
РІК ХІ. Ч. 125-126 
diasporiana.org. ua 

LETTERS 
ТО 

FRIENDS 

КНИЖКА 7-8, 1963 



·1L1fC'І'И 90 
"IІPИRИA1& 

&.7"r ••• 70 ..... ,... 

\flrr:тецькі обклазввки Зенона ГОЛ)-бцв 1959-1960 

Юрін j{lіIШНІI: fIОЛ:ТИЧНJfЙ ІІІЛЯХ Лесі Українки ...................... 1 
){1\IIІ. і'О І\о.lііі: Форми трагізму у Лесі Українки ........................ 7 
0 .. 1:111 'l'аРIIaIL(·I.lаlJ'"'l: Про популярність поезії ............................ 13 
Н. tI ••. lОш· ... .:а-Ва('IІJlеНКо: Академік В. І. Вернадський ............ 18 
IIО('I:ф )'іршш: З Остапом Вишнею .............................................. 23 
JlЮ'-IНВ Драж,О IН,·J.)L8.: 3 lгарського щоденника .............. .............. 30 
~111:\all.'IO }{()"РНlI(~hI'IIЙ: В Україні ................................................ 38 
Кен', і. lІаlll.l..:іш· ... -\lІіі: У 15-ліття УНРади .................................. 44 
)1.. t'4'іtlШ'II':"IШ1.: 11{е.!, справі будови Катедри 

н (1111.-lа)\СJIФІl ........................................................................ 47 
:і ІІІ' .. ІІХ 1;1І11;I~Ш-\: 

І, О,. I~. : k. IlІІі: Рецензія КНИЖКІІ ............................................ 48 
" ІН.: ) l"Г'ра нам путь іШОВІUIІ 

І:) 1I1'IIIНJДY збірки посзій }.{аНИJlа Струка) ................ .. 
СЩІ ',:11 1І)().lіl'ш~ПlчНо-Науl'ОПОГО )HCТIITYTY ............................. . 

1\1. І.: BII~·liI~a IЮJIЇтика і призсмні людські пристрасті ............ .. 
ЧО:-'і·-. '! ._ 

51 
52 
53 
61 



DriJuenш dO 9/PЦflIIltYIib 
liiLI LETTERS ТО FRlENDS 
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II0JlI'I'"I.I�I1-I11 ІІІЛ~ІХ Л)і~СI YKPAVJlltl1 
(До 50-х і)ОКОВIIII С)Шl)ТИ) 

Недавно газста "Новос Русское Слово" в Нью-йорку висло
ШІла здивування, чому це ВСJIИlшіі НРОIІ:..Lr'аIlДИUНИЙ апарат Сві
тового Комітсту ЗаХIJСТУ Миру з центром у Мосиві зайнявся 
так ПІІЛЬНО "преJIССТНОІЇ ПОJ'ГСССОЙ" Jlесею Уlсраінкою. Вияв
ляється, не тілы�ff Уl<раїнська сміr'рація не бачить, як ШВИДКО 
в нашу добу наростас політична вага суверснної культурної 
творчости. 

Після ШеВЧСНl<а і ФраНl(а МОСlша llllрішила присвоїти Лесю 
Українку. Це ніlЦО іншс .яl< холодна війна проти Уl<раїни з ме
тою УНСlIШОДlІ'ГIІ її І'ОJJOІШУ духову еШIУ lIIJШХОМ приховування 
джерел і цинічного фаЛJJшунашш. :3 І IlеВЧСllЮ.L ВОІІИ зробили 
вірнопідданого малороса; гснія JllОБОUIІ псрелицюваЛIІ на чорта 
ненаоистництва. Івана ФраНl(а обн:аРllалн па його молодих ро
ках, приєднаJIIІ ЙОГО дО рслігії ненаПllСТIІ російсы�Іхx "револю
ційних демократів", і заховували вссь період його драматичного 
дозрівання. А Лесю УlсраіНI<У, ,;ПОСТl~У українського рісорджі
мента" , приміщують в орбіті РСДРП і роблять ії аr'енткою ле
нінського сеитантсы�огоo журнаJlЬЧIІІ~а "ІСІ,ра". Суверенний дух 
України і ЛЮДИНІІ проБУЮТJJ заПХНУТJI в наіібіJП)Ш задушливу 
і безперспективну духову I'JIЇTICY, ю<у IСОJшнебудь знала історія 
Москви. 

Але гляньмо на ніЛI:.l,а зраЗI(іn фальшування Лесі Українки: 
Леся Українка, учениця Леніна і ГOPI~OГO, "ВИІ<ривач зрадни
цької діяльности українських націоналістів, які хотіли відірвати 
Україну від Росії." (ІСТОРІЯ 'УI{РАїНСЬІ{Ої ЛІТЕРАТУРИ, 
т. І. Київ: Академія Наук УкраїНСЬІЮЇ РСР, 1954, ст. 9631- 41, 
658). 

"Вона ПРОТІІ УЩШЇНСI>IПІХ соціЯЛ-Дl\l\lОнратів, які хочуть діяти 
окремо від РСДРП. Вона відмовляє Їl\l у прапі існувати окремо 
від росіян, самостійно .. .' (Леонід смілянсыийй "Червона ТРQЯН
да. Драма на 5 дій". ДНШРО, Київ, 1945, ч. І. СТ. 49). 

Політична діяльнісТІ. Лссі УJ{раїIШІІ була об'єктивно в си
стемі РСДРП і навіть JlснінсJ.1ЮГО lmмітсту РС)~РП (І. Кули
Ісова, ЛЕСЯ УІ{РАїНКА - ВИ,ЦЛТПИИ МИСЛИТЕЛЬ-РЕВО
ЛЮЦІОНЕР. Xn.pKiB, 1963. ТЮЮЖ ДІШ. МОСІ{ОВСЬІСУ ЛИТЕРА
ТУРНУІО Г А3ЕТУ за 14 травня 1963). 

Леся УI{раїнна спої КР:llці ТВОРН, як ОТ "дІІМ" "Напис на 
руїні", "В катакомбах", "Лісова пісня", написала під впливом 
учителів комунізму 1\Іаркса, ЕНІ'СJII,са. Леніна. (Нина Жук и 
Виталий ПсреДСРШUI, ВЕЛИКАЯ ПО3ТЕССА УІСРАИНЬІ. Мо
сква, в-во Знанис, 1963). 
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Леся Українка спї"вфундатор соцреалізму, ісповідник "мате
ріЯJІіСТIІЧНОЇ естетики, Близы�оїї до маРI'СИСТСЬКОЇ". (ЛІТЕР А
ТУРНА УКРАУНА, 6 серпня 1963, ст. 2). 

Розпочате в часи сталінського погрому УI<раїни фальшуван
ня Лесі Українки не зазнало ніякої "відлиги", навпаки наро
стає з якимсь шаленством і в наші дні. Леся Українка була не 
тільки великий поет, а й активний політичний діяч, і її фаль
шують по обох цих лініях. Нарешті, русифікують її спадщину, 
ПОШИРЮЮЧИ деякі твори в російському перекладі, а не в україн
cьKoMy орИr'іналі. Дописувачі з Волині, де народилась "Лісова 
Пісня", скаржаться в київській пресі, що і на Волині (як це 
ми бачили і в Нью-йорку) фільм "Лісова Пісня" іде в росій
ському перекладі, а не в українському ОРИr'іналі. 

Шкода, що наша еміrрація не доцінює значення цієї холод
ної війни проти Украіни, цього грабунку її духу. Бо хіба не ви
стачило б нас на те, щоб фінансувати створення і видання кіль
кох монографій і часткових досліджень про Шевченка, Франка 
і Лесю Українку? Ось в Архіві-Музеї УВАН у США вже понад 
15 літ зберігається монументальна "Хронологія життя і творчо
сти Лесі Українки", на 1175 сторінок машинопису. Цю працю 
виконала на підстаВі всіх можливих матеріялів рідна сестра 
Лесі - Ольга Петровна Косач-Кривенюк. Нащадки Михайла 
Драгоманова, що живуть у США, зберігають листування Лесі 
Українки з Михайлом Драгомановим, яке опубліковане тільки 
частково. Повне видання цього листування з відповідним нау
ковим апаратом і розвідкою було б справжньою сенсацією до 
50-х роковин смерти Лесі Українки. Недалеко від Нью-йорку 
живе МOJIодша сестра Лесі Українки Ізідора Петровиа: вона 
могла б приготувати до друку цінні незамінні спогади про 
Лесю. 

Але вернімось до нашої теми про політичний шлях Лесі Ук
раінки. Ми взяли цю тему не тільки тому, що вона мало роз
роблена й відома і що її особливо фальшує і приховує Москва. 
Автор ЦИХ рядків, . здавна працюючи над історією українських 
політичних рухів і партій, має серед 800 сторінок машинопису 
і чималий розділ під загаловком : ГРУПА "УКР AlНСЬКА со
ЦІЯЛ-ДЕМОКРАТІЯ" І ПОЛІТИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ЛЕСІ УК
РАІНКИ. Праця над цим розділом давала почyтrв сенсації. 
Вражали ступінь політичної активности, сила політичного ін
стинкту і політичної прозірливости Лесі Українки. Вона на 20 
років наперед бачила, щО РСДРП має перебрати і зберегги 
тюрму народів і, заалярмована цією тривожною візією, зроби
па партійно-політичну спробу перегородити шлях рсдрп. Та 
це ще не все. Звичайно, що в цій статті я :можу лише коротко, 
схематично зачепити ці справи. 

Поnітичний шлях Лесі У країНКIІ умовно ділиться на три 
або чотири періоди, при чому, щаблі її літературно-естетичного 
розвитку приблизно збігаються 3 ,щаблями політичними. Ці пе-
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ріоди такі: 1) Самоосвітня праця n Уlсраінознавчому гуртку 
(В системі I'УРТI,іJl "Громади"), де МОJlОДІ. заспоювала основи 
забороненої тоді Уlсраїнської культури. 2) Участь у радикаль
ному рухові "ГУРТІсів політиків", ІЦО ЙОГО Я називаю рухом 
Вільної СпіJlI~1І і JI~() ііUl'О ОДllоімеlІНУ програму Сlслав Драгома
нов. У своіх спогадах про одного з організаторів цього руху 
Миколу Ковалевського Леся УlсраїНI,а наводить такі слова Ко
палеDСhl:ОГО: ,,І'о,;ш М!І :Ш.ра:з, Ii~\ l'n'ЮLIШ:I), і то :шпзято не візь
мемось до роБОТІІ, то '1СРС:1 20 Jli'l' Ун:раїна буде трупом!" Вічну 
правду ЦІІХ сліп З<lt:в\)Ї,:lа Леся. !{ожна нація )Юlве тільки во
лею, трудом і ТПОР'lістю своїх ДЇ'fей, В палітичному університеті 
Драгоманова, СnО1'о ДН.I'{I.на, JIt:СЯ :шспоїJlа доконечність політич
ної діЯЛl>llOСТIl ІЇ opl'aHi~aцiї УlсраїIІЦЇl1, значення політичної сво
боди одиниці, CYCIlїJIJ.IIOЇ ГРУПИ і нації; IІринаЛ('ifПlість Украіни 
до Европи і сnропе1ЇСLКОЇ культурної сфери. 

Третій період у політичному розвитку Лесі Українки ва
став зразу піСJlЯ l~рагоманопа. Гурток Іnана Стешенка, до якого 
вона належала, пjд lJПJIИВОМ всеевропейсыlоїї моди на соціял
демократію, переТlJОРИНСЯ на соціял-дсмократичниЙ. Сприяв 
цьому таІ'ОЖ Богдан КістяківсЬІ'ИИ, який саме тоді переживав 
свій марксистськиlї період. Був це маРIССИЗМ західнього типу, 
марксизм УІ{раїНСI.киЙ, ІЦО вів cBili поча'fОК під Миколи 3ібера. 
Леся УкраїНІса ЧIІ'rала Маркса в оригіналі, перекладала дещо 
з його і ЕН(СЛЬСОВJlХ ПIlсань. Але пона не робила собі з Маркса 
ідола, ставилась ДО НІ.ОГО критично. 30 серпня 1897 року, того 
самого року, ІШЛИ Леся УІ'раїНlса заснупала першу українську 
соціаЛ-ДСМОІ{ратичну організаЦію "УСД", Іюна пише з Криму 
сестрі Ользі, ІЦО "lIІ'l'УДНРУЄ" (бо просто його читати не можна) 
"Капітал" Маркса, але щось "цС нове Еваllгеліє їй не загоджує 
і не подобасться" . (Згаданий вище машинопис "Хронологія 
життя і творчости Л. УнраіНКIІ'" ст. <193). З другого боку, Леся 
УІ'раінка писала про соціЯЛ-ДСМОІ'ра'l'ію: "Сс занадто універ
сальний рух, щоб могла українська нація обійтись без нього" 
(лист ДО М. ПаВЛlІка 7 липня 1899). 

Подібно ДО GBP(\IUICbKoro соціяліСТJ1ЧНОГО Бунду, група Укра
їнська СоціЯЛ-Дf'МОl\ратія (снорочсно УСД) заснувалась 1897 р., 
тобто на рік раніше за РСДРП (1898). Бунд і УСД постарались 
випередити створення РСДРП - ЯІ\ "всеросійської" - всеім
перської єдиної партії, ЯI\а CTaJIa 6 руспфікувати революційні 
рухи ПОНСВОЛСНIlХ В імперії націїI. "ОДНО з найповажніших пи
тань ......... як зробити У І,раїну вже тепер політичною СИЛОЮ" -
писала Леся Украінка у своїй відповіді на критику Франком гурт
на Лесі і Стешенка. АрхітеІ,таМIІ цісї CTpu.Teriї окремої націо
нальної ооціял-деМОІ,ратичноі партії були Іван Стешенко і Леся 
Українка. Інша їх програмопа засада - ссюз робітництва і се
лянства - була СІ{сропана на ПрИПІШСНIІЯ хоробливого деструк
тивно-колоніяльного розшарування українського суспільства. 
УСД постаШIJlа завдання націоналмlОГО УСР.іДОМJІСННЯ пролета-
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ріяту і соціЯJIЬНОГО усвідомлення селянства, щоб не сталося роз
чахнення У країни на дві ворожі частини - русифіковане місто 
і відстале українське село. 
Ленін пізніше перехопив це гасло "робітничо-селянської спіл

ки" і знищив його суть, використавши, як маску. УСД ставила 
своїм гаслом "вільну робітницьку та селянську Україну". Але 
УСД поширюпала ме)lСЇ спіRпраці й на інші групи українського 
суспільства. Вважаючи, що соціяльно-економічну боротьбу УСД 
повинна провадити "на власну руку, не входячи в жадні консолі
дації", УСД проголошувала : "над національним освідомленНJlМ 
народніх мас УСД могла б робити спільно з усіма українськими 
людьми доброї волі без різниці партійних відмін." У згоді з цією 
програмовою засадою УСД входила в Українську 3агальн>: Ор
ганізацію, що була на порозі століття своєрідним неофіційним 
парляментом Украіни. 

УСД діяла приблизно сім або дев'ять років (1897-1903) і за 
цей час видала серію політичюlХ видань під загальною назвою 
"Бібліотека українських соціял-дсмократів", а також прокляма
ції і листівки. Такі знавці справи, як Андрій Жук і Петро Бензя 
вважають, що Лесі Українці належить авторство частини видань 
УСД, зокрема цікава брошура "Оцінка програми Української 
Партії Соціялістичної" (1901). Комуністична критика в 20-х 
POK~ критикувала Лесю Українку і ~ю її брошуру, за ce!la~a
тизм 1 за те, що вона н&креслила украІНСЬКИИ шлях до СОЦІЯЛІЗ
му. Але сьогодні навіть згадувати про УСД заборонено. 

В часи заснування і праці УСД ішла боротьба за майбутнє 
обличчя соціялізму на Сході: чи принесе він з собою також на
ціональне визволення і весну народів, а ЧІІ стане новою формою 
імnеріялізму і централізму? Між незалежністю УСД і тотальним 
імперським централізмом плеханівської й ленінськоі РСДРП 
стояли люди компромісу, як от Павло Тучапський, що був спер
шу членом УСД, а потім став головним організатором РСДРІІ 
і її першого з'їзду. Як відомо, більшовики, хоч і ведуть нумера
цію з'їздів КПРС від першого з'їзду РСДРП, 1898 року, але 
історію своєї партії ведуть від 2-го з'їзду РСДРП 1903 року. 
Перший з'їзд РСДРП ім противний своїм демократизмом і де
централізмом, дарма що він висунув принцип одної всеімперсь
кої партії для всіх поневолених націІ'\. Царська поліція виаре
штувала українських і єврейських організаторів РСДРП, а тим 
часом меншовик Плеханов і більшовик Ленін перебрали РСДРП 
у свої руки, і перетворили її в знаряддя збереження імперії. 

УСД втратила на користь РСДРП тільки двох своїх членів 
-Павла Тучапського 1 Крахмаля. Але натомість УСД стала 
матір'ю УСДРП, а сама при тому зліквідувалась. 

В 1906 році у Стокгольмі відбувся з'їзд РСДРП, ЯIOrЙ дістав 
назву об'єднавчого, бо в ньому мали помиритись не тільки біль
шовицька і меншовицька фракції, а й соціялдемократичні ор
ганізаціі поневолених в імперії націй. До цього з'їзду УСДРП 
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подала прохання lцоб допустили на з'їзд її представника і об
міркувати на з'їзді проєкт об'єднання УСДРП і РСДРП. З'їзд 
відкинув це прохання, прп чому окремі делеrати кинули глуз
ливі зауваги про нсжиттєздатність УСДРП, бо, мовляв, україн
ський пролетаріят вже обрусів. На цю подію Леся Українка 
відповіла драматичним діялогом "В дому роботи, в країні не
волі". В старому ЄГlІпті при будівлі ЯІСОГОСЬ храму два раби -
єгиптянин і гебрсй -- РО:1ГОПОРllлltсь, ЩО КОЖНИЙ зробив би, 
якби мав силу і ВОJlЮ. Єгиптянин-раб J<аже, що зробив би "но
вітню піраміду" найвин~у і найбіЛhUIУ - не для царів, а для 
всіх героїв праці, "на всіх мерців". Гебрей-раб обурився: "Роз
руйнував би усі ті храми ваші й піраміди! .. Всіх мертв'яків по
викидав би геть! Загородив би Ніл і заТОПІШ би увесь цей край 
неволі!" Єгиптянин МОВЧІПІ одводить РУІ{У і дає в лице гебреєві, 
той з криком падає, а дозорець б'є обох києм. Єгиптянин-раб 
пробує помиритись з гебреєм-рабом, але той, одвернувшись, ка
же: "Нічого, так і треба. я мушу знать що я тут раб рабів, що 
він мені ЧУЖИІЇ сей край неволі, що тут мені товаришів нема. 
Більш ти від мене й слова не почуєш!" 

Десь між 1903-1907 роками Леся Українка кидає партійну 
працю. Аналіза її творів показує, що вона одвертається також 
І!ід соціял-демокраТIІЧНОГО руху взага.'l'Jі. Подібно до Франка 
вона в кінцевому періоді житrя й діяльности іде в напрямі на
ціонально-демократичному. Як була вона одним із перших піо
нерів українськоі революції і утворення окремої українськоі 
соціял-демократичноі партії, так стала вона піонером тверезоі 
КРИТИКИ соціялізму й панреволюціонізму, що Їх цілі покоління 
вважали за панацею і ЄДИНИЙ РЯТУНОК від усіх лих. Українські 
соціялісти ( і есери і есдеки) не піUІЛIІ шляхом УСД З її по
слідовно західнім політичним стилем: вони частково піддалися 
впливам російського есерівського і марксистського соціялізму 
з його партійним сектярством і виключністю. А саме ці речі 
були завжди чужі Лесі Українці. 

Між іншим, у зв'язку з зачислснням Лесі Українки до фун
даторів соцреалізму, варто нагадати тут її статтю про Винни
ченка, в якій вона окреслює мистецьку ПDограму ново-романти
зму, одмежовує його під російського рсалізму і від культу маси. 
"Але ось, - пише Леся, - поволі виробився новий погляд, за
хоплено СПРИЙНЯТИЙ hobo-романтинаМIІ в мистецтві, а саме, що 
ні в природі, ні в житті нема нічого, ІЦО було б само собою ( ... ) 
другорядним, що кожна особистість суверенна ... " "Справжній 
ново-романтик ЗН(\Rажас HP саму юрбу. тобто не осіб, що скла
дають юрбу, а той раБсы<Ійй дух, який змушує людину добро
вільно зачисляти себе до юрби" та "добровільно приносити се
бе в жертву неспіДОМIІМ іНСТIІНІ,там нсдосліДЖСIІОЇ збірної тем
ноі потвори маси". 

Людина постійного думання, перевіРl{И і самоперевірки, Леса 
Українка одною з перших nИЯUИJJа фатальні боляки револю-
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ційних рухів на Сході. 301{рема вона стала проти поширеного 
ще з часів Чернишевського російського І{УЛЬТУ революції і ре
волюційного мучеництва, в'язниці, каторги, неволі - як нібито 
ЯІ<ОЇСЬ вищої ШІ{ОЛИ дЛЯ реВОЛЮЦійних борців за свободу. Раб
ство - кепська школа свободи, каже Леся Українка у вірші 
"Хвилина розпачу". 

О, горе тим, що вроджені в темниці, 
Що глянули на світ в тюремнеє вікно! 
Тюрма - ее коло злої чарівниці, 
Ніколи не розіб'ється воно. 
О, горе тим усім, кому судилась слава 
Героя у тюрмі, та слава соромна! 
Там перемога низька і кривава: 
Герой в тюрмі - собака потай на. 

Це, так би МОВИТИ, генеза тоталітаРIІЗМУ. 
3 другого БОI<У, Леся Українка побачила небезпеку анар

хічної психології, ЯІ< вона виявилась у російському (почина
ючи з Бакуніна) і В українському анархізмах. Що значать 
ті лицарі свобори, що не п.леl{ають у собі самодисципліни і 
почуття відпопідальности? Відповідь Лесі Українк'и бачимо В 
її драмі "Камінний господар". 

"Ссть се не більше не менше, як українська версія сві
тової теми дон Жуана... - до чего дерзость хахлацкая до
ходит, - скаже Струве і вся чесна компанія наших "старших 
братів", - пише Леся Українка про свою драму. "Я не мала 
на меті додаваТІІ щось нового до усталеного в літературі ти
пу Дон Жуана, хіба тільки підкреслити анархічність його 
вдачї'. 

Анархічність лицаря абсолютної свободи не зупиняється пе
ред жадними жертвами: гинуть задля нього одна за одною ес

панська дівчина Долорес, абатиса католицького манастиря, за
хована під чалмою магометанка, вихована у вірі Талмуду єв
рейка і так далі. Всі вони зрадили свої традиції і віру задля 
лицаря свободи Дон Жуана. А він тим часом зрадив власний 
ідеал свободи, одружившись з честолюбною і владолюбною дон
ною Анною, узурпувавши владу її мужа ,командора Г онзаrо, 
щоб "трони всесвітні добувати". Страшна ж і кара чекає його. 
Саме в той час як він перед дзеркалом одягає на себе символ 
влади - командорський плащ вбитого ним Гонзаrо, він бачить 
у дзеркалі не себе, а rонзаrо, мертвого rонзаrо: "Де я? Мене 
нема ... ее він камінний!" 3 цим вигуком Дон Жуан падає мер
твий. 

Цікаво, що сам Гонзаrо у Лесі Українки - позитивне вті
лення вірности ідеі, традиції, відповідальности і самодисциплі
ни, щоб вручена йому влада була на користь підвладних, а не 
проти них. Такий самий позитивний мотив лицарських повин
ностей і відповідальности звучить і в іншому передсмертному 
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ФОРМИ ТРАГІЗМУ У ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

Коли ви заглиблюєтесь .у ТВОрlІ Лесі Українки, вас обвіває по
дих трагізму. Трагізм ПРОНІІ:ІУС 'H~ тіJIЬJCИ її драматичні твори й по
еми, але й лірику. Правда, .тіJJЬJШ в драмаТИЧIІИХ творах писькеиви
ця могла розгорнути трагічні конфлікти в часі й давати їм достат
ню мотивацію. Натомість Jlіричні пое~ії давали обмежені можли
вості щодо цього і дозволяли тільки схоплювати окремі трагічні, 
емоційно наснажені моменти. 

Так у поезії "Дочка lєфап" вся увага зосереджена на пережива:к
нях молодої дівчини, приреченоі на смерть. Із самої поезії читач не 
дізнається, ХТО така та дівчина і чому вона має згинути, і, ХОТЯЧИ 
пізнати П -передісторію, мусить сягнути до біблійної "Книги Суд
дів" (розд. ХІ), де оповідається про те, що ізраїльський суддя
ватажок ІQфай склав урочисту обітницю, на випадок перемоги JI8A 
ворогом, принести в .жертву Вогові того, хто перший вийде вазу
стріч з його дому. Отож, коли він повернувся переможцем, привіта
ла ЙОГО улюблена єдина дочна. Дізнавшися з уст самого таки бать
ка, яка доля П чекає, вона благає його, щоб дозволив ій востаннє 

творі Лесі Українки .. Граф фон Еінзідель" - своєрідна відпо
відь· на явище так званих .. кающихся дворян", які свою нездат
ність дати життьовий лад суспільству латали переходом до псев
дореволюційних ворохоБНИІ<ів і узурпаторів. 

тут ми бачимо Лесю Українку на четвертому щаблі її по
літичного розвитку. Це були для неї вже роки "рвучкої бороть
би із смертю" (туберкульоз), і це були роки, коли вона, ставши 
безпартійною, відкрипши і тоталітарну і анархічну бацилю со
ціялізму, розвіпаючи омани всіJIЯI(ИХ панацей, вільно творила 
свої найбільші мистецькі твори: .. Камінний господар", "Лісова 
пісня", "Ізольда Білорука". Про це останнє п'ятиріччя її жит
тя і творчости говорив Михайло Грушевський п'ятдесят років 
тому над свіжою могилою Лесі: 

"якийсь титанічний хід по пелетенських уступах, не руше
них людською НОГОІО, де J<ОЖНИИ І<РОК, кожний твір означав но
пу стадію, відкриваn перед очима громадянстпа нашого все нові 
перспективи мислі, все нові обрії образів". "Глибоко національ
на в своїй основі, всім змістом своїм зв'язана нерозривно з жит
тям свого народу, з псрежипаННЯМIІ нашої людини в теперішню 
добу, ця творчість переводила їх на rpYHT вічних вселюдських 
змагань, уясняла в їх спітлі й зв'язупала з одвічними пережи
ваннями людськости. Наше громадянство не встигала йти за 
цим захоплюючим, бурним потоком натхнення, цією бл;иску
чаю панорамою образів, що розверталися перед ним; цей ви
сокий рівень ідей, на Jlкий вела творчість покійної, був незви
чайний для його ШИРОНИХ І<ругіп. Смерть перервала цю путь у 
вселюдські простори". 

Юрій ДВВВІІЧ 
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перед смертю виііти з подругами на гори, покриті весняним рястом 
і цвітом мигдалів, і там оплакати своє дівування. Поетка приймає ті 
біблШні факти як відомі читачеві, і відтворює тільки ду,шевний стан 
діВЧIІНIІ В нсповто~ному моменті її життя, де проходить стик інди
відуального з вічним. На трагічний конфлікт маємо заледве натяк в 
останнШ строфі, де з глибокої дівочої душі, сповненої ніжної любо-
011 до батька (звертаЮЧIІСЬ до батька, вона наЗlшає його батеньком), 
готові I1рорватись ридання і слова прокляття готові спасти і на 
голову баТЬІ<а, і на JІЮДСЙ, і на Бога. У тому моменті з темних за
кутків Д}1ші чигає на дівчину демон, але вона г ЛУШІІТЬ його голос 
У зародку, охоплена могутнім поривом до соияшної сторінки життя. 
Ії почування в межовій ситуації !Життя набирають надзвичайної ін
теНСIІВНОСТИ Й сконденсованости, що й зумовл.1Оє її готовість до най
вищої саМОПQжертви. Отож у приреченості на смерть прекрасного 
молодого життя, ЩО виявляє небуденну глибінь почуваиь і вміє пе
ремогти розпач, відчувається подух трагізму. 

Драматична форма творів дає можливості показати складні тра
гічні конфлікти в іх розвитку. Не претендуючи ва вичерпне обго
ворення всіх оформлень трагізму, з якими зустрічаємося в творах 
Лесі Українки, зупинимось на деяких характеристичних його від
мінах. Спільне для трагічних ситуацій те, що в них стають проти 
себе неспівмірні сили і ЩО в результаті змагз:ння з фатальною немину
чістю вівечиться якась висока цінність. Трагічний герой бере на 
себе беззастережно тягар боротьби за цінність, яка становить гJIИб
lШИй зміст його життя. Він і не може не змагатися за неї навіть тоді, 
КОJUI бачить, що іраціональні темні ворожі сили тріюмфують 'Иад 
'ним. У тому змаганні він не конче мусить гинути фізичною смертю, 
як ствердив уже Расін, представник французької клясичної трагедії. 
"У трагедії, - каже він у вступі до "Вероніки" - кров і смерть 
не є чимсь 'неминучим; досить, коли дія велична і дійові особи тра
гічні, коли палають пристрасті і в усьому відчувається смуток". 
Якщо йдеться про драматичні твори Лесі Українки, то в вих фі
зична загибель героя не висувається на перший пляв. Конфлікти 
зосереджені в них великою мірою на внутрішньому світі і провадять 
передусім до внутрішніх зламів і катастроф. Для трагічного героя 
характеристична моральна постава, яку він зберігає в перипетіях 
змагання та в моменті, коли насувається катастрофа. Здається, тіль
ки з деякими застереженнями можна говорити про "монолітність" і 
"незламність" героїв Лесі Українки. Безумовно, є якесь веЗЛaJПIе 
ядро в їх духовій істоті, але в перипетіях боротьби, за коЖIПDI ра
зом, у кожного з них ламш:ться щось велике і цінне, ніби даючи 
доказ, що і їм не чуже все чисто людське, дарма що вони Я'Вля
ють собою людей вищого духового складу. Велика доза цього чисто
людського міститься і в тому, що трагічний герой сам, у процесі 
свого змагання, підрізус коріння дерева, на якому 'Сидить, сам спів
діс D прискоренні спосі катастрофи. 

Цей момент виступає виразно в драмі "У пущі". lї герой, моло
дий скульптор Річард Айрон, що вирізьбив свій хист і свої погляди 
на мистецтво під небом ренесансової Венеції, виїжджає З8 океан з 
молодечою вірою j великими надіями на вільну творчість. Але тут, 
у фермерській колонії в Масачусетс, він натрапляє ва несподіваний 
опір з боку пуритавськоі громади та її пастора, лкі засуджують ми
стецтво як річ богопротивну і допускають його тільки в вузьких 
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рамках утилітаРIІОСТИ. З цього виникає гострий конфлікт, у ва
·слідок якого Річард мусить іти ·на вигнання. Правда, він відходить 
не зламаний, з гордим почуттям власних ТЕОРЧИХ сил. Але в но
вому місці поселення, в Род-Айленді, де йому ніхто не ставить пе
решкод у творчості, добиває його 1I0nнa байдужість, з якою грома
да ставиться до мистеЦТDа, бо в тій атмосфері мистець і мистецтво 
стають заlїВИМи. У Масачусетс він міг, серед змагань, створити ге
ніЯJJЬНИЙ твір, а в Род-АЇlленді його талант нидіє. Так то і'юго зма
гаН'ЮI за вільну ТDорчіСТI. і ВОJJЮ СУМJlіння Щ,ИНОСИТЬ йому вільність, 
яка -- іронісю ДОіІі -- - стас могилою ЙОГО XIICТY. Він не може ско
ритися духом, але не може скористати з заклику друга-венеціянця, 
щоб вертатись до Венеції, бо має почуття, що це для нього вже -
пізно. Так він заЛИlшається в Род-Айленді в повній самітності і без
надійності. Та сама мораіlьна сила, яка штовхнула ЙОГО колись до 
нерівного змагання за вільну творчість, у наслідок цілої визки спш
діючих чинників призвела його до самозаперечення як мистця, і тіль
І(и деякий проблнск надії .жевріє в його душі ва те, що ЙОГО КОJUllllJ
ній учень Деві продовжуватиме його діло. Одного тільки не може 
Річард заперечити в собі: внутрішньо вільної людини, з почyorrям 
відповідальности за моральні цінності, 'на сторожі яких він став ва 
досвітку свого свідомого життя ("непримиримий, покірний тільки 
правді і красі"). Доля заощадила йому болючого почу'rI'Я провиии 
перед своїм наЙГЛllбшим "я", перед неписаНIІМ етичним кодексом 
творчої JПOдини. 

Таке почуття провини затяжіло, натомість, на "лицареві обов'
язку", адвокатові Мартіянові (в драматичній поемі "Адвокат Марті
яи"). Маємо на думці т. 3D. трагічну провину, яку називають провиною 
незавиненою, бо маємо тут звичайно справу з провиною, яку годі ло
гіч~о оБІ))унтувати, і для якої треба шукати влаСТIІВИХ рацій у :ме
тафізичних зв'язках. Трагічне в житті Мартіяна складається таким 
чином, що він добровільно бере на себе обов'язок судового оборон
ця християнської громади в провінційному місті Римської імперії, 
але в ході його виконування стягас на себе провину перед роди
ною, дітьми, другом. Бо щоб успішно виконувати своє діло, він за
таює свою приналежність до Христової церкви і водночас накла
дає печать мовчання на ввесь свШ дім. Атмосфера мовчання стає 
нестерпною, і Мартіяна покидають усі найближчі: спер.шу дружина, а 
потім і діти, які прагнуть великого ЧІrну або живого слова, а вдома 
примушені німувати. У ХDилині прощання з сином, - дочка бо ві
дійшла в гніві, навіть не пощющаЕ1ШIІСЯ з батьком, - Мартіян від
чув тягар ПРОВИНІІ перед діть.мll: .. я розбив вам душу", - каже 
він, зрозумівши, що він "рокував іх на жертву", бо дозволив, щоб 
вони "конали на повільному вігні". Почуття провини мусіло в вьому 
поглибитись, коли ві'н завагався, ЧІІ має дати захист у своєму домі 
юнакові Ардентові, який розбив статую цезаря і, переслідуваний 
юрбою, шукав порятунку у Мартіяна як свого опікуна, - йому бо, 
НІ( другові, покіlїНШUI баТІ. ІЮ Ардспта поручив свого сина. Інтереси 
1'lюмаДIl, на яку Мартінн побоявся СТЯГНУТІІ підозру, переважили, і 
він пожертвував ім вірністю для пам'яті покійного друга та при
.U'Jlзанням Ардента, ЩО відійшов з-під брами дому, кидаючи слова 
ІІРОКЛЯТТЯ нп. Мартіяна. Услід за TJJM падає ще один удар на голову 
Мuртіяна. Сторожа, в ПОГОllі за АрдеIlТОМ, вдирається до його до
му і стас ПРИЧИНОЮ наглої смерти його небоги, яка щойно приїхала 
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до нього з матір'ю в гостину. Мартіян -- раптом посинілий - зби
рас всі СИJШ волі, щоб запанувати над собою, і залишається на ці
лу ніч працювати, щоб підготовитися до чергового виступу на суді. 
у ЙОГО слопах: "Я повинен" - відчувасться трагічна веnич цієї лю
ДІІНИ. AJJe ми бачимо, що в Їlого д~,ші є щось нове - надтріснуте. 
Він і сам це розуміє, кажучи: 

"Я мушу бути сам. Таким, як я, не можна мати кревної родини, 
не можна ІЇ другом називать нікого". 

ВаЖI{(~ І\ОЛ~СО долі пер<'їхаJJOСІ. по НІ.ому, і 'Немає снли, як!! мог
.на б J))();)IlTII дilїCHe недіlUIСIIИМ. Постать Мартіяна стає трагічною 
тим, що він робив те, ЩО, за своїм глибоким переконанням, повинен 
був робити, але через що він занапастив свою дуппу, рятуючи гро
маду. Лицар обов'язку стає жертвою обов'язку. 

Трагізм адвоката Мартіяна, як і Річарда Айрона, ПОIІ'JllJaUIУЄТЬСЯ 
до деякої міри тим, що вони в своіх трагічних змаганнях не позбав
лені надіі: Річард - на молодого мистця Деві, Мартіян - на ХРИ
стову громаду, носія новоі іСТИНІІ, яка дає йому життя. Натомість 
н~змірно поглиблюється трагізм у пророчиці Кассандри (в драма
тнчній поемі "Кассандра"), яка змагасться без надії. Маючи віщий 
дар, даний ЇЙ Аполлоном, вона віщує горе своій батькіВЩR'иі, яке 
нависло над нею. Але її віщування озброюють усіх проти неї. Ніхто 
не хоче віриm її лиховісним словам. Іі правда занадто важка, щоб 
люди могли й схотіли ЇЙ повірити. Тому від неї відвертаються най
ближчі ЇЙ особи. Пророчиця не може рахувати на особисте щастя. 
Страшні видива затьмарюють її душу: видиво смерти Гектора -
надії Трої - з рук Ахілла, видиво старого батька, що обійхає ко
лі'на Ахілла, вбивці його сина, видиво старенької матері-жалібниці, 
що на руїнах Трої "ридає, плаче, скиглить, вис". 

Трагізм Кассандри полягає в тому, що вона стас провісницею 
правди, здійснення якої не може бажати, але вважас за своє покли
кання служити правді ІЇ тільки правді. Вона внутрішньо ае може 
годуваТIІ людей ілюзіями - протилежно до її брата Гелена, теж 
віщуна, який уважав за доціль'не покористуватися іmoзіями, коли 
ЇtlШЛОСЯ про те, щоб зміцнити зневірених і підтримати у них волю 
змагаТИICJI. Гелен, безперечно, мас за собою певні рації. Він знайшов 
би собі оборонця в особі поета-філософа, який величає "СВЯ'щенну 
ілюзію" оцими словами: "ОмаН0 плідна, оман0 священна, мати ве
ликих 'надій і безконечних зусиль, ПРИЙДИ й одури людське серце, 
вливаючи в нього бадьорість!" (Guyau, Vers d'un philosophe: IlIu
!';іоп sacree). Гелен знайшов би, далыш,' опору для свого становища 
D психології мас. Натомість Кассандра мас на захист свого стано
Dища етичні вимоги, а саме категоричний імператив внутрішньої 
прanдиDOCТИ всього, що випливас з її душі. З неі промовляє етич
ниїl геній, який вимагає для себе жертви ЖИТfям, але й великої .віри. 
Одначе, живучи в а'J'IМосфері недовір'я, а то й ворожости, Касса.идра 
сама проймасться 'Недовір'ям до себе і сумні,вами в своїй місії. А коли 
врешті Троя стояnа :вже в огні, здобута греками, і сестра Авдромаха, 
в гур'; царсыихx БРalЮI(, кинула в бік Кассандри слово прокля'r1'Я, 
Кассандра не мапа вже сипи БОpoJIИТИСЯ: "Так, проклін ва мене, -
каже вона, - бо JI тепер побачила найгірше ... Прокляті очі, що та
кес бачать! .. Прокniн на мене, я мовчать не вмію!" 

В "Епілозі", закресленому поеткою в кінцевій редакції твору, 
була ще -сцева, в я.юй внутрішній розлад Кассавдрв був доведеиий 
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до кульмінації. Ми бачимо там ПрОрОЧИЦIO в моменті, коли вона, як 
рабиня царя - переможця Агамемнона, входить до його палацу в 
Мікенах. ХВИЛЯ розпачу затуманюс їй PO:JYM: вона .. здіймає з голови 
діядему і кидає під ноги цариці Клітемнестрі, а далі ламає паre
рицю пророчиці і JШ1ДН(: теж ДОДОJlУ зі словами: "Тепер нема нічого 
від Кассандри!" Те, що вона пережива(:, можна окреслити поняттям 
моральної смерти. 3 таним станом героїні не може навіть рівнятися 
фізична загиБСJIЬ трагіЧIЮl'О героя, ЯІШЙ зберіг переконаквя про 
правду свосї справи. Якщо навіть не схочемо брати до уваги за
креслеНJII"1 посткою .. Jt~піJl()Г", то пес ,jl( НС зможС'мо зменшити гли
бину трагізму пророчиці, оіра Нlшї в с.оос ПОI(Jlикання спопеліла тоді, 
коли ·палала її батьківщина. 

Драматична поема "Кассандра" чіткіше, ніж попередньо обгово
pe~Hi драматичні твори, відтїlПOЄ ролю "фатальної сили", втілевоl в 
історичних поТ}'ІЖ'Иих державах. Перед лицем такоl фата.пьноt сили, 
втілевої в імперському Римі, стоїть греЦЬКJIЙ мистець Анreй у дра
матичній поемі "Оргія". Трагедія Антея, подібно як це було з Кас
сандрою, поглиблюсться на тлі трагічної долі його батьківщини. Він 
знає дві пристрасті: грецьку пристрасну любов до мистецтва і не 
менш пристрас'ну любов до батьківщини, яка опинилася .під п'ятою 
завойовника, що присвоюс собі все цінне в Греції, залишаючи гре
кам - зневагу і презирство. Рим переманює до себе грецьких мист
ців, зму.шуючи їх вТЇlшаТIІ завойовників творами грецького генія. 
Тільки Антей замикасться в своЇЙ домівці і ціною вбо.жества та зре
чень платить дань за збереження національної чести й riдвости, 
протиставляючи арІ"ументам політичноі розсудливости і жи'М'євого 
практицизму, як засаду, "вищу красу - красу змагання, хоч і без 
надії". 

Але цей нонконформізм вільного творця й громадянИ'На стає 
джерелом ЙОГО трагедії. Він заПЛУТУСТhСЯ в тенетах, які сплітає йо
му ДОЛЯ, люди і він сам. ПочинаСТhСЯ з того, що ЙОГО запрошує Ме,,: 
цен ат, представник Риму, до себе на оргію. Антей готов рискувати 
відмовою римському вельможі, але справа ускладнюється тим, щО 
його дружина Неріса, танцівниця, яку втомило сіре і вбоге іх.нє 
життя, наважилась ВІІСТУПИТИ на оргії, замаJlена багатством, роз
кошами і славою. Прагнучи рятувати честь грекині і дружини, яку 
оін кохяс до неСТЯМІІ, Антей рішаr.ться C~1\1 піти на оргію, зооов'я
:\.\'ЮЧІІ дружину заЛИШIlТИ('Я вдома. Але Неріса не дотримує слова і 
:\'ЯІ~.'ІЯСТЬСЯ на оргії, де танцює вакхіЧНIIЙ 'm.HOK, ВИ'КЛИКУЮЧП за
хоплення у Мецсната та його топаРJl('тпа. Підо ВПЛ'll1Вом її негідної 
попедіНlШ Антсіі спалахус шаленою пристрастю ІЇ обуренням і вби
нас Нерісу, а потім губить сам себе, звертаючись перед смертю до 
греЦLlШХ мистціп зі -слопаt.ш: "Товащuші, даю вам добрий приклад!" 

Оці ііого останні (~лош1. - треба стпердити -- БРIІНЯТЬ неЗРО:іУ
міло, н<,переКОНЛJlВО і ·неприродно. Незрозуміло: бо залишасться без 
нснnі відповіді питання, ЧІІ ЙОГО самогубство випливало з духу не
ЩШМllреtlности, чи, може, було lІяслідком внутрішнього акту са
мо:шсуду за власну провину (могml тут діяти й обидва МОТІІВИ ра
:ЮМ). НепереконЛlIВО: бо на самому AHTeє~i зптяжіло почyrrя про
ВИНИ в наслідок ІUЮГО подвії(ного заламання. Насамперед надламалось 
у ньому щось )'Іже тоді, коли він, ПОСТУП:1ЮЧИСJ-. перед своєю дружи
НОЮ, рішився піти на орriю, а ріШИRШИСЬ на те, з сорому УНИІСав 
ЗУ.У'стрічі 3 сестрою ЕвфРОЗIІНОЮ, бо боявся, що мусітиме признатися 
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Вернадського. Він був за дuБРОВОJlьців Полтавським губер·натором. 
Ного дружина, ЕJ1исавета Петрівна, народжена Васькова, була ТJDЖ
ко хвора й СтаРИЦЬJ<і поспішали виіхати. Обидва .вони, подружжя 
Старицьких, БУJJИ БJШЗl.кими приятелями М. П. Василенка, якиіі 
під час навчання в поJlтfi.всы�шш гімназії, !Жив у Васькових. 

В Харкові застав М. П. Василеюю розгубленість. Одні тікали, че
каючи на повернення БОЛЬШСПИl(ів, інші залишалися. Кількаденну зу
пинку іВ Харкові нрооів М. П. Василенко в родині академіка Дмитра 
lваНОВИ'ча Багалія. СПОЧUТІ<У Дмитро Іванович хотів приєднатися до 
Василенка й рушити до Ростова, але потім вирішив залlDШИТИСЯ в 
Харкові. Головною причиною цього рішення було становище молод
шої доньки Ольги Дмитровни, одруженої з доцентом Татариновим : 
вона чекала на дитину. Вагання Дмитра Івановича залишилися на 
довгий час невідомими Болыевикам і ЛИlше після його смерти знай
дено докази про IЇого "непевність" і це викликало серед його друзів 
незрозумілу, здавалося б, думку, яку висловлювали так: "помер сво
єчасно ... " Поїхали разом з Миколою Прокоповичем середня до'нька 
Дмитра Івановича Багалія, Марія, дотепна, весела, жартівлива пан
ночка, та чоловік Ольги Татаринов, обидва іхаЛJI до Кримського уні
верснтету; до них мала згодом приєднатися Ольга після народин. 
Але сталося інакше: свояки закохалися й Марія не перенесла від
повідальности за те, що вона розбила щастя сестри - і покінчила з 
собою. В кабі'неті Дмитра Івановича мі.ж портретами двох доньок -
Наталі та Ольги - висіло фото хреста на могилі Марії ... 

Року 1923 я одру.жилася з М. П. Василенком і з того часу поча
лося власне моє особисте знайомство з В. І. Вернадським. Я добре 
пам'ятаю приїзд В. І. Вернадського з-заКОРДОIlУ, де він провів у на
уковому відрядженні кіЛЬіка років. Це бу ло в 1926 році. Роки, що 
Вернадський провів за кордоном, були апогеєм його слави вченого в 
Европі. Він перед тим заснував в 1922 році в Петрограді РадіGВИЙ 
Інститут, що викликало інтерес дослідників. Він читав лекції в Кар
ловому університеті в Празі, в СорБОИі в Парижі, був обраний про
фесором Лондонської ШКОJIИ Слов' янських Студій. Він бy)t членом 
ФранцузЬіКОЇ Академії Наук, Чеської Академії Наук і Ми.стецтва та 
ряду наукових товариств. Осідком ЙОГО наукової діяльности була 
Прага, де жили його син, тепер відомий і'СТОРИК, та донька, одруже
на з бароном Толем. Праця його 'не була тільки індивідуальна: він 
мав значні осередки дослідників, що розробляли теорії Вернадського 
під ііого безпосереднім ксріuющтвом. його ідеї зиаходили визнання 
в цілому світі, і деякі з них робили революцію D теоріях, що були 
загально-визнані вченим світом. Такою було перетворення мінерало
гіі, з описової науки, в хемію та історію земної кори; такою була 
1"С()хrмія, ~асноваиа Вернадським, разом з вченими норвезьким Гольд
шмідтом та америкаНСЬЮIМ КJlЯРКОМ; такою була наука про ролю 
Жlшоі матерії в земній корі -- біогеохемія. Один із перших надав він 
належного значення РО:Jшукам радіоактивних матеріялів, і перед
бачав наступлення нового віку - атомової енергії. Оповідав Вернад
ський про успіх ЙОГО книги ,.Нариси геохеміі", надрукованої фран
цузькою МОВОІО в 1924 році, перевиданоі російською, німецькою, на
віть японською мовами. З болем додав він, що видати його кннжку 
українською мовою в Празі не пощастило. 

Првізд В. І. Вернадського був для Києва, і зокрема для нас -
мого чоловіка та мене, _.- подісю великого значення: наче відкри-
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ПРО ПОПУЛЯРНІСТЬ ПОЕЗП 

Смерть Роберта фроста зактуалізувала питання: хто такий попу
лярний поет, що таке популярна поезія? Фрост, як ніхто ів.wиЙ із 
сучасних поетів, втішався ІШИРОКОЮ популярністю в американського 
суспільства; звичаЙ'ні читачі ВВ3.lЖали його найбілыwlм поетом тепе
рішнього часу, його вірші часто цитуваJlИСЬ навіть у політичних про
мовах, ба що білые,' саме Фрост був запрошений для офіціяльиого 
виступу під час останньої інавrурації американського президента. Та 
при всій своїй популярності Фрост теж -- пк визнала майже вся кри
тика - поет, якого місце між великими постами. Фрост не лнше май
стер форми вірша, але у нього теж і поетичний CBirorJUlA: у кожному 
вірші цього поета є защеплена г Jlибока думка, що випливає із сво
єрi,l(иого погляду на світ, із поетової філософії. Ці два протиріччя: 
загальна популярність, що дасться лише авторам загальнозрозумілих 
і загаЛЬВОСПРИЙНЯТJOIвих творів, а разом із тим витонченість форми і 
змісту поетичного слова Роберта Фроста СТВОРЮЮТЬ нагоду застано
витись над популярністю поета у суспільстві. 

Мистецтво, а разом із ним поезія - це вияв унікальної особово
сти. Та мусимо теж ,визнати, що нема літератури, яка 'не була б 
спільним твором автора і суспільства. Той, "хто мандрує самітний 
крізь незнані океани думки", може бути визнаний поетом - як ка
оке професор Альберт Герард - щойно тоді,колИ повернеться із ці
єї мандрівки. Ми знаємо Шекспіра, Данте, Гете, Шевчеика тому. що 
вони були признані поетами. Поезія - це може бути відбиток якоїсь 
ідеальної краси, але емпірично - це перш за все відбиток публіч
ного смаку. Якщо говоримо, що поет є великий, то це означає. що 
цього поета визнали великим якісь люди: критика, мала група лю
дей, чи теж велике суспільство або й суспільства. Література, при 
всій своїй індивідуальній oKpeMiwнocTi творчого акту є суспі.nьиим 
продуктом. Мова, що є засобом поезії, с перш за все засобои кому
нікації між людьми; найбільший індивідуаліст мусить висловитись в 
той спосіб, щоб його могли сприймати інші. 

Вже Іполіт Тен висунув теорію .. - середовища, мліс в мистецтві. 
Три магічні слова: раса, оточення і час - це поняття, що й сьогодні 
мають пристосування в характеристиці літературних явищ. Раса -
цев літературі мова, яка при всій своЇЙ у.житковості має вшцу, за
гальнішу і тривалішу вартість: це енциклопедичний лексикон всієі 
І(У ЛЬТУрlІ, всього духового багатства суспільства, що вона його ре
презентує. Щоб розуміти літературний твір, не вистачає ли.ше навіть 
найкращий, найдокладніший словник. Не можливо зрозуміти автора, 
не увійшовши у його культуру. Літературний твір - це діялог, в 
якому мовчазним співрозмовником с читач. Читач - це той "БОКС 
популі", який рhшас про вартість твору, ЯКИЙ визначує популярність 
автора. Ця публічна думка в літературних явищах ніколи не означа
JШ ВСI.ого, чи теж більшости суспіJII.СТІШ. В давніх часах ту актувну 
меншину, яка вирішувала про справи HYJlbTYPII і мистецтва, творила 

ІІаносить на н3Іш образ світу нову перспеКТIlВУ бачення того, що в 
трагічній катастрофі цінної одиниці визрівас якась абсолютна цін
ність. 

д. Еозій 
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аристократія. Публічна ОПІНІЯ про літературні явища творилась на 
дворах, усальонах, каварних, чи просто в богемічних осередках, як 
теж згодом у замкнеlПlХ клюбах, чи в університетах. Про справи лі
тератури рішала еліта. 

В тспер~шній час прий.шла зміна. Повалення суспільної гісрархіі, 
принесло із собою знищення давньої скалі літературних оцінок. Сьо
годні ГОВОРИТЬСЯ часто про літературу з погляду книжкової індус
трії. Завдання 'КРИТІІІШ обмежується часто до прогнозу "бсст-селера". 
В той спосіб книжкові продуценти-видавці мають змогу вирішувати 
про· популярність творів, не маючи для цього ні потрібного знання 
про культурні потреби, чи літературні смаки суспільства. Твір, ЯКО
го не вдалось авторові продати видавцеві, непопулярний твір не мас 
змоги дістатись до читача, не мас змоги стати популярним. 

Література, ЯК один із елементів цивілі,зації, зумовлена суспіль
ним ЖІІТТЯМ і вона своєю чергою впливає на жи1'тя. Недавно відбу
лась дискусія на тему "література і життя" між професорами літера
турних факультетів англійських у.ніверситетів. В англійських універ
ситетах до двадцятих років нашого сторіччя вчили англійської літе
ратури як історіі літературних явищ із наголосом на ліберальність 
літературного смаку. В останніх чотирьох десятиріччях більше го
вориться про "високу серйозність" літератури, про застосування ідей 
дО .ЖИТТЯ. Та в той час поза університетами виросла популярна куль
тура, популярна література, яка передається у радісвих, чи телеві
зійних програмах, чи теж у популярних виданнях. Іі вплив на сус
пільство великий, як і .в свою чергу вона є наслідком ку льтурннх по
треб і смаку цього суспільства. Не диво, що деякі критики поставили 
вимогу для літератури: якщо твір має бути літературний, він мусить 
стояти на висоті університетського викладу. Скаля літературвих оці
нок захитана, літературні критерії змінилися. 

Цей хаос в діля'иці літератури помітний і в нашому еміІ'раційво
му 'Суспільстві. Що визначує популяр'ність українського еміrрацій
ного письм~ивика: добра книжка, видана відповідальним видавниц
твом з рецензіями фахових критиків, чи розважальні виступи під 
час бенкетів, річних зборів, чи на вакаційвих оселях? я.кі твори те
перішніх наших поетів в Україні більше відомі И8ІШому еміІ'раційвому 
суспільству: поеми з філософічним світоглядом Бажана, чи савти
ментальні співавочки Сосюри або Ма.ли.шка? 

Є означені критерії для кmreичних творів і в цій традиції вайдо
цільніше шукати критеріїв для літератури. Згаданий професор Ге
рард каже, що традиція вказує елемент вічної правДІІ і краси в ве
ликих творах, вчить вірити у світ постійних вартостей. Смак - це 
мистець'Ке сумління, а людське сумління не JПOбить наказу. Та все ж 
і смак і сумління людини - це не її виключна ВЛaJCтнвість: це плоди 
цілого саду, що його назва оточеиня, якого частиною є й освіта. Ще 
заки ми вміли добре читати, нас учили у школі, що Шевченко, чи 
Франко, чи Леся Українка - це великі поети і з цією думкою, 3 
цією свідомістю ми щойнозгодои брали у руки "Кобзаря", чи кот
рийсь із творів Франка, чи "Лісову пісню". Літературний смак виро
бляється на літературному досвіді. 

Та все ,ж найбіJJыш абсоJПOТ1ІИЙ індивідуалізм не може бути віль
ний від суспільного елементу. Кожний поет дукає про себе, що він 
пише найкраще - так, як ніхто ще перед ним не писав. Та само
вдоволення ве є запорукою краси. Написаний вірш є JIИше ка:ндн
Aaroll у літературу; місце в літературі йому визначується потім. Пи-
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та.н'ня стоїть, хто визначує це місце в літературі? Микола Зеров 
стверджував, що критик говорить про вартість твору з погляду свого 
дня; літературознавець говорить про твір з погляду літературного 
процесу. Та про :місце твору в літературі порішує інтеліrентна кляса 
'Суспільства. Яка велика ця інтеліr'ентна І<ляса - залежить від пе
ріоду. Шевченко був майже єдиниіі у свііі період у 'нruшїй літературі 
і він хотів говорити до мас. Сьогоднішні поети бажають собі кілька
десят читачів та ЇІ своі твори видають Тl1ражем не більше сотні ек
земплярів. Признання від пуБJlіl<И, пеJШIЮЇ, чи малої ще не дає лі
тературної позиції. Для цього потрібно часу. Література існує в часі 
й іспит часу - це найбільша проба літературного твору. У свій час 
Микола Вороний ,втішався великою попу ля~кістю. Сьогодні мало
ХТО зацікавлений віршами Вороного та й щораз мен.ше їх в антоло
гіях. Знову ж Свідзінський не знюlшов великої уваги для своіх пое
зій навіть у критиків, а сьогодні твори Свідзінського здобувають що
раз більше признання і читачів. 

Поет - це індивідуаліст. Він бачить світ і життя своїми ОЧlUlа, 
оцінює світ і житrя своім розумом і своїм відчутrям. Але він бачить і 
оцінює світ в рамках світогляду і цивілізації, в якій живе. Поет ---..:. 
індивідуаліст, але він відгу.кається на проблеми довколишнього сві
ту і довколишнього ЖИ'ІТЯ, він відчуває духа ча.су, він !Шукає варто
стей у житті, він говорить про вищі і піднеслі завдання JDOдини 
на цій землі, він шукає краси і правди. Читач, починаючи читати 
поезію, входить у світ поета, немов в і'ншу, чужу країну. Але це не 
зовсім чужа для читача країна. Читач скоро пізнає, що закови, 110-
ва, життя у цій країні - ті самі, що у його свідомості, немав буnи б 
лише перекладені на мову поезії. Американський поет Ме.кЛіаш ка
же, що поети - це 'Не мистці, це раД)ше пророки, які розкривають ту 
правДУ, що існує. Нехай матеріялом поезії є емоційнисть, особиста 
,емоційність, а формою є той порядок, де слова уложені так, щоб іх 
звуча.иия віддавало те символічне з'начення, що є єдине, незаступ
не, неперекладне іншими словами тої самої мови, - тоді поезія це та 
неповторна і незамінна мова, яка говорить про життєву правду. Чим: 
ближче поетове уявлення світа до того ж уявлення, що ЙОГО має 
читач, як теж чим більше читач підготовлений ДО поетич'них симво
пів, що в них зображений образ поетового світу, тим краще порозу
міння мЮк поетом і читачем, тим білыаa нагода говорити про попу
лярність поета. У нас Шевченко побудував свій поетичний світ на 
тай символіці, що нею багата народня творчість. Кожний, навіть із 
невеликою літературною освітою читач віднаходить у Шевчеика той 
світ, що стає його власним світом, віднаходить ті проблеми, що ста
ли його власними проблемами. Тож і Роберт Фрост зумів вложитись 
n оптимістичну, типово американську філософію, знаходив поетичну 
правду в тому світі, який став світом пересічного американця, чи
тача і популяризатора Фростової поезії. 

Та питання популярности поета --- це не лише питан,ня літер~ 
тури, це теж питання соціології. Лег.ше говорити про популярність 
такого вишуканого поета, як Данте, в часи середньовіччя, коли по
езія була участю лише вибраних, ніж про популярність навіть най
більш простого народнього поета в н3Іш час загальної масової освіти, 
ІШЛИ подавляюча біль.шість людеІЇ уміс читати, та все ж таки не чи
тас поезії. Проблема ПОЧИТНОСТlI поезії сьогодні може й ВЗlЖливіша, 
ні.ж проблема популя~ности поета. Живемо у часі, коли увага ЛЮДИ
ни приділена технології, коли JlЮДСТВО чваниться новою цивілїза-
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цією, в осередку якої стоїть наука-звання. Для нашого сьогочасного 
суспільства вже не заJIИIШИЛQlCЬ ніщо, що могло б його задивувати; 
це суспільство шукає лише пояснення для зрозумілих речей. Без по
диву, без захоплення нема справжнього життя; людина стає подіб
ною до комахи, яка живе з дня на день. Питання поезії й науки вже 
нераз було темою обговорення. Сьогодні це вже не тема для дискусії, 
це загроза. Наука стала rOJIOBНlIМ інтелектуальним зайняттям нашо
го ч8JCУ, :наука опанувала всі ділянки нашого життя, наука опану
вала саму людину з усією її духовою структурою. Людина стараєть
ся пізнати світ, пізнати все, що творить цей світ, вона ба.жає ЛІВше 
логічного пояснення для ,всіх речей, втративши довір'я до почуваиь, 
втративши віру в ідею чудесного. Якже ж ту'!' мріяти про блакитні 
далі, коли людина у ракетній 'кабіні запускаєтucя у міжплянетні про
стори? Якже ж тут співати про чар місячної ночі, коли JUOдина за
цікавлена в безпосередній обсервації місячної поверхні? Людина за
надто довірлива до рахунку, до чисел, до фізичної правди, яка є 
мертвою правдою; вона забула про ту !Живу і завжди оновлену прав
ДУ, що є ії власністю, про ту творчу життєву правду, яка помагає 
людині ЖИТИ з надією й У вірі у красу і щастя. Хоч які великі люд
lСькі осяги в технологічних досвідах, то вона зовсім 'не стала від то
го щасливішою. Навпаки. Щораз частіше JDOдина признається, що 
весь цей науковий поступ спричинює ЇЙ білышe терпінь, і робить її 
більш нещасною. Повалені давні божества, розбита та головна вну
трішня прикмета, що дозволяла людині дивуватись і в подиві зна
ходити радість .життя. Наука і технологія відверну ли увагу людини 
від поезії. Хоч щораз більше освічених людей, поезія стала малопо
читною, -суспільство відноситься до поезії з неувагою. Наслідком цієї 
НЕ;уваги пое~ія стала спеціялізованою, малозрозумілою, чи теж лише 
зрозумілою для невеликого гуртка tВтаємничених в її символіку. Тож 
і маємо два дивогляди: публіка незаінтересована в поезії, і поезія 
незаінтересована в читачеві - спеціялізована до того ступня, що 
потребує коментарів навіть для підготовленого читача. В такій си
туації навіть важко говорити про популярність поезії. 

Тож потрібне зближения поета з читачем. Таке зближення при
несе користь обом: авторові і читачеві. Теперішня поезія, навіть ця 
спеціялізована, загально незрозуміла непідготовленому читачеві, є 
безперечно не лише відбитком далекої уявної ідеі кра:си, в яку за
дивлений поет, але є теж відбитком нашого життя, якого частивою 
е поет. Тож і читач знайде в цій поезії овій власний світ, зможе зро
зуміти глибшу таємницю свого власного життя, стане учасником 
тіої далекої мандрівки по незнаних океанах думки, що є участю по
ета. Людина не може обмежити свойого духового !Життя лише до ро
зумового сприймання життєвих явищ. Людські почування Ішукають 
свого вияву і поезія - це той вищий район, де людські почува.ння 
віднаходять своє вище існування. 

Колись знання поезії вважалось ознакою освічености. Сьогодні 
людина може пройти все свое життя, не зацікавлена в таємничому 
світі поезії. В той спосіб людина відрікається 'Себе самої,· свойого ду
хового роду. Культура є історичною: теперішність існує лише у від
ношенні до минулого. Наука, в яку завірена сучасна JDOдина, може 
розвиватись, може створювати 'нові riпотези, відкривати нові правди, 
які підважують усю будівJDO наукового світогляду. Наука далека від 
гуманізму, вона займається далекими просторами, геолоriчними епо
хами, соняmвими роками. Зате культура лише зміняється, ДОПОВНJl-
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GТЬСЯ --. вона йде разом з людиною в 11 lСТОIШЧШIІ мандрівці, вона с 
супутником JІЮДИИИ. Твори великих .поетів - це не JIише іх осо
биста думка і досвідчення, це мрії довгих rенерацій, які були перед 
поетом. Ці твори живуть споїм життлм і піСJШ смеРТIІ поетів. Якщо б 
Шекспір сьогодні воскрес і І1среГJIЯНУП усі ті тисячі томів, які комен
тують його творчість, віll сам здивуваПСJl б, скільки ідей і думок, 
про які він і не думав. Ніш<иіj пиет не ШU.llе ДJШ себе і 'не хоче пи
сnти ДJШ себе, чи навіть Jlllше ДJШ інших поетів. Кожний поет хоче 
мати авдиторію, до якої бажав би говорити, навіть тоді, ноли цей по
ет свідомо нехтус авдиторіGJО. Jlюдина писіда.G чудесний дар мови, 
вона може говорити до другої людини-сучасника, вина може говори
ти до далекого потомка, як теж і може слухати даJІеJ<ОГО предка. У 
своЇЙ іст('і'ИЧНій місії людина мас CJIOBO, і 'наііІ<раще її CJIOBO - це 
п~~:i:t.. 'fож і неможливо відректись їй від поезії. 

Сучасна людина здобула великі технічні удо~конале'ННЯ, які 
дали їй змогу використати краще умовини життя на землі, здобути 
більшу свободу. Але все це ще знання 'не говорить їй, як використа
ти цю важко здобуту свободу, як знаїlти вартість життя. Поезія до
помагас людині знаходити вартості життя, не вартості матеріяльиих 
засобів до !Життя, ЩО їх РОЗI<риває наука і технологія, але справжні 
вартості що є суттю JUOдського життя. Сучасна людина не переросла 
поезії у своїй науковості і технічному приспособленні. Ніяке сторіч
чя, ніяка цивілізація не обійшлась без поезії, тож і наша наукова 
цивілізація не може без неї обійтися. Поезія - це СИJІа: вона тво
рить людину, творить людську індивідуальність, дає їй повноту і 
людську гордість, наділює її творчою силою і поривом творення. 

Недавно голо~ний американський суддя ВіJlіям Доrлес бідкався 
над омасовленням нашого суспіЛЬіСтва. Він стверджував, що :масо
вість знищила людину. Американська нація незалежних ініціяmвиих 
підприємців замінилась на націю послідовних урядовців. Масові кор
порації, разом із великими урядовими бюрократіями, велетенськими 
професійними союзами вирощують безініціятивних, неlЮ'нтроверсійних, 
нетворчих людей. Радіо і телевізія допомагають у цьому. І на думку 
доrлеса треба 'reпер організymати спеціяльні фундації, щоб вови 
спонзорували народження незале)І(НОЇ свобідної дУмки. 

Такої фундації потрібно бу ло б для сучасної поезії, та не фун
дації, як її розуміє суддя Доr лес. Поезія потребує іншого спонзора, 
вона потребує читача, ппирокого читача. Поет мусить стати "популяр
ним", щоб МОГТИ промовляти до широкої aBAIITOpiї. Поезія - це та сила, 
що дас основу вільно думати; читач :входить у світ поета, щоб там 
віднайти -свій власний світ і творити свій власний світ. Це найбіль
ша вартість поезії - її творча сила, яка народжується у творенні, і 
яка народжус творчість. 

l1рuGлема популярности поезії турбує тепер усі суспільства. Фрост 
був популярним поетом, але й його популярність теж обмежена. Він 
радше популярвшї завдяки своїй типово американській ментально
сті, ніж завдяки глибокому поетичному CJIOBY, що є В його поезії. 
Були намага'RНЯ спопуляризувати совєтського поета Євтушенка, але 
ііого популяризація поезії мала виключно поліТIІЧНЩUI характер і 
політичну ціль і з політичних причин обірвалась. Популярність по
езії не їще в парі з крикливим ефе1<ТОМ; поезія раДJше сумирна і її 
сила внутрішня. 

Сучасна непопулярвість поезії турбус. Американський поет Рев
дал Джарел заявив, що поезія зникла даВ'но навіть між інтелектуа-
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АКАдЕМІК В. І. ВЕРНАдСЬКИИ 
(СПОГАД) 

Обстаншш Сl<лаЛIІСЯ так, що я не могла зустрітися з ВоЛОДIІМИ
ром !ВШЮUllчем Вернадським підчас його досить ДОВl'ОГО побуту В 
Кш;ві --- J середИ!Ни 1918 до кінця 1919 року. Я тяжко перwкивала 
наглу СМСl)ТЬ мого батька, смертельно пораиеиого в Житомирі в груд
Н була прикута хворобою до ліжка, але від моїх знайомих, близь
ні 1917 року, та смерть матері, що упокоїлася два місяці піСJІЯ нього. 
ких до академічних кіл, чула відгуки про академіка Вер'Надського, 
сповнені ПQшаНIІ. Вернадський відогравав в академічних колах ви
датну l>олю. Гетьман Павло Скоропадський 5 травня 1918 року за
твердив плян, що його подав міністер освіти М. П. Василенко, про 
заснування Української Академії Наук. В червні 1918 року було 
утворено l{омісію для виробле'ННЯ законопроекту про засвува.иия 
Української Академії Наук, і головою її призначено В. І. Вернадсько
го. Від моїх знаЙОМІІХ, що брали участь у праці тієї Комісії, дово
ДИJІОСЯ чути мені про велику участь, яку брав у вій сам Голова ЇЇ, 
про rpYHToBHe вивчення статутів інших світового значения Академій 
Наук, про глибоке розуміння академіком В. І. Вер·надсЬУ.им значення 
УкраїнCl>КОЇ Академії Наук і для культури українського народу, і 
для піднесення заВДЯlGl їй престижу У.країнсь1СОЇ Держави. Праця 
Комісії продовжувалася з 9 липня до 17 вересня 1918 року. 14 ли
стопада 1918 року Академію було вже відкрито: ці дати овідчать як 
інтенсивно велася праця Комісії та скільки захоплевия ВИJlВили чле
ни іі, перш за все В. І. Вернадський. Збір'НИк праць членів Комісії за
лишився цінною пам' яткою цієї праці 1). 

В цьому Збірникові праць Комісії зберігся текст промови В. І. 
Вернадського ІІа першому засідання Комісії 9 липня 1918 року. В 
ній він ВИСЛОВИВ своє розуміння значення Українськоі Академіі Наук: 
,,3 національного боку необхідно, щоб Українську Академію Наук 
nиЗ'нала міжнародня спілка Академій. Цим Досягається всесвітнє ви
знання украінськоі культури в одній з най8аіЖЛИВіших паростей люд
:ської діяльности. Через це вона повинна задовольняти своїм: складом, 
так і організацією ті умови, які ставляться статутами всесвітньої 
СІІіЛIШ АнадемНі ... " Але "треба рахуватися з ТИМ, щО праця Україн
сы�оїї Аlшдемії Наук, яка стоятиме на таlЮМУ рівні, повинна опріч 
CBOGЇ ncccBiTНl.OЇ ваги задовольняти важливі національні, державні 

І) 3бірник праць Комісії для вироблення законопроекту про за
СlIуваннн українсы�її Академії Наук у 1{lІєві. Киів, 1919. 

лами. Теж і повість, і роман з кожним роком втрачають на почиmо
сті. Наш час Jlюбить інтерв'ю, qютографіЧНий репортаж, звідомлення 
фактів. Людина, при всій оооїIІ начитаності, якої вимагає наш час 
нау)(ооої цивілізації, живе поверховно і ТОМУ не шукає за поезією. 
НОВИЙ зворот до поезії, до глибини людської ДУМКИ, що Ішукає кра
си і правди, врятує людкну, дасть їй шир.ший погляд на життя, від
найде ії почесне місце на землі. ПОЧlІтність поезії, широка читацька 
аDдиторія буде Сllідчити, чи поезія популярна, чи популярний у сус
пільстві поет. 

Остап Тарнавський 
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ІЇ місцеві життєві вимоги";:). В цих словах DlIЛВЛЛЮТI.СJl основні риси 
діяльности В. І. Вернадського та ііого іДСОJlОl'ії: свідомий патріот, 
що .писоно ставив піднсссння УlсраїIІИ, її J\еРЖ~ВIІ, її IСУJlЬТУРИ, -- і 
'світовоі слаои вчениіі, що розуміu Зllачсшш світової IСУJlЬТУРИ і праг
нув приєднати до неї Украіну. 

14 листопада 1918 РОНУ віДЩIІІТО ущIaїIІсы1уy АЮlДсмію Наук. В. І. 
Вернадськюї був обра'ниіі на lIре:шдента її. Тюс заснування Укра
інськоі Академії НаУІ( та псрші роки її існування тісно зв'язані з 
В. І. Вернадським, вченим всесвітнього мru!lJтабу, "полсм діяльности 
ЯКОГО був увесь світ, - Шlбораторії ЮJ.і,біJlJ.ших :шхіДllіх універси
тетів і велична природна JIJlбораторія -- ІЮР~ усієї IІJ1Яllети 3eMJIi", 
характеризус значення В. І. ВСРllадсі.ІСОГО геолог Л. А. Дражевська.З ) 

Я багато чула в ті роки про В. І. вернадсы�огоo і, )(рім наукової 
діЯJІЬНОСТИ, до якоі ставllJlасн з I'JшБOlЮЮ пошuною, його особа ви
кликала в мені велиниіі інтерес. 3J1аJШ 11 щю 111.01'0 З оповідань 
моїх колеf' по науновііі праці й зощ)сма мого да DIІІ.ого друга, проф. 
М. П. Василенка, куратора КІІЇВСІ.І(ОЇ 1І1lсілиюї Ощ>уги за ТlJмчасо
оого уряду та Міністра lІародньої ОсвіТIІ ;\:\ ['C·fI>M:lHtl. Ух зв'язували 
не JIlDшенаукові інтереси, а таІСОЖ і особllсті: Н. І. Вернадський був 
одружений 3 Наталісю Єгорівною старIщы�ю,' а 3 Старицькими М. 
П. Василенко приятелював ще за своїх гімназіЯJІЬНИХ часів. Проте 
познаїЮМИТИСЯ з В. І. вернадсы�мM мсні НС пощаСТИJlО й тоді, коли 
н, одужавши, поновила працю, як прllваr-доце'НТ університету та 
професор кількuх ВИЩИХ шкіл I(ИСl:lа. В праці Українськоі Академії 
Наук тоді я участи 'не брала. 

Червоний терор 1919 року, жертвою якого (;таЛJI українські вче
ні, а серед них видатний політичний, громадсы�йй та науковий ді
яч В. П. Наумеико, примусив значне число DчеЮIХ Києва покинути 
місто і lШукати тимчасового притулку десь поза містом. М. П. Васи
JICHKO оселився иа дачі професора, бувшого ректора університету, 
І. В. Єгорова. Дача лежала 'на березі Дніпра,_ недалено від гирла 
Прип'ятї.В. І. Вернадський виіхав до Старосілля, на біологічну нау
ково-дослідну станцію на березі Дніпра, біЛJl гирла Десни. В жах
Jшві дні терору В. І. Вернадський з захоплеЮI1IМ досліджував старо
сільські баnorща і там lющаСТІІJIО ііому :Jна(IТИ ключ до проблеми 
живоі матеріі, якій присвятив він значну частину свого життя. У 
нсзаіімаllИХ лісах СтаросіJIJlЯ ВсрнаДСI.)шіі чернав матеріял ДJШ ство
реного НИМ вчення про ЖИВУ матерію, у відміну від неЖlІвоі. Це 
вчення поклав він в ОСНОВУ біогеохеміі - наУНIІ, що її створив Вер-
1111.ДСЬJtlIl"'I. М. П. Василенко і В. І. вернадсысIііi обмінювалися думка
МІІ в JIIICTaX і в архіві М. П. ВаСllлеш<а :.,б<,рсг.тшся два ЛІІСТІІ з Ста
росіЛЛJl, які розкривали процес ІUЮГО ДОСJlіджснь. I ). 

::) 'Гам-жс, В. І. ВернаДСЬКlllі. В справі ;ШСllуuаннн унраі'нсы�її Ака
демії Наук, ПРОМОІВа. 

:І) Л. Дражевська. В. І. ВернаДСЬКlІ1Ї - пеРШШ"1 преЗllдент Укр. 
Академії Наук. "Свобода", 1963, ч. 47, стор. 3 . 

• ) М. П. Василеико, а після його смерти я, листуваЛIІСЯ досить ін
тенсивно з В. І. Вернадським. Листи його Д~'же ВПЖJПlві для історіі 
украінськоі культури; вони завжди довгі, присвячсні переважно 
питанням украінськоі КУЛЬТУРИ, Укрпїнськііі ЛIШ,ТJ,смії Наук, науко
вим досягненням. Виіжджаючи на еміrраціlO, я доручила ссстрі мого 
чоловіl<а передати архів до Бібліотеки Укр. АІшДсмії Наук і дістала 
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І {сіі епізод з життя В. І. Вернадського, ці мальав .. ичо написані 
листи, дають характеристичну рису його, як вченого. В листах цих 
не бу ЛО "обивательських" скарг ІІа сучасність, побоювань небезпе
КlI, юш загрожувала, якщо буде відкрито тихий притулок, навпаки 
-'-- ВОНИ написані спокійно, відбивають радість дослідника, якому 
пощастило зробити цінне відкриття. Ці листи нагадували мені часи 
завоювання Галії варварами і стик двох культур. З одного боку за
ливали Галію хвилі варварів: сильні, могутні, величезні на зріст, 
примітивні люди ннщили П8.ll'яТ.lDllКИ витонченої культури, нищили 
людей; з другого боку представни'КИ інтелектуальної еліти Галії, ви
хова.ні на творах клясикі.в Греції та Риму, навіть тоді, коли юрба 
варварів, "від яких пахло часником", оточувала .вже tВiллу, з захоп
ленням читали безсмертні 'ШЮри Платона, чи Горація, ие ~умаючи 
про те, що кожну хвилину може прийти варвар, вбити господарн, 
знищити манускрипти... Так і В. І. Вер'надський звайшов у собі си
ЛИ стати вище за \Жах ЖИТТЯ, за особисту небезпеку і забуваючи 
про тимчасові страхіття - Ішукати вічне. ДОСЛЇд'НН!К перемагав сла
бого чоловіка. 

Я познайомилась з В. І. Вернадським в трагічний момент історії 
України, 2 вересня 1919 року. Це украlиська армін звільнила Киів 
від большевиків, а Добраркін змінила одних окупантів іншими. На 
другий день після окупації Киева почалося переслідува'ННя всіх ви
явів української ку ЛЬТУРIl: закрито українські .школи, український у
ніверситет, знято вивіску з Українськоі Академії Наук та оголошено, 
що вона може існувати далі, як філїн Всеросійської Академії. В залі 
Академії Наук скликано екстревве засідання представників Академії 
та Високих Шкіл Києва. Я була нк представниця Археологічного 
Інституту. Засідання провадив В. І. Вернадський, який з веJDIКОЮ 
експресією закликав до оборони українськоі культури. Збори ухва
лили: відрядити до Ростова ва Дону (Золотої орди, як ВИСЛОВНІВСя 
один З присутніх) представників з домаганням залишити українські 
ку льтурні установи. Від Академії дістав це доручення М. П. Васи
лсю<о, від Українського університету - Ф. П. СушицЬІ(Иlї (загИ'нув 
від тифу в дорозі). 6). 

В кінці 1919 року В. І. Вернадський виіхав з Киева . 
... Подорож з Киева до Ростова була страшна. Іхали 'наче вола

ми. ЗУПИНЯЛИСЯ в полі, стояли годинами, а іноді ціЛИМJI добами 
на ста.нцінх. В ПОТЯJі почався висипний тиф. і проф. СуurnЦl,lЮГО до
велося покинути: ііого примістили до IШПИТалю, де вів і помер від 
тифу. Що далі від'їздили від Києва, тим небезпечнішою була за
гальна ситуація. Білі спішно відступали від Орла, де понесли тяжку 
ІІораЗI<У. ДоБРОВОJJl.ча армія відступала на Ростов і мі'ста за1ЇмаJIlI 
знов БоJJысвшш •. В дорозі дО М. п. Василснка зайшов його старий 
приятель, Г. Г. Старицький, брат дружини Володимира ІпаНОВІ;:ча 

повідомлення про виконання цього. 3 преси відомо, що в Бібліотеці 
існуе спеціяльний відділ-архів М. п. Василенка. В архіві Вернадсько
го в Академії Наук СССР зберігаються листи М. П. Василенка до 
Вернадського. В журналі "Природа", ч. 3, 1963, був надрукований 
УРИ'ВОК з одного листа. 

:\) Н. Полонська-Василенко. У·краінська Академія Наук Мюнхен, 
1955, стор. 1, ст. 19. 
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їіі У своему рішенні. Потім прийшли скоро один за одним несподі
вані і невраховані моме~нти: поява Неріси на сцені, її обурлква по
недіНJШ і голос демона 'в його власному нутрі: :все те, ЯК блискавиця, 
I1срсрізало його душу, і він не міг уже бути в повному значенні со
(іоlO. Це було його друге заламання. Врешті ЙОГО останні слова бри
НЯТІ> також 'неприродно, бо маостат CMepТJf вимагав одного: заціпити 
.уста. ТіЛЬКIІ така могла БУТІ! гідна відповідь на зловіщі запити, пе
ред РО;3ІІ'н:шою яких життя поставило Антея, створивши йому до то
"О всі УМОВІ[ безвихідносm. Трагізм його полягає не в неминучості 
фізичної :шгибелі, а в чомусь тяжчому: у внутрішньому спустошенні, 
що ііого мусіло залишити по собі вбивство Нері!Си. Він поховав себе 
моралJ.lЮ вже в моменті перед самогубством. Після вбивства Неріси 
пін не міг уже ЖИТИ і відіЙlUIОВ, але, відходячи з цього світу, мусів 
1l0Ш:1нуnати маєстат мО!ВчаНRЯ. 

•• * 
Аналі="а чотирьох драмаmчних творів Лесі Українки показує, як 

l\иференціюсться трагізм залежно від моральної постави героя, Їю-
1'0 віри n себе, його почуття своєї правоm і почуття провини, врешті 
--- під роду цінности, за лку йде змагання. Ми бачили, як герої Ле
сині змагаються за вільну творчість, моральний обов'язок, правду, 
честь нації, збираючи, як жнива тих змагань, внутрішнє спустошення 
I'r осамітнення, фізичну або моральну загибель. Великі траriки, -
Айсхіл, Софок л, Геббель - розкривають у своїх трагедіях ту якуеь 
незрозумілу прірву, в якій пропадають найвmці ціюlOСті. Трагедія 
Софоклової Антігони не м:екш, як трагедія Лесиної Кассандри, викли
кас тривожні питаИВJI: чому так мусить бути і чому нівечиться що
наііціННЇ1ше? Шопенгауер бачив у явmцї трariзму потвеРАження свого 
пеСlІміСТIІЧОГО погляду на світ. 

РО="ГЛЛНУІ'ІШИ твори Лесі Українки, мусимо ~ати собі питання: 
чи ВОНІІ дають підставу до песимісmчних висновків про житrл? Вез
перечне одне: явище трагізму змушує постa.nиmся з поваЖНIІМИ за
стереженнями до евдаймоиtзму з ЙОГО популярною проповіддю щастя 
як іманентної мети життя. У світі, байд}'ІЖОМУ до найвищих духових 
цінностей, а то й ворожому їм, евдаirмо'Riз:м мусить здаватися чимось, 
щонайменше, проблемаmчиим. Але й песимізм не дає повної відпо
віді ІІа загадку ЖИТl'Я, оскільки він, задивлений у темну сторінку 
житгя. не бачить другої, важливішої croрінки, де рушіlїною силою 
с піра ЛЮДІІНИ в духові цінності і ВОJUI здіЙскю.ваm іх. Та lВіра і та 
flOЛЯ підііімають траriчних героїв високо над" ареною змагань, де' НІ
Dсчаться ціннасті. Трагічні герої черпають з них свідомість :вищо
tTJf духопо-моральних цінностей над силами знищення. Вони не му
с"ть <хIЮlшлювати свою віру в поняттях і категоріях, але іВОНИ жи
вуть нсю, і вона діє в них ик житrcва сила, що ,штовхає іх на діло, 
111< мо"аЛhlшіі абсолют, що не знає умовного "остіЛЬКИ, оскільки". 
Трш'іЧllа містерія стас, таким чином, ревсляцісю метафізиЧ'Них гли-
6ШІ буття. Тут тільки набирає властивого значення вислів ШіЛ,лера, 
що Дuля підносить високо людину тоді, коли її розчавлює. 
"Трагедіііна 'Свідомість" змагається постіїtно за щось, що "повинно бу
тн". вона акmвізує наппі духово-моральні сили, і" не задовольняючись 
науковим фізичним: образом світу, яКий розкриває перед нами ів
Дllфеr('нтну у всіх напрямах безконечність, - пщбудовує переконан
ня, що буття має свою височінь і свою глибінь. Трагічна свідомість 
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лося 1Ш11ІЮJ<О вікно У всесвіт, і свіжиЇІ по.цух світової культури наче 
озоном напоїв душну атмосферу Киева, ізольованого від усього світу. 

В.І. ВеРllадСLІ<Иlї, за старою традицією, зупинився в нашому меш
канні, на Тарасівській вул. 20, де, внаслідок .. ущільнень" ми удвох 
міСТIІЛIІСН В ТРЬОХ маленьких кімнатах, серед книжкових шаф та по
лиць. В Києві жартували, що в квартирі нашій живуть ЮПfжки, а 
мі.ж НІІМИ, на вільних місцях, двоє Василенків. Тепер у цих малень
JШХ lriмнаТJШХ ОССJJlIВСЛ один з найбільших вчених світу. Весь час 
перебування у нас дорогого гостя, з ранку й до вечера, не зачиня
лися двері від його друзів (часто й Н8ІШИХ) учнів, послідовників йо
го іДСIUI. У мене склалося враження - може помилкове - що за цеїI 
побут Вернадський мало виходив з хати і навпаки - цілими днями 
приймав відвідувачів: одних.- в кабінеті, де мешкав він, іюuих 
- спільних ПРlІятелів, у нашій їдальні, за обідом, чи чаєм. Серед цих 
відвідувачів було багато академіків: Л. М. Яснопольський, К. Г. Воб
лий, С. О. Єфремов, Є. П. Вотчал з дру.жиною, О. В. Фомін, молодші 
віком наукові співробітники, як А. 3. Носі.В, В. Л. Лічков, багато ге
ологів, мінералогів, хеміків і т. д. 

Hapeurri пізно ввечері зачинялися двері за оСТа.н'иім гостем і ми 
залшшаJlIІСЯ УТРЬОХ, за чашкою пізнього чаю, або В кабінеті. Роз
мови набували інтимнішого характеру - про українські справи за
кордоном, особливо в Чехії, про становище та перспективи україн
ської еміrраціЇ на чужині; передавалися привіти від тих, ХТО боявся 
писаТIІ; говорили про ставлення чужинецького світу до української 
проблеми, про рух .. Евразії", що створили його СИН - ГеоргіЇІ Вер
наДСЬЮIІЇ та зпть ТОЛЬ. Луша Володимира Івановича роздвоювалася: 
наУІ<ові дослідження (та ІЇ родиині зв'язки) тягли закордон, але осо
бисті інтереси ІЇ наукова праця вимагали присутности в Ленінграді, 
де був Радієвий інститут. Я не можу, звичайно, пригадати наукових 
тем, згаДYDаних У цих дружніх розмовах, але пригадую те ВРaJЖення, 
яке робили вони на нас: надзвичайної, виняткової ерудиції, надзви
чайної широти Ю1УJЮВОГО діяпазону. Тяжко було б знайти тему, чи 
дисципліну, в ЯКій би Вернадський не мав своєї власної думки, сво
сі теорії: філософ, він підходив до всіх наукових дисциплі'н з висоти 
філософії, об'сднуючи jx в єдине ціле - і'сторію ЛЮДСЬКИХ змагань. 
Пізніше він організував Прll Російській Академії Наук комісію під 
таJCОЮ на:шою. 

Людина з таким іменсм у світовШ науці. все ж мусіла КОРИТИСЯ 
ПРІІпнсам сопстсы�оїї влади, пк тяжко це йому не було. Володимир І. 
ВСРНnДСI.lшіі був у JІаУI<ОШIХ відрядженнях у Празі кілька разів і 
н нс :шаю, дО Ш<ОІ'О побуту ЇІого В Празі стосується такий факт. Ко
ли МІ( IІрll1хаJllі НО Праги D 1944 році, професор Д. 1. Дорошенко 
ро:шоuіп Ш1М тане. ОДНОГО разу Вернадс .... кий машкав в одному бу
дИlШУ :J ]{орошснками, і на сходах ВОНИ зустрілися. Дорошенко ра
дісно привіта.в Всрющського, свого давнього приятеля. Але Верна.д
СLЮJіі офіційно припітав його й не зупинився. Дороше'нко переживав 
цю зневагу. ЛІ{ ТЛЖИУ образу. Минув деякий час. Дорошенко був на 
цвинтарі і там, У'ЖС в вечірніх сутінках, зустрів Вернадського. Старі 
приятелі 06НЯЛИСfl, розцілувалися, і поплила бесіда про минуле, про 
сучасне, про друзіо. Але, повертаючись додому, Вернадський значно 
відстао від ДОРОUlеюш, щоб не входити разом до будинку. Так від
НІШJlі1СЯ правд:1. Л. 1. ЛОРQшенкові: він, професор українсы1огоo Віль-
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3 ОСТАПОМ ВИllIНЕЮ* 
Всі попередні тяжні, трудні, безн3.дiilні дні та переживання: арешт, 

слідство, камера-одиночна, стапна мандрівка ПО самому днищі підсо
вєтської дilїсности, все це JlС було ТaJШМ безвихідно БОJlЮЧИМ, ЯJ( мо
мент освідомлення ОI\ll'ноноеТIІ та пустю, в серці, коли серед запо
лярної тайги, за останнім поворотом, заховалася згорблена постать 
друга. ТіЛЬКlt в ту ХПIl.'JIШУ я :~багнуп ким була для мене та людина. 
В одну МИТЬ, в уяві IІ)Ю.'lстіJIJI осі Шlші :Jустрічі, всі спілиlї подорожі 
по далеІ<ИХ краях, псі ТОDЩШСЬJ<і радості та турБОТІІ ... Мати, брати 
-по той бік світу, дружина далеко-далеко ... а ось останнїІЇ друг, з 
яким думалось разом ДОl<оротати арештаНТСhl<ОГО віку, заховався у 
COc'1I0BiїI таlїзі, МОЖJlИВО, назавжди. Хто тепер подасть тепле, това
риське слово розради, хто обереже від пропастей, що кругом розстав
лені, як сільця на ДІІІ<ОГО звіра? Чи добреде він, поміж тими капка
на'Ми, до свого місця призначення? Як він, хворий. слабосилий по
долає ту небезпечну, безмежну путь? Перед ним ще довгих дев'ять 
років ПОJIевірянь у неонному концтаборі МОСІ<ОВСЬКОЇ імперії! Сливе 
найпопулярніший письмеННIІК, МJlстеЦЬJШМ словом якого зачитува
ЛlIСЬ і захоплювались мільйони українських людеJUI, пішов calo,f один 

*) Див. чч. 7-8, 9-10, 11-12, 1962 р. і 1-2, 3-4, 1963 р. 

ного Ууі,верситету на прикладі бачив. "ВОJUO,,· громадянина Совєт
ського Союзу. 

Reрнадський розпитував нас про жит'І'Я, від якого відійшов за 
три роки перебування за кордоном: його хвилюваJIа доля Академії 
Наук, та еВОJDOція, яку переживала вона. ті люди, що діяли в ній. 
Розпитував про процес "Центра деЙСТВИlUI", жертвою якого був МіІЇ 
чuловік; Вер'надський оповідав, яке велике враження зробив він за
ИОРДОНОМ - це ж був перший інсценований політичний процес. 

Після цього знаменного для мене першого побуту в нашій гос
поді В. І. Вернадського, він гостював у нас двічі: в 1928 році -
під час перевиборів н Аlшдеміі Наук, про що буде мова далі, та в 
]930, або 1931 році. Тоді він приїхав влітку. коли ми з чоловіком 
жили ІІа дачі, в Боярці, недалеко від Киева. Вернадський оселився 
CnM n 'нашій квартирі, обслуговувала його бупшn. куховарка мого 
ЧОJlооіка, якn меJlшалn. в тому ж будинкові. Він буя Д~'же задоволе
ний ЖИТТЯМ у нашій квартирі, яку він любив. Час від часу приїз
ДІІВ віll ДО нас до Боярки, на цітllї день. ми ходили до чудового со
снового лісу, що оточував нашу Дачу. Вернадський захоплювався 
крпсою лісу, спостерігав, як вивірки стрибали з гілки на гілку, йому 
JЮДnt)nЬсЯ наш песик, молодеНЬJШЇI TaJ<CIIK, ЯlшїI з несаМОВIІТIІМ гав
ICnНlІПМ біг під дерево, ДИВЛЯЧlfСЬ, як вивіРl<l1 легко перестрибували 
:, д('репn Ііа дерево. Вернадському подобалася наша дача (власно 
ОЛІІ:\ кімната 3 великою верандою). ЦеїI будинок .був 'збудованиїl 
проф. О. Ф. КістякіВСЬКIІМ, СИН якого, Вогдан, професор КиївсМ<ого 
уніперситету та академік, був другом мого чоловіка та Вернадсько-
1'0. В кімнаті, де жили ми, КОJlИСЬ народився старший син Богдана 
Олеl(сандровича - Горл, який є нині видатним В'ЧеНIІМ в Америці. 
Вщшадськuму подобалася тиша Воярського притулку IЇ він відпочи
BIlB душею після !Шуму столиць. Н. ПОЛОIІ('Ь"R.-Ва('llлеН1~О 

(Докінчення в наступному числі) 
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по непротоптаНIІХ дорогах непроходимої Півночі, покинутий всіма 
на ласку долі .. 3авіщо? 3а які гріхи і провини? 3а те тільки, що лю
бип і розвпжав споїм словом -- свій народ?! А цей народ -- теж у 
такому самому стані, і 'не може помогти свому сміхотворцеві, який 
облагороджував СОНJIIШНОЮ усмішкою черстві, скривлені серця зем
ляків. 

Остап ВІІШНЯ пішов у далеку дорогу один-однісінький, ЛИlше мала 
північна конячка, що тягнула наванта.жені тяжкими скринями сани, 
була йому товаришем, конвоїром, охоронцем перед несподіваними не
безпеками. На шляху, яким йому довелося мандрувати, було лише 
декілька зерянсьиих селищ. У місцевих людей нічого було сподіва
тись будь-яиоі прихильности. Бандити, вуркагани-утікачі давно вже 
виліиували тих громадян від співчуття до каторжан. Цей "соціяльно
близький" радянській владі елемент, не був СХИЛЬНИЙ заглядати у 
майбутнє; люди того клану жили тільки сьогодиіш'нім днем. Вони 
при першій нагоді тікали з таборів, йШЛИ КУДИ очі вели, як дикі звірі 
нападаЛIl на людей, на їхне майно, щоби тільки рятувати себе від 
голодної смерти, а у !Відплату стероризоване населевия допомагало 
С10рожі та гончим собакам виловлювати тих бунтарів проти всіх і 
вся. Зустріч з такими втікачами ДЛЯ беззахисного етапника-одИ'Ночки 
Остапа Вишні бу ла дуже небезпечною, Харчовою приманкою для них 
була не тільки конина, вони не погорджували й людським м'ясом. 

До клюбу ім. Косолапкіна часто заходив молодий лагерни'к, укра
їнець із Донбасу, студент політехніки, засудже'Ний на три роки, але 
за спробу птечі, дістав додаток - ще десять років. Двадцяmлітній, 
добре збудований, красунь-хлопець звернув на себе увагу двох вур
каганів, що готувались самовільно вирватись на волю. Вони намо
вили наївного хлопчину пристати до їхнього плану, нарисувавши 
примаНЛIfВУ картину романтичної втечі з каторги, пообіцявши йому 
роздобути відповідні документи, при помочі яких, він зможе розпо
чати нопе життя в далеких краях непроходимої Сибірі. Плян був 
детально опрацьований. Романтики запаслись скромними харчами та 
кращим одягом і весною пустились у тайгу за щастям і волею. Ман
друвати довелось по густих лісах, водянистих торфовиськах, багнах, 
персбрідати та переплипати північні ріки. Не~ииосимо тероризовані 
машкарою та комарами, вкрай знесилені, вони попали у мисливське 
СХОВlllце. Там, :шичайно, запопадливі господарі заЛИlшали ДСЯl(і хар
чі і :шаряддл на майбутні часи. Втомлені, голодні шукачі полі поїли 
всі харчопі ощалності мисливців, обезсилені підлежувалися у криївці, 
щоби набрати сили до далнlUОЇ ма'ндрівки. Глухої, бе:'\СОlІноі ночі, 
]\онбассць-студснт підслухn.в розмову своїх товаришів мпндрівки. 
ОДИИ пеРСI{онупав другого, ЩD вже наспіла крайня пора для реалі
::нщії мети, :шдля ЛJ<ОЇ пони намовили непрозорливого студента до 
втсчі. "Хлопчина :~ КОЖНОЮ хвилиною тратить сили, губить вагу і 
за кіЛЬІ<а днів залишиться одна шкура та кості і не будс чим по
ЖІІDИТІІСЯ". Лругиїf переко'нував першого, щоби дати студентові змо
гу ще ту ніч поспати і тільки слідуючого дня приготовити з иього 
вурнаганськшї Гулmш. Молодий, майбутній інженер тільки в ту ніч 
:ібагнув, що ТОDnршпі подорожі вели його з собою - ЯJ( ІЖИВУ хар
чову НОМОРУ ... Він підождав хвилини, коли його проводирі поснули, 
НlIІШI<ОМ ВИСЛИЗНУВ із криївки, і в темну ніч подався навмання, по
дальше від голодних убивників, які були 'небезпечніші серед дикого, 
багнистого лісу, ніж дикі зпірі. Нерозважний утікач два дні полікся 
по таіізі, ПОНИ натрачив на зеряиське селище, де добровільно віддався 
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в руки влади. його знову ПРlІвели у Чіб'ю, заокруглили реченеЦJ. 
иаторги ДО деСЯТJI рокіп, пІсля чого МОJlОДИИ ромаНТIІН не тІльки сам 
занехав мрії про ш~леrnльну ВОЛЮ, але й наііnідчаїIД}1U1ні.ШIІХ аван
турню<іп псрестсрігап ncpf>Jt 'нерозважними ПJШШ\МИ. Пеrспситипа зу
стрічі Остапа ВJDшні :1 бс:ЮГJJЯДНИМИ, ГОЛОJ1.НИМIf птїнаЧnМIІ ляиаJJа 
мене більше за всі інші небезпеки, що чигали на І<ОЖJlОМУ І<році на 
безборонного етапника-одиночку . 

•• '" 
Настали ТЛlжкі дні самотности, яка завжди лякала мене. Правда, 

шиільні часи проходили далеко від батьківської хати, але маіі.же 
весь ТОІЇ час я перебува!) разом із старшими бrатаМIf. Служба у Сі
чових Стрільцях, а згодом праця у театрі, ПРОХОДИЛИ між своїми 
людьми, які 'не різнилися від рідних, найБЛJlЖЧИХ серцю істот. На 
далекШ Півночі - Остап Вишня заміняв усіх, і я не відчував ря
дом із ним нестерпної одинокости. Та нестало ЙОГО, і при"шло те, 
чого я найбільше лякався: глуха самітність, внутрЬшня пустка. Єди
ною розрадою було листування з дружиною, але воно, 'на жаль, 
було обмежене лагерними приписами та КОНТРОЛЯМJI, і тому не мо
гло заміниm постійного контакту з товаришем долі". Я кинувся за 
порятунком у праці з аrештантами-акторами над репертуаром конц
таборного театру. Там я шукав втечі від дійС'ности. Аматори-вурка
гани віДНОСИЛJlСЬ до мене з пошаною і не давали мене вобиду. Профе
сіоналісти із російського театрального світу терпіли, іНТРllrували та 
СТУJ<али у З-ій Відділ ПJ)Q кожниі. мій крок не тіЛЬКJf за кулісами, 
але ІЇ на сцені. Проте і тоді оберігала мене J<валіфікація і відсут
Jlість такого, який би зумів замінити мене 'на цьому відповідальному 
становищі - "мистецького керівника" концтаборного театру. Мо
сновські, ленінградські та ої з інших міст і областей Росії - театральні 
робітники, що попали в Ухтопечорський табір, були мало підготова
ними до тих різноманіТНIІХ завдань, які доводилось мені вико'нувати 
на сцені, і по організації всіх .жанрів театrально-естрадних імпрез. 

В коловороті тієї праці і щоденних турбот, я не пропускав жод
ної нагоди. яка помогла б мені дізнатись про долю Остапа Вишні. 
До літа 19З5 року ніяких інформації. не пощастило здобvти. аж при 
нінці серпня місяця я отримав від нього записку, в якій він запи
тував мене, чому я не відповідаю на його письма, які він посилав 
ПОIllТОЮ. Цидулку передав мені в'язень, що закінчив спї1Ї термін, і 
'(ере:, Чіб'ю мn'ндрував кудись у Сибір на віЛhНЕ' поселЕ'ННЯ. Із за
ПJlТУ Павла МихаЙЛОВllча можна було дог:щатися, що його письма 
д() мене попадали прямо у З-ій Відділ, у мою картотеку. Як видно і 
пін, і я, бутІ на приміті, а наші дружні підносини були під особ
JIllПИМ заціКRплеНRЯМ відпопідних наглядачів. Остап Вишня у своїй 
IШСУJlьці нічого не згадував про перебіг орипнальної подорожі д() 
мЇf'цл признnчення: скільки вона тривала. 'rn взагалі про ",)Ягоди і 
оБСТ:lВИНИ, що йому довелось подолати. Його тіЛhКIf турбувала моя 
м()пчанкn. Із записки було видно, що друг не пере~бnчав того, що 
IЇnго письма могли попадати туди, J(УДИ пін не адресував. 

Від 'нелеrальноro листоноші я дс>відався, що Павло Михайлович 
серед дуже ТЯІ)ККИХ умов, біля Кожви, на малому лагпункті, прац~є 
підручним не то книговода, не то статистика: хворий, ГОЛОДНИІІ, 
П():lбавленИlї контnкту з ДРУЖJrною, а про зопнішнї1Ї спіт - то й 
нічого говорити. Лагпункт належить до Іштегоріі ,,lUІТnnфНИХ": це 
значить, що там режим лагерних ізоляторів, який не кожниlї здат-
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ННІ"'[ перенести. Я сам був безрадниїl щобудь помогти у тому трагіч
ному становищі друга. Г. І. Добринін, як звичайно, ра:н,кьою вес
ною подався в геологічну експедицію, а без нього трудно було щось 
придумаТIІ для помочі строго законвойованого арешта.нта, яким був 
"небезпечний терорист" Остап Виппня. 

НКВД все робило, щоби він, без їхнього "товчка", якнайскоріше 
покінчив свої земні справи. Лагерна влада за спеціЯnЬ'ВJDlИ інструх
ціЯМIІ із центру мала тільки посприяти "ПрllрОДНОМУ кінцеві" жит
ТЬОВИХ МІІТИ-РСТВ хворого письменника. Однак нащадка степових чу
ма}(іо не та}( то й Jlег}(о поконати. В північннх коицетраках слабо
СlІльні, }(BOJIЇ часто перемагали всякі недуги, і проявляли більшу 
ВІІНОСЛІІвість, ніж силачі-молодці; ті часто падали під тягарем катор
IiКНОГО режиму як підрізані дуби 'на лісорубі. Хирляки, слабосилі 
оід подуву вітру гнулися вчетверо, але ПРІІ сприятливій погоді зно
ву здіlїмалися на ноги і несли тяжку ношу до кінця свого шляху. 

Павло Михайлович був на невеликому лагервому пункті, де всі 
знатІ один одного, всі при кожній нагоді допомагали ОДИ'Н одному. 
Як кому пощастило вийти із того чистилища, тоді вів іхав у "сво
яси" навантажений устними і письмовими порученнЯ'МИ до рідних та 
знайомих від тих, що мусіли докінця ДОПlUlати свої гіркі чаші. Я, 
хоч і не був під конвоєм, хоч мав деяку свободу рухів, однак мое 
.життя проходило у клюбі, серед JПOдей, я,кі не капи ковтанту з уста
новами, що були пов'язані з позалагерним світом, і тому не міг 
нав'язувати тіснішого контакту з найближчими друзами. Остап Ви
ІШНЯ знав про моє життя-буття від людей, яКli попад8.J1И до його 
лагпункту із Чіб'ю, але я не мав зв'язку з ними, і тому }lе міг, при 
іхні.1 помочі, інформувати приятеля про те, що його цікавило. Та 
моя безпорадність турбувала мене; я боявс~, щоби Павло Михайло
вич 'не запідозрів у мене недбальства до товариських обов'язків, які 
зс'язують кожну ДРУ'Жбу. 

*. * 
Адміністративниіі розмах начальника Ухтпечлага - Якова Мой-

сесвича Мороза ДОСЯГ своїх вершин в остаккіх часах панування 
Ягоди, з ЯЮІМ, як видно, він був -- заодно. 3 1935 по 1937 -иЇl рік 
розбудова Чіб'ю здивувала й Москву: середня школа, технікум для 
дітеіі nільнонаііма'НИХ, палац піонерів, літній театр на тисячу осіб, в 
якому не відбулося ні одної ВlІстави із-за короткого та зимного літа, 
великий стадіон, в грецькому стилі старовинному, на якому. за 
час моііого перебування у Чіб'ю, тільки 'кілька разів позмагались 
спортовці-футболісти, багато мешкавевих будинків для службовців 
ГУЛАГА. Клюб ім. Косолапкіна розрісся у професійний театр з 
оборотною сцсною, ВИСОІШМИ колис'никами і всякими допоміжно
госIIoдщIсы�мии ПРllбудівлями. Яків Мороз, який дуже пишався те
И-ТІЮМ, ГИ-ДИ-О, що }(оли Я дістану звільнюючі документи і покину 
Чіб'ю, то це буде ІШКОДОЮ для дальшого існування театру, тому він 
спочаТI<У зняо ,3 мене "зачоти", і тим самим на 9 місяців продов
жив мій речснець, а коли і той час проїtlШОВ, тоді самовільно при
l<ріПIlD мене до Ухтпечлага, як вільнонаJЇма'НОГО з правом виїзду із 
території Їlого володіння тільки раз на рік у відпустку. Виїзди тані 
БУJlIІ дуже УСІСладнені із-за вовчого паwпорта, по якому трудно було 
задержуватись на кількаденний побут у місцях відпочинку, бо мі
ліція влаСНlшів такого документу не прописувала ... Коли я 1937-го 
рону відважився на ВІІЇЗД, то моя поїздка на Уlсраіну заJ<інчилась 



ПР"RТСЛ;О" 27 

- арештом МОСЇ ДРУЖИНи Олімпії ДоБРОВОЛl,СI,І<ОЇ. Ії протримали 4 
місяці без всяких оБВИllуяачсш. m допитів, і після того порадили 
нсгаііно, добропіJJLlIО персїхаТIІ з ХаР1<ова ]\0 Чіб'ю і там разом зі 
мною завойовуваrn далеку Північ. 

Сталі нова інсценізація "ніровщини" спричинила в житті конц
таборюшівтрагічні події. ІЦе но ПРИХОДУ Єжова, за останніх часів 
панування Ягоди, - в режимі таборів зайшли велині зміни. Бсяні 
"полег.ші" для каторжан, Яlшми адмі'ністрація виганяла останні поти 
на неПОСIIЛЬНIfХ роботах, - n одну ХDИЛИНУ були снасопані. "Коло
нізова'них" знопу :1агнано у зону арештантів, РОДИНИ їхні, в час лю
тих морозів, виселено і:1 території таборів. Усі політичні в'язні по
пали в нnі)суворіші ізолятори. Єжов ВДОСIСОЮ\JШD ту систему ще й 
тим, що організував спеціЯЛLні номісії, яні ACHh і ні'l :ннїмалися пе
реглядом всіх "справ", а ті "справи" ніНЧnJlIІСЬ НОDlI~l1l присудами 
до 'Смерти. Появились на території Ухтпечлага спеціяльні відділи 
охорони "Вохр", про завдання яних КРУЖJJЯЛИ неіімовірно жахливі 
ПОГОЛОСІШ. Сп'яна ті "лицарі" самі ПРIf:1наваЛJl(~Л до своїх геройських 
подвигів: Сlсільки останньої ночі один чи другий спровадив нещасних 
на той світ. Вночі, оті охоронці правосумя, вривалися у бараки і, 
як колись на "волі", переганяли приречених у 'новозбудовані "спец
корпуси" , звідкіля мало-хто повертався. 

у театрі ім, Косолапкіня. був серел технічного персоналу моло
дий хлопець, родом із Миколаєва - Кірічею<о. Був він МЮUІСТРОМ на 
всі руки: столяр, мшшиніСТ-СЦСНJI, помічнИlС декоратора, і всякі інші 
p060m, які другим були не під-силу, КірічеllКО без принуки радо 
виконував. Одна була в нього слабість: випивав він кожну рідину, 
яка містила в собі хоч каплину аJIЬІ<ОГОЛЮ; перед ним не устоялась 
жодна політура, денаТУРn'ТШlіі спірт, ЯI(і часто УЖIІВ:l.IlО в столярніїІ 
майстерні театру. Кіріченко без стаху перед ОТРУЙНИМИ наслідками 
випивав цей дефіцитний продукт до останньоі каплини. Адміністра
ція театру дивилася 'на слабість КірічеНJ<а "крізь пальці" - цінячи 
його невтомну працездатні СТІ •. Кірічею<о не приховував своєї любови 
і пошаНIf до· мене, як до свого земляна, і часто інформував мене про 
re, що діялось у законвойованому таборі; кого вночі забрали, скіЛL
І(и серед забраних було УI<раїнців. Від нього я довідався, що вже 
нестало Максима Лебедя, Антона ПРИХОДLка, Музиче'нка, Петренка, 
Дацкова - КОЛІІШНЬОГО директора "Березоля", і деного із mx, з 
якими я одним етапом приіішов у Чіб'lО. Тоді мені здавалось, щО 
ІЮЛИ б я був засуджений не на три, а на п'ять років, то й мені не 
оминути було б долі товаРJlшів.,. Рятувало мене те, що я вже був 
вільвонаЙомниЙ. Однак, ТРОХІІ згодом, І(QЛИ Я став ПlIЛL'ніlше аналізу
пати події і Сllтуацію, я помітив, що біля Me~e і мосї праці - атмо
сфера згущувалась звичайними у совстсьнї;ї дїIUIСllOсті ЯDищами. Бу
JЮ помітно, що "стукачі" концентруваЛJl свою ПlІльність біля моєі 
особll. 

Адміністраційним начальником театру був "політкомісар" , яко
го завданням було слідкувати не тільни :\а господарством театру, 
але й відповідати за ідеологію мистецької продукції. Комісари теа
тру дуже часто мі'вялися. Рекрутувалися попі i:J каДРОВJlХ робіТНIІ
"іо НКВД, яких із-за пристрасти до алькоголlO зміняли з оператив
ноі роБО'іИ, і карали тнм, що посилали на всякі другорядні, менш 
"почесні" функції. Ті засл~жені алькоголіки, часто сп'яня., прого
uорювали те, що мусіли тримати за зубаМIІ. У ХВIІ.'llшах такої "от
вертости" один із господарів театру натякнув мені, ЩО останніМl1 
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часаМIІ МОН картотека чимраз білыеe 'наповнюється рапортамн про 
мої їдсологі чнї УХИЛІІ при складанні репертуару і програм концер
тіп і про Їх невідповідне сценічне оформлення. І тут, як на зло, 
трапився ще й такий випадок: 

у програму одного концерту я включив два дуети Карася і Одар
ки із музичної комедіі "Запорожець за ДУ'В8.Єм". Серед таборових 
глядачів було чимало віЛЬНОНаІЇманих громадян, які нераз вимагали 
подібного репертуару. Партію Kapac~ виконував - я, Одарку -
російська співачка із Ленінграду. Концерт, як звичайно, відбувався 
без особливих декорацій, без жодних реалістичних деталів,на сце
ні були тільки сірі котари. Для підкресле-ння 'кольориту ми вдягли 
українськшї народний одяг. Ця точка програми вимагала трохи 
більше часу, тому я рішив, як окремИ1М відділом, 'Нею закінчити кон
церт. Кіріченко, як господар сцени, попросив перед кінцевою части
ною концерту десятихвилинний антракт. Коли почався остаииїй 
відділ концерту і оркестра закінчила овертюру, а завіса відкрила 
сцену, в залі залунали голосніші, як звичайно, оплески. Вражений 
цією несподіваною реакцією глядачів я глянув іЗ-Gа 'Куліс на сце
ну, і остовпів з подиву. На кону стояли дбайливо виконаиі декорації 
чорноморського пейзажу, з верхів'ями стаибуJIыс'ких мечетів та сул
танських палат, які завжди, на Україні, прикраmували ту п'єсу. 
ЗаскоченИlї таким самовільним ПРОJlВOм ініціятиви Юрічеика, я ще 
з біЛIJШОЮ, як звичайно, акторською вервою, вірніше програв, ніж 
проспівав дуетну партіl9 Карася. Глядачі не скривали свого вра
,ження і щиро нам дякували своіми оплесками. Як тільки завіса за
нрила сцену, номісар спитав мене: звідні ля взялися декорації длн 
картини із "Запорожця"? JCiріченко, який стояв осторонь і слідку
вав за врмкенням віД своєї витівки, вмішався у розмову і заявив, що це 
він із власної ініціятиви ночами приготовляв декорації для "Запорож
ця", використовуючи старі, непридатні остатки будівельних матері· 
ялів і засохлих фарб. Сердешний любитель мистецтва додав: 

- Я це зробив для свого рідного мистецтва, яке JПOблю понад 
усе! 

Комісар і театральні .. стукачі" не повірили, що та затія відбу
лася без моєї участи. Мені скоро стало відомо, що актриса Ленін
градського театру Катеl~ина Макарівна Капустіна, яка після відбут
тя tDОГО трилітнього реченця, вийшла заміж за "вохровця" і зали
ШИJlаtJ. ніJJЬНОIШЙМnНОЮ :шторкою, зварганила цілий еляборат до 
:і-го відділу про мііі "необ'єктивний підхід і надмірно сантименталь
JЮ-ПРОШШЛІІВУ інтерпретацію творів з украі'нською тематикою". 

Кіріченка --- за розбазарювання декоративного матеріялу і за 
недисциплінованість -- комісар театру відправив на десять днів до 
і:юлнтора на "цегеJll.ні". Цей карний лагпункт був пострахом длв 
всього 'fшселення Ухтпечорського концтабору. Там, серед наЙтя.ж· 
чих умов, голіруч і босими ногами, мов фараонові раби - громадя
ни "прогресивної нраїНIІ" місили вічномерзлу ГЛИНУ, з якої випалю· 
вали цеглу длн вогнищ в котеджах співробітників ГПУ. По 10-0Х 
ДНЯХ, ледве .жИВИЇІ, вернувся до театру Кіріченко. Він НИШІЮМ, бе~ 
tпідкіп, ПСУНУВ мені в руку записку, і ВСТИГ тільки додати, що цеіі 
папірець просила передати ме'ні ТЯЖКО хвора JlЮДlІна, яка вже АВІ' 
місяці страждає іВ ізоляторі на цегельні. 

ЖІІТТІІ у концтаборах було наповнене таКIІМИ несподіванками, щ{ 
треба було оже IІnд:шичайних подій, ЯJ{і вивели б людину із рівно
ваги. Папірець, ЯlШЙ з такою обережністю передав мені. Кіріченко 
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був від Остапа ВJDшні. Нс .ж пі'н тяж({о ХООРllіі, ш,<с ДШ," місяці ле
жить у зеМJlянці, на ЦСI'СJ.IоІЮМУ заuоді, IJ наіісупорiJшом'У Чіб'юв
ському ізоляторі. 

Телеграфічним стилем lIашlO МихаЙJlОВИЧ попі~ОМJІЛВ, що в до
розі із Кожви у Чіб'ю, він захворів на запалення JJercHiB, яке перей
шло у тяжке ускладнення. Під особливим конвосм, пішки, иого 
гнали до Чіб'ю на "перегляд" "справи". llри СОРОJ<аградус'Ній га
рячці ві'н був непридатний для 3-го відділу, і тому JЇoгo покину ли 
на "призволяще" в l<арному ізоляторі. 

Було це в часі переміни декорацій на НКВДівському престолі, -
Єжова замінив Берія. Заведена маШІІна Єжопим ще котилася си
лою свого розгону, і змітала зі своєї дороги пес IЖlше. В Чіб'ю до
кінчував своі функції "вадзвичаііного упо:ановаженого", відомий із 
історіі GЖОВСЬКОЇ різні: Кашкетін. Ім'я це згаНЯJlО сон із очей всіх 
каторжників того часу. В Ухтопечорському Jroнцтаборі він ПОЯВИВСЯ 
вже ІІа останньому етапі своєі І<ривавої кар'єри. Ніхто не є в стані, 
сьогодні, сказати: скільки по всій імперії rOJlOB полетіло під ме
чем цього Сталі нового героя?! За час панування Єжова цей кат 
пролеті.в сливе по всіх концтаборах еессерії, ЩЮJІИDaJОЧИ ріки крови. 

Кашкетів не забув і про Остапа ВИlшню. Поки ПО наказу пішки 
гнали етапника з Кожви до Чіб'ю, в 3-му відділі приготовляли кар
тотеки тих, що для остаточної розправи мали бути пов'язані в один 
вузол. За кілька тижнів до отримання записки через Кіріченка, 11 
дістав по пошті письмо від Остапа Вишні датопане місяцем бере=,,
нем 1935 року. Конверт і письмо у ньому, споїм виглядом, свідчи
ли, що воно довгенько лежало в архіві відповідної установи. З гру
бими слідами канцелярійного клею на конверті і на пожовклому 
папері були видні сліди рук енкаведівських діловодів. Тільки піt:ЛJl 
отримання вістки від Павла Михайловича через Кіріченка я розга
дав загадку: звіДКЇJIJI, для чого і хто ПРИСJlав ПОЧТОJO мені письмо 
lїого з 1935 року. В тому письмі Остап ВИlшня писав до мене про 
те, як ві'и глибокою зимою проїIШОВ шлях З Чіб'ю до Кожви, і в які 
він там попав обставини·. Він дуже просив, п~оби я вжив усіх за
ходів серед лікарів-в'язнів, які маJJИ до діла із санітарним апаратом 
Ухmечлага, щоби за іх допомогою улаштувати lїого на працю на 
санітарному пункті у Кожві, за його колишнім фахом, а саме -
фсль,цшером, яким він до реВОJlюціі працювао у КИЇпських військо
ІШХ Jlікарнях. Отримавши те ПІІСЬМО ЩНl кінці 1938 року, л вже не 
міг стати у пригоді другові. 

Кашкетін, JlК вишно, збирав усіх ПРlІятслів Остапа Вишні в 
один букет, і приготовляв ЇМ одну і ту ж долю. Ян річеВllіі доказ 
нелеrальних контактів, мав ПОСЛ)1ЖIIТИ отриманий мною, з таким за
пізненням, лист з 1935 року. 

В 1938 році Остап Вишня не подолав ТЯЖJЮГО .шляху, який він 
ПJЮЇDШОВ одинцем У 1935. його не довели до рук Кашкетіиа. його 
покинули тяжко хворим догорати в чистилищі на Чіб'юпській цегель
ні. Два місяці він змагався там зі смертю, заНИНУТllіі і забутий всі
ма ... В тому часі, коли Кірічснко приніс мені від Остапа Вишні за
ПІІСКУ, в Чіб'ю заїІШЛИ нові несподівані події: рознеслася пістка, що 
арештова.но иачальника З-го відцілу Чорноіванооа, розстріляно Каш
кетіиа - за 'иадужи1ТЯ свосі влади. Подібна долп стрінула і Яко
ва Мороза, всевладного господаря Ухтпсчлпгу. Сталін рунами Верії 
став cmHam голови своім КО:1ЛL1М, щоби сnітооі засліПIІТIІ очі чер-
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ІгаРl<а - заполярне місто на Єнісеї. ПО'чали ії будувати в кінці 
] !І~Ю-х рр. як пО'рт для експорту лісу закО'рдон. Заселяли псрсuuж
но РОЗI'УРКУJlеними селянами, наіхали туди й сибіряки за "ДОП
ГІІМІІ рублнми", булО' чимало й таких, ЩО' відбули ClDою кару D 

в н:онцтаборах та ВОJlіли оселитися за поляр:ним КОЛОМ, далі від 
центрів. 
В 1937 році населеиня Ігарки складалО' до 20.000. Будинки геть 

усі дерев'яні, рублені, здебільшого О'днО'поверхові. Влітку - болО'тО' 
ПО коліно, ходити можна лише ПО' дО'щечках. Взим:ку - сніг ПО' 
кО'ліно. НавкО'лО' міста - непрохідна тайга, rpYHT вічнО'мерзлиЙ. 
ДО' залізниці - 1800 кілО'метрів. Під час КОРО'ТКОГО' запОЛЯРНО'ГО' 

літа пливуть сірими водами Єнісею пароплави й баржі: везуть лю
дей з "материка" дО' Ігарки і назад. Від початку 30-их рО'ків :На 
баржах прО'вО'зили повз Ігарку тисячі в'язнів, ще далі на північ, у 
запО'лярні концтаБО'ри Дудівка-Норільськ. 
Взимку Ігарка спО'лучається з зовн:ішІнім світом, аБО' саинuм шля

ХО'М - О'лені й кО'ні - знову ж Єнісеєм: везуть пО'шту, деякі това
РИ, пасажирів, О'ХО'ЧИХ їхати місяць кіньми. Існує такО'ж спО'лучен
ня літаками, яким на перешкоді стО'ять бурі, пурга ІЇ пО'лярна ніч. 

ДО'ВГО'Ї запО'лярні нО'чі 1937-38 року в Ігарці у мене бу ла кілька
місячна невільна зупинка в гО'стинній родині українських селян. 
В їх теплиіі і темний куток я прийшла пів.жИБО'Ю після шестиденнО'ї 
мандрівки сан ками з Дудінкв. У Л3lштувалася в Ігарці на працю в 
ляБО'раторії мерзлО'тнО'ї станції, та за два тиЖНі мене звілыlли •. 
Далі вся моя енергія була спрямована на те, щоб вирватися з за
пО'ляр'я літакО'м. 
На спО'гад лишився ЗО'ШИТ, чудом проиесений через усі мандрівки 

й БО'мБи, з ЯКО'ГО' тут даю кілька листів . 

•• * 
17 грудня 1937 рО'ку 

Ігарка. ЛямпО'чка нафтова, каламутна. Часу нема куди діти, і оце 
придумаЛ<l собі рО'зпагу - дещО' записати на спО'гад. 

ВчО'ра :шайО'ма історія: ще раз звільнили з рО'БО'ти. УвечО'рі був 
:Jіпсоваllllіі настрій і з горя лягла "горе переспати". У мами була в 
ХаРШJlJі :шtLііома жидіDl(а, IшзаJlR: "ГО'ре ТРУДНО переживати, ПО'ЮІ 
і"іО'гО' не переспиш, а зранку прокинешся і вже легше ... " Виспал3JCЬ я 
вже на 4-ту гО'дину ранку' і оце сижу цілий день кО'лО' ляМПО'ЧКIf. Ці
лО'денна тсмрнва гнітить, JІЯМПОЧКУ я прО'стО' пО'чИ'наю ненавидіти. 
ГО'лО'ва від читаннн дурна, та ще й ДОВО'ДІІТЬСЯ читати, щО' дістанеш 
у міській бібліО'теці. ПрО'бувала вийти прО'йтись, але, мабуть, мО'рО'з 
більший, нк 50'\ 60' Я зразу ж змерзла. 

Отже і в Ігарці праці нема. Зимувати не дО'вО'диться, тре6а нама
гаТIІСЯ на літану добратися ДО' КраснО'ярська, а там - до ХаркО'ва. 

гО'вою "оіНJlIІГОЮ". Л~Н'Ю\ ·ВсевишньО'го не МІІНУ Jlа й ЦЬО'ГО разу Оста
па Вишню; НІ, ВИДНО, їюм)' булО' призначено 1II11111ТИ ще неОДІІ)' чruшу 
ripl<orO' оина. ПОСllф І' і .) 11 JI І' 

(далі буде) 
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Всі мої норільські друзі ка:ШJJJI: "НС мu.ндруіітс тут самі у заполлр'ї, 
їдьте до мами ... " 

20 груднл 1937 рону 
Моя хазяйка Маруся каже про ссбс: "Я хоч малограмотна, та не 

дур'на". І справді це КЛЛСИЧllиіі взірсць рОЗУМНОЇ ес JIJI НІШ , у трид
цять років, У розквіті краси 'Ї розуму. Гарна пона така, ш< бувають 
ШІJші землячки гарні, ПОРОДlІсті: ВСJllші чорні очі, чисте смаглSlВС 
обличчя, досить правилыІйй ніс, нраСllві уста. Вона на три роки стар
ша від мене, а вже мас сина ІО;шка 12 РОI<іп і ДОНЮ ІОJlЬКУ 10 ро
ків. Маруся така ж щаслива, лк і я, Вона з РОДИНИ українізованих 
польських селян з Поділля. Роиів деслть 'гому бу JJa вигна'на зо сво
сї хати, від якої у неї залишилися прегарні україНСЬІ<і ІШЛИМИ, чор
ні, з червоними трояндами, якими вона заСТСJJЛС ліжиа. На жаль, 
над ліжками вона повісила жаХJlиві речі місцевого походження: над 
одним леви, намальовані бездарним краснопрсы�имM художником на 
циновці, ана другому - ОГlІдні довгошиї гуси, зроблені аплікацією 
місцевими майстрами. Чому тане звиродніння смаку? 

Чоловік Марусі уже місяців два ЯІ< "СИДИТЬ", а пона не посту
пас на роботу, бо чекає, що от-от корова ОТСJJИТЬСЛ, вже після того 
яиось поступить. Маруся оце мені здаJlа l<імнату, щоб лкось пере
ЖИТИ. Боже! Що ТО в нас бу ла за зустрі ч! Маруся потім мені ка
зала, що думала, що я помру, бо в ме'не все обличчя було чорне, 
одморожене. Відчувши в мені товаришку по нещастю, Маруся прий
няла мене, як свою іпосунула МОС Jlі.жко до грубки, а заполярна 
грубка - то або розжарені до-біла чавунки, такі, пк у в'язнів У 
наметах, або вже цегляні на всю стінку і напалюються так, що до 
них торкнутися не можна. 

Коло грубки я пролежала днів три; за стіною весь час співали 
і то найбільше "Пароход ідьот по Волrє .. ,', 

"Чалдони" - пояонила мені Маруся. "ТіJIЬКИ дістануть гроші, 
так і проп'ють, а тоді до получки чай з хлібом. То й співають". 

"Пароход ідьо'l по Волr'є ... " нестямно тягне фальцет. 
"А то іх хлопець", - каже Маруся. "Часто школу пропускає, 

бо просипляв пlсJiЯ ГУJIJIВки". 
У Марусі міцна куркульська хватка. Вона іі сама без діла не 

сидить, і дiTJI'М знаходить роботу. За десять років, що во'ни, як спец
переселенці, прожили в Ігарці, побудуваJlИ собі будинок пополам з 
"чалдонами", придбали корову, збудували ЇІЇ хлів, маЛIІ свиней, ку
рей. 

Юзнк і Юлька весь час сварятьсп між собою, а Маруся наводить 
порядок: "Дам, щоб (вецеизурне) заніміла, щоб перестав вигра
вати, як чорт перед хмарою!" 

Говорять у родині трьома мовами: українською, російською і 
польською. 

3 Марусею живе її дід: ВИСОЮIЇr худий, lиlОМУ РОІ<іп 80, але має 
ЯСНИЙ розум, тільки трохи глухиjі. Все меllі розповідас, ЛІ( ііого об
разили. Понад три роки він працював сторожем на радіостанції, 
чергував уде'нь і вночі, ВЗИМІ(У і ШІітку, :ШСТУДІІD на роботі ноги і 
від того, як він каже, оглух. IІРJlїхаlJ ОцЄ' ТЮlшіп дпа тому ЯИИlїсь 
начальник, звернувся до діда з заПJІТ311НЛМ, а то(. змерз, вуха заку
тані, та ЇІ не розчув. НачалltlШК рОЗПОРЯДlIDСЛ НСі'аііно звільнити 
діда та й звільнили ЙОГО в Лllстопаді, коли Єнісей став, і дідові не 
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було де поїхаТlI 
до роботи. 

роботи пошукат~, а він ще себе почуває ~датним 

){ід . говорить доброю укра~нською МОВQЮ і любить мені розпові
"ати про Поділля, про свою хату під залізом, великий садОI<. Мару
сл б,}' ла його у люблена онука. Спершу вигнали Марусю з ЧОJlОвіl<ОМ 
з хати та чоловіка заслали в Ігарку, а потім і діда вигнали. Як Ма
руся зібралася з малими дітьми до чоловіка, то поїхав і дід з нею, 
повіз на спогад з Поділля чудові українські килими та уміння ха
зяйнувати. 

дід така робоча душа, так звик працювати, що тепер він просто 
убитий своїм безробіттям: .. Ох, хай би мені Бог смерти дав, як НС 
можу робити", - приговорював він, а Маруся: 

- .. Думаєте так легко умерти? Ще ногами подриrаєте!" 
21 грудня 

Чи почув Бог дідові слова про смерть, чи зажурився старий через 
міру, але він, бідолаха, захворів, і Маруся одвезла його в лікарню. 
Сказала: .. Ну, куди кені з 'IuuI, якби був .. вік" (тобто чоловік), то 
хай би вже жив, а тепер що ж ..... 

Оце вже тиждень я без роботи ... 
25 грудня 

Вчора був польський Свят-Вечір. Маруся насмажила й наварила 
риби, купила суші на узвар та рижу на KY'tlO. Увечорі Павлик (ще 
ОДІІН зимівник на Ігарці, бувший в'язень у Норільську) приніс плSIIW
ку нина, і ми всі гуртом повечеряли. Пили, звичайно, за наше поба
чення з чоловіками. 

Упечорі вискочили з хати, а на 'Небі - північне сяйво: зелена
во-іскристе заливає півнеба. 

26 грудня 
Маруся лає дітей: "Я вам як дам, то будете аІІОПОТКОМ говорити, 

будете знати, що то мама йде, а не сука бреше". 
Дійсно, діти нестерпні. Дражнять одне одного, як малі. 
Юзик дуже дражливий і впертий, а Юлька його піДКОDЩJlОЄ по

шепки. Врашті Юзик вибухає і розгорається скандал. 
Марусі надокучає вереск, і вона трахкає Юзика, roй починає 

вищаТlI, як малий, але не ображається і не }fасуплюється. 
27 грудня 

Сьогодні побаЧИJlа сонце - на хвилинку вилізло над обрієм. Щось 
гуде - може літак, мій Dизволитель ... Ні, наче це стовби гудуть. 
З uіюш С'ГClжу за сонцем, як скоро воно занурюється нижче іl ниж
че ... Вчора було хмарно, і я 'не бачила, чи вже DИJJазило сонце, мо
же, сьогодні вперше. 

Голова болить від читання, а зараз тільки перша година дня, 
що робити до вечора? 

6 січня 1938 року 
ЗапИlШУ один вислів Марусі, який мені сьогодні дуже сподобав

ся: "Спритна, як індик до горобців". 
15 січня 

Учора був меншиїl мороз, ніж завжди, і я пїlшла в ліс. Це зn
споніііЛIІВО вплинуло на мене. Глибокий сніг, ялини під ТОЛСТІІМІІ 
пачками с·нігу. Тиша. Я блукала годин три, часом співала. Зрідка 
люди ~устрічалися. везли на саночках дрова. Згадувала наш укра
ЇНСI.IШI

U

I ліс. свої минулорічні блукання берегаМIІ Хоролу. 
Позаuчора з ЮЛJ..I<ОЮ та Юзиком ми ходили до ніна ДИDИТІІСЯ 
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"І· . "lІстра ІІсршО1·U". ЗроБJlена старанно, i.1J1C l1етро Іюмічииіі, як ви-
голошує свої промови ні.1 еконuмічні теми. 

20 сі'IIIJI 
Хочеться написати ще про місцеву природу, все таки красиву і 

ориrtнальну. Вийдеш опівдні надвір, назустріч сонцю, що величез
ним червоним КР)1Жалом висить над обрієм і починаєш мимоволі за
хоплюватися північнuю J<расою, KOJlip неба завжди ду.же ніжного 
тону, часто пеРЛlfсто-рожевого, що поступово переходить у роже

во-'Сі-рий, а далі у блаКIІТJIо-сіриЙ. Інколи, поруч із сонцем, по оби
два боки стоять ВОГНИС1'і стовпи, всередині яскравіші, а по краях по
тухаючі. Рідко буває прозоре повітря, здебільшого песь краєвид за
кутаний у блакитно-сірюі туман, що здасться ще густішим від ди
му. Геть майже з усіх труб здіймаються вертикаЛЬ'ні стовпи диму, 
на сонці рожево-сірого кольору, а вгорі цей дим зливається у су
цільну сіру хмару. 

Скрипіння снігу завжди як невід'ємна частина пейзажу. Шкода, 
що мало я бачила тубільців: одного разу зустріла групу малих 
чорних постатей, що приїхали на оленях. Одягнені в ориІінальні ши
рокі хутряні шуби, часом красиво вишиті бісером. Чоловіків звуть 
- Ма:ня, Катя і т. д. Кажуть, що вони чули ці російські імена, але 
не второпали - котрі жіночі, а котрі чоловічі. 

Я маю на спогад низенькі "унти" - хутряні чобітки, красиво 
вишиті бісером, та колекцію дерев'яних .. богів", яку мені подару
вав Василь Вікторович, разом з єдвабним блакитним альбомом-ре
ліквією в'язня з Ленінграду. Він сказав, що це в нього найдорожча 
згадка про мирне культур'не життя, і йому буде шкода, як вова 
пропаде, нехай я збережу цей альбомчик. 

22 січня 
'fепер 12.30 дня. У кімнаті півтьма, у замерзле вікно насилу про

ходить трохи світла. Сьогодні свято, діти вдома і зняли такий га
лас, що читати важко. Юлька і Юзик сваряться, а Маруся своє: 

"У мене не собача губа, слухай, що я кажу". Або: 
"Як цвьохну тебе по голові, то череп надвоє розколеться, вехай 

мене садять, то не буду з тобою мучитися!" 

29 січня 
Діти ходять учитися від 8 до 12.30, і цей час можна почитати. 

О 12.30 вже з ву лиці чути крик, потім ВОНІІ разом вриваються в кім
нату, неодмінно з СJlовами: 

"Мамо, а Юзик ... " "Мамо, а ЮJlька ..... 
О І-ій я намагаюсь, як не занадто ХОJlОДНО, іти гуляти: або до 

лісу, або до авіобази, або до бібліотеки. Приходжу в годині 4 - 5, 
трохи теревенів з насеJlенням нашого густо набитого будиночку. 

В моїй КОJlИШНШ кімнаті (за яку я ·не мала чим платити і перей
шла до кімнати, де СПJlЯТЬ Маруся ".01 діти) живе колишній опера
тивник з дружиною і немовлям. Звуть ііого Інокентієм, але жінці 
не подобається це ім'я і вона його зве по-сибірському - "Гева", 
адже кожного другого сибіряка ЗВУТІ. Гснадієм. Гені років ЗО, і 
щось воно таке білесе іі невираз'не, тихе ЇІ мовчазне, що нема про 
що й писати. Свою працю оперативника, на якій був сім років, по
кинув, К3ІЖС, щО надокучило. Часом ПIІПlшає, але це проходить у 
нього ду.же тихо, ТОIJUl'lвші lІіДООДJlТI. Гену під <:амі двері, а тоді 
Гена сам, чсрез СИJlУ хи1 ... .1ючись ідс У (;lJОЮ кімнату і зразу ж за-
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СІІПЛЯС. Кол .. Гена дома, то читас розклад потягів, або газету від 
першого до останнього рядка. 

Любить баВИТllСЯ з дитиною. Підкидаючи їі, промовляс загроб
ним, придушеним голосом: 

"Давай, давай, давай", а в нього воно виходltт:ь "Ди-ивай, ди-
нвай, ди-иваЙ". Або досить ласкаво: 

"У ... сопля. У-у ... " і щось зовсім 'Иецензурне. 
А коли дитина заплаче: 
"Рення хочеш?" 
Дружина Аня така ж бліда й мовчазна як чоловік, тільки ЩО 

малого росту, а Гена - високого. Як Гени нема дома, то любить 
вийти до нас з Марусею і поговорити: от така-то за 4 місяці зміни
ла чотири чоловіки, а та, тільки чоловіка заарештували, виfuпла за
між, і так далі, і тому подібне. 

31 січня 
Біда! Гроші кінчаються... Є відкладених на літак 700 рублів, та 

ще якась сотня. Може легковажний був вчинок купити собі курточ
.ку З хутра, але вже купила! Так 'надокучило ходити обдертою, в 
старій шубі, ще й пояс десь ва Євісеї загубився. А як доберусь до 
Харкова живою, то треба буде З'разу роботу шукати, обідранці зав
жди запропонують на 100 рублів менше зарплати. 

Якась пастка: ні туди, ні сюди ... Але чомусь панічного настрою 
нема: сиджу читаю Одисею. Люди 3 - 4 тисячі років тому БУЛl1 
приблизно такі ж як і тепер. От тепер і я маю свою Одисею. Чим 
вона кінчиться, як гроші кінчаться? 

1 JПOТОГО 
Чи не ідилічна картина? Я сиджу коло лямпочки і читаю вго

лос "Євгенія Оисriна". Маруся, натоптавшись за цілий день, при
лягла на ліжко й УВ8ІЖВО ДИВИТЬСЯ мені в уста, щоб не пропустити 
JЇ слова. Юлька мрійJDIВО підперла голову рукою і УВ3ІЖно c.nухас. 
Авя стоїть у дверях з дитиною в руках і колише іі, щоб писком не 
заважала слухати. 

Я бачу з оБJIИЧ авдиторії, що не все зрозуміло і читаю окремі 
місця, вставляючи між ними свої ПОЯСR~ВНЯ. 

Кінець. Маруся зідхає і каже: 
"Такі вони всі. Як ніхто не ухаживас, так не ухаживас, а як 

почнуть, то всі". 
А Аня: "Как оні всс на одсжду смотрят. Вот как Татьяна в Мо

скву псрссхanа і пріодcnась, так і ОнсІін стап ухажівать". 
Я питаю Юльку, чи ЇЙ сподобалось: "Ольга сподобалась, а Та

тьяна то така поміщиця була, нічого не робила. Ії би працювати 
примусили, то знапа б". 

Розмова перейшла ва поміщиків, і Маруся розповіла про поиїщи
ків, ЩО бу ли в іх селі, мали гарний будинок і великий садочок. 

Кажуть, якийсь літак прилетів з Красноярська. М<»Ке уже й ВИ
берусь? 

4 лютого 
Вчора увечорі мене опанував напад злости, і весь світ здався 

огидним. З лютою ненавистю я дивилась на Юльку і Юзика, що, 
,JlK завжди, не ЙJlовірВО, по-дурному ГРИЗЛИСJl, оваРИЛИСJl, скаржили
СЯ одне нп одного матері. 

Не менше я не'навиділа нафтову лямпочк)', і тісну кватирю, І 
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себе за те, що підпадаю злим настроям і мало працюю. Сама собі 
Дl1вувалась _.- звідки стіJJЬКИ ЗJЮСТU'! 

А кругом самі нещастя. Маруся уже тижнів два чекас, що ко
рова от-от отеJІИТЬСЯ. Скільки мрШ, сподівань, скільки повторних 
розрахунків і згадок ПlJO Д~HЬ, коли корова "погуляла". Зараз ЇДЯТЬ 
майже самий хліб з чаGМ і все сподіваються на молоко. Марусі часом 
сниться, що її Сонька отелилась і щоранку вона йде до хліва, спо
діваючись побачити теля, а тоді uеРТUСТ'hСЯ розчарована, нарікаючи 
на свою долю. , 

Вчора приходила якась жінка, "що 1І00німас", і сказала, що ко
рова зовсім не тільна. Тепер ТаІ,і ХDИJIЮШ1.ННЯ і нервування! Маруся 
у,же наплакалась. Треба йти до ветеринара, а І<орова ж така норо
виста. 

А поруч Аня з своїм Генадісм. Боже, ЯІ( у ньому вкорінилися 
звички охранника: "Ну, давай, давай, спать". До дитини: "Давай, 
ке кричи". "Ну, давай, давай, даваll ... " А з-за стіни від сусідів -
"Пароход ідьот по волrс" і п'яні ВИГУlСи. 

Я ж пробуваJlа ходити 'до прокурора, ОСJi:аРЖllТИ свос незакоиие 
звільнення 3 роботи, подаJlа заяву. Не думаю, щоб щось вийшло, 
за два дні буде відповідь. 

6 лютого 
Дні йдуть у безперервних ХВИJlюваннях. Побувавши у прокурора, 

.R вирішила спробувати влwwтуватисн на роботу. Була у профсо
юзі, У пушній конторі, У якихось будіuеJlЬНИХ конторах ... Ідіотське 
1І0ЧУТТЯ - шукати роботу. Ходила до начаJII;ника політвідділу, щоб 
оскаржити мос звільнення з меl'ЗЛОТНОЇ станції. Перший раз не ви
тримала і сльози випустила, мабуть, від досади. Звичайно й вів ска
Jas, що нічого не може зробити, порадиu :.ШСРllУТИСЯ до Міськради. 
Досить уже! Після своїх розшуків праці пішла просто на авіобазу 
і там дізналась, що JUOДИ, які були після мене В черзі, }'ІЖе поле
тіли. 'І'оді я вирuwила, що вилетіти не така безнадійна річ і почала 
насідати на завідувача бази. Він пообіцяв скоро відправити. Я по
становила розвинути максимум енергії. Досі я ходила на авіябазу 
маїLЖе щодня, а тепер буду ходити щодня! От не пішла вчора, а 
саме був літак, якби я бу ла, то вилетіла б. 

7 лютого 
llчора разом ;\ IlаВJIIШОМ МІІ Д<.'СІ, об J 1 lJalШУ IJIIРУШllЛИ на аві

Jlба:\у. БУJЮ тепло, але ТРОХІІ ПУРШIIJЮ. ІІро lюріJIl.ську пургу тут 
fЮИЯnЯ не мають, а таl(, трохи с"ніжOl( падаJJ. lllлнх на авіябазу 
допгенький. Спершу - через все місто, а потім ТРОХИ зрубом, потім 
через протоку (рукав Єнісею) і далі ЧСІ>СJ BIН':CJIOI( KOJlO anіяпорту. 
На авіябазі нікого не застали: дружи,на зап<.L СlшзаJlа, що через не
Jlітиу погоду не буде нічого. ПовеРНУЛIІСЬ . .я за{пшла в бібліотеку і 
занялась розгляданням книжок Реклю --- я так люблю іх! Раптом 
- гуде. Як завжди, в мене серце тьохнуло і я 'назад ТрIl кілометри 
бігом на авіябазу: тепер уже стожкою через ПРОТОlt)', снігом, часом 
і по коліна. Прибігла - ВИSlВJIЯGТЬСЛ невеЛJfЧКИlї літак, мас летіти 
ІІа північ, у Дудінку. Та проте зав поранив на псяниіі пипадок прmї
ТlI другого дня а речами. Ніч погано спаJJа, [шпеНl.ко укладалась. 
Грошей заплаТИТIІ за багаж нема, а 3 собою можна брати 6езплат-
110 5 кіЛОГРАмів. ЗРООIIJШ IІ)шміlН<У -. що :о.lОжпа О-"НГТІІ 'ш! себе. Ви
ННИJJOСЬ, щО наJШ:ШТI,: Тf~IІJШ 1I'J1:mllа 1"11111 га. жаю· ... , lІіДН<а1( JJiA чо
ловікового костюму, І(урточка з хутра, баііковиіі хаЗІаТ, дощовий 
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плащ і зверху - моя малиця (довга оленяча шуба). Біда тільки, 
що руки трудно підвести, а ще важче ЙТИ. 

О 9.30 за мною і Павликом мав приїхати візник, веЗТ11 иа авіл
базу. О В-ій ми складали останні речі. Раптом прибігла няня з лі'кар
ні: 

"Маруся, іді отца забєрі, он 'іще в паJJатє ложіт, а то винєсут". 
Виявляється, що вмер дідусь. Маруся із слізьми побігла до лі

к'арні. Нам був час їхати - поїхали. Та, знову, Нічого не виіішло. 
Назад, для економії йшли пішки, часом загрузаючи в сніг вище ко
ліна. 

Дід уже лежав навскоси хати, "як полагається" на лаві, тобто, 
на дошках, покладених на дві табуретки. Спокійне худе обличчп. 
Акуратно підстрн.жені сиві вуса, кошлаті сиві брови. Горіла свічка. 
Коло діда сиділа дочка - Марусина мати. Я дивилась на неі і ду
мала: Яка може бути жінка вродлива в п'ятдесят років: чорні бро
ви, ясні сірі очі, спокій в обличчі. 

Я була перевтомлена. Сиділа ІВ кімнаті у Ані й сидячи задрі
мала. Прокинулась від шуму. У сусідній кімнаті хтось голосно го
ворив патетичним ТОНОІІ: 

"Я прийшов з тобою попрощатися! Це я - Петрович, приiiwов 
же раз подякувати тобі за спасіння! Труп! Ти пригадусш, минулого 
року ти мене спас, коли я в хміль'ному виді на морозі валився. дя
кую ... Горецька! (Це до Марусі) Крошка! Я тебе прошу, поховаіі 
його, як годиться! Труп! Ти спас мене ... " 

І так далі, така ж безтолкова патетика. Мене це зацікавило, і n 
виглянула, хто говорить: гладкий, червоний, пикатн'Й чоловік з 
масним обличчям. А він продовжував: ' 

"Горецька! Крошка! Перед лицем трупа я должен заявити тобі, 
JI ні в чому не повивев ні перед тобою, ні перед трупом, ні перед 
мужом твоім. Його погубила (нецензурне), знай, крош'ка, а за то 
погубила, що він себе високо ставив, що він з нею не мирився ... 
Кроопка! Мене reж питали, але я нічого не підписав, от я говорю це 
перед трупом! Ти спас мене, труп". 

Це трива.по понад годину. Він пішов, я вийшла в нашу кімнату. 
Бабуня попрохала мене посидіти коло покіЙни'ка. Маруся з нею пи
пи чай. Маруся сказала мені: 

"Совість їсть. Це він мого мужа погубив. Донос написав". 
Яприл&гла на своє ліжко і заснула. Бабуся підняла мене, виба

чилась і сказала, що ЇЙ моторошно самій сидіти. 
Сиділи удвох. Горіла свічка. Бабуня плела вінка з ялини і роз

повіда.па мені, як вони з дітьми їхали з Украіни, як пливли Єні· 
сесм, покоroм на палубі. 

Нарешті о 4-ій годині ранку очі в мене почали закриватись, го
лова хилилася. Бабуня дала ме'ні подушку і просила дрімати тУ1 
же, щоб ій не СТР3JШНО було. 

Сьогодні 'зранку ховали. Марусі бу ло досадно, що мало людей 
провожас діда - то була лише купка старих подоля'н: три чоловіки 
і десяток окінок. Санки засreлили килимом, труну теж накрили ки
лимом, зверху поклали хрест і вінок. Повільно їхали санки, а ми 
йшли гnибоким Cнiroll. Виїхали на протоку (рукав Єнісею), кін. 
зупJtнивCJI. Старші жінки почали співати 'польської молитви. 3ВОе 
рy.wливо і ніжно звучала мелодія та губилась у ІШИРОКИХ білих 
просторах. 
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Проспівали іі поверну JlИСЬ назад. Труну повезли по той бік про-
токи, на кладовище, що лежить далеко, на острові. 

Маруся сказала: 
.. А як він хотів дома умерти ..... 
Увечорі були поминки. Усім підряд давали келішок вина, і всі 

по черзі пили; прнказуючи: "Хай буде дідові царство небесне". 
Були сусіди-чалдони і земляки· з Поділля. 

10 JJЮ'l'OГО 
Учора й сьогодні Маруся згадує діда: 
.. От икби це він, то й дрова поколотї й з-під корови вичищено", 
.,Та це ж нема кому і вали нок підJШИТИ... Ах, якби ж це AG-

душка ... '" .. Щоб йому ще рік прожити". 
Сьогодні він їй СНИВСЯ і нічого не просив. Значить похороном за

доволений. Маруся сказала: "Я дєдушці не пожаліла зайвих грошей 
на поминки, подумала: "Що мені вже ті копіЇІки, а то почне с·нити
ся та плакати, на що мені то треба ... " 

11 JDOТОro 
Сиджу на авіобазі й чекаю літака, що повинен прилетіти десь о 

4-ій, а тепер - 2.30. Як сьогодні прилетить, то завтра - прощай, 
Ігарко! 

Сьогодні перший ясНий день. Сонце бувало й раніш, але маАже 
завжди плавало в блаки'J1но-сірому тумані, я же дивувалась, що ні
коли нема тіні на землі: і сніг освітленшї, і сонце є, а тіні нема. 

Сьогодні ж блискуче сонце, ясне світло-блакитне небо, сніг бли
щить на сонці, а на ньому глибокі, темно-голубі тіні. 

Вийшла на протоку - далина губиться в блакитному тумані, 
зливаються з небом сніг і тайга. 

Тепер о 8.30 ранку вже сіро, а о 10-іЇІ сонце сходить і вже не 
стоіть на місці, як у січні, а описує коло. 

Чекаю, чекаю. А напроти сидить стаРYlшечка - рахівник авія
бази: окуляри на 'носі, дві тоненькі косички на голові чорною зі:
к'итою стрічечкою зв'язані, і старастьси, стараєтьси, клацає на ра
хівницях. Скільки таких старушечок і ніколи вони пороху не ви
думували, а от занесла її доли в заполяр'и і мерзне стара, і стара
ється, старається ... якою :ШК.JIОПОТnНОЮ IІl1глидає. 

13 лютого. ЄнісеЙськ. 
Нарешті -- сама собі не вірю - Ігарка позаду. 
Позавчора не залишала авіибази, чекала JliTaKa. О 5-ій вечора, 

як соице уже сідало. з'явився великий птах. Красивий, стрункий, 
сірувато-блакитний, він довго кружляв над снігом, все нижче і ниж
че, нарешті сів. Зразу відкрився люк і вискочив літун, зняв фет
рову М8Ішкару, весело замахав рукою. Підійшов до начальника І 
ска'Зав: 

.. Ти ж відзнач. Я ще при сонці прилетів. Дивись, де сонце. Зав
тра ,призначай пасажирам на 8-му, вилетимо о 9-іЙ" . 

.. Хто там тебе одпустить півдев·итої. Сонце тільки о 10-ій схо
дить." 

.. Та де в десять, - у дев'ять". Момеитально внтиг з кишені та
блиці: .. Так, IгаРI(а -- 9.52. Добре, о 9-і1Ї вилітаємо". 

Я прокинулась о 4-їй рВ:нку. Грошей на візника уже не було," іВ 
завчасно прийшла на аnіябазу, принісши СБОЮ одежу з соБОЮ, а 
там уже оБJ<уталась у те, що .з великим трудом налізло. В ки.шевl 
поклала ва.жкі срібні JlОЖКИ. СТОЯТІІ МОI"ла, nuироко розставивши 
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в УКРАІНІ 

Українська РСР має нового прем'єра, КПУ - нового секретаря. 
Зовсім несподівано голова Ради міністрів УРСР, Володимир Щербиць
кий, був усунений зі свого становища. 29. 6. 1963 радіо повідомило, 
що на його місце ПРИЙІШОВ Іван Казанець. 2. 7. 1963 пленум ЦК КПУ 
"обрав" першим секретарем компартії України Петра Шелеста, який 
став наслідником МИКОJШ Підгорного, покликаного до Москви до 
Секретаріяту КПРС. 

Хто ці нові люди? 
І. Казанець (45) походить із селянської родини з ЛоцмаН0-Кам'ян

ки (reпер передмістя Дніпропетровська). Закінчив індустріялыlйй те
хнікум у Дніпропетровському та металургійний інститут у Новокуз
нецьку (Сибір). Член партії з 1944 р. Виконував різні організаційні 
завдання в системі партії, з 1953 р. перший секретар Донецького об
кому партії, з 1960 р. другий секретар ЦК КПУ. Нагороджений двома 
орденами Леніна. 

П. Шелест (55) теж походить з украінської селянської родини. 

--==--:-.:::.:==-. -

руки, рухатися маїьже не могла. В літак мене проохали. Це був по
пuтoвий літак, що возив спішні вантажі. Зверху, ва мішки напихали 
пасажирів у такій кіЛЬJ<ОСті, що, наприклад, останній поміщався 
тільки тоді, коли голову висував з люку назовні. Але коло дев'ятої 
якесь 'начальство взялось закривати люк, прикрикнувUDI, щоб той 
забрав голову. Першу мить я побачила, що моі ноги лежать ко
мусь на плечах, голова - комусь на руках. Але, як завжди в 
дорозі, поступово утрусилося і розібралися, де чиї ноги й руки. 

Жахлива бляшана коробка, в якій бу ло холодно, як надворі, 
тремтіла і lШуміла, як зуболікарська машина. В 'Слюдяному віконечку 
внизу пливла тайга. Вон·а була не зелена. Спершу малюнок був 
сірий, як фото, а як зil'ішло сонце, то набув рудуватого кольору, то 
і все. 
. Куди оком не КИ'НЬ - тайга і тайга. Єні сей в'яться широким, 
білим шляхом. Багато рукавів, староріч, озерців. 

Приємне почутrя, коли літак став опускатися. Нижче, нижче, 
сніг став ближче, потім почав шарудіти під ЛНlЖвами і далі літак 
полетів по сніroві, як авто. 

Зараз сиджу на авіябазі D Єнісейську. Тут мене вразила велика 
картина, яких два з половиною метри завдовжки і може 3 півтора 
завширшки. Написана майстерно, олією: двоє людей в кафтанах і 
"руський терем". Очевидно бу ла в будинку Я'когось золотопроми
словця. 

17 лютого. Поїзд Владивосток - Москва. 
Після сибірської рівнини знову почалися ліси, а як розвиднить

ся, може ЇI уральсы<i гори покаЖУТЬСJl, скоро Свердловськ. 
владивостоксы<йй поїзд переповнений. Ндучи до ресторана, поба

чила розріз усієї юрби пасажирів: 'Сила дітей, особливо малих. У 
кожному вагоні 2-3 немовлят, коло материних грудей. 

Пасажири беруть на станціях окріп і п'ють його або '3 чорним 
хлібом, або з "баранками". тобто по-нашому з бубликами. Ще три 
дві і JI буду в Харкові. 

Любо. Дpa*~8Cь.кa 
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3 1922 р. робітник у радгоспі, на залізниці, слюсар на заводі. 1935-ro 
року закінчив вечірній металургійний і'нститут у Маріюполі. 3 1932 р. 
інженер, начальник цеху, головний інженер заводу. З 1940 року се
кретар міськкому партії, парroрг ЦК КПРС на заводах, директор за~ 
воду. В грудні 1955 р. обраний другим секретарем, в січні 1958 р. 
першим секретарем Київського обкому партії, в липні 1962 р. секре
тарем ЦК КПУ. Член ЦК КПРС. Відзначений орде'ном Леніна і ке
далю .. За трудовую доблесть". 

Обрання Підгорного сеКІ)етарем ЦК КПРС казало догадуватись, 
що його з Києва перенесуть до Москви. Але не було віИКИХ озвак 
ТОГО, щО Щербицький попав у неласку Хрущова. Кілька днів пісJUi 
ТОГО, як на червневому пленумі ЦК КПРС обрали Підгорного секрета
рем КПРС, він вернувся з Москви до Києва і привіз ріmе'ИВИ щодо 
Щербицького і свого наступника. Пер.шим секретарем ЦК КПУ став 
lІІелест, що означало ПОНlьження двох ВlІсокопоставлених діячї'в пар
тії, Щербицького і Казанця. 3а встановленим у партії порядком пер
шим секретарем КПУ повинен був стати Казанець; тm.rчасом йоro 
покинули в партійній ієрархії, давши йому виконавську посаду ro
лови уряду УРСР. А Щербицького деrpадували 'на посаду першого 
секретаря Дніпропетровського обкому КПУ. Які причини такої де
rрадації, - невідомо. ДеІ"радація тим білыш раз.юча, що 1) вона ста
лася коротко перед сесією Верховної Ради УРСР, де можна було про
вести звільнення Щербицького "нормальним парлякентарним ПОРИД
ком", 2) вона прийшла кілька днів після того, як Щербицький брав 
участь в урочистому привітанні обидпох космонавтів 'на "Красній 
площі" в Москві. ' 

Знавці радянських справ припускають, що пониження двох ке
рівних діячів КПУ пов' язане з проблемою rенерацій у партії. Був 
час, коли Хрущов ставив на молодих, і тоді вийшли на верхи у КПУ 
Щербицький і Казанець. Але швидко він став розчаровуватись мо
лодими. Бо вони, як він недавно сказав (29. 6. 63), знають ГРОМадин
ську війну тільки з книг, і часто "ЦЯ доба викликає в 'них страх". 
Петро Шелест нагадує в дечому Хрущова, - не тільки своєю зов

н,ішністю, а й ЖИТТЄВІІМ ІШЛЯХОМ та кар'єрою: обидва важкою працею 
3 найнижчих соціяльних низів піднімались по драбині партійної ієрар
хії. Як Хрущов, так і Шелест належить до тієї (е'нерації партійних 
діячів, які .. майже всього ДОСЯГЛИ власними руками". З погляду ва
ших національних інтересів прихід llIелестn на посаду виконавця 
волі Хрущова і московського центру на Украіні - не ПрВИОСИТЬ иї
чого доброго, Шелест, під 1955-го РОІ<У секретар Київського обкому, 
відповідає за русифіl(ацію столиці Украіни. За останнім переПИСОIf 
'населення (1959) на 663.851 українців у Києві 186.276 людеЙ подали 
російську мопу як свою рідну; це становить 28 віДоСотків - поминув
ши Крим, наilнищиіі відсоток серед міського населення Украіии. 

НАЦІОНАЛЬНІ СТОСУНКИ В СВІТЛІ ОСТАIПILОГО 
ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕІПІЯ 

Саме отримав я книгу .. Итоги всесоюзной переписи :каселеИВJl 
1959 года, Украинская ССР", МОСI{ва 1963, видання Цент. Статист. 
Управління при Раді міністрів СРСР. Минулого року вийшов підсум
ковий том про СРСР; окремий том мас бути присвячений 'коокиій 
союзиій республіці. Це видання заслуговує на' особливу увагу всіх 
украівських совєтозвавцїв. 
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Сьогодні з ЦIЄl книги кілька даних, що ілюструють національні 
стосунки ІІа Украіні. 

Підчас перепису 15-22 січня 1959 все населеJtня Украін-ськоі РСР 
становило 41,861.046 осіб, у містах 19,147.419. 

На Украіні живе сьогодні 30 національностей: 

українці 
росіJl'ВИ 
євреі 
поляки 

білоруси 
молдавани 

болгари 
угорці 
греки 

румуни 

татари 

вірмени 
гагаузи 

цигани 

чехи 

. словаки 
грузини 

мордва 

32,158.493 
7,090.813 

840.311 
363.297 
290.890 
241.650 
219.409 
149.229 
104.359 
100.863 

61.527 
28.024 
23.530 
22.515 
14.539 
13.991 
11.574 
11.397 

з цього в містах 

11,781.750 
5,726.476 

810.031 
163.537 
213.030 

54.073 
58.404 
50.230 
54.210 
15.396 
55.781 
25.278 
3.778 

12.015 
6.557 
9.037 

10.086 
8.950 

Нижче 10 тисяч мають: чуваші, литовці, узбеки, латиші, азербаїl
джанці; нижче 5 тисяч - казахи, е'Стонці, албанці, башкіри, осе
тинці, караїми, удмурти. 

Крім цього є 3.823 осіб з "національностей Дагестану" (у Даг-ні 
с 10 народів). 

ВИJlВляється, ЩО підчас виселення татар з Криму частина іх за
лишилася на Украіні. Вони жи·вуть суціJlЬНОЮ масою в міоетах, го
JlОВИО в Донецькій і Луганській оБJlастях. 

у переважа.ючіЙ більшості міський еJlемент JlВJlЯЮТЬ собою на 
Украіні також вірмени, грузини і мордва; про міський характер ро
сійського і єврейського населения - буде мова нижче. 

Гагаузи живуть в Одеській області 'на сеJlах; це пересеJlенцl 3 
БОJlгаріі (прийшли .в 19 'Стоп.), нащадки торків або поnовців; мова 
{хня належить до тюркської групи. 

Розміщеиня українців і росіян за обnастями показує наступна 
таБJlИЦJl; цифри в тисячах; в дужках міське населення: 

області 

ДllіпропеТРОВСLJШ 
ДО'нецька 
Запорізька 
Луганська 
Полтавська 
Сумська 
Харківська 

українці 

2,102.9 (1,358.0) 
2,368.1 (1,902.5) 

999.4 (512.6) 
1,416.3 (1,031.1) 

1,524.6 (405.2) 
1,330.7 (398.0) 
1,734.1 (596.3) 

росіяни 

""І 
465.9 (408.8) 

1,601.2 (1,517.8) 
379.1 (266.4) 
950.0 (832.8) 

83.2 (59.9) 
167.5 (74.7) 
655.4 (503.0) 
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Вінницька 1,966.4 (255.0) 93.5 (55.2) 
Волинська 842.0 (191.5) 37.0 (31.7 ) 
Житами рська 1,355.1 (276.5) 86.9 (58.7) 
Закарпатська 686.4 (162.4) 29.6 (25.2) 
loaho-ФранкіВСI.ка 1,037.7 (203.7) 37.9 (31.9) 
Київ (місто) 663.8 254.2 
Київська 1,602.0 (360.1) 82.3 (58.6) 
КіРОВОl'радська 1,079.8 (299.9) 102.2 (59.5) 
Львівська I,H18.3 (575.3) 181.0 (168.9) 
Рівенська 864.8 (116.9) 39.0 (30.4) 
ТернопіЛЬСЬlСа 1.030.1 (149.7) 26.9 (20.6) 
Хмельницька 1,452.8 (219.0) 61.5 ( 41.2) 
Черкаська 1.413.0 (279.2) 66.9 ( 48.0) 
Чернігівська 1,4М.1 (268.8) 61.1 (43.7) 
Чернівецька 518.1 (100.2) 51.2 . (39.1) 
МиколаїВСЬl,а 822.8 (271.9) 139.2 (93.5) 
Одеська 1,124.3 (421.1) 440.3 (341.7) 
Херсонська 668.1 (240.3) 128.2 (75.5) 
Кримська 267.6 (143.6) 858.2 (575.6) 
Севастопіль 25.1 113.7 

Росіяни живуть головно в промислових рюиlОнах України. Най
більше POCiїICЬKOГO елементу мають області: Донецька, Луганська, 
Харківська, Одеська, Запорізька, Київська; разом із Кримською та 
Львівською -- отже, в районах, що осоБЛIІUО важливі з погляду по
літичного та економічного --- СI<УПЧУЄТЬСll понад три четвертИ'Ни ро
сійського елементу на Україні: 5,5 міл. або 77.6% (українців 12 міл.). 
А якщо взяти тіJlы�и Mic..~ЬKe населення ЦИХ районів, то з 5,5 міл. ро
сіян У містах живе 4,6 MiJI. (украlнців 6,2 міл.). Із 840,3 тис. євреїв 
України в цих раl"юнах є 510,1 тис., 3 чого У містах 502,2 тис. Інших 
націdнальностеіі (греки, білоруси, татаРІІ, молдовани, та інші) є 719,7 
тис., у містах 335,2 тис. 
В цілому стосунок національних груп у ЦИХ, ПОJlітично й економіч

но найважли·вiJших, районах - такий (ЦllфРИ В тисячах, у дужках 
міське населення) : 

українці 
росіяни 

12,019.0 (6,231.5) свреї 
5,515.4 (4,632.7) інші 

510.1 (502.2) 
719.7 (335.2) 

Розміщення євреїв за областями показує наступна таблиця (циф
ри в тисячах, міське населення в д},жю\х): 

КиїUСI.IШ 168.1 (167.2) МIІIСОJlаївеІ.I,а 20.2 (19.0) 
Одесьн:а 121.3 (118.9) ХмеJIЬНИЦI,I<а 19.0 (17.7) 
Харківська 84.1 (83.7) Луганська 13.9 (13.7) 
ДніПРОПСТIЮПСI,Н:l 73.2 (72.'1 ) Чсрнаr.I,IШ ]3.1 (12.2) 
ВіННIІЦJ.lШ 50.1 ( 41.6) ЧСJlllігіШ:I.IШ ]2.5 (12.2) 
Донецьн:а 42.5 (42.2) Полтавська ]2.2 (12.0) 
ЧернівеЦЬІ<а 42.1 (40.7) 3~шарпатська 12.1 (9.2) 
ЖИТОМIlРСIаІ<:1. 42.0 (30.8) ХСРСо'JlСI.IШ 10.4 (9.5) 
Львівська 30.0 (29.7) ]{іРОDограДСLlШ 9.5 (8.6) 
Кримська 29.4 (26.7) Сумсьна 6.2 (6.0) 
Запорізька 20.8 (20.1) 
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Ніякої цифри не подано для таких областей: Тернопільська Іва-
HG-Фраиківсь'Ка, Рівенська. ' 

Із 840.311 євреїв у містах Жllве 810.031. 

Розміщення польського на'Селення (в тис.): міське насеnеивя в 
дужках: 

Житомирська 102.9 (34.5) 
Хмельницька 70.0 (22.7) 
Львівська 59.1 (30.4) 
Тернопільська 23.5 (5.7) 
Вінницька 20.7 (5.9) 

Киівська 
Івано-Франківська 
Дніпропетровська 
Чернівецька 

15.5 (12.0) 
10.4 (6.4) 

6.1 (5.5) 
6.0 (3.2) 

В більшості поляки це сільський елемент. ТіЛЬКIІ у Львові і в Ки
сві, с біЛLlШі скупчення польського населення. 

Розміщення білоруського населення 

Донецька 
Дніпропетровська 
Луганська 
Кримська 
Київ 
Миколаївська 

63.2 (59.7) Харківська 
35.2 (27.0) Рівенська 
25.7 (24.0) Одеська 
23.5 (14.4) Запорізька 
13.1 (13.1) Львівська 
12.5 (4.8) 

11.8 (9.2) 
10.8 (2.5) 
10.0 (7.3) 

9.6 (6.6) 
8.9 (8.0) 

За виїмком Криму та областей Миколаївської і Рівенської білоруси 
становлять міський елемент. 

':'1111 
РІДНА МОВА НАСЕЛЕIDIЯ УКРАППІ 

Мову не своєї 
Мову своєї національ- національности вважають 
ности вважають сво- своєю рідною мовою 

єю рідною 
укр. рос. інші 

українці 32,158.493 30,072.351 2,075.527 10.615 
росіяни 7,090.813 6,958.859 130.591 1.363 
євреї 840.311 142.241 23.410 671.433 3.217 
ПОJІЯКИ 363.297 68.194 248.626 45.287 1.190 
білоруси 290.890 106.983 26.581 157.164 162 
моnдава:ви 241.650 200.542 16.046 24.409 653 
болгари 219.409 177.254 5.362 36.044 749 
угорці 149.229 146.995 1.227 819 188 
греки 104.359 8.259 2.908 92.846 346 
румуни 100.863 85.048 12.917 1.222 1.676 
татари 61.527 38.413 1.272 21.740 97 
вірмени 28.024 11.621 646 15.599 158 
гагаузи 23.530 21.114 174 1.629 613 
Цllгани 22.515 8.561 6.201 3.668 4.095 
чехи 14.539 7.721 3.471 3.040 З07 
СЛОDаКl1 13.991 8.61З 2.149 244 2.985 
грузини 11.574 7.307 365 3.889 13 
мордва. 11.397 3.599 329 7.463 6 

Ця табnиця показує процеси русифікації та украівізаціі ва 

Украіні. 
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Із 32 мільйонів українців два міЛЬЙОНIІ nважають російську мову 
своєю рідною, що становить 3t;{J. Тимчасом тільки 1.08% росіян пода.
ли українську мову як свою рідну. УI<рnінці на власній батькІвщині 
русифікуються біJlЬШОЮ мірою, як росінни Уl<раїнізуються на украІн
ській території. 

Серед неукраїнського і HepocїlїCbKOГO населення Украіни, яке не 
вживає своєї національної мови, pocїlїCbICn мова переважає українську 
багато разів. Але поляки, РУМУНИ, цигани, чехи, словаки, угорці, -
якщо не вживають свосї національної МОВІІ -- дають перевагу мові 
українській, зп виїм ком київських поляків. 

НаймеНІШИЙ відсоток денаціоналізованих у мовному сенсі є серед 
угорців, румунів, гагаузів, наЙбіль.шю

U

, серед поляків (у користь ук
раїнської мови), греків, свреів, білорусів, вірмен (у користь росій
ської). 

Русифікація євреїв, білорусинів, греків, які становлять переважно 
міський елемент, посилює російський характер в українських юстах .. 

і. 
ХАРАКТЕР КИЄВА 

Національний характер Києва ілюструє наступна таблиця: 

MOBr своєї Мову не своєї 
IlаЦlОналь- націонаJlЬНОСТИ вважають 

ущ)аїНці 
росіЯIIJI 
свреї 
біЛОРУСІ! 
поляки 

ности вважают., своєю ріД'ною мовою. 
своею рідною українську російську 

663.851 
254.269 
153.466 

13.187 
8.482 

477.492 
252.737 
19.910 

2.948 
815 

1.518 
870 
339 

1.979 

186.276 

132.630 
9.837 
5.668 

Росіяни становлять у І{иєві одну четвсртину населення. Але на
слідком того, що 28% унраїнців, 86.2 1,Й спрсїв та більшість поляків 
і білорусинів подали російську мову як (:вою рідну, російська мова 
має більшість у столиці України: на 1,104.334 киян українську мову 
подали 482. 238, POCiїICЬKY 587.039 осіб. . 

Помкнувши Крим, якиі'l має спсцифічні умови, українці в столиці 
України дають найвищиїI на Україні відсоток русифікованого еле
менту. Це ствердження, одночасно мас УМОВНШf характер. ВОНО ви
пливає з даних статистичного збірника. А він, поза Києвом і Севасто
полем, для ПООДИНОI<ИХ міст не подає даllИХ про національ·ннЙ склад. 

у Кримськііі оБJJасті українці стаНОВJJЯТЬ меншість. Населення 
области (без Севастополя) дає 1,201.517 осіб, в цьому 267.659 україн
ціп, з них 125.908 подаЛIІ росііісьну мову, як рідну. (47%): росіян 
858.273, українську мопу подали 423 осоБІІ; cnpcїB 26.374: білорусів 
21,672, 3 них російську як рідну мову подали 14.292, тобто майже 
66%. В Севастополі Уlсраінців 25.170, росіян 113.747. 

(далі на 44-ій стор.) 
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У Іs-mття УКРАїНСЬКОї НАЦ. РАдИ 

в дні 10 червня минуло п'ятнадцять років з часу, коли білЬІШ ·ніж 
трьохрічні заходи не тільки св. п. президента Андрія Лівицького й 
уряду Украінської Народньоі Республіки, але та-кож і різ.них наших 
політичних діячів та політичних груп, закінчилися підписанням в 
Авrсбурзі спільної заяви про покликания тимчасового законодатного 
преДСТ3.ВИ1Щтва у.країнсы<гоo громаДJIIвства в чужині у форМі На
ціональної Ради і проханням на руни президента, як Заступника Го
лови Директорії та Головного Отамана ЗбрОйних Сил, скликати У ста
новчу Сесію тієї Ради. Потреба одного преДC'RI.Вництва.визнавалась 
беззастережно всіми та гірше було з поглядами на те, як це здійонити. 
І.Ilлях до зговорення був довгий і дуже важкий й недаром я назвав 
його свого часу "тернистим шляхом зусиль політичного українства 
за кордоном до єдности". 

Перша Установча Сесія УНРади відбулася в половині липня 1948 
року також в Аyrсбурзі. На ній, вже не у вузькому колі делеrатів 
політичних груп, але на очах всього свого громадянства та перед чу
ЖIDI світом, оформлено домовлення з дня 10 червня "законом про 
реорганізацію Державного Центру У-країнської Народньої Республі
ки." Одноголосним рЬшеиням всіх членів Ради 3&1dнчився період 
діяльности Уряду в екзилі, який можна назвати паризько-ваp.mа.в
ським, а почався новий ауrсбурзько-мюнхенський, якому зараз мину
ло п'ятнадцять років. 

У зовсім інших 'умовах приходилось працювати органам Держ. 
Центру в обох тих періодах. Положення зовнішнє і ввyтpimвв в ро
ках поміж обидвома світовими війнами було менш складне й тому 
легше від положення після другої війни. Державний Центр був, так 
як і сьогодні, символом української державности, протecroм проти 
окупації України Москвою й запереченням правовости фі-ктивного 
уряду т. зв. українсы<її Радянської Соціялістичної Республіки. Він 
спирався у своїй діяльності на законах і традиціях, які винесено 

Стосунок чоловічого і жіночого ~аселення показує наступна та-
блиця (цифри в тисячах): 

переВnГfl. 2~29 1.611 1.739 
чоловіки жінки жінок 3О-З4 1.680 2.148 

3~39 1.001 1.587 
~шгnльно 18.575 23.293 4.718 40-44 812 1.354 
D місті 8.664 10.482 1.818 45---49 1.044 1.711 
на селі 9.910 12.810 2.900 50-54 917 1.435 

55-59 681 1.254 
За пїIЮМ 60-69 S63 1.705 

у місті і селі 70-79 460 897 
10- -19 3.253 3.235 80-89 96 226 
20-24 2.012 2.095 

Ця таблиця ілюструє ті страшні спустошення, які в демографіч
ному стані Украіни зробили сталіJIСЬКИЙ терор, друга світова війна 
і насильні депортації. 

Михайло Добр_иський 
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3 України та на громадЯНСТВІ и вояцтві, яке з урядом ВИЙШІло В чу
жину. Органами Держ. Центру бу JIlI особа Гоnови Директорії й Го
JlОВНОГО Отамана і ним назначуваниЙ. уряд. Скпад громадянства, що 
стояв при Держ. Центрі, був однородниіl, без суттєвих різниць по
глядівна справи. Хоч це грома.дЯНС'І'во стаНОЕИЛО переважну біль
шість eMirpaцїї, але була 11 меНІшість. '1'а вона або Держ. Центру нко 
такого не визнава.на, як групи гe~bMaнцiB, або ставилась HeraТНBHO, 
JlК празька група соціялістів, яких передові члени очолювали уряд 
в кам'янецькому lIсvіоді, а l1іJніше ~ ннм lIорнаJlИ. Опозиції в пар
ляментарному значенні слова уряд не мав. У всьому захід-ньому, віль
ному світі мав Держ. Центр. ворогів Москви, отже потенціяльних 
приятелів і союзників. 3ахіДНЬО-Уl'раїнські землі, які опинилися в 
т. зв. вільному світі, поділені поміж ПОJlЬЩУ, Чехослооаччнву й Ру
мунію, жили своїм життям. Політична боро'rьба, 'НІ(а велася під різ
НІІМИ окупантами l'Ї:.іНИМИ методами і 3 lJї;.sНШvl Ш.1.СНJlенням, скерова;иа 
проти окупаційних ражи.мів, була по суті боротьбою За елементарні 
права народу на зеМJIЮ і працю, рідну школу і церкву, плекання 
власної культури ітп. 

В 1945 році прийшла зміна. Не стало окупантів у многО'Му числі, 
бо всі українські землі опинились під одною окупацією, в "соборній 
неволі". Весь вільний світ був союзником Москви. Ці зміни заставили 
і ·Н3Іше суспільство в чужині і н3іШ уряд думати про єдність. Були 
різні можливості й живою була ВlWіна думок передових представни
ків політичних груп. Шукали ШJШхів розв'язки питання всеукраїн
ської державно - політичної репрезентації, які Їм відповідали б. Всі, 
за винятком гетьманців, зупинились на особі през. А. Швацького, 
JlНОГО, як заступника й наслідника Симона Петлюри, визнавали як 
СW4ВОЛ державности. Не леГl(о було ЛЮДJlМ і групам, JIКi уявляли собі, 
що це -ніхто інший, тільки вони є провіД'никами нації, миритись 3 ТИК, 
щО так не є. 3 холодом ставИЛІІСЬ тому до Д)"МКI1 консолідації проводи 
організацій, які фактом ВКJLЮчеННJI в СlIстему органів Держ. Центру 
губили свій дотеперішній характер. Не тіJlЬКІІ з власного переко
нання й почуття особистого обов' язку й відповідальности, але й під 
натиском громадської опї'нії Андрііі МlIКОJJaGВИЧ поновив уряд УНР 
ще перед закінченням вНіНIІ, ПОКЛl1каЮЧl1 в його склад нових членів. 
а в їх числі людей з нової підсовєтської і західньо-украіиської емі
(рації, щоб надати Держ. Центрові всеукраїнського характеру. Справа 
поширення громадської бази бу ла головним предметом нарад того 
поновленого уряду вже в дні 25 квітня 1945 у Ваймарі, коли одного
лосно принято рїllllення приєднати до спільної праці в Держ. Центрі 
всі иwші політичні групи та створити в наlUWIВИДШОМУ часі дійсну 
репрезентацію політичної волі всього українського народу. Багато 
РО:.іМОВ у рі;шому \Складі ,відбу JIOCJI ЗаІ<И ІШЛ. голова уряду проф. 
lсааl( Мазепа, на думну Dt;ix наНlIіДIІОllідніlШШI ДJНI переведення справи, 
взявся за діло, якого вислідом стаJlО створення УНРади як складо
вої частини Держ. Центру. 3аlІОlI про РСОl'Гilllізацію ПОрllВ3.В із до
тогочасниМи методами праці та ТDОРlІlI Houi підстаВlI на маі1бутнє. 

КОНСОJlідація і створення УНРади, о JII(ііі DЗJІJІИ участь всі україн
ські політичні групи, за ВИlштком гетьма'Нt;Ь1ШХ, стала в українському 
політичному житті великою подісю. ШIlРОІ(і кола нашого громадян
ства в усіх місцях поселення оцінили П належно і приняли її не тільки 
з задоволенням, але навіть із свого рода ентузіязмом. Всі ворожі 
вак сили були і завжди будуть проти 'ю:uшого об'єдн3JDIЯ. Вони ВИ
'Користовують всі слабі сторїllКИ нашого національного організму, 
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політичне невироблення нашого загалу, що с наслідком сторіч HeBOJli 
й державної неекзистеиції, амбіції провідників політичних груп, ЯКИХ 
зручно вигравають одних проти одного. Вони доложили 'всіх зусиль, 
щоб ослабити значеинян3ІWОГО об'єднання та ослабити авторитет 
УНРади. Але, здається, найбільшQЮ нашою пер8WКОДОЮ є передов
сім наш над міру ЧУ'l'ТЄвий а 'не розумовий, підхід до політичних 
проблем. "Українська емоційність" була предметом досліджень ба
гатьох наших передOOlИХ мислителів, починаючи ще Памфилом Юр
кевичем перед стома роками, коли й думка про можливість україн
ської держав ности була надто сміливою. На тему тієі нwшої емоцій
ности маємо цінну працю проф. Евгена Онацького, що появилася 
в збірнику "Українська душа" у видавництві "Ключі" в Нью-йорку 
1956 року. І я торкнусь цього питання кількома сло.вами, бо справа 
створення УНРади . не бу ла cnринята громадянством спокійно й ро
зумово чу'l"reВО. Тому Й оцінка факту створення УНРади й наступної 
діяльности органів Держ. Це:нтру виходить у нашого загалу в темних 
барвах. 

Всім відламам політично активного громадянства здавалося, що 
з моментом консолідації всі труднощі поборено, єдність досягнена 
і гармонійна співпраця складових елементів УНРади запевнена. Кож
на група думала, що УНРа.да працюватиме в напрямку ій бажаним, 
не оглядаючись на ПОГЛJIди інших. Ніодна з них, за винятком окремих 
осіб із УНДО, не була не тільки вироблена в паРЛJIментарних методах 
праці, але навіть не була до таких методів психічно підготована. Ні
одна з них а:иі не вміє робити опозиції, ані її приймати. ми забули, 
що УНРада це не однородний елемент, але частини народу, роз'єд
шші віІ<ами не тіЛЬJ<И кордонами, але сферами культури, релігій, ви
хопання. Наслідком тих різниць мусіли бути непорозуміння й бороть
ба. Та так є в усіх народів і в усіх парляментах світу. В УНРа.ді вови 
позначились виходом з УНРади одної або другої групи. Наші вимоги 
неМОЖJlИВltх II політичному житті речей, хочбll "взасмної щирости" 
або "взаємного довір'я", викликали зневіру й веохоту та байдужість 
і серед широких кіл громадянства і навіть серед політичних діячів. 

А тимчасом коли з перспективи п'ятнадцяти років дивимось ва 
діяльвість органів Держ. Цевтру то МУСIDIО позитивно оцінити факт 
CTвopeHВJI УНРади. Вова дала Держ. Центрові конечну громадську 
базу. Вона стала і в нутрі українського і AJUI чужого світу форумом, 
'на якому СХОДЯТЬСЯ представники всіх українських земель і всіх УК
раїнських політичних напрямків ДЛЯ обговорювання проблем, ДЛЯ 
вирівиюваиия різниць поглядів та для вирішування вапрямків укра
інськоі політики парляментарним способом по думці кожночасної 
білЬШІОСТИ. В цьому її непромИ.иаюча вартість і важність. 

Кость lІаиьківСЬКИЇI 
_._----- ------------_. __ ._-----

АНДРІИ БIJППIСЬКІІИ: СВІТ І ШІ 

Аналіза украінської політики 
на тлі конфлікту вільної демокра
тії з комунізмом. 
Накладом В-ва "OpJIВК". Мюн

хен-Чі Kato, 1963. СТ. 348. 
Андрій ВіJІИНСЬКИЙ, автор відо

мої КНИЖКІІ .. в концтаборах СРСР 
1944-1945". його диокусія з д-рок 

Т. Лапичаком друкувалась в "Ли
стах ДО Приятелів" продовж 1960 
року і викликала живу, частин
но схвалюючу, частинно гостро 

полемічну реакцію. Нова веJIика 
праця публіциста повинна знову 
дати поштовх до дискусіів иlUlllїА 
пресі. 
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КоJIИ це число журналу' було вже замкнуте, прийшли cYJIвi вісті, 
ЩО померли: 

у ФіJlJlдельфіі - ВoJlOД1lI\IIIP Ві.,торовнч ДОРОШ~НКО 

в Німеччині - Іван Павлович БАГР311llП 

Не маючи можливости зробити це в цьому числі, подамо довші 
згадки про цих визначних і заслужеWIХ українців в наступному чи
слі "Листі.в до Приателїв". 

Родинам Покійних, науковим, літературним і політични'м органі
заціам, аких чільники членами були сл. п. В. Дораше~.нко і І. Багра
ний, окладаємо наше жире спіВЧутІ'а . 

. 

Лист до редакції 

ЩЕ В СПРАВІ БУДОВИ КАТЕДРІІ У ФИЛАДЕЛФП 

Статта з попереднього ЧИСJlа "Листів до приателів" 'на тему будо
ви катедри у Филаделфіі, викликала сподіваний відгомін, акий про
JUlивса у численних розмовах зі мною Ji сторони авторитетних осіб і 
В листуванні з ними. Реакціа виявила наскрізь прихильне становище 
до заторкненої справи, аке а з'асував у евоїіі статті й це спонукує 
кене вести далі цю акцію в ім'я ВИКО'нанна громадянського обов'азку. 

Тут зацитую фраrмент із одержаного одного листа, якого авто
ром є загально Ішанований і видатний мистець. "Належиться Вам щи
ре признання за Вашу статтю в "Листах до приятелів" в справі ка
тедри у Филаделфіі. Добре сталося, що Ви написали. Бо задуманий 
проєкт на катедру це справжня торгова гаJІЯ, заJlізничий дворець, 
жидівська божниця, театр і що хто хоче, ЛИlше 'не українська свати
НЯ. Цей проект - то ще одна наша націонаJlьна трагедія". 

Висловів і поглядів інших осіб не буду тут наводити, бо вони 
однозгідиі із зацитованим листом. 

Моя стаття зустрінулась теж з певним (на жаJlЬ - ДУlже слабим 
і дуже 'непереконлнвим) відгомоном З БОI{У офіційних церковних чин
ників. Негайно після надрукуваННJI моєі стапі, появилося дві стат
ті в "Америці" в обороні проєкту й з винсненнями тільки двох спір
вих питань, а саме віднооно авторства проекту на будову катедри і 
справи дільниці, де вона мала би бути побудована. ТИМ разом офіцій
ио проголоше'ИО, що автором проситу є архітект Юліян Ястремський, 
а щодо вибору дільниці, де має стаНУТИ катедра довідуємося, що 
"управа перебудови міста заРJIДИJІа повалення всіх будинків в діль
ниці, де мас станути катедра". 

Та про иайваЖJDIвіший закид, ЯКИЙ я видвигнув У своїй статті, 
чому не розписано конкурсу на будову катедрн і про необхідиі-сть фа
хової оцінки проектів з боку жюрі, нема 'найменшої згадки 'в статтях, 
поміщених в "Америці". Ніщо не згадується теж у цих статтях про 
закид еклектизму в самій будові, а властиво про мішанину двох сти
пів, беручи до уваги зіставлення наскрізь модерного корпусу ниж
чоі частини споруди, незв'язаного ОРГ,аllіЧllO, а тільки зовсім м.еха-
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нічно З банею, що зберігається фактично сьогодні вже тільки на си
нагогах на тутешньому терені. 

Оборона МИТРОПОJшчоі Канцеляріі, надрукована в "Америці" (ч. 
139 з дня 23 липня ц. р.) проголошена за заявою арх. Ястремського 
подас до відома, що "катедра с базована на візантійському стилі, але 
в дійсності вона буде модер'НОЮ конструкцією, опертою на традицій
ній формі" є зовсім непереконлива, а навіть суперечлива (зокрема в 
згадці про "традиційну форму" !), що її в загальному не можна по-
важно трактувати. ·0 о 

Справа будови филаделфійської катедри хвилює наше громадян
ство. Справді, проєкт робить враження, неначе автором концепції с 
якийсь аматор, а архітект Ястремський тілы�ии опрацював річ під тех
нічним ОГЛЯДОМ. Такі поголоски починають ширитись, а люди цИМ 
1І0ЯСНЮЮТЬ те, що досі проект подавано анонімно, без зазначення прі
звищаавтора. 

Кошт будови катедри ДJ1Л Филаделфіі мас виносити три міЛЬЙОНlI 
доля рів, а можна сподіватися, що до кінця -завершення будови він 
зросте до ще більшої суми. Катедра має станути в дільниці, де на ос
нові комунікату Митрополичої Канцелярії мають бути повалені до
околичні доми, а М6Шканцями тієї дільниці будуть вже не-українці. 
llриродним наслідком того стану мусить бути факт, що катедра, пля
нована - як довідуємося зі статті в "Америці" на 1.400 осіб, скорі
une чи пізніше, буде світити пусткою і окоріше чи пізніше прийдеть
ся її продавати мешканцям тієї діль'ниці, де вона буде побудована. І 
тут її інтернаціональний модерно-орієнтальиий стиль безумовно улег
.шить у майбутньому прода.ж такої споруди. В Америці устійнено вже 
ІІавіть ціну такого об'єкту на суму 250.000 долярів. 

І тут поставлю ЛИlWе один запит: чи ми українці можемо дозволи
ти собі ва люксус втрати двох і пів мільйона долярів із пожертв на
шого важко працюючого громадянства для наскрізь утопійвоі цілі? 

д. ГОРlIJIткевнч 

3 НОВИХ КНИЖОК 

JlюБОl\lІІР Вllнар: ЛllДРUt ВОПНАl)ОВСЬКlllt (Мюнхен - Клів
JICHA, В-во "Дніпрова Хвиля"). 

Щоб зацікавити собою дослідників серед будучих поколінь, істо
lНlчні персона.жі мусять або взагалі залишити по собі мало прис
тупних слідів, або - це ще краще - стати спірною постаттю, DII
J\JlІІкаючи різні. чи іі протилежні, враження та почуття в різних JІЮ
деlї. А ндрісві ВО{lнарonському, 'небожеві МазепИllOму, Dдалося однс 
іі друге до небувалої міри, як видно з нової монографії Любомира 
ВlІнара. 

Справді, це маіі.же неймовірне, що постать, яка стала трохи не 
Jlеrендарною і, останніми часаМIІ настільки популярною, що ідейні 
молодечі організації вважають його одни-м зі своіх героїв, ще іі досі 
не діждалася нсдвозначного DИРОКУ нашоі .історії. Преважна праця 
проф. Ілька Борщака, "Войнаровський", була спробою історичної 
біографії. Такі спроби, навіть коли воНи оперті на багатіших та пев
нiJwих джерелах. ніж ті, що до них мав доступ проф. Ворщак, мають 
reнденцію створювати в Чllтача враження, що іх герої це суцільна 
(і звичайно позитивна) lІостать, яку можна легко схарактеризувати у 
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ВИКJJЮЧНО чорних ЧИ біJJИХ тонах; це ВI'а.женнн, на жаJJЬ, не завжди 
дасть сл солідно удокументувати. 

Хроніка Л. Винара (так, мабуть, наіібіJJь.ш справедливо 'Назвати 
ilого працю), зовсім позбавлена поетичних лкостей Борщакової біо
графії. Як білыістьь модерних істориків, Винар 'намагається скрупу
JJЯТНО не виходити поза не:Шllеречні фЮ<ТIІ, і тим може аж надто 
себе обмежує. У всякому випадку. це праця строго джерельна; най
більша її заслуга в цьому відношенні це те, що во'на не лише запо
вняе деякі прогалини, але іІ виправляс певні помилки раніших до
слідників. 

Так, наприклад, тут <: намагання РОЗ'Нt:JlIІТIІ ПІІТ~ННЛ хронології 
ранніх років у житті Воіlнаровського; дальше подані обширні, дуже 
цікаві, цитаТIІ з і'юго ЛlІступашJЛ із КО:ШЦblЮЮ стаРШIІНОЮ, які, до 
речі, не лише дають матеріял до побуту ВОІ"lнаIЮВСЬКОГО в Бенде
рах, аJlе також кидають світло Юl. оідно.шсшJЛ Мазепи до традицій
ної запорізької "демократії". 

Найбільш подрібно з"lсоuані ІІодії в Гамбур:\і перед і після схо
плення Bolї'HapOBCbKOГO цu.РСЬЮllrШ arCHTaMlI, хоч і тут заJJишаються 
два питання: чому сам BOйHapOOCbКJIiї дав себе так легко взяти та 
чому то заходи шведа Велінrа про його звільненнл БУJJИ безуспі
lIDfi. 

Далеко скупіші ,відомості про відношення Андрія Войнаровсько
го до 'нового гетьмана Пилипа Орлика і до мазепинсы�оїї еміrраціі 
взагалі: слід тут уривасться коротко піСJШ UlIЇ:щу I(O~H1.I(iB із БС'ндер і 
появляється знову щойно післл Андріііового СХОПJlення. (Чи справ
ді треба думати, щО ОРЛИК старався про зоіЛЬНСНlIЯ, чи покращання 
долі Войнаровського більше з обов'язку, н~ж із псреконання ?). 

Дипломатичній діяльності ВоЙ'наровського -- яка з точки погJШ
ду історії Мазепикського руху ЯВЛЯGТЬСЛ без сумніву наі'щікanішим 

. аспектом його біографії _. IІРllсвячеНllіі маі'lже ціJJиіі четвертий роз
діл книжки. Шкода, що тут знову є прогалини в джерельному мате
ріялі, так що багато тверджень автора мусіло залИlШИТИСЯ в формі 
здогадів та гіпотез. Є надія, що в будучині інтенсивне досліджеиия 
матеріялів турецько.го державного архіву мvже тут багато допомоМ'и. 

Врешті - і це дуже важне -- масово циroвані чужомовні доку
менти (головно ДИПJюматична кореСI1UIІJ\енцін та звіти) піД'креслю
ють не раз, що самостійницького українського руху ІВ-го сторіччя 
'не можна розглядати у рамках провінціііности, бо. hоліmчні потяг
нення й дипломатичні :іВ'язки мазепJ.lНСЬКИХ агентів були предметом 
напруженої уваги маl"lже всіх тодішніх еВРОІІей(;ьких великодержав. 

Очевидно, що гола фактичність Винаревоі праці ледве чи робить 
її вартісно.ю .. -. не кажучи вжс ПРИН:-ЩІІОЮ ДJШ не фахового читача. 
Надає їй великої ваги для кожного читача (і, 'надіJЇМОСh, для майбут
ньої нашоі історіографії) те, що особа ВоіlнаРОВСhlЮГО насвітлена з 
різних сторін і це надае ій ту правдоподібність, той третій вимір, що. 
його "ідеалістична" історійграфія, яка все ще й досі у нас практику
GТЬСЯ, не I'lоже дати. Те, що ми ПРИВИІ(ли бачити визначних одиниць 
як яriлеИ'НJI ідей і через те нео.дмінно попереджувати 1<ожне історич
не прізвище уявним ПJIЮСОЯJfМ або. мінусо.ПIlМ :Ш:-t.J<О.М, мас спої пси
хологічні та соційлогічні причини; та це, в о.статочному розрахунку. 
неЗДОJЮва привичка для людей, яким треба бачити речі реально, от
же тим більше для науковців-істориків. 

Заслуга д-ра Бинара якраз у тому, ЩО він не намагається ламати 
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копія в оБОРО'ні свого героя, ані не намагається ІЇого осуджувати. І 
тому те, що на перший погляд маже видається недоліком -- що Ви
нарів Войнаровський не переконує як втілеиня .. мазепинської ідеї", 
ані навіть як заОКРУГJlений характер у літературному розумінні -
на мою думку є найсиль'нішою прикметою цієї безпретенсійної моно
графії. Андрій Войнаровський це передусім жива людина, що MaG 

світла й тіні, намагається кувати власну долю, ставить мужнє чоло 
ударам життєвим, врешті стає .жертвою неймовірно глупого збігу 
обставин. Дпа рази тільки бачИ'lrlО виразно Войнаровського-героя: 
на початку його кар'єри, коли він бистроумно, а воД'ночас очайдуш
но рятує гетьмана Мазепу від царськоі засідки; і знову при кінці, 
ІШЛИ він з великою гіднісno та виутріmньою силою зносить роки ка
торги. його схоплення й далышa незавидна доля не потрясає читача, 
111< упадок ТlІта:на - її справжній трагізм у її припадковості. 

Об'єктивність автора осооJПI!ВО заиітна в lІам:агавиі затримати 
І)Ї вновагу в оцінці ролі Ганни, дружини Войнаровського. Тут так 
багато контрастів, що здається неможливо виробити собі про неї 
остаточну думку. А всетаки в с.вітлі дiїICHO зразкової документації 
вирииає Ж.lва постать, яка переконує передусім своєю жіночj.стю. 

Читачі напевно будуть вдяЧІІЇ Л. Винареві за те, Що він через 
цілу книжку задержав просту розповідну форму викладу, яка, на 
жаль, у багатьох авторів наукових праць затрачується. Хочеться по
бажати авторові дальших успіхів, а особливо вели.кої дози витри ва
JЮСТИ, щО ії потребує кожний, хто дИвиться на дослідження рідної 
itTOpiї передусім як на завдання безкомпромісової тоЧ'ности 11 об'ск
тивности. 

Врешті належиться признання В-ву .. Дніпрова Хвиля", що подба
ло про гарну форму видання, як теж проф. Робертові Лісовському за 
мистецьке оформлення обкладинки. 

---' -- ---------
11 роф. В. Чапленко 

l\IOBHA ІІО31ЩІЯ І l\IОВЛ 
ГРIІГОI)IЯ СКОВОРОДИ 

Коротка (23 ст.), але детальва 
студія мови українсь.кого філосо
фа 18 століття, на основі видан
ня Академії Наук у Києві, 1961 
р_. творів ііого в ДВОХ томах. 

I:~ ВIІСНОВI{ів: "Як історичне я
вище мовна позиція іі мова Око
вороди БУJШ типовим явшцем 
мовної переходовости в умовах 
денаціоналізації народу (етносу), 
тобто такого психічно - моавого 
стану, коли людина від своєї ко
ВІІ ще ае відірвалась, а до другої 
не ПРIІЄДllалась. Складом своїм: 
Сковородина мова була... чудер
нацькою мішаниною, ЧYlЖОЮ і дли 
тієі мови, що від неї вів відривав
ся, - від старої украінської літе-

Ігор В. 3Gлвк 

ратурної мови, і для тієї, що до 
'неї він мав, в силу певної історич
но-політичної ситуації, приєдна
тися, - тодішньої російськоі лі
тературної мови. Крім того, в неї 
впліталися ще жива українська 
(розмовна) мова і IЖИва (розмов
на) pOCilїcькa мова". 

.. І хоч Сковорода суб'єктивно ... 
цієї своєї трагедії не усвідомю
пав, але для нас тепер ясно, що 

ота мовна переходовість, ота "ги
дота запустіння" (окреслення По
те б:ні , ред.) знівечила його яскра
вий хист, перешкодила l

U

ЮМУ .,ви
словитись" на повний голос, на 
весь розмах його творчої іидиві
дуальности, зробиаши його недо
рікою, а його писання - мертво
иародженИJ4И, чужи:мииaзriть дли 
иайблИіЖЧИХ поколінь, а може і 
для сучасників, що нарікали на 
везрозумілість ЙОГО текстів". 
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lІові абірки поезій 

ДОБРА ВАМ ПУТЬ IUIОВШlf! 

Данило Стр ук, що оце в 22 ро
ки свого жипя закінчив у Гар
вардському університеті відділ 
слов'янських мов і літератур, ді
став ступінь бакалавра з гонором, 
написавши працю "Соняшиі IJUUIр
'нети, Павла Тичини: клярнетизм 
- необарокко" . Цю працю він 
доповнШ) своїми перекладами з 

"СоНЯlШНих клярнеriв" ва а.вглїй
ську мову. Данило Струк смїnи
во розгорнув тезу про веобарок-
ко, що ії вперше висунув Юрій 
Лавріненко у "Розстріляному Від
родженні". Працю читав і схва
лнв голова Департм:енту слов'яи
ських мов і літератур, високо оці
нивUПI також поезію Тичини в 
перекладі Данила Струка. 
Данило Струк, бувши студен

том у Гарварді, редаryвав збірник 
"Ориriнал", щО ЙОГО видав ктоб 
Украінськоі Мови в Бостові. Там 
уміщена "Любовна пісКJI про Дж. 
Альфреда Пруфрока" Т. С. Еліо
та" в перекладі д. Струна. Те
пер ВИЙlШла перша збірка поезій 
данила Струка r АММА СІГМА 
(Кембрідж, Масс. - Віивіпеr, 

YKPAIIICLКOI МАЛОІ 
ЕНl{IIКЛОIIЕДІI проф. С. Онаць
• '"ГО. Кшt:жки 1, 2, і 8 коштують 
по 2 дол., а осі інші по 1.75 дол. 

КННlЖIШ вміщnс гасла 'Від 
.. Пере" до "Почесть" . 

Замовлення і гроші слати 

ІІа адресу видавництва: 

VRcv. Boris Arijcz\lk. Casilla 
de Correo Cent. 160, 

Buellos Лігеs, дrяепtіпа: 

Rбо в СІІІА: 

VR~v. Iwan Tkaczuk. 132 East 
7th St., New York 9, N. У. USA. 

Ман. 963, 40 стор.). Вона не ро
бить враження такого успіху, як 
ті праці Ііого, що про них згада
но вище. Деклямаціі перев3ІЖа
ють знання мови, її образні і му
зичні можливостї. Але такі ок
ремі речі, як цикль "Мозаїки"· 
кажуть привітати цю збірку як 
інший добрий завдаток непромар
нованоі юности, Давила Струка. 

Мозаїки: (ст. 39). 

** * 
Кров: 

на зеленім листочку 

Л. Ю. 

лиш краплина то все; лиш подус 

вітрець 
Зозулька 
втіче. 

** '" 
Самота: 

цвяшок один на вели'кій 
порожній стіні... А картина? 

Нема! 
Вез любови цей цвяшок 
це я. 

Четверта збірка поезій. 
Обгортка Якова Гиlздовськоro. 

Нью-Порк, 1963. Ст. 48 . 

"Був настирливим біль у 
СКРОНЯХ, 

Як ніколи - годИllИВК 
. набридливим. 

Сяйво місяця спало в долонях, 
ПОКИ стало зовсім вевидихик. 

Зарум'янились хмари білі 
(Зустрічати Їх вийшла до 

rаику я) 
І кричали уста наболілі 
НайстрашнїlШИМ криком: 
Мовчанкою." (ст. 32) 
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СПРАВІІ ПУБJIІЦИСТИЧНО-НАУКОВОГО ШСТИТУТУ 

3аннагн І повсвении 

Задля успіху кожного почи

ну ВСJШКУ ціну мають доброзич
JІИВЇ поради і завваги. Це ВЇДИ?: 
СllТЬСЯ так само до перших ДlИ 

Публіцистнчно - наукового Інсти
туту. На ті поради і ва ті завва
ги хотіли б ми дати ва цій пос
тійній уже в нашому окурвалі сто
рінці - відповідь і ПОJlсвеВВJI. 

ПісЛJI виходу першого aвrло
r.ювного памфлету про У краів
СЬКУ Республіку 22 СіЧВJI читачі 
радlfЛИ дати інший формат вас
TYnHW4 виданням. формат збли
жений до книжкового. ВОВО прав
да, що формат памфлету про Рес
публіку 22 Січня вигідний і зруч
ний ДЛJI розсилки в ставдарт.вих 
коверт~х.Одначе він занадто ва
гадус реклямові бршшуркв літун
ських ліній і робить менш пов8Ж
не враження. Управа Інституту 
послухала цісї поради. Новий 
qюрмат знайшов уже загальве 
схвалення. 

Недавно з кількох сторів діста
ЛО Бюро Праці Інституту іВ Нью
Порку завваження, що "Іорна ПJIJl
ма, яка на мапі обкладинки виз
начас місце Украіни, робить вра
'іі{ення тіЛЬКИ припадковоі плями. 
До того вО'на не дас доброго уяв
лення про територію Украіви. То
МУ треба б ще давати в кожному 
Пllданні більшу мапу Украіни. 
Знову Управа прихилилась до 
TIfX слytШИlIХ порад. В найнОІВЇ
IlJOМУ ОIlДСНІні про дипломатичну 
у"раїнсьно - поJIьсы�уy боротьбу 
) 918-1U23 року місце Украіни за
~}lачене символічним колом, і ро
бляться старання, щоб на третій 
('торінці обкладинки постійно да
паТIІ докладні.шу мапу україн
(' •• КИХ земеJlЬ. 
Та с деякі, не менш доброзич

ниві поради, які зразу викоиати 
не можливо. Чому Інститут ридає 
малі праці на 32-40 сторі·нок, а ве 
грубі книжки-студії. Таких. )lQВ-

ляв, нак потрібно! - В цііі пора
ді с тільки частина правди. Нам 
треба і великих книжок-студій, а
ле нам так само треба малих пам
флетів, які в'язко і точно інфор
МУlВали б про болючі для вас про
блеми. Великі студії добрі ДЛJI 
вчених. але редактор газети чи 

журналу, практичний політик, 
взагалі гром адJIИВII , що цікавить
ся СУЧ':lOИШtlи проблемами, радше 
перегляне таку KOPO'l'KY річ. Вік 
не має часу на довшу лектуру. 

Важно тільки. щоб ті короткі ре
ді бу ли справді спокійно, з науко
вою докладністю писані. Важно. 
щоб фірма Інституту здобула до
вір'я. Про цінність і правдивість 
змісту не рішає число сторінок! 
Це не значить. що Інститут зрі

кається біJIышиx праць. Ось два 
останні видання, одначе про захід
ні українські землі під Польщею 
між двома світовими війнами 
(проф. КубіЙо.вича) і друге про 
українсько-польську дипломатич
ну боротьбу за ті землі (д-ра Рї
пецького) дають вайпотрібнilШу 
зброю для відсічі завжди ще .впер
тих ПОЛЬСЬКИХ претенсій до тих 
земель. Із призбираних для тих 
двох видань матеріялів, викорис
таних тільки частково, моокна да
ти більшу книжкову студію. Але 
на це треба ще довшого часу, і 
на це треба більше фондів, ніж 
НИМИ Інститут .на початках роз
поряджає. Від суспільства й його 
підтримки праці Інституту зале
,жатиме, чи ті перші збірки мате
ріЯJlів розростуться в веJlикі, на
укові книги, ЧІІ заJJИшатьсп норис
ними, завжди потрібними, але 
тільки памфлетами ... 
Є й неприязно ДО Інституту на

ставлені люди, які кпинами збу
вають пер.ш.і видання. Ім треба 
відповідати питанням: чому во· 
ни самі, чому багаті установи й 
організаціі, до яких вони нале
жать і в яких іноді мають вели
кий голос, не постаралися орга-
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"ВИСОКА" ПОЛІТИКА 
І ПРИЗЕМНІ ПЮДСЬЮ ПРИСТРАСТІ 

Землетрус у столиці Македо
нії, D СУ.оrrлію, ПОI<РИВ усе: J/ЮД
ські ПОРИВJI й JIlодсы�уy безвлад
ність, розкоші й розпуку, журу й 
надіі. Кілька тисяч убитих, сот
ня тисяч бездомних. Після тижня 
світ Jlедве згадував ту трагедію. 
Живемо в ДlJнамічнi{s добі і зем
летрус а Скоплію - це тільки о
дна, ПРllродна, ланка десятків іс
торичних землетрусів, в яких ги
нуть мільйони людських істот і 
серед яких ледве можна прогля

нути спроби людства відбудову
вати поруйновані святині духа і 
М8Шкальні доми спокійиих, ста
тичних часів. 
Що є сьогодні певне? Можна 

бу ло думаm, що втомлене і зде
сятковане війною людство на я
кийсь час заспокоіться з одного 
боку під покровом "америкав
ського миру" ("пакс амерікава"), 
в якому ЗДА, як колись Рим, а 
в новіші часи Англія, будуть суд
дею між державами; з другого 
боку в "московському мирі" 
(,.пакс московітіка"), в якому 
МОСК[48 була б стороже)! велико
го цвпнrарища народів. Та це. "к 
ВИJl1!ЛЯЄТЬСЯ, були іл,нзіі 50-их 
років. 
Червоне московське царство 

нізувати повніші збірники мате
ріялів, яких уже незвичайно ці
каву й поважну KiJlLKiCТL зібрав 
щойно народжеНИЇI Інститут без 
фондів. Зрештаю того роду кри
тикам дав добру відповідь Іва8 
Франко і замість шукати слів, 
можна в цьому ·випадку покорнс

туваПIСЯ готовими: 

"Як твоя у річці тоне мати 
І кричить: .. Рятуй мене. 

Актошку!" 
Будеш ТІІ на гарний човен 

ждати, 

кривавими походами підбило са
мостійні держави cyciдВlX наро
дів, із У,країною в першу чергу, 
а потім так само здавило іхні ре
візіоністичні, комуністичні течії, 
знов починаючи україНСЬКИМIІ : 
шумскізмом, хвильовізмом, воло
буївщиною... Але те царство вже 
не змогло досягнути ревізіонізму 
Югославіі, і вкінці ВОНО РОЗКОJlО
лось надвоє розбратом із Кита.єм. 

Але іlодібно і "америк..:.н('ькиЙ 
мцр", американськепровідництво 
Вільного світу на наших очах пе
реходить до історії . 50-их років. 
ВОНО почало тріщати боязким 
зреченням перемоги в Кореї; во
но надщербилось боязкою поста
вою в Европі 1956 року, під час 
маДЯРСL!<ОГО повстання; удару 

американському престижеві зав
дав берлінський мур. Вкінці зов
сім підорвало той престиж при
мирення з порушенням тoro, що 

було заlСОНОМ дЛЯ ЗДА, поруппен
ня доктрини Монро: - під боком 
ЗДА, на Кубі, закріпилася -мос
ковська база, і оце в серпві цьо
го РОІ() амери,кансь:кї літаки й 

кораблі пасивно приглядались, як 

озброєний Москвою кубинський 

сателіт порушував міждержавне 

Чи їй кинеш першу-ліпшу 
дашку?" 

Перші видання Інституту - це 
ті перші рятункові дошки в по
требі. Не є доказом щирости й 
особливого розуму кпинами зус
трічати ті зусилля. Значно шля
хетніше буде помогги Інститутові 
побудувати і мати в розпоряджtm
ні не тільки "рятункові дашки" 
- памфлети, але й "гарні човни" 
- великі праці в світових мовах, 
в обороні і задля утверджеиня у
краінськоі правди, на які так дов
го чекає Україна. 
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право і просто JDOд<:ький заков, 
JJОРI1D3.ЮЧ]( З англійського остро
ва кубинців, що вибравши сво
боду шу){аЛJl на ньому захисту. 

Демо"раТlІчна партія ЗДА ви
значала свою закордонву політи
ку засадою Кеннана ".ковтеЙв
ме'нт" (відгородження греблею). 
Республіканці говорили про по
літину, якої ціллю мало б бути 
відсування комунізму назад ("рол 
бек" -- Даллеса). Наслідки о
бох адміністрацій такі: пів Кореі, 
пів Вістнаму, ціла Куба здобуті 
комуністами. Бої за далышi здо
бутки провадяться, а субверсія 
знутра загрожус найближчии су
сідам ЗДА. "Мир за всяку ціну" 
-- це дійсно практиковане гасло 
американської й англійськоі ~ 
літики супроти комунізму, яке те
пер прикривасться кращою та 

ПРИЙНЯТЛllпішою, ніж слово "епіз
м("нт" -- на:'іВОЮ "коекзистеиціГ' ... 

Розтрублениj{ американською, 
,англійською і совстською пресою 
договір, заключений у серпні в 
М()('кві, ПJЮ спинення атоиових 
rюзрядів з винятком підземних -
це припечатування коекзистеиції. 
А дальші перспективи пакту не
arpecii між НАТО і т. зв. Вар
шавським бльоном, засоромлено, 
але вперто підсувані уві пересіч
ного американського й а'вглій
('м<ого громадянина - мали б у
твеРдllТИ те, про що колись так 

палко мріяв Непил Чемберлен під 
Чf\С своіх ШlЛ()МНИЦТВ на перего
вори з Гітлером, утвердити "мир 
для наших Чf\сів". Чим нінчаєть
ся roro p()д~' п()ліТlІка супроти а
rf)('С'ИПНIlХ }111IСтаторів, вИяпив 1939 
рін. Кажуть, що історія це вчк
Тt"'лька ЖIГГТЯ. R цьому випадку 
:1 ш'лосаl,Сl,](Ї )l('Jlжаn.и показують

ея 1ЮСІІТІ, rлаБИМIf VЧНJl'Ми •.. 
ІД0 при такіІЇ настанові ПJI"I'1UI

ня не Т() П()IІ('поле'НИХ. підсовє·т
('J,J<ИХ народіп, нк УI<раїна, але і 
питання т. ~B. сателітів, для аи
ГЛОСRКСЬКИХ політиків невигід'не, 
це ясно. Робллтьсл перші, так са
мо засоромлені, кроки до зами-· 
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рення з Кадаром у Мадярщині. 
Але так само яево, що окріпла 

і господар<:ько оздоровлена Евро
па бун'rУЄТЬСJl проти того роду ан
г лосакського провідництва. Цен
тральною особою спротиву став 
французький президент Ae-r оль. 
Европа не МQже допустити до то
го, щоб понад її голови англоса
кси рішали про її долю. Европа 
мусить озброїтись по-модерному, 
себто етворити власну, незалеж
ну від ВашівІ"ТОВУ й Лондону, а
том:ову зброю, і об'єднавшись го
сподар<:ько в Сполученому Рин
кові, об'єднатись і політиЧ'Ио в 
конфедерації сам:ос';йвих держав. 
Франція з закв:реною Німеччиною 
мали б бути осередком тієї нової, 
третьої сили. Де-r оль відмовився 
підписати московський договір і 
далі розбудовуватике фраJЩУЗЬ
ку атом:ову силу, а ідею пакту 
Hearpecii між НАТО і т. зв. Вар
шавським бльокои висміяв як рів
няння м:і.ж Вільним світом і мос
ковським рабством. 
ЗДА пробують рятувати своі 

вПливи в Европі і де можуть під
ривати почини де-rоля. А амери
канська пре<:а з таким захоплен

ням і такою пильністю вїД'ното
вує кожну невдачу де-rОЛJl, що 
іноді трудно вгадати, проти ко
го властиво ведеться холодна вій
на: проти СССР чи щ'.Юти Фран
ції ... 
Подібний образ масмо і в кому

ністичному світі. На одній світ
лині стоїть Хрущов між америнан
ським і англійським уповноваже
ними до переговорів про спкнен
ия атомових розрядів. "Я зовсім 
добре почуваюсь серед капіталіс
тів" - мав тоді ніби Іжартом ска
зати Хрущов. Але поза тим жар
том є й багато правди. Одночасно 
відбувалась у Москві велика іде
ологічна дискусія між делеrnці
єю Китаю ісовєreької компартії. 
Але Хрущов "не вшанував" тієї 
конференції з китайськими това
ришами своєю присутністю і не 
пробував "добре почуватись" в 
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іх оточенні... Совєтська і китай
ська преса засипають себе лай
к8Jми, і знову питання: проти ко
го веде Москва холодну війну, -
проти "буржуазного" Заходу, чи 
проти "пролетарського" Китаю? 
В такій ситуації -- яке власти

ве значення має заключениїl у 
Москві атомовий договір і кому 
він потрібний? Він потрібний у
сім трьом договірним сторонам, і 
тому вони так реклямують його і 
натискають на всі держави, щоб 
вони його також підписали. Хру
щову договір потрібний і для ро
лі миротворця, яку він залюбки 
відограє перед 'наївними, новона
родженими державами Африки. 
Він потрібf!ИЙ йому в його роз
грі з Китаєм, коли не нівелюючи, 
то на якийсь час, поки Москві ви
гідно, присипляючи другий захід
ній фронт. Хрущову потрібний 
договір ще ІЇ тим, що підписом 
Східньої Німеччини він уводи1'Ь і 
цього сателіта в "товариство". І 
вкінці він потрібний йому, бо дає 
передlDШКУ і звільняє фоНДИ для 
поправн еКО'коміки, що особливо 
в хлібоrюбстві переживає тяжку 
кризу. Все це важні, державно
політичні арr'уиевти. 
Той договір потрібний Англії і 

ЗДА, але тут першу ролю грають 
уже не великі державні пробле
ми, але ВН}'ТРЇ.DIRьо-партіЙні. І 
Кеннеді і МекМілен стоять перед 
роком виборів, і Їм треба успіхів, 
які промовляли б до серця пере
січного голосуючого громадяни
на. "Мир для наших Д'Иів" і зв'я
заний із миром "добробут наших 
днів" це речі, які переконують ... 
В порівнянні з совстськими, це 
слабші арr'ументи, як і сла6ші 
люди завершували аНГЛОСRкські 
переговори. Коли в Москві запи
вали підписання договору, Хру
щов omepro зR.явип, що договір 
не 0значас припинення боротьби 
за світову перемогу комунізму, З 
боку американських і англійських 
делеrатів, а були між ними і ке
рівник Стейт-департаме'нту, Раск, 

і керівнИІ( Фореіін - офісу, Гюм, 
не було - як відмітили критичні 
коментатори, відповідної заяви, 
що той договір так само не озна
чає припинення боротьби за ПОВ
ну перемогу свободи в свіП. 
Все це факти відомі з світової 

преси. Який іх глибший сенс? 
НОВИМ виданням вийшла оце 
кнИlЖка, яка після появи при кіН
ці І-ої світової війни і потім У 20-х 
роках Н8ІШОГО століття здобула 
розголос. Ії автор: Теодор Лесінr, 
а заголовок КНИЖКИ іитрвrую
чий: "r.es(:hjchte 815 Sinn~ebung des 
SinnJosen" (Іеторія як озмислe'R
ня безглуздого ). Не місце в цьому 
огляді подій представляти і роз
цінювати думки автора. Та як не 
бу ло б, людина пробує знайти 
якийсь сенс у коловороті подіїI. 
Недавно ще філософи і науковці 
вірили, що можливо, і що Їм уда
лось розкрити глибоку суть і 
глузд буття. Сьогодні, пізнавши 
бездонніс1'Ь ірраціонального .в іс
торіі людства і в душі окремої 
JUOдини, ми 'стали скромніші і 
вдоволяємось, КОЛІІ вдається яки

мись загальними поняттями хоч 

приблизно упорядкynаm хаос і 
reMiHb, що нас оточують. Це іі є 
ціллю наших оглядів бilЖучих по
дій. 

Із двоподілу світу в 50-з роках, а 
саме Вільного світу, -веденого Аме
рикою, і комуністичного світу, ве
деного Москвою, маємо reпер ва 
початку 50-х роldв зариси чоти
рьох систем: англосакської з Ва
ШИНr'ТOном на чолі, який стра
сться зберегти свое первородство 
на Заході; европейської системи 
з Францією, як першою силою, 
яка в єднанні з Німеччиною пося
гш: ПО провід відродженої ЕВРОПІІ; 
третій світ - совєтський під вла
дою Москви і чеmертий - китай
СЬІШЙ, здушений у псноті, який 
НRИR.гаЄТЬСJl прорвати межові об
ручі і здобути, як у 2-ій війиї Ні
меччина, відповіднішип для ЧІІс
сла свого населення Лебенсраух 
(життєвий простір). 
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В 50-х роках треТЬWO силою, 
силою, побі ч англосакської й КО
cKOBCLKO-СОВt.wrСLКОЇ, пробував ста
ТН т. зв. нентральний евіт із Інді
сю на чолі. Сьогодні його РОЛJI 
стає ролею клієнта, на перифері
ях історії наших днів. 

Два світи, владні в 50-х роках, 
nнглосаКСЬКИ{1 і совєтський, ниві, 
нк вище описано, зближаюТЬCJI. 
J)ЯТУЮЧИ свої загрожеиі позиції. 
Вони обаце представники етатус 
кпо, хай і як деклям:ують ва За
ході про визволення поневолевих, 

і хай як частинно з пере KOII8JIIIJI, 
частинно тільки по традиції, а 
вкінці щоб зберегти обличчя цен
тру світовоі комуністичної рево
люції - Москва робить свої :ви
пади в світ. І Америка з Англією, 
і з другого боку СССР - мають 
силу, але представниками двва

мічних ідей є нині Франція з її 
Іюнцепцією нової, об'єднавоі Ев
ропи, і Китай, за якого комуні
стично-марксівськими, чеРВОВIDIИ 
прапорами хопається динаміка 
пробуд.женого й ображуваного до
сі націоналізму народу-гіганта, і 
динамізм расизму. Колишній пре
м'ер Фрnнції, Поль Рейно, бачить 
за заслоною ідеологічної супереч
ки між МОСІ<ВОЮ і Пекіном рішен
нл Китюо повести кольорові раси 
на підбій світу білої людини. Ки
Ті\,и( К8.lЖС КОЛhОРОВИМ раеам: Я не 
білий аристократ, як Росія. Я ко
JII,ОРОПШЇ л" ПИ. Я бідний як ви. 
А ле ми бідні разом МQжемо здо
бути світ ... Це не тільки здогад 
французького поттика. Офіцій
ний орган московського уряду. 
І:~Rсстія, закидають Пекінові, що 
I:Шl ,шукає -союзників між не-бі
ЛИМИ НnРОJ\Ш\Ш нп базі "протистав
JJt>ННЯ кольорових народів і білоі 
раси, і РОЗl10ніJlЮЮЧИ народи по 
рисовій, національній і континен
тальних лініях." 

*. * 
В усіх тих суперечностях все та

ки одна спільна, характеристич
, на для наших часів риса: - ске-

•• Листи ДО 

ровавість до уиіверсальвости. За
мкнутий у своіх межах, автаркій
ний, самовиетачальний націона
лізм, із своім апогеєм у Версаль
ському кирі після 1-0Ї війни, який 
"збалкаиізував" Австро-У горщи
ну, належить до історії. Навіть 
політично невироблеві, новона
роджені африкансЬкі й далеко
східні держави виявляють тенден
ціі до об'єднання в більші однии
ниці. Те, що 50 років току було 
мрією мрійників, як Пане.вропа, 
нині стає реальним політичним 
гасло:'!! практнчних економістів і 
державннків. 
Це г лнбока риса наших днів, 

проказувана не тільки тик, щО 
сучасна техніка зробила світ мен
шим і зБЛJlзила народи один із 
одним. узалежиюючи іх взаємно. 
Також у сфері духа :виразна тен
денція уиіьерсалізму. Основною 
силою духового житrя стала те

пер наука, по своїй методиці й по 
своєму зміету універсальна. Спро
би московського комунізму діли
ти наУI<У на буржуазну і комуні
стичну - це смішні вриви полі
тики В сферу, в якій для неї міс
ця немає. 

Але і в ділянках культури, які 
формують ірраціональні сторін
ки життя, як релігія й мистецтво, 
тяга до загально JUOдського, до 

глибоко людського наявна. 
Особли'во виразне це там, де до 
недавна все владно панувала зам

кнутість, нетерпимість, отже в ді
лянці церковно-релігійній. Собор 
у Ватикані, скликаний покійним 
папою Іваном 23-ік,вїдбувався 
під гаслом зближення і замирен
ня церков. На ньому гістьми-об
серваторами були представники 
різиих протестантських церков, і 
навіть два ДОСтойники московськоі 
православної церкви. На иарадах 
протестантських віровизнань в 
Гельсінках є делеrати Ватикану, 
а в дискусіях того Собору підно
сять, як закид до церковної вла
ди, замалу іиіціятивиість у напря
мі наближення християнських це-
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рков. Найвищі протестаВ'reькі до
стойники відвідують Папу. А вже 
Америка в цьому відиаше'нні дає 
спр~вді добрий приклад мирного 
співжиття і ,взаємної пошани різ
них релігійно-церковних органі
заціЙ*). 

Очевидно, скерування до уні
версалізму інакше виглядає в мрі
ях і виступах його ідеологів, і 
іF.аІ<ше J практичних посуненнях 
політиків і верхівок організацій 
з тисячолітніми традиціями. Істо
рик Арнольд Тойнбі думає про 
злиття реліriй в одну, світову. А
ле ніхто з ·керівників навіть хри
стиянських церков не передбачає 
їх злиття. Ідеться про зБЛИlЖен
ня і замирення. - ПоnіТИЧ'ні те
оретики бачать в єдиному світо
вому уряді засіб протн аТОМОоВоі 
війни, що означала б конець .жит
тя на нашій плянеті. Об'єдна.иі 
Нації, їх низький духовий і мо
ральний рівень, і їхнє безсилля, 

*) ТРУДtlо назвати українським при
ЧИІІКОМ дО цього сучаСІІОГО руху те, 

що знаходимо напр, у "Нашій Бать
ківщині", органі, який можна назвати 
ПівофіЦіозом Представництва Д. Ц. 
УНР. в НЬЮ-Йорку. Там у числі з 
20 ЛИПІІЯ читаємо: "А це (так в ори
Гlllалі. ред.). що lІаші брати греко-ка
толики обуреllі за порушеІІІ проблеми 
ВатикаllУ, то це lІас не Дивує, бо всІ 
IІсревеРТIfI. що ПОКИІІУЛИ вІру своіх 

1ІІ')('дкlв, .. бо свою lІацlоllалыІсть,' ста
ють lІеЗllОСIІИМИ Яllичарами супроти 

свого народу чи своєівlри." Це в ор
ганІ духово по. язанім із Дер.. Цент
ром УНР, в час коли ПрезидеllТОМ 
УНР в екзилі є - за термlllологlєю 
дописувач.. часопису - "яничар", гре
ко,каТОЛIIК, д-р Степан ВНТ8ицькиЙ. а 
Головою УНРади так само .. Яllичар", 
греко-католик, ІІІЖ. Осип БоАДУllикІ 
- Відповіді українських католицьких 
радіоавдицій в Нью-Йорку стояли на 
такому С;'Імому ріВІІі еКСПОІІатів lІеllа
ВИСНИЦЬКОГО музею з 17-го столітrя! О, 
блаженна провlнцlє украінськоі eMlrpa
ції, імунlЗО&аllа проти ДУХОВИХ течій 
сучасного широкого свІту! 
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це добрий доказ, що такий єди
ний уряд навіть як мрія 'не особ
JJИВО приманливиї(. - Мрійники 
европейської спільноти, як Мон
не, Шуман, окрилені успіхом Спі
льного Ринку, прагнуть вже ев
ропейської федерації, З'єднаних 
Держав Европи за американським 
зразком. - Та всі вони в своіх 
розумових побудовах не рахують
ся 3 рі:JНИМИ ірраціональними си
лами, нк національні, расові різ
ниці, і не рахуються з си
лою традиції. ЖИТТЯ IWУІШЄ 
вирівняння між мріями" вті
леними в ідеях, і дійсностями. 
Історія, як вище згадувано, це 
"надавання глузду безглуздому", 
або менш сенсаційно: це повіль
на раціоналізація ірраціонально
го. З такого пог ляду боротьба 
мрійникі,в і мислиreлів набирає 
глибокого історичного значення, 
Та є й осередки недоторкнуті 

світовими рухами. Це простори 
між Балтійським і Чорним морем, 
до яких належить і Україна. Там 
(масться ВР3lження) під червоним 
саваном московської диктатури 
завжди ще живуть і плекаються 
таємні бажання повороту до ста
'ну 1939 року. Офіційна Польща 
примирилась із утратою західніх 
українських земель, але коротка 
відлига 1956 року виявила в 
Польщі любовні залицяння до ми
лих примар нового походу на ті 
землі. Нічого говориm про емі
rраціі тих народів. Вони далі три
маються, санкціонованого ЗДА, 
поділу на сателітську аристокра .. 
тію . і на - за висловом Раска -
"традиційно російських" рабів ... 
Навіть еміrрації малих балтій
ських держав, які включені до 
СССР, і ті стараються в 'Відношен
'ні до Украіни вдержувати свїІЇ 
,панськиlї" статус. 

Ті народи не хочуть приймати 
до відому невідміину геополітич
ну дійсність: положення між дво
ма аrpесИ'Внимп велетами, мос

ковським і німецьким. І вони далі 
ве здібні вийти з своїх загород у 
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UШJ роке поле справжньої спілки 
віJlЬНlIХ із віЛЬНIlМИ. Сьогодні ті 
народи бе:JСІIJIЇ зміняти наказний 
МО(;КОВСЬКШІ порядок речей. Але 
в духові, зокрема в Вільному сві
ті, ЇХ еміrрації можуть і повивиі 
підготовитн і до де талів розроби
тн візію будучого вільного спів
ЖІІТТЯ і політичного уладУ вели
кої спіЛЮI долею й недолею по
в'язаних народів. Заміеть цього, 
тут у Вільному світі, усупереч за
гаЛl~НИМ світовим тенденціJП4, пле
каються передавнені спомини мі
ньнтюрних імперіялізмів і віЙJI, 
ЯJ{і приготовляли і ще мо.жуть 
ПРllГОТОВЛЯТИ німецьку й москов
СЬІСу окупацію тих просторів. 
Це поле, де і українська полі

тична думка і українська політи
ка мають неникористані можли
вості. Коли б енергії зужива:ні на 
внутрішні розгри і міжусобиці бу
JІИ скеровані 'на ті дальші ПРlЩі
Щі, мо.жна б ч~каТIІ відповідної 
ролі України в організаціі тих 
Пlюсторів. 
Можна мати враження, що там, 

у рідних землях, в духовій пло
щині справи стоять краще і зв'яз
){и українських письменників та 
НЧt:НИХ із іншими, не тільки ро
сі 'Ї I.:ЬЮIМ 11 , інтелектуальними ко
лами живі. В Віль:ному світі і в 
цьому віднашеЮlі .живемо в до
брuвільнШ і:ЮJlЯЦії. Знову -поле 
ДJШ нашої ініцілтивности отверте. 
КОЛIlСЬ УНlJаїна піднімала ідею 
(;Jlclu'янсы�оїї федерації вільних із 
віЛl>IШМИ. Нині знову пора підня
ти ту ідею, lJже не в обмежеН'ні 
до l'лов'янського світу, але в ге
ополітичному аспекті спілки на
родіlJ між Балтійським і Чорним 
мори ми В обороні свободи проти 
МОl'IШИ. Дапнн ідея "ме.жиморя" 
МУСІІТЬ бути у{;учаснена, яКlЦО 
мш: (;таТІІ ЖIlВОIO, динамічною. 
Піднімаючи їі, українська полі
ТlІчна 1fИСЛЬ і дія включалися б в 
унїнерсаJlїстичні тенде'нції світу і 
тнм саМІІМ були б для нього 
БЛIІЖЧНМИ, більш зрозумілими. 

** * 

.Листи ДО 

Трагедія в Скоплію викликала 
співчуття ва дуже короткий час. 
Атомовик договором у Москві, а
мерикaJlСЬКО - европейськими на
пруженJIJUIИ, загостреними тепер 
Т8JКою "високою" справою, вк під
вищення мита Спільним Ривком 
на американські морожені кури, 
- всім ТIUI займаються ЛЮДИ, що 
цікавля1'ЬCJl "високою політи
кою". Московсьхо-китайська пе
респрава під спільним гаслом -
"Пролетарі всіх краін єднай
тесь !", яку навіть вважають пе
реnомовQЮ точкою історії, прий
мається як важна подія, але в 
деталі марксівської схолястики, 
якою прикриті всі ті розходжен
ня, цікавЛJlТЬСЯ тільки вчені ідео
логи. Зате можна без пересади 
сказати, що всі ті катастрофи, ди
пломатичні, ідеологічні, воєнні 
шуми знайшли менше YlВаги най
ширших мас західнього світу n 
поріввяивї з пильністю, 3 ЯКОЮ 
ті маси .с.лідкуваJIИ за сексуаль
ними окавдanа.ки в Авглії. Зем
летрус в Македонії повалив одне 
місто; кілька легких дwчаток ма
лощо не повалили УР'яд оДНієї з 
н~.йбілЬІШИХ Держав. 
Щоб дістатись до судової залі, 

де ті дівчата докладно оповідаJlИ 
про свої подвиги з !Вище і ии.жче 
поставленими особакирізнвх рас 
і країв, люди ставали в чергу, як 
у голодні роки за хлібом насущ
ним. Більші часописи різних ;цер
жав посилали своіх спеціяльних 
кореспондентів, я-кі ваЙмодер.иї
шими тех.иічиими засобами, спіш
нии порядком, передавали звідо
млення з того "фронту". "Герої
ня" одночасних любовввх афер із 
англійським військовим WнiCТPOM 
і совєтсь'Ким: аТ8IПJе - стала біль
IШОIO сенсацією за Ліз ТеііJЮР, а 
за свої спомини-інтерв'ю здобула 
маєток. Вже підготовJIJUOТЬ фільм 
'на цю тему. Друга "героїня" гор
до претендує на РОЛЮ леді Гемил
тон·) наших днів, а часописи на 

*) Англійська красуня кінця 
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всіх язиках повторяли ті "важні" 
слова "важної" особи ... 

Очевидно, довгі звіти з розправ, 
натяки на можливість новнх пі
кантних роз'крить - З насолодою 

коментувались у товариських роз

мовах, із невідміиним "неспоко
см" і "журою" з при-воду занепа
ду моралі в сучасному світі вза
галі, а в Англії зокрема. Говори
лось про розклад, навіть конець 
могутньої недавно імперії. 

Люди ~He ,раз переконувались, 
як необережно робити заскорі у
загальнення. В 50-их роках го
ворили про Францію як про .жи
вого трупа, в кращому випадку 

- про безнадійно хвору .л.юдину 
Европи. Сьогодні Франція пося
гас по провід відродженої Евро
пи. 

Автор клясичної "Історії мате
ріялізму" , Альберт Лянrе, не по
годжусться З схемою геrелівської 
дїялектнки, по якій історія посу
васться вперед перескоками від 
тези до антитези, через самі су
перечності. лянrе доказує, що це 
погляд, який бачить тільки по
верхню, бо теза й аВТИ'reза, обі 
суперечності, існують в суспіль
стві одночасно, тільки раз одна, 
потім друга· прориваються на по
верхню життя. В суспільстві, як 
в окремій людині. с різне: добро 
і зло, чесність І підступ, правда 
й облуда, стриманість і розпуста. 
Від того, які прикмети висува
ються на пер,Ший плян, як репре
зенm ти.uні для даного суспільст
ва і даної JПOдини, залeJЖИТЬ іх 
поведі~нка і іх опінія. Добути здо
рові тенденції і зробити іх влад
ними - це перше завдання про

воду. Франція 50-их років, роз
дерта на кільканадцять еrоістнч
них партій, ФранцІя парляментар-

18-го і початку 19-1'0 століть, дру
жина англійського посла в Неа
полю і любка адмірала Нелсоиа, 
переможця Наполеона в морських 
битвах (Абукір, Трафаnьrар). 
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ної анаРХll бу Jlа хворою лю
диною. Сучасна Франція, задив
Jlена в велику европейську місію, 
привеРНУJІа свою силу Іі повагу. 
Одначе і тоді і тепер, під репре
зентативною поверхнею, воруши

JIOCb і DОРУШИТЬСЯ те саме різно
манітне французьке ІЖИТТЯ з Їю
го вищими поривами і людськи
МИ, зовсім JПOдськими !Пристрас
тями. Про це свідчать м. і. паризь
кі дотепи з нагоди лондонського 
процесу. МОВЛЯ1В, між політични
ми ЗDИЧаями в Англії й У Фран
ції є та різниця, що в Англії вва
жають скандалом, коли політик 
мас коханку, тоді ЯК у Франціі 
вважають скандалом, ЯКЩО він її 
не має .. Або інший Іжарт: - коли 
англійці роблять стільки шуму з 
приводу .л.юбовного життя одно
го міністра, то це ясно доказує, 
що вочи не зрілі до того, щоб 
стати членами Спільного РиНl(У ... 
ЧИ Є я'кась нерозривна пов'яза

ність між силою держави і влади 
- і мораллю її носіїв, мораллю 
в тому найзвичайнiJшому розумі:н
ні передовсім статевої повздерж
ливости ? Знову історія не дає не
двозначної відповіді. Людовикові 
14-му не .шкодило те, що він бу
дував для своїх метрес люксусові 
палати 3 рожевого мармору. Лю
довикові 16-му З його ВJlадною 
дружино.ю, Марісю Антуанеттою, 
стяли rOJIOBY. Любовні афери На
полеона аж надто відомі. Подіб
но, могутні цариці, Єлисавета, 
Катерина, і їх ПРИДDорніне були 
прикладами повздержливо СТИ. 

Микола 2-ий в порівнянні з НИМІІ 
В цьому відношенні був зраЗІ<ОМ. 
доля тих володарів також не дає 
підстав до узагальнень. 
Подібно і в інших сферах. Ні 

Володомирові Великому з його 
"Руси веселіє пити", ні Богданові 
Хиеnь:ннцьком:у, іх силі, не шко
дила іноді через міру перехилена 
чарка. А ось слабий президент 
Екватору, Арозмена, в липні ц.р. 
скинутий із свого становища, ко
ли по-п'яному занадто отверто 
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сназав американському амбасад0-
рові те, що думає багато півден
НИХ амеРИl{анців про ЗДА. Хру
щова під час перlШlХ відвідин Бе
ограду підтримували, коли під
ШІТИ{І ледве стояв на ногах. Те
пер ві!! знову в Югославії, і по
мимо всіх палатних ,криз ва Кре
млі, він при владі. 

Всі 'ri приклади повчають, які 
складні історичні процеси і JI'К 
леГКОД)1ШНО з.водити іх до однієї 
яноїсь причини. Навпаки, історія 
'вчить людей тривожного респек
ту перед різноманітностями і без
донною 1'Смінню ЖИ'rrЯ, а завад
то скоре упрощувания тієї склад
ної різномані~ности веде просто 
до ДУХОВИХ і політичних концен
траків. 

Чи може обурення Лондонським 
Сlшндалом або скинення еквадор
еLIЮГО президента свідчать про 
те, що світ став більш моральвlПІ, 
ЧУТЛИВІІМ на такі людські прови
ни? Христину Кілер 'не тільки фо
тографували в усіх позах, але 
кілька разів і атакували і жінки 
і чоловіки лаііками і ЯЙЦJDrlИ, 'ко
JlИ ВО'Юl від'ї:щила З суду. БіД0-
~1a :l.IfГJlіIUIСI.ка :l.I1TOpKa, Ребекка 
BL'('T, знову остерігає перед за
~КОJlИМII DIН'ноП!{ами. Бона не вва
ЖіН: тіс.;і lХ'анції моральним обу
JI~ННЯМ. Атанувnли дівчину ,JЖіи
ки, наїlбію.ше старі або пізнього 
серщ(нього віl<У, і .вони без ви
ННТІ<У бу ли погані і занедбані, і 
такuж атакували старші чолові-

.,Листи ДО 

ки недостатнього вигляду. Іх кри
ки і свисти висловлювали най
чистdJшу заздрісТь ..... Та сама пи
сьменниця, цитуючи слова Шен
спірового Отелли, що людська по
рода - це 'козли і каппи, прихо
дить до висиовку. щО ІВЄСЬ Лон
донський скандал і процес пока
зав, що головною проблемою лю
дини є .. взяти під ковтролю коз
лів і маnп" або далі "тренувати" 
людську тварину. якою є ки всі ... 
ПИСЬИ6ВВИЦЯ торкнулася гли

бокої справи. Що це значить -
.. тренувати"? Зробити 3 люди:ни 
приручеву. док8ІІПВЮ тварину. 

ст,по послушиу установленим 
нормам? Остаточно ПРИCJ/Iирити, 
нр.віть убити в людині ірраціо
нальні сторінки її природи? Це 
значило б зробити з .неї "грома.ц
ську мaпumy"! Для вашої розу
мової, техиіЧ'llОЇ, касової доби до
сить відповідний ідеал. і тоталі
тарні ДИJКтатури 3 ідеологічною 
догматикою приспішують тут пе
реміну людини в .. суспільну ма
шину", або за термівом: Родери
ка 3айденберrа, прис.пШпують по
яву "піСЛJlіСТОРlfчиоі людини" , 
ДYlwевно уніформованого екзем
пляра людського М:УРlЦlлшца. 

Та "тренувати" може означати 
і щось і:кшого. Не ,вбивати ірра
ціональні сили душі, без Jlких не
має ЖII'rrЯ, його несподіванок і 
таємниць, апе субпімувати, витон
чувати, оформлювати. Це місія 
культури, її діJIJПIок, що вироста-
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ІІа доБІ)' па.:\I'ЯТЬ 
І ІереД--ПОJ<JJаденням Сl<Jlаду на 
машину ще жертва невблаган-

ного косаря-смерти: 

у Нью-йорку помер 

."Ж. Артем 3убенко 
ПОРУЧНIIJ{j Армії УНР, останнїа\'lI1 

часами редактор журналу 

"Тризуб" • 

ЧОМУ? 
• Чому епіreти, якими стара

ємось звеличати великі постаті 
Н8ІШИХ днів, такі загальникові, 
бліді, не характеристичні? В цій 
ділянці наша винахідливість ду
же слаба, або може є в тому я
кась для нас прикметна риса. Ось 
уже не IВміємо 8ИМОВИТИ чи на
писати прізвища митрополита Ан
дрей Шептицького без додатку 
"Слуга Божий". Невже інші епи
скопи чи свищеlUlЮl, а навіть усі 
вірні, - не слуги Божі? Чи таке 
повторювання кало звачУІЦОГО, 

але з натяком на смиреИНість -
епітету не призначене на те, щоб 
зрівноважити, ослабити маєс
тат тієї справді великої особис
тости ? Невже маєстатичність ма
JJa б бути чимсь, бо треба зама
зувати? Коли Господь створив 
людину на свій образ і свою по
с:: 

ють з ірраціонального підЛOOЮЖJl. 
Релігія шукає виразу для неспо
кою, внутрішньої тривоги, туги 
за далеччю, за вічністю. Мистец
тво СХОПJПOє своїми образами по
чувальІІі розряди, зудари, ката
строфи. В мистецьких дзеркалах 
людина бачить своє ЖИТl'JI й йо
го ясні й трагічні можлиnoсri не
наче чужу дота, і тим "ОЧИІЦує", 
сказав би Аристотель, чи інакше 
опановує, по-людськи оформлює 
ю'шсвниil сирий матеріял. Лю
БОВНі пригоди, непедбаченості -
це людські, зовсім тадські, не 
надзвичайні речі, але останній 
Лондонський випадок оБР8lЖува.в 
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добу, то бодай деяким її екзем
плярам дав відбmlСК свого MaGC

тату... Або тепер, митрополит йо
сиф Сліпий став обов'язково ... "Іс
повідником" . Невже інші еписко
пи і свнщеники, що загинули в 
тюрмах і концтаборах, ними 'не 
були? 

BiAIIOBЇAh: Може і мабуть діє 
тут та сама душевна настанова, 

яка хоче в Шевченкові бачити ді
дуся.,жертву, і радше "кобзаря", 
ні.ж прометейського духа - поета. 
Звідси в Н8Ішій уяві вкореИИВСJl 
відомий портрет добрячого, змо
реного життям дядька, а не образ 
повного сили творця Кавказу і 
Посланія. Навіть для останніх 
творів Шевченка, ІЇого могутніх 
Подражаній, Неофітів - той з&.
галь:но прийнятий образ не під
ХОДІІТЬ, ш{ і до Андрея Шептиць
І{ОГО мало підходить тільки епі
тет "Слуга Божий" і відповідно 
до того reпер комбінований і ви
гадуваний ІUЮГО портрет. - Це ці
кава проблема для глибинної пси
хології Н8ІШОГО суспільства. 

• В останньому числі ЛИСТШ, 
у розділі "Чому?", Ваш допису
вач торкнувся вже довшин час 
призабутої теми парохіяльного 
ШКЇJІЬНИЦТШL. А це тема, яка не 
повинна СХОДJlТИ з газетних 

шпаJlI.Т. lIодиоімся хоча б на Нью-

неопановакою, безвідповідальною 
глупотою високопоставлених осіб 
і ву льrаркістю самих афер. Коли 
під час процесу в.пало слово "лю
бов", суддя спитав: "Невже все 
це називаєте любов'ю?" 

Н8ІШ3. доба розуму, науки, тех
ніки, цивілізації потребує допов
нення відсунутими на другий 
ПJlЛIІ і занедбуваними діляНJ<ами 
культури, культури JПOдської ду
ші. Інакше, як після Лондо:нсько
го процесу, доведеться не раз по

вторювати розпачливі слова Ти
чини: Як страшно! Людське сер
це до краю обідніло ... 

М. І. 
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Порк TaIЇMC: там кожної веділі 
ціла велика сторінка, !Всі шпаль
тн, присвячені питаивям апкОJIВ. 
.н хочу звернути увагу ва одне я
вище, яке можна назвати гріз
ним. ОчеВlIДНО, є ІШКОЛИ з належ
ННМ рівнем навча:ння. Але був~ 
ють і такі ВJlпадки: в місцях, де 
вже є наші парохіяльні шкоті, 
"'t~HKi батьки, свідомі патріоти, 
J:і:\бllраЮ1'L L:llОЇх дітей і посила
ють до авг JJійських шкіл. Коли \ж 
спитаєте про причини, то тут не 

грають ролі менші чи більші оп
Jlати за науку. Бо ті діти йдуть 
не до безплатних публічних, але 
ДО так само оплачуваних приват

них шкіл. Батьки жаліються ва 
IІІfЖЧШЇ ріве'НЬ навчання, на брак 
){nаліфіКО8аНИХ учительських сил, 
і бояться, що це потім буде пере
lЮНОЮ їхнім дітям У далЬІШИХ сту
дінх. Чому про це не пишуть, 
тіJII.КИ засоромлено мовчать, або 
шепчуть на ухо? Треба ж шука
ти, треба знаходити раду! 

НіДIlОИЇДЬ: Школа - це не ку-
1111. Школа -- це передовсім учи
тель, носій духа. На жаль, іВ у
нраїнському паро х і я л ь н О ltI У 
шкільництві увага звернена го
.новно на мури, на будівельв.і фон
ДІІ. Ми вже підносили справу ви
користання живих ще решток 

професійних фахівців-учителів у
ЧllТСЛЬСЬІШХ семінарій, які приї
хаJlIІ з Еврuпи, задля система
тичного переВlUШКОЛУ сестер, я,кі 
тrшрять учительський IШтаб. Ко
JlIІ ПРОХОДIlТС вечірніми годинами 
попри будннки католицького 
Фордгемського університету на 
Д()Jшні міста II Нью-йорку, Ви під 
час перерв між лекціями і після 
,J(('ІЩЇЇІ ледве протискастесь вули
ЦНМIІ, заповненими братчика.м:и і 
сеетрами різних чернечих чИнів, 
яні там підготовляються на вчи
телів. Чи є між ни~ш наші? Де 
ПОНІІ здобувають свою, для іх 
~~ання конечну, добру фахову 
освіту? У кого вчаться? 

.як церква --- це не мури, але 

духова спільнота вірних, якої о-

.ЛШ:ТU ДО 
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середком є священик, так і шко
ла - не мури, але \Живий ДУХ, що 
засеmoє ті мури і ЯКОГО носієм є 
вчитель. Якщо керівництво паро
хіяльних шкіл :не зверне уваги 
на духову підготову кваліфікова
ноговчительства, матимемо що

раз часті.ше .випадки, про які зга
дуєте ... Матимемо мури, а не укра
їнські, високого духового рівня 
школи. 

• Як довідУЄМОСЯ із преси, Ко
мітет Пам'яті Шевче'вка рі UПI в 
,видати "Пропа.м'ятну Книгу" з 
нагоди будови пам'ятника в Ва
Іwинrтоні. Добрий ПРИlКлад, вид
но, діє. Всі Союзи видають свої 
пропа.м'ятві книги, один за одНШІ 
галицькі повіти уВЇКОіІічJlЮЮТЬ се
бе і своіх діячів пропам' ятним:и 
киигами. Тож і Комітет Пам' яті 
Шевченка не відстає, JlК бачимо! 
-- Є ж фонди, то чому .не видати 
б таку книгу! - Тільки як ilЮНО 
починалось і як виходить. Гово
рилось про великий !Культурний 
фонд, якого початком була б вад
вишка грошей зібраних на пам'· 
ятни,к... А тепер: великих плянів 
- перший вияв: пропам'ятна 
книга! Вже сама ідея й 'назва 
занадто оклепав.і. А в книзі го
тові ми знайти ще раз і ще раз 
фота достойників, що іх знімки 
дуіже часто оглядаємо в часопи

сах. Гора ворушилась, а родить
ся ... миша! 

Відповідь: Ідея і назва "Про
пам'ятної Книги" справді вже та
кі заяложені, що Комітет, в я:ко
му є стільки 'відомих мистців і 
науковців, повинен був здобутись 
:на щось краще. Одначе не муси
мо згори засуджувати КНИГУ, що 

має постати. Коли б книга дала 
напр. історію всіх дотепер побу
дованих або тільки сплянованих 
пам'ятників Шевченка, іх фота, 
іх творців-мистців - це була б 
ціКЗІВа і вартісиа річ. - Таких 
тем є ще багато! - Зрештою з 
тієї .ж преси довідусмось, що на 
чолі редакційної колеriї стоіть 
Святослав Гордниський ; Щ О 



Прuятелів" 

БЛILЖЧУ участь у працях Вомі
тету бере голова Об'єднання Пи
сьменників "Слово", Григорій Ко
стюк. Мусимо мати довір'я до тих 
д~ілtЦв ку J1ЬТУРИ. Хіlба цoюr не 
ДОПУСТЯ'rь до того, щоб за іх ре
дакцією і за їх відповідальністю 
вшUвшла безвартісна річ не на сла
в.у Шевченкові, а задля реклями 
комітетчикїlВ ... 

• Чому Украіна не належить 
до "недорозвинутих" народів? То
ді Об'єднані Нації розбивалися б 
В обороні незалежности украін
ськоі держави, а багата Америка 
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й розбагатіла Европа спіпшли б 
'нам із економічною допомогою ... 

І \с пит:шнн не під 'наших чита
чів. Це тільки, відповідно для нас, 
перероблене Пlfтання, яке став
ЮІТh собі в ТіlХIlХ PO~iMOBax підсо
DGTC).)<i і сатслітсьнї народи. І1е
редбаЧЛlІві і звичайно оптимісти
чні чехи навіть знайшли длл се
бе ~аспо)(ііIJlИВУ відповідь: 

1970 року чехам буде добре. До 
того часу, якщо розвиток ітиме 
дотеперішніми IlllJlяхами, чехи 
стануть недорозвине:ними і вся 
Африка ПОСПЇJШИТЬ ім на поміч ... 

ДOДATI'OB.~ "ЧО~ІУ ?" ІІРО ДO~IO C~· А 

Із JIНL'Тіи: - "На Вас зі всіх 
сторін іде гавкання дylЖе 3аЇле і 
воно досягає і моїх вух... Але я 
свою думку і почуrrя формую за
всіди незалежно вїдзоввішнього 
галасу". 

- "Напишіть мені, який став 
передплати мають вині "ЛИсти", 
бо Ваші і маі ,,доброхотиики" 
.шепчуть мені про :ВeJIИВУЧУ 
смерть "Листів" за браком перед-. " плативКlВ ... 

- "Чомусь Вас не moблять і 
шукают!» нагод, щоб копнути то 

"Листи" - MOBJIJIВ, проповіду
ють "кумисову філософію", себ
то пристосуваисТDО до ОІ<упанта 

(ДИВ. "Гомін Украіни" ке раз і 
~,"OBY В одному з останніх чисел, 
або копнути когось із Б3.lШIIХ спів
робітників (ДИВ. "Народня Воля", 
ЯJ(а передруковус навіть комуні
стичні "Украінські Вісті", щоб 
J<риптонімом "Т. Л." кинути підо
зру, неначе Ваш співробіmик, д-р 
Тома Лапи чак, JlКИЙ уживав та
кого ж криптоніму, мас щось 
спільного 3 боnьшевицькою газе
тою). - Що Би ·ве хочете бабра
тись у того роду ~урналіст.ичній 
каламуrri, це може Й добре. Але 
іноді таки треба б пришпилити 
непристойні випади". 

Відповідь: Наведені уривки з 
трьох листів - це тільки части-

на ДОl<азів особливої уваги до на
шого журналу з боку :на.ших так 
зв. "приятелів". А неспокій за до
Jlю "Листів" і оБУРСЮlя справж
ніх ПРlІятслів - цс наііlDища роз
рада. 3апеВВЯGМО одних і других, 
ЩО "ЛІІСТИ" вмирати не збира
ються. Нwшою журою є ве тільки 
втриматись, але і рости далі. 
А "дискусія" з підшепта.ми, 

спnітками, підсуваними підозра
ми ---- не має ЗМІІСЛУ. Іх автори це 
цікава порода, що розвелась у на
Ішій Іжурналістиці. Це мішанці, -
наслідок схрещення ДОН Базіліо 
і Панни Банди ... 

3 "СевіЛЬСЬJ<ОГО Цирульника" 
JІш(:те БОGUУ техніку патера Дон 
Пазіліо, вчителя співу і майстра 
:.алюмніі. ЛаГ0 :\брол це брехнл, 
щО ЛJ( JJCГlшіі подих вітру поволі 
розколихується 'Б буревій і вби
вас в опінії суспі~ьства того, про
ти l<ОГО вона скерована. А з пое
МИ Івана Франка всі знаємо Па:н
ну Банду, яка ,вдень і вночі, лі
том і зимою, виводить одне і те 
саме "Бодай ся когут знудив", бо 
іншоі пісні не знас. 
Оце нащадки схрещення Дон 

Базіліо з ПаИ'нOJO Бандою, бай
дуже чи в позі великих ідеоло
гів чи вчених професорів, воюють 
у чаСОПllсах зброєю свого батька, 
Дон Базіліо, отже підшептами. 
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перекручуваними цитат8.ІОІ, під
cybaHI�:-.tu підозрами. А що у вих 
дотепність Їхньої матері - Панни 
Банди, вони до зануди повтори
lOТЬ ті самі пісеньки: своє "Бо
дай СН ItOГУТ ЗНУДИВ .•• " 

Вот напРlПlер: пред к8.1жды�и 
сном 

МОJIИСЬ, беги путей JIyкaвblx, 
Чти правду и не спорь с ГJIУП

Цок ••.• 

Все те прuзначене для наївних 
і обм<.:.жених, ЯJ{і тільки їх чита
ють і тіЛЬКIІ Їм насліпо вірять. 
Перен()нувати Їх так само дарем
не. TpJlMaCMOCb засади, гарно ви
СЛОDJI(:ІІОЇ Пушкіним у його пере
співі з Корану: (цитуємо з пам'я
ті) 

В К()ране много мы�JIейй здра
BblX, 

МИ свідомі небезпеки, що нааші 
рідні дов Базіniі або їхні учні 
склеють із цього нові захиди. Ока
жуть, ЩО ми JЮCквофі пи , бо ци
туємо Пушки.ва. Або що ми зрад
ники християнства, бо і ІВ Корані 
знаходимо розукві думки ... Та чи 
є рада проти ЗJIоби?! Тож будемо 
старатись і далі уиикати ВУnИЦЬ 
із задушnивИІІИ 'Випараки ... 

•· •• ·,,· .. · .. · .. · .. · .. ·.'·,.· .. · .. ·.,· .. ·ІІ·.,· .. ·,,·,.·І.·'.·'.· •• · •• · •• · •• · •• ·,.· ..... · •• ·" ••• · •• ·, •• .,.".,.· ••••••• , ••••••• , ••••• , ••••• , ••••• , ••••••••••• , •• , •.•••••.••• " .••. " ............ . 

Осіш,. Із прогулянок У гори, ліси, 'над море й озера - людина 
ПОШ'ртастьсп .10 дому. Починається час духових мандрівок, для 

Нlшх найкращим засобом комунікації є книжка. 

Пропірте, Читачу, чи в ВашіJi книгозбірні і такQЖ у книгозбірнях 
ВruШIІХ Приятелів, є КНИlЖКIІ в-ва КЛЮЧІ. Коли іх немає у Вас, 
замовте. Коли ·ж Їх немає у Ваших 3наJЇОМИХ, намовте їх, щоб 
втш придбн.":11І ті речі. Численні і похвальні рецензії тих книжок 
ДРУI{уваЛllСЬ у газетах і .журнanах, а уривки з них знайде 

:ш.цікавлеНlIЙ Читач на останніх сторінках тих видань. 

НА СКЛАДІ МАЄМО ТАКІ КНИЖКИ: 

1\1. 1II.'1"~1\II~"~HII'I: Українська CHHTe:Ja чи 
11ЮШЦШН.'ЬІ,а віIЇІIR. 2-ге вид. 
:J1LI')'fi.'Н"IШ УI,раїIІ(~Ька ДЮДИlаа 
Га.'III'ШIН·ТIЮ 

українська 

,. На'РХl1 Жl11'ПІ і творчости 
~. ІІ..\ІІІ.ІОНСІ •• 'ІІІІ: Від Д(''І)ЖIlIIІІ до комітсту 

(Літо 1 ~H 1 У Львові) . 
1'. .1 ~\ 1111 '1..\ К: У l'l)аїIIсы�їІ� Hal(ioHaJli3l\1. 

:Критика і оборона. 

~l~l·~HIICI.I~..\ ДУІПА. Збірник (Статті рі;jНИХ 

Ціва 0,75 дол. 
1,75 
1,50 
2,00 

Ціна 2,00 ДОJl. 

2,50 

aUTopiB) 1,00 
ІІа .IШ\lОІs.:аення Ilонад ]0,00 ДОJ •• - 20% знижкн. 

ІІа ;IЮlOвлеННJI IІОНад 5 дол. 10% ЗНИЖКІІ 
На І i)O-ТУ річкицlO нарОДІІН Тараса Шевченка 

ВЕРХИ ЖИТТЯ І творчоmи 

ПРОI\IОВII - ДОІІовїді 

дЛН тих, ЩО хотіли б У велику річницю вглибитись у духовий 

спіт ШсuчеНl{il, книжка буде добрим дорадником. Для тих, що 

підготовляють промови і доповіді ва Шевченківські свята -
КННlЖка буде добрим помічником. 

, . 
•• '.".І' •• , .••.• ,." ••••••.• І .• ' •• І .• '.ІІ .• '.' •• , •.••.• '.'І •• ' .•••• , .... " •••••••• , ....... " ..... , ........ ,." •••• ' •• ІІІ ••• ', ••••••• ,., ••• , •• , •••••••• , •• , •••• , ............ \,'11 •••• , •• , ••• ,'1 .• ,7".", 



Dц а;\ІІlпiстрaцlї 

ВсІх Вац",н. 'Іитачів, акі дщ~і не IШJUtТIIJIИ ш&леЖlIОСТІІ за ЖУРJIa.JI, 
IIPOX8GМO зробllТИ це неl"8.ііIlО. lІеД&,'lеко KOIlel •• року! А ми можемо 
видавати журнал тlлыu� на IIЇДСТt&иі lіеl)еДII.'lаnl, а не піCJUlПJI&11t. 
Тож не відкладайте, ПРОХ8(;МО! 

--- -- -- ._~------

СПР АВІ( :JНП-ІІОГО 
AI~I(Jt';IIA 1'С'J'ИА 

Усім нашим ближчим ІІІ,ІІ;(І\" 
JІЯМ, ЧJl~НUМ ЗбіlJJlОГО М"ЦI'Н:lТ
ства, які вже ніДГУЮIУJIllt:JI На .11;1-

ші JlИС1'И дО НI1Х jз JШІІШІ Ц. р., 
ЩIlРО дяк)'Смо. Неї еrlР:ШН lІола
ГOJ~жусl'-1О згідно З ЇХ ДUР."'І(·'ІІШІ
МІІ. 

Від ВІІХОДУ 5·6 числа ДО 15 ('('1'

пня Ц. Р. JШ цсііх фОНД 11)111('.'1:1.111( 

Вlшан. ПП.: П. БілаюOl<, Д~Tpl"il'; 
І. lващук, Чіlшrо; Р. )(Рllll1lта .. I IІ.· 
сыіі,' НьюаРI(; Ц. ПаJlіїв, То
ронто; Т. Стельмах, JI.-АІIJ\.ШС.ІН'<."; 

Ом. 'l'аРНіі_ІИ:I,t\lІlf, Торонто; Г. 
'11�/ll�tJl-НЩI.tШ, АIН':111:lлія (15,00); 
:~. :~t'.:I·ltitli. 'Горонто. 

Iltlllll' i(JII')t •. 'III. 
~ ............ ~.! .. ~-..\, 

НОIІI'l'А :иа:РJ[УJlА 

о,'Тіlllll!: ;'-1» 'IIICJIO :і ПОПСНС'НIUlМI1 

,,::.\lіllll:' іц"еі'У" atJ() "невідомиі," , 
ІІIJ{'JI .. IIt' ІІа Т:\І(і ;щрсси: Р. Годі
:111, Ф,,;lІщін; В. ){удn.р, ТОРО}ІТО; 

10. I~OI Р;lllіНlі:l, Ніllцінсті; Е. Пt~· 
I't,il:\l:t. Л"троііт. 

КО.'ІІІ (і хто :~ наШІІХ Читачів 
.Шilu НIII:і ;'ДP('(~lI Н:L;ша.НIIХ осіб, 
IІ)lОхас:\ю .'IёlCHaBOH41C JlOUiAOMII1'II. 

:li.tI~ilalll.!It~IIIIX IІIШ2IТ('.'IЇts і :llшіі("IІІХ I�l�hi'-,О,\I.IJII;:Н .. , що аДI)еса 
l)еД3"ТОI)3. М. 111.JI(ЩI,ею.'ш IІід l-І'Н l:j'IIt'('1121 I~. І). т.uш: 

205 С •• іпо дуе, CrltllfurJ, N. J. 

ЛЩlе('а аДl\lініСТРlll~ії "ЛІІС'І'ІН ; ... 111"11111'КIII\" :Щ.IIШг.н:тм'я без З!\ІЇІІ: 
Р. О. Бох 428, Newark І, N. J. 

УІІОВИ IlepeAlUlat''' 

ва рік .................. ...... .... 5.00 )l.йJI. 
на півріччя .................... 2.75 ~'OJl. 
онреме ЧПСЛО •••••. ........ 0.50 ДОЗІ. 

Адреса .. Листів ДО Прплrслін" 
.. - Letten tю Frienda, 
Р. О. Бож 428 Newark 1. N. J. USA 

Мрс<:u. AJUi А»стрвлil: 

Ог. У. tlHy}\~kyj. 43 M_thoura Itd. 
Tooruk SJi;. 2 Victoria. Australl ... 

Mr. І. IIrYllc\'v)'eh, 121 KiJdare St. 
HJaC'ktown N.S.\V. Лustrallа. 

Mr. Т. I'a!liczyn~kyj, 60 lIughea St., 
МіІс :ЕІнІ. South Аовааlіа. 

8-80 ,.1tJlIO'lr' 

За редаlсціlO: М.IJI.:1е~ШСIЩ'l 

За D-UO д. КУЗИН. Л. )10.111111. О. ()ЛС(.'ШЩLКПЙ. Ом. Тарнавський 
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