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.. ЗВІЗДА їм СЯ ОБ'ЯВИЛА" 
(3 кола.ци: "Бог Предвічний") 

І нам, людям 2О-го століття, об'явилася дивна зоря. Своім ог
ненним хвостом вона зачепила 1945 року Гірошіму в Японії, а 
кілька місяців тому потрясла полярною "Новою Землею" і зля
кала світ своіми віщуваннями. 
Зоря любови до людей і іх душевної обнови над Вифлеємом, 

і зоря загину людства від атомових бомб. Так протиставить ті 
два дива уява, що не вникає глибше в іх суть і значення .А тим
часом між ясною Вифлеємською зорею, про котру говорить ре
лігія і котру оспівують колядки, і між зорею атомових вибухів, 
що іі створила і про іі можливості пророчить сучасна наука, -
є глибоке споріднення. Так як і між релігійністю людини й іі на
укою немає неминучих зударів, навпаки, є спільні скерованості, 
народжені з спільноі іх батьківщини: - людськоі душі. 

Вже навіть той звичайний, досить поверховний погляд збли
жує ті два дива, ті два об'явлення. І Вифлеємська зоря не була 
заповіддю тільки спасения, але і прокляття людини, яка не йти
ме дорогами просвітленими нею. А спасення в простодушній мріі 
іноді знижується до вічного щастя, в якому душа після смерти 
мала б плавати в усіх благодатях, яких не зазнала на цьому сві
ті. Кант називав таку мрію й таке уявлення вічного життя -
"евдаймонізмом для мас", вченням про щастя для мас ... 

Подібно і зоря 2О-го століття, що іі завішує наука над пере
ляканим світом, віщує - знову за досить упрощеними мріями і 
думками - то щастя небувалого достатку, розкішного життя в 
матеріяльній обильності, то загибіль, ЯJ<ЩО люди нерозумно по
користуються розкритою силою. Тут, як і там, вибір між ща
стям уживання і прокляттям-смертю. 

Всі ті думки й погрози забувають про глибокі притаманності 
людини, тільки людини. Щастя, хай і як витонченого, заспоко
єння це не те, що основно відрізняє людину від інших творінь. 
Бо й тварина мріє, якщо можна так висловитись, про щастя вдо
воленоі ситости, і тварина втікає від небезпеки і - знову вислов
люючись образно - тварина лякається привиду смерти. Але од
ного не знає вона: - неокресленоі туги в далечінь, закоханости 
в безконечні дороги і безбережність небесноі блакиті, туги за 
вічністю. Тварина всім своім єством у цьому доторкальному, кон
кретному світі. Якщо голод чи спрагу можна назвати тугою, то 
тільки така туга знайома тварині. Аж людина в повному цього 
слова значенні знає чисту тугу, яка каже їй виходити поза себе, 
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вище себе, в безкконечність і вічність; тільки людина знає ту 
тугу, якої недосяжну ціль і вічне сповнення називає вона 
Богом. ~: 

Оця неозначен~ туга і зроджена нею тривога людини - це 
спільне джерело і релігійного почування і патосу наукового піз
нання. Тій тузі людини об'явилася зоря Вифлеємська, і ій, тій 
тузі, розкрились таємні сили атомового ядра. А суперечності і 
ворожнеча між тими двома, релігійним і науковим, об'явлення
ми починаються там, де висихає іх спільне джерело, туга за без
~онечністю і вічністю. Тоді релігійність перестає бути справою 
цілої душі, її глибин, а стає тільки раціональним вченням, при .. 
писаним обрядом, організацією. Тоді наука, забуваючи далину 
свого призначення і вічну свою неготовість, впевняє, що вона 
вже посіла ключі розуміння життя і спожила овоч із дерева 
знання добра і зла, і вже нічого поруч себе, як тоталітарний во
лодар, не признає. 

в Украіні під гаслами науки, пізнання, що розкрите проро
ками Марксом і Леніним, а тепер в в повному посіданні кожно
разової президії ц. К. компартіі, вбивають JПOДИНУ, найглибше 
в ній і найсутніше : тугу до безконечности і тривогу за людське 
в людині, що не вичерпувться економічними і політичними пи
таннями. В західньому світі вбивав людину в людині багатство, 
що вже й Вифлеємську зорю робить тільки реклямовою вивіс
кою сезонового бізнесу. 

В тій преісподні приниження кожного року Вифлевмська зо
ря пригадує нам далеке, людське призначення. І стіл заставле
иий традиційними стравами, і п'янке вино, і усміхи любих очей 
- все це дорогі речі і зрікатись іх не будемо. Але освячення ім 
і глибший сенс дає те дальше і глибше, в яке встелені наші дні. 
Вічна мрія і туга науки відкрити таємниці того невідомого, і 
тільки символами цього намагання є зоря 20-го століття: ато
мові розряди. Вічною мрією і посяганням релігійноі туги є при
близитись до того дальшого, вищого, вічного, якого християн
ським символом в Вифлевмська зоря над· вертепом Вога, наро
дженого в людині. 

3 РІЗДВОl\1 ХРИСТОВІІ~І І новим роком 

И:ТaGl\IО ваШИХ Приятелів, Співробітників - авторів, Членів 3б~ 

ного Меценатства, Пе~латників, Читачів. 

ВесєJПIХ Сват, щасливого Нового Року! І доБРИХ вісток із Україив! 

•••• * ••• _ ................... *.~~~ .. 
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ВІД ТЮРМИ - до могили НАроДІВ 

у 85-ту річиицю закону про заборону українства 22-ий з'їзд 

КІІРС схвалив програму "СТIlРаввя" неросійських націй СРСР. 

Шевченкове стOJIiття збіглося в часі з 85-лі'1"І'ЯМ таємного за
кону 1876 року про заборону української к.ультури й мови і з 
оголошенням закону-двадцятирічної програми КПРС, яка од
веуто готує похорони культур і мов української та інших неро
сіиських націй СРСР. 

Окупант у своїй програмі одверто проклямував, поруч із оста
точним "стиранием классовьІХ граней", також "стирание нацио
нальных различий, в особенности язьІковых различий", хоч виз
нає, що це останнє - "значительно более длителЬИЬІЙ процес, 
чем стирание клаССОВЬІХ граней". Закон-програма КПРС про
клямує також "общую для всех советских наций интернацио
налькую культуру" і, звичайно, "единое централизованное го
сударство" . Автори програми не приховують свого вдоволення 
наслідками попереднього вікового поліційного нищення і "сти
рания" підневольних неросійських націй, і від захоплення де
що перебільшують їх. Коли в програмі записано: "Русский ЯЗЬІк 
фактически стал общим ЯЗЬІКОМ ... всех народов СССР", то Хру
щов у доповіді на 22 з'їзді своєї партії заявив, що "русский ЯЗЬІК 
стал ВТОРЬІМ РОДНЬІМ ЯЗЬІКОМ" усіх неросійських націй СССР. 
А щоб це перебільшення покрилося як найскоріше з дійсністю, 
програма узаконює насильне вимішування складу населення 
республік, "ПОСТОЯНИЬІЙ обмен кадрами между нацилми". 

Останні роки (1957-61) показали, що це жадні жарти, а про
грама в дії. Саме тепер, коли Москві подають із зовні надії, ні
бито вона може юридично закріпити за своєю імперією нації 
"соціялістичного табору", І<омуністичні диктатори захотіли ВИ
вершити діло вікових утисків, діло закону 1876 року і діло Ста
ліна (під димовою заслоною десталінізації!). "Праця" йде пов
ною парою ось уже яких чотири роки: депортація унраїнськоі 
молоді на різні "цілини", русифікація шкіл, систематичне об
різування тиражів українських (як і білоруських) книг та жур
налів (зокрема за час з 1959 року тиражі дитячих книг - без 
підручників - зменшені вдвічі!), обмежування числа перекла
дів "а українську мову творів світових клясиків і сучасних ав
торів, заміна того всього російськими виданнями, - усього не 
прречислиш. 

Від указу Петра І-го (5 ЖОвтня 1720) минуло 240 років. Від 
указу Олександра П-го (30 травня 1876) минуло 85 років. Від 
ПU'lатку терористичної оргії часів Сталіна минуло понад 30 ро
кіп. Автори двадцятирічної програми побудови російського на
ці-комунізму вважають, що жертви цього безпрецендентного ге
IІОЦИДу В)I:е досить вимучені і знекровлені, щоб можна було пе
(Х'Ати від тюрми й концтабору народів до могили народів. 
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Безцеремонність і брутальне нахабство верховодів Москви 
побиває власні рекорди і щодо методів своїх дій, і щодо їх мас
кування. Старі методItt- як от таємність царських заборон УІсра
інства, насаджування антисемітизму, як громозводу для гніву 
народів, - тепер ДQповнені комбінацією одвертого проголошен
ня русифікації задля цілей комунізму з брехнею про суверен
ність, національну свободу і дружбу народів. Виховують і ВІШО
ристовують новочасних яничарів з "інородців', а потім звалю
ють на них усю вину (Каганович, Сталін). Висувають машка
ру "старшого російського брата". Підступність і нахабний ци
нізм цієї тактики й стратегії воїстину бездонні. 
Але щирість, висловлена в новій "Програмі КПРС", і наваль

ність русифікаційного курсу - це речі, які треба вважати за 
промах Кремля. Хрущов забув, як Ленін сам змушений був 
публічно визнати після трирічної війни проти України, що він 
недоцінював національні сили України та інших неросійських 
народів. Ленін тоді пішов на такі поступки, яких ні до нього, 
ні після нього не робили верховоди імперії. Хрущов очевидно 
думає, що терор сталінської доби таки остаточно зломив націо
нальну силу тих народів. Він забув, як та сила показала себе 
в другій світовій війні. 
Новий курс на стирання національних культур і мов неро

сійських народів творить навколо тих культур і мов нову роман
тичну авреолю загроженої святині і душі народу. Як в часи 
Ka~ на Шевченка і пошевченківських заборон, так і тепер укра
їнська молодь дістане новий імпульс національної самооборо
ни і самоствердження. 

3 київської преси, як і від найновіших втікачів відомо, що но
вий курс і програма ІСПРС викликали гнітюче враження в Укра
їні. Корнійчук у промові про 22-й з'їзд КПРС на зборах пись
менників у Києві сказав, що такі настрої існують і в "декого 
з наших товаришів". Язик у нього заплітався, коли потішав при
сутніх, що процес пе.Р,еходу всіх неросійських народів на одну 
мову є "добровільНІШ" , що деr<ретаllШ такого діла не зробити. 
що Хрущов казав на 22-11IУ з'їзді, нібито ще й за комунізму дея
кий час неросійським націям І1южна буде подихати. А, з друго
го боку, він налякував присутніх "гострою боротьбою" ... 
Боротьба буде, і еміграці.п заслужить собі вічне пекло, ЯІСЩО 

і далі буде витрачати сили на взаш,юпосорювання, якщо і далі 
ЕС буде належно використовувати всі свої нультурно-творчі й по
літичні можливості для допомоги Матері, що сьогодні загро
жена х'Оже більш ніж будь-коли в історії. 

Юрilї ДІШЮІЧ 

---_.- ~---
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ЛЕСЬ КУРБАС І СВІТОВИИ ТЕАТР 

Коли ми шануємо, а наша молодь з пошаною вивчає Т. С. 
Еліота, М. Пруста, В. Фолкнера, Джемс Джойса, то це є нор
мальне і похвальне. Коли ж ми сучасники раннього П. Тичини, 
М. Хвильового, М. Куліша, Л. Курбаса, Ю. Яновського, схиляє
мо перед ними свої голови і за взиваємо наших внуків погляну
ти і на ту добу української культури, тоді в наш бік падають 
співчутливі погляди, як на тих, що - мовляв - прикипіли до 
"двадцятих років" і не можуть визволитись із полону того пе
ріоду і тим самим прогавлюють сучасні досягнення ... 
Кожне покоління творить свої уявні "правди", і погано бу

ло б, коли б воно не вірило в них і не обороняло їх ... Це "~aBO 
невід'ємне для кожного, але не ножний з однаковим УСП1хом 
реалізує його. І не кожна "правда" є правдою, навіть для ровес
ників-творців тих "правд". Є різні "правди"... є короткотривалі 
і є непроминальні. І тільки той новатор справді відкриває нове, 
який засвоює і шанує створене, оте створене за тисячоліття, "не
проминальне". Тому то великий новатор свого часу Гете сказав: 
ХТО не знає трьох тисяч років історії людини й її культури -
той не має що для ТОЇ культури додати. 
Думаю, що Шановні Читачі простять мені, що й цЬОго разу 

зупиню їхню увагу на постаті реформатора українського театру 
- Лесеві Курбасові. І цього разу не зупинюсь у страху перед 
обвинуваченням в односторонності та прикипінні до доби "Роз
стріляного відродження", яке заперечують і окупанти Києва 
з-над Дніпра і ідеологи филаделфійського "Києва" з-над Деле
вер. 

Про Леся Курбаса пишуть, сперечаються, заперечують, а то й 
очорнюють його. Однак мало про нього знають. Русифікатори 
все робили, щоби будівничого новітнього театру придавити ка
менем забуття, а коли це не вдалось, то фальшують його. Кому
ністична Москва знає, що, дозволивши вивести на денне світло 
всю творчість та питому вагу театральної діяльности Леся Кур
баса, вона тим самим, своїми ж руками підірве (рунт уніфікатор
ського "соцреалізму" і сама захитає свою ж директиву про 
обов'язковий етнографічний стиль для національних театрів. 

Культура, талант, інтуїція Леся Курбаса за 16 років праці 
допомогли театрові на Украіні досягти таш{Х висот, на які в ін
ШIfХ часах спинались цілі віки. Від етнографізму Народного 
Театру до втілення вселюдського звучання "Мак.і'уени Граси" 
Мшюли Куліша, чи ,,30ЛОТОГО Черева" КромеліНr'а - скачок 
lІебуденної дистанції. Крайня пора, щоби цю дистанцію обраху
па ТІ! і скваліфікувати. 

І{()ли взяти під аналітичний розгляд такі постановки як: "Цар 
J':діп", .. Горе Брехунові", травестію бурсацького "Вертепу" , ін
сценізації творів Т. Шевченка ("Великий Льох", "Іван Гус", 
.. Г'lі\дамаки" та цілий ряд "ліричних віршів"), "Газ" "Макбет", 
.. J(жіммі Гіrrінз" "Народний Малахій", "Мина Мазайло", ,,30-
.llIІТI' Чt'репо", "Диктатура", то для кожного повинно стати 
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незаперечним, що український театр не тільки закріпив свої 
позиції на рівні світового театру, але й в багатьох стилевих вия
вах випередив його H~ цілі десятилітrя. 
Кожна із вище перерахованих режисерських інтерпретацій 

відзначалась все вовим, неповторним стилевим ключем, нови
ми формальними проблемами, новими "ізмами", так численни
ми у тому ПОВОЄННОМУ часі двадцятих років. Починаючи з грець
кої трагедії, старовинного вертепу та інсценізацій творів Шев
ченка, Курбас неначе проводив "Молодий Театр" і молодого 
українського актора через всю театральну історію і спішив пе
редати надбання тисячоліть новому поколінню, що вийшло s 
революції до культурної творчости. Однак, опановуючи осяги 
попередників, Курбас переломлював іх через своє світосприй-
118.ННЯ і нові форми, які були висловом оновленого українства, 
його духа і мислі. Ставлячи Софокла чи Шекспіра, Курбас так 
по-новому інтерпретував Їхні твори, що тогочасним охоронцям 
священних традицій це здавалось святотацтвом. І тільки про
зірливіші критики не заперечували права Курбасові на такі ре
візії віками утверджених норм. Навпаки, оправдували ЙОГО 
експерименти та шукання, бо вони були переконливими дока
зами логічного розпитку і росту мистецтва і його засобів. 
Вже й "Молодий Театр' вимагав нового актора, який мусів 

уміти втілюватись в образи і їх ритм, який мав би здатність 
"тривати" у наміченому режисером пляні. Зовсім несподівано 
виникла категорична вимога для українського актора - ОНОВ
лення майстерности й її техніки. Акто,р заштампований етногра
фічним обмеженням для "Березоля' був непридатний. Лесь 
Курбас творить революцію в системі виховання актора! В осно-,. 
ву цієї системи він ставить до актора вимогу бути мистцем у 
всіх театральних жанрах. Новий актор мусів володіти мистец
твом танку, співу, різними родами спорту, технікою руху та 
жесту, мусів уміти грати трагедію, драму, комедію, фарс, опе
рету, в опері повинен був знайти своє місце, і на арені цирку 
не розгубитись. У репертуарі "Березоля" всі ті роди театраль
ного видовища мали своє місце і при тому ансамбль березіль
ських акторів не поповнювався спеціялістами-маЙстрами. Кож
ний березілець повинен був бути театральним еквілібристом. 
Довговіковий ріст культури актора, багату традицію світового 
тea1VY мусів засвоювати український актор за той короткий 
час ІСнування "Березоля" під керівництвом Леся Курбаса. На 
базі засвоєння надбань минулого, Лесь Курбас постійно і по
слідовно шукав нових метод, нових засобів акторської гри і 
перевтілеиь, відповідних іНте'р~аціям і формам режисерсько
ГО мистецтва в театрі "Березшь '. 
Вперше за всю історію українського театр?, (та й не тільки 

українського) була заснована при "Березолі' режисерська ус
танова т. зв. "режисерський штаб", який виховував нові кадри 
майбутніх творців театрального видовища. В семінарах "шта
бу" викристалізовувалася наука, система, методика - (таю 
необхідні в українському театрі, що до того часу плив на ХБИ-
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лях аматорства, самодіяльности та на стихійних інтуїціях ви
бранців Мельпомени). Вже з половини двадцятих років у Київ
ському та Харківському театральних інституціях - предмет 
"мистецтва маіістерности актора" викладався за т. зв. "систе
мою Леся Курбаса". Викладачами тієї "систеии" були вихованці 
"режисерського штабу" майстерень "Мистецького Об'єднання 
Березіль", які в поважному числі пішли в школи і театри Укра
їни. Тому то, перед тим, заки офіційною директивою завести 
"систему Станіславського" і на ній укріпити обов'язуючпй всіх 
"соцреалі3~І", 11,{OCKBa вирішила виелі.1VIінувати Курбаса і його 
творчу праІ~ТИКУ із театру України. Популярність і впливи Ле
ся Курбаса були великою перешкодою на шляху московсько
більшовицькому русифікаційному наступові на весь український 
J~УЛЬтуриий фронт. 
Коли б ми ВІmчили наші історичні, наукові, мистецькі проблЄ'

ми і мали здатність зберігати принципи дослідницької об'єктив
ности, тоді "апріорі" не заперечували б, не знецінювали б не
відомих нам здобутків людей не з нашого групового загону, або 
ие наших ровесників. На Заході творців нового европейського 
театру маштабу Курбаса - його ровесників - шанують, вив
чають, учаться в них молоді режисери. А Курбас у деяких від
ношеннях випередив найбільших своіх західніх сучасниюв-ре
жисерів. Не його вина, що нащадки цього не знають. 
Враховуючи розмір цієї cтaтri, хочу хоч кількома словами 

пригадати і сконфронтувати режисерську творчість Леся Кур
баса не тільки з його попередниками й сучасниками, але і з 
практикою сьогоднішиих театральних діячів на Заході. 
На засіданні колеІії Наркомосвіти 5 листопада 1933 року, 

на якому оголошено наказ усунути Леся Курбаса від керів
ництва створеного ним театру Березіль, найстарший віком ак
тор Іван Олександрович Мар'яненко, колишній співробітник ко
рифеїв Народного Театру заявив, що Лесь Курбас приніс із со
бою в український театр европейську культуру, що до прихо
ду на Україну Курбаса - український театр був "етнографіч
H~M пон~ттям". Лесь Курбас ці етн~графі:Ні межі розорав і ви
ВІВ YKpalНcЬKoгO актора на широКІ ХВИЛІ европеиського мис

ТСЦЬКОГО духу. 

Валерій Інкіжинов, монгол, вихованок театрів Петербурга 
та Москви, з 1930 року аІ<ТОР і режисер французького кіно, в 
ІІІТСРВ'Ю даному Ігореві Костецькому у 1958 році, про Леся Кур
баса СІ<азав: "Це була найбільша особистість, що працювала в 
царині нової украінської культури. Не кажучи вже про чисто 
ЛЮДСЬКИЙ чар і загальну екстатичність його вдачі, він був тим 
IІРСДСтавником щироукраінської стихії, який Україні такий по
трібllИЙ. Він поєднував У собі рідну галичину з гострою любов'ю 
ДП Східньої України. Ця суміш стала для Курбаса надзвичайно 
t\Л8.ГОllадіЙними дріжджами. Запорозьку стихію він сприйняв 
ИІllнце А глибше, ніж перший-ліпший інший галичанин. ЗА
юл.ня ТОЧНІСТЬ - І ДИЯВОЛ ВІЛЬНО! СТИХІІ". 
"дпа джерела наповнили Курбасову театральну творчість. 



• 
Першим був український театр - вертепу та старенької Натал
ки Полтавки, і другим джерелом - німецький театр з блиску
чою rенерацією ИОСJLфа Кайнца. Оці два важливі перводжере
ла запліднили ЦілЮЩОЮ водою творця новітного українського 
театру". ". 
Так характеризує Курбаса чужинець, який мав змогу пригля

нутись до нього при безпосередній співпраці: "Західній світ з 
своєю точністю та логічним шляхом до незнаного, і ми, що за
хлинаємось оп'янілі ролею і тільки згодом, У процесі праці 
сяк так доходимо раціональних моментів. Німецькі ж майстри 
великої доби іхнього театру, дозволяли собі сміливість щодо ви
яву темпераменту тільки прочувши логіку образу. 
Стоплюючи в собі ті дві суперечливі методи в підході до осво

єння образу, Курбас переакцентовував свою працю над формою 
театру. Почавши з Молодого Театру і завершивши в Березолі, 
він шліфував театр режисера, театр єдиної всеорганізуючої 
волі. Але в противагу театральним диктаторам - він, народжу
ючи і виховуючи нового актора з моменту першого кроку но
вонародженого, давав йому повне творче життя. Для Курба
са актор був автономним співтворцем" . 
Прямуючи до театральної синтези, провівши свій театр через 

весь вахляр формальних "вірувань", якими були такі багаті 
повоєнні роки - Курбас ще до проголошення казьонного "соц
реалізму" вивів із стін свого театру всякі "ізми". Весь поперед
ній шлях освоєнь мистецьких стилів - був лиш e'l'anOM вишко
лу і озброєнь. В 1929 р. на всеукраїнській театральній диску
сії він об'явив війну "ізмам" і закликав до шукань "синтези 
видовища" 

Курбас був всіма нервами людина театру. В ньому поєднува
лося найкраще все потрібне для цього мистецтва: поет, музика 
і танечник. Однак, надхнення і інтуїцію окуплював творчим по
том. Із своєю, винятковою любов'ю до свого народу і до своєї 
батьківщини, Курбас так само винятково непримиренно ста
вився до всіх слабостей і хиб національної нашої вдачі. У сво
йому театрі він об'явив рішучу війн~ загумінково-національ
ному провінціялізмові. А проте, переишовши сам і перевівши 
акторів через жанри сливе всіх мистецьких стилів, Курбас у 
Кулішевих п'єсах завернув театр до такої ПРОНИІUІИвої укра
їнської романтичної лірики, про яку й не мріяли творці народ
ного побутового театру. його І\ЛИЧ через Шекспіра, Мольєра, 
reTe, ІШллера до Кропивницького, Старицького, Карпенка
Карого замаяв у п'єсах М. Куліша повним спектром театраль
ної веселки. Підчас праці над "Макленою rрасою" його режи
серський штаб вже розробляв постановочні плини "Вечерниць" 
Ніщинського. Тільки насильне усунення його з театру не дало 
прозвучати по-курбасівському народній музиці на оновленій 
українській сцені. 

Режисер Лесь Курбас володів трьома Божими дарами, які під
няли його мистецтво до висот геніяльности. Це: 

1. Прониклива інтуїція, яка відкривала і проторовувала шля-



Приятелів" , 
хв українському театрові у світові обрії з прогнозами на цілі 
десятиліття. 

2. Монументальна уява і режисерське втілення її в драма
тичному творі. Проникливий зір, що давав можливість догле
джувати наиприхованіШі глибини драматурга і здатність не
повторної інтерпретації його твору. Кожна нова постава, на
віть того самого драматурга, була новим мистецьким відкрит
тям, новим режисерським словом на різноманітному шляху те
атру майбутнього. 

3. І нарешті рідкісне уміння і педагогічна здатність підкори
ти затиснутий, lІеподатливий акторський матеріял - своїм ми
стецьким візіям ; подолати спротив людського матеріялу, щоб 
актор органічно звучав у незвичному й новому стилі твору. 
Ті прикмети різнили Леся Курбаса від всієї маси режисерів -
його сучасників. 

Є у вільному світі два центри, в яких можна прослідити весь 
стан і рівень сучасного театру. Париж, де щорічно відбувають
ся І'астролі театральних ансамблів націй усього світу, і Нью
йорк, де, правда, з інших мотивів, теж сплітаються нитки те
атральних процесів. тут теж можна прослідити шляхи, якими 
проходять сучасні шукання мистецьких форм вияву внутріш
нього світу сьогоднішньої неспокійної людини. На протязі кіль
кох останніх років ми мали змогу, тут у Нью-йорку познайоми
тися з театрами Англії, Америки, Франції, Італії, Греції, Еспа
нії, Китаю, Японії, Югославії, Польщі, Росії, незгадуючи кіно
продукцію, яка має далеко ширші можливості проникання на 
глядацький ринок, і яка великою мірою теж є виявом теат
рального мистецтва. Тут ми мали змогу познайомитися з най
визначнішими акторами, режисерами, декораторами і компози
торами театру. Перед нами, як у калейдоскопі пройшли театри: 
Французької Комедії, Жан-Луї-Баро, Жана Вілляра, ми бачи
ли роботи сучасних аиглійців: Гитріса, Тіткомбе, Бенталя, Лов
рснса Олів'єра, творців сучасного грецького народного театру: 
Алекси Мінітіса, Дімітрі Родіріс, японського режисера - Кі
кинойо Оноє, італійських реставраторів комедії - дель-арте: 
Паольо rpacci і r. Стрелер, американця - Казана з цілою 
ІІЛСЯДОЮ визначних майстрів сцени і кіно, і нарешті динаміч
ного німця rycTaвa rрюидrенса, з його rетівським Фаустом. І 
.<оли ДО цих майстрів додамо цілу армію блискучих акторів, 
Пllхованих на традиції многих-многих поколінь, і коли весь той 
цпіт зберемо в один букет сучасного театру і зовсім холодно, 
о('і'сктивно співставимо його з Лесем Курбасом, тоді постать 
ЦІ,ОГО подвижника українського театру стане перед нами у всій 
('поїЙ величі. Треба тільки пильно глянути на режисерські роз
ІІ'ЯЗКИ формальних мистеЦЬІШХ проблем маистрів сучасного 

T('UTPY, на їхнє уміння зв'язувати матеріял драматурга з видивом 
('црнічного оформлення, використовування музики для під
І<реслсння внутрішньої дії і вияву психологічних процесів окре-
"'''Х о('іразів, спрямування акторської дії у найвідповідніший 
то" зпучання всіх компонентів вистави, ви.користання техніки 
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освітлення, як рівнорядного складника вистави... І коли по
рівняємо оцими вимірами творчу практику Леся Курбаса, тоді 
стане очевидним, як його інтуїтивні вгадування потрапляли 
у саму суть театру ~годнішнього дня. 

Хто пригадує технічні можливості театру того часу в умовах 
пореволюцій~ої руїни, оту !"атеріЛЛ~ну о?меженість режисера 
та хУДожииюв-оформлювачш сцени J поршняє мистецьку про
дукцію Леся Курбаса з сучасними майстрами, ТОЙ не зможе 
не признати колосального хисту і проникливої інтуїції нашого 
реКОIlструктора театру доби "Відродження". Пригадаймо, що 
Лесь Курбас покинув Відень ще у 1912 році, що з СТОЛИЧНИМИ 
театрами Росії він ближче познайоМився тільки у 1925 році, 
що у ~ахідню Европ,у він попав на _чотир~ тижні в 1927 р~щі! 
що маиже весь час иого театральнOl праЦІ проходив у перІОДІ 

доволі обмеженого контакту з зовнішнім світом. Ось чому ще 
більше вирисовусться самостійність і ориГінальність його твор
чого мислення. І коли тепер конфронтуємо його режисерську 
творчість з ліпшими сучасними зразками театрального мис
тецтва - з дистанцією сорока років - то не можемо не догле
діти виняткової передбачливости шляху театру на цілі десяти
літтл. Заслуга Курбаса не тільки в т. з. европеїзації українського 
театру, не в механічному переозброєнню актора театральною 
культурою Заходу. Лесь Курбас був одним із небагатьох твор
ців необароккового стилю пореволюційного мистецтва і його 
непроминальна заслуга в тому органічному перетравлеНІІЮ 
надбань минулого з новонароджуваною культурою Унраїни. 
Гасло Миколи Хвильового про втечу від Москви і орієнтацію на 
Захід було б повисло У повітрі, КОЛИ б не попередня деся~
літня праця Курбаса на Україні. Блискуче гроно неокласпків, 
харківські Ваплітяни, київська Ланка прекрасно розуміли і ви
соко оцінювали ролю і значення цього режисера у розбудові 
національної культури нашого століття. Вони бачили lU:OrO від
важні експерименти, постійні шукання нових форм, нових сти
левих виявів, постійний нахил до незвичного, нетрафареТIІОГО, 
незаштампованого, інтенсивні шукання синтези в театрі, нев
томні ПОGднування драми з малярством, zv.узикою, кіном, бале
том, невсипущу працю над технікою і культурою актора, ши
роко опрацьований вишкіл нового режисера, організацію те
атра."ІЬНОГО музею, працю над 'l'Єатральною термінологією і 
словарем, інструктування сільських театрів та периферійних 
аматорських клюбів. Все це заохочувало і заражувало куль
турні кола суспільства, а елітарна його частина відчувала і 
розуміла всю вагу і неПРОМlПlальність цієї кипучої діяльнос1'Й: 
Леся Курбаса. Зрозуміла й московська партійна бюрократія і 
відповідно зареаІ'уВала. 

Вище згадані світові театри і іх організатори та мистці зі сво
єю продукцією останніми роками вже стали прориватися й на 
нашу батьківщину. Там ще живе й діє чимала кількість колиш
ніх співробітииків, учнів і вих:ованків Леся Курбаса. Не віри
мо, щоби вони не добачали і не порівнювали тої однозвучно сти 
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мистецького мислення колишнього іхнього учителя з творчою 
продукцією представників сьогоднішнього світового театру. Ми 
певні, щО ПОРІВНЮЮЧИ, ВОНИ тепер ще більш належно оцінюють 
той, колись пройдений шлях українського театру і колосальний 
хист свого Метра. 
Ми далекі від того, щоби сьогоднішній театр сприймати, як 

щось завершене, остаточне ... ЧИ навіть довготривале. Супутни
ком мистецтва є вічний рух! Нашим завданням є тільки нага
дати, що провінційний український театр, завдяки праці й інту
їції Леся Курбаса, сорок років тому, пішов шляхами, на які 
ступили майстри сьогоднішнього світового театру, і що в тих 
обмежених технічних і матеріяльних можливостях наш театр 
вирисовував форми, які вирізблюють майстри театру - необ
межених можливостей. Театр Заходу доп'яв сьогоднішнього дня 
еволюційною логікою мистецького мислення те, що Лесеві Кур
басові підказувала його інтуїція. ця інтуїція помагала йому на 
незораному полі вирощувати ораижерійні квіти, які ми сьогодні 
знаходимо на сценах широкого світу. Те, що колись в обстави
нах технічних і матеріяльних обмежень здавалось компромісом, 
вимушеним необхідністю обставин, але талановитим мистець
ким виявом, сьогодні, в обстановці необмежених досягнень люд
ської винахідливости, є логічним вислідом мистецької "матема
тичної формули". 

Всім відомо, що сьогоднішній театр на батьківщині в кліщах 
московського терору здавлений і не має змоги виявити всіх 
творчих дарів і скарбів народного духа. Минулорічна листопа
дова чолобитня у Москві ще раз продемонструвала трагічну до
лю режисера, автора, письменника, композитора, маляра на 

нашій батьківщині. Всі вони з надлюдською гнучкістю і витри
валістю викручуються в затисках спрута. Вони змушені усмі
хатися тим, яких би радо оминали десятьма вулицями. Ім не 
дано вия:вити своєї сили і таланту. Іхня межа: провінція - мос
ковської провінції... Адже ж криклива більшовицька рек.іІяма, 
яка запаморочує західнього міщуха, не може притьмарити со
вєтського глибокого провінціялізму. 
Констатуючи цей стан, ми не можемо не пригадати, що й Ле

ся Курбаса перед тридцятьма роками запрошували, приманю
вали, примушували поклонятись московському "олімпові". На 
ті поклони він не їздив і він ніколи цим опікунам не дозволяв 
поплескувати себе по плечу. Він, при всій своїй людській скром
ності, мав мужність показати недосяжність свого плеча для та
кого поплескування. 

Ось чому нам здається, що ця виняткова постать нашого те
а тру з винятковим талантом, винятковою інтуїцією і ВИИЯТКО
пою працездатністю заслуговує, щоби її мистецький доробок 
~YB врешті-решт зібраний, належно оцінений, а не захований 
пІд тінями забуття. 

Иосип Гірняк 
П. С. 

Коли ця стапя була вже написана, наспіла Київська Літера-
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JПOДСЬКЕ 1ИИТТЯ ЦЕ ШУКАННЯ ПРАВДИ 

Отримуючи Нобелівську нагороду в 1951 році, шведський пи
сьменник Пар Ля:r'еPtcnіст, замість виголошувати промову, про
читав оповідаННЯ-І<азку під назвою "Міт людства". Оповідання 
було написане ще в 1922 році, але воно перележало майже трид
цять років у течці письменника, недрукованим. Це коротке опо
відання, мов біблійна розповідь, про те, як колись давно був собі 
світ і у цей світ прийшло одного ранку двоє людей. Вони прий
шли сюди не тому, щоб постійно жити у цьому світі, але лише 
для коротких відвідин. У цих людей були інші прегарні світи і 
вони знали, що їм треба повернутись туди, де їх справжній дім. 
Світ, у який вони прибули, був для них чужий і непривітний, і 
лише велика любов, що з'єднувала цих двоє подорожніх із дале
ких світів, дозволила їм жити у цьому світі і зносити всі життєві 
труди. У цієї пари народились три сини. Сини росли, а батьки 
старілись і niдynадали від праці і туги за своїм домом. Мати по
стійно розказувала синам про той далекий гарний дім, але вони, 
виростаючи, знаходили щораз більше зацікавлення до того 
світу, в якому вони народились. Смерть батьків була ласкою і 
визволенням для синів, неначе б їхнє життя було звільнене від 
чогось, що не належало до нього й обтяжувало його. Тепер сини 
стали жваві і свобідні ; почалось людське життя і сини пішли, 
щоб оволодіти своїм світом. 
Казка ЛЯ:r'ерквіста, який любить народні повір'я і часто пере

повідає їх із глибоким відчуттям і розумною рефлексією, дає 
враження дійсности, правди, але вона не закінчена. Вся твор
чість самого Ляrерквіста - це доказ, що письменник не вірить, 
що людина позбулась думки про той інший дім і ті інші кращі 
світи. Вся творчість ЛЯ:r'ерквіста розвішена між двома полюса
ми: реальністю і вірою. Реальність Ля:r'ерквіста - це застояна 
вода. Та все ж її поверхня дає змогу бачити безконечність зір. 
Ляr'ерквістова віра - це вічність, реальна вона, чи лише вислід 
людської iMar'ЇHaцiї. В оповіданні "Вічний усміх", n коротких 

• 
турна Газета з дня 26 листопада 1961 р. з такою інформацією: 
У Харківському театральному інституті відбувся вечір при

свячений творчій діяльності народного артиста УРСР, Леся Кур
баса (Олександра Степановича Курбаса). Вшанувати пам'ять 
одного з зачинателів українського революційного драматично
го театру до Харкова прибули артисти з різних міст Украіни. 
На вечір прийшли харківські актори, представники громадсь
кости міста, письменники, художники, театральна та студент
ська молодь" ... 
Хвала Всевишньому! Нарешті дожили ми до такого часу, ка

ли на Україні можна заговорити про українського мистця Леся 
Курбаса. Попробуємо задуматись над тією подією і над тією 
можливістю слідуючий раз. И. Г. 
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барокових :розповідях, у переживаннях окремих осіб ЛЯr'ерквіст 
визначує ВІКОве шукання людства за змислом життя. "Що Є 
правда" - кричить у розпуці один із персонажів цієї ЛЯr'ерквіс
тової "Божественної НОJ\Іедії" - "снажи нам, що є правда. Жит
тя ,що ми його маємо, це лише якась плутанина, багатство без 
заЮнчення. Це забагато, щоб ми могли вхопити. Ми можемо ба
чити лише малу частину, що є нашою, і вона замала. Все, що 
велике, є завелике для нас". 
Вже Аристотель сказав, що людина постійно шукає правди. 

Від передісторичних часів людиuа намагається зрозуміти цей 
світ і всі явища у ньому. В цих перших часах людина поясню
вала всі явища надприродною силою. Але людина шукає прав
ди, яка може бути підпорядкована реальності, що її людина ро
зуміє. На поміч людині прийшла наука, яна допомагає їй пізна
ти емпіричний світ довкола неї. Науна стала для теперішньої 
людини авторитетом, як давніше таним авторитетом була віра. 
Якщо наука і зуміла вияснити багато явищ у цьому нашому 
світі, то вона зовсім не принесла розв'язки для розпучливого 
вікового людського питання "що є правда", а, може, ще більше 
заплутала його вияснення. Бертранд Расел, один із ясних умів 
нашоrо часу, заявляє у своіх "Політичних ідеалах", що у днях 
темноти, яка тепер над світом, людина потребус ясної віри і доб
ре основаної надії. Арнольд Тойнбі, що згоджується із тверджен
ням ШпеНr'лера відносно упадку нашої цивілізації, бачить ря
тунок людства у відродженні релігії, у вірі, без якої людське 
життя не має глузду. Бог - для цього історіософа - не лише 
історичний факт, але і найвищий ф&l{Т. OpTer'a і racceT ясно 
визначив слабість нашого часу. Людина маси, яка репрезентує 
наш час, не має :морального права. Це не значить, що людина 
маси відкинула давнє моральне право, щоб на це місце постави
ти нове, своє. Навпаки, в неї аспірації жити без ніякого мораль
ного права. А це, на думку цього філософа, не можливо. Тому 
теж не можна звеличувати теперішньої кризи, зображуючи її, 
як конфлікт двох моральностей, двох цивілізацій: одної, яка 
відходить, і другої, яка народжується. Людина маси є без мора
лі, яка завжди, у свойому засадничому значенні, була сантимен
том підпорядкування чомусь, свідомістю служіння і зобов'язан
ня. Та чн можливо бути без моралі? Opтer'a заявляє, що не мо
же бути неморальности, цілковитої відсутности моральности ; 
може бути лише аморальність, коли людина не хоче підпоряд
J<уватись моралі, неr'ативна сторінка моралі. Доказом цього є 
lІаш час, коли людина маси сліпо перебрала велику культуру, 
ІІС знайшовши її корівня. 

Тут і початок великої проблеми ЛЮДського життя, що й визрі
Іще із закінчення Ляrерквістового оповідання про міт людства. 
JJюдина не може бути без моралі, ЛЮДИна не хоче згодитись із 
думкою, що життя не має ніякого глузду, людина не може за
JllIІІШТIf своїх постійних шукань за вищим визначенням життя, 
людина не хоче залишити постійного розпучливого питання: що 
с; IІравда. У Ляrерквіста є роман,в ЯКОМУ автор з неперевершеною 
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майстерністю і справжнім чутrям змалював людину, що тужить 
і бажає тієї об'явленої правди, яка визначує моральний шлях, 
ушляхетнює людину і надає вартість її людському животінню. 
Це "Варрава" - pott~H, за який Нобелівське жюрі признала 
цьому містикові наивИЩу світову літературну нагороду. Це філо
софічний роман, ЧИ радше психологічна картина людини, злодія 
і вбивника, якого єрусалимська юрба казала звільнити від кари 
смерти, щоб у заміну повісити Христа. Це не звичайне релігійне 
оповідання, але глибока студія, n якій письменник виводить ту 
майже неконтрольовану людською свідомістю силу, що кажелю
дині шукати вищої правди, розуміти глибше значення людсько
го життя. Історія Варрави двозначна: вона розказує про люди
ну, що жила у цьому світі, недосконалому і незвичному, на са
мому дні морального і фізичного існування; яку людські зако
ни присудили на смерть, і лише випадок пода:р~ав ЇЙ ще ~асти
ну короткого житrєвого шляху; яка не РОЗУМІЄ І не знає mяких 

вищих проблем і ніколи не виявляє бажання їх Пlзнати; але яка 
людським інстинктом відчуває існування вищої правди, вищої 
моралі, що повинна кермувати людством і, задивлена в цю не
зрозумілу і незнану правду, мов у ясне світло, йде своіи ЖИ'І"1'Є
вим шляхом. що більше, Варрава, віддає своє житrя за цю не
зрозумілу правду. Та історія Варрави - це теж символ вікова
го шукання людства за змислом життя, це шукання реального 

місця людини у світі. Цей роман актуальний сьогодні ще :іі 
історичним тлом. Політичні вбивства, табори примусової праці, 
всі ті нелюдські злочини, що їх довершували римляни, це обра
зок сьогоднішнього часу, що різниться хіба лише більшою ра
фінованістю, якої не знали римляни. Навіть Варрава з його 
сантиментальною і спазматичною вірою в щось далеке і незна
не, з його отупілою душею - це теж сьогоднішня людина, яка 
стоїть перед містерією житrя, самітня і безпомічна . .як і постій
но у віках - чи це в передісторичний час простоти, чи тепер, у 
час високої техніки, людина все та сама стоїть перед застояним 
океаном вічности, прорізаним світлом зір, із своїм відвічним пи
танням: де є правда, де є та вища мораль, за ЯІ<ОЮ йти? Твор
чість сьогочасних письменників іде по слідах цього шукання. 
Камюс і Моріяк, Гемінr'вей і Казанцакіс, Пастернак і Еліот, і 
всі інші великі духи теперішньої літератури шукають нового ви
значення житrя і смерти людини, щоб наповнити людське жит
тя новим значенням і новою вірою. 

І наша література збагатила себе, а прп цьому і всю світову 
літературу твором, що зображує нестримне змагання ЛЮДИНИ 
до вищої віри, до ширшого і багатimого сприймання людсько
го життя. "Останній Пророк" Леоніда Мосеидза - це книга, що 
гордо стоіть побіч великих книг західньої літератури і говорить 
про проблеми людського життя, що є універсальні і вічні. Лео
нід Мосендз це майже осамітнена постать нашої літератури, 
письменник, що так близько стоїть до проблем сучасної світо
воі літератури. Він не лише багатий европейською культурою, 
але в його творах загально-людські теми. Вже новеля "Людина 



Прuятелів~' 15 

Покірна" - найпопулярніший прозовнй твір Мосендза в україн
ського читача, показує Мосендза не лише майстром розповіді, 
але письменником заГaJLЬНО-.ТІЮДСЬКИХ проблем, між ЯІ-:ИМИ сво-. 
бода людини - це основна проблема. Новеля "Помста" і те
мою і проблемою належить до світової літературної скарбниці. 
Навіть у пое;ііі, що обертається у великій мірі в патріотичній 
тематиці, Мосендз являється справжнім европейцем, тракту
ванням самого предмету, далеким від звичайного сантименталь
ного шабльону. 
Народжений в 1897 році на Волині, Леонід Мосендз перебув 

визвольний шлях вояком в Армії Українськоі Народньої Рес
публіКl1 та після упадку нашої держави вийшов за кордон в 
еміІ'рацію. Весь свій дозрілий вік пережив письменник у захід
ній Европі, включившись духово у західньо-европейське сус
пільство. Він здобув спеціялізовану освіту з докторатом хемїЧ
них наук, наполегливою працею і студіями піднісся до інтелек
туальної еліти широкого европейського формату. В ТОй час він 
діяльний в літературі і з-під його пера вийшли зразкові нове
лі, багато високомистецьких поезій і врешті виданий вже після 
смерти письменника, в 1960 році, роман "Останній Пророк" -
вислід дванадцятирічної праці 1 великій частині вже на ліжку 
туберкульозної лікарні у Шваицарїї, де :Мосендз помер у 1948 
році. 
Роман Мосендза - це радше мора..тzьниЙ траІ<тат, що був та

кою притаманною формою вислову ІСамюса, чи ще докладніше 
Ідеологічно-моральний трактат. Проблема твору - це проблема 
с!>огочасноі людини. Цей Мосендзів твір, як і твір ЛЯІ'еРІWІСта, 
двозначний. Тут головна проблема - проблема сьогочасної ук
раїнської людини, яка в час світового нігілізму, в час посиленої 
тиранії, після програної визвольної війни, під чужим пануван
ням хоче віднайти правильний шлях до визволення, до правди, 
а рівночасно - це проблема всього людства, яке шукає нової 
величної віри, щоб віднайти своє місце у цьому світі. Тему ро
ману Леонід Мосендз переніс, як і ЛЯІ'ерквіст, у давню країну 
і в давню історію. "Останній пророк" - це біографічна розповідь 
про біблійного Івана Хрестителя - Єгоханана. ПисьменнИJ~ ДОІt
ладно вивчив історію, побут, суспільне, політичне і релігійне 
життя жидівського народу під римським пануванням і, розка
зуючи про Івана Хрестителя, з~альовує широку Іtартину тодіш
нього життя в Палестині. Але увага Мосендза не ІІа побуті і не 
на самій біографії героя. Письменник розказує про Івана Хрес
тителя з ТОЮ головною ціллю, щоб показати його ідейне зрос
тання, щоб якнайширше насвітлити невтомні шукання героя 
за єдиною правдою, яка принесе визволення народові: визволен
ІІЯ політичне і визволення морально-релігійне. 

Для цієї цілі письменник створив у свойому творі настрій. 
Роман "Останній пророк" має три частини. Перша частина 
"Батьки" починається розповіддю про священика-праведника 
Захарію і про його дружину Елісебу-Елисавету з картиною по
буту в Геброні, в самому осередку Юдеї. Розповідь про життя 
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цієї рідні дає змогу письменникові змалювати ті політичні сили, 
які перехрещувались у той час у Палестині. З одної сторони 
влада знатних, головно священичих, родів і сект, які в жидів
ському суспільстві БУ(ІІИ політичними партіями; а з другої сто
рони утиск окynаційJt6ї римської верхівки. Сам Захарія стає 
жертвою цього Y'l.'иску. Та письменник кладе натиск на інші 
важливіші сили, 1ші мають вплив на жидівське суспільство. 
Ці - морально-ідейні сили, які визначують не лише життя 
одиниці в суспільстві, але теж вказують на відношення людини 
до Бога. Духове життя жидівства узалежнене від віри у при
хід Месії. Батьки Егоханана теж найбільше терплять по причи
ні цього морального натиску: вони бездітні, а бездітиість у жи
дівському суспільстві вважалась Божою карою. То ж Елисеба 
постійно молиться і просить Бога про сина; про сина не для 
себе, але для народу, для Месії, молиться вона такими слова.
ми: "Сама віддам Месії дитину свою. За храм, за народ, за 
закон". 
Тут основа ідеологічно-морального стрижня роману. Мосендз 

змальовує життя свойого героя, та лише те духове життя, що 
домінує в особі біблійного Івана Хрестителя. Єгоханан - це 
просто уосіблення ідеального шукача правди, людини само
відречення, пророка, який поклявся на кості свойого батька 
"служити Богу живому для майбутніх поколінь живого народу". 
Тут теж і заложення теми роману: народ у моральному упад

ку, під чужим пануванням, яке лише сприяє мораЛЬНОl\!У роз
кладові суспільства, і цей народ шукає шляху до політичного 
Dизволення і морального відродження. По традиції жидівського 
народу, моральне і політичне визволення-це одна і та сама про
блема, що збігається з вірою в Месію. Ця віра на всьому шляху 
життя народу є причиною постійного духового піднесення; вона 
теж стає часто предметом торгу і фальшивого насвітлення. Не ко
жний шлях до оновлення, до визволення правдивий; навіть Бо
гом даний закон людина може різно інтерпретувати. Допитли
вий дух Єгоханана, який бажає пізнати єдину, неподільну прав
ду, шукає теж того єдиного правдивого шляху до неї. Ведучи 
свойого героя по ступнях пізнання, крізь викладові залі зако
новчителів, почерез роздумування і боротьбу ідей, - письмен
ник дає змогу читачеві пізнати всі секти-партії, які ді.яли у жи
дівському суспільстві, і пізнати Їх політичні і моральні ідеали. 
Друга частина роману "Вибранець" описує духове життя ста

рого Єрусалиму. Разом із героєм роману читач входить спершу 
у середовище фарисеїв, що становило найчисленнішу секту
партію старожидівського суспільства. Єгоханан приходить до 
цієї секти з вірою неофіта. Науку фарисеїв про те, що жиди -
це вибраний Богом народ, перед яким велике майбутнє у світі, 
прийняв Єгоханан як найвищу правду. Треба було довгих дис
кусій, треба було викрити БСЮ формалістику і себелюбство 
фарисеїв, щоб захитати це велике, побудоване на загальній опі
нії довір' я Єгоханана. Цей перший сумнів у назорея, ЯКИй мав 
стати священиком-законовчителем, щоб нести далі фарисей-
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ську науку, не дозволить вже Єгохананові прийняти ідею повер
ховно, без глибокої віри, без певности, що це саме та єдина 
правдива ідея, яка веде до визволення і до Бога. То ж і не диво, 
що він зриває із садукеями, сектою-партією багачів, які зовсім 
не скривали свойого конформізму для вигод життя і в цьому 
конформізмі знаходили оправдання для явної підтримки оку
паційного режиму. Розрив запального ідейного юнака з саду
кеями оправдує його подив для революційної секти зелотїв. Мо
сендз по майстерному перевів Градацію ідеологічного зростання 
свойого героя, залишаючи за зелотами серпанок таємничости, 
не лише з уваги на їх підпільну діяльність, але більше для шир
шого насвітлення душевних змагань і поривів ідейного юнака. 
Глибон:ий конфлікт, що зродився між Єгохананом і садукеями, 
має теж соціяльиий підклад. Ця соціяльна нотка сильно під
креслена автором у висвітленні ролі зелотів. У зустрічі з реміс
ничою кастою ЄрусалШ,ІУ, в зустрічі з голим, реальним життям 
Єгоханан починає перевірювати вивчені поняття морз.лі і прав
ди. У фарисеїв і садукеїв головною проблемою було пояснення 
книг - релігійних трактатів, їхня головна увага була на Ме
сії. Революційні зелоти, а ще більше сікарії - відлам зелотів, 
що вів терористичну акцію, мало говорили про Месію. Ще мен
ше говорили про Месію ремісники, які були у подвійній нево
лі: під чужим пануванням і в залежності від невеликої горстки 
первосвященичих родів, які на рівні з режимною владою стяга
ли з ремісників податки. Єгоханан мав нагоду пізнати кастові 
соціяльні конфлікти і знання цих конфліктів дозволяє йому ба
чити ширше ідею визволення народу, бачити ясніше ту правду, 
що може врятувати народ. Він теж пізнає облуду зелотів і фаль
шиву гру їхньої революційної акції. 3елот Симон ясно індоктри
нує ідеадіста Єгоханана, що для зелотів не потрібно, щоб вища 
правда опанувала почуттями і думками народу. Навпаки, "для 
зеЛОТСЬІЮЇ цілі, для зелотських шляхів боротьби потрібно не 
таких робітників, що жили би зі своїми працедавцями, як бра
ти; потрібно незадоволених, завидующих, голодних вовків, що 
ось-ось кинуться на ситих вовків, щоб рознести, розігнати їх, і 
їхні отари". тут і приходить злам у душі Єгоханана, ЯІШЙ хотів 
бачити в революційній безпосередності зелотів зародок тієї без
компромісової правди, що може і мусить відродити його народ. 
Третій розділ роману, що розказує про досвід Єгоханана зі 

зелотами, має назву "Манівці". На цьому розділі вривається ро
ман Леоніда Мосендза, якому смерть не дозволила закінчити 
цього твору. Лише сильний дух, яким обдарований Єгоханан, 
міг вийтп збудованим із цього заламання. до табору зело тів 
ішов Єгоханан як повний відречення монах, що у посвяті, в ма
настирській суворості бачить можливість віднайти правдивий 
шлях життя. Читач розуміє, що шукач правди Іван Хреститель 
не може прийняти ідеалів зелотів. Характеристична для цієї 
ескти терористична акція, без уваги на засоби боротьби, від
штовхує благородну душу Єгоханана. Він виходить із цієї бо
Іютьби ідей, з цих манівців шукання, повноцінною людиною, 
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ЯІtа у СВОlИ чутливій ДЛЯ справедливости душі відчуває, що 
шлях до свободи, шлях до правди, шлях до Бога - не у фаль
шивій догматиці, не в бездушній заяві і не в підступній бороть
бі, але в оновлеШІі, в новій ідеї, яка єдина визначує шлях до 
правди. ~, 
. Роман М:осенд.за В'риваєтьс~ на сцені, коли Єгm:aHa~ :разом 
ІЗ праведником 3аКХІЄМ ЗУСТРІчають монаха секти ессенІВ І про
сять його про пораду для хворого 3аюriєвого сина. На основі 
біблії, можна додумуватись, що Мосендзів Єгоханан мав від
найти себе в цій секті, яка через суворий аскетизм і відречення 
вела до святости. Віра Єгоханана в людину, ЙОГО проповідь ми
лосердя впевняють нас, що пнсьменник Мосендз задумав, щоб 
ЙОГО роман був співзвучний із біблійною ролею Івана Предтечі. 
Дехто пояснює, що зустрічний ессен у романі - це Христос. 
Ненадійна смерть не дозволила письиенникові викінчити твір. 
Мосендз повів читача КРУТИМИ дорогами шукань за великою 
ідеєю, за правдою; він дав пізнати йому всю лож і підступ, 
що чигають на цій дорозі шукань, - і цього досить. ЯІtби так 
більше композиційно викінчений цей останній розділ роману 
(якби Мосендз писав був його з думкою, що тут треба роман 
закінчити), то тут і міг би він закінчуватись. Прочитавши кни
гу, читач знає і розуміє, що правда - одна і неподільна, що 
шлях до неі - один; читач розуміє, що розв'язка для книги 
Мосендза - Христос. Роман МосеНДЗR говорить про важливий 
період нових часів, коли велика світова імперія втрачала ідей
ну і моральну основу, щоб у близькому майбутньому зустріти 
свій упадок і кінець, коли розгортались революційні рухи, ко
ли тиха сумирна проповідь любови захитала основами людської 
душі і зросла у нову велику правду, яка поширилась по світі 
і здобула світ. Письменник говорить про той час із спокоєм, 
із знанням предмету, з ерудицією, і з тим мистецьким переко
нанням, яке властиве творцеві, що знайшов себе у творі. По
біч книги ЛЯІ'ерквіста, побіч роману Казанцакіса "Остання спо
куса Христа", побіч біографії Ернста Ренана "Життя Ісуса" -
література збагатилась ще одним твором, в якому живе дух 
Христа. Мосендзів роман - це ще одна розповідь про людське 
шукання змислу життя, шукання тієї правди, що визначує по
рядок і вартість життя людини. Український автор дав твір з 
проблемою, що є вічною людською проблемою, яка вічно наро
джується і вічно повторяється, як загублена казка перших при
нагідних гостеіі з Лшерквістового "Міту людства", що її люди
на вічно шукає і завжди наново відкриває на свой ому життєво
му шляху, який і є лиш шуканням. 

Остап Тарнавський 

-
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з мистецького житrи 

НА ВИСТАВЦІ 

Підчас відвідин останньої виставки Миколи Буто
Бича ми прохали мистця, щоб він своїм дотепним спо
собом написав про враження з зустрічей із гістьми
глидачами. Мистець прислав нам оте, що подаємо на
шим читачам. Це мабуть остаииі писані ним радки, 
останні усмішки його добросердечного гумору. 

у напіввідчинені двері на ви
ставку просовується костиста ру

ка. За иею видніє продовгасте об
личчя Лупи Грабуздова, - про
сто з Нарбута. ПридиВJlRlOСЬ, чи 
так. - Та Во'ВО й так, а Т8.ІКИ не 
так. Правда, подібний є. Стоіть ва 
порозі, як ПРИJlИП, як прикуто йо
ГО, я'к загіПВQТa:зоваио. Щось по
тиху КJDIрить. Розумію, що прий
де завтра, а нині платить JlИilПе 
вхідне, бо завтра може забути. 
Зникав. 
у відчинене вікио ліз шух ю

ста. По мокрих дахах підскаку
ють горобці. До залі рішуче вска
кує двох "тінейджерів" у шкіря
НИХ куртах З блискучими І'уДзв
ками, зиркають до скриньки иа 

вступне, mепчуються і презирли
во глянувши на мене і ~a сироту 
доляра котяться, розгойдуючи по
руччя, вдолину. Кілька д'нїв току 
вови потягли гроші ва жіночій 
виставці. 
Дія третя. - Я ходжу по виста

повій залі і позіхаючн виріввюю 
образн. Задовго був я при війську, 
-- moблю щоби рівно ... Та відьма, 
що вже втретє перемінила покуп
ЦJI і внсить У чужій рамі, не хоче 
висіти рівно, висить і далі просто
криво. Я не можу помагати, як ка
жуть амервкавсько-украівські ді
ТІІ, і резИІ'Вую. 

Hape.mтi входить на високих об
.,асах прнємне товаристо: дами з 

парфумамн, дами з рукавичками, 
дами з вуальками і дами без пар
фуми, рукавичок і вуальох, про
сто ,.смаркаті" дами. lвтeресують
С''', придивляються, підсм:іхають-

ся. Я зі страхом слідкую, як на
ближаються до пупа моєї вистав
кн, себто серії драстичвих припо
відок про жінок. Здається в Ате
нах був пуп землі, на моїй внстав
ці теж не без пупа. Краіия зпра
ва приповідка найбільш иебезпеч
на: .,Це та баба, що Ій чорт ва 
махових вилах чоботи подавав!" 
- Бачу, що параоольки в руках 
стискаються, можуть стати теж 

"маховимв". Таке трапJUlJJось і в 
Парижі. - Добре, що я близмсо 
дверей. Та якось обійшлося. ІІаІІі 
вже перед "Кипріяном цехмайсте
ром". Парасольки звову стисаені, 
але рятує вродлива "Венера" • 
. ,Юнона" з Евеі.ци. паві вже ла
скавіші, ставлять навіть запити: 
чому в Капymа борода така дов
га? Кажу: "ТО в старі часн у.жива.. 
но бороди замість паpamyтi'В". -
Це перекoиyt:. 
lише товариство. Дуже патріо

тично ваставлене, - як побачуть 
білого коня - обов'язково ,,в'lзд 
Богдана Хм:ельницмсого до Киє
ва". Кажу: "ТО тільки кінь такий, 
а pe.mтa не таке!" - Не переко
нує. Кажуть: "то ж Ви в'їзд Бог
дана малювали!" Заперечеиия: не 
помагав. Посум:ЮJJИ, як побачили 
бороду ДорошеВ!К8.. Просили зго
лити. 

у переконлввім жесті, розсіка
ючи долонею як шаблею повітря, 
темпераментний лисий брюнет по
дає мені до відома, що мистецтво 
є двох сортів: фотографічне і кон
трастове. "Контрастового не по-
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Коли матеріяли цього числа були вже готові, прийшла ві
СТІ(а про смерть 

)lИС~ МИКОЛИ БУТОВИЧА 

Родом із ПОЛ'l8.вщини, землі Котляревського і Гоголя, МИІ(о
ла Бутович найкраще почувався в світі тих двох великих укра
їнських письменників. Він не розставався з тим світом ніколи 
і дивні постаті того світу товариmили йому незрадно в його ман
дрівному житті. Грецька й українська мітологіі - це стихія 
творчости МИКОЛИ Бутовича. І як на славних земляках мистця, 
на Котляревському і на Гоголеві, так і на Миколі Бутовичу спо
чила велика ласка гумору, який полеnпyвaв йому трудні іноді 
дороги життя і просвіт.лював іх, і який прозирає і з його образів, 
і протискався поміж його говорені і ПИсані слова. 

Микола Бутович похоронений 23 грудня на українському 
кладовищі в Баунд Бруку, де за останні роки спочило багато ви
датних українців. 

Родині Покійного складаємо наші співчуття. Українське су
спільство, що втратило великого мистця, і українська історія -
збережуть його пам'ять назавжди. 

шу, фотографічне то - краса!" 
Дає ще кілька порад по JШстец
тву і Стнскаючи руку бажає успі
ху в фотографічнім МIlJIЯрстві. 

Шдбадьоревий підхожу до ів
шоі групи. Група поділилась: од
ві сподобали собі "Трав'яну коро
леву", другі "Короля". Раджу по
миритись, бо ж і ті і другі монар
хісти. 3а хвилю монархісти про
бують відчинити двері, але JИC8.CЬ 
вечиста сила попсула закок. :ми 
всі арештовані незале:жио від пар
тійвоі приналежности. Пригадую 
собі, що я винахідник. Розшукую 
ножиці і ватисвувши на язичок 
клямки побідво відчивя:ю двері. 
Дехто зіпрілий від небуденних пе
режива:нь втирає холодний піт із 
чола. Всі ГYCaJКOM покидають за
лю, ані зиркнувши на мене. 

Тяжко скриплять сходи четвер
того поверху. Ще тяжче стогне о
соба мабуть у чверть тони ваги. 
Нарешті ціль досягнена. Очі ще ве 

хочуть дивитись на образи, тільки 
обурено ва мене: "Чому так ввсо
ко, бійтеся Бога! 1" - "Боюсь" -
кажу, "але ж це Парвас !" - "Як 
то l' - "Прошу подиввтись : 3евес, 
Веиера, Юнона,Меркурій, Вак
хус, Марс - богн з Парвасу ! Ви
магають високогірвого повітря!". 
"Я", хрипить, "ве з Парвасу, тіль
ки з БрY1RЛЇНУ і ве можу дихати". 
- Чаркою коньяку пробую зре
tyлювати йому ДИХ8.ВИЯ. Помогла 
аж третя чарка. 

"А чому, прошу пава, ве виста
вля:єте в Івституті Америки 1 Там 
доступ до американців, до мільйо
нерів, пропаІ'авда, культурні зв'я
зки!" - Кажу: "мільйонери ку
пують образи у Вулворта в файф
евдтенах, підтримують мільйове
ра. Де мені пхатись TaJК високо 1 
Це так, як Вам ва четвертий по
верх. Ну, а потім знову ж япон
ські леrендарві птахи "хілокі". Чи 
чули про вих 1" - "Смажать, чи 
варять іх 1" - облизуючвсь питає 

мій дораднвк. - Кажу: "Ні '1'0. ві 
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друге, тіJJЬ'КИ вони З одним кри
лом і шукають другої половини. 
Так і в Інституті шукають для 
маляра різьбара, разом два крила, 
повнота, красота! ОТ як Вурачок 
з Крукам!" - .. Таж крук хіба з 
одним крилом, пане?" - "Е", ка
жу, ,.Вн щось не розумієте що є 
повнота і красота ! Повнота ху
сить бути повна!" - "Мій доктор 
пане", каже той пан, "мій доктор 
каже, що вО'На .шкодить. Каже: сі
дайте на дієту! Каже, скmп.те бо
дай сто фунтів!" 

Нечиста сила шкоднть! Цнм ра
зом "Той, що в дверній клямці си
дить!" - Виходили зі залі JПOДИ, 
двері зачиняли, а клямка ім у ру
ках і остала. Пригадав, що я ви
нахідник. Покрутив кляику двічі 
і стала вже здіймались кожного 
другого разу. Але за пару годин, 
як стемніло, озвався "Той, що в 
електричнім дроті сидить". Влу
чив я світло, а воно, як заторо
хтить, як зашипить і дим повалив 
під стеJПO. Страшно стало. Вилу
чив я світло та до завідуючого 
прибігаю : "рятуйте! Нечиста си
ла мститься! Грішний", кажу, 
"чортів МaJПOю!" 
"Погано" каже "Тетиио!" 

., Тетяна то мій бос, а я маю за
ступником святого Миколая!" -
,.Добре", каже завідуючий, "я
кось то буде!" - "Ліпше може без 
Куперіява, пане завідуючий! Мо
же просто до Змія?!" - "Як Змій, 
то й Змій! Лягайте спати, а завтра 
Змій чудо зробить!". - На дру
гий день, справді пан Змій елек
трику направив. Отакето ! 

На післясловіє, на бажания ре
дпкціі - додаток: Кілька слів про 
(·('бе. 

Родився ще минулого століття, 
:ІRRЧИТЬ не так старий, як давній, 
т( казав покійний Ковжув. При
Днlпрянець, точніш знад Псла. 
СI(lнчив різні школи: народвю, 
КRДСТСЬКИЙ корпус у Полтаві, вій
(' •• І<ОВУ аж у Москві, а на eмirpa-

ціі ще іl по малярських школах 
~.'ЧИЕСЯ і на графіка вийшов. Так 
мене "графічком" і кума Галина 
Мазепа називає, а "приятелі" ка
жуть: він не маляр тільки графік, 
тобто другий сорт. Я й не проте
стую. Нема на світі рівности, тре
ба комусь і задніх пасти! 
А траплялось мені в жнтті всі

ляко. Бував я і на війнах і в по
лоиах, бував і на возі і під возом. 
Ів хліб по цілій Европі і ствердив, 
що чим далі на захід хліб гірший 
і гіркіший, - тяжче його зароби
ти. Заслуг і орденів жадних. У 
знамениті 'не вийшов, та й не пха
юсь. - Безперечно, воио практи
чно і доцільно себе похвалити, 
тим більше, що я "панського ро
ду", проте вдачі дуже "скромної". 
Ага, добавлю ще, що "габі" моє 
- мити начиRRЯ. Жінка каже, що 
це і практично і недорого. Росту 
5 футів 9 інчів. Вага міняється, бо 
слухаю радіо "дієтиmен' - докто
ра Фредерікса. - Жонатий. Жін
ка ва ім'я Тетяна. Американці ви
мовляють Тітанія. - Діти, як у 
всіх людей, себто талановиті! 
Хотять мене при курені "Лісо

вих чортів" почесним членом зро
бити, та боюсь, що то мені боком 
вилізе! Хоч від нечистої сили, ка
жуть, треба проказувати : ,,і не де
сять, і не дев'ять, і не вісім, і не 
с!м" і так аж до одники. Треба бу
де спробувати. 

М. Бутович ----_ ................... ... 
Хто хоче закидати авторові не

ясність, повинен найперше добре 
оглянути себе виутрі, чи там яс
но. В суиерку навіть найвиразві
ше письмо стає нечитким. 

reтe 

Кожен вік має свої добрі сторо
ни, тільки - на жаль - відкри
ваємо Їх запізно. 

Пабльо Ка.за.льс 
світової слави челіст 
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ВИСТАВКА КРУКА І БОРАЧКА 

В листопаді 1961 відбулася в 
приміщеИ'Вях Українського Інсти
туту Америки в НЬJesИорку вис
тавка двох наших мистців із Мюн
хену- скульпто~ Гриroра Крука 
і маляра Северина Ворачка. Оба 
належать до тих нечисленних У'К

раїнських мистців, що ие внїхалн 
до Нового Світу, а за.ли.mилнся в 
Німеччині, де в рр 1945-1948 був 
справжній осередок українського 
мистецтва поза меж&ІІН Україин. 
Цей осередок переиісся, як вЩомо, 
до Амерmcи (США і Канади). 
Хоч оба згадані кнстці :Не нале
жать до невідоllИX і вови часто 
брали участь у різвих кистецЬ1СИХ 
виступах в Америці, цікаво БУJlО 
побачити біJJЬ'ПIИЙ пеperJIJIД іх 
творів, зібраних в одиому кісці. 

ВеJ1И'К8. в1ддanь між двома 1СОи
твнентакн і ввсо1Сі 1СОІПТИ трввс
порту ие дanв змоги показати ва 

виставці творів біJlЬ1ПОГО формату. 
Через те ту виставку характери
зує деяка роздріБJlеність, переван
таження :менmеформатввкв твора
кв, брак осередка. Якщо у випад
ку з Круком частина веJIИКИХ екс
П<1Ватів буna заСТУПJlеиа добрн:ми 
фотографіями, Ворачок ие вВ1СО
ристав иагоди показати иа вис

тавці кілька веJlВ1CИX своіх творів, 
що в в приватних збірках в Амери
ці. Через це з погляду ретроспек
тивного цілість внставкн зиачно 
тратипа. 

Крукова різьба внзначавться сн
J10Ю і:вкіJПDI пануваиияк иад 
скультурвиии иасаки. для нього 
характерний радше експресіонізм, 

як стилізація, і той експресіонізм 
часто попадає в брутальиий нату
ралізм. Побіч фiryр rpаціЙ'ВиХ і 
J1егких G речі; що шукають харак
тернстичиorо, нехтуючи естетич

RRМ. Назагал це скульптор висо
кого рівня. Навес.ні цього року до
водилося нам бачити його речі на 
виставці :мюнхенських JlИстців -
і вови належanв· до НаЙ'Кращвх 
скульптур на вій. 
Роздрібленість значно ПOПl1Cоди

ла цілості показу творів Ворачка, 
поло:вива експонатів зробипа б те 
саке враже'НВЯ. Ного JI8.JIЯPCТВO 
:міцно закорінене в пocтiJmpeclо
иізкі 2О-х років, з його C!JI8.кував
ия:м Rрібвики 1CJUШ'1'ИК8ІІИ кольо
ру, З вїдсуиеВВJDrl ва другий ПJlЯн 
елементів 1СОмпозвціі і сюжету. 
Якщо йoro малярство при ВСіХ 
своіх вартостях не G ЯКОЮСЬ но
визною, Т8.1CIDOI в його м03аІчві 
твори, :вmcоваиі з pY'I'ВO барвnе
ного скпа або камінців. ці речі ці
каві і RОМПОЗиційно, і ще біnьme 
1СОЛЬОРJretично, хоч РИСУИОR часто 
недомагав, як у ,,JrIадоиві". Вза
ra.лi такі речі иалежать бiJIьm до 
квстецтва де1СОратвввого, де саме 
вврафіиоваве почуття кольору ще 
не вистачає, треба і рафіноваао
го рисувху. 

Виставка БУJlа цікавою і куп
турвою імпрезою, і ВО'На бупа по
вторена в Фвладелфіі. Треба тіль
ки мати застережеиия до нереаль

вих ціи ва всі експонати, неспів
:мірних із засоб8NВ нашого загалу. 

с. ГоРA1DlСЬШ 

Pe1li иепромиваючоі ціииости 
ЮРШКЛЕН-ТВОРИ 

за редакцівю Євгена Мапаиюка. 

Вже вийшли З-ій і 4-ий тоии. 
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Вільнз. трибуна І'РІІТШШ 

ЗНАКИ ОНОВЛЕННЯ 

Нова книжка Святослава Гор
дииського (ПОЕТИ ЗАХОДУ, 60 
перекладів з поезії лативської, 
італійської, французької, англій
ської, америкаиської, німецької і 
польської, Нью-йорк: Л.-М. Клюб, 
1961, 136 ст.) - иалежить до по
етичиого доробку "Шевчеикового 
року" (1861-1961). Цей рік по
твердив кількома книжками наше 
враження. що піСЛJIВоєиие оиов
лення украі'нської поезії таки стає 
історично-літературним фактом. 
Автор цих рядків свідомий влас
ної небезпекн впасти в перебіль
шення, бо над ним з великою емо
ційною силою тяжить образ "Роз
стріляного Відродження" Украі
ни. На поезію впали перші Удари 
руїни-смерти і поезія перша має 
подати знак життя. Нас ие може 
ие мучити туга за о'НовлеиИJll'tl. 

В У країні пер.ші проліски пое
тичного відновлення иаклюну
лись були серед незахололих іще 
згарищ війни. Прибиті під час ио
вої терористичної місії Кагаиови
ча в Украіні, вови зиачио сильві
ше відновились в часи піСЛJIста
лінсЬ!(ої відлиги, 1954-56. Одначе 
перші результати відновлеИВІІ 
(згадати б "Троянду і виноград" 
Максима Рильського, одеські й 
Італійські цикли Миколи Бажана 
і поодинокі твори декого з iиmиx 
поетів, особливо з иаймолодших, 
IrK от Ліна Костенко) опинились 
під снігом иового курсу Хрущова 
нп русифікацію. Тепер виявилась 
загибель для літератури цілого 
покоління, що потрапило у війну 
юнаками (:народжені в першій по
ловині 20-х років - ва eмirpaцiї 
це поколіиня Леоиіда Лимана, Ле
І)ні;щ Полтави). Не всі таланти з 
Itl.oro поколіиия поетів згинули у 
nlnпі; вови трапляються (Платав 
Воронько, иаприклад), але вови 
втратили иа війні свої уиіверси-

тетські роки і не мали щастя иа 
довшу "відлигу", щоб попрацюва
ти і виявити СВОЄ мистецьке об
личчя. 

Був, иаприклад, серед них по
тяг до іронії і сатири а ля Барб'є 
чн Гайне, але окупаит дозвоЛШІ 
їм виявити себе головно в ролі 
провінційних байкарів, що мають 
право плекати .ли.mе жанр "УЛЬІ

бательной саТИРЬІ", запровадже
ний у часн Катерини другої. 
В цих умовах єдииою компенса

цією можуть бути поетичні пе
реклади. В десятитомному зібран
ні творів Максима Рильського 
вирвано десятки його найкращих 
поезій 20-х років, але за те тут 
компактно зібрані переклади з рі
звих поетів Заходу. В тих пере
кладах світиться рідкісний геній 
перевтілювання чужих шеД'=!Dрів 
поезії в рідну мову. 

Оновлення ОРJlІ1иальноі поезії 
стається головио иа виг.вавві. 
Перша хвиля піднялася зразу піс
ля війни в період МУР-у (1945-
49) - і то голосами всіх трьох re
иераціЙ. Старші заявили про свій 
врятунок і повиосилу поезіт.m 
Тодосія Осьмачки, Евгена Мала
нюка, Юрія Клена. 
Мужніючи, зформувалось се

реднє покоління - головно тво
рами Василя Барки, Івана Багря
ного, Вадима Лесича, Михайла 
Ореста. Святослава Гордииського 
(просимо пробачити - це:не спи
сок, а тільки деякі прикладн). 
Народились у добу МУР-у тoдimвi 
наЙМолодmi. і то такими перлами, 
як поезії Леоніда Лимана чи "Па
ні Герта" Леоніда Полтави. По 
свіжих слідах відновлевия озмис
лювали його :видатні критики -
Володимир Державив, Юрій Ше
рех, Віктор Петров (Бер), Мика
ла Глобенко (Оглоблин). 
Переселеиия за океани та при-
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чнии ще иевиясве'.ВОГО містерійно
го характеру тимчасово збили цю 
іипозаитиу хвилю. ми втратили 
пару иайквалікованіппчс. иайдо-
зріліших талантів. . 
А втім, спииити {Іроцес вже ні

що не змогло. В АМериці вже ви
ЙШЛИ нові КНИЖ'КИ поезій Евгена 
Маланюка, иайсвіжіша з яких -
"Остания Вec'JIa" - являє иові ці
каві кроки після 35-річиої творчої 
дороги поета. Осьмачка підсуму
вав свій поетичний шлях томом, в 
якому були також иові поезії і но
ва редакція поеми "Поет"; JIИIDе 
через брак коштів не вийшов у 
,,шевченковому році" том Осьмач
чиних поетичних перекладів тра
гедій Шекспіра. Загиблий у своє
му зеніті Юрій Клен воскресав 
повною збіркою його творів ва 
шість томів, в яких є і перmодрук 
повного тексту епічної поеми "По
піл імперій". 
Середнє покоління 'наново дове

ло свою вітальність насамперед 
"Океаном" Барки, що завдяки пе
реJtладам Елізабет Котмавр здо
був признання також німецької 
критнки. Енергійним живучим 
майстром виявив себе Вадим Ле
сич у збірках "Розмова з бать
ком" і "Крейдяне коло". Михайло 
Орест поруч з ориriв8.JIЬ1lИМИ 00-
езіямв дав кілька книг перекладів 
із поетів Заходу, а при тому мав 
силу ще зібрати і видати спадщи
ну Миколи Зерова (Зиову ж: це 
тільки приклади). 

Зате не вийшли із кризи біль
шість де6юта"Нтів доби МУР-у, з 
яких головно Олег Зуєвський як 
поет пішов далі. Болюча затрим
ка. бо йдеться про першорядні та
ланти, про те поколіния, що і вдо
ма ост·алось "ненародженою дити

ною". В поезії існують тільки не
замінимі! Цю затримку не може 
компенсувати чудо появи наймо
ЛОАШИХ, що назвали себе "Нью
йоркська група", вндали вже око
ло десятка книжок поезій (Емми 
Андієвської, Юрія Тарнавського, 
Віри Вовк, Богда'Ва Бойчука, Же-

.Лru:ra І{О 

ні Васильківської, Богдана Рубча
ка, Патриції Килини та три річни
ки "Нової поезіГ' (заЮдвій тип 
видания досі непрактиковавий в 
українців). З історії літератур різ
них народів відомо, що поети 
й шли на емirpацію чи вже по
етами, чи дорослими людьмв. ці ж 
і фізично і поетично виросли на 
"емlrраційному безrpувті", і то ці
ЛОЮ поетичною rенерацією. Яви
ще, ЯКЩО не помиляємось, безпре
цендентне. Воио говорить про не
абияку потенцію української пое
зії і слова. Це особливо видно на 
творах Андієвської, яка збагнула 
тисячолітию біографію і багату 
внутрішню наладовавість украіи
ського слова та порииав :в творчу 

поетиЧ'Ву гру з вим. Помітио це і 
в поезіях Жені Васильківської та 
інших з наймолодших. 
Ми ма.IІО конфронтуємо РОЗВИ

ток нашої поезії (та й іlШIИХ діля
нок) з відповідними процесами в 
іншнх ІІародів. Пореволюційве по
етичне відроджения в Украіні 
Йшло на тлі своєрідного мистець
Кого підйому на Заході. Творці 
два:щятих-тридцятих років Захо

ду і досі остаються 'непереверше
ними. Ті, що приходять після вих, 
не доросли до маштабу своіх бать
ків і дідів. Розгромові поезії в Ук
раїні на Заході відповідав спад 
що його не спричиияло таке поJJi~ 
ційне винищення, яке забрало 
~O% л.їтераТУРIІИХ талантів Укра
ІНИ. ПІслявоєина хвиля українсь
кого поеТИЧllОГО оновлення відбу
вається на тлі нового о~леввя 
в еспаиомовній, французькій по-

• v • u. ' 
льсьюн, грецькш, В1мецькій пое-

зії. Сприятливе "знамено часу" ... 
І добре, що саме тепер наші 

старші й молодші поети уважно 
ставляться до праці чужих поетів, 
перекладають їх на свою мову. 

•• * Зібравшись віднотувати нову 
книжку Гординського, ми впали в 
"роздуми під 'вовий рік". В за
гальному контексті став зрозумі
лим, щО Святослав Гордивсь'КИЙ, 
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икий уже давненько звик був з 
поетичного саду, саме тепер на

брав охоти пильно перебрати свій 
тридцятирічний доробок у ді.ляиці 
перекладної поезії, додати до ньо
го нові переклади і подарувати 
нь гарний, дійсно поетичний то
мик "Поети ЗаходУ". цвк він 
СНль'но підтримав перекладну пра
цю такиих поетів, як Михайло 
Орест, ик наймолодших поетів чи 
неприкаяного в свовиу новатор

С'1'Ві, безгрошів'ї і продуктивиості 
одноосібного видавництва Ігоря 
Костецького "На горі". 

, ,Поети Заходу" охоплюють 24 
автори різних краін і епох - від 
Горація і Франсуа Війона :ЦО По
ля Валері і Райнера Рільке. Не
безпечний і не для кожиого осяж
ний діяпазон. Є поети, як от Ми
кола Зеров, що перекладають з 
повним успіхом лише поетів 

"СРОД"ного" їм стилю Й духу. Є по
ети, що зиахоДять "сродноє" в різ
вих стилях і епохах. А є і просто 
перекладачі, що найрізномаиі'1'ИЇ
ші квіти чужої поезії механічно 
засушують у свій перекладацький 
гербарій. Гординський належить 
до другого типу. Автор, .поетів 
Заходу" є сам п о е т, з прикмета
ми поетичного смаку, хисту й ен
циклопедичної культури. Тому 
його книжка має внутрішню єд
ність, визначену іидивідуальністю 
поета-перекладача-знавця. 

Внутрі.шня єдність може мати і 
IІСr'ативні наслідки, якщо поет ро
t\ить не переклад, а "перелицьов
І(У" на свій копил. Гординський 
І'оідомий цих речей і щасливо у
"'шае іх. Він старається йти в но
І'У 3 на.Йновішими вимогами ми
С'тецтва поетичного перекладу: 

ІЮС,lнати можливо :найбільшу точ
ІІІ('ТЬ пеРЕ'кладу (щодо змісту й 
('юрми) із збереженням поетичної 
rJ.epгiї ориr'iналу. Тут мусить ста
"'('ІІ чудо перевтілення поета з од
"Іс:і душі-мови в іншу душу-мову. 
ТІІІ(С чудо бачимо в перекладах 
МIШ(~llма Рильського. Не кажемо, 
що Гординський всюди розв'язав 
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це завда.ння. Часом траплявтьса 
недовершеність перевтілення пла
стичної яС'Ности (як от у окремих 
рядках з Горація), музикальної 
повноти, чи не конче виправдано

го відходу від форми ориr'iиалу 
(строфи, рими). 
Але зате в перекладі деяких ре

чей Гординський переве~ив по
передні відповідні українські спро
би і дав ряд довгожданих першо
перек.тrадів, икі багато літ служи
тимуть українському читачеві. 
Для нас бу.ло справжньою сенса
цією прочитати в українському 
перекладі аж три баляди Франсуа 
Війона, ,.першого поета французь
у<ого ренесансу і першого велико
го лірика Франції" (15 ст.). Пере
кладати Війона дуже трудно і че
рез його старофраицузьку мову і 
черезnе;'ІИКУ химерність та своє
рідний модернізм поезій цього по
eta-"шибеНИJ<а", що поєднував 
іронію з гарячою інтенсивністю й 
енергією лірики. Більшість ан
глійських і с,;'!ов'янських перекла
дів В:ЙО'JIа жертвують точністю 
форми ориr'iналу .задля передан
ня його духу. Останній відомий 
нам англіІїсыийй переклад Війона, 
надрукований паралельно з фран
цузьким текстом (Нью - йорк, 
1960), задля точної передачі духу 
орmналу зроблений вільним вір
шем без Війонового римуваиня. 
ГордИ'нськИІ!: дві балядн переlслав 
цілком автентично і при тому осяг 
не мен.шого збереження "духу" 
поезії. 

Дуже добре перекладено поему 
Віктора Гюr'о "Мазепа", в чому 
:\fQГЛІI додатково переконатися ті, 
хто чув мазепинську програму 

"reaTpy мистеЦЬІ{ОГО слова" Гір
ника й Добровольської. З інших 
творів на українську тему є в збір
ці ,.похвала Україні" Юзефа Ло
бодовського і чудесний вірш у чу
десному переl<ладі: "Відповідь за
порозьких козаків царгородсько
му султанові" Гійона Аполінера. 
Аполі'нер - один із промоторів 
французького модернізму - дав 
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АВДІЄВСЬКА, КИЛИНА, ЮРШ ТАРНАВСЬКИИ 

(К!штичиі нотатки) 

1. " 
"Розмір і риба" '.:...- третя збірка 

поезій Емми Аидієвської. Необме
жена в можливостях творчої уяви. 
Кольоритна і многограниа. Екзо
mкa психологічна і образова. За
скакує читача неочікува.ними ме
тафорами, сміливість яких часто 
стає на межі rpoтecKY. На.верству
вання асоціятиввих переходів ся
гають іноді вглиб субстанції ре
чей, затрачують ознаки реальних 
форм. які читач може сприймати 
змислами, які може бачити віч-иа
віч, чи чутн вголос. Підкреслений 
четвертий вимір. Зиачуща ірраці
овальність, нерідко на першнй по
гляд, здається пар8ІДОКСальною і 
навіть без сеису. Але сенс укри
тий у СПОГJIЯданиі поетки. в яко-

зразок, як знаменито надасться 

традиційний український (навіть 
сильно утертий) матеріял ДЛЯ мо
дерної поезії. 

З фаховістю історика літерату
ри Гординський подав у кінці сво
єї кинжки довідкн про поетів, а 
також примітки до окремих місць 
в перекладених поезіях. Гордни
ський при нагоді згадує історію 
попередніх українських перекла
дів даної поезії і 'Навіть наводить 
з них зразки. Це гарна додаткова 
КУЛЬ1'У!>на послуга для читача. 

Було б добре, щоб і інші поети 
створили і вндали отакі свої кни-

ЖКИ задля великої справи поетич

ного перевтіления в українську 

мову видатніших і цікавіших по

етів різних народів світу. Це ж мо

гутнє додаткове джерело того о

новлення, про тугу за яким ми ГО

ворили иапочатку. 

Юрій Лаврlиевко 

му гра:"IЛИВО пере.шmаються відті
ні іронії напереміну з жагою. На
ївність дитини, змисловість неда
лекого повноліття і злегка насмі
шкуватий скепсис філософського 
пере зріння - це грані поетичної 
призми Андіввської. 
Книжка не для дітей, не для 

краеиодухів суспільної і націона. 
льної мора.лі.ни, не для насynле
них повагою і вюшючністю патрі
отичного ва:втажу різних сучас
них інквізиторів, не ДЛЯ забріха
них прудерією і біготерією дрібно
міща:вських вивюхувачів Т. 3В. 
порнографії і аморальности, -
які так часто мають замкнені очі 
на лвища іноді кричущої, справж
ньої неморальиости, - але для 
тих бібліотечних полиць, на яких 
:ае ПРfШадають куря:вою забyrrя 

,-----------_._._---
Вже ПОJlВНJIaСЯ 

нова КRНжка 

с. ГОРДИНСЬКОГО: 

ПОЕТИ ЗАХОДУ 

Ця кннж~:а приносить вибір 
60 перекладених поезій 24 
авторів - римських. італій
ських, французьких, англій
ських, німецьких. польських, 
між НИМИ ше~еври світової 
поезії таІШХ постів як Війон, 
Мі кельанджельо. Гюго, Вод
лер, Вергарн, Пlеlсспір (со
нети). nnйnон, Е. А. По, Віт
мен, Гете, Шіллер, Словаць-

кий і іи. 
ЛЮІсс~'сове ВDДaВWI в твер
дШ оправі. 136 сторінок тек
сту. - ЦІна 3.00 дол. з пе
реСIIJПWЮ. lІевеликий 

наклад. 

3а \fOB-'І:fТИ через наше ви
давництво. 



Приятелів"' 

'ІВ ТЬJrlОЮ невігластва - ані еро
тики Сафо з Лесбос, аві "Арс ама
торія" Овідія, ані твори Вокаччіо 
'ІВ Аретіно, аві Рабле, ані "Ле
лія" Жорж Савд, аві П'єр Брав
том, аві Джойсовий "Уліссее", 
ані Д. Г. Лоренс, аві польсь1СИЙ 
rомбрович, чи молодого Лео Ліп
ського ,,ІІйотрусь", аві нашого 
Вобииського "Ніч кохання", а:ві 
moбовні лірики :цзmriх майстрів 
Франції, Німеччини, чи деякі еро
тики англійських поетів "ЄЛИС8Ве
'l'ИВської доби", аві еротико-сати
ричнпй есей Марк Твена ,,1601", 
аві твори Генрі Міллера, ані "Сен
кчуарі" Вільяма Фокнера, - :цля 
ТИХ, кого не жахає ані "Майя" 
r айї, ані увипукли'Но-сенсуальиі 
картини Рубенса, Eнrpa чи Кур
бе, ані Рембрандтові рисунки 
"французьке ліжко" чи "На куку
рудзяному полі", аві Мїкельаи
джеля "Леда і лебідь", ані стату
етки деЯ'КИХ індійських божищ, бо 
і.хві повиовартісні читачі (чи гля
дачі) відрізняють мистецтво ві:ц 
порнографії, поезію від словного 
ексгібіціонізму. 

Навіть літературНі містифікації 
ТІШу "перекладів з Арістодемоса 
Ліхноса" (хоч тут Aндicвcыкa зна
'1110 перетягнула у авторсьЮй по

ставі та вадужила терміиологіч
НJDlН повтоpeииJDlИ і деякН1t(и об
разахи мистеЦЬІКу рівновагу всієі 
збірки! )не можуть бути предме
том на терезах морального чи 81(0-
PaJIЬHOГO, бо це - продукти ін
ших категорій, метою JI'КRX не є 
аобуджувати когось зкислово у 
<'еКСУадЬному (та'ІСоиу, чн іншо
му) напряиі, але в поетичио ми
стецькій формі висловити своврід
ііі психічні, чи психофізичні ста
• П, нарівні з мистецькими виява-
1111 ВСJIIКИХ інших (популярио: КО
ральних) почува.иь, зворymеиь, 
житrєвих функцій і конфліктів. 
Одначе годі заперечити, що ці 
8ласие речі Авдієвської не позбав
лені деяких вульrаризаційних 
.лементів, що заJIИIIIЗЄ у читача, 
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иа превеликий жаль, доволі опра
вдане почуття несмаку. 

Це все незалежно від того, що у 
Авдієвської - дух бунту (скажі
мо - Т8.ІКИЙ собі "змиточний чор
тик", що любить робити все иапе
рекір) не спить, а провокує до ви
ступів, що нері;цко кидають її на 
вістря злих язиків, які не в силі, 
невиіють, чи не хочуть зрозуміти 
також це підложжя її літератур
них екстраваrа.вціЙ. 
Незвичне згущеltВЯ образовос

ти, побудованої зчаста на фор
мах ОКСJDIОРИИХ, отже здавало

ся б, протирічних, - дає вражен
ня rpoТЄC'ICy і небувальщиии, але 
коли увійти в суть цих, наче б то 
протилежних, стилістичних сці
лень, в іх кногозначні схрещення, 
- тоді стає :Наявною вся поети
кальна безпрецвдеитність ( у на
шій поезії) творчої індивідуально
сти Андієвської. Можна б уважа
ти поетикальнии недоліком у де· 
яких (далеко не .всіх) її речах -
надм:ірне переверствува.и:ия поети
чного сюжету, що прн її образово 
J!~ЗВВЧRО згущеній архітектурі ві
рша стає і'RКOЛВ справжнім ребу
сои для непідготованого читач&., а 
також не Meнme ускладиюв (:не 
завждн потрібно) емоційвий від
бір і для втавиииченого, що 
безсукнївио - 'КЛJIсифікує вели
ку частину її поезії як виключно 
- поезію для поетів, а не для 
ширшого кола читачів. Це :ніяк не 
мінус з погля:цу вартости поезії, 
але звужеR'ИЯ, стиснення до екс

клюзивности і навіть своєрідної 
каиерности. 

2. 

"Трагедія джмелів" Патриції 
1Си.лищІ- її перша збірка поезій . 
Свіжа і барвиста, розвиваВRЯ"И об
разів спільна подекуди з "Корот
кимн ВЇДД8JlЯ]Ol" Євгеиіf Василь
ківськоі, але пересуиута радше на 
площину техиЬси C'lCорочеиь і під
креслень. 

Фраиrменти світу ще не скриста-
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лізоваиі і дій~о дівочо молодої, 
іноді принадно наївної, а чаC'l'i.mе 
метеликово легкокрнJJQЇ - твор
чої постави. Кольорит· у доволі 
здецидованвх (ЧЩ:ОМ гарячих) 
барвах, не пастелевий і не аква
рельннй, pa.цme у тонаціях згуще
них мазків, хоч і не 3&1ІОЖДІІ ви
креслено чітких, проте не розма
заввх і не трафаретних. Просвіт
лювться крізь її поетичні ряДJКИ 
якась елеrійва прозорість, чн то
ді, коли "від'їжджають тіні в да
леку подорож, несучи клункн но

чі", чи теж, коли "C8.JIУИ соиця 
ховав місто під світлом, під пилом 
полудия", "Ін У ще декількох цьо
го роду віршах. 

ДеЯЮD4 її поезіях бракув ще 
іноді уточнеиої "крапки на;ц і", 
кінцевої пуантильности (подібно, 
як і у Васильківської) , що треба 
сподіватися - прийде згодом, бо 
поетка ще зовсім молода (нар. 
1936 р.). 
Привмно привітати її поетичний 

дебют, її щиру наполегливість у 
вивчaJtвi украівської мови (вонаж 
родовита акерИ'К8.11К8. із стейту 
Монтана, похо;цжєввя ГОЛJIJlВ'Д
сько-ірляндського), та передовсім 
її свіжий і надійииий поетичний 
талант. 

3 

Поезії Юрія TapHa.вcькoro, пред
ставлені у другій з черги його збі
рці ,,пополудні в Покіпсі", про
довжують почату ним лінію у по
передній збірці ("Життя в місті", 
1956). Це лінія, що виходить го
ловним чином із південио-амери
канської поезії, а найбільше одно
го із головних її представвв.ків -
чілійця Пабльо Неруди у його 
"незаaиrажоваиій" добі творчости. 
У збірці вказують час'l'Ково на те 
споріднення такі вірші, як напр. 
"Дві еспанські пісні ва безлюд
ді", чи "Погляд на трн сторони 
світу", чи хоч би "Діялог на :вес
ві". Проте Юрій Тарна.всьКИЙ ви
являв у них свою незалежність 

.JIru:t'8 lfO 

власним поетичним мітом і пере
важно власнимн засобами часто 
несподіваної меm.форики, завжди 
орИІіНaJIЬноі і здебільшого абра
зово правдивої (очевидно - суб'
cктmrвo) • 

Одначе зрідка прокра;цаються у 
НЬОГО деякі образові (назвім це 
так) неточності ('напр. "зоЙ'Кі'l' 
альбатросів", "ноги плуталися в 
піску"), але у :великій більшості 
-- образи його переважно межово 
точні, виразисті і свіжі, і часом на
віть музичні, як от для прикладу 
- "речитатив піДQШОВ", "в'юВ'Кі 
мерці моря" "синій тинк веба", 
.. шелестять дзвони дерев", "ло
миться час, як теплий папір", 
"сонце пекло, як гаряче ПІПоио", 
і чимало інших. Тут ще одна фор
мальна за.ввага: доброму поетові, 
яким в безсумнівно Юрій Тарнав
ський, слі:ц би уникати збігу при
голосних, як напр. "він йшов" і т. 
п., бо це псув евфонію вірша. 

Вже появиласи 

накла;цом В-ва НА ГОРІ в 

Німеччині найновіша збірка 

поезій 

ВАДИМА ЛЕСИЧА 

КРЕПДВНЕ КОЛО 

з критичннм есевм Ігоря Ко
стецького про творчість ав-

тора. 

у додатковому розділі збірки 
- вибір перекладів з його 
поезій - мовами англійсь
кою, французькою, німець
кою, польською і російською. 
Мистецьке оформлеввя -

Вогдана Доманика. 

Книжка мав 104 сторінки. 
Ціна 2.50 дол. з пересилкою. 
Замовляти через ваше ви

давництво. 
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3 світу иауки 

3 ІІОТАТОК ПРО НАУКОВЕ ЖИТТЯ НА УКРАІНІ 

Не пи.шу ані огляду наукового 
життя на Україні, ані оцінки ста
ну певної галузі науки. Подаю ли
ше нотатки і деякі відомості з пу
блікацій наукових установ Укра
їнської рср, переважно геологіч
ного профіmo. 

Читаємо в .,Доповідях Академії 
Наук Української РСР", N!! 5, 
1961, Вступне слово акад. А. В. 
Палладіна на загальних зборах 
Академії (ст. 555): 

"В 1960 році по Академії було 
витрачено близько 25 млн. крб. (в 
НОВИХ цінах), що на 26% більше, 
ніж в 1959 році. Асиrnування на 
капітальне будівництво становили 
8,8 млн. крб." 
З доповіді головного вченого се

кретаря АН урср І. М. Федорчен
ка (там-же ст. 575): 
"За станом на кінець 1960 р. 

11 наукових установах Академії 

Міт поетичного світу Юрія Тар
lІавського мав бarато вимірів, але 
РОСТ(> з реального, щоденного 

ЖИТТ>l і його дрібних ВШІ8.Дків. Це 
своєрідна (у великій мірі екзис
Тf'нціялістична) містика (якщо 
так назвати можна) реального 
життя. Цей світ не відкидав (чого 
ІІІ! було У його першій збірці) міс
,,"ми під креслених піднесеиь СIDII
IlОліки, напр. у вір.шах "Діялог на 
IlССllі " , чи ,.Скроплення жаmo". 
Талант Юрія Тарнавського. СВО

':рIДНIІЙ і незаперечний своєю ори
l'IIІІ\ЛЬ'ністю, мав зростаюче визрі
IЩНlІЛ глибин, побудованu){ не на 
Іюрожнечі (як це стрічається у де
"ого з його псжоління), але на фі
:юсофській (ще, може, не зовсі].! 
уточненій) системі, і мав непере
~1О)lше відчуття перехресть духо
.. ого (І фізичного) міждіб'я, у яко
wy жнвемо. Поезії Юрія Тарнав-

працюваЛG 9920 чоловік. в тому 
числі 3689 наукових співробітни
ків, 3 них 236 докторів наук і 1323 
нандидатів наук ... Із 84 академіків 
і 119 членів "Кореспондентів в уста
новах Академії Наук урср пра
цювало на штаТfШХ посадах 46 
академіків (54,8%) і 63 члени-'Ко
респонденти (53% )." 

Стількн науковців працює в А
кадемії. А до того ж наукова робо
та йде в університетах, сільсько
господарських і технічннх вищих 
школах. Українській Академії 
Сільсько-Господарських Наук, в 
числеНlIИХ науково-дослідиих ін
ститутах, часто підпорядкованих 
всесоюзним міністерствам. Серед 
оста:нніх згадаю ЮжНП (ІІівден
ний Науково-Дослїдчий Інститут) 
у Харкові, підпорядкований Міні
стерству Будівництва Підпри
ємств Металюргійної і Хемічноі 
Промисловости, та УКРДОРНП 

ського в власне у веJUfкій МІрІ 
глибоко відчутими психологічни
ми фрa.r'м:ентами поетичного що
денника нашого міждіб'я. 
у збірці в вміщені дві поезії Ю

рія Тарна.вського, написані в ан
глійській мові. Чи потрібна збір
ці ця строкатість? Може' краще 
було б йому видати для цього ок
рему збірку його англомовних п,)
езій, а не розрушувати одність у 
збірці, писанііі матірною мовою? 

Вадим Леснч 

.* Емма Андіввська: РИБА І 
РОЗМІр, В-во Нью-йоркської Гру
пи, Н. й., 1961; 
Патриція Килина: ТРАГЕДІЯ 

ДЖМЕЛІВ. В-во Нью-йоркської 
Групи, Н. й., 1960; 
Юрій Тar~навський: ПОПОЛУД

НІ В ПОКІПСІ, В-во Нью-йорк
еЮ<оі Групи, Н. й., 1960. 
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(Українский Науково-Дослідчий 
Інститут Автошляхового Будівви
цтва), підпорядковаииit Мівістер
С'1'Ву Автотравспорта і"Автошmr
хів. 
ци розгалужена ь'укова праця 

потребус коордивації, яка протя
гом оставніх років перебувас в 
стадії реорганізації. В 1960 році 
прв Академії Наук УРСР буnо 56 
коордИ"Наційивх комісій (там-же, 
ст. 573). 
В свстемі Академії в квітиі 1961 

року вауково-дocnїдчвх iвCТJl'1'Y'1'ЇВ 
бу.цо 31, іи.швх вауково-дocnїдчих 
уставов - 5. З того. в 1960 році 
створено 4 івститути, зокрема Ін
ститут Геофізики в Києві. 

18 квітия 1961 року року на за
ranьвих зборах Академії Наук 
УРСР відбуnвсь ввбори вових 
академіків по від.ціnax техвічввх, 
фізнко-математичвнх, хеиічввх і 
reonогічвих, біоnогічввх і суспіnь
вих наук. Буnо обраво 17 акаде
міків, з вих ві одвого по вiддiny 
суспіnьвих наук. Обраво 24 чnе-
1Ів-коресповдевтв, з 1ІВХ OДIDI по 

відділу суспіnьввх наук, о. с. Ко
раі,ц, кандидат ековоиічввх иаук. 
гоnова Відділу суспіnьивх наук 
АН УРСР. 

На тnі розмаху праці вiддiniв 
тоЧ'Иих наук і широти розpoбmo
ваввх тем, безвадійве Вр&же1lllJl 
СПРUJUlJOть хатерія:nв щодо Bimd
лу суСпіJIЬвнх наук Академії. На
приклад. гоnовRВЙ ВЧeJIIIЙ секре
'l'8.р АН УРСР, І. М. Федорчеико, 
у згаданій доповіді 15 КВЇ'1'RJl ска
зав (там-же, ст. 567): 
"Керуючись постановоlO ЦК 

І«ІРС 'Про зав~ня партійиоі 
пропаrандв в сучасввх умовах' в 
мииулому році уста:вовв Відділу 
суспіnьвих наук здіЙСВИJIR ряд за
холів, скеровавих ва максвиanь
ве иабnиження иауково-досniдвоі 
ропі до практики коиувіствчиого 
будіввицтва, ва підвищевня ропі 
суспі.'lьвих 'Наук в комунїствчиому 
1ІВХ0ванві трудящих. 118 ПОСВJ1.ев-

.Листи дО' 

ня боротьби .zроти ворожої марк
сизму-леиінізму буржуазвої ідео
логії, зокрема проти сучасного ре
візіовіЗ:llУ і буржуазного иаціоиа
пізиу". 

Біда! Офіційно сказано, що від
діn найвищої ваукової уставови 
керується в своїй праці ПОСта'Во
вою про завданвя партійної про
пarанди. А звідси й тематика. Пе
pmви у звіті учевого секретаря 
иазвано завершеве Іиститутом Е
ковоміки монографічне дocni
джевня .,Соціялістичне відтворев
ня: і його особnввoсті в період роз
горнутого будіВВИЦ'1'Ва соція:niз
ма". Серед 'Нечисленних пiдroтo
ваивх до друку монографій є такі 
як "Формування украівсьхої соці
яmСТИЧllOЇ націГ' та "Робітвичий 
клас Украіни в боротьбі за ство
реввя фу'ВДаиевту COЦЇJIJlЇCТJI1IНOЇ 
економіки (1928-1932 рр.)." 

Тепер про найближчу мені га
лузь - геологію. Тут, як і в ів
ших точвнх 'Науках, роботи вenв
чезні. В системі Академії працю
ють 4: науково-дослідні івститути: 
Інститут Геофізmcн і Інститут Ге
ологічних Наук у Киев!, Інститут 
Корисних Копanвн та Інститут 
Мінеральних Ресурсів у Симферо
полі. 

"Геологічний журвan", дво
мІсячник Академії, є ва иanеЖНо
му науковому рівні, хоч звичайно 
прнкрашений передоввии етаття
ми на теми завдань геологічвоf 
служби у світлі рішень з'їздів пар
тії. У 1959 році цей журнaJI з чи
сла D число містив системаТll3O'88.
ні бібліографічиі дані: "Літерату
тура по геології Уlсраінв за 1956 
рік". В 1956 році у ваукових ви
да1lВЯХ СССР опублікова:во 732 
праці, присвячені геологічній бу
дові та корнсним копanииаи Ук
раїиської РСР. Чикапо українсь
ких учеиих друкують свої праці у 
вндaВRJIX Академії Наук СССР. 

"Геологїчввй ЖУР1lan" вихо
дить українською мовою, иаукові 



Прuятелів" 

книжки з геології украінсь-
кою, і російською мовами, так са
мо як і публіJ(аціі уиі»ерситетів. 
В деяких журналах до статreй до
дають резюме а:нглійською мовою, 
але багато з них англомовний 
читач не зрозуміє. 
У книжках нема індексів, що 

стали стандартним додатком до 

всіх наукових видань на заході. 
Папір, а особливо ілюстрації ча
сто низької якости. 
Останніми роками виїJJПЛО чи

мало книжок з геології Украіни, 
що підсумовують і узагальнюють 
rrpацю ltiлькох поколінь. для прн
кладу згадаю цікаву }(нижку на 

220 стопінок - "Тектоніка тери
торії Української РСР та Молдав
ської РСР", під редакцією В. Г. 
Бондарчука, вида.ввя Академії 
Нау!, УРСР, Київ, 1959. Видава 
те полснення до тектонічної кар
ти цих республік у мamтабі 1 :750. 
ООО, цЯ книжка є власне першою 
великою працею про тектоиlху 
України (на всякий випадок: те
ктоніка _. це галузь геології, що 
вивчає форми будови зеквої ко
ри). ТекТо'Вічна карта в зведен
ням великого фактичного матері
ЯЛУ. зібраного десь від 1850-х ро
ків (праці професора Киівського 
Університету К. М. Феофілактова) 
до 1957 року. 
Між іНШИ1lI,впадає послідовне 

:1:1.сroсування у цій книжці термі
нів "РосіІОІська платформа" і "Ро
сIЙСl>IЩ рівнина" па означення по
нять, що до них в російській і за
хІдній :науковій літературі віддав
на прикладали як CllНовім:в "ро
сІйський" і "східиьо - европейсь
КИЙ". 

Тепер про деякі напрямки гео
логічних досліджень на У'країні: 

1. В зв'язку з ТИМ, щО коріині 
IlОрОДИ Украіни, які можуть мі
етити корисні копалини, вкриті 
потужним покровом молодих по

рІд, особливого значення :набуває 
праця, спрямована на глибше ро
.І.vмlня геології України, а зокре-
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ма геофізнчні досліди і так звані 
"структурні свердловини", робле
ні з метою пізнати геологічну бу
дову даної місцевости. В наслідок 
цих праць розширено межі Вели· 
кого донбасу, тобто усталено, що 
вугjлля моЖна знайти в глибині 
землі ШІ. значній відстані по гори
зонталі від території. на якій Іса
м'яновугільні породи виходять на 
поверхню, як це спостерігається в 
донбасі. 

2. Далі шукають нафту. За піс
лявоєнні роки відкрито веJПпti ро
довища нафти та газу D Перед
карпатті, газ у Харківській 
і Дрогобицькій областях. Нaфro
ві родовища відкрито ·в Станіслав
ській і Б Полтавській областях. 
Проте своєї нафти не вистачає і іі 
на Украі'ну завозять. 

3. Інтенсивно вивчають Криво
різькнй залізорудний басейн. На 
підставі матеріялів багаторічного 
свердлування складено нову схе

му послідовности гірських порід. 
Запроваджено нову клясифікацію 
РУД· 

4. Геологічне вивчення Украів
ського кристалічного иасвва від
повідає тевдевціям Hoвi'1'!lЬOI вау
ки: дослідження виходять поза 
межі детальних описів гірських 
порід, а включають аналізу взає
мозв'язків між ПОРОДUІИ, пізнан
ня тектоніки й структурн всього 
кристалічного масива, з'ясування 
генези корисних копалин иасина. 

5. За допомогою новітніх мето
дів визначено абсолютний вік 
кристалі'і'Них порід Украіни і зро
блено нову схему Докембрія Ук
раіни. що має велике звачев:вя 
для світової наукл. ДЛЯ порів
няльного внвчення кристалічних 
щитів світу (Фrно - скаидивавсь
ІШЙ, Канадський, і т. д.). 

Боюся утомитu читача і на гео
логі'і'НИХ проблемах ставлю крап
ку. Ще скажу, що в геології почу
вається . ,відлига", хоч в передо
вих статтях журналів часом жу
ється про постанови пленумів ЦК 
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УКРАІНСЬК·І музики в ЧУЖИХ ЕНЦІІКЛОIlEДІЯХ 

Пеp.mе, що КУCJDIО зробити, -
це ~ОКJI8Диimе визиа"ІІП'И й обме
жити МСТ заголовку: ми мали 
ЗJlогу переГJIIIИут& тільки частииу 
цих видань, себто коло сорок біль
ших еИЦИІКлопе~чиих ~овідииків, 
вких пре~етом є музИіК8. і музи
КИ. Головио буJIИ це 8ІІерикаись
кі ВИ~aRIIJI, але поруч вих просте
ЖИJIИ lrПI за иашОЮ текОЮ і в кі
лькох німецьких і фра:нцузьких. 
Та вже на основі тільхи ЦЬОГО, ча
стииного маreріялу можна поро
бити ~еякі спосreреження і вис
новки. 

Зразу ж ЗУПВНИJlось на осоБJIВ
во ООJlЮчому питавві, В які націо
нальні рубрики попали відомі ук
раїнські композитори. ТУТ баЧlDrlО 
дивовижннй хаос. ЕВЦИКJIопе~і 
заЗ'начують при багатьох компо
зиторах місце нароАЖeвJIJI, отже 
Украіну, але зараз же називаЮТЬ 
іх російськими КОJIПозиторами. За
багато місця зайняв би ~окладві
швнй перелік таких непорозумінь. 
ми обмежимось тільки кількома 
ПРИКJIа~амн. 

Ось Grove's Dictionary оЕ Mu
sie and Musicians, 5 ed. New 
У ork. St. Martins Press Іпе. ] 954. 
- 9 томів. В ній наро~женИIrПI в 
Україні, але російськими композн
торами названі Березовський, 

партії і про потреби зв'язку науки 
з практикою, а серед списку пуб
лікацій про геологію України в 
1956 році можна знайти працю 
"До питання про вплив передової 
російської думки на наукову ~
ЯJП,ІІ:СТЬ геологів України". Та в 
кількох недавніх публікаціях з 
усіх ,.клясиків марксизму" я на
трапила ли.ше ІІа Енrельса, якого 
процитуваЛlI в зв'язку з вивче~
ням петрологіі Уманського і Авто
віВСЬІtoго гранітних плутовів, 
Тепер у публікаціях згадують 

праці учеиих, репресованих і ехі-

Бортнлнсыки,' Лисеико. Україн
ЦJIIrПI ~азваві Ревуцький, Зариць
ка. При Косевкові, ЛЛТОІПИВсько
му, Якимеикові й :мa..nьKOBi ва-· 
віть не зазначено, що вови кар0-
АЖЄиці Украіни. Це просто "Ра
шен КОJIПозерс" ... 
Бlот, Егіс. Everyman's Diction

агу оЕ Musie. РЬіІа. David Ме
Кау Со, ]946; New York - Gor
dan 1954. 
Тут усі вже, також і ревуцыки,' 

цитовані як російські музики. 
Thompson, Osear. ТЬе Inter

national Cyelopedia оЕ Musie and 
Musicians. New York, Dodd, 
Mead + Со., 1958. 
Знову по~ібна історія Бортнян

СЬ'КИй наро~жевий в Украі'ві, але 
росіЙський КОJIПозитор, але ТУТ' 
уже Косенко і JlJlтamинський ви
ступають JI'К украі.вці. Прн Лисен
ку подано: "Рашен (Юкрейиієн) 
КОJIПозер" ... 

Sloninsky, Nicholas. Баkег's 
Біоягарhісаl Dictionary оЕ Musi
cians. 5 ed. New York. G. Sehir
тег 1958, називає російськими 
композиторами Якименка, Бере
зовського, Лятошинського, Маль
ка, але вже Бортнянський, Дан
кевич, Лисенко (добре опрацьова
не гасЛО)J Ревуцький - це укра
інці. 

rpaHTiB. Так, широко цитують ві
домого фахівця геології Криво
різького басейна, М. Світальсько
ГО, що зннк У Jtіиці тридцятих ро
ків. Згадують праці заарештова
ного Р. Р. Виржнківського та ба
гатьох іншнх. З eMirpaвтiB, я ба
чнла поснлання ~a Г. В. Закрев
сы1уy і М. Є. Єфремова. 

Поскільки це лише нотатки, то" 
моє сумління ~ОЗВОJIIIЄ мені не· 
ставити трафаретних речень, як: 
висновків. 

Любов Дражевська 



п РUІІ'J'ЄЛЇВ" 

ОсоБJ1ИВі курйози зустрічаємо в 
Є'IЩИiКJIОІІІєдії Wier, Albert Е. ТЬе 
Масшillап Encyclopedia оЕ Music 
and Musicians, Масшillап Со. 
New York, 1938. 
тут як украівці наведені Ко

ПІИЦЬ, Лисенко, Філярет Колесса, 
Стеценко, Степовий. Івші, як Яки
менко, Березовський, Вортияись
кий, Косенко. ЛятоПІИИсьЮlЙ, Ре
ВУЦЬ'КИЙ залишились росіЯ'Иами. 
Та найбіль.mа ориІ'інальність цієї 
енциклопедії.в тому, що в ній Бар
вінський є мадяром, любка Ко
лесса - поJlыко,' так само Руд
НИЦЬКИЙ це поляк. 
Більші претенсії можемо мати 

до Слов'янської Енциклопедії 
(Rouc~k. Josepb S. Slavonic Еп
cyclopedia. New York. Pbilosopb
ісаl иЬІаІУ. 1949) і то з двох при
чин. Вона ,.слов'янська", отже її 
редактори повннні вже докладно 
оріснтуватись у слов'яиськиих на
ціональностях. А по-друге, вона 
творилась тоді, коли на терені 
ЗДА з'явилась нова хвиля не тіль
ки економічної і політичної, але й 
культурницької украів:скьої емі
rpаціі. тож легше було провірити 
і виправити відповідні гасла. Мо
жна ствердити, що в порівнянні з 
вище наведеИИ1lШ енциклопедіями 
тут і повніше заступлені україн
cыкi музнки, і помилок щодо іх
ньої національности значно мен
ше. А все ж трапляються вови й 
тут, 'ИаПр. Косенко, Лятоmивсь
кий, Ревуцький далі попадають 
між росіян. І є тут одна несподі
ванка: ЧalЙковський зацитований 
як українець. А поруч такої не
сподіванки ще й таке непорозу
мі.ння: Чайковський появляється 
двічі: раз в транс&рипції через 
.. СЬ". і потім в транскрипції через 
.. Tsch ..... Оба гасла суперечиі. 
чs.й.ковсьКИЙ під .. СЬ" це .,украіи
ський композитор, яю!й мав вели
кий ВПJ1ИВ на російську музику", 
але Чайковський під .. Tscb" - це 
Rже росіяиии ... 
ми займаємось тепер тільки му-
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зичною темаТИJКОЮ і тіJIыки :мимо
ходом згадаЄJIО, що особливо від 
поліТИЧ'ВОЇ тематики в цій енци
клопедії можна було сподіватись 
далеко більше, коли мова про УК
раіну й її історію. 
Є пункт, в якому всі енцикло

педії однозгїдні. Композитор і ет
нограф Сокальський, ЯКИЙ і в су
часних совєтських видав:иях на

званий українцем, в перегляну
тих мною еВЦИКЛOlПедіях без виїм
ку зазначений як "pa.meB". 
Це один аспект, але сьогодні в 

боротьбі за ввзволеиия саме з-під 
російсЬІКОЇ окупації віи дуже ва.ж
ВИЙ. Де шукати джерел Т8іКИХ ви

кривлених інформацій? во.ви не 
тільки в злій волі, в тенденційно
сті інформаторів. Вони також У 
незорієнтованості далекого від Ук
раїни, передовсім англомовного 
світу, який легковірно приймає 
тенденційні інформації. Обов' яз
ком украіиськвх музик у Вільно
му Світі, їхніх інститутів і об'єд
нань, є протиставитись тим двом 

джерелам неправдивих інформа
цій про Україну: розкривати фа
льшува:вня і правдиво орієнтува
ти опінію світу. ці завдаиия ста
нуть мабуть і одним сектором пра

ці Публіцистично-наукового Ін
СТИТУТУ. що про ЙОГО організацію 
читаємо в "Листах до Приятелів". 
Завдання трудне. але не безна

дійне. Доказом цього можуть бу
ти знову ж ті енциклопедичні ви
дання, в яких ближче співпрацю
вали українські музикологи і вза
галі науковці. Знову Іtілька при
кладів для підтримки цієї думки. 
Можемо зацитувати коректніші 

дані в .. Кleine Slavische ВіОСІІа
p!tie· ... 1958 (Wiesbaden. Otto 
Harrassowitz). де співпрацювала 
д_р Анна Н8.lКонечна. В ще біль
,mїй мірі треба відзначити вццаиия 
.. Dіе Musik іп Geschichte u. Ge
qenwart. - Kessel. Baerenreiter
Verlaq, 1949. - в якому співпра
цює д-р Мирослав Антонович. В 
цьому незавершеному ще виданні. 



на жаль, не підкреслено виразно 
національвости, подано тільки мі
сце народження: YxPt,iвy. Але 
при гаслах про наших· компози

торів окреслення "українсЬІКИЙ", 
"українська" і т. д. уже мають 
повне право громадянства і повто
ряються часто. Впадає ввічі шир
ша характеристика , .Кавказа" 
Ставислава Людкевича і підкрес
лення значення того твору в істо
рії української музики. Всюди по
дана обширна бібліографія. Вкін
ці згадаємо незавершеиу ще фран
цузьку Encyclopedie de lа Musi~ 
que. 1958. - якої українськими 
частинами добре опікується д_р 
Аристид Вирста. 
Коли подібна праця буде про

роблена і в івпmx того роду ви
даннях, тоді образ укра.іиської ху
зичної культури вийде ЯС'КЇПImI, 
неп<Жалічевим: і незатертим фаль
шивими івформаціюm. 
Так виглядає справа в музич

них виданнях. В загальних амери-

.Лucru~о 

канських енциклопедіях українсь
ка музика й українські музики за
ли.mаються ще за порогами. Про 
них немає згади, або, их у найно
вішій Encyclopedia Americana. 
New York-Chicaqo. 1960 (30 то
мів), Бортнянський - це росія
нин. Варто завважити, що напр. 
тут же Костомарів - українець, і 
гасло опрацьоване добре і при
хильно. В німецькому Der \1rosse 
Brockhaus. Wiesbaden' 1953-58 
(13 томів): Бортнянський наро
джений в Украіні. а Лисенко .....;. 
українець, "творець укра.іиськоі 
націонаЛЬ'ної опери". В еспанській 
90 томові й з річниками від 1907 р. 
Enciclopedia Universal Ilustrada 
Березовський, Бортнянський, Ли
сеВ'Ко - всі росіяни. 

Заповнити прогалини, виправи
ти неточності і фальші - велике 
завдання, тяжке, але - віримо .....;. 
що можливе до викOВ8.В'ИsI. 

РОl\lаи Савицький (мол.) 

Репрезентативне видання творів поезії і 1'UL.JIЯpCТВ8. 

ТАРАСА ІІІЕВЧЕНКА 

в мовах: англійській, французькій і німецькій - з паралель
нимн українськими текстами 

(вибране) 

за редакцією проф. Юрія ЛУЦЬКОГО, в мистецькому оформлен~ 
ні арт. маляра Мирона ЛЕВИЦЬКОГО - Видавництво МОЛО
ДЕ ЖИТТЯ, Мюнхен - ст. 116 + 8 колірових репродукцій, в 
полотняній опр~і з витисками + охоронна сорочинка, в ціні 
дол. 5.- (п'ять), або рівновартість в іншій валюті. 

Дохід з розпродажі цього видання призначений на закінчен
ня ЕУ, щО її видає НТШ, найстаріше українське наукове това
риство, установа, що носить йОГО ім'я. Тому висилаємо це ви
дання передовсім усім прихильникам ЕУ й сподіваємося, що во
ни його щиро приймуть й поширять серед українського грома
дянства, а теж у відповідних колах чужинецького світу на всіх 
континентах. 

Належність, - як теж дальші замовлення, - слати на одре:
су П.тІасту в Торонто, Видавництва в Мюнхені, або до Комітетів 
і Представників в-ва ЕУ в поодинокиих країнах. 

ВИДАВНИЦТВО 
ЕІІЦІІКЛОІІЕДП УКРAlПОЗПАВСТВА 



.. ЕКОНОМІЧНА ТЕОПОnЯ" 
Приблизно два століття тому в 

світі західньої культурн відбулася 
глибока економічна реВОJUOція, 
що до основ зміннла старий поря
док. Раніше багатство було до
датком до влади, а джерелами 

владн були соціяльний, церков
ний чн політичний престиж. Піс
ля тієї ревоJDOЦії, що про неї бу

:18. оце згадка, стало навпаки. Ба
гатство стало джерелом влади, а 

багатство було в руках тих, ЩО 
виходили переможцями з госпо

дарської KOHK~'peHцiї на вільному 
ринку. Сила кишені почала ріша
ти про вигляд світу. Королі мо
г ди далі боротися з парлямента

МИ, парляменти могли виповідати 
війни; президенти могли бути ро
зумні або й робити великі помил
ки, - та про будучину, про ви

г ляд суспільства, рішали не вони, 
але економічний розвиток. Бізне
сові цикли не були наслідком на
казу якоїсь JUOДИІШ, але наслід
ком ринку. Ринок, а не воля мо
нарха правили господарством. Та
ким чином історія стала автома
тичним процесом, а будучина вн

значалась анонімною, господар
ською грою-боротьбою. 

Цю зміну усвідомили великі 
економісти-теоретики, підкреслю

ЮЧІІ то одну, то другу притаман

ності того нового ладу. Але всі 
вани погоджувались в одному: -
що СІ:оно:.tічні умовини і ЇХ роз
виток це рішальний для історіі 
процес. Так Адам Сміт вважав 
нагромадження капіталу основ
ю;м для того світу чинником; 
Мальтус і Рікардо звернули ува

гу на напротивний чинник: ріст 
населення. Маркс бачив передов
сім боротьбу кляс У тому новому 
капіталістичном~r порядку. 

Капіталістичний світ - це єди
не сусп:льство в історіі людства, 

в якому ні традиція, ні свідоме 
керівництво не мають нагляду 

над усіми JDOдськими діями. Це 
єднне суспільство, в якому буду
чина, потреби завтрimнього дня 

залишені цілком автоматичній си
стемі. Це як корабель без капіта
нп. Він може плистн рівно і спо
кійно, аде коли щось ие до ладу, 
постас непеБність, криза. 

Таку непевність і зміну внесли 
Джон Стюарт Міл і утопісти. Сус
пільство повинно розподіляти 
продукти своєї праці так, як тре
бп, а не здаватись тільки на ме

ханіЗ!4 ринку. До економічного 

мотиву вони внесли новий мотив: 
моральний. Раз появившись, спро
би встрявання в автоматичний го
сподарсы�ийй процес не припиня
лись. Завдяки саме тому вмішан
ню не збулися передбачування 
Маркса: - суспільство обмежило 
монополії, сприяло постанню про
фесійних спілок, реІ'уJDOвало кон
куренцію і т. П., і так старалось 
ДОСІіГТИ того, чого воно хотіло, а 
не що приносив автоматичний 
розвиток. 

Тож сьогодні У світі КОJШСЬ не
обмеженого капіталізму з його 
викдючио економічною грою не
особових, механічних сил - ді
ють уже й свідоме встрявання ін-
· .. електу і I:epoвaнo~ ним волі. Дер
жавне плянування, публічні ін
&ССТlщії, протимоноподістична по
:rітика - все це знаки не чисто 

економічних, а.."'Іе моральних i:\f
пу льсів. Після двох століть плав
би на кораблі, що його свобідно 
ніс вітер, суспільство знову бере 
керму в свої руки. Поза нами 
світ, в якому будучину формува
ли тілы�ш економічні чинникн. Во
ни далі грають nелику, але вже 

не є~ино рimальну ролю. 

Останні роки принес.ml зміни, 



36 

,п;і далі тиснуть у напрямі збіль

шеного встрявання ,господар

ський процес. Першою- 6 ізоляція 
капіталістичних KRaЇН серед про
будженого і сучасними засобами 
сполучення в одне зв'язаного сві
ту. Давніший чистий капіталізм, 
і так само сучасний обмежений -
це господарські системи тільки 

малого дробу людства. Для міль
йонів китайців, індусів, арабів, 
африканців, навіть південних 
американців - це чужа система. 
Що гірше, сто років тому могло 
здаватись, що всі ті народи зна

хо~яться тільки в передкапіталіс
ТlrЧНОМУ періоді свого розвитку і 
поволі доходитимуть до капіта
лізму. Сьогодиі для більйонів лю
дей капіталізм не є бажаною бу

ДУ'іиною, але чимсь жорстоким і 
несправедливим, чимсь, що треба 
побороти. Уряди тих народів пі
знали іншу дорогу до індустрія
лізаціі, до розбудови шляхів, ко
палень, а саме шлях колективіз
му, накидуваний комунізмом. Тех
ніка колективізму вміє приспіши
ти економічний ріст народів, що 
знаходяться в нужді. Той КОJlекти_ 

візм з за:Jізною дисципліною, яко
го виразом є баракові комуни Ки
таю, може без сумніву успішніше 
мобіJІЇзувати матеріяльні і JПOД
ські ресурси, ніж "мішане" госпо
дарство сучасного, керованого ка

піталізму. 

Очевидно, JЮШТИ колективіЗ)IУ 
страшенно високі. За його ОСЯПІ 
треба платитп утратою політич
ної і го::подаРСЬІс::>і свобо~, двох 
осоБЛІlВО цінних і дорогих здобут
кіЕ За::оду. Колективізм не ди
ЕИ-:ЬС:І на особисті вдачі і нахили 
JІЮДИНИ. Це метода палиці, мето
да Се~огллдного насильства, а не 

с:юбідного вибору. 

ДЛЯ ЛЮ.:lПНИ за."(їдньої КУЛЬТУ
ри - це щось гидке. Аде воно не 
є Т1.:Ш:І ,l:rя людей, що ЖИВУТЬ у 

.ЛUC'ra lfO 

крайній нужді, яких життя і так 
це один мус. Утрати свободи не 
відчуває JПOдина, яка ніколи не 

зазнала свободи. Така JПOдина в 
колективістичній дисципліні ба
чить тільки прискорену дорогу до 

кращої будучини. Очевидно, за
хідній світ не може пропаІ"уЕати 
такого революційного колективіз.
му, але тому в очах залитого по

том гірника з Болівії чи задовже
ного по уха явайця західній світ 
виглядає оборонцем реакції, тоді 
як Москва виступає в ролі ново
часного Робін Гуда, що грабить 
багачів, щоб роздавати пограбо
пане бідним ... 
Це тяжка по •• ітична проблема, 

що стоїть перед сучасним світом 
вільної СІ:ономіі і змушує до що

раз більшого встрявання держа
ви в господарсыеe життя. Той світ 
:'ІУСИТЬ ЕИЯВИТИСЬ в очах анонім
них сотень мільйонів JПOдей не 
тіJIЬІШ як арсенал продукціі, але 
і юс арсенал надій на кращу бу
дучину. Інакше ті мільйони в рі
шальній хвилині ;\10ЖУТЬ збройно 
ПОЕстаТ:І ПІ>ОТИ нього. 

І Е ще ;:\р)та причина, вже ие 
зовнішньо політичного, але внут

рішнього характеру, яка так са
мо збільшує засяг встрявання не 
тіJ.ЬКИ держави, але й суспіль
ства, виборців - у господарський 
процес. Цю другу причину вияс
кравив проф. Гелбрейт (J. К. 
Galbraith) у книжці ТЬе Ailluent 
Society (Суспільство в наддостат
ку). ЕІсономічний ріст виводить 

каІІіта..істичне суспільство (ідеть
ся головно про ЗДА) з давнього 

підсоння потреб у нове підсоння 

надміру й повноти. Але тоді про
.:ІYlщіЙне зусилля, с}(ероване на 
прнбуток, TpaТnTЬ свою самозро

зумі';іУ ціль і оправдання. Коли 
зна.\:енаті мощені дороги Еже до 

ЗаІІРУДІІ переповнені автами, хс>
:ЮД:J~ьнj набаті хаР'Іами, а шафи 



Прunєлїв" 

одягом, дальша продукція 
приймає позиаки JПOксусу. Будо
ва шляхів, продукція харчів, ко
ли їх ще треба, виріб убрань, по
ки багато людей ще невідповідно 
одягнуті, - все те має великий 
сеис. Іиакше, коли всього того за
багато і йдеться вже не про заспо
коєння потреб, але про забаган
ки. 

Та є ще одна глибока і прикрі
ша иебезпека. Багате суспільство 
має поважні вимогн і потреби, 
яких заспокоєння не є справою 

ринку, скероваиого на зиск. І са
ме ці потреби залишаються дуже 
позаду того, що иадається для 

споживацького люксусу і риико .. 
вого збуту. Мова про школи, про 
розвагові простори, про культур

ні активності. Всі вони виходять 
покривджеlПUШ. "Соціяльний ба
ляис" иарушується. Оце багата 
родина виїздить своїм JПOксусо
вим автом, із реІ'ульовавою тем
пературою ввутрі, з посиленими 

гамульцями, а довкруги вуждевиі 
квартапи вбогих, засмічені вули
ці, а поза містом зелень-природа 
заслоиені реклямами ... Родина по
чинає "пікнікувати". 3 підручноі 
холодільиі виймають вибагливі 
страви й напитки, але оце вода в 
IJЇцi занечищена... Для спочинку 
RИТЯГають із авта надуті повітрям 
матраци, наАлонові шатра, а нав
коло гниючі відпадки ... 

Це проблеми, які иепосиnьві 
ДJІЯ самого ~·ряду. тут уже сус
пільство, електорат, мусить актив-
110 встрянути, щоб привернути со

IфlЛЬНУ рівновагу. "Люди не мо
жуть жити без економічної теоло
гії" - пише той же вчений еко
IlОміст, себто не можуть жити без 
lІизначеивя ДaJIЬпшх цїnей, дО 
"ких суспільство у своїй госпо
;\I1РСЬкій діяльності прямує. Та
ким ЧІJНОМ учений економіст не 
lІопинеll вдоволятись тільки опи-

сом того, що діється, але повинен 
вказувати напрям, куди ми має

мо, куди ми хочемо йти. Самі 
тільки суто наукові, на статисти
ці, отже на квантитативних огля
дах оперті студії ЗaJIИшають на 
боці проблему, як впливають еко
НOl\<Іічні процеси на соціяльві пе
реміни; залишають на боці про
блему відношення тих квантита

тивних комбінацій до системи. 
яка не тільки створює продукти 
споживавия, але й життєві пос
тави і мораль. 

ОриІінальних нових візій і виз
начень цілей сьогодні не видио. 
Те, що чуємо, все те арІ'уМевти і 
конструкції відомі з творів давні
ших мислитеniв. І так, на край
ній півиці стоїть м:арксизll, але 
його пророцтва про остаточне пе
ретвореввя нинішньої системи не
багато відбігають від того, що 
сказано ще в диях самого Карпа 
Маркса. Коли б не приклад Росіі 
з її застосованим марксизмоlІ, ці 
пророцтва були б небезпечвimi: 
Тепер ВОНИ мають чар хіба "для 
найнужденніших народів світу, 
тих, що не знали іншої долі, як 
долю жебраків". Можна розуміти 
і співчувати тик народам, і треба 
вжити всіх заходів, щоб УМ:OЖnИ-t 
вити їм вихід із їх нужденноГО! 
ставу. 

Праворуч марксизму стоять со
ціяпісти. Багато з ННХ Є дani· 
марксистами в тому розумівві, що 

вони заповідають конець капіта
лізму. Але в протилежності до 
комуністичних марксистів вови 
пїдкреcnюють ідею свободн, що 

пробивається крізь соціяnьві пе~ 

реміни. Так само в протилежнос

ті до перших соціяniсти зацікав

лені реформами вивimвього дня. 

ДЛЯ иих пекуче вaжmnш є пи

тавня, чи господарство має бути 

цілком чи частивво плявоваве, 



поскільки має рішати споживач, 
і поскільки продуцеит і т. п. 
Найближчими до ШІХ є при

хильники керованого капіталіз
му. Вони різнятьс" від соціяліс
тів тим, що не вірять у неминучу' 

загибель капіталізму, і не хочуть 
заміняти приватиої власности 
громадською власністю. Іх цент
ральна думка така, що капіталізм 
може втриматись, якщо ми нашим 

встряванням зробимо його життє
здатним. Залишений сам собі, ка
піталізм може вийти з рейок, ко
ли не економічних, то моральних. 
Тільки при сильнім політичнім 

керівництві капіталізм може ус
пішно розвиватись. Тому потріб
ні державні інвестиції, протимоно
полістичні закони, потрібні побу
ди для публічної і приватної ак
тивности. 

Праве крило заступлене при

хильниками давньої теорії "laissez 
-faire", отже прихильниками за
сади невстрявання в вільну гру 

господарських сил. Всі встряван
!ІЯ тільки параліжують капіталіс
тичну систему. 

Та у всьому тому виразно чу
ти давні голоси. На правому крн
лі ясний відгомін думок Адама. 
Сміта, в ліберальному, американ
ському капіталізмі діють думки 
Кінса (J. М. Кеynев), у соціяліс
тів прориваються ідеї Стюарта) 
Міла, у крайніх лівнх - Карла 
Маркса. .. 
Поза крайніми правими всі три 

інші групи виходять уже поза 
межі господарської революції ка
піталізму, що розпочалась два 
століття тому, і в 19-му ст. осяг
ну ла свій верх. Так само поза ту 
революцію виходять думки ори
Ііиального сучасного економічио
го мислителя, йосефа Шумпете
ра *, викладені в книжці "Капіта-

... Прізвище подаємо в німецькому 
звучаННі, бо це австрієць, що з 1932 
року жив і діяв У ЗДА. 

лізи, Соціялізм і Демократія" 
(1912). Він не бачить ніяких чис
то економічних причин, чому ка

піталізм мав би завмерти. Капіта
лізм може далі успішно працюва

ти А все ж на питання: чи ка
пі;алізм може жити далі?, Шум
петер відповідає рішучим: Ні! 

Капіталізм - на думку Шум~ 
петера - міг бути розгоновою си

лою поступу, поки капіталісти по
водились як лицарі на турнірі, 
або принайменше як піонери. 
Очевидно, не всі. За кожним від"' 
важним підприємцем тягнулись 
боязкі спільники. Але рушійною 
силою були люди відваги, які ри
зикували своїм майном в ім'я но
вих задумів, нових експеримен

тів. Той тип капіталіста зникає 
і то під впливом саме капіталіс
тичної цивілізації, побудованої на 
раціональній калькуляції, на 
скептичиій, дослідній поставі. Той 
самий раціоналізм колись підко
пав претенсії королів і панів. Те
пер він прийшов до висновку, що 
і гроші не є ще всім. Так то ін
телектуаліст посіяв сумніви в ду
ші капіталіста. А далі прийшли 
нові висновки: приватна влас

ність так само не є святістю, як і 
святістю не бу ли і божеські пра

ва королів. Романтичиий ідеал 
капіталіста-здобувця утратив чар 
під ударами раціоналістичної кри
тики. Трудно виступати на турні
рі, коли глядачі вважають таке 

видовище смішним. І найзавзяті
ший лицар тратить охоту, коли 
ніхто не оплескує його подвигу. 

Атака з боку інтелектуалістів 
- це тільки одна причина того, 

що капіталізм в'яне. Друга при
чина в ньому самому, у зміні, що 
сталася в його нутрі. Капіталіст, 
приватний, особистий власник не 
є сьогодні паном господарського 

світу. Місце колишнього повного 
зваги, рішучого, навіть безогляд-



Приятелів" 

ного, але завжди енергійного "ли
царя бізнесу", зайняв тепер "не
особовий власник" - менеджер*. 
А для цього нового пана ситуа
ції важний, не риск, не суперниц
тво, але добре забезпечений, ви
СОЮІЙ прибуток ... Та це вже знак 
кризи, знак загнивания капіталіз
му. 

Такі висновки для наших днів 
із закJПOЧВИх сторінок праці Ро
берта Гайльбронера: Тhe Wordly 
Phi1osophers (нове вид. 1961 р.), 
праці, яку найповажніша амери
І(анська преса зустріла з вели

кими признаннями. 

Для украінської мислі ті вис
новки мають особливе значення. 
Трудно пророчити і докладно пе
редбачувати дальший економіч
ний розвиток у світі. Одначе одне 
вже є справою не здогаду, але 

факту: - економічний розвиток 
не є єдиним і остаточно рішаль
ним чинником історичного проце

су, як то було в давнішому капі-
талізмі, і як то доказує марксизм.' 
Дуже яскраво підкреслив це ca~ 
ме Шумпетер, якого думки, пода
ні в книжці Гайльбронера, ми сві
ДОМО зреферували на кінці. Нав
паки, встрявания інтелекту і ро

зумної волі в господарський про
ЦСС щораз виразніше, а розвиток 
останніх років змушує уряди, сус

пІльства до дальnr.иx встряваиь. 
Це в'яжеться з проблемою, що 

('тала осередньою для украївськоu 

мислі 20-го століття, проблемою 
іllтсліrенцїї як провідної верстви. 
Роля інтелirенції як провідної си~ 
.11І українського відродження 19-
~() століть бу ла зразу чимсь само
,'розумілим. 1918 рік - Гетьман
,'I.І(а держава - висунула інші 

• Цій зміні і проблемам, що враз 
,,, ІІСЮ ВИРИНУЛИ,присвячена княж

І It Джеймса Бернгема: Революція 
М"lІсджеріВ (James Bumham: Тhe 
\(ltnllgeriAl Revolution, 1941). 

верстви до керівництва: передов
сім давню, землевласницьку, і но
вішу, промислово-торговельно-фі
нансову (ПРОТОФІС). Держава 
Української Народньої Республі
ки відновлена Директорією - це 
знову держава української івтелі
{'енції, яка виступає як речник і 
представник - і робітиичої і се
лянської кляс. 

Після катастрофи 1920 року в 
українському мисленні продовжу

вався бій за право до національ
но-державного проводу. "Листи 
до братів хліборобів" В'ячеслава 
Липинського радикально запере

чували претенсії івтеліrевції до 
державного проводу. Ірраціона
лістичний націоналізм, із публі
ЦИСТІІКОЮ Дмитра Донцова в осе
редку, протиставив інтеліrенції -
вольовість, ірраціональний ВО-і 
люнтарнзм. Обі теорії були кри
тикою і антитезою до системи 
Української Народньої Республї-l 
ки, як системи керованої інтелі
rенцією. 

Вся та робота мислі, та крити
ка не були зовсім безплідними. 
Зокрема це треба зазначити у від
ношенні до глибоких і з щирого 
переконання писаних творів Ли., 
пинського. Багато аналіз цього 
українського політичного мисли
теля ще довго збереже свою акту

льність і ціиність. Одначе даль
ший історичний розвиток виявив 
несТlИНlСТЬ основних концепцій 
обох названих ПреДСТавників про
тиінтеліrентського напрямку. Ук

раїнського землевласництва того 
типу, що з ним зв'язував свої надії 
Липинський, !Вже немає, і трудно 
думати про його нове народжен
ня навіть у післябольшевицькій 
Україні. А сучасний історичник 
розвиток у світі йде саме в напря
мі щораз більшого впливу інтелі
{'енції на державу, навіть у напря

мі опановування нею державно-
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ПАТШRОРА 

На поверхиі подій -I~ CТOJIТЬ 
Верліи, КоIІІ'О, в оста8Ві дві зно
JrY прнєднались О)ffВВлевий КОМУ
ніC'1'llЧJПDI наступом Вієтвам:ськвй 
фронт, потік наступ Індії на пор
тyrальську колонію, roa ... ці по
діі займають нaroловвї шпальти 
передовсіи амернканської преси. 
Це - так сказати б - фвеа.ца іс
торіі н8.IПJI]t ДНІВ. 
А за нею, глибше неї, назріва

ють важнimі речі. Вови не мають 
посмаку такої сенсації, як мур, 
ЩО 1ІВ".4 відгородився В Верліві 
комуністичний рай, щоб із нього 
тисячами людн не втікали в ка
піталістичне пекло Заходу. Вови 
не хвнлюють так, як дике роз

шматування італійських літунів 
на гуманітарній службі зграєю 
здеморалізованих конrолійських 
вояків. Згадка тих подій не вик
ликає в нашій пам'яті гарматного 
гулу і кулеметної стріляниви, як 
звідомлення про бої в Катанзі. 
Але не берлінське напруження, 

яке мабуть не доведе до війвв, 
що її обі сторони ниві не хочуть, 
і не анархія в КоIІІ'О, не парти
занка в Вієтнамі, але саме ті не 
такі головні, але вагітніші події 
зміняють політичну мапу світу. 
На тій мапі до І-ої світовоі вій-
_.~ ___ .... cn __ ::on 

го апарату, і в напрямі неминучо
го встрявання інтелекту в "ірра
ціональний", некерований раніше, 
roсподарськнй процес. Теорії Ли
пинського і Донцова, в тих їхніх 
протиівтелirентських частвиах, 

залишаються психологічнвмв ре
I1JeclяJrШ, ромавтиЧJIIDШ заворо
тами до минулого: - до ідеалізо
ваної Липинським хліборобської 
державн Богдана Хмельницького 
і ідеалізованого Донцовим, віль
ного, ірраціонального степу ... 

ни політичні верхи булн позначе
ні назвами европейських столиць:' 
Лондон, Париж, Верліи, Відень, 
Рим ... Від землетрусу тієї війвв ті 
верхи почали западатись щораз 

нижче. Друга війна завершила 
той процес. Колнсь володарська 
Европа, скривавлена і ожебраче
на, стала на політичній мапі ни
зниою, понад яку високо вгору 

вистрелювали два нові верхи: -
Вашинrтoн і Москва. Вови, їх по
чини, їх воля визначали події в 
світі. 
Це той історичний момент, у 

якому збулися пророкування 
французького історика Токвіля. 
Він ще в першій половині мнну
лого століття передбачав, що в 
будучині тим ABOr.f силам, ЗДА і 
Росіі, доведеться керувати сві
том*. Але можна мати враження, 
що це одночасно той момент, в 
якому ті пророцтва, здійсннвmнсь, 
починають тратити дальшу силу ... 
В обох світах: західньому, веде
ному Америкою, і комуністично
му під проводом Москви, вироста
ють суперннки до значення і вла· 

ди. З одного боку Об'єднана Ев
ропа, з другого Червоний Китай. 
у великий історичний дует ври
ваються нопі голоси: - дует n ко
роткому часі готовий переміни
тись у квартет ... 
Москва на 22-му КoHrpeci Ком

партії станула на "протисталін
ських" позиціях. Символом того 
було впкииения бальзамованого і 
низькими поклонами вшановува

ного тіла диктатора з мавзолею, 
де воно лежало поруч із тілом Ле
ша. Та Китай ЗaJIИIПився при 
сталінізмі. Москва ПИКJUlла Аль
банію, Китай зараз же взяв її в 

• Ті думки Токвіля в коротких ци
татах знайде читач у попередньому 
числі "Л. до Пр.", на 59 сторінці. 



СВОІО опіку. :Москва ПОРВ8Jlа ди
пломаТИЧНі зв'язки з Тіраною, а 
за нею роБJlJlТЬ це вірнопіддані 
сателіти. Китай розбудовує свої 
позиції над Адрією... чи це пов
ний розрив, як піддають надто 
поспішні іJIЮзіі, початок мосКОВ
сько-китайсьJCИX напружеиь, що 
доведуть до зудару ? Поквщо ма
буть ще далеко до цього. Це тіль
ки відзначення нового голосу в 
дотеперішвьому дУеті Вашинr'тo
ну і Москви. Це Китай підкресJIЮЄ 
перед світом свою неЗ8JIежву від 
Москви політику. Пекін став сто
лицею правовірного, твердого, во
юючого комунізму і збирав під 
своїм проводом азійські комуніс
тичні партії. Комуністичне вдиио
DЛадство МосквИ надщерблене. 
Одначе в відноmениі до некомуні
стичного світу і Москва і Пекін 
мають тільки тактичні різниці, іх 
стратегічні ці.цї однакові: - ско
мунізоваиий світ. Це так як і го
лосування Англії за прийняттям 
Червоного Китаю до Об'єднаних 
Націй (ОН), тоді як ЗДА завзя
то протиставляться цьому - не 

означав розриву між цими дер

жавами ЗаходУ. 

Всі ці пересунення цікавили сві
тову опінію і наповняли пресу різ
ними здогадами. Та всі вони заті
нились подіями, що відбуваються 
пнутрі західнього світу. Англія і 
л.анія вступають до Европейської 
Гuсподарської Спільноти, до її 
Спільного Ринку; за ними - спо
J\lються - підуть скоро НорвеІ'ія 
А Ірляндія ... Створюється могут-
1111\ БJlЬOК, і КОJlИ про Китай гово
ІІЯТЬ як про потенціяJlЬВУ поту
'.У будучини, то Об'єднану Евро

'ІУ вже називають "третьою си

JlОЮ" поруч ВашИНr'тoНу й Мос

КІІИ. 

Господарське відродження Зах. 
ІІімеччини після воввиоі руіии иа
:Шllали чудом. Потім подібні ЧУ~ 
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да ПОВТОРЯJlИсь В Італії, в Японії. 
Але створеlllUl Европейськоі Гос
подарськоі Спільноти й її осяги 
продовж 4-річного ісвуваввя -
це в порівнявиі з попередніми не
сподіванками справжнє чудо чу
дес... Це ж радик8.JIЬВИЙ зворот 
від тисячелітиіх суперництв, що 

РОЗpяджaJlИсь Ч8.СТИJIИ :війваки, 
- до господарської єдности, яка 
повинна стати базою і політично! 
єдности. Жан Монне, головний 
творець і ПОДВИЖВИК тієї Спільно
ти, заявляє, що як тільки утвер
дяться спільні ів'1'ереси европel:
ських держав, політична унія ста
не чим:сь самозрозумілим. Це та
кож переконаиня президента 

Спільноти, проф. Г8Jlьштайна: -
господарська спільнота це не 
тільки економіка, це політиRa. .. 
Економічна інтеrpація і полі

тичні напруження в конфлікті 
між Заходом і СССР створиJlИ 
rpYНT для політи'IВОЇ iHтerpaцii, 
яка вже почалась. "Ще немає від
повіді на питаввя, чи ціJlJlJO роз

ВИТКУ Є "Европа Батьківщии" чн 
европейська федеративна держа
ва. Але це питання висувається 
сьогодні вже не теорією, 8Jle 
практикою" - пише німецький 
комеитатор Гімпеле. 

Европейська Госпо дар с ь к а 
Спільнота шости держав (Фран
ції, Німеччини, Італії, Бельгії, 
Голляндії, ЛюксембурІ"у) основа
на чотири роки тому, мав такі ус
піхи, яКих не сподівались самі її 
творці. Звідси приспішене темпо 
вирівнювання і затирання митних 
бар'єр. Господарський розмах ос
тавиього року перевищив усі 

калькуляції. Це відчула Англія, 
яка в противагу Спільному Рин
кові пробувала творити бльок се
ми інших держав, але тепер зму
шеНа до не менш реВОJIЮційного 
краку:до відречення від свого тра
диційного БJlИСКУЧОГО відокрек-
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лення і до ВКJDOчення в Европу ... 
Той примус пробивається крізь 
признання англійського премієра, 
що рішився иа той иesопуляриий 
крок. Він називає йогО не приєм
иою, теплою купіллю, але зим
иии, отверезуюч:ии душем. Ще 
драстичиіше схоплює положения 
один із провідників опозиції, ко
JUlшиій премієр уряду Лейбур
парті, лорд Етлі: "Від нас хочуть, 
щоб ми приєдиались до двох дер
жав, які ми перемог JUI в останній 
війиі, і до чотирьох, яким завдя
vємо рятунок Аиглії. Продовж 
десяти років ті краї зробили на
стільки більші поступи в порів
ияині з иами, що ми змушеиі по
кірио благати їх дозволу включи

тися в їхию організацію". 

Яку силу уявлятиме об'єднана 
Европа, показують цифри і гра
фікони, якими рябіють сторінки 
світової преси. Ось кілька з них: 
иаселеиня вільної Европи дося
гає тепер 328 міл., СССР - 214 
міл. Виріб сталі: Европа - 117 
міл. тонн річно, СССР - 72 міл ... 
Електричної енергії: Европа 
500 біл. клват-годин, СССР -
290. Продукція авт: Европа -
4,750.000 возів річно, СССР всьо
го 140.000. Вугілля: Европа -
496 міл. тонн річно, СССР - 410 
міл ... Цемент: Европа - 103 міл. 
тонн річно, СССР - 50 міл ... Ек
спорт: Европа - 51,2 біл. доля
рів річно, СССР - 6 біл. Імпорт: 
Европ'а: 55 біл. проти 5,5 дЛЯ 
СССР. 

До тих цифр, дуже слушно, до
дає коментатор u. S. News завва
гу : ,,328 міл. населения Західньої 
Европи мають куди більше спіль
ного між собою ніж 214 міл. гос
тро роз'єднаного населення 

СССР". 

Коли до вище наведених цифр 
додати ще господарський потен· 
ціял ЗДА, тоді різниця стане ве-

личезноІО. Тоді проти 214 міл. на
селеиня СССР стоятиме 500 міл. 
Проти 290 біл. клват годии елек
тричиої енергії створюваної в 
СССР, стоятиме 1,3 трільйон. Про
ти 72 міл. тони совєтської сталі 
- 217 міл. і вкінці проти 140.000 
совєтських авт - 11,5 міл. 
Так оце внутрі обох дотеперіш

ніх бльоків - західнього і кому
ністичиого - приходить до поля
ризації сил. Америка з політич
них мотивів сприяє об'єднаввю 
Европи, як і американській допо
мозі завдячує Европа своє госпо
дарське відродження. Економічно 
сильна і політично об'єднана Ев
ропа була б достатиьою протива

гою до натиску СССР і звільни
ла б ЗДА від страпшого тягару 
повиої відповідальности за стри
мування комуністичного напору. 
Ці політичні мотиви сьогодні та
кі важні, що Америка готова пла
тити за них неминучими, бодай 
в перших роках, економічними 
втратами. 

Та є різниця між поляризацією 
внутрі західнього і комуністично
го світу. Тут нова сила виступає 
в господарському розцвіті й роз
гоні і на такій здоровій базі пря
мує до вільного, політичного за
вершення готової вже економічної 
структури. Там, у червоному Ки
таю, прн терором утрнмуваній по
літичній єдності, прийшов госпо
дарський залім: і настала загроза 
голодової катастрофи. Сталінські 
методи поспішної колективізації 
не здали іспиту. Політична актив
ність, навіть arpесивність Китаю 
супроти Формози і в південному 
напрямі (Індія, Вієтнам) - це 
відвертання уваги світу і власно
го населення від внутрішньої по
разки комунізму. 

Було б помилкою робити з цьо
го розвитку "марксівські" виснов
КИ, щО основою історичних про-
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цесів є економічні умовини, а все 
інше - це тільки іх надбудова, 
навіть щодо змісту залежна від 
економічної бази. Житrєвий про
цес многограиний і ВИЯВЛЯЄТЬСЯ 
в різних формах. Тільки однобо
кий погляд на історію, погляд із 
вікна своіх власних вужчих заці
кавлень, каже розуміти історію 
то як здійснювання чистих ідей, 
то як анонімний, механічиий, гос
подарський процес, який щойно 
створює ідеї. Ідеї й господарські 
умовини це вияви того самого 

житrєвого процесу, тількищо йо
го тенденції легше висловити іде
ями, ніж втілити іх у політичну 
й економічну дійсність. Тому зви
чайно історичні подіі попереджа
ються і тим самим підготовля
ються ідеями. Духовий, господар
ський і політичний розвиток 
Франції 18-го ст. йшов до ради
кальної переміни старого режиму, 
але теорії Руссо й енциклопедис
тів значно попередили револю
цію. Подібно й українську рево
люцію 1917 -го і наступних років 
иайперше оформнли письмеиии
ІСВ й учені, а потім аж революціо
нери й державники. Так і ниніш
ня европейська революція, яка 
міняє шлях дотеперішньої історії 
зуД'арів і війн на шлях об'єднання 
СІІЛ, давно підготовлялась у духо
ві. Нинішня "европейська свідо
мість" не є тільки додатком, біч
ннм продуктом Спільного Ринку, 

але творчим співчннииком тієї 
економічної революції, за котрою 
згідно з усіми знаками повинна 
послідувати й політична револю
ція: - створення европейської 
конфедерації ЧИ федерації. Сьо
годні промисловці і торговельни
ІСН стають европейськими патріо
тами. Але ними здавна були най

крaпU представники европейської 

духової культури. 

Мрія про єдність і упорядкова-

І' 
ний мир в Европі давні. Вона бу
ла вже жива в імперії римських 
кесарів, у середньовіччі вона про
являлася в намаганиях католиць

кої Церкви до єдности під її омо
фором. Вона ясно висловлеиа На
полеоном: "Яке значення иає те, 
що дві нації розділені ріками ЧИ 
горами, або що вони говорять 
різними мовами? Европа це одна 
провінція світу: коли ми воюємо, 
то це громадянська віЙна. Мені 
найбільше хотілося б зробити з 
цих народів однн, одностайний 
державний організм ... " 
Мрія про єдність через гегемо

нію одної нації - це діюча сила 
новітньої европейської історії. Ес
паиські Габсбурrи збивали і по
дружними зв'язками зліплювали 
европейську державу, в якій не 
сходило і не заходило сонце ... 
Поразка Великої Армади в бою 
з Англією перемістила силові 
центри тієї мрії, але не знищила 
її. Тими центрами стають ЛОНД6Н 
і Париж. В 19-му ст. центр пересу
вається на схід до Прусією Об'єд
наної Німеччини. Дві світові вій
ни 20-го ст. це боротьба за "Ной
орднунІ''' (новий лад) під твер

дою стопою Берліиа. Поразка Ні
меччини і руін·а Европи пересуиу
ла той центр ще на СХід, до Мос
кви. Вона стала сьогодиі спадко
ємцем усіх тих, завжди криваво 
заломлюванИХ мрій і намагань 
наснльноїєдности Европи. 

РеВОJПOційність сучасиого евро
пейського розвитку в тому, що це 
спроба справді ,,нового порвдку", 
створеного новвмв методами: -
методами добровinьиоі кооперації, 
яка свідомо скеровава до єдиости 
в свободі. GДИОСТВ сфедеровавп: 
вільних батьківщин. 

Тож самозрозyмiJIо, що та ре
волюційна ідея має найзавзяті
шого ворога в давньому і сучас

ному центрі світової контр-рево-



люціі, в Москві. Всі погрози Хру
щова, натиск на Берлін, застра
шувания Фінляндії і тепер Ав
стрії, все це розпачлиаі ,ЗУСИJIJIJI 
спинити хід історіі і 'завернути 
його назад до розсвареної і роз
битої Европи. 

Та тут роля :Москви нагадує 
ролю Мефіста з Гетового Фавста, 
ролю тієї сили, що завжди хоче 
зла, але мимохіть творить і доб
ро ... Приcпimеивя текпа господар
ської, політичної і мілітарної ін
тerpaцii Европи це частиииа за
слуга напору :Москви. На дорозі 
до завершеиия єдности є ще бага
то перешкод, сумнівів, ввутрішвіх 
спротивів, ресантиментів між на
родами, що тисячеліттями були 
ворогами. Одначе, як дотепно зав
важує німецький публіцист, Фрід, 
усунути всі ті перепони - це са

ме велика місія :Москви! 

Де далі, тим трудніші, тии без
надійніші стають ЗУСИJIJIJI спини
ти розвиток. Він може стримува
тись, затримуватись на якийсь 
час, иожливі перебої, але повний 
заворот до минулого не правдо

подібний. Найбільший спротив 
Спільному Ринкові, отже касу
ванню протекційивх мит, робнли 
зацікавлені ІШИИ промисловці. 
Тепер, після чотирьох років саме 
вони не допустили б до розпаду 
економічної спільноти. Вони вже 
навіть не могли б допустити до 
нього. Найбільші фірми, фран
цузькі, німецькі, італійські, краін 
Бенелюксу, асоціювались, пов 'я
зались, позливались так, що іх 
роз'єднання покалічило б усе 
життя Европи. Це зливання фірм 
відбилось і в нових назвах: ко
лишні окреслення різних виробів 

"французький", "німецький" і т. 
п. уступили місце назві "европей
ський" ... Автова, літакобудівель
на, електрична, нафтова, скляна 
промисловість народів Европи 

.ЛuC'I'U. до 

сплеJIИСЬ до того, що ОДІІН із чіль

них німецьких промисловців зая
вив: - Ще кілька років, і тоді 
вже ніякий уряд не зможе висту
пити з Господарської Спільноти. 
Господарники не допустять до 
цього ... 
у спіхи окрилюють. Вже підно

сяться пляни спільного европей
ського фонду монетарної резерви, 
що мало б довести до одностайної 
европейської валюти. Динаміка 
розвитку не слабне. Згадуваввй 
уже Моние виразно зазначує, що 
об'єднання не є самоціллю. Це 
тільки початок дороги до більш 
упор:щкованого світу, до якого 

мусимо дійти, якщо хочемо уник
нути руїни. Партнерство Европи 

й ЗдА мусить створити нову си
лу ииру ... 
Це справді передумова упоряд

копаного світу, оте партнерство 
Европи й ЗДА. Іх розходжеиия це 
завждн виграш Кремля. З розби
тою й економічно слабою Евро
пою ВamИНr"тонські політнчні спе
ци могли не рахуватись. Тепер із 

кожним роком голос Европи ста
ВИТ'dме співрішальним. Це може 
зрівноважити молоду і невирівня

ну світову політику ЗДА, часто 
роздерту суперечними ідеями й 
тенденціями, в якій принципо
вість поєднується іноді з відре
ченням від засад, що іх саме Аме
рика висунула, і в якій провідниц
тво світу іноді розуміється як ку
півлю ласки і голосів глядачів і 
співучасників світового театру, 
який НОСІІТЬ назву Об'єднаних 
Націй. 

Моє обличчя паленіє Від сора
му, коли бачу, як люди тепер, ко
ли йдеться про життя чи смерть, 
завжди думають тільки про те, як 
би то більше заробити, більше зу
жити і Meвme працювати. 

Epгapд'l' 
нім. міністр 
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ПРОТИ СЕПАРАТИ3МУ: ОН, ЗДА, СССР 

у явім собі багача, що побуду
вав веЛИІtИЙ театр, заповнив за
лю даровими або півдаровими 
гіСТЬJШ, а тоді сам почав лицеді
яти... Не всім гостям подобається 
гра і вони починають иарікати й 
протестувати. Найголоснimі пре
тенсіі підносить гальорка, яка 
взагалі нічого ве платила за 
вступ. Вона шумить, вона поrpo
жує, що коли далі йтиме вистава, 
яка ЇЙ не до вподоби, тоді вова 
знайде собі іншого лицедія-дири~ 
гевта, який черевнком по лавці 
керуватиме дальшою грою. Заве .. 
покоєний багач починає ще дріб
ніше витанцьовувати, підсміха
тись, щоб приподобатись raльoр~ 
ці. Тоді знову публіка з партеру 
протестує, вавіть грозвть, що по
киве залю ... 
В позиції того багача знайшли .. 

ся сьогодні ЗДА в своїй ставці ва. 
ОН. Щораз частіше ЗДА залиша
ються в меншості, переголосова
ві тими, що іх вови втримують 
при житті матеріяльною допомо
гою. Народи приймають допомо
гу з виглядом веначе вони роб~ 
лять уступку Америці, навіть ла~ 
ску. Але при різних нагодах во
ви йдуть ва поводах черевичного 
диригента: - Доляри з Америки, 
вакази з Москви! 

Політика в відношеНні до Ков
го ілюструє сказане. Більшість 
вовонароджених, властиво ново

створених африканських держав 
крайнє ворожо наставлена до са
МDстійницьких прямувавь півден .. 
ної провінції КОJlИIПВЬOго бельгій
ського Копо, Катавrи. Вови го
тові підтримати ставленика Нас
сера і Москви, Гізевry. Не з лю
бови до комунізму, бо трудво пі
дозрівати в цьому такі держави 
як Нігерію, але з бажання затри .. 
мати границі давніх коловій Be~ 

нарушеними. І центральний уряд 
Конга в Леопольдспіль і Гізенга 
хочуть єдиного, неділимого Конго: 
- перший ва зразок різвих "вев
трапістів", другий на зразок сате
літів Москви. І це для численних 
африканських свіжих володарів 
вистачальне. Важно побороти се
параТИЗlrl. Хай комунізм, аби єди
иа, неділима колонія ... Така відо
ма для українського уха музнка! 

Ту саму позицію займають і 
ЗДА, і тому всупереч власному 
гаслу про самовизначення фінан
сують напад війська ОН на Ка
TaHry, підвозять своїми літаками 
резерви. П~ораз численвіші голо
си в ЗДА, і то з рядів обох пар
тій, протестують проти цього. Що
раз частіше відомі американські 

коментатори й дописувачі запи
тують, як пояснити, що ОН і 

ЗДА не вибираються походом 
проти сепаратизму KO~CTa r~ 
зенrR, але саме проти прихильво

го Заходові Чомбе? На останніх 
нарадах оборонвого військовощ 
союзу НАТО - 11 держав осу
дило збройне встрявання ОН і 
ЗДА в справи Катавrи і тількц 
три держави з великими застере~ 

женнями не відступили від ЗДА ... 
Отверто протестували головні со
юзники Америки: Авглія, Фран
ція, Бельгія ... Не помогло. Аме
риканський фундатор театру ОН 
щораз завзятіше витанцьовував 
під оплески азійсько _ африкан .. 
ськоі гальорки, а Москва дискрет
но затирала руки з утіхи. Це ж 

знову між ЗДА і Европою клин 
незгоди, і це як у 1956 році, коли 
ЗДА помогли отворити двері Co~ 
ветам до Близького Сходу, так 
тепер здавлюючи єдиву в Конго, 

проевропейську і протикомувіс-

тичку силу, ЗДА розчищують 

шJIЯX для rізевrи, чи в вайкра-



щому випадку для безбарвиого 
невтралізму, що при різиих наго
дах голосуватиме проти ЗДА. 
Скільки разів ЗДА знаходились 
із СССР в одному фр~ті проти 
Европи, стільки разів користі з 
такої ситуації малз тільки Мос-

ква ... 
Де глибокі причини тієї ворож

нечі до сепаратизму Катaиrи і що 
та ворожнеча означає? іПитання, 
що не тільки цікавлять, але і 
ХВИJDOЮТЬ українську свідомість. 
Деякі аналогії до українського 
сепаратизму і до відношення до 
нього чинииків амернканського 
стейт-депаl7l'меиту занадто оче
видні. Можна ствердити, що С'8.Ме. 
на історіі Катанrn українська по
літична думка багато скористала, 
отверезіла з свого иаївного про
тиколоніялізму. Недавно ще та 
д~rм:кa була подібна до кобилки, 
що брала участь в військових, 
вправах, маневрах, а тепер, в "ци

вільній службі", при плузі, все ж 
почувши гомін трубкн стає дУба, 
виривається з хомута, щоб бігти ... 
Так на саму згадку про колоиія
лізм українська преса заливалась 
обуренням і протестами, навіть 
не питаючи, чи ті гасла не йдуть 
припадково просто З Москви, і не 
задумуючись, чи кожен ПРОТИКО

лоніялізм приближує, чи віддалює 
можливості визволення України 
з-під найжорстокішого і найбільш 
несправедливого колоніялізму. 
Ми жили іJDOзіями, що повторя
лись У пресі і в розмовах, неиа

че нововизволені народи це наші 
природні союзники. Дійсність роз
віяла ті іJDOЗії. Свіжі пущеники 
на ВОJDO стали союзниками Мос
кви ... І треба зараз додати: - не 
кон'юктуральнимн тільки, як мо
гло б здаватись, але ... природни
ми, на основі споріднених цілей. 

Сьогодні ясно, що ніякого пан
ського, гвінейського, нir'ерського, 

КОНІ"олійського народу-наЦl1 не
має. Є різні, різномовні племена 
збиті разом кордонами, що їх 
встановили колоніяльні европей
ські потуги. Тож можна говорити 
не про самовизначення народів, 
але про самовизначення рідкої ін ... 
теліІ"ентської верхівки, вихованоі 
окупантами, якої бажанням є за~ 
мінити владу колоніяльних дер
жав своєю владою, але збереГТИ' 
підбоєм тих держав устійнені те
риторії. Orже в Африці йдетьси: 
про творення націй-народів із пле
мен, на чолі яких стоять племін
ні ватажки. 

Тому всі аналогії до України
як ми це часто пригадуємо - тре

ба брати з великими застережен
нями. Передовсім вони не спра

ведливі для европейськнх коло
ніяльних держав, коли б ЇХ хотів 
хто ставити на рівні з окупантами 
У країни. Европейські колонізато
ри прийшли в Африку в зовсім 
примітивні, навіть дикі умовини. 
Вони експлуатували краї і людей, 
жорстоко, але і приносили їм по
чатки цивілізації та створювали 
початки місцевої провідиої вер

стви. Окупанти України, навпа
ки, прийшли в країну з виразним 
національним обличчям і з ви
щою цивілізацією, ніж іх власна. 
Воии нищили ту цивілізацію, і 
нищили і далі вперто нищать про

відну верству, що відроджується. 
Іх и·амаганням є повернути насе
лення України до стану племен, 
лемків, гуцулів, волиняків і т. П., 
ЯК то робила Польща, або до ста
ну провінційної відміни панівної 
нації, як робила і робить кожна 
Росія. 

Навіть аналогія з давньою ук
раїнською територією з її племін
ними окремішностями і племін
ним сепаратизмом, якого виразом 

була розправа київських князів з 
деревлянами, і та аналогія не 
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справедлива для України. Це ж 
були племена з давньою і гли
бокою ІСУ льтурою ... 
Та все ж та остаивя аналогія 

кидає найбільше світла на нашу 
проблему. Африканські держави 
це недавні колонії. Коли не стало 
европейських володарів, вони ви
явили тенденцію розпадатися на 
племінні округи. З племінним се
паратизмом доводиться боротись 
і Ггані і НіІ'ерії і іншим. Звідси 
п-рнклад Катaнrи, яюцо б вона 
оформилася в окрему державу, це 

смертельн'а загроза. Задушити її 
в зародку - це те дивне на пер

mий погляд завзяття тих держав. 
Це поясняє також активність Ін
діі, коли йдеться про нищення се
паратизму Катанrn. Індія - це 
також КОИІ'льомерат вже не пле~ 

мен, але народів. Вони тримають
ся разом традицією англійської 
імперії, силою центрального уря
ду і особистим авторитетом Негру, 
на якому ще спочивав харизма 

Магатми Ганді. Але будучина ті
сї хитливої єдности не певна. Са
ме тому в час, коли Китай врива
сться в границі Індії, військо по
трібне вдома воює проти сепара
тизму KaTaнrn, а щоб якось рес
таврувати престиж, уряд Індії, за 
випробованою методою, відвертав 
увагу населення від поразок на 

півночі, скеровуючи її проти зов-

47 

нішнього, С.1Іабшого ворога, Пор
туІ'аліі n r оа ... 
Тут глибокі джерела совєтських 

снмпатій в Африці й Індії. Во і 
"вічна Росія" в постіЙному нама
ганні втримати підбиті нації й 
племена n paMa.~ одної державІІ. 
Це ті, як вище сказано, не так
тичні, кон'юнктуральні, мотиви 
взаємного розуміння між Мос

квою і схильними до неї "нев
тральними". І тому всі ті держа
ви може ще довго не будуть, як 
наше побожне бажання підказує, 
ПРИРОДННМJI союзниками України, 

але будуть ПРИРОДНИМИ союзни
ками МОСКВll. 

Коли нас вперше обма:вюють, 
то це вина обманця. Але коли 
вдруге дасио себе обманути, то це 
вже наша власна вина. 

През. ІСеиве.цl 

Гайнріх Гайне висловив це сво
єю мовою: 

Хто вперше кохав, хай і иеща
сливо, 

Він як Бог, 
Але хто вдруге нещасливо 

кохає, 

То це дурень ... 

Добра пригадка всім західвiJI 
політикам, мрійникам "сдниої ве
ділииої". 

ОСВИЧЕВА ТРАдицІЯ IlEВОJП - І "СІМ'Я ВОЛЬВА, НОВА" 

Події в КоНІ'О, в Африці взага
JIЇ, цікавлять і тривожать україн
ську свідомість ще й тому, що во
ни прозраджують хаос думок і 
непевність постави найбільшої си
лн Вільного Світу, ЗДА, дО яких 
скеровують свою тугу за свобо
дою і з якими зв'язують свої на
дії на внзволення поневолені Мос
квою народи. Українське суспіль
ство особливо занепокоєне поді-

лом підневільних народів Европи 
на дві категорії: "раніше неза
лежних" і "народів, що є тра.
диційнНltlИ ч'астинаин СССР". Ми 
привикли до того, щО ЗДА, йОГО 
стейт-департмент, пильно вважав, 
щоб не мішати т. зв. сателітів, які 
після 2-0Ї світової війни знай
шлись у межах коиувістичвої ім
перії, і народи, що перед тією вій
ною належали дО СССР. ті наро-
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ди "другої категорії" розуміли 
цей поділ, лк тільки тактичний 
хід політики, яка хоче ступвево 
йти до ліквідації совєтського ко
лоніялізму. Першим ~I ма
ло б бути визволения сателітів. 
Остання заява стейт-департмевту 
робнть ту різннцю більш засад
ничою. І то всупереч гаслові са

мовизначення, бо виходить, що 
традиційна неволя освячує ту не
DОЛЮ. І також усупереч політиці 
застосовуванilі у відношенні до 
первісних африканських племен, 
яким ті самі ЗДА ПРllспішувалн 
розрив із "традиційною неволею" 
і перехід, як у Коиrо, до "indepen
dance", справді незалежного від 
усіх правил порядку танцю ... 

І знову мусимо повернутись до 
питання історичних аналогій. Нн-
1'<IИ треба користуватись дуже обе
реЖllO, але вони залишаються го

ловним засобом вчування в істо
ричні процеси і засобом іх розу
міння. Необережно вжиті анало
гії спутують і викривлюють аме

риканську світову поліТИІСУ. Для 
американців Україна, Білорусь, 

Грузія це "стейти", а Їх сепара
тистичні тенденції наводять на 
пам'ять виступ південних стейтів 
і громадянську війну минулого 
століття. Тоді оборонці єдиної, не
ділимої стають російськими ... 
Линкольнами. Численні спецн від 
східньо-европейських справ, бі
лоросійські й жидівські, підсилю
ють ті аналогії, протистввлячись 

уса.'ІІостіЙнению "традиційно" по
веволених народів. Ті аналогії й 
ними створюваві ілюзії підтри
мує зручна комуністична пропа
І'авда, яка трубить, що під пла
щем одного совєтського народу, 

подібно як під плащем америкав
ського, вільно жнвуть і розвива

ються культури, навіть "самос
тійні" держави ... 
Як протпставлеивя до всіх та-

.л UC'I'U до 

ких аналогій виростає нова "Ев
ропа вільних батькївщин", з'єд
наних добровільно, не підбовм. З 
одного боку, америкавський ка
зав, що в свободі перетоплює роз
порошені різнонаціональні одиив
ці в один америкавський народ. 
З другого боку, московський ка
зан, куди підбоєм і терором втис
кають не одиниць, але цілі наро
ДИ, осілі на своїх територіях, щоб 
зварити з вих одностайну соввт
сько-московську кашу. А між ни
ми европейська єдність свобідвих 
національних різномавітиостей, 
н'аціона.JІЬНИХ індивідуа.іlЬНОСтеЙ. 
Це те иове і Be.1JIII(e, і те найгJIВб
ше, що І ДJIJI украінськоі мислі 
приносить відроджеННJI Европи. 

Було смішно і болізно одночас
но - чyrи презврJIllВli слова не
давніх україиських европейців, 
кидані в сторону Европи: диви
тись иа захоплення протиевропей
ськими випадамв африканських 
диктаторів. Для багатьох україн
ців Англія була вже банкрутом. 
Франція деІ'енератом і т. д. Було 
в тому щось із втіхи раба, коли 
він бачить, як КОЛИПlВього пана 
б'ють ... 
А все ж саме Европа здійснює 

те, про що завжди мріяли великі 
українські духи: - вільне спів
життя вільних народів. В час 
страшного терору в Украіні і в 
час привиження Европи, і тоді 
живий дух Украіни, устами Мико
ли Хвильового, кликав до рівнян
ня з духовою Европою. Тепер від
роджена Европа в вільній феде
рації стане ще більш прнтягаль
ною силою для народів европей
ського Сходу, а її приклад буде 
"заразою", від якої совєтська 
тюрма не відгородиться ніякими 
подвійними, навіть сотим:н му
рами. 

Це не значить, що від тієї Ев
ропи Україна мас чекати автома-
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в нашому світі: подіі, коментарі 

РІЧНИЦЯ МАРКШІІА ШАJJJJtЕВИЧА 

УкраівсЬКе суспільство вmaвo
в)": 150-ту річвицю наРОДЖЄJIJIJI 
пробудителя Галицької землі, Ма
ркіяна Шашкевича. Відбуваються 
урочисті академії в переповиених, 
веJlИ'КИХ залях. Виголошуються 
промови, доповіді. Газети прино
сять статті, навіть довші студіl, як 
праця д-ра Луки Луцева в "Сво
боді", що - сподіємось - вийде 
окремою відбиткою. А все те в 
Шевченківський рік, і так навав
тажений святкувaвJUDlИ. 
Шевченко - Шa.mкевич: - :дві 

зовсім 'Неспівмірні веJlИЧНИИ. Шев
ченко виві живий і його слово 
сьогодні вражав си.лмriше всіх пі
сля нього сказаних українських 
слів. Шашкевич, як поет, пись
меиник, це вже тільки історія, іс
торія дорогих, але скроlOlИX по
чатків, які нікоJIИ не дозріJIИ до 
мистецької завершенности, історія 
"квітки дрібноГ' серед бурі й мо
розу провесни ... Але накивуті уро
чистостЯІІИ того С8.ІІого року по

ріJtняВВJI в'яжуться далі розбу
дженою уявою. 

Украіиське літературне вЩро-

тичпого визволення. Занадто до
бре пам'ятаємо 1918 рік, пам'ята
ємо сліпоту Европн 1933 року, і 
пам'ятаємо 1941 рік! В новій Ев
ропі пеJlИКИЙ голос матиме Ні
меччина, яка намагатиметься від
няти від Польщі утрачені землі 
за кошт України. Все те мусимо 
матн на увазі. Але КОJlИ мова про 
ідеї, про засади, що сьогодні бо
рються за обличчя світу, в нашу 
атомову добу, то ідеи BeJIJIКOЇ 
спільноти свобідних, 3 исним нз.
цiOH8JlЬВВМ оБJlИччям батьківщин, 
ідеи нової Европи - це й lдeJl' 
украінської будy'lllllll. 

джеввя - слymво чи неслушно 

- зв'язують із перШИІІИ ПЇC1lJDlll 
Енеїдн Котляревського. Сорок ро
ків після вих появився "Кобзар", 
який фактично створив нову ук
раї'нську літературу і нову україн
ську JlЮдиву. ПриБJIИЗВО така са
ма часова ;віддаль між "Русалкою 
Дністровою" і виступом Іва:ва 
Франка, що викував серця і сум
.лiJIIвя нО'Вого гаJIИЦЬКОГО поколін
ня. ті часові припадковості запро
,mують до далЬШИХ порівнянь і 
аналогій. 
Котляревський - Шашкевич: 

- у першого при всьому конфор
мізмі в відношенні до сучасної йо
му, російської дійсности, незайма
на українська стихія в душі. Во
на переливається його мовою, йо
го порівняннями, метафорами, йо
го сміJlИВИМИ, КОЛЬОРИТВИМИ, ори
П1laJJЬВИІІИ і все ж суто народни
ми образами. Иого "Наталка Пол
тавка" ще сьогодні може чарува
ти, його Енеі.цу скавдивавськвй 
учений - літературознавець при
знав до тепер найкращою з-поміж 
світових травестій Верпліввого 

Еспанський філософ Сальвадор 
де Мадаріяrа в тузі за здійснен
ням такої европеЙСЬІ<ОЇ єдности 
КJlИче: Фіят Европа!, ЯК колись 
за біблійним оповіданням Творець 
світу кликнув: Фіят люкс! У тузі 
за визволенням із духової кому
ністичної тюрми і з політнчно-на
ціональної совєтської неволі і УК
раїнська свідомість повертається 
до того клнча: Хай буде Европа 
і в її "веJIИКій сім'ї, вольній, но
вій" - найдалі на схід висунута 
дep~a европейської культури: 
Україна. 

М. І. 
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епосу. У Шашкевича, raзmцьха 
інтеліreицїи пробвваєтьси щойно 
з оков церковно-слов'sвського 
ЯЗИЧЇи до народної стихіі, і її ду
ша тужио шукав наближе!8IJI, від
БУдОВП підірваввх ДОВI'IDI історич
IIIDI відокремлеlПlJDl костів з тіс
ної провінції до "украbrських вір
лит", до історнЧВІІХ традицій ко
зацтва. 

Житти ШевЧе'ИКа глибоко тра
гічне. Той трагізи спрвчивеllВЙ 
соціильною дійсністю царськоі Ро
сії (кріпацтвам) і потік зударом 
із царсмсиим полlцiйвии режи
мом. Але з боку духового суспіль
ства Шевчеико зустрічав і розу
ківви і сиипатію, в Петербурзі, і 
в Україні, навіть серед кіл, що 
проти їхніх соцїильиих прнвілеїв 
він виступав. Інакша доли двох 
галицьких пробудителів : Шашке
вича і потім зввеРllIВ'l'eли його по-
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чину - Івана Франка. Оба діяли 
в поріВ'ВJПOЧИ вільніmому режикі, 
але оба мали перед собою тверду 
скелю заскорузлости власного су

спільства, і обом наростали ,,мо
золі на руках і душі" від їх тяж
кої. каменирської праці молOТOJl. 
Є справедливість в історіі, і її 

млини, ик Вожі, мелють поволі, 
але певно. Маркіин Шa.mкевич, 
сам свищеиик, не мав ласкн у сво

єї церковної гієрархії. Сьогодні 
саме українська католнцмса церк
ва, sкoї душпастирем він був, її 
організації, її преса - активно 
співпрацюють, навіть ініціюють 
CВJIткуваИ'RИ Шашкевнча. Це ви
рівнинни давньої проввив супроти 
JDOдвви таланту і характеру, що 
була вбоrии душпастирем малої 
парохіі, а стала духовни оновите
лен свого народу. Млини історіі 
мелють поволі, але певно ... 

шеля 5-оі СЕОО УКРАДИ 

в листопаді ц. р. (17-20) відбу
ласи 5-та Сесіи УНРади. Првroтy
BIUIВJI до неі були довгі. Міжпар
~йні напруженВJI і розгри зиymy
вали пересувати рече'Иець і нерву
вали кола найближчі до Держ. 
Центру УНР. ті пересправв і до 
ківци невирівнині розбіжності не 
віщували глад'Кого ходу нарад. 
Він і не був таких, але Сесіи від
буласи, органи Держ. Центру, 
Президїи УНРади і Вик. Орган, 
оновлені. Це перше заспокійливе 
стверджении. Заслуга в цьо:му ок
ремих осіб, в першу чергу прези
дента Ст. Внтвицького, і партій, 
JI'Iсі в :моме'Втн наЙГРізвi.mих заго
стрень діили відповідально, щоб 
не зірвати Сесіі. 
Коли днвитись на Сесію, як иа 

окре:му подію, залишаючи на боці 
внутрішню, е:міrpаціЙВу. і даль
шу. самоі Украіни, ситуацію, тоді 
всі ті вапnvжевви виглидають 
звичайними, нормальннии ивища
ми. В усіх парлsиевтах бувають 
нині такі речі. Немає їх тіJIЬiКИ .а 
Кoвrpecax комуністичної партії, 

де всі одностайними і довготрива
лими оплесками схвалюють згори 

накввуті резолюції. 
Одначе на тлі настроїв і життв

вих тенденцій ввутрі українсько
го суспільства поза Украівою, ті 
події не знаходить поВ'Вого оправ
дании. Суперечки, в икиих осеред
ку стоить чи то особисті чи пар
тійні амбіції або другоридні про
блеми, тільRИ поглиБJDOЮТЬ полі
тичну апатію, що як зараза поІПИ
рювтьси в суспільстві. ті супереч
ки дають "ідеологію", оправдан
ни відходові людей упривату. 0-
новле'Ві органи Д. Ц. мусить усві
домити собі значенни і того спо
кою, що межував із байдужістю, 
спокою, що супроводив Сесію. Не 
відчувалось ніикої сенсації, ВЇJIкo
го живішого зацікавле'Вни, звору
шення. Преса спокійно і коротко, 
аж надто коротко. і спізнено, 'по
відо:мляла про хід нарад, так як 
повідо:мляє про числевиі інші з'їз
ди, KOвrpecH. Контраст до живої 
духової співучасти суспільства в 
діях Держ. Центру, яку можиа бу-



Прuяплїs" 

ло бачити ще напр. десять років 
тому, .. Взагалі суспільство в ЗДА 
і Канаді було слабо інформовано. 
Тілwи частив'Ва вина в цьому від
повідних рефератів у Д. Ц. і тіль
ки частинна вина редакцій, що не 
постарались про скорі і докладні 
кореспонденції і не зорганізували 
іх постачання. В основі всього ле
жить отой холод суспільства, яке 
вже не хвилюється і нічого особ
ливого не чекає... Грізні знаки! 
Органи Держ. Центру повинні пи
льно стежити за тими зll8X8.llИ і 
розумно протидіяти іх причинам. 
Ще сумвіше виглядають най

більші загострення на Сесіі, коли 
співставити іх із положениям В 
Україні. Це ж у-перше в історІІ 
Москва на оставвьому кОВІ'ресі от
верто висунула гасло повноl лікві
дації українства взагалі. В таквА 
час довгі дебати і суперечки ва 
Сесії займає справа боротьбв 8 
Американським Комітетом Свобо
ди... Також "фронт"! 
Було б несправедливо не бачи

ти і осягів Сесії. Нвмв вважаємо 
розширення бази УНРади через 
поворот партії ОУН (с) до актив
иої співпраці в вій. Так само вва
жаємо корисним те, що нарешті 
Вик. Орган зірвав Із непотрІбною 
засадою представввцтва в ньому 

всіх партій. ми завжди виступали 
проти такої переміни ВВІК. Органу 
в мівіятюру Презвдll УНРади. Те
пер до В. О. входять тільки члеив 
партій більшости, що дає йому 
кращі передумови свобідиого діян
ня і звільняє від перманентиих 
криз. Наради Вик. Органу стануть 
нарадами дієвого штабу, а ие те
реном партійних спорів, які підри
вали можливість дій. Це збільшає 
відповідальність партій більшости 
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і це також вважаємо корисною 
річчю. Засада "всі партії в уряді" 
розводнює відповідальність і зв'я
зує опозицію. Тепер опозиція, 
критика, такі конечні, знайдуть 
для себе відповідніше форум: 
Президію УНРади і орган публіч
ної опінії: пресу. 
До плюсів треба зарахувати і 

виразиий розділ між органами 
Держ. Центру і установами Аме
риканського Комітету. Знову ми 
завжди заступали погляд, що спу

жбовики Комітету не повинні за
ЇІмати керівних постів в Держ. 
Центрі. ДО 5-0Ї Сесії та засада, 
декляративно прийнята. в практи
ці не виконувалась. Тепер чекав'; 
мо послідовиого її проведеввя. 
Вважаємо, що суспільство, з о

позиційними партіями включно, 
повииио дати иовому Вик. Орга
нові .шансу виявитись у дієвих по
чинах і в праці, а ие схвалювати 
згори чи згори ОСУджувати. Це 
ТІfмбільше, що важні фувкціі в 
Вик. Органі перейнлв івж. Дми
тро Андрієвський. нова ЛЮДи'Ва і 
відома з свого політичного вироб
лення і такту. 

Чого ж суспільство чекає? Пе
редовсім відБУдОВН поваги, авто
ритету Держ. Центру, так дуже 
надщерблеввх за оставві роки, і 
то в очах власного суспільства, і 
в очах чужинців, що пригляда
ються нам. А це можливе, коли 
Президія і Вик. Орган, замість ви
трачати енергію на партійні між
усобиці і на другорядні проблеми, 
скерують усю свою увагу і пра

ЦЮ, а тимсамим увагу і працю су
спільства, ва головні завдання 
українства в Вільному Світі в об
личчі смертельної загрози, що по
висла над батиdвщввою. 

3 МОСКОВСЬКОІ ЧАШІ МОСКОВСЬКА ОТРУТА 

Великою і хвилюючою сенсаці
єю були розкриття в зв'язку з 
смертю д-ра Лева Ребета і Степа
на Бандери, провідників двох 
груп ОУН. 

Факти: - І Ребет і Бандера по
мерли наглою смертю, при чому 

в випадку Бандери обслід ствер
ДИВ виразні ЗН8JКН отруїння. І дру
гий факт: - із Східньої Німеччн-
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ни перейшов на захід Богда'в Ста
mивський і перед вімецькою полі
цією зізвав. що то він з доручен
ня Москви спеціяльною "отруй
ною пістолею" вбив обох...... Ребе-
та і Бандеру. . 
Це факти. Є й велика містерія в 

призиаииях Сташинського. Як по
яевити, що людина втікає з Схід
ньої Німеччини в час, коли це ма
сово роблять i'вmi і !Коли Іх гос
тинно вітають, забезпечують,
отже як пояснити, що така люди

на замість скористати з можливо
стей звикнути, сховатись під змі
иеним прізвищем. - сповідається 
з злочинів, які караються смертю 
чи досмертиою в'язницею. Трудно 
вірити в зрушення совісти, про 

яке говорнть Сташннський. Це пе
режнвання не для тієї породи і 
так виmколевих людей... Можиа. 
сумніватися. чи таєшпщя Ста
шинського буде колись уповні ви
яснеиою. В світі розвідок і КОВТР
розвідок иіколи не засвічуються 
ясві ЛЯМПИ. Там вічний півсу
мерк ... 
Та як не було б, ці факти дуже 

характеристичні для "вічної Ро
сії". А коли йдеться про врив тієї 
"вічної Росії" в yкpaiвcыкe суспі
льство, тоді не може бути в ньому 
рі:nlИХ постав. В обличчі "вічної 
Росії' і типових для неї злочинів 
є тільки одна постава: глибокого 
обурення і тіснішого зрівняння 
рядів у боротьбі. 

І1РИНИЖЕННЯ 

Наукове Т-во нтш в ЗДА ви
дало в серії "Доповідей" (Papers) 
за числом 18 брошуру на 28 сторі
нок, що її автором є голова НТШ, 
проф. Роман Смаль-стоцький. Те
ма брошури: Мазепинські тради
ції старої У. Н. Р. 
Можна мати багато застере

жень, починаючи загОЛОВ'вою сто

рінкою. Можна дивуватись, що оз
начає поділ між "старою У. Н. Р." 
і можна питати, від якого часу по
чинається "нова". Можна питати, 
чому в англійському загОЛОВlКу го
вориться про Мазепинські тради
ції українського національного 
уряду 1917-1923 років, тоді як у 
бpo.mурі пишеться головно про ре
чі пізніших років. Та-ких здиву
вань викликає публікація багато. 
Та найприкріше в цьому те, що 

автор брошурн, голова НТШ, вва
жав у 1961 році за потріб'ве від
новити притихлі вже напруження 
між українськими науковими ус
тановами. Ті напруження почали
ся в таборовому періоді 40-х років 
і там же, ще в Европі, почали ви
рівнюватись у співпраці різних 
груп науковців в обох централях: 
в НТШ і в УВАН. Тому не згідне 
з правдою, неначе "події розвива-

лнсь головно :на амери-кавському 

терені". а вже слова про те, що 
"тут впливи відомих aмepmcaвcь
ких організацій поглибили засад
ничі розходжевия поміж обома 
централями науки", без ближчих 
пояснень натяків на "відомі аме
риканські органи" і без БЛRЖЧОГО 
окреслення .,засадничих розбіж
ностей" між нтш і УВАН, - ті 
місця ледве чи зважився б помі
стити якийсь поважний пресовий 
орган. У виданні фірмованому 
Науковим Товариством ім. Шев
ченка такі речі неДОПУ<ЖRЛьні. 
Враження випадів під адресою 

,.підсовєтських науковцш" дуже 
тяжке, а президент УВАН в ЗДА, 
проф. Юрій Шевельов, зажадав 
скресления себе з списка дійсиих 
членів НТШ. Розуміємо те вра
ження, хоча радимо не трагізува
ти події. НТШ - це вже довга і 
почесна історія й традиція, а голо
ва установи - це проминальна 
тимчасовість. 

Погляд, що устійнився в нашо
му суспільстві, зокрема між нау
ковцями, і що заспокоїв давні за
гострення, такий: - трагедією 
для народу є, коли він має кілька 
урядів, кілька державних центрів, 



n РfJlfтелів" 53 
----------------------------------------------

Заклик до живих 

ВІД ІДЕЇ ДО ДІЇ 

В попередньому числі "Листів 

до Приятелів" за вересевь-жов

тень була коротка інформація про 

те, що 'в ЧіКа.І'о створився вже пе

рший І'віціятиввий Комітет ДЛЯ 

організаціі Публіцистич:во-иауко
вого Інституту. Сьогодні можемо 

подати відомості про те, що в Чі

кaro відбулися Установчі Збори 

Осередку і що там полагоджено 

вже також і відповідні заковві 

форм3.ЛЬносri. Те, що було ідеєю 

і словом, стає вже дієптl плпном 

і організацією. 

Ідею, що її висYDYD паш журнал, 

прийняло багато !Ваших прияте

лів і знайомих з призна.ивям. Де

хто з вих бажав і грошовими дат

ками підтвердити свою готовість 

співпраці і системаmчної підтрим

ки. В кількох числах ми подава

ли спнеки вплат, які приходнли 

на адресу редакції. І після цього 

отримали мн кілька переказів і іх 

перелік подаємо нижче. Маємо ни

зку теплих лиетів з різних сторін, 

навіть із далекої Австралії, з ві

сткамн про починн до оформлен

ня постійної співпраці. Маємо по
відомленнп, що в Трентоні ство-

але не є лихом сам факт кількох 
наукових установ. Західні вільні 
народи мають по KiJIЬiКa академій. 
Важно, щоб взаємини між ними 
виЗ'начались правилами ПJJIJIXет
вого суперництва в иауковій пра
ці. Виданнп ч. 18 серії "Допові
дей" НТШ -- на жаль -- не є сві
доцтвом такого шляхетного су

первицтва. 

рився вже осередок і чекає даль

ших зв'пзків і включеmm в спів

працю. Шдroтoвлпються осеред

ки в Клівленді й Торонто. Грома

да в Чікarо підтримала ідею Ін

ституту вже завершеним організа

ційним оформлеивям. 

Тепер коли від ідеі переходимо 
до дії, варто ще раз пригадати кі
лькома реченнями наші цілі, що 

про вих була розмова иа сторtи

ках .. Заклику до живих". Голов
на ціль: -- це боротьба за світ0-
ву опінію в користь Украіив. А це 

вимагає систематичних студій ор
гавш тієї опінії, тієї сили, що сьо
годні співрimає про долю світу, от
же студій пресн, книжкових пуб
лікацій, запв політвчвих і духо
вих провідників нарО(Ців, -- всьо
го, що відноситься до еправ Укра

іни на тлі Сходу Европи. Далі на
ша ціль вимагає переглпду най
важВЇmиx світових енциклопедій
справочввків, з пких рішальні по
літики черпають відомості про Ук
раіну. Наша ціль вимагає сиете
маmчвого, на можливо високому 

науковому й публїцнствчному рів
ні, виправлюваннп всіх мимовіль
них помилок і світових неправд, 
якимн перепонені ті органи світо-

Вро.шура проф. Смаль-Стоцько
го на кожному кроці підкреслює 

потребу пошани традиції. Вона ж 

сама дуже прогрішується проти 

основної традиції НТШ, проти по

важного, наукового рівня його 

публікацій. 

Р. СрібllllЙ 
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вої опінії. Корес.повдеиція з авто
рамИ статтей, редакціями, статті в 
чужих газетах і жур'Валах, окремі 
видання служитииуть цій -ідеі. 

З цього короткого переліку ви
дно, ЩО Інститут не вривається в 

засяг завдань і праці вже діючих 
наукових і політичних уставов. 

Він піднімає завда1ПlЯ, які досі ві 
<ЩВа українська організація си
стемаТИЧ'Но не виконувала і ие ви

конує. 

Та будемо, Прняreлі, тверезі. 
Для виконання иаших завдань 

треба довгої і впертої праці й бо
ротьбн. І треба передовсім витри

валости і терпеливости. Сотвямн 
років вороги Украіви ввкрlIВJUIЛR 

перед світом пра.в;цу, і то користу

ючись усіми поJlїтичвими і фінан
совими засобами своїх могутніх 
держав. Не cnодіЙlrlОСЬ, що одним 
поривом і при наших скромннх 

можливостях ми скоро осягнемо 

наші цілі. Наш Інститут оце наро

ДЖУGТЬCя бщиим, як дитвва, що 

приходить на світ. Мн не маємо 
навіть верстату, щоб почати пра

цю: - не маємо систематично зіб
раних матеріялів про те, що напи

сано і що пишеться про нас у сві
ті. Мусимо будувати від фунда
ментів. Тож треба і розумimJя з 

боку суспільства, але треба й тер
пеливости. Суспільство, що під
тримуватиме Інститут, слyпrяо вн

иarатвие від його орга.иі.в доклад
них звітів і інформацій про пра
ЦЮ. Але ті керівні органи Інститу
ту так само слушно чекають від 

свого суспільства терпеливого до
вір'я. Це ж не йдеться про спалах 
протестаціЙ1l0ГО віча чи походу, 
але про тяжку духову працю над 

тим, щоб виполоти бурян упере

джень, фальІПИВИХ інформацій 
про Україну, буряв вкорівювавий 
десятками, сотвями років! 

.Лш:ra ДО 

Коли поважно думаємо про хі
сію української політичиої й ду
хової еміІ'рації, то приходимо до 

переконаиия, що саме така боро

тьба за світову опінію в ім'я укра

їнської правди, свстематична, ва 
високому рівні ве;цева боротьба -
це одне з перших приз'Вачень ва

шого великого ізходу. І від того, 
як виконаємо його, залежатиме, 
як осудить нас історія, як згаду

ватимуть нас будучі поколіввя 

вільної Украївв. 

Та коли мова про веї, помріємо 
далі. Будівля, що її фУндамевти 
ставимо, буде потрібною і для веі, 
для будучої вільної Украївв. По
гля.вьмо тільки на велику працю, 

ЯlКу ВRКО'ИуЮть по~бні інститути 
досліду й інформації великих дер
жавних народів. Згадаємо хоча б 
звану в світі Альsmс Франсез із її 
розгалуженнями в різних краї

нах. Або згадаймо жидівські ін

ститути. Все це вільш амбасади 
своіх вародів, що інформують світ 

і помагають йому пізнавати куль
туру своіх батььківщии, Їх госпо

дарство й його можливості. Вони, 
ті вільні амбасадн своїми вплива
ми доходять туди, куди офіці;й'ві 
державні апарати днІТИ ве мог

ли б. Молодій українській держа
ві такі вільні амбасади будуть 

більш потрібні ніж знаним у світі, 
старим державам! 

Такі безпосередні завдання і та
кi далекі перспективи діла, що йо
го почвваємо. Наріжний 'Камінь 

поставлево, і тепер вашою спіль

иою амбіцією мусить бути, щоб ва 

вьому будівля підводилась щораз 
вище вгору. НапеВ'Во будуть по

чаткові труднощі, перепони, пере

шкоди. Але терпеливістю і витри
валістю мусимо іх перемогти! 

М, ШJlеикевич 
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УІІРАВА ОСЕРЕДКУ ПYБJПЦИСТИЧНО-ПАУКОВОГО 

ШСТПТУТУ В чmАrо 

вибрана на Установчих Зборах 17 -го грудня: 

Голова: д-р Тома Лапичак; За

ступннки голови: проф. д-р Борнс 
Боженко і д-р Роман 3алуцькнй; 
секретар украівСЬІКИЙ: Ераст 
Дзюбвиськнй, секретар аигломов
иий: мец. орест Попель; Скарб
иик: д-р Роман Барановський; ор
гавізаційиий референт: дир. Та
рас Лlськевич; кииroвод: МІ'р. О. 

рест Городнський; інформаційаі 
референти: АlІД)ій Iвa.нlB. проф. 

Васнль ІваllQ1К; члени Управи: 
Натан Рибак, Петро Доичевко. 

Контрольна Комісія: д-р ІЛJUI 
ВитавОВJI1I, д-р Андрій Гаєцький, 

д-р Богдан ТІса'lук. Заступники 
членів Контрольної Комісії: Ана
толь БІлодІд, дир. Роман Мицик. 

ПРОХАЄМО ЗВЕРНУТИ УВАГУ 

Коли створяться і оформляться 
iвmi осередкн, тоді з'ізд іхиіх де
леl'атїв вибере Центральну Упра
ву ПІСТИТУТУ. ДО першого Де
леl'атського З'їзду функції Цен
тральної Управи ДJIJI ЗДА 'І'ІОІ'І&

сово виконуватииме Управа Осе

редку в Чlкаrо. Тому за всіми ін
формаціями в справах статуту, фі
ваисів, оформлеввя і т. п .. проха
ють звертатись до Управи в Чіка-
1'0. Адреса головн Управи: 

Т. Lapychak. М. О. 2437 W. 
Chicago Ave. Chicago 22. Ш. 
В івmиx справах прохаємо як 

досі звертатися на адресу: 

М. Shlemkevych. 916 Monroe 
Ave. Elizabeth. N. J. 

в боротьбІ за українську правду 

.. емає І не може бути провІвцій
них, партійввх, вlровнзВ&вевих 
подlJdв. Може бути тільки спLль
не. організоване й розумно веде

не ЗУСИЛJUI всього українського 
суспільства в Вільному свІті. 

ВІІЛАТИ ПА ФОНД mституту 

прнславl на адресу редакцІї 

(продовжеввя) 

Вш. П. П.: Олена Березюк, Мін
неаполіс - 20.00 дол.; д_р П. Бі
ланюк, Детройт - 10.00 дол.; М. 
Палій, Норман - 5.00 дол. 

ФОНД ПЕCIlPОМОЖНОМУ БРАТОВІ 

Як минулого року, так і тепер усі датки на пресовий фонд 
йтимуть на поміч неспроможному братові, себто на висилку жур
налу до Европи і до країн низької валюти, як Півд. Америка, 
для тих, що не в силі заплатити за нього. Минулого року ми ви
силали таких дарових примірників 53. Це великі кошти, зокрема 
при дорогій тепер почтовш оплаті. З пресового фонду зібрали 
ми тільки частину тих коштів. Тож прохаємо не забувати і не
великими датками помогти втримати і розширити коло тих на
ших братів, що самі не спроможні передплачувати журнал. 
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3 ІС.ІІІІЖОК І 3 преси 

ТВОРИТИ ЕК3ИЛЬШ УРЯДИ ,.-
Видаваний у Нім:еччиві 'журвan 

.. Der europaeische Osten" (Евро
пейський Схід) містить у 83 чисni 
ц. р. ста"n'Ю під заголовком "Силь
ие посувеиия на шахівниці псвхо
логічвої війни. Тепер творнти ек
знльні уриди". ПОдaвJlО уривок 

СYМIПIR ОВР8Д 
Знову доводиться нам згадкою 

прощати заслужеввх громВДЯJI і 
добрих приятеniв. 

- В жовтні померла в Ньюарку 
бл. п. ОЛЕНА ГОРДИНСЬЕА 

дО 'Кінця життя діяльна rpoКВДJOl
ка, дружина б. п. літературозвав
ця, проф. Ярослава Гордивсько
го, мати пія:вісткв Дарії Карано
внч, поета і маля:ра Свя:тослава, 
д-ра Богдана ід-ра ВоЛOlДJDlВра 
Гординських. 

- В листопаді помер у Торонто 
бл. п. ЛЕВ TYPКEВJl1l 

добре відомий дириrевт, МУЗВЧВВЙ 
керівник театру Лесі Українки у 
львові 1939-1941, і МУЗИЧНИЙ ке
рівlІИК Львівсь'Кої оперн 1941-1944. 
На еміrpації заслужений органі
затор і дириrевт хорів і СИКфCйlїч
них концертів. Музика і громадя
IUIВ. 

- В грудні иеНlЩійно помер у 
Нью-Парку 
бл. п. ~-p БОГДАН КАРПЕВИЧ 
кол. президент Адвокатської Па
лати у Львові, на емїІ'рації заслу
жений громадянин, один із орга
нізаторів і кількаразовий голова 
хору "Думка" НИорку. 

Родинам Покійних внсловлюємо 
щире співчуття. Полеrmою для 
вих, для приятелів і 3'вайомих бу
де те, що добрі діла Покійних жи
тимуть довго у вдячній пам'яті 
українського суспільства. 

тієї статті про "проти-урJIДИ за со
вєтським зразком". 
"Прн питанвї, що може вчИ:ВИТИ 

Вільний Світ, треба виходити із 
таких роздумів. Народи під тис
ком совєтського насильства не 

мають іи.шого вибору, як скори
тись тому насильству. Вони не ма
ють иіякої альтернативн і не ма
ють ніякої ївшої можливости ви
ЯВИТИ івіціятиву. Тому західні по
туги мусіли б за них взяти ва се
бе ту іиіціятиву і дати ім ту другу 
можливість. 

"А шлях до того 'Ве такий у-же 
трудний, бо Захід мав би вести ті 
справи за зразком, що його рані
ше показали Совєти. Треба б для 
всіх народів Східньої Европн із іх 
еміrpацій потворити проти-уряди 
в протиставленні до існуючих ко
муиістичних "урядів" і треба б, 
щоб держави, з'єднані в НАТО, 
внзнали ті проти-уряди. СССР ро
бить Д01UIадно те саме. А що ті 
проти-уряди не могли б діяти на 
територіях власвих батьківщин, 
вони мусіли б спочатку мати фор
му екзильиих уридїв. Визиавв& 
екзильних урядів дає можливість 
ім і їхнім народам подавати всяку 
поміч, якої вони потребують. 

"Таким чином можиа б помогти 
народам Східньої Европи. Бо ТаЮ 
екзильві уряди могли б у Me~ 
психологічних розгр підияти івї
ціативу, яка в іх батьківщині під 
тиском терору не можлива". 

Даni вже редакція журналу до
дав свої завваження до тієї ідеї: 
"Автор пропонує в своЇЙ статті 

на 513 ст. оснувати в Західній Ев
ропі екзильні уряди для всіх по
неволевих Совєтами народів. Тре
ба Т!ЛЬКИ наспідувати приклад, 
що иого СССР всюди і постійно 
дав. СССР добре знає, як це діє. 
Але передовсім це привело б до 
об'єднавва: eMirpaнTiB, бо давало б 



ПРUR'l'ЄЛЇS" 

їх sкийсь певний осередок. Тепер, 
КОПИ мусlПІО діsти, треба цю про
позицію пильно передумати, щоб 
поробити відповідні приготуван
ня". 

Німецький автор і німецький 
журнал пропонують те, чого хо

тіJJИ і чого добиваютьCJI вже офор
кле'Ш державні центри поиеволе
иих народів. Іх ие треба аж тво
рити! Тіnьки, на жаль, західвік 
державам цілковито бракує того, 
щО має СССР: відваги й івіціити
ви. І, на жа.ль, ті уряди, передов
сім уряд ЗДА, дО того оппутаві 
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єдвнонедіJIИJl(СЬКОЮ фікс-ідеєю, що 
вови на все iвme глухі і сліпі, і 
нездатні піДВJIТВ ту - в психоло
гічній війні з кокувіствчнви сві
том найсиnьвimу - зброю. 
Все ж .цуикв висловлені в пова

жному і впливовоку органі, і то 
ие дуккн відокреклеиого автора, 
але думки схвалені і підписані ре
дакцією - це СИJIIптом повіnьио
го тверезівии. Хоч на скору і ра
дикальну зкіну наета:вови, особ
nивo до, як ВВСЛОВJIЮється Ва
ШИНI'roнський стейт-департамеит, 
.. традиційно приналежвих до Ро
сії народів", рахувати трудно! 

.. НАРІД БАРАШВ" 

Три роки тому появився в ЗДА 
сатиричний роман '"ТЬе Uqly 
Americain" (Поганий акерика
нець) . його автори ВіліJIJII Леде
рер і Юджін Вурдик вказують по
ИИJIКи і поразl<И американської 
двплокатіі після 2-ої світової вій
НИ. Рокан був видав'НИЧИМ успі
хом. Мільйон примірників прода
но скоро. 

Нова праця Віліима Ледерерn 
вже не вдягається в форму рома
ну, але безпосередньо розправля
ється з фаль.mивнии кроками аме
риканської політики, які підорва
пи довір'я дО ЗДА в широкому 
~iтi. Причиною вс!х тих невдач є 
невіжество, брак орієнтації і наро
ду і урлду щодо положення серед 
іJШПIX народів і щодо тен.це"ВЦіЙ, 
які діють серед вих. Нова праця 
має ще біnьш визиваючий заголо
вок: "А Nation аЕ Sheep" (На
рід баранів), і вона вже кісяцJIJIIВ 
тримається як один із бест-селле
рів на американському книжково
му ривку. 

Тепе~ та кни>кка виходить у 
французьк:шу перекладі. З цієї 
нагоди "Le Fiqaro Litteraire" (Па
риж) містить урнвки, в яких ко
ротко з'ясовані погляди Ледере
ра, і його тривога за ДОJIЮ амерн
канської батьківщнни. 
"Розвал веJIИКОЇ держави-нації 

може вже близький. А привід до 
цього дає постава одної, вдивої 
JIЮдини. Це вона дозвоnила про
відникам тієї краівв заспокоюва
ти нарід, напоюючи його пів-пра
здами, вона відвернула пресу від 
її обов'язків і вона казала масі об
бріхувати себе саму. Вона, та JIЮ
дина, заставнла своіх співгрома
дян триматись тіnьки смішних 
сторінок життя, вдоволятись тinь
ки порожніми розвагами, і ухиля
тись від суворого конта1<ТУ з дій
сністю. 

.. Цим вивоВ'НИком є ТИ, амери
канський громадянине, що чита
ЄШ ці рядки, що трlПlаєm у руці 
цю кинжку. А країною - є твоя 
країна. нею є З'єднані Держави 
Америки. 
"А ту вину поділяє й автор, що 

продовж багатьох років не вико
нував свого обов'язку патріота. 
Як маса пересічних американців, 
він вт',шався привілеями грома
ДЯНСТliа, але відкидав відповіда
льність зв'язану з :вим. 

"Наслідок та,кої поведінки тра
гічний. Сьогодні ми є державою 
"громадян щасливих днів", які 
служать своїй батьківщині під у
мовою. що ім будуть запевнені 
фінансове забезпечеввя і JIЮксу
сові внгоди. ми Є ниві державою 
ліньтяїв, що вдоволяютьCJI -кунів-
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лею співпраці невтральиих ІІаро
дів. ми є народом людей, що бо
ЯТЬСЯ Д~CKYCiї непопуляр@их пи
тань, яю вимагають для CtRSe пра
ва на дозвілля, але н~знають, як 
користуватись тим дозвіллям. По
блаЖJПшість у відношенні до себе 
самнх зробила нас сліпими на не
безпеки нашої доби. 

"Поразка Амернки не мусить 
бути наслідком нищівної зброї. Є 
легші засоби, щоб підбити полі
тично невироблену націю. Це мо
жна осягнути психологічною 
зброєю, економічним зашморгом, 
політичними шиканами, інтелек
туальною субверсією. 

"Таке фіяско не є неминуче; 
зокрема для народу добре і'вфор
мованого і інтеліrентного. Але те
пер ми пливемо по блудній течії 
океану фальшивих інформацій", 

Американська політика, особ
ливо ж у пункті, що нас найбіль
..ше болить, себто у відношеині до 
поневоленнх Росією народів, ви-

.Ласта /fO 

кликає серед українського суспі
льства гостро критичні настрої. 
Тож обвинувачення автора книж
ки .. Нарід баранів" наша свідо
мість готова приймати з дея'ким 
вдоволенням. Одначе було б оз
накою нашої власної сліпоти і на
шої власної поблажливости до се
бе самих, коли б ми не відчули в 
наведених уривках і докору, що· 
може так само відноситися до на
шого суспільства. Чи і ми :Не за
спокоюємо себе пів-правдами, чи 
не оббріхуємо самі себе нашими, 
вічно повторюваними газетними 
вістками про "нові успіхи" ? чи не 
поринають наші маси в порожніх 
розвагах і чи не втікаємо всі від 
непопу.'1ЯРНИХ питань? "Розвал 
великої держави-нації може вже 
близький" - тривожно, але муж
но заявляє американський автор 
своєму суспільству ввічі. Розвал 
велиної, з великими задума.ми і 
посяганнями україиської eмirpa
ції напевно ближчий ніж розвал 
ЗДА, Я'Кщо далі плистимемо течі
єю О1(еаиу самоомани, 

,,МІСТ ПОНАД ДРІНУ" 

Літературну нагороду Нобля за 
цей рік отримав югославський 
письмеиннк - Іво Авдріч, Поло
жеНИй на краю cьoroднi.mнix сві
ті» - західнього і комуністичного 
- югославський світ у нашій уя
ві 'ИаЙчасri.ше зв'язується з пріз
вищем диtCТатора Югославії, Тіта, 
і прізвищем ревізіоніста в відно
шенні до його системи, Мільована 
Джіласа, автора відомої книжки 
"Нова кляса". Тепер приєднуєть
СЯ до них третє прізвище: Іво Ан
дріча. В тому сузір'ї ціJШве те, ЩО 
всі вони походять не з політично
го Jl1Дpa теперішньої Югославії, не 
з Сербії й Веограду, але з пери
феріЙ. Тіто - хорват, Джілас -
чорногорець, Андріч - босняк ... 
І ще одне, що зразу впадає ввічі: 
- це особлива уважливіеть нобе
лівського жюрі до справжніх тво
рчих осягів В умовах комуністич-

ної Дlll:татури. Пастернак - Ав
дріч, між їх нагородженнями від
стань двох років ... 
Завдяки високому вїдзначенвю 

очі свІту повернулись у сторону 
Югославії і преса подає ближчі 
інформації про автора. СУдЯЧИ по 
імені, краян Андріча, Мільо Дор, 
хара'Ктеризує пнсьменника так: 

"Ві'Н ніколи не належав до тих, 
що хотіли ВНІ"ІТИ на сцену через 
спосіб житrя, що звертав би ува
гу, через полемічні скандали або 
завдяки стилеві обрахованому на 
блеф і дразнення". ( .. Оіе Zeit" , 
Гамбурr). Замолоду революціонер 
і в'язень, замішаний в атеитат у 
Сараєві 1914 р., згодом дипломат, 
вкінці письменник, А~річ вико
ристовує в своїх творах досвіди і 
спостереження життя з таким ве

ликим діяпазо'НОМ. Він один із пе
рших увів у літературу модний 
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персонаж "відчуженця" , вовввого 
героя, що не може вже знайти 
місця в суспільстві нормальвих 
часів. Оставвя: більша праця ~aє 
образ знову ж "модерного" світу 
концтаборів із вимymевим:и приз
н8.ИІІЯМИ. 

"МіСТ павад Дріну", як каже 
цитований вшце Мі.льо Дор, це 
символ 400-літиьої історії Босвії, 
СШІВОЛ тривання творчої мислі, я
ка живе ~овше ніж рyiвmncи бу
дівлі". 
Присуд ноблівського жюрі звер

ие увагу і нашого суспільства иа 
югославського пись:меиввка, а си

мвол "Мосту понад Дріну", св:м:
вол перемоги творчого духа вад 

насильством і ~еввя:м:, близь
кнй і нашій свідомості. Є ще, як 
довідусмось із журвальвих стаТ
тей, і imпi мотивн споріднені 3 ва
шою проблематикою. В другому 
великому ромаиі "Хроніка Трав-

:;9 

ніна" дія відбувається за часів 
Наполеона в Ілірії, .штучному ~ep
жавному твориві, збитому насиль
но з різввх країв і народів. Змі
стом рома:ву є взаємвии :між під
бнтим народом, дaвиiJm турець
кв:м:и панами і ·НОВВ:М: французь
ким здобувцем. Коли пщставв:м:о 
за:м:ість турків і французів, ~aввix 
і нових здобувців із украінської 
історіі, матимемо паралелю. та 
цим паралеля :не вичерпується. Це 
не тільки соціяльно - політична 
проблематика наверствувань дав
ніх і нових володарів над поиево
леним народом. Турки - це Схід, 
Орієнт; французн - Захід, Окци
дент. Ориrінальність Андріча у 
вмілому поєднанні східвіх і ~
ніх впливів У творчості, проблека 
і глиБО'Ке завдання свідомости і 
творчости Украіни, межової землі 
на перехресті східвіх і західвіх: 
доріг. 

Г»ОДАП ТРІШКИ НЕНОРМAЛLНОСТИ 

Недавно померлий американсь
кий гуморист, Джеймс Гербер, 
прн кінці життя журився будучи
ною гумору й сатирн, і давав по
радн, де шукати для вих матері
ялу. Є фактом - пнсав він - що 
всі ідеології не так уже вірять У 
свою правднвість, як У фальши
вість інших ідеологій. А це було 
й в силою, яка підганяє параної
ків і людей із маніякальною деп
ресією до того, щоб ста1lати на чо
лі "рухів". Тотальна влада не ті
льнн псує характер, але й притя
гає до себе людей з помішаиим 
розумом. А все те п.рекрасниЙ ма
теріял для сатири. 

Але не тільки політика, а й су
часна психологія це копальня тем 
для гумориста й сатирика. Сьо
годні кожна людина має вражен
ня, щО вона має схізофренію, чи 
що вона схізощна або бодай :має 
щось спільного із "схізо". А вже 
завзяття, з Я'КВм не так лікують 
ті недуги, як винаходять для :Них 

нові назви, - це ж зваиеввтий 
матеріял для комедій. Взагалі 
пра:ктика психіятріі й психоlШl&
лізи постачає тих матеріялів ба
гато. Оце недавній випадок: ~o 
кабінету психіятра вривається ~a
ма з оклнком: "Пане докторе а 
маю психотерапію!" - Доктор 
мусів переконувати іі, що у неї та
кої , .хвороби" немає ... 

Некомфорllliсти 

- Слухайте - каже ~ин не
конформіст до другого иеконфор
міста - так далі бути не :може! 
На жа.і'ІЬ, Ваша краватка :мав до
кладно такий самий узор, що й 
моя, з тією різницею, що моя си
ня з жовтими смужками, Ваша 
жовта з синіии. 

-- Немає ради - каже другий. 
- 3начить один із вас мусить ку-
пити собі нову краватку. 

- Я маю кращу ідею, просто 
поміняймось ВИJlи! 
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МЕМУАРИ И ІСТОРІЯ 

в одному з листів до .редакції. 
я'кого уривки покіщев:і ва сторм
ках .. Чому?". порущне питаввя: 
споминів-мемуарів. яких кожев 
рік приносить багато. але які для 
історика не завжди осоБJШВО 
цівиі. 
На повідь MeMyapi1J. зкі викрив

ляють факти. нарікають і іmпi су
спільства. Нікецькиий крнтик 
Вальтер rерліц пmпе: .. Ріг обиль
ности мемуарів. оборон. обвивува
чень.оправдавь, признань, ~рих 

і не~рих. бо здума.вих і обрахо
ваввх ва користі. справді надмЇр
вий і ледве чн можливо постави
ти греБJПO цій поводі". 

..... Тоталітарна револьта мас ... 
дала виплисти на верх здеклясо

ваним JПOДSI1rI пів-освіти або і без 
освіти, і відсувула ва бік аристо
кратію крови й освіти. Переваж
на частина спомиикарів, що сьо
годні і вчора :від 1945 року завзя
то трудяться, не опановує ремесла 

цього мистецтва і не має природ
ної суверев.вости духа. яка може 
вирости на !'рунті християнської 
віри або світської освіти . 

..... Тут починається подвійне, або 
потрійне завдаввя історика стави
тись до всього - делікатио кажу
чи - з обережністю.... досліджу
вати, як воно властиво було і яки
ми були JПOДИ. що хочуть бодай 
самих себе розгріmити. Схвильо
вана і всякою можливою пропа
І'авдою ваСтро&'на публічна опінія 
не полегшує цього завдаввя. Хто 
тут досліджує, стає вепопуJIЯp
ВИМ .. бо все те не було таким чудо
во простим, як то хотів би уявля
ти собі анонімний, але потужний 
пан 'усі' ..... 

Для українського історика най
новіших часів, при обмежених 

джерельних можливостях, і серед 
маси спраглої приємних омав і 
опанованої анонішшм і ПОТУЖНIDI 
паном: .. всі", завдаввя ще трудні
ше. Одначе українська історична 
наука не повинна залишати кри

тичну аналізу поводі мемуарних 
мітів для будучих поколінь істо
риків, Я1І<ИМ очевидно буде ще тя
жче орієнтуватись ... 

Найвищий закои 

Суворе представлення факту, як 
зумовленим і яким погаНИМ вів ие 
був би, це без сумніву иайвищий 
заков істори'кз . 

Нова збірка 

Леопольд Равке 
славний нім. історик 

Володнм:вр СкорупCltкий 

13 ДЖЕРЕЛА 

Поезії 

Обкладинка мистця Миколи Від

няка. - Торонто, 1961 - ст. 80. 

Поки не вмі&ш любити .. те їв
ше" в ближньому, ти ще не муд-
рий ... 

кнтз.йська DpИПОВідка 

Перські мудрості 
Народження та смерть - це дві 

брами життя. 

Де лежить великий скарб, там 
лежить також велика змия. 

Щастя шукає тільки дурнів. То
му пий, хай отуманиться розум, 
щоб щастю могла подобатись твоя 
глупота ... 

Список КlПІЖок присланих до редакції помїСТИМО В наступ
ному чнслі. 
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ДУМКИ І ДОТЕІПІ 

Навіть ДJJJl moдиви, що заЙJIав 
11100 1ІІісце, важвіmе ВJIIЇТИ мовча
ти, ніж говорВ'1'И. 

Пава Іван 2S-ій 

Ніколи не було доброю політи
кою робити жертви КОШТО1ll iвmвx. 

Роберт шукав 
франц. політик 

ми не повинні вколисувати себе 
фальшивою вірою, неначе можли
ве ідеологічне або моральне поро
зуміння між ТИJIIИ, щО будують 
1ІІУР У Берліні, і ТИJIIИ, щО дали 
свободу CBO~ коло~. 

Д-р Дірк Oriккep 
ген. секретар НАТО 

Нага правда навіть на ПОЛОВИ'ІІу 
так не причаровув moдину, як 

півправда під леrкпм серпанком. 
zaв Кокто 

фраиц.письмеввик 

Смакуни вИJlИРають. Колись 
JПOДИ кали піднебіния, сьогодні 
мають тілЬ1СИ шnyиок. 

Вже ВИЙПLJIa 

Гe~ .ивКОJlсев 
англ. письм. 

Нерон був продуктом: аові епо
хв. А все ж коли він помер, його 
статуі розбили і його ім'я всюди 
замазано. Помста історіі більша 
ніж помста могутнього генераль
ного секретаря. Смію вірити, що 
в цьому є потіха. 

Л. ТроЦltКВЙ 
в книжці "Сталін" 

До кіlЩЯ мого життя Я буду КО
муністо)!. Спочатку ми мусіли хо
вати наші ідеі, бо інак.ше відчу
жили б ми собі буржуазні й інші 
сили. 

ФідеJIЬ кастро 
диктатор Куби 

Побратимство зброі китайсько
го і альбанського народів не мо
же розірвати HiJl'Кa потуга світу. 

Радіо Пекін 

Вальтер Ульбріхт, комуністич
НИЙ воЖД Сх. Німеччивв, мав при
ме телефонічне получения з Хру
щовим, але в його апараті є тіт.
ки слухавка ... 

ВepJJiвCltквA ~0'l'eII 

IІ0ва ~RИжка В-ва "К.іlЮЧl" - Серії: ,,жИТТЯ і МИCJП" 

Д-р ТОМА ЛАІІИЧАК: 

YКPAlHCЬКIIII ВАЦІОИAJll3М 

КРIlТlПC& і оборона 

З міс т: 

Передмова. - Вступ. - Ревізіонізм і фідеїзм. - чи можна крн
тикувати ваціона.лізм? - Хто може критикувати націоиа.лізм? 
- Поміж словами і дійсністю. - Націоналізм і БOJIьmевизм. -
Націоналізм і демократія. - Що ж таке націоналізм? - IIImIXи 

оздоровлення. - Збережіть свої тіла! - Про домо суа. 

ціна КllllЖКИ 2.50 дол. 

Прохаємо замовляти в нашому видавництві. 
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ЧОМУ? 

• 3 одпоro JlИста: ,,~ моєму 
лнсті багато приємних слів для 
Вас, тож ;цозволите lІІ;е трохи гір
коти. Ваші передові статті мені :не 
подобаються. Я JDOдниа ковкрет
ностей і та лірнка меие ніяк не бе-
ре ... " 

3 дpyroro листа: " ... Двома па
ралелями, що ніколи не стикають
ся, проходдить украівське житrя. 
З одної сторони голоmені принци
пи, засади; висО'КОго патріотичво
го вольтажу святкові промови, за
пальні статті, наміреневі Богослу
жби; срібні і золоті ювілеі, в яких 
ювіляти виростають до розмірів 
національних героїв і християн
ських святих. З другоі сторони 
практичие житrя, ввутрi.mвя по
става і основне скерувания душі 
заперечують те, що так палко, 

святкояо і декляративно визна
ється. Є журба і стурбованість за 
ту душу у передових статrях. То
му .'ІюБJDO ЇХ, радо читаю іх, бо 
там є житrя там є і сум і там є ра
дість, там є тепло ... " 

ВІд редакції: Кожне число на
ШОГО журналу має 64 сторіВ'КИ. 
Яево. що не всі статті, як і ие всі 
ПИтaR'ВЯ, цікавлять 'кожного чита
ча. Але прнпустім, що тільки од
на десята частнва з-поміж вих 
ХВИJDOЄться проблемами, що їх по
рушують наші передові. Тоді ДО
зволимо для тієї однієї десятої ча
СТІШИ відвести одву тридцять
другу частину сторінок ... во ж не 
одним хлібом і не одними дотор
кальними коикретностями живе 

людииа ... 
• Сис:тематично пеоеглядаю 

американську пресу. Скільки в 
ній місця дЛЯ ВСЬОГО, чого душа 
бажає. А все аж ие знаходжу в 
вій такої маси спомннів, причив
ків до споминів, додатків до спо
минів, як у наших малих і бідних 
газетах. Маємо навіть кілька ви
дань, які живуть тільки спомина
ми... Люди пишуть сваряться за 

.Лш:rа до 

те, що і як діялось сорок років то
му. Для історика це цікаве і ПО
трібне. Але для звивчай:&ої JDOдв
ии все те пеоедавнене, навіть нуд
ие. А що вже говорити про моло
дих?! Може було б добре зоргані
зувати при наукових уставовах 

Я1кісь ,.комісії" чи "архіви" споми
нів. Туди передавали б рукописи 
й машинописи. Комісія час-до-ча
су влаштовувала б дискусію отри
маних споминів, і так устіЙИlOва
лися б справді цінні для історії 
матеріяли. Дещо з таких збірок 
можна б і видати друком для ши
ршого вжитку. 

ВІдповІдь: Добра ідея, але чк 
мало розумних думок вирває се

ред нас?! Горе в тому, що і спо
миикаРСТRО відбиває неначе в' 
дзеркалі наші внутрішні політич
ні поділи. В споминах окремі JDO
дИ і партії переживають свої ко
ли.шні розходжения. Спомини щЄ' 
далі не є справою історичної нау
ки і матеріялів для неї, але спра
вою по.'Іітикн або справою педаго
гіки. Задля політичних або задлк 
вихоВ'Них цілей то забронзовуємо 
минуле, то ... обкидаємо його бо
лотом. А все те разом - це доказ, 
що живемо - у протиставленні до 
згадуваиої Вами америкавської 
преси - минулим, а ве сучасніс
тю і ие думкою про будучину. 

• Посилаю Вам два вирізки 3 
газет. Маю враження, що Ви ЇХ не 
читаєте, бо не знаходжу відпові
дей иарізні напасті. скеровані 
проти "Листів" і особливо проти 
їх редактора. Не читати неприєм
них речеі'І - це для нервів може 
й добре, але для peД8lКцii журиа
лу ие завжди корисне. Чи може 
боїтесь полеміки? 

Відповідь: За прнслугу ДJlКyє
мо. Що-правда, ми вже перед тим 
читали ті присмаки. І Ваш здогад 
у великій мірі слушний. ми не хо
тіли б у иашому журналі забага
то полеміки, а вже тоro роду по-



леміку, до якої запрошують при
славі Вами зразки, взагалі відки
даєио. Замість полеміки ми хоті
ли б дискусії різних думок, але 
З'нову ж приславі Ваки речі до ди
скусії не надаються. Іх цілJПO Є 
ТЇЛЬJ(и підорвати пошану і довір'а 
до немилого журналу і неинлого 
реда'ктора серед читачів, які того 
журналу не читають і з думками 
його редактора не знайомі. Чита
чі, що мають можливість порівня
ти полемічні випади з поглядами, 
які ВИСЛОВJПOються "Листами" 
або з думкаки, що викладем в 
книжках peД8IКТopa, самі зрозу
міють ,,.шляхетну" ціль полеміс
~ів. 

Ось один вирізок (із "Самостій
ної Украіни" - ЧїtcaI'о) нарікав, 
що в "Листах" :немає хребта. Бо.,. 
один автор сумнівався, чи доціль
но зосереджувати увагу суспіль
ства і його засоби на будову па
м'я-rників, а інший автор иазвав 
урочисте відкриття пам'ятника 
Шевченкові в Вівиіпеry вeJIВКJDI 
психологічним і політичним уепі
хом. Щось подібного (- практи
кованого в поважній світовій пре
сі -) не поміщається в голові ре
дактора, для якого ідеалом хреб
та є панна Вавда в Івана Франка, 
яка раз заучивши пісню "Бодай 
ся когут знудив" 'виводить П в ко
жну пору дня і ночі, в кожну по
ру року аж до самої смерти. На
віть різні відтінки тієї самої, чи 
подібної дукки - це щось незро
зуміле, це гріх проти хребта ... Як 
-ryт дискутувати з того роду хреб

том? Взагалі хребет це добра річ, 
коли на ньому тримається ще й 

:якась голова ... 
А другий вирізок із "ШJlJIXУ 

перемоги" - Мюнхен. Ще добре 
не зостигла покійна поетка, а вже 
її приятель друкує листи від неї 
з такими епітетами для редактора 
"Листів до Приятелів" як ,,'небез
печний тип" і "нуля" ... Чи можна 
дискутувати з такими шляхєтви

ин голосами з-поза гробу? Зреш
-rою високу якість тих випадів 0-
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цінив уже і споріднений із "Шля
хом перемоги' орган: "Гомін УК
раїии" -Тороито. Там також дру
кувався той nист померлої поет
ки, але те місце з випадами про
пущено ... 
Вкінці пам' атавмо по гід н У 

тривогу, яку іноді ВНСЛОВJПOвав 
сл. п. президевт Андрій Лівиць
кий. Він говорив: - "Не добре з 
нами, копи нас уже і не лають". 
- Прислані Вами вирізки - ви
ходило б - повивві свідчити, що з 
нами покищо ще зовсім добре ... 

ОПЛЕСКИ ах ЗБРОЯ 
дотеп, D..."Ісгорія - це засоби, 

якими кориc-rувться свобідва дум
ка JПOДИни здавлена диктаторсь

кими режимами. Так само вико
ристовують сміх і оплески в міс
цях і при иaroдах не дуже бажа
них для диктаторів. Німецька пре
са нотує цікаві приклади із Схід
нього Бсрліна: 
В державній опері йшла виста

ва "Фіделіо" Бетовена. Спів &хто
ра: "Я посмів відважно Сказ&П 
правду, і нarородою за це ка:іЩа
ви" - публіка привітала довго
триваJПUlИ оплеСК8іІІИ ... 
Підчас змагань англійськоі дру

жини копаного м'nа з иі<:цевою 
публіка так демонстратввво вияв
ляла симпа'І'іЇ англійцям, що цен
тралЬНИЙ орган ком. партії "Новс 
ДОЙТJ!IЛЯНД" висловив ЇЙ гостру 
догану. 

В Ляйпцігу йшла bhc-rава дра
ми Чехова. Копи в одному місці 
п'єси акторка висловJПOЄ С8ИТИ
ментальний жаль з приводу відхо
ду російського rариїзону з її міс
та: "А тепер вонн відходя-rь, наші 
приятелі!" - ЗaJJЯ вибуХнула не
стриМ'ним реготом ... 

Департамент ~ прохав 
пригадати обов'язок усіх ие-rpo
м&,Цвв ЗДА продовж сlЧJUI випов
нити т. 3В. Address Report. Фор
мулярі можна дістати в почтоВll][ 
урадах і там же треба. виповввв
ШВ, іх передавати. 
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на добру пам'ять 

ЗБІРНЕ МЕЦЕНАТСТВО 
.... с 

Є у нас традиція і 'досвід: - громадою робити те, чого не мо-
же зробити OKpeM~ людина; співпрацею будувати те, що не під 
силу одиниці. Ідея нашого "Збірного Меценатства" спирається 
на ту традицію і хоче дати українській вільній думці і вільному 
слову можливості розвитку. 

Подаємо список наших Приятелів, членів Меценатства за 
1960 рік, які живуть в ЗДА. Список членів "Зб. М." з Канади і 
Австралії в наступному числі. Всім членам Зб. М. вислано вже 
листа-подяку ч. 9 і також премію за 1960 рік: нову книжку серії 
"Життя і Мислі" (Т. Лапичак: Український Націоналізм). Окре
мо дякуємо тим Приятелям, що прислали вкладку, але прохали 
не називати їх у списку. 

А. Антипів, Детройт, Міч. 
М. Белендюк, Асторія. Н. Й. 
О. Березюк, Гіббіиr, Мін. 
П. Віланюк, Детройт, Міч. 
О. Дерій, Балтмор, Мд. 
3. Дончук, Фила, Па. 
С. Дорощак, Бофало, Н. Й. 
Б. Филипчак, Пассейк, Н. ДЖ. 
М. Галій, Річмонд Гіл, Н. й. 
Н. Гірняк, КлифТО'н, Н. ДЖ. 
В. Гірняк, Клифтон, Н. ДЖ. 
В. Гнатюк, MopraHтaвH, В. Вір. 
П. Гончаренко, Детройт, Міч. 
І. Гурин, Тінек. Н. ДЖ. 
Н. Жежелевська, Бруклин. Н.Й. 
А. Жуковськиlї. Стіл. Н. Дак. 
Р. Залуцький, Чікarо, Іл. 
Яр. Заремба, Елизабет, Н. ДЖ. 
в. Іващук, Де Плейнс, Іл. 
А. Яременко, Джерзі Сіті, Н.Дж. 
К. Кїзюк, Честер, Па. 
М. Клепачівська, Вермонт, Іл. 
А. Кобрии, Честер, Па. 
М. Корчинський, Н. Фолс, Н. Й. 
О. Кос, Балтиор, Мд. 
Ю. Коритко, Данкірк. Н. Й. 
Р. Криmтальський, Ньюарк, 
Н.Дж. 

Р. Крохмалюк, Детройт, Міч. 
П. Кулиняк, Фила, Па. 
М. Курах, Клівленд, Огайо. 
Т. Лапичак (2), Чікаrо, Іл. 
Т. Ліскевич, Чікarо, Іл. 
Л. Ломиш, Да:нкірк, Н. й. 
О. Матковський, Чікаrо, Іл. 
П. Мегик, Фила, Па. 

Й. Мнгайчук, Клівлеид, Огайо. 
І. Мриц, Л. Айленд Сіті, Н. й. 
О. Ничка, Пассейк, Н. Дж. 
t Юл. Налисник, Нью-йорк. 
Н. Пазуняк, Фила, Па. 
К Паньківський, Скатсдейл, 

Аріз. 

М. Паньківська. Скатсдейл, 
Аріз. 

Т. Парфановнч. Бофало, Н. й. 
І. Пасічняк, Даикірк, Н. й. 
М. Пежанський, Л.-АЙленд Сіп. 
Н.Й. 

І. Поритко, Фила, Па. 
Т. Рожаиковськнй (2), Гадсои. 
Н.й. 

І. Розгін. Сентралія, Іл. 
М. Ромах, Кемден, Н. ДЖ. 
Л. Рудавський, Ст. Пол, Мін. 
І. Савицька, Фила, Па. 
М. Салднт, Бофало, Н. П. 
М. Самотовка, Тонавенде, Н. й. 
Т. Се'ндзік, Трентон, Н. ДЖ. 
І. Сірий, Фила, Па. 
М. Сірий. Чікаrо, Іл. 
А. Окробко, Л. Енджелес, Кал. 
Мир. Стахів, Самервнл, Н. Дж. 
Б. Стефанович, Ньюарк, Н. Дж .. 
Б. Стефурак, Чікаrо, Іл. 
Т. Стельмах, Л. Енджелес, Кал. 
Е. Стецьків, Бофало, Н. й. 
Р. Тре.mньовськиЙ, Вреквил, 

Огайо. 

В. Турко, Джерзі Сіті, Н. ДЖ. 
І. Шох, Флаmiнr, Н. И. 



ВІД ВИДАВНИЦТВА 

Це число "Листів до Приятелів" поважно cr:·.3HeHe. Мало 
вийти в половині грудня. Причиною цього було захворіння дру
кара-складача, і то в найтіснimий час перед Різдвом. Прохаємо 
розуміння і вибачення. 

Наступне число за січень-лютий вийде своєчасно. 

Кожним разом на початку року звертаємось до Вас, наші 
Приятелі, з проханням якнайскоріше відновити передплату. Для 
всіх нас це самозрозуміле в відношенні до чужомовних газет і 
журналів, і там ми не спізняємось. Чому ж до своєї преси мали б 
ми застосовувати інші звичаї?! Сподіємось, що цього року в січ
ні надішлете дійсну передплату. Шсляплата це велика перепона 
в нашій і так не дуже легкій праці. 

3 прикрістю мусимо ствердити, що певна кількість наших чи
тачів, не зважаючи на пригадки, досі не вирівняли належности 
за 1961 рік. Як тяжко відбивається це на праці видавництва, яке 
не має масового збуту і не має ніяких фондів, але спирається 
виключно на передплату, це ясне. Прохаємо тих спізнених на
ших Читачів якнайскоріше сплатити довг. 

Фонд помочі неспроможному братові 

На цей фонд прислали Вшан. П. П.: по 5 дол.: І. Ганас, 
Гмлтн; Хр. Голубець, Чк:rо; М. Клепачівська, Вермонт 3 і 2; 
о. д-р В. Кушнір, Внп:r; П. Постолюк, Дж. С. - По 4 дол.: П. 
Плевако, Париж. - По 3 дол.: - д-р С. Дорощак, Вфло; П. Ку
линяк, Ньюарк; д-р Ю. Фещенко-Чопівський, Врмнт. - По 2.50 
дол.: М. Сениця, Клвлд, І. Скиба, Трнто. - По 2 дол.: М. Воло
шин, Вейон, В. Лазечко, дтрйт. - По 1 дол.: - С. Вайдак, Кан., 
Ст. Глушко, Днвр, о. д-р В. Желехівський, Внд-Врук, І. 3ель
ський, Внп:r, Е. Лятишевський, Дтрйт, В. Ростун, Чік., М. Стра
тієнко, Фил., М. Сивий, KapHe:ri. 

Щиро дякуємо. Далі буде. 

УJtІОПИ передплати Адреси для Австра.ліі: 
па рік ....................... 5.00 дол. Dr. V. Бilуnskуj , 43 Mathoura Rd. 
па півріччя ...... ........ 2.75 дол. Toorak SE. 2 Victoria, Australia. 
окреме число .. .. ....... . 0.50 дол. Mr. І. Hrynewych, Lot 85 Springfield 
Адреса "Листів до Приятелів" Ауе, Бlасktоwn N. S. W. Australia. 

- Letters to Friends, Mr. Т. Pasiczynskyj, 60 Hughes St., 
Р. О. Бох 428 Newark І, N. J .. USA МіІе End. South Australia. 
Е;;Ш:;ШШ;;;;;;;;;ШШ;ШШШ;Ш;ШШ:;Ш;ШШ;;;Ш;ШШШ:;ШШ;ШШ;ШШШШШШШШШ;;;;Ш::;;;Ш;;ШШ1:Ш;Ш1:Ш;;;; 

В-ВО ,,&ЛІОЧІ" 

З а ред а к Ц і ю: мо ШлемкевП'І 
За В-ВО: д. Кузик. Л. Лоииm. О. ОлеснипьКИЙ. Ом.. Тарпавськп* 



Ціна 1.00 дол. (Подвійне число) 

~ 
~ 

LETTERS ТО FRIENDS 
Р. О. Вох 428 

Newark І, N. J. 
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