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"ЗНАННЯ - ТО СИЛА" 

Банальні сьогодні, вжива;ні і перевживані слова. Колись зна
йдені Френсіс Беконом, були вони живим гаслом новочасної 
доби. Щораз свіжіші наукові відкриття й їх технічне викори
стання піртверджували правду того гасла. В 19-му столітті 
наукове пізнання стало посягати по універсальне панування, 
або вживаючи модного в нашому столітті виразу - наука по
чала посягати по тоталітарну владу над людиною, гі духом, 
життям, її світом. Наука відсувала на дальший пл,яlн недавно 
ще панівні культурні ділянки: релігію, мистецтво. Вона - в 
своїх крайніх, фанатичних представниках - навіть заперечу
вала 'Оправдання тих культурних сил. Як тоталітарні політичні 
партії, так і речники наукового фанатизму не визнавали ніяко
го суперництва філософії й релігії, вважаючи їх пройденими 
щаблями розвитку людини. 

Сьогодні така віра в спасення від науки померкла. Є в тому 
щось парадоксальне: - в час, коли наукове пізнання та побу
дована на його основі техніка досягли неймовірних височин, 100-
ли ті дві сили справді революціонізують усе життя, саме тепер 
вплив наукових понять на світогляд людини змалів. Ще не 
так давно осміювана філософія, нині в виді філософії життя, 
в виді екзистенціялізму, захоплює широкі інтелектуальні й 
мистецькі кола, а релігія, навіть у зударі з всевладною, тоталі
тарною, на "науковій ідеології" побудованою державою далеко 
ще не виявляє познак пережитка в розкладі. 
Що більше, часто чуємо тривожні думки про небезпеку, 

навіть шкідливість переН8іпруженого духа науковости. Інтелект 
заглушує почуттєве життя людини, а в ньому її щастя. Інте
лект 'Ослаблює, роз'їдає волю. Людина науково-технічної доби 
попадає в рабство винайденої нею ж машини, тратить свої при
таманності індивіда і стає тільки одностайно вигладженими 
шрубкою-~оліщатком-ланкою великих господарських і дер
жавних, науково організованих і централізованих машин. Вкін
ці небезпека поглибилась тим, що наука дала в руки морально 
непідготованої людини атомову зброю світового самогубства. 

Хвиляста лінія наукового злету і його беззастережного звели
чання, і переоцінка цінности науковости при невпинному поході 
наукового пізнання вгору. Голов'Окружні осяги науки, і одно
часно критичні, навіть скептичні думки щодо їх цінности -
це стан свідомости сучасного світу. 
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І в українській свідомості відбивались ті духові очарування 
і розчарування. В Драгоманові, молодому Франкові знаходимо 
свідоцтва тоталітарних надій на внутрішню обнову людини 
і перетворення її життя науковим пізнанням. А нині Україна 
замкнута в тоталітарному духовому концентраку т. зв. науко
вого діамату. - З другого боку в націоналістичних ідеологіях 
із публіцистикою Донцова в осередку мали ми зразки, що
правда доволі спрощеного, ірраціонального волюнтаризму. 

Назагал, сумнівами щодо цінности науки українська свідо
мість не особливо спокушена. Вчені,сть у нас була й залишається 
в пошані, що-правда тепер у тій холодній пошані, яка не зо
бов'язує до діл. Суспільство віддає задля підтримки наукової 
праці малий дріб того, що пускає на життєву догоду, забави, 
союзові конвенції, партійні фонди. 

В пошані вчености, як у всьому людському, змішані у нас 
приземні й вищі мотиви. Титул вченого, "професора", дає де
який соціяльний статус або бодай спОмин колишнього соціяль
ного статусу. А коли цей титул пов'язаний ще з катедр ою 
якогось чужого універоитету , то це вже не тільки соціяльний, 
але й економічний статус, а це серед суспільства на дорібку 
імпонує ... 

Поруч таких невисокої я:кости мотивів діють саме у нашому 
суспільстві інші шляхетніші мотиви, які привертають увагу до 
науки й її представників. Поважні наукові твори, видання -
це легітимація нації перед світом, а вчений-автор таких 
праць уже самим своїм існуванням - амбасадор України серед 
культурного світу, навіть коли його вченість далека від пеку
чих проблем українського житrя й української боротьби. 

Повага вчености в суспільстві зростає ще, коли та вченість 
постачає зброю в боротюі Украіни за ті цінності, які наша 
доба своєю технічною цивілізацією нівелює, зброю в боротьбі 
за свою духову індивідуальність, 'за вільну людину-індивіда в 
вільному українському суспільстві. Псевдонаукові теорії й 
фальшовані статистики, виплекані й поширювані окупантами, 
баламутять світому опінію, дезорієнтують навіть рішальні в 
світовій політиці кола. Тенденцшно-фальшиві інформації були 
фатальною перегородою між Україною 1917 -1920 рр. і світом. 
Розірвати ту псевдо-наукову завісу накинуту на обличчя прав
ди - це почесне завдання української науки. "Знання - то 
сила", і тією силою, справжньою наукою, мусимо перебороти 
псевдо~ауку; стальовим панцирем правди мусимо відбивати 
затроєні фальшем стріли ворога. 

Це причини, чому в українському суспільстві за:вдання 
і відповідальність науки більші ніж серед інших суспільств. 
І це причини, чому для розумних кіл суспільства з живою со
вістю не може бути байдужою доля й недоля української віль
ної науки. ТОЖ КОJDИ В Новий світзагОСТИ1В ОДИН із чільних 
представників нашої науки в ЕвІЮпі, проф. Володимир Кубі-
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йович, редакція журналу звернулася до нього з прохаииям 
поінформувати наших читачів про стан української наукової 
праці й її організації в Европі, про враження 38.3'нані на аме
риканському континенті, і про перспективи, які бачить наш 
учений для будучини україИСld{ОЇ наУ'К'И. 

mФОРМАЦП І ДУМКИ ІІРОФ. КУБІИОВИЧА 

Про нові можливості української наукової праці в Европі 

НТШ, УВАН, УВУ, УТГІ - всі ті С'корочення назв науко
вих і навчальних установ - повторюються в Европі так само, як 
і в Америці, коли тільки розмова сходить на наукові теми. На
укове Т-во ім. Шевченка діє в своєму, відносно розбудованому, 
верстаті праці в Сарсель, коло Парижа. У країнська Вільна 
Академія Наук, у протилежності до активности своїх сестер 
в ЗДА і Канаді, не проявляє живої діяльности, і тому покищо 
не бере участи в тих орга:нізаційних починах, що про них гово
ритиму. У країнський Вільний Університет і У країнський Тех
нічно-Господарський Інститут мають осідок у Мюнхені, в Ба
варії. 

Всі ті установи нераз звертались у різних справах до німе
цької влади, в Бонн, і зокрема в Баварії, де осіло і працює 
найбільше українських учених і літераторів. Всі вони стара
лись то про допомогу, то взагалі про уможливлення праці тих 
установ. 

Минулого року в німецьких колах, які мали зв'язок із ук
раїнським культурним житrям, зродилась думка якось упоряд
кувати і систематизувати ті nPШІадкові, доривочні зв'язки і до
помоги. Ініціятива 'вийшла з Міністерства для Прогнаних, себто 
скитальців (Ministerium fur Vertriebene) у Бонн, підтримували 
ту ідею і німецькі наукові кола з професором Штадмюллером, 
наслідником відомого в yKpaїHcыому світі проф. Ганса Коха 
на становищі президента Східньо-европейського Інституту, 
вкінці підперли ідею місцеві баварські урядові і університетські 
кола, назвати хоча б проф. Еріха Кошмідера, славіста Мюнхен
СIJКОГО університету, дійсного члена НТШ. 

Ідея сконкретизувалась у створенні установи під назвою 
.. Arbeits - und Forderungs-gemeinschaft ,der ukrainischen Wissen~ 
schaften є. V.", яку 'в українській мові передають: "Спільнота 
праці для сприяння українській науці." 

На чоліопільноти стоїть Наукова Рада. Вона складається з 
12 осіб, із них 8 українців і 4--х німців, професорів Мюнхенсько
го університету. Членів Наукової Ради затверджує баварський 
міністр освіти. Виконавчим, адміністрацій ним органом Об'єднан
НJI є Управа (Vorstand). Поруч тих органів є ще Кураторі.я, до 
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якої мають увійти представники німецьких установ, які давати
муть фОНДИ. 

Наукова Рада устійнює програму праці, призначає стипендії 
науковцям задля її виконання. Так само вона віддає якусь до
тацію на продукцію, на видання праць, зв'язаних із наміченою 
програмою. 

На початок Спільнота дістала від держави добрий будинок 
у Мюнхені з 14 відповідно устаткованими кімнатами для при
міщення установ, які включились у ту Спільноту праці. Тим
часова дотація на цей рік доходить до 100 тис. нім марок. 3 кін
цем травня має відбугись урочисте відкриття того "Дому ук
раїнської науки". 

Все це дуже скромні початки. Але мусимо класти наголос 
саме на те слово "початки". Від нас самих, від українського 
суспільства в Вільному світі, залежатиме дальше розгортання 
тих початків. Бо ж Наукова Рада при складанні програми не 
мусить зупинятись на межах Европи. В виконанні програми 
можуть і повинні співпрацювати всі наші наукові сили, а не 
тільки ті, що перебувають в Европі. Так само продукція-видав
ництво не має якихось згори окреслених обмежень. Цінні речі, 
створені в ЗДА і Канаді ЧіИ в інших краях, можуть так само 
ввійти в видавничу програму Об'єднання. Це значить, що за
цікавленими в розвитку Об'єднання є всі українські науковці, 
і від їхньої співпраці залежить успіх доброго почину. 

Це права, а за ними йдуть і зобов'язання. Треба сподіватись, 
що українське суспільство Вільного світу виявить тепле відно
шення до Об'єднання і з свого боку при чиниться - хоча б у 
невеликій мірі - до збільшення нині зовсім скромних фондів 
Об'єднання. Того сподіваються прихильні нам німецнкі кола 
і вони стежитимуть за реакцією на їх почин із боку українців. 
Моральна і якась матеріяльна підтримка українського суспіль
ства буде спонукою для державних кіл Німеччини збільшу
вати дотацію .Кожне право збільшує відповідальність, і та від
повідальність, сьогодні леЖJИТЬ на всьому нашому СУClIIільстві, 
не тільки на вчених. 

При всій скромності початку, він має поважне політичне 
значення. Це ж у перше після 2-0Ї світової війни держава, а не 
приватна організація, отверто піднімає справу допомоги ку
льтурній праці еміrрації. Після і-ої світової вій:tm робила це, 
в значно ширшому маштабі, молода Чехо-словацька Республіка. 
Велику ролю відограли також Українські Наукові Інститути, 
в Берліні- підтримуваний німець'ким, у Варшаві підтримува
ний польським урядом. І тепер мусимо пам'ятати, що від спів
праці українснкого інтелекту і від постави всього українського 
суспільства залежить, чи той скромний почин розвинеться, і чи 
в Німеччині не вдалося б розбудувати другої "ЧехословаччИНІИ" 
для украінської культури, і чи приклад Німеччнин, якщо акція 
мала б успіх, не заохотив би й іlШlі держави до наслідування. 
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Скромний почин дає перспективи дальших і більших осягів, 
але - не забуваймо - дає й небезпеку компромітації в обличчі 
світу. 

Завдання, МОЖЛJшості, мрії 

Після п'яти років я знову приїхав до Америки, щоб викіНЧИТIІ 
редакцію англомовної ЕУ, яка коштом УНСоюзу вийде під фір
мою університету в Торонто. Та і перебуваюЧІИ в Европі я ввесь 
час був у постійних зв'язках із українською науковою працею 
в ЗДА, Канаді, тому враження якоїсь непередбаченої, неспо
діваної новости я не пережив. Тож радше торкнуся старої, але 
завжди а:ктуальної теми завдань української науки в Вільному 
світі і невикористаних гі можливостей, про які з докором до 
нас оповідатиме історія великої української еміграції. 

Головне завдання української науки в Вільному світі - як 
повторяємо при різних урочистих і неурочистих нагодах -
є бути доповненням того, що Край робити не може. Це вже 
визначає і тематику, яка повинна стояти в осередку нашої на
укової праці. Головна увага повинна бути звернена на дисци
пліни української духової культури, на історію, у протистЗ.JВ
ленні до природничих наук. 

Очевидно, не всі науковці мають заціК3Jвлення в цьому на
прямі, і не у всіх здібності для тих ДИСЦШІлін. Американські 
й европейські університети, лябораторії дають великі можли
вості для природознавства, і українці з наJmlЛОМ до тих пред
метів повинні використовувати ті можливості. Від них можна 
і треба тільки одного чекати, а саме щоб вони і там ПОВОДИЛИJCь 
я,к представники українсь'кого наукового світу, зберігаюЧ!И від
повідну достойність, але й виразну отвертість цього становища. 

Та повертаїrмось до українознавства, до першого головного 
завдання. його виконати можливо тільки тоді, коли українське 
суспільство поможе зорганізувати потрібні верстати наукової 
праці. А тут починається велика неспівмірність між урочисти
ми заявами про вагу науки, і ділами, які давали б тим заявам 
ОПР8Jвдання. 

Ми нарікаємо - і з деякою слушністю - на те, що молодші 
українські вчені скеровуються в масі до совєтознавства, бо на 
ті студії мають "соцзамовлення". Тими студіями заціК8JВЛені 
американські й европейські не тільК!И наукові, але й політичні 
кола. Нарікаємо - і знову частинно з слушністю - на те, що 
молодші наші вчені вибирають для своїх праць, коли не совєто
знавчі, то "невтральні" теми з передсовєтських часів, бо ті теми 
облегшують Їм доступ до університетів, де про східньо-европей
ські справи рішають особи, часто неприхильно насТ8lВЛені до 
українських політичних прямувань, Нарікаємо, що між молод
шим поколінням не видно науковців, які спеціялізувалися б 
напр. в історії української революції йдержавности 20-го сто
річчя. 
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Всі ті жалі й нарікання тільки на половину слушні. ПОКИ 
українське, достатнє вже суспільство не дасть засобів на органі
зацію відповідних верстатів праці для тих найважніших укра
їнознавчих дисциплін, до того часу трудно сподіватись поправи 
ситуації. 

Скромний верстат праці, при всіх недостатках, вдалося 
створити осередкові НТШ ІВ Европі, в Сарсель у Франції, за 
допомогою з ЗДА і Канади, зокрема з кіл Пластової організаціі 
і з кіл зорганізованого жіноцтва. Приміщення, якийсь - отверто 
кажучи - бідНИlЙ прожиток і підручна бібліотека, (коло 7 ти
сич томів), все ж таки дають можливість кільком ученим вповні 
віддатись науковій праці. Сподіємось, що в Німеччині постане 
такий невеликий верстат. Але в ЗДА і в Канаді, ів найбільших 
українських скупченнях, де зосереджений доріст JКраїиського 
духа, навіть тих бідних европейсь'ких можливостеи не забезпе
чено. Тут уже претенсіі може мати не суспільство до духа, але 
Н'8;впаки дух до свого багатого суспільства. 

Верстат наукової праці - це матеріяльне її знаряддя, і це 
ЛЮДИ, які орудують тим знаряддям. Отже це бібліотека - архів 
- музей. Ці речі виглядають доволі сумно. Маємо низку про
вінційних музеів-архівів, місцевого хараіктеру, тим самим для 
наукової праці вони не мають тієї вартости, яку ма,в би цент
ральний музей-архів. Найприкріше відчувається брак цент
ральної бібліотеки українознавства з можливо повним збором 
необхідних для студій, українських і чужомовних, книжок, 
видань, із збором мікрофільмів речей, які набути на власність 
не можна. З признанням відносимось до жертвенної, мурав.линої 
праці, якою при УВАН в Нью-йорку, при мінімальних засобах, 
C'NJOpeHO упорядковану збірку періодиків і новіших ВИД8JНь 
українознавства. Деякі початки є і в НТШ У Нью-йорку. Але 
все те - початк'И, бе'з належних фондів, без можливостей роз
вернутись у велику бібліотечну централю україНО3'Навства, в 
якій і свої і чужі вчені могли б знаходити потрібні матеріяли. 

Це перші, речеві передумови, які все ж без живих людей 
залишаються тільки можливостями наукової праці, а не нею 
самою, не творчістю. Задля справжнього розвитку україно
знавства, яке достойно доповнило б наукову працю Краю, 
треба живих і цілком відданих науковій праці людей. Тієї 
найважнішої передумови українське суспільство ЗДА і Канади 
досі не створило. Наслідок цього такий: - старші учені про
довжують свої наукові заняття в вільних від тяжкої іноці за
робіткової праці годинах. Українська наука, про котру так гарно 
деклямуємо, стає тільки додатком, твореним перевтомлениlМИ, 
виснаженими ЛЮДЬМlИ. А доросту немає і трудно його чекати. 
Молоді науковці йдуть туди, де можуть здобути умови наукової 
праці, жити нею, віддатись ЇЙ у цілості, отже йдуть, як сказано, 
у тематику, для якої мають соцзамовлення або яка УМОЖЛИВ
moє ім доступ до чужих навчальних установ. 
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я бачу тільки одну раду: - мусить постати поважна фун
дація, і щоб не було ілюзій - фундація мінімум у два-три міль
йони долярів, яка відсотками могла б давати українО'знавчі 
стипендії і яка забезпечувала б кільком науковцям верстат 
і прожиток. Тоді знайшлися б молоді сили, які могли б повні
стю, а не тільки по дилетантськи, прихапцем, віддатись укра
їнозна:вству. Тоді також не існувала б тяжка проблема суто
українознавчої катедри при якомусь американському універси
теті, я'кщо б появився учений тієї міри, що йому таку катедру
репрезентацію української науки віддати б треба. 

Те, що оце говорю, говорив я нераз. А на обличчях моїх 
спіВРОЗМОВНlИківзавважував я іронічну посмішку, мовляв, - не
винні мрії наївного професора... Дозвольте, що за посередниц
твом вашого журналу дам відповідь тим "реалістам". Це гарно, 
що <тремі парохїї будують церкви-святині і школи коштом 
мільйона, двох мільйонів долярів. Але чи тоді для всієї соборної 
украІнської еміграції мало б бути недосяжною мрією спільними 
силами збудувати одну-єдину святиlПO духа-науки?! Чи мало б 
для соборної еміrpaції буюи нездійсненним те, що можливе для 
однієї парохіі? Вчена людина зосередженої духової праці не 
має беЗІІІосередніх зв'язків із народом. Їх мають мас'ові органі
заціі. Їх мають церкви, а вони ж проповідують, що немає ко
ристи людині ІЇ суспільству, коли вони набудуть скарби світу, 
а загублять душу. Безпосередній доступ до суспільства мають 
політичні партії й репрезентації, які складають гарні заяви 
про 'важливість науки в боротьбі за визволення. Господарські, 
асекураційні, банкові організаціі хваляться вже СОТНЯ'МІИ ти
сяч членів і десятками мільйонів М'аєтку. Вони обурюються, 
коли їх вважати чисто бізнесовими піД'ІІриємствами. Вони хо
тіли б мати титули установ національного значення. Тож на 
совісті всіх тих організацій є представити народові потреби 
українського духа і підтримувати його. І вони, всі ті органі
заціі відповідатимуть перед історією за нинішній стан. 

Скаже дехто, така центральна наукова фундація це зависо
кий лет! А в вужчих рамах, чи можливості використані? Треба 
радіти , що Колегія св. Андрея в Вінніпегу розбудовується в 
теологічну вищу школу. Чи не було б добре, ~оли б радість 
суспільства з приводу звільнення Митрополита йосифа Сліпого 
виявилась відновою в Вільному світі Львівської Богословської 
Академії, якої ректором був саме йосиф Сліпий, і яка за його 
проводу, в часи гонення української науки в Польщі, КОЛИ по
l<асовано існуючі за Австрії українські унmерситетські катедри, 
--. в своїх рамах відновила ті катедри і доручила Їх ведення 
Сllітським ученим? Чи центральна наукова фундація, і навіть 
екромніший почин Богословської Академії не були б найшля
хМ'нішим подарунком для Краю, для України? 

Бувало запитували мене, коли я розгортав такі візії, чи я 
сам вірю в їх здійснення. Коли маю бути 1Ц'ИрИМ, то на сьогодні, 
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ПОЕЗІЯ ЦЕ ПРАВПА 

Поезія має різне визначення і різне значення у різних лю
дей. Поезія - мистецтво і розвага, це вияв почувань і зразок 
метричних форм, це переживання й обсервація, як теж і щось 
далеке від обсервації - можливе лише в уяві. Загально згод
жуються, що поезія - це виявлення глибоких зворушень, відо
браження пристрастей в окресленій літературній формі. Існує 
теж дуже різнородне визначення поезії самими поетами. Кляси
ки згоджуються, що поезія - це свідоме відтворення пережи
того; модерністи радше вважають поезію самим переживанням. 
Еліот критикував романтика Вордсворта саме за визна чення 
поезії. Вордсворд стверджува'В, що поезія - це спонтанний 
виплив сильних почувань, нове зворушення, що відроджується 
у поетові у спокійній контемпляції. Модерніст Еліот заявляє, 
що поезія - це ані зворушення, ані відродження 'зворушень, 
ані теж СІІокійна контемпляція; це радше згущення багатьох 
досвідів, які сприймає людина, часто несвідомо. 

При та:кій різнородності визначення поезії, простіше і до
цільніше буде поглянути, яка ціль, яка мета поезії. Український 
позитивіст Іван Франко кликав П'О традиції: поезіє, розраД0 
одинока. Англійський позитивіст Мет'ю Арнольд говорив, що 
ціллю поезії є критика життя. Сьогодні мало-хто згодиться із 
цим визначенням і треба радше 'вважати поезію інтерпретацією 
життя, чи навіть інтенсифікацією життя. Поет відкриває перед 
читачем давній світ у нових картинах. Поет бачить кожну річ, 
яка 'вже існує давно, новою і подає її читачеві як 'Нову. В той 
спосіб поезія дістає нове визначення. Вона визнана, як засіб 
комунікації, та й не зовсім звичайний засіб комунікації, але 
радше засіб інтерпретації того світу, що його віднаходить поет. 
Завдання поета показати нове знайомим, і знайоме новим: по
ширити перспективу баченого світу, збільшити і 'збагатити самий 
світ, в якому живе moдИRa. 

Так ми можемо поста'Вити твердження, що поезія - це не 
лише переживання; це радше зміст переживання, це окреслен
ня дійсности, що є нічим iнurnM, лише ствердженням пра1ЩИ. 

(Доюнчetmlя 3 7-0і ст.) 

на скоре ІИ здійснення у мене надій небагато. Одначе ,вважаю 
потрібним говорити про це, пригадувати ті справи. Не на те 
тільки, щоб будучий історик не думав, що ми вже зовсім за
снули в духові. Але і на те, щоб зберегrи ту мрію, як зерно. 
Хай сьогодні не знаходить воно відповідного Грунту. Але м'Оже 
прийти зміна, яка оживить те зерно свіжими 'соками. Не є добре, 
коли суспільство потопає в мрійництві. Це 'Ознака його ДИТЯЧ'ОЇ 
незрілости. Та гірше, коли б суспільство позбулося всякої мрії. 
Це було б доказом Й'ОГО старечої мертвоти. 
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Чудесний дар, що ним обдарована людина, єдине з-поміж усіх 
створінь: вміння думати абстрактно, думати символами і пе
редавати свої думки другим; володіння словом, тим словом, що 
у багатьох філософів стоїть на початку всіх речей - це основа 
поезії, це той матеріял, з якого побудований світ, що у ньому 
живе людина, це форма, в якій людина може бачити і сприйма
ти правду. Поезія може заспокоювати естетичний смак, може 
приносити розвагу, може збуджувати почування, народжувати 
унву, може теж бути впра'Вою в метричному упорядкуванні слів 
і понять - та завжди, якщо її трактувати поважно, вона ви
словлює правду, ту правду, за якою тужить людина і яка ви
значує людині віднайти себе і свій світ, віднайти своє місце 
і своє зна чення у цьому світі. 

Гайдеlер перевів був аналізу поезії Фрідріха Гердерліна, 
щоб подати докази для цієї глибокої філософічної суті поезії. Та
ких доказів можна знайти і більше у творах веJШiКИХ поетів, почи
наючи від Гомера, чи ВіРІілія, Bi~ Данте, чи reTe. в українській 
поезії Шевченко - це наймаркантніший дока'з на те, що поезія 
- це правда. Шевченко по біблійному визначив ролю поетич
ного слова, яке в нашого поета являється живим словом, божим 
словом, кадилом істини. Поезія Шевченка - це твердий доказ, 
що поезія - це правда, якою можна і треба жити, і він в повній 
свідомості і відповідальності заявляв, що це слово, як життєву 
правду, ставить на сторожі життя свойого народу. 

Наслідуючи Гайдеlера, візьмімо іншого нашого поета для 
переведення доказу на визначену суть поезії. Павло ФИJППlо
ВИЧ, якого поетична творчість обірвалась рано, подібно, як 
і творчість Гельдерліна, хоч і з інших причин і в інших обста
винах, може бути об'єктом аналізи. Філософічна лірика Павла 
Филиповича стоїть на тій висоті, де мова про місце людини на 
цій землі, де мова про світогляд. Уявімо поета Е реальному світі. 
Учитель гімназії, чи теж професор університету у Києві в часи, 
І<ОЛИ революція принесла нову реальність, а разом із нею нове 
пизначення понять. Та цей учитель - поет. Для нього реаль
ність ширша за ту, що її визначує дійсність, він її бачить уже 
у тих вимірах, що їх віднаходИ'В на заході Европи Еліот: 

Для слів немає меж. 
М'айбутнє і минуле 
влились в сьогодні. Так ріка 
вливається у море неозоре. 

Так рука 
руки шукає, 

серце чуле 

гукає серцю: йдеш? 
Дивись - немає 
колиІІПІіх меж. 
І всі слова 
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вливаються в розмову. 

одне 'від одного беруть понову, 
красу і силу. 

,Листи ДО 

Це світогляд поета. У час, коли революційні сили принесли 
новий порядок і нову дійсність, яка полонила всіх і все, яка 
примушувала поетів співати їй пеани, - поет Филипович ви
явив ширше і глибше розуміння життя, разом із тим і самої 
поезії. Для нього поезія - це не лише клич теперішнього часу, 
це радше ланка в творчому житті людини від минулого почерез 
теперішнє до майбутнього, це ствердження вищої універсальної 
правди, за якою тужить людина. Поет зумів піднятись понад 
"залізний заклик чорних димарів", він іде широким шляхом, 
мов Сковорода, заяВЛЯЮЧ!И філософічно: 

Земна принадо ! Вітре золотий! 
ти не приносиш ні ClКорбот ні кари. 
Блакитним небом і мене укрий! -
У вічний степ жену пісень отари ... 

у Филиповича можемо відкрити те саме ствердження про 
поезію, що його знайшов Гайдегер у Гельдерліна, а саме, що 
поезія найбільш невинне зайняття з усіх професій. 

Кому не мріялось, що є незнана муза -
прекрасна дівчина, привітна і струнка, 
яка в минулому з'явитися уміла 
поетам радости і вроди і любови, 
і навіть дудочку приносила тоненьку 
і на;гравада Їм пісні сама. 

Як Гельдерлін, Филипович відчуває, що поезія неначе мрія
сон, а не реальність. Що більше, поет навіть активно не мусить 
співдіяти у творенні поезії: незнана муза приносить йому дудоч
ку і сама награває йому пісні, які він передає читачам. Це 
справді невинне зайняття, яке не вииа.гає ні фізичного, ні умо
вого зусилля, це гра, хвилини безтурботної втіхи, ілюзія. Але 
це не повне ствердження. У дальших рядках тієї ж самої поезії 
поет кличе: 

Не вірте мрійникам, не слухайте померлих! 
Борвієм, пристрастю і згагою степів, 
тугою темною і буйними дощами, 
ЖИ"rl'Я несеться над усіми нами 
і вимагає ладу і пісень. 

Поезія може ВИД8.тись невинною грою мрійникам, які не 
знають і не розуміють реал ьн ости. ФИЛИІПОВИЧ розуміє реаль
ність і розуміє відношення поезії до реальвости. Вів знає, що 
поезія - це вислід того найбільшого дару, яким обдарована 
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людина: висловлювати думки і передавати Їх другим, поезія -
це живе слово. Поет ФИЛШlович свідомий тієї великої варто
сти, що заложене у слові, людській мові. 

Нема словам лічби, 
нема ва них нероду. 

Іх сіють і любов і гнів, 
ЇХ виплекать мені звелів 
той нарід, що знаходить згоду 
поміж прийдешнім і бажаним ... 

Поет теж і свідомий своєї місії. Він каже про себе: 

Я робітнИІК в майстерні власних слів, 
та всі слова я віддаю усім, 
будую душі, ВИКJIИК8.Ю гнів, 
любов і волю вводжу в кожний дім. 

Невинна професія, гра, безтурботна втіха - слова, що вида
ються нашіптаJШИИ музою, - це ті ви куті у поетовій майстерні 
слова, які говорять ЛЮД1Ині про важли'ві справи; це слова, що 
будують душі, викликають гнів і любов, приносять волю у 
кожний дім. То ж і поезія - це зовсім не невинне зайняття, 
але найбільш небезпечна мова, що говорить про те, хто є лю
дина. Це не фантастична видумка, але реальна питоменність 
життя, бо 

І на'віть дано Орфею 
не слова летючИй дим -
всевладну силу, щоб нею 
і камінь 'зробив живим. 

Сила поетового слова необмежена: це підставО'ва життєва сила, 
яка помагає люди'ні віднайти реальність, віднайти себе; яка 
творить ЛЮДНІНу. 

Поет має у своїй професії силу найобильніше користати із 
того дару, що ним є людська мова,всевладну силу, яка за 

мітичним переказом могла оживити камінь. Зрозуміла річ, що 
ця сила - це небезпечний дар людини. Поет може нести гнів 
і любов, він може творити реальність. "Життя йде над нами, 
неначе буйні вітри" - це загальне ствердження реальности. 
І далі: це ЖИ'rl'Я вимагає ладу і пісень. Це ствердження другої 
реальности, що її вже творить слово, поетова мова. Це слово 
настільки важливе, що його вимагає життя, без нього не може 
()ути ЖИ"rrя. 

Розуміючи цю важливу і небезпечну - як говорить Гайде
І'('Р - властивЇ'сть поезії, Филипович приходить до IІ;Шршого 
універсального ствердження, що мова - це та влаСТИВІСТЬ лю
ДИНИ, що творить ЖИ'r'l'Я ке одної людиви, але усіх поколінь. 
Чудесний дар передавати думки і сприймати думки дає змогу 



12 ,ЛuC7'U ДО 

людині жити історично. Слово дало підставу людині створити 
той реальний світ, в якому 'вона живе. Тут і третє ствердження 
запозичене у Гайдегера, що людина завдяки дарові вести роз
мову, завдяки дарові сприймати думки інших могла створити 
ту реальність, у якій живе. Поезія - це не лише н'адхненна 
пісня поета, це засіб комунікації. Поет не лише будує душі, 
викликає гнів, чи теж любов, входить у кожний дім; поет теж 
переймає всі ті слова, що жили раніше, переймає мову поперед
ників. 

І зійдуть тихо зелені трави, 
зростуть між ними :юві1'КИ малі 
і перекажуть слова ласкаві 
від тих, що в чорній лежать землі. 

Це заложення овітогляду поета Филиповича, в якого критики 
завважують пантеїзм. Він ясно сказав, що майбутнє і минуле 
влилось у сучасне. Сучасне живе 'завдяки минулому і для 
майбутнього. Сила слова в комунікації між майбутнім і мину
лим, це та сила, що створює підста'ви тяглости людського роду. 
Самий поет свідомий того, що він перейняв свій поетичний дар 
від попередників: 

Надхнення, втіху чую я тоді, 
коли учусь у давнього мистця. 

Поет віддає всі слова свої усім, але він теж сприймає всі ті 
слова, що їх сказали його попередники. Слово - це найбільша 
подія в людському житті, це постійна незмінна вартість, яка 
вирішує про життя людини продовж поколінь. Слово - це 
фундамент тієї великої будови, божеської будівлі, це підстава 
тої засадничої вартости, що є постійною. Филипович свідомий 
цієї великої вартости поетичного слова. його розуміння реаль
ности незатьмарене ніякою ілюзією. 

Нехай архангел у труби трубить -
мерці не встануть з одвічних трун. 

Це заява, що належить до конфесійного звірення. Поет знає 
і розуміє проминальність усіх речей. Але він теж знає і розуміє 
силу поетичного слова. Поняття поетичного слова виростає у 
нього до величини надприродної, абсолютної. Поетичне слово 
у Филиповича - це сонце-золотий кобзар, це тривала і постійна 
:вартість, це визначення тієї сили, що станов'Ить про людське 
житrя. 

А давнє слово на сторожі, 
як пишне дерево зросте ... 

перекликається він із Шевченком. 
Визначивши ці небуденні властивості поетичного слова Фи-
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липович ставить заключне твердження: все проминальне; єдине, 

що залишається, це поетова мова: 

Навчись і ти, коли прийде твій день, 
відцать усі'м прозорий мед любови, 
приваблюючи фарбами пісень, 
мандрівників далеких, випадкових. 
І непомітно передай вікам 
оті пилини сховані насіння. 
Смерть не мине, і ти загинеш сам, 
та безліч. раз зійдуть твої насіння. 

Поет загине, ЯК все інше земне. Але його слово залишиться 
~ля мандрівників далеких, випадкових. Сила комунікації по
стичного слова перемагає природні З8JКОНИ смерти, вона діє 
незмінно і перманентно, це універсальна сила. Поезія вічна, 
вона живе постійно. У час, коли революція поставила на свої 
прапори гасла за матеріяльні добра, що мали стати участю 
усіх людей, поет пригадував про ту найважливішу силу, що 
DИРішує постійно про життя людини, про слово. 

Людино! 
Здобувай 
незнане слово! 

Филипович не знає іншої тривалої універсальної вартости, лише 
поетичне слово. Це найбільший дар і наЙВИЩа ціль людини. 
Поетова мова - це чарівний дар, що не лише сягає далеких 
початків людсыогоo існування, даючи можливість комунікува
тись із давніми мандрівниками людського духа, сприймати сло
ва тих, які вже лежать у чорній 'землі, відчувати втіхи і над
хнення давніх мистців. Вона також залишається дЛЯ Н()(8ИХ 
далеких, незнаних мандрівників, які за'Вдяки поетовій мові мо
жуть включитись У ту вікову ЛЮДСblКУ мандрівку, що зветься 
життям. Филипович, цей спокійний опанований поет-філософ, 
:шає лише одне хвилювання, це хвилювання в ім' я універсаль
НОГО життя. В нього вірш на зразок баляди-легенди (На стінах 
н('чірня тінь) про те, як "колись пішов мандрівник, почувши 
IJТИЦЮ чудову та 'сам і 'не знав, що зник і вже не житиме зно
ну." Правда про цього мандрівника завжди перед поетовими 
{)чима. Завжди в кожному часі ті самі сили діють на згубу 
людині: 

... я очі звів -
і всюди погрози згуби, 
і в темній пащі 'віків 
блищать золочені зуби. 

AJI~ поет свідомий, що єдине, що залишається людині, це слово, 
lю .. 'ТИчне слово, спів людини, що є пеаном визволення від не
МІІЛОССРДНИХ сил природи, від темної пащі ві'ків: 
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І твій не самотній спів, -
з тобою земля і люди. 
В безмір'ї ночей і днів 
так завжди було і буде. 

.Листи д.о 

Це поетичне слово створило людину. Филипович перекликаєть
ся із печерною людиною (чую твій перший крик, пращуре, 
крик землі; ти у печерах звик слухать намови злі) і в цій да
лекій старовині віднаходять початки поетичного слова; 

Перша думка летить 
у неозорий світ, 
перша пісня дзвен,ить, 
в пісні - соняшний міт. 

Поезія вічна. Від першого поруху людської думки, яка під
несла погляд у неозорий світ і заговорила про той світ, почало 
своє існування те поетичне слово, що створило соняшний ШТ. 
Це той міт, що визначує найвищу правду, яку знає і може 
знати людиН'а. тут і черга на останнє ствердження, що його 
теж виносить Гайдеrер для інтерпретації поезії Гельдерліна, 
що людина здобула багато, знає багато і має багато, та най
більший її здобуток - це поезія, це можність жити поетично. 
Поезія не є ніяким додатком, прикрасою, чи надбудовою люд
ського житrя; це підстава життя, це осн'ова, на якій побудова.ие 
життя. В поезії людина живе повним людським життям. 

Єдина воля володіє овітом, 
веде в майбутнє нас єдиний шлях. 

Є сила, що визначує місце людини на землі і її людську 'вартість. 
Цією силою є поезія, що є засадничою правдою існува'Н'Ня. 

Вели·ка мрія - мудра і єдина, 
недаром дз'вонить у всесвітній дз'він. 

Велика мрія - це те слово, це той соняшний міт, який створила 
людина у першій своїй пісні, коли думка піднеслась у простори. 

Тепер розуміємо, чому Филипович, як і Гельдерлін, не міг 
згодитись із думкою, що поезія - це лише гра, розвага, не
винне зайняття. Поезія - це та найвища цінність, що її має 
людина. Дар мови, спроможність славної комунікації, сила по
етичного слова створює той фундамеИТ,на якому побудована 
вся велетенська будівля, що вміщає в собі людське життя. Слово 
це підстава усього, це найвища правда і реальність, яку знає 
людина. Поет - це 'посереднИ1К 'між давнім і майбутнім, це той, 
що перейня'вслово 'від тих, які були, і передає те слово тим, 
які прийдуть потім. Поетичне слово - це сила, яка охороняє 
людське життя в час, коли "голодне око ночі заглядає в вікно", 
це основа тієї будови, божеської будівлі, що її знає людина, 
як наЙВШЦу і найкращу реальність, що в ній жи·ве людина у 
своїй віковічній земній мандрівці. Поезія Павла Филиповича 
говорить про це впевнено і переконливо. 

остап Тарнавський 
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з ОСТАПОМ ВИІІІНЕЮ*) 

Лагерні будні, щоденні дрібні і:НЦJЩенти з редактором конц
табо;mої газ~~, POCi~C:bKJ:lM письменником д~ря~сь~ого роду, 
икии по старІИ ЗВИЧЦІ, ущшливо нагадував СВІИ ПрlOрІТет "стар

шого брата", безвиглядність довгих десяти років на засланні, 
які тільки почались... - все це що раз більше стало гнітити 
Остша Вишню. його гумор, який навіть під час слідства роз
веселяв спі'Вкамерників у тюрмі при вулиці Чернишевського, 
у Чіб'ю, з кожним днем став набирати сумних-трагічних ноток. 
Дружина письменника ,артистка драматичного театру, Варва
ра Олексієвна Масюченко, скоро після при6yrrя Павла Михай
ловича до Чіб'ю поїхала за ним туди. Ій пощастило кілька днів 
там пробути і навіть добитися побачення з чоловіком. Після 
повороту до Харкова, її скоро адміністративним порядком ви
слано в Архангельську область на віль'не поселення. Ніщо зда
сться так не дошкулило Павлові Михайловичу як репресії ро
дини. Ми в концентраку мали дах над головою, пайку хліба 
і баланду, а т. з. "вільні поселенці" були покинуті всіма. Во
ни мусіли дбати про стріху над головою і про кусень хліба, іх 
ncі оминали, всі іх цурались. Доля дружини з малою дівчин
ІЮЮ на руках нестерпно турбувала Павла Михайловича. Від 
першого подружжя Остап Вишня мав сина Бячка, який вихо
"увався У ро:цині своєї матері. Це був любимчик батька. 3 не
ослабленою цікa.rвістю безконечно можна було слухати опові
дань Пшвла Михайловича про свого рудого B~aтoгo пер
.. енця, JtК цей представник "грядучоі" Украіни отаманував над 
ровесниками харківського передмістя - Основа ... Батько перед
t\ачав відчуженість сина, і ці передбачеН'Ня СТ8JВали чим раз 
t\oлючіші. Бін боявся, що в~овники та школа приложать усіх 
(~apaнь, щоби син - Бячко, В майбутньому, поглянув на бать
І{& очима дітей покалічених звироднілою пропагандою комуно
t\ільшовизму. Турботи ті та хронічна хвороба шлунка заміт-
110 підточували у Павла Михайловича 'ВОЛЮ дО боротьби за 
.снування. 

З початком жовтня ріки покривались грубим ледом і наві
І'ація припинялась. До кінця травня засланці були позбавлені 
тіснішого зв'язку з родинами, а про посилки то й мови не могло 
t\ути, бо з Котласа до Чіб'ю ще тоді мощеної дороги не було. 
Наші родини зі сил виБИ'Ва.лись, щоби за остан'ні літні місяці 
:uLбезпечити нас на всю довгу зиму всім найнеобхіднішим з одя
І;' та харчів. Не легка це була оправа для домашнього бюдже
ту, бо-ж основа родинної економіки, господар, - не міг іІз-за 
�-раТ виконувати своїх обов'язків. Знаючи, Jl'K тяжко доводилось 
nАllfИМ дружИИ8JМ зводити кінці з кінцями, ми з Павлом Ми
JtаАловичем, таскаючи ,посил'ки з лагерної почти, нишком, хо-

.) Днв. 1111. 7-8, 9-10, 11-12, 1962 р. і 1-2, 1963. 
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ваючись один перед другим, скроплювали ці дари тайною сльо
зою - це ж бо кожна консерва, кожна цибулина була відірва
на від осиротілого рота домашніх. 
Першу 'зиму ми зустріли озброєні до зубів ... Понатягали весь 

домашній одяг на себе, а зверху всього арештантснкі тілогрій
ки та бушлати, і все це робило нас не доступними навіть для 
З3JIIолярного морозу. Свої харчові ресурси з'єднали ми із харчо
вою коморою Г. І. Добриніна, який в час літніх геологічних 
експедицій засолю'вав рибу та засушував гриби і північні яго
ди, і таким майном створили кооперативне товариство "на паях". 
Тому, що моя робота в таборовому театрі здебільша ,велась із 
вечора до пізньої ночі, а вдень я мав змогу перебувати в бара
ку, то на мене припали обов'язки кооперативного кашовара. 
Ввечорі, коли приходили з праці мої однокашники, їх вже че
кала горя ча страва на столі. Робив я це із завзяттям і не без 
приємности , бо кожного разу столовники виявляли велике 
признання мойому мистецтву куховарства. Вони все з більшим 
апетитом загадували нові замовлення на слідуючий день. Зви
чайно, що це були лише плоди голодної уяви, бо наше "меню" 
складалось із двох юшок: вивар соленої риби заправленої кру
пою, або грибкової зупи теж засипаної пшоном. ТР8JIIези ці 
супроводились спогадами про харківські ресторани для "інту
ристів", де ми з Павлом Михайловичем не раз ховались від 
клопітливої буденщини. Сьорбаючи юш'Ку, один перед дру
гим, навипередки, перераховували страви, яким славились ук

раїнські майстри кулінарії. Звичайно що всі ті присмаки колись 
буJl'И закроплювані національними вишнівками, спотикачами, 
слив'янка:ми і грузинснкими винами, вірменськими коньяка'ми ... 

Г. І. Добринін знав Остапа Вишню ще з часів Центральної 
Ради, коли цей починав свою кар'єру кореспондента, бігаючи 
по кулуарах українського парляменту. Тут - У Чіб'ювїн ста
рався чим тільки міг облегшити арештантський побут друга
mreьменника. Будучи на відповідальній праці геологічного від
ділу Ухт-Печлага, мав він тісний зв'язок із начальником того 
відділу, колишнім в'язнем - професором московського універ
ситету Тихоновичем. Добринін був зі своїм начальнИ'Ком зв'я
заний довголітніми службовими і товариськими відносинами. 
Вільнонайм8JНИЙ шеф Тихонович часто Ї'здив по служБО'ВИХ 
справах поза лагерну територію, і при тій нагоді виконував 
всякі дрібні поручення своїх підвладних співробітників-в'язнів. 
Це все, звичайно, робилося нелегально нишком, щоб і комар 
носа не підточив... Г. І. Добринін рішив прикрасити одну на
шу вечірню трапезу "аквою віте", якої ми з часу арешту і на 
очі не бачили. Тихонович, повернувшись із чергової поїздки, 
запросив свого співробітника до себе на чарку. Той же у свою 
чергу заявив свому шефові, що рад би таку "благодать" роз
ділити із своїми співмешкаlЩЯМИ. Благородний шеф !Похвалив 
цей ще блаГОРОд'ніший жест свого підвладного і приобіцяв йому 
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цілу пляшку "монопольки" для нашої аРТІЛІ. Так негадано 
і неждано виринула складна проблема. В нашім притулку мі
стилось сім чоловіка - три українці і чотири росіяни. Не всі
ма справами нашої артілі могли ми ділитись 'з "старшими бра
тами", були проблеми, яких не завжди можна було заторку
вати у присутності всіх співмешканцЇіВ. Напевно серед нас був 
хтось, щО 'З 'Обов'язку чи з "патріотичних" міркувань повідом
лявкого слід про те, що діялось і що говорилось у нашій оби
телі. Ну, а така делікатна справа, як чарка горілки для аре
штанта потягала великі 'консеквенції - і правду сказати 
одна пляшка для сімох потребувала такожсоломонівського ви
рішення. На таємній нараді "трьох" було вир:шено, що така 
подія мусить підбутися у 'великій конспіративній обстановці, 
за детально обміркованим ПЛ8.lIЮм, і пляшка мусить бути, із
за всяких міркувань, розділена між трьома! 

Після першої години ночі, по закінченні роботи у клюбі, 
який находився поза арештантською зоною, між домами віль
нонайомних, у лісі, на умовленому місці вже чекали на мене 
Остап Вишня і І. г. Добринін. В трьох подались ми подалі в 
гущавину, бредучи мало не в поя'с по снігу, найшли відповід
ний пеньО'к, змели з нього сніг, прикрили рушником, немов 
скатертиною, розклали найкращі присмаки із домашніх пО'
силок: цибулину, консерву чорноморських бичків У томаті, 
і для відзначення цієї великої нагоди, Павло Михайлович пе
ред кожним із нас торжественнО' поклав із свого з'алї'зного фон
ду, по кусневі полтавської ковбаси якою його обдарував зем
ляк-селянин із Груиі. Благородний поклонник таланту пись
менника, присилаючи посилку, писав, що як тільки довідався 
про місце заслання односельчанина, зарізав порося, щоби під
І<ОРМИТИ виголО'днілого каторжника. Полта'вська ковбаса ця 
аалита топленим салом. оберігалась нашою трійцею, як доро
І'оцінний лік, який можна булО' спожити тіл~ки підчас хво
роби, коли вже б і надії не було на видужання. Однак Павло 
Михайлович цю нашу крицеву постанову обминув задля такої 
нагоди, яка оце привела нас серед ночі в гущавину чіб'ювсько-
1'0 лісу. Поки йшлапідготова трапези, пляшка "риковки" за
морожувалась у снігу, щоби і відповідна температура нагадала 
нам бенкети в минулих часах. 

Першу чарку "по чину" хильнув Павло Михайлович. Він, 
RІЮСЬ підозріло кр 'якиувши , шепнув: "добра"! ... Мені вона не 
~lДалась такою, але коли попередник випив і проковтнув, то 
І мені слід було зробити те саме: аж коли г. І. Добринін, ви-
11ЛЮИУВШИ свою порцію, простогнав : "оцет"! ... нам прийшлось 
Т~Ж погодитись, що це не була горілка. Всю глибину нашого 
конфуза збагнути може тільки той, хто після цілорічного по
С'ТУ, З такою церемонією збирався "розговітись"... Тр8JГічна по
ммка добряги проф. Тихоновича була пересторогою переступ
tCllкам лагерних норм і законів ... У лагері совітському неуміль-
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цям не лег~о згрішити, для цього потрібно вправи і майстер
ности "соціяльно близьких". 

Слідуючого дня проф. Тихонович ОНОЮ помилку виправив. 
Недопитий оцет обміняв на повну пляшку монопольки, яка 
цього разу вже була чесно розділена на всіх мешканців нашої 
кімнати, і при цій нагоді всі заприсяглися ніяких сепаратних 
акцій не вести. На жаль, недовго така ідилія протривала . 

•• • 
19З5-ий рік почався подією, яка принесла політичним в'яз

ням тяжкі часи. Смерть Кірова була сигналом для страшних 
репресій. Не тільки по цілій есесерії, але і по концентраках по
чалася така буря, яка перемолола маси людей. 3 нашої обителі 
перший попав у цей водоворот Павло Михайлович. В кінці січ
ня я виступив у ролі режисера. йшла перша моя постава п'єси 
К. Фіна "Безглуздя". Після вистави мене 'Облягли мої співро
бітники акт'Ори, щоби поділитись своїми Fраженнями від тільки
що зіграної комедії. Між ними я завважив ОСТЗJIIа Вишню. його 
стурбований погляд говорив, що щось трапилось ... Я кинувся 
чим ск'Орше передягатись і ми вдвох подались до св'Ого бараку. 
По дорозі, Д'О краю схвильований, Павло Михайлович розповів, 
що він тільки-що був викликаний до начальника З-го відділу 
Ч'Орноглазого, який повідомив, що по спеціяльному розпоряд
женюо Павла Михайловича знято з редакції лагерної газети 
і він направляєтнся на загальні роботи до Кожви. Цей лаг
пункт нах'Одився при березі ріки Печори 'за сімсот кілометрів 
від Чіб'ю. Остап Вишня слідуючого ДНЯ мусить зібрати всі 
свої речі, отримати харчі на дорогу ізз;печатаний пакет із його 
арештантськими документами та 'Податись в дорогу. В ознаку 
довір'я до нього начальник З-го івідділу конвоя йому не дає, 
і Остап Вишня в морозну зиму сам мусить добратись Д'О КоЖ'Ви. 
Січень-лютий і березень - це місяці "північних ночей". День 
триває дві-три години і то при дуже слаб'Ому освітленні. Манд
рувати одному, таку далеку дорогу, це для людини Півдня не 
до подумання. Це не було секретом, Щ'О таким рафінованим 
способом З-ий відділ задумав позбутись Остапа Вишні, не при
кладаючи своіх рук до фізичного насилля. Людина по дорозі 
або 'замерзне, аб'О безборонну дикі звірі доконають ... 

Всі ілюзії, що мовляв, як вже опинився 'в таборі, то зали
шається тільки д'Оживати і перетривати свій реченець, в одну 
мить виявились наївними і безtрунтовними. Немає такого місця 
у царстві беззаконня і рабства, де людина могла б спокійно 
дожити свого віку. Меч московського чекіста на волосині ви
сить над голоВ8JМИ мільйонів беззахисних, і ніхто не може вга
дати, к'Оли і над ким він обірветься. Остап Виш'ня думав, що ко
ли він узяв на себе 'всі безглузді обвинувачення, якими Сталін 
із своїми підручними задумали обезголовити український куль
турний фронт, то тим саМ'ИІМ врятує хоч на короткий час своє 
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жи'М'я. Тепер в один мент виявилась уся беЗГрунтовність таких 
сподівань та надій. 

Цілу ніч весь наш гурт ока не закрив. Всі вражені несподі
ваним громом, що пролунав над головою Остапа Вишні, шука
ЛИ засобів, якими можна б було помогти товаришеві долі. По
діі, які щойно пролунали по Чіб'ю, свідчили, що найближчі 
дні принесуть кардина:.льні зміни у житті людей, що роками 
коротали свій вік у концтаборах. Ця тема не дала співмешкан
цям бараку колонізованих до ранку заснути. До краю при
гноблений Павло Михайлович збирав свої пожитки та готу
вавсь у далеку дорогу. Неоціненний друг Г. І. Добринін теж 
не дрімав ... В його голові снувались цілі стратегічні плани для 
облегшення тяжкої дороги беззахисного етапника. 

Слідуючого дня, коли Остап Вишня оформлював свій відхід 
до Печори, Добринін із своїм шефом, професором Тихонови
чем, приготовили для геологічного відділу у Кожві скрині апа
ратури, які треба було негайно перетранспортувати туди. Кіль
І(а СКРИНЬЗМІовнили невеличкі сани до такої міри, що й трудно 
було туди ще що небудь примостити. Миршава конячка мала 
той багаж доста'вити до Кожви. Начальник геологічного від
ділу. Тихонович (не без співучасти Добриніна) переконав все
IUIадного Мороза, що арештант Павло Михайлович Губенко 
(Остап Вишня), який направляється самостійним етапним по
рядком у Котву, буде добрим конюхом і сynровідником цін
ного багажу для місцевих геологів. Начальство на таку про
позицію погодилось, і це для Павла Михайловича дало надію 
IІромандрувати той тяжкий шлях у товаристві бодай живої ко
кички. Ні друзі, ні сам Остап Вишня не задумувались над тим, 
JI кий З нього буде конюх. Їм тоді і на гадку не спадало, якою 
трудною дорогою доведеться людині пробиватись серед лютої 
:ШМИ, в час сніжних заметів... Ішлося ТЇл:оки про те, щоби лю
дина не мандрувала сама, щоби хоч невеличка коняка товари
шила по цьому завїJIIНОМУ шляху. Дорога йшла через соснові 
Jlіси, через замерзлі ріки, попри рідкі селища населення Комі 
І ще рідкіші лагерні ПУНКТИ, де етапник Вишня міг переночу
ЩLТИ, підгодувати конячку, і дати їй змогу набрати сили до 
:tальшої дороги. За наміченим планом, на подорож цю дано 
~УJlО місяць часу. Старенький коник, як видно, привикний був 
;to різних фірманів і йому було до них не привикати, упряж 
t\y ла упрощена до найнеобхіднішого: шлия з орчиком та сла
rм'HЬKi віжки без залізного з.агнузду, батіжок, лопата та соки
~W&-- були всією зброєю та знаряддям погонича. Досвід геолога 
J tобриніна, в часі його геологічних дослідних експедицій став 
v омикій пригоді при виряджеині Остапа Вишні у цю дорогу. 
~~3 Аого помочі та порад впоратись із таким завданням було б 
IІrмислиме. 

29-го січня 1935 року, раненько, ще темної години, прощали 
... 1 Остапа Вишню. Щоби не викликати зайвих підозріиь, було 
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еішено, що тільки я один із його найближчих друзів проведу 
вого ген за Чіб'ю на лісну дорогу, якою він помандрує в да
леку Кожву, до далекої Печори, під вічно мерзлу Воркуту. 
Ще засланці по бараках досипляли свій сон, ще вартові вигрі
вались під своїми кожухами, а вже Павло Михайлович із 
лагерного обозу 'виводив покірну конячку, яка апатично потягла 
сани тяжко навантажені скринями геологічних знарядь. Мовч
ки пройшли ми рядом територію столиці Ухто-Печорського 
концетраку Чіб'ю. Північну тишу турбував тільки морозний 
шелест наших ніг, копит конячки, та скрип тяжко навантаже
них саней. Всю дорогу до останньої лагерної застави ні одним 
словечком ми не обізвались до себе... Боялись нарушити лісну 
тишу, іне находили слова, Я'І<:ИМ можна було б висказати біль, 
що стискав груди. 

Прощаючись із Павлом Михайловичем, я довго не випускав 
його із своіх обіймів. Передо мною нечайно 'виринула картина 
з 1920-го року, коли я отак само, але літньої ночі, прощався 
з своїми братами, коли вони 'Подавались із "чотирикутника 
смерти" на рідну Галицьку землю. В місячну ніч, У Вінниці, 
посеред мосту розійшлись наші дороги... я пішов назустріч 
Украінському Театрові, а брати мої, побажавши мені щастя, 
пішли на Захід шукати свою долю. Пройшло довгих п'ятнадцять 
років і ось я знову, темної північної ночі, ·за полярним кругом, 
прощаюсь із "рідним братом" - Остапом Вишнею ... І в час 
останнього прощання ми не були в стані промовити й словечка 
до себе. З примерзлою сльозою, що скотилась по обличчі, він 
пішов рядом із зерянською конячкою до берегі'в Печори. Я не 
міг рушити з місця до того часу, аж поки морозний скрип 
Їхньої ходи не потонув у глушені північної тайги. 

Надії на те, що 'нам пощастить разом прокоротати час за
слання, в один день безслідно розвіялись. Тепер одна тільки 
турбота не покидала нас: як Павло Михайлович промандрує 
тяжкий шлях, і чи не звалить по дорозі його хронічна хвороба 
шлунка? ... Чи добриде він до місця свого призначення шасливо 
- без чигаючих на кожному кроці небезпек? .. 

(Далі буде) 
Вскшф ПРIUIК 

в Авrсбурзі (Зах. lfuIеччmнa) помер 12 березня 1963 р. 

МНХАИЛО ОРЕСТ - ЗЕРОВ 

брат сл. ІІІ. Миколи Зерова, поет, rнeвТОМИИЙ іПерекладач ПОЄ'!'WIВИХ 
творів із чужих мов на укра.іиську. 

В СССР - в'g,зевь, у вїJIыІюму ClВiтї - ClКита.лець, завжди вбогий 
праціввии духа. його царство не було з цього світу, зате ЙОГО добра 

пам'ять жИТИ'Ме в історіі украївсь!Коі літератури. 
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КАМ'ЯНЕЦЬ - золопm ВІНЕЦЬ 
(Спомив 3 1919 року) 

Поворот додому. 

Розмова Грушевського з н3Jми відбулася*) на очах наших сорат

НИКlЇв і ВОВИ палали бажанням довідатися про ті новиии, які lR8.И 
оповів В8ІШ тодiJІПІВій "Батько"... Очевидно, 'ми не мали .жадного ва
міру т.римати щось у таємиИІЦЇ :від наших воєнних побратимів і опо
віли ім все ЯlкнаЙДOlКлаДНJiше, щодавши ще й від себе ві:цповід'Ні ОІІІти
містичиі КОИен"1'арі. - всі бу ли одушевлені відомостя:ми про заклю
чен-ня в Беpec'l'i МИ1рОвого договору з Осередиїми Державами і про 
здобуття вirдродженою УКIpRїнською Державою міжнародного ВИЗИ&Н
ня. Тішилист також тНІМ, що за ИВlШ хліб, продЗ;ний Осередвім Дер
жавам, ми маємо одержarrи їхню 'зБРОЙІНУ ПOlМїч У нaJШiй боротьбі 
п.роm большевицькоі Московщини ... 

Ми (о. А. Матюк і я) заявили нашому безпосереД'иьом:у началь

ству, що, згідно з ДИJректшюю М. грушeDcыкоо,' по !Повороті до 
Києва ми :м:усітимемо зайнятися добором людей для QД'МЇністраТИВІІОГО 
апарату на окупованих німцями захіlДніх y;кJpаі!Иських землях. Цю 
заяву ПРИЙНЯТО з повним РОЗумІЇнням. Ніхто З наших побратимів по 
ВОЛИНІСЬіКому поході не порахував иaпrого неyвинm:е'нного вЩходу із 
И8JПоі частини за "дезертирство" і в наших дальших приятеJIыських 
стосунках з О. 33.Т'}ЮДськИ'М, О. Шаповалом, І. Литви:веикOlМ, А. М'яс
ником... - ми все лишалися: о. Матеюк - "Ватею" , а я - "Пи
сарем" ... 

у тому ж Житомирі, щО ЙОГО ми поперещіНЬО О'ЧIreТИЛИ від больше
вицм<их банд, ми :вnер.ше побачили Н8lIПИх НОВИХ "соЮ3ИИіКЇв" -
нЬщів. Вони прИЙJшЛИ шосою зі 3в'ягеля, попереджені СИJIЬJlИМи пе
редовИІМИ віщділ'ами у броніpoв8JИИlX автОМІОбілях, що були озброєні 
,'арматкам:и і ку ле:м:еТ3.'МИ. Перед залізничною станцією, де стояли 

сшело'нИ НЗJIlIОГО куреия, німецькі автомобілі ЗУПИНИЛИСЯ і з вих 
вийшло дeкiJIЬ1К8. німецьких СТ3Jpm!Ин. Вони скерували;ся до вас і, 
llоінформував.шися ДО якоі украінськоі час.ти.ви ми валежим:о, запи
тали, коли у нас закінчився бій з больmeвиками і .в якому mшpJlМ'КУ 
IIОНИ відійппли\? Потім: вони стали розпитувати нас про чехослО!В8ЦЬКИХ 
ІІеІіанерів, що були РОЗТ3JШова'Иі в Жиroмирі і в часі наших ЗМ8ІГЗ.ІІЬ 

*) По сорока п'яти роках, що мені БJПЮК8.!ВКОЮ пролетіли з часу 
Н'8Дувam:их подій, :моя пам' ять почНlНЗ.Є ме.ж деколи зраджувати і !ПО
требує nИJIМlоі перевірки ... ТЗJКа "зраща" сталася у МИlВYЛОМУ розділі 
.,оІх спомииів, коли я зазначив, що ваша розмова з грylшєIвcыIcIDI 
у Житомирі відбулaJCЯ десь у перших ДНЯХ березня 1918 року ї в ній 
"І.ав участь д-р Василь д.м1rnpiюк ... ПО переВЇ!рЦЇ :DИJIIВИЛОСЯ, щО В 
:t nCROCТЇ розмова ця була в останвіх днях JПOТого 1918 року иового 
С'тилю і д"і> В. Дмитріюк, хоч і був сна щвїрці, але участи ІВ po:DIЮIВЇ 
, l'рушевськИ!М не брав. Усім !Моім приятелям, що в 'И8.Йбy"1'JЮc'1 зав
... жать подЮв:і "зрщци" моєі ПЗJМ'яті і lЦОІИесуть :меві про це, буду 
.. змІрно iВДJI-чиий. 
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з больапевиками заховували ОРУЖНИЙ "ие.1Пралітет". ДОВЇ7J;ШШIИCЯ 
віщ УЩJаіиців, що ДЛЯ 'ПОІМочі в боротьбі проти больщевmtів їдуть вже 
на УіКрЗ.Їну німеЦЬКО-ЗJВстрійсьщ війська, чехослOВЗJКИ поопіПI!RО за
л:иlmIИли Житомир. Уюраїпці не СТЗJВИJШ жаДJИИX перепон чехосJЮВ8.
кам у їхньому від'ступі, і 0С"1'8.ВВ!Ї чехословацыкі відділи \Перейшли біля 
стаа:щії ВСЬОГО JШШе перед пару годинами ... 

Довi.дЗJвmися про цеві,ц нас, нilМці пotc:II'Їпшно ПОІВОЇ!Дали назад до 
своіх авт і ,ШВИДКО помчалися 'нЗJВ3ІДоriи за чехослOlВ'8JК8.МИ по КИЇВ
сьжому шосе. Через якусь годИ!Нуз Київського напРЯМІКу почулася 
далека стріли-нина і туди поспuшаJmJСЯ й іншінімецьЮ частиви ... 

Однак чехослODaЦЬіКИ'М леriонерам вдалося ору.жною рукою від
битися від ,німців і вони, через Київ і Чернігівщину, перейшли на 
МОСКОВЩИJНу і Поволжа... Потім через Урал, Сибір і Владивосток 
вони дісталися до моря Й, перепЛИ'БlUШ два океЗJИИ, щасливо вернули
ся до дому, до своєї вже вільної ЧехОіСЛОВацької Держави, до своєї 
" Золотої Матінки Праги ... " Так на наших очах відбувся ОДИН 1'з 
ЧУ'десних "Анабазисів" нашого столітrя, ДOlКООІ'8іНих ,незломною лющ
сыкою ІВолею .... 

Наш курінь мав ,вируша тн З Житомира на Киі:в уздOlВЖ залі ЗlІПЩі , 
через Коростень, Малн'Н. Від'їзд був ПРИ3Иl8.чеиий наступної !НОчі 
й тому більшість наших вояків подалася до :міста попаритися в ла3!lі, 
поголитися, змінити білизну і загалом прибрати цивілі'зоваиий іВИГЛИД 
після півтора місяця безпереривних боїв і походів... Місто Житомир 
тимчасо:м вИ'Повнювали маси німецького війська ... 

ffi::мeЦЬKe військо зробило на нас ytC!ix я,кнайкраще враження так 
своєю зовиiomriстю, як і ДИСЦJшліНОЮ та порядком, md панували 
в його рядах. Нам усім вже остогидла за:нархізоваиа російсь:ка оол
да'NIЯ пореволюційних часів. Солдатня розхристана і брудна, запльо
вувала кожну п'ядь землі соняmниковИІМ -і гарбузовим Нl8.сіlR'llЯМ та 
занечшцувала все повітря біля себе міязма:ми найогиднішої :МOClКOB
ської J1'8JЙIкИ ••• 

Тепер :ми бачили правдиве европейське війсь·ко ... ЖИ'1'O'МlфCЬКШr'lи 
ВУJПIцЯ'МИ проходила твердим, розмі.ренИІМ кроком иімецыка тхота 
і під сталевими середиьовіч-ио-лицарськими шоломами обличчя ю
Meцмmx 'ВОЯків :мали суворо~овідальний вираз. по ВУJIИ1Шому 
брУ'КОВі дуднили колеса німецьких гармат, що ЇХ тя,гнули - не кані, 
а mOiJC.Ь велетенські ВУЦЕФАЛИ .. - Стояли:ми ва xi~, дивились 
і думали: - Ось із кого нам брати приклад! Ось у кого нам учитись, 
JШ( будувати наше військо! Ось Я'Кими !Мають бути наші коз8JКИ 
і стаpпm!RИ! Ось лк має бути виряджeRИЙ ищш вояк! .. 

Нам CТ8JВaJЮ ЯOJIИМ, щО новопосталій україІНіСЬiНJЇй державі не да
дуть доброго З8ХИ1Сту Й опертя ні наші НЗJCКОРО "зукраІві:юва.иі" пол-
1СИ із колишньої російської царської ЗJpМ!iї, ні aмa'l'opcыкJї імпровізації 
різних наших ревоmoціЙНИІХ oтa::м8JВiїB... Реху лярну еврапейську ар
мію, ~e заступлять нам ріжні "Коші", "Січі", "Окремі Загони", "Ок
pe1'tIi КуревІі" , ,,3а.порізьн.і" , "Слобіщсь1<1і" , "ЧорИО'Морсью" , "Гайда
мацькі" ... Побіч словесної бутафорії не скріплять укра.ів!ського во
JlЦЬiRОГО духа бутафорні одя-гископійовані 3 псевдо-істориЧiJlОГО ре-
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пертуару маЛОРОСlИСЬіRO-українських труп. оті червоні жупани, сині 
шаравари, оселедці й чуби під СМУ1шевНlМИ Ішап'ками з різнокольорови

ми шликами .... 
Наші Житомир.ські роздумування над проблемами ор'Ганізаціі 

у KpaїНlCЬKOГQ війська я 'навмисне піддав під yвary слухачів цієї допо
віді, бо й у кінці літа 1919 року У.країна ще не позбулася смертельно 
небезпечної недуги анархічної "отама.нії' ... Сваволя отам aнdї , разоМ 
із ПЛЯlМисТИІМ тифом, НИilЦить 'НaJШ н.ащіонально-державнИ1Й оргавlі.:зм 
і с цього лиха повно і ІВ війську, і в нашЇ"й полdтиці, і у ·иаumx ФіИЗІН
сах ... Чи ми перетриваєм:о кризу, що вже до нас зближається? ... 

У Житомирі також ми вперше побачили й На/ШИХ "СиньожупaJН
ників". Вони прибували сюди з німецьЮlМИ частНlНЗ.МИ де вони ви
конували функції долм:ечеpLв-товмачів ... Уніформа їхня була стилізо
пана під історичний козачий одяг. ця "украінська уніформа" скла
далася із довогополого, аж по коліна, суконного темно-синього жу

пана, що застібався спереду іГру;деІЙ ~ один ряд гапликами. Зверху 
жупа:.н був оперезаний ДОВГИМ і досить широким ясио-сИJИiм БЗJвовня
ним поясом, що його кінці були підіТ'Кнy'Di під пояс по боках. сиві 
С)l!Конні штани були запущені в халяви чобіт вdNeЦЬKOГO піхотиого 
зразка. На голові синьожупаннпки мали високі украінські шапки 
зі штучних сірих смушок ЗЗJВeршеиі синім ІШЛИКОМ, перехилеииІМ до 
переду і прпшnилelнИiм КОК3Jрдою. KOК8JPдa тих синьожупа.в1НИ'ШВ, 
ЩО ми їх бачили у Житомирі, була з галицЬІКИІМ ле'вОІМ і гаслом: "Не 
ридай, а здобувай". Кокарда с.ииьожупаннПКJiв, що прибули пі'зні.ше 
до Київа, мала вже золотий тризуб на синьому полі. Уоі сииьожупа:в
ники мали виряд ~ О'зброЄН'Ня звичаЙ·них німецьких жовнірів і не ВИДІНО 
було на них вi!Д:maK їхньої військовоі Р8JИГИ. Так як і иімещмсі ВОJIЮI, 
СИНЬOlЖупаииики віддавали: старшинам військові поздоровле:нІВЯ. 3 
ні,мцЯlМИ ГОВОРИЛИ по німецык,' а 'з нами, у;краЙІІСЬ:КИМИ вояками та 
цивільиою ЛЮДlИЇСТЮ, ВОНИ прИlВiтно й чемно розмовляли доБРОЮ лі
тераТУРНОЮ українською мовою. Це 'вкрай збентежило й засоромило 
тих із нас, що юя,к ще не могли позбути'ся вжи,ванкя "оБЩеІІОИЯТRО
го язика" і... ,,'ВСеросійського мата" ... 

ПОМИМО свого незвИЧНО'ГО ДЛЯ R.8Iшогозору і дещо n:птyчвo-теат

ралЬІНОГО зовнішнього вигляду, синьожупaJIiНИКИ виразно витримали 

найсуворішу критику. Це були переважно високі, крем:езиї люди, що 
після років перебуваRНЯ у німецькому полоні, тепер прибули назад 
на рідну землю... Щастя та'к і про:м,інювало з ~x очей, радіс:иа 
усмішка не СХOДИlЛа з iXlВIЇx чисто IJIОГОЛених облич, а рухи цілого 
Іхиього тіла були mкi сильні, жваві й молодечі ... Був си.1IЬ!RИЙ лют
невий :мороз, але сииьожупаниика.:м (і B3JМ) - сооще вже почало 
свІтити і гріти по весн.яваму ... 

Нам вдалося ПО3'ИайОМИТИІСя з багатьма сивьожynаиниками, а з 
;,скількома з них МИ зорганізували ClIIiїЛЬНD!Й обід в ОДіНому З ,кращих 

житом:ирсыкхx рестораиі,в. Під ЧaJC цього обіду :ми довідалися д~
но про багато cпp8JВ, що про них досі :мали ми ли;mе уривкові вістки, 
rючерпвуті З ВИПад1(авпх конспіративних джерел. 

СиньожупаlШИКИ оповіли нам про політиЧВІЇ справи й настрої на 
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захіцвіх у,кpajвсыкхx землях і про оргаиізацію та !Працю "Союза 
Визволе1l!ВЯ Украіни". ОсоБЛИlВO цtкавила нас у:краінська міжнарод

JlЬОПропаІ'ЗJИДова акція "С.В.У." та иаціоналыllo-свідамнаa праця по 
таборах серед україІЩів - полонених. Найрaдreиішою й иайважиіппою 
для всіх нас була IВЇДOlМiCTЬ, що в Німеччmri ,вже сформовано одну 

реІ"уЛЯриу дивізію "Си'ньожynаннИRЇa:l", вона вже дістала зброю 
і іВИРУДlила на У'країну пЇJД командою генерала Віктора 3елинсЬІКОГО. 
Друга дивізія рівно ж уже формується і скоро буде !ВЖЄ готова. 
Т8JКож австрійський уряд вже з'арядИІВ формувания одної [Ци,візії із 

українців полонених іВ Австрії. Леriои УкраїИ'Сь'ких Січових Стрільці~, 
ПіЇД командою Ерцгерцога Вільгельма (Ва'силь Вшnиваний), також 
виступив на південну Україну 'разом із австро-угорським військом. 
від маси таких новин 3JЖ у ГОЛOjВах нам З8К1РУТИЛОе:я: й ми зов'сім 
забули про той настрій безнадії й резигнації, з яким ми так ще не
давно відступали з Києва на Волинь ... 

Від тих же синьожупанНИКЇв я одержав ПO'DВєрджеиия ВЇJДомостей, 
що иа окупованих Осередні'Ми Державами західвіх украШreьких зем
JIJIX існує українське шкільництво. Вістка ця ще в літі 1917 року 
дісталася на Украіну через фронт за посередництвом пере кинутої 
білоруської газети "ГОМАН" , що ВИД8lВана була у Віль:ні. 

УіКраінські школи в німецькій окупаційиій зоні заснували й ве
дуть сииьожупанники із Першого Запорізького !Полку імени Т. Шев
ченка, 'під командою полковника МикоJПI Шаповала. Дозвіл на ве
деиня ПIШdл і іншої культурно-освітньої праці серед украінської JDoД
ности видав німецький уряд в грудні 1916 року після старань про 
це "Союзу Визволення Украіни". Першу украї.нсь'ку школу відкрито 
3 червня 1917 року в селі Чернянах, Кобринського повіту, на Поліссі, 
а 15 грудня 1917 року, було вже 114 шкіл, із 140 вчителями і коло 
6.000, yчиJDtfи. На Підляшші було 22 школи з 25 вчителями і 823 
учнями. 

Центральною керуючою оргaJИiзащією синьожупа.нииків иа захід
иіх украіисЬІКИХ землях є "Українська Громада в Вілd.Й ва ШдJIЯJIIIШi", 
а її очолює полковник Микола Шаповал. Шкільною освітою керує 
ШкіJПrНа Рада на чолі з Дометом Олянчином. При украіисыкій Гро
M8JДi існує велика україНСЬІка бібліотека-читальня. Громада іП'рова
ДИТЬ також ПРОДВІЖ украі'нських 1QНИjЖOJC. Громада має власну друкар
ню, в які,й З 23 червня 1917 року ДРYlкусться накладом 2.000 примір
:ників ТWlQНевик "РІдНЕ СЛОВО". 

А.валогічиі старання "Союзу Визволення Украіни" переА авст
рійсЬІКНИ уридом не увінчалися подібним успіхом. Під В!Пли,вам поль
ських ЧИIRIRиків австрійський уряд не допусти.s заоиу:вamm ук.раін
ських шкіл иа терені Холмщини. На зайняту ав~ійщя::ми mвдеиво
західню Волинь дозволено вислати для культурно-освітньої праці 
лише дві невеличкі групи "Уlкраїи'ських Січових СтріJIЬ.ЦШ". Вови 
С'l'lВOрили на ВоЛИlИі два освітні комісаріяти. ОДИН у Володимирі во
.n:ив:сwому, на чолі з Миколою Саєвичем, а другий у Кавлі, на чолі 
з Лукою Мишугою.Праця "УIКраіінсЬRИХ Січових Стрільців" ва во
JJИВi з рі'ЗІНИХ причин, зустріла великі перепони 3 боку :місцевих ав-
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СТРlИСЬІКИХ урядовцШ. Однак еитузіязм молодих галичан дicmв рі
шучу підтримку з боку иечислеиної місцевої волинської і:нтелігевції 
і спільними ЗУСИЛл.m.lи вдалося закороткий час осягнути поважні 
успіхи на освітньому полі. З кіщеи 1916-1917 учбового року під 
управою У СУСУ1СШ фушщіоиувало на Волині: 24 початкові школи, 
дві ДВО,КJIЯсові школи (у Матвіїві та в Устилові) і одна чотирьохкля

сова у Володимирі Волииському. Учителювало: 13 Усусусі1В, lЦєсять 
УЧительок фахових Ї'з Галичини і 7 місцевих волинян. Для матеріяль
ної допомоги шrкільництву на Волині створено у Львові "Бюро куль
турної помочі для населеНiRЯ окупованих земель". Це Бюро збира.ло 
гроші серед галицького грсммадЯНС'11Ва і забезпечувало волинські 
школи шкіЛЬНИlМи підручник8ІМИ і приладдям. 

Розмови наші з "СиньожупaJкНИlКами" затягнулися довгенько і, 
І(ОЛИ ми нарешті розпрощалися, то був уже пізній вечір. ми поспіши

ли '.І\рам.ваєм: на заліз.нич.ну станцію і прибули туди на кілька ХВИJШн 

перед відходом Н3ІШих ешелонів на Коростень. У Кopoc'reВi ми, завсім 
не зу.пинялися, ПОDeІЖУЛИ залізницею ва Схі'Д, - на Киів. Ішли ми 
вперед, дуже зростаючими сил'8.lми від постійного припливу добро
вольців, без якого будь супроводу вімецьких військ. Сама лище 
ЧY"NШ про те, ЩО за наступаючими українськими військами слідує 
Н!імецьха армія, у большевиків відібрала охоту до бою. Вони повсю
ДИ ставили лише малий опір н3Julим передовим lВід.'Цілам: і пocпiпrво 
втШ<али на Киів. Лише під Малином ді,й.шло у нас до поважвішого 
бою з болыевиками,' бо тут зосередилася білышa кількі.сть большеви
К'ЇІВ утікачів із поблизьких міст: Радомишля і Корости.шева.*) 

У тодішній БОЛl:IШевицькій стратегії на У'краіні мали, очевищ!Во, 
якусь ПОВ8JжиDшу ціль і затримка боєм: нs,ШОГО наступу під Малином, 

І затрИ'МіКа наступу Першого ,куреня Запорізького Загону під ком:ан
дою полковника Балбачана боями ,під Бердичевом і Козяти,ном. -
Окрім позискания більпюго часу для еВ8ІКуаціі Києва, большевики 
мабуть хотіли задемонструвати іс,нувSJН:НЯ сили "У,краіиськоі Черво
ної Армії" .... Вона, м:овляв, підлягала наказам Юрка Коцюбинського, 
КоміСЗJPа Воєнних Справ у "самостійному", "уЩ)8.ЇНСЬКОІМу", "COВЄ'l'
ському Уряді" в Харкові. Одначе, справа була занадто виразно ппита 
білими нитками, щоби могла кого будь ВІП·роВ8)ДИТИ .в блуд ЩОДО 

істоти большевизм:у на Украіні, яко експозиту.ри иооковсь'Кого щові
ністи1ШlОГО 'Їмперіялізму ... БольmelВицький опір зламано украіиськими 
військами і врекордово IKOPO'1'lКOMY часі ми опинилися під Києвом. 

28 лютого нового стилю 1918 року каш аваНІ'ард несподівано за
ХОПИВ большевицм<у залогу і коменданта станції Буча, однак не 
вепів перешкодити білыовикIзJм зірвати залізничний міст 'ка річці 
Ірпені. Боль.шевицькиЙ броиеПОТRГ зісх:і:днього берега рі.ки обстрілю-

*) У восьмому томі "У'країнської Радянської Еациклопедіі" ва 
ет. 426 схазаио про це T8JК: "В лютому 1918 року в районі Мa.лвrиa 
мали місце запеклі бої частики Червової Армії з иімещькJDIИ загарб
ни·ками" оо. Радякські "еИіЦИКJЮпедИІСТИ - воєиві історики" в току 
If8.ci були, очевидно Та.КІі переJШК8llli, що зкiпrали веJПIЧJIЮ фігуру 
О. Загродського з фіІ'урОЮ Гіи,цеибурrа .... 
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вав інтенсИlВНО станцію Бучу, де виладову,валися з ешелонів Н8Шlі 
І11рибуваючі частини. Наша артилерія, поставлена на позицію й уміло 
керована, коли 'не ПОМИЛЯЮСЯ, полковником Алмазовим, підбила 
большевицького броневика і ЗlМусила його втекти до Києва. Вила;цо
вані з ешелонів наші частини негайно, похідним поряДІКОІМ, перейшли 
ріку Іpnень і скер увалися на Київ. Нwше командування передбачало, 

що большевики будуть ставити опір на лі~нії окопіІВ, які були зроблені 
ще в 1915 році, для оборони Києва перед евентуальним німецьким 
наступом ... 

ДіЙJCIНО, большевИ'ки ОРГ3Jнізували оборону Київа на цілій лінії 
окопів, однак вона виявилася не такою ефективною як ПрШІус.кали 
обидві воюючі сторони... Воєвий дух больш:евицьЮlХ частин в окопах 

був основно підірваний чутками про те, що проти них ведуть наступ 

не якісь ТЗJМ українські "гай'ДамаІ{И", а реlулярна німецька армія ... 
Перед нею оборона --- річ вповні безнадійна. ОбороJЩi окопів засуд
же.нн,і на загибель ДJІЯ того ЛИ,ше, щоби большевицькі коміCЗJPИ могли 

втікати з Києва... Тому маса БОJlblшевиць'ких вояків під КиЄ)lОМ топ
нула з години на годину, як сніг на весняному сонці ... У ніч з першого 
на друге березня 1918 року y'KpaїHcыкi відділи вибили большевиків 
із окопів і, переслідуючи москалів, вступили до Києва. Тут Їх зустріло 

раіНком ясне радісне В6С'НЯІИе сонце, зустріли велич'Н'і згуки всіх дз.во

нів із усіх київських церков, зустріли радісні сльози ,і нестримна 
маса кияв .. 

Відходячи на Киів, ІІачальство нашої частини залипmло на стан
ції Буча невеличкий відділ ранених і хворих !КОЗЗJКів, які під ко
мандою старшини, що сам мав ПQшкоджену ногу, маJШ охорО!Н.Яти 

в ешелонах придбане нами по дорозі :на Волині ВООИіНе !Майво та 
харчові запаси... Кoм8lНдaнт цієї залоги мав приспhшувати pe:МOlВT 
пошкодженого мосту та негайно же ві~ровадити ешелони на вказане 
місце до Києва. 

о. Антонієві Матеюкові, що у всіх наших ПОlIIередніх боєвих су
тичках здобував собі загальне призи'ання своєю надзвичшною хороб
ріСТЮ, спокоєм духа та правди,вим запорозьким гумором, наше на

чальство 'наказало не 'пхатится без потреби за військом, а лишатися 
ва місці й опі,куватися добрим духом хворих !Козаків... Теж саме 

наказано й мені, що, яко "писар", мав опікуватися нwшою "канце
лярією" ... 

Очікуючи на станції Буча 'направи мосту, ми розмовилися з ко

ЛИlIПlНiми селян8JМИ, що прийшли на станцію, ЧИ то з продуктами на 
npод8JЖ чи то просто з цікавости, за новинами від "У'краіиців"... Від 
них ми довідалися докладно, що робилося в Києві в часі нашої від
сутности і, ЯІК T8JМ поводилася большевВlЦЬка влада. Селяни простими 
словами оповїдал,и про те, який жаXЛИlВИЙ терор встановили над 
кияками московські болwпевики, і як вови в "Царському Саді" пе
реводили масові розстріли, перeв8iЖlНО бувших російських офіцерів ... 
Нwше беЗІМєжне обурення на больmeвицькі злочШlства дещо злariд
иювала свідомість іcrоричвО1 IJ.lpoи!ll фwктів, ЩО терор пеpeв8lЖВО ске
рований був проти офіцерїlВ, що в часі попередньої lR'8ШOї бо-
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ротьби в КИЕті з боЛЬІШевик8.МИ заховували "нейтралітет", ви
разно ворожий нам, а прихильний "рус CJa!!М " .... Офіцерів бу ло в 
Києві кілька десятків тисяч і з них багато большевики розстріляли. 

Одночасно обурення 'на.ше IIIОГЛиблювали відомості про те, що 
ганебній справі ншцеиня Києва москaJIЯ1МИ допомагали наші ж таки 
:'радники З у.країнського роду ... У всіх на устах був Юрко Коцю
БИlНСЬКИЙ, нікчемний син славного ПИСЬІМеиника Михайла Коцюби'll
сЬкого .... Згадувано було й імена інших боJThIШевицьких підпомагачів, 
що перед тим були й членами Центральної Украї,нської Ради ... 

На другий день ран,ком, коли аитибольшевицькї почyrrя серед 

нас досягли свого апогея, ЯlКийсь із козаків подав нам відоиість, 
що наIIlИМИ стежа:ми притриман0 якихось двох людей, що прибули 
:, Киева наче б як делеrати до нашого командування, але які, прав
допод~бно, є боль.шевицькими ІШІіо.нами. Іх тепер вже допитують на 
станції і після суду 'напевно вони будуть розстріляні. Почувши 'це, 
о. Матеюк і я як'иайШВИlДше побігли на ста:ицію і тут побачили ото
чених юрбою схвильованих ко:заків И3lШИХ добрих знайомих члеШв 
Центральної Y~aiHCЬKOЇ Ради: - Левка Чикаленка (у,кр. соціял

демократ) і Рафеса (член ж~івської партії "Бунд"). Присутвій ко
мендант стратив уже свій вплив на козаків і з юрби чути було го
лосні й 'наlСТИРЛИві ДOlМагания негайного розстрілу. О. Матеюк, що 
мав серед ,козаків необмежений моральний авторитет, рішуче про

штохиувся через юрбу до переляканих делеrатів і ПОЗДОРQВRaВШИСЯ 

:, ними, 'КриквУ'В на юрбу: "Відступіться. Чого ви від цих людей 
хочете ?". Тоді хтось із юрби сказав: "Та це ж большевики - ПШІіо
ни!" На це о. Матеюк голОС'Но й обурено сказав: "Якd там болы�е-
вики! Які там шпіоии! Це ІЖ мої добрі 'знайомі, обидва члени Україн
ської Центральної Ради! Цей пав Левко Чикален,ко є сином слаВІНО
зої'сного українського l"рОМадського діяча і патріота Евгена Чи,ка
деика. А пан Рафес є представником жидівської люД'носm в Украї,н
смсій централыній Ращі. А від кого і в якій справі вони сюди 
IІРИЇхали делеrатами, вони ,нам з3!ра'з самі скажуть !". 

Настрій юрби після ріппучих слів о. Матеюка заспокоївся і пан 
Левко Чикаленко вияснив, що Киівська Міська Дума, раД1ИИМИ Я1Кої 
пони є обидвоо,вислала їх делеrатами до Українського Командування 
з проханням, щоби бу ли видані потрібні зарядження для спокійного 
:шй.НЯТТЯ Києва укра1иським військом. Людність Києва така озлоблена 
на боль.шеви'ків за доконані ними злочини, що !Може шукати відплати 
і з ЦЬОГО можуть постати в місті непорядки і погроми. 

О. Матеюк разом із комендантом: вияснили делеrатам, що тут у 
Ву чі ім нема з ким домовлятися, бо Команда У'lфaївських Військ 
lІирушила ще попереднь.ого ІДНЯ ва Київ разC»tf із yJOраїJИськИ!М війсь
ком і тепер НЗJПевно вжезнаходитыся у Києві.. Отже делеr'aцііиічого 
іІІШОГО не лишається робити, я'к вертатися назад до КИGВ8.. 

Заспокооиа юрба коз8lКiв розійшлася, а lКомендант Я1КJDreЬ спосо
бом віщісл8JВ "делеrацію" до Києва. 

Десь так за 7"одинку після цього інцидента И8ІІШІМ MexaвilКa.м: 
удалось урухомити ї,ивалїдне авто, що його Я'КаСЬ ГОСПОД&p!Rа душа 
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В. І. ВЕРНАдСЬКИН 

ДО СТОРІЧЧЯ 3 ДНЯ НАРОДЖEJШЯ 
ПЕРШОГО ПРЕЗИДЕНТА укрАшсыt0� АКАдЕМІІ НАУК 

(1868 - 1968) 

В минулому числі "Листів до Приятелів" була поміщена перша 
частина мого нарису про В. І. Вернадського, друга була вiдJUJадеиа 
до цього числа. В міжчасі сота річниця народження RJlИRОГО уче
ного була відзначена 13 березня урочистою конфереJЩlЄЮ Академії 
Наук СССР і статтями в совєтській пресі - московській і укра
їнській. Українська Вільна Академія Наук у CllIA ,вшанувала па
м'ять В. І. Вернадського пленарною конференцією 23 береЗИА. Про 
Вернадського. як ученого. доповідав на цій конференцїї д-р БрlSlН 
Месон. що народився і закінчив коледж у Новій Зеляндlї. потім учнвсSl 
геохемії в НорВt>гії. а тепер є одним з найвидатніших американських 
мінералогів і геохеміків. Д-р Месон пригадав початки своїх студій 
геохемії у великого норвезького вченого r ольдшмідта, SlМЙ roворив 
своїм учням. що Вернадський є філософом і пророком У геохеміі. 
На тій-же конференцІї Л. Є. Чикаленко виступив з спогадами про 
Вернадського. 

Нижче А подаю дещо перероблений уривок з моєї доповідІ: 
.. Вернадський - перший президент Української Академії Наук". 

І 

В 1917-18 роках, у дні У,країнської РеВОJПOціі, на т.лі квпівив С'1'И
хіі, на тлі розгри своїх і чужих політичних сил, иа тлі З1118.I'8JВЬ ідеа
лістів-ПОЛЇТИJкїв, ідеологів, просвітяіН (у кращому розytlliивi) БУJI8 
заснована У,краінська Академія Наук. Довголітві прагв:еИВJI украів
ських ученИ1Х мати свою наЙlВИЩУ наукову іlJreТllТYЦiю здШс»:илась 
14 листопада 1918 року, 'коли формально відкрито Академію: 8ІК8[Це
:мі!Ки зібрались і обрали Президентом Академії ВоЛОДJПUIра Іваиовича 

ПРИGД:Rала до нашого обозу... ци:м a.вroм рішИВ їхати до Києва 
полковник Зайцев, 'не чекаючи на З8!Кінчення нantpави залізничного 
мосту. 3 ним до авта впросився о. Матеюк, а за о. Матеюком. і я. Із 
великим трудом переперли ми це авто через сніги, болота і nЮки 
околиць Бучі і, нарешті, біля Білич, ВИЙІШли на житомирську DIOCY, 
по JI1CIiй наче вітер промчали на Київ .... Тут Вібі1сівеьки:м (ниві Шев
ченківським) Бульваром проскочиJПI из ВеJШКу ВолодимирсЬІІСУ і 
просто на Софійську площу ... Тут МИ ще поспіли на кінець церко.виого 
молеБC'l1вія, що його правило київське православне духовенство. При
Й:ИЯли ми участь і в цереионіяльному перемаpm:i иamих вїйсw перед 
пам'ятником Богдана Хмельницького, де роБИЛИ В8ІМ "скотр" Сиков 
Петmoра та інші наші вищі ,комаВ'Дири ... За сльозами радости, що 
лилися 'з наших очей, не бачили МИ ні синього, безхкарвоro неба 
над нами, ні ясного, весня,ного сО1ЩЯ на ньому, ні багатоТJreЯЧВИХ 
:мас киівської людиосm, що оточувала нас і разом із вами плака.ла 
і с:міялась ... 

(Далі буде) Д.р Т. ОяecJlo. 
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Вернадського. Дата 14 листопада є одночасно датою ЮJIbКОХ значу
щих подій у И8lВКOJIИ:ПIlНiй революцігйиій бя>і. 

Фактом історичного значеивя є те, що Y'KpaїIНCЬKY Академію Наук 
ОЧОЛИВ великий натураліст-мислитель доби кардинальиого перело:му 
в науці на зломі ХІХ-ХХ !Віків, один з наЙвида'І'н.Lших учених Ро
сіЙСЬКОЇ Імперії, ім'я якого перед революцією сroяло поруч з К. Ті
моризеВIDI та І. ПавлOВИJrl, та прQВiдиИJЙ організатор науки, я,кий в 
роках 1911-17 оргаиізув~ у всеімперсЬІКОМУ мaurraбі lЦосmджешш 
радіоактивних мінералів та розвЩку і облік :мінеральної сиро:вини. 

ВолодlllМИр 1вIaJи000ИЧ Вернадський народивс.яв Петербурзі і тут 
сформy,lUСЯ на ученого і громадського діяча, але багаro ниток 
;'В'JlЗу:вало його З країною батьків. 1 ) В посмертній cTam про Вернад
ського, його учень акаде:мі,к А. Є. Ферс:ма:н пише: "його СКЛад'ІІе й 
багате житrя в ОСНОІВнОіМУ було зв'язане з Леніигра.дом, МОІСІКВОю 
і Києво:м... У Росії Володимир Іванович найбїлышe любив південь, 
nрекрасиу Україну, простір Дніпра, береги запо,від:иика під КиEШOlМ, 
де вік часто працюв8JВ, Крим З його геохемічни'ми проблемами Чор
ного і ОзїІВСького :морів". 2) 

Від 1868 до 1876 року родина Вернадських жила у Xapкo~. Про 
ці роки є матеріяли в киижці Гумілевсь'кого,3), для :вапис8.ВiRЯ якої 
IШroр викорвст8ІВ неопубліковані спогади В. І. Вepн~oгo та івші 
I)УКОПИові матеріяли. Гумілевський пише, що петербурзь'Ке дитинство 
ме JIИIПилось у пам'яті ВОЛОДИМИІра lвановича, якому було п'ять 
років 'коли родИ'Ва переїхала до Харкова - потяго:м до - Білгорода 
, далі кіиьм:и до Харкова. І цей !переізд став першим спогадом дити-

І) Дещо доповнюю дані про походження В. І. Вернадського. вміщені в першій 
"",тині моєі статті. 

Лев Гумілевский у книзі .. ВернадскиЙ". Москва. 1961. ст. 13. пише: .. Вo~ 
.1ОI1ИМИР Іванович цікавився своїм минулим і простежив за документами життя 
'IОТх пращурів. Виявилось. що один із них, литовський шляхтич Верна. під час 
.Нши Хмельницького з Польщею перейшов на бік козаків і бився разом з ними 
"РОТИ панства. Невідомо. що його на це спонукало, але в усякім разі поляки 
"окарали його на смерть. Діти цього Берни служили в козацтві, були товариша~ 
"ІМ І старшинами у Запоріжжі. Коли Катерина розпустила і розсіяла Запорізьку 
СІч. прадід Вернадського, Іван Никифорович Вернацький утік на Чернігівщину 
І там після кількох років тихого життя односельчани обрали його священиком." 
Іkрtlацькому пощастило увійти в списки "потомствеННЬІХ дворян", але згодом 
"~І ІІКИМИСЬ доносами його з тих списків виключили. Дворянство вислужив від 
t\o.nодимира Івановича - Басиль І'ванович Бернацький. який з того часу писав 
• 8ОС прізвище .. Вернадський". Бін був військовим лікарем у Суворова. 

Проф. Олександер Петрович Оглоблин у листі з 18 березня 1963 р. написав 
.... ,,1, щО .. В. І. Вернадський був українець. мовля'в, з крови Й кості - й родом 
•• Іі", цікаВlfВСЯ. про що свілчать його листи дО В. л. Модзалевського (я бачив 
'1 СВОГО часу в Києві. але. на жаль. не міг зробити копій). який тоді працював 
.АД своїм .. РОДOCJlовником". До речі. В. І. Вернадський і В. Л. Модзалевський 
f'tУIІИ близькі родичі (мати Модзалевського була народжена Константинович • 
• УJиtlа ~pHaДCЬKOГO). Мати В. І. Вернадського - друга дружина І. В. Вернад
І .. ого. Анна ПетрІвна Константинович (1837-1888). була зі старого переяс-
48.01\oro старшинського роду, грецького походження відомого ще за часів 

r'.nMaHi8 СаМОЙЛО8ича і Мазепи. Дід Анни Петрівни - Христофор Анаста
...... ч був сотником Переяславським (1770). а згодом бунчуковим товаришем; 
б.&в її - СОФiJI Семенівна Константинович. народжена Капцевич. донька 
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иства. В Ха.ркові пройшло дитииство до 13 років, яке ЛИШИЛОСЬ у 
спогадах, як :иайкраща пора життя. Влі'NCУ :виїздили до ПоJl'1'8lВИ, 
де числеmm родичі сперечалися за те - в кого й коли гостювати. 
Одне літо жили в околиці Харкова на Основі, в маєтку Квітки
Основ' ян:еНlка і десятирічний ВериадськИіЙ вперше читав його YKpaЇlR
ські повісті. Влітку 1876 року, коли ВернадськИіЙ був з батьком за
кордоном, ВЇіН прочитав у еміІ'р8Jитсык'irй l'3J3eтi "Вперед", що іівидавав 
П. Л. Лавров, повідомлеИ'Ня про циркуляр, який З'аборGиЯВ у Росіі 
друкування українською мовою. У відповідь на запити тринадцяm
літнього хлопця батько "РО3ІІовів йому історію У,Щ'аіни, історію бо
ротьби українців за не за.леI>ЮВ!ЇСТЬ , розповШ про тавмне українське 
товариство - Кирило-МетодїilВcМte Братство, де ОДНИМ з провідників 
був дядько Аини Петрівни (матері В. І. Вернадського). Володя по
вернувся додому українцем і лишився ним - своїми почуттями 
і си-мпаriя:ми все ЖИТТЯ." і). ДаЛІЇ Гуміле.вськиЙ згадує, що після пе
реїзду до Петербургу, Вернадський багато читав укра.Шсмсоі літера
тури, дістаючи її з бібліотек і купуючи у бую:кїсriв, був захоплений 
історією Украіни. 

В студентські р<Жи Вернадський був зв' язаний з російськими ва
роДницькими колами, пізніше СТ8ІВ за.гально-роclЙським ГРОМRДськи,м 
діячем, але зв'язки з Україною і ун;раівіЦями, інтерес до ущ>аіиськоі 
проблеми були завжди. 

Вернадсь'кві{ часто бував на Україні. Ще студентО'М, 1885 року 
він досліджував І"рунти 'на Катеринославщині у Новомосковському 

Переяславського сотника й унука Переяславського ВІита. Капцевичі .- теЖ 
старий Переяславський рід". 

О. П. Оглоблин пише. що одружеНIІЯ В. І. Вернадського з Наталією ЄГО· 
рівною СтаРИЦЬRОЮ щt" бі.'1ьшt" в'язало його з Полтавщиною: "Старицькі -
старий полтавський рІд. який походить від протопопа ПолтаВСЬRОГО (1665~71) 
ЛУRИ Семеновича Старицького. lІащадки ЯRОГО вийшли в перші лави Полтавської 
Rозацької старшини. Це старша лінія СтаРИЦЬRИХ (Михайло Петрович Стариць~ 
RИЙ належав до молодшої лІнії). БаТЬRО Наталії Єгорі'вни .- Єгор Павлович 
Старицький. відомий діАЧ судової реформи ОлеRсандра 11, був сенатором, членом 
Державної Ради. І Головою Департаменту ЗаRонів. його дружина, мати HaTaJliї 
Єгорівни - Марія Іванівна Зарудна .- з старого старшинського роду Зарудних. 
І ця лінія Старицьких була весь час тісно зв'язана з Полта,вою." 

"Отже. як бачитt. - закінчив свого листа ОлеRсандер Петрович, .- зв'язки 
В. І. Вернадського з Україною були дуже глибоRі Й близькі. мовляв, органічні. 
Я думаю. що це також - поруч з його визначним наУRОВИМ ім' ям .- мало свій 
впли,в на заПРО\llення В. І. ВернаДСЬRОГО на пост першого президента УАН. 
Мені хотілося б підкреслити також. що в особі В. І. ВернаДСЬRОГО маємо най· 
видатнішого представника вченої "династії" (YRpaїHcbRoro походження!) Bep~ 
надських. яка дала. починаючи з 1840~x pORiB, визначного eRoHoMicTa, професора 
Київського університt"ту. Івана Васильовича ВернаДСЬRОГО, веЛИRОГО ВЧеноГО 
природознавця Першого Президента УАН, Володимира Івановича Вернадського 
й відомого історика. праці якого мають не абияке знаЧення і ДЛА української 
історії, Георгія Володимировича Вернадського. Вже три покоління!" 

2) А. Е. Ферсмаll. В. И. Вернадский, "Бюллетень МОИП", сер. геол. т. 21, 
1946. 

3) Лев ГумилеВСRИЙ. "Вернадский", MOCR:Ba, 1%1, 320 ст. Це .- перша по-
пулярна біографія Вернадського, видана в серії "Жизнь замечатеЛЬНЬІХ людей". 

4) Гумилевский, там~же, ст. 24. 
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повіті. Після повернення з-закордOlИУ, 1890 року він ВИІ8чав ~уити 
у Кременчузи-\О:.1У повіті і одночасно захопJПOВ~СЯ археолOГlЧ~ИМИ 
знахідками. Вернадський СКЛЗJВ мапу з археолOlГlЧНИМИ даними 1 пе
редав ії ПоЛ'ГЗJВСЬКОМУ МузеGВi. З цим музеєм :В'ЇіН був У тісиому !КОН
такті з початку ЙОГО заснування і з ним науково співпрацювЗJВ. 

В 1913 році Вернадські купили діля'НКУ землі з старИіМ садом 
R Шишаках, недалеко від СорочиtRЦіВ,на берем Псла, заросJЮМУ 
дубами й вербами. 'Гам на Бутовій горі побудуваЛіИ бу,фШІОК. 

Вернадський М8ІВ багато друзів-украrнців. Зокрема в Парижі в 
1888 р. вів був близько знайомНІЙ з Михайлом Др агом8lНОВИІМ , твори 
1ГКого вїіН читаrв р8JНJЇше. Він став членом Товарис.mа ім. Шевче~~ 
І брав участь у ВШaJНуваНіНЇ М. Пав.ли:ка. Також закордоном: іВ ШВЦl 
1 R80-их років Вернадський приятеmoЕаВ з ,відомим українським 
:\іячем Павлом Чижевським, пізніше згадуючи це приятеЛЮВ8JННЯ в 
1іричних фарбах.5 ) У Вернадського були дружні ЗВ'Я3кИ з Миколою 
І Ірокоповичем Василе:нком: "Завжди під час приіздtbJ до Києва, Вер
IІR.дсыийй зупинявся у пом:еШК3JНні Василенка і ці дні були невпинним 
n8ЯТОМ для них обох."'6) У листах до л. Є. ЧикалеНіКа, писаних 
1024 року, вернад'сы�ийй неодноразово писав про Василенка - в яких 
обставинах він живе і чи можна йому доІЮМОГТИ. 

Л. Є. Чикаленко, який в роках 1909-1917 жив з перервами у Пе
тербурзі, 'не раз оповідав мені про с:воі зуотрічі з В. Т. ВернадСЬІКИм 
\' родині Хведора Вовка. вида'ГІЮГО украї'НlCЬКОГО а;рхеолora і 8В'11Ю
lІолога, якого Левко Євгенович б}'lВ помічником, а Вернадський -
другом давніх літ. Вовки звичайно говорили у,краіиською ІМОІВОЮ, ІВ іх 
lЮДИНЇ обговорювали украіисыкli справи, якими ціШLВИВCЯ і Вернад
С·hКИЙ. Він бyвam на Украіні, любив іі природу, але очевидно був 
;\Rлекий від політичних аспірацій для Украіни. 

Треба заyвwжити, як влучно П'Иlше о. г. Лотоцмшй, що "се було 
"роках 1915-16, 'Коли взагa..лd ще не СТ8JВилася реаЛЬtНо проблема 
С'nмоСТЇйности У,краіни. Політичні змаrn,ння українські 'ВИставлялися 
:tуже скромні - в неясно:м:у формулювa.нJИi внутрiшrньoі 8IDТOIEIOМii 
Украіни у федеративному УС'І1рою російськоі держави."7) Ці Ряд'КИ 
lІ:tЯті З розділу, де Лотоцький описує старання украінських грома,ц
"І.КИХ 'діячів У Петербурзі налагодити В3З.ЄМВlНи 'з IВИJдатними пред
,·тn.вника:ми lВеЛИКОРYlськоі іН"reЛІЇІ"енціі і добиmся від них відкритого 
"НСТYlIIУ в українській оправі. .AJкаде:м:Ш о. о. lIIaxIмaтoв, відомий 
,·поєю співпрацею з украіись,кими інтелектуалыиими ,кола:м:и, запро
/loнy,В3JВ, щоб слерmув тіС!Н1nЮ:М:У коЛІЇ провїД!ИllКЇm росіЙlCЬкoі по
,-туповоі думки було зреферовано український рух m його зиагЗJВ:НЯ. 
"ін скликав нараду в поме,mк:aJННі 8JКaдeмi'Ka В. Т. Вериа.щського. 
\"Іасть У наращі брали ЗlДебільшого предстаВНИки :м:dрод8.Йноі тоді 
n поступових російських КОЛ8JX 1К000ституційно-демократичиоі (К. д.) 
IIАртіі. о. Г. Лотоцький згадує, що учасників збоpim було не більше 
І()·12. всі ВИСОКQlКoваліфіlКова'НЇ ЛЮДИ ІВ ПИТ&В!RЯХ ваухових та полі
",,,них; "З укpahщіlВ були, ,крім мене, ~. К. Вовк та п. Я. Стеб
•• цький". 

~) Д. І. Чижевський. АRадеміR Володимир ВернаДСЬRИЙ, .. Наше Життя". 
А8rrбурr Ч. 8. (151). 1948, 

") Н. Д .• М. П. ВасилеНRО і ВУАН. "YRpaїHa", Ч. 5, Париж, 1951, ст. 341. 
І) О. ЛОТОЦЬRИЙ, "СторіНRИ минулого", Ч. 3, Варшава. 1934, ст. 303-307. 
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О. Г. лотоцыкйй з огірчеlDUDl ПJlше, що до порозуміввя не прп
іШЛО: "Без И8.'Слід.ку ТОЧИЛИСJl ваші розкови біJlЬШе року"... "OCТ8lll
ню нараду було призначено, з.цавТЬСJl ва 26 moтого 1917 року. По
чалась уже ре&оmoЦЇJl, довелось ЙТИ ва нараду пцц стріла.м:и куле
меті,в ... На цю ,нараду зіЙіШлось у помеmкamпo 81~eмiкa В. Вернад
ського JIШПе кілька moдеЙ. тах і рооііішлися - з надією, може саме 
житrя вирішить ту проблему, що ніяк не :на;цава.лась ДО кабіветиoro 
вирішeиJIJI. " 

ЖИ'rl'я дійсно взялось "вирішувати проблему" дуже !ШВИДКО і з 
багаТМtlа несподіваними зиrзаrами 'на шляху і ціJПIХ народііВ, і учас
ників нарщц. 

В 1918 році академік В. І. Вериадсисий став чільним орга.візатором 
науки 'на Уікраіні, зокрема бу.в головою створеної при Міністерстві 
Народиьої Освіти Комісії в справі ВИЩИХ ппd.л і наукових інститу
ціЙ. 8 ) До цієї комісії увійшли як члеви проф. М. Сумцов, проф. Д. 
Багалій, проф. ШапошЮков, проф. В. Лучищький, проф. Де-Метц, 
проф. Спекторський і доцент Б. Личков. Комісія поставила перш за 
все питання про переТ!ВОpeнllJI Народиього Українського УВ!ЇJВeрситету 
у Києві в Державний УкраіиСЬ1GfЙ У,ніверситет і після вЩпoвiдlиoі 
реорганізації Універсюreт відкрито 6 ЖOВ'МlЯ 1918 року. Незабаром 
відкрито Державний Украіиський У'ніверситет у Кам'я,нець-П~JIЬ
cыому·. 

В червні 1918 року бу ла утворена спеціЯJIЬна Комісія ДJIJI вироб
лення З8JКонonроскту про засиувaюr:и Украінської Академії Наук 
у КиGВi. Головою цієї комісії призначеlliQ а'кадеміка В. І. вepвaдcыкolгo. 
На членів комісії запрошено професорів Д. Ва.га.лія, Хв. вовка, М. 
ГРудІевського, М. Каще'Н1Са, В. кicTJlкoBcыкго,' И. Kocaвoroвa, А. 
крииcыкго,' В. Iкоин1lкoвa, Г. Пе,в.лущького, В. Палладіиа, В. Перет
ца, Е. СпектрОВСЬІКого, О. Спераисwого, С. Тимошенка, Є. Тв:кчеи
ка, М. тугав-Барановсыкго,' А. Тутковсьасого, М. Сумцова і С. Фравк
фурта.. Смерть спіТJCa.7Iа Хв. Вовка в дорозі з Петербурry до кшаа. 
Проф. М. ГрушевсWИЙ не Д8IВ відповіді ва запрошеивя. 

У Збірнику праць згаданої комісії є текст промови Вервадсьиoro 
ка перших зборах Комісії 9 JIИ'ПИJI 1918 року.9) Тут іВИJl!В/JIеиі харах
терні риси Вериа.дСЬІКого - відчуття перспективи і передбачeвиJI 
МaJЙбутнього, його ПРlDlалежність до світової вауки, а також розумів
ня ПРИКЛ8.ДіИОГо з'начеиия науки - в служїlJllВi своїй країні: ".Акаде
мія наук, JI1Кa утворюється в хх IВiці, не мооке будуватися за статута
ми і ТИП8JПI давніХ академій, КO'Dpї в своїй віковій ilCl'l'Opiї перебули 
числєв:ві зміни та перетвоpeRИJl. До того Ж, річ певна, писаві статути 
AJк:aдеиій багато не Відповіщають току, що ВОНИ в дійсиості собою 
JI1ВJIJlЮТЬ ... отже засновуючи нову Ака.декію ДОІВОДИТЬCSI звертати увзrу 
ке на статути, а на дійові тев,цеиціГ'. Вернадський вадав веJIИlКOЇ 
ва:и тому, щоб. Y:Kpaiнcь~ Академія Наук вступила до міоквародвьої 
сПlJJКИ .АкадеМІЙ: "з JI8.Ц10На.льноro боку иеоБXliдиo, щоб YlКpaiвcькy 
Аха.дЄМ1Ю H~Y'X 8J1З111'8JI8. МlїЖIJI!L~ спіnкa АIJt8ДЄМЇЙ. ЦИМ дося
ГSЄТЬCЯІВСЄСІІІТНЄ ВИЗ1В8llJlJI ylкp8JJllcыкl1 культури В О$Іій із иаіівaжnи-

8) Дмитро Дорошенко ... lcторіА УJtраіни, 1917·1923 рр.", 7. 11, Ужгород, 
1930. ст. 349·364. 

9) В. І. Вернадський, В спраВі заснуваННА Украінськоі Академії HaYJt, про
мова, "Збірник праць Комісії для вироблення законопроєкту про заснування 
Українськоі Академії HaYR у Киї<ві", Київ, 1919. 
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віших паростей людської діяльности. Че~ез це вона ПOlВlШl!ll8: ~o
вольняти своім складом, так 1 організацІЄЮ тим умовам, ню. став
JIЯТЬCЯ статутом всесвітньої академічної організації". 

Далі академік Вернадський заяВЛЯЄ, що Акщцемія по,вшma "оп
річ своєї всесвітньої ваги, ЗЩЦOlВOЛЬНЯТИ важливі: 1) нащіоиа.льиі, 
2) дерmaвиi та 3) місцеві житrьові ВИІМоги." 

Національна вага: Академія !ІІовиина допомагати зpocтQВi ytКраИІ
ської иаціоВl8.ЛЬНОЇ са.моовідомости та украінської ,ку льту:ри через 
широке студїЮВ8.Н!НЯ минулого та сучасного українського народу 
і природи Україии. 

Державна вага АlQaДеШї обумовлюється тим впливом, який її пра
цп маТИіМе на ~ищення виробних СИ1Л к'раїни і moдиви. Треба 
вишукати новітні ІІІЛЯХИ і витворити нові вартості, знайти ІІОІВ'Ї сили 
npироди, ВШtористати в правильний і повний СПOlсіб старі. Через 
широку дос.л:Щчу працю неодміано треба XYDKO збільшити увагу для 
Укра1ИИ природних БЗ1Гатств, до цього ЧЗJсу невш<Ористаних її JПOд
ністю, і навіть захованих іВЇд неї. 

Аікадем:ія повинна складатися з учених, що здобувають кошти від 
держави і віддаються науці та дослЩчій роботі, як СПР3$і свого життя. 

У Збірнику праць згада'ноїкомісії Є також записка В. І. Вервад
tbKOrO про Національний Мінералогічний Музей при Українській 
Академії Наук у Киооі.1О ) Ця запис,ка - погляд у м:айБУ'ІіНЄ, рівияШIJI 
ііа най'КpaJЩі мінералогічні музеї світу, висвітлення потреби :вивчати 
міиераJШ Україии, иапрямиі праці пляиованого Мінералогічного Іи
(.'титуту, я'косо на території Україии 'не було. Про потребу відділу 
метеоритів у Музеї, Вери3.ІДСЬКИЙ ПИJше так: "На Украіні маємо гарні 
збірки їх в університетах, осоБЛИlВO в Одесі та Харкові. Але повинен 
бути утворений центр роботи, в кот.рому бу ло б зібраао весь матеріял 
ДJШ вивчeшtЯ цієї царШlИ знання, що пови:нна в майбутності розви
тися ІВ одну 3 наііцilКi8lВiпm:x галузей природознавства. Зараз збірки 
метеориriв мають, без c~, характер aJpXiвШ для м:айбymlЬOГО й 
чекають тієї стадії зн8JН.НЯ, КОЛИ їхнє ЗlНачен:ня виявиться в повв:ім 
розвою". Справді , ЇlНтeHCНIВIНe вивчення метеоритів почалось в 1930-х 
роках, а тепер, у 1960-х рО!Ках., Є в повнOlМУ розвою! 

Комісія інтенсивно працювала з 9 липня до 17 ~рес.ия 1918 року, 
провела велику працю вивче:н:ня та поріВІНЯ:Н.НЯ статутів іоиую'Чих 
Академій Наук. Володимир ВарЛ8JМQВИЧ Мї.ЯJКовськИЙ РО3!ІІовів :мені 
про шафу з статутами, з якої почалась Академія. 

На протязі двох місяців вї\цбулось 47 З'RоЩЗJIIЬ (23 засiдaюm го
довної комісії і 24 засідання підкомісій). На цих засід3.НIИJIХ цілий 
ряд членЇіВ головної комісії, підком:ilсій та сторонніх учених~ 
виступали з рефератами про окремі питання з.в'язааі з засИува.вІвя.м 
Академії. Ці _реферати лягли в основу виробленого статуту, що ок
ресЛИІВ Уираlll<:ЬКУ Академію HaytК у Кисві ЯІК ваЙІвищу наукову 

10) В. І. Вернадський, Про Національний Мінералогічний Музей при Україн
\:ькій Академії Наук у Київі, "Збірник праць Комісії для вироблення законо
IIРОЄКТУ про заснування Української Академії Наук у Київі", 1919, СТ. 21. 
Треба зауважити, що Національного Мінералогічного Музею при УАН не було 
створено. На початку 1920-х років був організований при Академії ГеQЛогічиий 
Музей з мінералогічним відділом, першим директором якого був академік п. А. 
Тутковський. 
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держamну установу :на У'краї,ні, 'що перебуває у безпосередньому ві
данні верховної вл8Іди. 

38JКовопроокт прозаснуваиня У кpa.iJНcЬKOЇ Академії Наук, що 
його склала Комісія, бут затверджений урядОІМ, ВериадсЬЮІЙ був 
призначений академіком катедри мінералогії. Форма.льие відкрИ'l'ТЯ 
AK8JДeMЇЇ було 14 листопада 1918 року. В цей день зібрались а.к.аще
міки і обрали Вернадського президентом AlКaдeмiї, а КРИlМСЬІКого 
иеmдМ!інним секретарем. 

У своЇЙ КНИlжці "Уlкраїнськ.а Академія Наук" професор Наталя 
Дмитровна ПОЛОНСЬК8-ВасилеН!Ко яскраво описала, ілюструючи РЯДОМ 
документів, перші дні народженої в огні і бурі Украінської Академії 
Наук, розбурхані емоції у~аінсыкиx учених ріЗІИИХ орїєвтацш, ма
теріяльнї зли'дні. 11 ) Про перші дні ~ка.дем:ії говорили очевидці ва 
ювілейній сесії УВАН 1948 року в Авсбурзі. Виступав Павло Зайцев, 
захоплюючи авдиторію блискучою формою своіх спогщців і даючи 
ГОІстрі характеристики українських учених - перших aJКaДе:мiШtв та 
співробітників АRадемії. Він говорив: "Вернадський б~ YlКраів:ець 
з походження, але ЗРУСифї1<ОІВ8.НИЙ, проте, він сказав, що працюва
тиме для украінської дер.Ж8JВИ і для украінськоі :нащіон8.JIынїї И3.уІОІ. 
Володимир Іванович Вернадський мав величезний досвщ, крім ТОГО, 
ві:н мав практичний фах, що мало великезначеlННЯ для Украі'ИИ іВ той 
час. Мало бути вченим, треба бути організатором... Коли прийппла 
Директорія .... Українські вчені заявили, що Академія була створена 
їх волею, а не БУЛR креатурою лкогось уряду. Директорія підтримала 
Аlкадемію."12) 

Про це ж зас~аин.я пише в своіх спогадах про Кримсмtого про
фесор Гаєвський (Єпископ СИЛМJестер), який ceкpeтap~ на засі
данні. Головував Грушевсм<ий, що обстоював окасува:нНЯ гєты1llв-
ського статуту і вироблення зовсім НОВОГО, з НОІВИМ затвємжевиям 
і вибором нових академіків ... Академік-юрист Богдан Кі'стJШdвсЬІКИЙ 
38JВзято ООСТОЮIJ8JI тільки доповиев:ня Їodвуючого статуту, а не :ка
сування його ... Еволюційна метода Крим:ського і Кістлківськoro ВЗJIЛИ 
верх, ломки не робили, а лише дO'lIО1ШИЛИ статут кількома ста~и 
та дonQВИИJIИ 8JК8:деМЇ!Ків. 1З ) 

Овою працю в AJкaдeMiї в кінці 1918 і на початку 1919 року описав 
Володимир Дороше НІКО , який напрИlКінці листопщца 1918 раку опинив
ся у Києві, де застав невідрадну обстановку. за його словами АJCЩJ;е
мія ще так сяк ТРИlМалась, мабуть 'завдяки своєму ,президентові ака.
демшювї Вернадському та Петрові ДорошенІКоМ, що був за гeть:м.aJRa 
головноуповнова.жеиим для справ культури і мистецтва... В А:кадеиіі 
Кримський стрінУБ Володимира ДОРQШеюм як приятеля і УЛaJПrry
ваш на посаді ynРЗlВителя своєї канцелярії. ВOJI'OIДИМир Доpomeико 
пише: "Академія була щойно з'асиована, а що УlКраіна була тоді 
Щцірвана від світу, то канцелярія майже не полaro~ ШJШCоі 
кореспонденції ІЇ уся дїялынї.тьь моя і підлеглого мені персоналу 

11) Н. Полонська-Вс\СИJltНко, "Українська АкадеміЯ Наук", ч. І. Мюнхен. 
1955, ст. 12·20. 

12) Л. д .. НароджеllНЯ Академії (скорочений запис виступу проф. Па,ма 
Зайцева на ювілейній сесії ВУАН, 14 листопада 1948 р.), "Українські Вісті", 
2 ГРУДНЯ 1948. 

ІЗ) Проф. С. Гаєвський (Єпископ Сильвестер). До спогадів про А. Є. Крим~ 
ського, "Українські Вісті", ч. 36 (397), 1950. 
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"водила;ся ГОЛOlВИо 'До переписування праць акадеМ1ЮВ або до пере
кладів з російської мови на у~рашську праць тих із них, що не ІВО
лоділи українсЬіКОЮ мовою. Ерим'ський з ВернадськИІМ, що був 
дуже культурною і тактовною людиною, цілком вi.ддaJв:ОЮ до
рученій йаму устЗ:Нові, маJШ багато роботи організаційlЮГO і ад
мlRiстративного x'aJPaKTepy."14) 

В 1919 році КИЇВ переЖИІВ чотири зміни влади. У першому "Зlві
;,ОМ'леиві Академії" написано, що В3.ЖІко відбилась на житті Академії 
;1f1кiкiнCnкa окупація, що тягл'ась три з половиною місяці. ПриnИІВЄ
есо державну ДОПОІМогу, зачинено її спільне зdбp3JН'Wl, наукові уста
"ови .вшшдали на 'вулицю, !Навіть вивіску Академії з нa.пиJC.ОМ: цер
kobho-слов'янсЬ'Кими літерами ДlВiрник мусіш 8иочі здерти з н8ІС8.ЗУ 
lюліцейсЬ'Кого пристава. 

Проте ентузіясти гуртували коло .А!кадемїї, душею якої був 
"KnдeмiK КрИІМСЬКИЙ. ВерН'адсьюrИ робив спроби рятymaти Ака
;\С'мію ів той же час вів свої перші досліди з біогеохемії - науки про 
живу матерію й їі ролю в земній ,корі. Він ці'К3JВИВСЯ працею київ
с'l.ких біологі!В на науково-дослідній СТaJЩЇЇ у Сmросіллі і аліму 
І 019 року пробув там, серед лісу, кілыкa ТИlжнів. 3а порадою Вернад
І'''КОГО, Н. Г. Холодний почав досліджувати залізобактерії. А~емія 
1\(~Иr'НУ'вала кошти на експериментальН'Ї роботи з біогеохемії і перші в 
Іс'торії біогеохемічиі ДОСJllї!ди, проведені у неопаЛЮВalНИХ КlИЇВCьких ля
r.ораторіях, дали ці'нні наслідЮl. 

Про обставини виїзду ВернадсюtQIГО з Києва в юнці 1919 року 
.. "кінаписав білыше його сИІН, проф. Г. В. Верн8JДСЬКИЙ ІВ листі З 
:Zl березия 1963 року, зазначивши, що В. І. Вернад'сьКИІЙ виїхав з 
Киева у справах Академії - СЗJМе я,к Президент Академії відСТОювати 
11 Існування і домагатися ·кредитЩJ у уряду Денікіна, який тоді був 
\' Ростові: "Батько туди ЇЗДИІВ (з велИ1КИlМИ трУд'иощ'&МИ в ЗІВ'яЗlКУ 
, тодішньою руїною) у вересні 1919 року, потім повернувся ~o Києва, 
"kт8ІВШИ обіцЯІІШСУ підтримки Академії, але місцева влада у КиЕШі 
rючала робити труднощі Академії і аСИr'lювані гроопі не приходили. 
r оді (здається у ЛИСТОІІ8.\дї або грудні) батько поЇХав удруге до Ро
l"'1'QВa, де 'сказали, що гропri вислано, але :в цей час почався ~ 
tnбровольчої Армії і повернутися до Києва уже не було ЗlМОГИ. Вать-

811 .. поїхав дО КРИІМУ, де захворів на висИ>пний тиф. Через це вів за
'JlНМався у Криму - там його обрали професором таврійсыкol'o 
\'".верситету. До Киооа тоді з КрИ!Му ~He можна було їхати". 

Після того, як більшовики захопили Крим, Вернадського в кінці 
1021 року примусово відвезли до Москви, звідки ЙОГО зразу ж lВи
.. ;rика.ли до Петрограду , до Академії Наук. Через півроку, в JIИIПiИЇ 
І О22 року, Вернадський вИЇхав закордон, де перебував до березкя 
І О26 року. Він переважно IЖИВ у Парижі, експеРИІМеитальио дослід_ 
.. )'оо.в живу матерію, читав лекції з геохемії у Сорбові. в 1924 році 
... а'ШІЛ~."ф~УЗJ;-КОЮ 'Мовою uклясична -пр~ця B~Haдcькoгo "Нариси 
, "oXeMll , ТОДlШНІ етараи'ня иого видати 11 ук.рашською мовою були 
...... успішні; пізніше цЯ 'КJНИЖ'Ка ВИ'ЙmIла російською, иімецыкою і ЯПOlEl
,wcою мовою, тепер ПЇд'ГOТQIВляється англіЙІсЬке ВИД8.ШIJI. Тако.ж 
, ... рнв.дськиЙ ЧИТЗJВ лекції в КЗJpловому університеті у Празі. 

Як згадує Л. Чикаленко, ВервадсЬІКИЙ, приїхавши закордон, роз-

І. ) Вол. Дорошенко, Мої зустрічі й розмови з акад. А. Кримським, "Сво
....... , ч. 189. 1951. 
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шукав його, писав йому з Парwка, /Шукаючи ковТ3ІКТЇв з укра.ів:ськи
ми 'науковими колами, і ба.чИ!Всяз НИІМ: у Празі. ТaJкож зустріЧ8.!ВСя 
З В. Ще.рбакШським та Д. ЧИЖeDCI)КИМ, не виключав :можJIИiВOCТЇ того, 
ЩО ,,мабуть доведеться перейти на еміГрантсЬ'Ке становище" (лист 
до Л. Є. ЧИJКаленка від 18. VI. 1924). 

Наведемо кілыкa уривків і!з листів Вернадського до Чмкалешса, 
що зберігаються в Музеї-АрхiJВі УВАН у СІІІА . 

... "Я би бажав бути у курсі yкpa~Hcыкїї наУ!КО'ВОЇ та літера
турної праці і получати видання Товарисmа r НТШ 1. Коли Ви мо
жете що зробити та допом:огти Mem будьте ласкаві." (25. ХІ. 1923) . 

... "Чи не можете дати мені адресу якої-небудь галlЩМООЇ або за
кордонної украінської Ч3JООІШси. Я би бажав бути ІВ курсі у;кра1в
ського та взагалі політичного руху"... Дуже буду радий !Мати усЯ'кі 
звіетки про украЇJИ. наук. рух"... (18. VI. 1924). 

В трьох листах (25. ХІ. 1923, 18. VI. 1924 і 16 УІІ 1924) Вериад
сыкйй згадує, що звертався до HaYJКoBOГO Товарис'lma ім ШеlВ'Чевка 
у Лl»вовіз проханням, щоб його преДСТЗJВИли в дійсні члени, та ВЇJД
повіді не дістав. Зокрема, 18, УІ. 1924 р. ві,н пише: "Чи можливо 
бути членом цього товариства? Мені зда~ необхщ,нИІМ з'єдиа.иия 
усіх У'КРаЇ'нських наукових діячів без усякого оглядуиа їх !ІІОлітичні 
погляди та і~еали. І таке становище, що - в ~уже В31mкиx обста
винах, Ів яких йде зараз РОЗІВій української культури, иаj'1КOВi то
варисmа не з'єднують усіх наукових діячdiв - є важка lПомилка." 

... "Прочитu цiK8JВY ,книжку Грушевського про Драго:ма.нова і там 
зиainшов нові для мене дати про С. Подолінсьхого. Я ще раніш знав 
про його праці. Грушевський не Д'3JВ повної бібліографії (єсть його 
нiмeцьad хем:ічні праці) та й не зрозумів усього значев.ня Подолів
cыого.. Подо.лiJиськИ!Й, здається мені, бу.в один з перm:иx ВИЯІВИІВlПИх 
евергічиу 06мtIl'НiCТb ЖИ,ВОГО від lКосної матерії. Н8ІUП ідеї хх сторіч
чя бу ли дані їм: у 1880 році... В моїй Геохемії, котру я друкую ПО 
ФР8JН.Цузьки, Я пишу про Подолїисокого. Він зос~авив слід у !Науці 
більше Драгоманова. Це бу ла цікава фігура. Коли ві'Н вмер? Гру
шевський не знає -- може знає хтонебудь з українців, котрі ЦЇК8,ВIЛJI
тыся історією у;країись.кого руху?" (25. ХІ. 1923). 

Остахня записка 3 26 JПOтого 1926 року, написаиа. в Празі, кін
чається lCJIова.ми: , ,Виїздимо у цих днях. Всього В18.Йлїпщого Вам 
та В3JДИМУ Михайловичу r ЩерБЗJКівському 1." 

1926 року Вериад'СЬJ(ий виїхaJВ до Леиі:вграду. 

ПЇCJUlслово 

Я свідома 'ЮГ0, щО і ця :моя стаття, і доповідь ІВ УВАН у США 
дали JШlШе lОКупі інформації про творчість і життя Володимира !ІВа
новича Вернадського. Зокрема не вис.ві'1'лено ДJВa важливі аспекти: 
його філософські думки і ЙОГО роботи ,Б галузі і,сторії науки. 

Про ВеРВВlДського, як філософа, є IН3JДзвичайно цШс:ава стаття 
Дмитра Івановича Чижевського, який вважає, що філософські думки 
Вepн8JДCьa<oro - це широкі УЗ3JГальиеи:ня, ЩО виросли на груНті ЙОГО 
коикретиої фахової наукової праці.15) 

Великою ДЇJlJlИКOЮ праці Вернадського були ЙОГО розвідІКи з істо
рії иауки - вilН ОІПублікуват тридцять біографічних нарисів учених, 

15) Д. І. Чижевський. Академік Володимир Вернадський. ..Наше життя", 
Авrсбурr. ч. 8 (151). 1948. 
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- Відкритrя ви ста ВІКИ творів Олекси Грищенка, подарованих ним 
Фундації його імени, є нооою і маловідомою формою збереження 
творів !Вашого мистецтва. РеД8.1Щія "Листів", яка сreжить за наппими 
культурними пО'явами, раща б знати, як до створення такої Фундації 
дійшло і яка, конкретно, її мета? 

- Гршценко із своєю дружИ!Ною .живе тепер на півдні Франції, 
у Вансі, який .останніми часами ICТ8JВ відомий особливо своєю капли-

ІІаписав блискучі розвідки "Кант і IПРИРОДО3Н8.іВСТВО У ХVПІ віці" 
і "rere як натураліст". lОнацЬІКИ1Й і,нтерес Вернадського в історіі 
позначи,вся на Всіх й.ого фахових працях, в яких є 'заІВЖДИ розділ про 
історію проблеми, часто на .широкому тлі загального розвитку науки. 
Вагато з приміТОIК до ЙOlГо l(]Нижок - це характеристики ОЩ>ЄІМИХ 
учених, і ВІЇ,домих, і майже забутих, незрозумілих сучасНИ!КЗNИ. 

В стаТ1'і "reтe як натураліст", що була НЗJПИС1Шlак.оли Верmщ
СЬКО'МУ було 82 роки, а опублі:кована після його смерти, є слOlВ8., 
я~ начебто стосуються самого авт.ора: 

"reтe зберіг див.овижну силу, розуму, життєву енергію і жаху 
до знання до глибокої старости. Смерть обірвала його ДУХОВе жИ'М'я 
в його ІЮЗпалі. Це була людина, що до .ост8lИВ1ЇХ РОіКіВ прагнула 
зрозуміти і охопити навколишній світ, а насамперед природу - і до
магалась цього з ВИКJOOЧ'Иою глиби:ною і силою".16) 

Вернадський був JOOДИИОЮ широти нечуВанОЇ у наш ВiJК вузької 
спеціялїзації . .як уче.ниЙ.теореТИlК, він мислив у маmтабі космосу, 
час мріяв вічністю, ЖИТТЯВВЗJж3JВ формою існування матерії. Як іЦо
('лідни.к, ВернадсЬІКИЙ діяв на всій 'земній кулі, п.очymaв себе як ВІЦ'ОІМа 
о ун1верситетах 3axi:д'IIЬ.oj Европи; Ікора усієї зeМJНОЇ ,кори було його 
лябораторією - він робив численні екскурсії по різних KPa.i:RaX світу. 

Bepнaдcыкї належ8JВ до верХіЇ'ВКи IМЇіжна,р0д8ЬОЇ науки. Він був 
()ргЗJНiзатором Інауки в МЗlштабі РосїЙtcької Імперії, а пі;~ Совет
('ького Союзу. ЛЮДИ1На духу, ві:н був громадським діячем у ділянках, 
куди його кли:калавнутрі.шня правда. 

В роки українlсыкіi Революції Володимир Іванович вернадсыкий 
став на чолі української науки і намагався увести їі в !Мі:жВЗJpOДНi 
~нтелектуальнікола, віlН НЗlМагав,ся пocтamити науку на службу роз
ІІНТКУ віДРОДlжуваної країни. Вернадський ЖИіВ категоріями світової 
trауки, світової культури і прагнув, щоб украіисыса культура посіла 
налеЖlИe місце в ,світовій інтелектуальній скарбниці На це була 
спрямована діЯЛЬ:ність першого ПрезидеВ"l'a Y~ЇНCЬKOЇ А'К'8Дєміі 
Наук. 

** * 
Я щиро дякую всім, хто ДОІІомі,г мені !Матеріялами, а 3ОІКІре!Ма Му

,tCcbi-Арxmу УВАН У США, проф. г. В. Вернадському, проф. О. П. 
ОглоБJПtну, проф. Н. д. ПОJIOНській~илеН'КО ід-ру Л. Є. Чикален
кові. 

Любов Дражевська 

10) В. И. ВернадскиЙ. Гете как натуралист. "Бюллетень МQИП", сер. геол. 
r, 21. 1946. 
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цею з ,вітp8JЖа.ми МатіІСа. В околицях Вансу є ще й інші місця, слав
ні своїми мистцями, ось як Кань з музеєм-домом, у якому проживав 
Ренуар, або Бійо з музеє:м Ф. Леже. Щороку вони притягають тисячі 
відвідувачів. Щось подібне до :малого власиого музею хотів створити 
і Грищен,ко, проте він пішов 'за порадою своіх приятелів, щоб таку 
збірку ЙОГО творів зберігати в українському середовшці. А що головна 
сила нашої спільноти поза Україною сконцетроваиа в Америці, 
Фундація була створена саме тут. 

- Чому він не передав своїх '11ВОрів якійсь з існуючих ytКJpaшсьхих 
інституцій у ЗДА чи KaH8JДЇ? Нам цікаві мотиви створення цієї нової 
установи. 

- Грищенкові і ЙОГО приятелям залежало на тому, щоб ті твори 
з'Иаходилися в Нью-йорку, :мистецькому центрі .Америки. А саме 
тут ми ще не маємо музейної інституції, я,ка б перебрала ту збірку 
не ЛИlше на збереження, але й створила з неї живий мистецький 
центр. Бо одна справа да ти образи на склад, а друга - знайти для 
них постійні можливості експозиції, до ступно сти для публіки, опра
цювати все те фахово на тлі і в зв'язку знаши:м і світовим мистецт
ТВОМ, взагалі зробити з тієї збірки живу кліТИ:Ну культури. Це ніяк 
не пересуджує справи, що Фундація не шу,катиме зв'язку і співпраці 
з і,ВДlИМИ вже існуючими установами, ні, таких зв'язків шукати бу
демо. Ось так Фундація отримала ві1дповідне п:ри:міщен'ня ва виставку 
'mOрів Грищенка від У країнсмюго Інституту Америки і в дальшому 
ДУ1Має С'ІІї"впрацювати ~ Інститутом, який має добре місце ІКОЛО сакого 
Метрополітального музею. Але од.ночасно О'ПІікуни Фундації не ;могли 
обтяжувати Інститут :ШІ1ВИ:МИ видатк'ами виставки чи спеціяJIыІго 
доглЯlДУ над творами або видання:м писань Грищенка. Це, власне, 
й перебрали опікуни його мистецької спащщини, які оформилися в 
Фундацію Грищенка. 

- А які дальші пляни й перспективи Фундації? 

- Ідеально було б, коли :ми, український загал, СПрOlМоглися ва 
ст,вореиия своєї музейної інституції в Нью-йорку. ТоДії збірка творів 
Грищенка могла б бути зав'язко:м картинної rалерії того :музею. 
Проте уявляю собі, яка це ВЗlжка спрЗJВa. Все ж таки завд8.iRНJI Фун
дації - думати про майбутнє і збирати матеріял, з якого та'КИЙ му
зей зможе бути створений, хочби це :мало прийти щой.иоза кілька 
r~ераціЙ. Остаточна ціль Фундації - це передача творів Грищенка 
музеям У!країни, і для цього ті твори й зберігаються. Коли .це lП'РИ'ЙjЦе 
- годі пророкувати, ця мить може прийти ППВИДJ(O, а може й за 
кіЛЬ1К8. rенераціЙ. П<ЖИЩО, ім'я Лрищеика-мистця зовсім не згаду
ється навіть в "українській" радявськ,ій енциклопедії, і слупп.ио: 
творчість Грищенка є творчістю вільного JПOДСЬІКого духа, прогиаиого 
сьогодні з мистецтва в У lСра1ні. 

- Ви 3ІГадували про видання нових писань Грищенка. Чи можемо 
довідатися ближче, що це таке? 

- Знаючи, що Грищенко мав широкі зв'язки з передовими ми
стцями Фра!Щії, ще під час його попередньої виставки в Нью-Норку, 
в 1958 р., я намовляв мистця списати про те свої спогади. Трапилось 
так, що недУГа не дала йому дея,кий час lМаJПOвати і вів УЗЯlВCЯ до 
пиеаввя тих СПОМИНІЇВ. У результаті маємо серію 20 зустріЧ!ів-роз:мов 
з вида'.l1ИИМИ мистцями ФР3JНЦії, що дасть справді увікальву в вашому 
мистеЦ'11ВоЗІВавстві книжку. Написана JК>Ha дуже живо, наче ряд фей
летовів, і підмічено в них творчі й будеВlВi риси .вели:ких МВС'1ЩЇв 
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ВИСТАВКА МИРОНА ЛЕВІЩЬКОГО В ТОРОНТО 

На додатОІК до чисто JПOдських чарів, які ПОЛОЮІТЬ у Торонто 
гостя з Нью-йорку - можете бути певні, що побачите у багатьох 
хатах картИіНИ Мирона ЛеВИЦblІЮГО. А цим разом мені трапИЛОСЯ 
щастя бути 6 КВЇ'ШtЯ на ві:дщ>итті вистЗJВКИ митця В галеріі w. & w. 

Ця виставка 'Ніби підOOlДИТЬ лінію-підсумок якогось !ВеЛИКОГО шля
ху. Левиць'ЮlЙ переживає круглу ювілейну дату і мабуть оглядається 
на шлях,КОЛИ 1939 !юку вперше виставляв оооі картини у ЛьвоlВЇ. 
Виставки значили його даль,шу путь у світи: LHc6PYK, 3альцбypt", 
Вреrенц, ФельДК'ірх, Брюсель, Нью-йорк, Детройт, Ві'ИНЇlПеr, То
ронто, Гамільтон, Монтреаль, ПарИІЖ, знО'В Торонто. 

Мирон Левицький - дивна й ориriнаЛl:lна дитина в нашій украіін
ській мистецькій сім'ї. Він стооривсвій власний стиль, од я'кого віє. 
шовковою елеrанцією фарби і лінії, геометричною ажурністю урба
ністичної конструкції, чисто у:краінсЬіКОЮ комбінацією лірИ!Ки й гу
мору. Ми має'мо цю вироблену і вроджену легкість ЛИJШе в леrевді 
про перелесника -- легковажного спокусни'ка. А поза тим IВЗ.жкувата 
ми нація не тільки в напrnх 'відійшлих в історію чумаках, !ВОлах, 
хуторах, а й у сучасній нашій інерmості,нездібності, до еКС'ІІ8Исіі, 
маневрування і що легко-сnp:ямованс,го як куля лету. "У!краіиець 
немисЛИ'Мий як Казанова, Дон Жуан", з жалем KOHCТ8lВТyвaJВ був 
Е. Маланюк. (КНИГА СПОСТЕРЕЖЕНЬ. Торонто, 1962, ст. 14). 

паризыаa критика з приrnоду IВИСТ3JВки там Мирона Левищького в 
1958 році назвала його еІКспре-сіоністом, але при ТОІМу показала, що 
то за незвичний експресіонізм: блиск, IживііСТЬ, поВна розваатаже
ність від тягару маси і деталей, збаля,нсованість, стиль0іВ8. чіткість, 
Я'сність. Таке ,Враження, що фраНіЦУЗИ хотіли обдарувати Левицького 
своЇМИ прикметами, але їхня криТИ!Ка точна - вона ГOIВOtрила про 
С}'ІВеpeюriсть українського майстра. 

НИнішня виставка МИlрона ЛеВИіЦblКОГО в Торонто одиією групою 
картин ще ро3ВИJВає далі попередній (ШЛЯХ Левиць.кого, а другою 
групою - відходить від НЬOlГO, шукає нового, хоче більше глибинного 
}~раматизму. його "ПалОМ'НИ'КИ" - це наче два чуиаки в брилях 
і свитках 3 білими торБИИ8JМИ на пужалні за плечима ("іІІаД річкою 
бережком ішов ЧУМЗJКЗ батіжком"). Левицький надав цим иіппcyma
тим прототипам елеганmої леу,кости, в якій відчуваємо суміш лірики 

сучасности. Буде це жива IСнижка, така, як і його :иа.лярство. 
- Чи Фундація обмежена riлыки до опіки 'Над творами Грищеика? 
- У своєму урядово заmеРДЖeRОМУ статуті Фув:дація мав пра.во 

займатися всякою іншою мистецьасою діяльністю, якщо метою буде 
збережеи.вя творів мистецтва чи допомога його творцяи. Ця діяль
ність прийде 'З дальшою розбудовою Фувдащіі й із зростом культур
НИХ зацікавлень нашого зaraJIy. 

- Чи опікуни Фундації будуть усе ті саиі? 
- Фундація закладена заходами осіб, я·1Сі. оформили її ста.тут-

чартер і заmeрдили його урядово. Крім ,мене, в так ще д-р Яр. Па
дох, одночасно правний ДОРЗJДНИК Фундації, щир. Вол. Варaarецький 
і д-р Вод ГордиисЬІКИЙ, але з бігом часу хочемо запросити до Фун
дації іВJIПi 'КУЛЬтурні установи, так, щоб забезпечити поввий громад
СІ»КИЙ догляд над творами Грищенка. Во1Щ бс;> - ~a.цioвaДЬBa вла
сність, належать вам усім. 
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Й ryмop~ Леонтовича і Остапа ВИJШВЇ. "Три королі" - ва арабських 
ТОИКО--l ВИСОКОНОГИХ конях явля~ незвичайно прозору р~чну 
КОМіІІозицію. Але чи через саму тематику ця чаphma каpтиrна вагщ:tує 
нам про різдв'яrнy каР'11Ку? 

Легкість маже Бе'СТИ не тільки до елеrанції, а Й до порОіЖИЄчі. 
ЛевицЬіКИіЙ ,побачив цю небезпеку. Майстер образоmoрчOlГO ритму, 
ЛевицИ<ий дав цілий балет фарб і ліНій у картині "МузИIК3JНТИ". Це 
балет весільний. А ОСЬ "Чотири !ВерШНИКИ Апокаліпси" - балет 
трагеДliйний, що поглиблює далі ту лінію, яку ИЗJIOресЛШJ у ранішій 
своїй роботі "Принц Ігор". Це природний довший шлях С8.ІМОІПоглиб
лення, переходу від молодечої лірики до драми остаточного пересвід
чення літ. Та маю ВР3Jження, з останньої ВiИlC.ТaВКи, що мистцеві. не 1ВіИ
стачає терпцю і нервів і він ГОТОІВНЙ 1ВЧИ1НИТИ реВОJПOцію, і то в на
II!pJIIМ'кy абстракціонізму. Ми вже маємо приклади ТЗJКИX ре!ВОJПOцій 
у окремих наших митців; вони не ВИЯіВились :ВИРЗJЗIНО 'mOрчими. 
Леви:цwий "легкий" і Левицький "монументальний" (В іконописах) 
можуть дати третього Левицм{Ого, що ВИlВерmить CНlНтезу иезвич8!ЙНО 
таЛ8JИовиroго і вродженого поета J'1)ації і ритму. 

Прошу пана Мирона брати це не як мистецЬ'Ку критику, а як 
ВР8JЖення товариша і прихильного глядача. Юрій дВВRRЧ 

МАРІЯ ПАСТЕРНАКОВА: УКРАІНСЬКА ЖІНКА В ХОРЕОГРАФІІ 
Ві'ИИіпеr-Едмонтон: Союз Українок Канади, 3 Фуидації Наталії Коб
риrисыої,' 1963, 216 ('Т. Обклзщинка Мирона ЛевицЬІКОГО. 

Ця елеrа'Итио оформлена Jmига, оздоблена майже пш сотнею фо
тоіmocтрацій, ЯlВляє гарну несподіванку для читача, дещо втомле
НОГО сірі'стю і безвартістю багатьох еміrpаційних видань. Уlже самою 
темою це щось нове. А R виконЗlН'Нi: - чуйМО щось справжнє. Особ
ЛИІВО перша половинп. КЮІІЖlКИ, що дає загалыийй історич,вий огляд 
(фолкльорний таиецЬ,клясичний балет, модерний мистеЦЬ'КИЙ та
нець) переконує і захоплює читача, який почуває автора-3И8.'ВЦЯ, 
автора, що любить предмет. Друга частина К'НИжки - "Сиmoeти 
суч,асних украrнських танцюристок" - ВИЯlВляє в 8JВТOpoвi пильного 
і люблячого сучасника, для якого .в сім'ї українських балерин дома 
і на eмir'paJЦiї нема нікого зайвого і безтаJll3JRНОГО. Щастя (ДЛJI :мист
ців мати в своєму колі Т3JКoro першорядІНОГО і чуйного з;навця та 
критика, як пані Марія ПастернакОІВа. ЮрІй д. 

ПЕТРО МЕГИК - РИСУНКИ 
РозкїІІПІИЙ альбом великого формату, в mердій обкладинці, з 'КО

ЛЬОроБИlМИ репродукціями. Видання Об'єднання Мистців Ук:раiJщїв 
в Америці - Відділ у ФИЛ8JДелфіі. - Филаделфія 1962. Ст. 64. 

Із ВСТУП-ОГО слова С. ГОРДННСЬКОГО: "МеГИ!К підходить до рисунка 
із )"Сім потрібним зрозумї'нням його ваЖЛИІВОСТи, крім цього вік не 
тільки мистець, а й дослідник старого yкpaїiНlcькoгo мистецтва і (Ц,QВГO
літній педагог, якого цікавить передусім проблема укра.інських ми
creцьких традJЩіЙ. Власне ті традищіі від ваіЩЗJВНiJmиx часів культи
Вували ритм лінії, а з тим і строгий, майже графіЧ1НИЙ ри,суиок, який 
омииа;в деталі і пока'зувавсутьзобра:жуваного... Ця трщциція чітко
сти і ясности стоіть завжди і перед Memкo:м. Лі:!dя його рисунків 
звучиа lСВоєю ритміЧ'Н'істю, форми зображені 'в нього радше в ідеaJIыRi,, 
ніж у реальній випуклості трИIlJИ!Мliру, незалежній від примх освітлен
ня, деталі в нього підпорядкOВЗJИi цілості, mytК8.НВЮ мов:умеита.льиого. 
Мerшc 'має свою систему рисунка, своє бачeJШЯ і спосіб його передачі." 
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МАВКА 
(До символіки "Лісової Пісні") 

Лісова Пі'с.ня" Лесі УкраіН!КІИ - 'казкова дра.ма життя, в центрі 
лкоі 'находяться Лук:аІШ, людина з крови і кости, і Мавка, загЗ!Дкова 
істота, не то виткана з м,рій, не то ВИРВ8іИа з живої дійсности. Від 
початку до к-іиця її .природа виявляє двоїстість, із якої випливає її 
особливий трагі'зм. А втім, її двоїста природа стає ясною тїль!ки з 
ходом драматичної а'ІЩіі. На початку дра.ии Мавка з'являється перед 
нами 3 самими тільки атрибутами мітологі.чни:х істот. Лісовик зарахо
вує її до "Л1Їсових дівчат", ПРОВОДЯЧИ виразну :межу мLж ними і людь
ми, при чому ще остерігає Мавку, щоб минала людсыкi стеЖlКИ, бо 
"там Іжура тягар свіЙ носить." Сама Мавка вважає Лісовика та іиmi 
лісові істоти за свою рідню, назн'ває березу своєю 'сестрою, а ,вербу 
- матусею, у дуплі як-ої, 'ва :м'Я'КОму пороХ:Ні, вона і проспала цілу 
ЗИМУ, мережачи "білі сии" та золотоБJI8lКИТВ!Ї :мрії. Дядько Лев, що 
живе постіЙоНО іВ лісі, В безпосередній близЬІКОсті до лісових істот, 
має свідомість відміииости природи Мавки, він знає, між іншlПrI, що 
вона не має дудП, Я'К людина, але одночас:но він бачить у ИЇй добре 
серце і стіJIЬiки глибок-о людського, що ві,в ГOТOlВ прик.ияти ЇЇ, щоб 
вона ,жила з його сім'єю. Мислення дядька Лева - типово :міroлогіч
не мислення, для ЯlКого Мавка, Лісовик тощо не є фантастичними 
істотами, які задовольняють тіль'ки гру уяви, а істотами, які існують 
у просторі, В'ИтвореНQlМу ніби через взаємопроєlЩiєю творчих сил 
людської душі та владних сил ЖНІВої природи. Філософський позити
вїзм трактує мітологіч,не мислення яlк пройдений етап у духовій 
с-волюції людсrnа, притамаиншr для примі'ІМВНОЇ менталЬІНОСТИ, але 
погляд цей доволі спрощує спр8JВY духового розвитку людини. Треба 
скоріш думати, що мїтологічне мислення, як і всякі iнoni форми 
духового ІЖИТТЯ, тільки перетворюється, а перетворюючись пorлиблю
сться і ніколи не перестає діяти. Воно заховується, перетворене, як 
тривалий момент у структурі людської духО'ВОСти, спорідНений із 
мистецьким мислеН!НЯм. Гадаємо, щО M8JВ рацію Платон, мистець 
дискурсивного мислення, ,КОЛИ lШукав У ютах ДOIlовиеВRЯ до дискур
сивного мислення там, де це оста'ниє ставало перещ метафізичними 
загадками буття і не знаходило адекват.иого виразу для глибоких 
символів життя. Є багато чого в людській душі, що МОІЖІІа виразити 
тільки з допомогою мітологічних і :мистецьких символів тих більше, 
що в кожній ду.ші є чимало иітичного, К3.І3ІКового. Скільки мїтичного, 
казкового вири:нає перед нашим духовим зором, КОЛИ обіймаємо 
ретроonективнИІМ поглядом СІВОЄ дитинство і юність! Є там того всьо
го не МeНJШе як у M8JВIЦi, в якій, зрешroю, з ходом розви'l'КУ драми 
щораз вира3ВIIDе ви,ступають чисто людсwі риси, які навіть затінюють 
її мітичну природу. КїHeЦЬ-KЇtНцeM її зовнішній зв'язок змітичвим: 
світом уривається і вона внутрішньо з'єднується з світам JПOДСЬRИМ 
дарма що в її житті ввесь час переплітаються "реальне" з "иереаль~ 
НИІМ". В історії і1 життя розгортається перед ИВlМН в ма,гічвій rпроскції 
мистецького твору \Жіноча драма і визріває ідеальна суть жіночоі 
душі. Драма Мавки стає вічною драмою жіночої душі з її трагічним 
в И'ЗВ}'1КОІМ , п'ритаман:ни:м лщцському iCByвwнmo взагалі. 

В цій драмі ВИlрізнюсться три основні етапи. 

Перший етап життя Мавки, справжнього життя - це, кажучи 



42 .JlULТa ДО 

мистецЬіКОЮ мовою "КaзJКової ДРЗJМи", весна .життя з її проБУДЖeи&JlК 
багатства почу,вань, пробуд.женням дylПІЇ. Для цього проБУ1ДЖеІПІЯ ду
lШі знайшов Платон глибокий сим.вол в образі Ероса, якого вів ін
терпретує в дУ'сі своєї ідеалliстич.ної філософії як порив за красою. 
Ерос ПОРИ1ває за собою людину, роз.криваючи перед нею везбагвев
ну красу життя. На весняному етапі житrяпредкет туги IКОІНКрЄти
зується в окресленій людсыкйй особі, яка своєю тілесио-душевною 
з'явою опромінює все довкола. Своєрід'на :музика щymi розворушує 
п'янку глибінь невідомих досі ПОЧУВЗ;НЬ, перед Я'КОЮ Мавка стоіть 
збентежена і зачарована: збентежена, бо ІВ душі збуджується тривога, 
але зача:РОВЗJна, бо в тих почу:ваннях заховане невимовне щастя. Хо
ча мова серця, до якої прислухається Мавка, невиразна, проте вона 
ясно усвідомJПOЄ собі, що вона стала іїВJШОЮ, що в !В!Їй наступило :но
вонарод,ження: "У :мене -каже вона - знову зродилось друге серце, 
я'к я його (Лукаша) пізнала. В ту хвилину ОІ'висте:циво ста.лось". 
У же наприкінці драми, коли буря прокотилася 'Над нею і IВОна :му
сіла пережити зраду ЛУК81ша, вона все ІЖ таки висловJDOЄ Лукашеві 
ВДЯЧНІість за те, що він колись, 'на весні, "ЩWВ ЇЙ душу", приніс ЇЙ 
"квіт душі, від папороті чарівніший", ЯКИЙ "скарби 'DIIoРИ'1'Ь, а не 
віДКРИlВає". 3 Еросом постає в дytlПi ідеальний світ, властивий світ 
душі, приходить внутрішнє офор:мле Н'ИЯ, віщ якого залЄЖИ'l'Ь усе 
майбутнє людини, а якому Мавка заздячує нехибну інтуїцію, що 
їі ніколи не заводить, коли ій доводиться розбиратися не тільки в 
овоїхвлас~них складНИХ почуваинях, але і в переЖИ!ВаИВЯХ Лyкanпа, 
я!кий хоч і був зваблений чаром краси і кохання, проте скоро за
глу,шує в собі голос творчого Ероса - "цвіту душі". Мавка розуміє, 
що він ,не вм,іє ,~ЖИТ'М1tI свої'М до себе доpilвнятись", дорівняТИlCЬ до ТОГО 
глибшого в ньому самому, про яке дytша його "співає виразно-щиро 
голосом сопілки", і передбачає оБМЇJ11Їиия його душі, яке і в:аступає, 
коли вони входять у зрілу фазу свого ІЖ.ИТТЯ, У СІВОЄ "літо". 

Тепер M8JВKa покидає вільне життя в лісі та йде жити з Лука
шем у хаті 'Його матері, не послухавШИ перестороги Лі~, щоб 
обминати людсм<і сте)f~КИ з ЇХ журою. йдучи за голосом серця, вана 
готова :на вся'ке самозречення, мириться з сувори.ми вимогами Лу
кашевоі матері та навіть скидає чудові весня,ні ппа.ти .лІісовоікрасувї, 
щоб могтн робити ВСЛНУ чорну роботу. 3 давньою невмирущою по
езією в душі вонапиходить назустріч ІЖИТТЮ, яке в цій фазі ВШrfагає 
роз,гортання енергії й а:ктивностн для побущови ха'ШlЬOГО вогиища. 
Але тут .же життя висуває неминучі колізії, в JllКИХ ідеться про ~p
ність або зраду Еросові. Насамперед встає проти Ероса в.1І8ЩВИЙ 
практнцизм із reндеlЩією підпоридкувати всю діяльиість ЛЮДИJВИ 
ВИКЛЮЧНО біологічним цілям. Засаду життє;вого 1ф8JКТИЦизму засту
пає передусім Лукашева мати, для Я'Коі робота є юрою !Вар'1'ОСти JПO
дИНИ і я,ка сердиться і на MaВНIY за те, що :вона заходиться біля 
квітника, щоб окрасити житло, і на ЛУК8lШа, коли 'Він бере в руки 
сопілку в робочий день ("Все грай та грай, а ти, робото, сriЙ!"). 
Попаmшr в сіті того ж практицизму, Луюшп 'Почиває 'Міняти своє 
відНОШ6ННЯ до Мавки, іронізує з її вадХ!Вення, нехтує навіть свою со
пілку, яка раніше викликувала дива в його душі: "Ех, не пора мені 
тепер грати!" - Врешті небезпечною суперницею Мавки стає !мо
торна молодиця Килина, яка своєюпровоpиtcтю iВJIiє з'єднати собі 
Лукwшеву матір і ПРНlВернути до себе самого Лукаша. Вана має пе
ревагу над Мавкою не тільки своім практицизмом, але й своєю біо-
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логічною ПОЧУ'М'EmOю силою - Libido, - перед якою 'Мусить ПОСТУПИ
тися Ерос Мавки. 

У Щ)итиці був висловлений погляд, що Килина "випадає !в Лесі 
Українки з сИ'Мволістич,ноі лавки Лісовоі Пісні" і щовоиа "більше 
в'яжеться з побутовими традиці,йнимиперсонажами украінського 
побутового фарсу і драми" (ДИіВ. вступ В. Петрова до "Лісовоі Пісні" 
- Твори Л. У. VІП, 172, вид. Книгоспілки, Киів). Гадаю, що це 
зБJIИ!жения до побутового театру тільки зовнішнє і що в символіці 
драми рOJIЯ Килини зовсім об~}'1Н'lUВ8JВа і композиційно, і психоло
гічно. Килина і Мавка - це втілекв:я ДlВОХ аитагонічиих сил: поезії 
та душевної краси - з одного боку, і Лібідо та бе'здyпnиоro практи
цизму - з другого боку. Між ти1ми двома силами б'ється Лукаш 
у трагічному процесі роздвоєння. Він з.раджує MaJВKY щля КиJIИlВИ, 
але тим самим зраджує і себе самого, засуджуючи себе :На иеВ1Dfовні 
муки. Лукwшева зрада завершує :міру страждання Ма'ВІКи, яка вже 
нічого не бажає, тіJlЬ'КИ забуття. Але забyтrя їй не дається. 3 глибин 
її болю і розпачу тільки міцніє і розгортається сила її душі - вір
ність, якою :вона озивається на страаодМlня коханого, рятуючи ЙОГО 
чудодійнНІМ словом від несвітських .мук так, як колись, на весні, во'на 
вирятувала його з ДРЯГОВІПШІЯ, 'КУ'ДИ він поп8JВ, rnarяючись за cmТ
лячкам:и. 

ОД1иаче минулого повернути не можна. Не ;може повернути своєї 
долі ні Мавка, ні Лукаш. Не може Мавка, бов ЛУК3Ішевій хаті го
сподарює хтось інший і скиглять ЗЛиД:Ні над дітьми її суперниці. 
у безнадійній тузі і смутку, стоячи під Лукаm:eIВОЮ хатою, lВона пе
реміняється 'в ПЛaJКучу вербу, я,ка і спалюється 'від ,насланого вогию. 
Не може й Лукаш перейти прірви, ВRlКопаної зрадою. Коли вів по
вертається до своєї хати після тяжких мук і блукань, несподі,ваио 
бачить він перед собою постать своєї "З8JГубленої долі". Символ пла
КУЧОЇ 'верби і символ загубленої долі - два чудові 'Мистецькі сим
воли яких жадна філософіч'н:а мова передати не може. 

Лукwш не застає своєї хати: вона згоріла від того самого BOГlDO, 
JШИЙ спалив МaзJКУ. Якийсь містичний зв'я'зок лежить між долею 
Мавки і долею Лукашевого житла. Пожарище, яке застає Лу:кwш, 
стає !пожаРИJЩем його власного житrя. Наступає НОІВий етап у його 
житті. ЙОГО муки ніби втихомирюються, але вони йдуть у глибінь. 
Каяття пронизує його душу, а з вим невтихомирна туга за Мавкою. 
R 'ньому З8JВершується процес перерод.же/ИНЯ, наступає пересунення 
R способі бачити довколіІІШій с;віт: ті самі реЧJi і люди виступають 
тепер перед ним у новому освітленні, відслонюють такі сторіИ!Ки, 
ЯКИХ він раніше неc.nостерігав. Зміна перС!ІІекТИ!Ви ВИКЛИ1Кує зміну 
В оцінці речей. Лу,кЗІПІ, що жив досі "поверхнею ДушІі" , стає видющим. 
"Н, жінко, бачу те, що ти не бачиш", - каже він до Килини, зу
стрі'вши її на пожарищі. "Тепер я МУ'дрИіЙ CТ8JВ" - 38JШЛяє вів. Він 
не хоче покидатипожарища, з я'кого виходи.ть його сім'я, а на за
пит Килини: "Та що Іж ти тут робитимеш, ... Як же :маємо жити?" -
від:поВЇ1дає з тихою реЗИr'Иацією: "А треба /Все щось робити? А треба 
жити?" Внутрішня 'катаС'11>офа, ЯІКУ він перейшов, роз.віяла :в ньому 
осі ілюзії щодо життєвого матері!JIлізму і ПР8JКтицизму, позбaJВлеиого 
ду!ші. Для його 'навого свіroвідчyвмmя матеріяJlыJle і ,корисве, що 
ка попередньому етапі покорило його, стає чимсь неважливим, а 
важливим стає дYlшевне, внутрішнє. 

У,весь той процес переРОДіжеНillЯ ,вїдбу,вається завдяки Мавці, тіло 
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я;коі, щоправда, 'згоряє, від я,коі одначе залишається вічно живе серце. 
Закопrryвamпи мук самCYmIОСТИ, згуБИіВПІИ "свою доmo", Лукапп !ПО
вертається до Мавки душею, вичаровуючи сопілкою знову той голо'с, 
ЩО колись з'єднав його з коханою. До НЬOlГO повертається Ерос, але 
вже не :веС:НЯІНо-радісний, чаp1вlно ... ИаіівНИЙ Ерос, що мінився !Пере
ЛИlВЗ.МИ тонів і барв, а Ерос оновлений, 'передуховлений, що виходить 
переможцем із трагічних сynере'ЧІНостей жи-rrя, зі стигмою болюче
ращісної туги і овідомістю, ЩО :він Є HOciGМ вічного, са.мостверджеииям 
тривалих ідеаль.них цінностей у дYlші. Мавка з своєю чистотою душі 
і силою вірности, уше-сь час стоїть на сторожі вічноro, до якого Лу
К3ІШ доходить тільки після трагічних зламів. У самої Мавки oвi~o
мість тривалого і вічного прокидається досить рано: 

Я буду вічно ІЖИТИ! 
Я в серці маю те, ЩО не в'Мирає, -

каже вона наприкінці другої дії, в пору, коли вона вже зазнала 
веJIИlКOГО ООJПO. Змагаючись із зрадою Лу.каша, вона вирі'зьблює в 
собі ,незламну вірність чомусь нenрооащому. 

ПiJдкреслен'ня моменту чогось вічного в Еросі з'являється в ТlВор
чій мислі Лесі Украmки не тільки в зв'язку з креацією "К8ЗRОІВоі" 
Мавки. Виступає .воно в ОСТaJfIНій фазі її творчости особлИІВО виразно 
в невеличкому діялозі "Айша та Мохаммед", де пророк у розмові з 
своєю другою жінкою, молодою та !ВрОДливою Айшею, зга:дує про 
свою покійну дружину Хедіджу, яка не чарувала ні вродою, ні моло
дістю, зупиняється дум,кою над вічним У її сповненій краси щуші: 

"в ній ЩОСЬ було, щось вічне, Айше, 
,мені здається, ЩО воно ,живе, 
дивиться на !Мене ,крі'зь могилу, 

і голосом ТaGМ'Ним промовляє, 

і всі мої слова та й 'дYlШУ чує." 

ЩО ,воно таке, те вічне, - Bi~H і сам 'Не знаЄ,але він свідомий 
того, ,ЩО це якась тасм'ниця: 

"Є таом,ниці в Бога, їх збагнути не ва:Ж1Мося" - :ніби ocтepiJГaє 
він свою легкодynuну rкрасуню. 

Bipнic-rь вічному і вічне в вірності - це цiН1JlOCтi, які Леся Y~pa
їнка добачас в глибинах ЛЮД'СЬКОГО життя і я,кі 'вона звідти добуває. 
Цін'ності ті здійснюються в людській особі, але !вОНИ nЩиОСJl"l'Ь її ІІІО
над 'неї саму, бо вони становлять 'вищий спосіб існування, вищий 
modus existentiae. 

Ми ,пробували інтерпрету.вати Мавку, як носія Ероса в дусІ IІІла
тонівської концепції Ероса. ПлаТОН розуміє Ероса як метафізичний 
чинник у душі, що веде її до висот: від захonлеиия 'красою тіла -
через захоплення красою ду.ші - аж ІДО захоплення Н8JДЧ8.ООВОю без
смертною ідеєю краси. Не слід, од~наче, переочувати при тому OIДROГO 
важЛИJВого моме'нту. Леся УІкраінка, З тdикiстю МИC'1ЩJI-псвхолога, 
розкриває 'в історії Мавки і Лукаша трагедію ду.ші, яка не з.иає про
стоі і безперервної дороги в,гору, до вічних виcm, а ЗlИ8.Г8.Є'l'ЬCя, ла
мається і стражщає, Щоб шляхОІМ боmo та стра.жд8.Н'ИJI дійти до 
переоцінки цінностей життя. Цей IПІлях Д}'ІШЇ, що ВЄ\Це через ПОМИЛІКИ, 
блукання, і сум нЇ!В и , через гріх і упадок, через біль і муку, показав 
не Платон, а св. Августи,н в с'воій "Оповіді" і ДaJктe - в "Вожест;вeIV 
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Для цієї панорами ДЖУІНr'mв BHy-І1ріш:нього світу й структури ~
ської істоти - иаз.ва "Шляхи" може 'пі'дійти хіба лише ЯІК lрОН1чна 
метафора бездоріжжя. Вона старомодна для цього модерного шору. 
Повість "Шляки" М8JЙlже зовсім очищена від ,,lIIIляхїв", тих ,!проб
лем" політичв.их, соціяльних чи навіть психологічно-філософіЧНИХ. 
во чому б спра'Вді повіетяр мав ПOIlУЛЯIРИЗУ'~ТИ ~ГИ інІШІ?, ді.,,!ИН~К 
культури, коли він робить піонерську ,мандршку КРl'ЗЬ внyтpшшnи ОВ1т 
індивідуальної людської істоти, де підсз.ідоме грає найбільшу ролю, 
не треба бачити речі і явища вперше і вперше їх називати, і де по
пістярська проза Ещина може дати ту картину і сатисфакцію, mкy 
пона дає нам. 

В цьому оонсі Юрій Тарнавс~кий ст,ав у нашій літературі шонером 
11JНТИ-РОМану й антИ..qJовісти, бо заперечив повість і рои8JН У іх 3В~
ному, перев8.ЖІНО утилітарно-допоміжному для інших справ звачеlН1Иl. 

Щоб пройти до серця, треба починати з периферії. ПQВість JllВляє 
собою ніби якусь фізіологічно-психічну студію, здійснену IВласнИІМ 
авторовШtI засобом і методом над tстотою головного персона.жу Дет
лефа, IOНaJК:a на останньому !куреі І'1Ї'МИRЗЇЇ 'в Німеччині зразу після 
війни. Детлефові товаришить його однокурсник Герберт. На переході 
під юности до молодости ці юнаки наче пережили .я;кусь .утрiJmвю 
катастрофу, обидва проБУ'Вали JQї:нчати ІЖИТТЯ самогубством, ООll.,ЩВа 
якось протягом Jl'КОГО пів року із юности зразу В'СкО'ЧИЛИ іВ старість 
1І0ХО~ШИ не тільки юність і молодІЇ сть , а може й саме житrя. 

Мабуть помагають ім у цьому їхні старші приятелі скулыпюрии 
КаЛЬІКройт і БрУ'ИО, які теж поховали свою моло,цість і ,ЖИ'rl'Я, але 
на ві'Й!Ві. Бруно, що ,втраТИJВ на війні зір, каже: "Калькройт - ка.ліка 
дytшею, а я і riлOlМ і душею." Калькройт хоче бути циніком і iвmих 
робити цШriками. "МИ залишені, - К8Jже він, -- серед руіи иaшrиx 
міст, залишені НЗlIIIИМИ батьками, які гниють десь під ИИ'Ми ( ... ) МИ 
:Іалишені c8IМЇ серед жИТ1'Я і можемо роБИТИ, що захочемо." (ст. 47). 

Тінь Каль'кройта ,ВИСИТЬ крізь усю повість над Д'ВОІМа ІОВаІК8JМИ, 
:1O~peмa загадка його МQЖЛКВОЇ 'ПРИlГOДИ З Гербертом. Герберт хоче 
оборонити Детлефа від 8ПЛИlВу Калькройта, хоче боронити ЖИ'rrЯ 
взагалі, бути опікунам "тих, що не мають :душ", і живуть у відчаї. 
вся "дія" відбувається на протязі кількох ociH�BbO-ЗИИOfВO~JIIВИХ 
місяців, В а'11Мосфері mO'kpo-слизькоj зими Й :настроів. Кілька Зу1СТрічів 
персои8JЖЇВ, дві-ТРИ :ВИПИВКИ в pecтopwнi і ·на ME'tI.IJIК3JНJНЇ багатого Каль
кройта, дві поїздки молодого героя до вї'дчуженшс батьків, пара зу
с~чів із дівчатами - і весь сюжет. Але й цей сюжет має JПlШе 3На.
'Іення р8JМИ на IKapTНIRЇ. 

Тому, що все Х:ВИЛЮlВання і рух тут відбувається на ВЄ.7ІИ!КИХ гли
бинах, у МЇ1КРОКООИосі людської і'СТОТИ, твір зовні виглядає як спoкirйиа 

ній Комедії", Беатріче якого переКJIИкаєтьея з Мавкою. 3магания 
Фавста ідуть по ті'Й ІЖе лівії філософсько-релiriЙНliЙ :мислі. У И&Й
rJПIбmиx :категоріях тієї мислі ро3КрИІВається ев:м:воmка "Лісової 
Пісні". 

д. Козїй 



46 

Богдан Бойчук 

СПОМИНИ ЛЮБОВИ 

Поезіі 

Мист. обкладинка Л. Гуцалюка. 
B~BO Нью-йоркської Групи. Нью
йорк 1963. Ст. 94. 
Ного заспів (З пісень любови ч. 5.) 

Ії сліди. 
ЯК мокрий голос, 

ЯК мокрий голос, 

як весна, 

полощуть теплими словами, 

вмиааються зеленими руками 

в дерева; 

її хода, 

як усміх вІтру, 

як усміх вітру, 

як лоза, 

співає теплими листками, 

розхлюпує піснІ між берегами -
в забуття; 

її уста. 
як тіло ранку, 

як тіло ранку, 

як роса. 

підносять чашею ЛJЛеl, 
ростуть з грудей рожевою душею
о, життя! 

Богдан Рубчак 

дшчиm БЕЗ КРАПІИ 
Третя збірка поезій 

МИlСТ. обкладинка Qк.c:aв.и Теодо
рович. В-во Нью-йоркської Гру
пи. НЙорк-Чdка.І'О 1963. Ст. 48. 

добра сестро птахів, 
дівчино без спогаду, 
щоночі дивишся 

у снів чужих каламуть, 

щоранку дивишся 

крізь вій золоту погоду, 

як у майстернях сердець 

приготовляють зиму. 

Завжди незнайома 
дівчино без сузір'я, 
усюди бачиш 
очей найсумніші пісні, 

так ясно бачиш, 
як орли мрію міряють, 

і старим матерям 

з сердець виривають сині'в. 

Дівчино без дороги. 
мандрівнице без дому. 
захмарені болем 
наші полудні бліді, 
що ж розкажеш про нас 

по мандруванні довгому, 

коли ввійдеш. струнка. 

у свій опромінений дім? 

поверхня води. Сам герой каже про свої "півтора місяці COИRОІГО 
зацЇJкавлення темною панорамою нутра", коли "пам' ять відбирає шиї 
доручення підсвідомости (оо.) !про .ва.рПсть :мого існymаи,ня." (ст. 90). 

Зате на г либииному рівні тут ні в 'матеріялі, ні в фор:муваіВіВі його 
- не:ма ні ХВИЛИІНИ спокою. Шалений темперамент 'КИПИТЬ під lІСри
ГОЮ, Яlкою автор заморозив ПОВЄірXsНЮ оповіді. Це є і в натурі голов
ного персоважу Детлефа. ,,1 тоді, коли я Щцчув, ЯІК неспокій і rвiB 
починали крутити пальцями моїх ,рук і моїми щелєпЗJМИ, німий без
барвний спокій оroрвУ1В мене. (ст. 7). Під маскою спокою і безсюжет
ности JIY1PTYE: вир сюжету. взаємодії СТРУ'КТурних елеменri1В дynпi й 
ОТОЧеВ!Ия. ми СПOlC'reрігаємо панОРaJМу, ЖИJВИІЙ п'роцес кристалізації 
ЛЮДИНИ, а в даному ВИllIадку - Щ)исталїза;ції гіпокрита. 

В лас.ие , як з яитарио-чlreТOЇ душі дити'НИ УТВOlpюється !ПаюmmЙ 
у нас тип гіпокрита, IJCОJПI ду1М8JJШIЯ, віра, eтвtкa, ба иаві.ть почyorrя 
і 'см'аRИ JПOДИИИ - ЯВJIJIЮТЬ суці.льиу cytПереЧвість до реа.льиоro ета
ну структури ду,ші людиии, тобто 'NIорять більшу або кевппу забрі
хаШсть? 



п РUЯ7'ЄЛЇtI" 

Коли митця прози раз ЗЮQВИJПOвала ОЦЯ панорама ввутрiппвьoro 
CT~ і вмирання JDOДИ(ІDI, то він уже не відірве своіх оч~й од 
того. Він бytде шукати засобtв глибшого ПРOНИlК!Нения і вимовнuшо:о 
вислову, і зaJМЇсть стати слугою-популяризатором iнnmx ділянок, ІОн 
покличе ЇХ собі на СЛУ>l\."6у, аби лиш стати З:натомОІМ мозку і серця, 
дyпui і духа, побачити 'в живім процесі єдність і розчленовмriсть того 
ДИlВНОГО світу, що зветься життям і ЛЮДИІНою. Він може мати здібно
с'1і lOвra і Фройда, філософа, політика і репортера. Але !Він - не вони. 
Він чистої ~рови прозаїк, повістяр. Він посідає зовсім окремий талант 
і майстерство: засобами мистеЦЬІКої прози творити такі речі, за які 
йому мусі'В би присудити премію лікар, і філософ. 

У'крата ВИЙІПІла на вершини в ділянці лірики. Але ми ще й досі 
не маємо овоєї національної повісти й роману інтернаціоналЬІЕІОГО 
значення. Я знаю і люблю де'юлькасильних українсыкиx пов:істей. 
Але з пові,стю Тарнавського "Шляхи" оце вперше відчуваю ту по
вістярсьК'у можливість, про яку власне тут іде мова. Нз.з'aJВШe врізу
ються в пам'ять блис.кучі етюди народження настрою ('ст. 90), зри
нання думки (ст. 57), сцена "наркотичного враження .емеркаивя" 
( ст. 57), бажання і спроба писати (ст. 68), БЛИClК8!Вка .рЗJIГrolВOГо за
кохання і краху ЙОГО (741 розділ), незатишний світ юнака (ст. 56), 
чи його ",перша ніч" (ст. 94). 

ПовіtCТЬ доходить К'і(IЩЯ. Здавалося б Детлеф головний герой, від 
ЯКОГО В першій особі lіде Р03повї!дь, і яlкий цим ніби є найближчий 
коли не цілком автобіографічншй для автора, здається ві:н є здоров
ІШИМ і за богем'яра - циніка Ка..лЬ'кроЙта і за пола.мЗ!Ного Герберта. 
Він тепе-р и8JВЇть іде на розрив із НИМИ. Довірли,вий читач слідує спш
чутливо за героем. прий.шООШІИ пі~илий додому, Детлеф голиться 
і робить нечаяно ПОДРЯІІІИНІКу. Вид крови кидає ЙОГО в 'Комедію паre
тИІКИ, ІОн пропонує Богові С,БОю кров. Виговорив.шИ'Сь і оБМИlВIIIИсь 
він раптом забу.ває, немов нічого не сталося. Потім згадує, що CaJМe 
тепер Страстни,й че'11ВеР, і що ві'н дитиною М'8JВ У цей день великі пе
режи8аІШІЯ в церкві. І ,він Р)1Шає 'до церкви. " ... Л іВступив у церкву 
повну тиші і темряви, і, як грудка ЦУ'Кру у теплій воді, розпJIИiOOЯ В 
иїй (всередині блимало безліч свічок, немов кліпаючи блиокучИІМИ 
очима, і чорні постаті 'куняли в лавках, IШепочучи /Молитви)". КіНець 
повіtcти. ми готові повірити в цю пое'зію HaвepHeнIRJI ге.роя. Але, за
криваючи КНИlтку на ОСТ8JНIИій сторї'иці, ми мимоволі 'кидаємо погляд 
на першу сторін,ку - і при-гадуємо сильний, як постріл "Пролог". 
Цілком 3акіlН'Чене в собі t'остросюжетне оповідан,ня - пролог ПOlК8.Зує 
нам Детлефа ІВ пізн,іші часи -- вже 3МУЖJНіJllOГО завершеного гіпо
крита, що користається жінкою ового :юворого цруга. Кінець зімкнувся 
з початком, коло гіпокрита завер.шилось. 

Це особистий досвід - прочитати T3JКY IGIИІ)fQКУ. І це 1КaC0лода, 
бо вона збудована архітектурно і елеrЗJН'DНО. Вона ГУІСТО ,насичена 
ориnиальиИlМИ фасцииуючИІМИ метафор3JМИ і ,порівняннями, які варті 
окремої студії ("розбудила мене болюча іlН'Єкція дЗlвimcа"; "IJitднїc 
чарку до уст і СТ8ІВ пити малими, наче делікатні укуси чогось солоц
КОГО, J(.().ВТК8.Ми"; "мене ОХОІІІИВ !Жах від ЯClНої і холодної ворожнечі 
1<Іімиати" і т. п.). Іноді автор зловживає метафорами, ВЖИJВaЮЧИ ЇХ 
без конечної потреби. Іноді ІВ лексиці трanляютыся непотрібні варва
РИ3МИ. В СИ!НТ8.'Ксі помїТJЮ, що автор наче хоче підтягrи українську 
мову до можJIИlВостей такої 'в:езрШJНЯНО розробленої мови, як аиглій
СЬІСа. В формальному сенсі ця повість - є праця H8JД МОВОЮ, і !Праця 
вел:шса. Відціля ·в мові повісти веmmd НОВИНІКИ, хоч є і ЮJIЬiКa аривів. 



.'л UC'I'O до 

в РIЧlDЩIO СИМОНА ПЕТЛЮРИ 

Кожного травня каші думки 
щ>ужляють довкола могили в Па
рижі, де тиrмчаСОВО,на ПOllЮpОТ 
до віJ1ыиї,' незалежноі Ba1'ыJdiв,
щи:ии чекає ГОЛО!ВИИІЙ Отаман 
СИ1МОИ Петлюра, ві'ЧJlО ЖИІВИЙ 
символ відро;щжевоі ІВ 20-му сто
літri, і - JI'К 'його серце - роз
стріЛJIIНОЇ, і JIIК IВiН ТИіМ'Часово по
хороиекоі Украінськоі Народньоі 
Респубmки. 

37 років від травня 1926, але 
рани від семи куль, 'Міряних од
ночасно у серце Симона ПетJDO
ри і в серце украінської дерЖ8lВ
ности - ятряться досі, і раз-у
ра'з віДiClВіжуються затроєиими 
С'11>ЇлaJМИ :нахлепів того C8JМoгo !ВО
рога на оЩтлу пам'ять Головно
го Orамаиа і 'на добре ім'я наро
ДУ, що він його очоJDOВ8В У тяж
ній боротьбі. Це ще тісніше зв'я
зує долю й недолю Симона Пет
люри з долею й недолею Украі
ни. І тому оборона доброї слави 
Голови Директорії стає cьoroдвj 
ОДИИІМ відтинкам боротьби за ,виз
волев:ня. 

Той lВiдти:нок ОЧОЛЮЮТЬ Комі
тет Оборони П&М'.тІ С. Петmoри 
і Комітет Будови Церкви св. Си
мона в Парижі, під головува.и
И.R7rI інж. Пе-І1ра Плевако. Кожно
го раку в тре.виі пригадуєко, що 
це с.прwвa не тілыки ІНМВЯ:ІПІХ 
комітетів, але всього YIКp8.Їlllcькo-

го суспільства іВ Ві.1ІЬИОМУ авіті, 
передо~ Державного Центру 
УНР, Украі:исЬ!ООї Прasocлааної 
Цe~, ущ>а.іисыкхx lМис'1ЩШ, :на
УіКОвцїв, публіцистів. Всі вони 
відповіда.льи:і за цей фронт, за 
добре ім' я, за славу СИlМоиа Пе
тJDOРИ ої за penрезентаТИlВИИЙ !ВИ
гляд Церкви, що має станути ка 
його вічку П8JМ'ять у мистецькій 
столиці світу. 
на фонд будови Церкви св. Си

мона. Половину накла.ду IGIИIЖКИ 
п. з. "МИКОЛА АНТОНОВИЧ 
ПЛЕВАКО (CTarn, розвід}~и 1і 
біо-6ібліографі чні матеріяли)" -
подарував видавець-брат покійно
го ученогоінж. П. Плевако Ко
штетОІії будови xPaJМy СВ. Симо
на в Парижі. КоженІ1ЮМ'адянин, 
що викупить 'дві цегJIИIИИ (ціна 
одної цеглини 15 дол), дістане в 
нагороду цю велику й ціину !Кни
гу 'в 808 сторінок, у гарній твер
дій обкладинці. ДОВШУ примітку 
про неі читачі ,з:иaJЙ.дУТЬ у чч. 3-4 
за МИНУ лий 1962 рік. 

Звертатись прохають на адресу 
Mr. Р. Plewako, 

8 rue des Foucherolles, Bois-le-Roi 
(Seine et Мате) , France. 

Туди ж прохають зВертатись за 
публікащіЯ1МИ К-ту Оборони па
м'я.ті СИlМоиа Петлюри. Ціва ~ 
видшь, що досі ВИЙШЛИ, 1,25 дол. 

Із структурних вад помі'NIО ЛНlше ощву - недоста'ШІЄ вЩокремления 
оповіді 'головного героя Детлефа BЇtц ОІІІО1Віді Герберта. 

Але не хотілося б псувати цими зау,ваІЖеииями вражеиня. цих 
Oryix:iJB ,не так багато як на першу повість молодого автора. Такі 
nюри ,визрівають і ПlШIуться поволі. Тут пр очісується 'На !ВСЮ г.либіиь 
душа і вся істота JDOдини, тут кожна ВОЛOlЮlИlНа ткани:ии пробира
ється і вплі таєrься окреМО. 

Мені довелося прочитати другий і то зиачио бі.л:шmй роз.иiJpoм 
рОма:н Юрія тариа.всыогоo - "Гinокрит". тут иі.в ~a..ni ппytКaЄ основ 
і форм характерноі для JDOДИИИ lнашого часу гіпокризdі, розриву JПO
дИНИ З самою собою, іі заблytКa1lїСТЬ у ДЖУНr' лях вла.сиоі іетоти, іі 
JreJШКОЇ драми на цьому rpyв.тi. Це було б, иареппті між:вародве ~o
сяги~я украінської пові'СТИ і роману, та автор :Н8JIlИС3іВ ту річ по
акг JП'ИСЬІКи. 

Юрій JJaвplвeвкo 



ПриятеЛів;) 

МОЛОДІ 

в Европі студіює або допов
нює cтyДliї деяке число украіи
ських студентів із ЗДА і Кавади. 
Наступні уривки листа до редак
ціі R8JШОГО журналу передають 
настрої і баж8JН!НЯ, що прорива
ються до свідомости молодих ін
телектуалістів. 

" ... Студенти, часто скаржаться, 
що хотіли б дещо десь друкувати, 
але старші іх іrнорують, а потім 
жаліЮТЬСЯ, що немає змї'ни... ті 
студе:нтизвичайио не дуже добре 
опановують українську мову і 
свідомі того, тому зразу кажуть, 
що ім і,ноді тяжко висловитись 
по у.країнськи, і питають, чи :мо
жуть писати по 3JНГлїйськи, фрав
цузьки, або час-до-часу вставля
ти чужі СЛOlВа. На такі проІІІозиції 
реда'КЩіі відповіщають, що ва пе
рерібки не мають часу. ПРИІКро 
і стидно перед ТИІМИ молодими 
студентами. Вови шукають мож
JШВOCТИ нamчитись МОВИ, шукають 

прямих і ЩИlPИХ порщц;, але ие 
знахОДЯТЬ... Та помииувши пи
танв:я МОВИ, JШCY треба б виправ
ляти, або навіть перекладати з 
чужої на украівську, є ще і-иmа 
TPYд'вiJcть. Редактори відкидають 
статті, бо не погоджуються з іх 
думками. А Я думаю, що треба б 
дати :молодим трохи свободи, хай 
добудуть із себе, хай IВИJIlВIЛЯТЬ 
те, що Їх :мучить, а про що не 
говорять, бо - МОВЛЯіВ нас в:іхто 
не розуміє і не хоче розуміти. 
Старші хочуть, щоб ми думали 
як вони... Це правда, молоді іно
ді "відкривають Америку", але 
це не lІПІКодить. Краще хай "ад
КРИlВ8.ють", :ніж мали б потопати 
в бaЙlДу;жості. Молодість є іНа те, 
щоб "відкривати". До :молодих 
треба підходити ДУІЖе ніжно, тре
ба говорити їх :МQВою, не повча
ти, le иакидати, але розмовляти. 
"Не хочемо промов-проповіцей 
високо філософічних і традицій
них, хочемо фaJктажу" - це од-
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І СТАРlIП 

на з відповідей, чого вови хо
чуть ,від старших. 

" ... Думаю, що відділ ДЛЯ "Мо
лодих" у наших журналах - ~e 
дуже важлИJВe. І хоча редЗJlЩlЯ 
і не погоджується зо змістом craT
тей треба б іх містити. Це при
тя~емолОДИХ і дасть ЗlМогу іх 
гуртувати. 

" ... А політики бояться як вог
ню. Вважають усе це за дуже 
нереальну справу. Тут ИаШІі сту
де!НТИ є під обстрілом piмmx пар
тійних людей. Один вербує іх до 
тієї, іВJШИЙ іЦО іншої партії. Сту
денти з усіми чемні, але не дУже 
прихиляються, не з огJIЯЩy ва те, 

що одне чи друге ім не подоба
ється, але ЗЗJCaдиичо - пaJpтій
ність відстрашує!" 

Це лист, його фраrменти, в 
яких ПОРУ1шена ДУlЖе шктуалыиa 

проблема. І до неї мусимо підхо
ДИТИ так само "віясв:о" , як за 
порадою листа треба mдхOlДИТИ 
до :молодих. Тож СІІоJciйво і з 
різних сторін ПOlВивв:і :ми розгля
дати це питання, не oпimуч::ися 
з певними рецептами ва іх роз
в'язку. 

Обережність і спокій потрібні 
тим біль-ше, що давня і віч:в:о ио
ва проблема молодих і СТaJpШИХ 
у наших тепеpiшtніх у.:мовИ!ИаХ 
діяспори ~ чylжо:му світі КУЩІ! не
безпечніша. І колись, у батыків
щинї, проблема батыкіB і дітей бу
ла справою ідеологїЧІШХ і так
тичних розходжень, і різииць 
Teмnepaмe'Rтy. Ті розхо;z:QЖевия: й 
рї!зниці вигладж~сь ЯК -
ДЛЯ прикладу - в австрійській 
Україні, в РОІКИ безпосередньо П~
ред 1-0Ю QВЇтовою віЙlв:ою, !коли 
то молоді, після періоду "бурі й 
HaCT~Y", !lКJПOчались іВ офорМ
лені вже політиЧНі партії, і по
дібно вплітались у тягJIlї.сть куль
турного процесу. Коли ж ТP~HO 
бувало знайти :мости МіІЖ давкім: 
і новим, тоді :молодь ПЇДСИJПO-
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вала те НОІВе ,непризнаваие досі, 
ЩО чекало свіжих умів і ВЇД\ЦalНИх 
дylш. Тоді творились нові полі
тичні групи, нові літературні й 
мистецькі течії. Знову кілька при
кла;ді'В. РевОJПOціина Українська 
Партія (РУП) Східньої Украіни 
була т8Jкою новістю в lВiдвошен
ВІі до давні.шіх ідеОЛOlГічних і так
тичних засад культурии;цьких 

Громад. - Духова реВОJПOція, 
зв'язана з ім'ям Івана Фр3JНка, 
була НQвістю проти дamtнiшого 
rroрядку думок і життя галиць
кого патріярхального суспільства. 
- В 20-30 роки ОУН бу ла запе
реченням дотеперї/шнього партій
но-.політичного уладу. - Або ще 
яскравий прlШtлад із ділянки ку
льтури: "Молодий Театр" Леея 
Курбаса, потім "Березіль" - - бу
ли революційними протиставлен
нями чисто побутовому тeaТPOlВi. 
Окрілпш, та революція, як ЗІВИ
чай но буває з ТВОРЧ1Dfи реВОJПO
цїями, почала втягати в !Себе і пе
ретворювати здобутки давнішого, 
етнографічного театру. 
Але в обох можливостях: і при 

еволюційному вигладжуваині різ
ниць і розходжень IМіІж світоіМ 
старших і молодих, і при ре!ВОJПO
ційних 'HOB<YmOPax, підпер тих за
хоплеиКЯІМ молодих - всі ті про
цеси відбувалися ВНутрі суопіль
ства. І реформістичиа ООІО'зиція, 
і революція - не виходили ІПО
за межі суспіJlЬ'Cтва, а напружен
ня між старшими і МОЛОД!ИІМИ бу
ли навіть конечні для 'здоров'я, 
для поступу суспільства. Вони 
не давали йому вдоволяmсь і за
сипляти в тому ВДOlВOленві. 
СьогОДНі в розходжеииі, у вза

ємному нерозумінні мї/ж двома 
поколіннями є смертельна 'небез
'пека для самого існування сус
пільства. Або молоде lПоколiшrя 
ВКJПOчиться В духовий процее і 
в політичні ідеї й прямувавня 
суспіmrства, чи то ,реформуючи 
їх, чи ревоJПOЦЇО'візуючи, - або 
той процес із смертю його носія, 
JШИi 'СТЗJPшого і середнього ПQIКО-
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лі'НlВЯ, обірветься, а молоді ВКJПO
чатимуться вже іВ чу.mi духові і 
політичні процеси. Так то пору
Ішене питання - це питав:вя бу
ти ... не бути YJКpaїHcЬKoMY суспіль
ству в Вільному світі. 
Це ,визна чає й межі цих з3JВ

ваг. Вони не можуть вичерпно 
проаналізувати таку тяжrку, з 
трa.riчним визвукОІМ проблему. Іх 
цілJПO може бути тільки зверну
ти увагу ,на те, як із слуmиiстю 
багатьох думок, які :вище :наве
дений лист передає з уст молодих 
студентів, змішані деякі не зов
сім справедливі закиди і бажан
ня. Це може бути тіJШКИ почат
ком розмови, :приятельської, до.
брої розмови, яка :могла б вияс
нити і бодай ослабити багато не
порозумінь. 

Почнім 'Н8ІШЇ роздуми рішу
чим "ні" молодих студеатів, тим 
"ні" супроти політичних партій, 
яке переходить у ,,'ві" в відно
шенні до поліmки взaJГaJIi. Вже 
тут зараз бачимо слуппність і не
слymвiJcть у такій 'Поставі. 

Нехіть до існуючих партій -
це правда молодих. Не тіJIыки во
НИ, але й критичві старші ус
відомлюють собі, що вa.mi сучас
ні партіх.иі поділи (НJЇлькав8JД
цять партій!) не IВЩповїщають 
ПO'l1pебам суспільства і ідейно не 
випрamдані. Це поділи зроджені 
давномину лим:и умоJiИИalМи нашої 
окупантами шmалічевої дійсно
сти. Каз'ав Ібзеи, що правда, яка 
маю двaдц~ть рокШ, є на добрій 
дорозі 'стати неправдою. Наппі 
партійні правди давно пересту
пили межу, визна чену д'Р8ІМатур

ГОМ ДЛЯ мирних часів 19-го сто
ліття. Що ІЖ говорити !ПрО вашу 
добу повну зламів і lIIереворо'1ів! 
Тож не треба дивуватись, коли 
молоді, критичні JПOДИ просто не 
розуміють, не можуть розуміти 
всіх тих явшц. Це ж здебільапого 
не виразні ідейві розходжевн.я:, 
які розряджаються зударами і 
узгідневХями. Ті поділи ~ИlМа,.. 
ються ГОЛOВll'O 'закостеJIЇл:ими апа-
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ратурмш, що заздро оберігають 
свої подвір' я, огороджуючи іх не 
ЯОКрави!МИ думками, але коJПO

чим дротом хворобливих часто, а 
навітьсвїдом:о підсуваиих, підозр 
і фальшивих інформацій. 
Наше політичне ,жит1'я, неначе 

порепава від посухи земля, праг
не й чекає дощу свіжих ідей і 
ревізій старих форм. І тут почи
нається неправда молодих. Від
кидаючи сучасне, пережите пар

тійницmо, вони відкидають полі
ТИlку взагалі. у,країнська ж проб
лема - це перещовсім політична 
проблема. Це не значить, що всі 
обов'язк()во :мали бзайІм:атись по
літи,кою, брати 3JКтивну УЧЗJCТЬ 
у політичному житті. Але і не 
пробуймо ЗВYlжувати YKpaЇrнcЬKe 
життя тіЛЬ'КИ до духової культу
ри. Це означало б добровільну 
рег,ресію до вимушеВIQ'ГО росій
ким режимом ставу !в 19-:м:у сто
літ, до ставу тільки культур
ницького УІКраїнства. 
Особливо марний арr'УІМеит по

вторений за ЛРИЗНаниями моло
дих у цитованому листі. "А по
літики бояться як вогню. Вва
жають ;rce це за дуже нереальну 
справу. Не є ооиакою молодости 
поклоняти·сь :несумнівно реально
му. НaJВПа:ки, молодь звичa.Шrо бу
BaЄHociGМ ідеалізму в протистав
ле!шї ДО реалістичного ПРaJКТици
зму старших. Зокрема сьогодні 
YJOPаіиська справа ВИIl'tfaIГає IВeли
ного ідеалізму , і втікати ~iд ньо
го - не це постава моло~! 
На жаль, у політич,вїй ділянці, 

часто бачимо дві ПOfC.Та,В:И моло
дих: вони або ВЛlШJаються в ста
рі міхи і стають у вих '1UЛЬКИ 
JПOДСЬКИІМ матеріялом, мовчазаим: 
статистичНИ'М ЧИСЛОМ, або - як 
видно з наведеного листа - бо
яться політики як огню... Обі по
стави не 'зовсім ,відповідні ДЛЯ мо
лоді: - ні безгласна покора, ві 
страх ... 
Друга ширша тема порушена 

в листі така: молоді ва.ріна.ють, 
що старші ЇХ іr'JЮРУЮТЬ, що :вови 

51 

не мають можливости omepтo ви

словлюватись .... Знову слyIIllllїСТЬ 
і неслymнiJcть у суміші. Спробує
мо їх розгородити. 
Журналів молоді, сторінок мо

лоді :в ча'сОІІИСах маємо, порівню
ЮЧИ, багато. Навіть тЗJК багато, 
ЩО їх редакції шукають і запро
ІШУЮТЬ старших до співпраці, а 
це не є доказом обильности мате
ріялу! Одначе пр8lВДОЮ є, ЩО ті 
сторінки іноді пригадують сіті ва 
рибу, партійні сіті заставлев:і на 
ЛОВЛЮ молодих душ. Тож іИСТИіИКТ 
КЗJже Ї'М оминати небезпеку. 
Одначе не всі журнали і не іВСі 
сторінки преси мають такі укри
ті заміри. Є й такі, що иез:в'яза
віз партійними ОРГЗJВЇ'зз.цїямИ, і 
при тому уявляють собою до ви
бору різний інтелектуальний рі
веНЬ, від зовсім популярних ви
дань аж до стущентсЬІКОГО органу 

"Горизонти" . 
Коли ж мова про cтyдeR".liв, а 

ще більше про ТИХ, щО допов:в::ю
ють завершені університетські 
~TYдiї, тоді думку про окремі 
"сторінки молоді" вважали б :ми 
образливою для них. Такі сторін
ки IНагадували б кліточки для 
немовлят, чи 'кімнати для дітей 
призначені на те, щоб :в:еопaиQ
вані збиточники не переш'ксщжа
ли старшим у їхніх заняТ1'ЯХ. 
Критерієм у ПОВЗJЖному журналі 
повинна бути думка, добре ви
словлена думка, її свіжість, ори
r'інальність, слу;шиість, а не вік 
автора. Старший автор нецікавої 
змістом і 'стилем статті не ПQВИ
нен мати в журналі місця так 
само, як і молодий. Не робить 
доброго враженнястаpmа JПOди
на, яка вимагає для себе особ
ливих привілеїв тільки 'на основі 
свого віку. Тим менше личить це 
МОЛОДИМ, ДОросЛИ!М moДJtМ. 

Мусіли б ми призиати 'ПО!ВИУ 
слymн:Lсть :молодИ!М aвropa:м:, ко
ли б редакції не приШіали їхніх 
речей 'З огляду :ва Їх "єpeТJl1l
Ш'СТЬ", їх некOOlформ:ізм. Для пар
тійних органів це ще зрозумІле. 
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вони збе.рігають "чистоту" своїх 
догматик. Вон:и проповідують зна
йдену вже правду, вови не шу

кають. Але в вїJIыимуy opra.вi 
саме дискусійні, ті некоиформі
етичні думки ПОВИІНні ма ти особ
ЛИВ'У цінність і увагу. А ще ~ЛИ 
вови ,витримують вимоги РІВНЯ 

щодо змісту і вис.лову, і коли до 
того їх автор - це молода лю
ДИ1Иа, що шукає дороги до 'дУШІ, 

тоді така річ здоБУБає ще біль
ІШУ вартість. Ми мусіли б призна
ти ту слушність, 'коли б таке від
кидування неконформістичних ду
мок було правило:м. Та таке уза
гальнення не зО\ВСім спра.веДЛlше. 
Ось конкретний приклад: недав
но некоиформістична і гостро 
критична, але добра змістом і 
фОРМОЮ стаття Марти БогачeQ3-
ськоі дру:кувалась і псредруко
вува.лась у цілому ряді, і ro пар
тіних і непартійних органів. 
Слушні, 'навіть зворушливі жа

лі і .скарги !Молодих авторів, коJПI 
їм відкидають їхні писВИКJI тіль
ки з огляду на мову. ПроЙшов.ши 
чу\жі школи, вони з трудністю 
знаходять спі.вкіРИИЙ український 
вираз ДЛЯ своіх дУМок; вони бо
рються з тіЄЮ трудніСТЮ, IШУка
ЮТЬ по:мочі, а ПОКИ!ЩО посилають 
своі думки в убранні чужої мОіВИ, 
або вcmвляютьв украівський 
текст трyдиimі чужомовні фрази. 
Відкидати ті речі - це иетакт, 
або може просто лінивство при
іКРите патріотизмом ... 
Не зовсім справедливий закид 

іr'нОРУВ8JШlЯ молодих старшими. 
Наукові у.стаиови, літературні, 
мистецык,' об'GДВ8.1ІВя - можна 
сказати - з тугою orлядаються 

на двері своіх заль, чи не входять 
ИИІМИ :молоді талаити. Щораз ча
стіше чуємо нарікання старших, 
чому молоді ВИЯВЛЯЮТЬ T8JК мало 
амбіції пере,ймати провід. Мож
на хіба дотати одне: те очікуван
ня іті жалі старших занадто па
сивні. Замало ди'Наміки в вама
ганнях приєднати, включити в 
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духовий процес молоді талан
ти.*) 
Але - (при IЮЖному РОЗДуЮ 

повторюється те "але") - і тут 
повинна бути взаємодія з боку 
молодих. Ім ще меНlше личить 
па'сивне чекання на зaпpomения 
засісти при столах старших. до
СТОЙІніший такого ЧЄКаНІНЯ - на
ступ. І знову приклади пов'чаль
ні. На;віть ІІІід совєтським чобо
том молоді та.ланти в У країні 
при першій нагоді пробилися на 
повеРХНЮ. І тут, зацитуmю хо
ча б літераторш т. зв. НЬЮ-ЙОРК
ської школи. вони діють серед 
ЗМRтеріялізованого суспільства з 
ледве літе,плимвіднашеиням до 
духових справ. ДО того іх духо
вий світ і його словесний вираз 
тр)"дні до onрийма.н:ия. А все ж !ВО
ни lВІІерто про:мощують собі щоросу 
до 'признання в сytClII'iльстві. Хай 
заяложене, "не ридай, а здобу
:вай", таки повинно заЛЕШИТИСЬ 
гаслом молоді, гаслом нових, 
свіжих течій. Подібно в зобраз
ному мистецтві, иизка молодих 
таЛ8JНтів не тільки зиa.:йmла до
рогу до самoomяву, але і до по
ШЗ:Ни в своєму і чужому світі. Ті 
:молоді течії й іх репрезевтаити 
то спimIрацІОЮТЬ із спорідненими 
орг8JНiзащіями старших, то роз
ходятыя в суперечці. Та це й 
єсть ,ЖИТТЯ, рух, зудар думок, зу

дар творчости з 'при:вичкою. В та
КОІМу зударі ~JOЄТЬiCЯ орга
нічний ДУХОВИЙ процес суспіль
C'NJ8.. 

Сьогодні В ИЗ!шо:му світі тих 
зустрічей і зударів у духові мало. 
Було б перебіЛЬШІ6Н1НЯІМ сказати, 
що старші і молодші живуть у 

*) Сумиіше в царствах полі
тИЧlНИХ і гооподарсюmx органі
зацій. Тут з одвого боку досить 
замlQИуті кола beatorum possiden
tiwm (щасливих володарів), і з 
другого - ніяких більших спроб 
молодих сил атакувати утвердже

ні позиції ... 
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поmтиКА - ЕРОТИКА 

Дві світові lВійни і іх ~oв
ження у т. зв. хол()lДН!iй війні, ре
волюційні поводі в ріЗ'них СТОРО
нах світу поклали на НЗJше СТО
ліття я~кра:ву печать політичної 
й мілітарної доби. На перший 
ПJIЯIН уваги людства висуваюТЬСЯ 

політичвї й воєшm події. Особли
во опановують 'вони овідоміСТЬ 
народу переможе ного , !ПО якого 

землі і по я·кого СІІинах переїха
лясь історичні колісниці, і який 
бачить GДИНИЙ рятунок у lВизво
левиі, у своїй незалежній держа
ві. Речник тієї свіДО!МОСТИ, укра
їнська література, за малими ви
нятками, і yKpaiнlcыRa преса -
дають свїдоЦ"шю тому. Іноді тіль
ки ,смерть і 'спомини про мертвих 
здобytВають ДJШ себе якусь части
ну сторі:иоrк" перепOlВНен.mc :полі
тиЧ'НИМи НОIВИіНами і коментаря
ми. 

КОЛИ хочемо ТОр1аНутись і,НIILИХ, 
людсwих, дуже людських пи

T3JНЬ, робимо це часто з почут
тям якоїсь провини, і lIIочинаєlМО 
ЗaJСОРОМЛеиими оправдз.:ннЛ'МИ. Од
наче саме В сфері тих дуже JПOД
ських справ вdдбytВаються сьогод
ні 'зміни, може цікавіші, може 
біЛЬІПІ революційні, ніж події, які 
займають поверхню ~nI. 
Бо ЩО нового приносять ВИПад

ки :в Ляосі чи ,на Кубі? А вони 
тепер заnpятують yвarycв!їтolВoї 
політики. Ляос, як нед'З4ВНО і !Ма-

вiwopoджених ОІЦне !від одного, 
замкнутих у собі світах. Але 'ri 
світи пасивні. ~ чекають на 
гостей, а -m на З3.ПPQшеmш. Тоді 
я;к найпростіше було б опробу
,вати голосно постукати !ї пере ко
натись, що двері від'ЧИ'ИЯються, і 
ТО досить легко. ОчевИlЦНО, не так, 
ЛІк у модерв:их БУдіІВЛЯХ, де з 
приближеН'ІІЯМ двері автоматич
но відхиляються і іІІропускаю~ 

буть в недалекій б~учині Індія, 
- це тільки нові зайві Д0К'8.3И 
на те, що першими Іжертвами. !ко

муністичного напасника бувають .. 
невтральні. Куба - це до зану
ДИ повторюваний доказ, що пів-
33JсоБЗJМ:и, пшугодам:и не мOtЖНЗ. 
спинити впертого посягання Мо
скши угробити Вільний: Світ, і що 
всякі угоди, навіть СПQВидНІЇ ус
тупки З боки МосКJВИ - це тільки 
обман і передишка. Совєти ~алі 
розбудовують базу 'на Кубі і шко
лять aJpМiю Кастра проти куБИІН
сыогоo народу, який :прanrе сво
боДИ, а урЛ'Д ЗДА, не дoвiJвши 
доброго початку 'з осени минуло
ГО року до логічного Юиця, !СЬО
годні - за дoтemmм: !ВИсловом 
Ні,к,сова - від бльокади Куби 
перейшов до бльок8.іДИ кубинсь
ких борців за свободу, щоб вов:и 
своїми наскоК8JМИ не lкаламутили 
вілыигоo довозу людей і матерія
ЛЇіВ із СОВЄТСЬКИХ країв до Кастра. 
Та навіть цього ~He можна вважа
ти иові-стю. Украінсьхї радіопере
дачі 'давно вже забльокOlВl8.И!Ї, щоб 
вони не ,каламутили єдииоиеді

.лимСЬКИХ ІПозищій, 'зрештою ті
ЛЬНИх і для Моск;ви, і ДJIЛ стеЙТ
департ.менту З~. 

Світ так привик ~o напружень 
і 'ревоJIЮЦliй, що йне ДУІЖе триво
житься НИlМИ. Люди свідомі, ЩО 
в добузбалянсов8JНOlГО страху :всі 
ті випадки і всі 'И8JIIружеlПlЯ до 

прохожих. МaЙlже кожен М1reтeць, 
учений, журналіст, lIIоліmк пе
реходить час проби і міри, коли 
ім ВЇДКИlДають перші !писымшш-
цькі Іс:проби, ІКОЛИ жюрі не допу
скають іхШх творів \Цовист8lВOК. 
Це природна життєва !ШКола, че
рез невдачі і ПОМИJПQИ дО успіхів, 
per aspera ad astra, через труд
нощі ДО зір. 

F. СрlбввА 
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нової rльобальної ВЇЙlв:и не при
ведуть. Страх поруlUІИТИ рівнова
гу страху такий :великий, що 
сьогодві мала Альбавія може без
карно лаяти С'ОВЄ11сЬ>кого велета; 

и~елика Португалія :може про
ТИСТЗJВИТИСЬ Об'GДвавим: Націям, 
і - як 'ЗRОІВУ дотепно зауважують 
- НіїЯlКа світова потуга не може 
дозволити собі на те, щоб "без
К8Ірно ста:нути на перер03Винуті 

психологічні нагнітки недорозви
нутих иароДЇlВ ... " 

Зате спршвді реооmoцiйні змі
ни відбуваються в тих ду,же люд
ських сферах. Німецький поет, 
Фрідріх Шіллер, иа.зишав "голод" 
і "moбов" основними ПОГОН()(8И
ми силами світової ма.шиии. "Го
лод" - 'загальиhmе - господар
cыкi проблеми І і ними займався 
ваш огляд у 7-8 числі журналу 
за минулий рік "Любов" - від 
сексуальної пристрасти й П суб
лімацій, аж до ,родини включно 
- це для нашої літератури і пуб
ліцистики незвична і небезпечна 
тема, що її хочемо сьогодні тор
кнутись. В Ісвітовій літературі, 
мистецьК'Їй, науковій, публіци
стичній займає ця тема багато 
місця з огJШДУ на перевороти, 
які саме в цій сфері стались. 
Статистика виявила, що в ЗДА 

число Жliиок уже перевищило 
кільІсість чоловіків і що цярі'з
ниця скоро збільшуєТЬіСЯ. Ра
хують, що 1975 р. може бути аж 
ва 40% більше жінок. Таким чи
!юм ЗДА зрівнялись у цьому від
ноопеииі з Евponою, де такий 
CТ8S давній, а навіть готові пере
гнати Европу. Які причиіІІИ ць()['о 
явища ? Називають передовсім 
те, що ІВ ЗДА жінки упересічі 
живуть довше ніж чолоmки. Та 
В8JПeвJlо діє тут і причина, яка 
ді'яла в Европі, і яка иапр. чи
сельну перевагу .жі'нок в Аиг лії 
зробиJll8. біЛЬШІОЮ супроти ївдmx 
европейських дерЖ8JВ. А 'а г л і Я 
створила найбільшу імперію. Тво
рили її чоловіки войоввики, куп
ці, адміністратори. Іх "експорту-

вала" Англія в свої іКоJЮillїї. Да
лі рівновагу між статями пору
шували численні ІВ Европі віЙlви. 
Остаиня дала в Німеччині кiJIык-
мimill:OHOBY пер~гу жінок. А в 
той час ізольовані ЗДА ае 'звали 
тЗJКQГO "експорту" мужчин. Іи8JК
ше сьогодні. Ам:ериК8.lllСЬJci воЯІКИ, 
урядовці різних armщiй розсїян!ї 
по всіх-вже не к.олоlВiяx (це осу
джене слово! ) але по всіх BQВO
часШІХ кліEmтелях, ,KpaiНI8.X, що 
зберігають ІС'ВОЄ пiJв:н:езалеЖJНе іс
нування під ослоною американ
ської атомО!Вої зброї і завд.mки 
американській фінансовій ri тех
нічній допомозі. 

Війни,- неп о сТlИНl СТЬ житла, 
різноманітність ЗІВичаів рїзсних 
країв і народів - все те сильво 
позначується 'на побуті РОДИВ, ва 
співвідношенні статей. Доказом 
цього :може бути Ні:меччина. Світ 
німецької жінки до l-ої CIВi~oi 
вшни був обмежений 'Щ>ЬОІМа "К" 
(Kirche, Kinder, Kiiche - церква, 
діти, кухня). Тепер це Д8lВllooa
буте минуле. Віщеиь 20-х poкm 
Н3JВ1:l'Ь у фраицузыкхx авторів 
ВВ3Ажався дальше посу.невим у 

сексуальній свободі, ИЇJЖ Париж. 
ЦИІМ 'KJlIi.MaTOM пояCВJIЛИ фp8JВЦу
'з~кі психологи вароджelJf.НЯ і 
'скорий успіх теорій Фрейда, кві
тки тодішнього віденського І'руи
ту. 

Боротьба за ріввопрaJВНiсть жін
ки велася 'в політичній IПлощині 
і в родині: з одИого БOlКУ еман
сипаційний рух суфражисток, і з 
другого ДОМ3ІШИЯ ревоJПOція 1б
зевовоі Нори проти "ДOlМy ЛЯЛЬ
ки", .який відчувся !ВЖе ЯК в'яз
НИЦЯ. Перемо:m утвердилась під
час 1-0Ї світової війни ще й го
сподарським унезалежвенlШМ жі
НКИ. Війна змобілізувала чолові
ІОв до фронтової служби. Іх :міс
ЦЯ в урядах, у ЗШІіллі, З8!ЙИяЛИ 
тівки, ri вжене віддаJПI іх пово
ротцям: і'з фpotвwry. 
всі ті причини разом мали на

слід'ком, що зник д8.lВНiй тип не
ЗWИУі)lQl[ОЇ 1Жів:ки, "старої паиви", 
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"старої дівиці". Той тип пOlClriй
но з'являється ще в IбзенОІВИХ 
драмах. Той тип "доброї тети", 
я,ка ніколи не живе власним жит
тям, для .себе, надто добре відо
мий із української дійсиости, зо
крема ізза.мкнутоїв ТЯЖКИХ по
літичних і економічних обмежен
нях т. ЗВ. "галицЬІКОЇ иу1Жди". 
Зникнення цього ТШІу В1В8іЖає 
Вертраид Расел великим здобут
ком сучасности. В книжці "The 
Conquest of Happiness" він нази
ває долю КОЛИJш:ніХ, неодруже
НИХ жінок "такою жаХJПlвою, Я'К 
дОЛЯ полонених дикими JПOДЬ

ми." 
Війни і революції переорали 

не тілыии політичні мапи, але і 
спосіб IЖИТТЯ, йОГО ТР8іДиціЙlні за
сади, ЙОГО традиційну мораль. 
Ми вже згадУ'Вали радИlК3.льиу 
ЗМії'кув соціяльній позиції і в жит
тєвій ПОСТ8JВі нiMeцыкїї жінки. 
Ще більші пеРеІМіни стверджують 
спостерігачі і досліДИИlКИ в таlciй 
у мину лому і ще на початку lНа
шого .століття (бодай сповищно) 
суворій, "вікторія:нській" А,нглії. 
ЛОНДОНlCЬкий "Daily Herald" пи
тається: "Невже справді стаШdО 
боже'Вільні в сексуальному відно
Ішенні?" Журнал десятилі'Nciз ста
вить питання: "Чи lНевИJИНiсть 
ВИЙlшла з моди ?" РеліГЇЙJНа секта 
квекерів схвалює передпОДРУЖІНі 
статеві зв'язки. АнгJllїйсЬІКЇ радіо
передачі отверто диокутують пи
таіНня "аигліЙ1СЬКorо пороку" -
гомосексуалізму, кол:и;шньої мо
ди клясич,ної Греції, якої стільки 
прикладів дають діялоги Плато
на. Література роїться оповідан
нями про статеві пригоди, а спра
ва взаємного .статейного присто
сування - це тема численних 

піДРУЧНИ1КЇВ-ПОрадниЮв. Профе
сор психологічної медицини уні
верситету в Единбурзі, ДЖ. М. 
Кастейрс, ;цоповідає про 'народ
ження нової :моралі, де статеві 
взаємини ·вважаються джелером 

розкаші і :взаємозустріччю осо
. биcrocтeй, в якій одна пізнає дру-
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гу і одночасно РОЗКРИ'ває нові 
власні глибини... Письменник Р. 
Притшед називає lС'М.теву рево
люцію "одним із небагатьох бла
гословенств у 1ЖИТ1'Ї цього століт
тя". (Тайм, 22-3, 1963). 

Подібні переміни сталися в ін
ших країнах. Напр. яхі нetПодіб
ні сучасні .жіночі зорі Скандина
вії до жіночих постатей Iбзе!Jа. 
Яка віддаль Harвiть між :модерною 
для тих часів ГеДІДОЮ Габлер, на
віть між Гретою Гарбо, - яка 
віддаль між ними і зовсім тепе
рішніми Інгрід Берr'МЗВ, Аш:ітою 
Екберг?! На поча'ГКу ІСТОліття ві
ДОМИЙ .в YJКpaїHCМCOМY світі поль
сь:кий письменни.к Ставі с л а в 
Пшибцшевський, у студії про 
скандинавських майстрів: !Маляра 
Мунха і різьбаря ВіrеJIJШДа, З8JВ
В8.lжував, що В осередку іхньої 
уваги стоїть вічно 1СТр3lждущий 
і незаспок<ЮНий мужчина. Сьо
годні Ішведи З8JКИіДають е!Вропей
СЬіКОМУ життю і IВИхов8JВIIIЮ ли
цeMi:pc'l1ВO в ,статейних відноси
нах. 

Колись говорили, ЩО !в житті 
англійця мУ'СИТЬ бути бодай раз 
Париж, як !Коханка. Фра:в:ція, Па
рИlЖ були столицями недозволе
них j,НТИіМиостеЙ. Сьогодні иордій
ські на роди не му'сять JПYIКати за 
кордоном заборонених ОІВОЧЇВ. ті 
О~Чі. тепер у вільиому подажу 
в lХН'1ХКра.ях. 

Які причини тієї peDOmoції, 
Дослідники називають кілЬІКа і 
всі юни разом складаються на ту 
- ·за висловом аиглі:йсЬіКОГО про
фесора - "нову :мораль". Про 
війни і революції, які З3JВЖJДи 
прИ!ВОдять глибокі зміни побуту. 
ми вже говорили. Так само Зffi

дrвали ~и про емансипащію, сус
ПlJIЬИy и екООІoмriчиу, жів:ки ЯlКа 
з замкнутої в РОДИН!lюму дaиf ля
~И", ~oввi залежної дp~~ 
1 !МатеРІ, стала QlюбіД!Иою парт
,нерш>~. Називають коещукащій
ну ШКІльну систему, ЯRaвчасно 
зБJШЖУЄ -статі. Називають і те 
що при сучаСJlЦ КQМуиЬсаційнп 
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УМОВИJНах стало просто модою ро

бити дальші прогулянки в чужі 
краї. Вказують назме'ВІШеиия не
безпеки венерич'них зараз*) і :на 
тeXlRiкy контролі наслідків ста
тевих взаємин. 

В Америці, в ЗДА, тривогу в 
суспільстВі викликають наслідки 
"нової !Моралі" серед молоді. Осо
бливо гостро ІОНИ відчуваються 
в сфері провідницького доросту, 
<YmКe в ~олах університе-reької мо
лоді. В "над-обильиому СУClIIіль
стві" Америки ("The Affluent So~ 
ciety" -- заголовок КНИЖІКи аме
риканського 'Вченого еКotНошста 
і політика, проф. Дж. rелбрейта) 
:молоді пари ОД1Ружуються вчас
но. Тож приЙкя.вся іПогляд, що 
дівчині треба заручитись пе.рещ 
20-им роком життя, а матері по
чикають .журитись, ЯКЩО двадця

тилітня дочка ще не має визна
ченої дати ві,ячання. Тож постій
НІі 'зустрічі хлопців і дівчат почи
наються, при доброзичливій зго
.щі батькі!В, уже у підлітків. Але 
навіть тієї поблажливої, та ВСе ,ж 
оmки що:му не має стущeRТ чи 
студентка в "кемпесі" , універси
тетській оселі далекого уmверси
тету. Зате спокуса сьогодні роз
поряджає незнS:ИИМИ колись удо

гіднеивями: автом, яке 7];ає пере
сувие приміщення '3 забезпече
ною і,ити:мністю. ДеЯІКі колед.жі 
не дозволяли студентам тримати 

8JВ'IQ на терені "кемпесу". Це ви
кликуваЛ0 СПОРИ, бунти. "Нам 
не важно, чи авта мають колеса 
головне щоб !Вони мали двері" ~ 
ПрИІЗRaЄТЬСЯ студент (Нью-йорк 
Тай:мс, з 14/4, 1963). 
Такі відносини приводять до 

передч8!аНИХ студентських под

руж, коли він і 'Вона ледве мають 

*) Все ж найновіші статистlШtИ 
!Венеричних :захворінь в Америці, 
і Т8:Н10Ж у Франції lВиявляють 
грі'31ШЙзрістза остЗ.ІНИЇх юJIыка 
poкiJв « "Le Figaro Litteraire", Па
риж 2/3 1963). 

.Листи ДО 

по 20 poкilв. Увtвeрситетські осе
лі мусять влаIIlТOВувати у своіх 
гуртожитках О'Щ>емі IМЄlІПК8.ІИІЕЯ 
:ЦЛЯ студентських родин. ТИМИ 
явищами і їх наслідками мусить 
цікавитись і ~наше суспіJIытво,' 
бо ж тут, в Америці, і'В yиimерси
тетах і 'коледжах студіює також 
доріст украінської ПРОlВі~ої вер
стви Вільного світу. 
Студентські ПОіДРужжя lВису

вають багато тmжких проблем. 
Вони короткотривалі і дають )Ве
ликий mдCOTOK пі'зиїших трагедій 
і розводів. Вони перешкоджають 
,студентам виксжувати основну їх 
функцію: cтyдd.ювати. Молода !Ма
ти перериває студії, а :молодий 
батько, зaнlїнчИіВІПИ з ~yдoм 
курси, зараз прий:має не ДУіЖе 
вїЩПОВі:дну для себе, для 7];аль
шого розвитку роботу, тільки 
щоб була вона дохід'иа. А це з'НИ
жує рівень провідної версТlВИ. 

СвіТЩJОЇ слаВІИ антрополог, ~p
гарет Мід, б'є з цього прИіВОЩУ в 
д3Він тривоги, У статті друкова
ній по різних студентсыкиx часо
писах. Вона називає студеитські 
подружжя "упа;дко:м н8Щliї". "Пе
редчасне родинне !Життя ,немину

че гасить щухове полум' я, .якого 
'H'8JМ 'дуже потрібно, щоб ВТрима
тись у світі науки, у світі взага
лі. Хто в :наймолодших роках :му
сить ,журитись дитив:ою і ~OIМOМ, 
той не може віддати IВсієї своєї 
СИЛИ на !Службу JПOдства. Поди
Бімся иа Н8Jше :молоде поко.л:іиня: 
воно йде на університет, щоб од
ружити'сь, і виходить із уиівер
ситету, щоб зараз оке упевнити 
собі liсиувавия і щоб ЗВ:ову ви
силати дітей на уШВleрситет, де 
вони знову зооюім 'замолоду од
ружуються, :мають :цітей і т. д. 
Докладно беручи, ~ci воии разом 
МОГ ли '3аЛШІІJIТИICЬ вдома, вони 

не посунуть світу вперед.... Ті 
вчасні ОДРУІження задушують 
УCJIКИ!Й поступ і ставлять шщ знак 
ПИТавіиявсю 8Jмерикан:сыкy нау
ку і разом із цим цілу lВ'8Щію." 
Слова вченої стосуються !ї ва-
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шої украівСЬ'КОЇ у:иіверситетськоі 
молоді. Вже 15-ий рік МИlВає з 
того часу, як велика х;виля )"К

раїнської eмir'paцii п:риплила з 
Европи в Новий світ. Вже кілька 
"Сту'деитсIJКИХ іІІОКОлінь" увіЙ!lП
ло В наше життя, але ООЛИ!КlOГО 

знаку від цього немає. Студенти 
вчасно одрУ'ЖУЮТЬСЯ, вирощують 

дітей, щоб із них iЗlНову робити 
Сту'де:нтів, які підчас студій одру
lЖаться, щоб продовжytвaти рід і 
щораз глибше потопати :в чужо
му світі, -продовжувати рід, а 
не високе призначення, що з ним 

на устах і в серці покидали ми 
Украіну. 

Не меНJШ глибока криза з сум
ними наслідками lJ18JЯіВИа і В сфе
рі десятиJlliтків - ,,'1"Lн-ейджерів", 
і вона TaJК само ПОВИВRа заста'llO
влити українську спільноту, се
ред якої можна 'завва,жувати по
чатки недуги, що її 8JМерика.нсь
кі педагоги, rреlЙc і Фред Гічии
rери, схоплюють назвою "тира
нії десятиліткі,в". Такий заголо
вок іх книжки і з неї кілька ду
мок у вільній передачі: 

Батьки, дорослі зрікаються сво
Їх прав і привілеш у користь 
підлі'Nciв. Десятилітки накцца
ють усьому суспільс~ свою "ІПЇД
культуру". Замість щоорівати і 
скоріше виростати 'З переходQВO
го стану, той переходовий стан 
культивується як рослина в теп

лиці, як 'Особлива цінність. На
слі'док такий, що амеРШ<aRСЬ1сій 
цивілізації грозить нeбeЗlпека ста
ти цивілі'З'аЦ'ією десятилітків з 
рі,внем: думки, культури і ціЗ:ей, 
притаман·них для десятилітхів. 
Амери.канське суспільство не під
,вищується, але знижується, і це 

веде до незрілих цілей і ідеалів 
ів музиці, і в мистецв, і в літе
ратурі. Часописи, телевізійні rКo
ментарі, кїновистави пристосову
ють англійську мову до обмеже
ного словника ~нещолітнdв. Тор
гі'ВЛЯ IВИ'КОРИС'l'OВУЄ тиранію дітей 
і підбудOlВУЄ іі задля власної !КО
ристи. 
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Найсильніше діє тираШя в сфе
рі самих десятилітків. Бути та
КИМ як усі, конформізм - стає 
З3JКОИOlМ, а примітивнИ'іЙ провід 
незрілих робить усякий :вилім із 
того ков:форм.і'ЗМУ трудним для 
молодої людини, Т3JКож для ук
раІнського ІОИаІК8. й украінської 
дівчини. Тира'иія дитячої маси 
підсилюється у нас IІІОчyrmм 
меНШ'еціииости у батьків, у ІШКО
лі, в церюві, де всющи сXlВaлю
ється пристосувальна тенденція 

до ЧYlжого, "вищого" світу. Все 
те приcпi.mує деиаціовaJlIiзацію: 
бути таким як усі, говорити мо
вою .всіх, ~умати ~УМіками маси, 
жити звичаями всіх - стає жит
тєвим пра.'ВИлом. 

Таке підсов:ия створили некри
тично здійсвюв8JВi гасла , ,проrpе
си'вного виховання" . Воно З/Віль
няло учня ,від більшої У1Мової 
натуги і клало наголос !На "са
мовиявлеВ!НJI іидивїдуальиости". 
Дитина, що виомаровувала !Все 
навкруги своїми фарбами, "сЗJМО
IВИЯiВJIЯлася". Юнак, що мав щось 
ориriнального сказати, розці:ню
вався так само, тк ТОЙ, щО "са
!'fОВИЯrВлявся" безглузщим IІПуМОМ 
І ·навчився т8JКИМ чивOlМ звертати 

на себе увагу. Граматичний ІВИ
слів ,мав таку ж вартість, як і не
правильни.й, бо і це було само-

" " ВИЯВЛeнJИЯ,м . u Доходило дО ТОГО, 
щО коректнии вислів !Вважався 
чИ!Мсь н~ивутим зroри, O'1UКe ЙО
го ВИСМІЮвали... Разом із іншим 
магі чни'м словом, "зосереДlЖе.н
ням :на дитині", га'СЛО необмеже
ного "сам'Овияву" зробило зако
ном те, що подобалось чи не по
добалось іДИТИlИЇ, її ПРИ!МХИ і за
~ЗJИ'ЮІ. П~яноваиИіЙ іНДИВЇДуа
JП'~ п~реМlНИВСЯ в пrpактикODa
,нии erOlo3IМ. 

У таких обставинах старші по
чинають пристос~тись до пе

дагогічних ВШtIог і З'ВИжуватись 
ДО рівня дітей. Замість !ІІомагати 
їм скорше перейти через "теля
чиіЙ вік",батькисаиі C'l1UOТЬ те
лят8.ИИ. Старші намагаються бу-
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ти для дітей товарищами, але 
ді'!И і юнаки таких товари
ШІВ не потребують. Вони потре
бують опікунів, а ними ті батьки 
перестають бути. 

з перспектИІВИ потреб нашого 
часу 'має слушність Mapr'aJPЄT 
Мі'д. В час 'змагу Д\ВОХ світів, зма
гу, ~ якому головною зброєю є 
знання, небезпекою є те, що до
ріст провідної верС'І1ВИ занятий 
тільки продовжуваиням роду. Так 
само в ситуації українського сус
пільства в діяспорі небезпекою 
є те, що нове уЩ)аінське пежолін
ня в більшості якиайскоріппе за
ми,кається :в родинному жиm й 
його вИ!Могах. Воно навіть не про
довжуватиме роду, бо кожне да
льше покоління, при такій ДУХО
вій і політичній замкнутості і са
мообмеженні, щораз глибше по
ринатиме в чужій стихії. - Так 
сам:оз перспективи нашого часу 

пекуче ЗJКтуальна критика "ти

рЗ;нії десятиЛJi.тків", яка Мlижує 
суспільство до дитячої під-циві
лізації. 
Але коли дивитись sub quadam 

aeternitatis specie, тоді не мусимо 
піддаватись заскорим песимістич
ИШd: передбачуванням. ПOlВорот 
до давніх, "ві кторіЯНСЬ1<ИХ" , ЧИ 
У нас патріярхальиих порядків 
із Їх родинним у ладом і ЇХ CIIlїВ
ві~ОІше1lНЯМ статей - неправдо
подібний. Але так само сучасна 
"HOIta мораль" це тільки од,ка 
хвиля в морі людсыоїї історіі. 
Є гарне оповідання rю-де-Мо

пасана. Молода діllAlШlа розмов
ляє з старенькою бабунею. Дів
чина в мріях, бабуня ,в споми
нах... Уява дівчини кружляє ко
ло великого, ЄДИНОГО кохaнJИЯ. 

Бабуня сміється з неї. Це ж :мар
'ИуВання lЖИТТЯ: колись, у 'l1Вoємy 

віці, я мала !вже сriльки любоВ
них пригод, я жила... Не можемо 
,БККJПOчати можливости, що ни

нішні ПOКJIоНlЮЩi нової моралі 
колись дивуватимуть своїх виу-

ЧОК ОІІОВЇД8lRИJliМИ про життєву 
музи'ку 'И8!ІПИХ диів. .. 
Зрештою і :ми самі пережили 

вже подібну ,перем'Шу. Р~OJIЮЦiя 
внесла свою нову мораль і іВ Ук
раї:ну, в її столиці. Хто пам' ятає 
початки 20-х poкilв, 'Зиа.є подібні 
П1роблеми до сучасвих американ
ських із Ї~и уиівеРСитe"reьки
ми оселяnюl, тільки що тодішні 
наші студентські ГуртоЖИТКИ не 
знали і ТИХ обмежень, я,ю все та
ки пробує америк3Jн'cыкa уЩвер
ситетська влада ЮlК.ЛI8.\Цати ва 

життя ",кемпесis" . Побут тодіш
ніх студентських гуртоЖИТlCЇa:l від
д'зеркаmoвав овободу статейиих 
від'наwень,Яка. панувала і поза 
ГУРТОЖИТЮLМи і :поза студентсь
ким світом, і якої вd~JIИСК зва
ходимо напр. в "Місті" Валерія
на Під'МОГИЛЬНОГО. 
Але життя і навіть тиск влади 

поверну ли круто. Ідеалом 'колиш
ніх червонихреволюцїоиерів ста
ла нова су:воріппа poдВlВiВa мо
раль совєтської "порядної JDoДИ
ни". А 'в Україні тяжке життя 
ске.ру:вало розвиток у нalПро'Ш:в.. 

'ний бік. Підчас 2-ої світової віlЙ
ни мораль у.країнських дівчат 
дивувала ні:мецьких окупав •. 

Часті аналогії з їмперс.ькИІМ Ри
МОМ також 'повчаJlыі і також не 
К8JЖУТЬ спішитись із тetМНШtfИ 
п'рогкозЗІМИ. Після війн і ревоJDo
ціі, зв' язаних із ім' ям Юлія Це
зара, Рим шукав вЩпружe1lИЯ В 
теплій купелі змислQIВИХ розко
mеЙ. ABr'YCТ nPOТИСТ8ІВИІВся тій 
тенденціі, і Овї'ДіЯ, співця "Ми
стецтва кохавия", засЛ88 в дале
кі сторони ИaJД Чориим морем. 
Поети-лавреа.ти, я'к Вірr'iлій і Го
ращі'Й, закликали до повороту до 
ДМІН,іх, добрих часіІВ, осп.івУ1Іали 
чари КОJПDIПIIIЬої ідилії. Сьогодні 
подібно після великих злв.м,ів лю
ДШlа запрагнула повернутись від 
світу, з його війиами і револю
ціЯІМИ, до себе (екзиС'1'еВЦіялізм 
дає філософічний вираз цьому 
:mopoтoвi) і повернутись від жа
хіть і стрв.жда'ИЬ ДО тієї "нової 
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3 книжок і преси 

ЦВІТНИКИ В ПОДВІР" БОЖЕВІJIЬНІ 

Колись МаозЗJIIові.дав, що в КО
МУ'ИЇ'стичиому сЗJДi Китаю може 
свобідно цвісти сто ріЗІНо:маніт
них квіток ... Коли ІЖ китайсмсі лі
тератори й учені в'зяли ті слова 
ПOlВ8іmно і почали розвощити свої 
різнокольорооі ЦJВIЇтнИЮІ, Мао око
ро казав Їх переорати і засіяти 
одностайною, і~еологічиою ко
сою ршо стриженою, червooroю, 
ПpaRТИЧlНою городиною. 

MOOНJВa має довший досвід у 
ВИРОЩj'!В3JН!Ні партійного духово
го зілля і в викорі'!lJOВ8ВНi IВсьо
го, щО вносить в сіІру ОЩИOlМ'8JВiт
ність яскравіші б8.ір:вtи ~и. 
За Сталіна розстріJШ або заслSJI
ня на повільну смерть були за
гально принятими і практикова
ними 38JCобaJМИ ,,!КУ льтурноі по
літики". За Хрущова, в рoзraрі 
десталінізації, прИ'Йuша т. ЗІВ. 

BiдJmГa. Сьогодиї і вова с.кїIRЧи
лась новим морозом. B~ Мо
clClВla помилил8JCЬ. Ії вожді були 
переконані, що іДОІВголіmiй, 1СІрИ
вавий терор уже остаточно при
смирив духа - !Вічного ревоJПO
ціонера, і він Я1Квимучена КОН'Я
на покірно тягтиме ПILРТЇЄЮ при
писаний, духовий вантаж. Вся 

моралі розкоші", п,ро яку гово
рить цитований англійський вче
нИ!Й. 
Але робити з цієї аналогії мод

ні іВИСНОВКИ про остаточний "упа
док Заходу" - не апраВД8IRО. 
Ще ж 600 літ після ABrycтa "па
дав" риrмський світ ... Він підво
ДИІВСЯ ще не раз і в ~oвi і дер
жавній потузі при великих ім
ператорах, і з:ввжувавея при ела
бодухих і невдачиихволодзрях. 
600 років: - ЖИ"rl'я sк море, його 
хвилі приходять і відходять ... 
все це темИ" яlCi боязко об:ми-

історія людсыкооo духа не Н8JВчи

ла ко:муиістич:иих диктаторів, що 
МОІЖиа деся'11КUlИ poнdiв убивати 
представниКЇIВ ,ВЇJМIoЇ МИlCЛЇ і тво
рчости, але 1ііль:иого духа, твор
чого дУХа JDOДИИИ вбити не мож
ливо. На звільненому від :морозу 
rpyи'li почали сходити ЦВЇ'NW 
нековфор:мізму, криТИ!КИ, невдо
волення дійовістю. 

Х:рущов, через СіВОГО IНа.каЗl1ЮГО 
диктатора духової культури, Іль
їчава, повертає круто до часів 
повної паpriЙ1Ноі коllТpOлі і ду
хового уніформу. Але сьогодні 
методи ін.ші. Р03С"Юріли і з8JCJI8Н
ня з8АИ8ІДТО lКоипромітува.ли б ре
жим в оБJIИЧЧi світу, після 45 ро
КіІВ революції. Сьогодні методи 

." .. " . 
"леГШІ, "культурВ1П11l, "ТИХІ-
ІШЇ". Некоиформістичні 'письмеи
JПIIКII, один 'за одним, "хворіють 
У1ІОВО" і попадають - ,не ІВ тюр
му, - але в божевіЛЬ1ПО ... TILК 
бу ло з Михайлам Наріцею за йо
го в Німеччині иащрук о в а R у 
"НевиспіtВa'Иy tпіоню", з Олексан
ром ЕЮсeвdИИІМ, і тепер !із Вале
рієм Тарзісои, Я'КОГО 'JЮВeлі дру
кувались ІВ Англіі. Навіть "не
нонформіст із вищого дозволу" 

наються Н'ВlШою свідомістю. Та 
це 'Не рятує ygpаіиської ЛЮДНІНи 
ВЇДз8JЦ1ЇRaВJIeивIJI ТНlМи глибоко 
ЛЮДСЬКИlМи, іитимнИІМИ сторінка
ми життя. Це '!іЛЬКИ ШДlКазує їй, 
отверто чи кра:дыкок,' шу1К8.ТИ 

дзеркала і роз'JlСИевия цих 'пи
тань у чужих літературах, так 
ЯОК J«)ЛИ'СЬ шукала вона того в 

UЙоприступвtmих: російській і 
ПОJIЬсЬ1dЙ. Humani nil а те alienum 
puto ... Українська ДY1rI!К8., літера
тура, преса не :можУ'І'Ь В'1'Ї1К8."l'И від 
JDOДСЬ/ІСИХ проблем. 

М. І. 
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ЄВту!шеико захворів і lНіХТО :не 
може знати, чи й ця 'Недуга не 
ошнчиться "божевіJIJШМ" із най
вищого наказу ... 
Анг лійськИ!Й знавець совєтсь

ких справ, Едвард Крe:нюIrolВ, 
ПРИЗН8.Єть'ся, щозах.ідні часопи
си іноді по ШЛЬ1Ка МЇlСяцfuв IИОВlЧа
ли про mкi справи, щоб розголо
IIIJ"Вання"м не погіршити долі пі
дозрілих і вже осуджених офіцій
ною критикою. Не іВЇдомо чи та
ка Т8;КТИJка багато помогла і по
магатиме, все ж вО'На Прою3ЗЗХа 

добрими ІМОТИВЗJМИ JПOдяиости, 
передбачливости й обережІв:ости. 
тими мотивами ПОВИ!НИа керу

ватись і lJI'ЗJ.Па журналістика і 
літератур:иа Критика. Це природ
но,ЩО радіємо свіжим зілляrм-

.Листи ДО 

крaJcoю, ЩО розпускається і !рОз
цвітає lВ УlКРаіиі. Та передусім 
ми пов.Иин!і втіщатись Їх мистець
~ОЮ цінністю, іх сві.жістю. Але 
ми не пOlВИ1ИН!Ї C"l'8.ВИТIreь ДО тих 
ПЗJPосткШJ ї розголaпryвaти іх як 
якусь реВОJПOцію. Це і lВеобереж
НО, і це по суті перебіJIЬ'IПенв.я. 
Еміrpaція тужить за новою, ве
ликою революцією, і те невтиш
не бamaJвiия, та туга кажуть їй 
підозріва.ти ії T8JМ, де її немає. 
Eмdrpaцiї lМоже бути приємно ба
чити натяки ІВа здїЙlc:Иmmlя своіх 

мрій, навіть хоч це тільки ЇJПO
зія. Але нашим брат8ІМ і сестрам 
в Україні це !Може ПIlКОДИТИ і 
змушувати їх до мовчamrя або до 
ПOlКЗJlН'Иихзаяв. 

"МАО ПРИТИСКАЄ ХРУІЦОВА ДО СТІНИ" 

(БiJщше ніж родинна суперечка) 

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" 
мі'стить у числїз 15 березня ц. р. 
статrю ,на цю - зрештою модну 

тепер - тему. Нас у цьому !Ви
падку ЦЇіКавить те, що автор стат
ті (Гарри Гам) покликається на 
нашого вченого, др-а Всеволода 
Голубн.ичого, Я'КОго IВ~H, за дер
IЖ8JВНОЮ приналежністю, ,називає 
8JМерикаиським ученим. Н8.:ВtOди
мо те місце: "До цієї теми, Мао 
як діялектик і Хрущов як npаг
матик, у блискучом:у есеї тільки
що подав американсыкйй учений 
Голубничий досі :мало 3ИаВ:і БіД0-
1tЮC'l'IЇ ... " (Прохаємо чита. ЗІБер
нути увагу на нотатку ІВ поперед

нlЮМУ, 1-2, числі нашого журна
лу, ст. 57, ред.) "ВихідІною точ
кою стущіі є філософіЧlИi lПисан
ня Мао, ЯIQЇ він Дав 1937 і 1940 рр. 
Голубничий показує, що nroceо
JЮГiЧlВi постуляти I}(итайсыкolгo 
парті!ЙнОГО шефа 'Суттmю відрі:з
нJuoтыся вЇіД посту лятів модерних 
російських ідеологів і lRеминуче 

мусять приводити до рі'зИИ'Х полі
тичних дій. Здається, що ,для 1П0ІВ
ного розумШ;ия китз:йсыко-свєт-
сыоооo ,конфлікту передусім 1В8.Ж
не те, що для Мао ядро И81р'Кси
стського діялектиЧІНОГО матерія
лізМ'у - теза про iМlманеll'ШlIi су
перечності - є не тільки теоре
тичною ЗlКсіомою, але й мірою 
для політичної а1Щіі. Тільки виут
pUlШI:Я суперечність речей - це 
сила, що все гонить уперед. Ця 
теза Енrельса важна не ті.тшки 
для загального сусП'ЇЛЬІИОГО роз
витку, але для Мао вона вираз
но дійсна і внутрі іСОціялістично
го суспільства і у взаєминах між 
комуністичними державами, і тим 
СЗJМим стоїть У яскравій супереч
ності до тез, ЯlQі від десятків ,ро
ків заступають ooвєтcыкi ідеоло
ги." 

Вихід ва світову арену IЦ~ 
нових українських сил - це ІХ 
особистий і це иапп з8Iгз.JIывий 
успіх! 



nрuятелївН 

3as1lJПt до аИВИі 

Нові Осередки 

5-го квітня ц. р. оформився 
Осередок Інституту в ЕдмOlИТо:иі 
(Канада). До Упр8JВИ ввійшли: 
а:Дв. М. Лучкович, голова; адв. 
Яр. Росляк, ~peтap; іlНЖ. М. 
Фллк, скарбвик. До Контрольної 
комісії вибрано: ~. Дм. Янду, 
mкаря д-ра І. ВерхомИlНa та лі
І{арл д-ра І. Ярему. - Осередок, 
вже в підготовчій стадії, почав 
діяти, спростовуючи ЛИСТ8іМи до 
учених і редакцій неточності і 
ПОМИЛКИ в іlВформаціях про у,к
paiiHcыкі справи. 
В стадії підготови Осерещки в 

В8ІШИІНГТОВЇ, Мi:lmеаполіс, Фила
делфіі, Торонто й Монтреалі. 

• 
Видавив Інституту 

Вже вИЙШЛИ ~i памфлети : 
- за українську правдУ (y~p.) 

Ціна 25 ц. 
- Фронт українськоі правди 

(укр.) Ціва 25 ц. 

- ТЬе Ukrainian Repuhlic of 
January 22. (авг.) Ціва 25 ц. 

We.tern Ukraine witbin Poland 
1920~1939 (Ethnic relationships) -
з статистичнВ!Ми таблицями і ма
пк:ами. - Автор: проф. Кубійо
вич. - Ці,иа 50 ц. (3JНг. і )'ІКр. ІМ.) 

В друку: 
Д-р М. Галій: Голод в Україні 

1932-1933 (авг. і укр М.) 
Д-р Ст. Ріпецький: Диплома

тична боротьба за 3ах. Землі. 
(аиг. і укр м.) 

lІаОІе гасло: В кожному укра
їнському домі - всі видавив Укр. 
Публ.-вауковоm Івствтуту. ВОІІІИ 
- це зброя в боротьбі за правду 
про Укра.і!ву, яrкoї оборонцем в 
сВOШtlY доmciллі повинен стати 
кожен украШець. 
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БЮЛЕТЕНЬ УПНІнституту 

Вже .вийшло перше число Бю
летеня Інституту. його завданнл 
бути засобом постійного зв' лзку 
МЬЖ Осередками Інституту і Цент
ра.лею, ·і між Бюро Праці і ви
дань і його Комісіями. Бюлетень 
поя:влятиметься, що три мі-сяці, і 
інформуватиме суспільство, пере
дов-сім членів і прихиJIыншсіB Ін
ституту, про працю Інституту. 

За всіми вида.шшми і в усіх 
оргаш;заційних ~ фі'нансOlВИХ спра
вах прохаsмо звертатись на ад

ре-су: 

Ukrainian Research and Information 
Institute, 2634 W. Chicago Ave, 

Chicago 22, ІН. 

В усіх редакційних, іиформа
ційио-студіЙіИИХ справах прохає
мо звертаТИСЯ до Бюро Праці і 
Видань у Нйорку на щцресу: 
М. Shlemkevych, 916 Monroe Ауе, 

Elizabeth, N. J. 

ПРО НАШІ ВИДЛIІіІШ 

"МічіІ'авська Українська Газе
та" з ll-го ·кві'ПRЛ ц. р. в відділі 
,,3 Осередку YIIНlвституту" пи
ше: "Наш Осередок отрим3.ІВ (ЦЛЯ 
поширеннл перше ав:глом:овве !ВИ

д8JННЛ УІППнститу п. з.: "Укра
їнська Республіка 22-m Січви". 
ЯкпризиRЄ (ц-р В. Лисий (та ін
I1ПЇ) , це добре опрацьована Істо
ричною Кoмdсієюброшура, іВ Я1Кій 
ПОДaJНО низку фактіlВ і арryмеи
тів щля стверджеивя незапереч
них прав Н8lIIIОЇ, виpjшеної вже 
історією, держWВIВОСТИ. Це добрий 
дарунок вашим приятелям-шме

рикащяи, джерело арryмеитів у 

ди~~ із ЧУЖШЩJIМИ, КОРНС
нии (ЦQВlД'НИК 'дЛЯ аиглом:оввих 
Y1JQPaiiв:цiIВ" • ' 

~алі Ч~ИС інформує про ук
рa.mc:.ькии _памфлет п. з.: Фронт 
украlНСЬКОI правди" і ЙОГО зміст. 



62 

У тpaвHe~ ':ріЧИИЦЮ провірко, чи 
в иaшnи 1 иanпих з:иаИОІМИХ 

бібЛ!іотецізна.ходиться !книга 

СИМОН ПЕТЛЮРА 

(cтani, JlИСТИ, докумевтв) 
ЦЇ'8а 6 дол. В твердій оправі 7 (Цол. 

Замовляти: 
Ukrainian Free Akademy, 

206 W. 100 St. New York 25, N. У. 

Прислане до редакції 

НАУКА 

ЗБІРНИК на пошану ЗЕНОНА 
КУЗЕЛІ. Записки Наукового То
вариства ім. Шевченка том 169. 
Пращі Філологічної та Історичн~ 
філософіЧНої Секції за редaJКЦiGЮ 
Володимира Янева. Мовиий ре
дактор Іван Кошелівець. - Па
РИЖ-НЬЮ-ВОРК - Мювхен-ТоpolК
to-СіД:иеЙ. 1962. 

ВеJIИ!К3. 'книга. ва 584 сторін. 
Матеріяли ynорящковаві у ТРЬОХ 
головних розділах: І. Зеиои Ку
зеля - громадянИІИ, вчеивrй та 
moдииа (БіографічНі матершли 
та бібліографія писань) - 15 
статтей. П. Праці ФіЛОJЮГOЧИ()Ї 
СеІЩЇЇ з ПЇ\ttві:дділа.м:и: А. Ешю
графія - 11 стаrreЙ. Б. МОІВО
знавство - 6 статтей. ІП. Праці 
ІСТОРИЧІНо-філософіч'Иоі СеІЩіі -
19 ,статтей. - Книга :має 15 іJDO
страцій і 4 нарти. 
Кость КвсилевсltКИЙ: lЗО!Гл8JCВ 

і Шевченкова мова. Відби'ШС8. з 
"Наукових 3апи.сок" УВУ, МюН
хен, 1961. Ст. 20. 

Studien оп the So.iet Union. 
New Series Volume 11. N.! 1. (Special 
Issue оп Agriculture in the USSR). 
N2 2. - р. 160. - Institute for 
the Study о! the USSSR, Munich, 
Germa~. 1962. 

РІЗНЕ 

ВасиJllt Косарєвко-КосареВIІ'І: 
Москальство, українство і РеІІП'І'а 
HeMOCК8.JlltCТВ&. НЬЮ-Варк - Мю
нхен, 1962. СТ. 20. 

,ЛuC'f'U ДО 

Мtp. Володимир Бучацький: 
ЛЕМКИ. Українське гірське пле
м'я. Побутово іСТОРИЧlJlа МОИОГРщ. 
фія. Накладом автора. - BiНlНi
пег, 1962. Ст. 112. 

Зміст: 29 розділів на теми :иаз
ви, території, мови, побуту, ха
рактеру лем'КЇІВ, з оюремою ува
ГОЮ дО трагічної історії цього 
племени після ОСТ3JlШlьої свіТОІВої 
віЙ1Ии. 

Іван Хміль: Іду з кобзою. 
Поезії. Накла;дом автора. Ч!ЇіКаго 
1962. Ст. 250. 

3 ,,3ам:ість передмови" Т. Кур
піти: "!ду з кобзою" - документ 
ЖИВУЧОСТИ на Поліссі 'ІІоmтиЧIRО
го мислення і безсмертя там віри 
в перемогу У,краrисЬІКОЇ krrи,ии ... 
І вцьому саме... значения появи 
цієї IIСІІИЖlКИ." 

в СПРАВІ ВІДО3В І ЗАкликm 

Знову мусимо давати 'пояснен
ия і прохати розуміння IВІаШИХ 
можливостей. Дістаємо різві ого
.лашевия і IВiдозви з прохaии.mм 
Помі~ТИТ~ іх у журналі. Справи, 
щО ІХ IIIІДВOCJIТЬ ті ОІГОЛWПЄfВИЯ і 
заклики справді повamи:i і заслу
ГОВУЮ.ТЬ :ва пiJДТРИlМ'ку суспільст
ва.. ОД!Н8. че містити їх ми не в 
силі. Журнал ВИХОДИТЬ ЩО-іЦІВ8. 
місяд~, тож усі 'l1i оголошення tвlЖе 
відомі з щоденників і ТИlЖНЄlВИ
кї,в. Коли б ми хотіли Їх друку
ва;rи,. ми мусіли б у lКожиому чи
С:ВВlI,ltЦати ,ва !ІІОІВТОРIOlВЗJlШlSl lВЖе 

вІДОІМИХ речей кілька, або й де
сяток сторінок і'з ти!х нечисле:н
ВИХ, вІСі 1М'аММ0 до ро3Пор~ен
нп раз на два м!їсяці. 

За п~~силку тих речей для ін
~pмaЦll будемо ВДJIЧ;иї, і щоб 
ВlЩДJl'ЧИТИlCЬ, в Иacтy'ПlВих числах 
реEre'11рУІВМ'ВІМеио іх. 

•••••••••••••••••••••••••• 
Судити вас будуть по тому, що 

робимо у себе, вдома, а не по то
му, що проповідуємо іИІПИМ. 

През. Кевиеді 



Прuятелів
Н 

ЧОМУ? 

• Ваші сторі,ИКИ п. з. "ЧОІМУ?" 
виГЇД'ві ТИlМ, що читач може по
діJШТИСЬ із іmпими СВОЇ'МИ сумні
вами і Жa.JIJШ.IИ, не зраджуючи 
своєі непоіиформоваиости, а мо
же й невШкec:-Dв8. Оце почалась 
інтенсивна а!ЩiїJI збірки фoн:дjiв 
на будову українcыкїї 'Католиць
кої катедри 11 фИJIЗЩелфіі. Досі 
ми не чули про ШJI'Кий мистець
І<ИЙ конкурс, про ,иіJШ<У 'Комісію
жюрі, а вже в газетах появи.вся 
готовий, виходило б, схвалений 
проєкт. Що-гірше прізвища ав
topa-архіте'Кта не подано. Чому 
ТЗJка конспірація? Вважаю, що 
катедра в Филащелфіі це репре
зентація ,нашого реліriйного і 
ap~iтeKТYPНOГO мистецтва. Це сп
рава великої ваги і ве бу ло б у 
ПОРЯДКу,КОЛИ б монументальна 
БУдівля була поставлена і аж 
після того розгорну JIaCJI б кри
ТИ1ка В колах н8ІШИХ мистців. 
дискусія пови.вв:а попередити бу
дівлю, а не почВ:Ватись після іі 
здвигнення. Так було RВlПр. з 
пам'лтником Шевченка у Вашин
r'ТOВi. Був 'конкурс, була і далі 
ведеться дискусія. Лоно, що за
лишаться невдоволені, але c~
піЛЬС'ШЮ ЗІВає, и'8. що воно дає 
гроші; ЗоНає, хто є автором про
єкту і знає, хто, RКi !Мистці і які 
ГРOlМ8JДЯІНИ стоять за тим проєк-, 
ТОІМ. Вкі'lЩi дж:кусія і іКрИТm<a 
дають можли'вість МlreТЦeBi при 
остаточному оформленні проокту 
доповнити його, вИ!Правити деякі 
його слабші сторіНІки. 
Катедра в Филаделфії не менш 

репрезентативна c.пrpава, і така 
анонімиість була б ведопуокаль
на. Хіба, що я 'Непоінформований. 
Тоді ЧOlМу наша преса так мало 
ПИlШе про це, та сама преса, яка 

стільки місця давала (і слyuпro) 
ДЛJI пита.иия пам'Jt"NIИIКа Шевчен
ка? Чому "Листи" вас не інфор
мують? 

• Комітет при УККА ДЛЯ бу
дови пам'ятиика Шевченка в Ва. 
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шинrтоні і преса почали каипа
нію за пожвавлення збірок на цю 
ціль. Суспільство знає, що зібра
на вже сума :вистачає на БУдОВУ 
пам'ЯТИИ:Ra. Ідеться про те, щоб 
ТИМИ збірками дати ще основу 
для культурного фонду імени 
Шевченка. Справа добра, спрaJВa 
конечна! Тільки 'юJIыкa завваг 
щодо підходу до неї. 

Комітет для будови п.ам'ятника 
- - це організація з вира:mою, об
меженою метою. До того Комі
тету -думаю - ВХОДЯТЬ пред

ставники оргаиї'зацій, ті, що ро
зуміються на справі, за тку ,взя
ЛИСЬ. Але справа пам'ятника -
цс одне, а культурний фонд -
це щось інше. КУЛЬТУРНИЙ фонд 
ПОВИІнна очолювати Кураторія з 
представників иау;кових, літера
турних, мистецьких, ЖУР:налісти
чиих організацій, а фінансQlВ!ими 
справами повинна відати окрема 
Управа, і в ній місце для людей, 
що вміють roсподарити грiJIП!ми і 
збирати фонди. Коли В ім'я !Віч
но ,живого, нерукотворного lПа

м'ятmис.а Шевченкові звернеться 
до суопіJIЬC'ГВа ТЗJка Кураторія, в 
я'юй будуть представвикивсіх га
лузей ку льтурноі праці, і !поруч 
неї фінансова Управа, .яка r'a
раитуваТИlМе господарність, 
відгомін у суспільс'lmЇ - можна 
сподіватись - був би кращий. 

Сьогодні не ЗНaGМО, хто розп 0-
ряджатим:е фондом, зібраним по
над кошти пам'Я'1'lника. Чи УККА, 
отже політичні й ГOCIIoдapcмd 
партії, себто організаціі в яких 
ку ль ТУрниіЦькі кола майже не 
мають голосу? Чи !Може далі той 
Комітет будови П8,ІМ' я'ШШlR8, себ
то тіло, до якого підбирано лю
дей з погляду тієі оБМЄlЖе'вОЇ цілі, 
а не в ім' я постійної опtки над 
духовою культурою суcmльсТlВ8.? 

Такі - свідомі чи Иес!ВіДOlМі -
недогсхвореності Ш'Кодить справі 
і виклшсають непотрібні здогади . 
Чому не ставити добру і ясну 



сп,раву - ясно, на всю широ

чінь? Чому не -ВКJDOЧИТИ в 8IJЩiю 
C8JМe ті кола, що найбільш заці
KaJВJIeвIЇ, 0'11Же наукові централі, 
об'єд.иаии.я МИ'сщів, літератopUi, 
журналістів. Справа духової куль
тури й її фО!ВДу за.галывїa,' до
рога 'всім, і тим, що з різних при
чин охололи до наших політич
них і господарських орга.иізаці'Й. 

Відповідь: На два листи, на 
два питанИJI, яких СПРJI1Мо!в&иїсть 
одна і та еама. Отже "Листи" не 
Їінформува.ли читачів, бо іх ре
ДЗJ1щія також ходить у сумерку 
... Щодо катедри в Филаделфії, 
то навіть у повній те:мряві! По
старає.:мось про доклa.дЮlшi ін
формації серед :мистеЦЬІКИХ Юл. 
МожJПШO, щО !ВОВИ більше ЗlНаІОть 
і заспокоєні. Інакше трудно бу
ло б зрозуміти їхнє МOIВЧ8IИИJI в 
справі, яка іх торкається і за яку 
ВЇДiJIовідатимуть передовсім вони. 
Хто мовчить, той згоджується ... 
Щодо ку льтурного фонду, то 

стоімо при тому самому погляді, 
що 'й НaJШ lКореспОВДевт. ТіЛЬІКИ 
коJШ за ідеєю фонду стоятиме 
одностайно сМт духової праці і 
коли той світ чИВ!Но,СЛQВОМ і 
співуч8JCТЮ в твореНІВі і керуван
ні, підіпре ту 1щею, тілыки тоді 
вона захопить усе суспільсмо, 
незалежно від поmтиЧ'НИх чи го
сподарських зв'язків. Головне за
ВД3.ІІШЯ того фонду - це ку ль
турваполітика, а її плянуваВJНЯ 
і переведеии.л не є справою полі
тичних і господарських чИJl1JlИКЇВ. 
Так є хіба в совєтсь'Коку цapc~! 
Не будемо ж наслідувати його 
порядки. Господарсько-фінансові 
чинники можуть тільки вст8JIЮВ
ЛЛТИ Рами кожноч8JOllИХ СІ1рО1Іож

ностей фонду, але ВИlПOIВИJIТИ ті 
рами !Муеить 8.ВТОІЮМ1ІІо світ 'ду
ха, його репрезентанти. 

• Питає ме,не малий синок 
(мабуть не одНу з нас питає ... ): 
Чому? Люди Н8JВкруги ГOIВOpJIТЬ 
по ЗJИгліЙсь:ки. Сестри в садоч'КУ 
говорять по англійськи. вози в 
церкві ГQВорить по зигЛ!і'ЙсЬІКВ. 

Тільки тато і M8JМa говорять інак
ше ... Чому? 

Відповідь: Тому, дорога і за
.журеиа Читачко, що ви разом із 
тими "не Од'llИ'Ми", про JllКИХ зга
дуєте, в МЄНШQCті СУ'Проти іrнших, 
яl<ії п:imIли за дoonci ллям , за сест
Р8JМи, що дають злий приклад 
'ді тЛІМ , за СВЯЩeииJКaМИ, ЩО на 
проповiJДях у\ЖИІВаІОть тільки чу
жої :мови. - Або є ще інша мож
ЛИJВість: може Ви і ті ,,-ие одні" 
творите разом МОВЧaJ3иу, боязку 
більшість, із я,кою ніхто не ра
хується .... 

у Франції, як у Німеччині, є 
монархи, але немає наслідни-ків 
престолу. Оба старі королі не 
приготовили будучини і не мо
жуть її контролювати. 

Волтер Лlпмен 

Вв.исненНJI 
Це число .жytp:валу спі'зиеие иа. 

тиждень. Причиною цього було 
переВаатaJЖeВiНJI ;цpYJКapВIi перед і 
після ВеJШКОДНЯ. Наступиі числа 
виходитимуть уже иорма.льв:о. 

Число 5-6 вийде при юиці черв
ия; 7-8 при кінці сepIl'ВЯ, 9-10 
при кі:иці ЖО!В'1'ИЯ і 11-12 при Ісіиці 
IИ'ЩИJI. 

Журнал РOЗJCИлаємо зараз після 
виходУ. Коли ж жур'вал \Цоходить 
до 'дальших ОКОЛИlЦЬ навіть із 
П'оиаддвотиmиевВ!М спізвelElillПrl, то 
це вже не aanпа 1DИИ'8.. Буває так, 
що на :мІісці, в Нйорку, почта 
'ДООТ8JВляє журнал уже третього 

дня, але 'l"p3пляєтысл й тут за
'rpИІМIСа на тиждень. - Прохаємо 
розумівня :нanпиx Вш. Перед:плат
ВИІКЇВ. 

Від Адміністрації 
Паmих Читачів, які мають даВ

ніші за.лег лості або не вплаТRJIR 
ще передплати З8 цей 1963 рік, 
проха.ємо зробити це по МОЖJIВ
вості негайно. Не змушуйте вас 
тратити час і гроші ва пр~, 
немвлі Вам і вам. 



Від адміністрації 

СПРАВИ 3БІР.ноrо МЕЦЕНАТСТВА 

Біщ виходу числа 1-2 Ц р, до 
кШщя RВliТRЯ на цей рахуиOlК при
слали Бш,ЗJН. ПП.: О. Дерій, Блт
мор; Б. Зорич, TopolНТO; А. Кос, 
БлтмО!р; А. Малицький, Чінчнті; 
І. Мarнaстирський, Трнто (40); Д. 
Марущак, Трнто (17); Н. Пазу
няк, Фила; Т. Парфа:нОIВИЧ, Бфло; 
П. Плевако, Париж; Л. Руда:в-

сЬІКИ'Й, С.-Пол; М. СірИlЙ, Чкrо; 
А. Окробко, Л. Авдж; Р. Трещ
невСЬІКий, Клвлщ; Д. Фещик, Тр
нто (20); - Коли при щ>і\:mиIЩУ 
не подана цифра, то це ЗНaJК, що 
вплачена 12 дол. 
Щиро дякуємо. Окреме з;вер

не1ШlЯ прийде в З3.ІІО!В'і;щжеНОІМу, 
на .жаль опізненому листі . 

• 
ФОНД ПОМОЧІ НЕСПРОМОЖНОМУ БРАТОВІ 

На цей фонд прислали ВШЗJН. 
ПП.: по 8,00 дол. - П. Пле.вако, 
Париж; Р. Трешневський, Клвлд. 
- По 5,00 до.1І. - о. д-р В. КУІШ
иі\р, В1Шr'; О. Навроцький, БШІr'; 
Т. Парфанович, Бфло; Б. Сала
бан, Бфло. - По 3,00 дол. - М . 

• 

Маренін, Влмтк; А. ОIq)обко, Л. 
Андж. - По 2,00 до.1І. - М. Стрі
лецька, Мнтрл; О. Федишин, Дж
меЙ1Rа, - По 1,00 дол. - Зет ... ; 
І. Ле ськів , Ірвrnт; В. Топольни
цький, Bнnг. 
Щиро ДЯКУGМО. Даді буде. 

ПОЧТА ЗАВЕРНУЛА 

ОСТЗIRНЕ: (1-2/1963) число з по
яснеН'НЯМ "змінив aJДpecy" або 
"невідО!Мий", 'ВИ,слане ІНа та!Кі ад
реси: М. Іваницький, Бpryклин; 
Н. Чу лаєвський, Брукли:н; Е. Гу
цуля.к, Qш.ава; О. КІр~'Чem<;о; 
Форт Фраащес; Д-р С. Молодо-

Умови передплати 

на рік ............................ 5.00 ДОЛ. 
на півріччя .................... 2.75 ДОЛ. 
окреме число .оо........... 0.50 Дол. 

Адреса "Листів до Приятелів" 
.. - Letters to Friends, 
Р. О. Бох 428 Newark 1, N. J. USA 

вець, Бофало; П. Мих ай ЛИДІИ1І , 
Форт В!ілліям; У. Дарко:вич, От
тава; П. Леськів, Ві:вrнiпеr'; і,НІЖ. 
Р. ОлоовицЬІКИЙ, Авс.тралія. -
Коли б хто з наших Читачів 

ЗIRaВ нові адреси наз.ваиих осіб, 
прохаємо ЛЗіОКаво пОВЇДО!МИіТи .нас. 

Адреси ДJIJt Австра.ліі: 

Dr. V. Бilynskуj, 43 Mathoura Rd .. 
Toorak SE. 2 Victoria, Austra1ia. 

Мт. І. Hrynewych, 121 Kildare St. 
Blacktown N.S.W. AustraIia. 

Мг. Т. Pasiczynskyj, 60 Hughes St." 
МНе End. South Austra1ia. 

;;;; ;:::::::::::::::::::і::::::::::::::::::::::: :::::::::i~::::::::::::;:::::::::::i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::::::::::::::::::: ::::;. 

В-ВО "КJПOЧІ" 

з а ред а І{ Ц і ю: М. Шле~п<евпч 

За В-ВО Д. }{узяк. Л. Ломиш. О. Олесн:ицькюї. Ом. ТарнаВСЬІ{Иlї 



Піна 1.00 дол. (Подвійне число) 

LETTERS то FRlENDS 
Р. о. Вох 428. 

Newark 1, N. J. 
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