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НАРОПОВБИВСТВО В УКРАЇНІ ЗО-х РОКІВ 
є події й переживання. для яких трудно знайти відповідні 

слова. Кожна спроба зблизитися до них словом вражає і бо
лить нас 'своєю неспівмірністю, блідістю супроти пам'яті тих 
подій і тих переживань. А все ж людина шукає слів, намагаєть
ся знайти їх і в них, завдяки їм, знайти полегшу і визвоЛенІНя 
від примарних видив і зв'язаних із ними колишніх, аие ще ЖіИ
вих страждань. 

Це душевний стан українського суспільства, його свідомости 
і його почувань у 30-ліття голоду в У країні 1932-1933 рр. Па
м'ять великої трагедії яскравіша слів, ІЦО ними згадуємо ЇЇ. Ду
шевна рана, завдана тим ударом, не заблизнена криваВ!ИТься 
досі. 

Це був найжорстокіlПИЙ аІ<Т гсноциду-народовбивства, що 
його вперто, століттями намагається завершити Москва на Ук
раїні. Царські режими жорстоко розправлялися з усіми неза
лежницькими посяганнями провідної верстви, духової й полі
тичної. Заборони, аж до заборони українського друкованого 
слова включно, доля Шевченка і багатьох інших - це понурі 
знаки тієї політики Москви. Але зусилля двох століть не дали 
бажаних наслідків. Українська революція 1917 року і відрод
жена українська державність були цього пророчестим дока
зом. 

Тож нова,вже червона Москва розширила поле бою. Вона 
взялась нищити не тільки провідну верству, але й здорову базу
Грунт, з я:к:ого наново та верства виростала: - селянство. Роз
стріляне ДУХОВе відродження і голод - паралельні посунення 
Москви задля геноциду України. 

Це вже тоді починали розуміти бистріші закордонні спосте
рігачі. На доказ наводимо кілька, із великої збірки тогочасних 
голосів. Вони завдяки близині до подій мають щось із подиху 
безпосередности і вони звільняють нас від болючого шукання 
слів для тієї жахливої драми. 

Французьккий щоденник, Le Matin. * ) у числі з 31 ГРУДіНя 
1933 р., писав: 

"Систе~.штично ОРГ3JНЇ'зований голод має ціллю 3иИ!ЩИТИ націю, 
якої єд~~ним злочином Є те, що вона змaraє до свободи... Украіиа 
проти своєї волі попала під нездарне правліиия М<ЮКВи і під ко-

*) Цитати чужих авторів,подані в цій статті, взяті ·з'а доз,волом 
автора, з праці д-ра М. Галів: "ГОЛОД в Украіні 1988 р. в свідчеlllUlX 
'.ужии.'lв", яка ДРУКУЄТЬСЯ і в найближчому часі ПОЯ1Ввться в серії 
видань Українського Публіцистично-наукового Інституту. 
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муиістичний режим. Той режим скоро потрапив довести край до 
його теперішнього положення." 

The London Saturday Review з 18 січня 1930 р.. з приводу 
розправи проти СВУ писав: 

"Справжньою приrчиною IВИСу'неНJНЯ обвинувачень проти Єфре
мова, Чехі'Всь'к.ого і інших є бажа:н.ня знищити українську !і.'НТелі
rенцію, позбу;ваючись її чільних пред,ставників. 
Совєтс:ь.ка політика в Украіні, проводжена від 1923 року і на

зивана українізацією, зміряла до того, щоб з~обути вплив :на :на
ціо'вальну культуру УRpaiни і перетворити її на культуру працю

ЮЧИіХКЛЯ'с залежну від Москви. Після п'яти років та політика 
цілковито провалилась. УкраіНСЬіка інтеліrенція ВИlКористала ук
раіні,зацію в усіх ділянках життя для своїх власних цілей, ПОГJПIб
люючи українську національну ,культуру і своїм сильним спроти
вом, перемагаючи в ідеологічній боротьбі з комун!ї'Стами. У свідо
мИВІІІИ собі свою невдачу, большевиз'М хопився другої МОЖJПIІВОЇ 
зброї - тероризму і провокацій. Цими засобами ві,н Н8.'МагаБся 
вбити творчі зусилля ущ>аїнської культури." 

Ціла нація засуджена на С'мерть - стверджує часопис La 
Flandre Liberal. Амстердам. 2 вересня 1933: 

"Так Украfиа вмирає. УкраїlЩi ГИlНуть із голоду. Це велике 
нещастя не тільки для України і українців, але для всієї території 
Росіі, Европи і також усього світу. Бо ця 'Щ)аїна, що боретЬІСЯ зо 
смертю, була колись великим продукційним хліборобським цент
ром. Там, де сьогод'иі люди вмирають ~ионажені голодом, буйні 
жнива постачали не тільки народ України, але також усіх меш
,канд,ів Центральної Европи. Земля не змінилась, riJIыки JIIOЩИ. 
Ось тут мусимо глядіти за ПРИЧИИ8.Ми велихої драми, в якій ціла 
нація стала п'рИ'рече'НОЮ на жертву." 

W. Н. Chamberlin у книжці п. з. The Ukraine. а Submerged 
nation. New York 1944 р. lН'азиває голод 1932-1933 років "політич
ним голодом", 

"бо він не був наслідком якоїсь непереможної природної катаст
рофи або такого цілковитого ви:черп3JИН'Я ПРИlПасів ~раїlНИ в МЇІЖІИа
радній і громадянсык'ій війні, як то було перед голодом 1921~1922 
року .... Уряд piJшив провчити селян жахливою методою голодО'ВОї 
смерти, щоб змусити ЇХ тяжко працювати в колективних господа
рствах" 

.ясно, що Москва Н8JМагалась закрити ту політику r'еноциду, 
H8JВiTЬ старалась заперечувати існування голоду. Між собою, 
на своіх з'їздах большевицькі менажери голоду отверто ПРИ
знавались до нього й його цілей. Говорив тодimн:iй президент 
СССР, Калінін: ,.колгоспники цього року пройшли добру шко
лу. Для декого з них, та школа була немилосердно жорстокою" 
(подає цитований уже амеРИК8іНСЬКИЙ автор, В. г. Чемберлен у 
Christian Science Mentor. Бостон 29 травня 1934 р.), а :московсь
кий наказний володар України, Постишев, на 17-му Koнrpeci 
КПСССР 1934 року хвалився: В останньому році ми ЗlНiвеЧ'ИJIИ 



Богдан Бойчук 

КРА Є ВИД 1 9 3 S р. 

t їх кинули удвох під цей обрус 
землі й вона тепер лежить на ньому 
і усміхається йому без уст 
бо губи потекли з дощем в підземні ло,ми 
а тіло випило коріння бур' янів 
розмокла глина затікає їм в зіниці 
(вони себе не знали на горі) 
і тяжко бачити з ,могили людські лиця 
(їх кинули удвох під цей 06рус землі) 
і тяжко бачити чому вгорі з криниці 
не виплітаються д.івочі голоси 
чо,м хиляться тіла немов снопи пшениці 
а в водах чорнозему плавають жінки 
чому червоним подихом північним 
випалюють до місяця чашки 
щоб розтопити всі думки вторічні 
щоб "за вnокой" росли в очицях волошки 

тож пригорнися з білим почуттям до неї 
бо світ затишніший і ліпший під землею 
(вас кинули разом туди) 

5. 1963. 
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націоналістичну контр-ревоmoцію, ми розкрили і знищили ва-
ціоналістичний ~л." ., 

Але кожен, хто у світі заговорив про голод в Ущ>аіm, на
зивався ... обманцем .. ,Правда" з 29 грудня 1933 р. на:зивав "по
літичними ошуканцями", породженими "зогнилими клясами" , 
всіх тих, хто говорить про потребу допомоги голодуючій УК
раіні. 

Щоб одурити світ, Москва оргwізува.ла гостинні делеraцїї. 
Одну з них очолювала сумної пам'яті жертва :московського об
ману: французький преміер Еріо. 

Евальд Аменде в праці "Людське житrя в Росії" OIl'ИCув під
готову до прийняття тівї делеrації: 

"Ми перебували в КиGВi іВ той чаJC, КОЛИ очікували французьку 
делегацію, і так :МИ стали СВЇАКами праКТИJКО38.1ІОГО тоді мacкyвamtJl. 
В день перед ПірИЇЗДО:М делегації все :населення було мобілїзоваие 
в 2-ш годині ночі до чищеlfiИЯ вуЛИ!Ць і декоруваИия домів ... Цент
ри, що ,розподіляли харчі, коаператшrвi крамниці і т. п. були зачи .. 
нені. Не дозволено ставати в черги, "безпризориі", себто орди ПOlКИ
нутих дітей, жебр8JКИ і JIЮДИ, що вмирали з голоду, раптово зник
нули ... Гості приїхали, розглядали все з налвнИІМ вдоволеllИJП4, 
вписували свої прізвища ВІ міські JШIН!ГИ відвідytВaЧЇВ і від'їхали ... " 
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АТОМОВА ПОБА ТА її ШЕї 
На якого пів століття до Гірошімської бомби появилися наукові 

праці АЙ'ИІІ1ТаЙна (про теорію вїдносности) і плsrнка (про теорію 
н:ваитів) . Вови ооновио змінили ИЗlші традиційні УJIIВлеиия про фі
зичиі ЗЗJКOви у всесвіті та ПІРО будову матерії. ВОІИИ були першим 
теоретичвим: кроком до розряду атому, отож ті ,наукові теорії треба 
вважати передвіmшками атомової доби. 

Потім прийшла перша світова вИiJНа, що закінчилася розвалом 
старих династичних bmерій і самовизначеlННЯМ поневолених наро
дів (у Росії :на короткий час). Почалася ліквідащія КОЛOlКЇЯЛЇ'ЗlМу та 
,політичне усамосТЇЙlИеНІНЯ колоніяльних 'народів. 

Початкове відношення колоніяльної імперії до колонії було від
иоmешшм: нара. д'ВІОХ вїдмі·иних цивілізацій, з політич.ним понево
леВiИJDI колоиіяль.в:ого народу. Економічно те віднашеНlНЯ ,визначало
ся експортом СИірОВИИИ з !Колонії :в :метрополію, перетвореН'НЯм її там 
у фабричии:й 'ПРОдУКт, що повертався н3.!зЗД у колонію як товар ма
соВого :вжитку. 3 момеитом, коли в колоніях .розбудовуються фабри
ІКИ й модерв.а індустрія, IКОЛонії ПОЧИіНають активно й уoпiJIп;ио боро
тися за свою самостійність, аздобувmи П стараються іІІродовжувати 
шлях соціяльиої й технічної модернізації. Колонії стають самостіЙ'нИ
ми дерЖ8.ІВ8ІМИ. Замість д8JВНЬOГO двобічного cтocytНlКy між метрополі
єю й колонією, тепер кожна ,визюлена колОНЇ'Я має можливість вхо
дити 'в ,політичні й економічні стосунки 'з багатьома де'ржава.м:и. Сто
сунки стають багаТОСТорон'ні і рї"знородЮ. Політичним завершенн.я:м 
спіJIыкои вільних народів !Мали б бути Об'єднЗJНi Нації, що дають 

(Докінчення З-ої ст.) 

,.Правда" з 13 вересня таке писала про інтерв'ю з преміє
ром Франції: 

"Анрі Еріо сказав прещстав.ншсам преси, що все, що ВЇИ бачив 
во СССР, було чудесне. Він категорично заперечив брехні буржуаз
ної преси про голод в Сов. Союзі." 
НаведеНІИ'Й уже Аменде Я(ШО бачить ціль і організованого 

голоду і того одурювання світу: 
"Мета тієї боротьби є перешкодити незалежницьким аспіраціям. 

Мушу сказати з повною рішучістю, я'сно й отверто, що на основі 
сучаоних великих різниць і антагонізмів у відношенні до укра.ів
cыкоо народу, Росія прямує до В1ШІищення великої частини тепе
рішнього поколіиия в Y;кpa~нi". 

Це Москві вдалося. Велика частина тогочасного поколіН'llЯ, 
його д~ провідники і мільйони сел.ян, згинули в роки без
пощадної рО3llIрави з Україною. Та головної цілі Москва не 
оснrnryла. Український народ і його прагнення до свободи духа 
й життя - не вбиті. 

Вже тоді, як овідчать наведені уривки, світ починав розуміти 
украінсмоо""Московську боротьбу. Але ще й досі те розуміння 
замрячується московською, червоною і білою, прооаr'андою й 
її вислужниками. Наша справа і наш обов'язок супроти жертв 
тих років розкривати перед світом r'еиоцид 30-х років. 
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кожному членові однакові права, принаймні в Асамблеї. ГОіВОрюrqи 
про однакові політичні права й легальну рівність, не можемо забу
вати, що вони не оз'начають фактичної рівности. Ії немає і прasдo
пощібно ніколи !Не буде. Завжди існують і існуватимуть країни багаті 
й убогі, кра.іии екОІИОмїчно сильніші та ПРОдуіктивиіапі і країни мало
продуктивні; країни демографі чної й культурної еК'СІІа:исіі і кра.іии 
більаше пасивні, не ГОВор.ІОЧИ вже про мілітаризм срср і Китаю. 
Щоб зарадити лиху,:вшmкають ідеї й рухи:мiйlGlародних об'єдиаиь 
(західньо-еврonейський Спільний Ринок, пан-арабізм тощо). Сучас':' 
ний світ ВИГJIЩJ;ає як система цeH~Їiв політичної, економічної й куль
турної натуги, що взаGМНО на себе діють і впли,вають. Щоб ;визволи
тись, народ мусить стати самостійним потенціялом енергії та МОМ'И 
оборонитись. ОДіНе тільки посилання на право самовизначен;вя 
без 'Власної сили здобути те самовизначення і його зберегти - не 
поможе. 

Притаманною рисою сьогоднішніх міжнародних стосу.вків є те, 
що вони ~Hi і багатосторонні. Національна авта.plci.я й зa.moв:у
тість тепер :майже неможливі. Звільнення коловій починається· ви
бухом націоналістичного фанатизму проти панівиоїнаціі. ця ж від
повідає терором, прикладом ЧОГО можуть правити Альжврія й Аполя. 
Але ВИЗ'ООJIИIВlIIIись, поневолений народ, хоче чи не хоче, почИJНає 
За3навати ВІІJIИIВЇ.в іюпих культур. Ніколи уні версаЛblJlі політичні й 
культурні тенденціі в цілому світі не були сильнiJmi НіІЖ тепер. Од
ночасно в розсвареному світі прозябає ідея вселюдського братерс'І!ВЗ. 
та єдности історичної долі народів світу. ПРНlКладів не треба далеко 
шукати. Народження комунізму без ВПЛИ9у західньоЄ!ВрОПЄЙСЬІКОГО 
МаРIrea та захід;ньої теХ'ні'ки не можна уявити. В свою чергу сxiдtвi'Й 
комунізм впливає на Захід. Вплив американської тешки та амери
канського способу життя в цілому світі наЯІВВИЙ. Це вимоввий фЗJКТ, 
що В деяких нових націях це~альиої Африки урядовою є фра.и
цузька мова, а англійська мова є далі спільною мовою оовічеиих 
кіл Індії. Наpenпті, тисячелітня історія й культура Китаю (китайська 
лірика, китайське мистец'11ВО і т. д.) зайняла місце 'в свідомості осві
чених кіл Заходу, паралельно до історіі й культури грекО-lри!МСЬКОГО 
світу та його нащадків. 

** * 
Мусимо згадати велику зміну в засобах виробнlЩТВ8., в техніці 

продукціі після останньої війни. 3а Марксом (а після Маркса і за 
ЛИilIИНСМСИіМ) це перша ой основна причина іВсіх соціяльвих з'ltfШ1. 
Згідно з Паретом і з Ма'ксом Вебером ЄКOlИоміка це pimlорЯДЮІ'Й 
фактор поруч Ї,иших соціялыІхx ф8!КТОрів У фУ!НІІЩіональвій співза
лежності з ними. Згадати тільки розряд атому SK нове джерело 
технічної енергії, стратоферичні польоти та пляни плянетарвих лeтL'1І. 
На місце серійиоі Il'pодукції компанія Форда могла б ввести майже 
повну 8JВтоматизацію. Коли цього не робить, то прwвдоподібио й ТОІМу, 
що не було б кому купувати Форд.ових мamИІН, 'Коли б усі робі'МИ
ки С'І'8.ЛИ безробіт.ними, заміщеними МЗJШИН8JМи. ВИИИJКають !Нові про
блеми контролі ПРОД)'ІКціЙlнОГО процесу і розподілу прибуткі'в. Шви:ц
кість стає символом доби. Ракети, джети, білі ~чки автостр8.!Д із 
мільйонами автомашин. Радіо і телевізія доступві для КОІЖВого. 

Не йдеться про те які відсталі тепер окремі народи, кра.іви. Справа 
• току, що кожне з вих ПРа'Г'Ие теXlRiчв:ого поступу, що теХіВічвий 



6 .. Листи ДО 

поступ став загальною ідеєю. Кожний народ збирається здorв:ати 
і перегнати 3ах. Европу й США. Модерна техні,lСа в иаппу добу дає 
і !Може давати нa.йпmpшим: трудовим масам не тільки продукти пер
шої потреби, але й предмети жИТ'ООВОї вигоди й високого с-мадарту 
ЖИ'l"l'Я. Це бачимо в Шви. .Америці й у Зах. Европі. Без ОІГшщу !на 
ВИСОКИЙ чи низький рівень окремих країн скрізь актуальне гalCЛО 
звільневвя вщ недостатку (freedorn frorn want) найппирших кіл насе
ления. Модерні вигоди і теXlВЇчний ІПОСТУП У щодениOlМУ житті стають 
цілmo мільйoвm робітникiJв і ceтrн усіх HapOf:tїB. Явище без преце
девті,в у 9СЇЙ дотenеріппвій історії. Дотепер життєві виг<щи Й технічне 
удоскоиалеиия окиття були прИІВілеєм вищих кляс. Народ мусів об
межувати С!ВОЇ потреби й вести УБО!Ге життя . 

•• * 
Після того, як на Заході робітники й селяни здобу ли повноту 

політичних прав і боротьбою в профспілках поліпшили своє соціаль
не становище, іх вп.л:ив і значения 'Постійно зростають. Ortega у Gasset 
стверДЖУЄ загальну револьту ІМас. Замість давнього гром8ЩSШlСТБа на 
політич:иу і історичну арену виступ3ІЄ маса і вона ,ВІІЛИJВШ: на все 
ЖИ'l'"l'Я. Hamв культура стає культурою масовlзму з усіми позитивни
:МИ і неr'aТИ'ВJlИМИ иаСЛЇД:КЗlМи. ПОЗИТИІВИою сторінкою є пiдmlщеиия 
загального cтasy освіти. Неr'атИіВОМ масовїl3:МУ є загальне зниження 
і зубожеиия культурного процесУ, !Механізація й уС'ТІЗ.ДВеиня ДУХОІВО
сти. Далі, факт відклику до масових емоцій і інстИ'Н!Ктїв, ІВ тому і до 
інстивкту наслідy!В3.ИlВя-«овформї'зму, 'замі'сть до духовости окремої 
ЛЮДИіВИ. Центром житrя стає не JПOДська іидиві~уаль:иість, а безо
бличиа :маса, тоді як людина уя:вляється ЧaJCТи,ною людського С'l'(Ща, 
як воно не називалося б: держава,нація, народ, кляса, загал. 

За Шпеплерои культура МaJCовіз!Му це хронічне явище всіх IПЇзиїх, 
цивілізаційиих періo,дiЩJ історії. Але Шпeнrлер занадто песиміст. Су
часв:а .культура масовізму це наслідок за:гального соція.льиого зру
шевІИЯ, єдиного ІВ історії, і наслідок тимчаС()ІВоі залежности культури 
від ІІІОлітики Й 1К8.П!іта.лу. Не МУСИІМо, думати, що сучасна фаза цивілі
зації приречена до розклщцу й занепаду. У ній бачимо поруч елемен
тів С'ІІІ8ЩУ також елементи росту. 

вкіап:(і :вwpтo :навести дуже ц~ думки ТОІЙнбі про !Масовізи. Він 
иази,В8.Є те пище ТРУДНИМ: до передачі терміном: the sense of prornis
cuity, якВІЙ приблизно можна ОІПисати як нахил до IЗШUJYIВа.иня понять 
і цінностей, Я'К заmpaв:ия різниць у всіх діЛЯlН!Кaх культури. Все це 
03Иi8JКИ розпаду ци,вілі'за.ції. Тощі провіlдRа Meндricть (domJЇnant mino
rity) замість бути прикладом для громадянства й вести його своєю твор
чістю, сама :вуЛЬ:r'аризується і варв:аризУЄТЬlся, перЄ'Ймаючи ClПосіб ду-
1tf8I1IИЯ й житrя виутріппиього й зовнішнього пролетаріяту. Це най
перше Щ>0JIIВ,Л.JreТЬCЯ в вуЛЬr'арИl3iації й варваРJIIЗаціі :ма.иер, далі в 
ВУЛЬ:r'ариз8Щії й варварстві ІВ :мистецтві. Це тяга до спільного каза:иа, 
де ~e перетоплюється в одну :масу. В процесі соціяльного ,розпаду 
тwкa Н8JCТ8JИова проя:вляється в кожlВiй ділянці житrя: у релігії, літе
ратурі, М:ИстеЦ'l1ВЇ, я'к і в сфері поведіВІКИ і З1Іичаів. *) 

Масовіз:м: доводить теж до IСрИЗИ демократИ. Політика стає тех-

*) Поріви. А Study of History Ьу Arnold J. ТоynЬе.е. Abbrigement о! 
volumes І-УІ, Ьу D. с. Sornervell, Oxford Umversity Press, New York and 
London 1958. р. 455. 
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нікою !ВІІJIИlВУ :на еМОЦll мас і пересічної JПOДИИИ з вулиці. Від ка
сових е:моцісй і ста,дних інСТИІВІКТів залежить вислід lВиборів, ЩО стає 
великою невідомою. Часто демагоги мають більше шансі·в ніж відпо
відальні та зріВноважев:и:і політики. Статистичні калькуляції, раху
нок праВ'доподібности, виборчі й рахункові М3Ішиии стають невід'єм
ною частиною політичного життя. 

Масовізм огортає не тіJIыки КОІМуністичні країни, але й віл:ьиі, 
демократичні. Особливо в США елементи масоВЇJЗМ:У дуже помітні, 
але вони не віДСУ'ШІі теж і в Зах. Европі. Тількищо підхід до тих 
явищ Шдмїииий. Для комуністів масовізм баЖ8.ІНе вище і вони иама
гзютыся задержати людей у стані ведифереНlЦіовавої маси, податиоі 
на масову npопar'а;вду й не масові cyrecтii. На Заході поряд Ї'з культом 
масові'зму зустрічаємо також намагання перемі~нити маси великих 
міст і nPОДУ1Щійиих центрів у диференціоване громадянство, звільни
ти o~peMOIГO громадя·нина від механіч,ного впливу маси !й масових 
емоцій, дати йому можливість самостійно думати. 

ІЧзницю підходів хочу представити символічно. Ідеалом кому
ні,стів є !ВеЛИКИЙ, модерно устаткований мешкальний бльок-будииок, 
що поміщує у своїх квартирах-келіях тисячі робітничих родин. Такі 
устаткування, як пральня, спільні для всіх. У тому будИlВlКOВi OjЦИИ 
DeJIИIКИЙ універмаг та одна веЛИІКа меха,нічна майстерня ДЛЯ потреб 
та обслуги населення. СпілЬ:ні великі залі для культурних d. розваго
вих потреб. На публічному майдані великий радіо-гучномовець, що 
стало передає урядову nponar'аиду. Це mяка різ'нищя, чи ця прonа
raндa своїм духом комуністична чи націоналістична. Т8ІКУ ж пропа
rанду ширять 'Рз;дїо-апарати в приваmих квартирах. Карти:иа трохи 
схематизована, але це, ЗpenDТOЮ, тільки символ. 

На Заході мешканеву проблему робітництва стараються розв'я
зати розбудовою просторих робітничих осель. Сотки й тисячі одно
родИ1ИИИХ домів, оточених еадоом, і з окремими rарaжalМИ та іИІІІИМИ 
технічними прИ'Міщен,нями. В оселі цілий рЯ'д крaшmць і М8JЙстеревь, 
ча'сто КdнкуреНlЦіЙних. Культурне життя децентралізоване відповід
но до смаків і переконань на·селеввя. Якась єдива, моІІополыlla про
пar'аида виключена. Коже,н має право npoпаryвати свої думки й пе
реконаВ'ВЯ. 

** * 
Нарешті треба згадати типове для нашої доби змев,шеШІЯ /Клясо

вих, а властиво ст3Jиових ,різниць, що беруть початок ще у февдальвій 
добі. Це сniJПdlе явище у вільному, демократичному світі і в кому
ністичному, тіJlЬiки ідеологічне Опp3JВда.нвя й шляхи реалізації ~
міині. 

Прикл8JД західньо-еврonейсЬІКОГО IШRЇЛЬНИЦ'11Ва 'Найкраще з' ясовує 
проблему. Навіть після зріІВняввя всіх громадян У політичних правах 
у Зах. Европі існували :начебто дві окремі суспільні ~РС'1mи за по
ходжеииЯМ,ВИХОВанІНям і освітою. Одна - вища, людей освічених 
(у СхіДJRій Европі "інтеліrе:нція") і друга - ИИlжча, людей без ce~ 
редньоі і вищої освіти. Цей станОВИ!Й поділ ВaJЙбільше коренився: і де
ржався через систему шкільництва. Вже 10-лі'Nliй хлопець у перед
воєкиій Австрії чи НімеччИlН'i, пocтynаючи до тодішньої сере-диьої 
,школи --- клясичної гімва'зіі, СТЗІНОВО віfU)ізнився від .с.воїх ро.веови
ків, що 1Іе rtшли до гіииазії, а продовжували (або й :не продовжували) 
початкову А фахову <ЮВіту. Гімцазист cтaBalJ члеиои "панського 
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ставу", тоді як інші заЛИlШалися "простими людьми": селянами, 
робітниками чи міЩ8JНами. Суспільство не було відкрите (ореп society). 
у побуті і у взаємовідношеннях існували дві зам~нуті і нерівні (Верст
ви, з прикметами C'NI.iНовости (замкнуте суеп'Їльство, closed society). 

Радикаль:ним .розривом із західньо-европейською системою ста.но
вого mкiЛЬИИІЦТБа є американська ДВ8JНадцятирічка (12 років primary 
and secondary всЬооl), спільна для всіх громадян. Аж після зЗJКЇНчення 
її одні учиі вибирають фахооу ос.віту, а інші поступають !в уні,верси
тет. Тепер постає друге завдання: дати можливість незаможним 
студентам - університетськими стипе:ндіями й студійними !Позиками 
- здобути вищу освіту. Таким чином замкнуте, післяфеJJ'дальне гро
мадянство інтеліrеиції й простолюддя касується, а на його місце при
ходить вільне громадянство. Клясовий поділ і культурна дифере:нщі
яція ісв:ують !ї. далі, але в єдиному своїм побутом суспільстві. Стосун
ки між окремими клясами стають біЛЬІІІе безпосередні й вільні, а 
перехід від кляси до кляси віл~нilший і легший. Дальшою 03НaJКОЮ 
відкритого громащянства !в АмеРІЩі є невживання в побутових сто
суика.х фахQВИX і наУ'КОВИХ титу лів (що ще часто буває серед украЇіН
ської еміr.pащіі). 

Система совєтської десятирічки (замість ІКОЛИШніх гімназій, се
міиарій та ,шкіл нижчого ТИІІУ) теж ліквідує становість у шкїлыиитві.. 
Обмежування освіти сільської молоді до 8-ми кляс та примусове 
перево~я на працю до заводів - це кроки 'наз'ад. В Радянсько
му Союзі кляси завжди існують, а різниці між НИМИ чи !Не більші, 
ніж на Заході. Поки там і,сиує диктатура, важко гО!Ворити провідкри
те громадянство. Все таки суспільство живе там бодай ідеєю ;віЛМІОГО, 
відкритого громадянства. поворот до стаиовости не можливий. 

Через свої тисячелітні культурні традиції СИC'reМа шкільництва 
в 3ах. Европі пасе заДніх та не ві'дповідає ідеям вільного громадя,н
ства. В Англії аристократичні, е'КСКЛЮСИ(8ні школи (Eton, Cam'oridge) 
вихооують спеціяльний вищий стан англійської знаті. Г!Ї.Міназії та 
французькі ліцеї не для кОЖНого доступні з матеріяльних причин. 
Титулом8JИ'iя залИІВає Німеччину, Австрію та Італію. А все ІЖ, Европа 
теж простує шляхом до відкрИ'.ГОго громадянства. Прикладом править 
1двеція. Там касують традиційний тип серед'ньоі школи та перехо
дять до середньої .школи американського типу. Треба думати, що 
Illвеція не ЕЩИВа й ,не остання країна в Европі. Дуже важко проти
СТЗJВити'ся .духові часу. 

•• * 
Коли б ми хотіли ви:шачити нашу атомову добу за правилами 

логіки, то мусіли б найперше встановити найближчий рід (genus pro~ 
хіmиm), а потім подати li притама.нні окремішності (differentiae speci
ficae). Той найближчий рід - оте генус проксімум - висловлений 
ідеологічними гаслами виглядав би так: Світове братерство вільних 
JDO.дt'Й, громад і народів. Технічний поступ і загальний добробут. 
CкacyвaнНJI війни в міждержавних стосунках, як засобу варварського, 
веJDOДСЬКОГО і рyimnщького. 

:ми зумисне оминаємо трафаретні ОІКреслеіН!НЯ, як :напр. ваша. доба 
це доба иаціоналізмів, або наша доба це доба !Комуністичних рухів. 
У цьому завжди тільки половина прав,ДИ. - Визвольиий рух коло
ніяльних і поневоленИіХ народів це факт. Але одночасно іВСЇ народи 
впливають одне на одного, залежно від сили, і наближаються до 
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історичнOl и цивілізаційної єдности без ог ЛjЩу ва ваціoиaJIыві різ
ниці (принаймні в теорії й ідеї). - Другий фЗJКт - це комуІІІістичиі 
рухи. Вони перемогли в К'раінах напівколоніяЛЬ:них і технічно від
сталих, а тимчасом Захід реформує капіталізм та його усуспіJlЬiНЮє 
замість насильно заміняти його державною монополією комуністич
них краін. ЯСНО, що комуністичні впливи серед соціяльно невдово
лених елеменriв на Заході існують, Я'к і діє комуністична підривиа 
акція. Одначе протиставити комунізмові 'націоналізм у сучасному 
світі не можна. Логічним протиставленням комунізмові був би інди
відуалі'зм у культурі та лібералізм у політиці. Саме в комуністичних 
ідеологіях Радянського Союзу й Китаю зустрічаємо найбіль,ше во
йовничого націоналізму зверненого проти Заходу. Совєтська проти
західня пропarанда ("гнилий Захід" ) мало що мають спільного з 
клясичним марксизмом. Це скоріше прояв російського націоналізму. 
T~K 'само, посилюючи визвольні рухи серед колоніяльних !Народі.в, 
комуністичні центри роздувають місцеві націовалізми та шові'вістичну 
зненависть до Заходу. Вплив історИЧІНОГО російського месіЯlВiзму на 
комуністичну ДОКТРШlу дуже веJIИ!КИЙ. За Московського цаpcmз. Фі
лотей твердив, ЩО М<ЮК'ВЗ. - третій РВІМ. Суч,асві росіяни говорять 
про Москву як про mnтовий центр переможного K~3МY. 

Коли Іж ідеться про специфі чиї ВЇlДміни НЗJШОГО світу, ПІЮ його 
differentiae specificae, то вони наявні. Це демократичні держаБИЗ уст
роєм реформованого капіталізму, диктаторські комуністичні держави 
і бльок невтралЬіНИХ держав поміж НИ!МИ. Оцінка комуністиЧ'Вого руху 
знаходиться під великим вплИІВОМ 'Комуністичної пр ()[Іar'а:нди. Багато 
людей думає про з3.ІНепад західнього капіталізму і про те, що його 
на'слїдником є ком~нізм - білышe гуманний і соцїялЬІНИЙ, а в тех
нічній ділянці більш ПРО1реСивИИЙ. Це по'МиЛ!Ка. Ані капіталістичні 
держави не є на шляху до занепаду, ані комунізм не є рухом постій
ного про:rpесу. Комунізм опанував народи теXlВiчио й соцїяJIыJIo :від
сталі, аграрні, з недорозвинутим капіталізмом. Диrктаторська IВлада 
силою державного ІІ!римусу й терору завела за час кількох п' яти,річок 
модерну капіталістичну теХНіку та зосередила в своїх руках державиі 
монополії всіх за,собів продукції. Ані громадські групи, ані окремі 
особи не мають господарської власности, вони прикршлев:і до проду
кційного державного апарату. Це рід модерної кріпаччИJИИ. З хвили
ною скасування ст3JНОВИХ різниць, заведе'віИя зре;mтою позитишшх 
реформ у ділянці шкільництва, нароДіНЬОГО 'здоров'я і соціЯЛЬНОГО 
забезпечення (це OCТaJВiНЄ більше ІВ теорії) та з упромисловленням 
країни, :вся про:rpесивиа роля комунізму закінчена. Західиього капі
талізму він не пер&'Нав, але в ділянці і.вдустріі иаздігвав. Проrpес 
там можливий тіJWКи на на,каз диК'ТаторсЬІКОЇ влади, отже стихійна 
ініціятива одиниць і громадських груп заморожена. Тому, що запе
речення іНДИІВїдуаЛЬ:ної іиіцї"ятиви й вислову mльної думки непри
родне і на необмежений час не можливе, в РадЯНСЬІКому Союзі існує 
11 ості й ний стан напруги між громадянством і деpжamою. Це невидна, 
але постійна боротьба, що колись зaJКi.вчиться перемогою грома.,цян
t:1'Ba над диктаторським апаратом, і заведенням демократії. 

** * 
Комунізм це явшце, що lНе має в історіі докладних, поперЄДВИlКШ. 

Минулі аналогії тільки частинні. Це тоталітарного ТІШу держави 
Інків і Ацтеків, єзуїтські комуністичні республіки ;в Півд. Америці, 
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влада ДжінriСХа'иа, MOCJ<OВCмc.e царство й Російська імперія, султан. 
~ЬKa Туреччина... Модерний комунізм має дещо з усіх тих устроїв, 
ІЗ застереженням, що це рух капіталістичної доби, а не передкапіта. 
лістичних епох як попередні. 

Через недосконалість історичних аналогій нам важко уявити й 
визначити ІШЛЯХИ повільного розладу комуиістич'нОГО устрою Й його 
зЗJМiни демократією. У всіх попередніх історичних аналогіях біЛЬІПІ чи 
менш тоталітарні режИІМИ .входили в період з'акостеніиия, щоб 'нарешті 
ме]Мнічно розвалитися в час історичної проби. Тоді це були 'з,вичай,но 
війни та і~нвазія !Ворожих армій. У нашу добу нам важко передбачwrи 
рід історичної проби, що її комунізм не видержить. 

Багато аналогій маже H8JМ щати повільне кам'янікия влади в цар· 
СЬікій Росії та її наглий розвал 1917 року. Далі повчаль:ніроз~ал 
су Jn'анату й КитайСЬІКОї імперії. На прикладі історіі :nd.зньої Римської 
імперії можемо бачити, як повілыоo відумирав бюрократичний апарат 
міських центрів і Я'К ~ночасно виникали силами самого тодіШІНЬОГО 
громадянства нові сільські-руральні центри, ,поза ~ержавв:ою реrля
ментацією, і С8JМовистачальні. Тоталітарні й бюрократичні режими 
не здібні до справжніх реформ. Вони валяться Я1К старе дерево з се· 
редНІИИ роз'ЇДjжене термітами, власною паразитариою бюрократією. 

Тоталітарна влада розбудовує бюрократичний апарат. Вона бу
ла б Л3JДна не тільки економічну діяЛЬІНість гро!tfЗ.ДJШICТВ8., але й усе 
його життя ('побут, родинне життя, культуру, релігію) !ВКЛасти в 
бюрократичний порядок. Жива JПOдииа 'для бюрократів не існує. 
Вона для них це тільки частииа апарату. З часом бюрократичний 
апарат все більше костеніє й перестає мінятися. На ЙОГО сторожі 
стоять бюрократи, бо він запевняє ім владу й достамє житrя. Тим 
часом громадянство розвивається і нія'к не входить у !ПІТУ'ЧВі й ме
ханічні рами 8lIIарату. Нові знаки гpoMaдcыкгоo росту ПОЯlВляються 
поза апаратом. За царської Росіі це були народ,иищмti ідеї й рухи, 
тaJКОЖ земства. Тепер це можуть бути присаднбні наділи 'КОЛГОСП'ників, 
чи бунт ПИСЬІМ6ННикШ проти кззевної тематики та ВИ!Мога свободи 
змісту й форми. Далі, це може бути громадська щумка, публічна 
опінія, незалежна від урядової пропаr8JИДИ. Нарешті, коже:нзавод 
чи 'Колгосп, що зриває центральні ПЛЯlНИ, а більше дбає про заспоко· 
єВiИJI потреб своїх робіТНИІКів і довколишнього населения. Коли ІВ час 
іС<Юоричної проби апарат валиться, залишаються иQВi, свіжі сили 
громадя,нства, що заводять демократичний лащ. Коли тwкi нові CfВЇІЖі 
сили не ВИRИIКЛИ або достатньо не crкріпли, тоді на :місце давньої 
ДВІКтатури приходить нова, але відмінна своїм lСоцїяльним змістом. 
~a'К було в царсwій Росії, де переміг новий комуиіСТИч.в:ИЙ абсолю
тизм. ~акож режим Кемаля-пami в оновленій Туреччині був дикта· 
торсыий.. Це тому, що демоюратичні сили громадянства були 'заслабі, 
ГРOМ8JДянство не доросло до демократії. Модерна демократія це вай· 
дальша історична антитеза первобутнього, доісторичного гро:мадян
ства.. 

Бували войни й військовії свари: 

Було добра того чИІМRЛО! 
Минуло все, та не пропало, -
Остa..mreь lІП8fПIелі: гризуть, 
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Жеруть і тлять старого дуба ... 
А од коріння тихо, любо 
Зелені парості ростуть. 
І ,виростуть ... 

...... ... 
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(Шевче:н,ко) 

Цілком інакший шлях розвитку капіталізму в Зах. Европі й Аме
риці. Визволений капіталізм у добу французької революції іІІовільно 
перейшов із стадії приватного капіталізму 'в стадію монопольного 
капіталізму. Великі капіталістичні монополії стали від другої поло
вwш минулого століття найбільш впливовим чинником в економіч
ному й політиЧ'ному житті. До них 'належала льви,иа частина націо
нального іІІРибутку. В їх інтересах велись віїшm, передовсім КОЛО
ніяJIыи.. Після l-оі світовоївіЙіНи інфляція ~ Німеччині, економічна 
депресія в США та загальна економічна криза (1929) ВИ'JI·ВИЛИ всі 
негаТИlВИ безконтрольного гocmодар:кmан:ня !Монополій. Демократичні 
держави Зl8JВели !Цілий РЯД радИJКaJIЬiНИХ ЄlКонО!Мічних і соціялынхx 
реформ (New Deal, тощо), докорінно зШнили вигля:д і зміст ea«Лlо
мічного життя. Наша доба це не доба раннього прива'ІІИОГО капіталі
зму, і не доба пізнiJшого монопольного, але доба реформованого ка
піталізму. OdНoВНЇ змі.ни такі: 

1) Робітничі партії та професі:йЮ спіmcи вибороли соціяJIыиe за
конодавство для робітиикї!в та запевнили їм більш справедливу за
робітню плату. Вплив профспілок в економічному й політичному 
житті ду1жевеликИЙ. 2) Держава стає !МОгутнім економіч,НИІМ чИНІНИ
ком через частинну націоналізацію ЩЮДytКції в Щвропі (у Велиrкiй 
Британії понад 20 % ), а іВ Америці маючи іВ своїй ДИСІПозиціі мільйоно
ві фOOlДи. Для прикладу, в 1940 р. одна четверта національного при
бутку в США бу ла соціялізоваиа ~ PYJК8X федерального уряду й 
стейтів. - З) Держава контролює й регу JПOЄ економічне життя, нама
гаючись заТРИlМати рівновагу між окремими економічними факто
рами. - 4) Антитрестовні закони обмежують скупчення ПРОДУ'ІЩії в 
руках одного тільки тресту. Необмежена концентрація капіталу уне
можливлена. - 5) ВеЛИ!Кі коопераТИlВНii об'єднaJИНЯ стають важливим 
чинником в економічному житті. - 5) Мільйони дрібних піщ.приємців 
і влаоиикШ мають :можливість че'рез демократичне законодавство 
захищати свої інтереси. 

З капіталізму Адама Сміта мало що залишилось. Коротко, в су
часному західиьому овіті економічне й соціяльне життя дифереиціо
ване, що Є єдиною ЗaDОРytКою овободи, і те життя під великим ВіІІли
вом держави. Процес ще не закінчений і бурхлlШИЙ. Монополії не 
:JДають своїх давніх позицій без бою і дуже неохоче поступаються 
своїми дотеперішніми пр'aDaИИ. На!Йбільш консервативною країною 
між капіталістичними державами Є США, ЗрЕШІтою найбільш передова 
країна світу в діJIJШЦі тешки й продукції. Але й тут відносини мі
няються. Форма !Власности засобів продyкlЦЇі зали.шається дав:в.и, але 
функція rкапітал:iJзму модернізується. Про заиеmщ екоио:мїчиoro й 
політичного життя Заходу не доводиться ГQВOрити. Воно міНЯЄТЬСЯ 
й розвивається, а його кризи - це ~ризи !росту. 

Нtя,кий суспільИИ'Й устрій не Є вільний від небезпек і загрози 
розвалу. Іх :мають ко:мув:істи'lНЇ держави, ВОВИ Є теж у заxi$lЬolМу, 
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РЕВОJПOЦUI JПOБОВИ 

"Іван 23-ій не був великим промО'вцем. Не був велJfJКИ!М диплО'ма
том, не бу.в великим мовознавцем, 'ні великим ученим, ні великим 
юристом, ба навіть по суті він не був великим теологом. Він не був 
і ТНіМ, що називають "великим духО'м". А все ж коли б мене спитали 
і коли я... мав би просто і без надуми ВЇДіІІО'вісти 'на питаиня, хто є 
найбілыимM папою цього століття - я бе:з вагання с:казав би: Іван 
23-іЙ". 

Характеристика Покійного Папи дана д-ром Гансом КюНr'ом, 
професором університету в Тюбінrен і офіційним теологічНИіМ дО'рад
никО'м Ватик3JНСЬіКОГО Собору. "Те, що робить людину великою пе
ред людьми, було зовсім байдуже для Івана 23-го. Але ЩО згідно з 

євангелією робить людину великою перед Богом - те булО' іВа жне 
для ньО'го.' , 

ПО'передник Івана 23-го, Папа Пій 12-ий, всією своею аристокра
тичною поставою і своєю поведі:!mою, УlЮЧистістю, своєю СП!рllJlЩі 
великою особистіст.ю, - репрезентував маєетат Церкви, як органі

зації, ії майже двотисячелітню історію. 3 ЦЬОГО' погляду Папа Іван 
23-ій був повним контрастО'м, і в зовнWmій появі і іВ поведінці. Він 
вибраний як 'компромісО'вий 'канДИ1дат і я'к стара людина, яка мала би 
тільки тимчасово займати престол, щоб він не залишався пО'рожн'ім. 
Та виявилО'сь, що духові очі тієї старої людИ:ни були звернені !Не на 

2-тисячелітнє минуле, але в будучину. Іван 23-іі'І став на.~-:більшим 
"революціонером" на папсь,кому престО'лі новіших часів. 

Те, ча,сто повторюваме, слово "революція" означає звичайно на
СИЛМ-ІИII переворот, л'кого душевlНИМ рушіЄ~1 є ненависть. РеволюцНі

ність Івана 23-го є знову яскравО'ю протилetЖlНiстю того роду револю

ції. його революція-це революція любови, і цим Папа 23-ій cmв вір· 
ним наслідникО'м Божес'rвенного О'снО'вника Християнської Церкви, ико
го революція також була революцією любови. Imitatio Christi, насліду
ва:иия Христа-для Івана 23-го не було тільки ідеолО'гією, написом на 

демократиЧJНОМУ СВІТі. Найбільша небезпека реформованО'гО' капіта
лізму - це ЙО'го велика ускладненість. Коли ГРОМ~JШlству й Про!Вїд
вій пО'літич,иій верствізабракне інтеліr'ентнО'сти,ЗНаивя й :моральвого 
гарту, щоб держати дуже окладну організацію модерного гро_вдdПI
CDa, вона мО'жевтратити 'рівновагу 'ЙЗЗJВaлитись. Тощі мО'гла б !ІІРиtйти 
більш примітивна й варварська фаза з ДИlКТ8.турою. Чи був би це 
кО'мунізм, фаumзм, \Військова ди·ктатура чи якась ~иктатура держав
ного сО'ціялізму, сказати трудно. ДругО'юнебезпекою G культ масО'
ві!зму, що :може довести дО' культурноі декадеиціі й приміТИ!Візму, 
які Т8ІКОж можуть простелити !шлях диктатурі. "Людина це JПDI'В8., ( ... ) 
JПI'ИIIIa над ·пропастю. НебезпеЧ'НИ'Й перехід на той бік, !Небезпечне 
по--дороеі, небезпечне lСІІІогля;ца.ния поза себе, небезпечні 'І1ривожие 
вага:ивя їзупинка". ( Фр. Ніцше). 

МIП&ЙJlО ТУР'Dl&llОJUIЧ 
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Церкві, яку очолював. Наслідування Христа стало його ЖИ'I"l'ям. Він, 
ламаючи традиції, відвідував хворих і немічних, в'язнів, "страждущих 
і пліне·нних", він ставив соціяльну справедливість як велике завдання 
Церкви. Традиція й догматика книmників віддалили Церкву, як орга
нізацію, від ЖИ'М'Я, від духа атомової доби. Дати саме модерній людині 
спокій душі в християнстві - стало ціллю короткого володіння Івана 
23--'го. Умираючи, ,він висловив свою останню волю, свій заповіт:
продовжувати собор, ЯКОГО головним завданням бу ла модернізація 
Церкви і поєднання християнських Церков в ім' я ХРИСТИ.я'нсь'кої любови. 

Революція любови: - Іван 23-ій не завагався застосувати її навіть 
супроти ворогів Церкви, супроти комуністів. його засЗJДОЮ була не зам
кнутість, еJreЛЮЗИlВНіоеть, нетерпимість супроти тих, що не належать, 
навіть поборюють очолювану ним Церкву, але О'І1вертість духа для су

чаоного світу. Звідси тиха опозиція ваТИ1Канс~коі курії, репрезеНТ3JНта 
церковної бюрократії - консерватизму. "Собор мусить відбути'сь, по
МНІМо курії" - зa.mвив раз цей революціонер любови, повна антитеза 
бюрократичної, мертвої традвціІ. 

ПМІа Іван 23-ій залишив свою революцію любови незавершеною. 
Є в ній кiJIМta окремих моментів. Один - це модернізація ЦерКІВИ 
і пристосування її вчення й обрядів до потреб атомовоі доби. Це мо
мент пїд11рИМуваний т. зв. ліберальною течією, якої ГОЛODна опора в 
Европі поза Італією й ЕспаШєю. Є другий момент: - ПООДН8іВНЯ З 
некатоJIицыкмии "братами". В цьому відношенні, каже цитований уже 
проф. Кюнr, продовж 'п'яти рок.ів понтифікату Івана 23-го ситуація 
покращала більапе ніж продовж п,ятидесяти, навіть - на жаль -
ніж продовж 500 рокіВ.... І є ще третій напрям отвертости : отвертість 
супроти комуністичних ворогів ХРИСТИЯ:ВСnJа, ншрям IНЗ.Йбільш оспо
рюва.иий, найбільш контроверсійний у революції любови. 

Наслідство на папСЬ1(ому престолі обняв Павло 6-вЙ. Це перемога 
ідей попередника: .кардинал Мовтіні - це репрезентант лібера.львого 
крила в найвищій гієрархіі католи;цwоі Церкви. Собор ПlIO,Цовжува
тиметься. Руху розпочатого революцією Івана 23-го CtIIИНИТИ не 
можна. 

Для нас укра.іівців В8ІЖНо, щоб та революція moбови докотилась 
j до нашого життя. УКlраІнське християнство розщерте на іВОрожі та
бори, що живуть иен8.'ВИСНИЦЬІКИМИ, комплексами і традиціями 17 -го 
(·толіття. Революція Івана 23-го ставила на місце взаємного відчу
жеиня ХРИСТИя'нських церков, іх зaJМкнутости в собі і нетерпимости 

- отвертість братньої люБО,ви; замість З3JКостеиілих традицій, форм, 
учень, непригожих для нових часів, вона Ішукала наближЄІНИJI і при
CТOC~ ~o духа нашої доби. Модернізація цepRВИ, оргаиізаціі й 
учения, це re, що українській Церкві найбільше потрібне. Вона чекає 
('.ВОГО "революціонера любови", який не полемічними, повними неиа~ 
І'КСТИ випадами, але любов'ю і СЛУ'жбою людині в і'М'я Бога пере
коиувала б про своє походження від Христа . 

.. 



МАР'ЯН КРУШEJIЬНИЦЬКИИ 

У,країнські газети подали Bicmy про смерть одного з найвизнач
ніших 8JКтopiB нашої доби - МаР'ЯIJIа МихаЙло.вича КРYlшельmщького, 
дослівно повторивППl звідомлення радЯlИсwого уряду у Києві: ,,5 lК\Віт
ня цього року помер член КПРС, депутат :верхOlВИОЇ Ради УССР, на
родний артист СССР, IПрофесор, лавре ат Державних премі,й, Мар'ян 
МихаЙло.вич Крушел~иицькИЙ. ТалашовиТИ'Й актор і режисер Ма,.р'ян 
кру,шельниlцыкй почam свою театральну діяльність у 1915 році в 
українській трупі "ТернопіJIЬC~кі театральні вечори". В 1918 році 
Мар' ян Михайлович - одии 'з ОРГ8JНізаторiJв "Н()(Вого Львівського 
Театру" . На базі цього ,колектИjВУ і групи "Молодого Театру" був 
створений у Вінниці укра.інський драматичний театр їм. Ів. Фра.Нка. 
З 1924 IрОКУ МаР'Я'ІІ Михайлович - 8JКTOP, а з 1933 року - художній 
керівник Харківського театру ім. Т. Шевчен,ка. 3 1952 року Мар'ян 
Крушельницький працює головним режисером КиїВСЬІКOt'о театру 
ім. І. Франка, а оста.ниім часом був головним режисером Київського 
театру опери і балету ім Т. г. ШевЧeaRа." 

Емі:rpаційна преса, :На .жаль, обмежилась тіЛЬ'Ки цією тендеиціЙ'Во
однобокою совєтською характеристикою актора Мар'яна Крушель
НИlЦького. Мені, як'ому довелося десЯ'JЖи років стрічатиеь і згодом 
тісно співпрацювати з ним, припадає обов'язок подати 1П0ІВИЇШу і 
об'єктивиіппу сильветку цього нерядового май:стра YlQрашської сцени. 

В 1910 році переб)"ваючи у Тернополі, де проф. МиlЮла Чайківсь
кий приватно пїдготовлЯІВ мене до переходу з реальної школи до 
гімназdї, попав я на ШеВЧ6Н'кШсЬІКИЙ концерт учнів української гім
назії. Концерт цей застряг у :моїй пам' яті на все lЖитrя ~ момен
тами. - Святочне СЛОВО-до'ІІовідь про ВеJIИlКОГО Поета виголосив 
учень осьмої !Кляси, який за кілька місяців мав скласти іспит зріло
сти - йосиф Сліпий, родом із села Заздрости, що належало ~o стру
сівської парохіі, де я помагаючи своіЮму батькові-дякові цієї парохії, 
перед Різдвом ро:mосИJВ по хатах просфори, а пщ час Вели'к~х 
Свят хоДВ\В "з Хрестом". 

"Четвертаком" я тоді мало що збаmув із тієї доповіді про Т. Шев
ченка, але моі сусіди по IПВJpТeру - в)"Саті абітурієнти, обмШюючись 
думками, з8Jшляли, ЩО на Т8.Roмy рівні реферату про поета жоден 
їхній !П:рофесор не спром())IQНИЙ виголосити ... Сьогодні Я з найглиб
шою пошаною схиляю свою голову перед незломнИ!М МиТРОПОJIИТOМ 
- родом із струсівської парохії. На тому ж концерті учеИИ!К четвертої 
кляси, малеш:ncий та кругленьКШЇ, як м'ячик, Шдспівав дзвіВ1КИМ
милозвуч'иим сопраном доволі 'ClКлзд:ну арію М. ЛИСенка на слооа 
Т. Шевченка. Вся авдиторія одностайно привітала і ПРИlИJlла соліста, 
як свого давно ВЇіДОМОГО артиста-JIЮбимчика. В слідуючій точці: 
симфонічної оркестри, цей же співак сидів 'за пультом "першої скрип
ки" і вправно та сміливо взмахував СМИЧКОМ, як віРТОУ'з-скрипач. 
Я з захопленням та заздрістю ентузіяСТИ'ЧІІО, разом із усією залею 
оплескyвaJВ маленького ростом артиcrа. Це був Мар'ян: Крушельни
ЦЬІКИЙ, теж СИiJI дяка із села ПИJIЯВИ, Бучащького повіту. 
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... 
Після революції в Росії і відступу її армії з Галичини, диrpe'кція 

театру українсыкїї БесJщи доручила мені перевести з Тернополя до 
Львова театральну rардеробу, Я'ка за·стрягла під час (Воєнних подій 
в будиику "Міщанського Брацтва" . ЗабезпечИDШИСЬ ,військовими до
кументами Українсь'Ких СічовИJX С'11рільців, я негайно після звільнен
ия росіянами Те·рнополя, JlВИВCЯ у залі "Бращтва" по це театральае 
май'.ио. Як з-під 'землі цросли місцеві любителі - учасники "Те
атральних Вечорів", IКОТРИХза час російської окупації Лесь Курбас 
встиг запалити любов'ю до театру. Разом із ИИ!МИ помагam мені зі
брати це м8Jйно член того театрального ансамблю молодий Мар'ян 
Крушельницький. Всім тим молодцям грозила мобілізація дО 3JВCT
рійського війська. Я порадив їм негайно доброВільно зголоситись до 
украш,сыихx Січових СтрільщЇjВ і там проявити свої іВійсь'Кові та
ланти. Мар' яна Крушельницького Я дО!ІІИСа,в до своїх військових до
кументів і разом із театральною rардеробою вивіз із Тернополя. 
Майно передав TeaTpQВi y'KpaїHcыкїї Бесіди у Львові, а &рушельни
ЦЬКОГО відтраиcnортyвaцJ у Шсочну до Запасного Куріня усс. Там 
він зразу проЯІВНІВ свої музикальні здібності в ,військовій оркестрі 
Михайла ГаЙіВоронського, в останньому ряді за малим бубном. 

В буремних часах ЛИlCТопадових боїв у Ль,вові та СТЗНОіВлеиня 
влади Західньої У'краіисЬІКОЇ Республіки, актори Січові Orpільці по
вернулись із театру до сВоїх части'Н і знову взялися за кріси та ку
лемети. Проте 'само !життя та національна мис'1'ецыкa свербляч.ка ТіБо
рили по містахзвіЛЬ'llєиоі ГaJIИЧИIНИ театральні. гуртки, ЯRIi по своєму 
клали цеглини під бyдitвлю оновленої кра~ни. В Тернополі ІІІОЯВИЛИСЬ 
із Киtва "молодотеаТРО1Щі": Володимир Калин, Фавст Лопатинський, 
та забрів туди із розбитої гетьманської частmm, озБРОЄНИЙ до зубів, 
з кавказь'кQЮ шаблюкою та з іМ!ПозЗІВТНОЮ з чорним шликом ппап,кою 
-- Амброзій Бучма. ВіlД його грізної марсової постаті розбігались у 
псрелЯlКУ всі тернопільсью малолітні вороги молодої Західньої Ре
спубліки. До цієї тріЯІки прИЄД'н8IВCJI і учасник "Театраль:них Вечо
рів". якому із-за малого росту трудно було ДотримY1JQТИ ;військового 

.<(ЮКУ 'в 11Іоходах оркестри Михайла ГаЙ!Воронсь'Кого. Біля цього іш

.tілтивного Гу;р'Юка зібралися деякі IІІрофесійні актори та місцеві ама
тори і зорг8JВ:iзували т. з. "лыввсwийй Театр", якИіЙ згодо:м:, разом із 
1'ІUlИЦЬКОЮ армією подався: за Збруч і осів у Ві:иниці. Там до цього 
Ішсамблю приєдналась група "Молощого Театру", яка ОПШlилась 
I'lLЗом з урядом Директорії у Кам'Я'ІЩі Подільському. У Вінниці і я 
;щкіичив свою війському карієру, остатоЧ:Ио попрощався з ветери
""риою Академією у Львові і ,присягнув мелыJIмеmm свою цосмертву 
IІtриість. 

В тому часі злиття тих двох театральних груп посприяло створев

"ІО поволі сильного aJКТOPCЬKOГO З1ВСамблю. Воои:ні пеРШІетії ВИІІа.д'КО
.С) ;,гуртувв.ли У Вінниці ВНlЗнач.них "молодотеаТРOlВlЦів.": о. Добро
.ЩlhCька. п. СамійлeJI!КО, Г. ОрлitDlна, В. Василеико-Миляїв, В. Ва
c'IJU;B. о. ВаТУJIJl, Гнат Юра, Т. Смерека, В. Калин, Ф. Лопатинський, 
,'1. ІІІІССЩЬКИЙ, В. Кречет, Я. Борmик. З галицыкооo театру ОПИВИJIИCь 
• .. 'lОтирнкутиику смерти": М. БеJЩаль, І. Рубчак, А. Бучма, п. Со-
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рока, М. Крушельницький, Зубрицький, Демчук, И. Гірняк, Пар
хоняківна-Козак, та ікші. Дехто з молодотеатровців при першій нагоді 
подались у Київ, а БеlЩаль, Рубча'К, Сорока помандрували через 
фронти у Галичину. Основна часпmа за іиіціятивою і матеріяльною 
пі~ID4'КОЮ Галиць'Кої Армії заснувала театр, Иa:3В3JJІПИ ЙОГО іменем 
духового пробудиика галицЬGtоі землі - Івана Франка. Голодні без 
нормального постачаН:Ня, хворі без елементарних санітарних засобів 

ВОЯІКИ і старшини ГалицЬІКої Армії ДЇЛИJШСЬ всім ЧИМ тільки могли 
з акторами того театру, які у свою чергу несли мистецьку розраду 
виснаоке.вому і всіма покинутому 'ва іПрИ3ВОJШЩе вояцтву. 

В цьому зорганізоваиому збігом обставин ансамблі з перпmx кро
ків особливу увагу звервув ва себе Мар'ян Крушельницький. Моло
дий актор без фахового вишколу, 3 своєрід;ви:ми зовн:im:нiми Дa.ииlМИ, 
кожною СВОЄЮ появою ва сцені завойовував :mаЧlНе ,:місце ря,цом: із 
стаpIIIИlrlИ, кваліфiJкОВ8.Вими, з поважним професійним стажем ЗJКТО
рами. ВиияткQВi здатності відчуття і вияву комедійного, широкий 

і гнучкий голосовий дїяпаз он , природна :музика..л:ьвість збагачytВали 
і приспіш:у:вали теМ!ІІИ росту актора М. крушеJIыlицкого.. З:м:агав:в:я 

з ии!м в од!вих !ї тих самих ролях було нелегке, воно вимагало багато 
зусиль і пращі і не завжди було побilдовосне. Кожва його !ПОmJa на 
сцені свідчила, що цей актор не рядовий, що він обдарований іскрою 
Божою. 

В часі відступу ПОJlЬCЬGtої армії з України Мар'ян Крymeль'НИ
цький покииув. театр ім. І. Франка і подався з кіль'кома земляками
акторами у ГaJlИ'ЧИ1ІУ. Там він продовжував практично удоскоиаJПO
вати свої м:истецькі здатності. Ці деталі із ЖИТ"l'Євого ,шляху Мар' яна 
Круппельницького, нк і його "класове" похоД\ження пі;Цсовєтські біо
графи актора соромливо обходять журиа.ліСТИЧlИою еквілібристикою. 

** * 
в 1924 ,році, до "Березоля", який у тому часі вже DOлOlдїВ КОJШШ

иьою твердинею російської культури - будИіИКОМ театру ім. Солов
цова, зголосався 8ІКТОр Мар'ян Крушельницький, який прибув ва 
Ущ>аіиу з Чехо-Словакії з ГРУ'Пою еміrрантів-поворотців. Перший 
свій театрз..льиий сезон у прm.riщеииі Соловцова "Берез!іль" почав 
тра.весті.ю lКОІІІедіі М. КРОІПІ!ВВВЦЬКОГО - "ПОШИJIИсь У дурні". Комедія 
була заінсцеиізаванав плаві циркового вищовища, і тому, що !в ТОІМУ 
часі всякий ревоmoцiйиий екоперимевт бytв QlOro рода театральною 
атр3llЩ'iєю, вистава користувалась чималим успіхом. Іншої комедії 
у репертуарі ще не було, тому КрynпельницЬІКОМУ довелось деб'юту
вати у цій виставі ІВ ролі Кукси. AJКТOP Крушельшщький прибув до 
тea'l1pY серед сезону, :коли п'єса !ВЖе встигла пройти кількадесять 
разів. Роля Кукси ввмагала від виковавця д~лі складної цирковоі 
aRробаТИЧ!Вої теXJВiки, JllКy я викоиуючи ЇЇ, набув у попере;ІЩ:іх часах 

березілі;всЬ1СОГО ВlППКолу. Деб'ютaвroвi 'за міCJЩЬ часу ~ущно було 
перебороти СПРОТВІВ вл~ого фізИ'ЧИого :матеріялу ,j набути ~oвiдвy 
гнучкість, ЯіКЗ. була необхідною для Т8JКOї вистави. Шсля першого 
свого ~ступу Мар'1RIII ~ymeЛЬ1DЩЬ'КИІЙ, иа влас.иому дос;віді, пере-
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коиався, що "Березіль" і його актор - це новий eТ8JII в українському 
театрі. 

Режисер Януарій БорТИИ'К, ПРИСТУПlЩши до підготови другої ко
медії, а еам:е: "Шпана" Володимира .яроопеика, автора 'Юp8JВЄстії 
"ПОШИJIИсь у дурні", призначнв КРYlшельницького і :мене на роJПO 
головного персонажа - "бухгалтера". ОІсрилеиий успіхом у ролі 
"К)'ІКса", 33JII8.МорочениЙ побідою над КООІКуренто:м, я JзлегкOOJажив 
підготовчий :період ,над виставою "Шпани", нато:мість мій супериик 
рішИІВ серйозно схрестити мечі у дуелі. Результат того злеГКQIВ8,IЖе

ного мною змагання був вимовно 'некоРlЮlШй для :мене. Проте ця 
моя поразка була прекрасною школою у майбутньому. Рядом 00-

mJИВСЯ серйозний, амбітний конкурент, Я'КИЙ легковажити себе не 
дозвоЛИlВ. Дальша наша опiJвпраця у "Березолі" велась по Щ)ИlНiЦипу 
благородного паР'NIерського змагання в одночасових виступах, майже 
у всьому репертуарі ИЗlШОГО незабутнього ансамблю. Режисери іВо
ліли бачити НЗJC поруч, і тому більше нам не довелося дублювати 
одних і тих самих РОЛЇІВ. 

Мар'ян Крyшrельницький, 3аВДЯlКИ своїм ПРИіродиим здібностям, 
скоро наздогнав березілі.вс~кИЙ пе.ревишкіл і зЗ;Няв переДOlВЇ alКтор
ські позиції. BЇJн ВЇдзначЗДJСЯ веJШКОЮ самОДИСЦИПЛЇ1НОЮ і иевтомвою 

праце'здатиістю. М. Крушельницький бут ІКЛ'ЯСИЧНИМ прикладом ка.
тегорії ,,'Коміків", які ЖИЛИ у свому ,ЖЗJНрі тільки на сцені. По :природі 
він мав склоиніcrь до песимізму, гіпохондрії, moБИВ самотність, лише 
зрідка, по ·необхїдноC'l1i., бyвaдt учасником товариських розваг теат

ральних богемістів. Зосередженість і 3'3JМКlИутість у собі, може й мНІМО 
власного бажання, творили внутрішній ~чужений еrоїстичвий світ. 
Чотирилітня ПРaRТИ!Ка у львівському театрі і ВПЛИіВ ІШКОЛИ О. Зага
рова, ~И'Плеканої ва традиції російсЬІКИХ провінційних театрів, за
лишила у КрytШельиицЬІКОГО любов до "за !ВСЯку ціну" успіху у ши
рокого глядача (rальорки). ЗaJсобів для такого успіху, завдяки його 
фізичним прикмета:м, у :вього було не мало. Цей нахил 3JКтopa при
носив Лесеві Курбасові чимало клопотів і розчарувань. Однак aK'l'OP
ська чарівність і вивятко.вий талант компенсували цю еrоїстичиу 
рису майстра сцени, ЯlКИМ безумовно був Мар'ян Крушельницький. 
Він ,належав до тих могі'Канів акторів ЯlКих не :мOOlClНO стерти з ми
стеЦЬі!юго обличчя "Березоля", театру - Двадцятих Років. Майже 
всі вистави " Березоля " йшли при ЙОГО участі. КоЖіИа, иавіть епізо
дичка, роля в ЙОГО виконанні бу ла тією театральною б.JI:lreКУЧНОЮ, 
яка манила глядача, яка була естетичною прикрасОЮ форми в~и, 
яка творила ТЕАТР. Мар'ян КРYlшельницЬІКИ!Й був фіJШроМ "Бере
золя". 

РежисерсЬІКВЙ та педагоriЧ1НИ!Й хист Леся Кy1pбatca. ~ибирав у ми
стецькій палітрі М. КрушельнНlЦЬКОГО ті йому властиві баpsи, ті 1ІІе
повторні риси а·ктора, .mкi 'Горіли кольорами його фізичної і худOЖlВЬOЇ 
іІІДИві:дуалЬІВОСТИ. КО'нгевіяльне IПОЕщнання т,ворчих :мoж.лmюcтeй ре
жисера Леся Курбаса і актора Мар'яна КрynпельиицьКOlГO дало 
епохальні вистави і образи в драмах Миколи Ку ліmа: "Народний 
Малахій", "Мина Мазайло", і "Маклена Граса" . ті три п'єси (пере-д-
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вчасно) завершили мистецький /Круг Леся Курбаса, Малахій Ста
канчик, Дядько Тарас, та польський музика Падура - lКуль:мirна
ційні вершИНи 8JКTapcькOЇ '.l1Ворчости Мар'яна КРYlшельницЬІКОГО. Ре
зультат співпращі режисера з актором у названиrx п'єсах !СМіло можна 
вважати яскравим прикладом Залежности aktopa-вИ!КoнaDЦЯ ролі від 
режисера-автора всієї композиції вистави. Майже 'Кожний таланови
тий 8JКТOp потребує контрольного ока ззовні. Актори дуже рідко 
догледжують JrlежІЇ своіх творчих МОЖ.1IИJВOC'reй, З правила ВОіВИ одер
жимі жагою грати все - навіть невластиве їхній івдиnідуа.львості. 
Сара Бернар грала Гамлета і сина НЗJIIолеона у п'єсі "Орлятко". 
BapJI8JМOВ moбнв виступати у ролях "купчих" та "свах" . На грані 
геніяльности - харwктервий актор Амброзій Бучма 'Калічив :непри
родними зусиллями ролі героїв, любовниlci.в. Цей гін Мар'яна Кру
шельницького до вевЛ&СТИJВИХ ЙОГО індивідуальності ролів уміло 
стри:иував педагог-режисер Лесь Курбас. 

Керівник Березоля, культивуючи природні дані Мар'яиа Кру
пuеJUdlИЦЬКОГО, ЙОГО трагі-ком1зм, його ліризм, його досконалу му
зикальність, його \Здатні'сть '.lIрив8JННЯ у ритмі образа - ПOlМіг аК'1'орові 
піднятись до трудноосхжиих ВИlCОТ театрального мисщетва. 

Маленька людИна, що боялась всіх і вся, я·ка мухам дорогу давала, 
·иaвmIП~ ходила, щоби своїми ~РОК3JМИ, не потурбувати слу
ху ОДІНоплемі1lНИНii.в, цій тихій бе:шретенсійній людині ревоmoція 
змішала і перетасувала всіх богів, усі релігії, науки, соціяльні оово
ви, і ця м'ала moдиtна, ця слабосила істота ВИМ'ріяла і ВИ!ІІлодила у 
свош хворій у.я.ві - щею реформи людства, цілого світу :на чолі з 
УRpaiною, ЩО тільки :по несправедливості не є центром земної кулі. 
Пройшло тридцять п'ять POКiJВ з часу прем'Gpи вистави "Народного 
Малахія", а ще й досі !Цей .шедевр драматурга Миколи Куліша в:еудо
стоівся належної, об'GКТИВИOї анаЛЇ1ЗИ театрознавчої думки. Шдсо
вє'l'cыкі ка.ватоходці ... реа.лі'сти спростачують найвищий злет драма
турга, зблідла :в пам' яті сучасниlci.в реЖИ1серська трактовка оюрагедії 
і навмиdие замовчаний образ реформатора Малахія Стаканчика у 
виконаииі М. КруппельницькО'Го, який не 'знайшов конкурента сере:ц 
своіх сучасників у тій ролі. його мистець1сі засоби, ЙОГО акторський 
тем.пера:мевт злиmreь із національною суттю пеРСОН8ІЖа та всесвіт
ньою ідеєю твору і дали неповторний акторський образ. М. Крymель
вицький був до того ступня мистецьки переконливим, ЩО івщий 
підхід до тра.ктовки героя здавався немисJШIМИМ. 

Антиподом мрійникові Стаканчикові був Дядько Тарас у 'КОме:ції 
,,мина МSJЗaйло". Комедійний хист актора у тій ролі виріс до своєї 
апотеОЗИОI вершИІІІИ. Не прибігаючи до 'КОСТІОМepJlої і бутафорної 
помочі, актор тількп своїм внутрішнім станом, I.UИ!pOкою народною 
інтонацією і :МУЗИЧ'ІПІм рисУ'НКОМ слова та жесту - вироста;в на 
кремезного українця Дядь:ка, який у дуелі з московською !iмnерія

.miсткою Тьотею Мотею побідоносно обороняв свої lНаціональ·НJi. пра!Ва 
иа своїй батьківщИJНi. 

Не боячись .перебі ЛЬlШе нь , можна вважати шедевром і третю роmo 
у драмі Миколи Ку лі.ша - "Мwклева rpaJCa": ролю !Музиканта Па-
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дури. Актор свою блискучу майстерність підтримав ще й прJrPOAИOЮ 
музикальністю. його mіртоузие виконання опусу Шопева 11m старо
винній "ук.аріиі" причарувало слухачів несподіваним новим :хистом: 
майстра. РізноманітніlСТЬ тих образів, широкий діяпа:зон засобів JIIЮDUI 
ті герої обрисов~ались, вся майстерність актора Крушельвицькоro 
того періоду заслуговують монументальної монографії. Підсовєтська 

театрознавча література 3aJМовчує добу "Березоля" і Леся Курбаса, 
тенденційно викорінює із ІСВОЄЇ пам'яті акторські 'Досягневв.я того 
періоду Мар' яна КРYlшельницького. Тридцять років історики та 'Кри
тики театру займаються одним: докаЗУІВанннм ппdдJПfВОСТИ діяльао
сти Леся Курбаса у театрі і його тлітворного впливу, та насилля вад 
акторськими індивідуальностями. Найвищий злет актора-майстра 
МаР'JlJИа КРу\ШеЛI>НИЦЬКОГО промовчується, щоби тіJIЬiКИ прШllевщити 
і 'офальсифі'ку:вати золоту добу українського театру, добу Леся Кур
баса. 

** * 
Засилаючи Леся Курбаса на Соловки, окупанти вазвачаючи !ІІО

вого керівника для "Березоля", помиву ли фахових режисерів :вихо
ваних у студійному штабі того театру, які вже тоді справлялись із 
завданнями інтерпретаторів драм:атич.них творів, не взяли під увагу 
старших акторів, яlciкористувались повагою і amторитетом саоіх 
колег. Викониі оргаиизупиииJIИICЬ на акторові Мар'Я'Иовї КрyuпеJIЬ
иицЬ'кому. Індивідуальні IПрImМети М. Крушельницького, як видно, 
наЙбіль.ше були ,ПРИГQЖИМИ 'ДЛЯ тИІХ завдань, які майбутиьам:у ке
рівникові театру :на:м:ітили не свої господарі на У'краіві. НQВИЙ ми
стецький керівник дістав у спадщині найкращий ансамбль у країві, 
IIИХОВаний довголітньою педагогї'ЧillОЮ працею иезріввявого режисе
ра-мислителя. Влада обласкала свого ставленика особливою увагою 
й опікою. Цілий пп'М.т ce~peтapїIВ, пошчни:ків-режисерів та aдtмiиiC'l1t8.
торів :мобілї!зоваво для помочі новому проводові театру. Від'КРИТО 
lІеобмежені постановочиі фоиди, про які Лесеві Курбасеві навіть не 
мріялось. Акторів запаморочено званнями, збільшеними ПJ1a'NММR, 

"n.кадемічними лайками", :вигіДНИМИ :мешкаиня:ми та такими приві
Jlея:ми, якими українські актори ніколи досі не користувались. За 
ті всі блага ВОНИ мусіли відректись свого mчителя, заборавеио було 
11 стінах театру й згадувати його незлим словом. Всі БИСТ8ІВИ Леся 
І\урбаса і його постановки п'єс Миколи Куліша знято з репертуару. 
l1ncpі театру lШироко відкрито агіткам Микитemш, Корнійчука та 
всUc іншим реалізаторам наста:в:ов компартії, вад двеРИІМа театру 
"lLВi.шеио ярлик "соцреалізму", знято назву 3 нього "Березіль", го
/ІОВИИХ акторів уярмлено членськими посві;д1К8.МИ компартії. 

Привілеї та обов'язки носія партбілету, клопоти і З8.іВД8JВИJI ми
І",",ЦЬКОГО керівника, режисера та виконавця ролів у всьому репер
туnрі театру - це завелике та 'З3lIПИроке нamаитажеиия однієї JПO

іtИ1IИ. Для актора-ми,стця, для людини, яка постійно, кожного :цин 
1Іf'I~JIJOЄТЬCЯ В різні образи, яка триває і живе ввутріІПІВіх світом 
ntх образLв, доволі ТИХ оДІВИХ завдань, завдань лицедія. Нававтажers:-
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ня ще іншими обов'язками мусить обмежиm і общиити Jl'окравість і си
лу вияву творчости мистця. 3 ІІІРJIIКЛ~В театру нашІОГО часу знаємо, 
що актор К. Станіславський не ВИЙlп1ОВ побі;цником із змаганвя з 
режисером і керівником МХАТу - Станіславським. Райвгард, Вах
Та.1П'ОВ, Мейєрхольд, Таіров своєчасно збагнули, що служити двом 
богам:не iIlОСИЛЇ. В українському театрі Лесь Курбас перший IІІОЖерт
вував свій блискучий хист актора - режисурі. Актор Лореис Олі.вієр 
перемаг8ІС - режисера Л. Олі вієра. Актор Жан Люї Баро блідне 

перед творчістю - режисера Баро. Жана Віляра придавлюють обидві 
ті стихії. 

На на.ших очах - на огнищі білыовицькогоo насилля згоріли 
і сьогодні !Догоряють незлічеНlИі вибранці Муз. Вівісекція "Березоля", 
крім не'зміреиної історичної трагедії, яку досі переживає український 
театр, принесла у жеР'ШІУ талант одної з найбільше яскравих актор
сыкхx індивідуальностей. Трагедія Мар'яна Круmель.ниць'Кого !в тому, 
ЩО вів, взявши на себе ЧУ'жорідиі обов' язки, не зберіг СВОГО актор
ського хисту на раніше завойованій вершині. Ві'н розстанув серед 
безва.ртісних почестей і иепосильиихзавдань, втратив 'Контролю ре
жисерського ока зовні, насилуючи свою природну чаріІВність - зі
п'JlJВCя ва бутафорські театральні котурни. Вихоиу,ючи безконечну 
кіль'ldсть иеприродно-ходульних, трафаретно-пропаrандивиих персо
нажів, із творі,в пі;цСОВЄТСЬ'КИХ драморобів, беручись 'за невластиві 
його природі ролі (Єгор Бу ЛИЧОВ, генерал Ватутін, король Лір), 

Крyшrельиицький ,напружував, перетягав внутрішні психологіЧ'lli і 
фізичні м'язи, заміняв мистецьку свободу та легкість - технікою і 
гіперболою риоунка образу, що у свою чергу у Веремії "соцреалізму" 
розросталось у а.нтимистець'ку ПЛJIкатність. Боляче було за T8JКOГO 
маштабу актора, 'коли він ВИlконуючи ролю ДJIIКa Гаврила у п'єсі 
Корнійчука "Богдан Хмельницький", доказував походження цього 
слуги культу від Дарвінової мавпи тим, що обліплював авоє оБJПAчя, 
груди та навіть руки чорною шерстю і при помочі такого "мистець
кого" засобу ПРИВОДВІВ комсомольцїв У теляче захоплеИ.вя. Трудно 
збагнути, щоб mкий майстер міг повірити і прийняти за чисту мо
нету блarooклоиве пок.лепува1DlЯ по плечу з боку coвєrcЬKoї критики 

за виконзивя ролі Леніна у "Правді" того ж Корнійчука. Адже ж 
всякому пересічному лицедієві доволі надягти лису перуку, приклеї
ти цапину борідку іпрокартавити грасуюче "р", щоби під нагля
док політруків "пролетарський глядач" оббивав :мозолями свої до
пові при саиіА тільки появі авого "вождя". Ні драматург, :ві актор, 
не затратили зернини своєї творчости для змалюВ8JИ'Ня іЦЬОГО lПерсо
нажа, бурхливе, фальшиве сприйиятгя його глядачами це незапереч
ний доказ спростачення театру і ЙОГО мистецтва. 

Н8J3И&ЧИВШИ Мар'яиа крушеJIьницыкго керівиИІКОМ теа'11>У Леся 
Курбаса, диктатори обюрократили і зиасилува.ли індивідУальиdсть 
майстра, обірВ8.JJR .вайзвучиі.ші стру.ви акторської творчости, і при
мусили перекmoчитись ва чужу його природі дїяльиїсть. Хотів вів 
ЦЬОГО - чи не хотШ. Свідомо - чи не свідомо, віи зиесла.вляв і руй
нував спадщину свого учителя, переставлJtВ театр ва службу партії, 
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помагав чим скорhше стати театрові рупором пропar'звди та іПрослав
лювання терору і мракобісся. Девятнадцять років трудився вів, щоби 

виконати те генеральне завдання, щоби викорінити із стів україн
CI7Koro театру сліди Леся Курбаса. В 1952 році, в подяку за мозоль
ну працю, &ру,шельиицыкгоo усунено із колИlШlЬO'ГO "Березоля" і 
удостоєно ролею підручнО'Го челядника Гната Юри в театрі ім Ь. 

Франка. Смерть застала його в Оперному театрі Києва, де вів у своїх 
передсмертних ча'сах шукав виходу із закуту, в якому загруз під
совєтський драматичний театр . 

.А<кторської вершини ДОСЯNlеноі у "Малахії СТRК8ІИчикові", 
"Дядькові Тарасові", "Падурі" та інших багатьох ролях репертуару 
"Березоля" Кру;шель'НlЩЬ'КИЙ ніколи вже не здоганяв. Це :НепOlВ'1'Ор
не трИІВ3.И'Ня бу ло lJIодавлене і знасилyвwне СOlцреалї'змом. ф8.JIыIlIивї 
дисонанси, бре~'Ня заглушили ніжні струни ліри иистця. Ec-reтичні 
творчі первні, ХУДOlЖню природу актора переплавлеио у COВЄТCЬKorмy 
горнилі 'На згусток апаратчика-бюрократа, якому червоний партій
ний білет за:м:альовував спітнілуруку. 

Реєстр злочинів і спустошень довершених МСЮКQlВськими диктато
рами на Украіні буде неповний, коли ми не додамо до тих :мільйонів 
людських жертв - сотень талантів скастрованих орденами та ЗІВан

ними. На цьому lЖертвеннИ'ку згорів талант Мар' яна КРуШІельииць
кого, який стояв рядом із най:визначнішими IПОСТ8.'ШІ1Ми нашого те
атру. 

Амбразія Бучму, Мар'яна КРYlшельииць'кого пilДсо.вєтські театро
знавці спекулятивно уживають, як таран, котрим lІЗJМагаються роз

торощити фУВД8.іМе'НТ театру створеного Лесем КypбaJco:м. Моногра
фічні розвідки, історичні нариси, еициклопедіЙlНi гасла рябіють 'ИВерд
жекнями, що таланти названих a;KTopiJВ були жертвами Курбасового 
режисерського деспотизм:у та його формалісти,чних екзерцисі.в. Акто
ри ті, учадже~ні фіміямами нехитрої тактики, не заперечили цьому 

і навіть повірили спокусливим підшептам. У цьому їхня історична 
помилка і трагедія. Добробутне життя не завжди сп'рияє творчим 

імпульсам і мистецькій правді. Невідома соловецька могила Леся 
Курбаса невмируща і вимовніша ві'Д гучних похоронів по першому 
розряду, віІД розкhшних нагробників на Б3.Й!ковому кладовmці. Це не 
докір, це біль і жаль 'по обкрадених талантах!! Підсовєтчива !Пото
пила у череві :московського Молоха барви-сті таланти Тичини, Бажа
на, Яновського, Довженка, Бучми, Крушельницького і багато-багато 
іНlШIх .... Це неоплатні, болючі .втрати, це з8JКООІІТОвна Д8.lllИ'Ва вашої 
доби окупантові. Однак, такі жертви не тануть у Леті, їхні животво
рящі зерншш, навіть після довгих лихоліть, зі'ЙДуть 'ва батьківський 
ниві ЯСКР3JВим 'квітом, якому тимчасово наша жорстока доба затьма
рила соняшне промівия. 

Носиф ПРIUIК 
10 червня 1963 р. 
Ню-Иорк. 
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ПРОЗА МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО 

в ОЦDЩI АМЕРИКАнськоr КРИТИКИ 

1933 - 1963 

До тридцятої річниці трагічної загибелі М:нІколи Хвильового ніщо 
так не !Вшановує пам'ять лідера Розстріляного Відродження, як 
збірка рецензій в американській пресі на книжку aJНглійських пере
,кладів оповідань Хвильового, що вийшла 1960 р. в нью-йорксь'кому 
'видаввищтві "Philosophical Library" пdд заголовком Stories frOtmJ the 
Ukraine. Читаючи ці рецензії, мимоволі дя!куєш Юрію ОСТЗJПОІВичеві 
Луцькому, ики:й робив і ynорядковув переклади та сам же і знайшов 
ам:ерИК8JИсwо.го видавця для них. 

Маючи під рукою перших п'ятнадцять рецензій і Biдгyrкїв на 
Н:Нижку Xmильового, що появилась зразу по виході в американській 
пресі, подаємо кілька ypнmdJв 3 них. 

Журнал "Трібюн Букшелф" пише: 
,,( Сторіз фром Юкрейн Миколи Хвильового) це збірка п'яти чу

дово написаних і вражаючих ( ... ) оповідruнь висхідноі зірки перших 
часів революції. 

Хвильовий був провідним раДЯ1НСЬКИМ українським письменlШКОМ, 
ЯlКИ'Й ,тс в революцію великий літературний хист т.а ідеалізм (. .. ). 
його ОІІІовідання розказують про перШІі. дні ~HOВOГO порядку. вони 
змальовують неповторні картини з радянського ІЖИТТЯ, утиски партії 
і IПснхі!ку малих радянських людей, що пробують переконати себе, 
буцім то новий режим, не з;важаючи на свою жорстокість і пбмиJIiКИ, 
веде до здійснення якоїсь утопії. 

Оповід3JИНЯ Хвильового гострим 'СЛОІВом IIIlМагають режим, який 
він спершу підТРИМУВав і від я'кого пЇ'зюше з огидою відвернувся. 
Після lІІублїЧ1НОГО ствердження, що голод 1933 року був ділом уряду, 
Хвильовий застрілився . 

... Цяк.иижка представляє собою ви:соко.mкісниЙ літературний твір 
на тлі СТР8іЖД8JИь, 'С!Мерти і розчарування." 

!Jиші американсЬ'Кі журнали в основному повторюють і'нформації 
про 1ІІ0літичний бі,к yкpa~HCЬKoi трагещіі тридцятих рокШ, сИlМlВOЛО!М 
Я'Кої ІВ літературі став Хвильовий, але при тому lКоmний По-сБОЄМУ 
n:їщкреСJJЮють ri чи інші риси таланту Хвильового. T3JК реЦЄlНЗе!Нт 
Фарк у "Саванна МорнінІ' Ньюз Меr'езин" у стаТ1'Ї під нагОЛОlВком 
"MoгY'NМ, але панура історія рад.я.нського письменника" пише: 

"Алене :шажаючи на всю понурість, в цих оповід3.JНIИЯХ Є сила. 
Хвильовий пише з ДИН81Мікою та ентузія'змом і має сильне :відчуття 
реальвости." 

Івши!й критик, Аліс Смит, ПИlше: 
"Літературний стиль Хвильового - це стакато і ВИСЛ()jВИ :цумоос 

У коротких, гострих натяках. Гумор, РО3lIIач, Iжага,За:думлива любов, 
жах, соціялі'стичні мрії, комуні'етичні. невдаЧ1і, все це перетоплене в 
горнилі його творчої дУМки, щоб появитися У формі оповідань з авто
біографічНШІИ !lI0'3ІНа1Сам:и." 
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"Цю кикжку повинен прочитати кожний, хто сприяє братав'ІІю, 
рукonостискавню та прогуляНlКWМ: Хрущова по lНашій країні." 

Рецензент .Школ.яс Сандерс у часописі "Нешвіл Беннер" підкрес
лює, щО твори і стиль Хвильового цілком приступ.ні і зрозумілі за.
хіднім читачам. "Немає нічого, - [lише C8JНIДepc, - що стояло б ва 
перешкоді lІ.ІШрокі'Й почитиості оповідаНь Хвильового. Вони добре на
писані, цікаві і мають що сказати СВО1М 3Містом." 

Інший рецензент, Сарон Наджент, у часописі "OperOH ДЖОРВа..л" 
підкреслив, що .всіма вчинками і поворотами Хвильового керувала 
і'юго moбов до Уlкраї,ни. Наджент пи.ше: 

" ... В одному amтop ніколи ,не хитався: любо,в до овоєї країни пе
ревищувала всі його розчарування. Це бу ло мотивом його lІІершого 
:захопл6ння комуні'стичною доктриною і ТЗіК сЗJМО основою ЙОГО оі
:знішого розчару;в3JИВЯ і ненависти до партії." 

Досить !Влучно - американська критика. вловила деякі осоБЛИ!ВОСті 
мисreЦldЮГО талaJНТY і стилю Хвильового. Так Норін Емерсон IІІJlШе 

у "Юніон-Бюлетіи": 
"Ці оповіщання Хвильового не належать до (просто сабі) "гар

не:НЬіКИХ". Вони мають у собі ПРИС~Clну поетичlНУ силу електричної 
бурі, що накінець В'Мовкає в далекому, грізному рокотанні." 

У ClВОЇй довri'Й рецензії на том оповідань Хвилю,вого в англійсько
му перекладі Вільям терні пише у часописі "MOpHiнr Колл": 

"Хвильового проголосили буржуазним наці ОІНалі стом. сам Сталін 
зробив це. Два рази Хвильо.вИ!ЙкаЯІВСЯ, але далі три:м3JВCIJI свого на
прямку. ОстЗ:кні оповїд'ан,ня в цій КlНИlжці ("Реві'зор" та "І!Ван Іваво
вич" ) це ніщо інше я:к публі'Чне об,винувачення. Хвильовий сказав 

чим був трагічний голод і що він накош. У тисяча дев'ятсот тридцять 
третьому році автор застрілився. Не можна вже ясні.ше сказати, ЯіК 
сказано в цій книжці, про те, що чекає чесного письмеlНlИИКа в Ра
дянському Союзі. Хвильовий набагато перевищує в цьому Пастер'Ва
І<а. І він є кращим белетри,стом." 

Хвильовий раз-у-раз говорив у статтях і приватних листах про 
пекучу п<У11>ООУ просувати кращі українські твори в перекладі lИ8. мови 
світові. У листі до АркaJДiя Любченка Хвильовий писав 2 березия: 
1928 року з В~я: 

".як спра;ва з перекладами на німецьку мову? За всяку ціну му
симо ВИ1Вести ,Н3JШУ літературу на широку европейську ареку." 

Погром УIКРаїни в 30-х роках перервав енерrilЙНі заводи Хвильооо
го та і~НlШИХ членів Вапліте щодо перекладіІВ YlКраїв:ських творів на 
світові мови. В наш час Москва подає світові белетрИ!СТику Довжевка, 
Яновського, ба НЗJВіть Коцюбинського і Фравка. в перекладі з росій
ського перекладу. Іноді навіть lНе зазначаЄТbCtЯ виразно украіиська 

національність а,втора.. О'Dже, це не "виведення на европейсыкy аре
ну" нашої літератури, а обкрад3JННЯ її. 

Було б добре, щоб енергійна діяльність Юрія Луцького, який .не 
вперше оце вИlВiв украінські твори У чужі видавиицтва в ПepeRJl8Щі 
на англійську lМо.ву, 'не припинилась 'на цьому звa:й.mла собі не 
менш діяльних і культурних иас лід ув ачів. Юрій Лаврlиeнко 
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І{АМ'ЯНЩЬ - ЗОЛОТИй ВІНЕЦЬ 

(Спомин 3 1919 року) 
На своє обійстя ..• 

Коли П. І. Холодний спонукував мене робити доповідь, то його 
ос.вовною ціллю бу ло відхилення ушаги галицьких професорів від 
прикрого i:Jщиденту з Болыевизаном-учителем,' паном Д. - Галичан 
я мав "потішити", що подібний большевщький бур' ян густо засмічує 
поле освітної праці рівнож і на іНJШИХ українсЬ'ких землях. 

Однак, замість короткого оповідання про анекдотичний "больше
~ицький переворот" у "Комісаріяті Освіти Холмщини, Підляшшя, 
Полісся й Західньої Воли.ні" , що трапився всього ЛИJШе перед кіль
кома місящями, я, яко молодий і недосвічений доповідач, почав :від 
Мама ... Почав, - і безнадійно загруз у затягуюtciй трясовині споминів 
про події в моїй найтіснішій батьківщині ... - Бо і - "И ДЬІм Оте
чества нам сладок и приятен ... " 

Із цієї ситуащії, майже безвиxiJдної і для дOtIIовідача і для слуха
чів, - таки знайшOlВ вихід П. І. Холодний. Він с.користащпи з того, щО 
я вже оповів ([ІРО 'щасливий ([IO'ВOpDТ із ВоЛИНСЬІКОГО походу до Кис,ва, 
Р8JIlТOlМ, "просто З мосту" звер.нувся до слухачш іІЗ таким запитом: 
Хочуть вови, чи ні, - дослухати коли будь кінець моєї доповіді? На 
:мою втіху, присутні таки виявили охоту слухати мене і П. І. Холодний 
призначив :на це найдогіднїший день і годину ... Таке Соломонове рі
шення знайшло собі загальне схвале,ння слухачів, а Д0ll10відача, -
осоБЛИІВО ••• 

Я М8,'В, одначе, малу нз;дїю бачи.ти багатьоіХ із теп:ерiJшlвіх слуха
чі.в - галичан на майбутньому закінченні моєї доповіді. Мені трудНо 
було ПРШІу:стити, що їх безінтересовно цікавитимуть справи .нашого 
:мало звавого кутка У'Краінсь'кої землі... Окрім того, я сподівався 
неЗ8JДоволеиня декого з них із моїх 1'ІВерджень у релігіЙ.них і політич
них справах. Тому то я, на другу частину своєї доповіді, запросив 
собі на підмогу двох підляських земляків, що перебушали тоді в 
КаІм'я:вщі. Отця Антонія Матеюка, родом і'з села Угнииа, Володавсь
кого повіту, і йосипа Оксію ка, родом із села Луківця, Костянтинів
ського повіту. Пе·ршнй, - тоді, у 1919 році, буш проroпрее:вітером 
Армії У.Н.Р., а другий - професором У'країнсь'Кого Державного Y~Hi
верситету в Кам'янці. 

ОДlИ8.че всупереч :моїм припущенням, на закінче·ння моєї lЦоповіді 
прийшло слухачів не менше, а майже ДіВокра'ШІО більше ... Підбадьо
рений ци:м, та маючи за собою підтримку :моїх 'зеМЛЯlків, я сміло 
приступив до своєї доповіді, однак вже частенько оглядався на задЮ 
колеса .... - на час і на місце ... 

** * 
Ще в \Це'НЬ - нашого радkного повороту до Києва, на Львівській 

вулиці 97 -А, в помешканні отця А. Матеюка, відбулося засіда'НІНЯ 
Холмеького Губернського Виконавчого Комітету. За виїМко:м JIИlПе 
одного Семена Любарського, що перебував десь далеко ва Поволжі, 
усі члени Комітету прибу лина З'асідаи.вя, бо щасливо переховалися 
під больапевика'Ми в Києві. Вони раді були тепер разом відбеикетуша
ти ,,поворот Украіни" і намітити пляни дальшої праці для вашоі 
тіснішої батьківщини - Холмщини й ПiJдляшшя. На цьому заещаи-
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ні ухвалено було якнайскоріше вислати на наші землі ГРУ1Пу людей, 
що могли би добре :з'орієнтylВатися в ситуації і стали би Скорописові
Йолтуховському помічниками в різних діляJIIКах yKpaїHcыоіi адміні
страції. Очолити цю групу, з рамени губеpJI'cыкгоo Комітету, \Цоруче
но було мені, яко людині Ів Комітеті наймолодmiй, найпроворнilшій 
у ногах, нежонатій, вільній і незале.жній .... 

Наступного дня з'явився я до прm.riщеиня Міністерства Освіти 
в будинкові першої гімназії на Великій Володимирсь'кій ву mщі. П. І. 
Холодний запросив до свого кабінету кількох ВШЦИХ урядовців Мі
ністерства Освіти і перед ними я докладно доповів, так про загальну 
політичну ситуащію 'на окупованих західніх українських землях, як 
і про фактичний стан там українського шкільництва. Я скомбінymав 
все те, що почув від синьажупаииикі.в із тим, про що я довідався 
з інших джерел. На кінці я повідомив та:кож і про те, ЩО ХОЛlМський 
Губернський Виконавчий Комітет попереднього Wlя відбув своє за
сідання і постановив вислати якнайскоріше на окуповані землі орієн
таційну і помічну групу і, що разом із цією групою їду й я. Довідав
U1IПСЯ про це, П. І. Холодний зразу ІЖ запропои~в 'ВІВ&Жати мене 
офіційним представником Міністерства Освіти на захі:д:ні.х землях, 
що й бу ло ухвалено без жадних застережень. 
Ще одну справу полаroдили ми на цьому засіданні. - По за

хоплениі Києва большевиками, тут, замість нашого попереднього 
Холиського Губернського Виконавчого Комітету, що його С'Nюрили 
члени Украінської Центральної Ради, обрані Всехольмським Делеrат
СI>КИМ З'і.здом, - створено було С8JМочИ!Нно п.робольшевищЬІІWЙ "Холм
сыий Революційний Комітет". До :Нього увійшло декілька спантели
че.них вчителів на чолі з церков'но-прихоДським .вчителем Маслюком 
і ОДШlкультурний і освічений, але дуже тоді здеорієитований інтелі
Гент - пан Врона. Цей "Революційний Комітет" виявив свою чин
ність тим, щО замкнув Каицелярію ХОЛlМської Уче6иої Дире:кції та 
звільнив її Начальника Проф. Ф. Кораллова. Проф. Коралл0ІВ ефек
тивно і льояльно співпрацював і'з Х. Г. В. Комітетом і Генеральним 
Секретаріятом а потім Міністерством Освіти УНР. П. І. Холодний 
поставив питання, чи ми пого.щжуmlOСЯ із вчинком "РеВОJПOЦіЙ1l0ГО 
Комітету" що до Кораллова? Я ВЇДІПові'В, ЩО Х. Г. В. Комітет заста
новлявся над цією справою і вважає, що нема жадних підстaJВ і по
треб усувати Кораллова з його дотеперішньої ІІІосади і рішення боль
шевиць'Ких 'KOМЇTeтm не мають для нас жадної обов' я зуючої сили. 
Щож до реорганізації шкільного управлівня на Холмщині й Під
ля.шшї в майбутньому, то з ЦИІМ, на НaJШУ думку, слід зачекати, при
'наймиі до того часу, поки Міністерство Освіти не одержить вичерпу
ючих відомостей :про обставини і потреби ocвi'l1НЬOЇ СІІр8lВи В терені, 

Присутні на засіданні вповні пorодилися з :позицією 'зайнятою 
Х. Г. В. Комітетом і доручили мені особисто негайно же повідомити 
про це рішення, так НаЧaJIЬ'Ника XOJl'МCЬKOЇ Учебноі Дирекції Проф. 
Ф. Кораллова., як і підлеглих йому вчителів. 

Про те, як я виконав це доручеИНJl П. І. Холодного, я міг би 
і промовчати, однак я рішаюся 'роіЗпо:вісти про це, з oг~y на xapwктep 
і обставини, ТШlові ДЛЯ тодїПDliх тривожних часів. 

Коли я, lІІісля засідання в Міністерстві Ос:віти, прийшюв на Трьох
святительсьху вулицю, до дому біля церкви, де була IIIриміщеиа Кан
целярія Холмської Учебиоі Дирекції, то застав ПОКeпm<aJНJlя заик.ве
lПUtf :Ва ключ. Я :мусів довго і енерriйно стукати, поки, иаpe.urri, через 
3U1кневі двері почувся переляканий голос пані Коралловоі. Ще не-
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мало. часу перейшло. в перегово.рах, поки мене ВПYlЩено. до. IIIOMeIIJIКaJI
НЯ. Проф. Ф. Ко.ралло.в розгублено. привітався зі мно.ю і впров8.ЩИіВ до. 
кімнатки, алене 'запропонував мені скинути мою шинелю. сам вrи 
і Йо.го ДРYlЖИlfа рівно.ж були о.дягнені в теплі пальта, бо. хата була 
Д8JВНQ не о.грівана і в ній було. хо.лоднiJше, ніж на дворі. Бачучи, що. 
Коралло.ви, хо.ч уже й пізнали мене, але ще не здають собі справи 
з репрезентанто.м яко.ї "влади" вони !Мають до. діла, я поопіІІШІВ іх 
заспо.ко.їти. 

Я ім 'сказав: "ВЧQра пере~ по.луднем я, разом із укра.іиським вій
ськом, вернymся до. Києва. Вчо.ра ввечорі було. засідання Х. Г. В. Ко
мітету, на яко.му були обмірковувані всі ХQЛМСЬкі справи, в тому 
чи.слі й о.світні. Нині в Міністерстві Освіти бу ло. засіщаиия, іВа Я'КО1МУ 
ро.зглянено. й ухвалено. пропо.зиції Х. Г. В. Ко.мітету в сп'рава.х уп
равління ХQЛМСЬКо.ю Учебно.ю Дирекцією. Мені до.ручено. ПQЩо.ми
ти Вас і учителів, що. закриття Дире'lЩЇ'Ї й звільнення Вас із дотепе
рішньої Вашо.ї по.сади так звани:м: "ХQЛМСЬКИМ Рево.JПOЦЇШшм Коміте
том" - не МaJOть жадного. 'значения. Ви над'алі лишаєтеся Началь
НИlКо.м Xo.JlIМCькo.ї Учеб'но.ї Дирекції. Ви мусите негайно. же урухамити 
Дирекцію й n:риго.тymатися до. НОВQЇ праці, що. її вимагатиметься об
ставинами повороту населення й учителів на Хо.лмщииу й Під
ЛЯПDШЯ ... " 

Ко.ли я скінчив своє по.відомлення, Ко.раллов по.чав душити :меве 
в радісних обіймах ... Пані Кораллова сиділа на краєчку ліжка і тихо. 
плакала... Вони призналися мені, що. бу ли певні того, що. вже хтось 
прийшов арештувати їх і вивести на ро.зстріл, що. 1IШtI, кілька день 
перед ТИМ, погрожув8JВ Масmо.к ... 

На моє запИ'ІШШЯ, чо.му В їхній хаті так хо.лодно, Кораллови від
по.віли, що. во.ни 'не мають lжадно.го ОІІІалу, бо "ХQЛМСЬКИЙ Рево.лю
ційний Комітет" після звільнення КQралло.ва з посади 'заборонив 
йому ко.ристати з запасів палива Дирекщії. Через те, що. я іМ8В ще 
багато до. обговорення, так із КораЛЛQВИ:М:, як ї 3 учитеJIJlМИ, Я рішу
че ЗЗ.JШИВ, що. перШ за все треба о.гріти при:м:іщеНіНЯ ДиpelCЦiї й кім
нату КQраллових. Разом: із ним я піШQВ до. сусіднього. д~, де !Мешкав 
учитель, що. йому доручено. було. "Хо.лмським Рєвоmoціивим Коміте
том" ~о.гляд за приміщенням Дирекції та передано. ключі від Канце
лярії й ПИІВИИЦь з паливO!l. 

Вия:вилося, що. цей вчитель-сто.рож є не хто. ів.шиЙ, як пав :Ма
гнушевський, довго.літніЙ товариш і сусід !Мого Тата по. шко.Лах У 
селах: Мо.сти і Красівка Во.лодавсько.го. повіту. Старий Мaгиymeвсь
:кий, бачучи :мене в солдатській IШИlНелі, що. .в тих часах була "атри
бутом влади", до.гадувamся, що. я є якQюсь "ПИПШСQЮ" серед реставрова
НQі українСЬКQЇ влади, і тому не ЛИlШе "розумів" мо.ю українську 
мову, але й "балакав" :нею. 

Після того., як зarпалено. було. у всіх печах, я просив Магнушев
ського. скликати ,всіх працівників Канцелярії ДиреКІЦЇЇ й усіх учите
лів, що. перебувають тепер у Києві. - Пару годин, поки ІВОИИ зійшли
СЯ, я :провів за С'клянко.ю чаю й 'ЗЗJКУСКQЮ, що. її васкоро. приготовила 
пЗJВ:i Кораллова. Розмо.ва мQя з Коралловим була різв:остоpolВ!НЬОЮ 
і прия:шо.ю, хо.ча я ГQВОРИВ по. укра1нськи, а вів по. росіЙСь'КИ. 

Коли ,повiJДом:леИQ ІНЗ.С, що. всі вже ІВ зборі в Канцелярії, - ми 
ВИЙ!ПІЛИ до. 'зібраних і я звернувся до. вих з докладно.ю промовою. 
У ИЇЙ з' ясував я перш 'за все те загальне становище, яке постало. 
в иа.слідо.к ,визнання Осередиіми Державами Са.мостіЙВости Украіи-
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сько.ї Наро.ДВьо.ї Республіки і підписання Мирового. Дого.во.ру в Бере
сті. Рівнож по.відо.мив я, що. на просьбу yKpaiвcык.го. Урядуприхо.дять 
на Україну німецько.-австріЙські війська, що. мають допо.магати ук
раїнській армії перевести ЯКJИайС!Коріше з'віЛЬІНeJlНЯ України ВЇJД боль
wевицьких банд. 

Хо.лмщина і підляшшя злучені до складу терито.рії YtКpaїHCЬKo.Ї 
Народиьо1 Республіки ,і українська влада має зорганізувати !По:ворот 
туди, виселено.ї в часі mЙіНи, українсько.ї людности. На всіх о.кynОіВа
них теренах буде заведено. незабаром українську адміністрацію. Вже 
призначено. туди Губерніяльиим Комісаром Хо.JIИЩИИИ, ПЇ\ЦJIJШIIIIЯ, 
По.лісся Й Західньо.ї Во. лині пана Олександра Філаретовича Скоро.
писа-Йо.лтуховського.. 

Хо.лмсь,кий Губернський ВИКOlИЗ.іВчиЙ Комітет зно.ву, ВЇД вчо.радІ
нього. дня, є чИН'Ним і буде активно допо.магати українській владі 
відбудо.вувати на ншших рідних землях життя, порядок і добробут. 
х. г. В. Ко.мітет лишає, наразі, без жадних карних С8.1lКlЦіЙ, недз.в.иі 
бо.льшевицькі спроби внести зако.лотв середИ'Иу хо.лмсько-підлясько.
го. суспільства. ті СІІ8JНТeЛИЧеШ боJIыllI.викамии уч:mreлі, що дали себе 
втягнути до ЗЛОЧИІШої акщії Т3JК званого. "Хо.лмсько.го. РеволюціЙНо.го. 
Ко.мітету", вехай на майбутнє будуть більш обережнИ!Ми. цеит.ральна 
Українська Рада і Уряд Украінської Наро.ДlНьОї Республі'Ки 'вже по.
вер'ну ЛИСЬ дО своєї сто.лиці - Києва. Від Міністерства Освіти У .Н.Р. 
я закJIИRаю Вас повернутися до. спо.кіЙНо.ї, творчої праці тд керів
ництвом Пана Начальника ХОЛ:МСI»КОЇ Учебво.ї Дирекції ПPQфесора 
Ф. Ко.ралло.ва. У всіх СПР3.іВах, що вимагатимуть ЯКИХОСЬ вияснень, 
чи рiJшень, слід звертатися до. Х. г. В. Ко.мітету. 

На цьому я ЗЗJкі~нчив свою про.мову, що. ·вислухана була з напру
жено.ю уваго.ю. Але ще до.вго ВЇДІПовїдав я на числеlНИі запити вчи
телів. Із цього зібрання mшriс я враження, що. основні кадри вчитель
ства є морально. ,здорові, а остaJI1Нiй досвід з бо.льшевик8.lМИ іВитворив 
в них певний імунітет на бо.льше.вицьку пропаrа:нду. 

Заходи задля ви,кон8.lНlНЯ постанOlВИ х. г. Комітету про. Я'КJНай
ско.piJше вислання на Хо.ЛМЩИlИу й Підляпппя "розвідоч:но.ї" партії 
так захо.пили ншшу увагу, ЩО 'Ми перестали ходити ва засід8JИНЯ Укр. 
Це:нтраль'иоі Ради і 'слідкувати за то.діІІІНЬОЮ всеукраїнською по.літи
ко.ю ... А по.ліТИ1Ка ця, ведена партією есерів, під проводом М. Груше&
ського. і Прем'єра Уряду У. Н. Р. В. Го лубовича , - була !Повна -
легко. ВИСЛOlВЛЮЮчись - помилок. Політика ця ,незабаром трагічно. 
за:lciв:чилася інсталяцієюгеиерала п. Скоропадсько.го. Гетьманом 
У'країни ... 

Пише в день, ко.ли вУ. ц. Раді мало відбуватися обговорення 
і затверджeвrня Берестейсько.го До.говору, ми, члени від Xo.JI1МCькo.ї 
губернії, з' явилися на це засід8.ВіВ!Я всі. 

Мені вип:ала велика честь промовляти на цьому засідаВ-ВІ и дя
кувати У. ц. Раді й Урядові У. Н. Р. за те, що. вони допильнували 
у БерестеЙсЬІКо.:му До.говорівлучеиия до. тери.ropії У. Н. Р. ріlВНОЖ 
Хо.ЛМЩИlНи Й Підляшшя. цим були сповнені. гарячі бажання й не
злоива воля холм-сько.-підл.ясько.ї людности бути разом із усім YКlPa
ІІІСЬКИМ варо.до.м і по.діляти разом із ним історичву долю В єдиній 
Українській Народвїй Республіці. 

Те, що. згідно з М'іжиароДIRЇМ Берестейським ДoгooopolМ землі 
Великих УlКраінсь'КИХ Ко.ролів Романа й Давила !Перейппли, mкo. за
ко.нний спадок, у по.сідання Украінсько.ї НарО'Д'аьої Республіки, -
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польське суспільство оцінило, яко ворожий польському народові 
факт, НІК0 "Четвертий розділ Польщі" ... Польські вуличні демоистра
ціі, протести польських політи~ів У ВіденсІОКОМУ Парлямеиті й безко
нечні протиукраінські інтри:r'И в поліТИЧ'Вих міжвародиіх КОЛ8.Х., -
усе це вказує, що традиційне відношевия поJIJПCiв до YJCIраїнської 
проблеми иіскіли<и не змінилося на краще. Польське суспі.ЛЬС"ШЮ, 
помимо ЙОГО столітніх страждань у чужииецькій неволі, не позбулося 
своіх історичних вад і гріхів,ве позбулося свого бзжa.JllRЯ ПОИе&ОJПO
вати і панувати над сусіднім украінсЬІІШМ :народом. Поляки не ба
жають Україні самостійного державного існування і .не бажають 
справедливого з нею державно-териroріяльвого розмежувa.ll!llЯ на 
основах сучасного етнографічного пос:ід8JИlНЯ народів. Поляки й нині 
хочуть силою втя~нути украінсЬІКИЙ (Нарід до свого aJНахровічного пля
ну .відбудови польсыоїї Великодержави "Од моржа до моржа" ... Але 
уlQраїнсыийй нарід, цього вже -нині полякам не дo:mолить... Силою 
не дозволить! У першу ж чергу не дадуться полякам - ПОГР8.lElИЧні 
Холм:щани й Підлmшани! 

Після моєї коротеныкіi промови виступив із обширною і науко
во об:r'pунтованою промовою М. ГрyuпевськиЙ. У свому викладі Гру
шевський доводив, що вся історія українського народу, після упадку 
державної системи Київської Руси, проходила пщ зн8Jком заперечеии.я: 
сусідніми народами права українського народу на культурно-націо
налывy самоБУ'1'НЇСТЬ і державну незалежність. - Україна від сотень 
літ сталася тере:иом, на якому зводили свої криваві герці державні 
імnеріялі3lМИ: татарсько-турєцький, польський, московський... В усіх 
договорах поміж цими імперіяJIiї-стиЧ'НИІМИ державами Україна і укра
їнський -нарід були лише об'єктом :мi)lOllapoдвїx спорів і ТOIpI'lв. 

Лише ЗaDДЯ'Ки великій с-хідньо-европейській революції ущ>аLн
ський народ здобув собі можливість вільно розпоряджатися с,воєю 
долею на своїй власній землі. Стосунки I[ІОМЇіЖ Україною й сусідиіии 
державами лише юді будуть нормальними, КОЛИ й -ва ті держави 
попmpиться революція й усу'.ве від -влади в них дотеперi.mвi правлячі 
суспільні !Верстви цих народів - поміщиків і капіталістів. Лише тоді, 
ІКОЛИ в Польщі влада опиниться в руках демократії, в руках провід
виків трудового народу, не буде там істеричвого крику про "Четвер
тий .розділ Польщі" сприводу ТОГО JШше, що українсью. ХОJDtПЦииа 
й ПідЛЯlШшя у.віЙшли до складу У. Н. РеспублiRи. 

ПрисУ'!'ВЇ -на засіданні члени У. Ц. Ращи вислухали промову
виклад Проф. ГРУШelВського з дуже велИІКОЮ увагою і рясним оп
леCК8JМО не було кі-JЩЯ. Незабаром текст цієї промови ви;цруковано 
В есерівській "Народній Волі" та ооціялдемократичвій "Робітничій 
Газеті" , а також в і'вших ун,раіисЬіКИІХ і російсЬІКИХ газетах. Ціла 
У.країна, читаючи промову Грушевського, очє'вІІІцно, одобрювала 
його погляд на справу ... 

Після засідав-ня У. Ц. Ради ми пішли разок на засідаRВJI х. г. В. 
Комітету і по ДОРО3Ї Я не переставав 'говорити із З8.Х.оплевиям і про 
Грушевського і про його промоВу .... 

Наре.шті перервав :мене Голова :&wшого х. г. В. Комітету Проф. 
о. Василен-ко. Він сказав: Ми вже наі досить наслухалися красио
мовcmз. і Вашого, ТJllМоше ГнаТOlВИЧУ, і професора Грушевського. 
Похвал Ви обоє вже мали досить, а тепер послухайте трошки твере
зої щ>ити.ки. -

До Ваопої пром:ови, Тимо.ше Гнатовичу, века потреби заходитися 
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3 ХКИМСЬ п0В8.жиішим критичним апаратом. Ви вже добре насобачи
лися в промовлявнї до мас ва ріїЗlНИХ людських зборищах і РООу!Мієте, 
що не апелю:ваиня до людського розуму, а вигравання на ЛЮДСЬJКих 

почуттях та ЇнсТИ1НКТах веде иаси за промовцем. Ви промовляли 
добре, але Ви 'не врахували того, що Ви говорите не ва площі, а в 
Парляменті yKpa1iвcыоо Держави і при обмірковуванні надзвичайно 
поважної оправи :міжиарод'НОГО договору Ук-раїни, по ДВОХСТОІІІ'яти
десяти літах відеутности їі на иіжнародній арені... Колись, дасть 
Бог, Ви вавчитесяВЇДІПовід:но промовляти і в Парляменті .... 

Іиша річ - є промова. Грушевського. Він давно вже є вповні 
дозрілою JDOДlRlQЮ, знаменитии учении-істори,кои, ГолOlВOЮ Парля
менту УIКраіни і 'загаJIМlО признаним :провіДНИКОМ всього украї,нсь
кого націонаJIМlо-державного відродженського процесу .... 

Вї'Н добре здає собі I~ з того, де і перед :КИМ \Він ПРОМQВляє. 
Вів знає, що кожне слово його має повний зміст і вагу для всього, 
розбудженого від юmrкастолі'Мього сну, українського народу. Він 
знає що Україна дивиться на :нього, як на СВО!ГО Мойсея, що після 
кеволі египеТСI»КОЇ иусить привести овій народ у землю обі'ЮВаиу ... 
Украіна в теперіШНІі рішаючі часи жде від нього слова~ороговказу 
ка шляху в майбутнє ... 

ми вислухали гарну наУ'КОВУ доповідь з історії Украіни від про
фесора Грynuевського, але від ГрyJШевського-Мойсея ми не :почули 
нічого ... во ж lВе може Мойreй пО'І1Їшати овій нарід ТЗJКИМИ, дітвацЬJКИ
ии твердженнями, що все буде гаразд і у нас на УIКраїиі і ·в наших 
відносинах іІЗ сусідами, 'коли й у них станеться "велика" революція 
і вови винищать своїх "панів"... Москалі вже мали свою "Велику 
Ревоmoцію", вже виншцили своіх "буржуїв"; - вже там ВЛaJДа "ра
бочих і креетя.н" і ми зв&Ємовж.е, як ця "н,ародня" ,иосковсыка іВлада 
ставиться до ,нас українців і наших людських прав.... Із буржуазно
кtmiталістичии:ми Осередніми держSJВaМИ ми :маємо 'нині мирний до
говір, а з "соціялістичною демократією" Московщини 'ии и:aGМО ниві 
війку ... Наш "Мойсей" - Гру.шевськИ!Й і сам не знає, що має робити 
тепер і ,не може вказати 'нам на жад'ний перевірений дороговказ ... 
І сам нікуди ,не йде і нас не веде .... 

КРJIТJIЧНо-песи:містичні завваги проф. О. ВасилеlШtа викликали 
серед нас дискусію, що затягнулася, на місяці й роки, але не від
билася ва вапп:і!Й дру,ЖНІій праці в Х. Г. В. Комітеті. 

Дия 23 березня нового стилю 1918 року виіхала з Києва до Бере
стя група moдей у складі: 1) Тииоопа Олесіюка, Секретаря Х. Г. В. 
Комітету і Уповноваженого Міністерсома Освіти; 2) Доктора Василя 
Дмитріюка від М:Шriстерства Здоров'я; 3) іиж. Антона ВаСИ1Нчука 
від W'вicrepcтвa Харчових Справ; 4) Отця Протоієрея Віктора Коз
ловського від Коисиеторії Холмської Е}пархії; при ньому !Псаломщик 
5) Іван Зонь; Pa30lМ виїхали й учителі: Микола Марченко, Микола 
щур, Василь Ковальчук, Іван Корженьовсь'Кий, і також ад
мі,ністративві працівники: б. rмiнвий !ІІисар-бухгалтер Євген Шегей
ко, Іваи Чорний, Яків Войтюк. Разом 12 осіб. 

Д-р Т. Олесіюк 

(Д" буде) 
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САНКАМИ 3 НОРІЛЬСЬКУ ПО ІГАРКИ 

(3 спогадів) 

coBєTcыаa преса мі,стить фотографії заполярного мї'ста Норі ль
ська, що лежить 'коло 300 кілометрів на північ від полярного кола 
і 100 кілометрів на схід від ріки ЕЖісею. На фотографіях - високі 
будИИ'ки, асфальтовані широкі ву лиці,залїзничний вокзал з білого 
камешо. 

Я була в Норільську 1937 року. На діля,нцї, розчшцені.й від лісо
тундри, croяло декілька дерев'яних будинків, де жили ;вільнонаwані 
і була контора. В брезентових наметах жили тисячі в'яЗіНШ, - Но
ріль:ськИ!й Поправно-Трудовий Табір. 

До Норільську я виїхала в травні 1937 року, щоб працюmати як 
віЛЬНОІНайманий геолог. Були осоБИІС'l1Ї моменти, що привели мене в 
З3JII0ляр'я ДЛЯ праці н'а будівництві, що трималось роботою рабbJ. Ад
мі'Ністра;ція погодилась найняти мене, політично сумнїmюго :геолога, 
і платити половину того, що звичайно діст3.1!'али фахівці, які їхали 
на пiJВніч за "довгими рублями". 

Іхала я залїзнищею з Харкова через Москву до красноярсык,' \цалі 
вниз широким Єиісеєм, через тайгу, через другу весну, повз квіти, 
що ;вже да,Вио відцвіли на У'країні, повз місто LгapKY, де на початку 
червня 'l1Їльки-тількизdйшOlВ ClНЇГ, ще на північ, в Дуднівку, де ще 
лежав оніг, а 'КІрига йшла пере\Ц пароплавом. Далі був переїзд СORЯlШ
ної ночі верхи на віlд'Даль 100 кіло:метрів тундри до Норільську. 

Я ніколи не шкодувала, що пережила тяжкі 3mIолярні пригоди. 
норільсыK З його озерами, горами, незнаними буйними ,ювітами і mв
:нічиНІМ сонцем - жо,втою бли,скучою кулею низько !Над тундрою. 
РОЗЮВЇТЛИЙ ліс В кінці червня: рясні незаБУіДЬіКИ і червонофіялко.ві 
китиці чуоких квітів обрамляють широ:юі бистрі рі Ч'ки. Походи по 
ягоди - морошку, голубіку, брусніку. А люди, люди ... найбіЛЬіШИЙ 
аматор Я'гід, фахівець з старо-У'краінської літератури, ~алився, що 
чотири !Юки таборів не зломили ЙOlГо. Треба Ліпше себе в pytКax три
мати, а ВЛЇ'11Ку заготовляти ягоди Btд ЦИНГИІ. Артур казав, що ніколи 
не вдяг3.1! сітки від :мошкари: треба перетерпіти тиждень, а тоді орга
нізм звикне. Здається, його орга.Ш:3ІМ T3JК і не звик, бо він завжди ходив 
опухлий. 

КвоJIИIЙ ии'зEяlыкйй ліс пожQВК У кінці серпня. СУПY"NIИlК:Їв ягідиих 
і 'рибальсыихx походів забрали "ПОД стражу". Хто З них ЖИlВий? 

В середині вересня ліг сніг і ~окотилась до заполяр' я Е}жОВIЦШlа. 
Людей, що вiJдбули уже 5-6 РОКЇ;В ув'JЮНення в таборах Сибіру і За
поляр'я, тепер садовили в ізолятори, сотнями розстрілювали. ВіЛМІО
н8.Йм8.ІИИХ заарештовували, або звіль'няли З роботи. 

Почалися пурги. Страшний вітер був у той день, що поклaдJ кінець 
'М'оєму житrю В Норільську. Мене звільнили з роботи і запропо:нували 
негайно !ВИїхати. Я продавала речі, питала: "Куди їхати"? 

До ближчої заЛЇЗНИІЦі було коло 2000 :юілометрів. Єнісей уже стаВ. 
Оказали: "Ідьте в Дудіику, там якось до весни улam.туєтесь". 

Зразу після овята Жовтневої РевоJПOції до мене прийшов стрілок 
і СJaaЗ8.В, що ва 'завтра замовлені для мене саики для ДудіНКИ і що 
:На дорогу мені дадуть кожух. 

Сто !сілометрї!в до ДУіДЇВКИ їхала три доби. Вдень - білd горби, 
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ріаиі, білі ,кру:жала боліт, з боку в'ється залізниця, нзйдикіппа в світі 
(в той час недобудована!). А ми з горбка на горбок. Білі !КуріПКИ 
ЗГp8Jl'МИ - пурх! Двічі бачила полярНИ!Х ЛИСИІЦЬ: білий собачка з 
пухнастим ХВОСТОМ. Вибіг на горбок і з цікавістю ДИІВиться на савки. 
А сонце, червоне, висить 1Н8JД обрієм. Проїздили ПOlВЗ 'кам'яиий кар'єр 
Коларгон : бачила ватри, веJIИJКУ нерухому постать у кожузі, і !Купка 
чорних мурашок вору,mилзсь. І зараз страшно зг~ати... А ск:рип 
снігу наче доповнював пеЙз8ІЖ. от зараз пишу, а як у~mяю роже
вий туман, білу безмеЖИЇ1СТЬ, то в ухах неодмінно починає звучати 
музика снігу. Часом мені здавалось що хтось співає, а може, що му
ЗИJКа грає, якась далека оркестра. 

НочytВaли иа ,,'КОМ8іНДИРОJЖах" , в приміщеннях для охорони. 
Я була така B'HyтpiIIlНЬO змуче:на, ЩО нічого не памічала. Морози 
тоді, на початку листопада, не були дуже вели'кі, !Кожуха поверх зи
мового пальта вистачало, щоби не мерзнути. 

Дудінка - це село на березі Єнісеяз кількох десятків бу.цJI ИКЇв , 
поБУ'дO',В8JВИX :Иа mчній мерзлоті. Всі вони перекосилися : котрі влізли 
по самі :вiIюfа в землю, а і,шuii моторошно занурились одним 'Кутком. 
З іх темно-сірими від старости дерев'яними стінами, будиики вигля
Д8JOТЬ, ик уламки минулих століть: напевно в таких 'Ca~ "ізбах" 
селилися перші поселенці ІВ Сибіру. Поруч із селО!М: - сучасність: 
.лar'Пувкт, обгорожені колючим дротом палатки, бараки, двоповерхові 
будинки для віЛЬ:нон3.Йм:ЗІИИ!Х. 

Оселили мене в Дудівці ва лamункті в будинку для вільнонай
маних, водній кімнаті 3 кїлыомаa жінками, ЩО їх чоловіки працювали 
в НорільсЬ'Ку різними начальниками, а вони чекали на нагоду ви
іха.ти, або поки їм '118.м приміще:ння будуть ГOТOlВi. 

Хотіла я 'знайти ,працю в Дудінці, та де там... Населення цього 
славного центру Таймирського Національного Округу, !Відрізане ВiJД 
залізниці тисячами кілометрів св!їговоі пустелі, складається з пари 
сотень людей і звичайно всі иечи,сленні установи Дудіики вже yrкO'М
плектоваиі, я іх за півдня усі обійшла. Пробувала я влаштуватися 
ляборанткою в лікарні. Лікар !молодий, видно не ДУ1же !їнтеліrентнИ'Й, 
сибіря,к. Розпитав мене про моізи3.Иня в хеміі; звичайно, ClIIит8;В, Я'К 
Я потрапила в ЗRIЮJIЯР' я. Другого ДНЯ, коли я зайшла за I8tiдnOlВЇДДЮ, 
ска;зав, що ;вів не може мене взяти 'ІІа 'працю. 

Розпитувала я про можливості виїхати, але єдину реальну річ 
мені запроІІонуІВали - їхати кі'llЬМИ з поштою ПОН8JД дві тисячі кіло-, 
метрів до Красноярську. На літак дістатися бе'знадіЙІНО, бо літаків 
приходить до Дудівки дуже мало і 'ВСі квитки віддаються начальству 
Норільського Табору. 

Заглядала я до бібліотеки: там у малесенькій кімнаті пе.регляда
пи газети досить ОіЩцрані люди 'з івтеліrентними обличчями і тоскни
ми ОЧІІ}4а - "спецпереселеиці". 

Так п'роЙ1ІПов який тиждень. ГРQші йдуть, а c-mи досить без'llадій
ний: ві праці, ві можJlИВOCТИ виїхати. Одного ранку, КОЛИ. СИДЯЧИ 
на ліжку, я намагалась і:ЗОJПOваТИlCЯ від балакучих суеідок поезiяlМи 
Пастернака ("Что шепчеапь ТЬІ, что мне ПОДСКЗ:ЗЬІваешь, Кавкав, 
Кавказ, о что мне делать!"), в 'Кімнату зайшов непОГЗJIIО одгО\Цовав:ий 
службовець Дудіиського Лarпyнкту, який часом РОЗвaJЖав мою сусід
ку і був у курсі мого бе3иaДdйного полону В тущцрі: 

"Біжіть! - сказав він мені - "Сьогодні тут Адамович, начальник 
Красноярського Тервторіяльного УправліШlЯ Г лавсевморпуті ! Не 
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може бути, щоб він вас десь не влаштував. У нього по всьому Тайми
ру розвїдкові партії, станції, факторії!" 

Коло приміщен·ня, де зупи,нився Адамович, стояла упряж-ка оле
нів. Сам він б~ ОДЯNlений по-:мїсцевому: у хУ'1'РЯИИХ чоботах, штанях, 
куртці. Високий, з енергійним іВ\еселим оБJlИ'Ччям JIЮДШIИ, що звикла 
давати накази, організову,Вати, їздити. До мене заговорИІВ так при
вітно, як уже давн'О ніхто ,не говорив: 

"Потрапили ОВ тундру, товариш геолог? ЩО ж, я гас можу завтра 
відправити в У сть-Єнісейськ, там у мене на нафту свердлують!" 

Х'О'Ч який Адамович був симпатич,ний і ділQВИЙ, але я, налякана 
своїми пригодами безробі'l1НОГО геол'Ога в ту.ндрі, побоялась зра
зу згодитися їхати ще далі на північ, ще далі ВЇІД зaJIЇ3ИИlЦЇ. Виут
рїпmьо У мене не бул'О переконання, Щ'О ме,не хтось довго триматиме 
на p~; я спитала: 

"Чи нема у вас Яlкої праці поближче, товариш начальнИІК?" 

ві:и хвильку подумав: - "Щ'О ж їдьте 'в Ігарку, товариш геолог. 
Там у мене начальник лябораторіі rpуиriв Мерзлотн'Ої Станції рощи
ти задумала - йде у BiДlI~ТКY. Ви її 4 місяці заміllЯТШtlете, а там 
видно буде." 

Я просяяла і від чу ла себе на крилах. А Alдамович уже Дa.вaJВ мені 
адреси і імена в Ігарці, до кого 'звернутися. Тут же :ві'н познайомив 
мене з начальником пушиої КОНТОРИ, щоб той допоміг мені переїхати 
до І,гарки. Це бувсибір.як, теж 'Одягнений з ніг до голови у хутро. 
Він дав мені адресу своєї дружини в Ігарці і оказав, Щ'О вона мені 
допо:м'Оже там: він же ВЛ3lШТУ:В8.ІВмеие їхати з кінною валкою і позиа
йомив із ;візником - КаРПУШ'ОЮ, сказавши, що Карпуша - це вті
ле'Н'Ия турухаиськ'Ої чесности і що він ща'Сливо довезе мене Д'О Ігарки. 

Виїжджали 3 якогось заїжджого двору, де було ПОВН'О коней, са
нок, людей у хутрах. Я сіла в саики, 'з'агорну лась у кожух. Іхала до
вжелеЗRa валка, багато людей ішл'О п'Оруч із саньми у фавтаСТИЧ'Ній 
'Одежі - ;в куртках з собачого хутра - сwкуях, гостроверхих шапках, 
хутряних чоботах - бакарих. Від людей і ВіІД коней туман, сніг 
СКРШІить, як скло. Незабаром з гірки з'Їхали на Єиісей - позаду 
лишилися електричкі заграви Дудіики. 

Від'їхали трохи, я вже так замерзла, що витримати ;не !МОжу. Зліз
ла з савок, побігла слідом, а вітер продуває так, наче на меві шубкц 
й нема. (Кожух був т8ІКИЙ ва.жкий і великий, Щ'О я В нь'Ому кроку 
не м'Ог ла зроБИТИl, він лишився ва санях). Біг ла поруч із саньми, 
трохи нагріла<:ь і стомилась, а тоді упала назад на савки. Захотіла 
загорнутися в кожух, та де! Вів був холодний, замерзлий, Ш'ОРСТКИЙ, 
грубий. Я під лі зна під 1ІЬОГО ,Ї намагалась підіткнути під себе і потім, 
як у кублі, дихати туди ж. Я окручувалась як заРОД'ОК, ко.ліва майже 
під підборіДЦJDI, дихала ЩОСНIJIИ, терла руки і все ОДІНО... Холощ об
гopтaIВ зс~иии, пролазив у щілини, ноги ПОЧИlRали боліти. Ще 
ніколи я Т8JК не змучувалась від холоду ... Зідхнувши, я ОІЦкидала 
кожух і зн'Ову стри6а.ла з C8JНOK 'на оЮг. В першу :м:иrrь обгортав хо
лод. Особливо КОЛ'ОЛО В обличчя, рук не поч~а. Я бігла, бігла, 
стрибала, IВтомлювалась, пщцала на санки, намагалась зігрітися, тоді 
знову бігла і так далі, і Т8ІК іЦ8.ЛЇ, довгої ПOJ1Яplиої н'Очі. 

Нарешті мої МУЮІ ПОКЇТВІВ візник, Карпуша: 

"СЛУC8JЙ, пасазврка, ти совсєм: за:м:ьорзиес, я тєбя зивой не прі
везу .... Вот так пасазврка 'попалась." (Карпуша не вИlМОВЛЯ;В звуків 
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Ж, ч, ш). його обличчя, що виглядало з хутряного капюшона, иа.га
дувало добру бабуню. 

І Карпуша поступово почав мене одягати "по-заполярному". На 
вершій же зупинці, він да;в мені тяжкі, тобто хутрові панчохи, що 
вдягаються хутром до голої ноги, а зверху взуваються або бакарі -
хутрові чоботи, хутром назовні, або 3ІВичаЙ'н:і валЯІНКИ, що їх !Мала і Я. 

Стало леІ1ше, бо 'reПер уже ноги не мерзли. Та проте !Наступного 
ДНЯ, я знову більшу ча,стину дороги бігла за саньми широким за
сЮженим Єнісеєм. 3 обох боків річки - густа тайга, ча'со:м ярочки -
теж зарослі лісом. А просто на півдні - сонце. Низько висить, чер
воне. Світло таке розсіяне, що ті:ней зовсім нема. 3 пiJвдня ж повівав 
пітер (зветься "верховка", боз верхів'ів Єнісею) і на<mрізь прод~в 
мою звичайну харкі;вську шубу на звичайній ваті. Я по~уваю себе 
голою на цьому морозі, на цьому вітрі, але не МОІЖу одвести очі від 
сонця. 

Скоро зупинка в так званому "станку" - це дві-три дерев'яві 
ізби. "Пасазирка, ти нос отморозіла" - каже Карпуша. "На тєбє 
вока". І дає мені пару рука;виць з хутра. Я п'ю гарячий чай, ва грубі 
відморожую хліб, який РОЗСИіІІається в кришки. 

Час їхати. КарПylша знову критично дивиться на мене: 
"Ой, отвецать за тєбя буду! У тєбя дєньгі єсть? Я тєбє куплю ма

Jlіцу". Увечорі я вже за сто рублів маю -- маліцу, тобто олеия:чу 
шубу, хутром всередину, що вдягається через голову і не має застібки. 
Яке блаженство! Можна СИJДіти цілий день у санях, не іВилазючи: 
тайга, тайга .... 

Симпатичний Карпуша. 3 його опооідання поступово дозиаюсь, 
що тут, у заполяр'ї, він народився, тут родились його батьки й діти. 
За все своє життя щн один раз був у Єнісейську, а далі, ва піццеиь 
ні'коJПI. У Єнісейську він був у червні. ще під час ilIершої світовоі 
війни, і йому не сподобалось, що "сонце жарить", тому він погодився 
працювати лише в нічній зміні, та й то скоро Briк. 

Карпуші років сорок п'ять, він "ПРОМИlшленик", тобто професіонал
МИСJШвець. Те, що він 'не вимовляє шелесних, очевидно в ВПЛИВОМ 
якихось місцевих племен, бо, наприклад, евенки, навіть освічеві, не 
вимовляють ані ш, ні ІЖ. 

Кажуть, що станки стоять по всьому Єнісею на відд'алі 15-17 кіло
метрів один від одного. Зрідка "станок" - це село з ЮЛЬКОХ дерев'я
них хат, притулене ІВ тайзі, а 'здебільшого одна-дві рубле:ві ізби, аби 
де бу ло проїжджИІМ візникам та пасажирам чаю попити та вночі по
lЮТОМ на підлозі переcm:ати. Ми їхали ,шість днів. П,ЯТЬ іНО~ей !Ночу.ва
ЛИ на стаиках, а вдень зупИlИЯЛИСЬ чаю попити. 

Так ЯСКРаво пам'~аю ці СТЗJНочки: ще ЗіДаля бачшш над прибе
режною тайгою димові стовби, потім, піеля повороту, вигJШДають на 
високому березі Єнісея хати. Заходиш задубілими :Ногами, :вкрай 
змучена переїздом, змерзла до ~раю. Єдина мрія - тепле прИІМіщев:ия. 
Насилу f?ТЯГаєш через голову маліцу, часто хаЗЯЙlкa співчуваюче 
допомага,:, а тоді - до грубки. Ставmoконсерви, кладу рооморожу
вати хліб, а сама трушусь, ніяк не зогріюсь. 

На одному станку хаЗЯЙ1Ка запросила мене піти з нею разом до 
J1азні, і тут вперше ~ IЖитті я побачила справжню "руську чарку 
баню". Низенька рублена хатка, а всередині чорно, як у пеклі. СТіНИ 
на палець обліплені чорною С8lжею і не дай Боже до них торкнутися! 
У кутку - купа чорного каміння, під яким розводять огонь, иі груби, 
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ВJi димоходу нем:а і дим іде просто в двері. У другому кутку два ве
личе3КЇ чорні барила: в од:ному вода холодна, а в друге накидали 
розжареного каміння. 

Хазяйка тільки зайшла - хлюпну ла на купу каміння води, і я 
зразу ж за:диXlНулась густою гарячою парою. Бабка била своє ЖOlВте 
пожмаКRИе тіло віни'ком і докладно розповідала про свої справи -
сина, невістку. У цьому чорному пеклі, я вперше роздяглась за чо
тири дні і вперше СПРaJВді одігріла:сь. 

у :кожному стан ку у Карпуші знайомі. Як наші селя,ни говорять 
про врожай, так тут говорять про МИСЛИlВCтво. 

"Ну, какпромИ'сляєтє, однако?" 
"Да, вот пє<Ща взялі, еще нє слінял, посаділі ІВ клєтку а он за

м:ьорз. Пріходім УТРОМ, а он У'Же задубєл, клєтка-то в СGНях стояла. 
А ПЄСЄЦ, однако, еще сілын'о ссрИЙ." 

"Ну, нщего, ви Єl0 поцістітє, мозет соЙдьот. А то я Єl0 вам і так 
ПРОД8JМ." - пропонує Карпуша. "Ну, хозяйка, а строraнiJиО'Й у10С
цяоо?" 

Хазяйка вносить цілу замерзлу рибу і гострим ножем стругає 
скибочки просто на стіл. Присипляючи сіллю, всі руками Щять. Між 
візниками є один полтавець, який уже багато років живе у запо
ляр'ї, каже, що строгaииlна нагадує йому кавун. Спробувала і я, але 
погидувала їсти. 

По дорозі зупинялися і в рідному ,селі Карпуші - Пла.хіllЮ. На 
високому .л:Шому березі Єиісея - два ряди ізб, здебілыого !Великих, 
ЧИlМалоиових із свіжого ліса. Зразу за ізбами - тайга, ВlШЗ - IН;руча 
до Євісея, а за білим ПОЛО'l1Ном ріки хвилясті горби, вxpFIi тайгою. 

Дома у Карпуші !Вїщчувається заможність. Входиш до ізби -
спершу велшсі сіни, яких десять метрів заццовшки, де зовсім холодно. 
Лежить замерзла риба, гори хутряної одежі, всяке зиаряддя іЦО риба
льства і МИСЛИВC"l1Ва. Далі - невеЛИ!ЧКі сіни - "тамбур" і вже далі 
- величеЗlНа і'зба з;ц:вох кімнат. У першій - "русиta" ,піч, лави. 
у другій - велике нікельоване ліжко за 'перкалевою ЗaJВіскою, ди
тячі ліжка, скриня, МaJшииа до шиття. Дитячі ігрaumи !Використані, 
нк прИlКраіСИ. 

Карпушу зустріла юрба щітей. Старшому синові, білявому двійни
кові Карпуші, рокіш 14. Він у.же покинув школу і "пр()(Мишляє". По
діловому po3IIO!ВЇ]:s Карпyшri про свої успіхи: їздив на лижвах, пороз
ста.вЛЯІВ пастки, завтра треба об'їхати звову .. Купка школярів наки
нулась з запитами: "Що привіз ?" Дворіч'на донь'ка намагалась ви
лізти на коліна, але найбільше уваги Карпуша приділив сикковї, 
ЩО мав коло року: чукикав його, давав цукерки. 

Потім усі сіли за стіл. Хозяйка вгощала пельменями, що Їх їли 
разом із юшкою, та ватру;шка.ми з молоком. 

Заможність почувалась на всіх ставках: хозяйки, IЖИlВучи у тайзі, 
одягнені, ,наче міські :мі'ЩЗJИКИ: байкові сукні, ВОІВняні джеМlПери. По 
ізбах дуже чисто, l1ІІТУ'Катурено, підлоги й вікна фаpБQваиі. Дітвору 
вкривають заячими ковдрами. Причини заможности зрозумілі: хутро 
- продукт ,на експорт і ",промишленікам" 'за нього добре платять та 
довозять їм крам, щоб бу ли зацікавлені продавати. 

На шостий день мавдрівказакінчилась. - Я приїхала до заполяр
иого міста Ігарка. Позаду було двісті юлометрів свігів від Дудіи:ки 
та ЯJКИ]X триста вщ Норільську. 

Любов Дражевська 
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:1 ДОРОГИ 

lleJIЬМIІПІ'&ИОВIШЙ і дорогий Пане Редакторе. 

Я повинен виправдатися перед Вами і Читачами "Листів", чому 
Ilже друге число журналу виходить без мойого огляду подій ва УК
І)аїні. Відразу повідомляю, що це перерва ти:мчасоJJ8.. треба буJlO 
І.ідбути майже підряд 'кілька поїздок. Я був у Лондоні, потім їздив 
;~o Риму, а тепер приїхав дО США на короткий побут. 

Англо-українсыеe товариство влаштувало в Лондоні дис'КусіЙВИЙ 
IlСчір, т. зв. "бреЙ1нтраст". Взяли в ньому участь з англійського боку 
цікаві люди, між іншими ,неві'стка британського ПРе!М'єра МахміЛлaJНа, 
('І<сперт совєтсыихx справ у редакції "Дейлі Телеграф-у", Давис ФлоЙД, 
та радіо-коментатор Малком: мarтеридж, який 30 poкiJв тому б~ ва 
Україні підчас ,штучного голоду. Відбулась дУже цікава і корисиа 
;щскусія між українцями і англійцями. Один поляк, який був серед 
I'Остей, оказав: по обох боках 'зроблено З:начний проrpес; 20 років 
Ішніше ТЗJка зустріч була б немОЖJIИІВа. - Наступного ДНЯ ІВ допо,в
lІенні до дискусійного вечора була товариська зустріч у гостивиому 
аомі молодих Макмілланів. Бу ла нагода познайомитись із \Журналі
стами, депутатами до парллменту та іншими діячами, які цікавляться 
('хідню-европейськими 'слравами. ОдИlн із них оповідав мені про ~Ю 
IIОЇЗДКУ до СРСР; був У МОСЩJі і в Києві; сильне враження зробила 
110. нього різниця двох стилів життя; доки сам цього не побачив, !Не 
УЯВЛЯВ собі, що Київ і Москва - ДіВа різні світи. 

В Римі я БУІВ на уроЧИ!стім богослуженні, яке відправИіВ Митр0-
ІІОЛИТ Кир йосиф Сліпий у церкві оо. Климента з нагощи 1100-рі'Ч1ВИЦі 
IIРибуття св. Кирила і Методія до Моравії. Оргarвiзатори свята, оо. 
(;;tУЇти, надали йому загаЛЬ:вослов'янсЬІКИZЙ характер: до літургії ста
ІІУЛО кільканадцять священиків майже з усіх слов'янських народів. 
І\ого бракynmло при престолі, як напр. поляlci.в, той був серед рим
ських прелатів, л:ких багато ПРИЙJIIIло на архиєрейське богослужеlПlSl 
11 слов'янсько-візаитійсь'Кому обряді. Була зворушлива сцеиа після 
богослуження: наш митрополит вийшов ДО народа на середИІну церк
І'"; оточила ЙОГО маса італійці!В та прочан і довго не хотіли IІІропуСТИ
ТИ далі, захопле,но вітали 'Його, підносили ДО нього дітей, просили 
БJlагословеШІЯ і всіляко висловлювали свою радість, що вів: серед 
ІІИХ. Я Мав наочний доказ, який популярний митрополит Кир йосиф 
('сред римсь'кого простоJПOДДЯ. 

В Римі є п'ять ytКраїисЬІКИХ ocepeд~iB: велика семи:варія иа Джяні
ІЮJІЬО З чудоВИ!М видом на Рим; мала семинарія на віа Воосеа, в гар
Ilій околиці на окраїнах Риму: 107 учнів - найбіJIыпІe ІЗ Англії -
IІІLВчання ріДlИОЮ у;краіисыоюю мовою під проводом двaR8JДЦЯТИ укра
Ікських педаroriв чlШlУ оо. Салезія'Н. Саме як я був у Римі, сеии:иа.рія 
іtістала декрет із Ватикану, наслідком якого її CBiдo~ дістають 
урядове визва:иия ватикаисЬІКОЇ держави і тим С8JМИм будуть респекто
.шиї в у'сьому світі. 

В найкращій околиці РиІм:у розтamовamШ будинок оо. Василіян, в 
'ІІЮМУ є головне управління чину. В БУ'дИНlКУ, що :має форму П, це
рl<ва в візантійсько:м:у стилі, а мозаїки :нагадують мозаїки київської 
Софії і залшпають незабутнє ,враження. В цій самій частині вічного 
міста є дім Василія,иок і осередок сестер Служебииць. 

(Далі на 36 ст.) 



36 

МІЖ ВІЗАНТИШЗМОМ ВГЛИБ 

І ПЕИЗАЖЕМ ЯК СИНТЕЗОЮ 
(ВражеИНJl 3 виставки .картин Петра Петровича Холо~оro) 

ВИСТВіВКа картин Петра ХОЛОІДИОГО (мол.) у залі УВАН'у (про
тя'гом травия Ц. р.) була великою мірою переглядом ЙОГО творчости 
ретроспективного характеру, хоч і не охоплювала раніших творів 
МИC'lЩя '3 періоду 20-тих ІЇ ЗО-·тих рр., бо його твори того часу маЙlже 
в цілості пропали під час віЙ\ни. Цей ретроспективиий ХЗJP8.lКтер ви
ставки дав ключ до зрозукі:иня денкої рі'зности у стильовому :підході 
мистця, рimюcти, яка все таки - по суті - є овоєрідною :Градацією 
йОГО СТИJUO, ЩО виходить із однієї передусім ОCJНОВИ і є ЙОГО іlидиві
дуальним: МНОГОПJJIRiJIОВIDI З8JВершу.ваниям. 

Петро Петрович Холодний - мистець високої і врLвнова.женої 
КУЛЬТУРИ, ТOВlКOГO CТИJIеВЇіДЧУТТЯ, М'ЯКОГО -- хоч не рідко згущенОГО 
кольориту. Ного ви1соко роз.вииута індивідуалізація візавтивізму 
знаходить свій оооБJIВ!ВИІЙ 'В1reлШ У кількох Биставленихкартинах 
Богоматері, справжніх шедеврах, за фактурою яких відчувається 
глибокі наверствувания - цілі епохи Богоуявлеиь віз3.ІИтіЙсько-

Світський сектор у Римі репре'зентує д-р Василь Федороичук, який 
керує українською ПРОГР8JМOЮ .в італійсь'К()(Му радіо. Якщо :ми маємо 
в столицях західніх держав добрих амбасадорів, то д-р Федорончук 
серед них ва першому місці. В Римі я ще застав виставку твopilВ Ар
ХИJПеНlIm. Коли її відкривали в паляццо Барберіні, вступне слово 
сказав голова міста РИlМУ проф. Глявко делля Порта. Українці в Римі 
lкажуть, що таку почесть 'Римляни роблять тільки виїМКOlВO заслуже
ним МИСТЦХМ:. 

Я ПQВивеи згадати видавничу діяльн!їсть ОО. Василіян, а в тому 
моиумеитальву пращю о. д-ра АТ3.ІИаЗія Великого: ВИД3JИВя РИіМСьких 
джерел до і'сторії Украіни і Білоруси. Отець протоарх.імандрит по
просив мене до своєї бібліотеки і пок8JЗ8В довгий ряд гарно оправле
них ШlИГ; - я нарахував 61 том, в цьому 17 книг ори,riиальних 
праць до історії церкви, решта - документи з ватиканських ЗJPхівів, 
плоди одного десятиріччя 1951 р. В друкарні є нових п'ять томів у 
~roтoвi. Все це зроблено за власні Y1J'раїИСЬКі фонди, з ЧУіжих фОіН
дів на :видання римських документів не отримано ні копійки, - :на-
голошує о. д .. р великий. . 

Друге монументальне діло, яке зроблено в Римі за останнє де
еятиріччя, це ІНОВИЙ переклад святого письма в ПOlВlЮМУ виданні. 
Велика 'КНИга вже друкується в Мюнхені і під осінь має :вийти в світ. 

Оце я у США на службовій поїздці у З/В'язку з планом -про роз
IIIIИреввя української програми в радіо Свобода. В Нью-йорку маємо 
віщділ української редакції, з яким у нас багато сшЛЬІИВХ пробле!М. 

Хочу вас запевнити, що після повороту до Европи берусь під
готовляти черговий огляд житrя на У країні для , ,ЛИ!СТЇ.ІВ ДО прияте
лів". 

Здоровлю Вас сердечно 

Клівленд, 19 черввя 1963. 
Михайло ДоБРJIRСЬкиі 
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українського світу, кольоритну ІЇ кОМ'Позиці.й:ну витовч:евість майстра 
та лагідний поду~ гaJPMOHiї божественного із JПOДсЬ1КШ4 (іноді не
:JВИЧаЙ'НО рафіновано упрощеним) зображенн.ям. 

Наприклад його "Святшй: Юрій", зберігаючи :подих іВЇзаиті'Йсь,коі 
древности, її основні прикмети форми з иашаруваииSlМИ иа'родиоі 
історичности (чи леr'ендарности), піднесений, так би !Мовити - суб
J1імовaнRЙ, до 1'идивідуально підкреслених стилістичних особлmюcте'й 
мистця. Та одночасно - одна і'з найбільш зіидИіВЇДУа.лізова:в:их його 
ікон - ікона Матері Вожої, репродукція якої подана на першій сто· 
рінці каm.логу виставки, значно вже віддалена від джерел і шаб
льонів ,ВЇзантині:зму , осоБJIИlВlO своїм притишеним кольориТOlМ і гра
фі чmстю, м:а;Й\Же іраверством те%ніIКИ, що дає ;виразну ВЇДМЇШІЇіСТЬ 
uід ВЇ1заитійсько-традиційних основ старовинного іконопису. Цим ко
JlЬОритом, майже пастелевим і ф~ковим, і графічністю лa.гЩlюгo 
та уточненого рисунку викликає враження ще дальшого звороту 

нглиб, у праісторію ДOВlїIЗaJНТійську, в якУ'СЬ наче б єгипетську, ет
руську чи може ,навіть таврійсь:ко-окитську aтмo~epy первісної са
І(ральности, піднесену у християнський, в основі стиліЗОВЗJIIИЙ візаи
тійськИ!Ми формами, світ релігійної символіки. 

його "Різдво" - із тонкими натяками експрооійиої фіиезії, !ВИ
lІедене у ком,позиційнозавер,шену, може найменш віддалену формами 
"ід чистого вїзанТИНЇ'ЗМу, суттєво українську многопляиову !Вертепну 
містерію, де із-'за згущених, :навіть притемнених ,кольорів проглядає 
І'либина нашарувань візантійсЬіКОЇ обрядовости, такої характеристич
ної м. ін. для майстра іконопису ХУ -того ст. А~рея Рублева. 

У,сі ці карТИІНИ релігійної тематики виконані ~уже прецизио і пра
ЦЬQВИтою техвікою темпери. 

Також незвичайно цікаві його карти.ни (темпери і оліі) іншоі 
тематики. "МYlшлі" - натюрморт з якимось :майже сюрреалістич
ним сірymатим тлом, яке СВ моєму роЗумї,ниі) зобр8lЖ8.Є бесшавечиість 

безчасову, без умї'сцевлення, ЯІК РОЗСИП8JНий пісок З гігавтиЧИOlГО, 
1І0зави:мірного часоміра-,клепсидри на пустелю світу. ВИlКiвчеио пре
цизні "Риби" і ще більше "Цикада" І що :мають дeJIIКe спорід'иевв.и 
:1 графічно-деталізованою поставою фактури у цього роду onюрах 
Якова ГніздовсЬіКОГО, у Холодного - м'sreистіші, більш повнотїлі 
від строго аскетичної, хоч неймО'ВІірно іноді преЦИ5ної, зарисовки 
у творах ~здовс&Кого. 

І врешті -пейзажі із двох остЗ:Вmх творчих періодів Холодного. 
] ранішого - врівноважено е,кcnресіЙ!Ного, 'ВИІМЇРSI.ИО стрииавого ви
могливістю "софістикованоі" в кольорі - крити,чної культури IІПІІСт
ця (із знаменитою картиною І ,Дощовий день", мабуть з перекіж
жя цих ДlВох періодів) - таз пізв:іппого, цьогоч:асиого lПеріоду - із 
.~оітля'ною прозорістю простору (особливо "йонкерс" - ДІВі карти
ІІИ) І ЯJкісь наче б Утрілльовські, що чарують !Глядача :насичeвш.m, 
'нrcтими кольорами, якоюсь молодечою романтикою, доопіло семеч
tюю повнотою і ПQВнокровиістю. 

Усі цiкapтmm - твори мистецтва :високої IКJIЯси, ООp8lВЖІІЬОЇ ку ль
ТУРИ та глибоко вріВНОВ8ІЖеноі 'наснаги. На їхньому дві лежить гар
монія примиреиня та ідилії, величний спокій, які проглядають ва:віть 
І.І-за настроово хмурих і ть:мяно гострих кольориroм 8JВ8ИСЦев 1К8Т8.
('трофічних 'конфліктів - у краєвидах ,,вітру", кількох "ОсеJleЙ" 
'ІН "Сухого листя". У пейЗ8lжах Холодний не ЗВYlЖуЄТЬCSI ТЇJIЬКИ до 
81Нріз'ка мальqвавого сюжету, до - так би мовити - ЗQВИiшвої ЙОГО 



38 ,Ласта ДО 

УКРАїНСЬКЕ ЦЕРКОВНЕ МИСТЕЦТВО 

І НОГО РЕІІРЕ3ЕНТАЦІЯ 

Пам'ятви!к Шевченкові в Вwшингтоні і катедра в Филаделфії - це 
споруди, що репрезентуватимуть в ЗДА YKpaїIНCЬKOГO духа, передо
всім його иистецыкy культуру. Тож яено, що тут зацікавлене все 
українське громадянство. 

ВИlКовавия першого завдання: здвигнення пам'ятника Шевче,н
кові прИГOТOlВJIЄВО по иожливості коректно. ЗОРГ3JНЇзовано Комітет, 
РОЗПИC8JВо коикур.с, зanpaшено до жюрі відомих знавців, архітектів, 
оку льпторіІВ, малярів, і літературознавців (ше!Вченкознавців) , і то 
не тіJIыки з yкpalиськQГО, але також із а:мерикавсь'Кого світу. Будову 
доручено мистцеві, якого проєкт схвалило жюрі, при чому автор
мистець зобов'язався брати до уваги рече ві зaввtaження знавців. 

Іва1ОІІІе виглядає підхід до другого репре'зентативного завдання, 
до будQВИ катедри в Филаделфії. В порі Різдвяних свят появилася 
декілька разів репродукція проєкту катедри в двох українських що
деиииІКах, при чому зовсіи не подано прізвища архітекта, що - ви
ходить - мав би будymaти храм. 

Навіть КОJШ б фундатором катедри була одНа багата особа-меце
ват, то й тоді громадянство мало б право бути невдоволеlНИМ. Бо Іж 
справа не в приватній будові, але - як зазначено - ідеться про 
репрезентацію украінської культури, українсь,кого церковного ми-

панорами, а радше шукає повної синтези краєвиду, що як во~ншце 
СИІВхровізащії увиразнюється передусім у 'Кольориті та !в КОМ1ІІозицій
них фрагментах. 

Портрет (одинокий на виставці) св. пам. Президента А,ндрія Ми
колаввича Лівицького має свій окремий кольорит і стиль. Велика 
виразистість, осягнута иайстерним рисунком, і чудесними, майже 
пастелевими, пї!Втонами лагідних кольорів. М'якість і оД:ночасна чіт
:кість, повнота вислову .як.наЙуспішиіШИіМИ засобами ЗОВlНіпПніх ефектів 
мазка дають цьому портретові од,не з перших :місць у сучасній УК
раінській портретистиці. Жалко, що мистець не ПОКЗJЗав на ,виставці, 
білыІпe своіх портретових полотен, обмежившись лиш до цього ОДНОа 
ГО, і то - в додатку - не поданого у списку картин каталогу. 

КlВiти Петра Холодного (на ВИСТSJВЦі дві картИ'Ии) - бarатогр8JИ
ві коnьoрито:и, не мають зайвої яскрamости, соковиті і живі, вже са
мими лШіяии кольорів підкреслюють різьбленіІСТЬ форми. 

Привмиі кольором і рисунком "На пляжі" і "Купальниці", про
те нa.:йrвiддалeв:imі від ООНОВіВої стильQВOСТИ (Мистця. Вони мають рад
,ше карІі:весовий характер на виставці, незалежно від приємних для 
ока гнучких ліній рисун'КУ, довЬлі широкої гами кольорів та легкости 
квієтичного настрою, та'к ВілаCТИJВOГО 'ЮВорчості цьосо мистця. Хоч 
власне 'КОJIЬOристичнd якості (іноді ДУ1же елеrаитні своєю tв:еIКРИКЛИ
вою cкpmmiстю) і передусім досконалий рисунО1К, я,к і почуття міри 
в цих осиомmx елементах його мистецтва, так і не иалою :мірою 
КOJOIОЗlЩїйиа lВитримаиість ПОК8Jзаиих на IВИСТ8JВЦі картин - :вияв
ляють високу paнry його майстерства. 

вад;им Лесич 
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cтeцТDa. Тимбільше ЗдИВУІВМІНЯ мусить ВИІ(ЛИ!Кати такий підхід, коли 
фундатором є не одна особа, але громадянство, яке своіми lЖеpтJl8.МИ 
має збудувати катедру. 

Пачатковездивування притихло б і забулося б, коли б проокт, 
хай і анонімного мистця, виявив собою я.кусь особливу !Мистецьку 
цінність. Як же насправді той проєкт впг лядає? 

3аки перейду до аналізи проєкту під КОМІІІозиційии:м: оглядом, 
мушу з,гадати, що віlН є тільки повторенням проєкту на будову церк
ви, призначенm для Дух. Колеriї в Стемфорді, а цей остamriй був 
уже репродукований перед кількома роками в "А:м:ер1Щі" - і ~ "Ово
боді", при чому тоді було подане прізвище проGКТОДавця. Тоді ж У 
пресі друкувались критичні завваги до проєкту. Та справа притихла, 
60 в Стемфорді рішено не будувати більшоі цеРJmlИ, мабуть із еконо
мічних причин. Тепер же в пресі бачимо знову той самий проєкт, 
що був колись призначений для Стемфорду, ЛИlШев збільшених 
розмірах і з новим призначенням: - на будову 'катедри в Филащел
фії, при чому 8JВТOp цілком злегковажив 'крИ'rINні завваженнявису
нуті в пресі щодо первісного проєкту. 

Основна хиба проекту на будову катедри для Филаделфіі ,полягає 
в тому, що він не є орmiнаJIЬ1lИЙ і не має нічого спіJIыJIгоo ві зі сти
лем, ані характером украінськоі архітектури. 

Проєкт катедри для Филаделфії складається з двох ОС'И()(8ЮІх 
частин: :НИlжчогокорпусу й одної величезноі бані. Ни.жчий корпус 
IlредстЗlВЛЯЄ собою споруду З чотирма фронтонами в наскрізь :мо
дерному СТИЛЮ, з цілою низкою архітектурних елементів, ЯіКі не 
мають в собі нічого специфічного, що свliдчило би про її ГОЛ()(8llе 
призначения, що ,вона має бути Божим храмом-церн:вою. Таким чи
ном 'нижчий RОРПУС на цьому проєкті міг би бути застосований до 
кожної білыоїї світської спорудИ, як прим. до залізничного :цвірця, 
музею, чи готелю, але не має в собі духа церковної архітектури. 
Коли я висунув цей 38JКид уже раніше в приватнriй розмові з про
(;ктодавцем, ще з того часу, коли його проєкт був при'зиачеиий для 
Стемфорду,ві.н виnр8JВДУВЗlВCЯ тим, що все таки зазвачИ!В головве 
призначення об'GКТУ, вмішуючи 'на всіх чотирьох фронтонах - хре
сТи.... Цей apryмeнT був і є для мене настільки неперєкOlJlmmий, що 

- здається мені, - надиим взагП,лі зайво дискутувати. 

Ще біль.ше застережень викликує баня в цьому проєкті. Є це 
пірна копія бані з церкви 'св. Софії в Царгороді, яка пох~, як 
Itідомо з VI ст. Смілива констру,к:ція самої бані була в VI В. справж
нім чудом технічних ДОСЯNlelНЬ, але вже при будові катедри св. Софії 
" Києві, О'Dже в п'ять вilciв пізніше, -ніхто не спокуma:вcя вже в нас 
lюпіювати, чи хоч би :наслідувати ії. 

І можна висловити тільки иайвmце здивування, задля якої ідеї 
архітект впроваджує ще раз оту старовинну баню на тереШ Америки, 
11 пристосувЗJI!ИЇ до У'Краінської репрезентаціЙ'иої святині? Т8JКОЖ 
:юясім несподіваним явшце'М є зіставлення цілком модерного корпусу 
катедри 3 таким давно прогомонілим додатком, взятим живце'М 
:, VI ст! 

Отож без я'кого небудь перебілыен'ияя можна сказати, що проєкт 
IШтедри для Филяделфії є справжньою КOIМDозиціЙ!Ною ДИВOВИlЖею, 
:ювсім незв'язаною зі собою під стилевим оглядом і позбавленою 
духа у.краінськоі архітектури. Може й сам проєктодавець Qчу:віа.:В 
оці недостачі й Jlкр'аз тому не х()'l'ЩJ под'ати до прилюдного відома 
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своє прізвище? Але якже тоді мож'на вести збірку фондів на будову 
такої СВЯТВіВЇ? 

І саме під ту трагічну пору, коли болЬtшевИlКИ 3'нищили церкви 
3 доби геть:мана Мазепи на терені Києва, а судьба інших істориЧ'ИИх 
CJiИТИИЬ в УlКраіиі є поважно загрожена, ми повинні ТНІМ більше !lIле
хати иami традиції зокрема в ділянці церковної архітектури у віль
ноку oвi'li. 

"Святійпmй Синод" мооковської православної ЦерКВ!И видав ще 
в 1801 'р. заборону будувати цер1\JВИ в українському стилю, mшеред
жуючи таким чино:м на цілих 60 років закон Валуєва й пізніший 
Екський указ. Ця заборана "СвятіЙ1ШОГО Синоду" була иа ділі ЛИlше 
тріюм:фои українського :мистецтва, доказом його самобутности. 

Після цього допу.скати в Америці до нидіиня yкpaїH'cыкгоo 'Ми
стецтва - це до болю непристойна акція. 

В поЧ)1В8JIIН!i великої відповідальности перед українською громад
ськістю і 'з уваги на репрезентацію нашої мистецької культури перед 
ЧyDКИ'ВЦЯМИ, Ко:нсисторія української православної Церкви в Америці 
здвигнула величаву церкву-пам'ятник в Бавнд Бруку за проекто:м 
арх. Юрія Кодака. ПРОGКтодавець дав у своєм:у творі все, що міг 
дати найкращого, і як Конси'сторія, так і жертводавці можуть бути 
горді иа свою фундацію. 

Також ів Гантері постала минулого року дерев'яна "гуцульська" 
церква. З вагоди її посвяче.ння ·сказав один священик (о. Лунamе
вич), що на неї треба дивитися., як на дорогоцінну :пам'ятну ікону, 
яку ми скитальці взяли зі собою на еміграцію, щоби вона нам lНага
дувала й рiJдиу архіте:ктуру й рідні гори, з якими й вона й ми зв'я
зані. 

Коли ии хочемо жити в релігійному дусі подихом пам'яток пре
багатої ОDадІЦИІНИ України не тільки на те, щоби ми почувалися на 
вових:місцях поселення піднесе'ними вище до Вогав мурах ІНа правду 
украінської ІСВЯТИВ!Ї, але щоб одночасно могли ми гідно зарепрезеlН
тувати ту ~рашську святиню перед ЧУЖИlНЦЯlМи, тоді ми не ПОlВmmі 
допустити до того, щоби хтось, забуваючи про велику відповідаль
ність у великій справі, !ПрОТидіяв цій важливій ідеї. Коли б справді 
мала бути зБУДОВ8lИа катедра в Филаделфії за опублї,кова:ни:м у пресі 
проєК'.ЮМ, то це було б ~ба сумним доказом одного, а саме доказо:м 
переконання фундаторів і архітекта. що українського церковного 
мистецтва, ущ>аїн'ської архітектури, її зразків взагалі немає ... 

Чи підіймав хтось передо мною якісь застереження в цій справі? 
Мені відомо, що наопів запит із боку компетеllТИИX чи'В!вИкliв до То
вариства українських іНІЖенерів у Нью-йорку з прохаиня::м:, щоби ця 
авторитетна установа з'ясувала ·своє становище дотично проекту на 
будови катедри у Филаделфіі. Товариство УRpаlНСЬКИХ інженерів, 
дало ВЇДІІІовідь, що ",професійна етика не дозволяє !Нам у цій оправі 
зайняти нашого становища". Цю заяву - на :мою Дy:м:JКy - слід ко
ментувати В цей спосіб, що коли б проект ва будову катедри ·не ви
клик~ав жодних сумнівів чи застережень, тоді ця установа безумо:в
во висловилася б прихильно про нього. 

І так у цій справі 381Пзнувала глуха мовчанка, я,ку я CЬOГOДJНi 
тільки з прикрої конечности перериваю. Що правда - існує в вас 
стара, виri~,на :пословиця "моя хата з кршо", та я не хотів би !Кори
стуватися нею, бо тут ідеться про наш національний престиж. 

ЩО-rЖ 'залишається в цьому випадку далыеe чинити? 
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Перш усього ніяким чином не допустити до реалізації схибленого 
проєкту! А вслід за акцією Комітету для будови пам'ятника Шевчен
кові необхідно розписати конкурс на будову катедри ,В дусі україн
ського мистецтва. На щастя маємо тепер в .Америці й К8.lИщці вже 
довгий ряд висококваліфікованих і дуже талановитих архітектів 
таких, як проф. Жук і Ю. Кодак (у КанадО, А. Осauз;ца, Гладкий, О. 
Повстенко, Нолдин-Блакитний і Жуковський (у ЗДА), при чому 
вичисляю лише декілька імен, а є Їх посеред нас знаЧІНО більше. 
Конкурс заохотив би Їх до ,шляхетного змагу. ЗагаJIЬiНа збіркова 
акція, на якій спирається с:п'paDa будови катедри :в Филаделфії, вима
гає безумовно збірного змагу в реалізації цього В81жливого діла. І тіль
ки це може збудити і зміцнити довір'я суспільства-жертводЗJВЦЯ. 

у зв'язку з цим виринають ще два важливі питання. Підіймаються 
передовсім поважні голоси невдоволення, чому церковна влада по
СТ8.lИовила будувати нову катедру на місці старої, в тій дільниці 
Филаделфії, яку тепер ЧИІМраз більше засеmoють ЧYlжі елементи тоді, 
коли yкpaїнcwi родИ1НИ перенеслися в білыості до північної частини 
міста. Чи не доцільніше було бипродатн теперішню площу йиабути 
нову саме там, де є вже більшість українського населення? 

А далі - щоб уникнути в майбутньому того роду непорозуШння, 
чи не було би побажЗ:Не, щоби в Духовній Семінарії у Вашигroні 
впроваД1Жено для наших студентів теології курс викладів з ділянки 
естетики й історіі українського мистецтва? Ми маємо тут на еміrpацП 
декіль~ох добрих спеціялістів у цій галузі і Їх варто би ви.користати 
для тієї цілі. Саме так поступав 'Митрополит АН;Црей шептицыкйй 
і ця сама справа лежала на серці Митрополитові. йосифові Сліпому 
під час його ректорату в Богословській Академії у ЛЬ1JOlВi. 

Грубо ПОМИЛИВСЯ би той, хто думав би, що такий КрИТИ'ЧНИЙ під
хід справляє мені НІКУ небудь ПРИЄМІНість. Заявляю з ціЛШtf натиском 
і з цілою повагою, що ме\ні було би без порівиЯН'ВЯ приєМіИіше напи
сати іВJШУ статтю на цю саму тему, повну глибокого ПРИЗІНaRНЯ для 
автора такого проєкту, який вповні заслуговувЗJВ би на це. 

Отож коли інші ЧПlИники, IПОКЛИК8.lИі до висловлення своєї думки 
щодо цього проєкту мовчать, я ~He вагаюся 'забрати в цій !ПРJmрій, 
а такій важливій справі голос, бо тут не вільно мовчати. 

Дам'вн Горнвткевич 

В останній ХВIІJDlні, lJеред заlйнчеННJlМ цього числа журналу, наспіла 

сумна вістка, що у Львові, 9-го червнв 1963 року - помер 

ВАСИЛЬ БАрвmСЬКИІI 

один із найвизначніlJmх українських композиторlв, півнІст і педа

гог, довголітній ~peKTOp Вищого Музичного Інституту ім. М. Ли

сенка у Львові, і довголітній засланець за совєтського режиму. 

Василь Барвінський відійшов, в українську вічність. Вого місце 

в історіі української духової ку ЛЬТ)"Ри високе і почесне. 



42 .лru.тa ДО 

НА ТРУднІМ ШЛЯХУ ПО ПЕРEl\!ОГИ 

(До виходу другої збірки віршів Богдана Бойчука СПОМИНИ лю

БОВИ,Нью-йорк: 'в-во Нью-йоркської Групи, 1963, 94 СТ., обкладинка 
Л. Гуцалюка) 

Кожного разу, як з'я'вляється 'нова к,нижка поезій, беру її до рук 
мов ... телеграму з фронту, де зводять бій життя і смерть. І коли справ
ДіЇ за обкладинкою 'книжки в сухих її рядках запахне мені KBiтrкa 
поезії, я радію - значить смерть програє. Людина - ввище культури 
і духа - завше б'ється на межі, над краєм безодні, і поети - перші 
звітодавці тієї битви. Ось чому не можу без хвилювання стежити за но
ВИМИ поетичнИ'Ми паростками дома і на еміграції. 

Богдан Бойчук назвав с.вою першу поетичну збірку "Час болю" 
(1957). Тепер маємо його "Спомини JlюБOlВИ". Біль і moбов - пра
джерела поезії, отож Бойчук зробив зразу заявку на найбільше і 
наШглибше. Цим він підігрів увагу критики і поставив себе на нещад
НИЙ іспит. 

Компетентні КРИТИ1КИ майже були провалили його дебют за: 
1) модний песимізм (Святослав Гордииський) і 2) "брак елементар
ного смаку" (ВоЛОДИМИР ДержавИJН). Ці два закИ7\И тотожні, бо на
грана чи Й щира чуттєва настанова (будь то сум чи радість) , не 
знайшовши переконливого дійсного ВИяву, при повтореНИі иестерШlО 
нудить. ДержавlШ говорив про "суцільний газетний штаМіП", брак 
свіжої ідеї, брак "ориriнального звороту думки", про са.моповторен
ня, нарешті, навіть "стилістичне хуліf'ансТВіО". Все іЖ H~TЬ така ии· 
щівна крити'ка лишала в збірці "Час болю" яких два живі вірші і 
якусь малесеньку надію, що може таки з Бойчука ще буде поет. (В. 
Державин. "Поезії Б. Бойчука". ВИЗВОЛЬНИй ШЛЯХ, 1958, кн. І). 

Рік пі'зніше Державин відкинув і це припущеиия, иазвamпи Бой
чука "довічним початківцем, і то :цdлком непоправним, бо йому бра
кує літературного смаку". (Журнал ФЕНІКС, 1959, ч. 9, ст. 55). 

Це вже був засуд на смерть, засуд то більш неп рий НЯ'l1ний , що сам 
критик ВИЗlНав, наприклад, що вірш "Десь суть бу ла" являє певний 
поетичний винахід, повтору синтаксичних конструкцій, "не позбавле
них деякої сухої елеf'анціі." 

Слідом за таКНІМ ударом, ВоГДЗJН БойЧУІК перем<ив :неуспіх із 
спробою драми ("ПолЗJМ8.ИІЇ стежки" СУЧАсmсть, 1961, ч. 8), в 
якій дивним чином відродився банальний Виниичеиків сюжет з його 
сімейних драм початку Н3Jшого столітrя. Також і Бойчукова спроба 
поеми ЗЕМЛЯ БУЛА ПУСТОШНЯ, (1959) 'виявилaJCЬ занадто аб
СТР3JКтною для ТЗJКого жанру. 

І після таких невдач Богда:н Бойчук ВИlIIускаєдругу збірку поезій 
"Спомини любови", що вирішує питання про нього як поета. Упертий 
бій зводить Богдан Бойчук, виявляючи не тільки характер і іВОJПO 
до поетичного бyтrя, а й дані таланту для цього. Це збірка перемоги. 

Такі поети як Бойчj'1К ростуть і саrм:оздїйснюються поволі та не 
гаснуть із ЛРОМlШlаниям молодости. То ж заради дальших його ус· 
піхів варто відзначити хиби "Споминів любови". Насамперед, це ті 
кілька пuтампіlВ, що їх уперто повторює ВОІЙЧ}'ІК: "жіноче ЛОВ0" по. 
вторюєтьс.я майже в KO)fQJfOMY другому вірші; дOlCИТЬ В'ЩаІОТЬСЯ чи
тачеві "коліна" і "ноги", "волосс.я", "кості" та IiIlIПi тілесні складви-
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ки. Ці слова-кліші буJШ і в першій збірці. Тепер до них приєди~ 
ще один штамп, повторення якого викликає не бажаний авторові 
ліричний настрій, а почуття гумору. Це дієслово "мочити": "водою 
голосів мочать тіла гитар"; "молитвою намочимо уста"; ,,:мочили 
коси споминів в РУ:М'ЯН'ОК"; А далі ще гірше: ,,!ВОгкістю 'коріння мо
чить", ба навіть "мочаться боmoчі вірші". 

Наслідуючи інтелектуалістично-міркуваль1lИlЦЬКУ манеру англо
ca~CЬKOЇ lІІоезії нашого сторіччя, Бойчук ~літає ІВ свої деЯJКi. навіть 
кращі ві'рші цілі клубки заплутаних міркувань. НanрlШtла,ц у вірші 
"Усвідомлення" можна легко і з великою користю для поезdї вики
нути всі вставні мі'Рку~аиня, що їх автор узяв у дужки. Навіть деякі 
з кращих і вдалих поезій Бойчука просять T8JКOЇ ЧИС'NШ. Взагалі, 
якби збірку "СПOlМини болю" скоротити вд:вічі, то в двічі стала б вона 
кращою. Тичина не включив у "Соня.шні кляриети" більшість 
своїх видрукованих до часу виходу юнижки поезій . .якби був 'включив, 
його "IКЛЛРНети" не були б соняшні. 

Дуже трудно дається Бойчукові кінцева ,крапка віршу - IIIYS:НTa. 
Поставити добре ,,'крапку" накінці - це мистецтво, що yвLичує цілий 
т.ві'р. Бойчук в таких випадках уникає завдання, часом ставлячи на 
кінці ,штамповане гаlСЛО чи оклик типу "О, lЖИ'rI'я!" 

БИНИІКає враження, що Бойчук значною мірою знехтував критику 
Державина. Не можна судити його за це білышe ніж самого критика, 
якийскрOlIIИВ свої цілком влучні 'критич,ні зауваги власною жовчю 
і тим зробив Їх нестравними. 

Для мене особисто ИИ'нішня перемога Бойчука ВИПЛlШає ще з його 
збірки "Час болю". З '!ієі збірки вижили і діють у новій збірці якісь 
специфічні особисті риси поета, що !Виявляються в його В8ІЖкуватому 
ритмі синтаксичних повторів - наче обертається велике колесо долі. 
Наче проходить людина - здорова, але з глибокою ще иеза.л:іко:ва
ною рЗ:Иою. Проходить тією самою дорого боmo і любови, на JllКy 
ступив поет ще юнаком. Ступив ще тоді, як кинув у могилу на труну 
селянки-матері "прив'ялий 'кущ буsка і грудку глини" (це було в 
Галичині 1941 року, 'коли йому тринадцятий уже ми~). Ми чуємо 
В "Споминах любови" той І'іркувато-полинний посма'к життя, що і в 
"Часі болю". Це та сама молода українська доля, що знову виринає 
з вогню - цим разом вогню другої світової війни і хижащьких оку
пацій. Шістнадцятилітній юнак іде сиротою в бистрині потоку втіка
чів -великого ісходу сотень тисяч на Захід. Б Ашафенбурзі - зу
пинка і тут в Діlli-таборі докінчує украї,нську гімназію. Поки до
брався дО США (1949) - стукну ЛО 22 роки і треба йти в армію. 
Та військові лі'карі виявили туберкульозу і Богдан, замість американ
ської армії, опШ:lИВСЯ в шпиталі для туберкульозних, далеко від Нью
йорку, у горах АДИРО'lщак. 

Отут на ліж,ку хворого почались його університети - він мав час 
читати і думати. Б тих самотніх роздумах згущався 'Мабуть стефаиі
кіlВСЬКИЙ образ piДIНOЇ землі й руї'ии, біль самоти, туга за любов'ю, 
розгублений waлях: 

Десь дім стояв -
а може й не стояв. 

Була десь ціль -
А може й не було 
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я йшов кудись і знав: 
Мій !ШЛЯХ - В нікуди; 

Я йшов і знав: 
мій хід - .життя. 

.ЛuC2"U /{О 

Коли поет 'каже "спочатку був біль, а не СЛOlВО" - він каже свою 
правду. Що було б, коли б тільки болем і кінчалось? На щастя при
ЇiJшла і moбов. Не знаю може це та дівчинка Авя, що з Нью-Порку 
відвідувала хворого юнака в далекому шпиталі, збудила чи підтри
мала в 'Ньому творчий первекь слова. У іВсякім разі через два з по
ловИ!Ною роки ув'язнення в ППІиталі туберкульоз подолано, через чо
тири він кінчає каледж і стає інженером електронїіКОМ, ВОДlЮ'Час ви
пускає збірку віршів, водноча:с одружується. 

Та саме тоді, ЯІК вам здається, що ми :На вершку перемоги - тіль
ки починається бій за перемогу. При всій моїй сим:патії до молодого 
автора першої збірки поезІй "Час болю", при всьому виз'нан,ні того 
вантЗJЖУ, який вів віс, мені здавалось тоді, що він надто легковажно 
хапається за найбільші тягарі, не опанувавши Стефаників мистец&Кий 
секрет піднімати найважче з магічною легкістю. 

В "Споми.вах любовИ" визріває те, що вгадував Василь Барка з 
натякі'в у "Часі болю": строгий і мужній СКЛ8JД лilpики, твердий ри
сунок, правдивий вираз ціліС!ЮГО душевного стану. (В. Барка, "Ува
ги про поезію старовинну і сучасну". СВОБОДА, 1958, ч. 168). Цю 
легкість підіймання ваговитlfX речей ми вїдчуваємо в книжці "Час 
болю" лише в поезіях "Монахиня" і "Старість". 

У "Споминах любови" це мистецтво Бойчука росте далі. Ось одИ'R 
вірш із вимовно-лаконічного ЦИJКлю "Короткі подорожі": 

Муринка: 
вад колодязем 

роз.ві.СИJIа своі смагляві грУдИ, 
що раиами, як кактуси, 

цвітуть; 
і кииула відро, 
І, зачерпнувши дня, 
заголосила: 

вів такий самотвій, Пане, 
і тяжкИіЙ! 
Такий тяжкий! .... 

Цей майстерно лаконічний малюнок наче поєд:иує roreHOBY гарJl
чу насиченість кольору з Ваи-Гоrовим болючим штрихом. Але в ньому 
чуємо туге іЗВШlНе українське серце. Саме серце, що звучить у "Ци
клі традиційному" нової збірки Бойчука. За MO'rГOМ в е с і л ь !в О і 
"Ой прийди, МSJpЮСЮ, до столу -- да пусти голос по двору" іде п о -
Х О рон н е го.лосі:ви.я: 

та пусти голос, як ХУСТИНУ подвір'ям -
та нехай споминів вітер краєчками зімне 

та нехай скроплює тихими росами IЖ8.ЛЮ 
Хай твоїм голосом туга окутує ПDПO: 

бо твого милого тіло милує земля, 
бо ТВОГО МИЛОГО кров'ю дозріє ;весна. 



НЕВШБУТА ПИСКУСІЯ 
(До книжки Т. Ла:пичака: Український lН'аціоналїЗМ) 

А таки на тему критики і оборони УіКраїнського націоналізму ди
скусії серед JПOдей середовищ, які називають себе нац:іоналіСТИЧіНИМИ 
- не відбулось. Хоч як ЯСКрUО і стиму люючо цю проблему підніс 
д-р Тома Ла.пичак в своїй Rнижці "у.країнськиЙ Націоналізм" -
націоналістиttні групи консолідовано промовчали цю знамениту на
году. На тему T8JКOЇ мов'Чаики націоналістичні політики :натякають, 
що книжку (і саму проблему) варто лише зіr'Иорувати, більш "рево
люційні" хотіли б наки,нутись із інсинуаціями та лайками, а з друго
го боку - неприхиль'ни'ки націоналістів вважають, що К:нижка Т. 
ЛапИ'Чака тaJКИ ващїоналістів "заткала". Думаю, що справа лежить 
не у крайності висновків таких людей, а ра,щше у заспалості, заОIЮ
рузливості, самовдоволеині із наявного стану, мовляв, в нас все 
в порядку, а також у затраченій еміr'раційній логіці та подекуди у 
духовій порожнечі відиираючого в старому стилі т. ЗІВ. оргаюзоваиого 
иаціоваліЗlМУ. 

Кому із українських націоналістів не дорога ідея українсь'Кого 
патріотизму, що виказав себе у формі відродженої дум'ки ВИІ3воленнл, 
боротьби, посвити і, який взя:вши на себе організовані ряики полі
тичного руху, пробував свого часу дати нову концепцію української 
ЛЮДDИ? Таха ідея - широка і ніколи не завершена, часами білЬІШ 
емоційна, як поліТИЧlНа - бу ла дорога ,кожному членові ОУН і СИМ
патикові. І це не тому, що давала справді відповідь на все, але влRC
не току, що була незавершена, а в свому потеиціялі давала надії 
на перманевтвий ПРОr'pес, постійне вдосконалення, яка власне ніко
ли ,не стане закінченою догмою, але завжди шукатиме за новим, 
здоровшlDtl, сучасним, все кра.щим:. Незавершеність із обіцЯJНIКОЮ ппу
канвя, з xoтiВlllJDrl !ЖерТВи задля ИQlВИХ правд української людини, 
з ДУМ'КОЮ про індивідуальну творчість для загалу - це тримало 
чимало першорядних кадрових людей при націоналістичному рухові. 
І тоді коли появився своєрідний иаціOlВалістичний політрук, який 

любов стала реmnєю нашого поета, як ів недавно померлого 
амери,к8JНСЬКОГО поета КамміИr'са, ЩО його залюбки і чимало пере
кладає (а часом і насщує) БоЙчу,К. В поезіях Бойчука любов сягає 
часом ритуально-містерійних вершив. 

lиоді любов ДО дівчини 'иага.дує йому про його матір - і тоді за
микається загадкове ,життєт,ворче коло, соняшною ланкою, без жад
них фройдїВс.мсих демонів (вірш "Усвідомлення"). 

Мені подобається Бойчуків інсти:нкт,З JllКlWвіи lВї\цчув У любові 
вічнузага~ 'поєднання радости d болю, народження і смерти, -
загадку, що хвилювала і мучила багатьох кращих творців трагічної 
лірики. Про цю вічну загадку кажуть нам ЩОСЬ lВИМовне Ікілька ві
ршів і'з "Часу болю" і до десятка віршів із "Споминів любови". 
Цього щеве вистачає на три кнююки, ЩО іх виДЗJВ Бойчук. Але цього 
досить, щоб з вдячністю визнати в БОЙЧУіКові поета 'свсюр1щ,ного і іІІО
своєму неповторного, що має характер і силу йти найтрудніІШІм шля
хом поета - ШЛЯХОМ: боJПO і любови. 

Юрій Лавріиевко 
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поставив догму - він вирубав перший осиковий кілок для майбут
ньої могили націоналістичного руху. І тоді, коли цей іІІОлітрук поро
ДИВ кліки, коли ш:н у поміч покликав собі хмару приміТИВЇ1В, що 
горлали про дonмy - це вже було копанням могили ... 

Думки Т. Лшичака в книжці "УкраіиеЬІКИЙ націоналізм" не ви
знають ДОГМИ взагалі, а націоналістичної зокрема. Т8JКож не визнають 
заспаного спокою. Автор гостро ,критикує спроби затримаНіІІЯ всякого 
проrресу думки: "Ідеал бачимо в свяriм спокої, В поверосовній згоді", 
а ,,'кожну відвшжву і щиру думку пр"ИЙмаmю з недовірям і страхом, 
зі завистю і ненавистю дивимось на людину, що вису,ває голову по
над пересіч" . Всякі теревені про однозгідність, яку диктують IКлі'ки 
та політруки, він иа.зиває спокоєм "побілених гробів", ОДIЮЗГЇJДністю, 
яка не є органічною, але є наслідком моралЬ:ного чи фі'зичного тиску. 

Мля,вість багатьох тадей з одного боку, догматичність з другого, 
подекуди політична невиробленість взагалі, а націоналістів зокрема 
з третього боку, а врешті - залJIIК8JIIЇсть і моральний тиск (в мину
лому фізичний терор) з четвертого боку приводять до результату 
мовчанки. Мо,вчанка, закостенілість, неохота і вевміввя голосно і от
верто говорити - це прокляття української людини, але зокрема 
націоналістів. Тому Т. Лапича;к говорить про "бунт" в даному ВИIШ1Д
кові, як :про корисне явище, а повсякчасну ревізію як необхідну 
потребу. Така потреба є не для завалення збудованого, але для на
прави руи..новаиого. Автор бачить в бунті і ревізіонізмі, отвертій кри
тиці і дискусії вихід із сліпого кута і із задyuuливої атмосфери, ЯІКУ 
н.ав:к,руги себе створив організований націоналізм за останніх два 
десятки років. 

Читаючи кни.жку Т. Лапичака видно його бунт. його орmiналь
ність вислову, іноді гострий словшrк прикметників й еlПi.reтів, багато 
контрастових при'клад:ів, отвертість аж до болю солідно стертої шкіри, 
правдамовність бе'з закручува:вня, прямолів:ійність і пршщиповість 
аж до п~иву і, врешті,послідовнїсть говорять, що автор бе'зперечно 
глибоко переживає :всі деталі в:абоJIJiлої проблеми. Мається вражemrя, 
що все це наболіло йому чимало і що він виеунув свою критику 
націоналізму не бе'з виутphIWIЬОГО труду, але ра:з вона прорвалась 
у 'нього - вilн пустив її буш епонтанною і щирою до кінця. В своїй 
спонтанності та при свому собі Бластивому стилі він часто вживає 
иіцних висловів. ДеЯ'Кі люди пробують обезцїнити КНИlжку із'за міц
ноти виелову, але ии думооио, що якраз цей "М'ЇЦlНИЙ стиль" робить 
ЮlИЖку ще більш ,живаю і цікавою. 

Визначу.вати всі позитиви книжки - це не значить IПi.дпиеува
тись під її кожною сторі~нкою. Це бу ло б навіть проти цілі С8іМої IКИИж
ки, бо основною думкою її є відчинити дискусію і відверто говорити 
всім і 'КОЖНОМУ зокрема про наболілі справи. Інакше - це було б 
ст~ити печатку догми під книжкою. РеВЇlзіоні:зм - це переДОіВСіи 
дискусїя, а згодом щойно висновки. Тому виходячи із такого зало
ження можна із окремими думками погоджуватись, або ш, але по
трібно над !иими дискутувати. 

" ... Мусимо здобутись на відвагу і My~нiCTЬ заглянути у власну 
душу, кинути оком на свої власні !Вчинки 'З перспективи пройденого 
шляху ... " говорить автор при 'нагоді дискусії про слова і дійсвість 
в житті націоналі·сті:в. В цій ділянці він відвертий аж до суіВОРОСТИ. 
Рядом із тНІМ він дає ряд життєвих прикладів, зокрема коJШ йщеться 
п'ро теорію і практику ідеалізму, революціЙ!Иости, традиціоналізму , 
"охорони чистоти лівії", затуманеного національного солідаризму. 
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правопорядку и llИІПИХ момeитm. Тут бу ла і є велика розбіжність 
поміж теорією і практикою націоналізму і тому він "не вдержав при 
собі здорового елементу своїх власних кадрів, він не здоб~ собі здо
рового елементу визиавців". ми б ЛИlше додали до авторового тверд
жения ще й таке, що організований націоналі'ЗМ не завжди мав оцей 
здоровий елемент. Від часу розламу ОУН всі фракції старались на
пхатись членC"liВОМ, байдуже, що вови говорили про "якість". До
сить лише ПР1П'аД'ати сорокові роки ще на YlVpami, а згодом в 3ах. 
Европі коли то крите'рій набирЗ:Ння чле·нів був такий: така то людина 
ненавидить бандерівців, значить .вона "наша" і її треба негайно втяг
нути. Або: такий то лає мельниківців , його втратити для революцій
ної роботи було б !Шкода і треба негайно йому дати призначення. 
Треба признати, що часто критерій вартости члена базувався на 
ненависти до противника, а не на фактичній позитивній стороні да
ного кандидата для "революції". Це ще більше розріджувало ряди 
здорового елементу. Нетерпииість посилювалась не тільки супроти 
фракціЙІНИХ ПРОТИіВИиків, але в загальному - до інших проявів по
ліТИЧ'ної думки. Тому то "JI'кщо любов до 'нації вимагає непотрібної 
фі'зичної і !Юральноі смерти П синів і дочок, то найвшца пора про
аналізувати вартість такоі "любови", бо очевид'но, що з Т3.lкою лю
бов'ю і з таким: націоналізмом щось не в порядку". 

Дещо 'Невдалим прикладОМ послужився Т. Лапичак у порівнянні 
націоналізму із большевизмом. Якщо БолыевизмM і деякі !вияви при
мітивного, біологічио-з.вірячого націоналізму мають якісь спільні 
прикмети - це ще 'Не означає, що вони тотожні по всій лінії. Поміж 
ними є ІІІОдібності, як ТO'1'8.JIiтариість і диктатура, але T8JКIi ж тенденціі 
і практики проя.вляли інші системи в різних часах: від і~зиції 
почииаючи, через РобеOll'єра у французькій революції до часів 
царсЬ'Коі охравки чи поnьcькоі Берези КартузЬ'Кої. Одначе їх больше
визмом назвати 'Не можна. Якщо говорити про певну подібність по
між БолышвизмоІІ і націоналізмом то тут характерИlЗУЄ обох одна 
в&ЖJIИ1В8. 'ПрИlJGlета: брак арІукенту. На його місце тоді ставиться 
терор, байдуже - моральоиий чи фізичний. Яшцо ж йдеться про 
самий кадр JПOдей "покрою деІенерата і бездушного цИніка", то тут 
також Т. Лапича'К зробив дещо за широке порівняння, а також під
тягнув під одВіН ПDнурок всіх націоналістів колшnнiх і теперіІШІіх 
часів. во чи можна б було вмістити, скажімо, олыича,' Телігу, Суш
ка, Оціборського і інших до лерекрою деІене'Р'атів - я б не сказа,Б. 
Коли говорити про узагальнеННя, то вживаючи вільного порівняння 
лише для прикладу, можна б сказати, що на Україні свого часу було 
чимало ба.идиriв, ІКОНОКРадів й іиших, але ось про Кармелюка народ 
пісні спiJВaє. Чи можна б його порівняти із звичаЙіним конокрадом? 

На стор. 64 автор пише: " ... пануючою доктриною і духовим клі
матом сучас.вого українства в поважній частині все ще є доктрина 
насилля, примусу, диктатури і терору". Подекуди це Пp8JЩа, але 
такQЖВ8ІЖКО заставити все українство, або весь націоналістичний світ 
випити до два бандерівсЬ'Ку чашу. Всі ці притамавиості узагальнюва
ти із цілим націоиалістиЧiIIJIIМ світом в3.жІко. Не маю на увазі розді
ляти націоналістів :на гірших і тих дуже кращих, але коли говориться 
про брутальне наоильство, аморальність, жорстокість, підлість і Т8JКe 
інше - тоді 'Щ)шце бу ло б називати таки окремі дії, або ок:ремих 
людей, незалежно від їх фракційної прИ!Належности чи політичного 
вірую взагалі. 

Чимало є спільних приЮtlет у всіх націоналістів, які є тоroжиш.ш 
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3 больапевизмом, але вони :націоналістів, aНl ІНШИХ Іжадібних влади 
большевикRМИ не роблять. Є навіть відома поговірка, наприклад, щО 
УРДП є революційною 'Юді 'коли ІКОГОСЬ б'є, але робиться демокраmч
ною 'коли її хтось б'є. Хоч її значний кадр - це відколевня від бан
дерівців, одначе це їх ані бaJНдерівцями, ЗJНi БОЛЬШ.евиками не робить. 
Навіть тоді коли вони іноді працюють подібними методами, а крім 
того такі жадібні влади, як вся:кий націоналіст. Про подібність при
кмет всіх иаціон'алістї!в ЗJВтор КНIDfm(И в і:ншому говорить ясно, до
кладно і щиро. Сюди передовсім треба врахувати ВИКJПOчність, 
екоклюзивиість, політичний монізм, самохвальство, нетерпимість ди
скусії і критики (хіба що вона йде "по лі'нії"), своєрідність суспіль
ної моралі, однопартійність, фразеологія, нехтування традицій, уро
єність аж до самообману і врешті - замашки диктаторства і терору 
морального у всіх, а в декотрих і фізичного. 

Говорячи про нахили до ДНlКтатуринаціоналістів - Т. Лanичак 
помИ1llУВ глибшого розгляду внутрішньої структури націоналістичних 
організацій. Цю оправу ,він JШIПе подекуди заторкнув у декількох 
прикладах, а справа ця вим:агала б білышгоo продумання та дискусії. 
Бо 3 цього випливають багатющі висновки по лі'нії зовнішньої дії 
тих організацій. Відомим є вже давно і всім, що всі націоналістичні 
організації не мають навіть основних засад внутрішньої так би мо
вити демократії, себто права біль.шости, або толеранції меНJШОСТИ. 
Ніякі постанови, рішення і дії ніколи не бу ли висловом біЛЬШІОСТИ 
їх членства, або навіть провідного 3JКтиву. НіЯ'Кий конГрес якої будь 
організації ніколи не був ЗЛОЖеаІИЙ із справді вибраних делеrатів. 
КОЖJний з'їзд складався 1'з призначених делеrатів: їх призначав якийсь 
провідник JtКOГocь терену після ключа свого вподобання. Сам же 
такий провідник був виз'начуваиий вищим провідником і т. д. Все 
окочувалось до одної НИТКИ вшцого керівництва організації. Спроби 
дискусії на т. ЗВ. низах часто розглядались, Я'К спроби бунту, недо
держа:ння лінії, а щонайменше виставлялись на посміх "властями". 
Навіть керівництва сателітних, себто т. зв. громадських організацій, 
що крутяться навкруги своєї матірної організації, ЗЗJЗдалегідь обго
ворюються і визначаються політичними провідниками, відпоручника
ми та іншими "уповноваженими". Такі сателітні, в основі суспіль,но
громадсЬікі краєві й Ї'RПIі оргвзаціі 'не мають впливу на біжучу по
літику, структуру цілого руху, не говорячи вже про проводи цілих 
організацій та КОИТрОЛЮ їх згідно із мандатом, я,кий ім належиться 
із'за сили членства, фінЗJНСОВИХСубсидїй та кількости інтелектуаль
ного кадру. Якщо свого ч·arсу УВО мала таку систему ведучи 'Виключ
но революціЙ!Ну роботу, то ОУН, яка стала політичним рухом, на 
такий "люксус" собі позволити не може. 

При 'нагоді справи віджилої внутрішньої структури націоналістич
них організацій варто відм,ітити влучну характеристику багатьох 
націоналістичних діячів, яку дав Т. Л8JIIИЧак називаючи іх anаратчи
КaJМИ та "революційними професіоналістами" . Т8JКИХ має мабуть 
кожиапартія, але націон'алісти таки взяли верх над всіми, бо такому 
створенню апарату бюрократів сприяла завжди культивовшна психо
за таGМНИЧО сти , підnілЬіНОСТИ (:навітьна п'ять тисяч миль вilд ворога) 
та конспірації. Ти:n такий почав виростати ще на українських землях, 
згодом розмвожившись на еміrpаційній ниві. Він має багату різно
родність і чимало кваліфікацій: один робить "лі,тю", інший завідує 
касою різних визвольних фондів, ще інший репрезентує "к-рай", де
сятий вертить громадські організації, двадцятий робить шум, галас 
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і "реВОJПOцію". А багато, бarато із них не має ніякої політичної осві
ти, а то й доброї загальної освіти... Більшість із них "не сіють і не 
жнуть", але вдають із себе відданих працівників ідеї, яку розуміють 
по свому. Всі разом завжди стараються змінити весь світ нwвколо 
себе 'иа свій лад, але lніколине здібні призадуматись над потребою, 
а то й можливістю змінити ... себе. Свого часу, на одному студент
сЬ'кому KOIНrpeci я такий тип назва'В "організо,БЗJRИіМ примітивом" 
(KoHrpec "Зарева", Мюнхен 1950). Реакція бу ла знаменита: найбіль
!Ше кричали проти такої термінології не студенти, а ті, що студеНтами 
иікоJШ не були, і ті, які через окуляри кліки 'вбачали у вільній сту
дентсыїйй думці партизанщину в ідеальному, клясичному націона
лізмі. 

На стор. 91 читаємо: "Націоналісти, заСЛOlUOючись своєю особли
вістю, ориriнальністю своєї політики -- властиво виелімінували по
літику зовсім із нашого життя, а на ії місце поставили ідеологію 
і тези". Це ще бу ло б пів біди. Але тих ідеологій є вже кілька, тез -
без межі. Всі вони групами себе З8UIеречують, себе поборюють, себе 
не виз'нають і кожна із них старається доказати себе кращою. А 
все ІЖ, коли послухати лку будь із тих тез, авООІИ ВИГОЛOlШУЮТЬСЯ 
часто деякими "уповноваженими" вже із замкненими очима (це 
єдине, чого вони навчились) - тоді. Н~ХОДИТЬ :.не ті~и ж~~ 
нудота, але зроджується думка, що вш ЦІ апаратчики, ІДеологи, ДІЯЧІ 

взагалі "вірні ідеї" - не проявляють здібностей nporpeСYlВати. Іх 
єдиним проrpесом є хanaНJня становищ у пар'ri.ЙніЙ драбині, або 
суспілынхx 'посад здобуваних за поміччю партійних плечей. Вови 
є ТИМИ, щО замість політики ставлять тези, багато тез, хмару тез -
далеких від життя. 

В книжці Т. -Лапичак за11Мається'--іё'лише критикою:-'Вїи--ставить 
питання про МОЖЛИJВості оздоровлення і до того ПИТ8.ВІНЯ !Виходить 
із T8JКOГO заложення: "Органі:зo.БalНИЙ націоналізм потребує здоро
вого виходу з сліпої вулиці суперечностей і внутрішніх криз", а далі 
- " ... украї:нська виз'вольна справа вимагає на баИ1КРУТСТ!В8, але ря
тунку У'країнського націоналізму" . 

Під оздоровленням націоналізму автор розуміє чимало потрібиих 
змін, а серед них основніші такі: націоналізм мусить позбутись ВНут
рішніх суперечностей d. .внутрїlШНЬОГО фаль.шу,зревідувати свої світо
глядові заложення, відмовитись від абсоJПOТНИХ цілей й ідеологіч
ного імперіялї'зму, виректись засобiJВ терору і насиJIысв8.,, мати свою 
політичну лінію, себто актуальну позИТИВ'Ry політику, перевести 
основну перевірку своїх x'aдpiJВ і метод дій, звільнитись !від апарату 
професійних бюрократів і "революціонерів", додержуватись засад 
чесної гри в у.країнському світі і врешті - внести свій iВlКЛад у іВияви 
укршсыогоo BiJlЬiНOГO духа та залиІШІТИ йому його внутрішню с;во
боду. 

Вимоги автор ставить чималі, але коли поважно думати про цілі 
y'KpaїHcыкго націоналізму - треба при.знати - основні і необхіщні. 
Як і перша частина книжки із КрИТИ'Кою орг8JНiЗО'В3.іНого націоналіз
му, так і друга частина із конструктивними бажав:иями і вимогами 
- варта уважного читання, дума.ння і ПОВЗlжиої дискусії. Як би мотто 
для Іпотреби дискусії дає а'ВТор такі слова: "ОргaJНi'зація Українських 
Націоналістів, мимо вище наведених недомагань, все ще є потрібною 
фізичною силою Н3Ішої дійсности і ніяка здорово і логічно, а пере
довсім політично ;ви.школена людина, не БУде вимагати ліквідації цієі 
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з НАШОГО СВІТУ 

"ЕКСПЕРИМЕНТ" І "РЕАКЦІЯ" 

Припусriм: - хтось розписав 
анкету і поставив пиТ3.ІІІЮІ : -
ХТО 'З поетів 'Сього,фri найбільш 
популярний, себто про кого у нас 
найбільше говорять? - І ще од
не припущення: - ті, що іВЇдпо
відають, є щирі і чесні з собою. 
- Тоді відповідь мабуть з'вуча
ла б: Емма А.:ндієвська ... 

Тільки не думайте, що 'ІІопу
лярність здобула поетка завдяки 
свої.м:збі'ркаи поезій, які свідчать 
про ії великий, хоча ще щуже 
незрі!ВНоважений тaJI8!НТ, 'ІІ'ро її 
особл,иве багатство незвичайних, 
і знову часто ще ~веоп8lИ0В8.ІВИХ 
одним поетичним задумом мета

фор (метафора для метафори!). 
Не думайте, 'що говорячи про неі 
пам'ятають часТИlRlИОКРИТИЧиі, а 
все ж 1II0ЄДНавиі з призиа.и:вями 
рецензії українських !ї IJI8.ВЇ.ть по
ЛЬСЬіКих (Лободовський) поваж
них mтературозиавців. Ні, розго
лос З8JВдичує поетка - можна 

сказати - парі віршів із ~oi 
в 'зовсім малому HaJКJIa!Дi збірки 

"Риба ірозмір". Ті вірш!ї порів
нювалив 'Довгій cTam пашире
ного щоденника з учинком Ге
рострата з Атен (це ослаблює об
винувачення, бо Атеиам Герост
рат не вчинить ніякого зла, ві~и 
жив в Ефезі ... ) . 3авдSlJКИ тим 
віршам закидали поетці злочин, 
який Сократ, суджений атенсь
кою В'уЛИJЦею, С1ІІокутував смер

тю:- деморалізацію ведоЛ1ЇТКЇ!В ... 
Ці вірші наново передруковують ... 
Після поя'ви того роду рецензії 

люди питали, де можна дістати 
книжку. Після недавнього перед
руку тих розреклямоваиих віршів 
lciлька осіб зупиняло нас: - "Чи 
читали?" - На 'НашІе питаиJIIЯ: 
- "Чи ви пере'Дплачуєте жур
нал?" - відповідь була: "О, ні, 
але це число передали нам зна

йомі ... " 
Якщо поетка таким ВИКJIИIКом 

хотіла зробити екоперимент і про
вірити, чи ще щось МОІЖе і що 
саме може перервати байдужість 
Су!спільства до поезії, то її експе-

органї'заціі", а далі " ... актуальні потреби нашого життя на еміrpацїї 
- потреби політичні, суспільні, економічні, духові - вимагають не 
загину цієї організаціі, але її рятунку". 

чи здобудеться організований нащіоиаліl3М на Т3іку дИ'Скусію, от
верту, щиру і до 'кінця? Чи здобудуться хоча б його я'кісь частини? 
Чи здобудуться націоналісти на мужність ревізії свого чверть сторіч
чя, при3'И'8.ТИ і виправити помилки? Час покаже. Кlвижка д-ра ТОМИ 
ЛапИЧ8lКа - мабуть не перша. Есеї, статті, книmки, розгляди будуть 
і в майбутньому. Але залишається отвертим ПИТ8JНням, чи ,сучасні 
оргаиізова'Ві иаціовалісти візьмуть участь в такій дискусії та по
роблять висвовки, чи дискусія буде проходити десь поза ними, Їх 
свідомістю й: участю? Продовжати робити далі своє без ревізії своіх 
KpoкLв, або "відійти спокійно упривату 1М000е кожна людИ!Ва. Немає 
в тому ані спеціяльиоі її заслуги, 8JRЇ чеCJИОСТИ, 3JНЇ геройства. Нам 
не потрібно покірних иовчазЛИІВИХ роботів. Але усвідомити зло і знай
ти в собі відвагу з тим злом боротись - оце вИ!Мога хвилини і по
чесие завдаиия сучасноі украінСЬікоі JDQДИИИ". (стор. 137). 

Д-р. Михайло ДаllИЛlOК 
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римент удався. В цьому ВИП8.іД!Ку 
люди виявили ОСООJlИiВе зацікав
ления, оче,видно приК!рИВіаЮчи 

його "глибоким обурe.RНЯiМ" . 
Нас не захоплює ані той "екс

перимент" поетки, аві та "жива 
реакція". Вірші називають порно
графічними. У поезії це ще не 
найJбілыпйй гріх. Гірше те, що 
вони просто викликують несма'К, і 
ми не радили б поетці вдаватись 
до таких засобів пробуджуваиня 
сонних .... 
Але ми так само далекі від рів

няння Іна ту реакцію і її речни
ків. Су::ворі 'судді не звертали 
уваги на цілість творчости поеТ
ки, 'на злети її таланту. вони пи
сали свої акти обвинувачень тіль
ки на основі її ПРИ'Rиження. Ко
ли б так Ї'з Овідієвого "Мистецт
ва кохання" вибрати й зацитува
ти окремі фрarменти, чи люди 
мали б уявлення про цього 
творця "Метаморфоз" (обово'яз
ковоі лектури в КЛJlсичиих гімна
зіях) і творця "Скарг"? Коли б 
із r ете 'взяти тільки уривок роз
мов Мефіста з жіночВ1lИ з'явами 
Вальпурr'iєвоі ночі, або з Гайне 

ЛІГУРІPfСЬКЕ 

,,1 
тільки "ПіС:НЮ пісень", 'коли б .••• 
таких прикладів :иоокиа В8ІВОДИТИ 
сотні. Очев!ИДНО, !Всі ті речі ве в 
лектурою для підлітків, але чи 
далі 'в нашій Абдері критерівм 
мистецтва мала б бути приroad
сть для дітей? І чи було б спра
ведливо піддавати суспіJlЬC'NlУ 
уявлення про вище и8.'звави.х і 
неназваних поетів тіJIМCИ ва оово
ві таких вирваних фpar:иевт.іІВ їх
'ньоі творчости? 

І в нашому випадКУ вважаємо 
несп Р3Jведливістю ідентифікувати 
творчість Юмми Авдієвської З цим 
її непотрібним: вибрикок. тож щоб 
читачі нашого журвалу не ~
ли поетки тільки ва осиові роз
реклямованого і далі рекл,ямова
ного вірша, даємо 'передрук івшо
го вірша цієї поетки, з оставвього 
4-го числа "Нових поезій", збір
ника НЬЮ-ЙОРКСЬІКої групи; вір
Іша, який і з пог ЛJIIДУ МИC'l'eЦ"mа 

(насич~ної настроєм образиости) 

і з погляду відчутої lЖИ'l'ТGвоі про

блематики вважаємо ОД'ВИМ з кра
щих створених украівською по

езією ОІСТaJИВlїХ років. 

ПОБЕРЕЖЖЯ 

г оре згорнено - і на вузол. 
Нема дороги для тих. що низом. 
Покіuника горою везуть. 
Ще поворот. ще каРНіизом. 
Море внизу. 

Море внизу - низане. низове. 
Покіuника на ім'я назива: 
Обізвись. о без вісти nроnавшй! 
Море не ївши. море не пивши. 
Де ти. душе? 
Де ти, бувши? 

Покіuника гарою везуть. 
Ще поворот - і ніколи назад. 
О тільки б знати, о тільки б знаТь .... 
Море. 
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ПАМ'ЯТКИ ПО МИХАИЛОВІ КУРАХОВІ 

18 червня :минулого, 1962, ро
ку відійшов із нашого світу інж. 
Михайло Курах. його брат-мис
тець З3.JIIDшив брата в кімнаті, в 
Нйорку, В доброму, веселоиу на
строю. Коли .ж увечорі повернув
ся до дому, " ... побачив ЙОГО на 
фотелі. Він ніби спав. Кииmка й 
олівець були на землі. Руки від
почивали на раменах фотеля, ва 
01lax окуляри. Обличчя майже 
вс:м:іхалOlCЬ". - Образ сме'ртп лю
ДИНИ, ЩО крізь буремні роки двох 
світових mйн пройшов я'к вояк, 
засланець, громадянин, але lНі1КО
лине РОЗСТ8JВ8.вся з книжкою Й 
ол!ї'вцем. 
Вже 'Рік на самоті, на чужому, 

далекому кладовищі могила і:нж. 
Кураха. Але в бібліотеці УВАН, 
у Нйорку, знаходиться окрема 
веJIИlКа (шафа з книгозбірнею По
кійного, переданою в депозит і 
для користування: тривалий мо
нумент і свідоцтво духових заці
кавлень, JI'КIIX не мог ли погасити 

доволі CKpOМllli матеріялыні умо
ВИНИ, в яких ЖИІВ Покійний. 

І оце в річницю сиерти друга 
пам'ятка. ВраТ4ІИСТЄЦЬ, Іван Ку
рах, видав люксусово КІШ>ІОКу 

поезій брата п. з. "Перед бра-

мою", оздобивши їі відбитками 
своЇХ картин. Покійний Мшtайло 
Курах ніколи не мав амбіцій бу
ти чи називатись поетом. Але за
вжди було в ньому жи:ве ба.жаи
ня передавати словом не тільки 
.історичні подіі, яких співучасни
ком він був, але й свої почуваи
НЯ, якИ!Ми супроводились ті по
діі. 

ми добре розуЮє:мо брата По
кіЙlИого. йому C3JМe :найдорожчі 
ці вияви почУІВ&ИЬ і рефлексій 
найБЛИ1ЖЧОЇ собі людини. Але та
кож маємо на;дію, що від;д8.!ВШИ 
данину особисти:м: почува.ииям, 
Іван Курах постарається ще і 
про упорядкуваиня ціиних мему
арів-записок і про іВооRИJi й полі
тичні події, лких cniвучаCИИJКОИ 
був Михайло Курах, і про ,вели
ких людей (Фраико, Грушевсь
кий), в яких близИІИЇ він ще за
молоду бував. 

Могила на кладовшці, чужому, 
далекому - чекає приближевия, 
перенесення в украшсЬ1<е сере
довище. ЖИІВа ж опа:дщииа-з&Пи-

ски Михайла Кураха 1Іекають 

УПОРЯДIКуванвя і 'Видавия бодай 

найці'кавіmих фpa.rмеитів. 

КУЛЬТУРНИR ОБМШ - БЕЗ УКРАІНИ 

Журнали й окремі громщцяви 
отримали вже "Запрошення до 
фестіваmo Гюрока", відомого ім
пресаріо, який минулого року 
презент~в Київський Валет під 
керіВІВИЦТВОИ П8lВла Вірського. 
Той балет дістав небувало при
хилыиі оцінки вибагливої амери
кaBcыкїї ~ритики. "Нью-йорк 
Т&ЙIre" і "Гepa.nд Тріб.юв" ІІІЄ ма
ли слш похвали для иистецт;ва і 
ТЄХИЇJCИ українського 3JВICа.мбmo. 

Iвaкmoї думки були деякі ук
раїнські "мистецтвознавці" , які 
за'КЦЦaJIИ славному Петрицькоиу 
и:естильові.сть костюмів і щекора
цій, а са:м:ИІМ продукці.яи - ак-

робатику з3JМЇсть иистецтва. Осо
бливе ж занепокооиия викликало 
загальне захоплення балето:м се
ред край'нїх в:аціоиалiJCтичаих кіл 
і ЇХіНьої преси, які пЩозріаали в 
балєті, в культурному обміні мilж 
ВільЮІІМСВЇтом і СССР,небезпеч
ного для еміфаціі трояисЬІКОГО 
коня ... 
Цим разом тієї 'культурної :мі

ри "мистецтвознавці" і тієі пе
редбачливости "політики" можуть 
бутиспокiШri. В програмі фести
валю Гюрока українських точок 
веиає. Слylurио з цього приводу 
завважують "Нові Дві" (Торон
ТО, 11. 160), що ця програма "по-
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ви-нна :вельми втішити еміграцій
них примітивів" , які позують на 
"безпомилкових спасиreлї!В на
ціі". Ім три:вожитись нічого, бо 
"про Україну та її народ і куль
туру В США скоро ніхто нічого 
не почує, пpиlнa:йJМні протягом 
ближчих рохШ." 
Але і тепер міркув8JВНЯ тих 

"мистецтвоЗІН8JВЦЇВ" і "ПОЛЇТИJКііВ" 
розіЙ1шлось З дійсністю і 'з думка
ми світової преси. Дійсність по
казала і справжні знавці справи 
стверджують, що ку льтуриий об
мін між ВілИlИ'М світом і СССР 
став небезпечним не для Вільно-
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ГО ,світу, а саме для комунізму. 
Не світ заразився соцреалізмо:м:, 
а західні мистецькі шyкa.Jtня і 
західні IжиттEmi манери стають мо
дою в СССР і тривожать партію. 
І киї:Вський балет, що захопmoвав 
і нас і неукраШцїв своім щирим 
українським мистецтвом, ае из
:веРН)"В еміграції на комytRliстич'ну 
віру, але видно МООКіВа прий;шла 
до переконання, що 'не 3ІДорово 

для українських ЗJН'С амблів , хай 
під наглядом політруків, а все ж 
зустрінутись із віJПМИI!rIИ україн
цями, і хай коротко -поб)"Вати в 
піДСОБні свободи. 

УМИРАПТЕ спокmно 

В СЗJНаторії, в Австрії, помер 
після довгої і тяжкої недуги пи
сьменник, журналіст, б. політв'я
зень Іван Ш!кварко. - Таке жа
лібне повідомлення знаходимо В 
"Свободі". І одночaJCНO В цьому Ж 
числі щоденника з 21 червня чи
та&мо, що "земляки і приятелі 
ПокіЙІНого... вирішили взяти пщ 
свою опіку могилу сл. п. lвaJНa 
ШК'Варка в Тальг3JЙ-МЇ, Австрія, 
поставити на ній хрест-пам'ятник, 
як також зібрати й ynорЯЩ'Кува
ти його літературну спадщину, 
рукописи і JIИСТy:вaJИIIЯ." 
Шляхетне р~шення, але ІВО'ИО 

було б ще ~Шtf, коли б хворо
му письмеНlНИКові-журналіст о в і 

було зроблено прислугу ще за 
його життя. Колись, у Росії, по
стала пісня про царсЬІКИЙ M8JIIЇ
фест, що давав мертвим свободу, 
а ІЖИВИМ а решт. Є деsmа подіб
ність у наШ'OlМУ світі духа: - ме
ртвому - допомога, а живим -
в' язнична келія самотности й бай
дужости ... 
А все ж є й потіха для праців

НИlків духа. Пі,сля вашої смерти 
і вам правдоподібно поставлять 
на могилі хрест і займуться ва
umми рукописами-духовими ~iть
тьми. Будуть може окремі редко
легії, збірки на видання, заСЇД8JR
ня .... Все буде! Тільки умирайте 
спокійно ... 

Нова книжка В-ва "КJllO'П" - Серії: "ЖИТТЯ і МНСШ" 

Д-р ТОМА ЛАПИЧАК: 

УКР AlПСЬКИJI ПАЦІОИAJПзм 
Критика і оборона 

3 міс т: 
Передмова. - Вступ. - Ревізіонізм і фідеїзм. - Чи можна кри
тикувати націоналізм? - Хто може критикувати націоналізм? 
- Поміж словами і дійсністю. - Націоналізм і большевизм. -
Націоналізм і демократія. - Що ж таке націоналізм? - Шляхи 

оздоровлення. - Збережіть свої тіла! - Про домо суа. 
Ціва книжки 2.50 ДОЛ. 

Прохають замовляти на адресу вanпОГQ журналу. 
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СІІРАВИ ПУБЛІЦИСТИЧНО-НАУКОВОГО mституту 

Співпрацв: з Союзом Українських 
Організацій Австралії (СУОА) 

В останньому 4-му числі Бю
летеlIЯ СУОА. березень цього ро
ку, знаходимо звідомлення Від
ділу Преси та Інформації, яким 
керує іиж. Яросл8JВ Булка. В пля
ні діяльности Відділу в точках 
про співпрацю з Укр. Публ.--ва
уковим Інститутом м. і. подано: 

,,3а споизорством СУОА та за 
пожертви українців в Австра
ліі(. .. ) вийде англомовний пам
флет на тему: "ЗО-ліnя Гол<Щу 
ва УIОр аїиі " , виданий Інститу
ТОК. Це БУде одночасно одною з 
форм відзначення цієї трагічної 
річниці в Австралії. В цій цілі 
появилися заклВІКИ до Члевів 
СУОА та у-країнського громадян
с'! ва на сторіика:;.с нашої преси в 
Авсorpалії. Ро?ї<:лан:) СтейтовlU! 
І1ромадам та Організаціям, вклю
чио з Новою ЗеJШНдією, 250 
з6іркових лист та 500 закли-кШ в 
цілі переведевня збірки в якнай
скорішому реченці .. 
"В далыомуy запляноВ!3JНО ви

дати ще другий англомовний пам
флет за інди!вїдуальні пожеp-mи 
у висcrri найменше 10 ФУНnВ від 
Пtpива'NIИХ осіб та органі'зацій, 
яких П'рї'звища та lІаз-ви оргавіза
цій бущуть поміщені ва сторіНІКах 
цього ж памфлету. Досі вже ма
ЄlrfОЗГОЛQШеиня біля 20 осіб та 
організацій. Де'які з НИХ вже 
IВплатили свої пожертви. Окремо 
уповноважено п. Леоніда Деии
сева в Сідней організувати в по
дібнийспосіб видання третього 
памфлетукоmтом окертводавці:в в 
Ново Пі,вденній Валії." 
БЮРО ПРАЦІ і ВИДАНЬ т

СТИТУТУ особливо ці.нить спів
працю -з Відділом Преси та Ін
фОрМаЦії в Австралії і тому нам 
дуже залежить на тому, щоб 
праці сп-овзоровані СУОА бу ли в 
межах Н8JШИХ можливостей як
найкращі. 3віlДСИ деяка затримка 

з памфлетом про "Голод" . Має
мо незвичайно цінні матеріяли, 
довго збираЮ з преси і 'книжок 
рі:mих національностей і різних 
авторів. Праця вийде більша ніж 
ми думали, бо матиме lКоло 40 
сторінок. Змарнувати таЮ мате
ріяли ,неПО'11Рібним поспіхом
не хочемо. 3апе'вняємо, що праця 
вже готова до друку ів липні 
вийде. 
Взагалі ми повинні старатись, 

щоб наші видання, чужомовні й 
українські бу ли по можливості 
бездоганні. Помилки в дотеперiJш
ніх виданнях спричинені саме по
спіхом. Будемо старатись, щоб у 
наступних випусках їх не бу ло. 

Новий Осередок Інституту 

15-го червня ц. р. відбулиоя в 
Міннеаполіс, МІЇ"НН., Основні Збо
ри Осередку Інституту, пригото
вані Ініціятивним Комітетом. 

Програмову доповідь :мав д-р 
М. Данилюк. Окремі ДУ11КИ її бу
дуть надруковні в 2-му числі БЮ
ЛЕТЕННЯ ІНСТИТУ1'У, щО в 
підготові. Організаційну доповідь 
:мав п. А. Семенюк. 

Першу Управу Осередку вибра
но в ТЗJКому с'кладі: д-р М. Дани
люк, голова; проф. л. Папара, 
заступник голови; о. д-р В. Ле
lВицький, секретар. Члени Упра
ви: д-р І. Дорощак, проф. М. Дер
бу.ш, д-р Раїса Данилюк і п. А. 
Семенюк. Контрольна Комісія: 
полк. В. Фи ЛИПOlВИЧ , ~-p п. Царе
градський і мl1>. В. Кос. 

Осередок має вже 27 члеШв. 

Наше гасло: В кожному укра
їнському домі - всі ВИД&ВВJI Укр. 
Публ.-ваукового Інституту. Вони 
- це зброя в боротьбі за правду 
про Украіну, якої оборонцем в 
своєму довкіллі повинен стати 
кожен українець. 
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3 киижок і преси 

УКМІНЕЦЬ-НА ПАПСЬКОМУ 
ПРЕСТОЛІ 

We.t, Мопі. L. ТЬе Shoe. of Fi.ber
шаn. - New York, Morrow, 1963. 
Це РОМЗJН англійського пись

менника про укра~иця на папсь
кому престолі. З цього вже ясно, 
що це сенсаційно-фантастичний 
твір, і також ясно, що lВін став 
темою розмов мїlж украї1ЩJUlИ. 
Твір прийнятий світовою крити
кою з особливими признаНКJIМИ, 
тож матиме велике поширеlUlJl. 

Українському читачеві посвісти 
Веста прикро, що автор у кілЬІКОХ 
місцях називає Папу Кирила -
росіянином. Це дало і може далі 
даВlaТи рецензентам підставу для 
заголовк,іlВ у стилі "Росіянин -
Папою". Так уже зробила нью
йоркська Гералд Трібюн. Немає 
сумніву, що така плутанина у 
визиаЧ6нні національности Папи 
підкашує еитузіязм украівсь'кого 
читача. Одначе треба з повним 
спокоєм мати на увазі такі фак
ти: 

В найваЖЛИlВіших місцях тек
сту Вест ЗOlВсім виразно називає 
~і'зН'іШОГО Папу Кирила - укра
lнцем. На самому початку пові
СТИ він говорить, що Папу виби
ратиме 85 кардиналів, з·помLж 
котрих наймолодJШИЙ (у повісті 
все можливе!) українець Кирило 
Лакота, який 'недавІно приїх8JВ до 
Риму із 17 -літньої каторги в гли
бині СССР. Лакота також хроно
логічно "наймолодший" ками
нал, бо померлий Папа щойно 
кілька дН!ів перед смертю виявив 
тайну, що україн,ський митропо
:лит Кирило - це один ііЗ трьох 
lмен?,Ваних кардиналами "ін пек
торе , в серці Папи. З його иуче
'НИЦТВОМ (він гооврить за тих 
що йдуть у темряві") і З 'й~ 
молодістю зв'язуються надії ста
рих 'каРДШlалів і украШця Кири
ла Лакоту вибирають Папою. 
Дещо дальше в повісТі подана 
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біографія Кирила Лакоти З то
го часу, коли вів у за:івятому 
бо лыеe ви ками Львorві ВСТУПИІВ ка 
митрополичий престіл після смер
ти свого веJПl1КОГО пО'передJПШ(а

святця Андрея ШептицькогО'. 

Інrepeoний епізод - це &ВДієв
ція кардииала-прим:аса Польщі, 
Я'кий у повісті зветься Потоць
ким, у Папи Кирила. Потоцький 
пО'чувас себе непевно, не знаючи, 
шсе буде відношення до Польщі 
українця, що пам'ятає сумну істе
рію украї'НСЬКQ-:ПОЛЬСЬКИХ взає
мин. Потоцький признає, щО' в 
співжитті обох народів було ба
гато злого і що тяжко булО' б там 
ДОШУ'катись "братньої любови". 
достойна постава Папи Кирила, 
довгалітнього мучеВИJК8. за Хри
стову мру, рО'звїває суМніви ПО'ЛЬ
СЬКОГО' примаса і він відходить 
упевнений, що велики,й Папа Ки
рило не lШукатиме :віIДІПJIaТИ. 

Помимо пі~креслених терміно
лО'гічних недО'лі'ків появу цієї по
вісти мусимо вважати позитив
ним ЯlВищем. Факт, ЩО' мучениц
тво українського Митрополита 
вплинуло на уяву славнО'го вже 

чу,жинецького письмеН'Викз. та 

стало темою '11Вору, SШCий попаде 
в руки може й мільйовіІВ читачів; 
та~ож те, що в повісті українеь
кии митрополит-мученик стає най
біЛЬ/Ш достойним папського пре
столу - все це речі, ЩО tКОРИСНО 
д:rя нас настроюють 'світову опі
НІЮ. 

Це в якійеь мірі переважує 
п.лутаНИНІ те~шв Україна-Ро
СІя, н украlНСЬКИИ - ,росіиеи<иА, з 
яко} автор не зумів вИ!3'ВОЛИ'ltlсь. 
Але і н'а цей недолік мусимо ДJI
витись із перспективи часу й 
умов, в яких живе автор. Наші 
бі~ліотекарі та інші JПOДИ, ЩО 
cmДK~ за англомовними ~
ратурними новива:ми, добре ... 
ють, що чужі видания в KP~Y 
випадІКУ нас украівціа ПРОJlOll ... 
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чують, напр. відВіщиии ВОВOlВи
бравого Папи Павла 6-го у хво
рого митрополита йосифа Сліпо
го промовчані найбілыимии часо
писами Нью-йорку. НОІВИВУ по
дав Джориал Емерікен. В гіршо
му випадку ті, навіть із маркою 
"на}'ІКОІВОСТИ, вИД8JНИЯ ВИ!ІІисують 

про нас pi:mi иісенитниці. На тлі 
такої дійсности :можна ~раще 
розуміти і термінологічну неу
стійненість у романі Веста, зреш
тою надиханому теплою [ІРИЯЗ

ністю В віДНOlШенні до україНсь
кого представника Церкви. 

О. Ол. 

Flender, Harold, Re.cue іп Denmark, 
- New У ork, Simon and Shu.ter, 
1963. 

На ст. 26-27 написано: "Поки 
уC'ri.й.нити протижидівські заходи 
в ОКУПОІВаних 'краях, німці про
бували упевнитись, до якої міри 
їхні акції будуть підримymиi не
IЖидівсЬІКИМ населе:нням тих ~pa
ів. Напр. Їх досліди виявили, що 
в поJIыщї та Словаччині вони мо
жуть почати переслідування жи
дів :в !Кожен час і то бе'зкарно. 
ПОЛЯ'КИ й словаки не тільки що 
не протестували б, але ще й по
магали б. Українці перевищили 
нацистів у мордува'Н,ні місце:вих 
жидів. Численні польські і сло
ващью жорстокості супроти ЖИ
дів і украінська масакра 100.000 
'жидів у Бабиному Ярі - були до
казом тоЧ'Носm ні:мецьких. перед
бачувань. В більшості Щ>аів піщ 
їх пануванням німці ПРИЙдІли до 
висновку, що арешт і iнтepнyвarк
ня жидів зустріне малий або нія
кий спротив. Іх досліди :ВИЯВИЛИ 
тіJIыии однн Вlpажаючий виняток: 
Данію." 
Ще трохи, і ми матимемо "на

укові докази", що взагалі в Ук
раїні. німці поводились чемно з 
жидами. Це українці НИЩИЛИ Їх 
як оце в Бабиному Ярі в Києві ... 
Після таких "розкрить" :можна 

питати, де границя 

є границя злоби ... 

пЛисти ДО 

чи взагалі 

О. Ол. 

Rou.ter, Vermont. Journey through 
the Зоуіеі Union. - New York, 
Don Jonea and Company, Iпс.-1962, 

Окремою книжкою видані за
писки-враження із подорожі по 
СССР, друковні в "ТЬе Wall Street 
Journal" і в "ТЬе National Obser
ver". Автор книжки - це реда1V 
тор ВПЛИВQВого "ТЬе Wall Street 
Journal". 
В розд,ілі про "Новий tмJперія

лізм" (ст. 13) автор :виявIJ1яє орі
єнтацію і здібність і.ноді заг~а
ти далі поза офіційну совєтсько
московську фасаду. Він у Тanп
кенті, який "на мапі( ... ) є С"ОО
лицею Сов. Соц. Республіки Уз
бекістану, однієї з 15 ніби суве
ренних республіlК СССР." В дій
сності ж ТаIIJ](еит - це "місто, 
з якого політична влада Моск:ви 
сягає і 'керує Це:нтральною Азі
єю." 

Номінально, на чолі республі
ки УзбекіCТ3JНУ стоять :місцеві 
люди, але "в усіх 'КJПOчевих по
зиціяхзнах.одяться російські "що
радники", напр. газети МaJOТЬ ро
сійського мовного ДОРЗJДни:ка, яко
го справжнім обов'язком є пря
мо тримати партійну лінію. Не
видні, але всюди ПРИСутні росій
ські і.нже:нери, аrроно:м:и і вчите
лі." 

І далі в цьому ж розділі ( ст. 
15-16) узагальнення: "У'з6екі
стан не ПРИЕЩнався дО Со:в. Сою
зу добровільно в ,повному розу
мінні, він ставlШ спротив боль
шевикам від 1917 до 1922 року. В 
цьому віДНОІШенні він ДYlЖе подіб
ний до інших територій, що 'Мо
рять тепер частини СССР. Хоча 
цього майже не згадують в со
вєтських ї<сropіях, У'Щ)аіиа, Гру
зія, Білорусь і Сибір також уста
новили незалежні уряди (визва
ні як такі Леніним:) і ~e уступа
ли аж під напором Червової ар-
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мії на початках 20-х років. 
"Так МОСКОІВський Совєт мав 

перед собою трудну проблему 
правління (Н'авіть українці і гру
зи·ни, ближча рїщия росіян, мають 
свої власні мови), а Узбекіста'н 
дає добрий приклад для студио
ваніНЯ, як Москва бралась до тієї 
проблеми. Ту саму теХНЇІКУ вона 
застосов'УЄ в таких далеких міс
цях, як ех. Німеччина і Куба." 
При всій орієнтації 8.!ВТор пере

цінює МОСКОівську техніку каму
фляжу-маскування, і тому не 'до
бачує невгасного спротиву оку
пованих 'народів. Він називає ту 
техніку Т8JКою зручною колоні
яльною операцією, що "JDOди лед
ве знають про те або ледве жу
РЯТЬ'с'Я тим, що нШtfи зam'зною 
рукою правлять із-далему." (ст. 
18). 

Р. В-К 

Gottman, Jean (Іnзtіtut d'Estudes 
Politiques, Paris - Institute for 
Advanced Studies, Prin,centon). А 
geography of Europe. New York, 
Henry Holst and Со. 1950 (Нове 

незмінене видаНІНЯ 1962). 

Досить кількох уривків із най
новіших часів для іJUOстрації "на
укового" підходу до історії Ук
раіни. "Після совєтської реВОJПO
ціі 1917 р., появилися знову не
залежні гетьмани, я.кі пЩвосWIИ 
претенсіі на не'залежну україн
clJКY держ8JВУ. Але вони були ті
льки провідниками банд (gang 
leaders). Цей український рух -
це більш реriональне явище, ніж 
справжній національний почин." 
- Автор часто вживає ще repмЇHY 
"Малоросія", не приймаючи до 
відому, що цей термін вже зник 
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навіть у сучаснш російській тер
мі~нології, і тримається хіба в най
більш заскорузлих біло-еміrрЗJН
тських виданнях. Все ж автор 
му'сить признати, що "тепер в 

У краї-ні більше JПOДе'Й Го!ворИТЬ 
по украінськи ніж у попередньо
му поколінні; також більше дру
кують наукових і літературних 
творів в Y~pa1нi." (ст. 590). 
в минулому Україна для ав

тора це без:надійне 7);ике поле. На 
ст. 610 читаємо: "Україна в 17-
му столітті все ще була клопотом 
і проблемою; здавалося, що той 
край Нlїколи не буде пристойно 
зорганізованим. Але коли відки
нутополmtів і турюв, треба було 
якось організувати окупацію (.оо) 
Катерина велика пропонувала 
всю землю кожному з російської 
ари-сто-кратії, скільки хто міг за
няти і Н8JIIРОвадити колонії ра
бі'В в У'країну. Почалось поселен
ня; від'крито і почато Вlиiкористо
вувати урожа.'Йність чорнозему і 
около 1800 року назначено фран
цузького eMir'paнТa князя де Рі
Ішельє губернатором Півдеииої Ро
сії. Він органіl3ував край і 'НаД 
Чорни:м: морем збудував порт 
Одесу ... " 
Польська історіографія вчила, 

що ТО поляки мусіли організува
ти дике украіНСblке поле. А тут 
автор, що покликається :на Фрав:
ЦУЗЬ'кий Інститут Політичних Сту
дій і на Принсетонський універ
ситет, установи з славою науко

вих осередків світового значення, 
повчає тепер, що чорнозем IВiд
крила і навчила використовува
ти його Катерина 2-га, а край 
зорганіЗYlВав французький губер
натор! А світ орієнтується на 
"науку" ! Ро-Са 

До Вшан. П. П. Післяплатників. Вам не є приємно дістава
ти ПРlП'адки, а нам це ~Jабирас. час, якого у нас мало, і забирш: 
нам кошти, яких також у нас мало. Не змушуйте нас ще раз 
писати. Журнал УТРИI\IУf:ТJ.(~И тіЛЬКIІ пеl}едплатою і довго креди
тувати не може. 
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НА хвиmoючому OK~ 

Для поневоленого :иа'роду нехо
рисна стабілізація світу, йОГО ІІІО
літичних і економічнихв:іщносин. 
Для вільного JUOдського ~a не
стерпна устійненість Я'1tихось до
ктрин, які посягають по зиачеін
ня непорушних догм. Сучасний 
nливкий стан сзіту дає більще на
дій і оmирає більше МОЖJЩВO
стей і для духа і для поневоле
них народів. Сьогодні все пливе, 
"панта рей". Після двох війн і 
всіх революцій світ далі ще не 
з:находить тривалих форм. У !ньо
му відбуваються реВОJПOцій.ні змі
ни, а дух щойно IШУКає пригожих 
для наших днів віДПOOJїщей на ІІІИ
тання людини, ії долі й призна
чення. 

** * 
в 3~ розгойдується pacQВa 

революцІЯ. В поставі і п~иці 
білих американців діють різні, 
супереч.ні мотиви. В глибииах щ
свідомости озИВІаЄТЬCJI !В них по
чуття провини супроти чориих, 

яких вони СПРОВ8JДили неначе ху

добу,купували і трактymали я'к 
робоче тягло. Це почуття !Вираз
ніше проглядає крізь християн
ську Іжурналістику рisвих аме
риканських церков. Далі єзобо
в' язаиня, які накладає демокра
тія, засада рівности в обличчі 
закону. Ці мотиви gи:магаЮ'l'Ь не
гайного зрівняння !Всіх у правах 
'голосування і так само в іВІІПИХ 
ділян-ках життя. Але одночасно 
діють стримуючі внутрішні, полі
тичні й економічні, причини. Обі 
партії, демократична і рєспублі
-канська, оглядаються іНа півден
ні стейти, противні зр_яRИЮ, 
яких голоси можуть сильно зава

жити при президентських вибо
рах наступ.ного року. Провести і 
- де треба - силою н8JКИИУТИ 
зрівняння - це :шачить здобути 
ГОЛОСИ чорних, але втратити ба
гато голо сш білих.... Поважну 

РОJПO відограє й економічний чив
ник. На кожних 10 працюючих 
чорних є один безробітний. На ко
жних працюючих 20 білих є один 
безробітний. Звідси навіть в ро
бітничих юніях боротьба проти 
дискримінації .... 

Всі ті проблеми рішаються лег
ше інтелектом і засадами, але 
т&жче здійснюються в жиТ'сі. 
Спонтанно створюються окре м і 
скупчення білих і окремі чорних, а 
за цим окремі ІШКОЛИ і т. \Ц. cer
реговані не насильно, але ЖИТ
тям. 

Расова революція підриває 
американську зовн1Ш!Ню політи
ку. В Азії и АфРlЩі уряд ЗДА 
всюди спомогав революції кольо
рових проти Европи. Цим вів ча
стинно заспокоюва:в власних чо

рних і та-кож, чужим коштом, 
заспокоював згадуване вище по

чуття проВК.ни супроти КОJIВПl

ніхвласних рабів. Пітри:муючи 
революції кольорових народів 
Азії й Африки, ЗДА супернича
ли з демагогією СССР в світі і в 
Об'єднаних Націях; з тим, СССР, 
щО збудувавши найбіль.шу коло
ніяльну імперію, всюди виступає 
як оборонець кольорових наро
ll{iB проти білих імперіялістів і як 
заступник самовиз.начення ;Наро

дів. 

Дея-ке облегшення, 'з особли
вою пильністю підкpec.n;юва.ве 
американсЬІКОЮ пресою, пpиЙlIПло 
саме з-поза залізної завіси. Там 
також те, чого ВИіМаГ8Є політика, 
не конечно йде в парі з ЖИ'l"l'JIМ. 
У Москві, в Софії (Болгарія) і в 
Празі (Чехословаччина) мали :мі
сце виступи :місцевих проти при
вилейовmПI защля пропarа:иди 
африканців. Також деяке число 
бистріших африканців скоро зро
зуміло, що Москві і сателітам 
йдеться :не про іх:ві студії, але 
про -накИНe!RНЯ ім комувістичної 
віри. Вони постарались по маж-
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ливОСТі скоро перейти до захЩ
ніх універcитeтm. 

Всі ті проблеми мають для нас 
особливо цікаву сторінку. Ми ро
зуміємо добре боротьбу чорних 
за повноту політичних прав, але 
менше для нас зрозуміла їхня 
боротьба за повну життєву де
сеrреrацію. Н8ІШ'а боротьба 'проти 
окупантів, російського, польсь
кого, й.шла саме в ім'я - ЩО так 
скажемо - се:rpеrації... Ми хоті
ли і намагались творити наш 
власний окремий світ духа і ж~ 
тя. Окупанти 'накидали нам де
сеrреrацію, стараючись нас аси
мілювати. Во~ни боялись і проти
ставились тому, щоб МИ творили 
"державу в державі" і завжди 
робили зусилля, щоб включити 
нас, утопити нас у своєму світі. Є 
в боротьбі чорних за життєву (не 
чисто політичну) десеrреrацію 
щось із почуття меншецінности, 
яке каже напр. мешкати в :нуж

денних умовинах, але їздити до
рогим ІВОЗОМ, наЙКР8JЩе кеделе
ком.... І було в нашій боротьбі 
почуття повної pWhobaptoc-m. 
тим ПРИlКріше вражає нинішнє 
спішне приC"1'QCУВаиство и()(во
прибулих і їхніх дітей, і 'прийман
ня способу життя і поглядів тих 
не особливо цінних і іВисоких кіл 
чужогосуспіль'ства, дО ЯКИ!Х ма
ємо доступ. Це зрада почуття 
власної ціиности, самопошани, 
зрада roro дYlшевного скарбу, 
який МИ в великій мірі мали ще 
в батьк,івщині і якого не зламав 
натиск ворогів. Тут легкодуІІПІО 
його розгублюємо. 

** * 
Подорож президента Кеннеді до 

Европи мала ціллю nЩірвати ін
шу революцію, яка там назріває 
і ЯІКУ можна окреслити яlк "ре
'во люцію Европи". Здавалося, що 
післявоєнний світ 3RахоДить уже 
свою форму в дюподілї, а саме 
в сисreмі вільнОІГО і кому'ністич
НОГО світів із т.зв. невтральви
МИ, з-поміж я'ких одні схилялись 
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у бік вільного, другі в бік комуві
етичного світу. В обох світах lНа
зріла "революція" проти такого 
стану. Европа якої 'речником ,стає 
Франція з де-Голем на чолі, і 
Китай - вимаг3JOТЬ рішнOtГO го
лосу З дотепер рішальними з од
ного боку ЗДА, з другого СССР. 

Москва пробує не допустити 
до oTBeproro розриву, не АРУКУЄ 
китайських закИJДIiв і обвинува
чень, старається відсунути ідео
логічну дискусію, ПрИl3Иачену на 
липень, яка легко могла б пере
мінитись у гарнчу ідеологічну вій
ну. - ЗДА намагаються охоло
дити з'апал головних партнерів 
Франції для "нової Европи". Пре
зидент Кеннеді відвідує Німеччи
ну й І талію і підогріває їх:ній 
сантимент до американського опі
куна. 

З таких маневрів народжують
ся різні парадокси: ортоДоксаль
но-марксівсь'кий Китай обороНяє 
націоналізм, і нині вже здобуває 
симпатії не тільки найближчих, 
отже залежних своїх сателітів 
(Північної Кореї, Північного Вієт
наму), але навіть на другому ЮН
ці світу... СИJМПатії Румунії, яка 
хотіла б дійти бодай допівнеза
лежного статусу Польщі. - В 
Західньому світі американські ма
неври зщцля відтягнення Німеч
чини віщ Франції довели до див
ного ста:иу: 18 років після най
більшого упокорення й прини
ження, Німеччина знайшлась у 
найвигіднішій зовнhшиьо-подітич
ній позиції віманиці, до якої 
всі залицяються. Франція будує 
свої концепції на союзі з Німеч
чиною; а:мерИ'Каиський президент 
обіцює, що боронитиме свободу 
Німеччини навіть коли б M8JВ на
разИ1ТИ Амершси на війну; а ні
мецький президент Любке роз
криває рубці нової німецької кон
цепції ви,користаиня ситуації на 
Сході, в СССР. Німеччина вже 
має добрі торговельні зв' язки з 
сателітами. Тепер - заявляє Лю-
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бке - Н8JДХОДить час, коли по
ложення в СССР не дасться ва
правити нія'кими чистками і пе
реорганізащіями, але вимагатиме 
раДИlКальноі зміни при помочі чу
жого капіталу. Німеччина гото
ва піднятися великого завдання 
на Сході. 
Ми нераз звертали увагу, на 

те, що сьогодні для У'краіни не
безпечні німецькі концеІІЦії. Во
ни завжди кру:жляють ДOlВкола 

повороту до границь 1939 року, 
себто ВИJМіни забраних Польщею 
схі'дшх німецьких прові:нцій за 
ко ЛИ ІШіі захіДНЬО-У'краінські, бі
лоруські землі, що між двома вій
нами належали ,цо Полщі. І хоч 
пре,зидент Кеннеді, оце оглядаю
чи, берлінський мур, знову уро
чисто повертався в своіх п'рамо
вах до Вилсонівсь'ких засад С!ВО
бідного волевияву народів, то ~o
свід :навчив нас великої правди, 
що ті 'заСа'ди 'замовкають в об
личчі сили і навіть вигоди. А 
американський керівник закор
ДОНіНої політи'ки, Раск, отверто 
нам пригщцЗJВ ту правду... Тож 
зв'язувати надії з німецькими 
схі'дюми конщепціями було б 'Іі
ль'КИ ваївністю. 

** * Історія знає багато випадків.. 
коли конечні соціяльні ревоmoЦll 
ДОКОНУ1Вались ~иктаторами. Нині 
арабські країни дають іlЮві ПРИ
клади. Це ревоmoціі знизу, очо
лювані довіреникз..м:и: народу. Але 
сьогодні бачимо і приклади рід
ких того роду ревоmoцїй згори. 
Шах Ірану, розділивши свої зем
лі поміж селян, проводить arpap
ну реформу при с.противі вели
ких світських і церковних земле
влаdників. Монарх, провідник ar
рарної ревоmoції, криваво здав
лює контр-революцію збаламу
чених мас. Це вже рЇ!Дший !Випа
док, - щось, що також вражає 

своєрідною парадоксальністю. 

** * Світ і дух у пливкому ставі. 
Тож і поняття тратять свою яс-

.. Листи до 

ність і виразність. Знову низка 
- на першшй погляд - парадоlO
сів. Навіть те, що виглядало .не
ЗРYlшимою с'келе.ю, вчення й 'Юра
диції католицької Церюви, піщ
дається дискусії. А тієї дискусії 
вимагав від Собору сам Папа, 
Іван 2З~Й. 

Пливкість і неозначеність !Мож
на спостерігати і в тому, я'кі змі
ни зайшли 'в змісті повятті лібе
ралізму. Колиеь те слово означа,. 
ло :наПРЯМОI<, який бажав якнай
більшої свободи людини-індивіда, 
а владу, державу, рад буш обме
жувати до можливо найвужчих 
конечностей. Сьогодні напр. аме
риканський лібералізм саме хо
тів би збільшувати ком'петеиції 
виконноі влади президента і 
'змен.ШУ1Вати вплив законодатиої 
влади Конгресу. Подібно в закор
донній політиці ліберали виявля
ють на.й()ільшу схильність до 
уступок Москві, яка хіба є яскра
вою антитезою всіх ліберальних 
- у звичайному розумівВі цього 
слова - засад. Ще від часів }>уз
велта слово "ревоmoція", ЯКИМ 
далі жонІ" лює одна з найбіЛЬШІ 
контр-революційних держав світу, 
СССР, баламутить американських 
лібералів. 

** * І вкінці ще один, ЗДal8алося б, 
парадокс, який н'ас дуже близь
ко обходить. Американські уря
дові кола часто IПЇдкресJПOЮТЬ, 
що їхні атомові ракети скеровані 
на арсе'нали .j фабрики зброї в 
СССР, а не на залюднені міста. 
Франція 'Шорить свою незалежну 
атомову зброю, а військовий мі
ністр Франції, Мессмер, отверто 
заявляє, ЩО вона скероваиа ва 

столиці. Він їх називає: МО<ЖВУ, 
Ленінград .... Київ. Така заява 
кожного з нас проймає !Жахом. 
Суздаль, татари, Польща, Моск
:ва, Німечч:ина - хто вже не руй
нував "сторозтерзаву" золотовер
ху столицю?! Тепер французькі 
атомові ракети мали б зробити з 
неї рівне поле! 
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Спокійно проаналізувавши за
яву, можемо не то заспокоїтИJCЬ, 
але бодай сказати собі, що в вій 
особливої новости і свіжої причи
ни до трИІВоги 'немає. Американ
ські заяви про пощаду міст -
гарні і напевно щирі, - в мирний 
час. Зрештою вони тепер і полі
тично потрібні при всіх маневру
ваннях на конференціях в спра
ві атомового роззброєння. Інакше 
виг ля\дають ті самі речі підчас 
війни. В угоду Сталінові амери
канські бомбовики з н и Щ или 
Дрезден, мистець'ку столицю, без 
стратегічного значення, і вбили 
десятки тисяч населення, і то 
знищили весною 1945 року, копи 
перемога союзни~ЇІв бу ла запев
нена. 

Знову Іж заява. французького 
міюс~ра викликана не силою, а 
навпаки, слабістю атомової зброї, 
Я'ка ЩОЙ'НО в стані народження. 
Ії єдина ціль - відстрашувати. 
Для неї ~недосяжні віддалені спо
руди СССР. Але погроза :Москві, 
Ленінградові все .ж може охоло
дити воєнни!й запал московсько
совєтського наці.онаJlliзму атаку
вати "гнилу" Европу ... 
Тільки одна думка тривожить. 

Захід завжди манеВРУВaJБ і ма
неврує так, щоб поборюючи уряд, 
не обра'зити "великого, російсь
кого 'народу". Удар на MocНJВY -
це образа. Удар ва Киів - це 
тіль:ки пересторога ... Тож зв'язу
вати 'надії на визволення Україии 
з атомовою війною - це бездум
на легкоДYlШНЇСТЬ. Колись Міц
кевич міг молитись: Про загаль
ну війну за ВНІЗволення народів 
БЛЗJ1аємо Тебе, Господи! - Сьо
годні така молиma бу ла б :мо
литвою про загаJШНУ руїну ЛЮІЦ
ства. 

Але пливкiJсть і неустійненість 
відносин, духових, політичних, 
економічних, - це корисна для 
нас ситуація. Вона lВід~рИІВаЄ, в 
сфері духової культури і в сфері 
теоретичної підготови будучих 
політичних і економічних офор-
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млень, МОІЖливості і іЦля нас 
включатись у світову проблема
тику і співдіяти В користь Укра
іни. Але ми мУ\Сіли б вийти з 
проулків наших дрібних парохі
ялЬ:но - союзово-перестаріло-пар
ніЙНИЦI:>КИХ і інших {'eтro, і облич
чям звернутись до широкого сві
ту, lїого сучасних ідейних шукань 
і його будучини. М. L 

IIРИJlтеЛJlМ на ПРОЩ&ВВJI 

АНДРІ" ТИМОШІЄВИЧ 
ДЕРЕВ'ЯНКО 

іижеиер-буді.вельиик, б. доцент 
Харківського Будівельного Інсти
туту помер 24 травня 1963 р. 
Похоронений на укра]нському 
Пp3JВославному lЦ!Винтарі в Бавнд 

Бруку. 
Люблений і Ш3JНованИІЙ, до кі'вця 
житrя активний гро:мадЯІНИН, го
лова Осередку УкраїНСblКОГО Пуб
ліцистично-наукового Інституту в 
Трентоні. З-поза могили патріот
грок8іДЯlНИИ !Прохає замість вiвкdB 
на могилу складати по~ 

'на ЦеРJmу-Пам'ятнИіК у Ba,вВIЦ 
БрYlКУ або на Вілwу АlК8іДемію 

Наук у ЗДА. 

Д-р МАРКІЯН ТЕРЛЕЦЬКІШ 
помер 2 травня 1963 р. в Нью-

йорку. 
в Україні (Гa~) !Педагог і 
громадянин, директор укра]ись

кої гімназії "Рідної школи" ІВ Яво
рОВі, потім інспектор cepeДIJIЇx 
шкіл "Рідної Ш:КОJШ" (12 ГЇМіНа
зій, 3 торговельні і 5 фахово до
пQВНЮЧИХ шкіл), за 'lliмецІІКОЇ 
окупації директор укpaJиськоі 
гiМ'Нa~iї в Ярославі. Peд3JКТOp пе
дагоГ1Ч'НОГО журналу "Р і ~ и а 
Школа". На скитальстві і 
вшнці в ЗДА з8JВЖДИ живий ~ 
у слабо:м:у вже, змученому тілі. 

Родинам Покійних ВИСЛОВJDOЄмо 
щире співчутта 
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3АПИСЕИ НАУКОВОГО 
ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА. 

- Том CL XXIV 
Theodor Mackiw 

Mazepa im Lichte der zeit,eno.
.i.chen deut.chen Quellen - Ver
lag Ukraine, Miinchen, 1963. Ст. 112. 
(Теодор Маць:ків: Мазепа в світлі 
сучасних йому німецьких ,upкерел) 

1з передмови автора: .. Основою цієї 
праці є моя дисертація п. з ..... уКра
їнське козацтво в світлі німецької лі

тератури першої половини 18-го ст.". 
яка була представлена вже 1950 р. 
філософічному факультетові універси
тету Йогана Вольфrанrа r ете у Фран
кфурті над Майном. Та від того ча
су працю поглиблено й розширено 
шляхом використання нових джерел. 

--- З огляду на те. що деякі з наве
дених джерел стали бібліографічними 
рідкостями. автор вважав слушною 

річчю в додатку передрукувати в ури

вках різні раніші тексти про Мазепу". 
(Перекл. з нім). 

Окремою ві,дбиткою з ApxiJвy істо
ріі культури (Archiv fiir Kultur
geschichte) т. XLIV, зошит З, 
1962 р. (ст. З50-З54) вийшла стат
тя того Ж автора п. з. "Mazepas 

ЧОМУ? 

• Вудь-ласка, помістіть ва сто
рінках В8ІШого атра.ктивиого "Чо
му ?" одне цікаве питав:вп, ЩО 
виrpинуло з нагоди ЗОЛОТОІГ0 юві
лею "са:мостіWОСТИ" Yкp8.Їi1reЬКOi 
Католицької Цepl<lВИ :в Америщі, 
про ЩО в оста.виіх ДJIJIX ТРаІІШЯ 
ц. р. писала наша преса, напр. 

"Свобода" ·З 31. 5. 1963, у cTa'r1'Ї 
" В золотий ювілей", 
.яюцо YKpailreЬК& Католицька 

Церlm8. в Америці самостійна, то 
чому одна з иаііваж.ли.віших ДЇтІ
нок паrcтиpcькоі дїильиоств: па
рохіяльие IIlIcIiJIыJIІц'шІо,, підпоряд
коване юрисдJl1lCJЦ!ii чужої (аме
рикав:с~коі) церкви і чytЖИX ООН-

.Лштu ДО 

Fiirstentitel іт Lichte seines Briefes 
an Kaiser Jozef І" (КНЯЖИІЙ ти
тул Мазепи в cвiTJIiЇ його листа 
до цісаря йосифа І.). 

Прислане до редакції: 

М. Г. Марущак: Система кіме
цыQиx концтаборів і політика ви
llИlЦyВанНJI в Україні. - Загаль
на бібліотека "УКТ". - Віниіпеr, 
196З. Ст. 88. 
Для аигЛOlМовиого читача злад

жено резюме ПРИ кінці lCИижки. 

• Василь Гришко : Москва сльо-
зам не вірить. Трагедія Украіви 
19ЗЗ року з перспективи ЗО-річчя. 

Видання "Добрус" -у :в США. 
- Нью-йорк, 196З. Ст. 68. 

• Говорить Радіо Свобода. Збір-
ка матеріялів украінської програ
ми. - Книжка З. - Мюнхен, 
1962. Ст. 224. 

• Під знаком внутріmиьоі консо-
лідації. Активність Метрополіта
льиого Відділу УККА !в Дітройri, 
за час від 1. 4. 1962 до З1. З. 1963. 
- Ст. 32. 

скопів і арх:ієmreкопів із ЇXlИiМи 
навчалЬно-виховними програма

ми, а не україисw.iй церк;ві з її 
,митрополитом і єпископами та з 
відповідною для украів:ської цер
НlВИ у Ві ЛЬІІІОМ у ClJiiті ПРОГР8JМою 
lІавча.ии.я і 'вихоВ8.!ВИЯ. Чому? 

Відповідь: Рід'К'О бувають това
риські розмО!Ви, я'кї - бop:taЙ міЖ 
ЇIВдIJШ4 - ве торкалися б боJПO
чої С1Ір8JВИ! парох:іяльнorо шкіль-

ництва. Коли судити по вашій 
кореспонденції, то правдоподібно 

й інші Журнали й часописи ді

стають обильну почту з пробле

мамИ цього IІІІ'кїJIыицтва.. Є багато 



Приятелів"' 

HapiKaJВЬ з боку суспільства і з 
боку самих батЬ'Ків, але й є бага
то иепослідоввости 'в поста.ві сус
пі.л:ьства і в посТ8JВЇ батькm. 
Нameдеиий лист іІЗ ПИ'NШI'ИDI, 

одним із багатьох ТОІГО 'РОДУ, яс
ніше форму moє іиоДli РОЗПJIИIВча
сті гадки. ДYlМ8.ЄМО, що lЦЛЯ яс
ности в даль.mих дискусіях, бу
ло б добре, коли б иаПІ!і церковні 
кола, ЯІКі керують шкільництвом, 
подали в пресі ПОВНО і докладно 
всі норми, які зобов'язують в 
ЗДА пaJPОхіяльиі ІШКОЛИ. У явлен
ня сytClПільсmа скаJIiЗJМучеНli то 
заявами про "самосriйніеть", то 
ві~ликами ДО "норм і припи
сів". 
Очев~о, це не значить, що 

оголошення норм !Мусить закін
чити всю спр8.ІВУ. ОсООJIИ!ВO ук
раіНське суспілЬІСТВО привикло ДО 
боротьби за право, зокрема за 
"Рідну lllколу", тож ніколи не 
вважає готових норм за оетаточ

ний "Стр8ІШИВ!Й сУд" без _кли
ку ... 

• Чому у нас "молодість" ТРИ
ває звачио довше, ніж у Шwrих 
народі,в? Письмеииики, поети, 
MJreТЦIЇ, науковці, т8Jкож політи
ки, RКим уже минула тридцятка, 

навіть сорокІівка, у вас часто ра
хуються ще "молодики".... В по
рівияив:і з дея,кИІМИ ІН&ІШІМИ ,,!Мо
лодими" , ва.йрав, світової СJI'8lВи 
поет У 24-му році !життя, reтe, в 
30-му році поєТИЧ'Ва і політична 
знаменитість (тайний P~K і 
незабаром міністр), Шіллер, Гай
не, або ближчі до нас: МіЦКЕ!ІВИЧ 
(апогей: "па:н Тадей" заКІЇиче&ІПЙ 
у 36-JМy році життя) , СJЮIВ8ЩЬ
КИЙ, Пушкін, ЛермОВ'ЮВ - це 
просто "юнаки". Чи ве цікаве 
я:вище? 

Відповідь: Цікаве ЯВИіЩе і при
чин дЛЯ нього багато. Спробуй
мо наз:вати кїль:ка характеристич
них для 'И8lШої нra:йиовіmої істо
ріі. 
Передовсім треба завважити, 

що та дoвroтpВlВ8.JIa "молодість" 
білышe західиьо-уІкрашсыкІго,, зо-
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крема галицЬіКОГО походження. А 
що в скитаJIbС~КИХ таборах і Ві
ЛIdЮМУ світі зиа.й.шлось більше 
гa.mrчан, то "перма;вентна моло

дість" починає іноді пере~а
тись і східнім УIQРаіінцям. - І ще 
друге попередження: довготри

вала "молоді'сть" - передовсім 
"інтеліrентське" чи "пUtїителі
reHТC~Ke" явище. Селяни й ро
бітники 'Дозрі~али і старілись во
рмально. 

Також 'І1РЄба. додати, ЩО й у 
Галичи,ні "непроминаль:на моло
ді'сть" - Я'ВИІЦе не дуже Д8IВН'Є. 
Воно З родилось і утвердИЛОСЬ за 
польських часів МЇІЖ ДВОІМа вій
нами. А тут РОJПO ;відограли не 
тільки політично-економічні від
носини, н3JКИИуті окупантом, але 
й дух часу. 
За Австрії молодИіЙ кaR\ЦИДат 

до "панського" зван,ня, урядов
ця, адвоката, лікаря, вчителя -
кінчав студії, іМаючи !в пересічі 
23-24 рОКИ, і відбувши ОДІНорічиу 
військову службу, легко діСТ8JВаБ 
"посаду", одружУ'В3JВCЯ. Якщо ще 
були у нього амбіції грати ВЗ;Ж
ливішу ролю в місцевому суспіль
сші, чи в ширшому політичному 
житті краю, вїІН не бажam, щоб 
на нього дивитись як ва молоди

ка. Він хотів бути ПODaЖ!ИИ!М, ста
течним , достойним ДQВір'я і т. Д. 
Тоді 30-JIIЇтній неоДРУ'Жений муж
чина рахyвaВlCЯ старИІМ холостя
'ком, а сорокаліт.иій "патер фа
мілія,с" - старшою, 'навіть ста
РI)Ю людиною. 

Змі'на прийшла після війни, за 
польських умовНн. Перед і,нтелі
rеитською молоддю майже за
КРИJlИ'CЬ двері до УРЯДІИИ'ЧИХ :ка
рійр. Вона стала безробі'NiОЮ, 
або тяжко добувала собі верстат 
праці власними зусиллям у ко
операТИВlНИХ чи приватних IПiд
присмсmaх. Такій JПOДИ!НІЇ ле[Цве 
під сороківку вдавалось забез
печити собі якийсь півnе:вии'Й, 
скромв:ий прожиток, і TaJКa. люди
на аж тоді могла думати !ПРО ро
див,не жиrrя, про одружеввя. То 
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й ясно, що така людина довго 
зали.шалася "молодою", хотіла 
залишатись "молодою", пі!Дкрес
лювала свою ,,:молоді:сть" . Моло
дість lживе - .надіями, старші -
здобутими позиціями, зовсім ста
рі - споминами. В поJIыІцi ;ЦЛЯ 
інтеліrентської й півівтеліrентсь
кої верстви в масі заЛИlШа.лись 
тіJШки.... надії, отже... "моло
дість". 
Це були економічні й поліТИJЧ

ні причини, накинуті чужим ре
жимом. Але до них приєднались 
інші мотиви, народжені і1з-иутра 
украшсь'Кого -суспільства і '3 АУХа 
часу. Це 'доба тоталітарних (ко
муністичних іиаціо.налісmчних) 
революцій проти минулого !Поряд
ку речей. В Сов. Союзі ставка 
Йlшла на нове, :молоде поколіlJl.lDl. 
По містах Італії лунали пісиі про 
"джовінеццу". ні:мецыий націо
нал-'соціяmзм апелював до "ГіТ
лер-юrенд"-у, і до (- знову пси
хічний і економіЧНИ'Й фактори у 
співдії -), до патріотичного ре
саити:менту старшин і підстар
шин, які після війни творили ІВЄ
лlШci маси ЗlДеклясовSJИИХ, безро
бітНИІХ ,нев~ооюлекців. 
В Зах. Україні, під Польщею, 

було їх порівнюючи ще 6іJIыш •. 
у,кра.інська Військова Організа
ція (УВО) 20-х poкilв це орга.ві
зація старшин, .яJКІЇ рішили про
довжувати боротьбу за де ржав
ШІСТЬ. А В націOlИалістичикй рух, 
ЯІКИЙ ва 'Порозі ЗО-років офор
мився головно в ОУН, !Влилась 
молодь, яка особиоСТО 'Бе досвід
чила війни, світової і за україн
ську державність, але очарована 
романтикою, втіленою в с'1УЇле
цьких піснях і ОІІІовіданвях воя
ків Придніпрянської й Галицької 
Армій, сама прагнула глибших 
емоцій і патріотичного подвиzгy. 
І знову до ідеалі'стичиих :МOТИlВів 
приєднались і економіЧНі: маС0-
вість ОУН треба пояснити також 
аГрарним перенаселеииям ~раю і 
ведопускаиням польсЬІКОЮ вла

дою селян,ськоі молоді [Цо міст, 

.л исти ДJ) П рuятелis" 

до промислу, торгівлі і ВИІІЦОЇ ос
віти. Юнак У безвадійному по
ложенні ставав революціонером. 
- Провідники того руху :молоді, 
'навіть ЗО-ти чи 40-ліТНі, стара
лись завжди залишатись "моло

дими" і протиставити себе ІЇ. "рух 
молоді" засидженій неповоротно
сті старших. 
Поруч таких "вічно-молодих" 

політиків постала ще й неполіти
чна "тривало--мол~а" група та
ЛЗJновитих і амбітних людей, я'кі 
в нормальних умовииах своєї !Дер
жави заспокоювалися б достой
ними місцями У1Ні'верситетсь'Ких 
професорів, вищих ащмilНlїC"IїJато
рів і т. п. В УМОВИіНах окупації 
вони ТЗ.lКОЖ жили... наді'ями, і 
очевидно залишались, прarиуJПI 

залишатись МОЛОДИМИ, вмовляли 

в себе, щО вони справді ще "надій
ні", отже ... молоді. 
Ось відповідь: - переДJВоєвні, 

вузько-міщанські часи робили 
людей передчасно старими, аа
дутими достойниками. Ненорма
льні часи революцій і окупацій 
творили з старших осіб... "моло
дих". 

Обі крайності однаково нездо
рові, і однаково в 7J;еякій мірі 
смішні ... 

Книжки докії Гумеивоі 

4-й том "Діти Чумацького а1JШ
ху" ціна - 2.50 
- рома:н 

" ВеЛИІ\:е Цабе" - повість - 2.50 
"Хрещатий Яр" (у твердій 
оправі) 4.50 
- Роман-хроніка 
"Епізод із життя Европи 
Критськоf' 2.50 
-Феєрія 
"Вічні вогні Алберти" - 2.00 
- репортаж 

"Жадоба" - збірка опові-
дань 2.75 
Замовлення і оплату надсила

ти на адресу: 

D. Нитеп.nа, с/о UVAN, 206 West 
100St. New York 2Б, N. У. U.S.A. 



Від адміністрації 

СІІРАВП ЗБlРіНОГО МЕЦЕНАТСТВА 

ОДіНочасно з цим числом жур
налу вИ'Силаємо окремі листи-по
дяки до Членів Зб. Меценатства. 

Від виходу 3-4 числа до кінця 
червня на цей рахунок прислали 
Вш. ПП.: Тетяна Гладій, Торон
то; Б. Гнатюк, Мер.-Ст.; С. До
РОЩЗJК, Бофало; І. ДубиJllКО, То-

• 

ронто; Б. Мигаль, Оттава; Т. Ро
жанковський, Гадсон (15,00); А. 
Слободян, Торонто; Б.-Хр. Тур
чеиюк, Фил. - Коли при прізв
щу не подана цифра, то це знак, 
ЩО вплачено 12,00 дол. 

Щиро дякуємо . 

ФОНД ПОМОЧІ НЕСПРОМОЖІІОМУ БРАТОВІ 

На цей фонд прислали Вmaн. 
ПП.: ~ д_р С. Дорощак, Бофало 
- 8,00 ДОЛ.; д_р П. Богда.нськиЙ, 
ІрвіІ'тон - 5,00 дол.; п. Тетяна 
ГЛЗJДій, Торонто - 3,00 дол. ; 

• 

п. Михайло Стефанів, Натлі 
3,00 дол.; п. М. Бориславський, 
Честер - 2,00 дол. 

Щиро дя:куємо. Далі буде • 

ПОЧТА ЗАВЕРНУЛА 

останнє 3-4/1963 р. число 3 по
яСнен·нями "змінив адресу" або 
"невідомий" вислане на такі ад
реси: М. Стynиицький, Гартфорд ; 
Б. БаранИІК, Торонто; У. Дар'ко
вич, Оттава; Т. Стельмах, Л.-Ан
джелес; І. Перейма, Детройт; С. 

Умови пере.цп.па'1'И 

на рік ....... оо......... .......... 5.00 ДОЛ. 
на півріччя .................... 2.75 ДОЛ. 
О І<реме число ..... ..... 0... 0.50 ДОЛ. 

Адреса "Листів до Прилтелів" 
.. - Letters to Fl'iends, 
Р. О. Бох 428 Newark 1, N. J. USA 

Ремеза, Оттава; К. Мигаль, То
ронто; Д. Горнятке,вич, Ньюарк ; 
В. Haдpara, Филаделфія; І. C're
бельський, Дев:вер. 
Коли б хто знаппих Читачів 

знав нові адреси названих осіб, 
прох8.ЄМ'О ласкаво нас повідомити. 

Адреси ДЛJI АвстраліІ : 

Dr. V. Бі1ynskyj, 43 Mathoura Rd. 
Toorak SE. 2 Victoria, Australia. 

Mr. І. Hrynewych, 121 Kildare St. 
Бlасktоwn N.S.W. Australia. 

Ут. Т. Pasiczynskyj, 60 Hughes St.~ 
Мі1е End. South Australia. 

В-во "RЛJOЧІ" 

З а ред а к Ц і ю: М. Шлемкевич 

За в-во д. Кузик. л. Ломиш. О. ОлесиицькИЙ. Ом. Тарнавський 
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