослів'я, 
брутальний дотеп і глибоке співчуття, відважна боротьба і 
смерть - це компоненти цього есею про людську гордість, яка 
у ГеміНr'вея не зникає навіть в обличчі безмилосердної смерти. 
"Всі оповідання - якщо вони закінчені - мають свій кінець на 
смерті і письменник, який не доводить свойого оповідання до 
цього закінчення, не є добрим письменником". Це ориriнальні 
Гемінгвеєві слова, яким він був послідовний. Дальші твори -
це знову тема, де людське життя виставлене на цю велику про

бу. "Зелені верхи Африки" - це звідомлення з полювання в 
ТаНr'анаЙці. "Сніги Кіліманджаро" - це розповідь про людину, 
яка живе безнадійним життям представника втраченої генера
ції, і гине в абсурдний спосіб підчас полювання в Африці. Та це 
коротке Гемінгвеєве оповідання - має всю глибину творчої ма
ніри письменника. Головний персонаж оповідання, хоч і пото
пає в повному нігілізмі, має в собі силу ГеміИr'веівського героя: 
він бажає досягнути вершин, він бажає написати великий твір. 
І у хвилині смерти, він не просто вмирає, але іде уявним літа
ком на вершини Кіліманджаро, тоі вершини, де - як сказано 



Приятелів" 23 

у ля конічному заспіві до оповідання - лежить вже віками ске
лет льва і ніхто не знає, пощо цей лев вийшов на цю вершину. 
В короткому оповіданні весь глузд ГеміНІ'веєвої життєвої муд
рости. Хоч і життя безглузде, але людина не просто живе, але 
намагається дійти до справжніх, чи уявних вершин, намагаєть
ся доконати щось велике. Ця тема прозвучить ще переможним 
апогеєм життєвої правди ГеміНІ'вея в його останній лебединій 
пісні, в новелі "Старий рибалка і море", що вже багатьма раху
ється архитвором літератури. Єдиний ГеміНІ'веїв роман з аме
риканського побуту - це "Мати і не мати", тенденційний роман, 
що має тлом американську кризу тридцятих років. Цей твір чи 
не найближчий Стефаникові не лише брутальним реалізмом со
ціологічної проблеми маючих і бідних, але тут теж найживіші 
славні ГеміНІ'Веєві діялоги - цей мистецький уклад окремих 
слів, які говорять про характер героя. 

В романі "Зелені верхи Африки" ГеміНІ'вей говорив: найваж
ніша річ - це викінчення: бачити, слухати, вчитися і розуміти. 
А щойно тоді писати, якщо є щось, що добре знаєш. Ніколи ра
ніше. Пізнай цілість і тоді, говорячи про частину, будеш відби
вати цілість, якщо робитимеш це правдиво". Щоб написати ро
ман "По кім дзвонить дзвін" ГеміНІ'вей пішов добровольцем на 
фронт громадянської війни в Еспанії. Тут у цьому великому ро
мані ГеміНІ'вей показав усю силу свойого таланту, не лише Ге
міНІ'веївську маніру, але дозрілий стиль великого майстра про
зи. Не нігілістичний герой, що декому видавалось, репрезентує 
ГеміНІ'вея, але герой, який знає вартість короткого життєвого 
відтинка, хоч і не розуміє вищого, понадземського сенсу життя і 
не намагається його шукати. Але цей герой не лише цінить вар
тість життя, він намагається виповнити його чином, перемогою, 
яка в цьому романі вже не є перемогою-досягненням одної лю
дини, але групи людей, яку з'єднує ідея. Хоч може видаватись, 
що цей воєнний роман ГеміНІ'вея має політичне підложжя, йо
ГО тема далека від політики. Тут проблема глибша і її насвіт
лення ширше: "Тут показані люди нашого сучасного в боротьбі 
і змаганні серед безмилосердної стихії, забуті Богом і землею, 
JI безмежному просторі, з якого виростає туга і крик розпуки, 
н('мов молитва" - це так говорить про цей роман критик Бруно 
К Вернер. Цей роман вийшов друком в 1940 році, коли людство 
нривавилось у новій війні. І від того часу проминуло десять ро
нjв, коли новий роман ГеміНІ'вея побачив світло. Десять років 
IІІlсьменник мовчав і щойно в 1950 р. видав роман "Через річку 
та й поміж дерева". Це роман про американського полковника
ДI':,сртира, який, призначений на смерть, переживає у Венеції 
("ЮЮ останню любовну пригоду з молоденькою італійською ари
(·тократкою. Американська критика прийняла цю книжку не
"ІШХИЛЬНО, закидаючи, що Гемінrвей травестує самого себе, але 
у :шому виданні. Герой книжки, на думку критики, має всі при
І( "'ми ГеміНІ'веївської сильної людини, але насвітлений більше 
:1 ]lОЗОЮ сліпої злости, як із прнтаманною ГeмїнrвeєBi ліричною 
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емоціональністю. Критика навіть висловила сумнів, чи Гемін
r'вей зуміє ще щось написати. Та ГеміНr'вей - це та сама лю
дина, що герої його романів. його життя таке подібне до всіх 
тих історій, що їх він оЬисав, до переживань тих героїв, що ви
познили його літературний світ. То ж і філософія його життя 
та сама: виповнити ~ей короткий відтинок життєвої дороги най
вищим у спроможності досягненням. Цим досягненням письмен
ника була новеля "Старий рибалка і море", що здобула йому 
найвище відзначення для живого письменника - Ноблеву пре
мію за 1954 рік Це архитвір великої простоти, шо її можемо 
шукати лише в античному світі. Темою цього оповідання є Зїdа
гання людини з природою, змагання, подиктоване людською 

гідністю, людською амбіцією, і тим усім, що творить поняття 
людини, як її розуміє ГеміНr'вей: відважної і діяльної. Тут Ге
мінr'вей ПОІ{азує трагічну ситуацію кубинського рибалки, який 
після вісімдесяти-п'яти- денного рибалкування, вкінці підчас 
триденної вичерпної борні сам серед безмежних просторів неба 
й океану на маленькому човнику ловить велетенського кита. 
Тут між бездонним океаном і бездонним небом показує Гемін
r'вей свою людину: завзяту й амбітну, з почуттям людської гід
ности й охотою до змагання, до перемоги, до великого чину, са
мітню в трагічній ситуації, вповні залишену на себе саму. Ста
рий рибалка програє із силами природи в матеріяльному розу
мінні: він втрачає свою добичу, бо кита з'їдають акули, і лише 
з непотрібним кістяком великої риби повертається додому. Цей 
кістяк - це глибокий символ досягнення людини і одночасно 
марноти людського життя. "Людина може бути переможена, 
але не треба ніколи здаватись" - це філософія рибалки. Це теж 
той надійний поцейбічний міт, що веде життя ГеміНівеївської 
людини. хоч вона свідома, що це життя трагічне і безвиглядне. 
Самий ГеміНr'вей сказав про цю свою новелю: Це так - якби 
мені вкінці вдалось досягнути того, до чого я змагав ціле жит
тя. Письменник, як і його герої, здобув те досягнення, що зу
мовлювало всі його поривання, що давало силу змагатись, що 
виповнюваЛ0 його життєвий шлях у свідомості трагічного ста
новища людини на землі і неминучости смерти. Смерть, яку ба
чив ГеміНr'вей постійно з погляду відважної людини, що прий
має цю велику незрозумілу містерію, як невідхильне призна
чення, - це те закінчення, без якого нема і не може бути добро
го оповідання. Незвичайна смерть письменника, неначе ще одна 
картина в його творах, як і його життя було виповнене тією про
стою і реальною правдою, яка живе у його творах. Проминуть 
сторіччя, забудуться проблеми втраченого покоління й екзи
стенціялізму, а люди все читатимуть розповідь про старого ри
балку, і сприйматимуть її як ют, що виповнив людину бажан
ням і силою жити і змагатись в її поцейбічній земсь.кіЙ мандрівці. 

~ Тарнавський 
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В психологjї під KOMILj'IeKCOM розуміють афективність (почу
вальну драЗ.і1ивість), викликану внутрішньо непереробленими 
переживаннями. Така афективність постійно усувається з-під 
контролі свідомости і звичайно перешкоджає діям люд~ни, спи
няючи їх і викривлюючи. Характеристика, що добре ПІдходить 
до сучасного совєтського комплексу, з-під якого світ не може 
визволитись і досі. 

В роздумах цієї статті матимемо на увазі не наївне захоплен
dЯ совєтськ ою системою щойно пробуджених до політичного 
життя народів Азії й Африки. Ми приглянемось до небезпечні
ших видів того комплексу, глибоко вкоріненого серед найбільш 
загрожених сьогодні Совєтами народів Заходу, передовсім Ні
меччини і ЗДА. Почнемо ж наші екскурсії від джерела того ком
плексу, отже від його російського зачатку. 

Російсько-совєтський компдекс. Притаманністю комплексу, 
як вище зазначено, є його підсвідомість, його утвердження в пси
хічній сфері вільній від повної контролі свідомости. Російсько
СОВGТСЬКИЙ комплекс тільки частинно відповідає тому окреслен
ню. Він часто є свідомо поширюваною настановою в інтересах 
російської імперіялістичної політики. 

Такий один, особливо сильний, його вид. Для нього совєтизм 
- це тільки слово, звук, назва, вигідніша сьогодні для прадав
ньої і незмінної цілі: московської великодержавности. Колись 
такою вигідною назвою була назва "Росія" і Москва прийняла 
ту назву. Ту саму ролю мав би тепер відограти термін "Совєти". 
Після дискредитації назви "Росія", під прапором цього нового 
"совєтського" окреслення мало б відбутись те, про що проре·ш
сто писав Пушкін: слов'янські, і навіть неслов'янські, струмки 
мали б злитися в одному "русскому" , себто російсько-москов
ському морі. Назва не важна, не така важна і державна асимі
ляція; найважніша національна асиміляція інородців. 

Інший відтінок російсько-совєтського комплексу можна ба
чити серед ліберальніших кіл, для яких совєтизм не є простим 
поворотом до давнішого російсько-московського шовінізму з йо
го ,.нє било, нєт і бить нє может" у відношенні до неросійських 
народів, передовсім до України. Для тієї групи совєтизм це щось 
у роді американізації єдиної, неділимої. Отже хай будуть окремі 
стейти, між ними Україна, але повинна залишитись одна цен
тра.і'Іьна влада. одна закордонна політика, одне військо, а в куль
турній площині - одна спільна, панівна мова, як у ЗДА англій
ська, так в замериканізованій Росіі - російська. А під тими всі
r/ІИ спільними шапками - різномовні культурні гетто, так само 
як в ЗдА, між ними очевидно й українське. Таким чином для 
цієї групи здогнати і перегнати Америку - це не тільки еконо
мічне й стратегічне, але й культурно-політичне завдання. 
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є ще й інша можливість, теоретична і звичайно нещира, ко
ли мова про московсько-комуністичну верхівку. Для цього виду 
совєтизм - це форма комуністичної держави і вона не має ні
чого спільного з російс~им імперіялізмом. Важний комунізм, а 
тоді Україна й інш! народи, якщо бажають, хай будуть само-
стійні. ' 

Цей останній вид це вихідна пропагандивна теза Леніна і до
сі вперто повторювана совєтською пропагандою на експорт. За
те перша відміна, совєтизм, що Є тільки новим словом для дав
нього московсько-шовіністичного змісту, не менш уперто замов
чується, але найчастіше практикується. Середній варіянт, совє
тизм "американського" покрою, це вислідна двох крайніх тен
денцій, і як завжди вислідна, залежить від кожночасної сили 
компонент, Іноді вона сповидно прихиляється ближче до тієї 
третьої, комуністично-самостійницької лінії; це часи відлиг.То 
знову зближається вона до московсько-шовіністичного розумін
ня совєтизму; це часи "патріотичного" совєтського піднесення 
апотеози "старшого московського брата". 

Очевидно, всі ті три відміни це не якісь точно окреслені по
няття з точно відділеними, одне від одного, змістами. Ті види 
російсько-совєтського комплексу перехрещуються, перелива
ються одне в одне повільними переходами і ледве помітними 
відтінками, Життя не дається вкластись у готові, придумані 
схеми. Але одне залишається спільним у всіх тих варіянтах цьо
го комплексу. Це мрія про єдину, неді.'1ИМУ. В першому варіянті 
вона свідомо прикривається совєтськ ою завіскою. Тож тут рад
ше треба говорити про політичну хитрість, ніж про комплекс. 
у двох інших випадках та мрія оправдується то "американською 
подобою" то "комуністичною солідарністю". Мрія про єдину, не
ділиму - це те внутрішньо неперетравлене, непереборене, не
опановане ядро переживання, що усувається з-під контролі сві
домости, і - як зазначено в поданій на самому початку дефіні
ції комплексу - не дає і ліберально-демократичним і соціялі
стичним колам вповні розуміти національну проблематику ко
лишньої російської імперії, нинішнього СССР. 

Німецько-совєтський комплекс випливає так само з давніх 
джерел. Німці це співтворці російської імперії й організатори її 
від нижчих щаблів аж до найвищого, династичного. Для людей, 
що вживаються в чужий край і чуже життя, найвигідніший са
ме імперський стиль держави. Як пізній Рим, так і многоязика 
російська імперія організувалась і трималась різноязикою і різ
нонародною елітою. В культурній ділянці співбудівничими буди 
українці, в адміністративно-державній - німці. На жаль, вихо
дить, що Росія - це частинно спільне українсько-німецьке тво
ріння! Опанувати імперські верхи і таким чином мати вплив на 
всю державу - це німецька політична концепція 19-го і почат
ку 20-го століть. Німецька думка досі не визволилась з-під вла
ди тієї мрії, Розбиття російської імперії, самостійність України 
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- це гасла воєнні, інструментальні, а не засадничі і не щирі, а 
1918 рік цілком ясно це доказав. 

Та концепція розбудована німецькою історичною школою 
щодо Сходу Европи, і як німецькій політиці, так німецькій нау
ці тяжко розстатись із нею. Іі вплив помітний навіть серед уче
них з українофільською маркою, як професор Ганс Кох, колиш
ній старшина Галицької Армії. 

Так оце і німецька практична політика і німецька історична 
наука хотіли бачити і бачили на Сході Европи єдину, неділиму. 
Україна в найкращому випадку могла бути евентуально Бава
рією і не більше, провінцією, але не самостійною державою ок
ремої нації. Тож і сьогодні, помимо страшних досвідів у двох 
війнах і помимо окупації Східньої Німеччини, для німецького 
ока і для німецької думки є там "Совєти", а не окремі народи, 
е "Руслянд", а не Союз Совєтських Республік ... 

В цьому випадку діє привичка, створена політичними інтере
сами і історичною школою, що дала тим інтересам теоретичну 
надбудову. Але тут діє правдоподібно й інший, несвідомий мо
тив, яким можна пояснювати й деякі виступи названого вже 
професора Коха, і то 3 останніх років його життя. Німці в масі 
- це дуже пружний, твердий і дисциплінований нарід. Але в ді
яспорі, німці незвичайно податливі до асиміляції. Численна ні
мецька міська колонізація в Польщі дала гарячих польських па
тріотів. Німецькі адміністратори в російській імперії ставали її 
в~дданими опорами. Галицька Армія знає приклади легкого 
зживання й україн!зування німецьких товаришів зброї. Правдо
подібно, ту легкість асиміляції транспонує німецька менталь
ність і в інших, і тому просто не розуміє, як може мовно спорід
нений українець бодай державно не асимілюватись із Росією. 
І ось цитований учений, професор Ганс Кох, побувавши в 50-х 
роках в СССР, в своїх доповідях говорив про "совєтський нарід" 
як майже завершену дійсність ... 

І вкінці ще один мотив, що мусів і мусить далі діяти особли
во серед інтелектуальних кіл, отже в науці. Німці привикли до 
дисципліни, яка тримає Їх життя в раціональних берегах. Най
більш впливові німецькі філософічні системи - це великі, ра
ціональні держави мислі. Геr'ель - типовий німецький дикта
тор розуму й одночасно philosophus regius. якого лекції відвіду
lIа.:"1И і якого лекціями захоплювались високі пруські державні 
достойники. Геніяльні філософи життя, Шопенгауер і Ніцше, 
були довго непомічуваними деревами при королівській дорозі 
диктаторського розуму. І навіть коли в основу націонал-соціялі
('тичної дor:трини покладено ірраціональний момент раси, кро-
1111, то і на ньому збудовано прецизну, в німецькому стилі, удо
('I<Оналено-раціональну партійну машину, тоді як той ірраціона
'І ьний, расовий первень залишився тільки при концепції заво
роту до примітиву. Звідси природний нахил німецької верхівки 
r.ачити й розуміти і в інших народів раціональні, державні фор-
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ми, і легковажити, а то й зовсім зЗ,.,їишатись сліпими на ірраці
ональні, глибоко стихійні течії, якими є національні рухи. 

Ми довше спинились на німецько-совєтському комплексі, бо 
німці - це інформато~ дальшого світу про схід Европи і іх 
концепції, розроблювані з німецькою докладністю, просовують
ся в світ, який ошелешений тією систематичністю і докладністю 
не бачить їх раціональної поверховности або не вміє і не хоче 
її бачити, бо та раціональна поверхня найбільш зрозуміла для 
всіх, можна сказати навіть споріднена у всіх, "інтернаціо
нальна". 

Американсько-сош;тський КОМП.:Jекс. ДО 2-0Ї світової війни 
дві сили тримали в берегах експансію російської імперії: - з 
одного боку Японія, з другого Німеччина. Але Японія - це до
недавна грізний суперник ЗДА на Тихому Океані, а Німеччина 
в обох світових війнах була ворогом ЗДА на полях бою. І на
впаки, в обох війнах царська Росія в першій, СССР в другій -
були союзниками. Це створювало, поглиблювало й утверджу
вало комплекси приязні, які засліплювали передовсім верхівку 
ЗДА дО того ступня, що вона сама виростила собі смертельного 
сьогодні ворога. Ще й нині американські політики нерадо про
тирають очі, пробуджуючись із блаженного сну, в якому їм при
виджувався великий, добродушний, мирний, в нічому неповин
ний російський нарід-союзник, тільки тимчасово опанований 
злими провідниками. Це той ірраціональний підклад, на якому 
угрунтований сучасний американсько-совєтський комплекс, 
більш парадоксальний навіть між німецький, бо СССР, його 
внутрішній улад і його імперіялістичні тенденції не такі чужі 
німецькій ментальності, як саме американській з її ідеалами сво
боди індивіда і на ній побудованого способу життя. 

Які ірраціональні всі ті джерела американсько-совєтського 
комплексу, цього знаменитим доказом - повний брак орієнтації 
навіть серед найвищих американських кіл про внутрішню си
туацію в царстві "російського союзника", Коли 1917 року ви
бухнула революція, вона застала керівні кола ЗДА, дО прези
дента Вилсона включно, зовсім неприготованими до розуміння 
подій, а що ті події, зокрема самостійницькі прямування Укра
їни, ослаблювали "союзника", ті кола не хотіли вчуватись і ро
зу!\1Їти те, що діялось на Сході Европи. Професор Бейкер у пра
ці про Вудро Вилсона пише: " ... змагаючись із проблемами, які 
створила большевицька Росія, Вилсон звірився Масарикові: -
Я ніколи не почував і не почуваю довір'я, до моєї особистої оцін
ки складної ситуації в Росії", а в лпсті до свого найближчого 
дорадника полковника Гауза, Вилсон писав: - "Я прію кри
вавим потом, роздумуючи над тим, що було б правильно і мож
ливо зробити в відношенні до Росії. Однак воно (те питання) 
розпадається на шматки від мого дотику неначе живе суібло". 
А той же Гауз в щоденнику признається: - "Бог лише знає. хто 
правий, але я при найменше почуваю, що я є по безпечній сто
роні, коли дораджую, щоб дослівно нічого більше не зробити, 
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як тільки висловити наші співчуття для змагань Росії об'вдва
тись (підкреслення наші, Р. С.) в сильну демократію та запро
понувати ЇЙ нашу фінансову, промислову й моральну підтрим
ку, так як це тільки буде МОЖJIиво".*) Цій фінансовій, проми
словій і моральній підтримці єдиної, неділимоі завдячують ЗДА 
те, що сьогодні їх провідники мусять напружувати всі свої фі
нансові, промислові й моральні сили, щоб не впасти в смертель
ному змаганні з "союзником" і мусять потішати себе тим, що 
"Америка замолода, щоб умерти"... Такий велерічивий заголо
вок широко друкованої і передруковуваної в американській пре
сі статті, що дає яскравий образ трагічної ситуації. 

І знову парадокс американської політики, накидуваний тим 
неконтрольованим повною свідомістю комплексом. ЗДА вису
нули гасло самовизначення народів, і в Европі пристосували йо
го радикально в відношенні до Австрії, в якій процес самовиз
начення народів проходив, навіть у деяких краях завершувався, 
без революційного струсу. Зате ЗДА не пристосували тоді того 
гасла до "російського СОЮЗНИІ,а" і тепер часто соромливо обхо
дять його боками, коли мова про справжню тюрму народів із сві
жо підмальованою вивіскою "СССР". 

В утвердженні американсько-совєтського комплексу співді
ють ще інші чинники. Народжена революцією американська сві
домість співчутливо реаТ'ує на все, що носить марку революцій
ности. А такою маркою найголосніше реклямує себе Москва. 
Все, що не з нею - реакційне, контрреволюційне ... Той рекля
мовий крик заглушив передсмертні стогони мільйонів україн
ських селян, виморених організованим голодом 1933 року, і са
ме тоді президент Рузвелт визнав Совєти. Той комплекс револю
ційности, зокрема соціяльної, казав бачити в китайському ко
мунізмі тільки ... аграрний рух, а в кубинському комунізмі тіль
ки ... демократію, що бореться проти диктатури ... 

І ще ОДИJ! співчинник, що допомагав закоренитись американ
сько-совєтському, єдинонеділимському комплексові. Ним є ро
зуміння значення великого господарського простору, якому са
мі ЗДА завдячують свій господарський розквіт. Але тут новий 
парадокс, нова непослідовність американської політики, якою 
пона страждає й досі. Там де еволюційно творився такий біль
шюї господарський простір із автономних малих народів, як у 
колишній Австрії, там ЗДА не підцержали тих тенденцій, ал~ 
під тиском державників Польщі (Падеревський) і Чехії (Маса
РШ<, Бенеш), які при гарячому патріотизмі виявились не особ
ливо передбачливими, і вище холодного рахунку поставили ре
сантименти, - той простір розбили. Зате в СССР, який і без 
країн підневільних народів диспонує багатим і значно більшим 
простором ніж ЗДА, вони підтримували і підтримують тенден-

*) Цитуємо за студією К. Варварова: .. Українська революція в до
І<ументах Державного Департаменту ЗДА". "Листи ДО Приятеліз", 
ЧЧ. 99·100/1961, ст. 5. 
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цію той простір зберегти, навіть тоді, коли европейські союзни
ки, Франція й Англія 1917-1918 рр., вже схилялися до визнання 
саМОСТ1ЙНОСТИ України й Дону. 

Така постава полі'UlКИ ЗДА дістала теоретичну піддержку, 
коли сюди в 20-х роках нахлинула кваліфікована, білоросійська 
і жидівська, еміrрація. Російські й жидівські науковці позайма
ли університетські катедри східньо-европейської історії, стали 
експертами й інформаторами рішальних американських кіл пра
ці райони і пресовими пропаrаторами єдиної, неділимої в різних 
її видах. 

Велике і ще невиконане завдання української науки доклад
но прослідити, скільки фальшивих інформацій про Україну по
ширилось у ЗДА під впливом цих двох груп, російських і жи
дівських інтелектуалістів, і виправити ті інформації. Першими 
керував і керує великоросійський комплекс і його зректися во
ни не в силі. У других, себто c~peд жидівських інтелектуалістів, 
знову підсвідомо діє довгими століттями вирощений комплекс 
народу-посередника, якого роля в многоязикій імперії природ
на. В Україні жиди були посередниками між чужою метрополі
єю, колись польською, потім російською, і українським народом, 
і тому ЇМ трудно прийняти думку про самостійну Україну, в якій 
такий посередник стає зайвим. 

Так оце історичними подіями 20-го століття пробуджена і 
оживлена тенденція ЗДА бачити в Росіі союзника, дістала тео
ретичне оправдання з різних сторін: німецької, білоросійської, 
жидівської. Власні гасла самовизначення заспокоювались аме
риканськими аналогіями. В них Україна являється вільним стеЙ-· 
том, "Пенсильвенією" вільних, З'єдинених Держав чи то "Росії" 
чи то "СССР". І так у час, коли керівники закордонної політики 
ЗДА, як перший заступник керівника стейт департаменту, 
Бовлс, розпинаються за визволення і самовизначення безтради
ційних африканських племен, вони не чули про те, що Україна 
має тисячелітню державну традицію ... 

Інтерес ЗДА, і взагалі Заходу, вимагає на кожному кроці під
креслювати поділ колишньої Росіі на окремі держави, поділ 
санкціонований навіть членством України і Білоруси в Об'єдна
них Націях; той інтерес вимагає старатись перемінити той нині 
внутрі СССР більш формально проведений поділ на реальний. 
Але рішальні політики, вчені, публіцисти, всупереч тому, що са
ма Москва обмежила засяг назви "Росія" тільки дО РСФСР, далі 
цілий Союз разом із У країною і іншими державами окреслює 
як "Росію", а коли хтось зверне увагу, тоді навіть найповажні
ті журнали як недавно "Тіте", оправдуються". привичкою. Та. 
одне дивне: ця привичка, така непереможна в цьому випадку, 

леГl<О уступає в інших випадках, як напр. вже за наших часів 
Петербург був Петроградом і став без труднощів Ленінградом. 
тут привичка не діяла так сильно, бо тут не діяв і той комплекс, 
та почувальна дразливість, неконтрольована повною свідомістю, 
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і не діяла та в підсвідоме зіпхнута тенденційність, яка викрив
лює думки і дії. 

Такі німецько-совєтський і американсько-совєтський комп
лекси. Ми вибрали саме іх для ближчого розгляду, бо вони сьо
годні найбільше важать. Німці, як сказано, це інформатори сві
ту про Схід Европи, а ЗДА - це провідна потуга вільного світу, 
що рішає про його поставу, зокрема супроти СССР. Ослаблюва
ти, розряджувати ті комплекси - це одне з найважніших зав
дань і обов'язків українського суспільства в вільному світі. Та 
з психології відомо, що такі, частими і внутрішньо неопанова
НИl\ІИ досвідами, створені і утверджені комплекси не перемага
ються заклинаннями і виклинаннями, пропаr'андивними пропо
відями, але спокійною аналізою і спокійним усвідомлюванням 
джерел тих комплексів. Тимбільше, коли носіями комплексів є 
не маси, які живуть і порухуються головно емоціями, але полі
тичні й інтелектуальні верхи. Тож праця задля поборення тих 
комплексів вимагає від українського світу напруження всіх на
ших інтелектуальних сил. Вона мусить бути ведена на можли
во найвищому, науковому і публіцистичному рівні. Що досі не
має у нас окремої установи, окремого штабу, який всю увагу зо
середжував би на цій проблемі, це одна з великих ненормально
стей нашої дійсности. *) 

Українсько-совєтські комплекси. Було б невмісно при кінці 
ще бодай короткими рисами не відзначити й україНСЬІЮ-СОВЄТ
ських комплексів. В Україні, і взагалі в межах СССР, напевно 
існує й поширений комплекс, що його можна назвати совєтсь
ким малоросійством. Колись, підчас 1-0Ї світової війни, напере
додні революції 1917 року, автор цих рядків вислухував У Си
бірі довгих повчень з боку тодішніх малоросів, суддів, інженерів 
українців з роду, що достатньо жили в далеких, провінційних 
містах російської Азії. Вони говорили про довголітні, культурні 
й господарські зв'язки України з Росією. які не можливо розір
вати без покалічення обох сторін; говорили про вдячність, до 
якої ми зобов'язані, бо без помочі Росії ми не позбулися б вічної 
кочової загрози і татарського ярма; говорили про отверті гра
ниці України, які унеможливлюють відділення від Росії. Потім 
хтось із нас сідав до піяніно, а оборонці нерозривних зв'язків із 
Росією годинами, до безтями виспівували по черзі мелодії з "За
поріжця за Дунаєм" .. 

Можна припускати, що тепер повторяються на всьому про
сторІ СССР подібні сцени, а офіційна пропаr'анда підсуває мало
російській совісті ті самі арr'ументи, тільки в відповідно підма
льованому вигляді, невтомно вмовляючи нерозривність зв'язків, 
:Jаслуги "старшого брата", що визволив Україну вже не від та
тар. але з-під ярма капіталізму і т. д. Можна припускати, що 
Асе те стає "ідеологією" численних українців на високих постах 

*) Щоб скінчити з цією ненормальнісТJO, наш журнал постійно 
пропаГує створення Публіцистично-иаукового Інституту. Ред. 
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совєтської riGpapXll 1 ще численніших українців, що замкнув
шись У вузькому родинному колі і спустивши завіски на вікнах, 
бажають передовсім жити в спокою. 

Таке совєтське малqpосійство -- це українська тінь, реакція, 
наслідок того вже сороклітнього тиску російсько-совєтського 
шовінізму, описаного вище, який під совєтською вивіскою про
довжує асиміляційну політику Москви супроти інородців. Со
вєтське малоросійство -- це підсвідома мімікрі, охоронний ду
шевний одяг безборонних тварин, завдяки якому вони усува
ються з-під зору хижого ворога. В деяких випадках -- це сві
дома маска, щоб укрити правдивий зміст душі. Ще в інших си
туаціях це дозволена невинна вишивана сорочка під обов'язко
вим совєтським одностроєм, маленька свічечка перед образом 
живого ще і любого спомину серед яскравих рефлекторів, що 
освітлюють сучасне "щастя", дароване Україні Леніним, Сталі
ним і Хрущовим. 

Є ще інша порода українсько-совєтського комплексу, яку на
зивати новим малоросійством було б несправедливо. Це ком
плекс українського комуністичного совєтизму. Ні Хвильовий, ні 
Шумський, ні Волобуєв, ні Скрипник малоросами не були. Вони 
хотіли незалежної, совєтсько-комуністичної України. Цей укра
їнсько-совєтський комплекс жорстоко ліквідований в Україні, 
але напевно живе ще в душевному підпіллі. Доказом цього є те, 
що в умовинах вільного світу він зараз же обізвався і досі дає 
про себе знати. 

Коли совєтське малоросійство це тільки пасивна відповідь на 
аr'ресію російсько-совєтського шовінізму, то український совєт
ський комплекс із його незрушною вірою в рятунок людства й 
України в комунізмі, нині після наглядних повчень історії зов
сім ірраціональною вірою -- це відповідник того третього, рід
кого в щирості, російсько-совєтського комплексу, якому важний 
передовсім комунізм, а тоді хай стає самостійним, хто собі того 
бажає. Паралелі можна продовжувати. Те, що сьогодні несміли
во, але все ж прозирає крізь боротьбу за поширення прав укра
їнської мови, за свобідніший розвиток літератури, мистецтва, за 
децентралізацію -- в усьому тому можна добачувати тенденцію 
добитись тієї автономії, яку мають стейти ЗДА, себто можна ба
чити тенденцію "американізації" СССР в совєтських рамах. 

Найбільш рафінований і безоглядний режим працює вже по
над сорок РОІ<ів над тим, щоб із різнонаціональної людської ма
си з різними культуриими і політичними традиціями викувати 
один, однородний совєтський нарід, щоб прищепити і утвердити 
єдинонеділимський комплекс. Які ж наслідки цих зусиль? Чи 
совєтська людина -- це ще далі тільки приціл, чи це вже дій
сність? Чи совєтська людина це верхня, охоронна одежа в умо
вах натиску і терору, чи це вже перетворена, перетоплена нано
во ."'Іюдська порода? В першому випадку, при добрій нагоді з-під 
накинутого наказного совєтського серпанка показалося б щире 
обличчя людини в усій ij інднвідуальній і національній різно-
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родності. В другому випадку мали б досить слymности ті, що їм 
на залізній завісі ВЖ.~ :.:;.,;ижа~ІЬСЯ l:(;СТ(;РТИМИ буквами виритий 
напис, що стояв на брамі Дантового пекла: "Покиньте надію". 
Покиньте надію на відродження свободи людини й народів, на 
відродження України в її національному змісті. Покиньте на
дію, бо там уже немає нікого, кому ті, колись найвищі цінності 
людини, були б ще дорогі і потрібні. 

Мілкий оптимізм заперечує небезпеку і покликається на те, 
що довгий, двохсотлітній натиск царської Росії з усіми тюрма
ми, засланнями і смертними присудами не потрапив змосковщи
ти Україну, то не вдасться це і большевикам. А все ж є різниці. 
царський режим асимілював або нищив провідну верству, зали
шаючи народну субстанцію неторканою, і з неї завжди могло 
ще відродитись і вирости нове українське суспільство з усіми 
духовими і державними аспіраціями. Сучасний комуністичний 
режим добирається до основ, до народної праматерії і намага
ється її формувати відповідно до своїх задумів. 

Але так само неоправданим був би поспішний песимізм, який 
іноді починає прозирати з наших розмов. Іноді журимось, 11(0 

напр. сьогодні проведений плебісцит в Україні міг би дати заба
гато голосів за сполукою з Росією ... ми протиста~имось ідеі пле
бісциту, бо плебісцит уже відбувся 1917-1920 рр., і як ніхто не 
думає про плебісцити в Польщі, Мадярщині, Румунії і т. д. і ні
хто не питає, чи вони хочуть належати до Росії, так само і Укра
їна вже самовизначилась і большевицька окупація актів 22 Січ
ня і 1 Листопада не уневажнила. Ми повинні протиставитись ідеї 
плебісциту саме на основі такого aprYMeHTY, але не з мотивів 
страху і непевности того, які будуть висліди. Передумовою кож
ного плебісциту є відповідний підготовчий період у свободі сло
ва, преси, зібрань, у свободі без страху. 1917 року шість-вісім 
місяців вистачало, щоб із безіменного народу, для якого, як у 
"Панні Марі" Винниченка, автономія чи федерація Украіни оз
начали тільки землю з викупом чи без викупу, створити україн
ську націю, яка на своїх плебісцитах-виборах до Установчих 
Зборів виразно віддала мандат самостійницьким партіям, і що 
р.ажніше: плебісцитом крови обороняла свою відроджену дер
жавність. Сьогодні українська національна свідомість значно 
виразніша і короткого часу в свободі і без страху правдоподібно 
було б досить, щоб знову політично оформити нарід українськи
ми державницькими ідеологіями і організаціями. 

І наївний оптимізм і передчасний песимізм - однаково не
оправдані і не повинні бути нашим душевним настроєм. Тверезо 
бачити грізну небезпеку, але так само пам'ятати великий досв!д 
1917 року і з нього черпати віру в будучину; бути в постійному 
поготівлі і де тільки треба вести розумну, відповідними засоба
ИИ і на відповідному рівні боротьбу з російськими і совєтськими 
J\омплексами в світі, що заслонюють перед ним українську про
(і.,ему - це наше призначення і вкінці це джерело чистої сові-
сти і радости виконаного обов'язку. Р. Срібний 
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Річиицj великих письмеlПlllКів 

ТАГОР - ТОПСТОИ 

1960, 1961 роки ~ 50-ліття 
смерти Лева Толстого і 100-ліття 
иародження РабіJlцраната Тагора, 
і світ відзначив ті дві річниці ве
ликих духів. Серед числеиних зга
док, статтей можна було знайти 
навіть такі зближе'ННЯ, мовляв, 
Тагор це індійський Толстой (Со
кольський, т ournal American). Та 
це неслу,шне перебільшення. Оба 
великі мистqі: Тагор нагородже
нець Нобля 1913 року, Толстой -
автор одного з найкращих світо
DИХ романів "Анна Каре ніна" . Але 
їх духовий уклад і дороги роз
витку інакші. Толстой від естетиз
му, від мистецького зоглядання 
світу, щораз далі відходнв до су
ворого, "циніЧ'RОГО" в первісному, 
грецькому розумінні слова. мора
лізму, етизму, до проповіді упро
щення. Світогляд Тагора цілий 
пройнятий саме естетизмом. Для 
Тагора "краса - це ие витвір уя
ви, вона відкриває вічну суть дій
сности", .. мистецький твір не має 
за завдання давати відповіді на 
питання. він має тільки існувати", 
.. поклик правдн це поклик кра
си", а "краса це мова радости". 
Ця осноВ'иа різниця між обома, 

Толстим і Тагором, виразно ви
ступає навіть там, де - здавало
ся б .- вони найбільш зближені. 
Толстой анапхіст. в ім'я тієї спро
щеної людини він відкидає дер
жавну і церковну організації. Зві
дси урлдові заборони, звідси ви
ключення з церкви. Тагор висту
пає проти індійської життєвої по
стави з її ідеалом бездіяльної нір
ва'ни, Але він робить це в ім'я ра
дісного і діяльного життя, а не 
життя зречень, Він проречисто 
внступає проти модерної державн 
і націоналізму (ці два поняття 
майже покпиваються у нього) , 
Вони для Тагора це бездушні ме
ханізми, що давлять живу люди
ну. Держава - иайхолодніший з 

усіх холодних звірів - писав Ніц
ше. Цей афоризм міг би служити 
як мотто до випадів Тагора. Але 
ідеа.'ІОМ Тагора не є поворот до 
примітиву, тільки до гармонії ду
ші і життя, розбитої інтелектуа
лізмом і націоналізмом. 
Толстой утікав від життя і сві

ту, як пустинник від покуси, і як 
багато пустинників не вмів ціл
ком внзволитись і перемогти по
кусу. Дмитро Мережковський в 
великому творі про "Толстого і 
Достоєвського" подає цікаві де
талі того внутрі.шнього роздвоєн
ня: Толстой ходнв у сорочках із 
грубого, доморобного полотиа 
(символ упрощення), але ті соро
чки мусіли бути пронизані запа
хом улюбле'НИХ парфум ... Втечу з 
вигідного панського дому і смерть 
на маліl'r залізничій зупинці мож
на розуміти як останию спробу 
узгідненнн теорії з життям. - Та
гор любив світ і його радості. Він 
побував у всіх майже його сторо
нах, читав співучим голосом свої 
поезії і його очі світились вдово
ленням, коли переповнені залі те
пло вітали екзотичного гостя. Та
гор хотів тільки зві,ль'нити світ від 
інтелектуалізму і націоналізму, 
які поневолили людину і викри
вили гі Божу подобу. 
Старше українське покоління, 

особливо зі Східньої України, до
бпе знайоме з світом Толстого, 
його мистецькі верхи, .. Війна і 
мир" і .. Анна Кареніна" це вже 
власність всіх людей, але його 
світогляд, зокрема його пізніших 
років, Ч~'жий українському духо
ві, - Рабіндранат Тагор менше 
відомий, хоча по духові ближчий. 
його поезії появились в україн
ському виданні в Києві в перших 
роках р~волюції ( .. Садівник") і 
сприймались отвертою душею. Іх 
настрої гармонізували з тодішні
ми Настрою.IН, що їх передав Ти-
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чина: Одчиняйте двері - Напече
на йде! Одчиняйте двері - Го.'!у
ба блакить! ... Великий роман Та
гора ,.Дім і світ" можна було зу
стрічати в польському і німецько
му перекладах в і'иТеліrевтиих га
лнцьких домах. Мнстецька краса 
чарувала читача, але тоді.ш:нє мо
лоде покоління спрнймало той 
твір змішаними почуваннями. Те 
покоління захоплювалось націо
налістнчио-революційннмн клича
мн в новому їх оформленні, що не
наче об'явлення ширилось у Се
редній Европі. А в романі Тагора 
речник подібного індійського го
лоснословного націоналізму про
тиставнться витоиченій духовій 
культурі люднви. 
Сьогодні нам легше оціиити ду

ховНІЇ світ велнкого іидіЙця. Він 
рішуче промовляв проти всевлад
ного в ті часи інтелектуалізму і 
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Пj')ОТИ пroл;тичної модн, проти по
.'lїтичних течій ІЇого часів, промов
ляв то в ім'я мииулого, яке лю
бив, то в ім'я вічио людського, я
ке вважав иайбільшим скарбом. 
Там. де він виступав в ім'я мину
лого, він програв, навіть у своїй 
батьківщииі, в Індії. Але де він 
був речником цілої людини в про
тиставленні до покалічених, одно
боких типів людини-політика (го
мо полі.тікус) і люди'ии-господар
ника (гомо економікус ), там він 
говорив із вічних глибии і його 
слова. особливо сьогодиі, звучать 
як зовсім сучасні. І зовсім відпо
відні для иаших днів слова ні
мецького філософа, Павля Натор
па, сказані про Тагора ще на по
чатку століття: Тагор віднахо
дить загублену ціль і отвирає две
рі для "Доби душі" ... 

(МШ) 

ТАГОР ПРО ІНТЕЛЕКТУ АЛІЗl\1 І НАЦІОНАЛІЗМ 

Поняття 'націоналізму має у Рабіндраната Тагора кіль
ка відтінків. В ньому вміщається сучасне прямування наро

дів до самостійної національної державности ; під цим тер
міном розуміється також уже розвинутий політичний і еко
номічний механізм, витвір однобокого і'нтелекту, який ни
щить людські основи народу. І є в тому поиятті передчуваиі 

вже підчас 1-0Ї світової війии риси тих крайностей і обме
жень, до яких дійшов націоиалізм у 20-х і 30-х роках у фа
шистівській, націоиал-соціялістичній і іиших відміиах. Ме
ханістиЧ'не розуміиия і ті передчуття иеморальиих крайио
стей мабуть і зродили в душі пнсьмеиника невблагаину ие

хіть до націоналізму взагалі. 

Історія не виправдала тієї нехоті, коли мати иа увазі 
прямування народів до національннх держав европейсько
го тнпу. Батьківщина Тагора, !вдія, знаходиться в процесі 

народження індійської нації в індійській державі. Зате кри
тика Тагора скерована протн ,.мехаиістичного тиску нежи
вого ка живе" і проти звиродже'НЬ націоналізму досі сучасна 
й актуальна. 

Для ілюстрації вище сказаного подаємо кілька уривків 
із книжки Тагора "Націоналізм", написаиої підчас 1-0Ї сві
тової війни. А на закінчення поміщуємо два фраr'менти з 
розділу "Захід сонця століття", писаного в час, коли Індія 
ще боролась за внзволення, але якого звучання і зміст мо
жуть бути і нині блнзькими українському серцю. 
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... Настала доба інтелекту, нау
ки. Всі з'наємо, що інтелект це 
щось неособове. Наше житrя і на
ше серце це ми самі, але духа-ро
зум можна відокремити ~ особи
стої людини, і аж тодійін може 
вільно носитись у., світі думок. 
Наш інтелект це як аскет, що не 
носить ніякої одежі, не приймає 
їжі, не знає сну, не має ніяких ба
жань, не відчуваJ: :ні любови, ні 
ненависти, ні милосердя до люд
ських недостач; аскет, що иезво

рушений всіми різними випадка
ми життя, тримається тільки сво
іх думок. Він докопується до са
МОГО коріиня речей, бо він не має 
особистого почувального відно
шення до речей. Ученнй-граматик, 
без уваги до всієї поезії, пробива
ється до коре'нів слів, бо він ие 
шукає живої дійсности, але зако
ну. Знайшовши правило, він мо
же вчити людей орудувати сло
вами. Це сила, це сила, що дає ве
лику користь і відповідає особли
вим потребам людини. 
Але жива дійсність це гармонія. 

що сполучує окремі частини речі 
в цілість. 

... Так оце людииа, коли її інте
лектуальиа і тілесна сила далеко 
переростає моральну, стає кари

катурою жнрафи, якої голова на 
цілі милі вистрелила з ре.шти ті
ла вгору і майже не має з ним 
сполуки. Ця пажерлива голова 
своїми могутніми щелепами зжер
ла всі верхи дерев, але харч за
пізно проді стається до органів 
траl3ле'ния. тан що серцю брак 
КТ)ОВИ. Та ЗахіТ( - здається 
живе в щасливій несвідомості ті
єі дисгармонії в своїй власній 
природі. 

... ПостіЙниЙ велетенський меха
нічний тиск неживого на живе це 
те. під чим стогне сьогоднішній 
світ. 

... Все обняти почуванням і та
ким чином стати свідомим усіх ре
чей - це дух ... Головні творчі си
ли - емоціональні сили. 

.Листи до 

... Ані безбарвність космополі
тизму, ані пристрасний самообож
июючий культ націонaJIЬНОСТИ не 
є ціллю людської історії. 

... Нація це політичне і госпо
дарське об'єднания народу, орга-
иізованого задля механічної цілі .. . 
Організація політики і торгівлі .. . 
її називають нацією. Організова
ний еrоїзм цілого народу - це на
ціоналізм. 

... Влада стала чимсь занадто аб
страктним, стала науковим проду~ 

ктом, який витворюювться в полі
тичній лябораторії нації через 
стоп лювання людської особисто
сти . 

... На Заході людство через наці
ональний механізм торгівлі й по
літики гарно стиснуте в клунки, 
які мають свій ужиток і високу 
базарну ціну; ті клун.ки обведеио 
залізними обручами, поставлено 
на них написи і посортовано ЇХ З 
науковою уважністю і докладні
стю. Вог створнв людину по-прав
ді на те, щоб вона була людсь
кою; а цей модерний продукт так 
чудово і правиль'но прирізавий і 
полірований, має такий характер 
фабричного товару, що Творець 
матиме досить труду, щоб пізна
ти в тому товарі духову істоту, 
творіння, яке він створив на свій 
божеський образ. 

... Нація довго розросталася за 
кошт покаліченої людяности. Лю
ДИ, найдосконаліші створіння Бо
га, виходили з тієї національної 
фабрики в вигляді великих гро
мад ляльок на пружинах, що во

ювали або збирали гроші, ляльок 
смішно гордих тією жалюгідною 
досконалістю свого механізму. 
Людське суспільство де-далі ста
вало маріонетковим театром полі
тиків. вояків, фабрикантів і бюро
кратів, що порухуються в різні 
сторони при помочі знаменито 
функціонуючнх пружинкових ін
сталяцій. 

... ЗахідиіЙ націоналізм розвинуз 
організацію сили до досконало
сти, але зовсім 'Не розвинув духо-
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вого ідеалізму. Його дух - це 
дух хижака, що мусить мати свою 

здобич. За ніяку ціиу він не хоче 
допустити до того, щоб його ло
вецькі райони перетворились у 
культурне поле. По суті ті нації 
воюють одна з одною за розПІИ

рения своїх ловецьких просторів. 
... Історія докотилась до стадії, 

коли моральна людина, ціла JПO
дина. майже не знаючи про це, 
уступає місце політичній і торго
вельній людині, людині обмеже
них цілей. 

... Завданням ма.шини і оправ
даниям її існування є матеріяль
ниІі: успіх... Коли організаційна 
машина починає займати щораз 
більше 'простору, а робітники при 
тих машинах стають частинами 

машини, тоді JПOдська особистість 
розпливається в фантом, усе. що 
@іуло людиною, стає машнною і 
обертає велике колесо політикн 
без сліду співчуття і моральної 
відповідальности. 

(Із кннжкн "Націоналізм", 
на основі німецького пере
кладу 1918 року). 

ІЗ роздІЛУ "ЗАХІД сонця 

столrrrи" 

Уважай, Індіє! 

Тримай свою жертву готовою для 
святого сходу сонця! 

Хай Твій голос буде першнм. що 
привітає його, і співай: 

Хай прнйде хир, оця з великого 
болю Бога народжена дочка; 

Хай прийде з своїм скарбом тихо
го щастя, 

Хай прийде з мечем хоробрости, 
Прнйде з вінком лагідности на 

скронях. 

О, мої брати. не соромтесь стоЯ'rИ 
перед горднми і могуТВЇКВ 

У білій свиті ва.шої простоти! 
Хай вашою коровою буде скром

ність, а вашою свободою - сво
бода душі. 

На порожньому полі вашої вбо
гости кожного дня будуйте Бо
жий преС'1'іл, 

І знайте: - потворність не є ве
ликістю, а гордість не триває 
вічно. 

ДО 50-РІЧЧЯ СМЕРТИ Л. ТОЛСТОГО 

Небагато вже залишилось v жи
вих із тих людей, що були 'доро
слими тоді. коли російський пись
менннк світової слави Лев Тол
стой на початку листопада 1910 
р. нишком вимандрував із свого 
родового маєтку, Ясна Поляна, і 
потім 7 -го листопада по старому 
стилю на станції Остапово відій
шов із цього світу. 
Перед цією подією, що відби

лась відгомо'НОМ по цілому світі, 
в Росіі бодай на зовні панував 
повний спокій. Якоїсь звичайної 
чергової війни не провадилось. 
Царська влада на чолі з Столипі
вим остаточно перемогла вільні 
подихи революції 1905 року. Ве
лика кількість тих, що мали щось 
спільного з тією реВОJПOцією, спо
кійно докінчували реченці заслан
ня, а між нн:\ш і я рахував остан-

'ні дні свого заслання в товсто за
сніженій і стиснутій тугими моро
зами Архангельщині. 

І от у тій холодній тихості роз
неслись відомості, з початку тіль
ки глуховаті, про втечу Толстого. 
В дні своєї глибокої старости пи
сьменник не внтримав Яснополян
ської дбайливої опіки дружини і 
слуг своїх, і однієї холодної ночі 
кудись подався... Щось мусіло 
статись таке, що примусило стару 

людину пустнтись на втечу з до

му ... Та як би воно не сталося, але 
скоїлось таке, що про це тільки 
й говорнли, щось, що заповнило 
всі двох столиць і провінційні га
зети. 

У Толстого вистачило сили до
Їхати до маленької, до того часу 
незнаної залізничої ставціі Оста
пово. Коли начальник станції до-

, 
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відався, хто є ТОІ"І хворий, то радо 
дав йо:му притулок у своє:му по

:мешканні. Та:м і "зайшло солии
шко зє:млі русской", як тo~
валось не тільки в часописах, але 
й у приватній переписці. та в ро
:маиах. І треба иалежне віддати 
росіяиам. воии в:міють звеличува
ти своїх велетнів не тільки у се
бе, але й у цілому світі. Між по
літичними засланцями трапля
лись "одержи:мі толстовство:м". 
Коли ж помер їх земиий бог, де
які з них стали иеса:мовиТJll\Пl: гі
стерично плакали, цілими днями 
нічого не їли і твердили, що ие:ма 
з:м:ислу далі жити, коли вже по
:мер їхній великий учитель-про
відиик. Мушу Ж сказати, що иа 
вас, до якоїсь :мірв тоді свідомих 
українців, той посмертио-толстов
СЬКИй психоз також не залИ'UI~ 
ся без впливу, хоча :між намн не 
було ніодного такого, який би під
пав під вплив толстовського "не
противлеиня злу". 
Коли помер Лев 'l'олстой, то ми 

якось призабули те, що його по
передніше поступування нам не 
подобалось. На початку 1909 року 
гучно відзначалось по цілій Росії 
сторіччя з дня народження Мико
ли Гоголя. Не мииув тих роковин 
і Толстой. Він иаче :мудрий учи
тель своєму учневі кожному тво
рові Гоголя поклав ноти. Пере
важно дав низькі оцінки. Тоді 
ТОЛстой не приняв до уваги, що 
тож Гоголь започаткував у росій
ській літературі реалістичио-про
зове мистецтво. Зиачить, все ж 
був і для Толстого, моло~ого 
від Гоголя на дев'ятнадцять ро
ків, першим учителем у прозово
му письменстві. 

Отверто кажучи, Лев Толстой, 
як і Пушкі'н, TypгeHЬGB, Достоєв
ський і іиші російські письменни
ки, не признавали українському 
народові, як і інши:м: інородцям, 
щ>ава на самобутний національ
ний розвиток, але ще й посеред
ньо пригиічуюче впJIИВaJIII ва на
ше ваціО'Иальие фоРМyвaJПIЯ. За 

.Листи ДО 

мали:м:и вииятками наша іителі
rеиція 19-го століття "пріобща
лась к общерусской культурє" , 
бо ж у ніІї діяли такі велетні як 
Лев Толстой. При цій иагоді вар
то подати для прикладу, як один 

визначиий правник-малорос ка
зав мені' "Навіщо ще й вам зай
матись письменством малоросій
щнною, коли ми вже мали таких 

великих письменників, як Пу.ш
кін, Гоголь, Тургеньєв, Достоєв
ський, а до всіх ще й такого ве
летня як Лев Николаєвич Тол
стой". Коли я на це йому відпо
вів, що иам не слідувало б писати 
по українському ще й тому, що, 
скажім. був Гомер, Даите, Шек
спір, Гете, Гюrо, Ібсен і т. Д., то 
він на це' "То чужі письменники, 
а я вам згадав про иаших, рус

ких" ... 
у зв'язку з 50-річчям з дня сме

рти Толстого. як і належиться, 
вся російська преса відзначила 
його похвальними статтями. Не 
бракувало й нарікань, що амери
канська преса "відбула" мовчан
кою ті роковини, хоч президент 

Айзенгауер дав особливе прого
лошення. Варто відмітити, що о
дин із авторів, а то математик і 
ко:мпозитор, Л. Сабаннєєв у своє
му творі "Отривки воспоминаниїI 
о Льве Толстом" (див. НРС з 20 
і 21/11 1960 р.) подає не тільки 
похвали. але ІЇ голу правду. Він 
напр. пише. що Лев Толстой був 
дуже короткозорий, але видно 
з-за свого неrативного ставления 

до всіх на світі технічних досяг
:нень окулярів не признавав. Тре
ба дивуватись, як цей великий 
письменник міг пізнавати і сприй
мати всі тонкості природи і вигля
ду людей, коли все те було відда
лене від нього короткозорістю. 

Уривки з споминів Сабаинєєва 
незвичайно цікаві. ОСЬ ще кілька 
винятків: "Думаю, що він був лю
дииою наскрізь і абсолютно поз
бавлеиою "здібности вірити" в що 
не було б. Це був ДОСКО'Иалий ате
їст. В релігійиі чуття, розу:мієть-
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з світу науки 

IНТEJIIrЕНЦІЯ : 
п РОЛЯ В ~IOДEPHO~IY СВІТІ І "РЕЗИДЕНТСЬКІ" 

ЗАЛИШКИ В ДУІІІІ 

Провідна верства модерного ук
раїнського світу це інтеліrенція, і 
то провідна верства не тільки в 
культурі, що самозрозуміле, але й 
у господарстві та в політиці. Зре
штою в усьому світі проходить 
процес переймаивя провідних по
зицій тією верствою, що її назива
ють інтеліrенцією. В високороз
винутих країнах цей процес від
бувається повільно. Кляси, що до 
цього часу були панівними, не 
відступають своїх місць. Вони ті
льки під тиском життя й його по
треб діляться впливами із інтелі
rентською верствою, якої значен
ня постійно вростає, напр. в ЗДА 
починаючи добою типового і'нтелі
(ента на президентському стільці, 
Вудро Вилсона. Сьогодні часто чу
ємо про особливо велику, і не зав
жди корисну, ролю інтелектуалі
стів в адміністрації президента 
Кеннеді. Взагалі демократнчна 
партія ЗДА просякнута інтелі
rентськими впливами, а серед лі
віших груп республіканської пар
тії виразна те'нденція до подібно
го стану. Разом із цим інтеліrен-

ся, він абсолютно не вірив і ці пи
тання його тільки дрятували, 
злили, як свідоцтва людської ту
пости. До наукових же теорій від
носився з непримиренною відра
зою" . До цього можна хіба дода
ти, що Толстой відносився так до 
всього, що мало в собі познаки 
проrpесу. 

Свого часу дивувались, чому 
Толстому, слава якого лунала на 
цілий світ, не приділили Ноблів
ської нагороди. Піз'віше стало ві
домо "чому". Це ж Нобель запо
вів, що з залишених ним капіта-

ція як провідна верства стає по
важною теоретичною проблемою і 
темою соціологічннх дискусій. 
У народів, що утратили свою 

давнішу, землевласницьку провід
ну верству, а в умовинах коловїя
лізму й чужинецької окупації не 
розвинули своєї сильної міської, 
промислово-торговельної кляси, 
і'нтеліrенція заняла порожнє міс
це. Вона стала єдиною національ
ною провідною верствою. Так бу
ло в українському світі 19-20 сто
літь, передовсім у краях, що зна
йшлися в межах Австро-Угорщи
ни. У Східнііі Україні були ще 
жи.ві й активніші, духово, госпо
дарсько й політично, ре.штки ук
раїнських землевласницьких кіл. 
Одначе провід революції 1917 ро
ку і Держави 4-го Універсалу 
спочивав всеціло в руках інтелі
rенціі. 
Тому і в украІНСЬКОМУ мисленні 

20-го століття проблема інтеліrен
ціі стала центральною. Довкола 
неї кружляють думки мислителів
публіцистів, Липинського, Донцо
ва, хоча вони, виходючи часто з 

лів нагороди можуть уділятися 
тільки тим. яю ведуть перед у 
проrресі. А Толстой послідовно 
проповідував "опрощення", зна
чнть відкидав усякиїI поступ. 
Комуністична влада в Москві 

всебічно допомагає спеціяльній 
комісії видати всі твори Толстого 
в 90-ти томах. Очевидно, все те ро
биться не тільки з потреби вша
нування пам'яті письменника, але 
і то головно, з пропаrандивиою 
метою. 

Ф. Ме.;Іешко 
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протилежних засновків, уявляють 
собою романтичну реакцію проти 
вище окресленого модерного роз-

ВИУТКУ' _ • . ...... 
KpalHcbKa lHтemI'eНЦlJl CXlДВlx 

земель розвивалася в ,атмосфері 
революційної боротьби в царській 
Росії. І це відбилось на її харак
тері, способі мислення, навіть 
життєвих звичках і поставах. Ук
раїнська інтелігенція Галичинн 
формувалася в австро-польській 
дійеності і тому перейвяла деякі 
рисн польської інтелігенції взага
лі, а зокрема риси польськоі інте
ліІ'енції в Австрії. 
Тож цікаво буде приглянутись 

до сучасної критикн тієї польсь
коі інтелігенції проведеної її уче
вим представником, д-ром Иоси
фом ХалаЦ!НСЬКИМ, професором 
університету в Лодзі. Подаємо 
низку фрarментів із його праці 

під заг. "Spoleczna яепеаlояїа in
tеliяепсjі polskieї". Неначе в кри
вому дзеркалі пізнаємо деякі ри
си і нашої інтеліІ'енції в австрій
ській, поті,м польській Галнчині; 

.Листи до 

рнсн, що поширювались безпосе
редньо під впливом польських зра
зків, або посередньо через гали
чан, і в інших землях, що між 
двома війнами належали до По
льщі. Особливо варто звернути 
увагу на такі риси, як мрія про 
держав'ну посаду і разом із цим 
відтінок погорди до господарсь
ких функцій. 3 тієї погорди до 
економічної сторінки життя внзво
лилась наша інтеліІ'енція в поль
ській дійсності між двома війна
ми, в якій посадова мрія стала або 
недосяжною або часто приннжу
ючою. Далі треба відзначити ве
лику пошану для устійненої сус
пільної гієрархії, що знову в'я
жеться з титулома'нією. Спорідне
ним із ними є бюрократизм, від 
якого ми далеко ще не вільні. і то 
також навіть у науковій ділянці, 

де цитатиість, повідь ноток під 

текстом, взагалі вчена, апаратур

на обрядовість іноді ціниться ви

ще ориrtнальної думки і глнбшо

го змісту. 

ФРАГМЕНТИ 3 J~НИЖ&И ПРОФ. П. ХАЛАЦІНСЬКОГО 

"Професор Владнелав Грабсь
кий слу.ш'но звертав увагу на те, 
що багато рне польської інтелі
І'енції виводиться з па'НЩИзня
ного фільварку-двору. . .. До івте
ліІ'енції напливав елемент із дво
ру великого землеВJlасннка, з пан

щнзняного фільварку. 
В передкапіталістнчніИ структу

рі панщизнзного фільварку-дво
ру організація продукціЙ'Ної пра
ці полягала на тому, щоб підга
няти до праці. Місце самостійно
го фаху займала експлуатація по
горджуваної праці сел.яиина, пан
ська лаека, що дає право засісти 
до заставленого столу і до цілу
вання панської руки. 
Формування польської інтелі

тенції нерозривно в'яжеться з од
ного боку з історією упадку філь
варку і двору, а з другого боку з 
історією розвитку міст і промис-

лу, урба'нізацїї та іНДустріяліза
ції. Польська інтелігенція ... це по
бічний продукт переміни передка
піталістичної Польщі панщнзня
ного фільварку-двору в капіталі
стичнУ-, міську і промислову По
льщу. 

...У відношенні до шляхетсько
станових суспільних траднцій ка
піталізм був потужною мітлою, 
яка прочнщувала терен для мі
щанства. у нас такої мітли не бу
ло. Тому багато рис польськоі ін
телігенції це рештки органів дав
ньої, шляхетської Польщі, то зде
генеровані останки шляхетської 
традиції, які капіталізм у Польщі 
не вимів так, як деінде, бо був за
слабий і не охопив шляхетськоі 
маси, з якої формувалася поЛЬCl»
ка інтеліrенція. Це не припадок, 
що західні частиив - Позиавщи
на й Помор'я, з техвічно-гоепо-
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дарського погляду найбільш ци
вілізовані і міські, не мали інтелі
rенції в "варшавському" чи "кра
ківському" розумінні. Політичні 
моменти самі собою не ВИЯСRЮють 
ще всього. Галичина,*) країна 
господарсько найбільш відстала, 
мала інтеліrенцію найбільш 06-
вантажену траднціями шляхетчи
ни, хоча галицькі гімназії масово 
освічували селяи, а політичні во
льності були тут у тому періоді 
найбільші. 
Капіталізм у Польщі розвнвав

ся завдяки чужинцям, при дуже 

слабій участі польської шляхти. 
Польська інтеліrенція формувала
ся як побічний продукт, а не піо
нерський елемент капіталістично
го розвитку. "Нові форми краєвої 
продукції почали творИ'1'И чужі 
елементи, свобідні від традиційиої 
польської пасивности ... , а здекля
сована ,шляхетська інтеліrенція 
тільки користала з того, що ті ін
ші творять для неї готові посади" 
(Роман Дмовський: Мислі вово
часного поляка). 

"Шляхетсько-двірські тра;ЦИЦll 
доброго виховавня йшли в парі з 
подивом ДJlЯ устійненої гієрархії 
суспільних становищ, йшли в парі 
з нахилом до займання готового 
місця в тій гієрархії, а не сприя
ли піонерським амбіціям самостій
ного промощування собі дороги в 
суспільстві" (Ф. 3нанєцький: Те
перішні люди). 
ЧИМ була освіта для інтеліtен

дії в роках між війнами? Освіта, 
стан інтелектуальної посілости, 
вважався серед інтелirенції титу
лом до того, щоб суспільство са
ко дало інтеліtентові еКdиомічні 
підстави відповідної сувпільно-то
вариської позиції. 3 цього погля
ду відношення інтеліtента до 

*) Польський автор уживає тієї 
назви для країни, що так назива
лася в Австрії, отже і для власти
вої, украінської Галичини і для 
районів на захід від СИну, які на
лежали до Австрії. Ред. 
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краю було дуже близьке до сто
сунку резидентів*) до панського 
двору. Інтеліtенція дивилась на 
себе як на конечний елеме'нт су
спільства, який має право до то
го, щоб держава його економічио 
утримувала, але вона, інтеліrен
ція, не почувала себе відповідаль
ною за господарське життя і не 
почувалася до суспільної солідар
ности з продукційними клясами 
суспільства, селянством і робіт
ництвом. 3 цього погляду край, 
держава, як давніший панський 
двір для шляхти, то .,була хар
чїВ'Ня для інтеліtенції", як висло
вився один із публіцистів. 
Польський інтеліtент ставав ре

зидентом чужого капіталізму в 
Польщі, так як раніше був рези
дентом паЕаЦИЗНЯНОГО фільварку
двору. Інші люди за нього пра
цювали утилітарно, і інші за ньо
го утилітарно думали; інтеліtеит 
почувався покликаним тільки до 
духової, не матеріяльної активно
сти, тільки до панської, а не хлоп
ської праці. 
Адольф Диtасінський пише в 

споминах із шкільних років: "у
ряднича посада пахиула навіть 
осілому на рілі шляхтичеві, який 
почував під собою непевний 
І'рунт. Тож і трудно було дотис
нутись до тих бюр запханих юр
бою безплатних і платиих канди
датів, приймачів дієт, канцеляри
стів. - Одиаче звичайно, якщо не 
завждн, жінки облегшу»али при
ступ, хоча іноді виглядало, що 
той приступ не можливнй. А до-, 

*) Слово "резидент" має різві 
значення. Найзвичайніше - це 
ме.шканець, людина, що постійно 
живе в якомусь місці. В днплома
тії - це третьої ра.нІ'И представ
ник чужої держави. Тут автор у
живає цього терміну в значеииі, 
що його добре передає російське 
слово "проживальщик", себто в 
значенні JDOди~, що живе прн 
пакському ~pi, часто тільки 3 

пакської ласки. Ре.ц. 
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рога до жінок, себто до їх ласки, 
завжди бу ла отверта, ПQдібно як 
і тепер при трішки вищих вимо
гах, для кожного, хто Їм подобав
ся' мав приємну "зовніIll!iість", 
добре танцював і був милий .. у 
взаєминах" . " 

Така була основа, така була 
маса інтеліrенціі шляхетського 
походження, людей доброї "зов
нішности" , милих "у взаєминах", 
ЛJOдей давнього типу прндворно
го резидента, яких старопольська 

шляхетська література (Гурніць
кнй) назнвав "ЛJOдиною бесід
ною", ,,'Інстим і гладким пахол
ком", себто людиною з товарнсь
кими прикметами і вправною в у
часті в "забавах розмовних", 
Тип резидеита, придвориої лю

дини, панівний тнп давньої ШЛJI
хетської дійсности, бо й сам влас
ннк двору належав до цього ти

пу, разом із шляхтою пошнрився 
і на інтеліrентські скупчення в мі
стах. Вез самостійного фаху, три
маючись панської КЛJlМкн, шля
хетський резндент пасивно при
стосовувався до споживацького іс
нування в рамах капіталізму. По
чувався людиною гонору, і згідно 
з шляхетською традицією гонор 
казав йому ставати в потребі, ко
ли край кликав. Повстання і 
справа незалежности то були для 
нього справи його гонору. 
Але резидент ніколи не думав 

економічними категоріями. Рези
дент ніколи не брав участи в го
сподарсы�iйй дійсності краю і не 
почувався відповідаль'ним за неї. 
Господарські справи не були 
справами його гонору. Резидента 
характеризувала нехіть до про
дуктивно-утилітарних занять, і ту 
рису зберегла польська інтеліrен
ція по шляхті. 

Абстииенція від господарського 
життя, в усіх його виявах, так ін
телектуальних, як і практично
фахових, брак відчуття господар
ської дійсности - то характери
стична риса польської івтелirев
ціі. І звідсв такі парадокси нашо-
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го 'недаЕНЬОГО політичного життя, 
ідеологія моцарствової Польщі, 
великопанський стиль - при ціл
ковитому опануванні загранич
ним капіталом основних ділянок 
промислу. 

ЧіJІЬНОЮ постаттю суспільно
національного життя культурної 
Польщі 2-0Ї половини 19-го ст. був 
письменник-романіст-літератор, а 
не інженер-підприємець. Польсь
кий інженер, добре, але на Сибі
рі. Польська інтеліrенція форму
валася з шляхти не шляхом еко

номічно-цивілізованої експаНСll, 
але в процесі економічної і суспі
льної деrрадаціі шляхетського 
елементу. 

Осередок міської інтеліrенціі, 
який рішив про суспільне і духо
ве обличчя, не постав шляхом су
спільного підвищення народннх 
мас, що емансипуються, але по

став із eMirpaHтiB велнкопольсь
кого двору і панщизняного філь
варку. Еміrpація землевласниць
ко-mляхецького елементу до міст 
не була еміrpацією здобувчого ти
пу; не була це здобувча експан
сія, але втеча перед суспільним і 
культурним банкрутством... Для 
багатьох... втеча до міста - то 
був відхід на емеритуру ... 

... З фактом, що польська інте
ліrенція формувалася з .шляхти в 
процесі її деrрадаціі в'яжуться 
'Інсленні рнси суспільного облич
чя інтеліrенціі. Затрнмаюсь тут на 
одній характеристичній рисі, пе
редовсім для галицької урядничої 
інтеліrенціі. Маю на думці бюро
кратичні нахили. На бюрократи
чні нахили здеклясованої шляхти 
слушно звертав увагу Ст. Щепа
нов ський у "Галицькій нужді". 
Звідкіля ті 'нахилн? Передовсім із 
подиву шляхтича для суспільної 
гієрархії і зв'язаного з нею обря
ду. По - друге, здеклясовавому 
шляхтичеві паперова формалісти
ка бюрократичного урядування 
давала підмівку давньої сфери йо
го суспільвої важвости і велико
сти. Паперова формалістика це 
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своєрідний суспільно-товариськиіІ 
ритуал, який має відгородити бю
рократа від плебсу, ритуал, що 
вимагає знавства. При помочі па
перової формалістики "душа" зде
градованого аристократа борони
тЬся перед стиком із дійсністю. 
Чим був би галицький граф на 
становищі повітового старости чи 
радника намісництва, коли б уря
дування було таке просте, що йо
го міг би виконувати кожен ро
зумний селянин? Треба було зро
бити його складною аристократи
"Іною ділянкою. Більшість т. зв, 
інтелектуальних бюрових занять 
це по суті не є інтелігентні занят
тя; інтеліге'нція надала їм харак
тер вищих занять під впливом 
своЇх панських амбіцій, В бюро
кратичних нахилах торчить само

обороина реакція шляхти, що де
градується. Але тією самою хво
робою бюрократії страждав і інте
лігент селянського походжеиня з 
панськими амбіціямн. 
Демократичне походження це 

ніяка гарантія демократичних ас
пірацій. Легко бути демократом -

ДО ВСІХ ПЕРЕДПЛАтникm 

ЕНЦИКЛОПЕДІІ УКРЛlНО

ЗНАВСТВА 

Чергові, незалежні від В-ва, те
хнічиі труднощі спричинили три

місячне опізнення появи 15-го зо
шита ЕУ /2. ми були заповіли йо
го появу на квітеиь, 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 
передплатників, які в оставвіх 
трьох роках зміняли місце свойо
го замешкання, щоб негайно по
відомили 'Нас про зміну адресн, 
якщо цього вони дотепер не мали 

змоги зробити. 

Третій том ЕУ /2 внсилаємо, як 
завжди, пор ученою поштою. Роз-
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каж~ один із героїв інтелігентсь
ких повісте!"! Влодислава Пе
жинського - коли людина нале

жить до аристократії, але як бути 
демократом, коли хтось має в ро

днні шевця? 

. .. Бюрократичні нахили вияв
ляє однаково і здеклясований 
шляхтич, як і інтелігент селянсь
кого походження, що стиліЗУGТЬ
ся на пана. І додаймо, що ті нахи
ли проявляються не тількн в бю
ровій ділянці, Паперова формалі
стика проиикає і в сферу "ВЧе'но
сти" і освіти. "Бюрократичною" 
може бути докторська праця, так 
само як і спосіб урядуваввя. 

Того явища не виясняє вповні 
відклик до цісарсько-королівських 
впливів. Зразки йшли звідтіля, з 
двору Франца йосифа, але розу
міти чар того двору для галиць
кої шляхти можна тільки на під
ложжі політичної, eKOHOMi"lHOЇ і 
суспільної деградації галицької 

шляхти в країні господарської 

відсталости і приповідкової га

лицької нужди". 

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

Вміжчасі праці над появою 
чергових зо.шитів інтензивно про
довжуються. Всіх, що залягаІОТІо 
з передплатою прохаємо її вирів
няти. Повідомляємо, що наклад 
першої, загальної "Іастини Еци
КJlопедіі Українознавства повніс
тю вичерпаний. 
Просимо вибаче'ИНЯ за немож

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

Видавництво 

Енциклопедії Українознавства 

Адреса: 

Verla~ .. Molode Zyttia" 
Muenchen 13 
Hohenzollern Strasse 1 ОО 
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СУЧАСНА nГАНТОМАХІЯ 

Проминули два місяці від нашо
го останнього огляду світовч по
дій. За ті два місяці проб~єма 
Берліиу загострилась .до того 
ступня, що обі сторони заговори
ли про можливість збройного КО'н
флікту. - СССР зірвав перемир'я 
і провів двадцять (до сьогодні, 15 
жовтня) атомових вибухів, запо
відаючи дальші, щораз сильиіші 
до кінця жовтня. - В Веограді 
відбувся світовий коиІ'рес "не
втральних". - В Ляосі разом із 
закінченням дощового періоду о
чікують віднови боїв. - Півден
ввй Вієтнам загрожений комуні
стичним 'наступом; особистий до
радник президента Кевведі, ген. 
Тейлор, висланий тУдИ для оцін
кн ситуації та для знайдення за
собів рятунку. - В Кoнro, в про
вінції КaTaHra, мав місце ганеб
ний і ганебно провале'ВИЙ наступ 
військ Об'єднаних Націй проти 
самостійницьких прямувань тієї 
країни. - Щоб рятувати ситуацію 
виїхав туди генеральний секретар 
ОН, Гамершилд, і згинув у літув
ській катастрофі. - Після цієї 
військової поразки і після смертн 
Гамер.шилда ОН знайшлися в ста
ві банкрутства. - Сирія, що пе
ред трьома роками добровільно 
з'єдналася з Єгиптом в одну Араб
ську Республіку, відокремилася 
знову і стала самостіЙ'вОЮ держа
вою. - Війна в Альжирі перетво-

Зосим Дончук 

МОРЕ ПО КОЛША 

Сатирична повість 

Мовний редактор Іваи Бодиа
рук. Тверда обкладиика роботи 
Боrдана Мухвна. Друкарня М. 
Деввсюка, ЧікаІ'О. Наклад автора. 
Филаделфія, 1961. Сторінок 296. 

До Читачів' Перша частина ці
єї повісти вийшла під назвою 
"Гнат Кіндратович". Третя ча
стина внйде під назвою "Ясно
видець Гері". 

рюється в громадянську війну 
.,~олонів", европейських осадни
~IB. проти альжнрських тубільців 
І проти уряду де-rоля, якнй тіль
ки завдяки щасливому випадкові 

вий~ов .ціло з атентату. - В Вра-
3~Лll ЗМІна президента і констнту
Цll, що трохи не довела до грома

дянської війнв ... 

Це далеко не все і це все за два 
місяці! Свідомість пересічної лю
дини губиться в тих подіях і бай
ду.жіє до них. Який контраст до 
СВlДомости нормаль'нОЇ людини зо
всім мирних часів. Колись, на по
р?зі нашого століття, в порівнян
НІ з сучасннми подіями мала вій
на Англії з бурами в далекій Пів
денній" Африці була постійною те
мою тодішньої світової і нашої 
преси, постійним зацікавленням і 
предметом товариських розмов у 

гл~хих провінційних KyтR8X Ук
раІНИ. Наші діди й батьки подив
ляли хоробрість бурів, які проти
ставнлись найбільшій тодішній 
потузі світу, Англії; оповідали ле
rенди про Їхнього національного 
провідника і героя, Крюrера. Сьо
ГС;ЩНі англійська імперія в Афри
ЦІ, яку З таким розмахом розбу
дував Сесил Родс, вихвалюваний 
Освальдом UПпенrлером як тип 
будучини, в руїнах. І цілий світ 
У хаосі. А над ним, як 'над Фав
COn;>M у трагедії Вольфrанrа Гете. 
СП1ває хор духів: - Горе! Горе! 
З~вал;ний той гарний світ могут
НІм п ястуком! А ми переносимо 
в ніщо його руїни і нарікаємо, що 
пропала краса. Могутніший з-по
між синів Землі, пишвіmий збу
дуй його наново. В своєму лоні 
збудуй його! Починай життя на
ново, яс'Вим поглядом, і иові пісні 
прозвучать у ньому ... 
Глибший глузд сучасного плив

кого хаосу це шукання форм бу

дучв~ для розваленого світу. Го
ловини мотив сучасної світової 
історії це народження і зударн рі-
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ЗНИХ задумів, різннх концепцій 
упорядкуванВJI хаосу. Це сучасна 
гігантомахія, боротьба велЄ'l'Вiв, а 
а все інше це тільки дрібніші, бі
чні мотиви, що вплітаються в цю, 
сьогодні ще не зовсім прог лядну 
і зрозумілу, кузику. 

"Зближаємось до такого стану 
воєнної техніки, коли оДНн на
тиск rудзика може перемінитись 
у жахливу діЙсиість. Не треба по
силати за границі ні одного-єди
ного вояка, самими тех'Иічвими о
пераціями иа власній території 
можна смертельно вдарити воєи

ного ворога". Так характеризує 
нивішню ситуацію один із чіль
вих науковців-фізиків (ТipiHr). 

Отже якщо завтра війна. та світо
ва, велика, супроти котрої різні 
зударн на Далекому Сході чи в 
Африці - це герці, якими почи
нались колиutнi козацькі битви, 
- отож якщо дійде до безумства 
атомової війни, тоді людство пра
вдоподібно буде звільнеие від шу
кання доріг до упорядкування 
життя. Воно дійсно, як сказано в 
вище наведеній пісні духів, пере
несе сучасну руїну в велике ніщо. 

в загин життя иа на.шій плянеті. 

Але коли переможе життя і ро

зум, хто з нині воюючих гігантів' 

покладе свою печать на обличчя: 

будучини? 

В ВЕРСТАТАХ МАИБYТНLOГО 

Зарисовується кілька більших 
концепцій, а в усіх одне спільне: 
свідомість, що JJJOдство стало вже 
одною спільиотою життя і то_у 
КО'вечною зробилась організована 
єдність світу. Різниці в тому, як 
мала б виглядати та єдність і як 
до неі дійти. 
Найбільш ясною і розробленою 

є концепція комуніСТИЧRОІ'О світу. 
а 11 дииамізм приводить до най
тяжчнх криз і воєнної небезпеки. 
Ця: концепція сплелася в її осе
редку, в Москві, з давньою, подіб
но динамічною концепцією тре
тього, московського Риму, після 
якого вже іншого не буде. 
Одначе життя вже вносить по

правки. Той єдиний світ комуні
стичної будучиви виявляє вже ви
разні розколини у власному нут
рі. Поруч Москви Пекін стає дру
гою столицею комуністичного ан
ти-папи і анти-кесаря. Ці розхо
дження не прикрнла навіть при
сутність премієра Чу-ен-лая ва 
Koвrpeci в Москві, що саме відбу
вається. Хрущов вітав китайсько
го достойника з особливими поче
стями. але коли в своїй шостиго
диввій промові московський ди
ктатор осудив Альбавію, зараз же 
иа другий день Пекін підтвердив 

свою опіку над неслухняним сате
літом, а Чу-ен-лай отверто став в 
обороні "братньоГ' держави. Вео
градська єресь ще ясніше підкре
слює, що комуністична єдність та
кою єдністю не є, і під червоним 
саваном будучини відгравалися б 
подібні події, аж до воєнвих роз
прав ВКJJJOч'нО, як і розгравались 
вони колись під омофорами ів.mиx 
догматичних ідеологій. Комунізм 
не означає ще остаточного світо
вого миру й порядку. 
Але сьогодні концепція кому

нізму в наступі, і завдяки власній 
динаміці, послідовності, впертості 
в прямуванні до цілі, і завдяки 
браку подібного динамізму і та
кої ж послідоввости у інших кон
цепцій. Комунізм користується 
незвичайно складною і детально 
розробленою тактикою. Ії першим 
кроком є далі валити давній по
рядок, щоб на хаосі будувати 
свою днктатуру. Цій цілі служать 
усі останні тактичні посуневвя 
Москви: терор супроти світу (як 
стверджують спеціялісти атомовоі 
техніки, вибухи 50 мегатонових 
бомб не мають дослідчого значен
ВJI, йдеться тільки про вражен
ВJI !), цій цілі служить утопія для 
своіх підданців і для наіввих JJJO-
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дей з-поза совєтського царства 
(таке призначення новопрого~о
шеної Хрущовим "двадЦЯТИЛ1т
ки", в якій нарешті має н~:гати 
.довго обітований, вже не соціялі
стичний, але щиро кq1tI)"ністич
ний рай). Разом із показами си
ли і спокусами для уяви йде впер
'Та праця вироблених політичних, 
дипломатичних і військових шта
бів, тієї справжньої лябораторії, 
де приготовляються рі.шення. 

Що означає мур, який ділить 
Берлін на дві частини, модерна 
паралеля до давнього китайсько
го муру? Чи це муроване свідоц
тво бажання тимчасової безпеки 

.Лш:ra ~. 

задля розбудови того ще РЗ:J. обі
цяного раю? чи це тактичний хід 
для роз'єднаН1lJl альянтів, задля 
розсварення їх із 3ахідньою ш
меччиною? Москва грає одночас
но на багатьох інструментах і пра
вдоподібно цей мур символізує всі 
ті цілі ... 

Коментар східніх берлінців під
час будува'ння граничного муру з 
заздалегідь приготованих плит; 

"Ви тільки поДИВЛЯйте соціялі
стичний поступ' - наша держава, 
єдина в цілому світі має перенос
ні тюремні стіни!" 

КОIЩEПЦІЯ ЗДА, ОБ'ЄДНАЮ НАЦІУ, ЕВРОПЕИСЬКИИ 

АЛЬЯНС 

Силовим протиставленням і про
тивагою комуністичного динаміз
му можуть бути тільки ЗДА. Але 
вони не репрезентують якоїсь яс
ної й виразної концепції світового 
миру. Зразу ЗДА хотіли передати 
функції порядкуючої і миротвор
чої інстанції Об'єднаним Націям 
і різним міжнародним культурним, 
економічним, харитативним орга

нізаціям. Але ОН де-далі виявля
лись нездібними, незрілими до ви
конання такого завдання. ЗДА 
мусіли повертатись до давніших 
альянсів і до співпраці з европей
ськими союзниками, яких у 50-х 
роках легковажили, навіть обра
жали. ОН переживають сьогодні 
тяжку ідейну, моральну і фінансо
ву кризу. А друга опора політики 
ЗДА, альянс із Европою, точніше 
її найсильнішими державами: Ан
глією, Францією й Німеччиною, 
це покищо тільки тимчасове по
розуміння для оборони перед ко
муністичним наступом, порозумін
ня, що не шукає спільної ідеоло
гії, спільної концепції світу, але 
вигладжує компромісами різниці 
тактичних думок між партнерами, 
різниці, які підривають твердішу 
поставу супроти совєтської загро-

зи і навіть осмілюють наступаю
чого ворога. 

Поруч тих головних силових 
піль позначуються зачатки нових. 
В перапу чергу це нова ~ропа й 
її концепція ступневого порядку
вання хаосу, створеного воєНними 

і революційними струсами нашо
го століття. "Спільний Ринок" 
шости держав (Франції. Німеччи
ни, Італії, Бельгії, Голляндії й 
Люксембурrу) дав підвалини не
бувалого добробуту й багатства, і 
дав базу політичного зближення 
недавно ворожих держав. Сьогод
ні вже Англія й Данія приступа
ють до того об'єднання, а інші, як 
Швеція, Австрія, Швайцарія, шу
кають можливостей співпраці без 
порушення Їхньої невтральности. 
Народжується бльок народів висо
кої культури і високорозвинутоІ 
економіки, а їх політичний союз 
у формі З'єднаних Держав Евро
пи зразу ж і то рішуче перехилив 
би терези світової ваги в неко
ри сть комунізму. Правдоподібно 
тут лежать глибокі причини ни
нішнього поспіху Москви. Вона 
старається всіми способами не до
пустити до того европейського об'
єднания, а иа випадок, коли б во-
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во здійснилось, Вфіа хоче мати 
остаточно устійненими, утвердже
ними й зарезпечевими границі 
СЕОГО царства ... 

Вкінці домагається голосу се
ред гігантів табір т. зв. невтра.ль
них із Індією як найбільшою дер
жавою на чолі. КоНІ'рес у Београ
ді з вересня ц. р. мав бути пока
зом сили і значення того табору. 
Він був тільки доказом ідейної й 
моральної незрілости до великоі 
мнротворчої ролі, по яку той та
бір посягає. Один дотепний жур
наліст оповів з нагоди београдсь
кого конІ'ресу казку, якто до ба
гатого короля зголосився "ко

роль жебраків". його не пустили 
до палати. Та він домагався, бо 
коли король найбагатіший, а віи 
найНУЖденніший, то і король і 
вів це крайності, отже споріднені, 
отже рівні. АРІ'уМенти не помог
ли ... Нннtшні "невтральні". по-
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СПИНі клієнти Москви, ВаН'ІІІинt
тону і европейських столиць, мог
ли б заняти почесне місце між гі
гантами, але вони 'мусіли б багат
ству і силі ЗДА чи СССР проти
ставити багатство духа і мораль
ну силу. Та саме цього не було. 
Був тільки страх перед Москвою, 
яка закпила собі і напередодні бе
оградського KOHtpecy почала свою 
серію атомових вибухів. Навіть 
на осуд не спромоглись "иевтра

льні" ... 
Бльок нової Европи, її З'єднані 

Держави. це ще пісня будучини. 
Бльок невтральних і матеріяльио, 
і мілітарно-,- і морально покищо 
безсилий. Фактично проти себе 

стоять комуністичний гігант і 

ЗДА, які намагались діяти то че

рез ОН, то через европейський 

альянс, і яких політика разом із 

ОН переживає крнзу. 

БЕЗГОЛІВ'Я В ОН. "ОТАМАШЯ" В ЗДА 

Інтимним бажанням ЗДА було 
утримувати мир іпорядкувати 
світ через Об'єднані Нації. Остан
ні два місяці якнайяскравіше до
казали передчасність, якщо не 
провал тієї ідеі. ОН стали сьогод
ні після смерти їх авторитетного 
генерального секретаря, Гамер
шилt!а, за висловом Бернтранда 
Расела ... тільки позорищем. 

Які можливості отверті для ОН? 
Вани можуть бути міжнародним 
клюбом державних представників, 
і це вже було б деяким їх оправ
данням. Сьогодні часто повторя
ють думку, що треба говорити, пе
реговорювати, бо поки говорять, 
до того часу не воюють. Але ясно, 
що така світова клюбова гово
рильня не приковувала б до себе 
стільки уваги; ясно, що держави, 
головно ЗЩ, не вкладали б у та
кий клюб стільки коштів, не від
ряджали б до праці в ОН своіх чі
льних політиків, як ось дворазо
вого кандидата на президента, 

Стівенсона. Наради ОН :Не пере-

творювалися б У такі завзяті ди
пломатичні бої, а вибір нового ге
нерального секретаря не був би 
проблемою світової політики і зу
дару напротивних бльоків. ОН в 
очах світу і учасників повиниі бу
ти чимсь більше, а не тільки клю
бом для зустрічей. 
ОН можуть бути форумом розум

ної світової опінії і збережником 
опертої на тій опінії моралі у вза
ємовідно.ше'ннях народів. Це бу
ла б уже незвичайно велика і ва
жна функція. Але саме нинішнє 
приниження ОН по суті це повна 
невдача, повна неспроможність 
виконати це завдання. Вхід до ОН 
десятків 'нововизволених народів 
без історичних традицій і досвіду 
не підніс значення і поваги тієї 
організації, а навпаки отворив 
двері навстяж для демагогії й 
пропаtанди, і форум розумної ди
скусії поглядів часто переміня
ЄТЬСЯ в віче невисокого позему. 
Це відповідний терен для совєт
ськнх маневрів і представники 



СССР користають із кожної наго-
ди ... 

Подібно і в моральній площині 
ОН КОТR.'ІИСЬ щораз далі вниз. Не 
справедливість і не загаль~з: мо
раль, але тільки егоїстичні інте
реси окремих держав. itи їх груп 
були рішальними. Ніякого загаль
ного, всіх обов'язуючого закоиу, 
аж до заперечення основних за

сад, задля яких створено ОН, Мо
лоді народи, ледве визволившись 
і ледве тримаючись допомогами 
з-зовні, вже цензурують вільний 
вияв поглядів на нарадах ОН, як 
це було в випадку з промовою мі
'ністра Південно-Африканської У-

Накладом в-ва "ОРЛИК" вийшла 
книжка 

Андрій Білинський 

В КОНЦТАБОРАХ СССР 

1944-1955 
Спогадн і спостереження з перед

мовою ген. Ол. Грекова. 

Автор учасник бою під Брода
мн попав у совєтський полон і був 
засудженнй 'на 10 років таборів 
прнмусової праці. До 1951 р. пе
ребував на Воркуті. 1951 р. пере
веденнй до Казахстану. За участь 
в конспіратнвному житті коицта
бірних організацій 1953 р. засу
дженнй на кару смерти, заміиену 
на 25 років ув'язнення. Як німець
кий громадянин він повернувся 
разом із іншими німецькими поло
неними до Німеччини в кінці 1955 
року. 

3 рецензій' 
"Немає сумніву, що для нашої 

найновішої історії поява спогадів 
Андрія Білинського є безпереч
ним придбанням, незалежно від 
того, як хто буде сприймати його 
особисті думки й роздумування. 
Вартість іх - у масі занотованих 
фактів. Але мають вони безпереч
ну вартість не тільки як історич
кий документ-свідчення, а й як 
матеріял до пізнання тих проце-

.Листи до 

нії. Ті народи ледве визволив-· 
mись, сьогодні підтримують най
жорстокішого поневолювача: Мо
скву. Також у внутрішній політи
ці тих народів не все в порядку. 
Кореспонденти найповажні m и х 
світових газет відзначають психо
логічно зрозуиілий гін провідних 
верств новостворених держав до 

люксусу. "ПоліТИч'Ні провідкики 
західньо-африканських держав. 
що тількищо стали незалежlПППl, 
а вже стараються здобути рішаль
ні впливи на цілу Африку, з;ца
ється, не мають нічого більш спі
шного, як кидатися в оргію роз
тратностн і корупціГ' (Вельтвохе, 

сів, що ще недавно відбувалися 
та мабуть і тепер відбуваються се
ред насельників ковцтаборQ.ВOЇ 
України. Тому радимо тим, хто . 
цим цікавиться, перечитати ці 
спогади". 

Ди. Соловей С,Нові Дві" -
Торонто, Жовтень 1961). 

"Не є жадною стратою часу чи
тати добру книжку. До таких 
справді добрих книжок можна за
числити книжку д-ра А. Білин
ського п. н. "В концтаборах СР
СР 1944-1955". Працю ... можна 
зачнслитн до найкраще написа
них українських книжок Під на
уковим поглядом ця книжка мо

же конкурувати з найкращики 
західньо-европейськнми наукови
ми виданнями. Зрівиоважена 06'
єктивність в передавні культурно
го, релігійного, господарського, 
соціяльного і політичного життя 
в границях СРСР є тим найважні
шим елементом, який підносит~ 
вартість тієї книжки в очах чита
ча". 

Діои Т. Кульчицький ("Хри
стиввський Голос", Мюнхен) 

Книжка має 380 сторінок. Ціна 
10 вім. марок (2.50 дол.), в твер
дих обкладинках 25% дорожче. 
Замовляти можна через наше 

видавництво. 
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15/9). Той же кореспондент відо
мого швайцарського тнжневика 
додає, що "коли мова про підкуп
ність, привласнюваНIIJI державних 
фондів. обма'н - Ггана стоїть на 
першому місці". Президенти ма
лих державок із крайнє убогим 
населенням будують із престнже
вих мотивів ,.малі Версаі" в Аф
риці з спрова~жуваного італійсь
кого мармуру, з водограями, аб
страктними різьбами серед парків. 
В середині тих палат подібний 
люксус, столи для сотень гостей, 
золотий посуд. В Гвінеї один мі
ністр придбав для себе особисто 
вже п'ять дорогих самоходів мар
ки Мерцедес, інший замовив у Па
рижі 25 убрань для власної ексце
ленціі. Не можна сказати, що ті 
володарі 'не думають про будучи
ну: їхні приватні банкові конта в 
швайцарських банках постійно 
ростуть ... І вони орієнтуються доб
ре, бо пропасть між тією новою 
провідною верствою і населеВIIJIМ 
у нужді збільшується. а недавно 
здавлені страйки і опозиційні ви
ступи в Гга'ні це зловіщі знаки. 
Але сьогодні ті держави тво-

..................................... 
Читач;}'! Чи Ви Ма6те серію ма

РОІ' (4 зразки, 4 портрети Тараса 
Шевченка, роботи графіка Івана 
Яціва), вндану Товарнством При
ятелів Капелі БаидУРНстів! Мож
ливо. що Ви філятелією не ціка
витись, але українська пісня на
певно близька Вашому серцю. На
буваючи ті марки, Ви підтримує
те Капелю, яка відда'нО працює 
задля культури тієї пісні. 
І що важне' наліплюючи ці мар

кн на ковертах, Ви популяризує
те ім'я нашого наЙбіль.mого поета 
серед неукраїнського світу! 

Замовляйте однодолярові арку
ші. Адреса: 

Friends оЕ the Ukrainian Вап
durist Chorus, Ins. - Р. О. Вох 
119. Hamtramck Br., Detroit 12. 
МісЬ. 
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рять найбільшу групу в ОН. в іх 
руки віддана розумна опінія і для 
всіх одна мораль світу ... І під Їх 
впливом протиколоніялізм, свобо
да народів, самовизначення, всі ті 
поняття дістали зовсім "модерне" 
розуміння, яке є нічим іншим, як 
повним тріюмфом расизму. Коло
ніялізм це ПО'неволення: чорних 
білими. Зате не є колоніялізмом 
поневолення білих білими в СССР 
і африканські й азійські держави 
обурюються, коли -- як у знаме
нитій промові президента Кеннеді 
в ОН - рядом із їхньою бороть
бою за визволення ставити проб
.'Іему поневолених народів Схід
ньої Европи. ОН глухі 'на берлін
ський мур. трагедію німецьких 
втікачів. не говорити вже про ук
раїнських. Це ж білі розстреJПO
ють білих, отже все в порядку! В 
зв'язку з цим оповідають анекдо
ту, що характеризує мораль ОН. 
ДО Негру мала прийти делеrація 
німців. Вона просила його при
хильности до справи самовизна

чення для Східньої Німеччини. 
Негру мав відповісти: - Панове, 
ви говорите так, неначе ви азійці 
чи африканці ... Так само не є ко
лоніялізмом по'неволення жовтих 
жовтими, отже Китаєм ТИбету, 
або чорних чорними, про що мрі
ють кандидати в панафриканські 
провідники. Тріюмф расизму! Що 
таке розуміння колоніялізму най
вигідніше для Москви - це ясне. 
І тому в цьому пункті між Мо
сквою і молодими африканськими 
державами повна співпраця. Як 
виглядають ОН, як орган світової 
розумної і справедливої думки і 
моралі. при такій рішальній біль
шості - про це 'не треба говори
ти. Одна справа - це визволення 
колоніяльних народів. а iвma 
справа передача проводу світу до 
рук свіжих пущеників на волю ... 
Але Гамершилд хотів ще чо

гось більшого. Для нього ОН бу
ли не тільки органом розумноі, 
узгідненої світової опінії, і не тіль
ки сторожем для всіх однаковоl 
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і всіх обов'язуючої моралі. Вони 
були в його очах і зачатком сві
тового уряду, який мав би діями 
промощувати шляхи тій роз~й 
опінії й тій загальній моралі~ Це 
завдання було б передовсім Hera
тивне: не допускати до пЬрушен
ня миру, до війни, а далі вже по
лагоджувати всі суперечки судом 
Tlcї розумної опінії й всіми визна
вої моралі. Розгороднвши вій
ськом ОН Ізраель від Єгипту 1956 
року ОН викоиали те завдаиня. 
Але цього року Гамершилд посу
нувся далі. Під тиском африкан
ських держав, яких голосів йому 
було потрібно, він кинув військо
ві частини ОН у иаступ, у війну в 
Кoнro. Це було остаточне припе
чатання ОН в иинішній іх формі. 
Світова організація програла вій
ну на полі бою з малою країиою. 

НОВІ КНИЖКИ В-ВА М. ДЕНИ

СЮКА, ЧІКArО 

Юрій Тис: НА СВІТАНКУ (бі
ографічна повість 3 ЖВ'ІТВ Марка 
Вовчка). Літературиа й мовиа ре
дакція: Ст. Риндик та І. Водна
рук. Тверда оправа в імітації шкі
ри. з по золоченням, у мистецько

му оформленні Оксани Мошинсь
кої. Чікаrо, 1961, 8" (18,5 х 13,5), 
ст. 404. Тираж 3.000 прим. Ціна 
4.50 дол. 
За характеристикою автора "це 

рома'н, де письменниця являється 

осередньою постаттю і де цілий 
тогочасний світ сприймаємо крізь 
її серце і душу". 

Софів Парфанович: ВІРНИП 
при.яТЕ.Th (оповідання з жнття 
домашнього кота). Літературиий 
і мовний редактор А. Юриияк. 
Тверда оправа в імітації шкіри, з 
позолочениям, у мистецькому о

формленні Оксани MomннCЬKOЇ. 
Чікаrо, 1961, 80 (18,5 х 13,5), ст. 
208. Тираж 2.000 ПРIDI. Ціна 2.50 
дол. 

Книжка є доброю лектурою ве 

,Листи до 

І світова організація програла ві
йну моральио, заперечуючи тією 
війною гасло самовизначення під 
впливом отого расистичного розу

міння коло'ніялізму, що його од
наково підтримує Москва і підтри
мують численні африканські дер
жави. 

І засадничо ОН в сучасній фор
мі не надаються до ролі наддер
жавного парлямеиту з виконав

чим органом генерального секре

таріяту, який переводив би ухва
ли того парляменту. На наших 
очах провалилася 4-та Французь
ка Республіка, бо парлямент із 
п'ятнадцяти партіями був нездіб
ний до розумних рі.шень. А це ж 
були французькі партії, зв'язаиі 
спільними традиціями, спільиою 
культурою. Що ж у випадку ОН, 
парлямеиту із сотиею партій, і то 

тільки для молоді, але й для стар
,шнх. Схоплено на гарячо вигад
ливість Биця і ситуації, в які віи 
попадає і з яких усе таки завжди 
добре виходить, тримаючи увагу 
читача. 

гала ЛаГОДJIRська: ДО сонця 
- до воЛІ (мандрівка юности). 
Літературна й мовна редакція: 
Анатоль Калиновський та Іван 
Боднарук. Тверда оправа в іміта
ції шкіри, з позолочениям, у ми
стецькому оформленні Оксани 
Мошинської. Чікаrо, 1961, 80 (18,5 
х 13,5), ст. 256. Тираж 2.000 прим. 
Ціна 3.00 дол. 
Авторка реально змалювала 

психологічні основи украінської 
підпільної боротьби. ~BтopKa в 
мистецькій формі ВІДзеркалює 
наш світ боротьби, в якому були 
поєднані найкращі елементи: лю
бов до Бога і України, кохаиня і 
музика. 

Адреса видавництва' 

Mykola Denysiuk рuыihіпяя Со., 
2226 W. Сhісаяо Ave., Сhісаяо 

22, IIIinois, U. S. А. 
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расово роз'єднаних, без спільної 
традиції, "партій" із різним куль
турним рівнем. Безнадійність, ,яку 
з трудом поборюють народи у 
внутрішній політиці, помножена 
і перенесена на міжнародний те
рен: - це ОН ,як наддержавний 
парл,ямент із внконним орга'Ном. 

Такі іманентні, внутрішні прн
чннн провалу ОН, з ,якого вони 
ледве чи скоро вндужають. Та є 
ще зовнішні причини. Комуністи
чний табір із своєю ,ясною кон
цепцією пануванн,я над світом ро
бив усе, щоб усунути з дороги пе
решкоду. ,якою при всій слабості 
були ОН, за ,яких спиною сто,яли 
ЗДА. Це ж під фірмою ОН заго
роджено комунізмові дорогу до 
Кореї, отже і до Японії. Під фір
мою ОН не допущено до комуні
стичних махінацій у КоНІ'о в 1960 
році. На форумі ОН все ж таки 
можливо тепер мобілізувати опі
нію проти терористичних атомо
вих тестів СССР. Тож підривати 
ОН, дискредитувати їх, унешкід
ливити їх системою "тройки" -
це послідовні намаганн,я СССР. 

Ще важнішою зовнішньою при
чиною слабости і нинішнього не
безпечного залому ОН є те, що 
головна сила, ,яка.могла б і навіть 
хоче вести світову політику при 
помочі тієї організації, себто ЗДА, 
не мають ясної динамічної кон
цепції нового світового миру й по
рядку, і тому діють без виразного 
пляну і нерішуче. Такою була по
літика ЗДА за попередньої, рес
публіканської адміністрації. Та
кою залишилась ПОКИЩО і при те
перішній, демократичній. Це та
кож має деякі зрозумілі причини. 
Молодий президент застав гото
вим цілий асортимент кандидатів 
на керівників зовнішньої політи
ки ЗДА, отже і політики вільного 
світу взагалі: Стівенсон, Фул
брайт, Гамфрі, Менсфилд, Бовлс, 
Вілліямс... Президент рі.шився на 
незнаного досі "менеджера" Рас
ка, а відповідальні пости обсадив 
тими кандидатами. І тепер на зди-
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вування і збентеженн,я світу, ,який 
чекає від ЗДА сильного проводу, 
загрожена Европа і загрожений 
світ дістають щораз нові і часто 
суперечні заяви всіх тих шости 
кухарів від закордонної політики, 
і згідно з приповідкою при тих 
шости кухарях стравної їжі мало. 
Є познаки, що президент поволі 
обмежує ту політичну отаманщи
ну. Але в час смертельних загроз 

во'на є і смертельною небезпекою. 
І так, коли після поразки військ 
ОН в КОНІ'О опінія Европи, і то не 
зацікавлених, але справді невра
льних держав, і навіть опінія 
ЗДА, осуджують той крок ОН, 
представник ЗДА в ОН, Стівенсон, 
називає аІ'ресію на КатанІ'у по
трібним і розумним ділом... Коли 
важно зберегти твердішу поставу 
в справі Берліна і так здобути 
кращу вихідну позицію для еве'н
туальних переговорів, ,як цього 
вимагають найбільш загрожеві 
Німеччина і Франці,я, в той час 
названі сенатори переміняютьс,я у 
мандрівних проповідників різного 
роду уступок, і змушують відпові
дального керівника стейт-депар
таменту спростовувати ті заяви і 
ослаблювати прикре від них вра
женн,я. Таких прикладів можна 
подати більше. Проти одної, послі
ДОВНОЇ і рішучої політики СССР є 
не одна, але кілька аль,янтських 
політик, і навіть кілька політик 
самих ЗДА ... 
А разом усім їм бракує достой

ної постави провідника, ,якого тре
ба респектувати. Чому "невтраль
ні" так розперезано лають ЗДА, 
а такими тихенькими кроками, на

вшпиньки, ходять коло Москви? 
Це питання, що її поставив амба
садор ЗДА державним провідни
кам в rндії. Ось у Београді "не
втральний" Тіто оправдував - со
вєтські атомові вибухи, і тільки 
дехто дискретио висловив не обу

рення, але здивуванн,я ... Відповідь 
на це питання дав промінентиий 

дипломат іишої "невтральної" де
ржави: "Коли вн зважитеся про-
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тиставитись Хрущову. вас коп
иуть. Коли ви гаиите ЗДА, амери
канські урядовці бігцем біжать до 
вас з обіцJI'Нками збільшеиої '109-
помоги, з иіжиими словами, 'ЩО 
неначе кажуть: "О, мій Щ)рогий, 
чи може зиову ми чимсь провиии

лись 1" ЗДА не діють як велика 
потуга і тому ие можуть очікува
ти, щоб супроти ввх поводились, 
як супроти великої потуги". (US 
News 10/10). 

1945-ий і 1961-ий рік! Тоді :На 
руїнах світу стояв єдииий перемо
жець у війні: З'єднаиі Держави 
Америки. Здавалось, почииається 
доба америкаиського миру, пакс 
амерікаиа, і то ие в якійсь части
ні світу, але иа всій ПJUlиет1 вза
галі. Сьогодні після miсиадцвти 
років тодішній володар світу за
грожений у власиому домі й бу
дУЄ сховища для рятунку перед 

КОЖJJВвим иападом :недаввього 

бідного "союзника"... За оставвій 
рік ЗДА мілітарно дУже підтягиу
лись і текпо дальшої матеріяль-

.Листи ДО 

ної, збройної підготови дО КОЖJIИ
вої найбільшої проби і міри при
скорили. Але кобілізaцis свідомо
сти й волі американського riraв
та щойно в початках. І ва цю не
достачу звертаЄ увагу президент 

Кеннеді своому народові, коли за
ПИТУЄ, закли'Rав його: - "Чи JIИ 
згодні робити так як росіявв, що 
приносять у жертву сучасність в 
ім'я будучини, чи маємо жертву
вати нашу будучину, щоб насоло
джуватись сучасністю? Це рішен
ня, що перед ним стоїть наша ва
ція, вибір не між двома особами 
або двома партіSJIИ, але вибір 
між інтересом спільноти і добро
бутом іидивіда, між :національною 
великістю і HaцiOHaJJЬНJUI ЗarJl
ном, між свіжим повітрям посту
пу і порожвою, глухою аткосфе
рою .,нормального", між рішучою 
відданістю і повзаючою пересіч
ністю ... " 

Від того вибору і від того рі
шення залежить вислід сучасного 
зудару гігантів, залежить доля 
світу й людивв. 

М.І. 

Нова книжка В-ва "КJПOЧІ" - Серії: "ЖII'rI'Я і МИCJП" 

в листопаді цього року вийде збірка есеїв 

Д-ра ТОМИ ЛAlШЧАКА 

на тему 

YRРAlНСЬКПП НАЦІОНAJПЗМ: - його критmca і оборона 

Сподіємось, що наші Читачі, які мають попередні випуски се
рії "ЖИТТЯ і мисm" , схочуть мати і цю нову книжку. 

Прохаємо вже замовляти. Цим поможете нашому видавниц
тву легше справитись із коштами паперу й друку. 

ціва 3.00 ДOJl. 

Члени "Збірного Меценатства" за ІІВВУJIВЙ 1960 рік отрима
ЮТЬ цю КllllЖlCУ JIIC преllїJO. 
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СОВЄТСЬКІ ЖАРТИ 

Гострий дотеп, колючий, навіть не~шлосердиjf - це зви
чайно кляпа безпеки для розряду занадто сильного душев
ного напруження. В таких дотепах, згущених. часто веле
значних.' легко передаваних із уст до уст, знаходить полег
.шу деспотичними реЖJDIRIIИ давлений дух людини й її по

калічене життя. Зашморг у комуністичній дійсності дає по
буд до своєрідної "Hapoд'ROЇ" творчости в цій діляиці, а сві
жі німецькі втікачі із своім маиаттям радо переносять про

дукти тієї масовоі творчости иа захід. Тож у німецькій пре
сі тепер можиа знаходити щораз нові зразки їдких дотепів. 

Подаємо низку таких стріл, скерованих проти ненависного 
режиму. 

Навіть перекованому, вірнолі
війвому товарвшеві потрІбний іно
ді душевний BeвтвJJЬ, щоб ве роз
тріснутись. Це гар'ВО зобpuceво в 
байці про добре ввшколевоro, 
схїдвьо-берJJЇВСЬКОro пса. який 
прийшов у гості до C80ro заxlд
ньо-берJJЇВСЬКОro родича. 

- Чим кожу тебе 8ГОСтити? 
:Може хочеш гарвоl, соковитоі кі
С'1'Очки? 

- О, ві! Дякую. У вас дока я 
маю багато їсти, і краще, ніж тут, 
у вас. 

- То може хоче.ш чогось вапи
тись? 

- Дякую, не відчуваю спраги. 
- То може проспишся в моїй 

домівці ? 
- І за це дякую. У иас, у Схід

ньому Берліні маємо люксусові, 
огріваиі приміщення. 

- То скажи, до біса, чого ж ти 
првкандрував сюди? 

- Хочу погавкати ... 

- Товариші викрикує про-
мовець - до закінчення найбли
жчоі п'ятирічки мусітииемо тріш
кн затиснути ремені. - Хтось го
лосом повним радости і надії: 

- Товаришу, скажіть, де мож
ва дістати ремінь ... 

Чоловік застає дружину з лю
боввикок. Обурений кричиТlo: -

Дурні, то ви тут воловодитесь, а 
там, у розподільні вже цілу годи
ky прода~ цитрини! 

Західній иімець у відвідввах у 
схіДRЬо-берлівського приятеля дв
вується перервою в постачаR'Rі 
електричвого струму. - Чи так 
буває у вас часто? :Ми маємо зав
жди доволі струму. 

- во вв відстали. Так було й 
у вас десять років тому ... 

Совєтський директор фабрики з 
гордістю пояснює відвідувачеві: 
- Першого року ми продукували 
5000, другого 50.000, третього -
мільйон ... 

- Мільйон? Чого? 
Директор показує картку з ва-

писом: "Більше не виробля-
ється". 

Колгоспник хвалиться соціяль
ним поступом: - Раві.ше було тя
жче. Я мусів помагати дружині 
прати білля. Але тепер інакше, 
Дружина каже: - Дай мені соро
чку і штави, а сам тимчасом кла
дись до ліжка ... 

Колгоспник грвзе сіво. Це зав
важує урядовець і обурено кри
чить: - Але ж товаришу, а що ж 
робитимеш зимою? Тепер, у лїті, 
їдять траву ... 
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Урядовець мешкального уряду 

доброзичливо і співчутливо: - То 
зиачить, приділене помешкання 
не подобається вашій дro"жині? 
Тоді краще пошукайте іншОї дру
жини. Ії можете ~iCTaT~ негайно ... 

Вчитель: -- Де повісили вн до
ма портрет Леніна? 

Учень: - Ми не повісили, бо 
при стінах живуть інші родини. 
Ми мешкаємо на середині ... 

- Чи знаєте, що "Правда" роз
писала конкурс на найкращий 
поліТИЧНИЇі дотеп? 

- А яка перша нагорода? 
- 20 літ! 

Над ранком каменичний сторож 
стукає від дверей до дверей, але 
Їі заспокоює переляканих меш
канців: - Ли.ш не бійтесь, това
риші! Це тільки горнть наш дім! 

Що? Іван Іванович помер? А я 
навіть не знав, що він арештова
ний! 

в повідомле'нні було написано: 
-- Господеві сподобалось перене
стн нашого діда в кращий, по-

Видаиня Україиського Музичного 
Інституту в Нью-Корку 

Микола Грінченко 

ІСТОРІЯ УКР AlНСЬКОI 
музики 

(2-ге видання - 1961 р.) 

Із передмови І. Соневицького: 
,.Історія української музики М. 
Грінче'нка була побудована на ве
ликому фактичному матеріялі З· 
друкованих і архівних джерел. Ця 
праця вперше розкривала всьому 

світові багатство національних, 
музичних скарбів України, дава
ла загальне уявлення про багато
вікову музичну культуру талано

витого українського народу". 

.Листа до 

тойбічннй світ. - На другий день 
родину покійного арештовано за 
критику совєтської держави ... 

Арештанти між собою: - Ти 
збожеволів? Навіщо ти признав
ся, що нелеrально дістав цукор? 

-- Що ж мав я робити? Це ж 
прокурор сам його мені продав ... 

Що це є авто? - Це загальний, 
технічний засіб пересування з міс
ця на місце, яким робітиича кля
са користується через своїх виб
ра:них представників ... 

Кондуктор трамваю: - Даль
.ше проходьте, панове! 

- Але ж мн не пани, ми това
риші! 

- Не може бути! Товариші не 
Їздять трамваями, їздять автамн ... 

Кравець у Москві стверджує, 
що матеріялу на убрання для 
Хрущова замало. Кравець у Вео
граді стоїть на тому, що його до
сить. Чи це знак, що београдсь
кий кравець кращий? Ні, це тіль
ки зиачить, що в Веограді Хру
щов значно менший ніж у Москві! 

Нове видання "Книгоспілltи", 

Нью-Корк 

Леонід По. пава 

ТИСЯЧА СІМСОТ ДЕВ'ЯТЬ 

Історичний роман з часів геть
мана Івана Мазепи. 

Літературна редакція Івана 
Крилова. Обкладинка Петра Си
доренка. 

Книжка в твердій, полотняній 
оправі, сторінок 224. 

Ціна книжки в твердій оправі 

3.30 дол. В м'ягкій оправі 2. 80 
дол. 



Приятелів" 

Західньо-німецьквй журналіст 
до Ульбріхта (диктатора Сх. ш
меччини з ласки Москви): - Як 
допускаєте до того, що партійні 
накази писані такою огидиою ні
мецькою мовою? 

- Цьому винні перекладачі. В 
російській мові вонн звучать пре
красно! 

Яка різ'НИця між Кадаром (ма
дярським диктатором) і ракетою 
rarapiHa? Відповідь: - Немає рі
зниці. Обома керує Москва! 

Два приятелі гуляють по буль
варі в Будапешті. - Яка година? 

- Я не маю годинника, але те
пер тo'Iвo сьома! 

- Звідки знаєш? 
- Оце люди саие ПОЗaJOlкали 

вікна, а точно в сьомій поЧН'Rа
ється австрійська радіопередача. 

Партійний промовець годинами 
торощить про Маркса. - Чи є я
кіСЬ запитания? 

- Мені все ясно - заявляє о
дин із авдиторіі - тільки я хо
тів би ще знати, чи Маркс засе
лений, чи ві ... 

Трп старики сидять на лавці в 
парку. Мовчаиня. Лише два з-по
між них час-до-часу серднто 
спльовують. На це третій: - Про
хаю, тількн ніякнх політичннх 
розмов, а то поклнчу поліцію ... 

Совєтського громадянИ'На засу
джують на 20 років за те, що він 
назвав міністра освіти дурнем: -
5 років за образу уряду, а 15 ро
ків за зраду державної таємниці ... 

Робітннк заявляє в розмові: 
Я працюю з біль.шою радістю для 
комуністичної партії, ніж для ко
го іншого. 

-- Це гарно, і так повннно бу
ти! - хвалить його фувкціонар. 
-А яке ва,ше заняття, товаришу? 

- Я копаю гроби ... 
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В Празі викрикує продавець га
зет: -- Москалі висадИЛИСЬ 'ІІа Мі
сяці! - Радісні голосн з вулиці: 
- Чи всі? 

ЯК розмовляє розумний польсь
кий жид із нерозумним? - Теле
фоном із Нью-Порку до Варша
ви ... 

В віЙСЬКУ. коиандант: - Това
ришу Кон, ви казали, що в вас не
має своя ка, який жив би закордо
иом. А оце виявляється, що ваш 
брат живе в Ізраелю! 

- Так що ж? Мій брат живе до
ма, Це я живу закордоном ... 

Хрущов повертається з Відня 
після зустрічі з президентом Кен
иеді. Пого тілоохороввик, ген. За
харов, питає: - ЧИ ВИ, Микито 
Сергієвичу, завважили, які доро
гоцінності мала на собі пані Кен
неді? Це були самі правдиві бри
лянти! 

- Справді? А ну, покажи ... 

__ ... ::0: ...... _ ..... _ ....... 

Вже появилася 8-ма книжка 

YКPAIHCLКOI МАЛОІ 
Е11ЦІІКЛОПЕДП 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
л~вині 1961 і ко.штує в передпла
тl 1.75 дол. Замовлення і гроші 
слати на адресу вндавництва: 

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

або в США: 

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

Iwan Hayduk. 11904 - 127 St .. 
Edmonton. Alta. Canada, 
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з КlОІЖок і 3 преси 

"А, ВСЕ Ж НЕ МАЄМО BE.JIIIКOГO МИСТЕЦТВА" 
.... ' 
J.: 

Це підзаголовок есею німецько
го критика Віллі Гаса. Його дум
ки цікаві й актуальиі і дЛЯ Ha.mOЇ 
цухової ситуації. 
Література і мисreцтво в 19-му 

столітті знайшли своє місце "кри
тичної і в засаді опозиційної" си
ли в відноше'ині до суспільства і 
держави. Передreч тієї постави і 
такого розуміння було багато від 
часів ренесансу . ..,Всюди, де інди
від сам:овизначнвся як мікрокосм 
і ие почувається як об'єкт суспі
льної гієрархії, як тільки підда
нець володаря, там зараз маємо 

передreч нової, аналітичної, пси
хологічної, реалістичної ліreрату
ри. Ії прабатьком напевио є Мон
тень у своіх ге'ВЇЯльиих есеях". 
Але граничними стовпами 'можна 
вважати англійця Дікенса і нор
вежця Ібсена. "Коротко: велика 
ліreратура й поезія стали критич
ними і в засаді опозиційними. 
Критичиим щодо соціяльних від
ношень був великий Дікенс. Кри
тичним супроти суспільства був 
так само великий Ібсен. Поміж 
ними майже вся духова культура 
стала опозиційною, во'на не хоті
ла служити існуючому суспіль
ству і його моралі, вона хотіла їх 
критикувати. Вона дозріла і вва
жала себе дозрілою; вона хотіла 
існувати сама для себе, по той бік 

}(ожної існуючої держави. Вона 
стала критичною, аналітичною і 
неприступною для держави в спо

сіб, що збуджував респект". 
20-те століття принесло не по

ступ, але відступ наЗ:1Д. 3 О:"\"!ИГО 
боку діяв тис}( лівих і правих то
талітарних сисreм типу Сталі'.ва й 
Гітлера. 3 другого боку цілком 
напротивна reиденція так само 
спинила дальший поступ: - це 
лібералізм, ніжний, повний розу
міния для мистецтва і його шу
кань, що огорнув ті шукання сво
єю опікою, і цим зм'ягчив, підм:ив 
його опозиційну незалежність. 
"Все їм (мистцям) дозволене і на 
все вони собі дозволяють. А все ж ' 
не маємо великого мнстецтва" . Во 
"коли біологічннй розвиток дій
.шов до якогось ступня, організм 
не може повернутись нижче того 

ступня, не всихаючи. Це відно
ситься і до мистецтва і до ліreра
турн: їх побудом була критика, 
аналіза, психологія. І та критика 
й аналіза немннуче мусіла зверта
тись і проти авториreтів. Коли ие 
дали ЇЙ цього робити вона всохла. 
Вона всохла в усіх диктаторських 
державах, лівих і правих." 
В вілЬ'вих країнах мистецтво 

зв'язане "незвичайио приязиими 
для иього" урядами й установами. 
Між ними заіснував "мовчазний і 

_____ --оо _________________ _ 

Речі неПРОМlПlаючої ціиностн 

ЮРІй КЛЕН - Т В ОРИ 

за редакцією Євгеиа Малаиюка. 

Вже вийшли З-ій і 4-ий томи. 

Кlen Foundation. 179 Bathurst St., Toronto 2-В. Ont. Cai1ada, 

Томи в полотияиій оправі, чорній із ЗОJЮТШІИ иапиС8МИ. 
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здебільшого ~оброзичJIИВИЙ дого
вір". "Сьогодві абстрактні або пів
абстрактиі ску льпі'УРИ ставЛЯ'l'Ь 
перед шкільними будивками і ва 
прилюдвих площах, але великого 

мистецтва вемає... Від часу, коли 
почалась у літераі'УРі й м:истецтві 
критика скеровава проти "суспі
льства", від часів Дікевса й Ібсе
:ва, ва жаль уже вемає ніякої 
спільвотв між вими і державою. 
Мистецтво перейвило функцію 
бути крвтвчвим і аналітичним. 
Відректись її вово вже ве може". 

Тож "аві під прим:ою двктату
рою Сходу, аві під лагідвою і, 
здається, цілком безболізвою, лі
беральвою бюрократією Заходу 
ие з'являєтьCJI вічого важвого і 
великого в мистецтві і театрі". 
Так обі крайвості 2О-го століття 
спивили розвиток духа. Літерату
ра (го.жов'Rо драма) жила ясво
бачениям крайвостей святости і 
зла в людині, в суспільстві, в лю
;циВі і суспільстві, що ісвують те-

Вже поавиласа 
нова I'НИЖI:а 

С. ГОРДИНСЬКОГО: 

ПОЕТИ ЗАХОДУ 

Ця книжка приносить вибір 
60 перекладевих поезій 24 
авторів -- римсыих •. італій
ських. французьких, англій
ських, німецьких. польських, 
між внми шедеври світової 
поезії таких поетів як Війон. 
Міке.'1ьанджельо. Гюrо, Вод
JJep, Вергарн, Шекспір (со
вети). Байров, Е. А. По, Віт
мев, reтe, Шіллер, Словаць-

кий і ів. 
."'ІЮI'СУСОве видавиа • твер
дій OllpaBI. 136 сторінок теК
СТУ. - Ціна 3.00 дол. 3 пе
рееиJIКОЮ. НеВeJlJlКИЙ 

HaКJl8Д. 

ЗамОВЛИТИ через наше ви
давввцтво. 
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пер у цьому світі. А вині літера
тура і мистецтво "шукають ЗJlа 
деівде. святости деінде, ве там, де 
вовв дійсво є. Вони ухиляються 
від усіх останвіх розправ. Вовв 
самі не знають, який компроміс 
заключили вdНИ з првяз~ до 

мвстецтва ліберальвим:и a.втopll'l'e
тами... Чого мвстецтво всіх родів 
потребує від держави, країв і міст' 
- це гроші; це багато, але і веба
гато. І чого вово ще потребує, це 
тільки везалежвости, а ве порад. 
або моральної ініціятиви... ТїJIЬКJI 
віра в з.тrо і святість дає драиатич
ну силу до критики вашого часу. 

Зрештою. зрештою сучасиому МВ
стцеві все дозволене: кожва аб
страктна і абсурдна форма зла і 
добра, якщо тільки вова ве ісвує 
в дійсвості в цьому 'вашому влас
ному часі". Тому маємо "виробви
ків" (faiseurs) замість геніїв, пьє
си замість драм, порозумівня за
мість обуревня ... 

Вже поаввлас. 

накладом В-ва НА ГОРІ в 

Німеччині найновіша збірка 

поезій 

ВАДИМА ЛЕСИЧА 

КРЕПДИНЕ КОЛО 

з критичним есеєм Ігоря Ко
стецького про творчість ав-

тора. 

у додатковому розділі збірки 
- вибір перекладів з його 
поезій - мовамв авглійсь
кою, фравцузькою, вїмець
кою, польською і російською. 
Мистецьке оформлениа -

Богдана Домавика. 

Кннжка має 104 сторівки. 
Ціва 2.50 дол. з пересилкою. 
3а.чов.'1JIТR через ваше .. -

дaвllllЦ2'llO. 

!..--------_.- --------
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Думки німецького критика ки
дають світло і иа иашу духову 
дійсність. Все найбільше, що було 
створене в новій україисЬКіііА, ,діте
ратурі, від Шевченка до Лесі Ук
раїнки, Франка, Стефа:цика було 
протиставления,м до сучасного тим 

письменникам суспільства і його 
моралі. Великі речі 20-х років на 
Східній Україні вже самою, прий
нятою назвою "Розстріляного Від
родження" вказують на ту опози
ційність, аналітичність, критич
:Ність, що в есею німецького авто
ра перечислені як основн всього 
непроминучого в модерному літе
ратурному і мистецькому жнтті. 
Той розвиток українського духа 

спинений. Терором, фізичним ни
щенням у совєтські й дійсності. 
Але він перерваний вже між дво
ма світовими війнамн також у ві
льніших умовннах західніх зе
мель і еміrрації. Перерваннй то 
під тиском тоталітарного націона
лізму, який вимагав від мистец
тва проказуваного його ідеолога
ми конформізму, і перерваний тн
СНом матеріяльної нужди, що іно
ді штовхала до номпромісу-при
стосування то до панівної націо
налістичної течії, то до лібераль
ної суспільної верхівкн, що ще 

.Ласта lfO 

розпоряджала якимись матеріяль
ними можливостями. Література, 
мистецтво перестали бути аналі
тичними, нритичними, опозицій
ними супроти власного суспіль
ства. ВО'ни пристосовувались до 
його настроїв і вимог. 
Після війни, на останній eмirpa

ції, образ не міняється. Всі більші 
речі опозиційні до даленого воро
га, отже тільки на всі старі і нові 
лади передають вже утверджені 
настрої суспільства. Або ті речі 
експериме'нтально-новаторські, да
деНі від довкільної дійсности, від 
живої української людини, від на
шого суспільства. Немає нритич
ної, психологічно-аналітичної по
стави до свого власного суспіль
ства наших днів. Навіть сатира, 
сміх не зважуються доторкнутись 
"основ" і "підпор" суспільства. 
Матеріяльна підтримка і повна 
незалежність - це те, що, як ка
же ~німецький автор, потрібне для 
великого мистецтва. У нас ніякої 
матеріяльної підтримни або зале

жність, куплена окрушинами з 

пансы�хx столів, і втеча від дій

сности й її критичної аналізи -
це трагічний стан, що давить ду

ха й викривлює його шляхи. 

"РОСІЯ" - "АМЕРИКА" 

Обі назви беремо в лапки, бо світовими 'надпотугами - це го
обі вживаються авторами, що ловний мотив сучасної іСТОРll. 
уривки їх думок передаємо, в не- Протиставлення між ними значно 
точному значенні. І Токвіль і Яс- глибше і воно не вичерпується на
перс розуміють під словом "Ро- пруженням між двома політични
сія" те, що сьогодні має назву Со- ми і господарськими силовими 
юзу Соціялістичних Совєтських центрами. Це зустріч і зудар двох 
Республік (СССР), в якій Росій- напротивних культур, побудова
ська Республ:ка (РСФСР) є одні- них на протилежних основах. Це 
єю з складових частин. Це те, на УСВ1ДОМИВ собі славний французь
жаль, часте переплутання, яке кий історик, Токвіль, ще в першій 
шкодить українській визвольmи половині минулого століття, коли 
боротьбі. -- Так само під "Аме- імперія Миколи І-го кииула тінь 
рикою" оба автори розуміють на Европу. На це звертали увагу 
З'єднані Держави Північної Аме- мислителі нашого століття, як 
рики (ЗДА), а не цілий конти- Шпенrлер, Макс Вебер. Нижче 
нент. подаємо фраrмеити думок TOKBW 
Холодна війна між цими двома і фраПlенти ДУ:\ІОК одного з чіль-
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них представників сучасної філо
софії екзистенціялізму, Карла ас
перса, з його книжки: Атомова 
бомба і будучина людини - 1958. 

Боротьба з природою - боротьба 
з цивілізацією 

А. Токвіль (Alexis Tocquevillc), 
французький історик і теоретик 
модерної демократії, ще 1835 року 
передбачнв те, що мало здійсни
тись аж після 2-0Ї світової віЙНІ!. 
на початку другої половини 20-го 
століття. Подаємо для пригадки 
нашим читачам ті, сьогодні часто 
з подивом для інтуїції французь
кого мислителя цитовані, думки. 
"На нашій Землі є два зеликі 

народи, що виходячи з різних 
пунктів, все ж ідуть до тої самої 
цілі, росіяни і англійські амери
юшці. 
Оба сталн великими в теміиі, і 

тоді як зори людей бу ли скерова
иі на інші речі, воии раптово ви
сунулись у перші ряди націй, так 
що світ майже одночасно довідав
ся про їх постання і про їх вели
кість. 

Всі інші народи, здається, вже 
приблизно осягнули природою 
внзначені їм межі, з обов'язком 
утвердитись тих межах, але ті 
два народи знаходяться в процесі 
росту ... Тільки во:Ни легким кро
кО1\! маp.mують дорогою, якої ме
жі око покищо ще не бачить. 
Американець бореться тільки з 

перепонами, що їх ставить приро-

3ак..'ІШ< до живих 
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да. Росіянин бореться більше з 
людьми. Перший поборює пусти
ню і варварстро. Другого обвину
вачують у тому, що він поборює 
цивілізацію в її повному виря
дженні. Американець осягає свої 
здобутки передовсім плугом, росі
янин. поза своїми нинішніми кор
донами, мечем своїх вояків. 
Щоб дійти до мети, америка

нець спирається :На особистий ін
терес і дозволяє силі й розумові 
окремих людей діяти, не намага
ючись керувати ними. Росіянин. 
навпаки, скупчує в своєму авто

краті. що його згідно з своїм ха
рактером він звеличує в пошані, 
всю потугу держави. Америка
нець діє передовсім при помочі 
свободи, росіянин при помочі раб
ства. 

Оба виходять з різних пунктів. 
і їхні шляхи різні; а все ж, зда
ється, кожному з них судилось, 

згіД'но З якимсь таємним иаміром 
Провидіння, тримати в своїй опіці 
половину Землі". 

дух Джінrісхана 

"Росія ІЇ Америка це сьогодні 
безперечно дві єдині великі поту
ги. Наслідком такої світової ситу
ації є те, що хоча сьогодні, як і 
завжди, держави найперше дума
ють про себе і хоча подіі народ
жуються з своїх льокальних при
чин, то потім усе рі.шається зале
жно від того, яке відношення ма
ють ті події до Росії й Америки. 

СІІРАВИ ПУБ..1ПЦИСТИЧНО-НАУКО80ГО ШСТИТУТУ 

Har.1 приємно повідомити наших Вш .Читачів, що в Чікаго 
створився перший lиїЦЇJIТИВНИЙ Комітет для організаціі Публі-
цистично-наукового Інституту. . 

Маємо надію, що в наступному числі зможемо вже поінфор
мувати про перші почини того комітету і маємо надію, що інші 
осередки підуть за прикладом Чікаrо. 
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у гру входять ті дві потуги, одву 
виграють проти oДJIoi. Все дістає 
івший ввглв:д залежио від того, 
як Росія й Амервка доз~ють 
розвиватись тим подіям, ИК· JlОНИ 
встрпають, як вови ріщають. 
При такій перевазі потуги тих 

ДВОХ великих - став світу ро
биться парадоксальним. Обі ті по
туги з найбільшою тривогою вва
жають, щоб не попасти в війну од
не з одним. На словах вони зва
жуються на все, в промовах, що 

привнжують, що заповідають про
тквній стороні тотальний загин. 
Але вО'ни спиняються, де грозить 
1Іебезпека вовввого зудару. Вови 
стають обереживки, коли зближа
ється та межа (так Акерика під
час насильства Росіі вад Угорщи
ною). во обі ті потуги несуть від
повідальність за можливе звищен
ня людства. Іх рішення сягають в 
інші днкевзіі, ніж ріmания всіх 
малих, що воюють одне з одним. 

В протиставленві цих двох ви
ні найбільших організацій потуги 
лежить можливість раптового ви
буху і разом із цим рішення про 
життя людства ... В листопаді 1956 
року підчас гостини длв: rомуmcи 
Хрущов крикнув до західніх ди
пломатів: "Ви не терпите вас... а 
ми вас угробвко". На яву вийшло 
щось зрештою укрите. В ляпсусі 
особистого подраЗ:Иення тоді, коли 

.Ласти до 

саме Булrанів кивув Лондовові і 
Парижеві погрозу атомовlDIИ бом
баки, можва було відчути: тут го
ворив не марксизм, не державна 

раців і не СОЦЇяльва реліriJl, ве 
розмашистість російського варо
ду, але здається - щось стихійне, 
що в Росіі під монroльськвк пану
ваиням утвердилось в якійсь ча
стині людей: азійська иевависть, 
свідомість того, що мене звеважа
ють. Та ненависть тепер знає, що 
вова розпоряджає власною орга

нізованою силою надпотуги, як
що ще не над цілим світом, то 
все ж над усіми людьми захіДвьоі 
культурн, які виступали в росій
ському засягові, JI Угорщині або 
і в самій Росіі. і розпоряджає над
потугою над усією Европою, .вк
що її не охоронятиме Америка. В 
тому моменті та ненаввсть вибух
нула безоглядво. Здавалось, що 
це говорить не дух Івана Грозво
го, не дух Леніна, але дух Джbr
пехана, отже готовість до підбою 
народів без уваги на засоби, ва
віть за ціну поввого іх викорінев
ня і руіни іхнього краю. Така во
ля брутальноl свли Р8.NПе зро
бить пустиню довкола себе, ніж 
мала б терпіти рядом із собою чи
єсь влас'Не, незалежне життя". 

(к. Ясперс, із вище вазва
ноі книжки). 

"РЕВОЛЮЦІИНА ВIRИA" 

Наші реВОЛЮЦlИні часн внесли 
революцію і в війву, В її пlдroтo
ву й її ведення, навіть у С8.ІІе по
няття війни. Клясичне вчеввя про 
війну німецького теоретика, Кляв
зевіца, СЬОГОд'иі не вистачає. Воно 
авалізує тільки те, що тепер на
знвають "гарячою війною", тоді 
як воно залишає без уваги всі ін
ші роди війни, особливо розробле
ні в теорії Леніна і застосовувані 
в усіх нинішніх конфліктах. 

Аж тепер західні держави зро
зуміли ту революцію, не тільки 
'Технічних, воєнних засобів, але 

революцію в розумінні війнн, спо
собах її ведення, і аж тепер почв
нають шукати подібво ревоmoцій
них способів оборони. Про це ів
формує ,швайцарський військоввй 
теоретик. полковник Макс Ваї'
бель, n статті .,РеволюціЙна вій-
на". 

Згідно 3 теорією Леніна комуні
стиЧ'на партія знаходвться в ета
ні перманентної в1йив з усіми ве
ком:увістичвими державам:и. А це 
вже тільки пнтанвя доцільвости, 
чи в цН'і війні вживає вона м:ілі
тарних засобів розправи, чи OCJI-



ПрuятеЛів" 

гає ціль невійськовими методамн. 
Революційна війна - за Левіним: 
- має такі стуПні: 1) інфільтра
ція, 2) розклад прн помочі шпіо
нажі й саботажів, 3) громадянсь
ка або визвольна війна (парти
занка) , 4) мілітарна війна в КЛJI
сичному розумінні, 5) захоплеввя 
влади комунізмом. 
Такнм чином початок війни по

винен бути невидним, а ВOG'ВВi дії 
це тільки закінчення arpeciї, яка 
здавна триває. Найкраще, коли 
того закінчення взагалі не треба, 
себто коли сама громадянська вій
на вистачає. "Гаряча війиа" це 
доповнения всіх попередніх ступ
нів у випадку, коли вони ие ви
стачають для захопления влади. 

Таке доповнення виявилось коне
чним напр. в Кореї, і коли б не 
спротив ЗДА, там мілітарна війна 
закінчила б довгий процес інфіль
трації й саботажів остаточиою пе
ремогою комунізму. 

Захід довго жив тільки ПОНJlТ
ТЯМ кляснчиого вчення Клявзеві
ца і аж осТВ:Ннікн часакв під 
вПливом подій почав розуміти те 
явище, що сьогодні дістало назву 
"революційної війни" або тихішу 
"неконвенціональноі війни" (ип
conventional warfare). 

Разом із тим зрозумінням Захід 
почав і відповідну підготову. В 
усіх більших західніх державах 
-створено "некоивеиціоиаль:иі" вій
ськові частинн для некоивенціо
нальної, революційної війни. Має 
їх А:вглія, має вже й Німеччина. 
Особливу увагу на ці нові методи 
звернула військова політика адмі
ністрації президента Кеннеді. Од
ному з досвідчених у таких речах 
генералові, Флітові, якнй у Греції 
мав нагоду познаЙОМИТИСJl з мето
дами комуністич'иОЇ інфільтрації й 
партизанки, віддано керівництво 
приготувань до неконвевціональ
ної війни. Американські "Special 
Forces" мають розбудований 
цєвтр вишколу в ruвнічвїй Каро
лайні. Завдавия ти х"спеціяльввх 
сил" двояке: вонн вчаться побо-
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рювати ворожнх партизанів, і 
що важне - вчаться творити пар

тизанські відділи з місцевого на
селения в чужих краях. Перевага 
комунізму втому, ЩО він має в ко
муністичних партіJlХ свої "полі
тичні" точки опору в усіх краях. 
Американці зрозуміли, що для 
революційної війни одних тільки 
військових баз мало. Тож "спеці
яльні срли" ШКОЛЯТЬСJl в тому, як 
зробити місцеве населення різних 
краів відпорним до комуністичної 
пропаrв:вди, отже як приготовити 

ЙОГО психологічно і збройно до 
протиставлення комунізмові. До 
"спеціяльних сил" рекрутують пе
редовсім людей, які виросли в 
краJlХ, в яких будуть діяти. Це не
численна військова еліта, яка в 
революційній війні може мати рі
шальне значення. Американці пе
реконані, що досвід в Вурм:і і на 
Філіпінах вже виправдав ті си.ли, 
і що саме завдяки тим новим ме
тодам події в Південному Вієтна
мі не розвнваються так, як то бу
ло в Ляосі ... 

... со ... '*' __ .... _ .. cu: :u: ... :04 

ЛУМКИ І ДОТЕПИ 

Парвзьюrїl жарт 

Зустрічаються два французькі 
генералн. Однн генерал питає: -
ІЦо думаєте про де-Голя? 

дРУГИ'І ге'нерал: - Те саме, 
що Вн. 

ПеРШИ'І: - В такому випадку я 
змушений вас арештувати ... 

Давніше добра совість була на
слідком добрих діл. Сьогодні спо
кійна совість є продуктом піmoль 
щастя. 

Т. Steinbeck. 
&м. письм. 

Альянс - це подружжя, в яко-, 
му біль.ше заздрости ніж любови.' 

Georges Leblanc. 
фр. публіцист 
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ЧОМУ? 

• . .. Клочко, Середа, і оце зно
ву Голуб: українські вчені КQPи
стають із можливостей, щоб 3'JЮ
бити скок У свободу. Вони заявля
ють, що вони українці, і вони за
являють, що шукають у світі сво
боди, яку здавила в Україні мос
ковсько - комуністична окупація. 
Це скарга України перед світом! 
Чому світ глухий на неї? Чому 
віи старається заглушити ЇЇ, нази
ваючи тих людей то російськнми, 
то совєтськими науковцями? Не
вже сама україиська назва неми
ла чи невигідна? Розпука бере, 
коли думає.ш про цю не то байду
жість, але 'навіть, здається, воро
жість світу до нас. 

Відповідь: Сказати, що розумі
ємо Ваш жаль, цього було б мало. 
Разом із Вами відчуваємо обуреи
ня нехіттю до иас, свідомим за
мовчуванням і навіть пере кручу
ванням правди про Україну. В ін
тому місці, в цьому чнслі журна
лу, знайдете спробу розкриття за
корінених комплексів, що не да
ють світові розуміти боротьбу Ук
раіни за державиу свободу. І там 
же знайдете висновок: не закли
наннями і не виклннаннямн, але 
Бпертою і розумною працею над 
усуненням тих перепон можемо 

побороти таку поставу світу до 
наших змагань. Затиснути зуби і 
лупати скалу невіжества, байду
жости і часто явної ворожости. Це 
єдино-потрібна і IIУЖНЯ відповідь. 

• . .. Говорю З людьмн і вонн 
хвалять журнал. Але всі пнтають, 
чому так рідко виходить. Було б 
бажаним і було б великою раді
стю, коли б "Листи" виходнлн 
кожного тижня, чи бодай двічі в 
місяць. Чи це тільки мрія? 

Відповідь: Ви пам'ятаєте, Доро
гий Прнятелю, як то колись у рід
ному селі, проходячн попри се.1JЯ
нниа. що в поті чола орав ниву, 
Вн вітали його, а він відповідав: 
- Дякую за добре слово, най Бог 
помагає і вам... Нам пригадався 

той образ, коли ми читали Вашо
го листа, якого урнвок оце помі
стилн вгорі. Дякуємо за добрі сло
ва, і нам жаль, що не можемо від
повісти готовими обіцянками. Пи
таєте: чому? Ви 'не уявляєте, що 
це зиачить у наших духово зубо
жілих умови нах видавати орган 
иезалежиий від фоидів, союзів, 
партій. Оце добігає десять років і 
мн ледве з летючки дійшли до 
двомісячника з подобою журналу. 
Це десять років оранки, тяжкої 
оранки, десять років боротьби за 
існування. А жнивом-заплатою є 
тільки час-до-часу оте добре сло
во, як Ваше ... Зрештою не будемо 
нарікати, ми свідомі, що :Незалеж
ність звичайно окуплюється вбо
гістю ... 
Але життя без золотої мрії нуд

не й нецікаве. І ми також мріємо 
про дальший ріст журналу, але ... 
тут уж~ відклик до Ba.moro розу
міиня Й підтримки наших мрій ін
шими приятелями. Нам іноді за
кидають, що журнал ие легкий до 
читания. Та иам:Не хотілося б 
зиижувати його рівеиь і робити 
його розводнено-популярних. Тож 
на масовість рахувати не можемо. 
Людей, що хочуть дума тн, мало',. 
а з-поміж ннх таких, що готові ак
тивно допомогти, ще менше. Та 
все ж кількасот нових передплат
ників дозволило б нам зробити 
новнй крок вперед. Коли б у кож
нім більшім осередку знаЙ'ПJОВСJr 
гурток, кількоро людей, що поста
ралися б про пошнрення кола пе
редплатииків, на.ша спільна мріЯ" 
стала б дійсністю. 
Ви поставили нам пнтання; МН

ставимо {ІОГО Вам: чи є в Вашому 
місті таки{, гурток? Чи можете 
дати йому почин? За добрі слова 
щиро дякуємо, і відповівІОН, чека
тимемо Вашої добрознчливої" від
повіді ... 

• Дуже добре розумію Ваші 
заклики до живих у справі ство
ренн:'!" Публіцистично-виyкDВОt'Ql 
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Інстнтуту ... Але прохаю встави
тись у положення нас, звичайних 
людей, що тяжкою працею здобу
ваємо прожиток. З усіх сторін чу
ємо такі заклики і всі вим:агаюьт 
жертв. і всі підкреслюють велнке 
знаЧ6ИНЯ організацій, установ, за
думів. на які ті жертвн малн б іти. 
У I\leHe иа столі заклики з парохії, 
від УНРади, УККА, партійної ор
ганізації, якогось внзвольного 
фонду, мого професійного товари
ства, клюбу. пресового фонду 
"Свободн". фонду наглої потреби, 
фонду "Веселкн" , фонду пам'ят
ника Шевченка. Не говорю вже 
про нормаль:иі колекти, асекура
ційні ратн. передплати і т. п. Ска
жіть, як дати раду? Дати всім -
це роздробитн малу суму, яку мо
жу жертвувати, до того, що ніхто 
нічого не матиме, зрештою просто 
соромно так мало давати ... Тепер 
завелось ще прикріше: збірщики 
ходять по хатах і - хто прийде 
скоріше - захопить більше ... 
Тому розумійте, коли на Ваш 

"заклик до живнх" не всі зараз 
озиваються. Ми ие мертві, але ми 
"Такі иаваитажеиі. що дихиути тя
жко. Колись УККА висував дум
ку, щоб платити тільки йому, а 
він уже розділятиме гроші на по
трібні речі. Ще давніше, в Краю, 
по свідка пожертви на "Рідну 
Школу" визволяла люднну. Чо
му не знайти якогось виходу? 

Відповідь: Вчуваємось у Ва.ше 
положення і вже сам перелік рук 
виставлених задля подачкн при

гноблює. Але не упрощуймо, Прн
ятелю, справи. Ні УККА, ні ніяка 
інша організація не може перей
няти монополю на збірку жертв і 
не поділить їх так. щоб усі були 
ВДОВОЛ6иі. Ваше горе, і горе нас 
усіх, утому, що не маємо відвагн 
отверто рішати і вибнратн. Наша 
рада: згорн прнзначіть суму, яку 
11 рік хочеre і можете віддати на 
різні цілі. З-поміж усіх виберіть 
дві-три, а то одну. Подум&Йre, оці
ніть їх і дайте на цілі, які вважа
єте важними, кориснимн і таким:и, 
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що справді потребують допомоги 
громадянства. Майте відвагу від
мовляти тим, що на Вашу думку 
мев.ше заслуговують на Вашу по
міч. 

• ...Дехто з наших людей, 
відвідавши цього року Україну, 
хвалнть те, що бачнв. Чи це наїв
ність? Як пояdНнти? 

Відповідь: Був праведник на 
світі, а коли помер, його впустили 
до неба та ще сказали на вступі: 
- За те, що ти був такии чеснпй, 
можеш внсловити якесь додаткове 

бажання і воно буде сповнене. 
Праведник подумав і забажав по
ДНВИТИСЬ, як виглядає пекло. На 
порозі пекла дали йому провода
ря. Праведник знайшовся в роз
кішній залі: заставлені столи, му
знка, красуні танцюють... Повер
нувшись до неба, затужнв і спи
тав. чи не міг би піти назад до пе
кла .. - Добре - сказалн йому, -
але пам'ятай, що повороту звідті
ля немає. - Та в ушах спокуше
ного все ще звучала музика і йо
го очі ще ~ачили веселий танок 
дівчат. І він - рі.шився ... Коли Ж 
знову відчинились перед вим пе
кольні ворота. він попав у темінь 
переповнену плачем МУЧ6ИИХ душ. 

- Це ж не те місце, де я був -
злякано каже він проводареві. А 
цей поясняє : - Чого дивує.шся? 
Тоді ти був туристом, тепер ти 
мешканець ... 

При підборі приятелів можиа 
дозволити собі на великоцушвість. 
Але ворогів треба підбирати з 
найбіJЇЬШОЮ обережністю. 

W. Somerset-Mauqham. 
англ. письм. 

Якщо холодна війна скінчиться, 
а світ не вилетить у повітря, тоді 
за двадцять РОІЙВ СССР буде де
мократією, а Америка - соціяJЇЬ
ною державою. 

Бен - rypiOH, прем:ієр Ізрае.тю 



. .листи ДО Приllтелів" 

3 НАГОДИ поави СОТОГО ЧИСЛА ,,лиСТІВ ДО ІІРИНТЕ
ЛШ" ВЩ ПРИЯТЕЛІВ 13 БОФАЛО И ОКОЛИЦІ 

До Вповажаного Пана .... ' 
Д-ра М. Шлемкевича. 

",. 

з нагоди появи сотого числа "Листів до Приятелів"', переси
лаємо Вам, Дорогий Пане Докторе, та усім співробітникам, щи
рий привіт і сердечні гратуляціі. 

Від березня 1953, коли появилося перше вісімсторінкове чи
сло "Листів до Приятелів" до теперішнього сотого - 64 сторін
кового журналу це вже довгий шлях, повний турбот, наполег
ливої і безкорисної праці та послідовности. 

Ми свідомі, що ідеї і думки, які були і залишились провідни
ми в "Листах до Приятелів" внесли багато свіжого подиху в наш 
спосіб думання. Відважні Ваші думки давали побуд до здоро
вого відчуття дійсности. 

І тому, Дорогий Пане Докторе, щиро бажаємо Вам і Вашим 
співробітникам світлого успіху в дальшій Вашій праці, бажаємо 
Вам здійснення Вашої і нашої мрії, щоб "Листи до Приятелів" 
виросли на 150-сторінкову книжку та знайшли тисячі читачів 
та приклонників. 

Разом з цими побажаннями пересилаємо збіркову листу З 
датками на пресовий фонд "Листів до Приятелів" та одночасно 
кличемо всіх меценатів, читачів і приятелів відзначити це соте 
'!исло, усім нам дорогих ЛИСТІВ, додатковим даром. 

Зі щирим привітом і пошаною до Вас 
Ваші ПРИJlтелі 

3 нагоди появи сотого числа на пресовнй фонд зложили: 
Вшан. ПП: - Д_р С. Дорощак, Ю. Коритко, інж. М. КорчинськнЙ. 

Л. Ломиш, Д_р Т. Парфанович. Д_р Богда:.нна Салабан - по 10.00 дол. 
Ол. ГригорШ. І. Коритхо, о. Б. Остапович. Д_р І. Пасічняк. М. Рицар, 
М. Салдит. М. Самотовка. Д_р Е. Стецьків - по 5.00 дол. - Mrp. І. 

Дзюба. В. Макух. Ол. Матух. Ст. шипилявий. М. Чориокосіиський -
по 3.00 дол. - Ю. Лаврівський - 2.00 дол. - Проф. С. Левицький, 
Ганна Самутин. Проф. 3алеськиІЇ - по 1.00 дол. - Разом 120.00 ~л_ 

ПОД8КА 

В імені реДЗНЦll 1 видавництва щиро дякую за зворушливі слова 

привіту і бажань. Вони це найкраща иагорода за - иа жаль - зав

жди ще часті хвилиии непевностей і иедостатків. що з иими доводить
С.!! боротись 'нашому журиалові. Дякую Всім Приятелькам і Прияте

лям. що зложились иа поважний дар для пресового фондУ •. Листів .. ·. 
- СЛ:ремо дякую ще Дорогим П. П. Левові ЛОJlвшеві і Юрієві Корит
кові, за ініціативу і переведеввя заду1Іу. 

М. ШWl&llКеввч. 



ІІРИСЛАНЕ ДО РЕДАІЩП 

Наукові вид&иия 

3аписЮl ІНаукового Товариства 
I~. Шевчеика.. Том 172. Збірник 
Філологічиої Секції ч. 28 на по
шану сторіччя иародив Степана 
Смаль-Стоцького. У виданні НТІІІ 
в ЗДА: К'нижка 6. 
Автори: Омеляи Цісик, д-р Лу

ка Луців, д-р Кость Кисілевський, 
д-р І. Новосівський, Степан Смаль
стоцький. 

Нью-йорк 1960, стор. 84+14. 

Studies ОП the SOlJiet Иnіоn. 
New Series. Vol. І. Numьёr 1. 
Political and Іdеоlояісаl Problems. 
Есопотіс Problems. Literature 
and Science. Вook Reviews. 

Institute for the Study оі the 
USSR. Muenchen 1961. рая. 152. 

Prol0flue. Problems оі indepen
dence and Unity оі Nations. 
Автори: д-р Б. Галайчук, Л. 

Шанковський, д-р В. Маркусь, 
Рсоі. Т. S. Roucek, К. Lottich, Т. 
Britton, Р. Р3.Х!4анВИЙ. 

Редакційна колеriя під прово
дОМ Л. Шанковського. 

ВИДа'ння "Прологу", Нью-йорк, 
весна-літо 1961. Сторінок 152. 

Умови передплати 
на рік .............. .. .. .... 5.00 доп. 
ва півріччя ...... .. ..... 2.75 дon. 
окреме число .... ... .... 0.50 дOJL 
Адреса "ЛистіВ до Приятелів" 

- Letters to Friends, 
Р. О. Бох 428 Newark 1, N. J., USA 

ПОІІРАВКИ 

в попередньому (101-102) числі 
нашого журналу трапились по

милки, які прохаємо виправити' 

- В ,.Іншій версії Пер rипта" 
Вадима Лесича, ст. 8, в другому 
рядку другої строфи надрукова
но' "оставте нав в спокої", має бу
ти "оставте нас у спокої". 

- в ,.листах до старого прия
теля", автор Іван Лисяк-Рудниць
КИЙ, на ст. 24, в 11 рядку згори 
надруковано "перестерігаємо ме
не", має бути "перестерігає мене". 

- в статті .,Суспільна дійсність 
і міт безклясового суспільства", 
автор Ігор В. 3єлик, иа ст. ЗЗ в 
другому розділі першої колонки 
пропущено речеиия. В 12 рядку 
:mизу після слів "неозначене май
бутнє" повинно стояти: "І саме те, 
що Маркс перший так ясно бачив 
- а в багатьох випадках иавіть 
перецінював важливість клягових 
явищ та їх вплив на всі інші ас
пекти суспільства, робить його чи 
не батьком науЮl про стратифі
кацію". 

Читачу! чи Ви вже запJIaТИJIВ 

за журиал? Прохавио, ие чекaine 

иових пригадок! Присилайте иа

лежність иегаЙНо. 

Адреси для Австралії: 
Dr. V. Bilynskyj . 43 Mathoura Rd. 

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

Ауе, Blacktown N. S. W. Аизtralіа. 
Mr. Т. Pasiczynskyj, 60 Hughes !:3t., 

МНе End. South Аиаиаliа. 
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В-ВО "К.:nOЧГ' 

З а ред а к ц і ю : М. Шлемкевич 
За В-ВО: д. Кузик. Л ... 10ШШ1. О. О .. "1есницькиИ. Ом .. Тариавськmt 
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