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IIEРЕИШ.JDI В YRРAlНСЬКИИ ПАНТЕОН: 

ІВАН БАГРЯНИВ 

Іван Багряний вписав своє ім'я в історію як найвидатніший 
політичний речник першої емїrрації з Радянського Союзу "Ora
ра" еміграція вийшла закордон порядком оборонноі війни з оку
пантом, вона не жила під окупантом, іі руки і ризи були Ч!Исті 
від будьяких підкорень, компромісів. Коли останні арієргарди 
Украінськоі Армії відходили за Збруч, покоління Багряного 
було у віці 12-15 років. Зокрема і дванадцятилітній Іван Багря
ний, син охтирського муляра Павла Лозов'яги, на власні очі 
бачив заграви українсько-російської війни, терор московських 
більшовиків. Бачив, як північні наїзники вбили його дядька, 
вояка Украінської Армії під командою Симона Петлюри, і 
тут же поруч повалили на смерть ЙОГО коханого діда-пасічника. 

Але країна не могла емir'pувати. Вона вирвала у ворога 
компроміс нової економічної і національної політики, юридичне 
визнання іі самостійности (конституція СРСР), і була далі у 
відродженні. Відродження, як і весну, не можна скасувати. Тому 
неминуче Украі-на почала перемагати в нерівному радянському 
компромісі з МОСЮlою. У це ЗМaJГaння втягалось і підростаюче 
покоління Багряного, поспішаючи добути освіту і позицію на 
великому фронті. 

Строки історії були невмолимо короткі - встигла чи не 
всТШ'ла нація стати на ноги; встиг чи не встиг юнак закінчити 
вищу освіту; мусів чи не мусів пройти крізь масові примусові 
організації профспілок, комсомолу, партії; встиг чи не ВСТlИГ 
знайти себе і своє mиттьове покликання - а вже над головою 
шумить нова гроза тотального вражого терору. Підло зламавши 
компроміс і договір (яким була конcmтуція), Москва нищила 
безоружну країну кулею, депортацією, тюрмою і організованим 
голодом. Стався геноцид - замах на Відродження, на всю 
націю. 

Іван Багряний. мав 25 років, коли геноцид в Украіні розгор
нувся на весь св.!й ДИJIIВОЛЬСЬКИЙ маmтаб. БагрJIНИЙ разом із 
сотнями ти~ч ПОlхав у концтабори Далекого Сходу з вироком 
на п'ять рОЮВ. 
Що встиг він зробити? Початкова', технічна і :керамічна 

школа - це вся офІційна освіта. Перша збірка поезій До меж 
заказаних" (1927), поема "Аве МарІЯ", роман "Скел~" дали 
йому дорогу до членства в опозиційній добірній групі письмен
ників МАРС (Підмогильний, Аитоненко-Давидович, Плужник, 
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Осьмачка, Косинка, Галич). Але він тільки но встиг переступи
ти поріг суворої школи літературної культури, як на шию упав 
аркан НКВД і перетворив його на "зека" - в'язня далекосхід
нього концтабору. Втеча, бездомність, мандри і поворот до своєї 
країни, що ще не одійшла від геноциду, а вже була на передодні 
нової катастрофи. Новий арешт, тортури - все це описано в ро
мані "Сад Гетсиманський" , що його вважають значною мірою 
автобіографічним. 

Друга світова війна дала "вихід" на Захід крізь ВОГНJШі 
ворота фронту, крізь цвинтарні табори полонених, і концтабори, 
крізь унтерменшівську категорію "остарбайтера", крізь оунів
ське підпілля. Волею і неволею мільйони українців з УРСР 
опиниЛ!Ись на Заході. Кілька сот тисяч їх остались еміrpантами. 
Не еміГрація, а "ісход" , не група однодумців, а неймовірна мі
шанина маси - колишніх в'язнів і колишніх сексотів; партій
них і безпартійних; рядових червоноармійців і полкоВ1lШtів та 
генералів; неписьменних і письменників; колишніх політичних 
і колишніх кримінальних злочинців; свідомих патріотів і руси
фікованих; таких, що були патріотами Радянської Украіни, 
будували в ній українське відродження, і таких, що були внут
рішніми емігрантами; селяни, робітники, фахівці. Коротко -
це вийшов конгльомерат отієї соціяльної каші, на яку перетво
рив комуніст ... окупант суспільство України. 

Трагічним було те, що з цієї каші не міг нормально форму
ватись струмінь політичної eмirpaцii, бо Німеччинц, стала ДJlJl 
втікачів не країною політичного азилю, а країною концтабору. 
На eмirpaцii теж не було свободи. Не менш ніж заборонами пе
решкоджала гітлерівська Німеччина формуванню політичної 
еміграції усілякими "розенбергівськими штабами", в яких псу
вались і компромітувались навіть і дуже пристойні JIЮДИ. На
скільки не помиляюсь, Багряний пішов на Захід і в eмirpaцію 
через оунШське підпілля. 

І от серед такого хаосу і тьми кромішньої залунав голос 
Івана Багряного.Опершу це був голос письмеlПlика, голос "Ти
гроловів". "Тигролови" зробили велике діло. Вони здерЛ!И шку
ру зека, оста, "совєтського человека" і показали під нею не
зломлену горду людину, повну життєвої снаги, волі до житrя 
і боротьби. Для старої ешrрації образ Григорія Многогрішного, 
що подолав і тигрів і НКВД і вирвався у вільний світ, здався 
таюrм зухвалим і перебільшеним, що Мосендз і Клен вирішили 
спародіювати Багряного-Многогрішного в вигаданому :нm.m 
гумористичному Горотаку. Одначе Горотакові не вдалося подо
лати Багряного так, як Стрісі - Семенка. Многогрішний пере
міг і Гор отак вийшов лише симпатичним, бyквa..лмlО дружнім 
шаржем. Горотак тільки збільшив популярність Багряного
Многогрішного. 

Кажуть, Багряний належав, якийсь час до ОУН. Степан 
Бандера нібито відпустив Багряного на власну волю творити 
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власну партію з емігрантів із УРСР, визнаючи нібито, щО ОУН 
політично не впорається з цим завданням. Якщо це було так, 
то було слушно. Ні в які бо готові форми не міг уміC'lИ1іИСя 
чвертьсторічний досвід України в складі СРСР з двома світо
вими війнами й двома тоталітаризмами як ~МИ і як тлом. 
Ні форми ОУН, ні форми україисМ<ого СОЦlJlЛізму чи уидизму 
не могли вмістИ'm й оформити того нового і виключного У світо
вій історії політичного досвіду України. тут мусіли сказати своє 
слово ті, в кого той досвід був вписаиий, і на серці і на шкурі. 
Багряний, щедро обдарований імпульсом чи інстинктом ініціяти
ви, першим сказа·в це слово, якщо не вважати cTani Аркадія 
Любченка "Україна живе!" написаної зразу після втечі з Украі
ни більшевицького окупанта 1942 року. 

Памфлет-брошура Івана БаГРJlНОГО "Чому я не хочу поверта
тися до СССР?" - це ніби перша політична деклярація прав 
і гідности людини і нації з-під московсько-більшовицького ти
ску. Вона вийшла в розпалі примусової репатріяціі колишніх 
радянських громадян, яка супроводжувалась і тихим!и і голос
ними трагедіями насильства, тортур, зншцення. Здійснювався 
на.каз Айзеигавера;: АНе Russen nach Hause! Колишні зека, ости, 
полонені ховались під іменами чужих націй, не сміли призиа
тись хто вони і звідки. Брошура Багряного сказала все за них. 
Сказала кількома мовами, будучи перекладена також на ан
глійську, еспанську, італійську мови. Кожний остівець читав 
П і пригортав до грудей, і показував чужинцям. Багряний по
вернув moдині її політичну пам'ять. Він почав з того, як у нього 
на очах московські більшовики вбили його дядька і діда, і як 
було розстріляне відродження його народу та вчинено r'еноЦJИД. 
Комунізм - найновіша фаза російського імперіялізму і засіб 
знищення підвладних йому націй, - в тому числі украінської. 
Супроти цієї сили виникає явище еміГрантів з УСРС і іх рішу
чість до політичної боротьби. 

За деклярацією пішло діло: організація газети і видавництва 
"Українські Вісті" і УРДП. Українець із УРСР має багато пmo
сів, але одного йому бракує: школи політичної самоорганізації 
і самодіЯЛJ:)НОСТИ. І то зовсім не через брак вроджених якостей, 
а тому, що підросійська Україна взагалі ніколи не мала і п'яти 
років елементарної свободи для практичної громадсько-полі
тичної ініціятиви і самоорганізації. Анахронічні догматичні 
спори про соціялізм, а також вплив моди віку творити партію 
за принципом провідництва та ідеології, а не практично-політич
ВИМ, перешкодили належному зосередженню И'ЗJIIВних сил на

вколо видавництва і УР ДП. Вони також стали на З8JВаді того, 
щоб цей осередок став m'Колою політичної самоосвіш з одного 
боку, а з другого - оперативною базою для виконання найдо
конечніших практичних завдань, що їх поклала на еміr'pацію 
понєволена батьківщина. 

Все ж, нехай і в ослабленому, супроти першого засягу, ви-



гляді, але Багряний таки зумів 17 років, до самої смерти про
вадити незалежне вид8ІВНИЦТВО і партію, а при тому ще й зро
бити ~~aд у . заснуваНI!Я і. діял~ніст,:," УНРади .. Ва~ииий був 
ЄДИНИИ ІЗ ПОЛІТИЧНИХ лщеРІВ емп'рацп, що ЗУМІВ нанти групу 
російських політичних діячів, які пішли на співпрацю з укра
їнцями на базі безумовного визнання державної самостійиости 
України. Це Алєксінський - знана постать в політичній історії 
Росіі нашого століття. Алєксінський же і переклав на фран
цузьку мову роман Багряного "Сад Гетсимаиський", та вида
вав у видавництві "Українських Вістей" свій орган "Освобож
дение". 

Безумовно, партія і політика забирали у Багряного мабуть 
основну енергію і час, а головне забирали його здоров'я, бо 
творили йому численних ворогів, які не давали спаш новому 
ПРО'1'ивникові. Безумовно, Москва не пошкодувала грошей на 
areHTypy, щоб цькувати Багряного, шкодити йому на полі укра
їнської еміrрації, вносити розвал і в саму УРДП, ба навіть і на 
власну родину тиснуJIIИ. Але з другого боку, організований Ба
гряним гурт ентузіястів УР ДП допоміг Багряному видавати 
й поширювати його твори, а зокрема забезпечити дуже трудну 
справу видання його "Тигроловів" і "Саду Гетсиманського" чу
жими мовами. 

Цей симбіоз письменника з його партією не був випадковий. 
У своіх поезіях (книжка "Золотий Бумеранr", 1946), драмах 
("Генерал" - 1948, "Морітурі" - 1948 і "Розгром" - 1948), 
а також у повістях "Тигролови" (1944), "Сад Гетсима.всьКИЙ" 
(1950), "Огненне коло" (1953), "Маруся Вогуславка" (1957), 
як і в своїх публіцИСТИЧНІИ'Х памфлетах, Іван Багряний стверд
жував одну дуже дорогу для еміrранта з УРСР істину. А саме: 
всупереч замахам на rеноцид - людина жива, Україна жива! 
Ніякого вакууму під диктаторським режимом, лише стиснена 
до неймовірности, але тим сильніша ЖlИtВа еиерriя, жива душа, 
- жива нація. 

Уявляю, яка дорога була кожному не тільки уердепівцю оця 
велика реабілітація людини, нищеної під наклеюваними ій ир
ликами "ворога народу", зека, оста, бандита тощо. 3а це будуть 
вдячні письмеННJИКові мільйони й по ТОЙ бік заслони. Це під
креслив і чужинецький критик Юзеф Лободовський в етапі 
про "Сад Гетсиманський" : 

"Парадоксально ця книжка, де діються справді несамовиті 
речі і безперервно поневіряється людська гідність, є по суті 
одним безперервним хоралом на честь людини і її духових вар
тостей. Багряний описує таку страшну дійсність, про яку Ке
стлерові навіть і не снилося. А все ж таки "Тьма опівдні" G 
книжкою понурою і гнітючою. Натомість "Сад Гетсиманський" 
закриваємо - не біймося цього банального вислову - з почут
тям духового підСИJlеllШl. Що страшніші речі діються в КИИЖЦЇ, 
то більшу віру в людину викликають у читача." 
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"З одного боку, книжка Багряного є разючим документом 
совєтської дійсности, який перевищує силою вислову все, що 
дотепер на цю тему було написане; з другого ж боку - є ви
разним свідоцтвом глибокого гуманізму автора, що на самому 
дні пекла зумів побачити людські прикмети навіть у найозві
рілimих осібняків." (Культура, 1951, ч. 1). 

Лободовський вловив ще одну прикмету Багряного-mreьмен
ника - його здібність до оптимізму серед трагедії, його гумор 
серед відчаю. його "кошмарний гротеск". Людина Багряного 
перемагає "в глухій війні, що провадиться на величезних про
сторах евразійської імперії". 

За ці високі прикмети критик терпить письменникові його 
вади, ЩО походять не то з браку часу, не то з незаверmення 
літературної культури. Це деклямаційність, мн огосл овіє , резо
нерство, сировість, неочищеність. Ці хиби є в прозі, і в поезії 
і в драмі Багряного. Але найбільше позначились вони на по
етичному його доробку, де такі шедеври, як "Собачий бенкет" 
є винятком. 

Здоров'я, сила, лицарськість і любов до людини та до свого 
народу - ці прикмети знаходить Юрій Шерех у "Тигроловах", 
вважаючи, що Багряний цією повістю "стверджує жанр україн
ського пригодницького роману, українського всім своїм духом, 
усім спрямуванням усіми ідеями, почуттями, характерами. Цим 
він говорить нове слово 'в українському літературному проце
сі." ("Т'ВlР про мистецтво стріляти", "УКРАІНСЬКІ ВІСТІ", 1947, 
6. квітня). Незвичайно щедра і прихильна критика "Тигроловів" 
у англосакській і німецькій пресі свідчить про те, що "Тигро
лови" стали новим - і саме українським - словом у пригод
ницькому жанрі світової літератури. 

Іван Багряний і як людина, і як політичнй діяч, і як письмен
ник був обдарований щедро силою і талантом. Ішла ця сила з 
гЛ!Ибокого коріння його в українському житrі сучасному і ми
нулому. Він мав чудове відчyrrя ритму сучасности, і ритму ми
НУJl'Их віків. І тому так природно зринає в ліпших бароккових 
своєю природою місцях його творчости якась підземна течія 
древнього багаmpcького епосу, казки, думи. І все це поєднує-
ться з доброю усмішкою людини, яка така сильна, така moб
ляча, що при всій своїй шаленості, може обійтись і без помсти 
за всі незчисленні образи і кривди, завдані їй своїми і чужими. 

Довга гора наклепів на Багряного вивершилась перед його 
смертю брудною книжкою "На літературному базарі. Поезія, 
проза і публіцистика Івана Багряного", Мюнхен-Нью-йорк, 
1963, 163 ст. Підписана псевдонімом, видана кимсь, хто узурпу
вав собі історичне ім'я СВУ, цЯ книжка має прямий логічний 
і змістовний зв' язок з радянськими нападами на Багряного. 
Вона свідчить тільки про вагу Багряного, і про моральну нікче
мність його ворогів. 

(Закінчення ва наст. СТ.) 
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ВАСИЛЬ БАРВІНСЬК:ИИ 

9 червня 1963 р. умер у Львові, на 75 році ЖИ'rl'Я, видатний 
український композитор і взагалі музичний діяч Василь Вар
вінський. Він був більшовиками репресований, відбув 10 років 
заслання, а в останні роки був відпущений доживати віку до 
свого рідного Львова. Проте до активної участи в музичному 
житri його вже не допускали. Після якоїсь, ближче невідомої 
катастрофи з його творами, він ці останні роки займався перед
усім реставрацією своїх давніших композицій, хоч поза цим 
писав і нові твори, підготовляв свій власний, авторський кон
церт, організував вечір чесЬІКИХ композиторів, учнем яких він 
'КОJШсь був. Та діждатися реалізації того всього вже йому не 
судилося. 

Сьогодні оцінити всестороннє значення Варвінського для ук
раінської музики ще дуже тяжко. Нема ще належної перспекти
ви і нема змоги познайомитися з останніми - після заслання 
- його творами. Але деякі підсумки з його діяльности, хоч 
може й неповні, попробуємо зробити вже й тепер. 

Минуло більше, ніж 50 років з часу, коли BapBiHCмmm на
писав свої "Прелюди" для фортепіяно (1908 року), перІІІИЙ 
твір, що його він сам уважав за дозріJ1'ИЙ продукт своєї творчо
сти. І це не простий випадок, що перший твір Варвінського -
твір інструментальний. Адже ж уся його дальша творчість, не 
зважаючи на різноманітність форм та всебічність музичного 
вияву, :все таки виразно перехяляється в бік інструментальної 
музики і тому саме творчість BapBiнcыкгоo була тим зворотним 
моментом, що від нього неначе перемінилося оБJIlШЧЧЯ нашої 
музичної культури із специфічно вокального на зрівноважене 

у Достоєвського є одне місце про тшлант і нікчемиу злобу: 
"Ти ще нікому не потрібний, тепер ніхто тебе не знає і не хоче. 
Так світ іде. Почекай, не те ще буде, коли взнають, що в тебе є 
обдарування. Заздрість, дріб'язкова підлість, а найбільше глу
пота наляжуть на тебе сильніше за злидні. Талантові треба 
співчувати, йому треба, щоб його зрозуміли; а ти побачшп які 
пики обступлять тебе, коли хоч трохи осягнеш мети. Вони бу
дуть ставити в ніщо і з презирством дивитися на те, що в тобі 
виробилось тяжкою працею, терпінням, голодом, безсонними 
ночами. А ти задирливий, ти часто недоречно гордий і можеш 
образити самолюбну нікчемність, і тоді біда, ти будеш ОДИН, 
а іх багато: вони тебе замучать шпильками." 

І замучили. В JI'Исті-оголошенні згаданої вище пасквільиоі 
КIIИ)КII(JИ Н8JПИС8.ІНО, щО вона "є вбивчою для Івана Вагряного". 
Шизофренічна своєю одвертістю претенсія бути вбивцею. На
справді це була тільки остання шпилька серед страстей тієі ук
раінськоі Голготи, що її пережив і змалював Іван ВагрянИЙ. 

Юрій дввиич 
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вокально-інструментальне. Не зважаючи на свою "европеїза
цію", тобто на використовування тогочасних форм і засобів ми
зичного вияву, це обличчя стало ще більш національним, ніж 
було досі, а разом з тим :воно включилося в орбіту всесвітнього 
музичного мистецтва, як інтеr'ральн3. й неодмінна його частина. 

Цю нову сторінку нашої історіі започаткував Василь Вар
вінський перед 55 роками і сьогодні його інструментальні твори 
з прихильними рекомендаціями знаходяться вже в чужоземних 
каталогах, його ім' я лунає з концертових естрад та радіоголос
ників Европи, особливо після того, як він здобув собі доступ до 
такої світової видавничої фірми, як напр. "Universal-Edition". 

Очевидно, вже й перед Барвінським була у нас інструмен
тальна література, але це були лише спроби, що ні кількістю, 
ні якістю не могли заспокоїти наших музичних потреб, ні т!им 
більше увійти до всесвітньої літератури. Наші давніші компози
тори, починаючи від Вербицького, були талановиті, але не ма
ли ні відповідної освіти, ні віДJIIовідН'И'Х засобів (симфонічної 
оркестри і взагалі відповідних виконавців) до того, щоб могrи 
якелід розвинути важливу інструментальну ділянку музики. 
І довгий час українське музичне мистецтво було однобічне, 
обмежене переважно до співу і то навіть до співу а капеля. 
Творчість Лисенка - це безумовно епоха для української музи
ки в багатьох ділянках, проте його найбільше значення лежить 
все ще таки в ділянці вокальній. Численні фортепіянові твори 
Лисенка, або його симфонічні інструментації сходять на другий 
план. У Галичині перше вікно в Европу відчинив Станислав 
Людкевич. Правда, - його найбільші та найвартісніmi твори 
також вокальні, але добру половину Їх ролі Людкевич передає 
інструментальному супроводові, що в деяких випадках виро
стає майже на самостійні фортепіянові п'єси (у декотрих сольо
співах) , або на повні симфонічні картини ("Кавказ", "Остан
ній бій" тощо). Барвінський зробив ще крок далі і ГOJЮВНУ вагу 
своєї творчости перехилив виразно на бік чисто і'нструменталь
ноі музики. 

Найбагатіша і найбільш відома ділянка творчости Барвін
ського - це його фортenіянова творчість. БарвінсЬНJИЙ, сам 
пія ніст , дає нам у фортепіянових творах надзвичайні зразки 
доброї фоpтenіянової фактури і через те не надто важкими 
технічними засобами досягає дуже гарної і повної звучности, 
що повинно бути ідеалом кожного композитора. 3 цього по
гляду незрівняні є його "Мініятюри" на українські народні те
ми, щО дочекалися вже кількох европейсысиx видань ("Універ
заль Едіціон" у різних С'Воіхвиданнях). 3 важніших фортепіяно
вих творів Барвінського згадати ще треба "Прелюди" (видані 
друком в "Украіні" ч. 13), "Варіяціі" ц-моль, "Соната Ціс-Дур", 
"Твори на фортепіян" (декотрі видані в "Украіні" ч. 17), "Лю
бов" тричастинний монотематичний цикл (вид. "Універзаль
ЕдЩіои"), "Українсь>ка Сюїта" на народні теми, "Варіяціі" на 
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тему колядки "Ой дивнеє нарождення", "Варіяції Г-дур", од
ночасТИННИЙ "Концерт", "Мініятюри на теми лемківських пі
сень, "Коляди, Колядки і Щедрівки", "Наше сонечко" й ін. 

З інших інструментальних творів має Барвінський для віо
лончелі "Варіяціі", "Сонату" "Сюїту" і дрібні твори; для скрип
ки: дрібні твори; для камерних ансамблів: "Фортепіянове Тріо
а-моль", "Фортепіянове Тріо ес-моль", фортепіяновий секстет 
"Варіяціі", "Смичковий Квартет", Квартет для молоді. Для· 
симфонічної оркестри "Українська Рапсодія, Увертюра до "Ой 
не ходи Грицю". 

Далі сольоспіви з оркестрою (Псалом Давида і дві пісні до 
слів Франка), хори з оркестрою ("Заповіт", Кантата в честь 
митр. Шептицького, Кантата на ювілей Станиславівського Бо
яна) і врешті опрацювання українських народних пісень у різ
них формах. 

Як відомо, Барвінський є вихованцем високої чеської музич
ної культури і вийшов з-під руки такого майстра, як Вітеслав 
Новак. Усіми засобами композиторської техніки орудує він 
справно і певно. Скажу ще більше: у своєму стилі Барвінський 
є просто неперевершений. Мелодичність його голосових ліній, 
контрапунктичне Їх плетіння завжди виведені старанно і ло
гічно. Гармоніка Барвінського, так само як і його мелодика, 
очевидно цілком тональна, має загальний характер романтич
НИЙ, з легким імпресіоністичним забарвленням. В порівнянні 
з сучасними йому "модерністами" Барвінський не допускає ні
яких гармонічних перевертів, скоків і несподіванок, але, не 
зважаючи на те, в еволюції своїх гармонічних функцій він до
сить відважний і завжди уміє вложити в них різноманітність 
і барвистість. Взагалі, в тих естеТИЧНО-С'ШІлевих рамках, які він 
собі сам свідомо накреслив, Барвінський дуже виразно проявляє 
свою мистецьку індивідуальність і дає хруста.льно чисті зразки 
цього стилю. Національний український елемент у його твор
чості проявляється дуже сильно і то не тільки загальН!И!М своїм 
характером, але й частим використовуванням українських на
родних тем. 

Барвінський ідеаліст, мрійник і глибокий лірик. Відчуваєть
ся, щО кожен його твір, малий і великий, це продукт переживан
ня і певного мистецького ідеалу. Він завжди вдумливий і чут
ЛИВИЙ, ліризм просякає наскрізь цілу його творчість. Навіть в 
його небагатьох героїчних темах, чи творах, відчувається певна 
ніжність та м'якість, тим більше, що він їх завжди переплітає 
чисто лірИЧ'Н'ИМИ вставками. 

Про глибину, щирість і віру у свої естетично-музичні пере .. 
конання свідчить факт, що Барвінський остається все той сам. 
Правда, певну еволюцію в його творчості можна добачати, але 
це еволюція, зв'язана більше зі зміною віку, від молодечого до 
мужнього, що, звичайно, 'Мала вплив на деякі ділянки психіки, 
але не на естетичні його поняття. У протилежності до декотрих 



Приятелів" 9 

інших українських композиторів (як напр. ВериківсМСІИЙ, Ко
зицький, Лятошинський і ін.), Барвінський завжди остається 
вірний своєму етилеві. 

Orаке загальне обличчя Барвінського, як композитора. Але 
КОШІозиторс~кою діялwістю ЙОГО значення ще не вичерпується. 
Він довгий ряд літ був директором і вів "Музичний Інститут ім. 
М. Лисенка" у Львові, тоді єдину нашу музичну школу на 3а
хідніх 3емлях і довів дО того, щО, як писав львівський журнал 
"Українська Музика" (1937, ч. 7) - "Музичний Інститут зріс, 
не зважаючи на воєнну хуртовину та післJI'ВОЄННУ кризу В най
поважнішу нашу музичну установу не льокального, а краєвого 
характеру, яка претендує на музичну консерваторію та конкурує 
успішно з найповажнішими музичними консерваторіями в Га
личині й державі". А щоб серед українських злиденних матерія
льних обставин довести Школу до такого розквіту, мусів Бар
:вінський поконувати тисячі труднощів, боротися з явними та 
скритими ворогами, переносити багато всяких неприємностей 
і взагалі виконувати надзвичайно відповідальну і тяжку му
равлину працю, що її як слід оцінити може тільки той, хто стояв 
близько і розумів це діло. 

Поза чисто шкільними справами зверталося до Барвінського 
завжди багато людей, своїх і чужих з найрізнороднimими спра
вами. Переглянути і поправити чиїсь композиції, зложити му
зичну програму якогонебудь свята, улаштувати комунебудь 
концерт, наладнати авдицію в Радіо, і безліч інших справ по
лагоджував Барвінський щодня і допомагав безкорисно і зі 
щирого серця кожному, хто до нього звертався. 

Барвінський, як педагог, відомий був також широким му
зичним колам і в цій ділянці мав також добре заслужену репу
тацію. В Музичному Інституті викладав він декотрі теоретичні 
предмети (гармонію) і вів фортепіянову клясу (вищі роки), в 
якій завжди було переповнення учнів. 3а час своєї педагогічної 
діяльности Барвінський випровадив "у люди" чимало своїх 
учнів; багато з них завершувало свої студії згодом ще й за 
кордоном, як напр., з піяністів Роман Савицький, Дарія Гордин
ська-Каранович, з композиторів Зіновій Лисько, Антін Рудниць
КИЙ, хоч останній був менше учнем, а скоріш його антагоністом, 
так що добросердний, ніжний Барвінський змушений був давати 
Рудницькому прилюдні гострі догани й поучення (стаrrrя "В 
обороні доброго імени нашої музичної традиції", в "Новому 
Часі", Львів, 1934). 

Взагалі Барвінський, як музичний публіцист проявляв знач
ну активність. Свої рецензії з музичних імпрез поміщував він 
у різних періодиках ; в останніх роках перед війною був вів 
сталим музичним рецензентом щоденника "Новий Час", де по
міщував рецензії з усіх львівських українських концертів і з 
важнimиx чужоземних. Давав також у різних видa.вmщтвax 
довші, або коротші історичні огляди украінськоі музики, як 
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АКАДЕМІК В. І. ВЕРНАдСЬпm 
(3В1ПЦеввя автономії ВУАН. Оставиі зустрічі) .. 

Перебува'ння Вернадського в Киcnі в 1928 році мало велике зна-
чеиия ДЛЯ !ВСієї історії Украінської Академії Наук, а :може і біJnlПlе. 
В Академіі Наук вже протягом довшого часу ЙlШЛИ чутки п,ро пере
вибори, зміну статута, з:міну становища AJКaдe:мiї Наук Взагалі. Се
ред совєтського :моря Українська Академія Наук бу ла оазою, ОС'1'РО
вом, де завдяки її 8ІВТОио:мії плекалася справжня наука, і пере:мOЖlEПlЙ 
марксизм не проникав до неі. Статут хоч і з8ЗИ8.і!ЩВ майже щороку 
деяких змі,н, залишався той самий, що ЙОГО було СКJI'ЩЦeRО В 1918 
році, і він І"араіитував автономію Академії. 3 середини 1920-х рохів 
совєтський уряд починає вживати різвих заходів, щоб зламати цю 
фортецю у,країнського народу і перетворити її иаЗІВичаЙlНy совєт-

напр., "Огляд історії украінської музики" (В "Історої української 
культури" вид. І. Тиктора) , "Нова доба української музики" 
(В "У'краінській Загальній Енциклопедії") . Не занедбував Барвін
ський інформувати і чужинців про українську музику, як иапр., 
велика стаття "Muzyka ukraifiska" (у "Lwows.kich Wiadomosciach 
muzycznych і literackich" за 1934 р.) і ін. Врешті від самого по
чатку постання журналу "Українська Музика" (1937 р.) Бар
вінський увійшов у склад її редаJЩійної 'колегії і зразу став 
найближчим її співробітником, постачаючи матеріялів майже 
до кожного числа, чи то рецензій з концертів, чи статтей про 
різних МУЗІШ (Б. Бартока. М. РaJВеля, спогади про М. Лисенка 
тощо). 

Далі: Варвінський був головою "Союзу Українських Про
фесійних Музик, 1935-39 р. Очевидно, як провідник і репре
зентант цього Товариства, полагоджував також багато великих 
і дрібних справ, що раз-у-раз виникали на наших музичних 
теренах. Хто зиайомий з діяльністю "Супрому", той знає, які 
широкі програмові перспективи 'мала наміченими в останньому 
часі ця організація і яка праця і відповідальність лежала на 
Барвіиському. 

В історії украі,нської музики має Барвіиський запевнене по
чесне місце між найвизначнішими постатя'ми 20-го сторіччя. 

Натомість в Україні більшовицlJКИЙ режим, після заслання, 
в останньому часі його ледве толерував. 

І тільки українська еміrрація у вільному світі має змогу й 
обов' язок публікувати монографії і стзrrrі з неприменшеними 
рисами його значення і пропаrувати його творчість чи само
стійними концертами, чи інтенсивним включуваиням його ком
позицій в репертуар окремих артистів, словом, - робити все, щоб 
:ЦОПОМОГТИ україж:ькій громаді безпосередньо відчувати благо
родиий вплив ЙОГО музичної культури і .щиро зберігати престиж 
його мистецтва серед молодшого ПОКОЛІННЯ. 

Д-р Зіновій J1вcькo 
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ську установу. Першим кроком для цього бу ли перевибори презlЩiі.8 ) 
справа С"1'8.ВИлася спочатку обережно. Протягом цілого року між пре
зиtЦiєю Академії Наук та совєтсышl урядом велись івтесивві пере
говори: ставилися різні ,К8JИдидатури, "погоджувалися" пoбa.жallmя, 
CТ8JВили умови кандидатам і т. В наслідок ДОВГИХ переговорів по
ГОДИЛИСЯ академіки та совєтський УРЯІЦ на кВ:Идидатурі на пост пре
зидента - відомого вченого та І1>ОМЩЦСЬКОГО діяча Данила Кирило
~a Заболотв.ого. Він був добре відомий у Києві. Закінчив Київський 
у.иіверситет, був асистентом професора Високовича і користався по
шаною проІ"ресивиого українського суспільства. Таким чином канди
датура Д. К. Заболотного, здавалося, була цілком прийнятна для Ака
демії Наук. За кілька Д1ІЇв до :виборів на КlВ8ртирі акадекіха С. О. 
Єфремова відбуласяиарщца чілыllхx 8ІКЩЦefllіків: буJ1И на вій А. Ю. 
Кримський, М. П. Василекко, Л. М. Ясвопольський, Є. П. Вотчал. 
Запрашеио і Д. К. Заболотного. Всі присутні були його старі при
ятелі, співробітники в громадській та иаціональній праці. 

С. О. Єфремов пїдкресЛИІВ, що К8.В'Дидатуру Заболотного виста
вив УРЯД, але Спільне Зібр8ЮIJI Академії радо ПЩТрШlає її - за умо
вою, ЩО іВ ТИХ тертЯХ, які все часriпп виникають :між Академією та 
урядом, він, як і попередники його в президії ВУ АН, буде СТОJIТИ на 
oxopdн:i її прав і оідтрИІМувати її інтереси. Якщо він дасть згоду -
присутні r'арантують йому максимальний успіх піщчас виборів; smщо 
/Ві,н не дає обіцявки підтримувати Ак8JДООЮ - цієї какСИlll8.JIЬillOї 
IJЇДТpИ!М'КИ він не діста.ве. Зворyпreви:й до слі'З вислухав ЗаболО'1'ВИЙ 
слова С. О. Єфремова - "cyxJI'ЇIIIВJI Украіни", як називали його, і :ца.в 
СЛОВО завжди .стояти на сторожі інтересів Академії. На цьому закіи
чилася нарада. Недалеке майбутнє показало, яку вагу мали ці сло
ва видатиoro вченого, апостола вауки, який 30 років перед тим не 
побоявся офірувати науці своє життя: задля експерименту іВЇИ про
ковтнув бацилу холери ІВ лябораторіі проф. ВИСOКOjВича. М8JЙбутнє 
показало, що страх перед больmевиками був біль.mИЙ за холеру, і 
коли М. П. Василенко, за доручeRВ'SПI групи академіків, _ 1930 році 
звернувся до Заболотного, JU( президента, і подав, так би :мовити, 
вексель: и&Гщцав ЙОГО урочисте зшевиеивяна нараді :в відповідь ва 
слова С. О. Єфремова, тепер, КОЛИ того-ж Єфремова почав ЦЬКYJlати 
~, академіки ви:м8.Г8J1И від НЬОГО, вк ПpeGидеита виступити ва 
захист брата, вів категорично вЩмовився. Не подавши йому руки, 
ВИЙlIIIОВ акаще:иік Василенко від іПре3идента.. 7) А БУіВ в 1924 р. час, 
коли вся Академія in corpore три ч і виступала ва зa.x.иm того ж 

М. П. Василеи,ка - підчас процесу "Це:в:тру Дій", хоч скажевіло 
ГПУ, кров лилася і кожний з академіків РИЗИКував щонайменше 
своїм стаиовш:цем.8 ) 

8) Н. Полоиська-Василеико, УlКраПreька Академія Наук. Уювхев1 
1955, ст. 53-54. 

7) Н. ПОJЮИська~с:в.леико. Укр . .AJк. Наук, І, ст. 6, 55, 68, 69. 
8) Н. Полонська~асилеНІКО. Процес "Центра Дій" 1924 р. Мюахеи 

1956, ст. 16. 
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Становище ВУ АН ІВ 1928 .році було загрозливе. Уряд ~aвaB 
великого 3оІІачеJIiJIЯ виборак, бажаючи ,,0IR0ВИ'1'И" склад презJЩiі, зо
~peмa президії Віщ.цілів, ва які перекосивCJI ГОJlO(В1UlЙ yp:tap. Спроба 
провести до складу Академії партійних діячів не _аласи. Ш С. Ю. 
ceMKoBcыкго (Бpaвmтeйва), ві О. Г. Шліхтера Спільне Зі6раиия 
не погодилося прийняти без додержавия 'з8.кониих умов - ДВОХ по
зитивних рецензій фахівців, а рецензії иа праці обох були неraтивві. 
ІІІириJIRICJI чутки, що дістати крісло академіка баокав сам Нарком 
Освіти М. О. СКРШІник. Щоб здійснити ці пляни, а слідом за Ц'И1Іи 
комуністами провести й інших, треба бу ло створити нову п·резидїю. 
Перед виборами переведена була реформа: до складу академіків, 
які лише самі мали право обирати членів Академіі, бу ло введеко, за 
'И8.казом Харківського уряду, сім комуністів із п'равом ріma.льиOlГО 
голосу. Друга новина була та, що засідання Спільного ЗібраlDlJl lІaJDI 
бути відкритими для всіх бажаючих, як спостерігачів, без пр81В8. брати 
участь у виборах. Засідання призначено ва З травия 1928 року. 

Напередодні, 2 травия, вечірніх потягом прибytВ В. І. верващcыкllй. 
:ми з чоловіком зустріли його на ДJВipцi і по дО!рОСП, в 'l'8.Кci, Михола 
Прокопович коротко поіНформував ЙОГО про став речей і ба.жаввя 
академіків, щоб він головув8JВ иа Спільиому Зібр8l1lJlї, иа ЩО Вервад
смшй дав згоду. Обираючи ЙОГО головою, академіки ве тільки ви
ЯВИJIИ свою поma.иу до нього, але й піщкреслювали зв' язок сучаClllоі 
Академії з тою, яка була ЗacJlQВ8JИ8 в 1918 році. 

У нас в мвmканиі засТ8JIИ ми кількох академіків: Л. М. Ясно
польського, Є. П. Вотчала, К. Г. Воблого, С. О. Єфремова, Ф. І. Шміта, 
та інших, яких не пам'ятаю, які прийшли привітати Вернадського 
з приїздом та обміркувати деталі Спільного Зібрamrя, ЩО відбудеться 
завтра. Хвилювала участь в 3ібра.вві нового елем:еита - партійців. 
та ставлеиия до виборів Скрипника. Ніхто не м8ІВ сумніву, щО ГОJIQ
вувати буде В. І. Вернадський. Таке :велике було наукове ім'я Бер
ВВДськО'ГО, така свіжа пам'ять про ЙОГО заслуги перед Академією, що 
не виникла навіть думка про можJПllВiсть поставити поруч з ним: 
когось іншого. Після закі'нчеиия офіційної наращи, за чаЙИИіМ столом, 
в дозволила собі опитати: ЩО буде, якщо хтось у сірому ("Heк'rO В 
сером" за висловом Л. Андреєва), встане і заявить: "А я п'роповую 
ва голову Скрипиика". всі ПРJIICутні, а найбільше сам В. І. Вернад
ський рішуче заперечили мені: казали, що я песикістка, ие дQВiРЯЮ 
національній свідомості академіків, і т. П., і ЩО поді6в:ий "вибрии" 
ха Спільному Зібраииі не JIOЖJПIВИЙ. 

Настав ранок З травня. Заля ім. Антоновича в буДВІВ!Ку ВУАН на 
В. Володимирській вулиці 54 - тоді це була найбільша 38.JIЯ. Ака
демії - бу ла переповнена співробітниками Академії та партіЙJIIDIИ 
спостерігачами виборів. Академіків було дуже багато; ВOJIИ приlxа
ли з Ленінграда (Ф. Шм:іт та В. М. Перетц) та ХаркОІ88. (В. П. Вузе
скул, О. Ю. Соколовський, В. Ф. Левитський). Партійні були: М. О. 
Скрипник, Ю. І. Озерський, С. Ю. Сем ковський , Ю. П. Ма.зуреико, 
о. М. Кам:иmaв, Л. М. Левицький, В. П. ЗаТOJreЬКИЙ. Вови тр_алисв 
окремо від академіків, невеJIllКИ:мИ групаки. 

Збори адкрив промовою президеит В. І. Липський і зaupouовував 
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обрати голову засiд8iВВJl. Встав академік В. П. Вузєскул і иазвав tCaII

дидатуру В. І. Вернадського. На трафаретне звпит8JDIя преЗJЩеита, 
чи некає інших ка.в,цвдатур, неспОДЇВ8ІВо підві!вся академік П. А. Тут
ковський (JI1( на біду - ІВ cilpoкy костюкі) і сказав: "А я пропоную 
ва голову Миколу ОлеlClCiйовича Скрв:п:вика." В залі з&П8ІВува.л& тиша. 
Президент розгуби;вCJI. Пcmк казали - ліпше було обрати Окрип:пппса, 
Jl,K почесного ГO:JIOBY, як Наркока. В той момент, я певна, нікому ве 
приходило таких думок до голOlВИ. Президент, ПЇ'СJJJl великоі П8lВ3И 
запитав, ЧИ иемає інших ка.идидатур, іх не було. Тоді почаJIИCJI ви
бори голови засіда'В'Ия віД:JCpИТIDI ГОЛОСУВaJlИям, зriдвo З статутом 
ВУ АН. Першим названо за абеткою кандидатуру Вериадеького. ІІід
иіеся ліс рУ'Н. Лише Тутковський та 7 кокуністів ве голосували за 
нього. липеыкйй поставив ка голосування кандидатуру СкрВі1ІВИ!К&; 
руки академіка Тутковського та 6 ком:уиіС'1ів ПЇДIJIялиCJI за Схрип
ника. під бурю оплесків В. І. вериадеыийй спокійно, наче нічого 
не сталося, зайкяв иіеце голови Зборів і почалося заЩцUIJUI.8 ) 

В залі почалася метушня. Скрипник не міг трвмаТIЮJI cmжiйво. 
Ко:муиіетиniдбirали до нього, відходили, радиJIИСЯ, то разок виходи
ли з залі, та зиову ПOjВерта.лися до неі. А тим чаео:м ЗасїД8JDIJI під 
спокійним, досвідченим проводом Верна;деького йппло своім поряд
ком. Одноголосио бу ло обp8JИО ва президента Д. К. Заболотного; пе
реважною більшістю голосів - К. Г. Воблого ва заступнВ1К8. прези
дента та А. Ю. Кримеького - ва невід:мінного секретаря. Залиши
лося обрати двох члеЩв президії. Рапток СкрипВВJК з кісця (у дру
гоку ряді) вигyJaIIУВ: "досить!" і оголосИІВ збори за'Крити:ми. В ЦЬOJly 
вів: вия'вив повне нехтувави.я прa.вum голови зборів: JIИIDe голова 
И8ІВ право закрВlВ8.ТИ збори. Але час був не такий, щоб і8ідетою_ти 
прasа. Ск.рипвик покинув залю, за ним - всі шість комув:іетів. На
іВисла атмосфера скандалу. Присутні розіЙІІІІЛИCJI з тяжким перед
ЧУТТDf ваближевия небезпеки. 

В той же вечір чоловік 20 академіківзібралиCJI у &ае, ва "Ч8IШ(У 
чаю". Крік господарів та В. І. Вернадського, буJlИ: С. О. Єфремов, 
А. Ю. КРIDIСЬКИЙ, Л. М. яclюIIольсыий,' К. Г. ВоБJlИЙ, Є. П. Вотчал, 
В. П. Бузескул, В. М. Перетц, Ф. І. Шиїт, О. Ю. Соколовсьхий, В. І. 
липсыий,' О. Ф. Фомін. ІвІПИІХ не :можу пригадати, і иавіть ПРИПУСіК8Ю, 
що в цьому переліку є помилки, але вови не такі істотиі Настрій у 
всіх був тяжкий: воі передбачали грозу, яка дійсно незабаром ви
бухла і знищила стару Академію, що її будував В. І. ВервадсЬІКИЙ. 
Він оообието тяжко пережив8ІВ цю катастрофу, цей вибух сваволі 
червоиого сатрапа, цей глух над етатутом, над цілою ycm.в:О!ВОю. Це 
бу ло боJПOче відчувати йому, що провї·в стільки часу закордOlКОМ 
і звик там ~o академіЧ'ИИХ умов ЖИТТЯ. З другого боку, цей сумний 
епізод показав Вернадському, яка 'ШІерда й непохитиа була пошана 
до нього: він не втратив підчас виборів жодного голосу крім П. А. 
Tyткoscькoгo, теж геолога за фахом. 

Вище JI згадУВ8.ла про оставвій побут верн8д1с'ыкго У Ки., КОJIИ 

8) Н. ПоловеblJ<:&-Василевко. Укр. Акад. Наук, І, ст. 55. 



вів мешкав в вашій квартирі без вас. Після того вів, здасться, ще раз 
був закордоном. В листах до мого чоловіка він завжди скарЖИВCJI ва 
те, що з кожним разом !Все тяжче здобувати дозвіл ва З8JКордовиі від
ряджeви.R, побут за кордоном роБJIJIТЬ все коpoтпmм, :можливість 
;вести працю за кордовом робитьCJI все 06межеJlliшою. 

ВеРВ8.!дсЬХИЙ тяжко пережВіВП вiC'IlКY про смерть мого чоловіка, 
ІВ 1935 році, - і після того переніс ва меве части.ву тої ніжної лю
бови, яку ві.и мав до нього. Час - від - часу ми обм:івюва.лися ли
стами з ВВІК, в яких перева.жио пвсали про став украіиської Академії. 
Не п·риraдyю точно, в якому році, до смерти Миколи Прокоповича, 
чи вже після веї, Вернадські переїхали до :Москви.. Це сталося пізніше, 
ніж було перевесено .AJкa.демію Наук: ВернlЩСЬКИЙ ве хотів переїзди
ти з Левівграду, де заJIВIПaВCJI Радієвий Івститут. Нарешті - MytCЇВ 
скоритися. При цьому мав місце епізод, який свідчить, я:к ва той час 
Вериадський був потрібиий урядові. Він ПОС'І'аВИ!В умовою переїзду, 
щоб меmка.вия його було недалеко від правосл8ІВІІОЇ церКJВИ, і церква 
була в одному кварталі з його IQmРТИРОЮ, щоб його дружина ве 
мусіла переходити через вулицю, бо вона може ПОО'раІІИТИ під 8ІВТО
мобіль. Квартира З>НайШ ЛЗICJI , і, як !Казали москвичі, це відстрочило 
знищеиня церlQI& Таку ж вимогу поставив інший сла.веТІІИ'Й: вчений, 
академік Павлов; я не знаю лише одвого: ХОДИЛИ іВОВИ до різних 
церков, чи оБИДіВа до тої самої? 

Бачила я В. І. Вepнaд'CЬKOГQ та його дрYlЖИИУ в оста.виій раз 
JI .mroтoпаді 1940 року. Я приїхала до МОСІС:ВИ, щоб захищати мою 
дОК"1'ОРСЬХУ дисертацію; тоді ва Україні ке давали по історичиих 
дисциплінах докторського cтytПeииJI і треба бу ло їхати до Іституту 
історії Всесоюзвої Академії Наук. Оборона дисертації ~ЩбуJI8.CJI 28 
ІЖОВТВJI 1940 року, і на другий день я поіхала до Вернадських. вови 
мали иевеJIИ'КУ квартирку (за московськими кормами іВОіВа вважала
ся веJIИ'Кою) З двох lСІі.мват та просторої кухні, JI1Кa була й Щ8JIЬВею. 
В його розпоряджеииі був автомобіль, JI'КIDI він користався: удвох 
з iиmвм а:кадеміко:м, по черзі, через день. Таким ЧИ!ElОІІ, за мОСКО8-
ським мa.mтабо:м, Вернадський користався всім, що могла дати со
вєтcwa влада. 

Володимир Іванович назовні дуже постарів, зіmyвcя трохи, по
грубшав. Але розумово залишився таким, яким я бачила його у Кив
ві: так же стежив з·а всім культурним житrJl1М, за літературою, за 
'новими, досягнеииями науки. Розповідав мені багато про своі остав:ві 
праці в, галузі радіоактивних мінералів, розпиту,вав про ВУ АН та її 

сучасний СТ8ІІІ. Але не почувалося вже в ньому того бадьорого опти
міста, ві'и втратив іВіру в мOIЖJIИIВiсть продовжувати наукову працю 
в Соввтському Союзі і скаржИІВСЯ, що втрачається мOЖJIИ!ВIiсть керу
вати пращею закордоном, бо ві'в більше року ве МJЇг дістати відряд
жеивя, а КОЛИ ваpEПD"1'lї дали дозвіл, то не на Д'В8. місяці, як ДOllага:вся 
l8ЇВ, а ва ОДВІВ, а другий обіцяво через рік, а наукове досліджевв.я 
не кожна обірвати ва рік. Було вже ПЇ3'Во, коли я ПOlКИВYла прввіт
вих господарів, бо прJlЙ'.mnв шофер, і Вернадські доручили йому від
вести меве до Будиику Вчених, де я ЗУПВ'IUIЛася. 



з ОСТАПОМ ВИIШlЕЮ 

Ліквідація Єжова і його пЩJручиих, припинення кривавого розгулу 
,,.ооеціяльио УПОВНОВ8lЖеного" - Кашкетіиа, не принесли у lЖИ'rl'i 
коицтаборвиків замітних змін, хоч розмов про по легші було ЧlDlало. 
В' язві хапалися за всякі поголоски і деЯ'Кі спорадничі прояви сумнів
них перемін, як потопаючий за СОЛОМИlНку на рвучких і бистрих хви
лях. Всіх тих· приречених н~льнихів о&ІЩЦliювали мильні пузирі, 
якИІМИ Сталін і його крем.лівська камарилья, наче піском, заСИ!ІІала 
очі довірливого світу, ВCJI!КИМИ декретами та бутафорсьКИіМИ КO'IreТИ
туціЙlИВМИ заковами про свободу та правосYPtЦЯ. Рідкі факти перегля
дів присудів скоро протверезили lІІереа.львих крійв:в:ків, вови при 
першому ВlllD8ДKY переконались, що на такі благода'1і можуть н~ія
тися - тільки "соціяльно близькі", себто вуркагани, розбійники, всякі 
крииіва..льві елементи ,російської і1Шерії, але не діячі і пpeдc'1'8.'ВllИЮ 
поневолевих иацій, ве гвила ковтр-ревоmoційиа d'втєліrЄllЩiя. Все 
беЗЗaRОИИЯ, всі мільйонові жертви дикого терору звалено ва спи
ну Єжова; за .ріки крови, якою залито всі концтабори, скараио Кa.m
кеті:иа, а український ПИСЬМeиJНИк, недобитий Остап Вишня - про
довжував прозябати у сирій зeltlлянщі чіб'ївського ЇЗОJIJlТOра. У кож.ві 
,він ІЖИВ, як б8JГато інших в'язнів, у бараку і працював, хоч і не по 
фаху, але без коввоя. А тут із легкої руки Єжова і Кашкетіва, запро
торений з клеймом "ворога народу" у страшну, сиру земляи,ку, -
забутий влащою і світом! На тернистому шляху писИleВIllв:ка - це 
не був ВИ!ІІадок. НКВД знало, що робило... М'ВІІКі полегші не торка-

Це був оставвій раз, що я бачила Володимира lвaaовича. ПQAiї 
червня 1941 року показали, чому затримував уряд перепуютку за 
кордон і затрВlМУВав Вернадського в Москві. Негайно після початку 
.йви пришла вістка про переселен:ня Вернадських до Cepeд'llЬOї Азії. 

В 1946 році, вже в Німеччині я почула про смерть Володимира 
Івановича Вериадсиwго, одного з видаТВ'іmих світових вчеиих першої 
ПОJЮВини хх столі"n'Я. Не лише кількість наукових праць тяжко пе
релічити, ТЯlЖКо перелічити ті ДВІСЩиплі,ви, В яких працюВ88 В. І. 

Вернадський, і в кожній з вих 3aJIШlIив глибокий слід. Понад 400 
наукових праць - статтей та книг написав ві'и і значну частиву іх 
перекл~ено різними мoв8Jми. Учень і довголі'Nliй найближчий спів
робі'NIВ'К Вернадського aKaдeмiJк А. Е. Ферсман писав, що бam.то років 
доведеться ВЧеииІМ працювати, щоб з"ясувати осиовиі шJIJIXИ його 
наукової 'l'ВОрЧОСТИ. Це був вчений світового мaшraбу, громадяв:ин 
всесвітньої республіки, ім' я якої - НАУКА. 

Н. ПОJlонська-Васвленко 

Стаття-опомин для вшанування пам'яті заслуженого вчено

ro ВОЛО~А ВІКТОРОВИЧА ДОРОПІЕНКА, Ha~ 
співробітницею Покійного в бібліотеці НТШ у Львові, панею 
Марією Кобринською - в наступному числі ЖУРН8.JIу. 
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лиси недобитих жертв КamкeтiHa. Сталін тіJlЬКИ приИШІІК. ЗвшцШllПИ 
рукаки Єжова стару партійну гвардію, обезголовивmи ариію, ЗВ8.
JDOючи вику 3'8. злочиви на своіх баранів, він тільки Д8IВ змогу пе
ред~ути своїм "К8Ірательиим отрядам", а сам причаівся до нового 
наскоку 'ІІа український варод, ва представників і носіів його куль
тури. Над Сталіном ,повисла світова війна, і тому довелось йому ва 
короткий час 3ІІовїльвити темпи. 

Мене й цього разу, оминула чергова більшовицька метелиця. Ка
l1ІІКет1и не 'ВСТИІГ довершити наміченого плану, не ццалось зв'язати 
одним мотуззЯlltl Остапа ВИIlШIЮ зі М'ІІою. І ва цей раз оминула е.вка
ведівська куля, ще було нам В8lIIисаио ва віку покрутитись у ша
бa.mиому ввріі. 

В першу чергу, ,веобхідно було рятувати друга від вепосиJIЬВОЇ 
праці ва цегельні, треба було витягти його із сирої ями, в якій вів, 
ве 3И8.ти яким чудом, ще дихав. Розколоиізоваиий Г. І. Добрииіи вже 
не міг стати у пригоді, як колись. Вів вже не мав таких можливостей, 
JD( тоді, коJIИ був ва пів ,,8Їльвоиайомвий". Він ледве ,ЖИВИМ виліз 
із Кашкеті,ва м'ясорубки. 

• • • 
Від самого поча'Юку ісиув8ШІЯ Ухто-Печорського концтабору иа· 

чальником аптеко-бази в Чіб'ю був Яків Поріц, колиІШІЇЙ влас'НИК 
кількох аптечних магазинів у Київі. його "роз.курку JIИJIИ" ще ва 
початку двадцятих років, розстріл заіМЇиили десятьма раками каторги, 
а ,після закінчеиии речeJЩЯ, Мороз віддав йому все гос.подарство wп
теч,ного постачання цілого Ухт·Печлагу. Підчас ПРОГOJIоше1ШЯ смерт
ного присуду вещасиий в' Jl'ЗЄНЬ не ВСТОJШ на ногах... 3 глибокої не
пам'яті він опритом'юв на руках співв'язня українця-священика, який 
своblи щирими ХРИСТИJIИсЬІКИМИ молитвами, благав у Госп~а ДЛЯ 
свойого співкамервика жидівського віровизиаивя - сили і иадіі ва 
краще майбутнє. 3 того часу Яків Поріц ВИЯВJIЯIВ щирий С8ІІІТИМЄlВт 
до в'sзвів взагалі, а овящени'ки завжди находили у цього сииа Ізра
еля особливе ОІІЇ!Вчyтrя, MOPaJIldlY та матерія:льву пі,цдержку. Не ви
П8ЩКОІВО весь персонал робі'ШlИКiв на аптеко-базі складався із в'srзв:iв 
~ВJlщеникі,в. Якими шляхами Порї!цові щастило ВЛ8JШтувати їх ва 
тій Щциооио, легшій праці - це бу ло йому одному відомо. 

Думаючи вад ТИМ, як би то витJiГ1'И ОСТ3ІПа Вишню із сирої зеМ
лянки та спасти від каторжної праці на цегельні, я рішив звериутися 
до Поріца, від якого можна було сподіватися багато доброго. Голов
нШІ тереном, кУдИ сягали його впливи, була санітарна частина Ухт
Печлага. При першій иaJШiй розмові Яків Поріц догледdв веJIИlC1Ї труд. 
нощі втому, що Остап ВиIlllНЯ був під спецкОІШОЄМ і дaJIыІІІe безпосе
редньо підJlJlгав З-му відділові нквд. Одиак, як вів казав, не такі 
ще твеpдJllИi здобувaJIИСЬ. нач8.JIыик аптеко-бази не тільки дocтaвJIJIВ 
ліки та медичні приладдя ла.гериим лікарям, але під ЙОГО КJDOчами 
зберіг8!ВСЯ весь опіртовий фовд Ухт-Печлага. Акція вИЗ'Волев:ия Оста
па ВIШJ!Вi із ї'золsтoра почалась із того, що цілі "сулії" того ліку 
стали мандрувати прямо в руки представникі'В СОВGreЬКОГО безза.кOllПlJl 
до того часу, аж поки OcТ8III ВИIПIВ!JI став саиітарек амбуляropiі ва 
цеге.льиому заводі. Виз.волити його із тієї ізольовааої території ке 
пощастило, але вже те, що віа ма.в змогу перебувати, хоч й в при
к:ітиввих, та все ж таки в шпит8.JIыІІих умовах, було великим дocяr
иеииJOl. В процесі пеpero,ворів іклопота:вь вияснилось, що за Остапом 
Виmиею, як тівь, СЛЇ'дУЮть "опецуказания", які дО\Віку будуть ви-
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ЗИ&lІувати peжIDrI ЙОГО ув' яЗИIIII'IUI. Ті, що давали дозвіл иа працю 
в 811буmrropiї ізOJ1Jl'1'Ора, 38.J11ВИЛИ, щО таких "указаній" .вdxтo :ке каже 
аиуmo;ватикрім, звичайно, C8.1tlOro московського головного управліа
ВJI нквд. Поріц, добившись того МЇ'IIЇJmJIЬROIГo усШху, порадВ!В, щоби 
ва цьому ПРИ'ПШІИТІІ дальппі заходи, і не викликати вовка в лісу, 
який би ще не иаварив riрJciщого пива. 3 харчув8.lElJlЯМ була Meвm'a 
турбота, бо скоро 1ІІ01Ц'8.1CТИJI0 вав'язати 'вИтии зв' яз.к.ів З обозниками, 
якd. довозили харчі до цегельві, та й лікарі-в'а:зв:і, що о6слуговушали 
ізола:тор, радо взяли ва себе ролі JIOCihI, і непомітно підсов~8.JIИ 
Павлові. Михайловичу все, що :МИ В дружив:ою йому передавали. 

ЦегельВJI і ва її території ізОЛJlТOР, розкивулись ва лістистих 
ГJIИВJIJIИX горбах, кілометрів за три вщ Чіб'ю. Весь той простір був 
обведеиий густою загородою із КОJDOчого дроту. Адківістративио
обслуговуючий персонал, Jl'КВЙ жив поза кежаки цегел:ьИі, мусів 
мати спеціяльві перепуС'І'КІІ ;ЦJUI вступу ва теРll'ТOpUo ізOJIS[Т()ра, які 
кожного разу перевіряла веЩцкупва варта. Ніхто з постороввіх ту,ци 
не міг ПOlllасти. Довелоса: обмежитись тільки записками, JШCИ!МИ Я З 
Остапом Вишиею 06кіиювалвса: ДОСИТЬ Ч8ІСто. одиак цьoro було рі
ШY1lе замало, апетит приходить з їдою, ки не с.крВ!Вали обоюдного 
бажавв.и як найскорішої, особистоі зустрічі. Пройшло ЧИll8.JIО ~y, 
але така зустріч таки відбулась. 

Хоч Єжова й ке стало, але по иьоку у ооадщииі, З8.JIИlIIlИЛQCЬ В 
лагериому режимі ЧВІМало ожовських об:межень. Двері театру далі 
були закриті для кeII1](8.JfЦШ ізоJIЬiOваних таборів, культ-освіТНЯ робо
та там велася силаки самодіяЛЬ'ВИХ гуртків, бо иа.віть Єжов :не при
ПИIIJIВ того рода діяJIыІІсти пропаІ"аИДИВИИХ уставов, які засобами 
клюбив:х ariтбригад намагались змалювати пекло, JIIК соціялістич:ии:Й 
рай. Які'СТЬ цієї широкої "мистецької" :виховної ДЇЯ.ль:вости ввyтpimв:i.x 
аисакблів була дуже примітивною, і тому наслідки не давали бажа
вих результатів. Навіть не дУже вибагливі глядачі, JШШX нераз силою 
з8:П'РОШУвали до кmoбів, не скривали своіх неІ'ативиих та іроиї1lИИX 
заввагиа адресу ТОГО ,,духовного корму", JПCИIrI "уmoблеиа влада" 
годувала по ковцтаборах своіх гpoмa:дJliВ. Коли ж, випадхо:во, ва 
клюбиу естраду 'Попадав :ашстець-професіоиаліст, та ще oбдВJpoв8.ИИЙ 
іскрою Божою, то його зворymnива і проииклива. ШсВJI ЧИ сJЮlВO ви
кликали 'протилежне і небажане для совєтської влади враажеивв. 
Оп~жвв кистецтво DИ:КЛИК&ЛО в ізоJUlТOРах тугу, сльози, жаль, 
ЗJIOбу і ненависть до аПіХУ'В:іВ та охоронців. 3 та.ким: явищем було 
не по CIIJI8.М боротись 'Навіть такій перфід:иій владі. 

Весною 1939 року повіяло ~иіИІІИМ вітром. КВЧ (культурио-во
спітате.льиа часть) на.наза.ла театрові ім. Косолапківа оргав:ізуватв 
спецїяльві бригади з концертовим репертуаром ДЛЯ виїздів до окремих 
Л8IrDувІКm і навіть кариих ізоляторів. Складаючи програми, Я ~o 
С8.МВКJПOЧИВСЬ ІВ ті групи, бо це ж була ЕЩІІ1Іа иa.roда зузстрічі з JПOДЬ
ми різвих областей і міст батьЮВIЦИlИИ. І справді, JП( з-пЩ землі 
стали ПOlllадатвсь дasвi .&Йоні: коJDIIПIIЇ поклоииики театральио~ 
мистец'rВ8., земляки-галичани, однокaшпmки-УССи, дasиi товариші 
одної лавки з рогатинської гікиазіі, ба навіть попався мені ва очі 
ва одиоку лісорубі - мій слідчий з СТОJПIЧIIОГО ГПУ, ва вуJIИiЦi Чер~ 
'RВП'88СЬ.1«)ГО ! .. 

Коицерт відбувався серед з8lCИiжеиої тайги, ДJUI лісорубів. 3а сце
ну, чи радше естраду служив CКJI8Д СОСНОВИХ баJIЬ'КЇ;В, СКЛ8ЩеlDlX ва 
досить ВJIICOчеиьку нупу. ШСJIJI СВОГО "номера", я подався у ТВICRЧ2IY 
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гущу лісорубів - бородатих, прокурених вітром і ДИМОМ, зодягнених 
в обдерті ва'1'Я'ВКИ та бушлати, в діраві валянки. вся та втоилева, 
голодна товпа не виявляла особливого зацікавлення до того ВСЬОГО, 
щО неслось до вих із і'ltШpOВiзова:ної естради. Як вищно, не до ко'в::цер
ту ім було у тій заоиіженій тайзі, ні поетичне слово, ні пісня не в ста
ві були примусити забути про втому, холод, голод. Стоячи серер::\ тих 
f1)ОМ'адя,н есеІСерії, я 'почув ва собі пронизливий зір, .який вивів мене 
із опоглядального стану. Звернувши свої очі у напрямі того впертого 
погляду, я побачив високу постать бородатої людини, що пр~овжува
ла свердлити :мене своїми розгублено-ус:м:іхненШrlИ очима. 

- Не впі'зиаєте, ЙОСИ1Пе ЙOlCиповичу? 
- Фу '1'и чорт ... А ви ІЖ, як сюди попали? 
- Ось, JIiК бачите ... (і тут же не обійпnлось без істиll'ВО московсько-

го привіту) На сім років! 
- Мало! Я вас розстріляв би! 
- йосипе йосиповичу, не !Маєте завіщо ... Дайте покурить! - І я, 

на огірчев.в.я ХРУСТ8.JIЬИO-Крицевих патріотів еміrpащії - вімав всю 
:махорку свойому КОЛИШlНЬOиу слідчоиу. 

** * 
Недовго довелось чекати й на виїзд до "стахаиовців" ва цегель-

ноиу заводі (бу ла там і така категорія в' язнів, що за збільапену пайку 
хліба, намагалась 'подвоїти приписову норму випаленої цегли). Це 
була єдина можливість і нагода зустрічі з Остапои Вишнею. ПРОЙД!JIО 
довгих чотири Р()1(И З того часу, як иаіС розлучили, як ии :морозвoro 

світанку, в оста:ниє, обняли один-одиого і 'на розстания, безмовно, 
прирекли взаbmу дружбу і вірвість. 
Ще з того часу, .як у театрі, а зокрема в "Березолі", я став зма

гатися '3 ведучими 8JКТорами !ї. виконувати головні ролі, в :мене зо
всім підсвідомо прищепилась звичка перед початком вистави, непо
кіТВ0, загля:иути через шпарИlИУ ІВ заві,ldї до залі глядачів, і коли 
пощастило догледіти там когось і'з дру'зів, земл.mків або й незиайо:мих, 
але замітних громадян, яприсвячував їм всю свою "гру" '1'ОІГо ве
чора. 'Га JПOДИlИа, очевидно, того й незвала, що я '1'О\ЦЇ гp~ - тіJIЬКИ 
для веї. В залі :могло б бути й зовсім порожньо, :меві було тоді бай
дуже; для :мене та вибрана істота бу ла всією авдиторією, всією пов
ною за..лею глядачів. Граючи, мене турбувало тіJIыки те: - що по
думає, що <Ж8ІЖе про :мою гру мій вибршець того вечора? Я тривав 
на сцені, я JIИЦедіяв, я ЖИВ, я переживав, я сміявся, я плакав сльо
зами того вибранця, ЙОГО мріями, ЙОГО болями і стр3IЖДaВiJIЯ!МИ. І та 
істота БУJIа тим вогнем, яким я горів у час всієї вистави, вОІІІ8. була 
тим проиінем ,надХІВення, що свішв мені цілого того вечора. 

Приготовля:ючи програму для каторжан в ізоляторі цегельвого 
З8ІВОДУ, я rorмaB тіЛЬ'КИ про Остапа Вишню. Це ж я маю стати перед 
другом, перед вибагливим глядачем, і здати йому звіт і'з своєї чотиро
JJiї.'ШІЬОі праці, праці не иа. лісорубі, не в зе:м:ЛJIJIИХ кар'єрах вічвої 
мерзло'1'И, не на будові вор куте ької залізниці, не на цегельві чіб'їв
ського ізолятора, не ,на лютих морозах, і не у глибоких cвirax - а 
в стіиах театрального при:міщеивя, в теплі і не в ДООП!КуJIЬ(Вому го
лоді. ПJIОДИ дїєї роботи мали служити духовим кормом ~ЛЯ десятків 
тисяч виіМажеиих, ГОJIОДJIИX, яким може вже й не пОІЦастить поба-
1ПІТИ рідну стріху, не поталS:НИть дихиути рідии:м: повітрям. - А ву, 
покажи, я'к ти використав ті чorrиpи роки!? Ти не оправдуй себе ТJDI, 
щО тобі ;цоводиТЬІСЯ співпрацювати з :вурхагаиа:ми, ЗJIOДЇJDOI, прости-
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тутками. Між ииии є майстри свого діла, високоJПCIЇСВЇ мистці... По
К81Жіть, як ви всі використали, ту Божу БЛ8lГOДать, якою :вас ГOCIII~Ь 
обійшов!!! 

І ось я збирав все иаЙцjииimте, що було у тому ковцтабориоку 
ПарвaJCi - Rращі музВ!К8іІІТИ із квартету СССР ім. Г лазуиова: вїліов
челіст Крейн, перший скриnач Шіффер, прімадонна оперного театру 
ім. Ста.иіСJI8.ВCЬRого, краща іитерпретаторка ролі Кармен - Геліков
сказ, молодий червігівець - баритои Дудченко, який по закіичеввю 
М:ОСКОВСЬ1Юї консерваторії тут же почав свою мистецьку кар'єру в 
ковцтаборво:му тea"!1ri, за "контрактом" иа п'ять років, актор МХТа 
МиХ8.'Йло На:зв8JИОВ, сьогод'віmнiй лавре ат пре:м:ій і почесних звавь, 
і багато інших.... Особистий мій дорібок :мали б запрезевтувати -
вуркаг8ІВИ у французьких перухах і камзолах доби Мо.львра, зaroво
ривши поеТИЧ'Вою мовою світової 'КJIJl'CИКИ. ВСЯ та громада чіб'івських 
лицедіїв й ие підозрівала ТОГО, чому для звичайного, чергоаюго ;ви
ступу, ва одв:ому із числ6ИИИХ "лагпуиктів", я так педаитичио під
бирав все Н8Йви:мовиШпез іхиього репертуару? Ім: і :Не mmлось, що 
ВИ!НQВником :моєї 'Старанности є - зaarpоторений, всім забутий, до 
краю виснажений український письмеввик, який колись своім хи
стом обсушував :ве одву сльозу на обличчі своіх одноплeкШtникiв. 
Цього разу його повИIDIi розважити післаиці не рідного народу, -
а репрезентанти багатьох племен, що спільно, під охороною ППТВ!І<ів 
та собак "завойовували" непроходи:му ІІіввіч. 

Моя родииа: О.ліюІія Добровольська й її тітка Пa.myия за.кету
шились ва свойо:му госпcrnарстві; не слід було явитись іНа цегельвю 
з пу'СТИИИ рука:ми! Іхия амбіція не з~о.вОJIЬИЯлась можлиВOCТЯlrlИ 
МІі.сцевої ла.геРвоі &рамв:вщі. На господарській нараді вивесев:о по
станову - вирядити мене за сімнадцять кї'JЮМетрів до Усть Ухти, 
ще, як :неслись вістки, 'в зеР'Sl'Вській коопераТИіВі :цавали морожену 
рибу і ведмеже м'ясо. Годі було встояти перед т8JКИМИ перспехТВJВ8МИ, 
і тому, викориетовуючи свій "во.львоиз.йом:вий" вихідиий день, я 
нишком подався до Усть Ухти за тим, чого не було у Чіб'ю. ВіІстки, 
як звичайно, були тільки :мріямИ голодних. Полиці кооперативи були 
З8IВ8JIев:Ї девядесятьгра:дусвим спіртом, JIКИМ радвлаща НaJIIувала вай
вїддалевіmi селища багатопле:иівІв:oro Союзу. До.велося подякувати 
й за те. Всунув я у свій Н8ІПлечви.к 'КЇJIЬ1К8. плЯПІЮК того IВiтаміиоз:в:ого
увіверсальиого ліку від всіх хвороб, та подався я у поворотиу ~opory, 
щоби пізвьої ночі, непомітно, довести свій иабуток. 

Довroждawroro дня я наповнив свою а.'КТОрську валізу, !Ке теат
ральвою бутафорією, не перуками та m:мiв:ка:ми - .лmпе "передачею", 
яка не тільки заспокоює голод в'язня; передача окріпJDOЄ його !Віру 
ІВ дружбу і евідчить, що ан не са.моmirй, що про вього не забувають, 
що й01tlY опі'вчувають і боліють його стражданнями, його боJIJПlИ. 
ПЕРЕДАЧА це сш4вол - московсько біль.шовицької революції! 

А:вC8llбль артистів і музИ!К8lВТiв, навантажений іетру:иевта.ми, rap
деробою та театральним реквізитом зупинився перед брамою цегель
вого заводу. Вартові й lXВi сторожеві с008.'КИ, здавалось, не дуже 
то й цd.кaвИJIИICЬ тією к8/вla.JIыJcaдю,' не спішили перевіряти !Каші пе
репустки і багаж. Зд8JВ8.JIОСЬ, що вови ва щось чекають... та щось -
чомусь не з'я'ВJIJlJIOCЬ. Коли Ж, нарешті я помітив, як із Koмeвд8IIIТ
cькoro бараку ВИЙЦПОВ CТSJPIПИIЙ JIeЙтевавт НКВДівського війська, 
РJlбoкoвь - мені дух оперло! .. Я не ЗИМІ того, що цей хахол, наща
ДОК черкаських чумаків і грабарів - став :вачальmпcoм ізолятора. 
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Цей страхопуд чіб'ївських в'язвів, у різних часах займав рі-зиі ПOlC'rll 
по всьому концтаборі, а reпер ось віа став верховодити у току пeк.ni 
і від його примхи залежить .життя і доля Павла Михайловича! Ря
боконь (а не Рябокінь ), я·к личило 'новітньому JШlичарові - особливу 
увагу ·присвячував зем.7IЯ.КШtf-з ас ланцям. Вся його службова кар'ора 
базувалась на його садистичних нахилах, на нелюдсьасому трактуван
ні в' язві.в і ва знущаавях над безборонними. За ті достоїнства вів 
користувався у начальства ГУ ЛАГА ВИ:ВJlтковою увагою та ласкою. 

Рябоконь заняв стратегічний пункт біля входу і особисто пере
віряв пере.пУC'N(и, а далі вартовий проиюхувавклунки та інструмен
тові футлярі. Я занепокоївся своєю В8.Л1ізою, у вій бу ло полудекку 
не по апетиту одв:ої ЛЮДИНИ, всього вистачило б для кількох їдоків 
ва кілька днів, та ще й іПЛJlЩина на споді ... Про відступ годі було 
й ІЮДумати, підійшла !Моя черга до "вертілки". 

- Агов, йосипе йосиповичу! Прийшов дружка вЩвїдати ? .. 
- Про віщО ви? Якого дру.жка? 
- Та я та.к,ні про ·що! Валяй, валяй! .. 
Поки я переКИДаБСЯ цими кількома сло,ва.ми з Рябокоием, варто

вИ1Й став вже 'заглядати у багажник слідуючого за l4Вою члена ак
торської бригащи, а я вдавши "турка" , поспішив за перецвїми до 
кmoбного бараку. 

П'ят-.шістсот ударНlИкiв "цегельного заводу" З8JIIО&НИЛИ невели
ку частину барSJКУ, що служив столівкою, кух:ве.ю і к.любок :ЦJIJI 
"культосвітньої" перековки коощтаборових ГpoM8ДJIIВ. Невисоке ор. 
міщеиия, давно непровітрюва;ве із-за економії тепла, ПpocJrКВуте ви
парами людського поту, брудного арештантського одягу, прогвилих 
оиуч і BaJIJI'IIOK, теиве від диму викуреаої махорки, - було по 
береги заповнене. Актори розмilcтились під стінами ім:провї'зова:вої 
естради, на яку налягали впритул жадві видовища глядачі. Музи
ка:нти змi.п:m.лиcь ііз глядачаки, бо перед естрадою ім ІМЇСЦЯ ве було, 
а це дало 'й мені змогу злитись з уаією масою JПOдей, і сеоед вих 
шукати ТОГО, З8ЩЛЯlКоro було наварене все це пиво. 

Часто мені маячились картнви майбутньої зустрічі, Я'Н8. все .ж 
таки колись иусіла відбутись. У ява змальовувала рі'зві ситуації, 
серед ЯКОЇ ми ЗНQВу побачимось. КШовимИ' иаплив8.'МИ проходили 
кадри картин тієї уявної стрічі ... А в дійсності вийшло '!Іе так, JI'К 
ов:илось та мріялось. БіJIJI меве опинилась тінь ЛЮДИНИ, в якій іВ пер
шому :менті трудно було пШвати Остапа Вишию. На голові й c.niдy 
не стало від русявої чупрmm; ІКОJПIIПJII:Ї Вecll'Jlвкуваті кружеЛЬЦJI по
то'вуЛИ В рисиих, глибоких морщинах. Худий та згорблений, сумио
усиіхвевий Павло Михайлович коввульciйJвo незамїтво ДJI:JI ЇIllПИX, 
тиснув МОЮ руку. Довго не були ·ми в ст8lИi слова до себе lEpомoaurrи. 
Проте ми мусіли, хоч из. ХВИЛИlВу, опинитись н&ОДИlВці ... В сусідстві 
находилась амбулхторія, де в окремій: кабіві жили са:вітарі. Я ви
сJIИl3ВУВ із клюбу і lIJодався за потребою, щоби по дорозі попасти до 
амбуляторіі, де в коридорі вже чекав OcТ8.IIJ BIWlВJI - і ми о.пив:ились 
в кабіні. Перш всього треба бу ло звільнити валізу від передачі, в по
спіху все перекладалось під матрац, на ТaJПчаиі набитий сосновими 
стружка.м:и. Виконуючи всю ту операцію, Павло Михайлович ваткиув
ся ва плящииу: - "ех - чи не хильнути 'вам зараз за зустрі .. ?" -
Та ба, КОЖlИоі хвилив:и міг lП'ОЯіВитись небажавий свідок, JIК ЩО Й не 
С8ІІІ Рябоковь ... та й меиі с.л:Щ було ЧВІМ скоріше вертатись lЦo 88-
С81Мблю, що 1Іекав на почаТOlК ковцерту. ми умовились 3ІІову OIIIIJDI-
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тись поруч між ГJIJЩачами. Рябокоия .в кmoбі не було, ва сексотів 
)nІ _ахиуJDI руками. І везaбalpaм знову стояли один біля одвого, 
придавлеві ГJIJrДач8КИ до стінки. 

вся _оя стараив:а niдготова концерту була даремною ... ні Остап 
ВИПIiJIЯ, ні ти·_ більапе - я, нічим і&IIIШd :не цікавились - ~ на
шою співбесідою ... Це ж за короткі хвилини треба було стільки пе
реговорити, обківяТВJCЬ думкамИ про стіЛЬКИ справ і подій, треба було 
подумати і про майбутнє, що насувалося ваговиrrи:ми поДЇJl!Ми. Ось 
скоро, з першими ДИЯ'Ми літа, я з ДРYlжиною вибира'вся у вЩпУC'mУ 
В Украіну. Павло Михайлович IМDm кілька прохань і поручеиь до 
членів своєї РОДИ!НИ, які слід було доволі обережно ·перевести і пере
дати. Вже від кількох років він 'не мав ЖОДКИІХ відомостей ,ВЩ дру
lЖRJIи, юса була вислана, разам з дочкою, 8 Архаигельщииу, вів не 
знав иічого про її життя і бyrrя. його турбувала доля братів і сестер, 
які зразу після його заслання теж бу ли поареmтoВВlВі, і від ЯlКих теж 
не було ЖOДIIRX відомостей ні чуток. В Харкові .жив його СИН від 
першої дружини, про якого, я вже раніше згадував. І ось тут Павло 
'МихаЙлович передав мені ПИСЬІМо до нього, котре я мав у часі мого 
побуту у Харкові, особисто передати молодому адресатові. Листа 
прос:ив вів на дозвіллі прочитати, щоби, ва випадок, як би я мусів 
із-за несприятливих обставин його зиищити - міг при зустрічі із 
сивок В'ячком передати зміст листа батькового живими словами. Все 
це ледве _и зуміли. переговорити, коли заЮичи'вся виступ анса:мБJПO 
і приPmrов час розставатись. Не зчулись ми, коли пролетіли ХВИJIИ!ВИ 
Hв.uroї розмови, :мов у гарячці ми mепотіли., стараючись не звертати 
.. себе уааги СУ~-ГJlЯ:Дачів, і не зав8lЖати ї:м слідкувати за ТИК, 
щО робилось :ка естраді. Нам бу ло не до концерту!.. ІІЩ час того, як 
ГJUlдачі щиро і сердечно дякували акторам за 'мистецьку розвагу та 
розраду, Павло Михайлович пpиroриym мене до себе і моє оБJIИ1Ччя 
З"рОСRJIa ЙОГО тепла сльоза .... 

Пізио вночі, ВИКОиуІО1fИ прохавия друга, ми з дружиною прочита
ли його листа до СИlВа В'ячка. Болючий був це ЛИІСТ. Батько просив 
у сина вибачеиия за те, що він тепер не встаиі давати тієі ПOИOlЧі, 
JIIК8. була йо_у такою необхідіІою. Віниічого :ае згащував про своє 
тажке житrя, він не жалівся на свою долю, він просив сина тільки 
ОДВОГО: щоби, при всіх обстави:вах, вів не думав про свого батька 
пoraио, він благав його затЯ1Ш'1'ІІ иа все життя своє, що його батько, 
щоб про иього не говорили - був чесною JПOдВ:Ною, і що в11J1 ніякого 
злоЧRВУ проти СВОГО народу не зроБR3! .. 

Иосвф Првак 
Далі буде. 

Безпосередньо перед за»кнеивям .цього числа діСТRJDI ':ми добрі 
новини про нові вИДавия, якими Комітет Українців Канади (КУК) 
вша:иовує 150-лїття народження Тараса Шевченка - 1964 року. 

вже ПОDВ:JJася АНТОЛОГІЯ УКР AlНCLКOI ПОЕЗП в англ. 
мові. Це сто творів поетів різних часів і напрямків. Автори перекладу: 
д-р. АидрусJIПIИII (Саксачеванський увів.) і д-р. Кірконнел (AJcaд1й
СІІКІІЙ увів.) Друк: Юніверсіті оф Торонто Прес. 

Друкується в тому ж в-ві повlОІЙ ПереКJIaД творів ШевчеllК& в 
опрацюванві обох вище названих професорів. Шдготова'ва до видаи
.. мовографlя L КеЙВ&ва: "Шевченко - образотвор'ІВЙ м:встець". 

Докладніше про ці видання в наступному Ч1ІСЩ. 
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КАМ'ЯНЕЦЬ - ЗОЛОТИН ВПіЕЦЬ 
(Спомвив з 1919 року.) 

ва pyiвu. 

Подорож ваша з Киіва до Берестя, в обставинах украіиської дш
сиости березня 1918 року, бу ла IIOIIIRa несподіВ8ІІІИх перепон і небез
печних ПРВіГод. вона давала багато матеріялу для РОЗДУМУВ8JВВя :над 
тoдїlIII'Вi1tf положевІНЯ'И у.краШи та її відиошеви.я:и до новопридбавих 
"союзии:l<liв-опікувів", ікперсь'КИХ урядilв НімеччИ'Ии та Австро-Угор
ЩИИИ. 

на другий де'вЬ по від'іздJi з Києва, увечері доїхали ми нашим 
украіиським поїздом до стаиції Переспа, остаИІНЬОГО комунікаційного 
пуикту перед лінією акопі·в КОJIИlIП'llЬOї російської армії. Звідоіля ми 
вже пішки перейшли кілька кілометрів болотистою ДОЛИlRОЮ ріки 
Стохода до лівії німецьких окопів і щойно будованої :ними стаиції 
Голоби. Через ріку Стох:ід німці саме будували дерев'иний залізии
чий міст і нам довелося переходити ЙОГО по тимчасово положених 
дQШК8.X .•• 

від "вїмецької" станції Го лоби до КоВЛЯ цілу ніч .13 вас австрій
ський потяг. РіЗ'ИоплеміВlИa обслуга цього потягу, очевид.в:о, прИЙJ4a,
ла нас за ЯlКусь, чи не болышmцьlку,' деле:r'ащію, що їде иа мирові 
переговори до Берестя, і току старалася РОЗВaDКати нас поліТИ"ШИJIИ 
,розмовами про "Війну ІЇ Мир ... " за :ніч від тих перемучевих, збідова
вих і озлоблених людей ми 'наслухалися стільки нарікань, C"rїЛЬІКИ 
гірких насмішок, стільки прокльовів иа адресу "Найяснішого Ціса
ря" і його "Цісарс~Королівсь'КOlГO" уряду, ЩО вам стало зoвdм 
ясним, що ИЗJШ австро-угорський "союзник" вже не европейська по
туга,а lЖИВий ще мертвець, m<ийсь ніби упир, від якого годі нам 
споДІіватись чогось Доброго. 

Це наппе первісне ВРЗJЖеНІИЯ бу ло скріплене нa.п:rими дальПlИllOl 
спостереженнями в ковт. - ПрекраСНИІЙ Ковельський залізиичиий 
двірець, що ЙОГО за кілька років перед ,війною побудував lІІ8.ІП хар
.'JIИИJI, інженер Сеpriй Прокопович Тимошенко, на диво, ве був 
знищений: при вїдступ,і з Ковля російськими військами. Тепер JIiВ 
був розділеиий по половИНі між liiмцями і 8.9СТріякаки і цей поділ 
був яскравою IiЛЮ~8Щією pl3llИ'Цi помtж духом цих Цeнтpa.JIЬ1Io
Европейських bmерій. 

Н'ІМецька частина Ковельського двірця блищала чистотою і П~ 
рядком. Німецькі жOВВliри-урJIЬOIЮJЩi відпочивали tВ спеціяЛЬi1lИX за
лях на дерев'яних ліжках із сі·ИИRIК8.Ми. У газетному кіоскові прода
валися свіжі га'зети, й КlІИІжки, та папіроси й сИr'ари. У буфe1U кооква 
було дістати якусь зупу чи и'Я'Сиу cтp8JВY, а Т8JКож і бутельку якогось 
:в:bteЦЬKoгo вина. Свою частину дИірця мірним кроком обходив поваж
ний, але чемний, вімецЬІКИЙ ВОЕППІИЙ жандарм ... Він нас поівформував, 
що найближчий потяг ва Берестя відійде ЛИJПIе о четвертій годині 
пополудні, тому ми маємо до свогорозпоряджения цілий :день і може
мо оглявути місто ... 

А'ВСТрійська ча.стииа двірця була вся заболочена, засм:ічеиа. Купи 
orкypICIЇB і брудного паперу, видно давно вже ве метені, лежали пов
сюди. Серед цього бруду, під mШ8JШ, спали ва підлозі а.встріЙсь.кї 
жовніри, підложИ'ВПІИ під голови СВОІ I18.Плечиики. Iвmi австрійські 
жоВНіри, розхриств.ві на зразок революцtйвиx російських "са.лдату
шек" , "шаталися" по двірці, або вели галасливі розмови з я'Кииись 
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вільво ГУЛЯЩИМИ дівками. Ніде не видно було ві аастрійсь'КО'ГО 
коменданта C'mВцii, ні Ж3JИДарма ... 

Місто Ковель знаходилося ~B австрійській окупацій:вій зОВ!і. Вово 
не дуже потерпіло від війни, але мало вкг ляд цілком заиедба.ви:й. 
Довжелезва вулиця з дВірця до міста була покрита глибокими яками 
пОВИИіМи розталого снігу і болота. Хід'ники, де вони ще зберігалися, 
Т8JКож були порозби'вані. По них юрбами ходили австрійсьJd оковиіри 
і вели mcусь незрозумілу торгівлю з Іжидами. 

німецыкий потяг, із добре огрітими пасажирськими ва.гоиами, з 
декількома :м' Jl'Гкими переділами., відійшов із Ко.вля пувктув.ль;во 
о четвертій годині і в приписаний час привіз нас до Берестя. Добре 
мені знаний, передвоєнний залізничний двірець у Бересті був спале
Н!ИЙ в часі російського відступу в літі 1915 року. Німці використали 
ЙОГО міцні стіни і понакРИ'вали деякі просroри поміж стінаки дере
в'я!JIими дахами й папою. ТЗJКИМ чином узискано критий пpocriр для 
переіздвих жовнірів і 'залі'3ІН'ИЧ'НОГО персоналу. 

На двірці зустрів нас випадково синьожупаНlВИК Віктор Усеико, 
що i~a,B 'з Полісся до Украінськоі Громади в Білій Підляській. За 
його поміччю ми телефонічно зв'язалися з Берестейською КРШOlCТЮ, 
де перебував ще дехто із персоналу Украінськоі Мировоі Делеrаціі 
(Полоз, Косаре:ико-Косаревич). Від них ми довідалися, що попе~
нього ДИJI П8JВ ОКОРОПИС-ЙОЛТУХОВСЬікий виїхав до Холма ва пеpero
вори з представниками 3.lВстріЙської влади і коли вернеться до Бе
рестя - нікому ве відомо. 

Маючи такі відомості, ми постановили більшість наапоі групи від
рядити під оmною Усенка до Української Громади в Білій, а кільком 
особам поїхати за Скорописом до Холма. 

По півночі, німецьким потягом поїхали до Холма: А. Васинчук, 
В. Дкитріюк, Я. Войтюк, отець Віктор Козловський і я. Десь о roдииі 
третій-четвертій в :ночі приїхали ми до Холм:а і мусіли сидіти до 
pa1lКY ва цілковито неогрітій станції. Австрійський KOMatВД8.IIIТ ста.вціі 
не м8:В ОДвarи випустити нас до міста, - та.ких невідомих йому, 
несподіваних укрШнців-подорожних ... 

Холм, рівнож як і Ковель, мало потерп~ від війни, і ми, йдучи 
з двірця на кінець люБлиJliсыоїї ву лиці до прадідівської садиби Ва
сивчукі'в, з радістю вітали кожний закуток, кожну хату, з.ваві вак 
ще 'з дИТИ'ИИих літ .... Старі батьки Васиичуки, в часі загального "Іс
ходу" yкpaiвcыкіi JDOдности іВ 1915 році, не змогли вiдirйти й зa.ли,пm
лися на місці. Тепер радощам їхиї'м із несподіваного побаЧeвlВJI з 
сииом, по так довгій розлуці, не було міри, а частуваиию :кас всіляки
ми ваіДіК8КИ - ве було кіНця .... 

Коли настала відповідна пора, п,hшли ми до міста поопукати пава 
Окорописа. Перш за все, звернулися ми до австрійської lКомавдатури 
:міста, але там ніхто нічого не міг нам сказати про нього. Вид:во було, 
що про пава Окорописа австрійські урядовці вперше від вас почули. 
Вони порадили нам звернутися за відомостями про нього до віМЄЦЬ
кого Штабу генерала М8Jкеизена, що РОЗТЗlШУ'В8ВСJI на Даниловій 
Горі в будинках колишньої Православної Епископії. Дижурви:й офі
цер прИЙ:ВЯ;В вас дуже чемно і по пів годині повідомив нас, що пав 
Окоропис вчорашнього дня був у Хол:мі й мав побачеRНЯ з генералом 
Макеизевом. По 'Конференції від'їхав до ЛюБJIШ18. і ИІІВі мав уже 
коиферев:цію з австрійським губернатором у Любливі. Тепер пав 
СкоропlllC виїздить автом до Берестя. Він ,вже знає про В&Ш приізд 
1 просить вас негайно повернутися до Берестя. ми подякували кї-
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Meцыкоуy офіцерові за цівві для Bacвliдoмocтi і верв у лися до міста. 
З8іВДЯКИ нaшriй візИ'li JJ австрійcыкі.й комендатурі, вістка про при

їзд до Холм:а ЯКИХОСЬ "укра.ївцїв" м:иттю облетіла :місто. Коли ми 
зїйппли з Даиилової Гори на Любливську .ву лицю, - то там sжe 
очікували іВа нае юрби ЖИДЇВСЬІКої JПO~ости. 3н&Йомі А. Васll'llЧука 
віталися з вим і затрим:ували вас ва розмову ... Властввим: йому авто
ритетвим тов:ом, Васmrчук 38J11ВИВ, щО Холм і ціла ХОJDIЩJllllа по 
Берестейеькому договору прилучена до Україин і щО ми приіхали 
сюди організовувати українську адмівістрацію. ВасlПlЧ}'1К задемонст
рувВІВ вові ~palвeькi ба.вквоти по сто карбованці'В, де видруковаво 
було, побіч украівського, також російсЬІКИЙ, польський і жидівсЬІКВЙ 
написи. - Без сум:иіву, жидівський напис ва грошах був тоді пеРIIIJDI 
у цілому світі, тож не дивно, що жиди негайно же відкупили у Ва
сиичука декілька банкнотів. Холм:емсі жиди були ще бі.ль.mе gpаже!Ri 
й уті.шеиі, ,КОЛИ В8JCинчук роз'яенив ім, що жидівська лю.цкість ва 
Украіні має не ЛИJШе всю повноту громадЯНСЬКИХ прав, але і, як ва
ціоиальна меншість, :має також національно-культурну автономію з 
повною самоуправою жидівсмmx громад. В укра1иocыкмуy Уряді 
в окреме "Міиіетерство Жидівських Справ", ва чолі з жидок-:м:ів:іст
рок ... Жиди хотіли ще звати, чи переДВOOll1lИЙ російський губернатор 
Волжии повернеться до Холм:а, чи буде замість нього хтось івmИЙ. 
ми ПОJreИИли, що буде губернатором не росіянин, а щирий укрarиець 
і, жартуючи, по секрету, додали: - "Мабуть, А. Васиичук ... "*) 

Не звати, скільки часу продовжувалося би це жидївсько-украіи
ське "брата.вия", але 'з юрби почулися іиmi, вже ЦЇJIiКOМ ворожі, го
лоси, хоча в мові, що також знаходилася на украіиських бalllКВОтах ... 
Умові вароду ПОJlЬiCЬкого що ва Украnn Т8!Кож користав із иаціона
льво-культурвої автономії і мав свого польського міиіетра в Украіи
CЬROMY Уряді... - "Нвма УіКр8.ЇИИ! Нвма !Жадних україиьцув! ХеJDrl 
польсмte място! Преч!". 

Щоби не викликати польського збіговиська і ворожої де:мовстраціі, 
попрощалися ми із СВОЇМИ ЖИДЇВСЬіким:и знайомими і подалися до 
Васиичуківської садиби. По дорозі ми ще вступили до коли.mиьоt 
гі:миазійвої церJCIВИ IoaIR'вa Богослова, що єдива із колиmвiх одВіВВД
цятьох православних церков, бу ла ·відчи,вена і в ній часами правив 
Службу Божу австрійеький yиiJrrcьки·й священик. З вим ми познайо
милися, але, ва жаль, вів ВRJlВВіВСЯ .,москвофілом" і старався ГОІВІОрити 
з вами поросіЙСЬки ... 

...;::-, 
*) Прим. Ред. - А. Васиичук, ва жаль, не став "уираів.с:ьким гу

бер'Иаторои" ХоJIМЩИИИ. Зате пізвіппе, по довгому відеи\цжеииі, з 
польсмсоі ласки, ва Любливському Високому Закку нашого Короля 
Данила, - став, разом Ї'з НОГО бра'1'ОМ Павлом, правдивим ,володарем 
YlКPаівськоі Холмщини й ПідЛЯIIIIIDI ••. 

3авдmcи його приязвим вїДlRОСИИак із жидами та ввaгaJIЇ націо
вальній і релігій:иій толераиції, йому вдалося, в часі перших загаль
них виборів до ~аководавчих уставов Польщі в 1922 році, soрга:візува
ти "Бльок НаЦlОиальвих Мeкпrocтeй", що ва всіх піввічио-західиіх 
українських Землях під Польщею здобув БJJИСКУЧУ виборчу перемогу 
і ТИМ цілому cmтові ваглядно довів YlКраівсьЮІЙ ва~1ІИЙ характер 
цих земель, васильво втілевих до РіЧИПOCIlолитоі Польськоl. Брати 
васивчуки засн~али 'КУЛЬТУРВ<НJPOCві'1'Jlе Товариет:во "Рідна Хата", 
що покрило СВОUПI coтвюm вЩціJdв села ХОJIllЩВВ:И й ІПдJlJlПlIWl. 
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По иашоку повороті з Холма ки зам:ешкали у Берестейській цита
делі, де й харчува.лJIICЯ в офіцерському касино в так ЗtВавому .,Білоку 
Домі". Попередньо, тут вЩбувалиси мирові переговори, а в головиіЙ 
за.лі пЩписаво :мировий договір. Тепер висвіТJПOвано різні німецькі 
воєВlИi й історичні фіJIЬ!rlИ. У верхніЙ кікнаті !жив український теле
графіст, що пиJIWlyвa.D тут JCiвця прякого телефонічного проводу 
до Києва. 

Пав Окоро~йолтуховсЬІКИіЙ зазНайомився з нами ВCЇJIa і відбув 
із кожним 'зокрема дуже докладну ковфере'вцію. Вів заз.вачвв зразу, 
що з ОГлядУ ва іClllУЮЧИЙ ще в Европі стан віЙНИ, а також ва неодна
кове ставлЄ'В:IIJI Осередвіх Держав до проблеми У краіки, заведеJIIUI 
~раіиської адмів:істраціі на окупованих німецьк~irireЬКIDПI 
віЙСЬІКами землях ХОJIИЩини, ПідJIJIUlIПЯ, Полісся Й Західньої Волині, 
G справою складною і трудною. Внутрішнє Й зовнішнє положеВВJI 
Украіни та її ОРУІЖний потеиціял Є вині такого роду, що укpaDreький 
уряд не може вживати рішучого тову В своіх домагавиях щодо '1'0'1-
вого ~иковаиия: умов МИ'рвого договору ОсередlВiми Державами. 

Вже остатоЧ'llО вияснено, ЩО австро-угорська влада ве має вай
мевдІОГО заміру й охоти допустити я'кїбудь органи YRpaiBCWOЇ адмі
ністрації на українські землі, окуповані нині австро-угорсw.ими вій
ськами, - аж до закінчев'Ия цієї війни. Про де категорично G8JIВИВ 
скорописові-йолтуховсыккуy австрійсыкйй губернатор на Люблии
ську область генерал граф ШептИЦЬІКИЙ, брат Львівського греко·· 
KaТOJIВIЦЬKoгo МИТРОПOJШта Андрея. Отже, на Хол:мщв.иу yкpaiJreькi 
урядовці ае матимуть жадного доступу, а украlиські вчителі могти
муть їхати JIИlШе, я'к приватні особи. 

У В1іхецьadй окупаційвій зоні оправа складалася більш сп,риятли
во. Хоча загаJIЬJIИ'Й окупаційний заряд німецький лишатикеться і тут 
ДО ківця вїйви, однак, побіч нього, можна буде посте.певио завести 
й різиі галузі украіиськоl а.Дкіиїстрації. отже сучасний поділ усієї 
територіі на rкрs.йскомuдатури мусить на якийсь час залишитися. 
Через те, що успіх у розвиванні У1Краіиської адмї'вістрації іВ значній 
кірі 38J1ежаТlПlе від добpof кооперації з німецькими КР8lЙскомаидаита
КВ, то украіівськиlПl пові'roВИМИ комісарами мусять бути JIВIПе особи, 
що перфектво воло\цїЮТЬ німецькою мовою, і з·нають, як ПОВОДИТИСЯ з 
иімЦJDIИ. Таких людей ниві неможливо знайти на Вели'кій Украіні, 
'1'OJIY 'І'р8ба буде іх 'запросити з Галичини Й БукОІВВіВИ. ми матимемо 
спeцl.aльві труднощі, не лише по причині чужинецького окупаційного 
peжIDIу, але й через те, що край напп ціJПCОВИТО зруйвований війкою 
і майже обеЗJПOдвеВИЙ. На ДОВШИЙ час проблемою ДJIJI вас БУде ре
~УJПO~Я ,повС?~~ зі Cxop~ B~ біже'вців і .всеміриа допо .. ora 
nІ у В1ДВовлеJlВ1 lXИ1Х садиб, lXИlХ господарств та lXJlЬOГO ку.льтур.во-

во:ви ІЖ були іиіцїяroра:ми і провіднИIК8.JrIИ тут украінсыиої коопераціі. 
Ян украіисыкі посли до польськoro Сойку, перевели вови ба.гато ти
сяч освідоМІВИХ націонаJlыв-політичиих віч ПО YlКраівських селах. 
Модерна націOВ8.JIИlо-політична .омість населення піввіЧlllо~
'вїх 'земель чикало завдячує Васивчукам і івmим украіисык1Dl народ
ИIDI діячам, цього тяжкого, але славного і плідного періоду двадця
тих рокі.в. A1rriв: Васиичук, у РОЗЦ'ВЇn його творчих сил, покер у 
Варшаві від заражеввя крови в 1935 році, а Павла Васивчуиа, разок 
ЇJЗ його сестрою Марииою, вбила в квітні 1945 року, в ЙОГО ба'1'ЬКів
ській хаті, поnьcldC& боівка ... 
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національного та релігійного життя. У сі засадничі справи буде рішати 
сам Скоропис-йолтуховський, по узгїдиен'ні з генералом Гоффка.ио:м 
із Головної Ко:ма.иди СхідНого Фронту, т. зв. "Оберост". Для спеціяль
ного опікування техв:їЧ'Вими потребами ~раїнських урядовців при
значений гавптм8JВ Козак, а для помочі в орг8!Riзуванні шкільиицтва 
д-р Йоган Міллер. HiKeцыкa влада вже перевела на окупованих те
ренах перепис людности і докладне обслідування матеріяльно-еконо
мічвих вооивих знищень. Матеріяли ці україиська адмі'Riстрація ді
стане до свого розпорядження для розвертання своєї праці на реаль
них підставах. 

Українське оІІІ1Сільництво, що його були започаткували тут "си
ньожупаиники" та "YlCусуси" ,нині (в березні 1918 року) майже пере
стало існувати, по причині покли:кання учителів-синьожynаввиків у 
похід в Україну. Досі шкільна наука переводилася майже ВИКJDOчво 
в опущених селянських хатах, бо майже .всі передвоєнні пп:кіль'ві бу
динки спалені. У школах був великий брак підручників, бо закупити 
іх в достаточній кількості в Галичині не було можливим із-за браку 
грошей. 

У'краінські урядовці дістануть спеціяльні посвідки в украlнській 
та німецьюй мовах для вільного і безплатного користаR'Ня в службо
вих справах всіма родами транспорту залі'звичного, автомобільного 
і кінного. Так само, до певного часу, урядовий персонал буде ОТРИillY
вати харчовий приділ із запасів івтендатури нiMeцыкго 'війська. 

Із великою YlВаж.вістю слухав я Скорописа-ЙОЛТУХОВСЬКОГО і всі 
його :міркування та плJl'Ии видавa.mreя мені вповні раціональними. 
Я з приємністю вдивлявся в його інтелїrентве сухорляве обличчя 
і .живі розумні очі за круглими оку ляра'Ми у срібній оправі, та лю
бувався його бездоганними європейсЬКИМИ товариськими маверами 
і його уважливістю до ДУМКИ й особистости його співбесідника, хо
ча би такого .жовтодзюба, яким був тоді я ... 

Із оповідань наших стаpпrmx трома:дян я вже знав, що Окоропис 
був ОДНИМ із активніших чле'нів першої, правдиво політичної, украін
СЬКОЇ орГ8.В!ізації - "РУП" - Революційної Української Партії. Я 
знав, що він, після здушєиня російсмсим урядом революції 1905 рону, 
був змушений еміrpувати до Західньої Европи і там біль.tm! десяти 
років провадив інтенсивну ПРОТIDIосковську працю... КОІЮП'ЇраТИlВві 
відо:мості про його провідну ролю в "Союзі ВизволеR'Rя Украіни" 
опоВИіВ8.ЛИ Скорописа в моій уяві героїчио-ромаиТИЧRRМ серпа:иком та 
ставили ЙОГО в перші ряди титанів уираїнсь'КОго відроджеиия. 

Так першою, як і наступними, бесідами зі мною Скоропис просто 
зачарував мене і я почувався щасливим, що можу слухати йoro й 
працювати під його проводом. Це моє "зачарувания" не закрило, 
одначе, моіх очей 'На те, що коло ідей, в якому відбувається процес 
думання Окорописа, с дуже віД'Мівне від мого і того yкpaївcЬJКOIГo ре
воmoціЬого середовища, з якого я вИlЙШов. 

По-перше, Скоропис 'Мав н&Йглибпmй роопект до німецької куль
тури і BВ8DКaввblцiB ве здібними до якогось варварського насильства, 
підступу й ·зради. - Я до вих вже й тоді великого "вабожества." не 
кав, але ще й не прихилявся до тверджеН'ня декого з україJЩi.в, що 
,,иайкращий вblець - мертвИІЙ" ... 

По-друге, Скоропис уважав німецьку армію найкращою в світі, 
що Ії ніхто не зможе перемorти, особливо, коли хлібна Україна дасть 
Німеччині потрібні для цього економічні ресурси... Я ПOl'OДЖyв8lВся, 
але зараз же додавав: "Нек Геркулес ковтра пmoрес .. ," і "ХJdб сп-
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твА - треба його шанувати, треба Вміти його взяти ... " 
По-третє, Скоропис вважав німецьку політику засад'вичо рооукно.ю 

і пршrзною до У'країни. На думку Окорописа, основними перешкодами 
для корJЮИОГО розвитку мilжвароДJIИХ відносин ва Сході Е'вропи є: 
по-перше, - ВIlIли,ви москвофільсмсих кругів серед німецької прав
лячої верстви; по-друге, - безглузда польоиофільська лівія політики 
8JВCТPO-YГOPCЬKOЇ дИ'настіі; і по-третє, державно-політична недозрі
лість украіисwої івтеліrенції та &нархічно-деструктивиі рухи україн
ських зревоmoціовізоваиих мас ... 

Я не мав відваги лізти ІВ трясовину політичних комбінаціЙ, nа
IЖ3.Ючи, я'к і всі roдіпrнi українці, що "якось то БУ1Де"... Однак. я з 
еитузілзмом оповідав Скорописові про потужні процеси революційного 
"будува.иня Украї'ни знизу", про велику aКТII'Внicть народних мас 
організованих у місцевих народ,них радах, виконавчих комітетах, 
Селянській Опілці ... Про "самостійне" украТиське .шкільвицmo ниж
че і середнє, про "Вільне Козацтво" та ·вїдвовлеввя серед У'Краінського 
,,:мужицтва" козачої лицарської традиції... - Окоропис, із заціка.в
ЛeRНЯМ,але і з виразною нехіттю, слухав мої оповід8ВІІЯ і lВИра3но 
давав звати, що всього цього буде замало для пооудуваиия і забез
пече'НВ:я YJQPаїисwої державиости. Він, звиклий вже до впорид!кОІВаИИХ 
державно-політичних і суспільних відносин у Европі, ВВЗІЖ8JВ, щО Й 
украівська державність має будуватися за европейськими зразками 
з раціональних верхів, аве з ірраціональних низів .... 

Наша ідеологічна настанова лишилася цілком відмінною аж до 
кі'Иця моєї опівпраці зі Окоропи сам , себто до зайняття польськими 
військами Берестя на поча'М<у лютого 1919 року. Окоропис*) опи
нився в польському полоні й концентрацій,ному таборі, а я висмик
нytВCЯ і помандрував на Схід - до "Петлюрівців" ... 

По одержаШlі від гавпТК&на Козака всіх потрібних:ме'иї ,,&ВіСВ8ІЙ
сів" 'вирушив я в ціломісячну інспекційну подор()ж по П~ЛЯlIПШу 
та Полісс.ю. 

Перш за все скерувався я до Білої Підляської, де знаходився до
теперішній центр організацій,ної праці "СИНЬОЖУПaRJlИlКів". "Україн-

* ) Примітка автора. дOJJЯ судила нам ще раз зустрІтися по дуже довгому 
часі, зимою 1943-1944 року, у ЛЬВОВі, в гостинній і приязиJй хаті Ганни і Левка 
Чикаленків. Скоропис приїхав тоді в службових справах із Кракова, де він 
працював у німецькій цензурі. Я приїхав із Підпяської Володави, по наказу 
славної пам'яти А. М. Лівицького, 'для встановлення зв'язку поміж Урядом 
У. Н. Р. і лідером .. Організованої Української Громадськости" В. А. ДолеНRОМ, 
що його я знав особисто ще з 1917 року. Проф. Л. Чикаленкові й його шваrе~ 
рові О. Скорописові я оповідав про тодішнє українське життя на Холмщині та 
Підляшші. Оповідав я й про те, як німці систематично вже винищили жидІв, а 
тепер ~зялися вже за винищування поляків і українців у таких найближчих до 
Володави концентраках, як СоБІБор, Осова і Савин ... Моє оповідаиия про це 
Скоропис різко перервав, заявивши, що він не вірить ні слову з того, що я RaЖу. 
Він BiДДalВHa знає німців, яко культурний нарід не здібний до злочинів, що SI ім 
приписую. Мої оповідання, - це брехня і злостива інсинуаЦія иа Німеччину 
І він, як німецьRИЙ громадянин та урядовець, не може дальше їх слухати... -
БІдний Скоропис був зовсім несвідомий того, що не я ЙОГО ошукую, а ypllД 
нІмецького Третього Райху ... - У службі цьому РайховІ загинула Скорописовв 
.. останвя кров" - син-одинак... Ного, разом із сотнями ТИСЯ1l нещаCJlИ8ИХ IIIMe~ 
цьких воякіВ, - .. холодний снІг засипав пІд МОсRlОю ..... 
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ська Громада" , та ВСІ 11 складОВІ ІСТИТУЦ1І, містилися В ДОСИТЬ Бе
JIВKOКY партеровому мурованому будинкові на Явівській ~JIВцi. 

тут У шести великих кіиватах бу ли розташовані: бібліотека 
і склад 'видань Громади, бюро редакції й друкаркя тижвЄlВИка "Рід
не Слово", управа Шкільиої Ради і склад шкільних підручвиків. По 
відході СИВЬОЖУП8JDIИКів на У,краІиу в Білій залишено ДУІЖе иечи
слеJtвиIЙ кадр людей для продовжуваиня праці, аж до перейвяття 
її громщцськими і урядовими ЧИlІ'ІІиками з України. Я застав там та 
З8JЗиайомввся з тwкими особахи: предстаМlИКОМ "Союза Визволе1DlЯ 
Укра.іви", Проф. Степавок Кордубою, Г8JJИЧ&ВИИОIІ, воJDOlJUlИ1lOll, 
Аидрівм СаВЧУКом1 ), учителем і автором прекрасного "БуJClВ8.РЯ" 
виданого Громадою. Киоином Ми·колою Соловійчу;ком (Tepe.urкoK) 
редактором "Рідного Слова". Зі шкільними організаторами Віктором 
УсеикомЗ ) і Миколою Лисеиrком"). Завідували дру,карвею: піДJJJlШа
нии - католик Куровський5 ) і житомирянин - жид Блох6 ). 

Усі ашцезгадані особи д~ привітно зустріли мене, .и:ко представ
ив'ка Міністерства Народної Освіти України, і охоче ПОДали меш всі 
потрібні іиформації та матеріяли. Вони вже Добре запізиалися і вста
вовили повну співпрацю з тими вчителями, що Їх з Берестя привіз 
У сеико. Вони вже всі заквартировані у спеціяльному будин~кові Пе
рехідної Ста.ииці СИНQЖупанникі,в, вписaJИi на нормальний жо;ввір
сыкйй харчовий пайок і дістали з воєнних магазинів повну уніформу 
СИІВЄжупавників. Тепер вови інтенсивно переходять спеціяJlЬ'ВИЙ прах
тичвИіЙкурс німецько 1 мови. У вілЬНи.Й час вони дратують очі Біль
ських жидівок, польок ікалакуток, проходжаючися барвними !"ру
пами по широких хідниках цевтралЬ!Вої площі. Козачому роду -
нема переводу! ... Ми ДC»fовилися, що аж до часу, коли в Берес'li бу
дуть ~криті вчительські курси українознавства, всі новОІІІРибуваючі 

1) А. СавчуlС був пізніше незамінним &нкладачем-вихователем на кількох 
чергах Курсів Украінознавства для вчителів і урядовців у БереСТі. По заЙн .. ттl 
Берестя поляками перебрався до рідного села на Волині, де зорганізував укра
їнську школу. Пізніше висаятився на священика і в тридцятих роках займа. 
naрох.ію у Нискиничах Володимирського повіту, зі славною історичною мурова
вою церквою, з надгробником воєводи Адама Киселя. У часІ другої світової 
,Шни брав жваву участь у відновлєнні Української Автокефальної Православної 
Церкви на Волині. На еміrрацію не вийшов. 

2) М. Соловііі.чу/( керува. виданням "Рідного Слова" спочатку в Білій, а 
потім у Бересті, аж до зайняття Берестя поляками та конфіскати друкарні і всю
го майна видавництва "Рідне Слово" генералом ЛlстовсьRИМ. Ному 8ДaJIOCJI 
8Текти З Берестя до Луцька, де він стае головним редактором фронтової газети 
"Холмська Думка". Після польського ПРОРIDУ YRраіНСЬкого фронту, в ПОЛО8ИНі 
тр88И" 1919 року, він попав У польський ПОЛОJl в Луцьку. ВтіRШИ З полову, В 
серпні 1919 року, прибився він до J{aм'ЯIIЦJI Подільського, літерально без сорочки 
і в лахмітті ... Одержз'Вши від мене, яко приятельський дарунок, моє "воєнне 
обмундирування" і чоботи, він зайняв посаду керІвника культурио-освlтвorо 
.ідділу при одній з частин Армії УНР. ЩО сталося з ним по листопадовій ка
тастрофІ 1919 року і по Любарі, - не знаю .... 

8) В. У сенІСО. як народжений в містІ СимфероПОЛі в Криму, нє був узвавий 
иlмецькою владою за "правдивого украінця", тому й не був покликаний разом 
із синєжупаНИИR8МИ до вимаршу на Україну, а був залиweний ва працю при 
.. PJдвOMY СловІ". В лютому 1919 року цей високий, бравий козарJlIOl'a, з ДCDги
ми вусами, сам один кулеметним іІОгнем затримав на кіЛІІка ГОДВВ nonюul 
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В'Івтепі будУТЬ пр_іщуваві в Білій і підJIJlгаТIDIУТЬ тут процесові 
"с_ожупавіЗ8Ції". На це погодивех й Скоропвс і ці "СИВGЖУПавізо
ваиі" ,вчитеJIi з Білої стали пізніше ДJIJI маси вчитеJIiв прибулих до 
Берестя з Украіии мїЦним: ідейним хребтом ... 

З огляду ва майбутнє велике запотребуваивя украївсь'к.их шкіль
них nЩручвиків, поставовлево відрядити до Львова А. ~y,кa ва 
роз.відку ЮПlжвого ринку і ДJIJI попередніх замовлень mкiльвих під
ручників, особливо Букваря з ілюстраціями О. Кульчицької та чита
'НОК ДJIJI ,різних кляс А. Кру.шельиицького. Одночасно доручево йому 
придивитв.ся, що можна буде придбати для Цевтральної БіБJIiотеки 
Ком:ісаріяту Освіти. Треба ,книгарням зазначити, що реалізував:вя 
замовлень мусить бути доконане не пізиМnе липня бmкучorо року, 
коJПI вже будуть ва це асиrвоваві гроші в Кипі. 

По залaroджeJtвi всіх справ у БіJIiй, виру.шиав я в терен, користаю
чи З фурманок, прцціmoвавих мені німецькими "вахами" . Ночував 
я і харчувався, де і чим Бог послав... очі мої бачиJIИ ПОВСЮДИ повху 
воєнву руїну. Спалені села. Зарослі бур'яном і молодою вільшивою 
та березвхкои поля. У нечисленних хатах чув я гіркі иарtкаltвJl збідо
ваних, зтероризоваиих воєн'ним окупащій,нии режимом напівголодних, 
здичавілих, JIЮдей. Вони ЧУJJИ вже про веJJИкі революЦЇЙИі подіі ва 
Сході, але зовсім не в ставі були в 'Вих розібратися. Від сииєжупав
ви'ків чули вови і про Україну ... Але та Україна вважається ім: якоюсь 
напівказковою, нереальною. Калакути всюди вир8.3'ВО !ВОроже поста
вилися до зорганізоваиих сивєжупаивик8МИ украівських шкіл... Іх 
ва цілому Шд.ляшmi вдалося зорганізувати лише 28, з дітьми пере
селе'ІПІХ на ПідЛSШПJIЯ пивчуків. .. 

До краю змучевиіЙ і ду.шевно пригноблений об'їздом ПідJIJlIШII'JI 
і Полісся я вернувся до Берестя і 30-го квітня виїхав до Києва. На
cтyDВJDI потSIГOМ виіхав до Києва і Скоропис дЛЯ АОПОВW укршсь
коку урядові. Д-р Т. Олесіюк 

наступ по головній дорозі з Берестейської кріпости до міста. Лише ВНСТРЇJIJlвши 
асі набої. Усенко вийшов із-за звалищ придорожиого дому на зустріч полякам ... 
Генерал Лістовський. вражений такою козачою одчайдушністю. гонорово звіль
ни. Усенка з полону. Цей. походнвши серед поляків у Бересті в своїй сиие
жупанній уніформі. за дозволом поляків. подався незабаром на Україну. 

4) М. ЛuсенlСО. разом із кількома вчителями. висмикнувся від ПQJIJlRів із Бе
рестейської кріпости і був у Луцьку в складі редакції .. ХОЛМСЬКОї Думки". В ніч, 
коли польські війська вже оточували Луцьк, він. разом зі мною та письменником 
Яковом Савченком своєчасно вийшов із Луцька до Дубна. З Дубна його забрав 
із собою його приятель Отаман Осецький. 

~) КУРОВС&ІСUЙ здобу. собі друкарський фах у німецькому полоні в друкар
нях українських таборів. Після праці в друкарні .. Рідного Слова" в Білій. а по
тім у Бересті. - подався на Україну і там працював. друкарнях Армії УНР. 
Зимою 1943-1944 JЮRу я бачи. його в Холмі в друкарні. що її організував при 
С80ЙОМУ Епархіяnьному Управлінні Владика Іларіон Огієнко. 

6) Блох був заарештованнй і мучений жандармами генерала ЛісТОВСЬJюго. 
КQI!И воии пере80ДИЛИ коифіскацію друкарні "Рідного Слово". Чи вдалося Бло
Х081 вирватисSl від полякі8 і .ернутися до Житомира. - не знаю. Сам ~HepaJI 
лістовсыuIй пізніше. в 1920 році. здобув собі сумну слаиу. панічно втікаючи 
з-під Києва 8ід бonьше8ИКt. і палячи по дорозі українські поліські села... За це 
ПiJIсудський усунув його від командуваннSl військом і приділив дО ПQJIЬСЬКОГО 
Червового Хреста. У 1921 році SI з ним зустріча8СЯ у Варша.і в справаz дОПО-
МОГИ українсыuIM студентам. 
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ГРОМАдСЬКИИ РУХ В ОБОРОЮ 
РІДНОІ МОВИ 
МОВНА ДИСКУСІЯ* 

----~ 

Майже рік провадиться мовна дискусія на Україні. Сьогодні мож
на робити підсумки, коJIИ "Радя'нська Україна" (31. 8. 1963), по
містивши статтю І. Білодіда, ЗaJIвила, що "закінчує обговорення пи
тань культури 'мови". Дискусія розпочалась ще МИ'НУЛОГО року, але 
на початку цього року вона сильво ПОЖlВВ.вилась у зв'язку з нау,ковою 
конференцією в Києві, присвяченою "питанням культури української 
мови". 

Після факту відродження українського мовознавства, що сталося 
за остан:ні 5-6 років, велика мовна диокусія - друге дуже відрадне 
явище ,на фронті боротьби за українську мову. 

Тільки 'з певним З8.ІСтережеинJIIМ :можна вжити окреслення "ди,ску
сія", бо дискусії у DJIастивому ЗlНачеи'ні цього слова не було. Коли 
"Радянська Україна" 'помістила статтю О. Ільченка, потім І. Біло
діда, який виступив проти нього, але lльчєн,кові вже не дала слова, 
то це не дискусія. Переді М-ною велика купа київських газет (перед
усім "Літературна Україна" і "Радянська Україна"), в яких є статті 
або листи в справі мови. Це 'не організований обмін думок, !Не ко
ординована дія, а Рa.,rQПIе спонта.внІі виступи, яких автори - більше 
або мев.ше вдало - поруппують різні проблеми культури yкpaїНJCЬKoї 
мови. Різні проблеми, - але не засадничі. Ра'Мки цієї дискусії дуже
дуже вузькі, рамки визначені партійними комісарами для наглящу 
над розвитком української мови. Засадничих питань про загальне 
становище украіисЬ'кої :мови - не порушив ніхто, навіть найвідваж
~иіmий 'з учасників дискусії О. Ільченко. Дещо з цИХ ПИТ8.ІНЬ виривуло, 
і то в дуже оберemвій формі, поза межами СРСР - у Варшаві ;ка 
сторівках "Нашої культури", :Яlказ прихов8JИИМ 'занепOlКОЄНВЯМ реа
I'YG інколи на русифікацію ва Украіні; pearyc, поскільки їй ва це 
дозволяє цензор, приділeJПIIЙ з Києва, та директиви rомулки, який 
заборонив пресі в Польщі займатися актуальними культурно-політи
чними проіЦес8ІМИ :ка Украіні. 

Не зва.жаючи ва це, дискусія дуже цікава і багатомовна. Вона 
свідчить, що ва Украіні сьогодні є !ШИрокий громадський рух В обо
роні уЩ)а.1иськоі 'МОВИ. Цей рух ве має змоги ОРГ8JНізовавим способом 
боронити загрожеиі ,позиціі, не має ,ні законних, :кі матеріяльиих. за
собі,в, не:має навіть пресового opг8.IВY, бо ~овоголітиі вимоги культуро
творчих кіл У'країни створити журнал ДЛЯ популяризації проблем 
культури мови - досі не реалізовані. Зате цей рух має дуже багато 
ідеЙ1нИХ вартостей: ІКОЖНИЙ виступ 'це голос великого патріотизму, 
вИр8ІЗ глибокої любови до рідної мови, свідоцтво тршюжиого заиепо
коєиня за долю української мови, за її становшце, культуру і повагу 
у власній країві. В самих рядlМ.Х цих ли-стів :сказано багато, але мiJж 
р~и ще біJThIПIе. 

Загальне СПРJl'Муваиня цих виступів - проти мовного JIlТ1JПзму. 
("Нігілі'зм У питаавях МОВИ", - перший вжив цієї фрази украшський 
ПИСЬІМе1tвиК єврейсwого похОД'жев:вя Натав Рибак на 4-му плевумі 

-*) в цитатах і:з Р8.ДJl'Jlсwиx газет і журвалів залвшаємо правопис 
opиr'iвa.лiв. - Ред. 



Пр~" Jl 

Правління СПУ, в січні 1957.) Нігілізм супроти рідної мови це вай
ганебнішкй продукт комуністичного вихов8JННЯ; воно дає "нову ра
дянську людину", якій ",наплсвать", ІКОТРОЮ мовою говорити. Сьогодні 
цей тип с головним інструментом Р)'Ісифікації України. Коли Ільчевко 
прилюдно показав на нього пальцем, дістав по голові. Во цей тип -
нове видаШіЯ "самоотверженого !Малороса", - с пі:д опікою ,,'Власть 
імущіх". Сьогодні не вільно виступати проти паиівного стааовища 
російської мови на Уlкраіні; не вільно вимагати державних Щ>8JВ ;цля 
y~paїHCЬ'КOЇ мови; не вільно побиватись хочбиза якусь OК'pOlМ'ВY опіку 
для украівсЬЖ>ї мови з боку партії чи державних органів, бо це 
був би вираз иельояльности ста:вити під сумнів цю опіку; не вільно 
домагатись украіні'заціі, бо це був би прояв буржуазного націоналі3lМУ. 

В '1'8.КОІІУ CТ8JIоввщі оборовщі украіІНської мови мають дуже ваокке 
завдаивя, мають 'ДУ'Же вузЬіКЇ межі, в яких можуть діяm. Вони мо
жуть пропагувати любов до рідної мови, але не забути 'Додати, що 
російська мова "щ·руга рідна" мова, що вона має благодіШпrй вплив 
на розвиток унраїнської мови. Можуть доводити й переконувати, 
що YKpaiHcwa мова - мова високо розвинена, культурна, багата, 
дозріла, тому нею можна виразити всі культурні вартості ізаСП()(Коїти 
всі потреби культурної людини. Можуть всіляко обороняти теЗУ про 
рilВвоправність і ршноцінність усіх мов У комуністичному суспільстві 
та, посилаючись на Леніна, запевняти, що HwвiTЬ після перемоги 
комунізму "у всесвітньому" мamтабі ваціOlНальві мови Т8JКВ будуть 
іонувати. Оборонці мови бажають витворити певну громадську ат
мосферу поваги та гідвости українськоі мови іпc::шm:ви до неї. Во 
тридцятирічна пропаrавда перmости і ВВіІЦости російської мови ство
рила сприятливий rpуит для пост3JIIия комплексу иижчоств ВІ багатьох 
У1Ораінців; і вони з украііиСЬІКОЮ мовою "незручно почуваються" су
проти ТИХ, щО говорять мовою 'вождШ ·революції, паківвою іМОВОЮ 
нової ім,перії. Сприяє таким компле~сам і ТОй факт, що росі'йська. 
мова за підтримкою офіційних кіл КПРС опа:иуіВала ~ерЖ8.Вlllе і го
сподарське життя України такою мірою, що багатьом украіицям 
УІІСРаівська мова видаєтьси непО'Юр'ібвою. Ост8.ВіВЇЙ перепис населения 
SИЯВЛЯЄ понад два міЛЬЙОНИ таких людей на Украіні, які свою націо
нальність подали як укра.іНську, а ріщна мова в lВих російська; В 
самому КиGВi іх 186 ТИСЯЧ. 

Радянсwа дійсність характерна наяВlВiстю протиріч, часто не
зрозумілих для людини Заходу, На!Віть щля eмi:rpaнтa. Русифікація 
Украіни це факт, але з ~pyroгo боку маємо ось такий факт: група 
студентів Білоруського Державного Університету в Мінську lВamreала 
mreт до білоруського IЖУРИалу, в якому, між Ї'ВlШИМ, читаємо: " ... 1 ще 
про одно, що нас особливо хвилює. У вузах Украіни ми з приEaflВiстю 
бачили, що викладання предмеТів проводиться українською мовою, 
і не JIВШе на ф8JКу льтетах гуманістичних. Таке ж становище і в респуб
ліках Прибалтики. На жаль, ми не можемо похвалитись чимось по
дібним" ("Маладосць", 1963, 4). Цей лист нагадав меиі: кілька років 
тому з київського уряду вийшла до вузів України директива, а може 
тїлиm рекомєвдація - перейти ва викладання українською МOВQЮ. 
Але, кажуть, не всі українські виклащачі скористалися з цього; дехто 
пООо.&ВCJI підступу. 

КИІВСЬКА. КОНФЕРЕИЦШ 

Переходжу до найважливішої події ва фронті боротьби за yкpaJв
ську :мову: цеквї!вс'ька конферевція, присвячена пит83IIJUI культури 
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мови. Вона - тільки одна ланка в ланцюгу фактів, які разом :цають 
те, що я вже д8lВВiшe назвав відродже,иням украіиськоro MOB03ВaВC'l1В8.. 
(Про ,це я говорив ширше в СПЇJЩі .журналістів у Мюнхені і ва за
ciJДa.ввi однієї 'комісії УВАН у Нью-йорку). Не зважаючи ІВа те, що 
дехто ва eкirpaцiї ставить під сумнів наукову вартість цього иовозВ&В
c~a, воно має величезне 'Національне значе'ИИя. Тут украівський ва
род,в особі своєї Шrreлектуальної еліти, заде:моиструвwв - у най
кращіІЙ формі - спротив русифікаційному ватискові З'ЄДlJlавих сил 
шарату ШІРС і великодержaвRИЦЬІКИХ !Шовіністів. 

На 'наших очах формуються вові кадри МОВО3навцїв, що видно 
не riльки з попи соток мовознавчих праць, а й з масового характеру 
IІОВОзиавчих з'їздШ. Ось кілька ПРll1КJIадів: 'на Харківській конферен
ції (грудень 1959), ПРИCВJIче'иїй питавнJПrI історії украінської :мови, 
було 30 доповідей; на кнївсысій нараді (кінець 1959) з питань оно
мастики - 37 доповiJДей; в Чериів'цях відбулась конференція ва тему 
діялектичних словни'ків, т8.!М заслухали 16 ДOlПовїде:А; у гp~ 1960 
ХарківсЬіКИ'Й університет провів КОІНфереицію, ПРИCВJIчену Потебні, 
- було 60 доповідей; ва другій чернівец~кій нwpзді (січень 1961) з 
питань приклщцної ліИІ1вістики прочитано майже 80 ДOlПовідей; на 
київській конференції (11-15 лютого 1963) було ПOOl8.:д 30 доповідей. 

Республіканська конференція присвячена пит8КВJIIМ культури ук
р&ї,нської мови - перша така нарада на У,краіиі - була QIPl'8IIIЇI3o.вaнa 
філологїЧiJlИ1М ф8JКультетом КиівсЬІКОІГО університету спільно з інсти
тутом мовознавства Академії Наук. На 'вій зібрались ,,:МОВОЗІІІ8.Вці 
провід'ИИХ наукових центрів республіки, учителі середиіх шкіл, пи
СЬІІІеJDIИКИ республікаись.ких і обла'СНИХ газет, респуб.пШашСЬ'КОІ'О 
радіо, телебачеИВJ[, кіно, видавництв, пре~стammки іШИрокоі громад
ськості, гості з братніх республік". Зі скупих інформацій київських 
газет я намагався виловити проблеми, які виринули иа коифере.вціі. 
Допоміг щойно репортwж у ваРШ8JВCькій "Нашій культурі". Дивиа 
річ- и&ЙважливilIJ:ririi події в культурному жи.тті н8JPOдУ, події, яка 
має осоБЛИ!ВЄ ,національне значення, lКиївськапреса ПРИСВJlтила так 
:мало уваги: про неі помістили кілька статreй, md походять з кіп 
мовозиавців. З вих відомо, що конференція схвалила ряд резоmoцїй, 
але що це за резолюції, кожна довідатись тільки з Варшави. Київські 
ГaJЗeти не оголосили резолюцій аві не \Цали від себе одної реда.кціЙІІІої 
з8JllїТКИ. 

Культура 'мови - ПOllJl"n'Я Д)'Іже широке й такий широкий зміст 
иадала йому київська конференція: від географі'ЧІІИХ вазв і пра
вильної ВИ1МОВИ прізвВ'Щ до украіні'зації державного апарату. 

"Що дия треба боponreь за дос,коиалість і пра.вильиіс.ть мови 
преси, кіно, рщціо, телебачe'вIIDI"; велика ВЇДПОВЇjЦаль:вість лівndстів 
за культуру мови всіх ~a.нь, особливо періодичних (І. Біло.). 
Про підвесеВВJI культури усиого мовле:ння ГQВOрИІВ М. Жовтобрюх: 
вЩбуваєтьCJI процес подолавия місцевих діялекТИіЧВИХ особливостей 
в ус.ному і літературному М0;8леи:ні, зокрема серед иаceJIeииJr зах:ідвіх 
областей "реапублі'Ки, "ІВ мовній практиці якого було багато сroров:иіх 
и&tlDLрувааь" . 

Чергові завдUВJI в дїJIJUЩi ортоепії (правильної ШllМови): "справа 
ЦJI ва україВСЬКОМУ грувті ае привериуJIа до себе Т8ІКОЇ Y'JI8ПI R'К, 
CК&ЖJiмо, tВ РСФСР" (М. Н8llCQlllе'ЧВИЙ). "Аиа.ліз мови хіво, театрів, 
рщціо ClllЩчить про зиижеввя ВВіИог до мовної культури". :м. Кap&IreЬ1C8 
розГJТJIвула недоліки :мови пересИЛ8lВь Y1Rраіиськoro радіо. С. Самій-
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леНКQ ГQВQРИВ про. мову вчителя. "На жаль, МQва деяких вчителів з 
ріЗНQМанітно.ю сумішшю, засмічена зайвими сло.вами". на вчителя 
спадає завдання ВИХQвати люБQВ до. рідного. сло.ва в учиїв. Це ОДНИ 
з найВ3ІЖливвших напрю.mdв БQРОТьБи за культуру мови. Навіть У 
дощкільних дитячих закладах треба прищеплювати дітям відчуття 
краси рідно.ї мови. І. Приймак звернув увагу на МQВУ студіюючо.і 
МQло.ді Херсонщини; вона з неправильним нагQЛQШ~а:нв.ям, з мор
фQлогічною БУДОВQЮ, властивою не українській, а російській мові. 
І. Чередниченко. ГQВОРИВ про. газетну мову, в якій ЧИIМ8.JIо. диввmr 
"СЛQвотворів", кострубатих слів і зайвих русицизмів. Рaиimе кори
стування т8JКИ'М СУРЖИКQМ ,,вважало.ся мало. не доблестю". ниві все 
фальшиве "відій.ш.лQ в минуле". п. Дудник вка.зує, що. в радіо. і в 
масо.вій пресі "зустрічаGМQ бідність сино.німіки, .Штампо.вані повтори". 
п. КоптіЛQВ говорить про. неДQліки в поетичних перекладах. П. Ти
мО\шенКQ бачить необхідність - вироби.ти певні принципи мовного 
і право.ПИСНОГQ редarув8ІШІЯ нових вицаБЬ клясич.иої спадщВ:ВИ. мо 
Рильський виступив 3 доповіддю про. СЛQВНИ\КИ, показавши позитивні 
і негативні ри'си сучасних 'СЛQВНиків. ю. Редько оБQГОВо.рив проблему 
правИЛblЮГQ писання і наголQШyВ3ИНЯ українських пріз:вищ. 

Питання загалЬНQГQ стану YlКраїНСЬКQЇ мQви викликували "особли
во. велике зацік.amленни" ("Наша культура", березень 1963). Цей 
важливий і ДУіже відрадний факт цілком ПРQМQвчала київська преса. 

У часники КQнференції ставили питання про. необхідність пQ1ПИ
рити українську !Мову в усіх сферах державНQГО і громадсь.когQ ЖИ'l'
тя. Як свідчить КИlїВський дописувач до. "НQВQЇ культури", "були 
визнані факти ... , що. ще досі не вшrpавлеНQ обмеження ІВ застосува.в.ві 
yKpaїнcыкїї МQВИ, нке ~a часів культу QСоби ввели різні прихильиики 
МQВНо.го нігілізму. ВОни обмежували тоді і не ДQПУСКали украіиську 
МQВУ в сферу технічних наук, ПQзбавляючи її наУКОВQГQ характеру ... 
Під час культу QСоби, В 30-40 РQКах ці антиленінці закрили шкQли 
3 україНСЬКQЮ мо.ВQЮ Н8.lВчав:ня, що. іонували в рі'зиих республіках 
СQЮЗУ ... На конференції заСYJ:QЖеНQ абсурдну теорію про. ):VВOМQвиість 
нації. Усі ПQГОДИЛИСЬ на тому, що. в КQжно.ГQ народу є ті.льхи о.диа 
рідна мова, в українського. народу - українська". 

Не о.ГQJЮIIIeНi в київській пресі резо.JDOції київсько.ї lКоифереиціі 
вимагають від партії та уряду: 

заПРQВадити YKpaїНlCЬKY МQВУ в усіх технічних та реміСІШЧИХ 
IШКQЛах; 

в усіх устаНQвах і підпРИGМствах, на залізниці та іаших вщца.х 
травсПQРТУ, в ТQргівлі - всі справи провадити українСЬКQЮ мовою; 

Академія Наук, інститути та видавництва ПQВИНні ВИJДавати іІІ8.
УКQві 'ШЮри "здебіль.ша україНСЬКQЮ мо.вою"; 

кіностудії України мають ТВQРИТИ ХУЩQЖні та иаУ'КОві фільми 
тільки українсЬіКОЮ МQВQЮ; 

в інших республіках, де lживе українське населеивя, відкрити 
ШКQЛИ з україНСЬКQЮ :МОВQЮ навчання (як це здійснено. ва Украіиї 
ДЛЯ російського. та і'в:ших народів). 

Конференція рекомендувала "залучити ІПИІрОкі кола громадсьJЮlCті 
до викоиаа:ия важливих завдань культури мо.ви". 

Киівський 'КQреспо.ндент пише в "Нaшriй 'культурі": "ОсоБJIИВO 
радує той факт, що украіисЬІКОЮ МQВQЮ, іі культурою, ЦЇ'К8.ВИТЬСЯ 
МQЛо.дь - спеціялісти різних галузей науки. То. ж вови так акТИВИQ 
обстоювали справу розвитку і ПQIПИреивя рідно.ї мови". 



Конференція ВИКЛНlКала надзвичайне заці,кавлення "громадсЬ!Кості 
столиці". "Літературна Україна" повідомляла, що "АктовИІЙ зал 
університету не міг помістити всіх, хто бажав узяти )"18СТЬ у її роботі". 
А дописувач до "Напroi культури" звернув увагу на прикрий недолік: 
зла оргамізація нарад і ,позбавлення можливостей висловитись для 
всіх бажаючих. Віlнпропонував, щоб стенограму всіх lВиступів опублі
КуВати для всенародного обговорення. Але досі цього не сталося. 
Що більше - із заяви "РЩЦЯНСЬІКої Украіни" виходить, що партійні 
керівНики припИIJIИЛИ навіть ту дуже лагідну дискусію, яку на сто
рінках офіціозу У'Рн.ду і партії розпочав М. Рильський. 

"Настав час засудити байду,жість до рідного слова" 

З увагина розмір журналу я не можу дати повного зведеlПlJl 
про мовну дискусію. Мушу обмежитись до найважливішого з ,.Літе
ратурнОї УкраіНИ''' , "Радянської культури", "Радянської освіти" та 
з "Рщцяиськоі Украіни". 

Учитель А. Шака виступає прати такого наближуван'.вя україн
СМ<оro правопису до російського, який не вpaXOBYВ8IВ би своєрідиос'lИ 
української мови. Серед побажань щодо зміни сьогодв:iaп1Вьoro право
п~у є й ТаЮ. голоси. Але їх 'здійснения привело б до збідвеввя ук
paїJНcЬKoї мови (РО ч. 6). 

У цій самій газеті свинар колгоспу з ХарківщИни А. Кор<:у'JI 
заявив: "Настав час ІЮГОВорити ІІІРО ставлення дорідної мави бага
тьох У'КРаіиців і іВайсуворіппе засудити їх за б8.ЙlДужість до рЩ'иого 
слова". 

Учитель В. A.lидРУЩеН!Кокритикує навчальні плани, які иедоці
июють виховне значеНня мови. А це основна причина низької куль
тури мови учнів (РО ч. 3). 

НароД1lИЙ артист В. Василько пшnе в cтaтn "Що мене хвиmoв": 
"Кож!нийукраїисЬІКИЙ театр повинен бути пропагандистом СПР8JВЖllЬої 
украінської літературної мови, виховуючи JDOбов і поп:raнy що неі. .. 
В ваших театрах стало звича:Иним ЯВИ1щем: актор на репетиції текст 
ролі промовляє українською МОВОЮ і зараз ,же власні дУіМ'КИ ВIreЛОВJDOЄ 
російсЬІКОЮ !Мовою. На загальних !Зборах театрів більшість акторів 
не можуть висловити як~ь серйозну думку у,краівсь'кою МОВОЮ, бо 
їм бракує слШІ" (РК ч. 8). 

Борис Тен виступає IП1РОТИ русифі'кованих н8Jзв місцевостей, на
прикла:д Ровно замість Рівне, проти переймеиувwния стародавніх 
народНих назв ка нові штучні, наприклад, Дермань пере3ІВ8.ЛИ на 
"Устеиське", Скоморохи на "Озерне". Час покласти край кабївЄ'lllО
бюрократичній "са.модіялblИОСТЇ" в спотворюванні географічних lІІазв 
(ЛУ ч. 10). 

Літератор Борис Буряк, посилаючись на О. Фащєєва, доводить, 
що основою національного характеру літератури є перш за !ВСе мова, 
"той неповторнИіЙ національний склад характеру, психологічної, 
емоціональної особливості народу, які і створюють неповторний аромат 
кожного національного мистецтва". Але мало тільки знати !Мову ка
роду, мало знати життя народу: "Треба любити і ІШанувати ЙОГО 
культуру, :мову, традицію" (ЛУ ч. 13). 

Письмевиик Б. Аитове'нко-Давидович домагається слоВИИ1Ків і мо
вних посіб1lllJWl, без чого нема культури мови. "Ми вже cьoroдв:i мо
жемо з приємністю констатувати иеабия,кі зрушеиия в вашому мово
зиавст.ві.Вже з"являються на КllШасковому ривку вИІЦЗВ;ия, mc:i МОЖІВа 



використати в боротьбі за KYnЬТYPY мови". Але цього ще з8.1lrl&ло 
(ЛУ ч. 34). 

"Мова - дзеркало культури" цю тезу обrpуитовує :мовознавець 
І. Білодід. "МовВ'Олексична малorpаиO'Шliстьзавжди є ознакою lВИ1Зь
кої культури". Amтop закликає "ВИJДa"rIImC майстрів художнього сло
ва", щоб написали I!ОИИжки чи cтa'rl'i про красу і багатство ук.раїись
кої мови (ЛУ ч. 36). 

Літературний 'критик М. Крутвиськийпобивається за :моВИу куль
туру перекладів з івmиx літератур. Перекл8JДИ треба доручати людям 
до ТОГО ква.ліфіковаивм (ЛУ ч. 38). 

Дійсний член Географічного товариства П. ловецький у cтam. 
,.ой, горе тим птахЗ!И ... " виступає проти тих, які "з наполегливістю, 
вартою кращого заcrocуваиия" , намагаються впровадити [ЦО иапюї 
мови чужі назви птахів. замість наших иароДиихназв (ЛУ ч. 43). 

Старший ВИІКладач Київського інституту Іноземних :мов І. Кору
нецьпише про словниковий "голод" ва Україні, який иеra.ТВiВllО 
впливає ва вивчаиия украінської мови. "Треба братв приклад з ро
сіЙСId(ИХ товаришів, Jilкі словнвкову роботу ПОСТЗJВили ва .широку 
ногу" (ЛУ ч. 46). 

Вчителі М. Зінчук, л. ВОJlOвець, В. Когут IН8JВOДЯТЬ разючі при
кл8JДИ мовної HerpaмoTHocmв ,Ш!Кільних підручниках та ілЮ'с1lpУЮТЬ 
шкоду, ЩО їі таКіЇ книжки чинять у школі. В одному lІІідручнИІКУ вони 
нарахували 150 "таких с.лі;в, яких ніколи ие було (й не БУде) в ук
раїнській мові" (ЛУ ч. 48). 

ПисьмеВIJIИК Юрій IllRрY1JtfеJIЯIК не погоджується з тими "Р~ІІИ
телями української !Мови", які, вичвщуючи 'Мову від русизм::іа, вики
дають так ЗlВавї діялектні СJЮва, хоч вони вже віЙІШЛИ іВ YlКPаінсЬ'Ку 
літературвумову (ЛУ ч. 53). 

Учитель Б. СтеПallllIIПШl каже, що це "одноСТ8.ЙІИе бaжatНня сло
веов:иків", усувутв діючі ИИІІі підручивки з yкpaiHcыко літератури, 
бо "вони не розвивають, а скоріше засушують IЖиве слово". Не 3В8.
жаючина числев:иі протести вчителів, такі підручники далі переви
дають (ЛУ ч. 59). 

Старш!Й науковий працівник Інституту мовознавства Академії 
Наук С. Головащукзахищає Інститут від захидї'В, що вів не справля
сться 3 завда.ивям щодо словників. СлоВІШКИ - це не тіJIыки справа 
МQВознавцїв і письменників, але теж широкої ГРОМ'8JДськости взагалі. 
При цій вагоді ві:И згадує, що в "період \Культу особи" багато ущ>а.ів
ських слів "оголошено поза закОНО!М"; тепер їх знов привертають до 
прав у нових словниках (ЛУ ч. 57). 

Мовознавець Алла Коваль турбується за правильне ВЖВІВ8.ИИJI 
нМЇчастіппих слів зі щоденної мови: "йдеть'ся не про ті слов&, що 
беруться з СЛОВНИJКа вряди...го.ци, наче святковий одяг, а про ті, що 
слУіжать H8JМ вірою і правдою щодал, щогодИ:Ни, про слоJl8.-ТРуді.в
ники, бо 'В'МіИВЯ користуватись наса.иперед цими СЛОВ8JМи і визначає 
рівень мовної культури" (ЛУ ч. 64). 

Максим РвЛЬ'СЬКИЙ має багато прикрих слів на адресу р~явської 
преси та її мови. " ... коли вже ЗaJЙlШло про літературу і пресу, то не 
можиа тут обійтись без гіркого зітха.и.ия. Прочитавши кілька номерів 
пеpmоі-JIЇlIШtOЇ газети, ДОКOlllче зустрінеш 'не тільки усталені вже, 
узвичamri,. ва жаль, а проте помилкові, чYlЖЇ характерові yкpaiвcыкof 
МОВИ звороти, а й пересвщчиш:rСJl - і це ще гірше лихо - в бідності 
леlClCИЧИОГО запасу, в жахливій убогості синтаксичних 'КОJlСТРукцій". 
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Рильський теж обороняє Інститут мовознавства перед обвинувачеJIJIJI
ми, що він за:иадто повільно підготовляє найвеобхідиіапі словники. 
Треба пам'ятати, що "друга світова війна завдала тяжкого удару 
українській науці, от.же й мовознавс-rву". - Обережвиrй: поет-8lК8!Цємік 
не уточнює справ, бо не "друга війна", а ще до війни СталіН ЗНИЩИВ 
У'Кра.інські мовознавчі кадри (ру ч. 78-9). 

Група мовознавців (А. Коваль, В. Коптілов, В. РусавіВСЬІКИЙ, 3. 
Фра:&ко) інформує про той lШирокий план праці, який частково під
гото,вЛЯGТЬCJl, а частково вже здійснюється: ряд нових сло~ників, 
8ІК8ДеміЧJIИЙ п'ЯТИ-ТОіМвик про українську мову, НИlЗка підручників, 
haY'KODO-ПОІПулярна серія про мову. "Вихід у світ цих конче потрібних 
ВИД8lВь буде конкретною віщповЩдю мовознавців на запити широких 
мас трудящих щодо культури мЬви". У боротьбі за цю культУ'РУ 
"беруть участь широкі кола громадськості, зокрема представники 
культурно-освітнього фронту" (ру ч. 138). 

3J111'r1'.JI мов це "молоко з одеколоном" 

у дискусії про мову несподівано залунав голос, який перевшцив 
усіх нa.m:и:x щших учасників ди~кусії силою вираженого ним чуття, 
DIИрИІИОЮ ilIОРУ1ШЄИИХ проблем, публіцистичним розмахом та громад
ською відвагою. Це ста'ІТЯ О. Ільчевка, яка під назвою "Всяк сущий 
в :иій язик" появилася в трьох числах "РадЯНСЬІКої України" (17, 18, 
19 травня). Це не ста'ІТЯ, а палкий ма;ніфест в обороні української 
мови. 3роБИіВ би кривду авторові той, хто хотів би розглядати їі з 
,позицій eмir'pa.Втa, тобто JПOДИНИ, яка має свободу і може писати, 
що хоче. Ії треба оцішовати, маючи на увазісьоroщвіппию ситуацію 
на Украіні, зокрема тиск русифікаторського режиму. 

Олексащцер Emсеєвич Ільчен:ко (54) - письмешmк і кі:иодрама
тург. Сив залізничника з передмість Харкова, з 14-го року став 
працювати в видавиицтвах і редакціях, спершу як коректор, потім 
редактор; друкується від 1929 р. BiДOlМa його "Петербурзька осінь" 
(1939), повість про Шевченка. 1958-го року вийшов його "химерний 
рома.и" (дві перші 'книги) під назвою "Козацькому роду нема пере
воду, або ж Мамай і чужа молодиця" (65.000 тиражу). ця КВИ'Г8, 
иаписа:иа гарною багатющою мовою, позитивно вирізВJIЛ3ІСЬ - не 
тільки МОІВою - на тлі соцреалістичноі ,сіризни, тому заслужено 
здобула йому широку популярність. Тож, коли Ільченко lВиступив 
у дискусії про мову, він мав що сказати; і мав до цього титул, 
дарма, що академік І. Білодід йому це 'заперечує. 

Хто не знає, не плекає, не береже мови своєї матері, той і ламаного 
шеляга не варт, - так розпочав Ільчеи,ко. Чи годиться пorypaти хво
робливій IСХИльності до всіляких жаргонів, до реп'яхів блаmої тара
барщИни деяких поетичних mжовів, котрі так легко захаращують 
словесllИМ мотлохом чисті й прозорі джерела мови рідних своіх мате
рів? "Моя мати, не IвeJIыми письменна українка... відкрила для :мене 
безмежне поле мовв української". ~- Минулого року Ільченко був у 
Львові, в університеті зустрівся зі студентами. І коли мова зайшла 
про moбов до рідної мови, 'про боротьбу за її чистоту і культуру, "в 
ЧИJМ8JJЇЙ Шевчеиківській аудиторії зненацька гряву'В такий о~остай
ний грім оплесків, що серце мені тьохнуло ... " 

Ільченко розправляється з теорінми і практикою студента філо
логії ВаСИJIJl, JllКИЙ не вміє говорити жодною JПOдською мовою, роз
мовляє, властиво белькоче, якоюсь тарабарською говіркою, і тієі 
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тарабарщини хоче навчити українських Ішколярів, гщцаючи, що це 
мова майбутньої доби комунізму. Діти в піонерському таборі, інту
їтивно ,вичуваючи ,суть проблеми, з вожатого Василя зробили "Баси
еуалія". На щастя для дітей Васисуалій не став іхВІім учителем, але 
('коїлось ще гї'рше - Васисуалій став учителем учителів. І з нього 
;'робився ВаСИ1суалій 3абороненко. Тепер, у стінах інститутів та ві
домств, дослухаючись до його авторитетних "заміченій у пользе при
лежаиия и вреде шевеления", ніхто не регоче, як КОJIИСЬ реготали 
юваки в таборі піонерів. І сталось ще гірше, -- БаЙстрапив::іше: JПOДИ, 
що під владою Васисуалія 3абороне~ика, слухаючи кожен божий день 
"мову" 'свого :шерхника, "Іказенного торохтія газетних передовИlЦЬ та 
lІідручників" 1949 року, "давненько вже гадають, немовби оце -
('ILма вона, всевладна мова нашої сучасності". 

Але зБJlИjЖеиня мов, про що говорить нова програма партії, це не 
;JМЇlШаИИЯ. Бо "життя вже відкинуло антинаукове твердження Ста
лі'на про "злиття мов" за соціалізму, навіщо ж нам і ;цосі так по
вавілонсЬІКОМУ змішувати ВИ:НО з єлеєм, молоко з одеколОіВОМ?" 
Ще досі багато серед вас "приглухуватих", я'кі ве poGуЮють, що 

між мовами білорусЬІКОЮ, рOlciйською 'оо. українською є виразна гра!ІІЬ. 
Ще досі є такі, що по-українському чи білоруському розмовляють 
лише ва лекціях, під час вистав, на офіційних засідз;IПІЯХ, а в час 
перерви, вдома й :на вулиці розмовляють зіпсованою росіЙсмroю. Ще 
досі видавшщтва постачають (школі підручники, "які прищеплюють 
дітям і педагогам недорі,куватість і К8JНIЦелярські смаки". 

Про тих цензорів, що розnаношились у видавництвах та редакціях 
і втискають українську мову у прокрустове ложе, Ільченко так 
висловлюється: 

"Грабуючи словник і спрощуючи форми, похмурі прlDliтивізатори 
ще й досі часом намагаються вилучити з літературного вжитку разом 
:. давнім мотлохом і цілком сучасні, потрібні українські слова й зво
роти. Силкуються TaJМ щось заборонити, тут щось умертвити - івколи 
тому тільки, ЩО 'надто вже схоже те "щось" на російське, а ів;mик 
разом навпаки, тільки тому, що ва російську якась форма не схOORa. 
А то комусь притьмом та здається щось занадто новим, а щось з8.ВВІЦ
то застаріJIИIМ. А то ще кому.сь прим:ариться в тому чив тому словєчку 
кайпрозорhmа тінь національної обмеженості, архаїчності, - T8JК ВОВО 
чи не так, а однаково, не зважаючи 'на контекст: геть і геть ! .. " 

Розповівши, як такі цензори завЗЯЛИ'СЬ проти слова ,,!Відсоток" 
(бо імає бути "процент"), віи пише: 

"Подібних прикладів - сотні й сотні. 3 міною добропорядності, 
в державній буцім турботі про всеН8ІроДне благо, на протязі десятиліть 
в украіи,сwих газетах ми спостерігаємо акш,вві спроби (начебто для 
зБJШження з мовою російською) викоренити в літературній пр8JКТИЦi 
давно й міцно утверджені в НaJPOді, IЖИВУчі украшські слQВaоо. ми 
певні, що свавільне викорчовува'ИИя (заходaJМИ приCЯlЖИИХ слово
блюстителів зразка 1948) багатьох слов'янських кореВів тому, що 
подібних утворень у російській мові нема, не менше mкїдJIИlВe, ніж 
давні жалюгіДlВi спроби українських націоналістів.... Доки ж В'8.К 
терпіти JШХИЙ нахил тих убогих душ, котрі, бува, ще й виві ICИлкують 
спонукати писЬМeRника, переклзщача, вченого, журнаЛ!іста., ВЧИ'1'еJUl, 
весь у.країнський народ до зловмисного збїДIІІЄВВЯ сучасної, ЩЩфОt 
на барви, багатої на паралельні форми, голосної та барвистої укрalи
ської мови? Але ж нехай їм заціпить! отим убогим!... деякі сердиті 
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ВеJlЬМИOl8воввому Панові Президентові Украінськоі Нapoдвьol 
РеспуБJdкв в eК3llJIi 

д-рові СТЕПЛНОВІ ВИТВИЦЬROМУ 

з приводу смерти Ного ДрУЖIDПI, ВеJlЬИllдостойиоі Паві Мелавіі, 
ВИCJIоВJПOЮТЬ щире співчyтrа В-во К.JIIOЧІ і peдaкцl.в 

ЛИСТІВ до lІРиатЕЛІВ 

унтери подеколи й подекуди ще Ч8.іКлують і нині 'В'8Д РУКОПIre8!rIИ 
:моіх товари.miв, бо CB8JВOJDO (таких редакторів) ... я часом бачу в ба
гатьох юmжках украЇВ1Ських і російських, які виходять на Вкраіні. -
ві по-рооійсмсому, ві по-украШсьКOlМY". 

Ільчеико 'З8IКJIИКRЄ - "всюди" творити "товариства захисту Р'д
ного слова", і іВа закіичеJRВЯ ВИ1СловJПOЄ надію: "Я вірю: всім Пір8.
цівиика.м міліції, тра:нС'ІІОІрту, зв'язку, торгівлі, охорони з:цоров'я ра
дянського та партійного апарату, всій м;олоді - доведеться ОВІОлOlДiти, 
иаpem.'l'i, не жарго'ИИою, не канцелярською, не примїтивно-.газетиQЮ, 
не суЮmппo російської з украіlJl'CЬХОЮ чи вірменської 3 росiЙlcЬКoЮ, 
не суржиком, а чистим і IIIIИpОКИМ словом свого народу". 

Виступ Ільченка це була серйоЗна tCПроба рщцявсь'Кого ГРOlИщця
иива поєднати любов українського патріот до своєі рідної :мови -
з льояльиістю супроти партії. У цій льояльності він підІов TaJК далеко, 
що весь свій ,виступ витримaJВ у рамках абсурдиої тези про "дві ~i 
мови". Але й це його виступу не врятувало. 31 серпня "РщцянсЬ!Ка 
Укра.іиа" засудила статгю Ільченка -і помістила проти 'нього статтю 
акаде:міка, недавнього мї'вістра освіти, І. Білодіда. 

Прикре це переживання, коли після cтaт'li Ільченка читати Біло
діда. Не 'можна визволиТИJCЬ від враження, що Білодід ВИКOlВує соц
за.м:овлеиия "разделать" Ільчеика. "Стаття О. Ільчевка... JIИ.IIre за
плутує ПИТ3JВНЯ, пов'язаииі 'з нею" (мовною культурою). Ільченко, 
мовляв, багато дечого не розуміє, передусім не розуміє "осоБЛИ!ВО 
великого прогресивного значення ~йської :мови в 'розвит.ку Й зба
гачевиі украінськоі літературної :мови". Він не розуміє теж і того, 
щО в "соціялістич,иій к,раЬІі иемає :мов державних і ведержавких" ; 
бо ім забезпечена "пови&.- ріив<mpaвність" (тут академік змушений 
складати 'З8JIви, що Є суціnЬ1ЮЮ 'Неправдою). як KO)lCJly 6реXl1lЮ кому
'ВЇстичиа пропa.r'а.ида :маскує ВRсокопарнИ'Ми фразами, так і ;в цьому 
1ВИJII8ІДкові: стаття Білодіда R'8.ЗИВ8ЄТЬCJI "До висот MOrВвOЇ культури". 
ОпублiJКyвaвum ЇЇ, газета "Радянська Україна", орган ЦК КПУ, ~o
вела, що в ставленні хрущовського керівництва партії до украі'ВСЬ1СОі 
:мови вічогова краще не З'ldиилоCJI порівняно зі сталінськИ'МИ ч&c8Jми. 
Якщо украіиці вдома мають якісь успіхи в ділянці оборони :мови -
а ~:мають знаЧНі успіхи, - то мають те, що собі вибороли ІВ упер
тій і витривалій боротьбі. ДозеМ1lПlЙ поклін ВДiJIЧИОСТИ ~ ТИМ, щО 
беруть 8.КТИВІІУ участь у цих 3ІІ&ГaJllНЯХ за права вaпroї :мови. 

Михайло ДобривсьКІІЙ 

Просимо справити помилку. У статті М. Добрявського ч. 7-8, стор. 
43, ,перші три рядки треба читати так: "Із з'2 мільйонів укра.ів:ців два 
мільйони ВВ8іЖ8JOть російську мову своею рідною, що становить в %. 
ТИмчасом тільки 1.8% росіян подали ухраінську мову як свою рідву ... " 
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До справи фвладельфійської катедри: JDlСТИ до редакції. 

ЗАПЕРЕЧЕННЯНАIUоrкультури 

Сьогодні - можна оміЛИlВО сказати, - вже ніхто в вас не 
обороняє нещаеливого проєкту на будову катедри у Филаделфії. Ви
явом цього солі~арного погляду є чимраз чиелениіщі листи, які на
пливають з боку компетентних осіб, а які заохочують ПOCИJПQвати 
протеству 8JЩi.ю. 

Ось фрar'Мевт листа, икого автором є і~нженер із Филаделфії: "Ми 
(тоб-то автор зі своїми колеrа.ми) ви-рiJшили діяти, зробити все, що 

в ваших силах, щоби не допустити до реалі-зації цього проєкту, що в 
повним знехтуванням у,краінського духа та славних традицій иwпroго 
С8lКрального будівництва і є ще одною спробою заперечення та повної 
вівеляції вашої старої, високої культури. Роблять, чинять це зло лю
ди - і проєктодавці й реалізатори, - що на стороокі тієікультури 
повинні би стояти. І робиться це в той час, коли соборові ощі ІВ Римі 
задумують відновити й оживити християнського духа ПРИЄДіВаввям 
широких мас вірних у ряди світського апостоляту для ПQlГлиблевия 
віри і добра Вселенської Церкви. 

"Виринає еумна !Можливість, що цей монструальний проєкт і його 
затверджевня є плодом незнання і неграмотности та впертости діяти 
далі понад головами пастви вірних, не питаючи про їхню ДУМ-КУ, ЗQВ
сі'М іrворуючи іхві бажання. 

"Саме ці иедомагаиня й рани на живому тілі нашої пас'11ВИ й Це
ркви в ЗДА порytШено в ли.сті -зверненні до всіх НaJШИХ влаДИіК і перво
ієрарха кир. йосифа в Римі на другій сесії Собору з сивів ським про
Х8.JliВJПol узяти під розг ляд та увагу 'наші прохання та вивести спільну 
ухвалу, плян, rенераЛ1dlУ лінію. Це звернення піlДПИСали найчільвimi 
громадяни-українці, міста Филаделфіі. Саме під чае збираиня підпи
cLв під ЦИ'lrl листом до владик на Соборі, появилася Ваша ціlШlа стаrrrя 
в "Листах до Приятелів". ми читали її з одушевлеииям та ~іли, що 
Ваппа дуже сумлінно опрацьована стаття фахівця і знавця украів
cыкого мистецтва в основному цілковито -згоджувал~я з иаа:пии під
ходом і оцінкою проєкту". 

Також ішпа особа писала в цій самій с:праві до мене, теж іІЗ Фи
ладелфії: "На поовяченню ПЛOlЩі під будову катедри, я не була. Во 
й чого я мала би при,кладати свою руку в якийнебудь спосіб до того, 
що вв8ІЖаю великою компромітацією нашої Церкви на тутеПI!RЬOму 
тере'ні й украінськогонароду. Загалом, як обсеРВУ1Іати все те, що 
тепер тут діється, то .страх і біль огортає, до чого докочуємося". 

В останньому часі притихла оборонна акція самого проєкту, за 
вийиятком статті, поміщені й у филаделфійському "Шляху", ЯКИЙ 
здобувся тільки н-а одну заяву, що "суть будови катедри міститься не 
у формі, а в змісті". Самозрозуміло, що такий дytЖе невишукавий 
і примітивний погляд в оборOlRЇ проєкту, навіть не надається до ди
скусії. 

Натомість у ДВОХ числах филаделфійської "Америки" із дия 10. 
vп. і 18. ІХ. ц. р. надруковано дві статті про будову украіиської ка
толицькоїкатедри в Аргентині. Вови настільки характериCТИ'Чlli своїм 
зкістом і иас.тільки заперечують офіці,йвий курс :митрополичої каице
JIJфiі у Филаделфії, що вповні заслуговують на частковий пе~ук 
у Jl8lПliй СМ'1'ТЇ. 

"В C'l'OJIИ!Ці Арrеитини будується Y'Kpaї'НICЬKa католицька катедра 
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ім. Різдва Христового, якої бетонна будівля є майже на виківче:в:ві. 
Будову започатковано в 1961 р. за почином о. йосифа Галабарди 
ЧСВВ, на підставі плянів, опрацьованих інж. Гриненком із Риму, а 
її будова ведеться під проводом інж. архітекта Юрія Шульмінського. 
Головним промотором будови та 8.Д'Міністратором є о. й. Галабарда 
ЧСВВ, праця якого заслуговує на загальне призиавня не тіJlЬiКИ за 
солідне ведення адміністрації будови, а головно за його відданість 
цій справі та за відвагу, що в час загальної економічної кризи під
нявся такого важного діла, поборюючи всі пов'яЗ8JВi з ЦИМ трудиощі 
та фінансові недостачі. Катедра буде мати вигляд даВНіх українських 
храмів із доби козацького барокка у ввді хреста та з п'ятьма банями, 
які саме тепер виківчуються". 

Та ще цікавmпою є друга статrя на ту саму тему, поміщена в 
"All:ериці", це передрук із польського тижневика п. з. "Курієр Поль
скі". АвторОІМ статті є поляк, архітект Станислав М. rо:нсовський, а 
стаття має гарну назву: "У стіп увіятської катедри". "СТ8J1Iоввще ,ка
толиків східиього обряду - пише автор, - було в Арrентині доюлі 
трудие й турботне. І багато чИ'Н'Ників вплинуло на рішення Ватикану, 
щоби створити уряд Апостольського Візитатора східнього обряду ва 
терені Apreнтmm. З того часу, коли запала постанова Ватикану, ук
раїнці з подиву гідною енергією кинулися будувати свій храм Різ):tВ8. 
Христового, проєкт якого виконав архітект Віктор ГривеВІКО. Протя
гом ледве 20 місяців виросла над дільницею Фльоре'ста величе:ша бу
ДЇlВля. П мідяна центральна баня, подібна формою до грушки, чітко 
підвоситься вгору на тлі арrентивського неба. Будівля, яка може 
помістити 2,500 ,вірних, уже маЙіЖе скінчина і ко.штувала досі 9.000.000 
пезів. '*) Невелика площа перед храмом надає катедрі моиумеитальиий 
характер, а велика парцеля за садибою, може бути використана для 
шкільних будинків. yкpaїHcыкi еміrpавти, яким зачинено ПQВеРНemlЯ 
ва батьківщину, хотіли би у стилі своїх будівель бачити частину 
своєї батькіВIЦJПlИ. Щодо українців - це праrвеивя тим СИЛЬВЇJmе, 
що москалі намагаються затерти всі слі7Щ національної окреміапно
СТИ. Царські війська, де могли, нищили українські католицькі церкви, 
боЛЬi1Il'eвики продовжують діло своїх попередників. Якщо взяти до 
уваги закордонну пропаrаиду, то українське мистецтво йде на рахунок 
:москалів. Катедра на Рамо ФВJШКОВ у Буенос Айросі запроєктовав:а 
в дусі т. зв. "козацького барокка" , в якому .візантіЙські впливи зіт
кнулися зі західиіми, створивши надзвичайну гармонійну цілість. У 
новій катедрі в Буенос Айресі не можна не бачити відгомоиу пишних 
київських соборів із часів гетьма.иа Мазепи, як прим. БратсЬІКИЙ Собор 
ва Подолі. І треба мати на увазі, що ca.rмe ці па;м'ятнВІКИ мистецтва 
З1IIIЩИJI8. Росія. За надзвичайне досягнення у важких умовах і то в 
рекордово короткому часІ, можемо 38. подиву гідну будівлю україн
ській спільноті в Арrеитииі щиро ,поrpатулювати". 

Цей об'єктивний голос польського архітекта має для :нас не тільки 
ве.лике зиачеlrRЯ, але він накладає на нас і певне зобов'язання. А саме, 
що :не можна довільно нехтувати формою і стилем за рецептою "Шля
ху', але що вона є основною прикметою українськоі церковиоі архі
тектури,здобуткі'в якої rратулюють нам культурні чужинці. 

Таке призвання накладає 'На нас тим біЛЬШІе зобов'яз8JI'ВJI, що 
сама Апостольська Столиця оснувала в останніх п'ятьох роках для 
украіиців католиків дві митрополії й п'ять екзархатів, та допомогла 

'*') 1 дол. рівняється приблизно 130 пезам. 
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вернутися з 18-лї'NIЬОЇ неволі митрополитові йосифові. 0Т<>"іЖ не сміє
мо під ніякою умовиною соромитися наших культуриих, а перш усьо
го українських церковних традицій. 

На превеликий жаль відчувається 'на тутешньому reреиі певна 
тенденція закривання украінських національних прикмет. Навіть 
в офіційних з.верненнях до вірних церковна влада тільки рідко й 
явно 'нерадо Ylживає назви "украі'нський народ", чи українці, а за
ступає ці назви термінами: "наш" нарід, "наші" люди. ЧО'Му так 
діється, важко збагнути. Хіба на те, щоби ВИ1Кликати в нас самих 
почувания меншевартости ... 

Те саме явище й таке саме 'намагання відчувається в пропa.ryвaииi 
реалізації нещасного проєкту на будову катедри у Филаделфії. Ми
трополича канцелярія волить чомусь споруду навіть у стилі оріва
тальної мошеї, ніж спр8.ВЖJНЬОЇ української святині, дарма що не 
вагається назвати таку катедру "матір'ю українських церков в Аме
риці" ... 

У,краівський загал у ЗДА мусить обов' язково домагатися • ми
трополичого ординаріяту у Филаделфіі роЗписаННJI конкурсу ва бу
дову катедри, а над зрепроДукованим у пресі проєктом (в "Америці", 
"Шляху" й "Свободі") не варто навіть ДИСКУТУ'Вати. Ми не сміємо 
забу;вати ні на хвилину, що краще тепер сміливо сказати відповідним 
чинникам рішуче "ні", ніж за пізно відвертатися з почyrI'ЯМ сораму 
від споруди, яка має бути "нашою катедрою"! 
Що правда вже тепер стосується супроти дyпunастирів, які не 

особливо ревні у збірковій акції, певний натиск, а навіть санкції, але 
це не повинно нікого знеохочувати до відважного висловлення своєі 
думки, до заяви, що проєкт на будову катедри не має абсоJПOШО нічого 
спільного з українською церковною архітектурою. 

Було би також дуже б3іЖаним, щоб читачі журналу присилали с.вої 
завваги і спостереження до цієї reми :на адресу редакції задля орієн
тації щодо громадської дум'ки і евентуального ,використавия в даль
шій спільній 8.1Щії. 

При цьому прохаємо авторів зазначити, чи вони дозволяють дру
кувати ті дописи з Ї1СНіми підписами. 

Дам'ви Горииткевич 

З ЕКОНОМІЧНОГО ПОГЛЯДУ 

Статті проф. Д. ГОРНЯТІ<евича в "Листах до Приятелbl" у справі 
катедри в Филаделфіі викликали оживлені дискусії серед у'країв
ського загалу. 

Про ЗОВ1D1ІІІній вигляд та про архітектурні вартості говорять 
знавці церковного мистецтва. Я хочу коротенько торкнутися еконо
мічної спроможности та наших обов'язків як політичної еміТраціі. 

Це правда, що в Америці ми знюf.ш'ли найкращі умовиви праці 
й заробітку. Але це зовсім не звільняє нас від плянового та розумного 
видавання не раз дуже ТЛlжко заробленого гроша. Наша жертвен
ність повинна бути велm<а, одначе треба призадуматись, чи та окерт
венність вміло використовується. 

Є речі першої потреби, конечні, без яких громада не може існу
вати і належно розвиватись. Через перебудову амери,канських міст 
ми часто залИШ8.GМось без церкви, народного дому, вв:ховвих при
міщень для молоді, без приміще'нь для курсів українознавства. А на
віть в існуючих парохіяльних школах немає улаштувань, іиоді вавlть 
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приміщень, на руханкову залю для фізичнО'ї ку JIЬтури дітей. 
В таких УМО'ВИlRах мусять зроджу:ватись пО'чуття дО'кО'ру дО' самих 

себе, коли ДИ'ВІІ!М:ОСЬ на будову н8ШИХ рішуче задоporих церков. Спи
Т8/ЙМОСЬ, яка Н8ШІа фінансова спроможність? Скільки у вас :жертводав
ців та схільки пО'треб? 

Чи КORечвий у тих церквах мО'дерний люксус з О'хО'лО'джуваним 
повітрЯ1rl? Чи кали йО'го дорогі нашО'му серці святиш в Украіві ? Ні, 
там, у тих церквах, не булО' тако! виrо,ци. Там у малшс сільких цер
КО'ВЦЯХ, або і в .веJlИ,КИХ міських церквах пахнулО' воском, ЩО' ТОПИВСЯ 
В свічках, там скрипіли старі сходи і лави, але там JПOДИRа почу
валась бmmько ДО' Бога. 

А тепер, українська пО'літична еміrpація в Америці будує ооб! 
мармурові, люксусО'ві церкви, а наші священики й вірні на засланВ1 
в Сибірі ще ЙСЬОГО'д'Ні ГО'ЛO\Ц'Jlі О'чікують нашої помО'чі... Я сам, ЩО' пе
режив чотири ·роки гО'лоду В в'язниці, добре розумію голодуючих. 

Тут ДО' речі :навести ТОЧНО' слО'ва американськО'гО' епискО'па Фу лтова 
Шіна: "Чвиемає в світі чогО'сь небезпечН!ЇІWО'ГО' ніж атомО'ва віЙИ8., 
чО'гось, що МОІЖе привесту руїну JПOдству? Тим ЧИМ'Сь є голод. - ГО'
лО'д? - спитаЄМО'. Та це тому, БО' нез'Иаємо йО'го значения. ДecJIТЬ 
тисяч людей вмирає ЩО' дия з голоду. Тільки 3 самих харчО'вих від
пЩ(ків, що іх вивО'зить обслуга З американських смітвиків за OДJI'II 
день, 'Можна б прохарчувати шістьсот мільйонів людей протягом :кіль
кох днів. Ми мало знаєМО' прО' це, але ГО'ЛОД це амуніція для будучО'ї 
віЙни."*) 

ТожкО'нечна поміч і сюди, на думку єпискО'па Шіна, пО'виива бути 
скеРОВ8JИа увага релігії. "Віровизнання в ЗДА повинJI!i б пО'гоДитись 
на те, ЩО' :ие буде церкви чи синагО'ги чи катедри, яка кcmrryвала б 
понад :мільйон дО'лярів, це найбільше; 'ЩО' парохіяльні ДО'МИ в три 
поверхи будуть без елевейторів; щО' всюди, де віруючі - ЖИДИ, про
тестанти чи католики - живуть у люксусі, вони ві.ццаватимуть ча
стину бі,ItВИіМ ЦЬОГО' світу згіщнО' з Божим наказом, даним ж:ищам, за
лишати снО'пи на IПО'лі й О'ли·вки на де.ревах і виноград на кущах іДЛЯ 
сиріт і убогих ... " 

Це слО'ва амери.каиськО'гО' QПископа ДО' свО'го найбагатішОГО' в світі 
суспільства. Чи наше поріВНЮlOЧи ду.же ще бідне суспільств0' не пО'
ВИИВО' б брати собі прикладу від И8llПО'го мученика за віру, м:итропО'ли
та Иосифа СЛ!ЇіІІО'го? Маємо вістки з Риму, ЩО' всі гроші складені на 
"дар митропО'лита Сліпого" зужвв в&ш первоієрарх для голО':цуючих 
свящевихів і вірних поза запізною завісО'ю. Чи НЗIWа lЖертвевиість 
не ПО'ВИ1ПІа в першу чергу звернутись туди, задля помО'чі И8ШИК 

братам і сестрам? 
Цик не хочемо оказати, що ваші церкви в Америці мусять бути 

иуждеині і занедбані. Адже Іх форма, МИC'reцька I<ІРаса, не конечно 
залежить Ві'Д виданих мІльйонів. Про це свідчать УіЖе голоси знавців 
з приводу - хаА 1 дО'рогого, але з мистецькО'го пО'гляду малО'цінного 
проокту фила.делфl~ькоt катедри. А зміст, глибина релігійних по
чуваиь ке кір_ТЬСJl люксусовим устаткуваквям задЛЯ вигоди і на 
показ, але саме готовістю викО'нувати вище наведений Божий наказ 
.любови ближньО'го. 

д-р п. Воrдaвськвй 

*) Цrryєкo з статті в "ТЬе Sunday Stаr~Lеdяеr", Ньюарк, 22 ве
респ, 1963. 
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з мистецької хроніки 

МИСТЕЦЬКЕ 4O-JПТТа СЕрпа ЛИТВИНЕНRА 

(Ретроспективна виставка: вражеВВJI) 

Відкриваю двері партерової залі нью-йоркського Літературно
МистецЬІКОГО Кmoбу, де на час кількох тижнів, чергою 'Мистецьких 
виставок, зібрано для очей глядача сороклі'І'Иі труди иистецької праці 
скульптора Сергія Лит;вИиеика, і почуваюсь так, наче б переступив 
порk у іиших світ, такий далекий від довколишніх нью-іЙоркських 
л8ІПІтyвlКЇВ та наших щодeюmx турбот. Це світ фpaЛtlенТЇІВ сорока 
років украінської історії в rалерії скульптурних портретів і ІКОИПОЗИ
цій, перетикавій монументальністю пам'ятвикових поcтs.м:евтів, які 
своєю іIСТОРИЧНі.стю ,сягають не лиш далі, ані ІЖ кількадесят років 
вглиб (напр. ПОlГруддя І. Франка, М. ЛисеН'ка і ін.), але куди далі, 
бо аж до "Молодого Ше,вчеика", до мистецького уявлення імпозант
но достойної постаті "ГетИtlавівни", до леrендар'Вого "довбуша", до 
позначеного деталізованоюпрецизністю поста:мевту гетьмана Мазепи. 

Це водночас світ МИ'C'reцької ЗадУМИ, світ споглядання ~різь приз
му власної візії, світ сороклітньої твердої праці - скульпторової твор
чої руки. 104 твори ·в гіпсі, теракоті і бро'и'зі та 94 фотографій з творі,в 
двох перших десятиліть його творчости, в тому декілька фрarмеитів 
з ЙОГО особистого жи'rl'Я У верстатовій обстановці миетця, що додають 
чимало інтимного до настрою усіє,ї ВИСТ8JВКИ. Цей інтlmНИЙ настрій 
~кресJПOЄ -й саме прИІМіще1llВЯ виставки у робітні скульптора (зaд1lJl 
части.ва першої залі), де стоїть ЙОГО писальиий стіл у своїй щоденній 
обста.иовці та !Побіч нього ПОЛИіЦі підручної бібліотеки мистця, а роз
вішені на СТЇ'llах перщої залі декілька картин інших сучаоиих иа
ІШИХ мистців і передусім два ЙО!ГО портрети (один пеизля Ласовсько
го, другий - Кли:мка) додають барвисто сти QЖивленвя усій цій 
івтим::вій, майже МУrЗейио-урочистій аастроєвості. 

Те, ва чому в цьому каи'я:иому лісі скульптур, в першу чер'гу, зу
пиняються очі - це портрети. Сергій Литвиненко являється, як по
казУЄ оця ретроспективна його ВИіСтавка, чи не Є'диви:м у нас напо
легливим і посЩдовви:м творцем r'aлерії портреriв з постатей недавиьо
го кИ'Ву лаг0 й теперішньої нашої сучасности. Такі виразисті портрети 
як - Мойсеєвої могутности Митр. А. Шептицького, Федора ду;цка, 
проф. Кубійовича, ред. Р. КУ1ІІЧИНСЬКlOго, Є. Маланюка, Е. Авдієвської, 
Л. Полтави та приятеля й досконалого фотографа ЛИТВИJВеикових 
скульптур В. Грищи;иа - привертають до себе особливу увагу гля
дача. Скроино приміщені, у :менш помітних місцях, одві з найкра
щих - два скуJIыпуриі портрети М8JЙЖe анонїJlНИХ, згл. нрllII'l'OИЇll
вих, моделів скульптора: портрет "Панна Тамара" (теракота), що 
звертає ва себе увагу, як твір потрактовМПІіЙ в усіх своіх елеиентах 
незвичайно по різьбарсl8КИ, з усією досконалістю мистця, та другий 
портрет у бронзі "Леся" , lOOJIЬоровавий те:мвою зелевию, що має 
прямо дооковалу виразистість і сочисту, можна б сказати, cтиxilЙВо 
живу експресію. 

у портретах ЛИ'NIинеико намагається передати ве лиш ЗОВИішвю 
подібв!lсть иоделя, підкресJПOЮЧИ підмічеиі ІППІ найхарактериС'1'И'ЧІІіппі 
РИlCИ й вир8JЗ обличчя, але й великою мірою звертав увагу ва психо
лoriчиі особливості ПОРтpe'1'QВавої особи, що особливо увир8.ЗИlOЄ'l'ЬCJl 
У зГ8Даних вже ваllИ портретах. Стильово іх кожиа б вмiCТВТJI Id.ж 
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імпресіонізмом ІШОРСТКО і спонтанно "ску льптурними мазками" по
трактованої фактури - і майже кляснчним підходом до моделю 
і фактурного матерія:лу, в залежності від сприйняття мистцем вла
стивої ТИІІовости моделя «напр. рі3'НИЦЇ потрактування фактури у 
портретах Купчинського чи Кричевського та Маланюка і Авдієв
ської). 

Композиції Сергія Литвиненка мають ритм - не ЛИІП самого 
КОМіПозицїlbюгo У'Кладу, але й схопленого нНІМ руху у даній ми'1і. 
У ЦЬОМУ до деякої міри вихідною точкою є м. ін. також питома йому 
імпресіоністична метода мистецького схоплювання "на горячо" даного 
моменту, даного поруху, даної узовнїпmеноі моментальности. Це надає 
деяким його композиціям особливе відчуття легкости, як иапр. у 
одній із 'найкращих його КОМ'ІІозицій (чи композиційних портретів) 
П.з. "Задумана". Цю легкість у схопленні руху можна відчути також 
і У такій його композиції, де навіть сама фактура (і тема) має рубле
но шорстку брилова'1ість, як от у скомпонованій з гармонійною ~ 
новагою, невеличкій розмірами, .ctКульптурі "Праця", де ~и постаті 
у напрузі котять вгору величезне, брилувате 'Колесо. 

Перехід до техніки експресіонізму дуже чітко зазначується у його 
новіппих (перевЗlЖНО ) кОМ!Пози!ціях. ОсоБЛИВОЗ'Rмітні цим КОІМПозиціі 
"Робітиик" і "Орач", що безсумнівно належать також до найкращих 
і насправді мистеци<и ваговитих Литвиненкових творів ва ~иставці. 

Психологічний підхід і поглиблення характеризує СКОМПo.'Rовану 
з чіткою зв'язюстю постать п. з. "Чатує", хоч цей підхід не чужий 
мистцеві також у кількох його іиmих композиціях. Виразистий пси
хологізмз бe3lпосередністю емоційного забарвлеВ'Вя підкреслює ми
стецькі .якості композиції "Сліпий скульптор", "Лірвшс", "Невіль
ник" і "Охляв", як і ще кілька іВі1ППХ ( в тому також д8JВИ'iппих) ймо 
компС\зиціЙ. 

Гладку фаіктуру у білому гіпсі мають декілwа його композицій
ИИІХ ескізів жіночого а,кту, подібно - "Спокій" чи "Ранком", де і у 
техніці виконання і у сприйнятті фактури гарм()'нійно схрещуються 
з основністю клясицизму типова для Литвиненка передача схопленого 
моменту у живому русі, хоч він іноді і буде у мистця носити иазву 
"Спокій", але це буде - наче б застиглий у безруху момент руху. 

Проєкти виконаних (і деяких ЛІПШ досі запроєктованих) МИlCТЦем 
пМl' .ятвиків та кілька подав:их 'иим деталів (ці остаиві природно! ве
личини) із пам'ятників ( "Революціонер" , "Думи моі" погруддя 
Шевченка "Гетьман Мазепа" і ін.) виявляють прикмети монумента
лізму та природного йому нахилу до веJIИiКИХ форм і синтетичного 
зосереджених символіки. Такими ІЖ прикметами позваче'Ri були і його 
широко відомі пам'ятники, викО'Вані ним ще у ранішій добі його 
т,ворчости (Пам'ятник Поляглим в Домб'ю, намогильний пам'ЯТНИ'К 
Ів. Франкові, пам'ятник Митр. А. Шептицькому, пам'JIТIIШ( у Раві 
РУСЬ1dй, Поляглим у Яворові і ін.), які маємо змогу оглядати на 
виставці, ва жаль, ЛИІШ у фотографіях. 

З інших виставлених фотографій творів, що заЛИJШИЛИСЬ в Европі, 
звертають увагу - своєю стихійною експресією "Слава", могyтll'iстю 
вислову, ЩО в дечому нагадує Меmтровіча - "Керманич" (3 1933 р.), 
JIR також "Фрa.rмент пам'ятника" (3 1936 р.), цікавий безпосередньою 
окивістю "Фотограф", клясицистичне "Пробуджевня", прецизвий 
своєю кучеряво-рубленою формою "Портрет дика", сиЛЬіНий експ'ре
сією, промовистий "Злет" і зиамевити,й барельєф, В8.ІІіянИЙ ромаитиз-
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мом сТилізації постаті скрипаля - "О. Москвичів". 
Майже немOIЖJIИВО в короткому огляді передати враження від 

усіх виставлених скульптур і фоrorpафій рані.ших творів Сергія Ли
твиненка. Багато їх, і вони цінні своїм багатством. Проте важко охо
пити оком усі, такі численні, твори :На висщвцї, помітити усі деталі 
поодиноких композицій і портретів, згущено розміщених у двох тільки 
залях (одна з них зовсім невелика). Для повнішого відбору глядача 
в розмірно обмеженому часі одноразових відвідин ,виставки - було б, 
ма6утькорисніше, 'Коли б виставленО,керуючись відповщною селе
кцією з поодиноких етапів і .жанрів творчости мистця, ме:ишу скіль
кість експоиаriв. Тоді теж і кількісні вальори не розпорашув'али б 
уваги глядача у схопленні усіх якісних мистецьких особливостей 
виставки, не замазували б, - так би мовити , - перед очима при
голомшенorо многотною кількісністю глядача - прекрасних контурів 
Литвинеикового веpumиного миетецтва, яке на виставці зареп'резен
товаве, незалежно від цілости j8Иставки, зовсім достатньою скількістю 
для того, щоб показати його повне, неспокійно творче та живе ми
стEщыкe обличчя. 

Еррата. В cTaтrЇ цього ж ав
тора ("Між візавтинізмом вглиб 
- і пейзажем як си'Нтезою") , 
друкованій в 5-6 книжці нашого 
журналу за 1963 р., траIШJIась 
помилка, яку прохавмо справи-

вадим Лесич 

ти. На 3В-ій сторінці, в 18-му ряд

ку зни.зу, замість "повнота ви

слову JlкнайуспіJПНЇIIIIIМJI засоба

ми" має бути "повнота вислову 

Jlкнайскупimв:ми засобами". 

Л. ГУЦAJПOК У ПАРИЖІ 

Париж, у вересні 63. 

В самому серці інтелектуального Парижа, в його Латинському 
Кварталі, при .вул. Вожірар, живе і твориrrь ОДИН З наЙбіль.ш ори
nнальних украінеьких плястиків молодої reHepaцii - Л. Гуцamoк. 

Від часу коли запрезентувався на мистецько пересиченому овиді 
Парижу в 1956 р. минає сім років. Перша B~TaBкa Гуцалюка в ra
лерії Вольмар була тоді ревеляцією. Ревеляцією не лише для Нeц:lе
JIИЧКоі yкpalвCЬKOi 'колонії в Парижі, що цікавиться шляхами мо
дерного миетецтва і яка самозрозуміло відноситься до КОЖІНоі уира
інськоі творчої появи з великою доміашкою сантиментальноі пере
оцінки, але що важливіше - для парВJ3ЬКОЇ, об'єктивної й дуже стри
маної мистецької критики. Гуцалюк вдаряв ориnнальиістю, що ~a
валася неначе синтезою українського ліризму в трактувавв:і сюжету 
й америка.'вСЬКОГО аванrарди'зму, що шукає все ще почерез Вордуаса, 
Бен Шана, Кооиінrа, Полльока та ін. - шляхів для визволення себе 
з...під евp<mейських впливів та створення самостійного суто національ
ного мистецтва. Все це не вдається до сьогодні, але створює !'рунт та 
атмосферу особливоі свіжосm мистецьких інвенціЙ. 
На такому !'рунті виріс талЗ:нт Гуцалюка. його чергові виставки в 

1957 в rалеріі Бандам, в 1959 р. в rалерії Норваля і в ГалерИ Дюї 
Жеро, в 1961 р. в rалерії Речіо, - були постійними осягами на його 
творчому шляху вперед, безперечно вперед, з виминенням Т31Ких 
дуже небезпечних для кожного мистця, пасток маніри3іМУ. 

Оста.'Вня виставка Гуцалюка в rалерії "АИІ'ЛЬ-ДЮ-фобур Ст. 0.0-
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з КНИЖКОВИХ НОВИН 

НОВА ПРАЦЯ ОЛЕКСАНДРА ОГЛОВЛИШ 

Думки про сучасну yкpaiвcwq 
совєтську історіоrpaфЬо. Нью
йорк: ОргавізaцiJI оборовв Чо
тирьох Свобід УкpaJив, 1963, 
87 стор. 
Олександер Петрович ОГJlоб

лин - ОСТ8Івиій із Moгiкaвlв YJф&
ЇВJCькoi історичноі науки ва еМІ
rpaцiї - цією Квижкою довів 
аж до наших двів (8J1aCТIIIВO до 
1961 року) огляд украіиськоі 
історіографії в УРСР. В ЗВ'ЯЗlКу 
3 цим пригадується мабуть чи не 
перший його історіогра,фічивй ог
ляд на еиіІ"рації, а cwe стаття 
"Україись~а історична наука у 
1920-х 'Роках" , иадрукова.иа в 

ЄДВllloкy числі КВ&PТ8JIЬ1J1J1К8. "Су
часник" 1948 року. Та стаття кirв:
Ч&JI8ICJI СJlОВUlИ: "досягиеИIUI ук
palисьхоі історичної вауки в 
1920-х роиах ( ... ) були веJIИ'Чезаі. 
~ 'Краінська історвчиа наука, спра
вді, :виходила на широкі европей
ські ШJIJIXII. Але не так CТ8JI0CJI, 
ЯК гaд&JIOC.R." (Сучасник, ст. 84). 
Олександер Ог лоблии ОДВІВ із 

перших кииувся робити підсумки 
осягів і жертв по авіжих слідах 
національної трагедії У,краіии 30-
40-х рокШ. Він показu прИКJI8.Д 
робі'l1llИК8.М інших ДЇ.ля'аок куль
тури, що і як треба зробити. Не
вмирущим п.wм' .яmиком оставеть-

ре" літом ц. р. як теж і те, що в ocтaВlНЬOМY часі ві:и творить У своїй 
затИlWНЇй паризькій робітні, - є черговим свідоцтвом його твор'Чого 
проІ"ресу. ОсталaJclя в того ця сама, наскрізь ориriнальна фактура, 
в якій хроматично степеновam графічні елементи поглиблюють пер
спективу і перетворюють її в поетичну візію, осталася ця сама ви
товчена естетика КОВСТРY'JЩії, але 'зросла інтевсИМliсть малярської 
тоиації, ПСШІирилася: ск&Ля кольориту, сильніше виступає феномен 
світла. Готичвістьсюжетів, до якоі Гуцалюк 'Мав зав'жди нахил, ви
бивається на чоло його творчої :концепції. 3а'Мітний все біJIЬtIl'e теж 
ступневий перехід мистця в бік ФіtypатВ1ВІІОСТИ, що правда все ще 
хімеричиоі, але з чітко закресленими контурами. 

Перед картивами Гyцamoкa не можна пройти не зупв:вившися. 
Вови говорять, ВОВИ при:веволюють вдуматися, вони емощіоиують. 
Дивний: симбіоз досконалої :малярської техніки і твор'Чого звору-
1Пe1ПlSl, яке ОІЖивmoв картииу і зб.лажує до МИСТЦЯ аж ПOGа межі 
візу8JIыllгоo сприймання. 

Відгуки паризькоl критики ва останню виставку ГуцamoК8 добрі, 
ду!же добрі. ДeJI'Кi .в кілька шпальт. Немає сумніву, що Гуцamoк як 
Т&JIa:вт. розгортається, кріпве. ПаризьКі аваиrардисти, що змагаються 
вперто за вові ФОРМУЛИ мистецького вияву, рахують його своім. Це 
,зобов'язує. Зобwязус тикбiлыw,' що осяги Гуцалюка :мають одиоча
СВО своє місце в культурвій українській місії на 3аході. 

Я'К довідуСМОМ, л. Гyцamoк вертається в окорому часі знову дО 
ЗДА ва ДOВlПИЙ побут. ВiplI'Мo, що творчий. І тому передаємо йому 
на доросу Ha.uri наЙКР8ІЩі бажання 'Нових осягів за океаном: і 'Нової, 
ще ці,кавішоі виставки в Парижі. 

ГОР. 

РедакЦІйне пост скріптум. ми вже мали приємність вітати ки
сщя в Нью-Норку й почути від 'JIЬoro добру Bic'NCY, що вів ПРИГОТОВ
J1.RG тут BJI'CТ8.ВXY своіх вових '!'Ворів. 
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ся його "Украіиська історіогра
фія 1917 -1956" , видана разом із 
доповненою 1ІИМ історіо.графівю 
Дмитра Дороmеика., як одно з 
чисел Аниалів УВАН англійсь
кою мовою. Це число .Ammлiв яв
ляє собою одиу з иайсllJIЬВЇ
ших позицій lІanпої eмirpa.цii. Ви
дане 1957 роху, вово ВИКJIИlК8.JIо 
люті лайки в МосlШli і КIreвi, а.ле 
таки змусило Москву дозволити 
КИЕШу видати першу 'р8ЩJl:Иську 
"Українську історіографію (3 да
вніх часів до середини ХІХ ст."), 
порівияио ПРИоСТОйио иаписаиу М. 
І. Марченком і ВИДану в Києві 
1959 р. 
Сила і:сторіографічиих оглядів 

Олександра Оглоб.лвиа у їх 
об'єктивності. 3вичайио, ніщо в 
історіографії поревоmoційиих ча
сів не стоїть вище ІВ оцінці Ог
лоБJIИ!На, як ДОСліди зроблеві в 
20-х роках. Віизазиачив також 
і ту cтpamиу ціиу, яку зшлати
ли історики за свою працю. Та 
проте, в ОГJIЯДЇ праць Д8JIЬПIИX 
сyтrю речі руїиних часів Оглоб
лик старається серед купи поло

ви ие пропycrити ві одВаг0 бо
дай щуплого зеренця науковоі 
істини й праці. 
На думку OrлоБJIИiИа, "P8.ДJl1l

ська украіисмса. історіографія пе
рейшла три головні emпи свого 
шляху: 

перший - 1920-ті роки, коли 
вона була українською, але не 
совєтською ; 
другий - 19ЗО-ті роки, коли, 

в HacJdдOK урядового п~у й 
терору не стало украінської й ~ 
постало ще COBЄTC~OЇ i~pioгp~ 
фіі; і 

третій - ПОВОGВіИЇ, 1940-1950-ті 
роки, "мyдpВ!lOl захОДами партії 
А: уряду" cmopеиа була уиіфіко
ваиа й навіть уиіформовава со
вєrcькa українська історіогра
фія." (ст. 6). 
Кииувши у вступі до RJIИЖКИ 

порівияиий ПОГЛЯД иа ~ ці три 
періоди, автор посвячує киижху 
розглядові третього етапу, бо ак 
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огляди перших двOat ~ зроБJ!В 
у згадЗ:Вих вшце рашІІШІХ своІХ 

пращях. Суть третього піСJIJlВови
ного етапу історіографії в УРСР 
полягає в русИфікації минулого 
Украіни, в вихo.JIОЩеиві з нього 
елементів державно СТИ й ваціо
нальної окремiuIИОСТИ-СВоврідио
сти. Автор ГQВорить IПро війку 
проти схеми істоРіі Східиьої Ев
ропи, науково зфоРМУJIЬOваиоі М. 
Грушевським у :иауковому орга
ні славісти.ки 1904 р., і заміну П 
новою СОВGтською схемою, яку 

встановлено урядавик наказом 

"одобренны�x ЦК КПСС" "Тези
сов о ЗОО-леТИIІ восс~ШlевШl 
УкраИНЬІ с РОСВЄЙ (1654-1954)." 
Ця схема побудоваиа lЕІ8. трьох 
вигаданих міmчИИХ китах: шт 
етнічно-ваціОВaJIЬ1ІОЇ єдности ру
ської народиости, стwpВ1Й киів B~ 
лежить не Ун:ра.іві; lВоз'єД1l8ВИJl 
Україии з Росією - тут міт 
об'Є,1JJНаивя дво]С народів В вди
ній державі московс~російсь
Rій (укра.інську державу взагалі 
заперечується); міТИЧ:Ва концеп
ція спільної ,ві'1'ЧИЗВИ - колись 
Росії, тепер срСР. 
Автор дає хзрактеристиху те

перішніх кадрів істориків Украі
ни, яким И8lКИИУТО історіографіч
ний вігілїЗ1tl - заперечувати фак
ти і доказуватв реаль*ть ютів. 
Переважають серед вих партій
ці, є трохи й безпарriйииx, тра.п
ляються і ПООДВІНокі "реабіліто
вані", що якось заціліли від зви
щення. Оста.вві:м могіка:ком ста.р
Ішоі ще з 20-х років reBepaцii іс
ториків Ог лоБЛИИ вважає t:вaиa 
Крип' якевича, вдииого історииа 
українського від часу смерти Гру
.шевсыого обравого ва акадекі
ка. 

Для автора ае існує сумніву, 
що з дрyroi полОВИИИ 1950-х ро
ків 'по.м:ітиИ'Й "чи:ма.лий хі.лмdс
НИЙ зріст YJq>аіиської совєтської 
історіографії", серед иових ~ороб
ків якої OrлоБJIИВ ЗгадУЄ ка пер
ІШИХ місцях мовографії "Бorдa.в 
ХмеJIЬИВlЦЬКиі" І. Крип' яке.nа, 
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далі монографії на теми з коза
ЦЬікої доби - В. Дядичевка, Ф. 
Шевченка, К. Стецюка, В. Голу
боцького (про Січ), як також зra
дану вже "Українську історіогра
фію" І. МЗJPчеика. Оглобпии ;цав 
ряд критичних зауважень;цо кок

КРетних тверджень окремих ав

торів, втягуючи цвк Іх у 'llaуко
ву дискусію. ПриEaliВО впадав в 
вічі, що, поруч із таквм суворим 
КРИТИЦИЗМОК, наш заслужев:ий 
історик зберігав об'вктивв:ість і 
відзначав і ідOCJlГИ поневолевих 
істориків. Це дав йому змогу на 
питання чи українська історіогра
фія приречена в майб~у на 
заг ладу й погибель, відповісти : 
"На вашу дYlIIKY, ні. Бо згадані 

вище ознаки мm.лиз.в:и, Руів:и й 
тління - це СШ4ІІТОМИ занепаду 
не украінської, а совєтської істо
ріографії. Зло породжує тільки 
зло, яке неминуче, рав:іш чи пі
зніш, повертається проти того, 
хто ЙОГО породив. (оо) Навіть у 
таких стрaшrии:x. умовииах, істо
рична наука на Украіві ке вмер
ла." 

І який же сором eмirpa.цii, що 
вока не може забезпечити - не 
скажу нормальиї - елементарні 
умови для історичио-науковоі 
праці таких Ylже тепер yиiкaJIь
них у нас представииків історич
ної науки, як Олександер Петро
вич Оглоблин. 

Юрій Лаврlвeпо 

Діма. Третій Берег. Четвер
та збірка поезій. Нью-.Яорк, 1963, 
48 ст, (обгортка Якова І'ІІІад08-
СЬJ«)ГО). 

3а п'ЯТВ8Щцять років а часу 
свого дебюту збірочкою ааІвввх 
майже дитячих віршів "ВолоlllКИ" 
(Париж, 1947), Діма видa.na, ще 
три збірки: "Зоряві Роси" (Мюв
хек, 1952), "Мить" (Париж, 1955) і 
"Третій Берег" (Нью-Норк, 1963). 
Позатим, ВОІІ& ще і прозalк (кви
.жка нарисів "День подорожі", 
Мюнхен, 1958) , 1 дрв.катург (іі 
п'ооу "Пересаджені квіти" ви-

.Листи ДО 

ставляла в Нью-йорку OJIЇImiJI 
Добровольська із своїми студій
цями). 
Твори Діми є досить опрацьо

вані й чисті в своє.му роді. Літе
ратурна обдарованість Діми без
сумнівна. Є в неї здібиість ДJIJI 
гарної простоти, щирости, ДJIJI 
чистого, мов умитого малюв:КУ, 

гостроїпоетичиої фрази. 
І все ж щось перео:ІІКОДЖав ій 

реалізу.вати цей скарб на рівні 
обдарування. МОЖJIИво брак від
повідної поетичної шкоJIИ з юва
цьких часів дебюту. Діма доро
стала в Парижі, де ороЙПl'oв у 
неї добрий десяток років. І то 
саме тоді, як фравцузЬіКа поезія 
виявила новий злет угору і здо
була собі нобелівську премію (по
езії Сен-Жан Перса). Діма вивчи
ла французьку мову. Але не вид
но, щоб вона жила і пережи;вала 
разом із своїми пOЄТИ'Чl!lИ1rlИ ро
весниками-французами. В іі збір
ках не знайти ні одвого перекпа.. 
дуз вих. В поезіях Діми чимало 
естетичного аиa:q>оиїЗ'1lrlУ. Таке 
врwжен:ия, що вона живе і пшпе 
'в часи Олеся і Ворового, а ие в 
часипісJ1Я Тичиви і Бажава. 
Бувши в Парижі відгороджена 

чимсь від Парижу, молода дівчи
на пірнає в спогади і ПВlШе про 
тугу за втраченою відчизною. 
Там, де ця туга базується ва жи
вому досвіді чyrrя (диТИJlC'ШlO) , 
вона мав певне оправдaиJIJI, 

(вапр., поезія "Тополі") а поза
тик ця зВ:вадто часта в діми те
ма сходить ва декJlJlМ:ацію. 
Все ж від "ВОЛQIПок" до "Тре

тього Берега" ве.ли:ка поетичиа 
дистанція. Свіжа простота без 
ІШТУЧНИХ "поетичвостей" - вмів
ня ВИКJШкати поетичний ефект 
засобом "прозорої" ~пOlВiдi при
ємно врwжають у ВІРШах "Жив 
на березі камівь", "Топо.n:1", 
"Хлопчик, літак і и", ,,в Пари
Іжі над Сеною". Є й гарні афори
стичні мініятюри, що нага;цують 
подібні речі у Ліn !tocтeвкo. 
Коли поет не позбавлевий та-
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НЕПОJIIТИЧНA ПОЛІТИКА 

Входити в н8ІІП світ із засв1че
ною ліхтарнею споК1ИВОГО, а.ле 
критичного роздуму - це АОСВТЬ 

ризикована справа. ми при:вв:кли 
до двох крайностей: або до зв.
ду;шлwюго кадила, або до иеиа
висницької боротьби, ЯІК8. часто 
не гребує иешляхе'Мою з6ровю 
підоорів і наклепів, у які й іх ав
тори не вірять. Тож мусВІМО ПOllе
редити Читачів: -иаппІі заввагв 
не вміщуватимуться ві а ОДВУ, ві 
в другу категорію. Іх завД8&ISJI 
буде відхилити вікна, щоб ~ 
вітрити 'кімнати від IC8ДИJIЬВОІ'О 
одуру і самозас:поковвия, і вка
зувати недостатки, не за;цля уда

ру ПО протИ!ВИику, але задля ви

правлеивя тих недостатків у спі
льному зусиллі з на.пшми спів
товаришами праці й долі. Проха
ємо приймати n KP~ думки 
як відклик до здорового розуму 
і доброї волі, пpoкa.зa.!lИЙ триво
гою за стан, який і завзяri його 
оборонці 'по щирості !Не вважають 
задовільним:. 
Не теоретизуватимемо у пуста

порожнє, але ВИХОДИТИКellО ЗICOll

кретвих життєвих JШIВЩ. А !со
ли наводитимемо головно подіі з 
Нью-йорку, то це зрозуміле. Бо
- хочемо чи ві - :ваша грокцца 
в Нью-йорку иайчислeввilПIа і 
найживіша. Вона - що так ска
жемо - репрезентує иас, .-ова 

яскравіше виявляє те, що мевш 
виразно діється і в івmих осеред
ках. Тут не тільки скупчена най-

ла.вту й працьовитости, то чого ж 
йому бракує ДJIJI певиого успіху? 
при овоій ЧDIaJIiй літератур

ній продукціі Діха в колода пи
сьмеlПlИ'ЦЯ. Є час ВіДКИІІІУТИ по
етичні кліше, перебороти :виу'1'
рішиє пси:холоГЇЧillе re'1"1'O і дати 
влас.иій иепо.:lИост! п вепов-
ТОрІПІЙ еC'Ietи _cлiJI. 

lОр.л 

більша маса, але й тут верхи сус
пільства, централі його наукових, 
мистецьких, літератураих, полі
тичних організацій. 
В неділю, 20-го жовтия, :відбу

лася маніфестація з приводу 30-
ліття організованого голоду в Ук
раїні 1932-1933 рр. Запрошено 
чужих гостей, високих америкаи
ських достойників, предСТЗІВІІИ!КЇВ, 
поневолених СQВЄтам:и народів. 
Замовлено залю на п'ять тисяч 
JUOдеЙ. НайопТlDrliстичаі оціищи
ки рахують, що приЙIпIJIО коло 
800... А бувало, та сама зaJIJI під
час національних :маніфестацій 
заповнювалась. - Перед мааіфе
стацією, як нас іцформують, лю
ди радиJШ впорядчИ!КЗ.llrl порозу

мітись із громадянством, із ЙОГО 
установами і оргав:ізація.ми і ІВТЯ
гнути Їх до співпраці. Відповід
дю :мало бути: - ми і так мати
мемо понад п'ять тисяч публіхи! 
- Вийшло :не так, вийппла ММ
промітація. І як звичайно в таких 
випадках, вииу скинуто ва аво

нім ну величину, ва громаду. на 
цьому всі заспокоїлись. Не було 
пQВaЖНi.m:и:x спроб передумати 
явище і піддати ревізії дотеперіш
ню практику. 

Спробуймо пошукати глибших 
причин неприємної для всіх вас 
події. 

Після війни припJIИJIa до аме
риканських берегів нова украЇН
СЬ1<а ем:іrpаційва хвиля. Бока 
застала тут народну масу з по

чатка:м:и орга.иізовавого, зрізвич
кованого, :модерного суспільства. 
Стан пригащував те, що було в 
Галичині niщ коиець :минулого 
століття, коли то світеький - д;у
ховий, політичний, економічний 
- провід ви'зволявCJI з-під тиску 
давнішого патріярхального уладУ 
з церковною говрархією ва чолі. 
Тут, в Америці, організаціЙиою 
базою нового проводу стали асе
кураційві союзи з політичив:м:и 



закрасками, подібlШМИ до крайо
вих: націонал-демократичною, со
ціяльно-радикальною і вкінці кле
рикально-консервативною. 

До тієї громади при кінці 40-х 
років почала причamoвати аова 
еміrрація. Вона прийшла з піді
рваними залишками початків су
спільства, що наростало з розпо
рошеної скитальсьхої маси ,. та
борах Німеччини. Та JDOДCЬ1К8. 
громада, подібно як і місцева, з 
давніших ПРИlшельці:в, lжила ще 
спільними, масовими elИоЦЇJDПI, а 
групи, партії, організації, які вмі
ли розбуджувати ті емоції, легко 
збирали людей на маніфестації, і 
віча. 

Ми'ну ло 15 років з того часу, 
а в них сталися різні зміви. Пер
Іша - природна, фізіологічна. 
Люди, що творили веJIИ!КY масу 
давніших і новоприбулих, старі
ються і поволі відходять у тихе, 
ДОМ'81UШЄ життя. А іх діти мусять 
бути інакші. Вони або ~ітыми ба
чили Україну, або й 'зовсім її не 
бачили, не переживали пЩнесеиь 
і поразок, T8JК як старші. Вови, 
навіть ті, для яких ім'я і доля 
України сердечно близЬІКЇ, ве мо
жуть так переживати і розухі.ти 
радостей і страждань Укра.Ши, ак 
їхні батьки. 
Друга зміна-психологічна. ча

стина, велика частива украІ:вців 
пішла в розбагатіле сакообіпав
ство, а український C8.IIТJD(eJIТ роз
ряджає щона.йбіmппе в Народиих 
Домах і РОЗКЇlllIНИХ в~оЧИВlКO
ВИХ оселах. Не назив&Иою, але 
практикованою філософівю тієї 
великої частини укрaiJreьКИІХ JDO
дей, високо освічених і нижче ос
вічених (це тут не має зиачеиии) 
- є етичний матеріалізм. Найви
щим ідеалом і мірою ЦЇВlВости 
людини стає багаreтво. Пр8.КТИІЧ
ні поклонники отверто не призв:а
ЮТЬСЯ дО ТОГО свого ідеалу, :на
віть СОРОМ'ЯЗЛИВО ПРИКРВlВаІОть Ао
го, відрік8.ЮТltCя від иьоro. Але 
вови роблять це не під впJlИВOJrl 
нечистої совісти, а зі страху пе-

ред заздрістю, я,ка в такому під
сонні стає панівною пристрастю. 
Ще інша зміна - вже соціоло

гічного хара:ктеру. За ТОЙ чаС 
оформилось суспільство. Вово рі
зниться від людської масИ орга
нізованістю і зрізничкова.в:істю 
окремих діли'нок житrя. Мавко 
низку наукових, літературвих, 
мистецьких, політичних, госпо
дарських, виховвих, професіЙІВИХ 
установ і об'єднань. Слабістю цьо
го молодого ще суспіЛЬC'DВ8. є 
брак тісніших зв' язків між oRpe
мими його частИІН8JIrIИ. Вони оки
даються іноді на заикиуті в собі 
царства, і з конечних у розвину
тому суспільстві органів одної ці
лости, стають вузькими групка

МИ, кліками. 
Цих змін не бачили араижери 

голодової <маніфестації. Мобілізу
вати українську. громаду тіЛЬІКИ 
гомоном аЛтаційНИХ труб - вже 
трудно. Треба йти через суспіль
ство й його оформлеввя. Я,!СЩо 
прикрий випадок із маиіфестаці
єю 20-го жовтня в Нью-йорку 
відкриє очі на це тим репрезеН
таціям, які вважали себе ПOВllll
ми панами ситуації, і якщо ВОИО 
пороблять із цього відповідні ви
сновки, то це БУде КОРИСТЬ, хай і 
куплена дорогою ціною. 

** * 
Основною помилкою в підroтo-

ві голодової маніфестації було те, 
що її організатори (Об'єднаний 
Комітет у Нью-йорку і crпівдію
чі в ньому групи) дивились lІІа 
нашу громаду як ва иезріЗВИlЧiКО
вану, примітивву масу, і ДЇJIJIВ 
понад голови оформленого сус
пільства. Адже можна було, по
розумівшись із різними організа
ціями, добитись ТОГО, щоб ту од
ну неділю '~льнити B~ усіх ім
през задЛЯ тієї справді всенаціо
нальної справи. 
А тимчасом бу по так: в субо

ту, 19-го ЖОВТНЯ, під вечір був 
танцювальний попис, а вечером 
Літературно-мистецький яриа.рок, 



концерт авсамБJПO Олекси Бере
ЖНОГО в Тавнгол, засідав:в.я: НТШ 
дЛЯ вшанування проф. Кова.леаа, 
пластова сеиьйорська варада t 
напевно ще KiJIЬKa імпрез. У не
ділю .ж, 20-го, після ПОJIYAIUI го
лодова маніфестація, а потік _
раз і одночасно урочиста ПЛев&р
на конференція УВАН, ПРИQlШче
на 50-літтю смерти Лесі YKpaiвкll, 
та під фірмою Українського Му
ЗИЧНОГО Інституту вечір фортепі
янових творів ВасвJIЯ Барвівсько
го в Українському Івститyri .Аме
рики. ХТОСЬ скаже: ДJIЯ стотиCJI
чної української ГPOlrla,wl в Нью
йорку не забагато! Звову від
клик до аиовім:иоі маси, тоді ак 
мусіли б ми мати ва )']І8.ЗЇ порів
нюючи вевеJIИке число осіб, що 
творять СПР8ІВжвє суспїJIЬСТВО і 
зучасня.ються в таких xyJIЬТYP

них і націовальвих імпрезах. 
Та тут провина і по сторові. то

го, що називаємо суспіJIЬС'ДВО.ІІ в 
відрізнеині від маси. Ма..ла іJПO
страція : - обі вечірні імпреЗИ 
неділі 2О-го жоВТ1lJl буnи ва ви
сокому рівні. Невже JПOДИ, md. 
хотіли поклонитись пам' аті Лесі 
У краінки, зовсім ве зацікаалеві 
творчістю ВасиJIЯ Барвіиськoro ? 
І навпаки, невже ті, що cnyxa.ли 
концерту Дарії Гордивсwоі-Ка
ранович і реферату д-ра Лиська 
не хотіли бути :на доповідях Ізи
дори Косач-Борисової, сестри по
етки, і на доповідях Л8jВpивевка 
і Одарченка? Це те, ва що вже 
був натяк: - частини иа.шаго 
суспільства - це веначе окремі 
сві тики, ізольоваи:і одне від одво
го. Таким взаємним відчУІЖeв:вJDI 
вони підривають самі себе і :ке 
виконують тієї суспі.льиоі функ
ції, яку спрaвmиiй дУХовий і по
літичний провід має ввкоиувати. 
Провід це носій гієрар:хічиого по
рядку громади. Спираючись ва 
нарід, він притяraє до себе, під
тягає вгору співзвучві CИJIВ В ва
роді. IзОJIЬова.ві гурти замикаю
ться в собі і тратять І"рYJl'1' під 
ногами. 

jj 

Так дві напРОТИJJві теидеиціі, 
нездорові і ШКЇДJIИві, яскраво ви
ЯВJIЯють свої васлідки. З одного 
боку примітивізація lЖИТТа, під
хід до громади як до маси, а ке 
як до гієрархі чио упорадковавого 
суспільства. З другого боку втеча 
від громади і вахил за.м:икатись 
у своіх свіТИlКах, іноді навіть ;шу
кати в такій відокремленості ти
ту лів своєі вищости і шляхетст
ва. ... 
Показом суто ехоцїяльвих від

рухів і примітивізаціі може бути 
і реакція ва вИilIад газети "Ва
шингтон Пост" проти пам' атника 
Шевченкові в столиці ЗДА. Га
зета в першій, редакційвій, стат
ті :назвала схвалений кoвrpecoм 
дозвіл поставити пам' ятвик і вЩ
ведения дЛЯ нього відповідиого 
місця - веJIИкою помилкою. Па
м' ятник Шевчеи:ка, хай і доброго 
поета, але не загально JПOдCЬКOl"O 

значе:ввя, це політична затів ма
лого гурта .людей, а його будова 
в ВашІивгтові - це образа ДJIJI 
різних ,вародів і віpooпlЗва.'ВЬ, і 
вкіиці спроба вевеликого гурта 
накидати Америці свою, себто ук
раїнську, концепцію холодної вій
ни. Газета закликала Кoвrpec 
~іДКJIикати ухвалу поки не пізно. 

Першим відрухам був 3аКJIИiК 
до масових протестаційвих резо
moцій. Суспільство :навіть ве ма
ло ще можливости поз.иайоми
тись із повlПI'ltI текстом: стаТ1'Ї, хо
ча для поважної й обrpувтовавоі 
акції це було б ковечиик. Але чи 
така форма реакції взагалі була 
відповідною? 

Слуппв:ість цього питав:вя по
тверджує дальша історія. Апель 
до співіснувальиих настроїв, акі 
МОГJIИ б скалам:утитись YlКраіи
ськими мавіфестаціJDrlИ в Вamивr
тоні, міГ пЩс.увати думку, що аад
х.в:евиком стаТ1'Ї було далеке, мо
сковське джерело, якого i1l'1"JDl
вою мрією є використовувати КО
екзистенціальвї вастрої і розсва-
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рювати eMir'paцiї поиеволених ва
родів. Друга стаття мав вже інак
ше скерува-ння. Вона згоду Кон
(ресу на будову пак' ятвиха аа
звваG саме "н&ЙдивніlПИ!l( овочем 
холодної віівн", в ЯКОМУ і ЗДА 
і СССР, Кoвrpec і Крекль, одно
згідно визнають Шевчев:ка геро
GИ... Копи перша стаття, здава
лось, кли-кала ва рятувов лівіші 
кола, запаморочені коекзистен
ціяльними привидаки, то друга, 
навпаки, піддавала арryмевти 
проти пам' ятника ПРaвиJМ, крити
чним до співіс-нувавня KOnaм:, 
пригадуючи культ Шевчеика в 
комуністичному світі, де вже 1962 
року 1620 місцевостей, вулиць і 
установ в СССР названо ім' як 
Шевченка. чи це тонка гра ва 
два боки, чи це просто делікат
ний відступ - трудно вгадати. 
В кожному випадку ЗЧИВJIТИ з 
цього приводу всенародний крик 
передчасно. 

Просто не личить мобілізувати 
суспільство з приводу статті од
ного менше чи більше розумного, 
і мев.ше чи більше чесного жур
наліста. Це віддавати йому не
заслу.жену честь... Коли б це був 
виступ якоїсь рішальвої особисто
сти, керівника стейт-департмеиту 
чи сенатора, чи навіть публіци
ста з великим ім'ям - ситуація 
бу ла б іна.юша. В даному випад
ку досить, -копи на пресовий ви
пад дав відповідь ваша преса. 
Було б та-кож добре, коли б у 
тій же вашИНr'ТOнській газеті по
явились неістерич.в:і, розумні й 
тактовні вияоиенНJI. 
Це одне. Далі не добре зачасто 

і при різних нагодах lІoбinbу..
ти маси. Це іх утоІІJIJOO, првтуп
JDOЕ: і вкінці вови не відгукую
ться навіть тоді, копи такого від
гуку можна б сподіватись, ЯК от 
на голодовій маніфестації. Мобі
лізація - це останній засіб, а не 
перший apr'yм:eнт ... 
Та ще мусlПrIО усвідомити собі, 

що мобілізація нашоі м8JCИ ва те
реві ЗДА звичайно заспокоює 

.Л rJC'I'U ДО 

тільки нас самих і кашу наів
ність. Для амеРИК8iJlСЬКoro сус
пільства масавість почииавться .е 
від тисячей, але від десяток, со
тень тисяч у поході. Тому маШ
фестаціі ірляндців, поляків ікпо
иують. Наші дві тисячі при посвя
ченні площі в В8lIIIИнr'ТOвi саме 
й дають враженНЯ ... малої груп
ки. 

Вкінці такі автоматичні віщКnИ
ки до мас шкідливі тик, щО вови 
відвертають увагу mд того, що 
справді треба робити і до чого 
треба на БСЯКНИ випадок ГОТOjВИ
тись. Виступ Вa.mивr"rOВської га
зети може бути cиr'ИaJIом: до ІПІИР
ше закроєної акції числев:вих ва
.ших ворогів в Америці, за ЯКИХ 
спиною може зрytПlо орудувати 

окупант У країни. Ті статті в "Ва
nmнr'тoн Пост" показують, що не 
BЇnЬВo легкоВ3.ІЖИТИ небезпек і 
можливих ворожих затій. Тож у 
даному випадку, поки па.к'ятиик 
не став фактом, вавіть ие дуже 
політично робити з його будови ... 
політичну аферу, яиа мобілізує 
против-ників і ~aв ім apr'yм:eвтв • 
руки. Спокій, обережність, проду
маиість кожного кроку - мусить 
бути наашою поставою. Це діти 
й підростки заглушують перепяк 
і безсилля голOlCИИll криком. 

•• • 
Нашим ро3'ДУКам дали ки заго-

ловок "непoniтична політика" . 
Це з двох мотивів. Найперше то
му, що звичайно під політвкою 
розуміємо внутрішню боротьбу 
осіб, партій, груп за ВПадУ, або 
зовиі.швю боротьбу держав за 
впливи, користі, oreриторіі. Тут же 
бу ла мова про речі й подіі, JI'КЇ 
не підходять під це ПOllJlТТЯ по
літики в ВYlЖчому розум:іив:і. І 
назвали ми ті завваги ,,JI6ПOJIЇти
чною політикою", вказуючи ва 
те, які наївні й ведоціnьиі бува.
ють наші постави й діі в обnич1lї 
різних, білыІпe і ,мевше В8ЖJIВВВX, 
завдань, що іх ставить вак жит
тя. 

Р.Орlбвd 
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СПРАВИ IІУБЛЩІІСТИЧИО-НАУКОВОro ШСТИТУТУ 

Інші війни - Iиma. збро. 

Кожний дукай, що ва тобі 
Мільйонів стан стоїть, 
Що за долю мільйонів 
Мусиш дати ти одвіт. 

І. Франко 

Це в великій МІрІ відноситься 
до нас усіх, що мали щастя уник
нути особли:вЬ СТР8lШИИХ після'во
енних років cтaJ.dHCbKOГO pe~y 
і знайтись у BiJIЬ'lloMY світі. Це в 
ще білышїй мірі відlWCИТЬСЯ до 
тих з-посеред нас, що гордо на

зивали і ще називають себе полі
тичною еміrpацією. Наш обов'я
зок говорити світові те, про що 
Край говорити не маже; розкри
вати те, що пильно закриваєть

ся окупантом. 

Українські гро~ади відз~~ча
ЮТЬ 30-ліття траГlЧНИХ ПОД1И в 
Украіні, 30-літrя оргаиізова:вого 
Москвою голоду. На маніфестації 
запрашуGМО чуживців. Та щоб 
вони розуміли ті речі, МУ1СИ!Мо да
ти ім відповідні матеріяли: ко
роткі (довгих вони не читали б), 
але добре опрацьовані, доку:м:ен
тарні. Наші скарги не перекону
ють так, . як голоси неукраінсь
ких, об'GКТJШНИХ очевидцш дра
ми 1932-1933 років. Тож наЬові
ше видання Публіцистично.,иау
кового Інституту, праця д-ра :м. 
Галів про ГОJЮд, подає дослівно 
уривки думок 20-тьох чужих ав
торів, головно тогочасних коре
спондентів світової преси, фрar
менти числеивихкнижок і іmпих 
публilкацій, між иm.m цитати з 
24-х тодішніх журналів і часопи
сів, англійських, а:м:ериканських, 
фравцузlJКИХ, німецьких, росій
ських і українських. 

В JIИстопаді українські громади 
святкуватимуть річницю постав
ня 3ах. Укр. Нар. РеспублiJКи на 
землях, що належали до Австрії. 
Тоді Hoвocmopeвa Польща, під-

TpНlМaHa мілітарно і дипломатич
но Францією, ВОЕШИИМ !Насильст
вом і інфор:м:аційиии обманом 
окупувала з8.Х. yкpaї1llCЬКЇ зеклі. 
.AJж після 2-0Ї війни вООІИ знайпп
лися знову в :межах Украі:ви, але 
вже не вільної і самостійної, але 
в ф8JКТичній московській окупа
ції. 
Одначе передовсім польська 

еміграція в Америці не хоче при
миритись із утратою 3ах. Украї
ни. І вона далі веде війну розпо
ча ту ще 1918 року проти само
визначення у,країнсь'КОГо населен
ня тих земель. Досі польські !Вче
ні переконують світ на підставі 
фальnm:вих переписів, неначе по-
ляки мали на тих землях віднОС
ну більші,сть і тому в Ялті ста
лася кривда Польщі, і ту кривду 
треба виправити і ПOlВeрнути їй 
УК'Раінські землі. 
Знову щоб:наше суспільство 

мало добру орієнтацію, щоб мо
г ло розумно відбивати ті претен
сії й освідом:лювати світ, Публ.
нау:ковий Інститут видав дві пра
ці: наукову студію проф. В. :Ку
бійовича про населевна зaxlдвlж 
українських земель, з діяграмами 
і мапками, і другу працю, д-ра 
с. Ріпецького, яка цитатами аме
риканських і европейських дер
!Жавних МYlЖЇВ і славких Wтoри
ків висвітлює підступв:і ходи, за
вдяки яким удалось ПOlJIЬЩі при 
помочі Франції закріпити ті землі 
за 'собою. 

Маніфестації з приводу голодУ 
і листопадової академії це наго
ди для поширевия наз:ваних 

праць серед української громади 
і через неі серед чуЖВllЩiв. Бу
ло б запереченням завдань емі
r-pаціЇ, коли б вона порИ!Иала ті
льки в болючих чи радіСНИХ спо
минах. Роля eмЇrpaцii мусить бути 
активною ролею борця за визво
лення, засобом: правДИlВOf інФор
мації світа, зброєю, ЯКОЮ J(pal 
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Поди та рефлекси 

в mдЗЕМНИХ ПУШЕВНИХ пзНJIX 

Під поверхнею:важиих світо
вих подій, які нотує й коментує 
преса, відбуваються зруппе1ПlЯ, що 
можуть в недалекій будyчmri по
значитись ва історіі :ваших диШ. 
Відхід "великих" - Адеиауера 
в Німеччині, Мекмілеиа в АигліІ, 
- воєнні зудари в Сагарі між 
Альжирією й Марокко, вtйва з 
комуністичним підпіллям У Шв
денному Вівтв:амі, там же рево
люція проти режиму, освітлюва
на самопалеииям будійських че
нців, мілітарні перевороти в дер
жавах лати,нськоі Ахерики - це 
те, що займає свідомість світу. 
Глибше, в підcвlдoldй чи ПІВСВІ
домій темі ві , иароджуються своє
рщиі настро!, а в иих може ва
зрівають і оформJDOЮТЬCJI новІ 
ідеї, щоб згодом: С'М.ти фактаки, 
діЙсвістю. 
Тіпересуиеиия замітиі передов

сім в обох англосакських веnи
ких державах: ЗДА й Великій 
Британіі. Для вих реклямоваиою, 
що так висловимось - урядО\Вою 

ниві орудувати не може. Тут по
ву :повчає Франко: 

- Мовиш: "Ниві інппі віЙВІІ." 
Ну, то івппу зброю куй, 
Ум гостри, наста.люв ВОJDO, 
ЛИШ воюй, а не ТOCRyi. -
Сподіваємось, що ЧИ'l'8.чі "ли-

стів ДО Приятелів" зв~ в 
тому В8ІЖНОМУ фронті, па'М'JIТ8.Ю
ЧИ, щО перемога нашої справи 
може прийти тільки "ЯК сука ва
ших змагань, наших сил." 
Прохаємо негайно З8МOВJIJIТИ 

дЛЯ голодових маніфестацій і nи
стопа.дових академій відповJ.двi 
вида:виЯ Інституту: 
проф. В. Кубійович: Західна Ук

раівв в межах ПОJlЬщІ 1920-
1939 (по аигл. і по укр.) 50; 

д-р. Ст. Ріпецький: Yкpalвeькo-
ПОJlЬCЬКВЙ процес 1918-1928 пе-

політичною мудрістю було три
матись середини. Режим Айзеи
гауера підкреслював ту засаду. 
В адміністрації Кевиеді зразу до 
переважного голосу доходило лі
віше, Т. зв. "ліберальве" крило 
партії, репрезентоване інтелекту
алістами-професор8.llll. Та крок 
за кроком вплив "ідеологів" сла
бнув і ниві адмініJCТpацію ведуть 
не теоретики, а .люди м:еизжерсь

кого покрою, як секретар оборо
ни Мек Намара, 1Серіввик стейт 
депаpw.rе'нту Раск, секретар фі
нансів Діллон. Напрям: - до се
редини. 

Це та поверхня. Та в розпоча
тій уже пiдrотовчій IК8МПші до 
президентських виборів позначу
ється протиБLжиий рух: - від 
середини, в якій зближуються 
правLпd демократи з лівіІІІИМИ ре
спубліканцями, - до :поляризаціі 
двох виразних і JllCкравих супе
речностей. Той дух часу вже від
БИIВCJI на долі ГОJIОВRИX республі
канських кандидатів до прези-

рец cBiтoВ1Dl 'l'p8бyв&JlОIІ (по 
англ. і по укр.) 50 ; 

д-р. М. Галій: Орraвlзoваввй го
JIOц В Украіні 1982-1988 (по 
&ИГJI. t по укр.) 60 t 

3амовленвя прохасмо скеровува-
ти на адресу: 

Ukrainian Research 
and Information Institute, Іпс., 

2534 West Cbica~o Ave, 
Chicago 22, ll1. 

Коли ва:жиий поспіх, тоді 811[

гломоmrі видання можна дістати 
просто з друкарю. Адреса: 

М. Shlemkevych 
с./ о. East Side Press 
166 - First Ave., 
New York, N. У. 

ЗамоВJUlЙтe ДJUI себе І ДJUI 3на
Йом:вх. Масово КОJlЬпоpтyl!re ЦІ 
свідоцтва l1&1111п 311&І'&ІІІІ І 8ертв. 
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дeHC'l1Вa: 'Нью-йоркського губер
натора Нелсова Ракефелера і се
натора Бари rолдвотера. Зразу 
всі досліди громадської опі,иії при
знавали велику перевагу репре

зентантові лівого крила респуб
ліканців, Ракефелерові. Сьогодні 
стан протилежний: rолдвотер, 
речник консерватизму, сильно !ви

переджує свого противника в усіх 
пробних опитах. 
Є речі, які безумовно підрв;ва

ють силу Ракефелера. Це його 
розвід і нове одруження з роз
веденою жінкою. Католицькі ко
ла в своїй пресі O'l'!ВepTO ЗЗlКЛИlКа
ють до відкинення К8іВДидатури 
губернатора. Одначе знову ок ос
таввій опит відомого .АкерИ'К8Всь
кого Іиституту Публічної Опівіі 
(коротко: rелуп-Інституту) вияв
ляє, що цей момент не :мав би 
такого ріппального впливу:-
80% протестантів і 74% като ли
кЬІ ЗaJllВили, що вони, голосува
ли б на розведеного кандидата, 
якщо ВВ8JЖали б його справді :від
повідним на пост президеата. -
Є ще іиша причина, ЯІК8. пород
ІЖУЄ нехіть серед партійного апа
рату і в світі капіталу: Ракефе
лер завадro сам.остіЙSиЙ і занад
то багатий, отже був би прези
дентом нез~лежнИіМ і від апарату 
і від капіталу ... 
Та є ще одИ:В для характери

стики настроїв особливо цік8SИЙ 
момент: в пропаry.вавиі ка.идида
тури r олдвотера :найбілЬШІ дина
мічиою групою є ... 'Молодь, yвmep
CН'I'e'reЬKa, студентська молодь. Ій 
подобаються заклики rолдвотера 
до ясної поляризації двох табо
рів, до 'виразного або-або між по
літикою обох партій. Це те нове, 
в якому може ПРИГОТОВJDoЮТЬCJI 

будучі ідейні, а за ви:ми й дієві 
змШи. во відповіддю ва рвщика
лізацію республіlКав:ців буде ради
калізація демократич.вої партії і 
вже що раз голосніші иар!К8.IIВJI 
"лібералів" у партії на те, що Кен
неді іх "зрадив". 

ПоJIiтичва ПОJ1Яри'заціs ще ВИ-
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разніmа в Акгліr, бо вона вияв
ляється не тільки в настроях і 
не тільки в ставленні до ка.вдида
тур, але вже позначилася на про

відних верхах діючих сил. Покій
ний провідник Партії Праці, reт
скіл, репрезентував її помїркоаа
не крило. Після його смерти зма
гались за керівниц'l1ВО поміркова
ні з лівішими, рад_а.львi.m:mm. 
Переміг лівіший, нивi.mвiй про
відник партії, можливо завтрішІ
ній премієр Англії, Вилсон. 
Подібне пересувеИИJI сталося і 

в рядах консервативної партії. 
Останніми часами Мекмілен втя
гав до уряду і старався віддава
ти відповідальні пости ре'Ч1lикам 
поступового консерватизму. Ше
ля уступлеиня Мек:мілена канди,.. 
датами до наслідства були лібе
ральніші консерватисти, передо,в
сім Батлер, але несподша:ио пре
мієром став Гюм, якого позицію 
<жреслюють ЯК "правіmу від це
нтру". А найвиразв1mi речники 
поступового КОН1Серватизму зрек

лися своїх міністерських постів. 
В англосакському світіполіти'ЧВЇ 

ідеології відіграють Meвmy РОJDo 
нilЖ напр. на европейському су
ходолі. Фравцузьку ревоmoцїю 
випередили Вольтер, РYlCсо, енци
клопедисти. І на другому lКiвці, 
комуністична ревоmoція вважає 
себе тільки здійсвителем ідей Ма
ркса-Енгельса. В Англії парля
ментарно-демократичнй улщц фа
ктично випередив своє формулю
вакня в філософії Локка... А 
все ж BEcrЦe описава поляриз~я 
позицій, і особливе захоплення 
нею молоді, може бути ОЗІИ8.КОЮ 
деякоівтоми чистим практициз
мом і туги за даль.mmm життє
вими прицілами, якlШt тіЛЬіКИ пе
ршим, нескриcm.лїзовaRИ'М вия
вом єбажаиня виразних ідеологі
чних крайностей. 
Таке ВР8JЖення підсиJIЮЄТЬCЯ і 

ТИМ, щО вже і в Німеччині мож
на sваходити натяки на подіб1lе 
явище, і то ва поmtичних вер
хах і знову серед інтелlrеитсько! 
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иолоді. Місце політика з крови й 
кости, Аденауера, завяв такий же 
з крови й кости еКОів:О:м:іст, Ер
гард. його непокоять високі ко
ІІПТИ праці в Німеччииї, спричи
неві дуже добре розбудОВ8I1И111 за 
часів Аденауера соціяльиим за
безпече:в:вям. Ліве крило владиоі 
ХРИСТИЯВСЬ'КОЇ деиократії проти
виться всяким оомежеВИJDI здо
бутків працюючих иас. тож ха
рактеристичне зближевня вового 
канцлера до правої партії капіта
лу, до т. зв. вільних демократів, 
і збільmеивя в уряді впливу про
відника, тієі партії, Меиде. З дру 
гого боку соціяліс:tичний табір 
перетягає з Берліва попуJIJlPИО
го ідинамічвого бюрrермайастра 
Брандта й хоче :йому віддати про
від партії перед недалекmm вибо
рами 1965 року. 
В 'Сферах будучиии, серед сту

девтської молоді, пробуджувться 
погасле після ваціовал-сoцtJlліс
тичвого пропar'а1ІДИВИОГО шуму і 
воєввоі катастрофи - бажаlПlJl 
звову знайти mdcь ідейиі прапо
ри і иаршувати під ви:ми. Покищо 
звову це тільки туга й myкаи:в.я. 
Рехтор університету в Тюбi.вrев 
оповідає, як до нього звернулися 
студенти з прохаивям дати їм 
якусь ідею, в іи'я якої ;ВОВИ мо
гли б об'єднатись і їй служИ'1'И ... 

Всі ці покищо невиразв:і духо
ві рухи свідчать про глибоке не
вдоволев:ия і 'Неспокій доби. Зав
важує афрR'Канський міністр, ВlКо-

.Листа КО 

го країна висилає иолодь на за
граничві студії: - Шmлiть сту
девтів до Москви, вони поверну
ться авти-кOJIуиістаки; пiшniть 
їх до Сорбони, вови приїдуть із 
Парижа ... IJ(ОИувістами. - Або ін
lШе спостережевня з амеРИК8ІІІСЬ

кої дійсности. Студевти багатих 
родин захОПJDOються лівими со
ціяльвими течіDПl, аж до кому
нізму; і вавпаки, ті, що пробива
ються вгору серед тісвих матері
яльвих обста,вии, схиляються до 
зріВВОВ8іЖеиоїпо:мірковавости, на
віть консерватизму. - Все те оз
наки вевдOlЮлeJIIВЯ довкільвою 
дійсвістю, яне відрухово виявля
ється В иолодих біJIыпІ ем:оціRIrIИ, 
НіІЖ крвrrичвим розумом керова
них душах - протиставлеВlRЯИ 

тій дійсності, навіть заперечував
IIJDI П. 
Шсля революцій і воовиоі ру

їни мрією бу ло забезпечене ісву
в&ВИя, добробут, навіть JDOJCICyc в 
мирі. Сеpeди:вJd, поліТИЧ!ld ідеоло
гіі й політичні ПР8JКТIПCи здійсию
вали ту мрію. В західвьому світі 
мріJl маАже 0CJIrВYТ&. В комyиl
стичному світі до цього ще дале
ко, але і там нове поколївия ус
відомило собі, що "не одиим хлі
бом живе людИlИ8.". Давві Ідеоло
гії, світогJIJIДИ бліднуть, керк
нуть. Нове поколiв:вJl, нова доба 
конечно по~ують і поЧИJI8ЮТ'Ь 
ПРaNIУТИ і ШУ'Кати духової обно
ви. 

и. І. 

МИСJП ПОЛОВИНЧАСТОІ СВОБОДИ 

в журналі "Роl.ІІа" (Ваpпraва, 
ч. 8. 1963) вадруковаиа довша 
стаття доцента Єжи Пельца "Про 
польську фІлософІю І соцlОJlо. 
гьо". Стапя дуже інформативна 
і при всій СТРIDIВ:Вості й обереж
ності вислову дає вр8lЖeR'ВJI об'вк
ти:ввости, неви.кривл6ВО! урв;цо
вим ТИСRО1І. тик більше заохочує 
дороздуку й аналогій. 
Автор ;цілить пlCJIJIвоввиий роз

виток польсько! філософі! ва чо-

тири періоди. Один до 1948 ро
-ку, КОЛИ В цій ділякці фактично 
ПРОДовжувано ситуацію з-перед 
війви. Другий період - іВЇД 1948-
49 до 1955-56. Тоді "соціологія й 
іі ar'евди в практиці перестали 
ісву:вати; постали катедри й ін
ститути історИЧ'lloro І діялектич
вого матеріJlлі3'llУ; фlлософівю, 
що її викладали і публікува.ли, 
був головно марксизм." Давві ка
тедри філософії часТll!ll!llО ліквt-
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доваво, або обмежено ЇХі1ІіЙ пред
метовий засяг до формальиої ло
пки, отже сфери далекої від уси
кої ідеології. 
Третій період від 1956 до 1961-

62 років (вазвік його періодом 
rокуmciвської свободи) првиіс 
"активізацію філософічвих 3&11-
дань різ.в:их типів і нaпpJDIIdв і 
відвову соціолоri"ІВИХ a.re.вд". Від 
1961-62 року почИиавТЬІСЯ OCТUI
ній період, якого характеристи
ка (правДOlПодібво : свідомо) не
ясна. В ЦЬОМУ періоді IвCТJI'I"YТ 
філософії й соціології "зроБВВCJI 
де факто головно соціологічною 
стаRИ!Цею і частивво зкодвфіку
вав свою кадрову структуру че

рез білышиияя відсотка карксів
ких дослідвиІків і деяке околод
женВJI персоналу" (дел1катие 
ствердження нового, хай полеzmе
вого, твску уряду ва свободу 
дукки). 
Вже ЦЯ періодизa.цisl пригадує 

розвиток в Украіні, зокрема в Ки
еві. Польща 'переходить в скоро
ченому, згущеному курсі те, що 
відбувалось у нас. 1919-.го року і 
на початку 2О-х років Т8ІКож у 
КиввіпродовжYJIВ.ВCЯ передвоєн
ний стан, тільки серед більшого 
заціК88JIеВИJI ширших 'Кіл івте
ліtенції. Війна, революція, зала
мання дотеперіmиього порядку 
речей і 'Мислей - зродили бaDкa:и
ня ревізії ПOlГЛJlДiв і звайдеив.и 
якоісь точки опертя в духові. Все 
це :мотиви, що 38.ВЖ\ЦИ приводи

ли людиву до філософії. Тоді 
влв.штовувано, без пеpemпwд s ба
ку неокріплою ще совєтського 
уряду, велеmoдиі дискусійні фі
лософічні зібpamrя. Вови відбу
валися в трьо~поверховій З8JIi. 
оперного театру, а почивались 

доповідями відомого тоді профе
сора філософії ,в Киівському уві_ 
верситеті, Гіл.рова, духового на
щадка світогляду Фехвера, Вувд
та, Павльсеиа. В філософічиоку 
семінарі проф. Якуба_са, при 
УкраїнськіЙ Ака.декІі Наух, сво
бідно реферовано і дискyroваво 
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рі3Ві. філософічні течії. ШСJIJI 
З8JКРlПленВJI совєтської lIJJ8AII 
прИЙПІІОВ натиск, і єдИвовладство 
марксиЗ'Му. ПіСJIRСТаліВJCЬКОЇ 1Ві,ц
лиги в СССР не можна навіть по
рівнювати з тією свободою ду1І
ки, яка настала в Польщі з пере
могою Гомулки. А польська, В&
зВї'м так, "реакція" оставиіх ро
ків, на яку ватяки знаходимо в 
статті, оте "збільшев:вя: відсотка 
марксівських дослідникі3" - це 
нова, очевИД:Ио, слабша паралеJIR 
до зміцненого тиску партії в 
СССР, затривоженої ЯClUDlи ви
явами туги за свободою ~a. 

Не менш цікаві і характери
стичні інформації про те, JПCi фі
лософі чні галузі користуються 
осоБЛJmОЮ ~Ю. Orже передо
всім логіка й соціологія. Це лег
ко пояснити. В часи найтяжчого 
партійного натиску перед 1956 
року люди втікали в дїтm:кy. 
в якій трудно було наразитиCJI 
на закид ідеологічиого ухилу. Ло
гіка й математика н8.ЙМeвme під
даються поділові на карксівські 
і буржуаз-иі... Це знову парале
льне явище до втечі в Yrкpaiвi в 
математично-технічні кауки від 
небезпек гуманістичних дисцип
лін. 

Друга сиJIыJlo заСТУПЛEUlа сфе
ра в 'Сучасній польській філосо
фічній праці - це соціологія. І 
знову в вій cкepQВ&Ricть проказу
вана згори ("як головвий на
прям дослідів передбачaIOТЬCJl 
праці над верстваки, прoфeclйв:в
ми і соціяльвими групами, хара
ктеристичними для соціялістич
вого сусШJIЬCТВа") , або втеча в 
ідеологічно і,идифереиmy, мате
матично-статистичну методику. 

Подих, хай обмеженої, та все .ж 
якоісь свободи да.вться: вщчува
ти в тому, що в формі ювілейиих 
збірників поЯtВJIJI.IOТЬCS праці С'1'8.р
ІШИХ, відомих ~ фі
лософічної мислі. Ф8IКТJIЧIIО. &о
ВИ, ті старші представ~ І. ре
презе~ пonьcьку ~. 
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Нових прізвищ автор cтa'l"l'i не 
наводить. А ті старші професори 
репрезе'итують філософічну мисль 
не тіЛЬКИ в логіці (Казиквр Гай
ду.кевич), але ів івmих дисциплі
нах ('праці з i~тopiї ecтeтRiКИ Вла
дислава Татаркевича, з праксео
логії - Тадея Котарбіиського, 
феноменологічні аналіЗИ різного 
роду 1tПIстецькоі творчости в пра
цях Романа Iиrардена). 

Впадає в очі одне: не наз.в&ио 
ні oд'Roro представвика, вав1ть 
не названо C8.1tIИХ найсвіжim:вx 
філософічних течій, які (8 2О .. у 
сто.лі'l"l'i здобули ЗRаЧRВ!Й впnив: 
не названо філософії ЖІІ'1"'М і 
екзистеиціялізму. І знову розумі
ти причиии цього не ТРУАІІО. Со
ціолоr.iю можна тpaктyвa'l'll по 
МSJPКICівськи, або .евтра.льио, ста
ТИC'l'ИЧJlО. Логіка, істоpiJI естети
ки, також феномеволoriя, ~e це 
т. зв. наукова філософія уиівер
ситетсыих катедр, професорська 
філософія. Філософія ЖИ'r1'я, екзи
стеиціялі'ЗІІ вийшли з шкільних 

викладових ЗaJIЬ на lІПВРакі май-

~ани життя і поверну JIВlCЬ до ос
новного завд8.IПIJI філософіі : до 
спроб дати розумівия JПOдськOf'O 
1ЖН'М'я і формувати його З'ГЩИо з 
тим розумі:внJПrI. ці головні за
вдав'ня філософії, Я'к видно 'З ду
ІЖе обережних висловів cтam, за
лишаються далі ,МО1ІОПОЛeJI марк
сизму. 

В цьоку зв'язку треба відзна
чити дивний на перший ПОІ'JUIД 
- факт, що зовсі·м пpoJIовчаво 
вже і поза граиицЯ1tПl Польщі ві
домого мислителя, Лешка Коля
ковського. Причвиою ЦЬОГО була 
правдоподібно звову блвзвиа йо
го думок до сучасности, до жит

тя. 

Коли порівнювати с.прааді ім
понуючу кількість уста:вов і об'QД
нань, які займаються філософіч
ною проблематикою, і КОJIИ по
рівняти видавиичв:й рух - із ТII!tI, 
ЩО твориться в цій сфері в УК
раїні, - ro це багато. тут новий 
і наглядний показ ріЗlJDЩi !Між 
на половину свобідною Польщею 
і духово вповні зв'язаною Укра
їною. 

РАИСЬКІ МЕЛОДП 

Европейська преса має сенса
цію. Подаємо її за ІПВаЙцарською 
"Оіе Weltwoche". 
В одній газеті ПОJlВИлося вір

аповаве оповщания про те, як со
встський ваяк, убитий ва війні, 
переходить у потойбічиий світ. 
Той світ також поділeJIIIЙ ва бур
жуазний І соцiJlлістичвий, але 
мешканці соцlя~чвого потой
біччя малощо знають про буржу
азний сектор. 
Наш вОІІК, Тьорків, переходить 

довгу вступну процедуру через 

бюро, що приймає мерців, дa.nt 
контрольве бюро, медичво-caвl
тарну провірку. ВlІІПоввяв aJIКe'l'
вий ЛИСТОК повний рlзввх mrr&1IЬ, 
MYCJl'1'Ь подати свІй aurrl'fШВС 1 
дати lиформації про своіх пред
ків. 
Відбувши всі ТІ приписаиі фор-

мальиості, Тьоркіи ЗУ'Стрічає то
вариша з війни, який уже довше 
перебуває в соціяліCТИЧ!RО1lУ по
тойбічному раю. Той усвідомляв 
свого колиmиьoro п'риятеJIJl. "На
Іше потойбіччя наЙліtI.ПIe і найбі
льш проГресивне, бо вОІВО побудо
ване на наукових підставах." Ді
CТamlO зарплату, споживчі пай
ки, ТЮТЮИ ПО cТ&JIВiX нормах, але 

не в натурІ, Іх тільки вписують 
ва КОIlТО мешканців раю. тютюн 
ве куриться, Д)'ІІІІ не має ВОДИ, 

брак ліжок... Тьорків питав за 
книжкою скарг, але П '1'8ІКОЖ не
має, бо тут усі вдоволевl... Вихо
ДЯТЬ ідеологічна газета, в сако
криТИ!К8.. Є Й повідь дурнів і ідіо
тів у системі, але що позбутись 
їх неможливо, то іх приділили до 
цензури з підвищеlDDlИ ПЛ&ТJUI
ми. Взага.ni від урядовців !СІВ-
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шить. Тьоркін зауважує, що вар
то б трохи розваит8ЖВТИ бюро
кратичний апарат. Але товар:иm 
ПО8Чає, що це :не :можливе, бо си
стема потребує ще більше служ
бовців, і зрепптою коли б довелось 
розвантажувати 8ІПарат, треба б 
для цього створити новий вели
кий уряд. Є в то:му світі й особ
ливий відділ, ИКИІЙ CКJI8Давться 
із кокцентраку, а ЙОГО шефок є 
Сталін. Після нових КРИіИ'ІІВИХ 
завважень Тьоркіна ЙОГО провід
ник-інформатор вагається, чи не 
подати донос на приятеля. 

Сенсація в тому, що це опo.вf
давня вадруковаие в офіційвих 
московських Ізвєстіях із передмо
вою їх головного редактора, за
тя Хрущова, - що автором опо
відаиия є Олеlre&Вдер Твардов
ський, видавець "Нового миру", 
органу спілки СОВЄТСЬ'КИХ пИІСЬ
мен'никіS, і вкінці, що те опові
давня читав Твардовський Хру
щову підчас його вїдпочи'нково
го побуту над ЧОРНIDrI корек і ЩО 
Хрущов і ЙОГО гості сердечно 
сміялись, слухаючи ... 

Ясно, що З'КЇст оповідав:вя ВICna-

ОСЬ цей вірш: 
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дається в протиcтa.niнські раки, 
дозволені режимом. Одначе до
гадливий читач знайде деякі 8JJI8.
логії Й до теперtmиьoго ставу. 
Також ясно, що все це сатира ва 
недоладки дійсности, а не крити
ка самої ідеї, не ревізіонізм, не 
виступ проти самої системи і ре
,жиму. Все ж це ознака вільиішо
го підсоння для духа, точніше: 
для російсЬІКОГО духа. 

•• • 
Як за царату, так і тепер, те, 

що можливе тоді в Петербурзі -
HНRi В Ленінграді, - і що мож
ливе в Москві, те не дозволеве в 
Києві. І вині парті:йииА З8.DDIорг 
тyгi.пmй для yкpaїHcыкго духа. 

Через Чехословаччину і Поль
щу пОІІ8ІВ нам зна.кеИИ'ТИЙ укра
їнський вірш, що ходить так по 
людях у' ВЇд'Писах. Вів показує 
також післясталінські вастро!, 
але й одночаово ту веJПIIКУ і ха
'сторожеву обережність і езопіа
ську мову, Sl'КОЮ у.краіиськиЙ ав
тор, і українське суспіJIЬCТJlO, му
сятьприкривати своі думки. 

Коли умер кригавиu Торквемада. 
Пішли по всій ЕспаНІЇ ченці. 
3одяzнені в лахміття. як старці, -
Підступні пастухи людськozо стада. 

О. як боялися святі отці. 
Чи не схитнеться іх !tЮzутня влада?! 
Душа єретика тій смерті рада -
Чи не майне де усміх на лиці? 

Вони самі усім розповідали, 

Що інквізитора уже нема. 

А люди. слухаючи іх. ридали .. . 
Не усміхались навіть крадькома .. .. 
Напевно l1иже OoO~~ пам'ятали, 

Що !Ідах тиран. lJЛе стоїть тюрМta/ 
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!!рuслане до редакціі 

Ivaa L Rudn,.t.k,., ТЬе Role of 
of tbe Ukraiae іа Modern HI.tol'J'. 
Reprinted from the Slavic Review, 
Vo1. ХХІІ, N2 2, June 1968. DiscUB
sion Section. 
Окрема відбитка стат ПР.,? 

"РОJПO України в модерній icropli" 
(18 сторінок книжкового форма
ту) з додаmом відповіді автора 
проф. Адамсові (7 сторінок). 
Модерна українська історія, в 

окресле'нні автора, це епоха від 
1780 р., після знищення 8ІВТОіВо
мічних решток держави Війська 
Запорізького, через відрowкевия 
19 ст. аж до ревоJIЮЦ1il1917 р. і ,
"подекуди і до вamиxчаcla". Цен
траль'вою проблемою ціві lI~ep
ної українськоі історії було по
стання ваціі, себто "травсформа
ція етиічно-лі'ВndстичвоІ спільно
ти в самосвідому по.пітичву й 
культуриу опільвоту." Студія д-,ра 
РУДJlИ1Цького зосереджувться ва 
дореВОJIЮційво:му періоді й 8ІВа
лі'зує ооціяль·ио-еково:мічві, куль
турні й національні теидеиціі й 
їх пов'язаність, що разом приве
ли до оформления модерно! ук
раїнськоі націі. 

всі ті зрymе:вия відбувались 
головно в ~еологічвій площині, 
а й те в умовинах царського ре
жиму бу ло надзвичайно утруд
кене. Звідси і ВР8JЖеиня слабости 
тих тенденцій і відірВ'аНОСТИ від 
народних мас. Революція 1917 р., 
віднова державности виявили 
співзвучність тих інтеліr'еитськИІХ, 
ідеологічних формацій із гJIВбo
кими хотіннЯ7tIИ иарОдУ. 
У Т8JКих стверджеивях автора 

проф. Адамс добачи,в "сміливу 
оцінку політичноі мanОВ8ЖRости 
Украіни взагалі перед 1917 ро
КОМ", сміливу У ПРОТВЛ6Ж!Вості 
до "націонаniСТВІЧноі поволоки" , 
я,ка не дає украіицим науково до
сJIiджувати нову украІнську істо
рію. Відповідь д-ра Рудницького 
- це відповідь не тільки ОДІІому 
проф. Адамсові, але по суті від-

.Лuстu ДО 

повідь усім, на жаль, численним 
америк8JI'СЬКИ:М історикам, яві 
справді не мають сили визволити
ся з "націоналістичвоі поволоки" 
нЗ/кинутої російською історіогрІ)' 
фією. Щоб звільнитись від тих 
традиційних історичних перспек
тив і відкрити українську історію, 
а не трактувати іі тільки на мар
!інесі російськоl, на те треба пе
ребороти "івтелекту~ і.ер
цію" і "догматичну дpIмKY' , вЯЮІХ 
перебуває західня історіографія, 
'коли мова про Украіну. 
Малій студії-статті відводиио 

порівнюючи більше иісця, бо ви
ступи У'країнських вчевих в на
укових журналах світового зна
чення - це сьогодні особливо 
цінні вклади до культурного й 
політичного визволення ОФОРМ
леної вже украінської ваціі. 

Василь Чапленко: Украівсьва JJI. 
тература мова, ії виникиеlDlJl й 
розвиток. П. - Нью-йорк, 1962. 
Ст. 154. 
Це друга чwcтина праці цього ж 

автора під цим самим заголовком, 
виданої в Нью-йорку 1955 р. ця 
частина 3 огляду на свій зміст 
особливо цікава і для читача
немовознавця. Вона займається 
боротьбою за українську літера
турну мову в українській держа
Іві 1917-1920 рр., і здобутками ук
раіиізаціі. 

З висновків: В підневільвоку 
стані України розвиток украінсь
кої літературної мови зустрічав 
багато тяж'ких перешкод. Головні 
такі: "а) ненормальна C'l'pуктура 
українського народу як СУClПіm.
ного "організму" (що складався 
трохи чи не з самого селянс'11В&); 
б) брак нщіо'Вально-державвої 
традиції і майже стовідсоткова 
національна несвідомі сть ОСНОВ
ноі частини українського народу 
- - селянства (особливо в україн
ських землях російської lм:періl) ; 
в) ЧУІЖонаціонадьний скпад м1сь-
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ної людности України; г) мала 
кількість свідомих борців за ук
раїнську МОІВу - YRрашської ів
телігенції; д) ная,виїсть ва. Ук
раїні значних національних мен
шостей, що перед тим ф3Jктично 
були панівними елементами в 
країні; е) збро:йві втруч8.ВШІ їм
періялістичних народів - росіян, 
поляків, румунів." 
Далі автор стверджує, що не 

3ВClIжаючи на труднощі "україн
ська літературна мова за цей ко
ротний час, попри всі, сказати б, 
недоробки, здобу ла такі суспіль
ні позиції і виступила в т8ІКИХ 
соціяльних функціях, яких вока 
перед тим ніколи ще не мала. 
Особливо важЛИJВа бу ла для її 
розвитку фун,lЩiя державної мо
ви. Це був такий високий "стри
бок", який майже автоматично 
забезпечив їй надалі всеOCJlЖИе 
суспільно-державне функціону
вання і всебічний розвиток. На 
цей вищий щабель роЗІВитку під
неслася українська літературна 
мова ,вже за т. зв. "радянської 
влащи" , але розгін до цього ос
стаинього дав період 1917 -1920 
років. Він був, той розІі:и, Т6КВЙ 
могутній, що й російські БОJDllПlе
ІВИКИ 'Не відважилися ЙОГО рWПТOJl 
обірвати - мусили далі "украї
нізувати". У 'Юму розуківиі мож
на сказати, що не тільки розв&
ток періоду 1917 ~1920 років, але 
й наступний після нього, ще ви
щий, був куплений !Кров'ю сивів 
українського народу, пролитої в 
збройній боротьбі 1917 -1920 ра
ків". 

Studie. оп the Soviet Union. -
Instїtute for the Study of the USSR. 

N ew Serїes. Vol. 11 N2 4. -
Мюнхен, 1963. Ст. 148. 
Збірник містить статті авторів 

різних національностей. Серед 
них знаходимо прізвища таких 
украmських дослідників: Роман 
3вбевко (Економічні проблеми 
іитеrpаціі Европейського спіль
вого Ривку), Іван Бакало (Ви-
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Шlюлювання сільсько-господарсь
ких спеціялістів в СССР). 

Белетристика 
Марів: Струтинська (В. Марсь

ка): Помилка доктора Варецько
кого. Оповідання. - В-ІВО ю. Се
редяка, Буенос Айрес, 1963, ст. 146. 

Софїв: Парфанович: на схре
щеВ!ВХ AOPOrax. По1lїсть. Накла
дом автора. Чі.каго, 1963. Ст. в 
т.вердіЙ обкладинці. 
Більше про ті нові літературні 

появи в наступних числах жур

налу. 

-------~"' ------.... _-----
Нью-Поркська група поетів 
плянує видання нової JCiJlвги 

поезій 

ЄВГЕНА МАЛАНЮКА 

"е Е Р ПЕН Ь" 
Просимо любителі,в творчости по
ета до В&ЙЧИСЛ8ииїmої передплат
ної акції - бо це єдииий тепер 
спосіб видававя збірок поезій. 

Передплату (2 дол) і ва 
Літературний фов,ц 
слати ва адресу: 

ТНЕ NEW YORK GROUP 
2329 Hudson Terrace, Еll, 

Fort Lee, N. J. 
Від редакції. Вважаємо почив 

вартим якнайбільшої ШдтрIDlКИ. 
Серед соборвого ~cькoгo су
спільства в Вільвому ClВiті ку
сить постаm група бодай кілька
сот любителів книжок, - тих 
книжок, що не можуть рахувати 

на масовий збут, aJIe які саке МО
жуть достойно репрезентувати 
'Н8ІШУ духову культуру. 

Нова збірка поезій 

ДІМА: ТРЕТІИ БЕРЕГ 
Вітре, вабери в обійми неба 

СИllЬOГO, 
Що його так MaJIO ТУТ, ІІЇЖ 

хмародерів, 
Принеси у сіре місто сииь ЙОГО, 
Кинь її у кожні вікиа, двері! 

ОБКJIRДиика: и. ГвІ3.цовеькоro. 
Ціва: 1 дол. 3аховJUlТИ IІОжиа 

ва адресу И&moro жypв&JJy. 



ЧОМУ? 
• . .. Дивно, що Ви так скоро 

змі:иили погляд на '11ІЮрчість Ав
дієвської, бо давв:і.ше Ви по:мreти
ли її вірш У формі загадки, а 
тепер старастеся оборовяти ІІСВИІЖ
ку "Риба ірозмір". Чи дійсио 
ХіВоробливі експерименти Авдісв
сЮ<ої варті аж такої уваги? чи 
може Юрій Лавривевко-ДиВИR'Ч, 
який тепер часто дописує в жур
налі, :мас 3ІЖ такий веЛИКИЙ 
вплив? Вибачте за отвертість. Я 
уважаю Ю. Лwвpииенка зваке
нитим літературознавцем за його 
цікаві есеї, преlq)а.сву юmжку : 
"Розстріляне відроджев:ви", хоча 
з деяКИlМИ, йoro дИ!ВІІШШ ,,:модер
иістичИИ'ІІ'И" поглядами ке ціл
ком погоджуюся. А ваш журнал 
"Л. до Пр." д)'lЖe ціввий і ува
жаю його одним з н8Й1Оращих ва 
eмirpaцiї. 

Відповідь: Ди;кувко за ;цобрі 
слова призва.вия, і дозвольте, що 
нwшу відповідь почв:емо від "чо
му" оо. Чому дотепву пародію од
ного вірша A'JIДiЄBCЬКOЇ, 1ІІ00000еву 
в .ЖУрналі, вважаєте заперечен
ням її поезії? чи карикатури 
напр. Черчила, де-rоля - це ~
рожі виступи або зневага для тих 
державних мужї!в? Можемо Вас, 
Дорога Пані і ПРИJIтеJlЬко, поів
формувати, що ми просили ав
тора тісї пародії присилати нак 
imиi і з і'нmи:х: сучасних lІІоетів. 
На .жаль, наше 'ПРОХ&ВВJI поквщо 
повисло В повітрі ... 
Друга за'1'ОРх.вута вuq спра

ва: коли в киижці "Л. до Пр.", 
чч. 11-12 за 1961 рік, В8ДІІІІ Ле
сич поміlСТИВ прихит.:ву рецеизію 
поезії Авдісвської, то й вів зав
ваЖИВ, що в збірці "Риба і роз
мір" "АндієвСЬ1К8. звачно перетяг
ну ла У авторській пOCТ8lВi та :ва
дYlЖИла термівonori'ЧJDllOl повто
peJDIJDIИ і деякв:ми обр83UD1 ІІИ
стецьку рinовагу всієї збірки" ... 
В вашій короткій иотатці (хаж
ка 5-6 за 1963 рік), JIК& -.па 
привід до Вашoro ЗДВlВyв&ВiIUI, ІПІ 

виразно не радили по~ вдава
тись до того РОДУ образів. отож 
ми обоРOllJlли не так С81МУ збірку, 
не ті образи, але мИІ оборOВJlJIВ 
талановиту поетку, яка - JI'К ко

жна людина - може ПОМІІJrJlТИСЬ, 

але нкої не треба відкидати в 
цілості ва оовові тих П01ШJlок. 

Вкінці B8JC дивує "великий 
В п л и в" Дивиича-Лаврииевка ... 
Що ж, самі називаєте ЙОГО "знаме
нитим літератур03Jl8l8Цем"оо. Та 
коли б ми хотіли бути злo&mми, 
ми могли б спитати Вас: чи при
падково Ваппа оцівка модервїстів 
не склалась під "веJIИКИIМ впли
ВОМ", тих що радо вимазали б 
із сучасної нашоі літератури гру
ПУ молодих поетів і писыJlивиків,' 
яких можна й треба '~РИІТИКу:вати, 
яким МОЖете що схочете З8.КИіІІу

ТИ, тільки не брак літературиої 

29 вересая ІВ Гаустои (Тексас) 
помер ва серцевий Удар 

АІІДРІИ ГАВРИЛОВИЧ 

МАКАРЕНКО 
кол. член Директорії УНР 

В У країні Покійвий стояв ка чо
лі у краіиських 3а.лі:mичвиків. В 
Директорії весь час підтримував 
національну і демократичну по
зкцію Симона Петmoри, аж до 
часу Варшавського договору. Не 
погодившись із ВИМ, ВИЙlIПОВ із 

Директорії і перейшов 
на полoжeJlВJl емірraитa. 

12 жовтнв У Нью-Норку помер 
ЛЕВ асшчук 

відомий рідвОШЮJlЬИИЙ діяч Га
личиви, шкільвиА інопеитор і до
вголітній секретар "Рід'иої ІПко
ли". До кінця жИТ1'Я Покійиий 

ЗaJJВIШався активвим 

гром&Дввивом. 

Похоронений ва украівськоку 
цвивтарі в Бауид Брук. 

Родинам Покїйввх виCJIОВmoвко 
щире співчyrrя. 



n рu_телill" 

ПРІІВІТ ЮВІЛ8·ТОВІ 

Занадто часто доводиться вак 
передчасно прощати на завжди 

члеmв Н8ІШОЇ украінської спіль
ноти. Тим приємніша нагода ві
тати з довголітrям... Для окремої 
людини 70-лї'М'я - це сьогодні 
пересічний вік. Але для укра.ів
ського часопИ1СУ - це вже річ, 
ЩО мусить звернути ва себе ува
гу суспільства. Оце щодеввик 
"Свобода" діждавCJI свого 70-лІт
тВ. 

Ні редакція "Свободи", ні вида
вець: Уlкраїнський Народний Со
юз - хіба не чекають від вас 
конвенціонаЛЬ:ного К8Дmла. ми 
вміємо оцінити 3lИачеввя і РОmo 
"Овободи", і коли не раз ма
ли ми критичні за.вваги до що
денника, то, як і зазначY38.JIИ ми 
в таких вишадках, випливали во

ни з погляду, що noblesse oblige 
- шл.я:хецтво зобов'язує ... 

Сьогодні вітаючи "Свободу" з 
її 70-літтям щиро бшжаємо сень
йорові :в родині украінської преси 
і орга:нові найбагатi.пroі украінсь
кої установи Вільного світу -
далЬІШОГО росту й успіху ва IПJIJI
ху до достойного вИКОІІІaииJI ве
ликих зобов'язань, які иакладає 
на "Свободу" її позиція в украіи
ському світі. 

культfPИ і наполегливих зусиль 
позваиомити українське суспіль
ство з :модервиіМИ мистецЬКИІМИ 

течіями світу, і здобути місце і 
для украівського письменства ее
рещ тих течій. 

• Мажва сказати, що "ЛИсти 
до При..я:телів" ЯК на нa.пri умови 
д~рий журнал - .і я розуиію, 
сюльки ЗУСИЛЬПОТРlбио, щоб ЙО
ГО T8.КJDI утримувати. Одначе так 
само :мytПIy ска;зати, що - ва мій 
ПОГЛЯД - йоку ще багато чого 
бракує. Чому иапр. журиал ае 
дав хроніки подій з yкpвJвcькoгo 
житrя в Украіиі і ва eкirpaцii, 
коротку хроніку подій із культу
ри, політики й івши:х ДЇJIJDlОК. 
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Для будучого icтoplDC& і Т&1СОЖ 
дЛЯ сучасного читача це мап0 б 
велике звачеКВя. 

Відповідь: За заава.ги і поради 
Приятелів, які хотіли б ба'ЧИТИ 
"Листи" кращими, кажемо тіль
ки бути ВДЯЧВJDIИ. Запеви.иєко: 
нам самим дуже далеко до сако

вдоволеного заспоковви.я:, і ведо
статки журвалу відчувавмо не 
менш виразно ВіІЖ ваші читачі. 
Коли мова про поруппеве Баки 

пита.вия, то в кілька причив то
го браку хроніки подій. Одна з 
перших це дуже обмежене місце. 
На 64 сторінках і то двокїс..я:чви
ка ми ледве вмjщавмо те, що ку
симо помістити. Зацікавлеив.я: ч. 
тачів, як знаємо з кореспонденції 
й рО3МОВ, різні. О. roловву 
увагу 3'Deртають ва літературві 
статті й рецензії, i:вmi шукають 
насвітлевня політичиих подій. 
Що раз більше голосів, які ви
словлюють вдоволеllВJl везвичаі
~o ціин~и спомввами, md 3&
и.~али, заимаю!Ь тепер і - спо
ДІваємось - З8.И!Мати:муть далі по
важие місце в жур~. Є такі, 
що .для них огляди М1жвародвих 
ПОДІЙ в кожному числі обов'зко
ві. Вкінці багато JIЮДей ПРИ31118Ю
ться~ що по~ииають лектуру від 
СТОРІ'НОК ПІД зaroлOf.В1CO.ll Чо-

"? В" . " му . .. СІ ТІ розДІЛИ МУCИ!llО 

втримувати. 

Тут виринає ще й засадиича 
проблема: чи того роду хроніка 
не в чимсь у роді оздобвого до
да'DКУ, якого не зиахОДIDIО в чи-

сленн!fX світових журналах. "Ча
сопИІС , О'1'же реєстрація подій ча
су, - це передовсім справа га
зет. Головне завдaВJВЯ журиа..лу, 
та ще такого, що появ.лнвться 

p~ ва два місяці, - ке так під
бігати за газетами і хай в іишій 
більш згущеній формі повтор~ 
за ними вже занотовані pe1li ик 
д~вати загальні ОГЛЯДИ, реф~ек
Cll, роздуми про '1'і подіі; іифор
му:вати про різві ідейиі течії ук
раlНСЬКОГО Й чуживецькoro світу. 
Н8ІШВІМ перши:м обоВ'изком в ви-



64 

конати те перше 38IВД8.II!IUI журиа

лу, і ми свідомі того, які ки да
лекі ще від цього ... 
Це не тільки наша чacmювa 

відповідь, але це й зaпpc:шmВiIIJI 
скероваие до ;наших Читачів ви
словивсь У цій справі. Чекаємо 
Ваших бажань, порад, сyrестій. 

Експерт - це людина, шеа ці
лком доклад'нозиав, що стаиеть

СЯ, а опісля вміє поясииrrи, чому 
все сталося цілком іва1аше. 

Волтер Віичел, ам. публ. 

Треба вміти мовчати ва якусь 
тему ... 

lAдeнayep 

Батько бистроумної ДИТJШИ схи
льний вірити в спадковість. 

Жан Ро стан, фра'нц. біолог 

Що ліпше? Проrpесивва полі
гамі Я , яку знає Захід, чи чесна 
полігамія, яку маємо в Африці. 

епископ ОДУЮJIJI (HitepiJI) 
Людство живе ва вулькаві. 

Єдина ,потіха, що JDOДИ не мерз
нуть. 

Поль Рейно, б. фраиц.премієр 

"~І ,."."."_"."",."."."."",І"."."_"_,,,,,_,,',,_,,',,',,',,' ,., •• ":"., •. , •• ".,,.,.~ •. , .".',.' •. "." .••• "1".".' •• ' •• ',.".' .' ••••• ' •• "1 ••• ' •• ' •• "1',.', •• '.".".',1',. 

Осівь. Із ,прогу JIЯJlЮк У гори, ліси, вад море й озера - JDOДииа 
повертається до дому. ПОЧИlВається час духових мандрівок, для 

я,ких найкращим засобом комуиікації є книжка. 

Провірте, Читачу, чи в Вашій КlНиroзбірві і також у юшroзбіPJDIX 
Вaamих Приятелів, є КНИЖКИ в..1В3. КJПOЧІ. Коли іх немає у Вас, 
замовте. Коли ж іх немає у Ваших Знайомих, иаJrЮВте іх, щоб 
вови придбали ті речі. ЧислеИВІі і похвальві рецензії тих RШIЖOК 
друкувались У газетах і .журналах, а уривки з них знайде ! 3ац1кавлен':~::r ':л~~~:== видань. 
М. ІПЛЕМ:ЕЕВИЧ: Українська сввтеза чи українська 

rpoма.цавська війна. 2-1'8 вид. ціва 0,75 доп. 
" 3агуБJlена українська mo,1$lНа " 1,75 " 
" Г&JIичaнство " 1,50 " 
" Верхи ЖІІТ1'8 І творчости " 2,00 " 

К. ПАНЬКПЮЬКИІІ: ВІД держави до комітету 
(JПто 1941 у ЛЬвові) Ціва 2,00 дол. 

Т. ЛАІІІІЧАК: УкраїВeltКІІЙ вaцlовалЬм. 
KpВ"1'llК& і обороиа. " 2,50 " 

z УКРAПlСЬКЛ ДУША. Збірвик (Статті різних 
a.втopUa) " 1,00 " 
Н. 3UlOue... понад 10,00 ДОJL - 20% 3ВВ3СІСІІ. 

на 3&IIo8JIeВВII пова,ц 5 дол. 10% зввжкв 
Н. l6О-ту рlчввцю народив Тараса Шевченка 

ВЕРХИ ЖII'r.r& І ТВОРЧОСТИ 

Промови - доповіді 

Дпа тих, щО xoтi.nв б у tвЄЛИIOY річвицю вг.либитвсь у духовий 

світ Шеnевка, JCJIIIЖК& БУде добрв:к ДОpa.дJlИКOК. ДJIJI ТИХ, щО 

пiдroТОВJlJlJOТЬ промови і доповіді на ШевчeJl!Кiвcькі СВЯ'І'& -

КIIJIЖJC& буде добрим помїЧіВВКОМ . 
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