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ПРОМЕТЕїЗМ ШЕВЧЕНКА 

Шевченка нераз порівнювали до Прометея. Зовнішній при
від до цього дав сам поет, що викликав величний образ титана 
в поемі "Кавказ" на тлі тих самих гір, де-за грецьким штом -
карався титан, прикований, до скелі, і де за життя Шевченка 
йшла нерівна боротьба кавказців із російським загарбником. 
І хоча поет не дав окремішньої самостійної креації Прометея, 
проте і в своїй творчості дав він глибокий вислів прометеїзмові, 
і своєю ролею борця й мученика за волю У країни здобув собі 
право на почесну назву "Прометей України". Глибша аналіза 
знаходить саме в прометеїзмі властиве окреслення духової 
структури поета. Прометеїзм - це певна вольова настанова, яка 
шукає виразу в діі, а в слові остільки, поскільки воно якнайті
сніше в'яжеться з дією. У ньому сильно і виразно відбивається 
насамперед окреслене світосприймання, яке по-своєму забарв
люється емоційними й вольовими моментами. Але все ж вів 
мусить бути в .основному співзвучний із поглядами на світ і 
життя. Емоційні й вольові моменти є рушійною силою. Вови 
вносять у внутрішню сферу духу злами і пориви, упадки Й ен
тузіязм, із яких визрівають глибші погляди на світ і людей, 
погляди з ознакою органічности й життєвости. Світогляд - це 
річ відносної духової урівноважености, на якій лежить печать 
порядкуючого інтелекту. Але інтелект не прорубує, а тільки 
вирівнює головне корито для духового струменя, де в різні мо
менти життя наступають слабші або сильніші вибухи, які пе
ретоплюють наново весь зміст внутрішнього світу, пронизуючи 
його до дна та поглиблюючи. Тут діють глибокі емоції, які ви
пливають із самої істоти людського духу, але не знаходять, як 
такі, адекватного виразу на поверхні душі, де міняються наші 
щоденні "настрої", які відбивають тільки нашу зовиimню враз
ливість, але не сягають у глибінь. Емоції нашого глибинного 
"я" розбивають затверділі та заяложені форми мислення, вли
ваючи в душу живу силу, творчу субстанцію, - отой вогонь, 
якого благає для себе поет: 

"Подай душі убогій силу, 
Щоб огвеиво заговорила, 

Щоб слово пламевем взялось." 

Говорячи про прометеїзм Шевченка, матимемо на увазі ~e
редовсім емоціяльно-вольову настанову поета, залишаючи ш
IDШI спроби розбудови системи його релігійио-філософічиих та 
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Є'tИЧИИХ ПОГJIJlдів. При тому пам'ятатимемо, що протеізм У своій 
первісиій концепції мав релігійний характер, який зберігся за 
JIИМ і досі. Таким чином проблема прометеїзму Шевченка вво
дить нас у проблематику релігійности поета. 

Стародавній грецький міт про Прометея та його мистецьке 
оформлення в трагедії Айсхіла "Скований Прометей" розкрива
ли перед духовим зором грека не відношення між людиною 
і Найвищою Істотою, а відношення між самими богами, бо Про
метей, що змагався з Зевсом, був - за грецьким уявлеиням -
божого роду, але рід його, рід титанів, був переможений Зевсом, 
коли йшла боротьба між богами за владу над світом. Тим то 
оповідання про бунт титана проти найвищого владаря світу 
мусіло будити в свідомості старовинного грека не такий від
гук, який будить воно в свідомості новітньої людини, бо ця 
остання завдяки сутній трансформації міту новітніми поетами 
схильна розуміти змагання між Прометеєм і Зевсом як змаган
ВJI вільної людини з Богом. 

Але й у стародавньому міті людина відіграє важливу ролю, 
оскільки змагання між Прометеєм і Зевсом іде саме за долю 
ЛЮДИНИ, за її добро та щастя. Прометей виступає як оборонець 
J1Юдей проти Зевеса, що хоче погубити людський рід. Викрав
!пи з неба вогонь, Прометей приносить його в дарі людям і тим 
дав початок усякому вмінню: навчає людей розпізнавати пори 
року, оперувати числами, будувати домівки, запрягати коні, 
споруджувати кораблі, лікувати хвороби, - а до того всього ще 
й збагачув іх душі, бо "вливає надію у серця J1Юдські". За 
добро, вчинене людям, зустрічає його кара. З наказу Зевеса 
Гефайст приковує його до скелі, де він терпить нестерпні муки. 
Але всі страждання переносить він із гордою свідомістю своєї 
правоти. його почуття незалежности, з одного боку, і турботи 
про людську долю, з другого, штовхають його на виклик "ти
ранії Зевеса"; його самопошана й гордощі не дозволяють йому, 
навіть серед найважчих страждань, допускати думку про мо
жливість "заміняти свою нещасну долю за .ролю слуги." 

Оці моменти: змагання з божественним владарем світу за 
добро людей, важкі страждання як відплата за вчинене Їм до
бро, горда свідомість своєї правоти та добровільна самопожерт
ва - оте Шевченкове: "караюсь, мучуся, але не каюсь" -
характеристичні для Прометея і прометеізму. Прометейська на
станова означає повсякчасну готовість до боротьби за право 
JIЮДИИИ судитися*) з Найвищою Владною Волею за неправду 
і несправеДJIИвість на землі. 
А втім, античний світ та Айсхілова трагедія (а саме її за

трачена частина) передбачають можливість примирення Про-

*) Зразок такого суду в філософічній літературі, де йдeтьcs про 
вікаки ди'Скутоваву проблему зла (3 виправДaJIJIJDI Боra), дав "Тео
~eJI'~ Лdбиіца. 



метея з 3евесом. Проти ідеі такого при:миреmш звервулиcs, од
наче, протирелігійиі тенденціі 1В-го століття, які довели до 
важливого пересувевня в первісній концепціі міту в напpmd 
непримиренности "вільної людини", збунтованої проти Бога. 
Таке богоборче спрямуваВИJI дав прометеїзмові, між jJUJIJПC, 
англійський романтик П. Б. Шеллі (Shelley), який у своЇЙ драмі 
"Розкований Прометей" розкриває перспективи кінця впади 
3евеса над світом. Прометей стає тут виразником "титанічного" 
змагаННJI "визволеного з пут релігійної традиціі" людського 
духу, втіленням людського генія, що "стає на прю" З Богом 
У почутті своєї необмеженої вільности, свідомий своєї сили та 
своіх можливостей, який не хоче признати вікому права за
креслювати межі його прям:уванням. Таким постає перед нами 
титан і в поезії "Прометей" молодого r ете, яка була перекпа
дена Іваном Франком на українську мову в його "добі бурі й 
натиску". 

Прометеїзм, характеристичний для доби романтизму як доби 
великих творчих натуг і духових перехрещувань, вніс у сферу 
релігійних переживань Шевченка різкі злами, які вирили гли
бокі борозни в його духовому кругозорі, офОРМJIЮючи своєрід
ним способом його релігійність. Підкреслюємо при тому вираз
во, що, говорячи про релігійність, маємо на думці не стільки 
релігійні погляди, як певну форму буття людського духу в його 
відношенні до абсолюту. 

Прометеїзм знаходить свій вияв у різних Шевченкових тво
рах в неоднаковій насиченості. Відносно найбільш компромісо
ву форму його зустрічаємо в поемі "Кавказ", де виступає, що
правда, образ Прометея, але роJПO титана переймає сам поет, 
який кидає гострі інвективи проти деяких релігійних чи псевдо
релігійних уявлень та оформлень релігії, але одночасно вираз
но застерігається проти богоборчої тенденціі: 

"Не вам ва прю з Тобою стати, 
Не иак діла Твої судить!" 

Навіть більше, він висловлює своє глибоке довір'я до "вeJПIКОГО 
Вога", який стоїть на сторожі правди й волі та якому з кокев
том перемоги правди "поклоняться всі язики во віки і віки." 

Одначе згодом сильніше прокидається біль душі разок із 
почуттям зрадженого довір'я до Бога, того почуття, що з ранніх 
літ стає фундаментом релігійного відношення людини не тіль
кн до всього трансцендентного, але й до туземної дійсности та 
людської долі. Те довір'я, в процесі наростання життєвого до
свіду, при зустрічі із всевладни:м світовим злом, може дїзнатв 
великого струсу, який веде до затрати віри в моральний порядок 
у світі, до сумнівів і нерозв' язаних внутрішніх конфліктів, а 
навіть до повного внутрішнього розладу. Явище це спостері
racrьcв часто, аж надто часто в душі новітньоі JIIOДИІІВ, 8к& 
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в великій мірі позбулася християнського розуміння страждання 
та його значення й ролі в людському житті. У Шевченковій 
свідомості містерія зла постає насамперед як містерія відвернен
ня обличчя Бога від людей і світу, містерія мовчання небес. 
Альфред Віньї (Vigny) в своїй філософічній поемі "Смерть 
вовка" знає тільки одну відповідь на мовчання небес, а саме -
таке ж мовчання створіння: "Тільки мовчання -велике; все 
інше - слабощі." Пророк України не розуміє сили й суті спо
глядального мовчання, і тому, коли мовчання небес сколихнуло 
його душею, він готов обвинувачувати Творця: 

,,.А Бог хоч бачить, та :мовчить, 
Гріха:м великим потурає." (Княжна, 1847 р.) 

Бувають моменти посилення внутрішньої кризи. Десь i: ... ~~
ємній закутині душі, як палаюча іскра, зароджується думка, 
що, може, недоля й неволя України накреслена з Божої волі. 
І тоді, в тяжкі хвилини розпачу, поет заявляє, що хоче забути 
про Бога, доки У країна в неволі: "А до того (часу) - я не 
знаю Бога", тобто до часу визволення України - так грізно 
звеиять його слова в "Заповіті". Щоправда, заяву цю він ніби 
відкликує зараз таки, висловлюючи свою готовість молитися 
Богові, готовість транспоновану в майбутнє, де вже ввижається 
йому вільна Україна: 

"І лави, і гори -
Все покину, і поливу 
До оакого Бога 
Молитися" . 

Врешті криза доходить до кульмінації, коли із дна душі 
добувається щось демонічне з нечуваною силою, і поет з од
чайдушною сміливістю стає перед обличчя Бога, перед яким -
за біблійним уявленням - архангели закрикають із дрижанням 
своє обличчя, стає на суд Божий, бо не може по-невільничому 
мовчати коли "правда наша П,яна спить". І з уст його малощо 
не вириваються слова прокльону. Стан ЙОГО душі стає дивною 
загадкою, коли зважимо, що богохульне слово "проклену" до
буваєтьCJI з серця, готового до найвищої самопожертви - з ве
ликої любови: 

"Я так ЇЇ, я так JПOБJПO 
Мою Украіну убогу, 

Що проклену самого Бога, 

3а неі душу погуБJПO" 
(Сов: Гори :моі високіі, Орська кріпость, 1847 р.) 

Як страшно тяжко мусіло бути на душі в поета, копи вів важив 
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ті слова! Було б одначе, помилково думати, що він кидав про
клін. Він висловлює не більше, як розпачливу готовість кинути 
проклін, і то з повною свідомістю, що тим способом погубить 
свою душу. Поет - у той час засланець і мученик - заявляв, 
що він готов заплатити душею за свої слова осуду, якщо суд 
його мав би ствердити, що неправда не тільки панує, але й віч
но пануватиме. Одначе - на диво! - він не віддає суду над 
своєю душею нікому іншому, тільки саме Богові правди. Коли 
він таким чином скоряється перед Божим судом, ТО робить це 
хіба тільки тому, що вірить у Божу правду, в її перемогу. Стає 
невибачливим непорозумінням, коли інтерпретатори наводять 
повищі поетові слова на доказ атеїстичного бунту поета, бо це 
значить - бачити в них якусь містифікацію або гру великими 
словами, яка свідчила б ні більше, ні менше, тільки про непо
правну облуду та внутрішній фальш. Не пекучий біль, і безмеж
на любов, і беззастережна самопосвята пробивалися б упоетовій 
заяві, а гротескова фанфаронада, яка не змогла б, одначе, при
крити словами маску смішної гримаси. Це були б пусті й марні 
слова - у поета, у якого кожне слово пронизане найповнішою 
щирістю. 

Було б також чималою помилкою бачити в поетових словах 
безнадійний розпач. За словами, що межують із розпачем, бри
нять у глибині душі слова моління: 

"Молюся: Господи, помилуй, 
Спаси Ти вас, святая сило ~ 
Язви язик мій за хули, 
Та язви мира ізціли!" 

Треба думати, що наведені слова дають ключ до розв'зки 
питання про відношення поета до Бога. Шевченко дає ними най
чіткіший вислів релігійним переживанням не тільки Гуса (вони 
взяті з поеми "Єретик або Іван Гус"), але й своїм власним. По
етовеблагання переконливо говорить про те, що, коли й зри
ваються з його уст слова хули, то вони зараз же перетоплю
ються, як неочищена руда, в огні хвали, в огні любови, яка п'є 
силу з незбагненних трансцендентних джерел. Слова хули випли
вають у поета не з холодних філософічних міркувань, а з жит
тєвих ситуацій пекучої журби й болю, обурення й тривоги, які 
лягають каменем на душу. Крик, який виривається тоді з 
душі, не так легко підвести під філософічні категорії "погляду 
на світ", так самісінько, як нелегко буває накинути більш чи 
менш застиглі світоглядові категорії на скарги біблійного Пова 
або навіть на важенні слова запитання ва Голготі-горі:" Боже, 
І}оже, чому Ти мене покинув?" Во чи мали б ми право твердити, 
що ці слова випливають, наприклад, із скептичних міркувань 
про глухі небеса та про байдужий порожній простір, у якому 
тоне весь наш біль і наша скарга? ЧІ! Ta~e твердженWI не свід-



, 
ЧИJlо б про брак зрозуміння того, що хтось може бути носієм 
великої істини, а при тому мати хвилини людського болю? 

Якщо йдеться про Шевченка, то нам уже повинна стати зро
зyкiJIою його духова структура пророка-борця, така суперечва 
із споглядальною настановою святого або й філософа, які вмі
ють :миритися з резиrнацією та покорою перед Вічним і не хо
чуть настирливо домагатися відповіді на невблагавві запити 
життя. Але не можна сказати, що поет не зває меж настирли
вости. 

• • • 
ми Дійшли до того місця, коли можемо поставити собі пи

таmш про своєрідність Шевченкового прометеїзму. Хоча він в 
основному виявляє спорідненість з античним прометеїзмом, проте 
вів відрізияється від останнього глибиною релігійного сприй
маиия Божественного і людського. У протилежність до гордого 
і непокірного виклику 3евесові античного Прометея, який ви
CnОВJПOє переконання, що 3евес хоче зла людям, виклик Богові 
з боку українського Прометея пронизаний жалем стражденного 
серця. Ніщо не свідчить, неначе б він мав справді переконання, 
що зло походить від Бога. Навпаки, довір'я до Бога правди по
вертається, раз-у-раз, аж до кінця життя, в його івтишmx мо
кентах "розмови з Богом" і молитовного звертання: 

"Молітесь Богові одвому, 
Молітесь правді ва землі, 
А більше ва земni ИЇМКУ 
Не ПОКJIоиїтесь!" 

(Неофіти, 1857 р.) 

Такого молитовного сприймаlПШ Божественного не знаходимо 
в етичному прометеїзмі. Прометейський конфлікт Шевченка з 
Богом має своє джерело в трагічному почутті роздвоєности між 
Богом гніву і Богом любови, між свідомістю розладу в мораль
ному світопорядку, з одного боку, і вірою в добро і праВДУ, з 
~yгoгo. Але в молитовному стані, коли то поет прагне "молитву 
діяти докраю", стираються уявлення про Бога гніву, і душа в 
осяйному пориві лине до Бога правди й любови, до глибин єди
ноцївного, цінного в усій своїй чистоті. Пророк гніву викриста
лізовується в своЇЙ суті як пророк любови і, як такий, він мав 
і має незрівнянну силу оформлювати збірну украінську психіку. 

~І!-рактеристичва для Шевченкового прометеїзму глибинність 
релігійної сфери є тим моментом, у якому античний прометеїзм 
знаходить своє завершення. Про свого Прометея каже Айсхіл, 
що вів "надто полюбив людський рід". Отож ту повну самопо
жертви любов до людей перейияв від нього український Про
метей, який одночасно зумів поглибити її, сягвувши саме до 
божествеJIВJIX джеpe.n. 
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Свідомість поета зверталася до творчого в релlГU впродовж 
усього життя. У поемі "Кавказ", що постала до заслання, образ 
прикованого до скелі Прометея замінюється образом Христа, 
розп'ятого за "слово істини". За тим самим Христом залиша
ється останнє слово і в "Неофітах", написаних після заслання. 
lІрометей є етапом: він закликає всіх живих за собою до бороть
би за правду, без якої нема життя. Але на закрутах дороги че
кає хтось інший: Той, хто дає мир душі, хто промовляє до неі 
в самітній тиші. Знав цю мову поет уже давно, коли творив свого 
"Перебендю" (1839 р.). Він мислить Бога найглибше саме в 
молитві. Коли він, споглядаючи поза себе на своє десятилітнє 
заслання, дякує Богові "з глибини душі" за те, що "не попустив 
жадному досвідові торкнутися своїми залізними кіхтями його 
переконань, його дитинно світлих вірувань" (Щоденник, 20 
червня 1857 р.), то не маємо підстави сумніватися в щирості по
ета. Але, що маємо думати, коли чуємо запевнення деяких ін
терпретаторів поета, що ніби він мало не на другий день після 
того підо впливом російських матеріялістів викинув із серця оті 
"світлі вірування" так, як викидаємо на смітник лихий роман 1 

Не можна розуміти поета-пророка, не позбувшися чисто ра
ціоналістичних метод інтерпретації витворів його духу. Стосую
чи такі методи, скрупулятні інтерпретатори, які розважають 
і позитивні і заперечливі висловлювання поета про релігійні 
предмети, раз-у-раз спотикаються на суперечностях і мусять 
кінець-кінцем пояснювати їх мінливістю його "настроїв". Ще 
гірше буває, коли знаходяться інтерпретатори, які хапаються за 
всякі інвективи поета проти злощасних служителів церкви та 
окремих суперечних людських уявлень про божественні речі, 
але не хочуть нічого знати й чути про його молитовні звернен
ня до Бога. Інтерпретатори ці не розуміють чи, скоріш не хочуть 
розуміти, що конфлікт чи навіть розрив з панівною церквою не 
означає ще зречення релігії, як це мало місце в випадку Л. Тол
стого або такого релігійного :мислителя, як С. KipKeroop (KЇer .. 
kegaard). до глибоких ідей якого зверталися й не перестають 
звертатися різні релігійні шукачі правди. Врешті трапляються 
Інтерпретатори, які бачать у Шевченкові релігійного скептика, 
але з таким розумінням поета не можна ні в якій мірі погодитися. 
НІщо хіба не є таке чуже поетові, як постава скептика, який на 
псl тривожні релігійні, філософічні, етичні питання має одну 
вІдповідь: "Або я знаю 1" - так, як зформулював її Моитень, 
КЛJlСИЧНИЙ представник скептицизму. Поет, що просить у Бога: 
"дай жити, серцем жити", борець і мученик за правду, поет про
JЮ'lПХ видив та екстатичних молитовних поривів далекий від 
скепсису як тривалої життєвої настанови. -

д. Еозі1 
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ПОEЛDI МИТРОПОЛИТОВІ ИОСИФОВІ слmоиу 

в обличчі великого подвигу мовкнуть поділи і різниці, і JПOдсьRi 
думки й почування з'єднуються в пo.mаві геройства й мучевицтва. 
Приїзд Митрополита йосифа Сліпого після 18-літнього в'язневвя, 
ЙОГО незламна постава супроти гонителя ЙОГО віри, до глибиии зво
рушили український світ. Те зворymеввя всіх - і привалежвих до 
украінської - католицької церкви, і православних, релігійно літеп
лих і невіруючих, - всім проказує і вкладає в уста слова церковної 
пісні: Хресту Твоєму поклоняємось Владико ... 

Значения приїзду Митрополита Сліпого для української справи 
велике. Він свідчить перед світом не тільки про мартирологію україн
ського христиЯ'Вства, але й України взагалі. 

Та просто незміренне значе~вня має поява Митрополита Сліпого 
~ЛЯ української Церкви саме тепер, у час Вселенського Собору в 
Римі. В вартій уваги статті ("Сучасність" ч. 1-25) о. д-р Гриньох 
із жалем стверджує, що числевиа делеrація українських ієрархів 
приїхала на Собор "з порожнім возом". Українські Церкви-дочки 
в Вільному світі "ще далеко не доросли" або "не вдалися" до своєї 
Церкви-матері. Та зате та Церква-мати в Україні була присуТня на 
Соборі містерійно, своїм свідченням постійним, незламним, переові
фі кованим иитрополитом йосифом. - Стаття писана перед звільнен
ия'м і приіздои Митрополита Слї/пого. Сьогодні вів у Римі і віз ук
раінської Церкви не порож'Вій. 

Світова преса багато пише про Митрополита, та він не доступний 
для репортерів, Він зберігає :мовчаввя. К8АЖУТЬ, щО він мусить най
перше відпочити і піддатися лікарським оглядинам. Нам здається,· 
що це "людське, надто людське" пояснения. І иаємо !Надію, що Ми
трополит Сліпий і після спочивку і лікува'вия зберігатиме достойне 
мовчания і супроти ласих на сенсації ЧYlжих репортерів і навіть су
проти щиро зацікавлених своїх людей. Подвиг зобов'язує до патосу 
дистанції, і мовчання Митрополита голоС!Иіше, віж могли б бути, 
зрештою вже давно сказані і повторюваві слова про страждаltВJl Ук
раїии Й її Церков. - А я вам кажу: бійтееь :мовчаиия - писав Мо
ріс Метерлінк. Українське оточеввя Владики йосифа повивио помorп 
йому зберегти достойність і силу 'Мовчания, і охоро'ИИти ЙОГО від 
вастирливости ЧУІЖИХ і своіх шукачів сенсацій і ковин, експлуатато
рів подвигу і слави великого Митрополита. 

Серцем MO.7IIIВCS Мойсей 
і скорботою духа цілоro; 

І roВорИТЬ йому Боr: 
"Що так до мене 1ф1lЧИПl? 

"Хоч ти заціпив уста 
пк, що й мова вови не 

roворпь, 

Але в чую аж тут, 
ак твоє серце Іфll'lll'n.." 

І. Фравко: мій I3мapatA 
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з ОСТАПОМ ВИIШlЕЮ*) 

Доля моя не була мачухою. Вона повела мене у театр, який 
я полюбив до самозабуття, до безтями, вона звела мене з Лесем 
Курбасом, вона відкрила передо мною двері "Березоля", вона 
обдарувала мене прихильністю українського глядача, вона ве
ла мене по крутих та небезпечних стежках і дорогах, вона обе
рігала мене перед небезпеками, якими кишіла наша доба. 

Перший мій виступ на естраді клюбу ім. Косолапкіна вирі
шив мою судьбу в Ухто-Печорському таборі. Перша заполярна 
зима на лісорубі, земляних, будівельних роботах похоронила б 
мене у свойому вічно-мерзлому rpYНTi. Ні мої фізичні сили, ні 
моя пригожість до таких робіт не подолали б ні північних мо
розів, ні непосильної праці. Мельпомена відплатила сторицею 
за вірну їй службу. 

Простора дерев'яна споруда, з театральною залею та примі
тивною сценою, без необхідних декоративних та світляних за
собів - здавалась Олімпійською святинею у порівнянні з табо .. 
ровими бараками, і навіть будинками для вільнонайманого на .. 
селення. В невеличкій кімнаті біля сцени, яка мала служити 
rардеробною для акторів, була піч, на якій вічно кипів казанок 
з водою і біля якої відбувались всі роботи по підготові вистав, 
концертів та всяких мистецьких імпрез для завойовників дале
кої Півночі. Трупа таборових акторів складалась із вуркаганів, 
кишенькових злодіїв обох статей, ленінградських вуличниць, 
двох професійних актрис Александрійського театру і молодого 
учня Меєрхольда, який там правив за режисера. Цей "творчий 
колектив" зустрів мене, на дИ'во, прихильно, а після першого 
виступу на їхній сцені, стали до мене відносИ'ТИсь, як до автори
тетного консультанта у всіх театральних проблемах. Свою при
хильність до мене - кожне виявляло по своєму: вуркагани 
стали звати мене "пахан ом" (на їхньому жаргоні щось середнє 
мІж батьком і дядьком) і запевнили мене, що голка моя не про
(l&де, ніхто в бараку не посміє потягнути лаха із мойого аре
IІrтаитського достатку, бо я оголошений під їхньою опікою. Ко
ли б щось подібне трапилось, то виновники стануть перед вур
lе,н,нним судом, а це не рекомендується нікому із смертних 
грnмадян есесеріі. Ленінградські "дівиці" заопікувались моєю 
, Павла Михайловича непраною білизною і здавалось, що кра
щого бажати від долі було занадто ... Актриси з Александрівки 
J~'tlли, що до їхнього берега прибуло, а вихованок Меєрхольда 
гполlвався найти у моїй особі споборника "біомеханіки", якої 
"_"пиий континrент "жреців сцени" не міг збагнути. В печі 
ТJ)lщала свіжо зрублена сосна, баланда і арештантська пайка 
JL'llба була tapaHToBaHa конституцією СССР, і У поправно-ви-

.) Дв. ЧЧ. 7-8, 9-10, 11-12, 1962 р. 
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ховвих таборах цієї імперії вимагати кращого - пахло б не
вдячністю й нахабством. Коли по деякому часі мені поталанило 
ще й всунутись у кімнату колонізованих і лягти ва одних варах 
біля Остапа Вишні, то здавалось, що такого везіння мало хто 
доскочив із найбільш щасливих громадян "квітучої країни". 

Одинока російська мова затроювала моє арештантське жит
тя. Прем'єри у тому театрі пеклись що тижня, як бублики. 
Крім сучасних, перекладних п'єс поважний відсоток займала 
російська клясиказ своїм московсько-петербурзьким прононсом. 
Моєю дошкою порятунку було те, що рядом зі мною на сцені 
були вуркагани всіх мастей і національностей зі своїми влас
ними жаргонами, чого ніяка школа не могла подолати. В тому 
мовному ярмаркові мій хахлацький прононс проскакував менш 
замітно, ба навіть подекуди придавав певної сценічної кольо
ритвости. 

Наявність трьох професійних акторів виявила можливість 
переформування агітбригади на театральну організацію з, до 
деякої міри, нормальним репертуаром та іншими атрибутами, 
які необхідні для вистав, хоч би і в лагерних обставинах. При 
звільненню всіх членів ансамблю від загальних робіт, весь час 
віддавалось на підготову репертуару і навіть ва ВИІПкільну та 
треніровочну працю над людським матеріялом, який був не 
підготований для такого фаху. Крок за кроком - вистави ста
вали все більш замітні своїми мистецькими вальорами, і началь
ство вирішило використати цю здатність і задумало із того осе
редку розбудувати театральну інституцію, яка мусіла б об
с.луговувати не тільки арештантів Ухт-Печлага, але й вільно
найманих громадян та адміністративний персонал, який там 
теж був позбавлений найнеобхіднішоі культурноі розваги. 

Всевладний начальник концтабору Мороз використовував 
своі широкі уповноваження доволі своєрідно. Він задумав з 
Чіб'ю зробити столицю для цілого того простору, що звався 
Ухт-Печлагом, зі всіма атрибутами "соціялістичного міста" ... 
Почав він із театру: куди став скеровувати із усіх підвідділів 
засланців - акторів, музикантів, малярів, і навіть письмен
ників, які по "лаг-пунктах" перековувались на корисних гро
кадян соц-батьківщини. Як колись поміщики пишались акто
рами кріпаками, так більшовицький барин Мороз позганяв 
у клюб імени товариша КосолаrJ:кіна різних акторів, різних 
жанрів, різних амплуа, і наказав грати собі різний репертуар: 
драми, комедії, опери, оперети, водевілі, ба навіть концерти сим
фонічних та джазових оркестрів. В СССР, все можливо, бо це ж 
країна неймовірних можливостей!!!! 

Колись Лесь Курбас, не один раз, затівав зі мною розмову 
про режисуру. Чомусь йому мерещилось зробити з мене режи
сера, але я ніяк не хотів розстатися з акторством. Сцену я moбив, 
nицедійство вважав своїм призванням, і мені навіть у сні не ма
PJlJloclt, щоби S кir амівити цей жанр, навіть арryмевти moбв· 
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иого Метра були безсилі. Але правду казали мої Батьки: "хто 
не слухає батька-матері, той буде слухати собачу шкіру" ... По 
наказу Якова Мороза, в одну мить, став я :мистецьким керівни
ком театру Ухт-Печлага. Страх перед загальними роботами 
штовхнyn мене в режисуру, на чужій сцені, з чужими акторами 
у різних, чужих жанрах. 

В цей тяжкий час перекваліфікації, товаришування з Оста
пом Виmнею було для мене неоціниме, спасенне. Без його по
ради та моральної підтримки мені було б не виплисти із зрадли
вих течій, в які штовхнуло лагерне буття. тут кожний необач
КИЙ крок, кожне випадкове слово попадало у картотеку 3-го 
відділу, а там пощади вже не ЖДИ, і Мельпомена не спасе, -
"поминай як звали"... В цьому вирії одиноким прибіжищем 
були вічні розмови, на нарах, рядом із другом, перед яким мож
на було розкрити душу і серце та не боятись навіть всіх сил 
ада. Прошепотівши детально стратегію та пляии боротьби за 
існування серед цього моря, повного підводних, зрадливих ри
фів, ми часто засинали під спогади барвистого минулого, яке 
мов на кіиоленті пробігало в пам'яті .... Друзі і недруги, далекий 
Харків, Київ, давні приємні товариські пригоди, спільна наша 
подорож по Европі, трагічні події останніх часів на бур'яиій 
Украіні, все це гуло та шуміло в наших вухах та головах, по
вторюване безліч разів, і кожного разу, як щось нове, хоч вово 
вбилося в пам'ять до мозку костей, хоч КОЖНИЙ з нас був цик 
накипілий, як старий надтрісНУТИЙ казан . 

•• • 
Дуже скоро обов'язки мистецького керівника ВИЯВИЛИ :весь 

'1ар цієї моєї функції в концтабориих обставинах. Під час об
говореmш пляну найближчого репертуару, учень МеврхольД8., 
режисер Шнеєрсон, який вже побував в неодному таборі за час 
свого семилітнього сидіння, підсуиув мені п'єсу комсомольського 
письменника Уткіна, під назвою "Секретар партії". Була це 
комедія - сатира ва тему карієризму людей, що займали ке
рІвні становища у компартії. П'єса написана у 1924 році, під час 
"І.СПУ", коли такі теми ще були допускальні на сценах тогочас
JlИХ театрів. В 1934 році сміятися з членів партії вже було ри-
3111<овано, партія тоді вже складалась із "сталевих, непохитних 
r~pOrB революції", які не підходили для матеріялу сатир та ко
м~діЙ. 3а такі ідеологічно невитримані п'єси, за останні роки, 
"6 один скрутив собі голову. Наівняк Шнеєрсон заманював мене 
ЩІ" й нагодою самому заграти цього героя, запевняючи великий 
аl(ТОРСЬКИЙ успіх, бо роля справді блистіла комедійними яко
"ІІМИ та ситуаціями. Де Шиеврсон виmпиpав цю п'єсу, хто 
.ОМУ П підсунув, для мене було загадкою?!! 

Я чемно і спокійно пояснив Шиеврсонові, що ця п'єса вже є 
uaxроиічною і ставити П немає рації. КOJШ ж впертий режисер 
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став ще впертіше настоювати на своїй пропозиції, мені нічого 
не ·залишилось, як категорично відмовитись від "заманливої" 
ролі і взагалі зняти цю п'єсу з пляну репертуару. Шнеєрсон 
не здавався і, як переконливий apryмeнт своєї правоти, висунув 
свою постановку цієї п'єси У 1927 -му році на Соловках. 

На це я йому заявив, що 1927-го року та ще й на Соловках 
ця п'єса могла піти, але сьогодні вона у Чіб'ю вже не годиться. 
І тому я, будучи вже засудженим на три роки концтаборів, не 
думаю ризикувати ще одним реченцем за участь у такій п'єсі, 
та ще й за допущення її на сцену. Але на цьому CImaBa не за
кінчилась: через два дні, мене викликали до З-го Відділу. Це 
вже запахло смаленим ... Молодий слідчий, осетин Туаєв з місця 
заскочив мене питанням: 

- Чому ви відмовились грати у п'єсі "Секретар партії" і не 
допустили її до постановки? 

- Тому, що та п'єса анахронічна і роля, яку я повинен був 
грати - ідеологічно невиправдана. Вся ця річ мистецьки без
вартісна, і я задля неї не можу і не хочу відповідати додатко
вим реченцем, доволі з мене того, що вже маю. 

- Ви думаєте, що та п'єса - ідеологічно шкідлива? 
- Не шкідлива, тільки безвартісна. Таких карієристів, як 

герой п'єси, сьогодні в партії немає. Компартія провела кілька 
чисток і таких секретарів із лав своїх "повимітала". Автор п'єси 
- член партії Уткін напевно цю свою річ сьогодні засуджує. 

- Отже, ви твердите, що Шнеєрсон свідомо хотів протаска-
ти на радянську сцену - ідеологічно шкідливу п'єсу? 

- Ні я цього не тверджу і цього не думаю. Шнеєрсон си
дить вже сім років у таборах, він відстав від життя, він за ним 
не слідкує і його не знає, газет, журналів не читає і тому йому 
не відомо, що на волі діється. Він гадає, що за той довший час 
нічого не змінилось. і тому йому здається, що коли він цю коме
дію тому шість років поставив на Соловках, то її можна й сьо
годні поставити в Чіб'ю. 

- Слухайте Гірняк : ви засуджені на три роки за приналеж
ність дО УВО, т. є. до організації. яка мала мету - повалити 
існуючий державний устрій УССР. Вас засуджено для пРофі
лактики ... Коли б ви справді належали до цієї організації, то 
вас би засудили до розстnілу, який в кnащому випадку, замі
нили б десятьма роками. Чомусь вас треба було ізолювати і да
ли вам три роки на перековку. ті свої три роки ви пересидите 
на "параші" , і повернетесь знову до театру. - Шнеєрсон був 
засуджений до розстрілу, який йому замінено десятьма роками, 
за шпіонаж. Це ворог радянської влади ч. І. Ось самі бачите; 
він і тут продовжує свою ворожу діяльність, він і сьогодні на
магався протаскати на сцену ворожу п'єсу, щоби й нею розкла
дати і деморалізувати глядачів. Це непоправний ворог нашої 
батьківщини. 

- Громадянине слідчий, хто такий Шнеєрсон, за що вів 
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засуджений - я не знаю і це мене не цікавить, бо це не моє 
діло ... Історія з п'єсою Ут кіна мене переконала, що він відстав 
від життя,він не знає, які процеси сьогодні відбуваються на 
волі і яка репертуарна політика установ, що керують театрами 
країни. Ця необізнаність із ситуацією й ІІІТовхнула його на 
думку поставити на сцені клюбу цю п'єсу. 

- 3а те ми знаємо хто такий Шнеєрсон і чим він займався, 
і чим продовжує тут займатися. Я викликав вас сюди, щоби ви 
підтвердили цю його шкідливу діяльність і підписали протоко
ла, в якому сказано, що Шнеєрсон є непоправний шкідник і во
рог народу. 

- Такого протокола я не підпишу! Я не можу брати на свою 
совість такого обвинувачення людини, яку я знаю тільки із 
тих розмов, що заторкували роботи над репертуаром клюбу ім. 
Косолапкіна. Із тої співпраці з ним я переконався, що Шнеєр
сон за роки свого сидіння У таборах відстав від житrя. його 
відсталістю я й пояснюю це намагання виставити цю анахро
нічну п'єсу Уткіна. 

Доволі довго слідчий Туаєв намагався переконувати мене 
в тому, що Шнеєрсон ворог народу, а я все товкмачив йому в 
голову, що злощасний режисер просто дурак, а м' ягко вислов
люючись: "політично безграмотний чоловік" ... 

Слідчий вперто, добивався, щоби я підписав протокола в 
його редакції, але врешті почувши мою категоричну і остаточну 
відмову, наказав прийти слідуючого ранку, і щоби протягом 
ночі я добре подумав над тим, який протокол я мушу підписати. 

Надворі війнуло на мене морозним вітром, опритомлюючи 
від цієї розмови, я тільки тоді замітив, що з мене йде пара, 
геАби ж вийшов з лазні, а не з З-го "отдела" ... Ще під час роз
мови мені було ясно, що це Туаєв всунув п'єсу Уткіна Шнеєр
сонові в руки і наказав йому розіграти комедію зі мною, а коли 
не вийшло, то тепер задумав з мене зробити лагерного мерзот
ника, дрібного "стукача". А воно думалось, що вже раз ти у 
концтаборі, то вже будеш мати спокій, вже ніхто не буде на 
тебе чигати, провокувати .... що єдиною турботою буде тільки 
перенести холод, та лагерну нужду. Ні, тут крім тіла треба, 
ЯІ< зіницю ока, берегти й совість! ... 

Співмешканці вже спали. Я старався безшумно поскидати 
аз себе бушлат та ватянки, і залізти під одіяло ... коли нишком 
Остап Вишня пита: "Щось довго проба тяглась?" 

- Еге! В "З-му відділі" проби, як видно зверхурочні ... 
Павло Михайлович рядом на тапчані, аж присів : "Вже й 

туди дорогу вимостили ?" 
Вислухавши мою розповідь про допит Туаєва, хоч як по

"ратим сам був схвильований, проте старався мене заспокоїти 
, переконувати в тому, що віра в себе і воля - найкращі поміч
ІІИКИ у всяких ситуаціях. 

- йосипе йосиповичу! Хто зна, чи я не віддав би решту 
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cвoro ЖИ'l'Тя за те, щоб мов CJIiдcтвo знову почалось з початку, 
і щоби s мав змогу справити ту трагічну помилку, яку я допу
СТИВ, ВЗJlВши на свою душу отой ідіотський атевтат на ідіота 
Постишева?! Може б і без TOro П,ятна я ходив би так само по 
таборі, як ходжу тепер, але чистою совістю і з пошаною до себе 
самого. яка мара мене штовхнула в це безумство? Що за всесо
юзвий масовий психоз? Якими засобами ця пекельна мamивa 
добивається свого і скручув людину в бараиячий ріг - то один 
Господь звав!? 
Вас цей жереб оминув. Ви мали щастя вислизнути із тисків 

ціві машини, тому тепер, тут вже поза скобками життя, бережіть 
душу перед диявольсьКШ4И навіями. В наш час, найбільше ща
стя для людини, коли вона з чистою совістю дивиться на себе 
у дзеркало! Ви не маєте чого і над чим цілу ніч думати, хай 
Туавв думав над тим, як то йому не повезло сьогодні з вами. 
Інтуїція помогла вам зорівнтуватися в тій грі, яку з вами затія
ли, а тепер стійте на тому, як мур ... не губіть довір'я самі до себе! 
Ваша постава була зовсім вірна. Будьте певні, що Туавв буде 
тепер 'знати з ким він мав діло. 

До ранку таки не спалось, знову перед очима і в пам'яті 
просувалась вся картина слідства на Чернишевського вулиці 
в харківському тУ. Оці безконечні двобійні змагання на допи
тах, від яких голова сохла та нерви рвались, як найтонші воло
сини. "І коли там поталанило спасти голову і цілим виповзти 
із м'ясорубки психологічної, то тут вже хлопці Туаєви - ста
жори, практиканти чорної магії і майстри темних справ - по
киньте цю гру та жарти!" 

Наступного дня, в назначений час явився я до Туавва. 
- "Як спалось? Що надумали?" 
"Очей не примкнув, все голову ламав над тим, хто такий 

Швеврсон- І чим більше Над тим думав, то тим глибше переко
вувався, що семилітнв сидіння по таборах не посприяло його 
інтелектуальному розвиткові. Зупинився він на свовму до-ареш
тантському ступні і на ньому прикипів. Шчого більше додати 
до того, що я вчора вам сказав - не можу." 

- "Or то ви впертий хахол"! 
- "Настільки я знаю, то осетини теж не з м'ягкоті;:хих" ... 
З іронічною усмішкою крякнувши, слідчий Туаєв приступив 

до писання неодмінного протокола. На всі його питаmш моі від
повіді підтверджували вчорашні заяви, відносно ціві нехитрої 
затії Швеврсона. Черговий наступ й цього разу вдалось відбити, 
однак трюк З-го відділу свідчив, що робота в клюбі "товаріша" 
Косолапкіиа буде вимощена гострими колючками та зрадли
вими течіями. Ходження по цирковому тросі, балянсуваИИJI на 
вістрі ножа, як видно і тут потоібіч Стиксу - неминуча судьба 
підрадявської людини. 

Носиф ПРIIJIВ 
(Дani буде.) 
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НА СМЕРТЬ ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ 

Від редакції. Містимо без зків доповідь вiдoмoro .літерату
рознавця, виголошену на літературному вечорі в Едмовтоиі 
(Канада), присвяченому пам'яті поета.. 

в мош доповіді хочу наперед подати дещо з коіх спогадів про 
Тодося Осьмачку, а потім коротко торКJlY'1'ИСЯ його творчости. як 
відомо, причиву до відбуття сьогоднішньоro вечора ;цала смерть пое
та, що сталася 7 вересня, тобто рівно JrlїСЯЦЬ '1'ОІІУ, В оДВому ШПИТ8JDO 
коло Нью-йорку. 

СК8lЖУ щиро, в обличчі свіжої ще смерти, що КОЖИИЙ комеи, 
просто кожну секунду мого довгого знайомства з небіжчиком, я був 
гостро свідомий, що він є геніяльною людиною, біля якої, як біля 
всіх велетнів людського духа, ще за її життя шумлять вітри історії. 
Додаю, що поет, бувши в кожному відноопевиі вадзвича.й:ио скром,ною 
JDOдиною, все таки був повністю свідомий своєї вели'кости. 

Почииаючи свою доповідь від спогадів, я примушений зараз же 
просити вибачення у слухачів тому, що ВОНИ, як і спогади всіх ін
ших людей, будуть у великій мірі стосуватись до іх автор&, тоб'l'O 
до :мене самого, а тільки в деякій частці розказувати:муть про покій
вого. А втім, як відомо, спогади з-перед 20-ти років не легко рестав
рувати, вони, за reтe становлять Wahrheit und Dichtung. тобто прав
ДУ і поезію. 

Моє знайомство з Тодосем Степановичем - дуоке давнє. Ще десь 
у 1925 ро я прочитав у Штературно-Науковому Віснику, що виходив 
тоді у Львові за ре;цаlЩiєю До Дощова, поезію є. Маланюка, мотто 
до якої правили два рядки з вірша невідомого мені поета Т. Осьмач
ки. Рядки ті, такі актуальні сьогодні, просто поразили меве свовю 
глвбиввою ориriнаJlЬністю: 

О смерте, ти предвічвая .любове, 
Схили меве цілуюсом до смерти! 

Я думав тоді, що життя поета мусить бути дуже невивоCВJDI, ICOJJВ 
.ів, як ніхто ніколи перед 'amII:, зве смерть "moбов'ю" о З того часу 
.. оє зацікавлеиия творчістю ПОХІМурого поета иіколи не MellID8JIo. 
Dувmи у Львові в 1929 ро, я позичив у бібліотеці нтш три ЙОГО збір
КВ, "Круча" з 1922 ро, "Скитські вогиі" з 1924 р. і "Клекіт" 3 1928 р. 
"ій великий подив до незвич&ЙВої обдаровано сти поета збільшився 
~O тоІ міри, що він став моі:м уmoбленим поетом. 

Минали рОКИо Про Осьмачку віхто нічого не зиав, хіба те, щО 
"ОСЬ ва початку ЗО-их років його арЕІПІТОВавоо Треба сказати, ЩО в 
ItloOlIY страхітливому періоді його життя, що був Т8JCИII же страхіт-
1OI8ВJ1 для його батьківщини та ще бувши повністю залежв:и:м від 
.... илосердного ворога, поет ве написав ві одвого рядка в честь Т. зв. 
lюбlтвичо-селявськоі влади і її прославmoвавих вождів. Тому ае 
_о, що совєтська критика назвала його ,.ваівахаБJIЇDJJDI поетом 
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СРСР", а його поезію "творами прихованого хижака". Добрі причи
ви до нападів, очевидно, були. От, наприклад, ЙОГО алегоричва по
ема "Регіт" із збірки "Круча" що описує античну єгипетську дер
жаву 3 її системою рабовласництва, такою схожою до тодішиього 
СССР із фараоном - Сталінок на чолі: 

Море Середземне шумить, 
ХВИЛJIМИ дзвонить в боки пірамід африканських, 
хлюпають ріки криваві в доJlИИах віків 

у круті костяш береги із людей ... 
І чую крізь гомін стихій над тілами рабів 
свист батогів ... 

3акіІАУЄ він поему таким ПРОКЛЯ'rl'ям: 

Гей, земле! 
диявольсwий регіт твій чую 
у шумі мільйонів плявет 
в :мільйонах віків, 
і хочеться плюнуть з одчаю 

тобі, земле-мамо, 

щоб 'випекти пляму-пустелю 
на спині т.воїй, 
як вічне тавро арештантське, 

і димом пропасти в безодні часу! 

Проте незбагненне Провидів'Ня не дало поетові "димом пропасти 
в безодні часу". Пригадую так, як сьогодні, квітень 1942 р., КОJIИ 
передбачувана Осьмачкою космічна катастрофа прий.шла, а по ук
раїнській землі котилися німецькі танки, несучи з собою великі' на
дії, а разом з тим ще більппі руїни і розчарування. НесподШaRО, саме 

перед Великоднем, рознеслася вістка по Львові, що з Украіни прий
шов Тодось Осьмачка. До речі, ніхто не знав, яким способом добив
ся він до Львова, а са:м поет про це не хотів розказувати. Найправдо
подібвіmе, він пішки !Мандрував аж із своєї Черкащини від своіх 

любих сестер у Куцівці, ЯКИХ він згадував пізніше з таким сенти
ментом. Він бо був першим з наших культурних діячів Наддвіпря.в
щиии, що появилися у Львові по відступі большевиків. 

На цьому місці не від речі буде згадати про одву подивугідну 
прик:мету Тодося Степановича. Вів умів несподівано, наче "із-під 
світу", появлятися і так же несподівано зникати. Коли він вирDmв8 
кудись поїхати, перешкоди, ні грошеві, ні ніякі iвmi, для нього не 
існували. Так, очевидно, вtвпримандрував з Київщини до Львова, 
незважаючи на обставини ВОGИного часу, так переїжджа'в він з США 
ДО Канади, з Канади дО США, з США дО Німеччини, аж доки параліч 
навіки не прикував його до ліжка. Що ж гонило його по світі, ЯК 
Марка Проклятого, про це я сьогодні не хочу говорити. 
Я був одним з перших галичан, що мали честь позиайомитися 

з поетом. Пригадую добре, н'к вів: ввійшов до приміщень філїяпу 
Українського Видавництва у Львові, де, під проводом д-ра М. Шлем-
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кевича, працювали проф. В. Сімович, проф. І. Крип'якевич, Св. Гор
дииський і багато інших літературних і мовних редакторів, в іх лислї 
і я. Мені просто дух заперло, коли я побачив Тодося Степановича, 
високого, стрункого, ще !Молодого, із прегарним нордіЙСЬКIDI облич
ЧJIМ, з височенним чолом і тонкими устам:и, з яких дещо СКРИВЛе'Вою 
посмішкою :визирало ледве вловне страждання. Він увіЙІПІОВ у кім
нату, і ціла його постать ніби вира.жувала питa.JUIJI: як ви мене прий
мете? AJЖ по якійсь хвилині я спостеріг його одяг: BiДOlМa совєтська 
"фуфайка", така схожа на канадійську парку, тільки вшита пorано 
та ще й з поганенького матеріялу, убога невиразного кольору сороч
ка з такою ж краваткою. Ного :відомого "чемоЙДану" з вим не було, 
вів десь його вже залишив. Пригадую ще, що його швидко забрав 
до своєї кімнати д-р Шлемкевич. 

З того часу до 1960 р., коли поет воставиє покинув Едмонтон, 
я знав його близько і багато-багато міг би розказати ,про нього 
сьогодні, коли його натруджене тіло, отой, за його ак таки висловом, 
череп'яний дзбан, в якому кипіла морська вода, його дух, уже спо
чиває по довгій мандрівці. Ного життя таки справді не було ИЇЧИМ: 
іНШIDI, тільки постійною мандрівкою, ніби велетенською залізничною 
станцією, де він тинявся з кута в кут, чекаючи своєї черги. 

Небіжчик був людиною незвичайвих талантів. Кооквої хвилини 
мого перебування з НИМ: я подивляв його доскональну пам'ять, його 
бистру спостерегливість, його величезне знання украінської і світо
вої літератур, його вміввя цілком: ориriнально інтерпретувати події 
і факти з нашої історії, врешті також його практичний життєвий 
змисл , що навіть при найтяжчих умовах умів трим:ати при життю 
його тіло, які скромні ВIDIОГИ оте тіло не мало б. Проте найбілыJп 
подивугідною прикм:етою небіжчика була його фанатична любов 
до правди, що межувала з одержимістю. Ось один маленький при
I<Лад: Поет пояснював свій чудесвий рятунок від совєтської сокири 
тим, що він, мовляв, вдавав божевілля. Він, очевидно, мусів дати 
якесь поясвеввя. бо ж того від нього на кожвому кроці вим:агали. 

На мою думку Тодось Степавович не потребував сим:улювати. Коли 
Його арештовано, на допитах вів просто говорив правду, говорив ':вІ 
щО думав про совєтську власть. Цього, немає суивіву, вистачило, 
щоб у тій нелюдській системі ви~нати людиву божевільвою. Що так, 
11 не інакше було, він сам, правда без свідків, підтвердив у розмові 
:.і мною. Підтверджуючи, він єхидво підс:міхався. 

Я не певний, чи Тодось Степавович за ціле своє життя мав бодай 
одного приятеля, жівку чи чоловіка, якому він був би звичайно, 
IIО-ЛЮДСЬКОМУ, віддавиЙ. Зате я зваю, що я, як і деякі присутні на 
1,1 а'\ залі, був його близьким знайомим. ми всі, оті близькі знайомі 
Іюста, що, як плянети, кру.жляли довкола нього, раз ближче, раз 

А"Jlьше, знаємо, яка велич була в тому, щоб інколи поговорити з вим, 
lІослухати ЙОГО поезій, які :вів так журливо читав, ніби читав, ніби 
("llівав, яка радість була в тому, щоб зробити для вього якусь дріб-
8Іащю. ми ж бо мали щастя бути близько коло відвічного джерела 
)'КI)alвського духа, яке колись пливло в авторові "Слова про Ігорів 
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по.лк", в Іва.иові Вишенському, в Тарасові Шевченкові чи ще не
давно у великому каменяреві гаJШЦькоі землі, Іва:.вові Франкові. 

Проте ми, JПOди, що стояJШ близько коло небіжчика, знавмо теж, 
що він у відношевиі до нас був ніби 'величезний кактус : з масою 
КОJПOчок, але й з божественнии червонии 'квітом, що горів нам і, .JI 
певний, горітиме непогасllИlИ :воГ.веи прийдеmвiи поколіВВJDI укра
їнського народу. 

Вибачаючись за ліричну диrpeсію, я повертаюся до побуту То
дося Степановича у Львові. Український Львів вітав поета так, як 
можна було вітати саи сиивол України, споневіряний, убогий, але 
школи не упокоревий. Буквально через кілька днів він мав усе ВО
ве, черевики, убраввя, плащ, сорочки тощо, навіть новий "чемой
дав". Не треба забувати, що тоді була війна, коли за речі щоден
вого вжитку треба було платити великі гроші. Пригадую також, 
що його зараз Іже записано на харчеві картки, меппкання і т. Д., 
речі 'в тодіпхніх умовах зовсім не легкі. Все це було иоЖJIИВИ1М тіль
ки тому, що львівські українці спільниии силами взялися до того, 
щоб бодай в якійсь дрібній частці винагородити поетові за всі ті пе
кельвізнущання, .JIких аж ніяк не щадила йоиу совєтська :влада. 
Всюди його захоплено вітали, частували і приймали, всюди вів був 
перm::им, НRЙПеpmlDl гостем. А :він віддячувався так, як поет може, 
вів читав свої твори, які вииіс, за його власним: висловом, "з-під 
світу". Ще й досі 3 того часу дзвенять ме'ні в ухах фрarменти з його 
"Поета", вкрай трагічні рядки з "Думи про 3інька Caмropoдcькoгo" 
чи врешті з його збірки "Сучасникам", яку поет саме тоді готував 
до друку. 3а цю збірку Осьмачка одержав поважну суму грошей від 
Українського Видавництва, а У. Ц. К. І:зслав його на кілька місяч-
ний безплатний відпочинок до Моршина. . 

Характеризуючи коротко побут Тодося Осьмачки на захі;циьо
українських землях, скажу, що це був тріюмфальний привіт поето
ві, який чудом уцілів із страшного погроиу, це земля Івана Фра:вка 
вітала ВЄJШкого сина українського народУ. Я думаю, що не буде 
перебіЛЬШІеввям, коли cKauкy, що це був найщасливіший період у 
житті поета, а водночас період бурхливої творчости. Тоді-то вів за
кі:кчує свою філософську поему "Поет", тоді й пише свій єдиний со
ив.ш1lИЙ твір, могутню симфовію красі українськоі зеилі, свою по
вість "Старший боярИ'и". На конкурсі Українського Вида:ввицтва 
Ц.JI повість одержала першу нагороду. Ніколи не забуду резюме проф. 
В. Сіковича, який накінцевоиу засідаиві жюрі сказав про неі, між 
інПIШrI, таке: "Від часів Гоголя українська природа не нaйmJIа ве
JШчвimого поета, ВіІЖ Тодось Осьмачка". ПрШ'адую теж, що всі чле
ви жюрі погодиJШСЬ з оцінкою проф. Сіковича. 
А тепер коротко про :місце Осьмачки :в українській літературі. 

Передусім вів входив у літературу в початках 20-их років цього сто
річЧ.JI, коли T8JlII уже бу JШ Павло Тичина, Максим Рильський і Воло
дmшp Свідзівський і КОJШ туди саме вступали Євген Плужвик, Ми
кола Бажав, Григорій Косинка, Микола Куліш, Микола Хвильовий, 
Юрій Яновський та івші. Проте, ва мою думку, тільки два представ-
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ВИКИ З цієї плеяди великих майстрів слова !Показували безсукв:івві 
ознаки геніяльноети. ники були Павло ТИчина і Тодось Осьмачка. 
Хоч дylЖе різні своїм творч:ик темпераментом і вдачею, вони мають 
одву спіJIЬВу риску: обидва вови виростають із преmирокої бази 
ухраі.нської народної поезії, так, .ик із тієї ж бази майже вісім сто
річ тому виросла творчість автора "Слова про Ігорів полк" чи поверх 
сто років тому творчість Т. Шевченка. Проте характером вови ціЛКОМ 
різняться один від одного. Коли ТИч:ива 30 років тому впав на ко
ліва перед ВОРОГОМ і навіть перед CI1tIертю не має відваги випростувати 
хребта, то Осьмачка, затиснувши свої тонкі уста, пішов ва муки, 
перебуваючи в'язниці, нужду і побут в совєтських божевіJIЬВJlX. ко
ли Тичина, обсипаний ласками й орденами, помстився ва !Ворогові 
ТИК, щО, здається, навмисне вбив свій могутній талант і дав йому 
тільки зразки IЖ8.JIЮгідноі графоманії, то Осьмачка, дякуючи ласка
вій долі, вирвався з пекла і дав своєму народові велич:ві твори. Це 
була його помста ворогові, це був його вклад у боротьбу за пере
могу. 

Критики, що писали !ПРО Осьмачку, одним голосом стверджува
ли його незвичайне обдаруваввя. Ще по появі його перших поетич
них збірок у 20-их роках великий історик украінської літератури 
Сергій Єфремов захоплено привітав йoro, як нового володаря украін
ського слова. Вів, :між im:пик, не вагався написати про Осьмачку 
таке: "Суворої, дійсно біблійної простоти ДУХ, якась нерозгадана 
глибінь образів і разом блискуча народна мова та епічвий стиль ДУХ 
з чисто народиіми способами визирають з поезій Осьмачки." З того 
часу, уже по тимчасовому розвалі совєтської в'язниці, коли поетові 
вдалося вирватись у Г8.JIИ1ППlY, а потім далі на захід, укршські 
критики не найшли ві часу, ні сили, щоб дати riдвy оцінку його 
творчости, проте вони ствердили, що тут маємо справу не із звичай
вим, хоч би й великим поетичним: талантом, але що в Осьмачці мав
мо геиіяльнorо поета. Саме це, посередно чи безпоеередно, стверди
ли такі передові наші критики, як Євгеи Маланюк, Юрій Лаври
ненко, Юрій Шевельов, Іван Кo.mелівець, Василь Барка, Ігор ко
стецький та івші. 

Мені не тільки здається, я абсолютно вірю, що Тодось Осьмачка 
кав силу так глибоко проникати в людську душу, виносити з її най
ИИlЖЧИХ еподів предивну музику, яку чують тільки діти, прислуха

тися до вайтоИПІИХ її голосів та, дякуючи нелюдським стражд8.IIВJDI, 
так вигострити свій поетиЧ'ВИй зір і слух, що у висліді він міг дати 
твори, які, якщо не перевищують, то напевне дорівнюють найвищим 
зльотам слов'янської поезії. Зокрема образність його творів, його 
поріввяивя, ЙОГО поетичний світ - такі багатющі, такі неповторні, 
що ДОЗВОJIЯЮть вирізнити його, як вийвяткову появу У світовій лї
тературі. І тому я глибоко .maвyю Юрія Шевельова, який не зава
гався порівняти Осьмаччивого "Поета" до "Божествеивої комедіГ' 
чи до "Фавста". 

Коли почалася eкirpація тоді й почалася мандрівка поета по 
чужоку, часто байдylЖOМУ, деколи ворожому світі, що закіич:илася 
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КАМ'ЯНЕЦЬ - золотив BIНEIU:-
(Спомив 3 1919 року) 

СЕРЕД БУРІ 

Про наказ Великого КИJlЗЯ Школая Школаєвича і наступне при
мусове виселения в літі 1915 року кілька мільйонових :мас JПOдности 
з Холмщини, ПідJIJШIІПЯ та і:иших західиьо-україиських і білоруських 
зем:ель, - написано .вже досить багато. Рівнож і я, що був учасни
ком і безпосередиі:и спостерігачем цього новочасного "ісходу", міт би 
багато дечого додати. Але це не є темою моєї теперішньої доповіді. 

Обмежуся тепер JUllПе зазиачевнЮrI, що традиційна московська 
такти-ка "СПУСТОШЕНОІ ЗЕМJП" застосовувана ии:ии з поввим 
успіхом у іХиіх дотеперішніх оборонних війнах, - ие принесла їм: 
сподшаиих воєиних користей. Німці мали свої бази харчувавня й 
амуніції на території властивої Нім:еччJШИ і з вих усе потрібне до
возилося до фронту густою сіткою залізниць. Тож російські виселен
чі розпорядки принесли лише часові другорядні недогідиості. як 
JIИ'Ше, в зимі 1915-1916 років, установився більш-менш фро'НТ, німці 
сполучили ,всі :вwжливіші пункти свого фронту залізничними коліями 

його смертю 7 вересня. Тільки інколи заходив він до українських 
сімей у Шм:еччииі, США чи Канаді, а так жив своїм, надміру вже 
самотнім: IЖИТТЯМ, часто-густо 'за єдину поживу :маючи 'IШrlаток су
хого хліба і несолоджений чай. його життя, як життя його у.любле
ного поета, Тараса Шевченка, з яким у вього так багато СХOlЖосreі, 
було вкрай трагіЧНIDrI, бо не менш трагічною була доля :народу, 3 
якого вів вийшов і якому всіми своїми силами старався служити. 
Як колись Шевченкові, так і Осьмачці, "старший брат" иам:агався 
замкнути уста. Як Осьмачка, так і Шевченко, походили з селянсько
го роду, вони обидва завдяки своїм обдаруванням стали виразника
ки бажань цілого народу, його трагічними символами. Бо як Ше:в
ченко, так і Осьмачка, були :мучениками, якШ4 з рук ворога довелося 
випити до дна гірку чa.mу страждань. Тому й во'нИ обидва ввіЙlIПЛИ 
в українську історію, як величні символи ПРИВИlЖeного, але иевм::іру
щого народу. Тому й двері украінської вічности, що 101 рік тому 
втворилися Тарасові Шевченкові, 7 вересня ц. р. втворилися Тодо
севі Осьмачці. 

Я ві трохи не сумніваюся, що за десять, двадцять чи стільки там 
років, коли украівський народ стане господарем своєі землі, ВіВ пе
реве'зе у славі великій тлінні останки Тодося Осьмачки на рідну зем
лю та берегтим:е іх, як береже :могилу Тараса Шевченка. Тоді-то, 
за висловом самого поета, 

Україна й компанійське військо 
Поклоняться низько. 

Юрій Гаморав 
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зі сіткою залізниць Німеччини. Що більше, - ту решту місцевоl 
moдвости, що випадково, не була чомусь виселена росіявами на 

схід, німці виселили до дyшri на захід, із широкої прифронтової сму
ги від Пинська, Стоходу, Луцька, Дубна, - переважно ва Підляш
шя ... Заre нагальне зрушення з місця і хаотичний, не зорганізований 
як слід, відхідмільйонових мас людности, разом із П добитком, -
СПРИЧИНИЛИСЯ до повного перервання якої будь комунікації на тилах 
відступаючих російських армій. Пізиіше перевезення російськими 
залізницями мільйонів "біженців" у найдальші кути російської ім
перії до крайности вичерпало і так обмежені технічні можливості 
російських залізниць... У часі відходу виселенців вибухла епідемія 
дизентерії, що іі, разом із біженцями, розвезено в різні кути розлогої 
російської імперії. Обраховано, що лише в тому 1915 році, від цієї 
епідемії та іВі1ПИХ терпінь зв'язаних із ви се ленНJIМ , померло біля 
пятидесяти тисяч українців із загального числа 450-500 тисяч ви
селенців із XOJlМCЬKOЇ губернії. Рі,вно Ж У наступних 1916-1919 ро
ках перебування виселенців у Росії був серед НИХ дуже високий 
відсоток смертности наслідком непристосованости украі'вських ви
селенців до кліматичних умов житrя різних далеких районів Росії, 
зокрема Туркестану і Сибіру. 

Завдяки тому, ЩО з XOJlМCЬKOЇ губернії, разом із українськими 
селянами, вирушила у виселевчу дорогу вся місцева українська їв
телirенція, що разом зі своїми односельчанами осіла на вових місцях 
в Росії, '1'0 українські біженські групи дуже скоро дістали організова
ні форми. При загально-росіЙСЬІ<ИХ допомогових "біженецьких" ко
мітетах всюди зорганізовано спеціяльві групи холмщан, що скоро 
встановили добрий зв' язок поміж собою та з цеитральвими устано
вами XOJlМCЬKOЇ губернії. У стЗ:Иови рівнСІІЖ були евакуоваві до різних 
кіст Росії. T8JК Губернське Правліивя, разом із губернатором, було 
ева.куовано до Казані; Епархіяльне Управліии.я разом із епископом 
Авастасієм*), Холмське CBJITo-Богородицьке Братство разом із Цер
ковно-Історичним Музеєм, друкарнею і редакцією "БратськоІ Бе
сіди" та "XoJIМCЬKoI Руси" - до Москви. XOJIМCЬKY Учебну Дирек
цію евакуовано до Києва. Рівнож всі середні IПl'КОJIИ XOJIМcькoI гу
берніІ вивезено і розміщено по містах Лівобережиоі Украіни і вови 
всі продовжували функціонувати, аж до приходу на УкраІну боль
шевицькоі влади. 

Життя виселенців серед мовно і культурно відмівиоІ московськоі 
та "інородчеськоі" JПOдвосm Східньої Росії, незвично сприяло оста
'!'Очному сформуваввю і скристалізуваmпo украінськоі національно! 
свідомости серед холмщан і ·пїдляmан. Рештки КОJIИ'IПИЬоro "москво
фільства", защеплюваного в дymaxзаБУ'ЖНИХ русинів галицькими 
теоретиками "Триєдиної Русі" і "возсоєдинитеЛJllИи", не витримали 
сконфронтуваиия з реальністю цілковитої наро,циьоі відиівиости 9-

разійських москалів від русивf.в-украІиців ... 

*) Аиастазій митрополит вині очолює оргаиі~~ Рgc;ій~~~~ Ц~': 
8ОСЛ&Ввоі ЦЕРК8П ~a ffБ~~ Р9СЦ, 
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Коли, після "мартовськоГ' ревОJDOціі, Російський Тимчасовий 
Уряд, під ·верховодством Олександра Керенського, проголосив ВИ
знання незалежности Польщі і встановив "Ліквідаційну Комісію 
Царства Польського", то він передав до іі компетенціі територію та 
всю людність Хол:мської губернії. Таке незаконне самоуправство ре
ВОJDOцїйного російського "главковерха" викликало надзвичайне обу
рення хол:мщан і підля.mан і спонтанне скликаиия Загальних Зборів 
усіх хол:мсько.підляських організацій і комітетів. Вови однодушно 
прийняли рішення, що JDOдність Хол:мськоі губерніі в абсоmoтиiй 
біJIышсті є українська, а ве польська, і тому передаиия іі, без П на 
те ЗГОДИ, під компетенцію "Ліквідаційноі Комісіі Царства Польського" 
є незаконне і контрреВОJDOціЙне... Подібних постанов і протестів ух
валено було і надіслано було Російському Тимчасовому Урядові лі
терально тисячі. Одночасно були надсилаві до Президіі У'країнськоі 
Центральноі Ради постанови про те, що виселена JDOдність Хол:мськоі 
губервіі визнає себе приналежною до украівського народу, до:ма
гається влучеиия Хол:мськоі губерніі до територіі Украіни, і, визнаю
чи над собою урядовий авторитет Генерального Секретаріяту Украі
НИ, просить його захисту від 'польських і :московських незаковиих 
посягань. 

У днях 25-27 серпня 1917 року ст. ст., в Києві відбувся всенарод
ИЇЙ З'їзд делегатів від хол:мсько-підляських бiDкенецьRИX оргаиізацій 
зі всіх райовів Росії. На з'їзді було 276 у:маидатованих делегатів, 
що репрезентували біля 350 тисяч організовавих украіиців, біжен
ців з Хол:мської губернії. З'їзд однодушно прийняв постанову про 
самовизначення хол:мсько-підляських русинів, як частини украінсько
го народу, і про влучення до складу украінськоі держави. До 'схладу 
XOJIМCЬКOгO Губернського Виконавчого Комітету та одночасно по
слами від Хол:мськоі губерніі було обрано: 1) директора гішІазіі О. 
Василенка, 2) Ощя Антонія Матеюка*) 3) Т. Олесіюка, 4) учителя 
прогімназіі А. Дуду, 5) нар. учителя С. Любарського,**), 6) :нар. 
учителя М. Шкетииа, 7) професора riивазіІ К. Р. ДМитріюка і 8) ад
воха.та А. ПаВJDOка. Каидидатом иа губервіяльного :комісара обраио 
давнього украІвськoro діяча на Грубе.miвщивi К. В. Лоського***), 
а уповноваженим для оборони ХОJIИЩИИИ в "Ліквідаційній Ко1ldсіІ 
Царства ПОJIЬCького" обрано а.д'Воката петербурзького М. ЧУРИJIО
вича. - Як бачим:о, Всехол:мський ДеJIегатський З'їзд обдарував 

*) О. А. Матеюк, протопресвитер Армії УНР, в JIИстопаді 1919 ро
ку, хворий 'Ва тиф лежав у шпиталі в Жмеринці. Ного разоМ з ївши
ми вояками УНР розстріляли денікінці. 

**) Семен Любарський піgніше був послом від хол:мськоі украіи
ськоі JDOдвости до польського сенату з виборів 1922 року. 

***) К. В. Лоський, батько крутявського героя історика Ігоря 
Лоського, був за часів Українськоі Держави директором департамеи
ту М. З. С., потім послом У. Н. Р. У ФівлявдіІ та Скаидивавіі, иа eмlr
раці! професором римського права в Українському Уиіверситет1 в 
Праз1. 
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своік довір'ям освітніх і правничих діячів місцевого иародно-сеmtв
ськоro походжеввя. 

Утворення Центральних Органів УправліВВJI і Представництва. 
XOJIМCЬKOЇ губернії негайно було узнаио дотеперLmвіми цевтра.льВВ!МИ 
керівництвами так губервіяльниии урядами, як і івститyцiJDm. Пер
шим зroлосив своє підпорядкува.ввя начальник XOJIМCЬKOЇ Учебноі 
Дирекції Ф. В. Кораллов. Наступним прислав своє телеграфічне і JIИ
стовне підпорядкування тимчасово керуючий ХОJIМською губер'Вією, 
член губернського правління Симонович. У Москві приєдналися до 

постанов ВceXOJIМCЬKOГO З'їзду Холи-ське Епархіяльне Управліввя, з 
вакантною на той час епископською катедрою. Рівнож Холмське 
Свято-Богородицьке Братство прийняло рішення іпостановило ЯІС
найскоріше перенести своє майво і діяльні-сть із Москви до Києва. 
ті ХОJIМсько-підляські групи, що через крайню віддаль, чи через 

перервання залізничного сполучеввяне змогли взяти участь у З'ізді 
своіми делеrатами, висилали ввесь час пізніше свої постанови, по 
змісту маЙlЖе тотожні з постановами З'їзду, покриті сотвим:и і ти
сячами підписШ. 

ВсехоJIМСЬКИЙ З'їзд та вибраний виконавчий комітет і депутати 
до Центральної Украінськоі Ради зустріли з боку іmпих членів Ради 
та членів Генерального Секретаріяту повне зрозуміння, приязнь і все
мірну підтримку в на.ших домаганнях і працях. Україн-ське суспільст
во загально було вже поінформоване про істоту "XOJIМCЬKOЇ справи" 
з численних газетних статтей і брошур в російській і українській 
мовах, що з'являлися в роках, коли відбувалася завзята диску-сія 
в Державній Думі над Законопроєктом про виділення XOJIМCЬKOЇ гу
бернії з Царства Польського. Особливо цінними своіми фактичlПDПl 
даними були статті й промови депутата Державної Думи Д. Н. Чи
хачева*) Документальне значе'ння мала й фундаментальна праця 
проф. Францева: "КаРТЬІ Русскаro и Православнaro населения Холм
СКой Руси", що її видало в 1909 році Холмське Свято-Воroродицьке 
Братство. Українські брошури, що інформували про холмську спра
ву з украінської національної точки зору, були: 1) О. Вілоусевка 
(Лотоцького) - "Холмська Справа", 2) М. Грушевського - "За 
український маслак" і 3) видана Союзом Визволення УкраІни в 1915 
році у Львові "ХОJIМЩИна". 

Однак, серед тoдimвix молодих українських політиків було ще 
чимало осіб вихованих під перев8JЖ8.ЮЧИМ впливом пануючих серед 

тодішньої російської інтеліrенції пог JIЯДїв і ідей. Від росіян ці ук
раїнці перейняли байдуже, або ВОРQже відноmе'вня до холмськоl 
справи, як справи дрібної й штучно роздмуханої російськими чорно
сотеВВИ1rlИ колами на .шкоду міжнародного ревоmoційвоro порозумін
ня поJdж росіянами і поляками. Холмська справа в очах цих JПOдей 
- це з одної сторони продукт карієрвицтва епископа Евлог1я, а з 

*) Д. Н. Чихачев. "К образовавию ХоЩ4С~ОЙ І)беРВИВ;· - до
КJЩ:J; Государствеивой Дуке" СПВ. 



24 .ЛuC'l'U ДО 

другоІ сторони вираз традиційного поляконенависвицтва українців
націоналістів, сепаратистів ... 

Коли в листопаді 1917 року, після упадку Тимчасового Російсько
го Правительства, Центральна Рада опрацьовувала m Універсал, 
у якому мало бути проголo.mене постання Української Народної 
Республіки і зазначено її територіяльний обсяг, тоді члени ЦУРади 
від XOJIМCЬKOЇ губернії поставили домагання, щоби в Універсалі, по
біч інших українських губерній, була зазначена рівно ж і XOJIМCЬKa 
губернія... Проти цього негайно же запротестували члени ЦУРади 
від польської мевппости, З8J1Вляючи, що ХОЛl\rlська губернія не може 
бути зазначена в Універсалі, бо вона належить до Польського Коро
лівства недавно проголошеного німцями, та й людність Холмської 
губернії є не укрзlвська, а польська. Поляків пі~тримали дехто із 
жидівських депутатів і деякі спантеличені українці -прикловвики 

"єдиного революційного фронту" і "братства народів"... Проти згад
ки про Холмську губервіюв Універсалі був і тодішній Генеральний 
Секретар МіжнаціО'вальних Справ о. я. Шульгин. 

Для залагодження спору, що почав набирати на терені УЦРади 
великої гостроти й розголосу, покликано спеціяльиу комісію для 
погодження сторін у складі: Рудницького від поляків, Т. Олесіюка 
від ХОJIМщан, 3ільберфарба від !Жидів, Пісоцького*) від укр. соціял

демократів і Салтана від укр.соціял-революціонерів. Швторадев'ві 
завзяті суперечки в комісії не привели до позитивного висліду і оста
точне голосування дало ~Ba голоси за включения Хол:м:ської губер
нії (Олесіюк і Салтаи) , два проти - (РУДНИЦЬКИЙ і Шсоць:кий) і 
один утримався - (3ільберфарб.) 3 огляду на такий іВислід 
КИ, Члени ЦУРади від Хол:м:ської губернії однодушно постановили 
скласти попереджуючу заяву, що оскільки Центральна Українська 
Рада ухвалить текст Універсалу без згадки про Хол:м:ську губернію, 
то :ми це трактуватимемо, яко зреченияз національно-державних 
прав України на налпу тіснішу батьківщину і віддання людности Холм
щини та ПідЛЯПLIIIЯ на ласку і неласку поляків. У 'і8КОМУ випадкові 
зложимо свій урочистий протест і вийдемо із Центральної Украінськоі 
Ради. 

Уже перед самим остаточним засіданням Ц. У. Ради, на якому 
мав бути ухвалений m Універсал, затривожений проф. М. Грушев-

*) А. Пісоцький пізніше переЙJDIОВ на сторону большевиків і, у 
двадцятих роках, - був пострахом українських письменників, бо в 
ролі літературного критика, під псевданімом ~рія Річицького, за
ймався вишукуванням у літературних творах ворожих совєтській 
владі тенденцій та "буржуазно-націоналістичних" ухилів. У часі 
боротьби з "куркулями" і при насильному заведевві колективізації 
селянських господарств, - визначився крайньою жорстокістю і бе
зоглядністю. Особливо прославився він валенням печей у хатах 
опірних селян. По якомусь часі, большевицька влада власне це ва
леввя печей поставила Шсоцькому в виву, зробила показовий про
цес і видала ЙОГО на замордування ПОDIКоДовавим вим сеJШJI8М. 
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ський покликав мене й о. А. Матеюка до свого кабінету і просив вас 
поінформувати його про нашу позицію до такого компромісового 
тексту, де замість перечислення губерній Украіни зазначено, щО "ДО 
ТЕРИТОРІІ НАРОДНЬОІ УКРАІНСЬКОІ РЕСПУБЛІКИ НАЛЕ· 
ЖАТЬ ЗЕмm 3АСЕЛЕШ В БІЛЬШОСТІ УКРАІНЦЯМИ: КИІВ· 
ЩИНА, ПОДІЛЛЯ, ВОЛИНЬ, ЧЕршгmЩИНА, ПОЛТАВЩИНА, 
ХАркmЩИНА, КАТЕРИНОСЛАВІЦИНА, ХЕРСОНЩИНА, ТАВ· 
РІЯ (без КРИМУ). Остаточне визначення границь Украінськоі На
ролиої Республіки як щодо прилучення частин ХОJDrIЩиии, Курщиии, 
Вороніжчини, так і сумежиих губерній і областей, де бі.ль.miсть ва
селения українська, має бути встановлене по згоді організованоі волі 
кародів.". 

ми зразу ж зазначили Грушевському, що цей текст нас зовсім не 
задовольняє, бо він вносить неясність і заплутаність у зовсім ясну 
справу. Группевський на це нам сказав, що і він особисто везадово
лений цим текстом, але iвmoгo тексту, що задовольиив би вповні 
й нас і поляків, ніхто не міг подати в редакційній комісіі Президіі 
У. Ц. Ради. Це текст предложений О. Я. Шульгииим і такии вів 
буде поставлений 'Ва голосування. Грушевський радив нам з огляду 
ка те, що в m Універсалі таки згадано про ХоJDrПЦИВУ, не виступати 
ка пленумі з протестом і не виходити з У. Ц. Ради, щоби не вносити 

дисонансу при ухваленні такого важливого акту, як проголоmе1ПlJl 
Украінськоі Народ'вьоі Республіки. Грушевському ми відповіли, що 
приймемо під увагу його думки і поради на екстреивому засідаииі 
депутатів від Холм:ськоі губернії ще перед початком засідаивя плеиу
ІІа Ц. У. Ради і повідомимо його про рішення. - ми рішили голо
сувати за Ш-ій Універсал в цілому і після голосува:иия зложити ва 
пленумі своє застережев'вJI проти неясного формуJПOВ8JIВJI, що ви
значає територію Украінськоі Народвьоі Республіки. - Це ми й зро
били і викликали цим велике незадоволеввя генерального Секретаря 
Міжнародвіх справ О. Я. Шульгина. На жаль, нamезастережеишt 
виявилося вповні оправда.иим уже в дуже короткому чаcl. Влаd:Rе, 
ва підставі цього пункту m Універсалу, німці змусили украівсью 
вІйська під командою генерала Натієва відійти з Криму і не допусти
ли до реалізуваввя 'пJIJПliв обсаJ:QЖеишt украінсь'кmш військами Ку
бані, про яку а'Ві згадки ве було у всіх чотирьох Універсалах Ц. У. 
ради .... 

Десь у перших ЧИCJI&Х місяця грудня СТ. ст. 1917 року проф. М. 
Грушевський звернувся до вас, членів Ц. У. Ради від Холм:ськоі губ. 
Із пропозицією виготовити для украінськоі делеrаціі ва кирові пе
регопори в Бересті меморандум і мапу з зазначенням украінсько
польськоі етнографічноі гравиціна Холмщині й mдлsппmi. ми за
"вили Грушевському, що всТЗ:Вовити сучасну етнографічну гравицю 
nн. ваших землях, окупованих австро-німецькими військами, ве мо
жливо і не доцільно, бо майже вся українська JПOдність ваших зе
мель примусово виселена росіянами і проживає ниві в розсіЯ'lПli по
.сlЙ Росіі. Щаж до передвоєввих е'tВографічиих стосунків, то вови 
8Сесторовиє були освітлені в часі думських дебат вад заковопровКТОJl 
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про ~творев:ия XOJIМCЬKOЇ губернії, :межі якої :ВСТ&.Во:влево :власне 
ВИКJПOчно на етнографічних підставах. ЛюД'Ність Хол:мщиии й mдJIJIПI
mя вже не б8JЖ8.Є дебатувати з ким будь за її прадіді'вську земJПO 
і недвозначно вже висловила ~BOЄ домагання про прилучення до Ук
раіни XOJIМCЬKol губернії в цілості. Проф. Грушевський відповів вам, 
що він розуміє й поділяє 'ваш погляд на с'праву, однак :ми мусимо 
рахуватися з тим, щО в часі переговорів можуть постати якісь об

ставини, що вимагатимуть виправлень границь Холмської губернії, 

що Є дуже покрученою. Треба, щоби наша делеrація була озброєна 
докладним знанням у цій справі. 

:ми подякували проф. Грушевському за його увагу і розу:мі1lИJl 
вашої справи і прирекли йому виконати потрібні праці якнайкраще 
і якнайскоріше. Вже за пару день готовий був н8ІШ меморандум, що 
його опрацювали О. Василенко і А. Павлюк, та мапа, для якої я 
вжив російські штабівки, з нанесенням 'на них границь XOJIМCЬKol 
губернії, а окремою барвою зазначено ще й терени поза ХОJIМською 
губернією з українською калакутською JПOдністю. Так меморандум, 
як і мапу дали :ми на остаточне проредагуваиия проф. Грушевсько
му і лише тоді в остаточній формі передали ми, оскільRИ собі при
гадую, на руки М. Любииського, що був нам дYlже симпатичиим:. 
Севрюквидавався вам тоді дещо легковажним і самовпевиеним. 

у перших днях місяця березня и. ст. 1918 року, на заліз1lИЧ1li1 
станції м. Житомира, із потягу, що ИИІМ вертався Уряд У. Н. Р. до 
Києва, вийшов проф. М. Грушевський і побачmmm ва перові групу 
із трьох хол:мщан: о. А. Матеюка, д-ра. В. Дмитріюка і мене, ~Kepy
вався просто до нас. "Ну, земляки, сказав він. Вітаю Вас із спов
нениям ваших бажань. Ваші землі, по щойно підписаному дOlI'ОВОРУ 
у Бересті, повністю ВКJПOчено до Української Народньоі Ре~публіки. 
ми вже призначили на весь 'простір українських земель тепер зайня
тих австро-німецькими військами Краєви:м Комісаром Олександра 
Скорописа-Иолтуховського, помічником йому дотепері'ППІЬОГО Зв'я
гельськоro Комісара п. Донця. Надіємося що п. Скоропис, якого від
давна знаємо ми й якого й 'німці добре знають, з успіхом переведе 
там організацію yкpaїH~ЬKol влади. Зараз же по повороті до Києва 
займіться добором людей для виповневия урядового апарату ,на ва
ших землях. Бажаю вам успіху в ,вашій праці". 

:ми були втіппені словами Грушевського і поспішили до вашого 
Другого Куреня Окремого Запорізького Загону, під командою то
дimвьoгo полковника Олександра 3агродського. У цій часТИ'Ві о. А. 
Матеюк і я вирymилив м. Ігиатовки під Ки~вом У ВОJIИВськиІ по
хід, З нею ж і вернулися до Києва. 

Герой шукає !слави не ТИМ, щО 
наводить голод і нужду на чу
живців, але ТШrI, що сам терпить 

Д.р Т. ОJleelюк 

іх задля своєі батьківщини; не 
.mиpючи смерть, але безстраmво 
дивлячи~ь Ій у вічі. 

ВoBвapt (1715-1741) 
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В. І. ВЕРНАдСЬКИН 
ДО СТОРІЧЧЯ 3 ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

ПЕРШОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРAlНСЬКОI АКАДЕМП НАУК 
(1863 - 1963) 

Від редакції. Містимо цей нарис про .життя і творчу пра
цю світової слави вченого, 1-го Президента Украінської Ака
демії Наук у Києві, в 100-ліття ЙОГО народження - В пер
шій частині авторка дає канву !Життя і характеристи
'ку Вернадського як вченого. Друга частина нарису, 
яка буде поміщена в наступному числі нашого журна
ну, присвячена зв'язкам Вернадського з Україною, поза 
межами якої він народився, виростав і провів маЙlЖе все своє 
.життя, але з якою зв'язувала його і кров, і родиииа традиція, 
і звичка батьків проводити час ферій здебільшого на Украіні, 
а потім приятелювання з у;країнським:и науковцями і листу
вання з иими. 

Володимир Іванович Вернадський, гeoxЄl.МiK і мінералог, своєю 
науковою творчістю кардинаm;но вплинув на шляхи розвитку кіль
кох галузей науки в усьому світі в першій половині хх століття. 
Це був великий синтетик і творець нових ідей, піонер у наук~их 
дослідах, філософ, учитель і організатор науки. Науковий шлях 
Вернадського ішов у річищі світової науки, ва хвилях новітніх ідей, 
у тісній співпраці з провідними ученими світу. Українець, він був 
одним з найвидатніпшх учених у Російській Імперії і в Совєтсько
му Союзі, членом Академій Наук Російської, а пізніше ССР, Фран
цузької і Чехо-Словацької. В 1918 році він спрямував свої організа
ційні здібності на створення Української Академії Наук у Киmn і 
став її ·першим президентом. 

ПоходжеRRЯ В. І. Вернадського і каива ЖJI'rI'Я 

Рід Вернадських належав до Чернігівського дворянства. 1 ) Пра
дід В. І. Вернадського був виходцем з 3апоріЖIЖJI, а дядько (по ма
тері) - Гулак - активним членом Кирило-Методіївського Братст
ва. 2 ) Батько - І. В. Вернадський народився в Києві, був відомим 
учевим-економісТOlМ, професором Київського, а пізиіппе Петербурзь
кого університетів. Мати - уро~жена КdНСТаитинович. 

В. І. Вернадський народився 12 березня 1863 року в Петербурзі. 
Почав учитися в Харкові, де в роках 1868-1876 працював батько, а 
закінчив клясичну гімназію в Петербурзі. 1885 року закічив Петер
бурзький Університет. В 1885-88 працював у кабінеті мінералогії Пе
тербурзького Університету і готувався до магістерського іспиту, ЯКИЙ 
склав. В 1888-90 роках був у науковому відрядженні закордоном. 
Від 1890 року був приват-доцентом на катедрі мі'нералогії і кристало
графії Московського Університету, а від 1898 року - Т&Мо4Же про-

1) Лист Г. В. Вернадського, сина В. І. Вернадського до В. В. 
Міяковського від 19. VI, 1952; зберігається в музеІ-Архы� УВАН 
у США. 

2) І. Сергієнко, В. І. Вернадський - науковець світоваІ слави, 
"Радянська УкраІва" , 6 січня 1955; цитую з скороченого передруку 
• журвa.ni ,.Смолоскип", ч. З (51), 1955. 
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фесором мівералогії. В 1906 році був обраний на академіка Росій
ської Академії Наук. В 1911 році покинув Московський Університет 
на знак протесту проти реакційної політики міністра освіти Кассо. 
В 1912 році переїхав до Петербургу, де зразу-ж організував для своіх 
експериментів хемічну лябораторію. Дальша його діяльність була 
пов' язана з Академією Наук, де він створив ряд і~нститутШ та комі
сій, притягаючи до праці багатьох учених. Від 1914 року В. І. Вер
надський був директором Геологічного і Мінералогічного Музею 
Академії Наук, а в 1915 році почала працювати, створена з ініціятиви 
Вернадського і очолена ним Комісія для вивчення природних про
дуктивних сил Росії. Праці Вернадського цього періоду поклали 
початок новим галузям науки - геохеміі, біохемії і радіогеології. 

До Ревоmoції В. І. Вернадський був відомий в Росії також як 
громадський діяч.З ) В 1906-11 роках він був членом Державної Ради 
від Академії Наук і університетів. Був земським діячем у Тамбов
ській губернії, де був маєток його батька, успадкований від першої 
жінки (В. І. Вернадський народився від другої жінки). Відома пра
ця Вернадського під час голоду 1891-92 років, участь у земських 
з'їздах 1904 і 1905 років. 

В роках 1917-1919 В. І. Вернадський ,жив на Украіні. В 1918 році 
був обраний на Президента Української Академії Наук, перед тим 
очоmoвав комісію, що виробила її статут. 4 ) В кінці 1919 року виїхав 
з Києва. В 1920-21 р. був професором Таврійського Університету 
(Симферополь) . 
В 1921 році приїхав до Петрограду. В 1922 році з його ініціятиви 

при Академії був організований Державний Радієвий Інститут. В 
1923-26 роках перебував закордоном, формально у иауновому від
рядженні. Викладав геохемію у Сорбоиї (Паршж) і в КарловC»tlу 
Університеті (Прага), проводив експерименти в Радієвому Іиституті 
М. Кюрі-СклоДовської В Парижі. 

В 1926 році В. І. Вернадський прибув до Ленінгращу. В тому ж 
році організував 'при Академії Комісію з історіі знань і був її ГОЛО
вою до 1930 року. У 1927 році, з його ініціятиви, постав Відділ !ЖИ
:вої речовини, перетворений в 1929 році на Біохемічну Лябораторію, 
якої В. І. ВеРИЗДСЬ'кий був директором.б ) В 1927-29 році З1Іову був 
У науковому :відрядженні закордоном. 

В 1943 році дістав сталінську премію за "багаторічні видатні IПрацl 
:в галузі науки й тех:ніхи". 

Помер 6 січня 1945 року. 

Вервадський ик учевий 

Вернадський був учений з ласки Божоі. В його писаввях, листах 
і промовах раз-у-раз відкривається безмежне захоплеJПUI наукою, 
глибинне .життя в науці, і ста:влення до науки. 

З) "В. И. Вернадский" в евциклопедіІ Брокгауза і Ефрова. 
4) Нагадаємо, що всі совєтські джерела одностайно подають, щО 

В. І. Вернадський став Президе'ВТОМ Украінської Академії Наук у 
1919 році, КОЛИ вона начебто була створена після перемоги совєт
ської влади. Статті про Вернадського в західвіх вид8.IПIJIX lЦaIOТЬ 
дату - 1918. 

6) В 1947 році на її базі був організований Інститут reoхеміІ І ааа
.niтвчвоі хеміі імени акад. В. І. Вернадського. 



Як Вернадський сприймав науку у студентські роки ітострув 
його згадка про Мевделєвва:8 ) 

"Блискучі лекції Д. І. Менделєєва у Петербурзькому Уиіверситеті 
пишаються незабутніми для небагатьох ще живих слухачів. В лек
цівх вік ще біJIып,' вtж у 'книзі, підкресmoвав значення природних 
процесів - земних і космічних. Хемічний елемент був у них :Не аб
страктним, виділеним з космосу об'єктом, а виглядав ОДJП'невим ті
лом і кров'ю, складовою невід'ємною частиною цілого - плянети 
в космосі. Я мав щастя слухати його курс в 1881-1882 роках у завж
ди переповненій 7 -ій авдиторіі уві,верситету. Скільки в цей час на
ро~валось думок і висновків, що часто йшли зовсім :Не туди, куди 
вела нас логічна думка лектора, який дівв на вас усією своєю осо
бистістю та кольористою постаттю." 

Також великий вплив мав на Вернадського професор В. В. Доку
чаєв, творець генетичного напрямку у rpуитознавстві, який розгля
дав rpYВT як "природне тіло" і перший усталив зональність rpyвтiB 
у зв'язку З кліматичними умовами. Після заЮ'нчення університету, 
Вернадський разом з Докучаєвим досліджував rpунти на Украіві 
і надрукував дві розвідки (1889 і 1892). 

Листи до др~жини, писані 25-річн:ии ученим, яскраво відбивають 
його наукові іитереси і характерні риси наукової творчости - праг
HellВJl до глибоких узагальне'Вь і наукової синтези. Подамо два 
уривки з листів. 1 ) 

13 червJIЯ 1888, Мюнхен . 
... Н почуваю, що у мене з'являються руки, а разом з тим дедалі 

дужче працює думка. Взагалі дивні речі відбуваються у :моїй голові: 
вона якось багато фантазує і так повна безперервною працею, як 
давно не була. Хвилини, коли ти обмірковуєш ті чи іиmi питав'В:я, 
коли, з'єднуючи }'ІЖе нині відоме, намагаmпся зв'язати ці дані, знай
ти спосіб просякнути далі і глиб.ше у будову матерії, такі хвилини 
переживаєш як якийсь особливий стан, це справжній екстаз." 

1 серпJIЯ 1888. 
"Збирати факти, як іх збирають тепер, без усвідомлення навіщо 

і до чого, перспектива зовсім не цікава. Протезавдаивя, яке колись 
тут розв',Яlже людський розум надзвичайно цікаве. Мінерали - це 
рештки тих хемічних реакцій, що відб~ались у різних пунктах 
земної кулі; ці реакції йдуть згідно з законами, нам невідомими, але 
які, як ми можемо думати, є в тісному зв'язку з загальними змі:ва.ми, 
що іх зазнає земля як зірка ... " 

В статті, написаній 1943 року, Вернадський згадує, як в роки 
Революції 1917-1921 він прийшов до своєї концепції ,,!ЖИВої матерії", 
що тепер увійшла в світову науку. Читаючи нижченаведені рядки 
згадаємо навколишні революційні бурі, переїзди за умов !Війни з 
місця на місце, велику організаційну працю Вернадського у Києві 

8) В. и. Вернадский, "Очерки геохимии", (1924). "ИзбраввьІЄ сочи
нения", т. І, Москва, 1954. 

1) А. Д. Шаховская, "Из переписки В. и. Вервадскоro", "Приро
да", ч. 9, 1948. Авторка пише, що дружина Вернадського - Наталв 
Єгоровна, ypo~eHa Старицька (1860-1943) була його найближчим 
другом і вірвою помічницею, з якою вів прожив за ВJI8.СВШІ вира-
3011 "душа в душу і мисль у кисль". 
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над створенням Украінської Академіі Наук.8 ) Він пише: ... "В ті роки, 
де б я не жив, мої думки були спрямовані на геохемічні і біохемічві 
прояви у навкоJIИПItиiй природі, біосфері. Спостері.гаючи іх, я в той же 
час інтенсивно і систематичио спрямовував ва ту ж тему і моє чи
тавия, і моє мислення. Висновки, до яких я поступово приходив, 
я викладав у лекціях і доповідях, читаних в усіх містах, де мені до
водилось IЖИТИ - В Ялті, Полтаві, Києві, Си:мферополі, Новоросій
ську, Ростові і т. д. Крім того, майже в кожному місті, де я жив, я 
намагався читати все, що я :міг знайти що стосувалося моєї теми у 
ва:йппиpmому розумінні. Я відсував яко мога далі всі філософські 
натяrвення і намагався базуватися тільки на міцно усталених науко
вих та емпіричних фактах і узагальненнях, зрідка дозволяючи собі 
прийняти робочу наукову гіпотезу. Замість поняття " життя" , я за
провадив поняття ,,,живої матерії", яке тепер начебто уже міцно 
прийнято наукою. "Жива матерія" - є сума живих організмів. Це 
є наукове емпіричне узагальнеиия емпірично незаперечних усім ві
домих фактів які можна легко і точно спостерігати. Поняття "життя" 
завжди виходить поза межі поняття "жива матерія" і належить до 
зацікавлень філософії, фолкльору, релігії і мистецтва. Все це є поза 
межами поняття "живої матерії". 

Працездатність і продуктивність праці Вернадського здаються 
неймовірними. його наукові праці міряються тисячами сторінок. Вів 
не тільки висунув нові ідеї, що ставали основою нових напрямків 
у науці, але й висував наукові проблеми великого практичного зна
чення як розшуки родовищ урану й радія. Він був видатиШrf органі
затором наукової праці. 

Вернадський - засновник нової mкоJIИ в мlиералоrll 

В ХІХ віці :мінералогія в усіх країнах світу була описовою нау
кою. Товстелез'ні підручники і багатотомні монографії давали масу 
фактів, детальних описів кристаліч:них форм мінералів та іх фізич
них і хемічвих властивостей. 

Вернадському було 27 років, коли він 1890 року дістав посаду 
приват-доцента на катедрі мінералогії і кристалографії Московського 
Університету. Він щойно повернувся з закордонного відряджевия, 
де у лябораторіях найвидатнLших европейських !Мінералогів опану
вав новітні методи. 

З перших днів своєї педагогічної і наукової праці Вернадський 
почав революцію у мінералогії, запроваджуючи цілком новий, ИИІІ 
створений, напрямок. Він розглЯ'Дав мінерали, як речовини, що є в 
постійному розвиткові, як продукти реакцій в земній корі. У вступі 
до лекцій, читаних 1892-93 року, Вернадський відзначив, що :9) "Мі
нералогія є наукою, що вивчає хемічвї реакції, які відбуваються на 
земній кулі ... Ії завдання - з'ясувати чому на землі відбуваються 
ті, а не інші хемічиі реакції, чому в ній утворюються лише деякі 
певні сполуки. Вона є начебто хемією земної кулі і її з8.ВД8JПIJI -

8) Переклад з англійського тексту ..• The Biosphere and the No
osphere", American Scientist, 1945, УаІ. ЗЗ. N~ 1. р. 6. 

9) В. И. Вернадский, "Лекции по кристаллографии и мивера.ло
гни в 1892-93 г.''. Москва, 1894. Цитую з праці: О. М. Шубиикова, 
В. И. Вервадский как минеролог и его школа", "Очерки по истории 
геологических знаний", 3, АН. СССР, Москва, 1955, ст. 136. 
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дати картину і закови явищ, що відбуваються у величезв:ій хеиічвій 
лябораторії, що її становить наша земна куля". 

0Dжe, Вернадський приніс новий підхі~ до :мінералогії - він 
розвив її генетичний напрямок, що увійшов у світову науку як ство
рений "Московською !ШКолою :мі'нералогіі", тобто Вернадським. 

Стаття Вернадського 1892 року про генезу мінералів1О ) уже влас
не є початком: геохемії - науки про окремі елементи в зекв:ій корі. 
Уже в цій статті Вернадський розглядає окремі елементи - напри
клад, фосфор і його мандри - міrрацію по зонах земної кори. Фос
фор зустрічається у магматичних породах у вигляді м:інерала апати
та. . На земній поверхні ВІН розкладається під впливом атмосферних 
areHтiB і з rpуиту переходить у рослини. Пройшовши через рослини 
й тварини, після Їх смерти і гниття, фосфор переходить у мїнерали 
фосфорити, які з віками дають той же апатит. В цій статті, що її 
написав 29-ти річний учений, він стверджує: "Систематичної науки 
про генезу мінералів нема". Тоді ж він почав цю науку творити і ство
рив у світовому мamтабі. 

Наслідки дослідчоїпраці Вернадського в галузі мінералогії були 
опубліковані на тисячах сторінок його книжок і статтей російською 
і західньо-европейськими мовами, широко цитованих провідними 
ученими світу. 3а двадцять з лишком: років праці в Московському 
Університеті (1890-1911) Вернадський розбудував одну з найкращих 
у світі :мінералогіч'них лябораторій з наймодернішим: устаткуванням 
і виховав цілу плеяду мінералогів і геохем:іків, включно з учеlПDrl 
світової слави А. Ферс:мано:м. 

Створення В. І. Вернадським мінералогії, як хемії земної кори, 
3 наголосом 'не на форм:у мінерала, а ва хемізм процесу і дeTaJIЬ:вe 
вивчення процесів :мінералотворевня дало rpуит для розвитку гео
хем:іі і створення нових наук - біохе:мії і радіології, що відкрили 
нові закони природи і розсу;ну ли рямці пізнання природи. 

Вернадський - КJUlCBK геохеміі 

У вступі до свосї клясичної праці "Нариси геохемії", Вернадський 
пише,ll) що геохемія вауково вивчає хемічні елементи, тобто атоми 
земної кори і, поскільки можливо, всієі плянети. Геохемія вивчає 
іх історію, їх розподіл і рух у просторі - часі, іх генетичні співвід
ношення ва нaшriй плянеті. Вона різко відрізняється від мїнералогії, 
хка в тому Іж просторі і на тому ІЖ відтинку історії 3емлі вивчає лише 
історію сполук атомів - молекул і кристалів. На цьому терені, су
воро обмежено:му земною плянетою, геохем:ія відкриває ті ж явищз. 
і закони, ісвуваввя яких ми досі тільки могли передбачувати ва 
безмежних теренах небесвих просторів. Тепер для нас ясно, - пише 
Вернадський, - що хемічні елементи не розподілені хаотичво у згуст
ках матерії у цих просторах - у туманностях, зірках, пля'нетах, 
атомових хмарах, космічному лилі. Розподіл елем:ентів залежить від 
будови іх атомів. 

Хоч Вернадського і західні, і совєтські джерела звуть "основви-

10) В. И. Вернадский, Генезис минералов, енциклопедія Брок
гауза і Ефрона, 1892. 

11) В. И. Вернадский, Очерки геОХИJlИИ, "ИзбраивьІе СОЧИВ81DU1", 
І, 1954. 
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ком reoxeмii", він сам скромві.шиЙ. У тих.,же "Нарисах геохеміі" вів 
починає історію геохеиіі з ХVIП віку, коли з'явилось поняття хе
мічного елементу і геніяльний Лявуазьє У'Же писав про історію еле
ме'llТiв-газів у земвїй корі і про історію води. 

У ХІХ віці були зібрані величезні емпіричні :матеріяли з геологіі 
і хеміі, пізніше Олександер Гумбольдт уже порушив питаввя :впливу 
життя на середовище. Шайнбайн у 1842 році запровадив поняття 
"геохе:мія", як геологічноі науки, що ,повинна брати до уваги хеміч
ну природу мас, які будують земну кулю. СпектралЬна аналіза ~ала 
матеріяли до хеміі космосу. На переломі ХІХ-хх століття америка
нець Ф. Кларк зібрав велетенський клясичний :матеріял про склад 
гірських порід на просторах земноі хори і в назві своєї книжки "Дані 
reoxeмiї" пригадав призабуте слово "геохемія" .12) 

У "Нарисах геохемії" Вернадський пише: "У ява про геохемію, 
ХК про нау'ку про історію земних атомів виникла на тлі нової ато
містики, нової хемії і фізики у тісному зв'язку з тою уявою про мі
нералогію, яка розвилась у Московському Університеті в 1890-1911 
роках. Наука, що її охрестив Кларк, тут знайшла вдячний rpyвт". 
Так визначив свою роJПO в геохеиії ВернадсьхиЙ. 

У 1912 році професор А. Ферсман, учень BeJjHaAcbKoro, читав в 
Московському Університеті перший в історії курс геохемії. У 1918-19 
Вернадський читав геохемію в Київському Університеті, а в 1924 -
у Сорбоні. Далі геохемія увійшла в програми геологічних фахуль
тетів усіх університетів. 

Починаючи з 1920-х років совєтський уряд відпускав величезні 
кошти на розвиток геохемії, створено цілу мережу ~ослідчих інсти
тутів. Методи геохемії набули величезного значення для розшуків 
корисних копалив. 

У геохемії Вернадський створив кілька зовсім нових понять, на
приклад, поняття про "розсіяння хемічних елементів" і про "розсіяні 
хемічні елементи". Відомо, що деякі елементи (наприклад, хисевь, 
кремній, залізо) зустрічаються на землі і в космосі і зковцентровавї, 
і розсіяні; iв.mi еле:менти завжди розсіяні - тобто знаходяться в 
мікроскопічних кількостях у інших сполуках, наприклад, тах звані 
рідкі землі. 

Вер'Ва'дСЬКИЙ писав :13) "У кожній краплині і ПОРО'ПІИвці матерії 
на 'земній поверхні - в міру витончення наших досліджень - ми 
відкриваємо дедалі нові елементи. Постає вражеввя :мікроскопічного 
характеру іх розсіяння. У піщииці або кра.пливі, як у мікрокосмосі, 
відбивається загальаий склад космосу". 

Вернадський ва полі paдioreoJJorii 

Починаючи від 1908 році, коли в Лондоні ВернадСЬКИЙ вперше 
почув доповідЬ Жоліо ва тe~y р~діоаКТИ~!lОСТИ і будови атома, він 
невпинно працював у галУЗІ раДlOгеОЛОГll, що вивчає 'радіоактивні 

12» У ВИДa.'sні цієї книжки 1920 року, Кларк неодноразово цитує 
Вернадського. 

13) В. и. Вернадский, "Парагенезис хииических злемеитов в зеll
вой коре", в кв. "Дневник хп. с'езда русских естеСТВОИСПЬІтателей 
и врачей (1909-1910)", Москва, 1910; перекладаю з вищезгаданої стат
ті о. М. ШуБIlИl«DОЙ. 
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мінерали і Їх ПQширення у земній корі. Він перший пов'язав будову 
атомів хемі'l'ВИХ елементів з законами ЇХ розподілу у земній корі 
і космосі, 'з іх історією. 

Знаменні виступи Вернадського 1909-11 років,коли він Baмaг~
ся дістати кошти від царського уряду на розвиток вивчення радіо
активних мінералів. Вернадський говорить про переворот у вауково
му світогляді після відкриття радіоактивности і каже, що тепер, 
саме в розпалі вивчення радіоактивности, в мі'нералогії ще треба 
робити підготовчу працю. l4 ) Він каже: "Володіння великими 'зап'l
сами радія да-сть його володарям -силу і владу, перед якими може 
збліднути могутність золота.... Тепер, коли людство вступає в вовий 
вік космічної атомової енерІії, ми, а не ікші, повинні тепер з'ясувати, 
що ховають у цьому відношенні надри нашої батьківщини." 

Російська Академія Наук почала досліджувати родовища радіо
активних мінералів у 1909 році. В 1909-1910 р. К. Ненадкевич (учень 
Вернадського) був командирований до Фергани (Середня Азія), то
ді ж одержано ва досліди 1000 карбованців. В 1911 році а-сиr'воваво 
10,000 ,карбованців, :на які улаштовано лябораторію. Вернадський 
пшше :15) "В тісному зв'язку із зміною наукового світогляду повинно 
йти і практичне застосування в життя нових наукових понять, во
вих здобутих речовин, нових відкритих явищ. Справді, теоретично 
ми усвідомлюємо неминучість велетенської зміни умов людського 
існування, якщо людина опанує радіоактивні явища, хоча б у тій 
мірі, якою вона опанувала електрику". Далі Вернадський згадує 
історію відкриття електрики, коли шумування думки серед учених 
нагадувало сучасне шумування, збудже'не відкриттям радіоактивно
сти. Він доводить необхідність подтримки державою дослідів у галузі 
радіоактивних мінералів і дає огляд стану знань про радіоактивні 
руди в Росіі, згадуючи про відомі радіоактивні руди поза її КОРДО
нами. 

Відомо, що совєтський уряд віД'пускав і відпускає величе3ві КОдІти 
на досліджування радіоактивних руд. Ми вже згадували, що ІВ 1922 
році з ініціятиви Вернадського був створений Радієвий Інститут. 

Вернадський досліджував ролю радіоактивних елементів у ево
люції земної кори. Він заперечував теорію Kahta-ЛЯіІІляса (відомо, 
що за цією теорією земля колись була во гни стою кулею), а всю 
енергію земної кулі відносив за рахунок енерІії радіоактивного роз
паду. Вогнища плинної магми під твердими породами утворюються 
за рахунок радіоактивного розпаду. 

Вернадський відіграв велику ролю у розвитку дослідження абсо
JІЮТНОГО віку гірських порід радіоактивними методами. На 17 -му 
Міжнародньому Геологічному З'їзді в Москві в 1937 році він висту
пив з пропозицією створити Міжнародню комісію для обчислення 
nбсолютного віку гірських порід радіоактивними методами і був об
раний її віце-президентом. 

140) В. И. Вернадский, Задачи дня в области радия, 1910. Пере
видано, "ИзбраВНЬІе сочинения", т. І, Москва, 1954. 

1&) В. И. Вер'надский, "О необходимости исследования радиоактив
"мх минералов Рос-сийской Империи", І. изд. 1910, 2 - 1911, З 
1916. Пере видано в "ИзбраННЬІе сочинения", т. І, Москва, 1954. 
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Вернадський - освовввк науки бl0хеміі 

Почиваючи :від 1917 року, Вернадський найбільше працював в 
галузі біогеохеиії - науки, яку він створив і охрестив і яка розвилась 
у Совєтському Союзі. Вище я навела уривок з статті Вернадського, 
де він описує - як прий.шов до створеШIJI поняття "жива матерія". 

БіогеохемiJI вивчає хемічний склад і пomиреВВJI ІЖИВИХ оргаиіз
мів і з'ясовує ролю тварин, рослин і мікроорганізмів у переміщевиі, 
концентрації і розсіяні хемічних елементів у земній корі. Вернад
ський звернув увагу на існування організмів, що концентрують пев
ні елементи, як залізо, 'Кремній, кальцій, ванадій та іиmi і на веле
тенську ролю мікроорганізмів у звітрюванні гірських порід. 

Вернадсь'Кий каже: 16) "Біоreoхемія в атомовому аспекті науково 
охоплює студіювання життя у будові нашої пляиети... Біогеохеміи 
- нова велика галузь геохемії, що вивчас вплив життя ~Ha геохемічні 
процеси, у новий спосіб зв'язує науки про життя з геологією і з 
науками IПро атоми." 

"Біогеохемією, так само як і геохемією можна розвивати в трьох 
аспектах: 1) біологічний - її значения для пізнаJtвя IЖИТТЯ; 2) гео
логічний - пізнання середовища для життя, тобто насамперед біо
сфери; 3) практиче значення." 

Вернадський створив понятrя "біохемічної енерІії". Це - вї.nьHa 
еверr'iя, що її виявляс жива матерія в біосфері, вона зв' язана з РУХОМ 
атомів і виявлясться в русі живої матерії. Біогеохемічва енерr'iя різко 
відрізняє живу матерію від "косної" , або інертної, неживої. Джерело 
її - енерr'iя соияmиого проміння і енерriя хемічвих елементів, що 
будують тіло живої матерії. Можлива і участь радіоактивної енерПі. 

Біогеохемія набула великого практичного значення ДJIJI rpy'Ктo
зна:вства, arpoxeмiї, біохеміі, фізіології рослин, arpOHOмiї, а також 
для розщуків корисних копалин біогеохеміЧIUDIИ методами. Родо
вища певних мінералів можна знайти, бо вони оточені так звa:иmm 
"авреоЛJDIИ розсіяния" у rpYВTax, воді й рослинах тих елементів, 
що іх складають. Роблячи аналізи трави й листя дерев, МОІЖІІа знайти 
в надрах землі шукані елементи. 

18) В. Вернадский, "Проблем:ЬІ биогеохимии", Москва, 1934. 

Любов Дражевська 

(В наступному числі: Зв'язки В. Вернадського з У:краіиою) 

Від В-ва ЕНЦИКЛОПЕДІІ УКРАІНОЗНАВСТВАІ 

АнZJlОJlЮВНВ ЕНЦUlСлопедіll У IСрвінознввствв (АЕУ) це відповідно перередaro-
вана перша загальна частина ЕУ приготована Науковим Товариством ім Ше8-
чеRКа під головною редакцією проф. д-ра Володимира КУБІЯОВИЧА. 

В цьому році заплянована поява тільки пер ш о r отому. приблизно 
1200 ст. друку на люксусовому папері, чиспенві iJпoc:тpaцfi та мапв. 

ЦІН А пер ш о г о тому в передпродажу дОЛ ЗО, - а niCJIJI ПОJlа. КJIIII1I 
:5 друку виноситиме дол. 37,50 (ТРИДЦJIТЬсім і пів). 

Г рош і в дол. згл. рівновартість а іншій Bamoтi можна спати дО Н1Ш 
Capcenь, або до В-тва МЖ-Мюихен або до предстааВJUUВ в-тва Ек .. 
ЦИJUJопедіі УкраІвоsвавства. 

В ЗДА rpoші можна висипати ва адресу: 

М. SIaI_keYJ'ch 918 MODroe А ••• EliaIt.tIa. Н. J. 
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ЕКСПЕРИМЕНТAJПЗМ 

І В жиm 
(Див. чч. 117-118, ст. 38-40) 

На.йважиіIIIJD4И педагоriчв:ими творами Джава Дьюї в: "Моє пе
дагоriчне ,,вірую" (1897), "Шкопа і суспільність" (1900), ,,lliкiJJЬ1I& 
програма і дитина" (1922), "ДемократіJl і виховaвJIJI" (1916), "До
овід і :ВИХОВ8.ВВJI" (1939) . 

Сестра Осипа Марія Раби (RaJbr) , S. S. J., тепер професор виховaвu і 
навчання в "Назаретському Каледжі' вРачестер, Н. й. написала добре обду .. 
ману студію п. з. "Критична студiJI ноаітнього шкільництва", яку видав ,,Като
лицький Університет АмерИIUI" у Вашинrтоні, р. 1932. Сестра Раби з СИМпа .. 
тією віднеслася до виховного проєкту Дьюї, відзначуючи вартість цього виховав .. 
ня передовсім в його згоді з натурою дитини (112), вірно підкреслюючи, що 
що перша новітня спроба розуміти дитину вийшла lВід Ж. Руссо ( .. Еміль") 
Сестра Раби не занедбала застереження, що "християнське виховаввя завdдв 
проходить в атмосфері надприродного ЧИlIIШRа". 

В студії "Джан Дьюї і проrресивне виховання", поміщеній в Фордемськім 
збірнику ( 1960) проф. Раби робить завваги вже вповні досвідченої вчительки. 
Вона не погоджується з тим, що в школі Дьюї діти доходять тільки до гіпотези, 
а не до правди. діти потребують керівних правд для свого життя. Сестра Раби 
тієї думки, що треба взяти до уваги предмети, а не так активності дітей, і що 
діти посуваються ступнево в знанні, а не в УOUJаднених діях. І тут поправляє 
свою думку з попередиьої стуДП щодо дітей, а саме пишучи: .. Діти і учителі 
не створені по гіпотезі Дьюї" (Ст. 108). Здогадуємося, що авторка має на думці 
вимогу Дьюї, щоб учитель сам складав програму і ориrінально її реалізував, 
що можливе тільки малій Riлькості учителів при невеликій кількості учнів і при 
меншій кількості годин, ніж це звичайно має місце. Проф. Раби уважає, що 
.. навчання за допомогою ставлення проблем, експериментальна метода прийшла 
до школи від Дьюї" і в цьому неабияка заслуга, як також .. ВИlUlllRава НИМ сус .. 
пільна атмосфера школи" (Ст. 109). 

Колиmвiй :молодий колеtа Дьюї, проф. Геролд Pat (1960) нази
ває Дьюї головною інтелектуальною силою нашої доби у виховавв1 
молоді. Pat дУМає, що Дьюї веслушно не взяв до уваги И&ЙраиШпих 
років :молоді (перші чотири роки), а дальше не узглядви:в також не
свідомого скла1n!Ика людини, в чому (твори 3. Фройда, Адлера, ІОв
ra і П. Жане) могли йому не одно ВИJlСНИТИ. 

Проф. Джан С. Врубачер (1960) пригадує, що Дьюї поза фізичною 
активністю визнавав також інтелектуальну активиість. ДЛJl иього 
навчанНJI через досвід, JlК того вимагав і Дьюї, єдино слушне. Бруба
'Іер ще й думки, що треба в школі ставити більш коикреТНі цілі, ніж 
це робив Дьюї. Брубачер уважає Дьюї реліriйною людиною, хоч і в 
некоивенціонзльиому зиачеиві цього слова. Дьюї всім радив пряму
вати до єдности. Дьюї був за те, щоб дискуоіJl, застанова над фактами 
вирішували справи, а не почуваННJI і насильство: щоб розум був ке
рівним у житті. 

ми б заввwжили, що Дьюї старався в школі про иайвищі осяги і 
тому вимоги ШКОЛИ були длJl біJIыпІсти заважкі. Крім цього Дьюї 
був визначною людиною і таким учителем, і мав до помочі передше 
названих визначних учених. Отже це була не звичайиа школа. Звід
си когли ЙТИ правила до подібних шкіл, а ве дО З:ВJAЗЙВИХ. Напри-
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КJI8Д 'під конець у школі бу ло 140 учнів і 23 учителів і 10 асистентів. 
Така школа закo.mтовна для держави, а і не багато приватних інсти
туцій може собі на неї позволити. Це однак не перешкодило деяКШІ 
ідеям Дьюї ввійти в основи шкільництва як Америки так і кращих 
шкіл світу. Дьюї був сповнений бажанням помогти в освіті бідвimим 
суспіJIЬИИl\rl верствам а на ділі дав теорію, що стала помічною .в освіті 
багатших, бо вови можуть собі позволити на таку школу. 

В цього філософа натрапляЄІМО ще на інший парадокс, а саме в 
ділянці :ми.стецтва, що ним він занявся в останній третині життя. Він 
мав учнем, п,ізніше лікаря д-ра Барнеса, що йдучи за філософічною 
теорією Джана Дьюї, створив свою теорію мистецтва, передусім ори
:r'iнальву інтерпретацію малюнків. Він вияснив її в творі "Мистецтво 
в малюнках". Ця теорія вимагає формальних досконалостей. Зміст 
ие є істотний в них. Дьюї написав твір "Мистецтво і досвід" (1934), 
де посилається на теорію Варнеса. Вони оба дали цінну інтерпретацію 
малюнків, але 'знову для вибраних. (Треба мати добру освіту маляр
ську, щоб користуватися цією і'нтерпретацією. Д-р. Барнес, син бід
вих батьків із Филаделфії, поборюючи матеріяльні труднощі, .скінчив 
медицину, але пізніше добувши патент на одне лікарство, доробився 
майна. За добуті гроші закупив кращі твори французьких малярів, 
таких як Ренуар, Сезан, Матіс, Курбе, Моне, Мане і інш. і оснував на 
межі Филаделфії (Меріон) одну з визначних галерій образів новітньо
го мистецтва. Ось якими дивними дорогами йде людський дух. 

В другій половиві життя Дьюї присвятив увагу передусім філо
софії, в цьому психології, етиці і естетиці. Пірса уважають ініціятором, 
В. Джеймса основником, а Джана Дьюї тим, що найбільше розвинув 
філософічну теорію прагматизму.5) Дьюї назвав цю теорію для себе 
експерименталізмом, або ще частiJIПе інструменталізмом, вказуючи, 
що думка є засобом в життєвій боротьбі. З його філософічних творів 
найважніші: "Як думаємо?" (1910), "Перебудова в філософії" (19~O), 
"Людська натура і поведінка" (1922), "Досвід і природа" (1925), 
"Пошукува:ння певвости" (1929), "Логіка" (1938), і багато статтей з 
діляи:ки етики. Поза цим ще треба назвати твори: "Спільна віра" 
(1934), і "Лібералізм і суспільна дія" (1935). Проф. Данеno (ст. 139 
згаданого збірника) твердить, що Дьюї не був марксистом, вів був 
'.1Uльки за народоправством і контролею промислу. Відома була при
хильність Дьюї до всіх, що шукали порятунку в Америці, до еміr'pаи
тів. Майже ,шістдесят років прожив у Чі като (10) і в Нью-йорку (50) 
і надивився на змінну долю людей, а то й міг спостерегти жорстоку 
несправедливість добкруги себе. По змозі помагав потребуючим і тому 
слушно писав о. Джеймс О Гара в дисертації "Межі педагогічної тео
рії Джана Дьюї" (Вашингroн 1929): "Хто такий, що не повірить в 
його (Дьюї» праві зусилля, щоб дати сильні основи моралі і ду
кавня? Ті, що різняться в поглядах з НИМ, мусять засвідчити відвер
тість і шляхетність його змагань" (Ст. 105) - Проф. Блюїт пише в 
згаданому фордемсь1СОМУ збірнику про "Демократію як релігію", що 
"американська історія знає тільки кількох таких релігійних JПOдей 
як Джаи Дьюї" (Ст. 37). - Проф. Джеймс Ка.линс пише в цьому 
самому збірнику, що Дьюї є важливіапим філософом 20-го століття 

~) Для нього та теорія добра, що придатна для дії, мовляв, по 
овочах пізнати дерево. В. Б. 
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НОВА ЖПАНОВЩИНА 
Молоді не піддаються 

"Фаланга :молодих" (так назвав їх Максим Рильський) витрима
ла рік терору і не зламалась. "Не обійшлось і без деякого нездоро
вого .шуму" навколо появи молодої літературної фаланги, стверд
жує Максим Тадейович, і додає "Тут уже paдiТJ'I нічого". Але радіти 
треба з того, що :молоді не піддались. Не піддались теророві HQВOЇ 
жданоВІЦИНИ. І смію оказати, що це наЙВ3IЖJIивіma подія в украів
сько:му житті 1962-го року. Xro не знає сучасного становища па 
ку льтурно:му фронті в СССР, не :може оцінити величі цієї події. 

Всюди повіяло новим вітром - від Балтики до Казахстану, в 
Києві і в Москві, ті самі думки, тенденції та ВИМОГИ, той самий спро
тив ПРОТИ мертвяцького соцреалізму. Про що ВЛЗіСтиво йдеть'ся, до
кладнiJше довідуємося з .виступу В. Касіяна в "Ізвестіях" (20. 1. 63) 
та з великої про:мови нового "Жданова" (Л. Ільїчова) на зустрічі 
з діяча:ми :мистецтва. 

Касіян критикує :мистців старшої тенерації за те, що не вихо
вують :молодих у дусі прив'язання до Ісоцреаліз:му. І наслідком цього 

і що ідеї його :мають три'вку ~iCTЬ, що уможливлять ім пережити 
хвилі інтелектуальної :МОДИ, з якими бу ли поєднані". 

Це щось нове, бо католики ставили Джана Дьюї в ряд таких фі
лософів, як Кант, Геr'ель і Б. Кроче, що Їх не треба дозволяти чита
чеві. Канта нази'вали сучасники нищшнико:м і таку назву дехто хо
тів прикріпити Джа'нові Дьюї. Мабуть по с:мер'Іі. Дьюї хвиля недоці
нювання його В А:мериці відвернулась. 

В "Большой советской знциклопедии", т. 15, ст. 343 з р. 1952 'ЧИ
таємо таке: "Джан Дьюї реакційний буржуазний філософ, соціОЛОГ 
і суб'єктцвиий ідеаліст. Ідеологічно Дьюї обслуговував аtpeсиввий 
американський імперіялізм"... "Релігія, 'заявляє Дьюї, є в гармоніі 
з безспірними переконаннями людей" ... ' ,В інтересах arpесивноі політи
ки правительства ЗДА Дьюї всіми сила:ми поборює принцип націо
нальної незалежности"... "Дьюї філософ війни і фашизму; він ідеолог 
американського імперіяліз:му, запеклий ворог СССР, країв народної 
демократії і революційної теорії марксиз!Му-леRiЇ'ніз~у". 

Насправді ж Дьюї не ма'в нічого спільного аві з фa.mизмом, ані 
з аrpесією. 

Читачеві може бути цікаво" ЩО в одній статті з 20 червня 1918 р. 
("Суспільні можливості війни" в "Індепедевт" є згадка про Украіну.) 
Ось те :місце: "Але коли б прийшло до повної незалежности нової 
Чехії, Польщі, України, Палестини, Єгипту і Індії, то це не матиме 
впливу на дійсну контролю світу :меншим числом політичних оди
ниць". з усіх тут вичислених країв найкоротше волею втimалась 
Україна ... 

ми не є за ТИМ, щоб уважаm Джана Дьюї непО!Мильною людиною 
і без промахів. Таких людей нема. Але для нас певне, що Дьюї вели
кий філософ і його думки це цінність. Після ЙОГО смерти навіть кон
сервативна преса писала, що Америка втратила володаря в розумівві 
Платона. Мабуть доведеться довго чекати на нового Дьюї в ділянці ви
ховaJtJlя і філософії. 

Д-р. Вол. БезyшJCО 
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"у частини" молоді з'явились єретичні ДУМКИ, або появляються "лotВ
ці мистецьких душ". 

"Таких "ловців" нерідко зустрічаємо 'Ва вернісажах і при оцінці 
~иставок. Сумно слухати далеко не завжди необразливі дурниці, які 
вови подають присутніи на своіх зборах. У :вих є все: націоналістич
ва демагогія, нездарні спроби очорнити соціялістичний реалізи, і не
скінчевві розмови про упадок радянського мистецтва. Виходить кур
йоз: заявляючи себе захисником вового, ві молоді JDOди насправді 
виявляються оборо'НЦЯМИ старого, давно віджилого напрямку, ~ до
датку цілком H~ДOMOГO самим його оборонцям... ми не ,зуміли як 
слід розкриm це все нашій молоді і тому дійшло до того, ЩО в по
шуках новаторських .шляхів у иистецтві частина молоді опинилась 
там, де нема ні новаторства, ні взагалі иистецтва. Я говорю - ча
стина молоді, маючи на увазі справді частину й то цілком малу. 
Нам дуже треба про це пам'ятати й не переоцінювати її "питомої 
ваги". А то ще чого доброго подумають, що ім вдалось нас залякати" 
В кінці !Він закликає до "тісного єднання художників усіх поколінь", 
бо "в єдиній лаві борців за комунізм є місце всім мистцям - і :моло
дим і старим". 

Прикро за старого, заслуженого мистця, голову Спілки ХУдож
ників Украіни, що він виступає '3 такою аПткою. 

Касіян показав проблему з неr'ативного боку. Чого сьогодні ви
магають молоді (і старі), він таки не прозрадив. Про це дещо ска
з~ Леонід Ільїчов. 

Секретар ЦК КПРС дЛЯ справ культури Й :мистецтва, Ільїчов, ви
ступив із 'засадничою проиовою :на зустрічі керівниlЩJ партії та уря
ду з діячами літератури та мистецтва в Москві 17 грудня 1962. 

Програма МОJlОДИХ: дайте вам змоry 
творити ак ми самі хочемо 

ВИЯ'ВJIЯється, найактивв:іша частина творчої інтеліrевції, ЗГЛJIДИо 
изйбільm свободоmoбні її представники рішили, що в зв'язку з бо
ротьбою партії проти "культу особи" (проти сталінських злочинів) 
прийшла пора виступити. Ільїчов 'згадує, що група діячЦІ культури 
звернулась до Хрущова зпрохаивям: 

"Ми, JDOди різних генерацій, працюємо в різ:вих діJIЯВКах ми
стецтва, кожний з нас иає свій смак і свої мистецькі переконання. 
В цьому зверненні до Вас нас об'єднала турбота за майбутнє радян
ського МИСТЄЦ'l1Ва і радяв.ської Культури .... ми з радістю спостерirали, 
як партія привертає дух Леніна: свободу і справедливість"... - Зга
давши виставку на вїдзначе'нИЯ ЗО-річчя МОСХ (там Хрущов за
атакував дуже різко модериістичні напрямки), автори звернеивя 
пишуть: "Ми иожемо мати різні оцінки тих чи тих творів показаних 
ва виставці. Коли ми звертаємось до Вас з цим листом, то тільки 
тому, що бажаємо сказати з усією щирістю, що без змоги ісиувати 
різВШrl мистецьким напрямкам мис'l'eЦТВО засуджене ва загибель ... 
ми звертаємось до Вас з просьбою припинити в діJIJПЩi образот;вор
чого мистецтва поворот дО МИ'llyЛИХ методів, що суперечать усьому 
духові вашого часу" (автори мали иа увазі монопольне павуванШІ 
соцреалізму) . 

Ільїчов згадав івmий колективний лист до Хрущова,в Я'Кому 
мистці вимагали "мирного співісвуваввя" всіх напрямків. Група мо
лодих абстракціоверів теж звернулася до керівництва партії. Вови 
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запеввювали, що шукають свого шляху в межах соціяJIiсТИЧ'.llОro 
мистецтва, що без нових ппукань не маже бути руху вперед. 

В мисreцькому житті, як вихвляється, сформувалась зовсім нова 
громадська думка. Про це Ільїчов говорив так: "Оповідають, що 
іиоді при розгляді мистецьких проблем ·на тому чи тому зібраві по
стає така ситуація, що відстоювати правильні партійні позиції раху
ється неслymви:м і немодви:м, - так би мовити - здобути славу рет
трограда і консерватора, наразитись на закиддогм:атизму, сектант
ства, обмежености, відсталости, стaJIi~візму і т. д.". Мистці з8JI;ВJIJI
ють керівникам партії: "Дайте нам змогу творити, як ми са.кі хо
чемо, не накидуйте нам ніяких прИ'Писів, не стримуйте. Звідси ви
моги - виставки без жюрі, книги без редактора, прв;во художиика 
безпосередвиків виставляти все, що він захоче". 

На домагаввя свободи з боку мистецької громадськости всіх на
роді;в СРСР партія відповіла рішучим спротивом і рядом нових за
борон. Не вільно під видом боротьби проти культу особи Ста.ліва 
"розхитувати ані ослаблювати соціялі:стичного суспільства"; не віль
но писати твори "упадочнические, 'паиикерские, очервительские", 
які сіють недовір'я до радянського суспільства, підри,вають сили на
роду "в боротьбі 'за комунізм". Заборонено опівіснувавнярізJIИX 
Н8JПряикїв у мистецтві, бо це була б "зрада інтересів марксизму
леВlШЗМУ". Не вільно розуміти свободу творчости "по-анархічному". 
Ільїчов заявив: "У нас є повна свобода боротьби за комунізм", :вся 
і1liШа свобода це "свобода для боротьби проти комунізму". 

Промова Ільїчова була надрукована в "Правді" 22. 12. 1962, а 
потім у всій пресі СРСР. У паризькому "Ле Монд" московський ко
респондент газети Мішель Татю подав деякі характерні подробиці: 
промову видрукували у зміненому виді. Між інm:ии пропущено те 
місце, ,в якому Ільїчов критикував Шостаковича за си:мфовію на 
поему Євтушенка "Ваби:в Яр". На думку головного комісара для 
справ мисreцтва, Євтушенко потрактував антисемітизм я'к типово 
радянське явище, тимчасом це тільки пережитки капіталізму. Хру
що,в додав, що в СРСР нема антисемітизму, як суспільного явища, 
є тільки поодинокі антисеміти; і тому не треба звертати забагато ува
ги 'на антисемітизм, в чому провинився Jl'Краз Шостакович, надав
ши непотрібного розголосу Євтуппенковій поемі. 

Стихія свободи ще ніколи за останнє післясталівське десятиріччя 
не задемонструвала себе так сильно в колах творчої іителіrевціі, як 
в останні місяці. На це, крім промови lльічова, івших доказів ба
гато. Загальну поставу МОІЖВа окреслити такою формулою: :ми .льо
ЯJlЬиї супроти режиму, а за це вииагає:м:о свободи творчости. 

Паpтtв Bвмaraв паиеrlрвкlв 
І червової ха.лтурв 

Відбувається один з ,найцікавіших процесів нашого сторіччя: се
куляризація сакрально-теократичвого царства Сталіна*) Радянський 
Союз за оставвє 40-річчя блискавичв:ии темпом проходить ті етши 

*) Що комунізм це своєрідна релігія, в тому згідний цілий ряд 
совстозвавців. Я назву такі два авторитети в питаввях діялектич
вого :маreріялізму: до:мівікави,н ЙОСИП ВохенсЬІКИЙ, професор уві
верситету у Фр&Йбурзі (Швайдарія) , і єзуїт rустаз Веттер, професор 
каТОJJИЦького університету В Римі. 
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розвитку, росту і розкладу, які інші історичні ,системи проходили ві
ками: єгипетська теократична система - майже два тисячоліття, 
візантійська - одне, західньоевропейська пів тисячоліття, приблиз
но стільки московська. Сталін побудував комуністичну теократію 
тим, що з хаотичної писанини Леніна зумів створити .цупку "релі
гійну" систему, яка трималась терором Великої Інквізиції та Ку ль
том Особи. Хрущов більше з мусу як з доброї ,волі вчинив акт "ре
лігійного" блюзнірства: збезчестив і спрофанував "культ особи": 
крім того, щоб забезпечити вельможам 'комуністичної знаті спокійні 
ночі і дістати за те їхню підтримку, ліквідував централізований апа
рат терору. Хрущов зраціоналізував міт комунізму, тим самим за
вдав йому смертельного удару (як довго конатиме цей міт - вга
дувати не берусь). 

І режим опинився в безвихідній ситуації. Хрущов та 'вища пар
тійна бюрократія - разом з їхніми вільними й невілЬви:ми союзни
ками серед мистців та письменників старшої (енерації - даремно за
клинають молодих: lШануйте соцреалізм. Але між старими й молоди
ми є засаднича різниця в ставленні до комунізму. Ті й ті цілком льо
яльні супроти парті1 та її режиму. Але старі у своїй молодості до 
глибин підсвідомого пережили "Міт Революції", з чистим сумлінням 
брали участь "у розстрілюваині без слідства і суду" (А. Терц) зі 
щирим серцем славили "Збройне рамя революції", тобто ЧК, та 
спокійно мирились з П кривавим ремеслом. Молоді ж переживали 
сталінські чистки, судові видовища та перманентний терор червоної 
івк.візиціі. (Не забувайте про ві'Дкриття новочасної психології -
вплив довкілля на підсвідомість людини ,від перших місяців іІ існу
вання, а зрозумієте, що це значить). Молоді поч~ють у собі не
переможну стихію "виговоритися" і сказати правду про те, що вови 
пережили. Звідси 'нечуваний гін до поезії, який нагадує 20-ті роки, 
коли ;все "валом валило" в літературу. На зборах молодих поетів 
одноі области Украіни взяло участь 46 осіб, а областей - 25. На
віть у малій Естонії молодих поетів рахують на 'сотки. 

Але керівники партіі іхньої творчости не потребують; що більше 
- вони бояться такої літератури, яка хоче говорити прз,вду і співати 
про власні почування авторів; бо така література будує людську 
індивідуальність. Для партії, яка "будує комунізм", потрібна не лі
тература, а панегірики та аптка, - яку Микола Хвильовий колись 
з погордою називав "червоною халтурою". Тимчасом молодь глузує 
зі соцреалізму, явно обвинувачує ЙОГО за те, що він убиває мистецт
во, називає реакціонерами тих, що його боронять, не слухає старих 
авторитетів. Для підтвердження цього варто навести авторитетний 
голос. Один з комісарів партії для справ літератури і мистецтва, 
Микола Ша:мота, пише: дехто схилявся до такого пояснення: " ... Може 
й справді пошуки нового в сучасному радянському мистецтві по
яснюються тим, що прийшло нове покоління мистцї'в, невдоволе'не 
всім, що зроблено "батьками", і постало проти "батьків"?" ("Кому
иі'СТ України", І, 1963, 69) 

Прибрати сталінськими методами до рук партії розгнівану літе
ратурну молодь - сьогодні вже не МОІЖливо. Хрущов 'Рішив застосу
вати тактику КИТaJ1С~JF\ИХ комуністів: загулюкувати впертих моло
дих, закричати, їх, ублагати просьбою і грозьбою. Оголо.шення про
мови lльїчова стало си~налом до великого галасу проти новаторст
ва молодих, Сього):(в:Шпня преса в усьому СРСР робить несамовите 
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враження: вона переповнена закликами і заклинаннями на адресу 
молодих; вона неначе влаштовує соцзмага'ння, хто виллє більше бру
ду на голови модерністів. Паралельно з цим іде мету.ш:вя на :мітииrах, 
на яких один за одним lIавипередки діячі ку льтури складають за
яви льояльности для партії та соціялізму. 

Щоб :мати змогу порівнювати становище письменника під двома 
комуністичними режимами, нагадаю про недавній з'їзд польських 
письме'нників у Варшаві. Член ЦК польської компартії, таланови
тий новеліст Єжи Путрамент, закликав літераторів "реалістично пи
сати на злободенні теми, навіть якщо влада не збираєтьсяприЙ1tfати 
таку щиру критику ... Ми повинні описувати нову Польщу 'з у<:і:ма 
її протиріччями і недоліками". Іmпі письменвики пішли ще далі. 
Казімєж Врандис казав, що польським письменникам дo.mкулюють 
люди, які вказують, що треба, а чого не треба писати; а 'найгірше, 
що ці політичні експерти досить погано знають літературу. Стефан 
Кисілевський докоряв владі, що вона хоче панегіриків, а не реалізму. 
- Не диво отже, що у Львові ранком видно черги перед кіосками з 
польськими газетами; ав Києві, як повідомляла "Нойє Цюріхер 
Цайтунr", 'за польські часописи платять кожну ціну. 

Bїддy1lDlНY відкрили - трішки в Москві, ще иецme в Києві 

Хрущов має добрий нюх для реалітетів. І він знає, що серед мо
лодих Іжага свободи творчости засильна, щоб можна бу ло її тотально 
приду,шити. Щоб молода ,стихія не вибухнула, або щоб 'молода енер
гія не звернулась у небажаному напрямі, ,керівники КПРС стосують 
на літературному фронті політику пів-відкритої 'віддушини. 

Ось кілька прикладів. 
Агенція ЮПІ повідомляє з Москви 3-го лютого: майже 9.000 лю

дей заповнили <:ьогодні Ленінську Палату Спорту і слухали напади 
поетів на сталіністів,виступали також проти антисемітизму. В зв'яз
ку з цим аrенція коментує: коли нагадати, що Хрущов проти того, 
щоб робити проблему з антисемітизму, читання таких віршів - ЯВ
ний вираз непослуху з боку молодих поетів. 

Рецитації віршів молодих поетів на .вулицях Москви стали дуже 
популярними. У Львові, як повідомляв М. Рудницький В "Літера
турній Украrпі", на університетіпізво в ніч відбувалась дискусія 
про <:тиль в літературі. О 2-ій годиш ночі розгарячені дискутавти 
мусіли покинути залю. Пішли в сусідній парк, поділились ва ГУРТ
ки і спорили 3Іж до ранку. 

Коли в Києві режим ще ДУlже боязливо відкриває вjдду.mиву, і то 
дуже трішки, в Москві і в Ленінграді можна писати значно більше. 

Перший твір про сталінські злочини колективізації на У'країні 
появився в Ле'нінграді. Пер.ші твори про концтабори - в Москві. 

На Україні перша - дуже лагідна й обережна - спроба крити
ки сталінізму на селі бу ла дозволена Михайлові Стельмахові у романі 
"Правда і кривда" ("Рад. письменник", Київ, 1961). Коли йдеться 
про критику сталі·нізму 'в літературних творах, у кожному конкрет
ному ви,падку треба мати окремий дозвіл. 

Перша згадка про голод 1932/33 була в "Рад. Україні" 20. І. 63, 
-після того, коли в Ленінграді з'явився роман про колективізацію 
ва Україні. Газета надрукувала більший вірш Олександра Підсухи 
"Материн заповіт". На форму вірша можна й не звертати уваги, 
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важливий зміст. Тут перемішано соцреалізм зі справж.вім реаліз
мом, мовляв, ОСЬ так тіJIЬRи вільно писати. Мати розповідає синові 
про колективізацію, згадує голову сільради, що для села ВЇТЧIDIОМ 
став; говорить про ліквідацію курку лів, яких гнали туди, де "Макар 
телята не пас", нагадує розкурку JПOвавня З'ВичайJlИХ ,~ядьків" , не 
забула й учителя, "якого ти moбив", але його "ворогом народу об'я
вили", мати пригадує, як люди звикали без сліду за и8.ЙМеишиЙ 
вираз протесту. Теж про голод є тільки слабе'нький иатя,к: 

Робили JПOДИ майже за спасибі, 
А взяв качан - тебе на край землі ... 
Епоха сталі, чавуну і хліба 
І водночас - безхліб'я на селі. 

У Івана Стаднюка образ колективізації ІШИ}ЩІИЙ. Полковник ра
дянської армії, икого "літературні зацікавлення формувались під 
час Великої Вітчизняної Війни на її фронтових дорогах", автор пер
шого реалістичного твору в СРСР про сталінську колективізацію 
:На У·країні. Його роман "Люди не ангели" (перша частина) з'яви
лася в ленінградському журналі "Нива" (ч. 12, 1962). Це хроиіка 
селянської родини Платона Гордійовича Ярчука з села Кохавіаки, 
Віввицької оБJI8ICТИ - від 1927 до 1942 року. 

Люди зі страху перед розкуркулюваввям ішли до колгоспу. Спо
дівались кращого, а опнвились без хліба. "Так, так, ори, сій, ОК:ИИ, 
!мОЛОТИ", а за труд дістанеш не зерно, а десяте місце ва списках 
хлібозаготівлі. В селі даремно знищили дев'ять родин під час ко
лективізації, а в кожній родиві 5-8 Ay.m. "А скільки по всій Украіні!" 
Море JПOдей, яких даремно вирвали з місця і заслали ва край світу. 
"Чому ж так сталося 1" 

тут автор не сміє дати правдивої віДіІІОвіді, як теж і 21 питв.иві 
голоду. Вину за насильство під час колективізації вів приписує мі
сцевій партійній адміністрації, а вину за голод - скидає ва ... (Укр. 
Н. Раду"!) 

Але за те роман Стаднюка прой:вяmй сильним моральвик пато
сом. Ось так роздумує Платон Гордійович над проблемою виви за 
сталінські злочини: 

"Так, не вічна пра'вда про JПOдиву, але прийде час, що moдяи 
буде соромно за цю добу. Одшm соромно і боляче, і1lШИМ стрamио. 
Ні, стра.шио стане всім, хто узнає правду і хто має п8.!lrl' ЯТЬ. А дехто 
прикинеться, що нічого 'Ке пам'ятає. Іх придуппить страх - за себе, 
за своє благополуччя, за те, що спільно вчинили. Можливо, вчинено 
по сліпому ... во ж трапляється біда, коли приятеля беруть за ворога. 
Трапляється. Але є межа, за якою такі сліпці ·вже не 'Можуть мати 
віикого виправдаllИJl, межа, за якою стає ясним, що душі в вих куці, 
ик заячі ХВОСТИ, серця ,маленькі, як лушпинка горіха, а дукки під
стрижені, вкладені в сталеві рамкииевіри в JПOди:иу. Іх холодна 
сліпота - жахлива! 

"А жорстокість 1 оо. ААЖе ж вО'На ие завжди сліпа. ТIDI більше 
жорстокість супроти гаданoroворога. 

Прийде час, ·коли ті, що породили жорстохість, б}?U'ТЬ кидатись 
у еві, перевертаючись на чорних тапчанах 860 в глухих п:iдвaJrах, 
або за колючим дротом... Оце зачне чивити над вими за·пізиеииЙ 
суд іхвв сум:ліввя, - суд праведний і суворий, але без жорстокости. 

"Все буде! Платон звав, що прийде час, коJIИ чисте сумпів:ва 
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я~и очима загляне кожній JDOдині в душу і СК8lЖe: "Зроби так, 
щоб подібне ніколи не повторилось. Зроби! ЖВаВИ так, щоб оиyюq 
і правнуки твої не соромились твого імені. Так живи!" (стор. 108). 

Незнане досі ім'я, А. Солженіцин, стало через :віч відОJ4ИII ва весь 
світ. Блискавкою обійшла світ вістка, що в lЖурвалі "Новий кір" 
(ч. 11. 1962) з'явилась повість А. Солженіцина про сталівеькі конц
табори. Журнал розхопили в Москві впродовж кількох годин. А по
вість "Один день Івана Декиоовича" з поспіхом переклали ва ряд 
різних мов. Бо це перша в СРСР справді реалістична повість. Автор 
сумлінно - з об'єктивністю доброго репортера описав одни деиь 
"зека" (в'язня) у сталінському концтаборі. Поінформовані JDOДИ в 
Москві кажуть, що треба бу ло особистого дозволу Хрущова, щоб 
видрукувати "Один день". Солженіцину дозволили писати про ста
лінський концтабір, але првписали йому рамки і перспективу, з якої 
йому віл~но змальовувати лагерну дійсність, - з перспективи Іваиа 
Денисовича Шухова, сумирного, своїми горизонтами обмеженого, ро
сійськогоколгоспника. Попавши зовсім несправедливо в табір, Іван 
Денисович має одну турботу, щоб день проминув без пригод; він за 
вісім років так з,жився з табором, що навіть забув за свободу. В тих 
рамках, які сьогодні дозволено, немає мови, щоб розгорнути пробле
му сталі:вських концтаборів у всій ширині; і ще м:eвme змоги, щоб 
пов'язувати її з комуністичною системою. "Один день" у цих рам
ках - тільки віддушина і... товар ка експорт. 

Більше могла написати Галина Серебрякова В мало:му "уривкові 
зі спомииів"про сталінську тюрму. 1949-го року, після 10 .піт в'язниці 
і заслаивя вона бу ла знов заарештована. І сиділа ва одивочцї в 
Алма-Аті без права переписки, не знаючи нічого про своіх дітей. 
"Моя камера, розташована під залі3Вим дахом, закР8ІПІена рудв:м 
кольором, не мала вікон, і розпалене жарке повітря входило до веі 
чорною трубою під самою стелею. Світло електричної лампочки, яка 
світила всю добу, паЛИло мою голову. Час перетворився ва тортури. 
Я була живою похована. Мииуло вже 13 років, як доля .шпурнула 
мене в безодню і я падала все ще дальше ... Я розуміла, що для всіх 
людей я стала прокаженою" . Щойно 1956-го року Серебрякова була 
реабілітована ("Літературная Росія", 11. 1. 63). 

Драстичну тему порушив у журналі "Октябрь" (ч. 11. 1962) Оле
ксандер Чаковський: глymeиия закордоRВИХ :радіостанцій. Дія ро:ма
ву Чаковського відбувається 1956-го року в :московській -квартирі 
Зав'ялова, полковника повітряних сил (у "дставцї). Иого небіж 
Віктор ВКJDOчив радіо. Долинули обривки слів диктора, пO'tiм СПІВ 
якогось хору, потім кімнату сповнило завиванИJI "глушилки". Віктор 
різко виключив приймач, сказав: ,,3аглушують ... не розу:м:ію, чому?" 
- Далі Віктор оповідає, як колись у гуртожитку викmoчaJIИ закор
донві станції, коли почули щось проти Ста.ліва. 

"А ось вині виявилося, що все це правда. 

"Що правд&.? .... 
"Ну, ... щодо арештів і взага.лі. А ми загJJ)'IIПYВ&JПI. І зараз за

глушують. Навіщо? Хіба ми самі ве зможемо розрізвитв правду від 
брехні ?" 

В iв.moмy місці Віктор ставить таке запит8,JIIIJI: "Хіба правда стас 
неправдою, коли про веї говорить ворог?" 

В цих словах чути елементарвий бувт проти тів! повеві бреш, 
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БУНТ СТАРИХ ТИТАНІВ 

Виступи президента Франції, 
ген. де-Голя, проти англо-сак
сів, Америки й Англії, ,його вето 
проти вступу Англії до Спільного 
европейського Ринк у своєю 
"брутальністю" обурювали полі
тиків--дипломатів і обурювали по
літиків-економістів. Але тівисту
пи завдяки своїй недипломатич
ній отвертості особливо ці:нні для 
публіциста, який пробує розу
міти внутрiJшні побудні сили істо
ричних подій. 
Перші дні давали образ воєн

них постав і настроів. Американ
ська преса однозгідно і ображе
но писала про де-rоля, що на
слідує то Людовика 14-го, то На
полеона, а такі відповідальні осо
би, як провідник сенатської біль
шости, Менсфилд, називав по
ставу генерала "часовою поми

леністю" ... А що БЗJЖання є бать
ком думки, радо підкреслювались 
критичні погляди самих францу
зів, що мало давати враження, 
неначе президе:нт де-rоль осаміт
нений не тільки в світі, не тіль
ки в Европі, але навіть серед вла
сного народу, у Франції. - 3 
другого боку,знову як У час 
війни, і часто критична до де-rо
ля французька преса, як "L'Ex .. 
press'. заявляла: "Хай у нікого 
ае буде :ніяких ілюзій щодо того: 
Франція... стоїть за де-rолем" 
(31-1). А поважний тижневик 
"Candide" (10-17/1) в заголов-
ному написі першої сторінки пи-

ше: "Довга війна проти Европи 
починається.... Все відбувається 
так, неначе Европа ,вже є голов
ним прицілом керівних середо
вищ '110 ТОЙ бік океану ... Органі
зується боротьба проти r'олістич
ної Европи". Дістають заохоту 
противники канцлера Аденауера 
в Німеччині, а Лондонський ка
сапис "Sundav Times" називає 
німецького міністра закордонних 
справ, Шредера "цінним союзни
ком проти Франції" . В Бельгії 
рахують на міністразак. справ 

Спака. Пише "L'Economis't" : 
"Американські перемови знову 
вирівняли кроки бельгійського 
уряду." 
Перше схвилювання улягаєть

ся і усвідомлюється глибше зна
чення того, що сталось. Це зуда
рилися дві концепції західнього 
світу: американська й европей
ська. Репрезентантом першої є 
сьогодні президент Кеннеді, дру
гої президент Франції де-rоль. 
Англія, що хотіла зберегти свої 
"спеціяльнї відношення" до Аме
рики і одночасно ввійти в евро
пейську спільноту, постраждала 
в цьому зударі, який приніс оста
точний розвал англо-французь
кої Антанти. 
Американська концепцlи на

магаєтьсязбудувативелику ат
лянтійську спільноту під вираз
ним проводом ЗДА. Це тепер, іІІі
сля деякого заспокоєння, отверто 

признає поважна американська 

яка вже кілька десятків років заливає велетенську країну і затроює 
життя десяткам народів, мільйонам людей. 

Тих кілька голосів, що тут наведемо, це майже все, що досі на
писано в літературі про сталінські злочини, досі - на сьомому році 
розвінчаl!НЯ Сталіна, після семи років безустанних деклямацій про
ти "культу особи". В добу освоєння космосу партія проводить деста
лівізацію чумацькими reмпамп, бо сталінізм ще досі є в основі хру
щовської політики. 

Михайло ДоБРJDIСЬКВЙ 



п РUJlтелів" 

преса. ЗДА помогли післявоєн
ній Европі станути иа ноги, вони 
хочуть сильної Европи, як парт
нера, але партнера ·залежного від 
них. Роля Европи в НАТО,во
єнному інструменті тієї атлянтій
ської спільноти - це постачати 
звичайну зброю і звичайні ар
мії, а ато:мова заслона мала б за
лишатись у руках ЗДА. А це для 
дс-rоля умова несприйнятлива. 
"Ніхто в CBi'1li, зокрема иіхro в 
Америці не може сказати, чи, 
де, коли і як і до якої міри аме
риканська атомова зброя буде 
вжита в обороні Европи. Це не
стерпне для великої держави, 
щоб її доля була віддана рішен
ню й дії iв.moї держави, хай і як 
приязної." "Тіше" признає, що 
це тяжкий аргумент і що за аме
риканською концепцією рішеивя 
про вжиток атомових бомб справ
ді залишилося б за ЗДА. А Джан 
rюнтнер у "Look" безцеремонно 
додає: "Ми повинні побуджува
ти европейські держави до ма
ксимального розвитку, але одно

часно не допускати до того, щоб 
вони були спроможні обороня
тись самі, а не завдя.ки нам і 
НАТО." Очевидно, такі при3'ван
ня, повторювані паризькою пре
сою, тільки озлоблюють фран
цузьку громадську думку. 

В американській концепції ук
рита ще й фінансово-економічна 
'залежність европейського парт
вера від ЗДА. І саме в цій ділян
ці "війна між ЗДА і Европою" 
вже в розгарі. "В ·політичному 
пляні противником (ЗДА) зали
/Шається комуністична Росія; в 
економічному пляні суперником 
є Европа" - пише .,Candide". 
Франція готовить законопроєкти, 
які обмежували б вплив амери
канського капіталу на її госпо
дарське життя, і пробує перемо
вити ін.ші держави Спільного 
Ривку до подібних кроків. 

за европейською концепцією 
де·rОЛJl, европейські держави ма-
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ли б об'єднатись у вільній спіль
ноті під проводом 'замиреної з 
Німеччиною Франції і створити 
третю силу, яка як рівний із рі;в
ним могла б стояти поруч ЗДА 
і СССР, і навіть бути "арбітром 
між СССР і англо-а.мерикансь'ким 
табором". Передумовою цього му
сить бути свобода рішення що
до вжитку атомової зброї задля 
оборони. Хай французька бомба 
буде менша, слабша, ніж амери
канські й совєтські, то все ІЖ і 
вона вистачатиме, щоб відстраши
ти напасника. Бо вкінці містам, 
напр. Парижеві чи Москві, не 
важно, чи згинуть вони від най
модернішої, 50-ти чи l00-мега
тонової бомби, чи від такої, яка 
знищила ГірOlшіму .... 
Для европейської спільноти 

нинішня Англія, по переконаииі 
де-rоля, не дозріла. Вона бу
ла б тільки американським "тро
янським конем" увутрі Европи, 
або "мандрівним продавцем" аме
риканських задумів; Англія діє 
по СУ'11і як агент ЗДА, і в Спіль
ному Ринку і в політичних Ра
дах Европи вона пробувала б 
творити поділи, щоб стати домі
нуючим членом... .~. ._.-____ 
До утвердже'ння такого пере

конання причинились у ;великій 
мірі самі Англія й ЗДА. Англія 
відмовилась від участи в Евро
пейській вугільно-стальовій Спі
льноті, потім противилась постан
ню Спільного Ринку. ІЇзапроmу
вали, вона відкинула те запро
шення і :намагалась підорвати 
Спільний Ринок, створюючи су
перничий бльок семи держав 
(Австрія, Данія, Норвегія, Шве
ція, Португалія, Швайцарія ). Ко
ли ж цей хід не вдався і Спіль
ний Ринок став однією з перших 
світових господарських потуг, 
Англія скорилась і проситься, 
щоб її прийняти. - Знову ж ЗДА 
недипломатично отвертим нати

ском домагались прийняття Ан
глії, а преса ЗДА ве мевш ОТ-
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верто ПРИЗ'ВaвaJIа , які надії зв'В
зуютьCJI З ТІПІ :ПРИЙIIJIТТ.JDI. Пі
сля посуиеиь де-rоля "Аиглії не 
вдасться зовсім формально про
битись до політичних Рад Евро
пи. В тій сакій кірі ВПЛИВ Аме
рики в Европі мусить падати. 
Амери'каиці зв'язали свої надіі з 
авгліЙСЬІСою З8JШою про вступ." 
(US News, 11/2). А цитований 
УІЖЄ rюнтер пише ;в "Look": "Ко
.ли Англія належатиме (до Спіль
ного Ринку), то це - сподієм:ось 
- послужить для невтралі'3аЦіі 
фравко-вікецької ,переваги."
Це бу ла б традиційна роля Аи
глії супроти Европи: втримувати 
рівновагу сил, які себе невтралі
зу;вали б, по засаді "діли і па
нуй". Пристрасне, неопановаве 
обуреВИJl, що ЙОГО викликало ве
то де-rоЛJl проти ПРИЙIIJIТТЯ Аа
глїї, тільки підтверджує в пере
кованиі французів РОJПO, призна
чену Англії ввутрі Европи. Стаю
чи членом европейської спільно
ти, Аиглія могла принести ій .як 
віко свою атомову силу. Але во
ва договором з президентом Кен
неді на Бермудах "згодилась ;від
дати її в руни ЗДА... Вона ви
брала" - слова де-rоля. Аиглїя 
не дозріла до того, щоб прийвяти 
ідею "европейської Европи" , 
"Европи для європейців", гасла, 
що иииі часто протиставляться 
ідеї "топления Европи в атЛJIИ
тійськїй спільноті" , я,ка була б 
- знову за словами де-І' ОJIЯ -
"поцілунком смерти" для справ
ді незалежної Европи. 

Ко'втр-акція Англії 'почалась 
негaй1l0. Те, що :вона правдопо
дібно робила б увутрі Спільиоro 
Ривку, вона зразу ж почала ро
бити ззовні. Візита Мек Мілена 
в Італії мала цілJПO поставити її 
в опозицію до фраико-иімецької 
переваги. Американські диплома
тичні ходи скеровані ва утверд
жe'llВя опозиціі меJIIПИX держав 
(Бельгіі, ГОJIляндіі) , які так са
мо бояться фравко-віІІецькоі пов-

.ЛuC'I'U до 

ної гeгeMOHl1, тоді як У mIіJЩі з 
Авглією вони мали б 'Значения 
потрібного для противаги чвв
вика. В Німеччині носієм :про
англійських настроїв є передов
сім правдоподібний наслідник 
Аденауера на канцлерсЬІСОМУ по
сті, Людовик Ергард, який думав 
передовсім господарсьКИJШ, не 
політичВШrfИ категоріяии, і тому 
приголоиmевий поставою де-rо
ля. Особливо гострих форм го
това набрати дискусія спротиву 
де-rоля проти Англії при рати
фікації парлямевтом у Бонні 
фраНЦУЗЬКО-'німецького Договору 
приязні і співпраці, що його за
КЛJOчив канцлер Аденауер з де
rолем 'підчас своєї останньої ві
зити в Парижі. Та треба пам'я
тати, що саиопевиий виступ де
rОJIЯ, який не рахувався з опі
нією німецьких делеrатів у Брюс
селі, столиці Спільного Ринку, 
спричинений підірвa::sняи значен
ня Німеччини. Де-rоль, спертий 
сьогодні на абсолютну більшість 
у СВОЄМУ парляменті, Meвme ра
хується з непевним ,коаліційним 
урядом у Бови, якого склеєВИJI 
пов'язане з заповіджеиим уступ
левням Аденауера восени ц. р. 

Кореспонденти DeJIИКИХ газе'l 
стверджують, що після драматич
ного рішення, JlКe викликало та
ку бурю в світі, генерал де-rоль, 
привиклий до криз, заЛИ'ПІався 
в "погідному настрою". Він пе
реконаний, що схвиmoва.ltВя про
мине, а "европейська Европа" 
буде врятована від .. троянського 
коня" американського економіч
ного, політичного і військового 
верховодства... Подібно заспокій
ли,во висловився В своіх інтерв'ю 
канцлер Аденауер, запевняючи, 
що час зробить своє і Аиглія ще 
знайде своє місце в Европі. 

Зрештою де-rоль свідомий то
го, що помимо всієі опозиції ні
одна держава з Спільного Ривку 
виступити не може. Це означа
ло б для веі господарську !Сризу 
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піСJ1Jl зречеJIВJI з користей спїль-..,ури - ціла душа з її ірраціо
ноти. Це в руках де-rоля засібllllllfнальивми і раціон8.JIЬJIJDIИ перв
натиску і це дає йому змогу спо- нями. Ци'вілізація - це меха:візм. 
кійво дивитись на критику й Культура - живий організм. 
шук, що іх викликала його вев- Наслідком 2-0Ї світової війни 
rвyтicть у віднашеJtиi до Англії, світ попав під гегемонію ДіВох ци
спокійно ставитись до англо-аме- вілізацій: американської та со
рикаиських перемов у СТОJIВцях вєтсько-московської. В :московсь
держав-членів Спільного Ривку. ко-совєтській, як ів царсько-ро

сійській, системі - цивілізація, 
її державний механізм, буJIИ й 
є в боротьбі з вільиими культур
ними тенденціями, головно по
неволевих народів. Культура в 
совєтському світі є тільки деко
рацією господарсько-технічної і 
держа.в'НО-ПОлітичної цивілізації. 
Вона служанка партії. - В аме
риканському світі - при всіх 
протилеж.востях - все ж голов

на увага скерована також на зов-

ніmию, матеріяльну цивілізацію. 
Як стверджує американський ми
слитель, цитований в одному з 
недавніх чисел наппого журналу, 
Са;втаяна, навіть така інтимна 
сфера, як релігія, в Америці ста
ла головно організаційною спра
вою зборів, ФОндів, будівель і.т.п. 

Бунт старих культур 

Розходження внутрі західньо
го світу можиа порівняти з со
вєтсько-китайським напружев
ням, яке набирає щораз біль.m 
критичного вигляду. Відомий 
американський публіцист, Дейвід 
Ловренс, нази'ває :виступ де-rоля 
поворотом до "нормальво сти " , до 
природного націоналізму, в про
тиставле~ до тенденцій творен
ня по наддержавних інстанцій. 
"Генерал де-rоль привернув ев
ропейський світ до розуму в від
ношенні до таких політичних 
іmoзіЙ." - Національні мотиви 
добачує Вс. Голубничий і в ки
тайському бунті проти верховод
ства Москви, в студії про "Новий 
конфлікт в комуністичному та
борі". 
Можна пробувати звести ті па

ралельні вища до ще ГJlИбmого 
спільного знаменика при помочі 
понять, що їх у 20-му ст. особ
ливо спопуляризував Освальд 
Шпеllr'лер. Під цивілізацією ро
зуміють нині звичайно здобутки 
й осяги матеріяльноі культури, 
які забезпечують вищий життє
вий рівень і упорядковані суспіль
ні й державні відносиии, отже 
розуміють передовсім господар
сько-технічний і державно-полі
тичний лад. Цивілізація це ЗQВ
вi.mия сторона культури. Куль
тура ж у ВYlЖчому розумінні це 
передовсім те, що обіймаємо по
няттям Духовоі культури: ре
лігія мистецтво, наука, як осно
ва світогляду, не техніки, далі 
звичаї, мораль народу. Рушійною 
силою цивілізацій є розум; куль-

Згідно з поглядом Шпеllr'лера 
і Европа :має вже за собою добу 
культури і переЙДІла в добу ци
вілізаціі. Хай і так, та :все ж та 
цивілізація має коріння в ГJIВ
бокій власній культурі, я,кою до
сі !ЖИве Західній овіт. Подібно і 
в Китаю, хай комувіСТИЧВИЙ ре
жим і як насильно накидає чи
сто цивілізаційні проблеми го
сподарськоі переБУдОВИ Китаю і 
світу, ТО зиову Ж китайське жит
тя спирається на кількатисяч
літню, ориriнaJIЬНУ, власну ,куль
туру. Ні російська, ні американ
ська цивілізації тієї основи не 
мають. В совєтській системі, 
як сказано, культура це служан

ка партіі. В американському сві
ті, духова культура, подібно як 
грецька в давньому Римі, це сво
городу •. make-up". оздоба &жит
тя, оздоба цивіліза.ці.і, а не її ру
шійна сила. 
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в тому аспекті в виступі де
r оля і в розламі в комуністично
му бльокові, в глибших джерелах 
тих подій, можна здогадуватись 
бунту давніх культур проти ци
вілізацій, які після другої світо
воївійни стали володарЮtIИ сві
ту. 

До того бунту причинилось і 
те, що нові володарі іноді досить 
безцеремонно показували своє 
легковажне віДНQШення до дав
ніх титанів. Про відношення Мо
скви до сателітів не треба й го
ворити. Але і з боку ЗДА ча
сто бракувало тонкости в стосун
ку ДО Европи. Для ЗДА партне
ром властиво є тільки СССР, і 
ВОНИ поводяться супроти нього з 

крайньою обережністю. Виявила 
це виразно недавня справа Куби. 
Шсля довгих хитаиь,нарешті, 
змушені до акції ЗДА постави .. 
ли у льти:матиltні вимоги. Москва, 
зробивши - скВlЖiм - чотири 
кроки вперед, на вигляд покірно 
відступила на два кроки назад. 
ЗДА прийняли це як тріюмф, 
але Куба залишилась фактично 
під владою совєтського війська, 
якого рахують від 18 до 30 ти
сяч. На комуністичному KOHr"peci 
в Сх. Берліні Хрущов нахваляв
ся, що ціла його гра мала саме 
метою змусити ЗДА відписати 
Кубу... ЗДА знову хитаються і 
вагаються, як ім бути з тією во
рожою 'кріпостю під боком. 

Зате в відно.шенві до Европи 
ЗДА рішались скоро і ясно. Так 
було 1956 року, коли вони разом 
із СССР виступили проти Англії 
й Франції, які боронили в Суезі 
своіх договірних прав. Це прига
дують тепер у Франції. Так було 
в КoHrO. А перед зустріччю пре
зидента Франції з німецьким 
канцлером, підчас якої складено 
договір приязні, президент ЗДА 
гордо 'заявив, що йому не важно, 
що говоритимуть про його політи
ку, тільки важно, щоб діло роби
лось згідно з 'нею, себто щоб йо-

.Лucтuдо 

го слухали. Фраицузько-иімець
кий договір і виступ де-rоля про
ти Англії - це відповідь вже сві
домої своєї видзисканої сили і 
свого значення Европи на спро
бу зробити з неї залежного са
теліта ... 1 ) 

"НОВИЙ імперіяJIЇЗМ" 

"Новий імперіялізм" такий же 
злий, як кожен "колоиїяльний" 
імперіялізм що попадав мені в 
очі ,,- так називає американ
ський професор-географ, автор 
Книги "Тропічна А Ф рик а", 
Джордж Кимбл, те, що роблять 
Об' єднані Нації в KOH:ro. 
у країнська преса часто пове

ртається до долі й недолі півден
ної провінції KOH:ra, Катаиrи, з 
огляду на аналогії з долею й не
долею У країни. Ціле KOH:ro -
територія двічі більша за Фран
цію, Зах. Німеччину й Італію 
взяті разом (2,345.930 кв. 'кл.). 
КaTaH:ra майже 500.000 кв кл. 
(нинiJшня УССР має 601,000 кв. 
км.) виявила бажання самостій
ности. Але ОН під тиском інших 
африканських, новостворен и х 
держав і за кошт ЗДА двічі про
бували безуспішно збройною си
лою прилучити KaTaHry до єди
ного, неділимого KOH:rO. Аок за 
третім разом, знову при помочі 
американських літаків і зброї Ка
TaH:ry окуповано. Apryмe'HTOM для 
американського суспільства, яке 
нерадо дивилось на такий виступ 
Америки всупереч нею Іж прого-

1) Пише кол. амбасадорка ЗДА 
в Римі Clare Boothe Luce з при
воду того, що де-rолеві припи
сують наполеонівські вискоки і 
манію великости: "В значно біль
шій мірі folie de grandeur (мані
єю 'великости) є бажання ЗДА 
тримати Европу в стані атомовоі 
колонїяльноі території, і тримати 
Англію, Францію, Німеччину на 
завжди в атомовій немовлячїй 
кімнаті ЗДА" (USNews, 18/2). 
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лomеного права на самОВИЗRa

чеввя, було, що коиrо без Катаи
rи не може бути самовистачаль
ВИМ. ApryмeHT аж надто відомий 
і Украіні. Мовляв, без неі без 
її ресурсів Росія не може існува
ти. Та, як заявляє вище назва
ний учений географ цей арІУ
мент нестійкий: "Вся історія не
наче KOHrO це свого роду Ціиде
релла, якій для існування конеч
но потрібна добра прибраиа мати 
KaTaнra, це абсолютна 'Небилиця" 
(Іитерв'ю в USN ews 11/2) . Та
кою ІЖ небилицею є й той арІУ
мент у пристосуваниі до Росіі й 
Украіни. 

Взагалі коли в украіиській 
пресі пишемо про африканські 
відносини, не маючи там своіх до
свідчених кореспондентів і не ма
ючи зв' язків із представництва
ми різних держав в Африці, му
симо пильно вважати, з яких 

джерел беремо дані. Не можуть 
правити за вірогідві джерела біо
графії нових володарів. Є ж між 
ними диктатори, що вже за жит

тя поставили собі різьблені па
м' ятники перед парлямеитами. 
Чому їж би їм не замовити. сс:юі 
писані пам'ятники в форш IВlД
повідно підфарбованих біогра
фій?! Приклад Сталіна не пішов 
на марне ... Але для нас може бу
ти вірогідним напр. американ
ський сенатор Дад із Массачу
сетс,відомий оборонець понево
лених народів, між ними україн
ського. Він на цих речах визна
ється. Він на місці в Елизабет
віль студіював справу Катанrn і 
гостро осудив акцію ОН під по
кровом ЗДА. Так само мораль
ним авторитетом для нас може бу
ти "сучасний святий", Альберт 
Швайцер, який .жертвував свое 
життя задля помочі нещасним 
хворим тропікальної Африки. Він 
теж різко осудив 'Напад на Ка
Taвry. 

Але ві спротив европейських 
союзВИRiв, ві протести вченого 

49 

географа, ві переконуванвя аме
риканського сенатора-політика, 
ні осуд великого морального а. 
торитету Швайцера - не стри
мали адміністрацію ЗДА від 
здавленRЯ самостіЙ'ИИЦьких тен
денцій Катанrи. 

Мусіли діяти тут якісь iвmi, 
сильні мотиви. Напевно, мав 
вплив голос свіжо створених аф
риканських держав, які хочуть 

не оглядаючись на наслідки 
- якнайскорше затерти всі слі
ди колишнього европейського КО
лоніялізму. Приязна до європей
ців KaTaHra була сілJDO в оці. 
ЗДА в угоду тим иезрі.л:им дер
жавам, що в більшості є на іх 
утриманні, готові відступати щд 
своіх давніх союзників і від своіх 
давніх засад, як виявилось у 
випадку Зах. Нової rBiHeї, яку 
ЗДА віддали "новому iJmеріяліз
мові" ОН і Індонезії. З цього при
воду писав "The N ew Тітеа оі 
Melbourne" в Австралії: "Для 
будучини немає вія·коі вартости 
глядіти в сторону ТИХ, щО роб
лять політику ЗДА, бо вови по
стійно і всюди зраджували наро
ди Заходу". Ще і'в.ші мотиви на
паду на КатанІУ пробує розкри
вати французька преса: "Кож
ним разом, як ОН інтервеиьюва
ли в Катаизі, курс міді йшов іВго
ру. Американські компанії, які 
завдяки своїм концесіям в Чіле і 
Перу контроJDOЮТЬ понад 40% 
світовоі міді, завжди робили ва
тиск на американський уряд, щоб 
вів підтримував акцію ОН .... Сті
венсо'Н, амбасадор ЗДА в ОН, це 
колишній президент фірми .. Теш .. 
pelsman and Son", яка недавно 
отримала від коRrолійського уря
ду концесію на діямантові ко
пальні в Катанзі.... В розправах 
проти Катаиrи активну участь 
брали шведи, в усіх оставвіх вій
нах невтрал~ні шведи! Але ж 
президент шведської с п і л к и 
"Grans:Jesbers:J Oxelosund Trafic, 
А. В." заінтересованої підзеJПIИ-
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1ІШ багатствами Катавrи, це брат 
покійного ген. секретаря ОН, Га
меpпmлда, який розпочав ту вій
ву ... Один із керівників тієї спіл
ки Linner керував операціями 
ОН в Катанзі ... Золотий телець 
капіталізму з ратицJlМИ в крові ... 
Все те до крайності обурювало 

Англію, Бельгію, Францію. Шд
час розмов з новим америка:ись
ким ам,басадором у Франції, 
Чарлз Боленом, де-rоль, прига
дуючи .жорстокосТі індуських 
військ в Катанзі, заявив: "Це 
вперше в історії говорять про ци
вілізаторську місію канібалів." 
Одии із причин ків бунту Евро

пи проти того роду політики ЗДА. 

Повертаймось дО H&UIOГO дому 

Справою української політич
ної думки є слідкувати за всіми 
тими світовими зрушеннями. Але 
було б великою помилкою зв'я
зувати 'з тими ЧИ іиmими подія
ми особливі надії. Для нас може 
бути симпатиЧ'иим відродженВJI 
Европи, її самопочуття, її бажан
ня самобутности в протиставлен
ні до "кока-колонізації" , як іно
ді називають американізацію. В 
цих явищах можемо відчувати 
зворот до культури від матерія
лістичвої, тільки на зовві скер 0-
ваної цивілізації. Україна стоїть 
у затяжній боротьбі в обороні 
своєї культурної і'ндивідуально
сти проти накидувавої Москвою 
"совєтської цивілізації", 'з її ІОве-

Хтось патетично промовляє до 
през. де-rоля: 

- Мій ге'нерале! Як ми вже не
раз заявляли Вашим попередни-
кам ... 
Де-rоль перебиває: 
- Ви, пане плутаєте особи. 

Де-rоль не має ніяких поперед
ників. 

1958 р. сторонвики де-rол.я на
магаються точніше визначити по-

.Листи ДО 

ля цією індивіда, його душі, його 
вільного духа. 
Одначе не можемо звати, що 

принесе нам та нова Европа, як
що їй удасться утвердитись се
ред спротиву і Америки, і Ан
глії, і СССР. Де-rоль часто го
ворить про Европу до Уралу. В 
тій Европі Франція легко :мог
ла б повернутись на Сході до 
шукання противаги супр о т и 

об'єднаної Німеччини і звову по 
традиції могла б бачити ту проти
пагу або, як до першої світової 
війни, - в сильній, єдиній і не
ділимій Росії, або, як мilж двома 
війнами, в "моцарствовій" 
Польщі. Обі концепціїздійсвю
валися б на руїнах украівської 
державиости .... 

Зача~то і заскоро у нас розцві
тають різні "орієнтації" ва ту чи 
іншу зовнuшню силу. Всі ті орієн
тації кінчалися прикрим:и роз
чаруваннями. І теперішня нові сть 
каже ува.жно приглядатись по

діям, рахуватись із різвими мож
ливостями, але вперто робити 
свою повинність: здобувати в сві
ті прихильників украінської спра
ви. В останній інстанціі рішати
ме постава України. Наша справа 
зробити все, щоб вона не була, 
як у 1917-1920 р., такою незрозу
мілою в світі, але навпаки, щоб 
світ прийняв її ЯК природну і 
справедливу. 

М. І. 

літичне місце генерала. Де-rоль 
на це: - Де-rоль не стоїть ва 
лів0 і не стоїть на право. Також 
:не ПО середині. Де-rоль стоіть 
понад ... 

Генерале, нарід рішуче не 

стоіть за Вами. 

- Це не в8Jжно. Головне, щоб 
нарід ішов за :мною. 
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в ЗМАГАШП ЗА ДЛВШ ЕІІОХИ І ІХ СКАРБИ 

CВJlТOCJl&B гордвиський. Сло
во о ПОJIКУ Ігоревім і Українсь

ка народна поезіи. Вівиіпеr, Ка

нада: УВАН, 1963, 94 ст. 

Ця кн:mжка заслуговує уваги 
'не тільки фахівця-вченого, а й 
поета і кожного читача, зацікав
леного долею нашої культури. 
Для славіста, історика старо

київської нашої літератури, для 
дослідника "Слова о полку Іго
ревім" праця Гординеького при
носить новий лябораторний по
рівняльний матеріял і нові дум
ки. Автор шукає (і чимало знай
шов) конкретних прикладів чи 
"пунктів стичности СЛОВА з 
(українською) народною поезі
єю старших типів", як от закли
нання, замовлення, голосіння, 
щедрівки тощо. Цим питанням 
дослідники займались чимало, 
але не оста:в'вЬОГО часу, коли 

з'явились навіть сумніви щодо 
можливостей таких дослідів. 
Десять розділів чи статтей, які 

становлять зміст книжки Гордин
еького, являють собою продукт 
кільканадцятьох років праці і 
,шукань. Одні з тих статтей роз
глядають окремі неясні слова ста
рої поеми, що не піддаються роз
криттю і перекладові. Інші роз
глядають "образи-формули", по
рівняння, та ікші форми в скла
ді поеми на тлі подібних явищ 
у старших типах української на
родної поезії. Окремо стоїть стат
тя "Про деякі збіжності ЕНЕІДИ 
І. Котляревського із СЛОВОМ" 
- тема, в якій перегукнувся з 
Гординським академік Олексан
дер Білецький. Нарешті автор за
чіпає і делікатну тему ритмост
руктури СЛОВА. Тут він теж іде 
наміченим раніш (головно Ф. Ко
лессою) шляхом - через думи 
і Їх прототипи (голосіння, замов
JПOвавня, обрядові весільні, об-

жинкові), які зберегли форми 
дружинної поезії. 

Оскільки разом з міrpaцiєю 
старокиївської України зі сходу 
в Карпати тут осіли і найкраще 
збереглись мовні й поетичні ар
хаїзми наші, то :натурально, ЩО 
в книжці Гординського перева
жає матеріял записаний головно 
(але зовсім не виключно) в Кар
патах. 

Працю Гординеькоговарто б 
почитати поетам. В ній чимало 
прикладів "археологічних розко
пок", що в історичних надрах ок
ремого слова знаходять давні 
скарби. "Річ у тому, щоб доходи
ти до коріння слів, розкривати 
всю їхню суть, не раз багатознач
ну", - пише гординський. Він 
хоче показати на окремих при

кладах, що видна нам велична 

корона дерева "Слова о полку 
Ігоревім" має під собою незри
му, але таку само розгаЛYlжену 

корону коріння. В статтях Гор
дИ'нського порушуються питавв:я 

здебіль.шого мовознавчого харак
теру, але як пише він у перед
мові, "ЦЯ праця є передусім обо
роною поетичности СЛОВА, до 
якого різні дослідники часто під
ходили надто по книжному і вно
сили прозаїчні коректури чи по
яснення." Сучасний наш поет, 
прочитавши працю Гординсько
го, ясніше відчує в авторові СЛО
ВА свого могутнього предка. 

І нарешті для ,широкого чита
ча, зацікавленого в долі нашої 
ку льтури, книжка Гординського 
цікава, тим, що ,вона - це наче 
виступ свіжої озброєної частини 
у вирі.шальну битву за якусь ва
жливу позицію. І то виступ ду
ІЖе своєчасний. Академік О. Бі
лецький незадовго перед своєю 
смертю алярмував припинення в 

УкраІні дослідів над старокиівсь
кою літературою. Він сказав, що 
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поляки і БОJП'ари більше займа
ються вею, вilж кияви. Академік 
ве :міг сказати, що з часу розгро
му Украіни в 30-х роках Москва 
знищивши українське літературо
знавство, перетягла до себе за
цілілих українських фахівців, і 
зробила все, щоб старокиївсь
ку культуру, а зокрема і СЛОВО 
вирвати з фундаментів України 
і вкувати впідмурок Москви. В 
цьому сенсі у виніm:вiй світовій 
славістиці Москва провадить ду
же інтенсивний і важливий бій 
проти Украіни. 
Михайло Грушевський ще 1923 

року у своїй ІСТОРІІ УКРАІН
СЬКОІ ЛІТЕРАТУРИ, підсумо
вуючи досліди над СЛОВОМ О 
ПОЛКУ ІГОРЕВІМ, писав,: "За
вдяки працям Максим о вич а 
якийсь час було загально прийня
то між істориками літератури, 
як велико РУСЬКИМИ так і ів.ших 
народностей, трактувати СЛОВО 
як па.м' ятку яскраво-українську, 
зрозумілу тільки на !"рунті ук-

Іваи Дзюба: "ПеРШИЙ розум 
ваш". "mтературна Україна" 
(Киів, 4, 1962). 

Від редакції. Як зразок куль
турного рівня і показник того, 
я'кими ідеями .живе сучасна літе
ратурна молодь Україии, подає
мо в скороченні статтю O~HOГO з 
представників молодого поколін
ня літераторів,написаиу для від
значення 240-річвиці з дня на
РОАження Григорія Сковороди. 

** * 
Дивним бу ло життя Григорія 

Варсави Сковороди, дивна і ЙОГО 
посмертва слава. Як за життя він 
мав більше прихильників, віок 
послідоввикіs, так і по смерті 
більше, за звичаєм, шанymали йо
го ім' я та чудувалися його осо
бою,віж читали його твори і пе
реймалися його духом. Принайм
ні, треба чесРіО сказати, що сього
часний пересічний івтеліrевт, сьо-

_ДuC'Z'u ЛО 

раїнського характеру і украіНсь
кої поезії. ( ... ) Тоді ще україн
ська стихія СЛОВА не оцінюва
лась як політичний "козир", ко
трий валежало тим чи івmим 
способом вирвати з українських 
рук - як щиро висловилися :по

тім деякі великоруські учеві." 
(Том ІІ, ст. 174). А що сказав би 
Грушевський сьогодні, сорок ро
ків пізні.ше- Ось чому нам така 
в~лива нова праця Святослава 
Гординеького про СЛОВО О по
ЛКУ ІГОРЕВІМ. ПриєllШО, що 
при тому Гординський стараиио 
оминув чисто політичні дискусії, 
спокійно з самого початку визна
ючи, щО СЛОВО "твір близький 
і рідний усім слов'янським на
родним поезіям". То переконли
віше виглядають ці наукові етю
ди про органічний зв'язок СЛО
ВА з українською старою варод
ною поезією, а О'11же і з піЗИіmoю 
українською літературою. 

Юрій ЛавріиеlDCO 

гочасна молодь готові з пошаною 
вимовляти ім' я Григорія Сково
роди, ледве чи захоплюються його 
"розглаголами" і ледве чи йдуть 
до нього иа пораду серця й ро
зуму. А тим QaCOM саме ДО Ско
вороди чомусь уперто зверта

лися кращі сиив української 
,ваЦll, в часи великого болю 
і вибору, у поворотві моменти 
історії. Згадаймо Котляревсько
го і Шевченка. Згадаймо ти
чииівського "КapMeJIlO1C8. й Ско
вороду". Згадаймо В. Б у л а
єнка. В інакшому аспекті :можна 
додати сюди ще cьoгoдвimвix :Мо 
Вінграновського та І. драча .... 
Сковорода найперше і головно 

- філософ, навіть як поета ~iB 
себе вайкращевиявив у філософ
,сько-богословських творах. Влас
не, вів філософ особливого CXJI8.
ду, патос його не в компонував
ві :всезагальвих систе:м і концеп
цій світу, а в поетичво-психоJIO-
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гічному ОCJIгнеиві JDOдської душі. МИ, яка ще зовсім не вивчена і 
Хоч, звичайно, і загальних ІІІИ- не поставлена ПО-СІІІравжиьому : 
тань світобудови вi~H не омивав. Сковорода як .український філо
Про його філософію написано чи- соф. Справді, хіба можна зразу
:мало, зроблені не одне припущен- міти його поза тим історичио
ня й аналогія. ТИтуловано його і національним рядом, в якому 
українським Сократом, і українсь- стоять, зокрема, Іван Би.шен
ким Платоном, зіставлено його з ський, полемісти ХVП. ст., Мель
Декартом і Спінозою, Соловйо- хіседек Значко-Яворський, коза
~ і Толстим, називано і деїстом, цькі літописці, гайдамаки, борці 
і ПаБ:reїстом, і спіритуалістом, і проти єлисавето-каreринсько-пет
психологічним моністом, і сенсу- рівської політики вищени.я: укра
алісто:м, і предтечею інтуїтивізму, інської "розин" ("даБЬІ никакой 
ба навіть енергетизму, ледве чи розни ... не БЬІЛО")? 
не попередником Освальда - вай- І хіба ця українська "рознь" 
більппе про це говорилося в кінці не виявилася з ,величезною силою 
минулого та на початку ниніm- в історичному феномені - в не
нього століть, коли спалахував не- збагненній для багатьох сучас
звичайний інтерес ~o СКОDОРОДИ- ників фігурі Сковороди, хіба його 
ної філософії, коли побачено вперте заперечеИия офіційних 
особливо виразно, що Григорій благ і державної мудрости ве є 
Сковорода - не провінціяльний сильна і своєрідна трасформація 
ДНlВак та МУДрій, а глибокий і са- стихійноі народної упертости про
мобутній мислитель світової ваги, ти насильного "ощасливлював
який торував одну з найцікаві- ня", проти соціяльного і націова
ших і найсміливіших стежин за- льного приДушення, - травсфор
гальноJIЮДСЬКОЇ думки. Тоді бага- мація стиюиної сили української 
то бу ло зроблено для того, щоб "розив" ? І хіба поза цим, як і 
дослідити місце Сковороди в істо- поза українською народною фі
ріїзмагань філософської мислі, лософією і психологією, можна 
поставити його ідеї в зв'язок з збагнути Сковороду - так само 
ів.mими філософськими ковцеп- і поза численними і значущими 
цілии світу. Це допомогло вияс- історичними аналогіями того, як 
ВИТИ справжній зріст українсько- людська думка і JDOДСька совість 
го JDOбомудра. Звичайво,В цьому противилася натискові фаЛЬШІИ
плані ще далеко не все зроблено. вої епохи? 
........................... ,. . . .. .................. ........ Так само не дOCJIi.джеио й !їишу 

А в тім, є письмевиик, який проблему, яка необхідно випли
найбільше внутрішньо спорідне- ває:з цього феномену, - умовво 
ний із Сковородою, - це Шев- назвімо її проблемою іителіr'еиці.і 
ченко. Іх поєднує щось суто ук- та народу, зокрема й осоБJIИ1ВO 
раіиське в розумінні правди і со- - української інтелirеиції та ук
вісти, як непреложиих JDOД- раїнського народу. Маємо ва ува
ських начал - так, як вови, ці зі не лише все те, що випливає 
начала, відбилися в украmській з численних і пристрасвих суд
народній філософії, в українсько- жень Григорія Сковороди Щ>Q 
му фолкльорі; внутрішня веско- обов' язок "ученої moдннн" до 
реиість і бунтарство, протест про- ~Hapoдy, а й усе те, що випливає 
тн варугина;,ц moдиною, зневага з його особистого вибору йпqд~ 
до суєти і позолоти і ТЯlЖКе бо- вигнення в добу, коли вищили'
рівня душі, що прагне справж- ся всі засащи українського !ЖИття 
нього і СОКРQВеltиого. і розтлівалася, трагічво відрива-
Тут ми і mдійшJЦI цо п:роб~~- ~Щ(;Щ ~iд ~~poцy ух:р~с~JЩ ~~ 
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ліtенція, коли згасала ще недав
но молода цивілізація і коли так 
мало хто мав мудрість і мужність 
йти до простого народу, до ук
раїнського мужика й говорити 
такі слова: 

"Барская умность, БУдТО про
стой народ есть чеРНЬІЙ, видится 
мие смішная... Мудрствуют: про
стой народ спит -- пускай спит 
и сном кріпким, богаТЬІрсКИ:М; но 
ВCJIКий сон есть проБУДНЬІЙ, и кто 
спит, тот не мертвец и не трупи

ще околівшее". 
Нарешті, ще одне питання. Хто, 

коли і ЯК відохотив людей, мо
лодь від читання Сковороди, перш 
за все його філософських творів? 
Адже його цікаво читати! Адже 
його живий, гнівливий і високо
ДИВНИЙ голос заводить у широ
кий і вражаючий світ одвічних 
змагань людського духу, адже 

його могутня і гнучка уява ма
лює розкішні та сильні поетичні 
образи і чередою несТРИМRИх 
ХВИЛЬ нагоRИТЬ Їх читачеві ... Ка
жуть, ЩО читання Сковороди ут
РУднює lВажка і великою мірою 
пптучиа мова. Тут є певна рація. 
Але, зрештою, до Скопородиної 
Мови легко призвичаїтися, бо, не 
зважаючи ва свою часом нена

родну лексику (врахуймо важке 
становище Сковороди, який му
сив сам вперше виробляти філо
софський "глагол") це все-таки 
мова глибоко народно-украrиська 
за своєю структурою, "ходою", 

З нових видань 

духом, інтонаціями, не кажучи 
вже про образність; навіть чима
ло загально-слов' янських, давньо
слов' ян-ських та російських слів 
збуваються в Сковороди свого пи
томого значення та набувають 
трохи інакшого, "українського" , 
(цікаво простежити ці аберації 
та порівняти їх з мовою особли
вого типу філософствуючих му
жиків, які є і 'нині на Слобожан
щині та Донбасі) звучання. 

Але, зрештою, справа, мабуть, 
не в цьому, а швидше в тому, що 

в ,школі та вузах нам ще мало 
відкривають справжньої змістово
сти та краси нашої літературної 
спадщини, а іВ добу культу осо
би чимало -зроблено для того, 
щоб людина жила догмою, а не 
думкою, і не знала радости ПИТИ 
з живлющих джерел людського 

духу. І багато ще, мабуть, треба 
буде зробити і дослідникам, і лі
тераторам, і педагогам, щоб "пер
ІШИЙ розум наш" Григорій Вар
сава Сковорода став насуЩно по
трібний кожному мислячому юна
кові й дівчині, живив їхню дум
ку і совість, допомагав розібрати
ся Ів складних питаннях сучас

ности та її моральній атмосфері, 
щоб ім' я Сковороди для кожного 
з нас так само багато значило 
і так само до нас промовляло, як 
значило воно і як воно промОВі
ляло до Тараса Шевче~нка, ЯКИЙ 
перший збагнув його lВагу ва всю 
міру. 

ПОЕТОВІ БЕЗ КРАПІИ 

До виходу третьої збірки Богдана Рубчака Дівчині без Країни. 
Нью-йорк -- Чікаrо: Нью-йоркська Група, 1963, 48 ст. 

Звертаючись до цієї дівчини, мов до своєї музи, поет питає: 

Дівчино без дороги, 
мандрівнице без дому, 
захмарені болем наші полудні бліді, 

щО ІЖ розкажеш про нас, 

коли ввійдеш струнка 
у свій опромі:невий дім? 
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Цей вірш торкає одразу кілька струн. Делікатна много значна вимов
ність зраД\Жує естетиТ{не х,вилювання, наче від гарної музики. А до 
того ця дівчина багато бачить: "снів чужих каламуть", як "у :май
стернях сердець приготовляють зиму", як "орли мрію міряють і ста
рим матерям з сердець виривають синів". Дивно, що при тому вова 

як холодне зеркало: відображає, не втягуючись в зображену драму. 
Страшно питати в ~Heї про майбутнє, про долю. 

А йдеться тут як раз і про долю - не тільки поетову, а всієї 

його молодої r'енерацїї. Руб чак тут каже не "я", а "ми". "Ми" - це, 
очевидно, не тільки "п'ятидесятники" - Нью-йоркська Група, а й 
"шестидесятники" - Київська Група. В новому вірші ,.Калинова 
баляда" Іван Драч теж висловив тривогу: "Я часто не знаю. Не 
знаю ( ... ) де міра вготована силі, ( ... ) Не з'наю, де блиснуть вогнем 
мої кроки ... " 

І в Ліни Костенко ця тривога: "Розбуди мене, розбуди, мені снить
ся холодний сон, що навколо - вічні льоди ... " 

Обом групам - "ньюйоркській" і "київській" - тепер, як вий
шли вони на відкриті рубежі, з усіх боків загроза: "бездомність" для 
одних, політізолятор насилЬно провінціялізованої вітчизни для дру
гих, а крім того і пряма напасть окупанта, чи повна байдужість і 
акультурність середовища на ЧYlжині (напр., блискуча збірка віршів

перлів "Короткі віддалі" Жені Васильківської за три роки не дочека
лись окремої рецензії.) Богдан Рубчак так само остався без відгуку, 
хоч видав оце вже третю кнИlЖКУ поезій і видрукував ряд прозових 
творів, як також есеів. В таких умовах потрібен неабиякий характер. 

Рубчак рано пізнав секрети багатьох стилів. Володими Держа
вин назвав Рубчака "дуІже талановитим поетом-еклектиком", бачачи 
в віршах поета, крім сюрреалізму й експресіонізму, також зразки 
імпресіонізму, символізму, барокко, старосх:ідньої мініятюри, нареш

ті, клясицизму. Це не закид, це визнання культури і майстерности. 
Але ,шкода, коли б на цьому в Рубчака і закінчилось, бо від еклек
тики (як культури), ДО вимовної і видатної івдивідуальности - один 
крок. Найкращий приклад reтe. 

Збірка "Дівчині без країни" стверджує той талант, який пока
зав себе у "Камінному саді" (1956) і "Променистій зраді" (1960). 
А головне - в ній більше характерного зусилля до власної синте
зи, про ЩО свідчить майже вся краща частина віршів третьої збір

ки як от: "Дівчині без країни", "А потім поіхали додому", "В остан
нім домі дзеркала", "Осі'нній Вертер", "Сьогодні вже не квіти", ,,ro
тичний вечір", перший із "Двох сонетів". 

Окремо стоїть поема "Лови на однорога". Вона продовжує лінію 
подібних невеличких поем в перших двох КНВіжках ("Шсня пісень", 
"Поетові", "Елоїза говорить", "Незнайомому старшому панові") 
і може пророкує в Рубчакові автора майбутньої поетичної драми, 
чи великої драматичної поеми. 

Дивно, що поруч із такими творами в Рубчака може раптом з'я
витися наподібmoвання дуже перестарілих речей, які завше були 
слабі, иапр., версифікаційної псевдомузичцостц ТІШу БаДВ)[Qвта 
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("краще про зір узір не говори"). Але це винятки. Більше ТJЮЖать 
иовітнi.mі клясики західного модернізму. У віршах про "Вертера" 
і Бодлера РубчаКК8ІЖе, ЩО Їх не можна тепер ПQВторити. А я б те 
саме сказав не тільки про страждання і смерть Вертера, не тільки 

про квіти і сльози зла Бодлера, а й про "порожню людину" та "спу
стo.mену країну" Т. с. Еліота. Рубчак це знає. Є в нього прекрасний 
вірш "Зрозуміння осени" в другій збірці. Поет заздрить дереву, що 
без затримки проходить фази і оновлення - восени ВОНО скидає ли
стя і остужує В снігу жар літа: 

Я також тихо шептав: ЛИСТЯ, тугу мою ,біль 
покути зложити комусь під воги дозвольте, 
щоб сніг остудив мої гарячі, втомлені руки, 
і щоб я почав бути. Щоб я вже нарешті був, я прохав. 

Цілий вірш являє собою багатоповерхову метафору, в якій по
єднались два "умін'Ня" - думати і почувати. Поет дав нове відчуття 
і природи і ЛЮДИНИ, зокрема молодої rенераціі поетів. Але кіиець 
вірша запозичений. Поет побачив :майбутнє - "безконечну віч, без
конечну порожню далеч." Це ,ж У'Же бачив Еліот, бачили і пережили 
раніші, "старі садівники". Нехай дЛЯ ВИХ, як пише Рубчак, 

безглуздою 'здаватиметься грою 
хвилина неповторва і струнка, 

коли всевладно стане.ш над Собою, 
і білу яблуню тверда рука 
посадить в сніг грудневою порою. 

СЛОВО, 3БІРІІ1Ш І 

Це на 500 сторінок КНИіжка, що 
:містить повністю повість, Василя 
Гайдарівського "Заячий пастух", 
а крім того кілька оповідань, вір
шіВ, спогадИ, щоденники, статті 
та рецензії рівно сорока авторів. 
ВИЙlIПла наприкінці 1962 року в 
Нью-йорку накладо:м "Слова" на 
кошти жертводавців - любите
лів 'вашої літератури. З письмен
ників, що вже не ЖИВУТЬ, є тут 
недруковані досі оповідання Ми
хайла Івченка "В останні хвили
ви" та уривки з щоденника Во
лодимира Винниченка за 1911-
17 роки. Із сеньйорів нашої емі
rpаціЙ'ноі літератури впадає ввічі 
мемуарний твір Галини Журби 
"Від УКРАІНОЬКОІ ХАТИ до 
МУЗАГЕТУ", Збірник охоплює 

Юрій Лаврlиевко 

авторів від традиційних реалістів 
до наймолодших модерністів. По
рівняно до розміру і варто сти 
КИИlжки ціна невисока - 5 до
лярів. 

ю.л. 

Підготоваиий УВАН у Нью
Норку збірник 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО 
1814 - 1861 

вийшов у видавництві Мутон 
- Ко. В Гаазі (Голляндія) ан
глійсь'кою мовою, за редакцією 
В. МiJlКОВСЬКОГО і ю. Шевельова. 

Зміст гарно виданого, в твердій 
оправі 'збірника на 304 ст: В. Мія
ковський - "Шевченко і Кири
ло-методієвське Братство", М. 
Шлемкевич - "Субстратум Шев
ченкового світогляду", В. Петров 
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- "Естетична доктрина Шевчен
ка", Ю. Шевельов - ,,1960 рік 
творчости Шевченка", П. Зайцев 
- "Як творив Шевченко-поет", 
Д. Горняткевич - "Проблеми 
оцінки Шевченка, як артиста
маляра", В Ревуцький - "Шев
ченко і театр", Ю. Лавріненко -
"Шевченко та його Кобзар в ін
телектуальній і політичній історіі 
сторіччя", П. Одарченко - "Шев
ченко в совєтські й літературній 
критиці". 
В передмові редакціі зазначе

но, що при повній свободі думки, 
зали.шеніЙ автором, книга дає 
"OДВR образ поета й :мистця... об
раз людини, яка в першій поло
вині 19-го столі'l'Тя упередила 
стилі нашого століття, експресіо
нізм і сюрреалізм." 

Е. Малаиюк 

КНИГА СПОСТЕРЕЖЕНЬ 

Проза 

Накладом В-ва "Гомін Украіни", 
Торонто, 1962. Ст. 528. 

Збірка статтеЙ-передруків. Ав
тор - чільний поет українськоі 
еміІ'раціі :мiJж двома cBiтoвmm 
війнами - УПОРЯДКОВУЄ своє ду
хове господарство, даючи вибір 
замкнутих у статтях думок і по
CТ~, передовсім до культурних 
явищ і подій українського життя 
останніх десятиліть. 

Зміст поділений на такі части
ни-розділи: Від Кобзаря до нації 
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(8 ста'1'ТеЙ), Слідами :національ
ної мислі (8 статтей), Постаm 
(11 статтей), Ноззїса (8 статтей), 
Varia (6 ста'1'ТеЙ). 

У !Передмові автор пише про 
книжку м. і.: "Зміст її ае буде 
новиною для ровесників автора. 
Але вільно припускати, що моло
де поколіввя знайде в :вій якщо 
не новину, то, принаймні, ;від .. 
битку подій і думок певного пе.. 
ріоду нашоі незвичайвої доби." 

Важна для історіі української 
мислі і добре оформлева книга. 
До неї ще 'не раз будемо поверта .. 
тись. 

Всеволод Голубвичий 

Der dialekti.che МаіеМаІі.ша. 
Мао Т.е-Таnс. 

Окремим зошитом великого 
формату, ва 60 сторінок густого 
друку, вийшла ;в німецькій мові 
праця наІПОГО вченого в вида~ 
німецької державної Фундації ім. 
Еберта, в Ганновері, у Bepec'lli 
1962 року. 
Ця праця :мала пова.жвиЙ 

вплив на становшце .вікецької 
преси і політичних кіл у питанні 
конфлікту Москва-Пекін, а квар
тальник,В якому вона надруко

вана, був широко розіслаиий до 
краін Африки, Азії і до СхіД'ИЬй'" 
го бльоку. Незабаром ця річ ви
йде в Лондоні також авгniйською 
мовою. 

YКPAIНA В АМЕРИКАНСЬRИХ ВИДАІПШХ 

Frank L. КlасІШоЬn: ТЬ. Nak.d 
Ri.. of Сошшааі.ш. - Monarch 
Вооkз, Inc. - Derby, еоп. ст. 286 

Видавництво реКJIJlМУЄ працю, 
як "вникливу студію комунізму, 
його початків і доктрин, його си
ли і слабостей. " НИlЖче наведені 
фраtмевти, що ві.цsосяться до Ук
раіви, виправдують ту характе
ристику. 

"Аrpесія проти Українськ о ї 
Народвої Республіки була подіб
на (ДО arpeciї ва Арменію, ред), 
але ій бракувало тонко сти і ПJIJl
вування армевської акції. Частив
но через те, а частинно через зав

зятий спротив, українці мабуть 
потерпіли біJIЬJПе ВіІЖ іmпi вара.о 
ди, насильво втягнуті в СССР." 
(Ст. 70-71). 
Особливим парадоксом вважав 
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автор те, щО УССР є членом ОН, 
а не має права безпосередніх ди
пломатичних зв' язків із іНІІШМИ 
державами. Це "держава без го
лосу, подібна до статиста-чере
вомовця, який голосує в ОН го
лосом свого пана." (Ст. 78). 

Розділ під заголовком "What 
Happened to the Ukraine" (ст. 78-
88) виявляє знайомство автора 
з історією України, її положен
ням на перехресті історичних до
ріг. Автор знає, що до ,вибуху 
революції 1917 р. багато причи
нився Волинський полк, складе
ний із українців, стаціонований 
тоді в Петербурзі. Він цитує Уні
версали, визнання УНР больше
виками і іх віроломний напад на 
ними ж визнану державу. По

кликаючись на свідків-очевидців 
ві'в описує терор після першої 
окупації Києва 1918 р. і пізніші 
його завороти, з штучним голо
дом включно. Клюкгон добре зо
рієнтований, якими способами 
боль.шевики одурили французь
кого політика, Едуарда Еріо, 
який проїхавшись спеціяльно за
для цього приготованими селами 

очищеними від "багатьох трупів, 
що лежали по вулицях, трупів 

людей, які погинули з голоду", 
потім оповідав про обильну й цві
тучу Україну. 

Автор цитує архієпи с коп а 
МСТИСЛ3.ІВа, коли говорить про лік
відацію української церкви. Дов
ше зупиняється над "нелюдсь

кими умовинами праці" в кон
центраках, яких очевидною ціл
лю було народовбивство. 

Зупиняючись над післявоєн
ними подіями, автор пише: "Ял
танський договір передбачував 
обов'язковий зворот альянтами 
,всіх тих, що їх вивезли до Німеч
чини. І ДИВНО, провідники Захо
ду не розуміли, що Сталін нама
гався знищити всіх тих депорто
ваних, як зрадників, не зваокаю
чи на те, що вони були змушені 
Ухати до Німеччини ві.мецькою 
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арМіЄЮ: Альянти наказали вико
нати ТІ рішення - ганебна пля
ма 'на Їх зрештою доброму рекор
ді." 

"Дуже мало діпістів поверну
лись до рідних сіл. Заre, що 1В0-
ни дали взяти себе в неволю нім
цям (а дехто з них добровіль
но пішов до німців), з українця
ми повелись як із ворогами КО
муністичної держави. Багато їх 
убито. Інших заслано на ІЖИВУ 
смерть до далеких північних кон
центраційних таборів. Ще івmих 
насильно оселено в інших совєт
ських "республіках". 
Далі l{люкгон описує боротьбу 

УПА і жахливі методи й розпра
ви совєтських окупантів. 
Наводючи цілі сторінки з про

мови Хрущова з лютого 1956 р. 
на 20-му KOHrpeci компартії в Мо
скві, автор згадує і про народо
вбивчу політику Сталі:на, який 
виселював цілі народи, а з ук
раїнцями не міг того зробити ті
льки тому, що їх було забагато 
(Ст. 192). 
В 23-му розділі п. з. "ЯК ІІОВО

дяться Совєти З меншостями" го
ворить автор про чистки на Ук
раїні, в Грузії. "Не є перебіль
шенням сказати, що більшість 
не-росіян в СССР ненавидять 
своїх російських володарів смер
тельною' нЄ:навистю" (ст. 220). 
"Зовнішній вигляд сильного мо
ноліту створений совєтською про
п аrа:нд ою , прийнятий американ
цями через те, що більшість на
ших совєтських експертів, як 
Чарлз Болен, це знавці російсь
кої мови, і введені в російський 
спосіб ми.сле'иня. Поза припадко
вими подорожами, які совєтська 
бюрократія або поліція роблять 
неприємними, ЧYlжоземиі дипло
мати роками не мали МQЖЛЩЮ

сти побувати ДОВШ.е поза росій
ською Москвою. Вони знають 
тільки офіційний російський по
гляд" (ст. 220). 
в заключних сторінках Кmoк-
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гон гостро критикує американсь

ку совєтську політику, роблену 
дипломатами, для яких уже саме 

слово "пропаrанда" страшне. Во
но перешкоджає іх делікатному 
"мистецтву" . А тим часом саме 
"нам треба справді америка:всь
кого пропаrандивного зусилля з 

позитивною політикою, а не ла
гідної підтримки нашим диплома
там в їхніх порухах: з ДНЯ ва день, 
порухах часом без усякого зна
чення" (Ст. 266). "Є всі дані ду
мати, щО СССР леrnпе роздерти 
і знищити з середнни, З:Вачно 
легше ніж знищити нас. Украін
ці вітали німецьку армію "як 'Ви
зволителя" і тільки божевільна 
расова політика Гітлера змінила 
Їх поставу. Мадярська револьта 
доказала, що двадцятилітки вою
ватимуть і нищитимуть совєтські 
танки імпровізованою зброєю, як
що дійдуть до розпуки або якщо 
подати їм досить надіі" (Ст. 263). 
Поява того роду книжок у ма

совому, дешевому виданві - це 
добрий знак поиіJIWlОГО тверезін
ня американського суспільства, 
коли мова про ЙОГО відноmеивя 
не тільки до ниніIIDIЬОГО СССР, 
але до вічної Росіі, іі народовбив
чої політики, столі'М'ями веденої 
політики, і П посягань по владу 
в цілому світі. І то знак тверезін
ня 'не тільки суспільства, але на
віть ВИСОКОПQCтавлевих: людей у 
дотеперішній твердині русофіль
ської, вдинонедіJIИМськоі орієнта
ції, 11 стеЙ1'-департакенті. Автор 
книжки, як зазначево під підпи
сом, це "вищий урядовець стейт
департаменту ЗДА 1955 - 1961". 
Він покликається ва своl розмови 
з Трюменом, Д8JlеСОIІ. 

Вкінці треба додати, що перед
мову до 'книжки иаписав впли

вовий у справах закордонноі по
літики, сенатор Карл Мувдт. Се
натор закінчує передмову такими 
словами: "Я поручаю, щоб ця 
КНИlжка стала обов'язковою лек
турою всіх американців і в усіх 
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наших ,школах. Дайте 11 60-х ро
ках виховати покоління молодих 
людей, які могли б дивитись у 
гидке обличчя комунізму і сказа
ти: Ми знаємо, хто ви такі." 

М. І. 

Robert., Henr,. L. Ru •• ia and 
America; Danger. and Pro.pect •. 
N ew York; The N ew American Lib~ 
гагу of World Literature - а Men
tor Book, 1956. (501 Madison Ave. 
NY. 22, NY.). 

Автор - директор Російського 
Інституту при Колюмбійському 
унів. Добрі рецензії. На ст. 210 
заз'качено: Проблему можна б 
полагодити так, що границі сов. 
впливу треба відкинути на кор
дони 1939 р. Чи це розв'mже про
блему? Ні. Ми не сміємо фаво
ризувати мадярів чи болгарів, а 
занедбувати українців, білоруси
нів і самих росіян.; всі вони під
пали під неб8JЖаиий режим, про 
яКий не мали змоги свобідно ви
словитися. 

РоСа 

Pare., Bernard. Ru •• ia. New York; 
The N ew American Library of W orld 
Literature; а Mentor Book, 1954. 
(501 Madison Ave. N. У. 22, N. У.). 

Б. Парес (1867-1949) є відомим 
на полі совєтознавства. Викладав 
рос. мову, літ. і іст. по увів. Ав
г лії і Америки. Від 1904 р. часто 
подорожував по Росії і Сов. Сою
зі. Автор численних статreй і 
книжок про Рос. питання. На ст. 
10 написано, що на Україні, иї
сці чорнозему, на який зазіхали 
німці, говорять "сильвим: варіян
том" російського.... населеивя не 
має фінської домішки як ипр. ро
сіяни. Київ - столиця ранньої 
Росії. Тут (на Україні) в великих 
степах і високих очеретах бойо
вик грав важну ролю (кочови
ки). Козацтво - !Життя бойови
ків мало великий вплив на ро
сійську поезію; хоробрість у дУИ-
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з КllllЖОК і преси 

ДОГМА І ДУХ-РЕВОJПOЦІОIlEР 

" .. В СССР розбивали атоми, 
будували Дtжети, викидали в сві
тові простори штучні сателіти, 
але духовий розвиток, що дістає 
вираз у мистецтві і в літературі 
і що його проробив Захід у 20 і 
ЗО-ті роки, спинено ,штучно, си
лою цензури і поліції." Наслідок 
цього такий, що СССР сьогодні 
"такий відсталий з культурного 
погляду, як Індія з господарсь
кого." Це зрозуміло молоде по
коління і звідси динаміка його 
новаторства і протесту. Та це 
стає вже й політично небезпеч
ною річчю і то з двох причин: 
по-перше, колись для західніх 
соціяльно-полі тичних ребе ліянтів 
"Меккою поступу, того, що модер
не, нове, будуче" була фата МОР
r'аиа "нового суспільства" на Схо
ді. Сьогодні для совєтських ре
беліянтів Захід став вимріяною 
країною руху вперед. По-друге, 
колишні революціонери на Схо
ді стали вже давно міщанськими 
обивателями. Але коли на Захо
ді та категорія людей не мала 
сили заборонити модерну музи
ку, чи малярство чи нові ідеї й 
стилі в літературі, то иииіпmі 
східні міщанські обивателі мають 
у своїх ру'ках владу і догму. Для 
'вих ,~mукання вже саме собою 
підозріле, бо правда вже знай
дена, правду вже відкрито і хто 
сумнівається, той єретик." На За-

ці і ділі це один з чарів Росіі. 
Українці ніколи не мали власної 
держави, але Господь потішив Їх 
піснею; ця пісня є глибша від 
німецької і більш мелодійна від 
російської; вона здається найкра
ща на світі. (Парес був захопле
ним Коmицем). 

РоСа 
(Продовжевия ва ст. 63) 

ході модерні ідеі й стилі виводи
ли й виводять із рівноваги само
вдоволеного міщаиииа, на Схо
ді вони виводять із рівноваги 
совбура, в якого перемінився ко
лишній революціонер. Західнє 
"epater Іе bourgeois" звучить на 

Сході "epater lе communiste" ... 
А на прикладі Будапе.шту Совєти 
бачили, як то ті "шукаючі кому
'ністичні письменники і студенти, 
навіть не усвідомлюючи собі цьо
го, дали побуд до протикомуві
стичної революції". Звідси відво
рот, новий натиск на дУХове !жит
тя під командою Хрущо,ва й Іль
їчова, Звідси намагання далі 
"тримати годинники СССР на 
1917 році." (Ді Вельтвохе, Цю
ріх). 

Поза комуністичним світом існу
ють потужні церковні організа
ції, яких учения сперте на дог
му. Основна різниця в тому, що 
тут догма обов' язує тільки того, 
хто добровільно ії приймає, за 
догмою не стоїть державва вла
да з поліцією. Наймогутнішою з 
тих організацій є католицька 
церква. Але і тут БУдИТЬСЯ сві
домість конечности деякого при
стосування до атомової доби. Про 
це виразно говорилось і вапевво 
ще далі про це ду:матииуть ва 
Вселенському соборі в Римі, роз
початому минулого року і перер
ваиому до осени цього року. 

В тому зв' язку особливо інте
ресну і ТЯlжку проблему уявляє 
собою теорія еволюції. Вона ввій
,шла в сучасну свідомість людст
ва, але церковній догматиці ще 
не вдалось включити, ввести її в 
круг своіх поглядів. Прикладом 
тих зусиль і спротивів є доля тво
рів французького вченого єзуїта, 
Teilhard de Char.din ... a. Патер за 
ЖИТТЯ дотримав свою присягу 
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послуху й покори і вепублікував 
своіх писань. Аок смерть звільви
ла Їх із в' язвиці прийнятого зо
бов' язаиия. Центральною ідеєю 
роздУКів патера є примирення, 
повдваввя релігійного вчення із 
сучасною наукою. 

П' ять теологів відряджено в 
Римі для простудіювання духової 
спадщини Де...шардена. Іх при
суд надруковавий 1959 року в 
журналі "Дівінітас", органі Пап
ської Теологічної Академії в Ри
мі. "Тейлар - це великий дух, 
але в догматичних питаннях фа
льшивий дух, - і саме тому він 
небезпечний." Одначе присуд ;не 
припечатав духа. Він діє і поми
мо присуду ... навертає людей. По
дає гамбурзький часопис "Ді 
Вельт", що колишній професор 
філософії в Тбілісі, а тепер керів
ник Паризького Інституту для 
Психосивreзи Ігнат Леп, перей
шов до католицизму саме під 
впливом де Шардева, і в своїй 
книжці "Нова Земля. Тейлар і 
християвство В модерному світі" 
заявляє, що вважає своєю місією 
проповідувати ідеї вчителя. Так 
само ви знавцем Тейлара став ів
ший учений Н. Вільдірс, для яко
го феноменологія всесвіту де
Шардена це світогляд, що неми
нуче виростає з на.шої історич
ної свідомости і над яким несвідо
мо від століть працювали істо
ричні науки, палеонтологи і біо
логи. 

Кілька століть тому церковне 
вчення стояло перед подібною 
проблемою: знайти співіснувавня 
з копервикавською системою, 

яка - здавалось - суперечить 

йому. Атомова доба й історична 
свідомість людини ставить знову 
перед церкваки подібну пробле
му. Кожна така криза - писав' 
Тойнбі - тільки корисна для ре
лігії, бо звільняє її від теоретич
них припадковостей задля заее
реджеиия ва властивих для 'неї 
душевних справах. 
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Так то і в соціяльно-політич
ній догматиці, 1 в церковному 
вченню тиск ві чного революціо
нера-духа виразиий. його ВYlж
чою батьківщиною ще й ниві є 
Европа, і до неї спрямовaJIЇ туж
ливі зори з-поза завіси комуні
стичних світів. Журнал "Хріст 
унд Вельт" (ШТyтr'арт) друкує 
листа-відповідь югославського пи
сьменника Moiдpara Булатовича 
на питання: Що це є Европ,а і 
що вона для нього означає. Між 
і~ншим знаходимо там такі приз
нання: "Для мене Европа озна
чає любов і цивілізацію, яка ве 
може і ве повиива мати границь ... 
Моя безмежна любов належить 
Европі, з якої народилось усе 
добре сьогодвi.mиього світу." 
В грі:ший час мобілізації ду

хового сумерку, що мав покрити 

Украіну, пролунало в вій гасло 
рівlUIВВЯ на психологічну Евро
пу: - давиє і пекуче-теперішнє 
гасло! 

АО ASTRA 
В українській пресі була ко

ротка згадка про те, що Пари
зький мистецький "Журиал лю
бителя мистецтва" (Journal de 
l'Amateur d'Art), в числі з 25 
грудня м. р. віддав свою першу 
сторінку для інтерв'ю Андре Ве
бера з мистцем Любо Гуцалю
ком. Радіючи успіхами вашого 
мистця в світовій столиці маляр
ства, передаємо кілька уривків 
того інтерв'ю. 
Твори цього "міського пейза

жиста" визначаються "глибокою 
оригінальністю" і є "зразком ви
соких вимог". "ПРИГОЛОМJПIує вір
туозвість, якою Гуцалюк органі
зує плястичний простір. Нічого 
не залишено припадкові. Все ви
студіюване, згармонізоване, ки
нуте на полотно згідно з особи
стим задумом... Гуцалюк це 
справді маляр чутливий на ра
дість життя і на чари природи у 
нього не завважуємо вїякого на-
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За&.1ШЕ ДО живи:х: 

СІІР АВИ ІІУБЛІЦИСТИЧИО-НАУКОВОГО шституту 

Рік 1962 був роком підготови 
організації перших Осередків, я~ 
суспільної бази Інституту, і орга
'вїзаціі Бюро Праці і Видань у 
Нью-йорку і його комісій, скла
дених із фахівців різних ділянок 
знавия, мистецтва, 'публіцистики. 
Про те, що за той рік пророблено, 
докладніше можна довідатись із 
2-го українського памфлету, ~и
даного Централею Інституту в Чі
'Karo п. з. ФРОНТ УКРАШСЬКОІ 
ПРАВДИ, або в скороченні з ін
терв'ю з керівником Бюро І'нсти
ТУТУ В Нью-йорку, ред. М. Шлем
кевичем, яке надруковане в що

деннику "Свобода" ч. 27, з дня 
9 лютого Ц. р. 

. Рік 19~3 - це вже перший 
РІК праЦІ Інституту. Про її най
ближчі цілі наші Читачі довіда
ються з вище названого памфле
ту "Фронт украінської правди". 

хилу до мізерабілізму, ні до ме
тафізичних фантазувань... Він 
заключнв пакт із красою, рит
мом, поетичною оркестрацією і за
палом; досить сказати, щО JПO

бимо його твори, визначені ори
riнальністю, внутрішньою нату
гою, Іживучістю і незвичайним 
сяєвом. Яка гарна лекція чесно
сти і любовного зусилля!" 
В листі Любо Гуцалюк пи.ше, 

що багато часу віддає тепер аква
релі, бо боїться закостеніти і по
вторюватись в одному тільки 
олійному малярстві. - Критич
ність і невдоволення собою і своі
M~ дотеперішніми поважними ус
ПІХами - це передумови даль

.шого мистецького росту і творчо
сти, що шукає 'нових відкрить і 
не заспокоюється оплескувавим 

са.иокопіювавнJПI. 

Наше гасло: 

В кожному українському домі 
- всі видаНШІ Публїцистичио
наукового Інституту 
Вже вийшли і прохаємо замов
ляти такі памфлети: 

- За українську правду (укр.) 
- Фронт українськоі правди 

(укр.) 
ТЬе Ukrainjan Republic оі J апиа

ry 22. (англ.) 
Ціна 25 центів за прим. 3 поч

товою пересилкою 30 центів. 
Замовляйте по кілька примір

ників для себе і Ваших знайомих! 
Адресувати прохаємо : 

Ukrainian Research and Information 
Institute, 2534 W. Chicago Ave . 

Chicago 22, 111. 

Проф. Павло Юзик - сенатором 
Кавади. 

Перший голова Осередку Пуб
ліцистично-наукового Інституту в 
Вішdпеry, проф. Павло ЮЗRК, -
наЗR&чевий сенатором Канади. 3 
цього приводу Цевтралв Інсти
туту в Чікаrо і Бюро Праці і Ви
дань у Нью-Норку вислали при
вітаиня нашому вченому і грома
дянинові. 

Вплаm на фонд Інституту 

На адресу редакції "Л. до Пр." 
прислали Вшан. ПП: - Ярослав 
Кальба - (Бельгія) 50,00 дол., 
Мир. Стахів (Са:мервил) - 20,00 
дол., Андрій Кішка (Бельгія) -
11,00 дол., І. Івахів (Денвер) -
10,00 дол., збірка п. І. Івахова 
(Денвер) - 7,00 дол., К. Бризгун 
(TODOHTO) - 5,00 дол. 

чи Ви вже стали членом Пуб
лЩистичво-наукового Інституту 't 
чи поінформували приятелів 

про завдаввя Інституту 't 
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Україна в амерlШ8.НСЬКIІХ виданнях 

Wal.h, Warren Bartlett. Ru •• ia and 
th. Soviet Union. Ат Arbor; Univ. 
о! Michigan Press, 1958. - ст. 640. 

Багато місця присвячено Ки
ївській Русі. Та держава нази,ва
ється "Kievan Rus ", але її насе
ления часто це "Russian". В 'книж
ці часто наводяться погляди ук
раrиських науковців. На ст. 44: 
"Українські історики бачать у цій 
події (напад Вогоmoбського ва 
Київ) доказ на тверд.жеивя, що 
існував давній і основний розділ 
між Московщиною (Суздальщи
ною) і Києвом (Україною), і що 
це в дійсності дві окремі иaцiL" 
Але автор вважає цей apryкeHT 
заслабим. Про козаччину _аза
гал добре. Про Хмельницького: 
" ... Боротьба ~eдeвa за Украіну 
Богданом Хмельницьким. Ного 
стосунки З Польщею, Швецівю, 
Росією і Туреччивою (не говоря
чи вже про :в :найвИЩОМУ ступ-

ЧОМУ? 

• Мешкаю на провінції і рідко 
буваю в Нью-йорку. Тож і не 
дуже орієнтуюсь і не все мені яс
не. Хочу спитати, чому мого при
ятеля iwк. Михайла Кураха, за
служеного військовика і історика 
нашого війська, похоронено да
леко за Нью-йорком, де його мо
гили ніхто і не вiAmYKaє, і вона 
пропаде безслідно. Чому ве похо
РО'нено його ва українському 
кладовищі в Баувд-бруку, де зна
йомі МОГЛИ б опікуватися його 
могилою Мені це питання не на
сувалось раніше, бо я гадав, що в 
Ваунд-бруку хоронять тіЛЬКИ пра
вославних українців. Але в газе
тах читав я, що недавно похоро

вили там д-ра Ганкевича. Отже 
чому не зробле'но того з тілом 
покійного івж. Курахаь 

ні складні міІж-козацькі і внут
рішньо-українські комплікації) 
занадто томлячі, щоб реферува
ти їх в деталях." Про виступ геть
мана Мазепи добре. 

Яке враження передає а,втор із 
1918-1919 років, показує такий 
фрагмент:: ,,( Рада) не могла до
ставити харчу й мінералів нім
цям, і вони найбільш безцеремон
но розпустили її і посадили сво
го ставленика Скоропадського як 
"диктатора" ... Київ зміняв вла
ду тузин разів між 1917 -1919. 
Положення в решті Украіни бу
ло не мев.ш поплутане. "Петлю
рівці" боролися з большевиками 
і з Добрарlliєю і майже з усіми, 
хто тільки В8ВИнувся ... " 
А все ж у КВИlЖці більше пра

вильного про Украіву, ніж у ба

гатьох англомовних історіях Ро

сіі. РоСа 

Відповіддь: Сумне і делікатне 
питання, і мусимо дуже спокій
но й ббережно підходити до ньо
го. Точної відповіді дати Вам не 
можемо. Знаємо, що були старан
ня похоронити інж. Кураха в 
Баунд-бруку. Чули ми, що мали 
бути рішучі застереження проти 
цього з боку церковної католи
цької влади. Не було їх у випад
ку д-ра Ганкевича ... Чи це мав би 
бути добрий знак, що церковво 
роз ;єднані українці пізнали в со
бі рідних братів і християн? Чи 
це мав би бути добрий знак, що 
в цій релігійній сфері українське 
суспільство починає рівнятись не 
на 17 -те століття з його релігій
ними війнами, але на 20-те з його 
релігійною толеравцією і ~заєм:
вою пошаною віровизнань? чи 



це благодатний ВПЛИВ примирли
воі постави Ватиканського собо
ру супроти некатолицьких хри

стиянс~ церков? 

Вірмо, Приятелі, що ці наші 
припущення це не тільки при
види, підсказувані тугою і бажан
ням, але справді зворот до зами
рення живих і... 'замирення мерт
вих. Тоді оправа перенесення 
тлінних останків інж. Кураха ста
ла б актуальною передовсім для 
мистця-брата Покійного і для йо
го найблИlЖЧИХ приятелів. 

• Є пекучі речі, від яких "Ли
сти" втікають. Це скажу вам от
верто. В часописах ведеться жи
ва дискусія про правопис, бу
вають навіть пристрасні супереч
ки. А "Листи" так неначе це ма
ЛОВ8ІЖна справа, навіть не згаду
ють про це. Коли хочете, щоб 
люди орієнтувались на Вас, то 
давайте вказівки саме в таких 
злободенних питаннях. Чому за
мовчуєте іх, чи може боітесь? 

Блаженний той, хто верзе про 

війну і не знає, про що він верзе. 
Хрущов 

Маємо більше ГР<ШІей до роз
порядження, щоб досліджувати, 

як мають харчуватись будучі аст

ронавти, IDЖ щоб досліджувати, 

·ЛuC'rU д.о n рuятеЛів~' 
Відповідь: Так, боі:мось! І от

верто признаємось до цього. Так, 
є речі, від яких свідомо тікаємо. 
Ваша правда! Це тому, бо питан
ня правопису стало у вас полем 

попису для правопИсНоі "отаман
щини" . Ми не захоплені станом 
і знаємо, скільки праці ще треба, 
щоб упорядкувати правопис. Але 
вважаємо, що це не є справою 

всенародного голосування і все
народної газетноі дискусіі. Поки 
немає іншого рішення украшсь
ких наукових установ, до того ча

су обов' язує існуючий закон. Він 
не досконалий, він не завжди по
слідовний. Ми часто грі.пІимо 
проти нього. Та хто з людей не 
грішний?! Але грішити - це :не 
те, що зчиняти анархію, до кож
не по своєму встановляє закони ... 
Зрештою, у нас того роду фор
мальні справи, як правопису, ка
лендаря, висуваються на перший 
плsщ тоді, коли бракує глибшого 
з:місту,коли в духових МJIИВах 
мало зерна ... 

як мають прохарчуватись АВ8. 

більйоии голодних JDOдеЙ. 
Джордж Бористром 
ам. науковець 

Ми в Америці не маємо ніяких 
титулів. Маємо тільки дві кляси: 
народ і родиву кеине~. 

Боб Гоп 
ак. фільм. актор 

Від редакції і видавництва 

Дорогим Привтелим і Читачам, .акі з приводУ 10-ліття журналу 
привітали нас, зокрема тим, що при цій нагоді приCJIaJIИ членську 
вкладку до Збірного Меценатства або даток на Фонд Неспроможному 
Братові - наша щира подяка. 

Із листа: "БaJЖаємо, щоб Ви і ми від Нового Року щасливі були. 
Посилаємо ПОЧТО,вий переказ на 50,00 ам. дол. (54,51 кав.). Це спіль
ний дар для автора статтей "Кадило, ексцеле:вціє" і "Духовиики і 
апарат" від Миколи Мота і Дмитра ФеДliRa з Торовта." 

Щиро дякуємо і передаємо прислаиі гроші ва "на "фонд помочі 
неспроможному братові." 



Від адміністрації 

СПРАВИ 3БІР.пого МЕЦЕНАТСТВА 

Є у нас традиціи і досвід: - громадою робити те, чого не може 

зробити окрема людина; співрацею будувати те, що не під силу оди
ниці. Ідеи нашого "Збірного Меценатства" спирається на ту традицію 
і хоче дати українській вільній думці і вільному слову КОІЖливості 
розвитку. 

Починаючи з цього року, еистематично подаватим:емо ва цій cro
рінці журналу вплати на рахуНок Ч.ТІенських :вкладок. На цей ра
хунок в січні і першій половині лютого вплатили Вшан. ІПІ: А. Ба
бич, Виловсдейл; П. Біланюк, Детройт; П. Зелений, БеJIЬriи (10,00); 
А. Кобрин, Честер; І. Мигайчук, Парма; Т. Олесіюк, Кервил; І. По
ритко, Фила; М. Ромах, Кемдев; Д. Руденська, Торовто (7,00); С. 
Сени.шин, Едмовroв; Мир. Стахів, Самервил; Й. Черевко, ВірІіл ; 
Іре'на Шох, Флаmiвr; А. Яременко, Джерзі Сіті. - Коли при прізви
щу не подана цифра, це знак, що вплачево 12,00 дол. 

до всіх членів Зб. Меценатства вишлемо в березні окремі листи 
з виясненнями. 

• 
ФОНД ПОМОЧІ НЕСПРОМОЖІІОМУ БРАТОВІ 

На цей фонд прислали Бшан. ПЦ: по 25,00 дол. - М. !4QTa (То
ронто); Дм. Федик, Торонто. ПО 5,00 дол. Драж:вьовський, Тівек; 
Т. Мацьків, Форт. Саск.; П. Шпірук, Вруклин. - По 3,00 дол. П. Іва
'нів, Торонто; П. Кулиник, Ньюарк; К. РОГOJlський, !40НТРеал; С. Се
НИШИН, Едмнтн; Р. Стецура, Л. Айленд Сіті; В. Шерей, Pero Парк; 
А. Яременко, Джерзі Сіті. - По 2,50 дол. Е. Лятишевський , Дтройт; 
Е. Стахів, Внпr. - По 2,00 дол. І. Вишинський, Ф. Віллїям; 14. во
лошин, Бейон; В. Гвоздецьквй, С. Лейк Сіті; Ст. Глушко, Деввер; 
Т. Гелемей, Ньюарк; І. Кодиий, Ютіка; М. Плеmкaи, Ньюарк; І. C1m
ба, Торонто; В. Топольницький, Випr. - По 1,00 дол. Л. Бульбевко, 
Вруклин; Д. Вирста, Рчстр; М. Ляшенко, Чікarо; Т. ШJIЬків, Торовто ; 
В. СТОРОЖИНСЬКИЙ, Клвлев,ц; М. Чайківський, Джа.меЙка ПлеЙJi. 

щиро двкусмо. Далі буде. 

Y.O"B~ 

ва рік .. оо.оо........... .......... 5.00 ДОJl. 
на піврі ЧЧJl .......... .......... 2.15 доп. 
окреме число .. ............ 0.50 ДОJl. 

Адреса "Листів до Приятелів" 
.. - Letterв to Frfends, 
Р. О. Вох 428 Newark 1, N. J. USA 

AJФeсв ~JIJI АиC!'P8JIII: 

Dr. V. BfJyn5k1J, 48 Matho1lr8 _І. 
Toorak SB. 2 Vletorta, AUstraJlL 

Mr. І. Hrynewych, 121 КПdаrе St. 
Blaektown N.S.W. Australla. 

Мт. Т. Paslczynskyj, 60 ВааЬее St., 
Мilе End. Soutь АааааІІа. 

В-ІІО "RЛЮЧІ" 

з а ред а к Ц і ю: М. Шлемкевич 

3а в-во д. Кузик. Л. Ломшп. О. О.7lеснпцькИЙ. Ом. Тарнавський 



Шва lЛО ПОЛ. (П(1дВійве чвсло) 
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LETTERS то FRIENDS 
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