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Рік ХІ. ч. 129-130 КшlЖlC8. 11-12, 1963 

ЛИСТ: З УКРАїНИ ЧИ МОСКВИ? 

Після ансамблю ВіРСI.lсиги амчншаllсы�ї Уlсраїнці вдруге 
дістали сердечний Прl1uіт типу "ми 3 України": 

"Ми думаємо ПОСJlаТlI на амеРІІЮ1J Iсы�ийй континент СВВІЦеиу 
землю з Чернечої горн"; "Ми б з раДЇt=тю нзяли участь в ~чи
стій церемонії віДl(РIІТТЯ lJашоl'О пам'ятника, бо Шевченко 1 Ук
раїна невідцільні." 

Так говориться в "СJlооі до українців, до українськоі грома
ди в США, дО ,,!{omite-rу пам'НТlIlІка Т. Г. ШсвчеНI(ові" (JПТE
РАТ УРНА УІ{РАХНА, 29 JІистопада 1963};*) що його пїдписали 
33 письмеННIІI{И радянсыlоїї Уltраїни і президент Академії На
ук Украіни, В. Патон. Серед тих I1I1CM.l~JlHII}ciB є також кілька 
безсмертних, а "нс та}, званих IІ11СЬМСНIШІ,ів", НІ' пише про них 
ОДИН редактор однієї газети, що виходить українською мовою 
'в CIlIA. Ми також не маємо підстав сумніuатись, що загально
знана частина тих, які підписали JIИСl'а, є щирі у вище наве
дених запевнеиНJIX. 

Але лист, немов той сандвіч, перешарований прOТWlежними 
думками й почуттями. Отже, на звернення в роді: "дорогі зем
ляки поза Вітчизною сущі", лягають безпосередньо лайки, 
в роді: "людці з брудними політичними цілями". які намага
ються недостойно "витратити трудові ](опійки, зароблені на 
пам'ятник Шевченкові потом українців, НІСЇ проживають 
у СІІІА". 
ЩО це за політична психологія, ІЦО за "тип" політичиий 

виглядає із того ЦlІнічного сандпічу з хліба і І,ізяка? Це по 
перше, старий ще Петром l-Н'м: УВСДСІПІІЇ і Сталіним найповніше 
застосований прийом відрипати від ЖІlIЮГО тіла, обезголовmo
вати націю, знищувати ЇЇ організаТОРСIJні соціяльно-політичні, 
економічні ЇІ культурні провідні eJlCMCHTH, наЦЬІ<овувати на них 
маси "земляків". В данім ВllпаДI<У: - Л1lСТ цілком за пам'ятиик 
Шевченкові у ВаШІІнrтоні, алС ПрОТI1 ТНХ, хто якраз той па
м'ятник заініціюпав і цілу незвичайно СI{J1адну справу ЙОГО 
організував. Яка б не була слаба україНСЬІ,а сміrрація, але поки 

11) Не передрукоuусмu "СJlова" украі'н('L.lШХ раДІІНСЬКИХ письмен
ників, бо воно вже було n ці.rюсті Друковане lJ українській пресі. По
рівн. "Українські Вісті" (YJlbM) 3 22-29 грудня 1963 р. - В тому 
числі газети надрукова,!Ш ,ТaJЮ>К ДO~{la і Tal(TOlJHa nїдповідь ,,3 ПРИ
воду звернення до украlНЦIlJ у СІЛА , я "у ЮlD ред. Михайло добряк
ський в програмі переСІІлань Радіо Свобода (Мюнхен), ДИЯ 6 ГPYдВJI 
1963 р. (Ред.) 



2 .Листи АО 

вона існує і діє, доти Москва. не може сказати собі, що тримає 
в кулаці всі українські сили. І тому й У даному ВIШ8Дку про
ривається на неї ЗJIість. Адже саме ідея і рух за споруджеRИJI 
пам'втника Шевченкові у Вашинrтоні змусили Кремль нарешті 
будувати пам'ятник Шевченкові в Москві. Принаймні про це 
свідчить хронологія подій. . 

По-друге, перед и8Jми типова для провідної верхівки росій
ської імперії безцеремонність, з якою трактується партнера·, як 
останнього наівиика Й дурня. Лист має на меті навіяти думку, 
ніби Москва, ЯlКу названо в JIJreТi "cтonицею Вітчизни", здійс
нила Шевченків заповіт ,,про сbt'ю велику, вільну, нову". Зна
ЧИТЬ, знову сталінська теза про "Р8ДJIнський рай", про "квітучу 
Украіну", - теза, яка була проголошена якраз у час cтpaпmoro 
повільного вмирання мільйонів дітей Украіни від організовавoro 
Москвою голоду 1932-33 року і rеиоциду іиШИІМИ методами ма
сового терору. І це тоді цинізм дійшов був до тощ що споруд
женНJlМ П8ІМ'ятника Шевченкові в Харкові і Киеві хотіли за
крити безпрецедентне в історії винищування народу і його куль
тури. Більш ДИЯ'вольського знущання над Шевченком і його 
народом не придумати. 

А може справді настала зміна в національній ПOJIітиці в 
СРСР? Може справді є ПОJJОРОТ до 20-х років, коли все ж таки 
був Я:КИЙСь хоч і нерівний компроміс та коли бодай українським 
партійцям :можна було леranьно воювати за здійснення і полїп
шеlПlJl конституціі СРСР? Даремні були б надії! Ось уже третій 
рік шалено проводиться в житrя ухвалена 22 з'їздом цинічна 
програма русифікації, 3JI'ИТ1'Я націй і иов В одну (зрозукі.ло sr:кy) 
націю і мову. І тому знову вживають ДJIJI камуфляжу ім'я Ше
вченка. Це вже стало своєрідним показником московської пOJIi
тшс.и супроти Украіни: як тільки Москва задумає завдати особ
ливо страшну чергову p8IНy українському вїдроджеиию, вова 
піднімає вгору, немов ікону, зображеlUUl найулюбленішого свва 
того народу. 

Так само розраховані на безмежну наіввість і самі собою 
прекрасні CJIова про те, щоб шевченківські роковини "CDpШIJIII 
зміцненню культурних зв'язків інших краін з Радянською Ук
раїною". Варто ТІЛьки порівняти скільки закоРДошroro світу 
об'ізди.пи російські поети з Москви, і як майже не пycкaюrь 
київських молодих поетів побачити світ. Ба навіть КВ:ВЖОК іх 
не дістанете в Нью-Иорку. Весь світ бачив, як захоплеlllO вітала 
українська громада в США ансамбль Вірського. І весь світ ба
чив, як таємні сексоти й одверті наглядачі не пусК8.JIR членів 
анca.кбmo ДJIJI вільних живих розмов і зустрічів із своїми заоке
анськими братами. чи пропонуючи приїхати до нас, дістанете 
дозвіл без страху за нас.лі.цки погостювати У знайомих і незва
ЙОІІВХ земляків, поговорити без підслухувача і без суфпьора? 
чи скажете на відкритті пам'ятника у БашиНl хові, ЩО JI8.JI 
усi1l треба змагатись за здїйсвеввя заповітів Шевченка у loro 



рідній Украіні? А чи повторИ'l'Є із "Слова", що заповіти Шевчен
ка вже виконано і робити Шевченковим заповітам в Украіні 
більше нічого? 

Горе нам! яка ж поневолена мусить бути та країна, сиии акоі 
мусать ставити між собою такі питання! Автори "Oowm:пшx 
КJIJIpHeтiв", "Синьоі далечіні", "Будівель", "Серця" та iиm:вx 
~ИХ ~opiB Є більш ніж бажані гості. Тр.удио yJI:В~ собі 
П~ИЄlUllсть ВІД ТОГО, щО вони частуватимуть ВlJIЬНИЙ СВІТ са.вд
ВІЧ!&JIIИ ма.йд ін :Москов. Але на мою думку, нехай іпочастують. 
Зрештою на відкриrrrя пам'ятника Ше.вче~кові в Ваlll!ИИI'ТOні, ак 
ВIДК~ите, всенародне свято, запрошеНІ ВСІ, хто хоче вшанувати 

YJq)&lвського поета, що став поетом вселюдським. 

Тепер трошки хронології, щоб вияснити ДИВНИЙ збir дemcвx 
виступів проти па'М'атиика Шевченкові у Вamииrтoиі із ви
ступами проти організаторів спорудження 'ЮГ0 пам'атвика. 18 
жоВТWI 1963 року проти спорудження пам'ятника Шевченкові 
у Вaшииrтoні виступала "Вашинrтон Пост". Зразу ж, 25 жовт
JUI ВКJIIOЧ!ИJI&Сь У цю кампанію еміf'раційна газета "Новое Рус
ское Слово", а 1 листопада і газета "Россия" - обидві 8.U"1'И
українські і єдинонеділимські. Коли інша вашинf'ТОНСЬка газета 
"ТЬе Sunday Star" виступила на оборону пам'ятника Шевченкові, 
тоді peдaKЦЇJI "Вашинrтoн Пост" звернулась до офіційного го
JJIOВИ делеf'аціі в ОН від Украінської РСР, Луки Кизі, за його 
думкою в цій справі. Кизя радо дав заяву, про яку ,,Бamинrroв 
Пост" написала, що вона "підлила олії в наростаючу супереч
Kl". киза звичайно за Шевченка, але проти організаторів па
к ятника йому. Сам роздуваючи справу пам'ятника ва xoJIOДВy 
війну, Кизя перекидає це на організаторів справи пам'ятиика. 
3а З8JIJ1Куваннями Кизі про холодну війну і навіть атомну по
слідував лист 34-х із Києва, які повторили ті залякуваИИJI. Про 
обмів .mreтaми між "Вашинr'ТOном Пост" і. Кизею дало повщOlll
лення до радянської преси ТАРС. *) 

Маємо велику гру. На які можливі виграші надіється Мо
cКlВ8.? Теоретично є кілька можливостей. Зірвати зовсім будову 
пам'ятника Шевченкові в ВаШИНf'Тоні - це наЙбi.л.ьmий ви
граш, бо вбивається разом двох зайців - підривається престиж 
украінськоі культури, українського питання зокрема і вплив 
американських українців в очах Америки, а водночас підрива
ється престиж Америки в очах понад 40-мїльйонового населен
ия Украіни. Якщо не вдасться зірвати справу пам'ятника зовсік, 
то другий вapїJIHT можливого ВlП1>ашу - споруджеНИJI пак'ат-

*) Як повідомила світову пресу московська амбасада в вa.ш:ииrтoві, 
вона хоче взяти участь у ".любlЙ церемонії" відКРИ1Тя па.к'Я'l'IDIК& 
Шевченкові. При цьому мимоволі виникає питакня, а де ж вamивr'ТOи
ська амбасада Радянської Україин, про самостійність якоі говорив 
у Нью-Иорку сам Хрущов. (Ред.) 



... 
.Лucru ДО 

СУЧАСЮ ПОЕТЕСИ УКРАЇНИ 

в пантеои:.і поезії небагато lЖi.вок. Якщо взяти якувебудь ан
толоriю світової поезії, то мі.ж кількома СOТИJlМН поетів можна від
найm дослівно лише декілька імен поетес: окрасу античної Греції 
- Сафа, святу Тересу в Еспанії, декілька ПРНВЦес в Японії, сестру 
Марселю де Карпіо і це все. Щойно в модерних чаш спостеріraG
мо, як жінка емаНСIШУGТЬСЯ теж і в діJlJlв.ці поезії. Згадв.йко .пише 
нашу Лесю YKpa~HKY, що її маиже вся критика ставить поруч Шев
чеика і Франка. Або опииімсл на американці Еиілі Дікіисои, JIКOї 
творчість припад8.G на другу половину девя'JIИ8ДЦJIТОГО сторіччя. Кри
тик lвор Вінтерс Зa.JI:ВJlЯG, що Емі,18 Дікіисон не .nнme веnикa пое
теса, вона :не лише одна із иайбільших з-поміж усіх aмepВlК&ВCЬ
ких поетів, але вона один із найбільших ліричних тa.naвтiB усіх 
часів. Замітно, що Емілі Дікінсои прожи.na 56 років сахотвьоro 
земського іс.нува.ния зовсім у тіні, невідома, вїкик ае ПРНз.иана. 
за свойого життя вона надру:кувanа всього кілька своіх поезій та й 
вони не принесли їй похвали, ні слави. Причина цієї неуваги ДО не
JШКОГО поеТІІЧНОro таланту Емілі Дікі.нсон В ТОКУ, ЩО П поем 
була інша, ніж поезїJI її сучасни:ків; її поезія 'reЖ іаша, ніж теперіш
ня американська поезія. В поезії ЕміЛіЇ ДїЮксов - як говорить 
поет і критик Ален Тейт - заложена думка; поезію Еміni Діків
сон може читати і розуміти читач із вироблеВВJI пorJIRДО:М ва сус
пілыlii' політичні, чи економіч:ні проблеми, читач із широкв:м ПО
ГЛJЩОК ва світ - JDOдииа і,з cвiтoгJUlДo:м. Традвціи, що її ство
рює в американській поезії Еміпі Діківсов, ста.ввть високі ВИllОІГІІ 
до иових rенерацій поетів. Та все ж у цих rеиер8.ЦЇJIХ KВSMO вже 
жінок-поетес, а між ИШ4И справді тa.na:новитвх поетес, вк Едва Сеп 
Вінсевт Мілей, Емі Ловел, та й девкі із сучасвв.х. 

Те саме спостеpi.гaDмо в украіиській поезії. ШCJUI Лесі Украівкв 
в українську поезію увійшли нові тanаиовитї пoereСИ, в:к У JJJUI& Крав
чев.ко, Олена Телirа, Христя Алчевська, та й під сучасву пору в Ук
раіні творить немалий гурт поетес, що з вих дeкiJ1Ь1К8. З8ЙКає за:мі'l'll8 
иісце в сучасній українській поезії і тому варто із ВИКИ БJIВЖче по
знайOlUlТJreь. 

IIicJIJI смерти Марійки ПіДГЇРJIИкв-ДокбровськоІ в 1963 р. найста
рішою під цю пору поетесою в УкраіНі є Олена ЖурJI11В8. (справжвв 
прізвище: Котова). Вона народжена в кісті Скі.na ва ЧерК8Щвві 
в сім'ї народного вчителя. ЖУРJIИва закінчила Київський Інститут На
родної Освіти 11 1922 р. і велику Ч8JCТlUlу свойого життв перебуnа ва 

иика 3 КИJ1ОСТИ і ласкавого дозволу Москви, і ВИЛУЧЄJIIUI Шев
чеика з ідейного багажу свободолюбців. І найменший з можли
вих виrpaшів - сіяння Рa.дSlнофільства і розбрату серед емі-
rpaцii. 

Не датн ні одного 3 ТИХ виграшів - завданнв американських 
українців. Воно одначе вимагає політичноі зрiJIости і майстерст
ва не меншого, ніж у противників. 

rрудеиь 1963. Юрій ДtnnпnI 
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п~ вчитеJlыки В Харкові, Дніпропетровському і в інших кістах 
У:кра.іви. Олена ЖУРJIИ.Ва почала друкуватись ще до часу наших ви
зволыJolx змагань; вона стояла близько до журналу ,.УкраІвська 
хата". та перша іі збірка вийшла Щойно в 1926 р. під назвою .. Мета
лом горно". В 1930 р. вийшла друком друга ліРИчна збірка поетеси 
"Багря,вий світ". Письменниця надрукувала теж декілька крвтвч.вих 
'СТаТ'1'еЙ, ак і теж переКJIала на російську мову деякі твори Лесі Ук
раїнки і Василя Стефаника. Поезії Журливої !Надихані ревоmoціЙВВМ 
духом; BG'I:Ia співає гимни JlОВОМУ походопі покривджених і поневоле
вих JlЮдей до свободи. 

"Навпростець їдем" -- стверджус. Журлива в одному вірші з 
1928 р. і ва запитання .. хто ми, хто ми?? -- відповідає: 

.. буреломи, буревіС'ІІВЮІ, борці -
перші хвилі в час прибою, 

ми відбили власву зброю 
з сонцем-прапоро .. в руці ..... 

Ці ударні вірші Журливої були використані режимом дл. прова
l"8ІІДи бо.льшевицької РClволюції і підтримки совстськоі влади в Ук
раіні. Сприяла цьому і сама постава ОлеНIf Журливої, яка захоплено 
співала про їндустрі.лїзацію: 

.. Металом горно диха звов, 
колеса в ритм і рекиі а біг, 

ніхто цю вл~у не зборов, 
ніхто не переміг." 

НaJiика ка українських письменників в Украіні ве ОІІИІІУJI& теж 
і Журливої. П ім'. звикнуло було із -журналів і аж у 1958 р. у видав
ВllЦ'Тllі "Радвиський письмеitиик" вИ'Йшла к'ни.жка Журливої ПІД ва
звою .. ПоезіГ'. Тоді теж і ПОJIВИлись деякі нові вірші Журливої в пресі. 
Від декількох років знову не зустрічаємо імени Журливої ві в журна
лах, ні в газетах. 
Дуже активною с Агата Турчинська. Це галичанка; вона народжена 

в містечку Куликів під Львовом в 1903 р., в сім'ї зарібника. Перша сві
roBa вій,на заrнала Агату в Киів, де від 1915 р. вона постіАво перебуває. 
Турчивська покінчила теЖ Київський Інститут Народної Освіти, та 
й друкуватись почала в 1926 р. Перша книжка іі віршів "Ізвори" вийш
ла друком в 1929 р. Збірка .. Урожай" появилась у 1939 р. У Турчин
ської багаro сантименту для рідної Галичини і цей савтимевт вона ви
користала вміло підчас другої світової війни, коли Галичина була 
включена у совєтську 'державну систему. ТУРЧllИ'Cька написала в той 
час багато віршів на тему "воз'єднання", видаючи їх окрємmпr збірка
ми .. Привіт, Галичино" в 1940 р. і "Пісня про дружбу" в 1946 р. В Тур
ЧНlВськоі був ліричний талант, на який вказували деякі ліРичні івтимві 
вірші в ранньому періоді творчости. Вона о~наче воліла ВКJIIOчитись 
активно в продукцію соц-реалістичної пропаrандивноі ліreратури, 
ПРИКР8lШУЮЧИ її і своім ліричним почуванням і культивованим СRВТИ
ментом для Галичини, головно для Карпат. 

"ВИЙПП'Jlа я на КнЯЖУ ГОРУ, 
г лJI'Иути ва красен Львів, 
В далеч рідну, веозору, 
на шляхи моіх батьків. 
ПідіїlШла до .шпиля Лева, 

спом'януть Червону Русь, 
Льпів, як пісня вереснева, 
до грудей моїх горнувсь. 
І неначе князь Данило 
:1 ]\n ПНlfНИ казав: Дивись, 
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як збулось велике діло, 
те, що я почав колись. 

З-над Дніпра зібрались кpe.ивJ., 

із Косн. бра'l'll 1101, 
привітали край мій древній 
у воз'єдиаиій clк'ї." 

Цей вірш іmoструє нам, як Агата Турчивська вміла іскорку сво
його таланту використати 'Для пропar'aRДИВВИХ віршів. турчиисык& 
написала багато для дітей; іі перу належить декільха поем, JIК "Ди
тввство поета" (про Шевченка), "Зашуміла Рущавиця", "Остан
ній день ВорКn:Нюка" (про комуністичних партизан) , onовіда.в:ия 
і роман "Друг мій Ашхабад". Вона є від довгих років членом партіJ. 

Ровесниця ТУРЧIПlСЬ1сої - Наталя Забіла виiimла з іншого серед0-
вища, з інтелirеитського середовища. Може тому її творчість навіть 
під иатиском соц-реалїму має багато атрибyriв поеТВ"lJlоJ культури. 
Подібне явище зустрічаємо у випадку творчости МаксlDtlа Рильсько
ГО, в:кий зумів ВКJDOЧИТR поетичну культуру навіть у вірші писаиі 
ва З8.JIOВJlевия. Ната..ля Забіла варод.илась в 1903 р. в Петербургу, 
в сім'ї урядовця. Вова теж переAmла нормальннй едукаціАввй шлях: 
ЗR.ICіичвл& гімназію і студіЮВ8.Jlа в Харківському I·Hcтвтyorl Народно! 
Оавіти. Забіла почала друкувати своl вірші з 1924 р. Перша зБІрка 
П ліричвих поезій появилась ДРУКОМ 11 1927 р. пщ В83ВОJO ,Дa.neки:it 
край". Потім виїIШЛИ такі ліриЧiRЇ КИRги Haтa.n:i Забіли: "СоIUIIIПII 
рет" (1928), "Будівниче!" (1930), "Вибрані поезіГ' (1939), ,,8 ~ 
тривоrи" (1945). В ЗабіJIR багато сердemиoorи, ВОВа )"В8DIUDIВ8. "mr 
JDOДСЬ1СОro горя, вона мріє про JlJCВЙсь гарвиА: І шравед.mrввА еві'!', 
в JIIКOIIY не БУде ві горя, ві зла: 

"Я хочу, щоб у парках квітJIИ квіти 
в сумириій ТИIП.d літніх вечорів, 
я хочу, щоб ваpotцжyвa.nись діти 
у молодих щасливих матерів. 

я хочу, щоб у мириій, ТВЬрчіА праці 
квітчались села, КР&щ8JIII міста, 
щоб сви мій БУдував ясві па.л&ЦИ, 
щоб колисалась нива золота, 

щоб иивішиі веселі немовлята 
ДЛЯ світлої ЗРОСJIR БУ'дУЧItВИ." 

Совєтський режим иикориСТ8:В блaroрод'llу мрію поетеси "ЛЯ cвofx 
пропаrаидиввRX цілей, yтoтoжIIDOючи roй вимріmпrA поетичВІІЙ cвl'f 
із перспективою комуністичного раю. 

Забіла вайбілwпе відома, ви дитяча писыl.. В веl Т8J18.И0-
вв.ті, квстецькі сJЩcю простотою віршІ для ;qIтeA і МОJlОді. Часто 
у цих вІршах зага.льно-moдсьJCi гуманітарні Jдe&JIR і "І'ОІІУ ці віршІ 
почи'l'lli теж поза ·кордовами Украіни. Яатапі ЗаБIJd _алеЖll'l'Ь по&
ТИЧІПІЙ переспів "Слова о ПОJIКу Ігореві". Забіла теж член паpт1l. 

З iвтeJIireВ'reЬKoї сім'і вRЙm.ла також друга ПОПУJIJIPII& в YкpaJвi 
дитяча писькеJDIIIЦЯ - Марія Приraра. Првгара народилась У Мос
кві в 1908 р., в СІК, лікарк. Вона покіичвna КиfвcЬКІІЙ IвCТll'l')"l' 
Народно! Освіти. Пригара почала друкуватись в 1924 р., а в 1929 р. 
ввАшла ~YKOM П перша кввжечка віршів для дітей "Весва на ее-
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лі". Пригара відома теж із перекладів на українську мО8У t'8Op18 
вікецьквх, польських, білоруських і роснісыкхx авторів. вова "І'&1СОЖ 
Є члевом: партії. Крім дитячих віршів Марія Пригара вапвeana ціпу 
низку ліричиих поезій, навіяних людською турботою за щастик. 
Ось зразок: 

"Набрякає на деревах парость, 
десь у небі вітер, як струна. 
Це весна. А біля мене старість, 
мевідступна, вкрадлива, смутна. 

Підступає, заглядає в очі, 
шепотить ·на вухо досхочу: 

- тв мов! 
А 11 П не хочу, 

до жалю ве ХОЧУ, до плачу. 

І ка.жу ій з .. укаю, тремтіИИRМ: 
- ВІдійди, убивнице кволих душ! 
Вкрий ВОJlОССЯ сивим паВУТИННІІМ, 
тільки серця бідного не руш. 

ХаА воно тремтить, радіє, плаче, 
хаА вбирає в ·себе qiJIИЙ світ, 
отаке ж уперте і тремтяче, 
як колись, '!Ому багато літ. 

І на злість недобрій, темній сипі 
входить в груди походом весна. 

Журавлі кричать на 'Небосхилі, 
десь у хмарах вітер, як струна." 

Ще otЦJIa дитяча письмеНJIИЦЯ здобу ла собі почитв\сть • Ytc.paJ:вl. 
МаріJl П03нанська молодша за Забілу і Прнгару; вова народжена • 
1918 р. і ·пОходить зі 'Селянської сім'ї, зі села Петраші .. , ВоJIOдар
ського району на Київщині. Познанська закінчила Київський Педа
гогічний Інститут. Друкуватись почала щойно піСJ!Jl друго! сві
тової війни; 'перша книжка віршів вийшла друком в 1946 р. під назвою 
"МіА Rlliтник". Від того часу письменниця видала повад АВ8дЦJlТЬ 
книжок для дітей. У Познанської багато л юдs(.НОСТИ , П вірші пporc
'DЇ безпосередністю обсервації і безпосередністю розповіді: 

"Немов ті голуби, що завжди в парі, 
по вулиці стареВJ.lКИХ двос йде. 
І хоч ідуть вони по тротуарі, 
хоч знають: ям немає тут ніде, 
та все одно взялися попід руки, 
дідусь з ба6~ею; так звикли ва віку . 
. . . А ім услід вдивляються онуки 
і, певне, заздрить за любов таку." 

Ровесницею Познансь1СОЇ с Любов Забашта. Та поріввюВ&'1'ІІ ЦІ 
двІ постаті можна пише відносно віку; по лініі пoeтиrrвоt продук-
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ціі тут не може бути ніякого порівняВ'Вя. Любов Забашта - це 
модерна поетеса і, напевно, лише соц-реалістична дійсві'СТЬ не ДО
зволила ЇЙ виявити всього поетичного тапавту. Забашта наради
лась в 1918 р. У Прилуках на Червiriвщииі, в сім'ї УРЯДОВЦЯ. 
3а професією вона інженер; закінчила Одеський ВОД'llИЙ Інститут 
ІЇ працювала на верф'ях Дніпра і Воnrи. Не була одначе Забaпuта 
щаслива у 'СВоїй професії. lї стихія в поезії й писькевив:ця при 
першій нагоді переЙШJIа в літературу. Вона покіичиna заочво 1108-
но-niтературнюl факультст Київського Педагогічного ІНСТlIТУТУ і 
повкістю ПРlІсвятнлась поеТllЧній творчості .. Перші поезії Зaбaшrrв 
буJlИ друковані вже в 1935 р. Перша її книжка виіішna ;цруком 
щокао в 1950 р. Це збірка "Нові береm" і ЦJl збірка заповlдае 
нове ае лнwе самою назвою, але і новим зміСТОIІ і 'новим трактува.н
HJ1'М самої поетичної теми. В Забашта дуже рі_ородва тематика 
та ваАчутливіша вона для любовної mрики, JlК теж і 'ДJIJI г.пвбо
KOдyIUIOГO споглядання життя, що стало рідкlСИIDI JlВВЩeJI В совет
ськіА ;ціЙсності. Новий рух В поезіl, що Аого спостерiramlо від 
кіЛJdCох роіКів, В У.краіні, знайшов не одну спіпьиу теку в пoeзil 
Заб8IIDТII. Ось вірш "Замки", ЩО д)'lЖe Нагадує попуnярвиА вже t 
на eкirpaцii вірш тни Костенко "Різні бувають естафети": 

"Замки замикапв багатства царів І павів пукаввх, 
злото, парчу і 'СОболь, сейфи, палаци розкішві. 
Замки заки.кали брами, кіста і цілі держави, 
8JlЬКОВИ КИJlзів і лордів і Іх:в:і забави ЗJIоВ'l'iшві. 

Замки заки.кали амбари, пОВНі uшеивці, 
і бідні оселі, де ледь нВlШКребеш ва XJdби:ву. 
Замки з&МИк8.JIВ царські глухі теквиці, 
;це З8lЖиво клали в могилу чес:ву JIЮдиву. 

Замки замикали душі, і люди ЖВJIВ відсторонено, 
боJlЛИСЬ відкрить заповітне, боJlJIИСЬ осуду Й зради. 
Та час приходить великий і спово, lІІе карно зронене, 
і чесність стає ва сторожі JDOдськlІХ думок і відрадв. 

я знаю, Jlвірю вічно, настане lJIеJIИКa д.в:вва, 
впадуть замки і замочки, ставуть усі вепотРіб_, 
і щедро розКриє душу JПOДИ'ІІі JIЮДииа 
зі скарбами своїми золOТВJlИ і сріБВRIIИ. 

І не буде сейфів, не буде замків на Х8тах, 
ва иезгоряючих касах, ва різних га:маЗЄJlХ, 
і доля людини стане така багата, 
і, певне, JIИlIПе експоватаки будутЬ 38JIКII В кузеях." 

ПJIOДОВИТЇ'СТЮ творчости подібна до ЗабаlD'l'R Валeиrвиa Ткачен
ко, ва два роки МОЛО,фDа за неї подруга П із чne'llства У 0пi.JщI 
Писькеиників і в партії. ТкачeJlJCO народилась В 1920 р. в кіс
течку Корюківка ва Чернігівщиві, в сім'і зарібввка. Навча.пась у 
Журвa.n:iстичнїй Школі в Харкові, Я'К 'reЖ У Київському Держа18О11У 
Університеті. Перша збірка віршів Вa.nеНіИИИ Ткаченко вв:йпша ~y
хом в 1940 р. під 'назваю "Зелена сторона" і ВИЯlВ1lJl8. У &овоl 



поетеси легкість віршу.ваНВJI і зв'JlЗОК З традиційвою ва~ю 
'1'8Орчістю : 

"Я була серед попів ранкових -
AJUI букету рвала волошки 
і зввAwла у житі випадково 
8& стеблі одні.. два колоски. 

Люди кажуть: ХТО 'l'8.lКИХ RВі'І'Частвх 
пару дру.жн1х зиай~е колосків, 
Ma'l'lDle в житті той щедро щаСТJI 
на багато радісних років. 

ПОДВВJDOCь на сінокіс, ліщину -
'ВИсоко звела вона віnя ... 
ЧИ1l оке славиі в мене дні й годиви, 
11101 .же славне все моє ЖИ"rl'Я? 

Певно, 'I'IDI Я ва віку щаслива, 
ЩО люблю цю землю і JUOдей: 
з ИІІІІН я і СИJILИ& і смілива, 
і меві цікавий кожен день. 

І меве хвиmoє в цьому літі 
clиокіс, I18.J1ИВча'l'Ї садки ... 
HeдapeltНo я звайшла У жlni 
На однім стеблі два колоски." 

Дівпазов творчости Валентини Ткаченко широкий: в иеl .mрвч
ві і пейзажні вірші; поетеса написала багато віршів AJUI дітей. 
Суквою IIJI"l"ICOЮ тя·гнетьс.я У творчості Ткаченко тема про poзny
КУ рідні, про стражД&ВНJI дитини внаслідок розлуки батьків; ва
певио, тема особиста. Ткачевко видала вісім збірок віршів, крік 
згадавоі вище, та.к:і книги: "Просторами Украіии" (1943), ,,дівоча 
.лірвха" (1946), ,,Бесвяві ві'1'plИ" (1950), "Майбутнє к.n:вче" й "Оири
лева молодість" (1952), "ІІобачеIDlJl" (1955), і "Лірика" (1956). 
Людяність, щирий C8НТIDIЄНT дО рі;цної природи і pi.фuIx moдeй 
робить вірші Ткаченко сприємnивими для коок.ного читача •• кий 
ппукає в поезіі иecк.nадного зворушеиия. 

І Забaпгra і 'Thcaчеико :ВВІЮ.нили овоіми повними жівочоl віІК
вости і безпосереД'ВОС'І'В віpm:aии в поезії ІВ Украіві ту проl'aJDDlу. 
що за утертим, ВИJCJIIIК8В1DI соц-реалісти'lИWO утилітарністю CJI8ВO
словієм на честь партії і її оІЮждів не давала місця дnя справжиього 
людського зворушеивя, ДJIJI глибоких роздумів, ДЛЯ веJJИЧJdx про
блем, що Іх так владво кинула українській поезії на викJlВК Леся 
Украівка і без JIIКИX вемає справиarьої поезії. 

Та в цій задУШливій атмосфері, в тому сукерку творчоl :цумкв 
рап'l'OМ загорілось cвiтenьцe. Видалась, якби здіОНИВСЯ метафорич
ний образ Лі.ии Костенко, де 

nixтapIDIК 
сходить із своАого велосипеда 
і впускає вогненну пташку 
у охляну клітку ліхтаря. 
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Тією вогнеиноюпташкою, що 111 призначено було оживити но
вик полум'JIiМ думки здавлену поезію в Украіні, була саме Ліва 
Костенко. Ліна Костенко народилась у 1930 р. У Ржищеві на Київ
Щllні. З 1936 р. ,живе вона у Києві, де 'Вчилась у Педaroгічвоиу Інс
титуті. Вона згодом закінчила Московський mтературнвй Інститут 
в 1956 р. і в тому самому році виступила із СВОЇМИ пеpDIВМ.И оое
зіяки на сторінках ,журналів. Перша книжка Костенко "Проllївия 
землі", що вийшла Д'руком у видавництві "Молодь" в 1957 р., зразу 
виявила новий тaJI8IIIT, який говорив про вове і по вовоку. В чому 
це "нове" у Ліни Кocreвко? Почніко із веraтиву. ЗвеJIВЧа.ииА в 
Україні лавреат пісе.кни:х: дитира.мбів і ПООУЛRpвзатор caвТlllleHтam.
них "руппничкm" AlН.дріЙ Малишко в рецензії ва поезіl тии Кос
текко цитує такий вірш цієї молодої поетеси: 

"Відколосилась щедра JRIВ8., 
сонце пішло далеко від ниви. 
Закохані JDOДИ дуже BPOДJIllВi. 
Милий, чому ти не :дуже вродливий 

тай дивується у ствердженні: "І це увесь віpпJ. Дnн чого вІв на
J1IИC8.ниїl - незрозуміло." Маmuпкові - авторові псалькіа ва честь 
cOВЄТCЬiКQГO режиму - цей вірш мусить бути дійсно незрозумілий. 
Цей вірш Лі,ви Костенко - ве архитв1р, але вів Ь тlєl породи, 
що - як у випадку Емілі Діківсов, чи теж вашоІ ЛесІ УхраїІВ'КИ -
скриває дyvкy і вимагає думки від читача. Вірш аж іІІадто прос
тий. Та поза його перIlIВJtl змістои - пе'Йзажеll, є дрyrиA З1dcт -
почуваНillЯ. Тут тема така: 'JЮКинена дlВ'ІІІва, від якоl ппов IПlлиА, 
немов сонце відііu:пло від ниви щедроr колоссям. За ЦВJI ДРynDI зміс
том - за почуваниям, ще й третій зміст - 38ПЛЯНО,В8ІІІа в lІодер
иістичвоку пJIJllRi поетична xapTНJRa - метафора: поетеса не стверд
\ЖУЄ вiдвepro, ЩО МИЛИЙ відійшов; вова м8JПOG поетвчиу картину 3&
пв'І'ОІІ: МИJI1IЙ чому ти не ВРОдJlИВИЙ, чому НeJlас в тебе КОX8ИВJl, бо 
лише любов-кохання робить людей гарнlUIИ. М8.JlllПlК0 хотів, певне, 
позиущатвсь над поетесою, бо він цитує другий :вІ18П Ліви Костенко: 

"Я тебе не moбmo • •• 
Про приЧ!ІІІІПІ не треба. 
Кожен мас авоі причини, 
а причиви при3illOДЯТЬ 

до відсутності BCJI\КIIX причви. 
'1'и ві в чому не вивеи, 
я теж ві в чому не ввви&. 
Я пишу тобі JJИст: 1+иь упала на біmrA папір." 

І Малнmко дає такий KOMetIТ8.p ДО ЦЬОГО вірша: "Звичa.ihlо в цьо
му вірші все !Вірве. Авторка пише БJDIзькій JПOДИВЇ, JПdй - оче
ВИДНО - все відомо. Але що можуть дати такі liрші ЧII'l"8.чевl. 
Такі вірші не зроблять читача ні кращВІІ, ві гіРIПJDl, вови иеЙ'rpaJIЬ
ні, паспвні і тому непотрібні нашій молоді". Та це JlВШе дукка Ма
JlИDtка. Ві'В, просто, вміє пиеа.ти JlИlПе вlpпd-закJlВЮl і не розуміе, що 
у вірші Ліви Костенко тема не розлука дВОХ JOIJПD[ осіб, але та 
незвана тінь, що - немов приречеИИJI у старогрецькlй трагедіl -
падає ва білий папір новітньоі ICacaвдрв. 

Нові рухи В поезії - це ЗВJI1IaШrо ревоJDOЦlАиt рухи. В УкраІні 
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не було 3ІІОГВ зробити поетичну революцію. Та все ж таки _ступ 
ліви Костенко був ТIDf зворотом, що його можна вважати ревоmoцій
ВВJI. li поезії заговорили про свободу, не про ту матеріялістичву 
свободу, яка переспівана псіма віршописцями в Украіні ва різні 
способи, але про духову свободу людини, про право ЛЮДИІІИ дУКати 
і вїдчува"IUI самостійно. У Ліни Костен'КО новаторство, те новаторс'1'ВО, 
ЩО про нього відважився сказати один із пеJ>Є1tових критиків в 
YJq)aIвi - поет і доктор літератури Степан Крнжанівський 'І'8.К: 
"Молоді поети прекрасно розуміють, що ГOJ10вие в поеТВЧВО1Іу нова
roрстві - вова.торство мислі-ідеї." "В їхніх творах - ПllIПе ікший 
критик (Кисельов) - відчyrвається з,найомство зі скарбами квстець
'кОї культури людства." Друга книжка віршів Ліви Костевко ,,віт
рила" з'явилась дрyuсои в 1958 р. і в цій збірці поетеса ВЇДВ8JIQIo з. 
говорила про високі ПОЧУВaJIIJIЯ людської душі, про поза-щодeИld 
справи що турбують її поетичну душу. уі поезія не ДJUI ТИХ, lI1d 1DIi
ЮТЬ "вік свій, иов кусень хліба жувати", її поеТИЧні слова ідуть до 
людських сердець, ДО людей, які мають серця: 

"Холодним полем розляглися 
паперу білого сиriгн ... 
Слова ідуть по цій пустелі, 
по непроклвдеиій соші -
на вогник людської оселі, 
в притулок JIЮдської душі, 
самотні, стоилені, запеклі, 
несуть тягар моіх думок." 

Офіційва критика залякала Ліну Костенко і вона З8.КОвкnа ва 
три роки. Щойно в 1961 році виіішла друком третя збірка іі пое
зій ."Мандрівка серць". Та в ТОЙ час Ліна Костенко вже не буna 
єдвва-одвиока. До її голосу прилучились вже інші - молодші за 
неі поети: Коротич, Вінграновський, Драч, Гуцало, СивгаівськlІЙ і 
і:х:вій ПорВІВ IJ1Їдтримав світло тієї ВОМlеИ'ної 'ПТ3llIJЮl, щО її чудотварвий 
лїхта:рви'К впустив був перед кількома роками у скляву клітку .ліх
таря .. Цей ліхтар тепер загорівся яскравим світлом і став яско освіт
лювати шлях новій поезії. 3 існуванням нової поезіі мyciJIВ поroдв
ТІІІСЬ усі CИJIИ, ВКJIЮчно З партією; про нову поезію ширако зaro
ворили. Сам Павло Тичина написав віршоване звернення "До коло
ДИХ поетів" в 1962 р. з велиКЮtf ПРИ3llаниям і під"I'PIDIКо.ю 
(у окорочевиі): 

"Як вік новий - нова і слава 
з Ажерел фонтаино-бурових 
злітає високо дзвенючий сміх. 
Яка круг мене тупоmява 
поетів різ:них, молодих! 
На нас вони вже не похожі, 
хоча цілком від нас ідуть, 
треикі, чутnиві, наче ртуть. 

у них ще форма кучерява, 
не завжди вдалИ слова, 
та з )( іст -- ВОГОНЬ В собі хова. 
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Іх творчість, мов з вулкана лвВ&, 
усе безцвітве покрива -
безцвїтне, MJIJIВe, невідпорне 
lUl'Дiюче, нетрудове. 
Ти ж чуош, як ЖИТТЯ зове? 
Епоха тих JIИlDIе приroрве, 
хто сам з епохою живе." 

.ЛuC7'U /(0 

І справді З8JП0днилось 'Иа поетич.ному Парнасі в Украіні. Як 
давніше не було жіночих імен в поезії, так тепер в Украіні аж роІть
св вІд поетес. Побіч Ліни Костенко її ровесницв Тамара Колоківць, 
а далі ціла когорта: Наталка Кащук, Г&НRa Світличка, Валерів Гур
товенко, Олена Задворна, Ольга Стрілець, СтепаніJl ГаРJlЧ8., НадіJl 
Приходько, Ева Буд.иицька Валентина Наумевко, НадіJl Петрев:ію, 
Варвара Гринько, Марів Хорос.ницька, Лідів Колесникова, Валевти
на Чорва, Марія Формулв0В8., Дора Тнтаренко, Лідія Сард8.1lИЧ, Ні
ва Погорілова, Сreпаиія Лупій, Віра Лісниченко, ВікторіJl Кузнєцо
ва, Ірина Гал:ичавка, НадіJl Хмара, Лесв ЯС6В'КО, :марта Гай, ліда 
Коваль, Ляриса ВОЛQIllИна, Віра Григоренко, Леся Кnименко. Марів 
Барандій, Людмила Скирда. Лідів Компаиієць, HaТ8J1Jl Тур, IpВi118. 
Рейт і інші. Кожна пое~а - це індивідуальна думка, іидивіду
альRИЙ талант, вкому треба дати вмо гу розвинутись. Багато 3 вих 
ВКJIЮчаєтьсв у традиціїrне віршуванRJI, та кращі з них спрИЙВJlnв. 
принципи IЮваторства. і в слід за Лівою Костенко нuaaraIOТЬCJI У 
своіх віршах порушити проблеми БУ'М'Я. загаЛЬНО-Jlюдські про еві'!', 
про ЖИ'rrв, про доJDO JDOдиви. 

Є вже молоді ПQCлідовниці поетичноі ревоmoціІ • Украіні, що П 
запалила Ліна Кoc-retвKO. Ірина Жилеико - це вже наАМОЛОАІПе поко
піВНJl, вке у своїй свідомості пам'втає лнше піСJUl-вооввиА ч8ІС. Жи
левко народилась у 1941 р. в Києві. Вона тепер студентка на філо
логіч:вому факультеті КИЇВСЬ1(ого Університету. В П віршах не JlВШе 
емоційність, але і натиск на проблемиість у розгортанні ліричноі 
'n!IПr: 

"Тихо, '1'ІІХО ... 
Не JlJlК8.Й мене, сірість! 
Я йду ВеJJИКRМ Вав'l'8ЖJlll!(ОК 
по ЗОЛO'l'Oму трапові суку 
і плечі свої схилені вагою сонця і віри, 
несу натруджено у спорожнілий трюм, 
в той зачи·нениЙ наглухо пароплав 
з холодним блимом IJCP8ІСИІВИХ вікон." 

Вірш ще незграбвнй, але в JIЬOJIy - як CJI)'UIПIо ка.же ТИЧ_а -
зміст. Молода поетеса боїтьсв сі'ризRВ OКR"rl'B, вона хоче бути 'I'RII 
ва.втажником, вкий ВRП09НИТЬ-Нa.вaнтaжиrь ВИlXолощевий ВІД АУМки 
корабель ЖR"rl'в НОВИМ зміСТОМ, новою дуккою, що родвтьеи 3 'J'PIDIOГR 
нашого часу. 

Ще молодша за Ірину Жиленко Світляна Иовенко. Ій всього clМ
BaДЦB'l'Ь років. Вона теж уродженка Києва, народилась у C'I'OJIIЩi Ук
раіни вже після закі,ичєввв другої світовоl віibrи. ця КOJIодевька 
поетеса побачила еві'!' Д,ОІВкруги себе в його pe8JIЬJIOMY В&rЛЯді: 
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В. ДОРОШЕНКО - ВИЗНА чини БІБШОГРАФ 
3. х. 1879 - 25. УІІ!. 1963 

Нового болючого удару За3наJlа українська наука через смерть 
ВоЛOДJDUlра Вікторовича Дорошенка. І хоч його IЖИ1ТЄвий ШJIJIX та 
багатоплідна діяль.иість 6УJJИ вже в оснонному насвітлені у вашій 
пресі, проте заСЛУГИ ЙОГО .нк видатного представника украівськоі 
бібліографії, не нa.UшJW у ній належної оцінки, а цій же.ж діmпщi 
вів ПрИСВІІТВВ багато уваги та 3'наиия. 

Наука була для ВоЛОДlDOlра Дорошенка ціллю й cepe~КOM, 
він не затрачував її з очей МWlО широкого діяпазону проблем, що йо
го цікавили. Він не відмежовувався у своїй праці ві від попітич
вого, ні від громадсько - суспільного життя, працюючи JIК свідо
миJi патріar для держаВИОl'О, собор ного визволення своєішврокоі 
Бать'КЇJВ.ЦВНИ. 

Нащадок старого козацького роду. уродженець Петербурга, ви-

"Мізерна зграєчка нудотних маловірів, 
Heдoyккriв компанія крихка. 
ЗдавтьCJI ко.же'в з них ще з пелюшок повірив 
IЖJI'r1'JI - це гра, весела та легка. 

Вови живуть нікчelllИИМИ тваринами, 
безбарвні, легкодухі та слизькі, 
і жовтою розбризкуючи слинооо, 
сліпі серця повчають залюбки. 

Зарозумілі мавпи підгодовані, 
вови У ДУші лізуть haWIpoc-reць. 
мов чобоТИ забруднені та ковані. 
глумливо топчуть проліски сердець." 

Це гордий присуд з УСТ молоденької поетеси тим силам, аЮ не 
лl:Вll'e розторощили своїми чобота:ми проліски сердець украінської 
поезії, але фізичио IВ'ІІнищили передових творців И8ІШої поезії, вашоі 
літератури. 

Надаремно Павло Тичина - бо і якже ж "'ЮМУ діяти інакше у тій 
дійоиості, яка в У'країні - закликає молоду поезію іти до 'комунізму. 
Молоді поети відчувають, де сила, де rpYHT поезії. Світляна Иовевко 

. у своїй дитячій 'щирості заявляє: 

"Знаю - ти o.ФDL 1100 коха.вии, 
совість коя, гордість і пісв:і. 

Пам'ятаєш, Лесю, ва свї'1'8.ВВі 
ти сопілку віддала мені ..... 

Молоді поетеси України !Шукають ГЛllбини і думки для своєі твор
чости у Лесі Украіики, вови шукають nlx джерел, з яких єдИJIО може 
народитись справжня поезія, і тут, певно, заповідник відРОАЖЄИВJl 
поезії, відродженВJI JПOдJDm в Украіні. 
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хований на Поnтa.вщииі - молодий студент моско.вськoro увїверси
~TY і активний член РУЛ (Революційної Украін<:ької Партіі) , від
відав по раз перший Львів пітом 1904 р., щоби вислухати нурсів 
українознавства, ВJl8IWтоваиих заходом проф. М. Грушевського. Тут 
заходив вtи до бібпіотеки НТШ, щО містилась тоді в маленькому 
приміщенві при вул. Чарвецького 26, і познайомився з тодїmиiм 
її бібліотекарем МихаJЇлом Павликом. Це й бу.ла перша зустріч 

Володимира Дорошенка з тією уставо.во.ю, для якої трудився вів 
від МОЛОДИХ піт до кінця своіх днів, беручи відповїд8JJЬiВУ участь в 
її розбудові, все з гnибoк.им розукіJIJIJDI зизчеВИJI бібпіотенв для ук
раінської ку nьтури й науки. 

Зберіraючись перед пере<:ЛЇдУвакНJIМ царської поліції, В. Доро
шевко переходить иелеrально австрійську границю та вибирає 
ЛЬвів місцем свого постіїlного побуту. В 1909 р. DОЧИИає вів пра
цю в бібліотеці НТШ, а вже в рік пізиішІе провадить Бібпіогра
фічве Бюро, зорганізоване з ініціятиви проф. Грушевського, при 

Бібліографічній Комісії HТI..lI, що працювало У тісному зв'язку 
з бібліотекою. Це й був початок праці Володимира Дорашеика ак 
бібліографа, Jlка за словами Павла Зайцева бу ла взірцем ,,вау
кової roчности й методологічної непогрішноств". 

Завданням Бібліографічного Бюра було стежити за українською 
й українознавчою книжковою продУКцією та провадити біжучу 
бібліографію всіх українських друків, при чому було вамічеио ви

Д8.ВIIJI ЦИХ peGcтpiв' оКреlODlи випусками, почниаючи 3 1911 р. 
До дальших завдань Бюра зачислено опрацюва.ввJl 8сеукраівськоІ 
бібліоrpафіі за роки 1900 - 1910, як продовжеВИJI праці, З8Початко
в&Вої І. є. ЛевицьКІПІ. У ступленИJI з головства проф. Грynпевсьхоro 
і подіі першої cвiroвoї війни перекре<:JJИJIИ ці ПJlJПDl. Через зв'язок 
Бібліографічного Бюра з Російською Акадекіс.ю Наук іВ Петербур
зі появилась а її журналі "Обозрение ТP,YIДOB по СЛ&ВJIИоведеивю" 
бібліографія українознавства В. Дорошенка за роки 1912 - 1913, 
JIК ча.стииа видаваної Академією бібліографії слов'JlНОЗН8.ВС'І1Іа. Пра

ця Бібniографічвого Бюра цінна ще і тим, щО вона причвиилась 
у веJIII'КЇЙ кірі до побіnьшеиНJI і скомплектуванВJI КІІІІЖКОВВХ фон-

дів бібniотекв. 

Н&Й:вa.ж.nивіmою бібліографічною працею ВоЛОДlDlира Дорашеи
ка, яку вів започаткував у roиу часі, є покажчик видань творів 
Тараса Шевчеика. В пляні проф. Грушевського було перевірити, 
доповнити і перевидати покажчик Михайла Комарова з 1903 р., 3 

вaroдв столітнього ювілею Шевченкового вароджeвJUl. Від 1910 р., 
ва доручеlПlJl Голови НТШ, В. Дорашевко збирає систекатвч:во, 
рік за роком, катерїяnи з цієї дїляккв, в MQВ&X украіиській, ро
cl:Aській, по.пьськіА, чеській, німецькій, авг JJЇЙ<:ЬКЇй, фравцузь
кій і ів., і безпереривно продовж~ цю працю до дpyroї cBiroвoi 
війвв та за боJIЬшевицькоі й німецької окупацій. 

IImIи ВВД8IUIJI цих матеріялів перебирає проф. Ол. Лотоцький 
1 ЙОГО захОДОМ виходить а 1939 р. У ввдавиі Украівсьноro Hayкoвo~ 
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Іиcтвтyry у Варшаві, за редакцісю Павла Зайцева, покажчик всіх 
видань т.ворів Т. Шевченка від 1840 до кінця 1938 року, з niте
ратурою про вих, як 16-'І1ИЙ ТОМ повного видання творів Шеачеика. 
З відповіднИМИ доповненнямн до початку 1961 року, перегид8JIО Й~ 
го ввдаввицтво М. Денисюка в Чікаr'О. 

Причинком до Шевченкознавства за дес.Jlтиріччя 1914 -- 1924 -
з бібліографічної точки зору -- с ОГJІЯДИ В. Дорошенка, друковані 
в "Старій Украіні"' (Львів, 1925) і за рік 1925, друковані в "Сnав
ВJlскаи Квиra" (Прага, 1926). 

Вартість цих точних бібліографічних ресстрів МQЖИа оці:ввтв, 
порівнюючи іх з аналогічними реєстрами радянських шевчевкозвав

ці:в. Вови не мають змоги об'єктивно підхоД;И'1'll до цієї справи, а 
подають тілМ<и праці ,.благонадіЙних" авторів, що іх совєтська 
цензура допустипа до занотуваиня. 

, Трагедія втрати десятками років надбаних матеріялів, якоі за-

ЗR3Нав не один укрnіНСLКИlї КУЮ,ТУРIlИЙ діяч, не минула теж В. До
рошенка. Втрата ця є не тільки особи.ста, але болюча AJUI уираіись
кої біб.niографії. Матеріяли до ПОК3ІЖчика літератури про ЖВТТJl і 
творчість Т. Шевченка, переJ(ладів Шевченкових творів ва чужі 

МОВИ, МУЗИКИ до ств його пое3ЇЙ, а дат оповідань, сценічвих картив, 
поезій присвачених Шевченкові -- залишились 1945 р. в Празі, в 
Українському Історичному Кабіне'І'і в будинку чеського Мівістер
ства Освіти і були передані згодом чеським кому,ністичвlІІМ ур.идом 
Академії Наук УРСР. Між тими матеріялами був теж в рукописі 
CJlОВВИК псевдовіків украінських письменників. Стд тут зазиачв

ТВ, щО через вибух другої світовоі війни не поя,виnась теж біб
.niографіJl образотворчих праць Шевченка, з літературою про ив:х, 
що бу.na намічена у виданні Українського Наукового Івституту в 

Варшаві як додаток до 12-го тому творів Шевченка. 

Другв:м видатним ВКJlадом в українську бібліографічну науку -
є СПИС творів Івана Франка, що виЙlШОВ двома випусками у ввда.вві 
НТШ, У великому одначе відступі часу. Перший випуск появився у 
1918 році, другий щойно У 1930 р. -- оба вже після смерти Івана 
Фравка, хоч проєктовано видати їх в 1913 році з нагоди 40-.niТТJl 
НТШ. І в цьому випадку не опубліковано багато матеріялу, ціи
ного дnя вивчення творчости Франка. В рукописі залишв.вся спи
сок посмертних видань його творів, реце'нзШ та писань про НЬОГО за 
роки 1874 - 1939. Весь цей матеріЯJl В. Дорашенко перевіз до 
Праги, де він і залишився. 

Дорошенко приділює теж свою увагу ~наченню Франка JIК ав

тора бібJliографічних праць та історика початків україиськоі біб.п:іо

графіі, яку то тему вів опрацював в свої1Ї статті п. з. "Франко ак 
бібліограф". 1 

Крік аище поданих праць, Наукове Товариство ім. Шевченка 
опублікувало Дороше~нкову бібліографію УI<раїнських перекnвдї'В і 

1 "Сучасність", 1962, 6 (18). 
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пересП1ВlВ и. В. Тете, в століття скерти поета в 1932 р. та покаж
чик новішоі літератури про Куліша, 1938 р. 3 важиіш:их праць 
треба ще відмітити "ПOК8lЖ1Шк літератури про Ольгу КоБИJIJUICь
ку", ЩО його надруковано в Алькаваху, виданому на її честь в 
Червівцях 1928 Р., а далі с.писок YlCраівських перехладів М. Гoro.nя, 
л. Толстого, поК&Жчик творів акад. М. Грушевського у ввдавві 
ВУАН, Киів 1929 р. та огляди праць івшвх бібліографів як 3еио
ва Кузелі, у виданому збіР;ВИку на його пашану.2 В рукописі З8.1IJI
ШИВCJIпокажчик до ,,3апи-сок НТІ.ІІ" , за.лвш:илиCJI теж матеріяли 
до бібniографіі творів М. Драгоманова та пітература про ньоro і 
дуже ціииий, ик перша того роду праця - нарве історіі украінсь
коі бібліографіІ від ХІ віку до остаииьoro часу. 

Часи eмirpaцii в Америці присвячує В. Дорошенко праці вад 
другвм видавllЯJl покажчика Ше.вчеикових творів та бібniографіі 
преси. Вукраівських европейських і америкавськвх часоlIВk:&X і 
.журналах, пубniкує він реєстр нашоі пре-си різних напрJDDdв: ва
ціоиа.пьвоі, реniгійноі і '1' .д. Одною З остаииіх праць В. ДоPQШе'ІІКа 
Є реоотр украінськоі пре-си у Вільному світі за роки 1961 - 1962, 
надрукований в калевдарі "Свободи" ва рік 1963. В. ДорашеВ'Ко 
а.пубniкував також покажчик літератури про українську пресу, що 

ПОQИлась ва Заході у формі спогадів та заиі'l'Oк В рр. 1945 - 1962. 
Оставвій в ородоаже'IDIJDI "Літератури до історіі украівськоі пре
си" Аркaдt.и Животка. Двадцять з горою позицій у цьому ,,пока.ж
чику літератури про укра.івську пресу" в авторства В. Дорашекка. • 
1~ СЇЧВЯ 1940 р. зniквідувa.na. СОВЄТС&К8. впада Наукове TQВ&

риство ЇJI. Шевченка у Львові. Бібліотека НТШ ввiйm.na разом З 
Ї'JIIПJDIи иаУКОВJDOl бібліотеками львова (за виіккок ув:іарсвтетсь
ної бібліотеки), в склад Львівського Філія.лу БібniО'1'ЄКИ AJuщeкil 
НаУ'К урср, затрачаючи в результаті цього ВКJDOчеJIiIIJI иаціонa.m.
вий характер. Книжкові фонди Бібліотеки НТШ, зібрані ва протя
зі бaraтьох років, систематично і ПJIJIИово упорядковані Й ОПр&ЦЬО
ваиі, БУJIJI справжвім, ваціонaJlЬИВl( скарбом. П вартість була &е 
тільки у кi.nькocтi, &JIe й у якості JIIК без.цівииЙ пам'ятник КУJlЬтури. 
За ВИВЯТКОІІ деякого числа українська стародруків, було зібра.ио 
так майже все, що друкувалось ва У'краіві. Була це В&ЙDоввіша 
3бірка КIUIЖOК, часописів та інших друків в украівській кові та 
збірка иауковоі літератури з усіх ДЇJIJIИОК укршози&ВСтва - чужи
)ІВ мовами. Числевиі Ч}'ІЖозеині иаукові установи переСИJI&JIJI в об
мі. Бібniотеці НТШ своі журиа.ли й ввд&ИВя. Дуже ціllИlDl був КОІІ
плект перших видань всіх КЛJICВЧJUIX творів українськоі літерату
ри, від "Енеїди" Котляревського почиваючи. Ціивою була 'l'8.КOЖ 
ваііповиіша ва И8lШих землях збірка УІСРаівської преси. В рукописно
му відАілі Бібліотеки бу ли зібрані численві архівиі катеріяJIИ і ру
ROпвси про украівсwих письменників, архіви наших уставов, ре
дакцій, документи до історіі УСС, УГА тощо. 

І ,.проф. Д-р Зенов Кузеля як бібліограф", Записки НТШ, '1'.169, 1962. 
• .. C)"III.CIIicn" , 1963, 6 (30). 
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вже в 1940 році почалися цензурні Dилучування недозволених 
СоВGтами книжок, JlКi пізнiure переводила ціла бриrада боn:ьaпе
вицьких службовців. КОРИСТУЮЧИСЬ спеціяльними списками, тільки 
ім ДОСтyIUllDlи, вони власноручно вибирали з книгосховища твори 

заборонених авторів. При тому не знаЙШJlИ пощади ні каталогові 
картхи, ві позиції викреслювані ними в інвентарній книзі. Поча
JlВCь теж реформаторські пляни нового директора філії Бібліоте

ки Академії Наук - переміщуваиня до інших книгосховищ -
стародруків, підручної книгозбірні - СJIОВНИків, енциклопедій, пар
ті:йво-політичноі літератури - видань і статутів українських і їв

ших партій, дитячоІ літератури, музика.лій тощо. Щойно німець -
кo-бonwuевицька війна перервала ці ншцівні процеси, а бібліотека 
НТШ ввіЙlШJIа в нову фазу свого існування, як Державна Бібліо
тека Львова, Від.ці.n ш. 

Всі ці зкіии 8 бібліотеці БОJUOче переживав Володимир Доро
шевко. Завжди повний невснпущоі енергії, життєрадісний, привіт
ний до відвідувачів, для яких був неВllЧСРПНИМ джерелом інфор
мацій в їхніх розшуках за матеріялами і для яких сам добував 
нераз ці матеріяJIИ з книгосховища (із-за дYlже ИИзwої текпера
тури в зикі, називав його "Сибіром"), не міг погодитись із ТJlЖКою 
ооJIыІп.вицькоюю дійсністю. Атмосфера недовір'я і часті переспуху
В&ВJIJI загрожyвa.nв безпеці, а то й IЖИТТЮ - б. основникові та 
ч.neиові президії Союза Визволення України. І похилиnaсь постать 
директора, ДOBГOJIЇТВЬOГO керівника й великого квигоJDOба. Перер
вa.nись його палкі диокусії з акад. Михайлом ВО3.Ня ком , JUUlй ці_ 
ЛОДeJI:IIIIIIIВ досліджуваИВJIJIИ бібліотечних матеріяJIЇв і ЖИВОЮ участю 
в житті біб.niотеки неначе вк.пючав себе в персональний скпад її 
працівників. Цікаві розповіді-спогади директора, убрані у веселу, 
майже авекдотвч.ну форму, не займали вже часу перерви в праці 
й ае почуna я вже ві.коJlИ ЙОГО бажаи'и.и: "Що я дав би за те, 
щоб моrrи ще оквтв в Києві ... " 

Як moдвву характеризує Володимира Дорошенка факт з8JJИ
шеВ:ВJI ва праці moдей старших віком (Володимира Ле BВВCЬкoro, 

Михайла Яцкова, Степана Чарнецького), щоб дати ім змогу пе
ребути в цей спосіб воєнве лихоліття. Приlїняттям на працю - за 
вiмeцыкї окупації - жидів, між ів.wими й дочки та сина заслуже
ного yxpai~ьxoгo видавця, я. Оренwтайна, старався ВолоДlDrlИР До
рошеико хоч ва деякий час забезпечити іх цінними тоді "ВИК8.З
кахи праці". 

"Гетьм8ВОМ книг" Н83.В8В І. Коровицькиl"( - в Dосмертвій згад
ці - Володll1Ulp8 Дорошенка, і таКIDI останеться вів :вазавжди у 
пам'яті вас усіх, зо мали щастя працювати для тієї скарбниці ук
раінської культури, якою .являлася бібліотека Наунового Товарис
тва ім. Шевченка у Львові. Цей скромний огляд хай буде висловом 
пашавв ДЛJI її остаивього директора - від КОJIИШиьої співро

бі'l'JOlЦЇ. 

Анна Кобринська 
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з ОСТАПОМ ВИІШІЕЮ* 

. Перед С8JIИК від'їздом у відпустку, в театрі з8ЙIWUI кардинальні' 
3111НИ. Нове начальство, яке після ліквідації Якова Мороза МЇИJlЛОCJI 
досить ~aCT?, забо~нвло в'JlЗНJlМ працювати У тій "культосвітній", 
установ.... ~lльнонаиоМних cnівробітнJIIКi,в бу ло замало, щоби ВИК- ' 

лючно .lXJI.lJrIи силами можна було вести весь многожаиРОВИЙ ре-: 
пертуар, Jlкий тут вже мав свою традицію і без JlКОГО трудио було 
існувати театрові. НаселeJI.НJI столиці Ухт-Печлагу доволі збїльши-; 
лось і трудно було його позбавити цієї розвaroвої інституції, ТOIIy~ 
нова "кітла" розв'Jlзала проблему в той спосіб, що наказала За&В- \ 

rажувати акторів на московській "біржі праці". ХОЧ JI'К roлосио і 
трубілось про те, ЩО безробіТТJl' У СО8GТСЬкій країні ве ісв)'Є, про' 
те відомо .всім, що у кожному місті, прн спілці робі'l'lНllКів МНJCтeц'IW,: 
був спеціJlЛЬНИЙ відділ безробітних співробітииків театру, де можна 
було КОlШлектувати цілі трупи дли провінції СССР. Директорові теат-: 
РУ, JlКОЮ У тому часі була жінка одного із співробітників ГУЛАГУ 
(ГОЛО1lне управліННJI концтаборами) було поручено набрати таюа 
віль:вона.ііоlUllИX слуг Мельпомени на московській біржі безробіт
них акторів. Актори, Jlкі покінчили свої реченці засланНJI, МОГJDI 
38.ЛIDDИТИСЬ на своіх міСЦJlХ, ім на.віть "недвозначно" це рекоменду
валось. Я порадив дирекції, щоб і на посаду мистецького KepiВ1D11К8 
теж запросити кваліфікованого режисера, бо' JI не певний, чи дам 
собі раду з JDOДbllИ, Jlкі не нюхали концта6іриих порохів, та і не 
відомо, чи вони самі захочуть мати діло із колишнім в'JlЗИем:. Тому 
буде зовсім резонно, коли мистецьким керівВИ'КОм буде теж во
ва людина. Своєю пропозицією JI хотів провіритв, ЧИ можливо 
мені вже, потрохи, збиратись в дорогу із ЦЬОГО повурого краю, 
і з другого боку, мене зовсім не манила робота з МОСКОВСЬКШІИ 
акторами з "біржі праці". Я знав, що з ними знайти спї.nь'Ну кис
тецьку мдву - буде справою нелегкою та й неці·кавою. Началь
ство .лв.шило це питанви віДКРИТIDI аж до часу, КОЛИ повервемо: 
З відпустки, і коли буде Jlсна картина із НОВИМ складом акторів,: 
иких пощастить привезти із Москви. І 

Моя дружина, ідучи зі мною у відпустку, вперше мала 3110-
гу переконатись,. Jlка приємність подорожу'вати з людиною, що об
дарована ,;вовчим білетом" т. є. П8llШlортоМ із спеціяль'НОЮ ~oм.i~
кою РНК видано на основі постанови Ради Народніх КoMlcaplВ 
1934 р. .. ::' в Москві хотілось побувати ва виставах декількох про
відних театрів, щоби познайомитись з останніми новинами Завадсь
кого Сімонова та Попова, яlкий у тому часі пїІШОВ був У моду. 
щоби аупииитись там на кілька днів, довелось ризикувати і 'I"IDI об
'маже ним паumортом, і новим арештом. ЗалИlшивши кл~ки на с:аи-
цП, ціЛW4И днями :ин вeшrrались по чужому, непРИВІТНОМУ МІсту, 
щоби ввечір просидіти в театрі, і після вистави прокуияти на вок
залі, симулюючи чекаННJI найблИІЖЧОГО поїзду ... Ta~ заспокоюю~ 
свою театральну жагу, ми продивили.сь ре.жисерсмCl новинки -:- ~ 
подались до Харкова, щоби виконати проханНJI Остапа ВИШИl, 1 

*) Див. "Листи" чч. 7-8, 9-10, 11-12 за 1962 р. 1-2, 3-4, 7-8, 9-10, 
за 1963 р. ! 
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чимскоріше доручити JIНCтa синові IIaBJla Михаііловича - В'ячкові, 
і сестрі письменника. lIереночувавши неJlегально дві ночі у КО
JПIIIIl'IIiх добрих приятелів, і після полагодження тих делікатних зав
дань, подаJИИ:СЬ ми з ДРУЖlIНОJO до спасенних Черкас, під опіку 
дніпрових плавнів в лугах, щоби там спокійно подихати рідним 
повітрям, далеко від невснпущнх очей "тайних сотрудників" . 

Хатина тестя скрннаJlас.. u дідівсымуy JlБJlуневому садку, на 
кінці міста, біJIJI цукрового заводу, над "старим" берегом Дніпра. 
Колись, ще за дитинства дружини, rOJlOBHe русло Дніпра текло 
біЛJl самого порога батьківської хати, вона й сьогодні пам'ятає 
ще ТОЙ час, коли з вікон придивлялася за пароходами, які тягли 
за собою вантажені кавунами та динями баржі із катеринославсь
ких степів на київські базари. Вночі із освітлених пароходів нес
nиеь веееni· украінські пісні, які ТРИВОЖИJlИ спокійний сов н81Цад
ків черкаських чумаків та грабарів. СЬОІ"Одні та хатина вже не 
існує, садок і руїни батьківської оселі залиті хвилями кремеичузь
кого моря, яке позали:вanо останні D.lIJШXJI і сліди безстра.швих 
запорожців, невгомонних raJIДa.мaкiB і недавніх синів Холодного 
Яру - повстанців :. часів визволь:инх боїв. 

Не довелось спокійно використати, гарантовану совєтською кон
С1'Итуцісю - відпустку. Недовго поталаннло вигріватись на непо
рочних дніпрових пісках, під ласкавим українським сонцем. 

Одного дНJI, в полудиеву пору; коли ми під пекучим промів
IIJDI зачитувались майстерною комедією Лопе де Вега і безжур
НIUUI лицарськими героями, до нас доиесJШсь JDOдські ГОЛОСИ, щО 
у тому кісці не траплилось; у нашому напрямі спilwив батько АРу
живи У товаристві двох громадян, з порtфeJIJIМИ в руках. Супут
JIIIIКIИ тee'rЯ бу ли в ЦИіВільному одязі, однак це нас ві трохи не 
заспокоювало, нам чомусь здалось, що в кращому випадку' - од
вого із вас прийдеться вїдпраВJlJlТИ туди - де козам роги прав
JlJlТЬ. Про себе я не думав, бо давно вже звик був до дум:ки, 
що кожний мій день на волі - це БоГОМ дарований, але вайве
вивосвміші дві дли мене бу JDI В часах., КОJIИ дружива сиділа у 
харківській тюрмі. Повторенви такої можливости Я боивCJI біJIWDе 
BCJIIКOГO івшого нещастя. 

Нашвидкоруч ми переодяглиси і пішли назустріч вепpaпreвик 
гостям. Батько пояснив, що ті "товариші" ПОПРОСИJШ помоrrи роз
шукати нас, бо вони не сподів8JJНСЬ, що МИ скоро повернемось із 
пJlJllЖi, а у вих иебагаro часу на чекания. Носії портфелів пред
ставились, ЯК співробітники черкаського обласного театру ім. Т. 
Шевченка. Післи чємlDlX і навіть щирих запевнень у пaпm:в:i до 
вас, вони заявили, що прийшJIВ не тільки· ПРlШітати колвпші.х 
aкropiв "Березоля" t але вони є уповноважені для переговорів із 
1I8.IUI - про майбутню нашу працю у черкаському театрі. Хоч 
перша наппа тривога виявилась даремною, проте ця иес.подіваиа 
З8J1ва здалася неменше підозрілою. 

у садку, під старою яблунею, за тарілкою борщу, звареного 
на дніпровому сомі, керівники черкаського театру (один голова 
місцевого професійного комітету, а другий адміністративний диреК
тор) заговорили про те, що іх привело до нас: їхній театр за
JlИШ8ся без мистецького керівника, і тому вони з.вер'ну лись до 
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обласного відділу упр~н,ня театрами за К8ІНДидаток на ту по
t:UДY· У Кисві в упраВЛІнні 3aJ1ВИЛИ. щО В Черкасах перебуває 
у свого батька Добровольська із чоловіком - ГірИJIКОМ. які приї
хаJIИ у відпустку з далекої Півночі. Театральне управЛЇlUlя не 
бачить жодних перешкод. щоби запропоиуватн Гірнякові посаду 
иистецького керівника. а Добровольській акторську працю в чер
каському театрі. бо це місто не належить до ограивчеии:х місце
востеl1 для бyвuшх репресованих осіб. Тому то голова обласного 
упраВJlінИJI театрами - Корнієнко поручив директорові привезти 
Гірняка до Києва на переговори у тій справі з облаон:вк відділом 
У".1равліltИЯ театрами. 

Підчас тієї дружньої розмови меве все настврливіше переслі
дувало підозріння, що кругом мене знову розмотуються неводи. 
я КЮНІ затягнуть туди. куди не хотілось... Подорожі до Києва 
JI чомусь боявся. як вогню. Япопробував спасапreь від неї ТИК. 
щО мій .,вовчИЙ білет" не ГОДИТЬСЯ для поїздок у СТОЛИЦЮ Украі
нн; на це було резоJtно мені З8JIВлено, що там не конче треба 
буде прописуватись у міліції. бо того самого дВJI ми повервемось 
до Черкас і не б}'демо там ночувати, а переїзди через огравичеиі 
місцевості не переслідуються. В майбутньому справу леrалізації 
театр бере на себе. і директор переконаний. що ніякі клопоти у 
тій справі не передбачаюrься. Допиваючи 'ГOCТJDI чарки. я на
ПРУЖе'НО думав над тим, як би то від вих спастись, і від тієі 
подорожі у Київ, бо я був пеВІІ.ИК ТОГО. щО звідтіль до Черкас 
JI не повернусь. Здавалося. що спасін,ИJI було лиш в одному, за 
всяку ціну, ЧЮоІ скоріше позбутися непроханих гостей і якнай
скоріше змотати вудочки і н&ЙБJDIЖЧИМ поїздок тікати назад до 
Чіб'ю. Співбесідники иіJIК не вiдCтaB8JDI. вони вперто запрошува
ли разом із ними, вечірнім паРОnЛ880М виіхати до Києва. однак 
мені таки пощастило чортівськlОІИ арryкеитахи змусити іх їхати 
без мене. Я приобіцяв зустріти іх наступного дня в умовленому 
часі. в обласному управлінні. Не TJl.МJUO, чи моа арryxеита.ція. 
чи моя настирливість переконали гостей приста'11И ва кою про
позицію. Вони ще ТРОХІІ поговоривши про райдужні перспективи 
нашої спіш .. ної з Н'И'МИ праці. попращали<сь і пішли готуватися 
у дорогу дніпровим шляхом. Мене чекала подорож нічним поїздок. 

Пригадую, як ще у дитинстві. пізньої ночі. мати винесла ме
не і МОЛО,IJJшого брата Володимира у сад; ми з проооиия розгле
діли зарево пожежі, горіла сусщська клуня. Люди у паніці спа
сали ової пожитки, кричали. бігали з відрами до криниць. - нав
круги плач дітей, вереск домаШІНьоі твариrии 'всякоі породи. а бать.
ко наш з переляку. зірвав із стінки свого ремінця для гостреивя 
бритви і бігав з ним довкола нашого двора. дукаючи, що все з 

хати врятував від ВОГНЮ, який загрожував і Н8ІШ'Ому домові. Ота
кий панічний стан ОГОрНУВ і мене. в час візиm несподіваних гос
тей; я ніяк не міг позбутися впеprої думки. що це не театральні 
діячі, а спеціялыli виконавці особливих завдань всім громадянам 
СССР відомої уетанови. Не до театру вони ПРИЙІШЛИ мене запро
шувати. .. ОСЬ тіJ1ЬКИ невідомо - пощо вся та комедія, KO.JDreb 

це простіше виконувалось ?! У вирі суперечливих думок та хао
ТИЧНИХ прогноз мені здалось, що ми зробили непоправну помил
ку. приїхавши на відпочинок у Черкаси. Театральна влада. ва-
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певно, прийняла це, ЯІ< Н31Ш'У безтактну ВИJlазку, якою ми спри
ЧИНИЛИ M~ акторською браті«:ю заііві балачки та неба.Ж8.Iti фер
менти - призабутих давніх IlОдіlї. ,н, МОВ У гарячці, став умов
ляти дружину -- негайно збірати манатки та утікати назад до 
Чіб'ю. 

В гарячих життьових колізіях жіики відзначаютыся спокійні
шою та зрілішою РОЗСУДJlиністю за чоловіків. Дружину невелико
го труду КQштувало пеРСlюнатн мене, що така негайна наша вте
ча з України не спасе нас від НКВД. І в Чіб'ю воно нас доже
не, коли вже рiшrено знову нам сісти за грати. І довелося мені 
таки поіхати нічним поїздом у Киів . 

•• • 
Вперше після заСJtaння я прибув у столицю Украіни. Киів 

тільки-що проснувся із глибокого сну і готувався до денИRX кло
потів і MeтytWНЇ. Турбувати когось із давніх. друзів несподіваною 
візитою було незру'l'Ио, тому я вирішив ПРOlїтися по бульвару 
Шевче'нка і завчасу розшукаТIІ обласне упра'Вління театрами, де 
мала відбути-ся моя зустріч з офіції(,ною владою, після В-МИ ро
ків перебування за полярним кругом. Не доходячи до Хрещатика, 
з лівого боку бульвару Шевченка, в КОЛИllllНій резиденції цукро
вого MarнaTa Терещенка, розмістилась канцелярія цього театраль
ного Олімпу. Крізь відчинені вікна неслись голоси служебкого 
персоналу, який прибірав і приготовлRВ установу до урядування. 
Вже навіть застукали ранні друкарські маnmнки і защебетали 
пискливі голоси друкарок та секретарок, проте життя ще тіль
ки починалось. 

Мене знову огорнув панічний неспокііі і наплили чорні підоз
ри, мені трудно було позбутися наlСТирливоі думки, що це я сам 
добровільно лізу у западню... Зустріч з вчораппніми ri<:ТЬ:ми бу
ла назначена на ll-ту годину, отже ще понад три годиии часу 
маю у свойому розпорядженню. А ЩО, як би оце зараз махвути 
'На Подол, та пilїмати найближчого пароплава, та майнути у Чер
каси, хай вже там діється Божа воля! І я в одну мить опинив
ся на Хрещатику, а там і ке оглянувся, як вже й пристань стала 
перед очима. Віля білетної К8!СИ тьма людей, найближчий паро
плав піде о l-Н'( год. Ще доволі часу. Щоби промочити чаєм 
пересохле горло, зайшов у буфет, і не думаючи, замість чаю -
зnмовив 100 грам ісоленого оІірка... Після такого рода снідан
ку, панічний страх перед поновним арещтом став переходити у 
спокій,ну розсудливість, і У жилах заПУЛ1JCувала відваЖRШпa. кров. 
Вте'Іа З півдороги показалась жалюriдиим боягузтвом, і я став 
відважні ше глядіти майбутньому в очі... Ні, не тікати, а сміло 
піти до Корнієнка і проиюхати - чим запахло у повітрі, поста
рптись збагнути, я'ка це затіялась кругом мене гра. 

На бульварі Пlевченка, біля входу до обласного відділу управ
лІння мистецтв R зустрів одного директора, а його вчорашнього 
компаньоиа не було, він до Києва не приїхав. Голова упр а в лі"ин я , 
як ВИЩНО, вже нас чеК8ID. Корнієнко здався приємним співбесід
ником, із ЙОГО мови було ясно, що моя епопея була йому добре 
відомою, ба навіть і чіб'ювські обстаВИНIІ моєі праці в концтабор
ному театрі не були для нього секретом. В основному розмова 
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поп~ла. про тех~чн~й та "матеріяльний біх нашого переїзду ва 
УкраІНУ І про МОІ маибутні завдання мистецького керівника чер
каського - колгоспного театру. 

Підчас ~єi розмови я сидів проти вікна і lПDIовоJIi CIIocтepiraв 
прохожих БІЛЯ будинку. Не пройшло й десЯТИ хвилИІІІ нашій спів
~дi, коли мій зір догледів синю з чеРВОНIDfИ берегакв ев:к&
веД1ВСЬКУ шапку, яка просунулась повз віква кабінету 'вач8лыllка •. 
Син,! шапка вмить спарamжувала мою мову і голос застриг у 
горт. Ceкpeтap~a схвильовано IЮВЇДомила про прихід представив
ка НКВД ... з начальника відділу JПlстецm, в одву хвилину, зJlИ
няв начальницький фасон, і вів знітився, перепроmyючи, що, 11& 

жаль, мусить перервати розмову задля тієї ві ЗИ"l'И , і безцеремон

но попросив вас вийти на хвилину у сусїдию кімнату. Мені цього 
повторяти не було потреби. Я,к облитий окропом, В зірвавсв з 
місця і не зупкняючись у вказа.иій кімнаті, висхочвв прSDIО ва 
в)nицю. Черкаський диpeк-roр опивився РВДО" зі М'Вою, Я за ВСВ
ку ціНУ рillImв відв'язатися від нього, і почав його переконувати, 
що мені вічого вертатись до Кориіокка., бо форкanыюстї вважаю 
вже полагоджевими і току прашу ЙОГО C8КOlМy залишитись в ко
иітеri та закінчити справу без моєі участи. Співбесі~ був ів
шої думки. Він доказував, що переговори ще 'Не закінчені, і кеиі 
ніяк не можна, не ПОПpollЦаВDПreЬ з Корнієвкок, покивути комітет. 
Та вперriсть директора ще біJJыпe скріплювала коі підозріВИJI в 
тому, що :мене заМ8нено у западню, і що ВИКJIИ'Каво до Києва 
для того, щоби тут ІЖе, в комітеті арепптувати... адже ж і еика
ведист вже прийшов закінчити всю оту комедію!.. І тy-r же па
м'ять стала мереЖІІТИ М'ногі подібні ВИ'П3.:ДКИ, ЯКИМИ кнmiла вся 
есесерія : викличуть раба Божого до столиці у центральну уста.
нову для ділових та фахових розмов, а тах у розкіппmх комі
сарських кабінетах вже чекають сталінські .. орли" на свої жер'І'ІВИ, 
як коршуни на падаль у степу. Навіть членів політбюро, у при
cyтвocri Сталіна, підчас засідань того найвищого ареопагу - ха
пали за шиворот та за ноги і ,,!Викидали на скіmик ревоmoціг' ... 
Що ж тоді говорити про смертників, які проти течії попливли 
хала.мутити своею присутністю спокій будівників соцреалістичвоl 
культури. 

Чим білыеe я намагався ВИСЛИЗНУТИ з рук мого CIШlбecідииК8 
і подальше втекти від тієі МИlШолапкИІ, - тим нага.льніme його 
арryменти припирали мене до стінки КОЛИІШНьоі палати Терещен
ка. Цей двобій продовжувався, 8ІЖ поки секретарка не (Вибігла за 
ваки на ву лицю і ПОКЛRКала знову в кабі'вет начальства. 

Корнієнко !Сидів за своЇМ столом, з доброДyдпlою усмішкою ва 
обличчі, енкаведиста, як корова язиком злизала, куди він дівся, 
якими дверима вийшов - годі було догледіти. Для чого була 
перервана нwша візита - одни Господь міг би поясиити. Началь
ник чемно вибачився за те, що мусів перервати нашу розкову, 
але, мовляв, ми самі повИН'нї знати, що бувають обставини ,.від 
нас незалежні". Все,про що дальше говорилось - мене вже не дій
мало; :моїм одиноким ба.жаиням було: - чимaroрimе 'Кінчити ту 
комедію і вирватись ва вулицю, а там вже поминаА, JIК звали ... 
Більше не заманите на "соня:пrвy Украіну", 'Назад до спасеивого 
Чіб'ю, там є хоч з ким душу одвести, порадитись, добрим та щи-
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рии словом перекинуmсь. А тут на кожному кроці дивись, бо не 
знати хто друг, а хто недруг. ІWЛllшнім товаришам, при зустрічі, 
трудно було рішитись на яку стати, голос їм застрявав у горлі, 
очі заволікались більмом переляку і бігали кругом, шукаю"Чи дош
КИ порятунку від такої, ХnJУI ііому грець, - небезпечної та непри
ємної "товариської несподіванки"! .. 

Кор~єика мені вдалось переконати в тому, що я, рахую"Чись 
на праЦІ в Ухт-Печлагу, повинен поїхати туди полагодити всі фор
иальності з місцевою театральною адміністрацією, і тільки пісЛJI 
того - вернутись до ЧеР1(ас і приступити до праці у тамош
ньому театрі. Для облепшс"tшл таної процедури у Чіб'ю, облас
ний відділ мистецтв у І(иеві :юбов'язуеться вислати мені ТУди офі
ційне запрашення на працю і гроші на покритrя видатків, зв'я
заних із переїздом родиии. На тому Корніснко пустив мене "У свояси". 

Я думаВ, що після закінчення тих переговорів мій "Черкаський 
супутник залишить мене в спокою і я зможу сам із своіми думами 
та підозріння ми вернутись під стріху reстя. Однак, "Чемиий дирек
тор обласного театру не відступав і кроку від мене, З8JШЛJlючв, 
що вертається разом зі мною, щоби подорозі, мати нагоду як cni,ц 
ввести мене у курс справ та проблем, які чекають меве ва май
бутній праці. Ного настирливість знову стала доливаm олії в вoГd8ь. 

Другу половину дня треба було десь перебути, "Чекаючи ве
чірнього пароплава. Щоби оминути ВШІадкової зустрі"Чі і не викли
кати зайвих роздумів про мою появу у Києві, я завів авого то
вариша подорожі у затишний куток харчівні біля приставі, під 
горою св. Володимира. Мій співбесідник був років за десять· мо
лодший за мене. Він закінчив театральну школу у Харкові, пра
цював там же в театрі .. РеволюціГ' під керівництвом В. Василь
ка, колишнього молодотеатрівця і учня Леся Курбаса, а тепер 
ось опинився директором "Черкаського театру, і за нагрузкою ще й 
виконує обов'язки .. парторга". За обідом він розговорився про те, 
що колись був він поклонником мого акторського XИlCТУ, і доволі 
ярко описував стан і настрій по українських театрах, який пану
вав після ліквідації Леся Курбаса і усунеRИJI м:енез .. БеpeSоЛJI". 
Тому, що в його мові зву-чали нотки щирости, я запll'1'8В йon), 
хто є ініціятором ПОКЛИК8'ННЯ меве до 'Співпраці у "ЧеркасЬКOJIу 
театрі? Ад.же ж він мусить знати, яке є офіЦійне наставлеИRJI ДО 
колишніх репресованих людей, і які небезпеки весуть ті JDOдв 
установам, що приймають їх на працю. Адже ж було багато ви
падків, коли притягали до відповідалМlОсm керівників тих уста
вов, що приймали на працю людей, які 'Несли хрест "cyдВJIOC
ти" та .. ВОВЧИЙ білет". 

Мій давній поклонник підтвердив, що ініціятива притягнения ме
не до театру в ЧеркаlСах вийшла з головного управління в спра
вах мистецтв. Голова управnїиня Ком.панієць, знаю"Чи, що Гір~я
кові П81ШПОРТ не дозволяє на перебуваиня у центральних містах, 
уповноважив ва"Чальника обласного відділу Кориієкка прийиJIТJII КО
ЛИU1НЬОГО .. зека"иа посаду мистецЬкого керівника театру в Чер
касах. Тому, що "Черкаський театр належить до "Четвертого поя
са, а Гірник по своїй кваліфікації є актором першого пояса, тому 
головне упра.вліиня надає 'право дирекції театру виплачувати йому 
платню по першій ІІСатегорії, бо вемае підстав для його ДJreКвалl-
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ПРО СПРАВИ БОЖІ. moДСЬКl 

І НАдТоmoДСЬКІ 

Це CDра~я' радість могти говорити про добрі речі там, де кinьxa 
років тому м8JЇIже всевла.дво царювала ненависть і всі П породжевВJI, 
як наклепи, образи, підозри, і - в найкращому випадку - укрита 
нехіть. Ниві РОЗД,У'Ми католицького дУхоаника, о. І. Гриньоха, спохій
но й поважиореферуються в журналі "Новий Літопис", 8ИДаваному 
православними. - Коли ще в вересневому числі "Українського Само
стійника" вчений-католик, В. Маркусь, з жалем стверджував иепри
сутність спостерігачів Украінської ПравосЛ8.:Вноі Церкви ва Ватикан
ському соборі, її ізоляцію від екуменічного руху, що огортає христа
JlИський світ, то вже листопадове-грудневе число "Украіись.кoro Пра
вvславного Слова" вва.жає ТОЙ Собор "не тіJJЬКИ великою подією в 
житri самої Католицької Церкви, але й' визначною подією всього хри
стиянства." Той же офіційний .журнал иа:зИJВ8.Є ,,1ІїJJыпDI',, "вач&JIЬ
иим", сучас.вим обов'язком проводу Українськоі Пра.вославноі Церкви 
"пильнувати, щоб наша Церква не стояла осторонь всього '!'Ого, що 
діється В цілому ХРИСТНЯJIICЬкоку світІ, а навпаки брала У всіх подіях 
живу й творчу участь". - Це докази тієі "свіжої атмосфер., духового 

фікаціі. Б тому дусі головне управлїИНJI поручає черкаському те
атрові ввєс'І'И поправки у свойому бюджеті. 

ті рожеві :малювання нашого майбутнього, які мій співбесідник 
так яскраво :мережив, ще бі.щ.ше підтверджували, що крyroм ке
ве затiJl'на якась далеКОСЯlЖ1lа гра. КоМ}"СЬ, JIК ВIЩJIО, Я потріб
кий для якоїсь мавіпу ляціі, бо ж ніяк не кожна повірити, щоб, 
ні з 'Юг0 - ні З сього, зl4lїиився курс полїТИЮІ до JDOдей, які 
повертались із концевтраційних таборів. Тавро, яке ВОІІІИ весли, 
було везиите. Рано чи пізно, іх знову тягли то ва ВCJEКЇ репет
рації, то на вові переслухання, а гірше всього було те, що ва 
праці вови почувалися, як загнані собаки, де всякий міг похі
тувати Il.ИМИ, як непотрібним попелом. Цей солов'ївий спів огортав 
меве ще більшИ)М жахом зaraдкових вебезпек, JПd сиувалвсь нав
коло мене. Всю віч, ідучи по Дніпру, в зважував ry СИТУацію, 
що так несподіВaDО налягла на НаІС з дружиною, і остаточно прий
шов 'до висновку, що нам веодмінно треба, чикскорimе, їхати ДО 
Чіб'ю, ве чекаючи й кінця відпустки. Єдиною людиною, з 1WrpOЮ 
кожна було говорити без всяких застережень, був - Остап Баш
ия. йому можна було довірити вайтайиїші думи. Ного слово по
ради було щирим, і правдивим, І мудрим. Тільки з НИК можна бу
ло обговорити і розплутати ТОЙ скJI8Д1IИЙ вузол, ЩО так неспо
дівано зав'язався довкола И8JC смертних. Ного івтуіціJl нераз вга
дувала і ставила єдино вірну діJlrtнозу. 

Цього разу дружина погО(Циnaсь зі мною, що із Чіб'ю буде 
легше і холоднокровніше слідити за подіями на батькі1llЦRВi, і 
тому, не гаючись, ми помандрували у володіння Ухто-Печорського 
концтабору, не чекаючи, ПОКИ повезуть нас на державний кошт. 

Rоевф Пр ... 
ДaJd буде. 
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клімату доброї вo.ni, щшрого намагання обопільного 'розумівня, вза
СІІовизнВ:НИЯ, християнської любови", про КОТl)і згадує цитованшї ви
ще автор (В. Маркусь) у своїй статті. Це знак, що революція любови 
(так уже був названий у Н8ІШОМУ журналі реJriгійиих рух, ро:шоча
тий Папою Іваном 2З-ім) ДОI<ОЧУСТь.ся вже до на.ших, на .жаJIЬ, нами 
са.кики часто відгороджу ван их від світу берегів. , 

3a.вдaHIUI'М цих роздумів буде доповнити ті добрі почини, а хо
тілося б назвати іх початком ПОВ8lЖної й прияз:ної дискусії Н8ІІШІХ 
репрезентативних віровизнань. Перші голосн тієї дискусії торкалися 
головно церковних і політичних проблем. Ми хотіли б звернути увагу 
ще ва суто релігійну сторіІНКУ цієї проблематики. 

Закінчилася 2-га сесія Ватиканського собору. На осінь наступного 
року назначено З-тю. Коли дивитись на конкретні постанови ДВОХ 
сесій, то вонк, хай і не особливо багаті, то все ж характеристичиі. 
В ких З-Н8ХОДJIТЬ вираз "екуменічні" вселенські тенденціі ваБJlИжеlUUl 
і до протестантських і до східніх, православних традицій. Покладено 
П01lатки автономії окремих дієцезій, або - як ВИСЛОВJUOються ,комен
татори - аБСОJDOТна, централізована монархія Церкви перетворю
ЄТЬІСЯ в білыw децентралізовану, демократичну ... Сам Собор, його ди
скусії, голосування, шукання білышхx ·прав \Цля мирJUI - ~e це 
ВИJlвляє ті тенденціі. Обрядові змінн йдуть у тому ж напрЯJIКУ ва
ближ6НИЯ до i.кwих некатолицьких церков (живі мови захість па
твнської, JllКa З8JIIIIIJ'aGТЬСЯ обов'я.зковою тільки ДJШ "канону", а тоА 
"канон", згідно з традицією східніх церков, рецитувати:меться голос
:но; ПРИ1lWCТЯ під двома видами при урочистих нагодах, і т. п.). Всі 
ті воності невеликі, але мусимо пам'ятати, що в установах побудова
RJIb[ ва ·ідеології І то установах з двотисячелітньою традицією - такі 
pe1li відбуваються поволі. Собор, правдоподібно, потриває ще кілька 
рохів. (Тридевтський, розпочатий 1545 року, закінчено 1563 року!) 

Та головне пвт8.вия не в самих змінах. Важно, чи справді є вови 
звершив сиивол&Ми глибоких, глибших речей. Говорити тільки про 
иодерні.зацію Церкви, про пристосування іі обрядів, доктриви і орга
иїзації до BII'МOr сучасної, 'науково-технічної, .. атомової" доби, чи до 
виког кращого співі~вування з IIІ1ІІИМИ християнськими Церкв8.ІОІ, 
це торкатись тільки "церковної політики", себто поверXJd ре.niriйвих, 
у r.n:ибшоку розуків:ві слова., зрушевь. Обмежекия таким пристосу
ванням, хаА і як важне .воно, мало б щось Із опортунізму політики 
Церкви, их орг&Riзаціі. Воно ие означало б нового пробу,qже'ИНя ре
ліriйної сфери nЮДlПlи серед світу, який, здавалося б, віддаляється 
вІд '!ієї сфери І ПРJDIУЄ, за висловом французького мислитеJШ Жав 
Марі rюйо, до "нерелігійности будучини", до П безвір'я; серед світу, 
який недавно ще відкидав релігію й іі зовнішні вияви як пережитки 
минулого. Аж нове пробудже:ння реліriЙIRОЇ сфери людини дало б 
ширину ДЇЯП83ОВу і справж.ню глибину історИ'Чному процесові, розпо
чатому Івавом 23-ЬІ. 

Церковна орraнiзація, обряд-культ, також доктринальна сторіиха
вчення - ще не є ядром релігії. ОДJІИ із Н8JЇг либших реліriйних ми
слителів, Блез Паскаль, дивиться на всі ті речі, як на зовиim:иi засо
БJr~ які мають підводити людей до того, що є внутріIIDIЄ, rлибоке 
в релlriї, {мають упокорювати rордих, вимагаючи від них викоиуваи
IUI тих зовнішніх приписів. Але покладати всю вадію :На '!і 3овиUп
ності. на педаВТИ1lве виконуваивя приписів - це було б забобоJDliстю. 
Так само розум - це слаба опора релігііі.иосm. Хто доходить до ре-
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лігії тільки розумуваииЯ'М, у того віра не придатна ДJUI спасеивв. 
Деїзм - бачив ковець і початок реniпі в раціональному вчевві, але 
для ПаскаJIЯ такий деїзм - це сус4д а-reїзку. Тіnьxи реni:riя "через 
сердечне почування" є спраажвьою релігією. Бог геометричвих правд 
і ладу хемічних перввів - це Бог поган і епікурейців. Бог прови
діН'НЯ і щасливого життв - це Бог жидів. Бог христи.. це " ... Бог 
JDOбови і розради: Бог, що сповняє дуаиу й серце тих, які иалежать 
до нього: це Бог, що дає ім внутрішньо відчути їхню злидениість 
і своє безконечне милосердя; Бог, що об'єднується з глибlDlОЮ дуІПІі, 
ЩО СПОDНЯС покорою, радістю, дові.·р'ям, JUOбoв'ю... Серце чує Бога, 
а не розум. Це й є суть віри. Бог відчутий серцем, не розумом." 

Часто буває так, що засіб висувається на перше місце і сте.є голов
вс,ю справою, за якою забувається властива суть і ціль. Сучаова 
іІСторія дає 'д()Шкуnь.иі приклади. Держава, якої завд&ВВJDI є бути 
царем-слyroю людини, стає царем-сакодержцем, а moдива П иевіль
ником. В тоталітарних державах мапи ми і маємо іmoстрації. Або 
івшнй приклад, зокрема дЛЯ тих, щО мали щасти не зазвати режиму 
тоталітарної держави. Урядовець - це слуга суспільства. Але і в де
мократичних державах урядовець, надутий бюрократ, вважає себе 
і своі паперові обряди за вайвa.жиiwIi справи світу, а ЛЮДИ мають 
тільки покірно прислухатися до його каицеляріЙ'Иих "сIUlЩЄИОдіявь" ... 
Того роду переміна засобу в ціль - це З'Вичайна стареча иедуга різ
них суспільних рухів. Вони починаються тугою, поривом, мрією, 
ідеєю. Прихильники ідеі творять оргаНliзацію, яка має слуокити тій 
ідеі, боротись за перемогу ідеі в жиm. Та згодом: носіі організаціі, 
апаратчики, починають ставити добро організаціі, яка запеввяє ім 
вплави і посади, вище ідеі. Ідея стає вже тільки прll'КраCQЮ, оправ
данням. Приклади lІавкруги нас: комунізм був ідеєю, сьогоДН1Ї став 
апаратом, новою панівною клясою, яка тримає в в'язиицях Джіnaса 
й інших, хто пригадус ідею ... В нашому жиm явище націоналістично
го чи союзового апаратчика знаЙоме. Все те узовнішвеиИJI, зма're
ріялізуваннл початково ідекних рухів. Це моральний матерія лізм , 
якими ідеями він не прикривався б: службою Богові, нaцll, КJIясі і т. п. 

Коли обряд-культ, вчеиRJI і церковна організація заглушують Бога 
відчутого серцем, - то це ознака склерози; це матеріялі.м, що по
lІШІрює свое царство і на сфери, які повинні бути його заперечеll!llJlМ. 
Тоді релігіЙні<.>ТЬ стає "справою міті Hriв , будіве.льив:х фавдів, шкіл, 
фундацій, клюбів і пікніків" ... Так характеризує американську релі
гійність визначний американсwий мислитель, Джорд,ж Савтаяна. -
Релігійність іноді робиться однією із різновидвоC'reЙ асекураціі, таких 
поширених у сучас'Иому світі. Люди.на платить асекураційиу вкладку 
до Синього Хреста і Щита, щоб мати забезпечене лікування, Асеку
рус дім і рухоме майно від OГlOO й ,поводі. Всідаючи до поїзду чи на 
літак, купус разом із квитком асекураційну ви казку, яка на випадок 
катастрофи й каліцтва забезпечує ренту, а в найгірш01lУ випадку -
родині кілька чи кіm.канадцять тисяч долярів. Танцюристки асеку
РVЮТl. спої ноги, джерело успіхів і прибутків: співаки - горло.,. 
Щоб РОДlfна не .журилась коштами домовини після вашоl смерти, 
ви є членом котрогось із Н8ІІШІХ асекураційних союзів ... Тож так само 
треба б заасекуруватися від неприємних ВИlJIадків після смерти і за· 
безпечити собі можливе пристановище в другому світі: - недільною 
богослужбою і колектами. Все це робиться так са.козрозуміло, так 
механічно, що Бога відчутого серцем уже зовсім не треба ... Що такІ 
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сердечно iHТIDtIHi свята як Різдво в вашому старому краю, ПОД81С)'А_ 
в Европі взагалі, мають в Америці передовсім комерційну Bapr1C'no 
і є ва услугах бізнесу, про це й говорити зайво. Згадува.ииЙ уж. фі. 
лософ, CaнтaJl1la, цитує заклик президента відомого каледжу до СТ)'. 
девтів: - maцo хочете мати успіх у ,житті, будьте. xpНICТВJlB ...... 
Релігія як запорука доброго бізнесу! - 3а механічною обрядоaJсnc. 
вмерло реліriйне почування. Обрядовість, педантичне виконував •• 11 
приписів - стає єдиною дорогою спасеJПIЯ! 

Подібно, перевага вчення, доктрини означає озовнiппlеИRJI, .. ". 
1'еріялізм, В _ RКИХ нидіє щира, внутрішня реJlігіЙ'ність. Де всі проблr 
ии розв'язані і всі речі певні, де все можна схопити в форму пмтn"" 
і категоричних відповідей, як це Зllаходимо в підручниках т. З8. філо
софії різних каледжїв, утримуваних церковними організаціями, n .. 
кало місця для християнського Бога любови й розради, для туги зп 
вічиіетІО і для непевности й тривоги, породже'НИХ тією тугою. І ) д., 
Бога відчутого серцем, не розумом, заміняє холодний послух Aontl. 
там також кінчається справжня реліriйиїсть. Тоді така ДОК"l'РНВ&ЛЬІII\ 
релігія підносить претенсії бути наукою і ти!м самим дозволяв підхо
дити до своіх символів як до наукових стверджень, отже ДО380ЛЯС 
піддавати ЇХ критиці логічного мислеИ'Rя і провірці в дocвiд.t. Таке ро
зуміння релігійних СНlМволів спільне і для замороженої, розумовоl, 
релігійної схолястикн, і спільне для тих, що поборюють релігію до
казами совєтських астронавтів, які - мовляв, - облетівши Землю 
десятки разів навкруги, не 'Зустрічали Бога... в обох випадках, щоб 
покористуватись .. приручеНIDI" терміном, маємо щось із .. соцреаліз
му". Соцреалізм наказує віД1'ВОрювати ідеалізовану комуиіс1'ИЧ1lУ 
ді йСВ:ість , тОді як справжнє 'Мистецтво не відтворює ніякоі дійalости, 
ті.nьки зрушує почувальні, емоційні глибини дуппі. В сфері реniІіI 
того роду ,,-соцреаJIЇЗМ" вважає себе відтворенням невидної дійсности, 
тоді як оспраВЖИJI релігійність шукає виразу для глибокої туги і три
ВОГИ JDOдиии. Комуністи бачать у реліriї тільки органї"зацію, обряд, 
І вчеивя. Нвщучи ті об'єктивізації, ЗОНИ переконані, що :mищать І ре
МІо. Але їхні сорокmтиі криваві зусилля не змогли вбити .. Бога 
відчутого серцем" і він живе в своїх ісповідвиках, у катакомбах дУШ, 
про що довідуємось час-.до-часу з <:8ІІІИХ 'комуністичних джерел.l ) 

1) Можна думати, що життя сучасного філософа, Мартіна Гайдеr
repa, якого вважають представником .. безбожиицького" екзв~я
лlзху, біпwп релі,мйне і ближче до Бога, ніж якогось осучасного .. фа
рисея", в A8a1DlLOMY, єрусалимському розуиіииі, який поів усе 3B8.В1IJI 
добра і зла, і боїться поскоромитись У неділю невинним, навіть до
бр ... дІлом. Гайдеrrер відійшов у пустиню самоти зІ своєю тривогою 
І сво,ми думками про покинутість людини і приреченість її до смерти ... 

І) Недавно передруковували нruшi газети за совєтською пресою 
вістку про арешти таПвих монахинь у Львові, У яких, мЬж іВПIJEМ, 
lI8JIИ знайти портрет Степана Бандери.... Що боJJыloвииК8М, які !Ща
JO'n, перед -світом реліriйну толеранцію, потрібнИJЇ поліТJlЧНИЙ параваи 
.JIJI оправдавия - це зрозуміле. Але треба поДивляти наїВНість І то 
k&ТОnИЦЬКИХ органів В Америці, коли вони прm'h.lають ті вістки за 
lЦ8'ру правду і супроводять большевицький підступ любовним комен
.ре .. про иаціонaniCТJARого провідника. Цим вови тільки помагають 
обманові ... (ПоріВR. коме'нтар филаделфійського "Шляху") 
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Релігійні зовнішності, обрядові й догм ати чllї, A8.JDI ідеологічну 
під - чи надбудову pi-звицJI'М і супершщтву між РикОМ і Візантією, 
між західньою і східньою чwcтинами Римської імперії. Чисто політичні 
подіЛІ! ізудари nирі&шуються - хай і пісЛJI довгих .ійи - аирїВIUI
ННЯМИ, КОJ4Промісами. ІдеQлогічні розходженlUI з посиr&:llJlJDlи непо
МІІЛЬНОСТИ дають мало компромісових можливостей і тривають довше. 

І Iротестан'І'Сь.ка й католицька Німеччина, в якій ре лігійно-ідео
логічні й поліТІІчні мотиви сплелися були в нерозв'JlЗНИЙ вузол, кри
ваВIІЛИСЬ у 30-літній вЩні. Тодішві політичні мотиви давно втратили 
СІІЛУ, а звіл"нені під них німецький католицизм і прarecтaнтизк довго 
ще чекали, поки ввійти в сучасну стаді.юкоректвих взаєllИН і ПОВ8ІЖ
H.JЇ приязноі ДИJCкусії. 

ІнаlQше виглядають стосунки між православ'ям і .каТОJIНЦИ3ll0М 
в Україні. Вони далі не виз'волені з політичних пов'язаиостей t залеж
ности. Московське православ'я стало засобом русифікації, головним 
при царському р~жкмі, допокіжнИІІ при совєтеь'кому. ПоJIЬCЬКН!Й ка
толицизм був зwcoбом польонізації. ті фатальні, з'єднані сиJlИ: по
льський націоналізм із католизмом і -московський націоналізм jз 
удержавленим, підвладним собі православ'ЯJI повели наступ на Ук
раїну, - століттями боролися за її душу, за її існy!В8.ВИJI. ПолЬІСЬКИЙ 
католицизм ще в 30-х роках нашого століття виявив жорстокість і без
пощадніст~ у Холмщині і на ВоЛИ'ІІЇ, як за часів Петра Cкapm. Мо
сковське православ' я як зиарJIДДJI комуністичного режиму, розпра
вилось із українським католицизмом в Галичині, Буковині і Карпат
ській Украікі жорстокіше ні.ж його царський попередник у ХоJDIЩИВЇ. 

Все те робить поєднання українських церков складкішою річчю. 
Пам'ять переслідува:нь польським католицизмом жива, і так сако 
не леМ0 стерти з пам'яті галичан, буковинців і карпатців зннщеИНJI 
їхньої, вже національної, гpeKO-KaТOnВДЬKoї церк.ви й її гієрархіі. Але 
є й моменти, що роблять поєднанвя легшик: - адже не ми сакі, це 
чужі встрявання розпалювали й розпаJUOЮТЬ пристрасті. І ще одне, 
особливо важне: українська релігійність була й залиппаєтьси ~алекою 
від доктринальної догм ати ч ности. Вона своєю вічною тугою за спра
ведливим жнтrєвШd улад ом людей доброї волі, якого реЧНИК8Jdи були 
і Сковорода і Шевченко і їх духові наслі;цвики, ближча до Христа 
й його благовіСnl, НhЖ до теологічної схолястики. 

Ватиханський собор старається поволі ослабляти обрядові й до
ктринальні перешкоди поєднання христиквських церков; Ясно, що 
касування догм для того роду організацій навіть не до DОДУМаиия. 
Є дві можливості: - Собор може зупиниТJreЬ ва другорядних збли
женнях іПРlІстосува;ннях. Тоді, огонь революції любови, розпалений 
Іваном 2З-ім і lІіJU\ержуваний Павлом б-им, залишив би по собі тільки 
незначні сліди. Є сили з різних сторін, які намагаються станути МІО
перек ревотоціі. Ча;сописи нотували спробу консервативних кіл РIDI
ськоі Курії торпедувати зустріч Папи з Патріярхом Атенагорасок. -
І є ще інша можливість: - праці Собору над осучаснеивям ЦepКIВB 
будуть зовнішнім відroмоном глибокого реліriйного оновлення, зру· 
шення того спільного всім живим християнським громадах, свяrou 
нового Різдва, народження "Вога відчутого серцем". Тільки тоді 
Собор ста:не однією з найважніШIlХ історичних подій у духовому окиni 
століття. 

Розпочатий процес у ході, і - хочемо чи ні - Україна втигаСТЬСJl 
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в нього. Пекуча проблема: чи українське християнство буде nJIы<и 
бездумним і безвольним човном, що його неСТИ1Ме течія, чи воно МIl
тиме свою мисль і свою BJlaCHY поставу. І :JНOBY, це в першій МІрі ;111-
лежить від того, чи українські Церкви знайдуть дорогу до глибltнюtх 
джерел peJririї, до "Бога відчутого серцем", чи - навпаки - губити
муться в політичних реса:нти мен тах , накинутих чужими силами: 110-
льським націона.ліСТИЧШIМ католицизмом і росіЙським HaцiUJl[lJli
стичним православ'ям. ВО, 'ІК сказано, догматичні проблеми ДJІН УІ(
раїнської релігійної свідомости завжди були другорядні. 

На жаJ1Ь, покищо українсьні ЦеРКDИ D Вільному сві'; D IIОJЮW 
иатеріялізму, будівеJIь.них фондів, MiTi'нriB, пікніків. Це JdднОСItТЬСЯ 
передовсім до найбільших Н8іUnIХ скупчеиь в Північній Америці, ми 
не малн б відваги сказати за наведеним уже, справді шановним авто
ром гарної етапі в "Українському Самосriйиику", що "в Аіяспорl ... 
баЧИ1l0 обидві наші Церкви в розквіті." Хто в PIIМi 16-го стоn1ття 
дивився, як виростали пишні церковні монументи ренесансу, тво
рені майстрами величини МlкельаиджеJUI, міг би говорнти про "роз
квіт Церкви". Але саме занадто велика активність довкруги буді
вельних фондів дала остаточний ПCWJТОВХ дО реформаціІ Мартіиа 
Лютера... Наші церковні верхи не повинні забувати того ПQВчеиия 
іосторії. Матеріялістичне приниження, коли проповіді ПОЧIDl&ЮІЬCJI 
згадкою про JIIOбов і страсті Христа, а кінчаються висновком про 
обов'язок .... обильиіших колект, є причиною загрозливого браку 
СВJIЩеничого і чернечого доросту. Церюви і школи можуть залишитись 
без обслуги. В підсонні морального матеріялї31lУ бізнесовий розраху
нок має білwwу притягальну силу ніж далекі обрії, а священвицтво 
і чернецтво в "Н8Д..оои.nь:ному" суспільстві не є найкращою прибутко
вою льоК&то.ю ЖИТ'n:ВИХ зусиль ... 

Після релігійного аспекту підійдемо ближче до ів.ших: політичного 
і культурного. В великому рухові, що в його вир втягнута католицька, 
і щораз біJlЬше втJlг8.ютыcJI правосла.вв.і і протестантські Церкви, 
повинні знайТИСJl обі репрезентативні українські Церкви, і то не як 
пасивні об'єкти, але як діяльні співучасники. На початку цих роздумів 
цитовані уривки з "Українського Православного Слова", подорож 
архієпископа )(cТIfCJJaвa в Европу, його наради з найвищими украіи
СЬКИlМи і неукраІнськими православними достойниками, зустрічі 3 
українськими католицькими anадиками в Римі - все те каже дога
дуватись, що провід Украінськоі Православної Церкви усвїдомлlOG 
собі свою історичну відповідаЛl»ність. У Вільному еві'; немає ні поJIlt
ського, ні московського терору. Українські Церкви можуть і повинні 
по lIJIаснlй совІсті упорядкувати свої взаємини. 

Активність Украінської Православної Церкви в сучасному еку
менічному рухові незвичаlїно важна, саме в цю пору. Не тільки 
політичні лібеpanьні копа Америки, але подібно і церковні лібераJІьвl 
кола Ватиканського собору особливі надії зв'язують із Московською 
lIравославною Церквою і до неі, до зближе'ння з нею, скеРОВУЮТЬСJl 
тужливі зори. Упорядкована Українська Православна Церква своею 
живою і творчою участю в християнському рухові світу свідчила б, 
що в імені східньоевропейського, православного ХРИСТJlЯНСтва не мав 
монопольного права виступаТIІ TiJlbK11 r-Iосковсы�еe прnвослав'п. 

Вкінці, тут важиться проблема українського духа, його культури 
ІЇ держави взагалі. Сучасна мисль інакше оцінює значення ре.niгіІ, 
Dж це робив давніший природничий ма~ріяniзм і ПОЗИТИІІІЇзм, які 
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дивились ва неі як на музейний експонат. Ку льтура сперта на ре
лігійність sнесла в світ ідеа.льиі аспірації, ідею світового братерства 
в ім'я поввдособових цілей, ідею внутрішньої JDOдвии й П росту. Все 
те постулятн, без яких трудно, і тепер будувати свіжу світову куль
туру. Славиий сучасний історик, APHOJIД Тойнбі, звертає на це увагу. 
Але він і підкресJIЮG, що релігії МУСJlТЬ очиститиCJI від зосвітщеввя, 
якому УJIJl.Гли, і від пар'1"ИКУЛЯРИЗ:МУ, який суперечить ідеї світової 
культури. Іншнй МИСJIВТenЬ, Карл Ясперс, прв:гадує, що справжні 
ре.lігіі, поскіль.ки не закостекіють в орга:нізованому апараті, це ут
вердження JDOДИИИ в її самобутності. 

Пита.ивя в тому, ЧИ унраівська релігійність, іі Церкви, ВИЯВЛЯТЬ 
внутрішню силу, щоб очlllCТJlТИСЯ від апаратурних за.хак'JlИЇлостеЙ 
у поділах, і щоб звіnьвитись від звапнілих ресaRТИillевтів мивулого, 
Jlкі для багатьох стають вамісткою peJdrlї. Мовчазна Церква в ката
комбах Украіни, правдоподібно, обмита з тих rpixiв. Пит&Нвя в тому, 
чи украіиські Церкви Вільного світу маткмуть ввутрimвю сипу зрів
нятись У цьому з КpaGJrI. Сучасний америкаJIICКИЙ історик трансформа
цій людини, Люіс Мамфорд, пнше: "Тіnьки воля і здібність передума
ти минувшину в духу будучого розвитку і так її переоцінити, умож
ливлюють культурне відроджеив.я.' , 

Це важиться велика справа: - чи український дух, його культура 
- матимуть свою незалежну релігійну базу в народі, чи будуть ВОВИ 
тільки прибудівкою, або латиJIICЬКОГО ЗахОДУ, або МОСКОВСЬКОГО Сходу. 
Так і в релігійній сфері В81ЖВТЬСJl проблема украінської самостійиости 
взагалі. 

*.* 
Тільки свідома злоба або ваівність посунута аж д.О глупоти КО

жуть підозрівати в розумних думках православних 1 католицьких 
журналів, і так само в цих ваших роздумах - тевдевцію вавертаив.в 
православних на каТОJJИЦиз.к, ЧИ католиків на православ'я. Вважаємо, 
що ,передумовою зам~1ПІЯ є саме відречеННJI від наверта.иь, від 
прозелітизму, у взаємній пошані, себто в поставі, я·ка вже здобула 
громадянство в культурному світі, і Jlка відповщзє вашій освіченій 
добі. В світовому ХРИСТИJlJIICЬКОМУ рухові не ГОВОрJlТЬ про єдність у виді 
підданства всіх ХРИСТИЯНСЬКИХ церков Римові. ХРИСТИJlНСЬка єдність 
- це ідеJl в кантівському розумінні, себто завдаКIIJI будучини. Як 
виг ЛЯДR'l'И'Ме її далеке здійснеННJI - невідомо. ГОВОРJlТЬ про єдність 
християнства, а не про злиrrJl в одній церковній організаціі. Голова 
Протестантської Церкви в Америці признаЄТЬСJl до "зворуппеJl.llSl 
братнім духом" нинішнього римо-католицизму, але одночасно додає, 
що до поважної дискусії ширшої ХРИСТИSІНСЬКОЇ організаційноі єдности 
- ще далека дорога. "По суті, це справа Бога, наше ж діло старатиC!l 
пізнавати його ВОJUO і здійснювати П, але JI вірю в чуда!". 

На тій далекій дорозі до ХРИСТИJI'нськоі єдности, при всій різно
манітності ЗОВНЇlшніх ВИJlвів, до єдности, а не зли'М'я - повинен дати 
себс чути. голос українських церкоп. Зрештою, на цій дорозі вонм 
мають свої - добрі і злі - традиції. Коли україиський католицизм 
намагається за всяку ціну уподібнюватись до чужих звичаїв, то це 
рабське ба.жаиНJI виглядати так RК пани ... Це тенденціJl, ЩО йде 
вазустрічстаросвітськWI колам рв:мського католицизму, які б8IЖ8.JIИ t! 
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на все иакинути свій латинськиіі уніформ. На жаль, така рабська 
'reнденція ще А нині жива.3 ) 

Подібно і українське православ'я мас сумні традиції скеровування 
очеlї на Москву, огляданнл на ІІСЇ, HauiTI. традицію допомогн Москві 
підпорядкувати YKpaiHCbl<Y 1l1'аUОСJJаDИУ ЦеРIШУ московському патрі
ярхові. 

Але обі церкви мають і свої світлі традиції. Православна: традиції 
митрополита Петра МОГИJІИ, IЇого намагань до внутрішнього упоряд
кування й самостійносm української Церкви. А в наїlновіші часи, 
відроджена Українська Автокефальна IIравослаnна Церква приnер
кула незалежність від МОСКВИ, і організаційну і внутрішню, о.жИВЛJI
ючи щиро украівську релігійність й її тращиційні, нищені Москвою 
обрядові вИJlВR. 

Українськиil католицизм у довгіа1 боротьбі став українською на
ціональнооо церквою і твердинею проти наступу польського католи
цизму і націоналізму. А в найновіші часи видвиr'вув в особах митропо
литів Андрея Шептицького і йосифа Сліпого достойних речників 
зближення і замирення українських церков, речників - за словами 
цитованого протестзи-reького достойника - Божої справи, до якоі 
доріг шукати - це людське завдання. 

Не віримо, щоб Божою волею було з'нищення української духово' 
самобутиости в релігійній сфері через злиття з московським право
слав'ям або латинським католицизмом. Мабуть скоріше відповідали б 
тій Божій волі вазустрічиі тенденції обох українських традиціilвих 
церков: в українському православ'ї - тенденція Петра Могили, 
струикimої церковної організації на зразок ЗаХОдУ, а в украівському 
католицизмі - тєиде'вції митрополитів Шептицького і Сniпorо до 
духового і обрядового ваблнжеИНJl до ХРВСТИJlПСЬКОГО Сходу. 

Це були б українські дороги. ЙТИ ними теПерhlDlJl справа україн
ських церков. Де і коли на тій дорозі дійде до їхньої зустрічі і з'єд
ИUВJI - це вже патаННJI БУдУЧИНИ. 

м. ШJlемкевlІ'І 

8) На Ватиканському соборі піднесено справу CВJIткуваввя BeJJВ
кофIJI в якийсь один озиачений день року, так ЯК СВЯТКУЄТЬСJl Різдво. 
Собор ВИJlВИВ готовість до такої календарної реформи "за згодою 
передусім вез'єдвавих братів. У сталеННJI СВJlТКУВанкя Пасхи залежar 
ти-ме викmoчво від церковних властей по порозумінні та згоді нез'єд
в&них Церков, і самі переговори в цій справі та евентуальна згода 
всіх христиJI'Н святкувати разом найбільший християнський Празник 
без сумніву будуть новим кроком до взаімного зближення" (Цитуєха 
за "ВіСТJDIИ З Рвму". Українське Пресове Бюро, ч. 8, з 4/11. 1963). 

А у нас, уже й Різдво, на основі "височайшого указу" сВJIТКУЮТЬ 
украівські католики не то не разом із "мовчазною Церквою" ваших 
братів в Україні, не '1'0 не разом із українськими "Вез'єдиa.JlШ(И бра
тами" в Вільиому ові ті , але навіть не разом із українськими греко
католиками другого берега ріки Гадсону. Филаделфійська епархіJl -
саиткує 25 ГРУДНJl, стємфордська (з Нью-йорком) - 7 січня. 

Тут уже провід Украінської КаТОJlицькоі Церкви Не наслідував 
розуму й такту Заходу, себто Ватиканського собору. в справі СВJlТКУ-
8&JIh, але повівся по орієнтальному деспотиЧ'Но, і свято об'ЄДВaRВЯ 
lробвв святом роз'єдвавu. . 
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ХАРЧОВА КАТАСТРОФА В РАдЯНСЬКОМУ 
СОЮЗІ· 

Те, що сталося цієї осени в харчовій діЛJIвці срср. вже ве кожна 
назвати кризою, бо харчова криза]l СРСР явшце тривале. Громадсь
ка ДУКка на У країні кваліфікує .становище, як катастрофу. І коли 
цей стан був усвідомnевий,- а це сталось у друІій поповниі жовт
НЯ,- почалась 'паніка. Невдача цьогорічних lЖJIив це не тільки ка
тастрофа для насеnе.иия. Це теж каТ8ІСтрофа ДЛJI Хрущова, бо про
вал ЖНИВ перек'реслЮG ряд політнчних планів керівництва кпрс і 
ПРОВaJUOє всю дотепершJIЮ політику Хрущова в сільсько-rocподарсь
КОМУ секторі. 

Хар.о.. павlкa 

Харчова паніка почалась ва Уlфаіві; звідтам !ШВИДКО переквву
лась до Москви і поширилась по ВСЬОМУ Радинськоку Союзі. Люди 
киву nвcь до крамниць і кагазнвів скуповувати харчі, тютюн, КИnО. 
сіркики. Перед магазН'нами з'ввилися величезні чергв. Паніка ціл
ковито схаотизу.вала харчовий ривок. Преса дістала наказ розпочатв 
кампанію проти "мішочників". З голосі.в преси ва ківець ЖОВТВJI 
видво, де, крім Украіни і Москви, було вайбільше масових закупів 
хліба. Назвати треба такі краіии і IІЇста: Вірменія, Латвія, Естош, 
Киргизька рср, Алка-Ата, НоВОКУЗlllецьк, Певза, Перм. Мівськ. Ке
мерово. Преса дістала директиву таврувати, як спекупкнтів ТИХ, щО 
масово купують харчі. MOВJUlB, З'JI.В'ИВCJI новий тип КУРКУЛJI-хапува, 
спекулввта, який MaCQ80 викуповує харчі, щоб згодовувати хліб 
худобі; ширеВВJIМ тривожиих поголосок вів створює сприятливу 
атмосферу ДЛJI спеКУЛJIцїі м'всом. І наслідком таких :махінацій тик
часово не стало харчів у ряді великих міст. 

Але таке поясненнв .urrучне і тенденційне, бо ВОВО має відвер
тати увагу від властивих приЧІІІІ харчової кризи. 

Зокрема зареarувала сільська людність: розпочалась масова втеча 
людей зі сіл. Хто тільки міг, став шукати притулку в кістах та про
мислових районах, надіючись ва те, що ці райони MaТIUIYТЬ першість 
у забезпеченні харчами. Це головно стосується молоді. Молодих лю
дей на селах України було взагалі дylЖе мало, тепер їх ще менше. 
Залишаються на селах лише ті з МОЛОДИХ, яких прихріпилв до місця 
праці адміиістративИIDIИ засобами. 

Ось кілька характерних інформацій. SlKi ілюструють стаиоввще. 
Хліб розкрадають спекулянm на хлібних заводах Харківськоl 

обпасти і розвозять по сільських крамницях. У крамницях за ха
бар продають і по 20 буханців одному покупцеві. В радгоспах Ку
п'янського району робітники і навіть сторожі 'Крадуть кукуруд
зу (Труд 4. 10. 63). 

у Житомирі продавці віддавали покупцям по сто кілогра.м:ів 
цукру (Правда УкраИНЬІ 24. 9. 63). 

* )Як звичайно, в цитатах із радSlнської преси правопис залишаємо 
без змін. - Для орієнтації под3QIО ще, що пуд (40 рос. фунтів) -
це CТ'd.pa міра ваги, рідше вживава після BвeдeввJI Ке'1'рвчвоі систєJПL 
1 пуд рівняється 16,36 кrp. (ред.) 



у Москві пркваТІІНки скуповують хліб дли свВJlей. А !ВC.niД за 
првва'l'JlВl(Oм - повзе плітка: хапай хліб, бо завтра ке буде (Кок-
0011. правда 21. 9. 63). 

Багато селян з пїдмосковських КОJIг()('"ІІів приїздять до Моск.ви 
і масово закуповують харчі. Міліція КОНТРОJUOС вокзали і ковфіскус 
продуІСТІІ ,,хапуг" (Веч. Москва 17. 9. 63). 

в AJDIa-Аті постала паніка, бо J1Юди пawирюють ,,1ІУИСВ", що 
8& У,краіві і ва цілині була посуха та поганнй урожай. І пекарі 8 
кir пвдаюа, випікаючи побільше хліба, а магазнии продають по
rpійву порцію масла (Казах. Правда 6. 10. 63). 

В. Сальников, СТ8левар з А.лма-Ати пнше: нека що закрв.ватв 
прlLВДlL Краіна переживає неврожай. Але ось знайШJШсь шептукк 
1 вови 3 ІІУХИ роблять вола, ТIDIЧ8ІСові труднощі предста&JUUOТЬ, ак 
катастрофу. МоВЛJI.В, гряде ronOA, ратуйтесь, ЧJDI хто 1І0же. І шеп
туви квкулись ва крамниці. хапають, що під руки попаде (Казах. 
правда 13. 10. 63). 

У Секипanатниську хтось викликав паиіку серед васелевв.в: • 
• .хоч фовди на продукти з боРOODlа не знwкено ві на ОДИJI грак" ,
і вeJIIfКЇ запаси харчів у крамНИЦИХ бу пи cXOB8IJIЇ з очей DОКупці.в 
(Лев. скена 16. 10. 63). 

У Лlllcьві (ПеРIІСЬка область) було солі та цукру в кaraзивах 
8& цілкй 1ІЇсяць; але хтось вчинив паніку і все розхопили за ОДИJI 
девь. Кількох J1Юдей поставили перед судом "за пawиpюВ8.IDUI шкід
JUlBВX поголосок" (Известия 10. 10. 63). 

у багатьох селах Рязанської области люди КИIJIуnись до КРам
IUЩЬ. У lІагазииах Воровіжа '.не иожиа купити ні :масла, ні цукру, 
бо хтось ВИКJUIКав паніку. В деяких московських RВартирах картоп
.JIeIO завалено комірки. КJI8ДQВЇ та ванни. бо хтось пустив чутку, ЩО 
зростуть ціlUl н& ці продукти (Сов. России 20. 10. 63). 
у Кописі (Білорусь) привезли каши.ну борошка. Завідуюча м&

raзJIIIом Косянкова повідомила приятелів і знайоких, відкрила :ма
raзнв дві ГОДИJ:UI ра:ніше і швидко розпродала всю куку, віддаючи 
кожному по 1-2 кішки (Сов. Белоруссия 8. 10. 63). 
у Брявську забракло в продажу тютюнових виробів, бо васе

.JIelUUl масово іх викупило (Из.вестИJI 6. 10. 63). 
Як постають "паиікерські" настрої серед населення? Обиватель 

ходить по крамкицях і "ВИНЮХУС" та робить "карколомні" висновки. 
А інші "обивателі" слухають і "охають" (Сов. ТОРГОВJIJI 17. 10. 63). 

у деJIЮIX містах Украіни правліНИJI заводів стам дукати, як за
безпечити картоплею своіх робітників, ПочаJlИ організувати громад
CltKY купівлю, посилаючи ванТd.жні МaшJини на села. Міліція ДЇCТ8JJa 
наказ 'кокфіскувати продукти і припинити "дикі закупи" .-МасOlВим 
CТ8JIO збира:иня колосків на полях, згортання зерна, розсВ!Павоro 
1& ШJJJIХ&Х. ХТО працЮС при хлібі, в 'Крамницях, в рестора.иі, чи ва 
базі, намагається лівими ходами дonомоМ'и своїм зн&ЙоlI..IDI прид6а-
1'11 щонебудь ва запас. 

За скормлюваиня харчів худобі почаJlИ карати. Городецька в 
)(ккоJl&сві була засуджена за те, що продала одному покупцеві 
115 ·кгр. крупи. в РівенсьJciй області покараJIIf рад продавців, які 
прода.вали забага'Ю продуктів ПООДIfНОКИМ людям (Правда УХР&ВВЬІ 
3.10. 63). 

у Двїпропетровську міліція провела масові обшуки за "пЩпї.ль
IIIJIJI Cкnaд8JOI" харчіВ. У Шапрона забрали 250 кrp. пmевичвого 
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боpowна, 37 кrp. круп, 21 кrp. nшона, 115 кгр. сухарів. У Шевчен
ка і Шептала н&й'шJПI п'ять мішків борошна разом 250 кгр., у По
пова 210 кгр. (Комс. знамя 3. 10. 63). 

Як пошесть шириться крадіж зерна і харчових проДУкnв. Мож
.а припускати., що преса дістала доручення од.верто писати про 
це, щоб створювати переконання, ЩО це - після масових закупів 
хліба - друга ПРИЧИ'иа харчових клопотів. Знову ілюстрації з ра
дянських газет. 

У Донецьку офіці.R:НТИ крадуть хліб у багатьох харчівНJlХ, при
криваючись забиранням відпадків. Газета називає ряд їдалень, які 
"викидають" у відпадки щомісячно приблизно по пів товни XJIiба 
(Правда украивы� 13. 9. 63). 

За 8 місяців з харківських харчівень під видом відпадків пішло 
в приват.RИЙ сектор підсобних господарств понад 350 T~H ~ба ва 
годівлю свиней (Правда 11. 9. 63). 

Кондиторська фабрика "Ротфронт" у Моск.ві в одному 1963 році 
віддала колгоспам иа корм худобі 205 тонн вафельних відпадків 
по 30 крб. за тонну (73 рази дешевше ціни вафлі), хоч із цих від
падків можна було зробити крнwки для вачивок (Из.веCТВJI 
1. 11. 63). 

В Литві 1962 р. приймалЬ'иики на зернових елеваторах, .urryчвo 
підвищуючи волоricть зерна, дістали понад 500 тонн "резерви". Це 
саме продовжується і 1963 р. (Правда 23. 9. 63). ця сама газета 
два дні піз.віше: В Орловському борошняному комбіваn 1962 р. 
пішло ва бік понад 9.200 сотнарів зерна. 

Невисокв::й урожай зерна ва цілині зменшується иаcniдкoм кра
діжок. З'JlВJJJlЮТЬСJl факти "JlВНОГО і таємного злодійства". В p~
rocni "Коктайський" схов8JПI 170 тис. пуді'в зерна, а ІВ Кeвьapa..nь
ському приблизно тисячу тонн. "Таке вичислюваввя можна би про
довжити" (Казах. правда 30. 9. 63). 

В Одеській обласn заготівельники обма:июють колгоспи щодо 
JlКОСТИ продукціі. Таким чином спеКУJIJIНТИ здобуnи деCJIТКИ ТОІІВ 
пшеииці і СОИSIШПIИка та пустили ва спекуляцію (Правда YKPaвJIW 
28. 9. 63). 

В ресторанах Мінська розкрадають харчі. Не зважаючи ва при
суди за крадіжки, розкрад8ВИJI продовжується .. остаииіх ч&СОк ка
сові мах:і'ваціі з харчами в ресторанах запиш8.lO'l'ЬCJl без покарав
ВJI (ЗнакJl юности 15. 9. 6З). 

"Лю6иreлі легкої на.жкви" розкрадають зерно серед білого ДВJI 
там, де керівники колгоспів не подбали про відповідну охорону. А 
"масова крадіж нікого не турбує" (Лев. зв8МJI 30. 8. 63). 

у колroc.пі ім. Леніна (Леовський р8ЙО'И) дружвнвики ЗnОВИJDI 
двох CЄJUlВ, коли крали на полі качани кукурудзи. В інШОКУ кол· 
госпі у сеJIJ1вина знайшли 222 кгр.краденоі пшениці. В коnrocпi 
ім. Кірова пробувапи сховати 12 товв шпениці (Сов. :МоnдавИJI 
12. 9. 63). 

в Азовському морі рибу крадуть не тільки браковьєри, а І 
службовці риБНИХ радгоспів. На ринках Жданова за 8 місяців 1963 
спекуJIJIJIТII продали 243 тонни риби. Це тільки те, що потрaпиno 
під поліціЙиИЙ. коитроль. Фактично продали на чорному ривку кіт,. 
ка разів білюпе. За офіційвою оцівкою cneKYJIJ1RТВ зароБИJDI 
2 430.000 (нових) крб. Міліція відібрала у браконьєрів 1.200 рибо
л~вивх сітеА, а з води виловила 32 тис. гачків. СпекуJUUl1'Їа б'ю'll 
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шrpафами, а вони перекидають штраф на покупців. Якби була РІІ
ба в магазввах, ІІИ б не спеКУJUOвали,-відповіла одна с.пекуJlJUl'Ж'w 
ка репортерові газети. Риботорговельна база Жданова із запланова
них 327 товк риби дала лише 152 то·нни (Правда украивы� 3.11.63). 

Влада вживає драконі,вських заходів у боротьбі з цією пашес> 
тю. ДО цього змобілізували міІЖ іншим весь комсомол. В одній 
Віввицькій області діє 1.150 штабів і відділів та 3.500 постів .. КОМ
сомольського прожектора" , в якому беруть участь 18 ТВCJIч юнаків 
і ювок (Комсом. знамя 9. 7. 63). 

у Запорізькій області створено 98 Іштабів і відділів .. KOKCOlllOJIЬ
ського прожектора", працює 328 постів (1.500 членів), які иагJUl
дають за збираКИJlМ урожаю, контролюють сторожів, слідкують за 
'І'рВ:КСПОРТОМ, роблять несподівані рейди (Комсом. знамя 7. 9. 63). 

в комітетах партійно-державвого контролю працюс :ва УкраІи1: 
4 ТКCJIчі представників гр:>мадських організацій, діячів вауки. пе
редовиків виробництва-иа .штатнііі роботі, і 27 тисяч позa.urra'NIIIX 
активістів, як інс:пектори коитролю. Крім того створено ва всіх 
підприємствах, заводах, колгоспах, радгоспах, організаціях та ус
тавовах республіки 50 тисяч груп і 84 тисячі посriв сприянвя пар
тійво-державвому контролеві. В рамках цісї акції охоплено 700 тв
ач представників партійних, комсомоль~ьких і профспілкових ор
гаиізацій (Рад. У'країна 20. 11. 63). 

ці інформації доповвюс І. ГРYlшецький, голова Комітету партій
во--держа.ввого Контролю УРСР. Тепер на Украі:н:і є 2.205 відділів 
ковтролю для різних питань економіки й культури, 528 грокадсьХІІХ 
бюро для розгляду заскаржень і пропозицій (у вих працюс поиад 
23 ТКCJIчі позаштатиих інспекторів). А коли до тих 700 тисяч тру
ДJПЦВX. які заняті в .. групах співпраці", додати учасників .. КоІІСО
КОЛЬСЬКОГО прожектора", членів ком.iJсій партійних і профспілкових 
орга:візацій та робсількорів, які таж співпрацюють з органами пар
тійно-державного КОНТРОJDO, то .. армія" контролю перевшцить два 
кїnьйови (Парт. жизнь 1963, ч. 19, ст. 20). -- Тут, як кажУТЬ. 
коментарі зайві ... 

Боротьба зі зловживаивям та пошестю кра.дежі--nJlЬКИ части
ва завдань громадського контролю. В розвитку ЙОГО праці партійие 
керівництво щораз рішучіше скеровує увагу тісї "армії" ва виконав
'ВJI виробничих планів і на піднесення ПРОДУКТІІВНОСТИ праці з особ
JIИВJDI ватиском ва .сільське господарство. З цього погляду показова 
саке згадана етаnя І. Грушецького. "Як тільки ПОЗ3lШтатиий інс
пектор тов. Павленко виявила, що в колгоспі ім. Шевченка недба
по збирають горох, на ноги був поставлений весь коnГOCПВ:И:Й 
актив". 

Боротьба з хабарництвом і розкраданням "народного добра" 
стала од.нісю з найважливіnmх проблем. Наведені ви'ще факти ще 
ве дають ухвлення про розміри морального розкладу, бо це мапі 
крадїlЖКн на низах, крадіжки малих людей, які мусять красти. щоб 
IІОrrи .жити.. Кількість перетВОРЮСТhСЯ n якість, коли йдеться про 
крадіж на верхах. В передовиці журналу "Сов. государство иправо" 
(1963, ч. 10) інформують: тільки зі справ, що попали до суду в 
першій половині 1962 р., втрата народного майна, спричинена 
РОЗКРВД8JIИJIм, ста:новить 57 мільйонів (НОВИХ) карбованців. А треба 
В3S1ТК дО уваги, що 1) крали ве тільки в першій половині 1962 р. І 
2) ве всі зловживання викрито. Передовиця наголашує, що розкрада.-
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ч.і походять з-поміж службовців, які зuідують матерШnЬJIIDIН добра
ми, і ЯКИХ ЗJІ0ЧWUI це надужиnя владв та обкак держа.ви. (Левів і 
в сві ае уявлJ1.8 соБІ, які висновки пороБJIJIТЬ ноro уч:ві 3 .його ок 
l'8ICJla "гра6Уl1 награбоване".) З .журналу ДОВЇДУGJlOCь, що в срср 
-крім державних та партіииих органів ДJIJI боротьби зі зловжи
ванJlJUlи-діс 150 тисяч груп і 250 ТИСЯЧ постів громадськоro кок
ТРОJlЮ. 

Цікаве, як pearyc бюрократія на при.тягнеНИJI громадського 
сектора до контроJUO '! llерша вістка щодо ЦЬОГО пиТ&IUIJI ООХОДНІЬ 
із ПОЛТави. "СтроитеJlbНа газета" (30.10.63) пв.ше: з Полтави до 
редакції приходить багато листів від громадських контролер1в, Jlкі 
жаліються, що за ви крипи зловжи.вань їх переслідують оартійиі і 
державві керівники.-.І3юрократія солідарJUDI фронтом стає проти 
ТИХ, які ХОЧУТЬ (хочби і за дозволом партії) контролювати владу. 

18 мільuовів ТОНН зеРНО80ro .Аефіцвту 

Вenвкa харчова криза приишла в 30-ту річ.и.ицю штуч:иого ста
JIЇHCbКOrO голоду; прийшла в 10-ту річаицю двктa'l'Opa Хрущова і 
А)'же затьмарила ювілей "веJІИКОГО десятнni'1"l'Я в .житri 'p8ДJI:Вcbкoi 
краівв" (aвc.ni.в lльїчова на червневому олену.і). 

5 березВJI 1953 помер Сталін, 3-7 вepecВJI 1953 на пленумі цк 
ІиІРС Хрущова обра:ио першим секретарем партії. Він був ставлен
ником бїJlыwстии в президії цк, я'ка боял8ICJI диктатури Малеико
ва і висунула проти ИЬОГО партійного функціонер&, ,вкий .наймеJWIе 
давав причин боятися, що може стати диктатором. Не зважаючи 
на це, Хрущов швидко став диктаторOll, зокрема диктатором сіль
ського господарств&. Тому можна і треба сказати, що сучасна хаРЧО
ва каra;cтpoфа с головно його заслугою. КерiвJuщтво сільсьКIDI ro
сподарством Хрущов перейняв 1947 року, прийшовши з КІШВа .АО 
Москви до секретаріяту цк на шефа СЇJlbCЬко-rocподарського від
ділу. На цій посаді ві'н вславився ще за Cтa.niвa укрупвеввям кол
госпів * та кевдa.n.ик планом "aгpo.uoт" , JlКВЙ викJIИ,К83 38.г8.JIыІІІй 
спротив ceJlJUl і току був стягнений з наказу Cтa.niвa. 

"РВДJlНСЬКИЙ Союз У близькому часі займе ва IliжнaРОД1l0МУ 
зериовому риику такі позиції, які дадуть відчути П&II8JI імперїJI
лістам, як росте иаше ~ільське господарство".-Так говорв.в Хрущов 
нн. 22-му з'Їзді КПРС (Правда 19. 10. 61), а протокол зазиачає • 
ЦЬОМУ місці "бурхливі оплески". Не МИИ>'ЛС? ДBO~ ~кi.B J Хрущов пі
шов купувати зерно до тих самих ,,'ПІuuв DlпеpulJllСПВ : "Ми КУП.
ПИ 6 мільйонів 800 тисяч тони lІШеииці в Какаді, 1 мільйон 800 тв
сяч токи а Австралії ... " (Правда 2. 10. 63). 

Царська Росія бу ла найбільшим екQПОртером зерна: в роках 
1909---13 ви.возила приблизно 10 мільйонів тони річио. Р8ДSUllCький 
Союз 1959-62 рр. вивозив пересічно 7,2 мїльйоків ТOИJI, З чoro 1,2 
мп. до НДР і 900 'DИCJIЧ доЧСР. Наспід'ком цьогорічної кризи • 
Рад.аНСЬКОМУ Союзі харчові клопоти м&ють усі сателіти СРСР, 3& 
ВИIIJIТКОМ Румунії, дс два останиі роки підряд дали добрий урожай. 
БоnraріJl експортувала пшеницю, а 3&КОКУВЇЗIlУ бракує ій ЗОО ти
сяч roнн річио, цього року ще білыw •. Болгарія вже мк угоду а 

• до "ухрупкевня" в урср було 28.637 КОJlГOCпів (1940), піc.u 
укрупвеВВJI, яке РОЗПОЧ&J1ОСJ, 1950 р., було 9.745 ко.лrooпD (1960). 
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Кавадою иа закуп 450 тис. тонн; оД'на че Канада може дa'I'В цієї 
3IDIи сто ТИС., щО бо.пгарськоі кризи не розв'язує. чср оривозІІТЬ 
зерио з-за кордону від ряду літ (1962-1,5 мільйонів тони): цьо
го року потребує 2 мільйони. Угорщина зверну лася дО СІІІА за 
зерном; недавно "Непшава" писала, що треба буде привезти 700 
'!'Вс. тони пшеницІ. В НДР, яка давнiJше була Іжитницею усієі Ні
lІеччини, иестача зерна-від проведення колективізації явище хро
нічне. Але уряд ндр не звертасться до ніl(ОГО з західніх держав, 
зваючи, що Радянський Союз мусить допомогти з політичвих кір
кувань. Багато збі.иожв імпортус Польща, яка зліквідувала кo.nroc
пи; але П становище зовсім відмі·нне. Для неі зерно це сировина для 
продукціі м'яса. В останніх роках Польща привозила по 2 мільйо
ни 'I'OJIB зерна і ви,возила м'ясо, здобуваючи значні зиски. Цього ра
ку в По.m.щі планують імпортувати 3 млн. тонн зерна.-РаЗОIІ зер
вовиА дефіцит краін paдJtнcЬKoгO бльоку становить 18-19 Jd.m.Йо
ків 'l'OВВ. 
Щоб фінансувати купівлю закордонного зерна, уряд СРСР по

'lpeбува'l'lDlе приблизно один мІльярд долярів твердою валютою. То
ІІУ розпочався експорт радянського золота на велику кіру. До 
28. 11. 1963 срср вивіз за кордон 325 ТОИн золота, головво ва nов
довський ринок. Зауважити треба, що кошти продукціі Р&ДЯlllCЬкоro 
золота звачио перевищують ціну золота на міжнародвому ривку, 
roму радянський уряд зазнав відчутних втрат иа своіх операціях 
золота. Знавці справи кажуть, що радянський уряд, який ве може 
зрезиrну.вати з імпорту ані зериа, ані ;високояю:сиих м:аmии, мусіти
lІе шукати за іJUШlМИ засобами фінансувати цей імпорт. МOЖJIИВО, 
буде вивозити більwre нафти. У зв'язку з цlDol варто нагадати, 
що паше про українську нафrу В. Скляр, виковуючий обов'язки 
директора науково-дослідного 'нафтового ЇНJCТИТУТУ Украіни: запаси 
нафти в республіці обчислюються мільярдами тонн; "уже сьогод
ВІ за видобутком газу і нафти Ук-раїна перевершила такий нафто
видобувний район, ЯК Баку" (Рад. Україна 20. 11. 63). 

Ко.вий четвертнй бухаиець з імпортованого зерна 

Подати якісь тоЧ'ні дані про розмriри харчової катастрофи ІВ СРСР 
А)ІІЖе tВа.жко. во радянська статистика намагається засекречува". 
конкретні цифри не тільки цьогорічних жнив, оперуючи СКЛ8Дною 
СlrCте .. ою відсоткі,в і порівнянь. Лише наслідком кропіткої праці 
західні.. експертам сільсько - господарських справ СРСР щастить 
встановити діЙ!Снвй стаН. 

За офіційними даними, 1962 року збір зерна в СРСР становив 
дев'вть мільярдів пудів, на 600 мільйонів більше 1961 року, і ва 
1,1 .. лд. пудів біnь.ure пересічного збору в роках 1954-8. Але до
сІ не відомо, що радянська статистика має на увазі, коли подає 
"збір зерна": чи те, що -вродило, чи те,ЩО звезено в амбар. во це 
двІ різні величини. РадJl'НСЬКИЙ уряд не купував зерна, коли вро
жай давав 7,5 Млд. пудів, навпаки, ще вивозив, щоб рятувати, ва
ПРИJCл8Д, колективізацію у совстській зоні Німеччини. А з цього 
вионовок, що цифра 9 мільярдів пудів у 1962 р. фікти-вна, штучно 
пlДВlDЦева. * ОфіцН~но було подано, що державна хлібозаготівля 

• До радянських офІційних даних :1авжди треба стаВИТВСR Із за-
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19Ь8 року становила 56,8 мл. тонн, коли збір зер:иа да.в 8,6 IIJ1Д. 
пудів. Якщо обидві цифри вірні, тоді треба вагадати, що 1) від 
1958 року досі населения зросло--коли обмежитись тільки міською 
людністю-на понад 15 мільйонів людей: 2) з років 1958-62 ве 
могло бути ніяких залишків зерна. 

Семирічний план передбачав щорічне підвесеННJI про;цукціі 
зерна: в 1963 р. мало бути 155-160 мл. тони, у 1965 р. - 165--
180 мл .. Але після проголошення цього .плану прийшли чотирв ро
кв поганих урожаїв (1959-62): і збору зерна з 1958 року, JI'КIIЙ 
дав найкращі .жнива за весь час радJlВСЬКОЇ владв, ве вд&nосв до
сягнути, xo"l збіЛЬІШІЛась управна площа. Щоб заспокоїти громад
ську думку, ТАСС повідомив, що держuна заготівЛJI зерва цьоro ра
ку дорівнює заготівлі з 1959 і 1960 рр., а це мап0 б дати 125 мл. 
ТORВ, тобто мекпre, як 1962 р. Скільки кеJlПlе? На це пllТ8.В1Ul f2 
відповідь тільки в англомовному бюлетені ТАСС, Jl'КИЙ (7.10.63) 
подав, що валовий збір зерна в СРСР 1963 р. буде ва 18 відсот
ків кеllПlИЙ від збору 1962 року. Але й ЦJl відповtдь ведо
кладна. 

Щоб дати приблизво докладиу цифру, ва це потрібно CКJIвдвol 
в:ваJIЇзи посередніх і "Іасткових даних та порівнявь цифр З різllJlX 
періодів. Цю складну операцію проробили сіnьcько-rocподарські екс
перти Івствтуту для ВИВ"lеиня СРСР. Воив дійшли таких ввсно. 
ків: 

Офіційно жнива. бу ли закінчені 15.10.1963. Валовий збір зерна 
(за ТАСС-ом) становить 114,5 мл. 'l'OИR-протв 172,1 мл. тов:в за
планованого збору. За признаНRJlМ ТАСС план продукції зерна ви
конано ва 66 відсотків. Але ТАСС нічого 'не говорить про держав
ну заготiвmo зерна. На ОСІІІові аналізи встаноВJIЮЮТЬ, що її вико
н&1ІО на 70 .вїдcOТКЇ1l, що означає недобір зерна в держаВНій зaro
тівni на 19 кл. тонн. Це одначе оцінка ОІІТІІ'Містичва; діЙс.ви:А: став 
МУСИТЬ бути знаЧ'Но riрmим. Во порівняно з попередніми POK8IDI 
значно змевmилась посівна площа. (Це lRе заперечує того, що було 
вище сказано. Це озна"l8.Є, що від засіву до ЖJШIВ 1963 року дуже 
змаліла посівна площа.) Без кукурудзи вона мапа ставовити 129,8 
:ил. гектарів, але ще дО .ЖНИВ відписаво 4,6 мл. га. В оста.в:віх 'І'ІІЖ
них жнив відписано 14 мл. га. цinкOlВВТO і 13 мл. га. "Іастково. 
"Правда" (21. 10. 63) писала: в деяких радгоспах і коJIГOCПах "ба
гато днів і НО"lей підряд буркотіли в полі трактори, заорюючи не
зібраний xniб". Два дні після того ця сама газета повідомmrла, 
що "під кінець першоі половини вересвя ва цlJJИ1lllRX земJUIX УП. 
сніг. Під мокрими білими плacriВЦJDIИ снігу до земni ПОXRJlRJIIICJt 
нескоureиі хліба". На пні цього року заnн:mилось незібране зерно ва 
просторі 20-26 мл. гектарів, з цього приблизно 75 % припадає ва 
снігом прикриті поля ип цілині. До цього приходить 3RИЖеивя вро
жаАиости попів: у минулому році 10,9 сотварів, цього року 9,rs 3 
гектара. Реально оцінюJO"ІИ, треба сказати, що валовий збір зерва 
і зернобобових (без кукурудзи) 1963 року cтaHQВJIТЬ 102-103 МЛ 

стережевиJIМ. На 19 з'їзді КПРС (жовтень 1952) Маленков ПPQroл~ 
свв, ЩО 1952 року зібрано 8 MnД. пудів зерна. У ci"lJd 19~4 ХрущOl 
зaDf'ре"lИВ цю цифру, подаЮ1lJl до Президії КПРС ІВ записці "Ша
хи вирішевия зернової проблеми", що зібрано 5,6 IInД. пудів. 
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товв. Державну заготівлю, виходячи з офіційних дВ:ИИХ, можна 
встановити на 40-42 мл. тонн; виходячи з реальної оціllЮl - ва 
35-38 МJЖ. 'І'Онн. 

Якби не було з цифрами, експерти кажуть, що в цьому харчово
ку році кожний четвертий буханець хліба в СРСР буде спечевий з 
закордонного зерна (оцінка ОПТИlМ·tcтична), а HaBi'I'Ь кQЖJIИЙ третій 
бухавець (оцінка песимістична). 

Харчова катастрофа вдаряс не тільки людей, а і в худобу. 
З різних кінців СРСР сиrналізують загрозливий СТа:&. На УкраівІ 
комсомольці і піонери збирають !Жолуді на корм худобі (Комсом. 
3И8J1Я 8.10.63): на Миколаївщині заготовляють .корм 3 очерету, а 
Івано-Франківській області школярі зібрали понад дві ТВ'CJI1Ii '1"ОВВ 
.. гіЛJIJlЧКОВОГО корму", тобто зеле'них галузок (Радіо Киів 23. 9. 63), 
те саме на Волині ("Рад. освіта" 28.9.63). На Білорусі вже є випад
ки, де колгоспн кормлять худобу ... загатою (Радіо Мінськ 3.12.63). 
Через 're колгоспи ще до зими почаЛl1 здавати худобу ва м'всо. 
УРСР уже значно перевиконала план здачі худоби на заріз. які 
в~лідки для розвитку тваринництва це тягне за собою, не треба 
пояснювати. 

Пропадають величезні маси харчових продуктів 

Харчове становище погіршується ще й тим, щО на полЯ:Х пропа
дають величезні маси зерна та інших сільсько-господарських про
дуктів наслідком безгосподарности і недбальства, що неминуче, ко
пи згори кричать майже без перерви "давай-давай", виконуй плаив 
і то чиишвидше. Просто несамовита халатність є характервою озна
кою кожних жнив у Радянському Союзі. Цього року її наслідкв 
ТИК біJIышe віДЧуТні, що зерно зародило гірш'е, як попе~віх ро
ків. Крім '1"ОГй--не все, що зародило, зібрано: не все, що зібрано, 
потрапило в магазини: не все, :ЩО В амбарах, перебуває в доброму 
ставі, щоб дати здоровий харч. 

Радянська преса під час жни·в переповнена інформаціями, ЩО роб
JlЯТЬ потрясальне враження. Не тільки пропадає маса харчових про
дуктів, але й ті продукти, які є, ие доходять до СПOlЖlШача. Міста 'Не 
забеЗ'Печеиі на зиму найелементарнішими продуктами ні паливом. 
Даю слово радянським кореспондентам: 
Пнше М. Алісов у найавropитетнішому (поруч "Правди") орга

ні ЦК КПРС-
.. Щороку ця сама картина: на полях городини багато, вона 

пропадає, а в магазинах городинн нема". Від 1958 до 1962 р. органі
зовано 570 підміських спеціялізованих радгоспів для продукціі го
родини і картоплі, на що витрачено кіЛЬЮ1Сo-r мільйонів карбован
ців. Але проблеми :1абе:шечення міст ГОРОДІІНОЮ не розв'язано (КоМ
мунист, ч. 15, 1963). 

Темпи збору городини на полях України викликають серйозне 
занепокоєння, пише "Правда Украіни". В багатьох областях урср 
ще половина городини на полях. НаПР}'Іжене становище створилося 
щодо магазинування городини на зиму (9. 10. 63). 

На Донбас прислали картоплю зі Сумської, Чернігівської, Во
JlВHCЬKOi та ікших областей. Але Луганська торговельна сітка не 
приготовnена прийняти продукти на зимівлю, тому залізJПllllВi тля
nІ Донбасу завалені вагонами з картоплею. Минулого року Ріве'В-
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сьха .Jбласть надіслала на Довба<: 40 ти<:. тоив високоякісно! кар
топni. Одначе наспїдком невідповїднОІ'О транспорту в BЇДКP1l"l'llX .aro
нах третина цієї картоплі не H&.ц8IВ&JI&cЬ дЛЯ харчу (Правда Ук
раиНЬІ 5. 10. 63) . 

у Донбасі D крамНИЦЯХ нема 0В0"Uв. Мввулоі ЗИКИ через Вез&
радвїсть заготівельників уже в nютoиу не було картоплі в продажу. 
Тепер знову настало тривожне стаНОВJПЦе в заготівлі картоплі і го
РОДИНИ. А капуста токна.ии лежить на ПОЛЯХ (Сов. торговЛJI 
22. 10. 63). 

у Свердловську весь час бракує картоплі, капусти, коркви, бу
рвків. З пiдмlських КОЛГОCIIUI і радгоспів ідуть валки 9a1IТILЖИВХ 
а втом 81п1 ин , їдуть вагони з картоплею і городивою. Але продYК'l'iв 
не приймають, бо прийо:миі бази ва це зовсім не пЩготовnев1. І ве
лике кіст0 може зanшuатиая: на ЗВJIу без картоплі. Мивулоі осеив 
було те саме і 'Ва необладнаних складах та ка залі3RВЧИХ плат
формах пропали десятки тисяч товв roродини і картоплі (Изве<:'I'IIJI 
6. 9. 63). 

В Кокчетаві (50 тис. населенВJI, Ціnвиний Край) века ва звху 
ві картоплі, ні городини. Невеликий скпад для картоплі з&mn'ВЙ 
'ВОДою. Радгоспи области мапи дати місту 6.5ООтовн roроДІІ'8И, да
ли 168. ОсоБЛИВО відчувається нестача капу<:ти, буряків. Paдroc:
пи дали 100 товн капусти, а мапи дати 1.200. Довелось прИ803И'l'll 
городину З і·нmих республік, але це ве ви<:тачає. А в JПOдей ще 
"QВiжa пам'ять" про те, як на кокчетавському ринку ряс.ві.na всІ
JIJIК& городвва. Тепер тільки приватники пропонують городи::ву, a.nе 
Іхкі ціви З-5 разів вищі державних (Казах. правда 2.11.63). 

у заведенВJlХ Челябииська пусто, ХОЧ недавво розпочався шкiJl:ь
ИИЙрік. Все пішло ва поля збиратв: каРТОПJПO; кож.ивй колектв:в 
дістав визначену ВОРМУ, скільки має зібрати. Радиарrocп із півтори 
тисячі персовалу післав 400 JПOдеі. Але екавокічвий обраху'ВQК 
2ІВJlВЛJIЄ, що в иаАпіnшому ВlDlадку потреби міста ва каРТООJПO бу
дуть задоволені мев.пre віж на половиву . во вема ~oCll"l'Ь СХOlВВЩ у 
кiC'li. :МИНулого року .картоплі вистаЧИJlО тільки ДО квi'l'ВS, а ~ 
квв І цибупі вже спочатку бере3ВJI ве було в вія кому мaraзввL 
Картопmo заготовлево зле і вона стала псуватись уже в січні. Тв· 
сячі roвв треба було викв:нути. В івших кістах Швдеивоro YpaJI)' 
<:Т&ІІовище багато гірше. ДJIJI 17 міст области потрібно з8.ГO'1VВ1ІТІІ 
150 тис. товв городини, а поміщення є тільки ва п'ять тисяч "10_ 
(Еконок. газета 19. 10. 63). 
В Ростові вад Доном ЩОДИJI довгі черги за ByriJIJUDI, ме ва 

складах його вистачає дnв 20-25 осіб. ВугіJlJIJI 1Іа шахтах бага"lO, '1'8 
нема ві вагонів, ві аJJТOМ8ІІПИИ. Тому зриваються ПJI8JIИ забе3llе
чевИJI паливом шкіл і лікарень Краоводарського І СтаВРОПОJlЬСМЮro 
країв та довгого ряду областей (Правда 10.10.63). 

За паливом великі черги в Смоленську. ЗJlе організовано зaбes
печеlПlJl міста паmmом. ШКОJlИ теж !JIе пlдГOТOВJlеві ва 3ИJ1У 
(Правда 16. 9. 63). 

Багато сіл І робі'ІЮІЧИХ осель зовсім позбавлеRi змогв придбав 
будь JlXe пa.nИ1l0. Люди мусять купуаа'I'R ,,'ва лів0". Редакція І"&ЗМІІ 
"Лев. ЗНaJlЯ" за одни ТR~eBЬ дістала 470 JIИстїв, В яких JПOДВ ЗІ eIJI 
висnовJПOЮТЬ своє занепоковвВJI Т8ж.m. становищем (Лев. зв ... 
15. 10. 63). 
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., Чудовий виноград" уродив ва узбережжі Азовського кор.. ,,до 
землі гнуться лози під вагою грон". Триста тони кає голова коnroc
пу ім. Ілліча, та 'Не кає куди іх діти. У колгоспі ім.КуЙбишева вже 
дозріли 400 тонн. Але "не віДОМО, скільки йому доведетьсЯ чекати 
ва пні". Всі пороги оббив агроном колгоспу ьІ. Леніна, ane нічого 
ве виіішло. Нема де збym ~ тонн !Винограду ,--бувши 22 КJDI. від 
Бердянська з його 65.000 населеИ'НJI. Таке са'ме становище з в_о
градом у rocnодарC'l1Вах "багатьох інших виробничих упpaвn:iиь об
JI&C'Ii". -"Ні-куди дівати" й овочі. Колгосп "Друокба" має 900 ТОНН 
вбпук, З ТОГО тільки 150 тонн зміг відправити ДО Москви і еверд
nQВCЬК& (рад. Украіва 26.9.63). 

В ЦiJIНlEВoкy Краю мільйони гектарів зерновше СТОЯ'l'Ja ще на 
1ЕВі. А зІ зїбра.иoro багаro пропадає на дорогах. В деяких радгос
пах ва 'ІОКУ гори пшеВJЩі, яка горить. В багатьох випадкаж збіж
ЖJI збирають так -недбало, що 35-40 % врожаю 3&JD1111UТЬCJ1 ва 
ПОJIJIХ, бо кок6ай-нери поспішають, щоб ма ти якнайбільше relC'l'8.
РЬа скошеного. Механізатори з цих саких причин допускaJO'l'Ь ,,ве
JIII1Iезві ~aTB" при молочеlUlі. В одному радгоспі Піввічного Ка
захстану 'l'8ЮDI чииом пропало понад 1.000 ТОНН хліба. (Казах. прав
да 28. 9. 63). 

У'краіиа-головний продуцент куку-рудзи. Киівський уряд ро
бив вадз.вичаЙві заходи, щоб "другі жнива" вдались. І це cra.nOC8, 
але тї.льки в частині облаc-reЙ. В білыwсті областей урср відста.
ють. "На сотнях тисяч гектарів кукурудза стоіть на nвi (В оАВій 
Кіровоградщині 200 тисяч га.). Найгірше проходять ,.другі жнива" 
в -зaxlдиіх областях УРСР (Правда Украіни 5. 10. 63). 

До Харкова доставляють овочі з більшими перебояlOL Перед 
кputННЦЯIІИ веJlИкі черnн. Тикчасом у підміськоку 'радгоcпl .,Кок
_увар" 250 ТОНН яблук чекають на вивіз до Харкова, але з&roТЇВЄJlЬ
ні організаціі не беруть. Приблизно сто токи яблу,к пішло ва СИлос 
разок з кухурудзою. Десятки тонн вибраних овочів ГИИЮ'na ва ку-
пах (Известия 6. 10. 63). _ 

Всюди відстають зі збира:иням картоплі. В Естовіі зібpanв '1'iJlЬ
JaII 55 % (Труд 9.10.63), в Білорусі (картопляиа база PaдВlCЬKOI'O 
Союзу) - 62 % (Сель. жизнь 10.10.63). Взагалі п'ята частива 
картопель ще в землі. Після зібраня врожаю багато 38.J1JШDLється 
ва полі, бувають колгоспи, де на гектарі викопують п'ять 'тВВ, а 
залишається в зеклі три тонни. 

В багатьох районах СРСР темпи збору цу~рових бур.ків ,,вВ
КJlИкають тривогу". До 10 оковтня зібра:но тільки ПОЛОВВіВу план
f&ціЙ. А з викопаного лежать на полях не звезевmw понад 40 КJIИ. 
coтвapїIВ. В багатьох областях, наприклад, у Хмельницькій, Одесмdй, 
Кіровоградській, Воронізькій пропадає на полі 20 % урожаю. 
(ИзвеCТИJI 15. 10. 63). 
Ще більшу тривогу викликає становище в СибірІ, де IDВIIДKO 

l1'риходить зима: а там дуже незадовільно збирають буряки (Cenь. 
ЖИ3JIь 12. 10. 63). 

дуже багато зер'Ва пропадає наспідком ТОГО, щО пізно IІОЛOТR'l'Ь 
скошене збіжжя в ряді областей РСФСР. В Куйбишевській та Рос
товській областях багато зерна губиться на дорогах. В Юровоград
ській області (УРСР) в колосках, залишеиих на полі, пропадає miC'l'lt 
пуді·в зерна на одн.в гектар (Известия 15.8.63). 
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у Донецькій області цього року невисокий урожай, а проте •• 
са зерна пропадає. На 1 вересня на прийоМІІRX пувктах було 
44.665 токи зіпсутого зерна (Коксом. звакя 14.9.63). 

В однокурадгоспі Київської области заорали багато гектарів 
картоплі, помідорів та іншої городики. "Плав перевиковали" - І 
головний агроном казав "звільнити земmo". В радгоспному саді в 
глибоку яму висипали два ванТ8IЖJIЇ авта яблук, бо іх ве прlDlВJIВ 
в магазинах. _А в 'крамницях поруч-нема ні овочів, ні ,roродвв:в 
(Правда УКР8JJIИ 28: 9. 63). 

у колгоспах Солонянського управліиня (Дніпропетровська об
ласть) зі скашеного збіжжя тільии десята частина вимолочева; че
рез те пропала каса зерна. В багатьох колгоспах пропадає 6аГ8.'1'О 
зерна під час кошення. В apтi.ni "Перемога" запишається ва зекni 
два со'tllари ва гектарі (Сель. жизнь 21.7.63). 

Склади заготівельних пунктів в Уральській області вже звпов
неиі зерНОК. Тому всю пшеницю, яку треба відправвтв в bU:D!l ра
ЙОКИ, зсипають на купи під ГОJIIDI небом ва подвір'ях елева'l'Oрbl. 
під вiдKPIl'l"JDl небом лежать п'ять мільйонів пудів зераа, а дощ П8Д&С 
часто (Труд 24:. 8. 63) 

Зерно пропадає не тільки 'ІІа ПОJ1.Rх, але іі під час перевозу ва '1'0-
ки ЧИ ва заготівельні пуикти. Густо заciJnd DПJ1.Rхи Pocтoвcькli 1 Вonro
градськоі областей, 38J1ЦцHЬOГO Казахставу , всюди. "Багато доріг 
зовсі'М засипані зервом". Вантажні 8;ВТ01tIaDJRlRИ ве оборудуваві ДJIЯ 
воженвя збіжжя (Комс.. правда 16.8.63, Сель . .жизнь 13 і 15.8.63) . 

. В деяких господарствах пропадає третива врожаю (ІСо_сом. пра
вда 16. 8. 63). 

На токах багатьох господарств Вamкipii, КуАбв.meвськоJ "1'8 іи
ших областей нагромадились гори зерна. 3апізв:юєтьсв чвщеВJUI 1 
вивіз до елеваторів. А зерно IПсується. (Правда 17. 8. 63). 

Такі факти можна б иаводRТR далі, але редактор мав бв КJIO
поти, куди це все діти. Тому досить і цього. Якби ці вістки ие похо
диnв з радянської преси, можна би подумати, що хтось оргавізус 
аВТИКОМУ'Вістичиу пропаraRДy. Але під час живв кожна рвдиись1С& 
газета стає батогом у руках стоголового гайдука-партіі, якв таК1DПl 
вістками б'є тих, щО .відстають. А ППИРОКIDI масам міського васеле.
вя каже: бачиш, чому ти не маєш ва зВІІУ ві картоплі, ВІ горо
дини. Маса таких інформацій є в центральній пресі і республікаисJ.
кіА, З якОЇ тільки частину пускають за кордов. А скільки тaкoro 
матерІялу мусить бути в льокаnьних газетах, яких вавіть в срср 
поза іхнім районом дістатии немО'Жиа! Але й цього вистачає, щоб 
усвідО'Мити, якИ'ІІ страшнИ'М ЗЛОЧИ'ВОІІ була колективІзація, яку JIe
летенську ціну платить за неі кожного року не ';льки сільсJ.ке, 
але А міське населення. Бо ці велетенські втрати зераа і харчових 
продуктів повторюються з року в ·рік. Ось KinЬKa ПРВКJIадів. 

Безгосподарність у колгоспах ТернопільськоJ области - масове 
явище. Ніяк не помогла публічна критиКА. "Як pa.нl.me сипали ку
курудзу СВИRям просто В болото, так сRПJ1Я'І'Ь і тепер. З тією різвв
цею, що тепер кидають ще цукровий буряк. ЯК С'І'ОЯЛИ KOpOJМ по 
коліва у грязюці, так і далі C"!'OJI'I'It." Ніхто, Baвt.ть обком партіl, 
цим ке турбується (Правда УкраиlOtl 24. 1. 63). 
На Білорусі мину noго року залишилось I'ОрОДІПІІІ та oвo'l18 ва 

півтора мІльАона карбованців (Правда 10.10.83). 
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3 КНИЖКОВИХ НОВИН 

ПОЕТ - МИCJПIТEЛL 

Евген Маланюк. КНИГ А СПОСТЕРЕЖЕНЬ. Проза. Торонто: &-.0 
"Гомін України". 1962, 529 ст. 

Що за рік з часу виходу цієї КlПfIЖки не появилось дoКJIaДIIВX вІд
гуків ва неі. не кажучи вже про жваве обговорення й дискусію, 11& 
вку ЦJl хнижка заслуговує, то це свідчить не про сnaбіс'l'Ь КНИЖКИ, 
а про нинішню слабість нашого культурного проц~у на чужив:і. По
дібва мовчанка була б неможлива яких 15-16 років тому. Це ж бо 
піСЛJI доби Винниченка і Доицова творилось нове явище. орraиi. ... о 
зв'взане з трагічиим у своєму перебігу процесом перетвореJIВJI yкpar
із бездержавної культурної провінції в державу і культуру вово! 
виутрішньо-сконсолідованої е&ропейської нації. Як на Рвдяиській 
У·краіві Хвильовий і Зеров. так на еиіrpаціі Маланюк (не К&ЖyчR 
вже про старшого Липинського) старались підхопити загублену спад
КООМЦJIIПI естафету Папка Куліша - естафету ДУМКИ, держави І ку
JlЬтури. ("Куліш бо добре знав - пише Маланюк - вогвеиво-крвва
ву границю поміж ТИМ, "щО становить націю в розумінні етнографіч
вому", а що "становить 'Націю в розумінні поліmчному", а це його 
власні слова з року Божого 1864!" ст. 116). 

Підзаголовок ,.проза" на цій книжці невиnадковиЙ. AВ'fOp ХО1(8 
сказаm, що ця збірка есеїв, написаних протягом яких сорока піт, 
шк само зобов'язуюча, як і ііого поезія. Це промовляє '1'ИМ більше, 

ав= 

у Марійській АРСР кИ'ну лої осені заготовлено 21 % корків бі.пь
ше, як попереднього року. А всетаки від січня до червня зarввyJlО 
7.800 голів худоби і 27.400 свиней (Сов. Россия 19.7.63). 

Корм для худоби в Казахстані придбано тільки на дві треТIПDI. 
Не забезпечено зимівників. Досі (середина ГРУДНЯ Ц ЦеJI"IIP. 
Азії!) під відкритим небом перебуває 30 тисяч худоби, а ОВtЩЬ ще 
більше (Казах. правда 22.12.62). 

В середині зимн ,;на тисячах гектарів" У КіpOlВоградській оБJlас
ті стоіть кукурудза на пні. На багатьох прийомних пувктах під 
голим небом лежать величезні кургани кунурудзи в качанах. В 
Кіровоградській базі бурти гріються, зерно псується (Правда 15.12.62). 

Цього року ці втрати мусіли бути і будуть білыlI,' та иас.лідии 
будуть Іірші. Цьогорічні .жнива хnрю<теrні ТИ'М. u~o вони закінчи
лися два тижні пізніше, як звичайно, (хоч була посуха й повиИВО 
бути на.впаки). Во Хрущов своЇми безглуздими реформами до краю 
знеохотив не тіЛЬКIІ загал колгоспників, але ЇІ кадри CiJlЬCЬKo-гoc
подаРСЬКIfХ спеціялістів (єдина раціональна реформа, ліНlВ'iдацlJl 
МТС-ів, виЇІшла не від Хрущова, а від українських економістів). 
ті і ті втратили останню надію. що Хрущов міг би випрO'В8.Дll'l'll 
сільське господарство з кризи. Хрущов шукає виходу в мінеральних 
добривах, хоч "гари мінераль'НОГО добрива" пропадають ва заліз
ничвих стаціях, бо колгоспи не хочуть іх брати. Тут ки дoxoДJDIo 
до питаИНJI про причини харчової катастрофи, але це треба 38.JП1IПи
ти иа пlЗlllwе. 

Михайло Добр8ВClaКІІЙ 
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що книжка _вл_є собою СВOGрід'ВИЙ афронт проти OКYPBaпiCТlrlBol 
розбещеноств. Вона скупа на слова, нерозвезева, в'.за:ва Пе&ВIDI ств
nем, і при тому думаюча. Тут поет виходить _К IIBCJDI'J'em.. Елемеll'1"В 
мисленн_ є і в його поезії, але тут ІІИСЛеиВJI • це_трі. 

Яку формацію,' _ке поколінн_ предста:ВJIJIЄ МanаиюК у цій к_з1? 
Якщо покоління реВОJDOції і вїдновле'НИ_ державноств, 'ro 8е 1917 
(пора оп'яиінн.и), а 1919 (пора отверезенвя), ву І 20-4О-ві роки, копи 
він на ellirpaцiї пере.ж.ивав Розстріляне ВідродженВJI (3 цьоro пережи
вання і почннаєтьCJI книЖ'ка - есеек "БУРJl'llе поniття, 1917 -?:І"). 
Великий плюс цієї ЮlИЖКИ, що ab'rop-емlrpант ВВДВО всі СОроК років 
не втрачав постійного духового чи іН'reлектya.nьвоro контакту з про
цесами в поневоленіА Вітчизні. Він ів тих, щО пробива.ють зaniзву 
завісу. 

Думка Маланюка иайбілыwe займається філософією історії, ronов
но - украінської історіі. Коли вів говорить і про Шевчевка чи Павьха 
Куліша, то 'rollУ, ЩО В них видно яскраво-вогвевві cтopillкв украін
ської історії. 

В уяві Маланюка історичний процес ДВBГ8.IO'rЬ сипи бlб.niЙВо
гіraитcькоro розміру, від чого процес набврас характеру тpuiQОС'П 
і дуже чacro просто характеру кари, сказати б, Божоі ·кар •• В Кала
нюка багато lІагії - своєрідних заклинаНЬ'і профетвзку. 

У )(исленні Мan8llПOка високі пра:ктичві Bap'l'OC1'i (етвка, по.niтвка), 
бачені ідеалістично, мають дуже високе )(ісце чв внсоквА п'вдестая 
- він яскравий проповідник. Одначе, коли йдеться про )(оЖJDПlOC'li 
реалІзації КОвкретввіМи JDOДЬ'Ми, а зокрема уираівСЬКIDIИ JIIOДWIII, 
то нитки глибокого скепсису проникають усе Мапанюкове 1ОІслев:ия. 
Також не видно з книжки, щоб віІН сам КOJDI Сіасукував рукава КOJIO 
реалізації. Коло нього не видно ЙОГО духових сивів і ~очох, зокрема 
серед живих. Вів ке раз переЦЇ'нював слабших і ведоцlвював сиJlЬ
віших поетів. Але може це ПОЯСВJIється ТIDI, щО вІв С8ІІ поет. 

Як і Хвильовий, Мала'Июк бере дещо від ШпеВl"лера, дещо ВІД 
Куліша (Куліш і Донцов не раз ЗКara.IO'n.ся в ЙОГО душі). Але Ка
ланюк це мислитель, який ходить )(ов по ~axy, обережно, кас ИІОХ, 
остеріraється ЙТИ в деmлi, уникає зудару. Вів зав8ДТО зцевтроааввl 
на собі. "Книга спостережень" - це до ·певвоі міР. 8'К8.СЬ ВJI8.CВ& 
біографія, літопис того, щО йоку думалось 3 того чи іиmоro прJDlO~. 
ці есеі скидаються часом на дуже особисту іеторlю. Малаиюк Иікопв 
не вибирається в більшу теку, яка ВIDIаr&JIа б рохів п·раці І прино
сила б можливі монографії, от хоча б про п. КупішL Воro ДУІІКІІ 
снуються 3 ПРllllOду ЧОГОСЬ - подія, лектура, чuс. заyвara - І ТОДІ 
виходять невеликі розкі роll , заккнені 11 собі, не Раз досконалі фоРМОІО 
есеї, 'reкатичво ДУІЖЄ різноманітні, але яскраво зв'язавІ в одно Івди
відуаль'JIЇСТЮ aвтopL 

Значна частина тем Малаюокових есеів валежll"l'lt АО так SВ8.ВRX 
тек болючих. І їх вік так відчуває. Напр., 're)(a Ше.чеика ва 'l'пІ ве
звичайио покручеиого українсь'Кого ІС'І'ОРИЧНОГО процесу. Сюди ж 
належить БОJOOча тема Гоголя. А та)( далі цinвA цим, що вів йоro 
називає Rossica. Можва сперечатись з Ма.ла-.оКО)( - ЯК '1'0 вів ба
ЧИ'І'Ь ріЗоВЇ речі в російській дyxoВOC'l'i, xaP&К'l'epI І пІтературІ (ДOC'l'O
аський, Станіславський). або в росІйеько-украІвсьхв:х .,..,.. ... х. 
Вого винаходи в роді "Толстоєвськoro" СКІІ(Цa.юneJI радше ва I.rвopy
вання ніж на вияснення проблеми - рІч дуже вебеЗDeчJI8. КОJIII 
маемо '!'&Кого грІзного проти_ика. 
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Але треба оказати,. що Маланюк бачнв у тих теках і саравах 
ЩОСЬ, ЩО IIIIU: дла вас перwoрадиу. фатaJlЬНУ виу. І це ТIUI бі.nьwе 
8&ЖЛИВО В той ч&с. коли украінське громадЯНСТВО немов спочило ва 
.naвpax. нібито й справді всі справи полагоджені і ми в ціпкох івакші 
та niuwi. 

ВдукЯІІвай читач зиайде .в Мa.nанюка ЧIDIало спонук дукати. 
Л щоб дуІІатн над тими ·речами далі - треба багато умів і багато 
страшНИХ зусиnь: дУмати серед українськоі пустині. 

Ю.JL 

А.ІІТОЛОГШ УКРАШCLКОІ ПОЕ3D 

англlAською МОВОЮ·) 

Пра кiJщi кивуnOl"O року появИлася важл.ива ДJIЯ нас збірка пе
рек.падіа украінської DOe:Иї &ИГJIiйською мовою: Украівські поети, 
1189-1962, вибрані і переКJIадеиі aиrJIiйськИJI віршек К. г. Авдрусв
ШНИІПІ. професором СаскачеванськОІ'О університету і ВатсовOll Кір
кo'IUIenex. презндеJl"roJl увіверситету Акадія (;в провіи:ціі Ноаа Шко
'I'ЇJI в Канаді). Видало цю 500 сторіикову книжку В-.во TopoJl'rebXoro 
у.віверсвтету. заходами і КWIТOМИ Комітету Украінців КаНаАВ. Цей 
соJliдвий і бездогакно ВИАаиий там приносить вибір поезії 100 aвropiB, 
3 додатком шости безавториих творів - .. Слова о Пonку Ігореві" 
і п'ятв козацьких дУК. З індllВiдуалЬННХ авторів у збірці представпеві 
Т81КЇ . (подаємо за індексох поепв при кінці книги. за лат. абетхою): 

Афавасєв-Чуж.БИJIICЬКИЙ. Алекса.вдрів. Антіох Марко, АиТОIDIЧ, Ба
бій. Барка, Бажав, Бо6И'11ський, Бороввховський, Буpиraрдт, Чарне
цький, Черкасекко. ЧернJl.ВСЬКИоЙ. Чирський, Чубинський, Чуха.к, 
Чупрввка, Дaparaв. Драй-Хмара, Івах. Фальківський. Федькович, 
ФlIJIВПовв'І. ФЇJIЯнський. ФОМИН, ФрВ:Вко, Гарасевич, Глібів, ГОJlОваць
КИЙ, Гордввський, Грабовський, Гребінка, Гріиченко, Гynaк-ApтeкOB
ський, Качуровський, Карманський, Кобилянський, Коляда, Ковись
кий, Косач, Костомарів, Котляревський, Козловський, Кравченко У JIЯ
иа, Кравців, Кримський, Ку лі.ш, Лепкий, ЛJlтурнИ'СЬКа, Лип&, Маковей, 
Маланюк. Малишко, Мандрика, Манджура, Маriїв-Мельиик., МетJIВИ
ський, Мосе'НДЗ, Олесь, Ольжич, Орест, Осьмачка, Пачовський, Пер
вомайський, Петревко. Поліщук, Плужник, Рильський, Рудwreь.киii, 
Самійленко, Савченко, Семчук, Семеико, Ш8.ІШкеВIIЧ, Щоroлів, Щу
рат, Шевченко, Шкурупій, Оковорода, СJlавутич, Слісаренко, Сосюра, 
Старицька-ЧеРНJIшська, Старицький, Стефанович, Стeweико, Свід
зіиський, Теліга, Терещенко, Тичина, ЛеСJl Українка, УСТИJIВови'l. 
К. УСТИJlнович М., Влизько, Воробкевич, Вороний, Яновський, По
гаиоов, Забіла В., З агу n, Зеров. 

Крім цього, побіч уже згада:иого перекладу "Слова о полку", G В 
цій автологіі ще "Дума неВОJІЬників", "Маруся Богуславка" та істо
РIІЧві пісні про Байду, Морозенка і Бондарівну. 

Спасок ЦИХ авторів справді імпо38.НТНИІЇ. Представлені вови в 811І-

Тіа. Ukrai.ia. РО_І., 1189-1962. Selected and Translated іnto Engliah 
Verae Ьу С. 11. Andrusyshen, М. А. РЬ. D. Professor in the University о! 
S.akatchewan, .nd W.taon Кіrkсоnлеl, РЬ. D., D. Litt., L. Н. D., D. Р. Е. С., 
LL. D., D. ESL. President of Acadia Univer::iity, Published for the UkrainiaD 
Canadlan Committee Ьу Univer~ity Toronto Prеsз, 1963. 
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roлогіі різно, з пог JUIДY на іх РОJUO в українській поезії. Деякі автори 
заступле.ні одним-двома ТІВОраки, тоді. ак Шевчевко, Фраико і Риль
ський мають іх по два дес.итки. Безперечно. декого звичислеких 
авторів можна було пропустити і замінити ікшlUUl. новiouи:ми і біJlЬШ 
актуальними. але це вже оправа смаку і літературного критеріи обох 
авторів антолоrii. Отак. доводилOCJl вам чути заУВ8lЖенви. що в авто
логіі ием8.G ва.й.колодших 'поетів з Нью-йоркської групи. ик теж немав 
молодих поетів групи Київської. Це ПРlЩЦа. але одночасно треба ВЗJIТИ 
дО уваги і ТОЙ факт, що антологіи готувалася роками і базуВ8.JJ8.CJI 
ва матеріилі вже безсумнівно признаних авторів, 38JD1ШаІОЧИ покищо 
на боці твори, щодо ЯКИХ критика не виробила собі ще одностайиого 
пог.лиду. 

Щодо самих перекладів, ТО. З8.JU1Ш8Ючи детальну і біJIыш компе
'reнтиу критику знавцим ант лійськоі поезії. скажехо зaraJIыІ,' що 
цілість робить везвичв.йио приЄltПlе вра.жеввя передусім БJUlЗ1CЇсТlO 
пере.к.падів до первовзорів з ПОГJIЯAY ритмічного. Дуже добре від
дано ритміку "Слова о полку", і тут варто порівнити дав..ий перекnaд 
хочби з подібними англійСЬКИМИ перекладами Ш. Крооса або Н. На
боКQВ8.. "Еиеіда" КorrJJ.Rревського, "Гамаліи" Шевче:ика. "Мойсей" 
Фравка., сонети Зерова чи модерністичвї поемИ Семеика й Поліщука 
- з перших таки рядків перекладу дають змогу пї311ати іх авторів. 
3pEJШТOЮ, в актологіі ЗоВаЙДетьCJI певно чимало матерїJIЛУ й такого, 
якого англійська інтерпретація б~е оспорювава. Проте треба мати ва 
увазі, що це перша '!'ОГо роду справді піонерська праця такого розміРУ, 
і викона.иапершоpядllИ!МИ фахівцями. Шде бо правди діТИ, дотеперішві 
спроБИ дати америка.всЬ'Кому читачеві JCИ.ВnI украі.вськоі поезії в пе
рекладах буJIВ здебinьmого примїтиввї. ця ок З:ВтолоГЇJI - квижка, 
аку безпечно можна показати в чужих JIiтературвих 'KOJI8Jt. 

КiJIЬкa c.niв про її авторів. Проф. Кость Авдрусиmив відоllИЙ своїм 
KOHYКeвтa.nьВJDI словником ykpaibCb�Ko-аигJIiireькоі мовв. Проф. Кірк
коииел мав за собою вже тисячі сторінок перекладів, нещодавно ПОJIJI
ки видали йоro перек.naд "Пава Тадеуша". Оба автори від років пра,
цюють вад ПОВJIIDI вид&КII:RJI Шевченка 8111ГJIiйсь'КОю мовою, ц8 кииra 
вже АРукується в ТОІІУ самому ВJЦЦавНlЩтві' і появиться в ювілейкОМУ 
Шеменкївському році. Комітет У.краівців Канади УМOЖJ1ВlВВВ і це 
ВJlД8.ВИJI. і за це БУАУТЬ йоху :вдячні всі украівці, де б вови не пере
бували. М()ЖВа 'Вnки дивуватися, що Н8ІШа багата еиirpa.цiя щo.iUш 
так пізllO здобулася ка це потрібне і невідКJI.Ичие діло, JIIКe G П xYJDt
туркою леriтикаціGlO. ю. с. 

ЩЕ ОднА КНИЖКА МAТEPIR1IIВ 3 АРХІВУ 
АРКАдІЯ ·JПOБЧЕІІКА 

ЛеГКOCllН.8 Д8JIIt. ВапJIiт.8ИСЬКИЙ збірвнк. Упорядкув8JIИJI. редакція 
і примітка Юрік Луцького. Нью-Аорк: в-во "Пролог". 1963, 151 ст. 

ця киижка в eneraвтaoмy оформлеННі Якова Гиїздовськоro кас 
двадцить фотоіmoстрацій, серед иких рідкісаі фотопортрети !Ваппі
тин. Листи, вірші, урпвки з невідомих або МaJlОвідомих пвсaJIЬ. Біс 
тут свіжістю творчої молодости, і запахами (різвIПrIИ) доби. 

НайцікаJdппі з матеріJlJIЇВ - це першодрук нотаТОК Аркадік JIюб.. 
'Іе.ка в ЙОГО З&DИсиій киижці ДЛJI підГОТОВJDOваиих 1IIПtf, апе Веи&
ПC&JDIX спогадів про Хвильового; да.лі "Зустрі'l на перехреовій СТ&ІІ
ЦiL Розкова трьох" - передрук із семеихівськоro ВИД8.JIИJI 1927 РОКУ. 
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в ЯКОМУ міститься СВOGрідиа деклярація Миколи Бажана про стиль 
барокко. Радше гумористичниlї, але тим не менший інтерес являють 
.. Записки-запитання", що іх подавали із залі слухачі літературJUIX 
вечорів пщ час групової подорожі Хвильового, Куліша, Вишиї, ЯВОІВ
ського і Любченка до ApтeMLВCbKa та Дніпропетровська; крім того, 
саТИРИЧНИЙ "lитерваціоиал гартованський" пера Володимира Сосю
ри, тощо. 

В .. Розмові трьох" є такий пасус, про барокко і вову добу, що, оче
видно належить Бажанові: 

.. я люблю браму Заборовського й Дніпрельстан. Я люблю орга
нічву, міцву Й вефальшоваиу культуру. Таку культуру Україна звала 
JIИШе одву: культуру феодалізму, культуру Мазепи (. .. ) Зап8.JIоро
чені пронлятим проовітянством ХІХ віку ( ... ), ми забули про рaкiшl 
віки культури й діла. 

- Нарбут? - раптово запитав другшІ ( ... ). 
- Так, Нарбут, що був пасеістичнішим, а міг бути н&Йревоmo-

ційlliшим графіком України. Ному завадила смерть. Вів звав джере
по. Брама Заборовського, КОJIНшній розпис Лаври, ТарасЕ!ІВВЧ і зуб
рицький, ікона Самойловича, чернігівські гути - невичерпне і твор
че джерело. Той складний комплекс з географічних, ековомїчких 
і соціЯJJЬВо-історичвих передумов, що зветься - Україна, - сам 
нап'ється ще раз і всьому moдству дасть з того джерела, профіnьтру
вавши й очистившв воду."·) (ст. 81). 

Минуло повад десвть літ, як Юрій Луцький, беручись до доктор
ської дисертації, вперше доступився до архіву Аркадія Любченка. 
За цей час появилось що-найменше п'ять публікацій Луцького, баз0-
ваап ва матеріялах архіву Любчевка: 

1. LiterarJ' РоlіІіс. іа іla. So.iet Ukraiae 1917-1934. New York: Columbia 
University Press, 1956, 32З pg . 

. 2. ГолуБІ диліжанси. Листування ваплітян. Нью-Норк: "Слово", 
47 ст. 

3. Джерела ДО Історії Вапліте. (Протоколи Вапліте). Мюнхев, 
1956, 22 ст. 

4. "А Lirici.t'. R.cord of R •• olutioa. А Note оп an, Unpublished CollectioD 
01 Verвes Ьу Volodymyr Sosyura. "Ca .. adїa .. Slavo .. Їc Paper., ІІІ, pg. 103. 

5. ЛегкоснlUl д8JIЬ. Ваплітянський збірник. Нью-FIорк: "Пролог", 
1963, 151 СТ. 

Можна припускати, що IваПJIЇТSlНСЬКИМ ~бірником "ЛеГКОСИИJl даль" 
Луцький в основному закінчив ДОСJlїдження і публікацію м:аreрія.лів 
архіву Любченка. І за це йому - признания і подяка. В зв'ЯЗКУ 
з цим загальне враження таке, що нічого специфічно нелеra.льноro 
в архіві Любченка (який с і архівом Вапліте) супроm режику 20-% 

.) ПОДібного роду 8ИСЛОВЛlOВaJІЬ rlpo діИову спаДЩИIlУ стилю барокко 8 роки 
1917-1933 було чимало. Були ІІа віть ,.бароккові гуртки·', Висуваючи 8 аитолоriі 
"РозстрІляне ВідроджеIllIЯ·· тезу про нсобароКl\О, АК усВіДО"'ЛСltе і неусаідомле .. 
не стильове скеруваllНЯ ІІа йбільшої ГРУШІ lІаЙВlfДilТllіШих літературних талантІ. 
2О-х рокll. А "іколи lІе сподівався. що ЦА МОА теза 311і1йде таких заВЗАТИХ про
,"IIIHKII. АкІ піШllll аж так ДіІll(" ко. що - JJСРСКРУ'ІУЮЧИ мої погляди - KЇJlЬK8-

.ратно припнсували МСllі, lІіби А заРilХОВУJO до необарокко всю сучасну пітера
туру, НilГiJДёlЮ про цей випадок не ДЛ. lІолеМіки, а ДЛА ПідкреслеНllЯ ПРОСВlтиьоl 
"ГМ передрукІв у документальннх публікаціях типу вапліТАИСЬКОГО збірllllКa. 
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років нека. Що тепер це ВИГJJJIД8G вe.nеra.n:ьВИІІ, то тільки току, що 
сама доба 2О-х років УРСР ф8.1C'l'Jl'lll0 й: досі G забоpdВеною і неле
rаль.вою, хоч словесно П віби пoтpoaty реабіn:iтують. 

Архів, ЩО його зібрав, в атмосфеРі reкoцвror зберіг і крізь пекло 
фронтів Украіии провіз десь аок під Францію Аркадій Любчевко -
це в основному архів Вапniте, бnискУЧІІІІ секретарем Jlкоі був Люб
ченко. Героїч:и.ий: подвиг Любчевка, .. кий за архів Вапліте lIir аа
ПJlаt'ИТИ roловою і в НКВД і в r естапо, JlКИЙ зрепптою са.и передчасно 
Jагвиув, але не дав загииути архівоВі - Jl.Ввще абсоJ1JO'lВО рідкісве 
в вашій історії, а осООJlИВо в історіі 20-1'0 сторіччя. За такі DОДВШ"ll 
належиться вдячиі.сть иаща.дків і твх, що архівом кориC'1'8.lOТЬCВ. Шко
да, що В8ІОniТJIJIСЬк.ий збірвик "ЛегкосИВJI даль" ве кіичаєтьс.и шкіцом 
біографії Любченка та історіі уТВDpeииа й: з6ережєВiИJI ЙОГО архіву. 

ІОРІІ Jlaaрlвевко 

,ДАИОРАМА НАИИОВШlОI JDТEPАnТИ в УРСР" 

у ПОPSДКyв&IIIIJI, вступна CТ&'I"I'S 
і біографічні довідки Івана коще
лївцв. В-во Пролог, 1963, ст. 367. 
Маємо нову автолоriю c)"I&C

ної літератури ва Украіні. ,Да
норама" значно бі.maпa., хх "Пое
ти чумацькоro ШJUlХу". Б. Крав
ців обмежив свою антологію '1'i.nr 
ки до поезії молодих (5 авторів), 
у "Паноракі" L Кошеniвци пое
зів, проза та літературна кpВТВilC&, 
разом 19 авторів. 

Треба вітати квиry L Кошеniв
цв 'ве ТЇJlЬКИ 'ЮКу, що аитолoriI 
Б. Кравціва вже дістати ве МОЖ
на. Цівкою і корисиою G 1ЮЖ1І& 
публікація, JU(8. без пропaraвдив
ної првcrpасти зи8.Й()llить вас Ь 
сучасною діАсиіcrю ва УкраівІ. 
Зокрема варто зJI8ЙOIUIТВСЬ із пі
тсратуриими проБЛeJI8.JUI. Проти 
передруковув&иКJI укра1всwюиx 
радянських авторів закордоном з 
обуреRИJlм протеcтyвa.na комувіс
тиuа критнха. L КашеJliвець ка
же CJI)'UШIо: "У Мocюri ХОЧyrl», 
щоб закордоном C'КJJaд8.JIOCR вр&
жеНВJI, ЩО i~ просто "обще
союзна" література, ріввозва"lll& 
з ПОНЯТI'JIІІ niтературв російсь
коГ'. Xapaктe~BO, ЩО пітератур
ні комісари КІІРС не протестують, 
коли ва Заході переВВ'Д1UOТЬ І 
переlUl&ДаІОТЬ paдJlВCЬКВX aвтoptв 
podiсwc.вx. 

Про молодих L Кошелівець пи
ше: "Гноблена десятиnїття за де
с.яrв.niтrяк, у:краівсьха поезія на.
че вибухнула 3 свлQЮ crвсиевоl 
пари і дала одни за oДJUDI яск
раві тала:нти... дозрілі майже з 
першої проби пера". Історич:ва 
заcnуга молодої reвepaцii поетів 
і писЬJIевииків утому, що вова 
"з небувалою досі перековливістю 
засвїд'lllJ18, незНВJЦИ'Юсть і HeВIIВ
рущість вашоі m'l'epaТYPB". 

у широкому впроводі yoopsд
ник poзrл.вдu творчість пред
craвneввx у "Паворакі" авторів 
зі стаиовища пітературно - JlИс
тецькоro, оминаючи всіJUlКУ ПО
ліТВКУ. Треба вaro.nocити, що це 
єдино правиJlЬИИЙ підхід. 

І. Кошелівець вже віддав до 
друкарні вову працю: огп.ид су
часної радянської літератури • 
цілому. Там він розгJJJIД&Є yкp~ 

. інсь;кий літературний процес під 
комунізмом з ПОГ JUIДY 1Iepryв&Jl
RJI rеверацій і показує, що - не 
зважаючи ва терор - укрdись
коі літератури не зввщеllO. ,Да
вораха" править за вступ АО ціа 
праці. 

Треба відзначнти 06кJJa,цввкy 
я. Гнїздовськоro і бездоraВIDIЙ 
виг.п.ид кнвгв азагani. 

.. д. 
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llоа.укові 3вJIИСКН, Ч. 6. Видаква 
ОУ країнського Вільного ~ніве~и-
1'ету (Факу J1Ьтет права 1 сусшnь-
1І0-екон()мі Ч!ШХ наук) .-Мюкхен, 
1963. - Редаrус Колеri.и. Гол. 
редактор: доц. д-р А. БіJDIНClaКІІ~. 
.мовнии редактор: проф. П. Зай
цев. Ст. 160. 
В Збірнику cтaтn Ю. Старосо
Jlb(;bKQrO, В. Орелецькоro, Т. со
СИОВОГО, В. Дідовича, Р. ВiJlера 
(нім. мовою), А. БіJlВlКСЬКОГО, 
ІО, Студинського. - За.га.льва 
деКJlярація прав JПOДIIВJI, при-
11нлта Ген. АсамблeQO ОН з 
введеденням А. Бі.лввського, і 

. конвенція про боротьбу з ди
скримінацією в дiJUl:llЦi освіти. 
- Рецензії, хрокіка., поскертка 
згUДка про О. Юрчевка. 

СеРІ'ill БіIЩЗЄРВIUIЙ-ІІастуШ 
Дерево жнrrа 

Монографів про хрест 
В-во Сіяч, ЗДА, 1963. - Ст. 32 
llСJ1ИКОI'О формату. 

"Від найдавніших часів, що ВІМ? 
них ми сьогодні кaGMO б~ЯIQ 
відомості, знак x~cтa у p13~ 
формах - зна.иии і DОчитs.вии 
між усіма наРОДa1rlИ світу" 
( ст. 5). - ВидаИWI багато іmo
строване автором: числеИIIIDIВ 
мистецькlUIИ заставками і де
сятками різновидностей хре.ста. 

Сі)іона CYPI\Ia.. C~ттi й _ .. a~pi-
НJІИ дО діяннв УкраlИСЬКОl ~lИСЬ
ІЮUОЇ Оргаllї:Jацїї (УВО). ЗБІРНИК 
2-1111: IIO'la'I-OI~ УВО u ГII.J1ИЧИIII. 
-- зібрао, упорядкував і зредary
оао ЗИllUвШ КШІШ. - Торонто, 
lU63. Ст. 168. 

Зміст: Від редакції. Cтarri 3. 
Книша (дві), О. Навроцькоro 
(доі), Ф. Ш. - Дотатки: Бал
канізація Галичини, -передрук 
:J "українсы�огоo Прапора", ч. 
35, Відень, 16/6, 1920. - По
каЖЧIІК імен. Джерела. 

ДJl.Я історії реВОJ1юцііrног~ п~л: 
ля в Галичині 20-х РОКІв ЦІНЮ 
матеріяли. Сподіваємось, що ре-
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дактор Збірників переможе ~pyд
иощі і доведе свій ЗaдyJI до КІнця. 

Український ІсториКо ч. 1. Рік 
1. 1963. Ст. 24. (великого &Журна
льного формату). - PeAaryc: д-р 
Л. Винар. - Видав: Історична 
Комі сів Зарево. 

"Від редакції": - Б)"демо ста
ратисв всебіuо насвітлювати 
історичну проблематику, нау
кову діяльність украівських і 
чужинецьких інституцій, інфор
мувати про працю поодииоких 

дослідників, подавати огляд во
вих видань і взагалі провадити 
поточну історичну бібліогра
фію. 

Журнал відкркваєтьCJI статreю 
добре відомого севьора ухраївсь
коі історіографіі, проф. Олександ
ра Оглоблина, про "Завдання ук
раінськоі історіографіі на eмirpa
цП." 

Василь Волнцький: На Львів І 
Киів. Воєнні спогади 1918-1920. 

- Обкладинка мисщя М. Бід
няка. Накладом -в-ва "Гомів Ук
раіни", Торонто, 1963. Ст. 240. 

Із "Замість вступвого слова": 
" ... Досі ~абуть не було спога
ду рядового ВОJПCa, що був уча
сником боів на головних фрон
тах боротьби і все, що пережив, 
спостеріг, запам'ятав, видав 
книжкою. Таким вовком і авто
ром спогадів с автор цісі книж
ии-спогаду." (І. Бараниця). 

Байки в українській літературІ 
XVII-XVIII ст. П3.J.I'ятки давньої 
українськоі літератури. Київ: в-во 
Академії Наук УРСР, 1963, 200 ст. 
Крім великоївступноі розвідки 
В. І. Крекотня книжка містить 
тексти байок різких авторів, по
чинаючи від ритори ків 16 ст. 
і кінчаючи Сковородою. Книж-

ка свідчить про збудженнв в 

Кисві інтересу до барокковоі до

би нашої літератури. 
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"ПОПІЦЕНТРИЗМ" 

В ОГJІЯДах світових подій ми 
звертали увагу ва re, що ДJІЯ 

50-х років нашого століття хара
ктеристичним був двоподіл світу: 
на COBGTCbKO-КОМуиіcтuчний 3 Мо
сквою, і на т. ЗВ. Вільний світ за
хідньої культури з ВaшJинrтoном 
- як столицЯіМИ. Також вказува
ли ми, щО БО-ті роки внєсnи в той 
образ OOJIовну зміну. Поруч до
reперішніх двох вад-потуг, ЗДА 
і СССР, по ріВ:Ноправність у сві
товому політичному КQlЩерті 1 
співрішальншї голос у ньому по
чали посягати у Вinьвoмy авіт1 
окріпла Европа, в якій Фракція, 
упорядкована де-Г олем, має ак-

YI~paїHChкi пародії. Упорядку
вання, 'Вступна статrя, примітки 
та коментарі Г. А. НУДЬГН. Киів: 
в-во Акадам:еії Наук УРСР, 1963, 
416 стор. 
Rнижка складається з розділів: 
Народні пародії, Твори XVI
ХVП ст., твори ХVIП ст., Паро
діі українських пвсьмеldlИКiв 
ХІХ - початку хх ст. Пародії 
радянських ПRсьмеll.llИКЇв. Кни
жка ваpriсиа, хоч звичайно упо
РЯДRикові не дозвоJIIIJUI BКJDO
чиm сюди вайвидатнішого ва
шого пародиста і літературвого 
містифікатора Едварда Стріху, 
Горотака та ще дея~ як от 
Лука Грабуздов. 

ю. Бабко. Солдат партії. (Про 
М. О. Скрипиика). Київ, Держав
не B~ політичної літератури 
УРСР, 1962, 108 СТ., тираж 9.000. 
Ця книжка являє собою иаче 
якусь спробу другої чистки і 
знищення Скрипника, бо в иій 
замовчано всю боротьбу Скрип
ника проти реставрації GДИНОЇ
неділИ'Моі і за суверенність ра
дянських республік. Лідера ан
тице'нтралістичного бльоку нац
республік перетворево ва слух-

біції стати провідником, а в кому
ністичному світі подібні посягаи
'ИН відчуваютьсл 3 боку велета -
Китаю. 
3ИUИШОВШIlСЬ віч-на-віч із внут

рuurніми суперниками, оба доте
JJсрішні верхи - В8ІШИI::U"ТoВ і 
Мuuкиа -- стараютьсл всіми спо
собами затримати при собі своіх 
союзників чи caTeJuтiB, щоб іх не 
замаНИJlИ на свою сторону нові 
претенденти. Це дас вигіднішу по
зицію ТІІМ слабшим "кліснта.м" і 
час-до-часу 0зивається і іх:в.ій го
JЮС У світовому хорі. 
Цей новий стан уже й охреще

нюі щшйнятою назвою поJIiцеит-

няного і дисциплінованого "сол
дата партії". Щоб при цьому 
звести кіJЩі трагедії Скрипки
ка, все нещастя приписано Ста
JliHOBi, якиlї учора був деміур
гом всЬого добра, а сьогодні -
всього зла. 

BacllJIЬ Гриurко: 1\IOCKвa CJIЬO-
331\1 Ilе віРІІТЬ. - Трагедія Украі
ии 1933 р. 3 перспективи 30-річчя 
(1933-1963). - Вид. "Добрусу в 
США". - Нью-йорк, 1963. Ст. 68. 
З передмови: " ... ТраІічва ситу
ація ... зобов'Я3УG нас, украіи
ську політичну еміrрацію ско
ристаТIІСЬ 3 30-0Ї річниці голо
ду для вшануван'ВЛ пам'яті по

MepJJHX з ГОJlОДУ і для !Вияснен
ня СТР3lшної правди про голод." 

У •• уl Ko.arenko.Ko.are.,.tcL: Ru.
.o-m:rthi.che~ СlааЬе oder ru •• o
m,.thenlo.e. Wi •• en. - Нью-йорк 
- Мюихен, 1963. Ст. 48. 
В українському перекладі 3&1'0-
ловок звучав би: Віра в росій
ськиіі міт або знання Росіі беl 
міту ... Памфлет нім, мовою 1'''
совус відомі украї.IСЬКОМУ сус
піJJl.ству погляди nптора на за-
3'начену в загОЛОВКУ тему. 
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.tH3MY, ЯКІІіІ заняв місце ДВОХ це
Н1'рів 50-х років. Той став ще ду
il~e ШlUвюt{1 і ще треба чекати 
ноки його нові риси УСТЇЙШlть~ 
1 дадуть ВlІразиіший образ. 

Непевні(;ть поглиБJJlOGТbCJI ТIUI, 
що. на керів.них місцях веJIIIКИX 
держав (;таJШ(;Ь 3МіЇии. Місце вби
ТОГО преЗlIдента Кеинедї з&.:ЙВJIв 
ного заступн..ик, ДжаиСОIІ, відома 
11 досвідчена індивідуа.ль.кі.сть. Од
иаче його зв'язус і спвдщква, і 
ще біJlьше 1964 рік, рік прези
дентських виборів, JIКII.Й зкуппув 
звернути увагу на ВIІУТРішню роз
Рру З суперницею: респубniкaв
(;bКQю партією. Каже smокськвй 
IІОJlітик Ти.nаka Watanake: Совв
ТІІ завжди мають ва оці свої най
ближчі цілі. Державні мужі За
ходу - свої найближчі вибори ..• 
В подібному положениі ЗІІ8.ЙШ

Jlиси Анг Jlія Й Нім.ечЧШl8.. Мeoad
.нен уступив місце Доrлеоові 110-
мові. Консерватис'І'И, що під про
lЮДОМ Мекмілена побилв рекорд 
ДОВГОТРlІваJlОСТИ влади одвівї й 
тої самої партії, ослаблені в гро
~tа.дській опінії, а вибори також 
за ПОРОГОМ, у 1964 році. - в Ні
~tеччині пост довголітнього кавц
Jlcpa Конрада Адеиауера зайвяв 
Людвик Ергард. І він також КУ
(:ить оглядатись на 1965 рік, рік 
uиборів. Це відбивається КЇіЖ ін
lШ1.М на його сільсько-господарсь
ній поліТllці і кидас перші густі 
тіиі на медові місяці шкецыко
ФРЮЩУЗЬJЮГО ПОДРУЖЖЯ. Сільсь
но-господарські продукти в Шме
'Ічині протеf'оваиі державою і ма
ють високі ціни. Франція домага
(;."rься зріпняння цін увутрі Спіль
ного Европеilського Ринку, що ви
І'ідне для французьких фармерів. 
Та це ВIШJIllI<аJІО б невдоволeJIИJI 
фармеріu німецьких, .які творять 
ua.JY партії Ішицлера Ергарда ... 
Ті РО~ХОДЖСНJlЯ грозили розвалом 
на.віть таJЮГО успїіШНОГО твору як 
СпіJlЬНИЙ РИНОК, який мав стати 
СJ<ономічноlO підбудовою нової, 
lюифедеРОllіі.НОЇ Европи. 

Злагі.Днена сьогодні, але не по
Jlaroджаиа гострота конфлікту 
мас не тільки ГOODодарські але й 
політичи.і ПРВЧШlи. НаслідJIID(QМ 
влади канцлера Аденауера став 
Epг~pд. К~ли перший був пере
ДОВСІМ ПОЛlТИКОМ, то Ергард -
це передовсім господариик. тво
рець ТОГО, ЩО називають "німець
ІШ:м чудом", відбудови mелявOGН
ної РУЇНІІ в одну З найсильніших 
господарських потуг світу. Тож 

ясно, ЩО ДJIJI JlОВОro ка.ицлера 

економічні проблеми висуваються 
на п~рше ~cцe, і - як у випад
ку ЦІН на ХЛІборобські продукти
робляться підбудоВQЮ нової полі
ТИЧJIОЇ постави. Окршna Німеччи-
на починає займати супроти 
Франції ту саму позицію, яку 
Франція де-Голя зайИJIла супроти 
Америки. Де-Г OJIЬ часто З8JEВJIJlс: 
,.Я не Dідк.идаю співпрацю з Аме
РІІКОЮ, тільки відкидаю підпоряд
ІСУВання Америці." Подібно й Ні
меччина в віД'ношеині до амбіцій 
де-Голя стати гегемоном будучоі, 
об'єднаної Европи. Аденауер в 
ім'я далекосяглоі політичної візії 
замиреиня тисячелітвьої ворожне
чі двох головних сил Західньої 
Европи, які війнами підорвanи 
становище старого КОllТИllенту в 

світі, спокійно толерував ИИВішні 
амбіції Паршжа. Аденауер кав 
глибокий віддих. Вів, свідо.кий 
вЖе теперiwIньої сили Німеччини, 
і так само свідомий, ,ЩО поділ Ні
меччини не вдacrься втримати на 

завжди, був віJIЬНКЙ від почyтrя 
·менwецінности. В ім'я далекої ві
зії мирився 3 тикчасовістю пере
ваги Франції. Тівї терпеливости 
зрод~еної з відчyтrя сили, прав: 
Д~ПОДlбно не MaТlDlYТЬ нові ке
РlВНИКИ ~кiMeцы�оїї політики. 

Тимбіль.ше ЩО зовнішні сили 
підтримують і підтримуватимуть 
ту нетерпеливість. Тими силами с 
знову англо-сакси: - ЗДА й Ан
ГJlія, які кривик оком дивляться 
на фРaJщузько-иімецьке зближен
ня, поскільки воно означає поста-
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нНя нової, другої В Вільному сві
ті, спіорішальної потугн. Загост
рення в:шсмин між Францісю де
Голя й Німеччиною Ергарда -
ІСоментус американська преса з 

lІетасною радістю. А візиту канц
лера в Тексасі, при кінці грудня, 
оргаllізовано із любов'ю багато
го батька, що вітас поворот блуд
ного сина... Це рефрен давньої 
поліТИIШ рівноваги сил в Европі, 
себто політики, яка не допускала 
до переnarn однісї з-поміж вих, 
і тим самим дозволяла Англії, а 
тепер дозволяла б ЗДА з Аиглі
СІО бути супер-арбітром у всіх ев
ропейських справах. 

На політичній аренІ Вільного 
світу відбувається драматична 
розгра мї.Ж давніми ідеями і ме
roДRМи, - і новими. Фронти змі
шані, бо боові лініі проходять не 
границями окремих держав і ва
родів, навіть не м)не окремШІН 
провідними особистостями, але пе
реходять через дУІШі і мислі одно
го ЇІ того самого народу, ва'віть 
однієї ІЇ тоЇ самоі особи. У поста
ві де-Голя, в його розуМному і 
свосчасному перетворенні імперіі 
D вільну спілку самостійних наро
дів, в його енергійних заходах 
підрізати в корні, але леr'anьви
ми способами-традиційну, фран
цузьку, партійво-паРЛJlментарну 
анархію - у всьому тому прояв
ляється дух нової доби. Але на 
всі ті в будучину океровані почи
ни Есе ІЖ таки падає тінь Рішеnьc 
JЇ Наполеона з їхніми пос.ягаии.я
ми по гегемонію в замкнутій для 
англо-саксів Европі. І так само 
пам'ять тих часів і тієї політики 
жива в Німеччині... Подібно і 8 
анг лоса.кському таборі: там па
м'ятають, ЯК европейські мlжусо
бllці доводили до двох світових 
віЙ'н, і так само усвідОМЛJlЮТЬ со
бі, що в обличчі совєтсько-москов
ськоі потуги З8.Мирена й об'єдна
на Европа - це передумова ус
пішного спротиву загрозі зо Схо
ду. Одначе і о ABгпtї, І в ЗДА --
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осоБЛIІВО виразно за президента 
J{щшсді --- час-до-часу внстрелю
В~Жl пгору давня ідея, вже не 
П.JIГJlіііського, але спільного, авг
Лn-n'МСРИJ<.анського миру бодай у 
межах Вільного світу. Ті давні ре
чі відсвіжені після 2-0і світової 
пНіни еоропеJUIСЬКИМ безсиллям І 
ТНМ, щО це .ж Америка допомогла 
~пропі станути на ноги. 

** * 
в таборі Вільного світу стан 

ПЛlІвкиіі. Навіть такий, здавало
сп, вже утверджений "суходіл", 
.JШ Спільний Ринок, і той знай
шовся в непевності. В напротив
ному , комуністичному світі, із теМ
ряви здогадів, припущень, почи
нають виступати щораз виразll.ЇlIId 
риси нового укладу сил. 

Німецький місячник "Der Мо· 
nat" в своєму 180 числі за вере
сень 1963 помістив довшу статтю 
професора Берлінського універси
тету, Ріхарда Левенталя, під за
головком, що відповідав би і на
ШІІМ роздумам про світову снтуа
Jфо: "Зміна сцени світової полі
Тlrки". Для нас тут спеціяльво ці
ка.ва оцінка пересувень уНутрі кб
мунісntчиого світу. КОJПIсь було 
В ньому одне сонце - Москва, і 
довкола нього кружляли і:в.ші 
державні плянети. Як у поета: 
в МОЛОЧНОМУ оркестрі mдлегле 
все одній руці ... Сьогодні 'ЮJЇ cBir 
lІиглядас інакше: Пекін став дру
гим сонцем-супеJjником до пер

lI!eHCТBa в констеляції червоних 
:1ІР. 

Проф. Левенталь вважає це по
дісю білЬ/шого значення ніж від
Jlига, ЧІІ рn.цше передишка в хо

лодній віrUші СССР проти Заходу. 
По т:ших переДИШОI( було вже 
більше і вони завжди настають то
ді. коли МОСІ:ва 'не має виглядів 
нп ПОD..'lжнUшиіі пролом у терито
рію Зnходу, і коли сама потребує 
часу для Dнутрї!шньоі перебудови 
і І(онсолідаціі. ТакНІЇ час настав 
тепер: харчова криза внутрl, далІ 
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ПОDчення з КуБИ!llськоі спроби 
ІІРОЛОМУ, яка - хоч і не зовсім 
утратна для СССР - :все ж по
Іш.за.ла, що дальапий натиск кir 
би довести до атомовоі війни й 
рУЇНИ, - все те МОТИВИ, .акі під
Ю1Зали конечність передшпкв. 
Проф. Левенталь не вва.жав за

грози з боку Китаю вже сьогод
ні актуальною, економічною, чи 
мілітарною небезпекою дЛЯ СССР, 
одначе дивиться ва розрив із Кв
таєм не як на підступ, чи трюк, 
але як на річ не до полaroджеВВJI. 
:Go тут різниці націовв.ль:ви:х ін
тересів дістали вже ідеологічву 
надбудову і розходжеИИJI, вкі в 
інших випадках вигладжуюТЬCJI 
J<омпромісами, тут пеpe10lїИИJlИСЬ 
у схизму з ВlІклииавllJDlll відступ
ників від правдивого ві-роввзиаи
ня. 

Незвичайно згущена і змістов
'на стаття викликала живу ~oкy

сію. Листопадове число того .жур
налу (Monat) дає иизку голосів 
ДО дискусії і заповідає продовжен
ня. В дискусії беруть участь про
мінентні вчені й політики. Одна
че - це також досить зрозуміле 
-- ті дискутанти, головно віиці 
I
U

' англійці, звертають першу 
увагу на думки ЛевенТ8.JlЯ що
до- перспеКТIІВ холодної війни 
в ЕВJЮПі і можливостей викорис
таТІ{ ПСРСДИJШ1<У, якої конечно тре
Па Москві. А ле в усіх майже Го
Jюсах повторлсться мотив: - вай

()і.Jтыоюю політичною слабістю й 
ІЮМИЛКОЮ Заходу в цій ситуації 
nУВ би 1\l:\юбі.'lїзм, себто безіиіцїя
TlrBHa радість ХВИЛИ1ПІИМ заСП0-
І\ООННЯМ на фронтах холодної вій
ІШ. А тимчасом ВІПце описаний 
('тан і перщ~виборчі настроІ на 
:~axo~i роб.ттлть іммобілізм досить 
правдоподібюrм. Англійські кон
(·(,рВnТІІС'Г1І пробують навіть здо. 

f)~'ти С'ИМЩl.тії спраглих 'МКРУ uar 
НОВИМ ЗnЛIІІ~ЛННЯМ ДО СССР І від. 
І·ріва.}~ням .іде! вершmmнх коифе
реНЦ11f зnxщН1Х державних муокlв 
із ХРУЩОВІІМ. 

в дискус1і багато біч:н.их тек, 
які нас мусять цікавити. Автори 
стверджують, що господарські й 
IКУЛЬТУРиі зв'язки із СССР поки
що виходять ва користь BiJIЬМOMY 
світові. До цих тем KaТВJМeк0 на
году повернутись після закінчен
ня дискусії. 

Тут ще варто звернути увагу 
ва те, як розуміють учені обсер
ватори глибші політичні й пси
хологіЧ'нї мотиви роздору в !КОМУ
ніСТИЧНОіМу світі, прикриті ідеоло
гічвою схолястикою, боротьбою 
за марксівську правовірвіcrь. На 
думку проф. Левевтsля, Китай 
зрозумів, ЩО в економіці і мілітар
ніІі сипі йому не здorв&ти СССР. 
Прим:иривmись із господарсько
мілітарною перевагою Москви, 
Панін хоче перейвяти і запевни
ти за собою ідеологічну перевагу, 
себто стати IПровідним ідеологіЧ
ІІИК центром світового !Комувізм:у. 

Нам особливо цікаво, що по
дібні думки пiдв.R:в одночасно, бо 
також у вереCfllеБО1ІУ числі ві
мецького журналу "ЕсЬо der Zeit" 
(Мюнстер) ч. 38, з 22/9 1963 -
український учений - економіст, 
Всеволод Голубни~, в cтa'l'"l'i 
п. з. "Діялектика Мао в відно
lІІІЄН'ні до ато'Мовоі війии". Думки 
тієї статті такі: Офіційні статнс
тш<и Об'єднаних Націй, які кож
ного року публікуються в .. World 
Есоnотіс Survey", виявляють, що 
різниця між багатством і жИТl'Є
вим рівнем високорозвинутих кра
ів і недорозвииутих не ;мекшає, 
але збільшується. Це різниця між 
од:нією п'ятою багатих і чотирма 
п'яТJfМИ бідних. Воно п·ра.вда,IЖИ'l'
тєві умовини бщних кращають ; 
бідні стають достатиіп:mми. Але 
це не міняє 'СТЗJlУ, бо підвmцеиня 
.життєвого стандарту у виоокороз

вИ!Нутих йде скорЬшим темпом, 
тож відстЗJIЬ далі збіль.шується. 

Китай спробувр..в ШЛЯХО)( при
спішеної індустріялlзації й 'Модер
нізації зробити свій "великий 
стрибок вперед". Це було розпач-
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ливе ЗУСИЛЛJl і воно не вдалОСJl. 
СССР не тільки не поміг Китаєоі 
зріО'НJlТИСЬ, але навіть підчас го
лодових років 1960-1961 вимагав 
ВИВОЗУ харчових продуктів із Ки
таю, зменшив господарську до

помогу, віДМОВИВСJl від співпраці 
о атомовому озброєнні. Китазї зро
~YMiB, ЩО його "місце не поміж 
баГ:lТИМИ й могутніми, але між 
убогими і ЗЛRдеННИ1'.IИ цього сві
ту. Правдоподібно, провідJUfКИ 
}{IfТnЮ знали ~акож про злоВ'іщі 
тенденції в світі, про Jlкі інфор
мували видавані Об'єднаними На
ціями статистики. А що всі злі 
речі можна повеРНУТИ в добро, 
як того вчить дtялектика Мао, 
Китай відкрив у цьому свою IW'8.H

су: залmпаючись тим, чим є, пе

рейняти ідеолоriчкиіі провід над 
убогими мілья'рдами Азії, Афри
!си, Латинської Америки. І нікому 
ІНШОМУ. як саме умам тих наро

л~в. Мао піддав думку, що справ
ДІ не сталося б иfчOl"О 'злого, ко
ли б росіяни, амеРИК8lицl й ев
JЮПейці винищилися б взаємно 
у війні." 

Я·сно. що впоперек таких тен
де'Нцій l{нтзю діє СССР. 3 голов
ними стовпами невтралістів. Ін
д;сю в Азіі і Югославісю в Евро
пі. Хрущов у злагоді, HR.Bln під
mимvс Індію в оборонній бороть
fii ПРОТ11 китаиськоro наступу. 

Ідеіін\' схизму між Москвою і 
Пекі'ном порівнює Patrick Gordon 
Walke1', ПРR.вдonодібииА міністр 
~я.КОРI10ННИХ с1ірав Ангml, якщо б 
Паnтія Праці перемогла 11 вибо
пах .1964 nOKY. - з реформацією 
16-17 століть, або ще радше з роз
колnм м~ж рнМ'('ькою Й віза:нтіА
('М<ОІО церквами в 11 столітті. 
Ріх:ч).~ Левентя.ль схопmoє тон 
іцрологічниіі розкол не менш цl
УRЯ"ми n'НRлогіЯМR. Москва стає 
riіЛJurr .. марксІ вською". ПекІн -
riіль.ш .. .леиінlвсьt(пм". "Маркс 
R'Яn'Жn'Я впР.дення ком:vністичного 
.ТJnД,- мі~сю пуюлеТА.рlяту розвн
HVТJlX. і"д~-стріRЛЬИИХ краів. Ле-

S5 

lІі'lІ перетворив марксівську тео
рію реnoлюції, пробуючи присто
суваТІІ П до піВР03В,инутоі, пере
важно хліборобської Росіі; а 1(,0-
ли після його перемоги в Росіі 
не слідували пролетаРСькі рево
люції в промислових краях, він 
відкрив національні революції ко
лоніяльних і піоколоніяльних на
родіо, як важних союзників сов
СТСЬІ<ОЇ держапи і світової проле
тарсы<іi революції в боротьбі 
проти "імперіялістичних" потуг. 
СьогоД'ні в обличчі совєтсько-ки
Tr!.ЇrCLKoro конфлікту, створений 
Леніним обруч починає звільня
тись: !шііважніші документи ки
тniicыJогоo JЮМYlПЗМУ визначають 
про т 11 імперіяліс1'ПЧНУ боротьбу 
lІа'родіо Азії, Африки і Латиись
кої АмеРИКJI центральним OГRВ
ще". світових подій і рlш8JIЬНИМ 
ЧН'I!ИJfКОМ для остаточної перемо
ги пролетаріяту старих іццустрі
ЯЛЬНlIХ держав. А Совєти відпо
відають осторогш.m перед легко
важенням пролетя.рської ·клЯ'совоі 
боротьби і перед націоналістич
ною ізоляцією протиколоиіяльно
го руху під індустріЯ~RОЇ голов
ноі потуги "соціялізму." 

Остnння дія цієї історичної дра
ми: - китайськИ'Й прем'єр, Чу
ри-лай. відвідує недавно колонІ
яльні. нині державні народи Азії 
ІЇ АфJ)ИJ<И. Лондонськю'\ тижне
пик "F.ronomїst" тn к онреслює ці
лі пісї МА.идріяки. ,.Мистер Чу -
Тf)еба ПРИП~"r.кn.ти - приіхав до 
А ФЩfКJr, щоб створити образ ко
муністичного Китаю, як великоі 
потvги ~ сmтовими зацінавлен
нями. і також як однієї з немаю
чих націй. ()ДЮ\J~ОВОЇ із такИМи ж 
n A~ii іі Африці. нації, що за
~нnлn. експлуnтацїЙ з боку захlд
иі~ імперіялістів. R J<ОЖНОМУ ви
ПRЛКV колп слово скеровується 

ПП А фJЩКИ. Киrnй якнаАріmучt
ІІІІ'Р як лючаг. СССР дО самоmoб
них білих націй, схил"них ЛО по
JЮJ(ОЛnllі я ЛІ.НОЇ ~Ш'п .пуа тацІі." 

~Л.пnпідают", що після Чу, по 
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УТОІШІ МАРКСА І ДlИClDCТL СССР 

Ідеологі чн3. війна між :Мос.квою 
і Пекіном за комуністиЧНу право
вірність знову ОЖИВВJ1а погасле 
llже зацікавлення ТIDI, щО дотеп
но називають "марксівською тео
Jюгією". В книжках, журва.лах, 
І'азетах появляються реферати і 
І<ороткі замітки до цієї теки. nи
сu.ння комуиіСТИЧJDIх авторів груз-

- НУТЬ У натягуваній cxoJUlC'1'ВЦi, 
яка може нагадувати середвєвlч
ні суперечки про те, скільки ан
гелів вдалося б помістити ка ків
ці -голки ... Автори Вільного сві
ту білЬШІ зацікавлені відтворен
ням правдивих поглядів Маркса 
і порівИJlННJlМ іх із сучасною ко
муністичною дійсністю, яка ва '1'і 
ПОГЛЯДИ покликається. 

Квартальник "Вільна Україна", 
орган украінської ооціялістичиоl 
думки, в своєму 39-ку Збірнику 

ііого слідах, організується подіб
не паломНlЩТВО Хрущова до Азіt 
lVI Африки ... 

•• • 
Як сказано, політики А полі

'fIIЧні дослідники ВВ&Ж8.JOТЬ, щО 
наіібільшою ПОМIfЛКОЮ Заходу в 
IfIlнїurній ситуації внутрішиього 
(' уперництва в коиувіСТИЧ::ВОМУ 

('піті був би іммобілізм. Ми назва
JIII його наlїправдоподібнilшоІО по
літикою Заходу в найближчі ро
ІШ ... ОДНИМ із доказів тієї прав
}щподіБНОСТIІ можна назвати й те, 
ЩО в усіх ТІІХ дискусіях і зударах 
навіть не :іГ:tДУються поневолені 
lІаlЮДIl СССР,' навіть не згаду
с.ться ім'я Украіни. До активноt 
політики Заходу супроти росіІ. 
('I.Ко - совєтського іМ!Перillлізму 
ще далеко. 

11. І. 

друкує реферати І. Лучвmива про 
нову книжку ш.ва:Ацарськorо пу
бліциста Арнольда Кювцлі п. з. 
"Das entfremde Paradie." (Відчу
жений рай>, де автор зупвияється 
над вчеИllJD( Маркса і його засто
суваиWl в СССР. 
Цитуомо за .журналом: "А. 

Кюицлі каже, що Маркс сполу
чував дві основні філ~софі~ 
ідеї: філософію стаРИВИОl ГреЦll 
і жидівства. Духовий нащадок 
стародавніх жидівських пророків, 
Маркс одночасно був новітв:ік Мо
IЇсеєм, який визвольну ідею "обі
roва.иоі ,землі" поширив на все
світній пролетаріят і XoriB опасти 
людство від ПРО1UlJl'І'Тя капіталі
стичного гріхопадіиия. Марксів 
комунізм, що мав -йти через пе
реходовий період ревоmoціі і ДИК
татури пролетаріяту - це проро
кувания царства Божого на землі, 
царства свободи, киру, nюбови. 
Це уявлення зродилося з духа 
lЖидівства, християнства і захід
НЬОГО гуманізму (Маркс утотож
НІОвав комунізм із гуманізмом>. 
Хоч Маркс був переКОН8JIJDI атеіс
том, але несвідомо жив у традиціl 
бібліі і проповіДу8ав прихід раю 
на землі. За традицією бібліt Ма
ркс, а за 101М Левін, ділив життя 
JUOдства 'на три етапи: пекло-ка

піталізм, чистилвще - революція 
з диктатурою пролетаріяту, і при 
кінці: рай-комунізм." 

ХОЧ Маркс вважав свою ідеоло
гію суто науковою, - на думку 
Кюнцлі - це здебілыогоo утопія. 
А це виявляється, коли тільки до
ВОДІІТLСЯ Марксові сходити з вер
хів теоретичних роздумів у низи 
конкретноі життєвої боротьби. Він 
не вміщається і в свою комуніс
ТІІЧНУ партію. В листі до Eнrель
са знаходяться такі місця: "Тепер 
я ВЖе перестав публічно брати ва 
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себе частину си1ховвинllX обов' Jl3-
ків У па ртП разом 3 усіма цими 
ослами..... На це Енrельс відпо
відає: "Як годяться ДЛJI "партії" 
такі JІЮДИ, як МИ, ЩО втікаємо 
від офіційних становащ вемов від 
зарази? Що значить ДЛЯ нас, що 
плюємо на популярність, якась 
"партія", тобто банда ослів, які 
нам присягають вірність, бо вва
жають нас за рівних собі." 

Для Маркса революція це од
нораЗОВИЇI акт, після якого наста
не рай беЗI(ЛЯСОВОГО і бездержав
ниго суспільства вілЬ'них люДей. 
СССР з ЙОГО новою партією-кля-

СОЮ, з ііого державою, яка не від

мирає, аJlе навпаки піддала конт

ролі все .життя і всі думки люди

НlI -- це заперече'ння мрій і ідей 

Маркса. 

,ДРАВО ІІА лumвUfво,· 

1883 року, в рік смерти Карла 
Маркса, появиВCJI в Ліль (Фран
ція) Оl<ремим виданням памфлет
передрук із тижпевика "L'EgaliU" 
(Рівність) під заголовком HLe 
droit а lа paresse" (Право на лі
НlIВСТОО). Сам заголовок івтрВI"уЄ, 
та 'не менш інтересне й те, що ав
тор памфлету, Поnь JIJIфарr, -
це зять І{арла Маркса. 

Сам памфлет короткий, разом 
із додатком має 48 сторінок. Але 
ще й тепер, ,після 80 років, евро
пеlїська преса ПРRI'8.дала ЙОГО і 
ЙОГО думки cвiroBl. JIJIфарr (по
мер 1911 р.) був до кіНЦJl жвтrя 
марксистом, а під правом на лі
нивство фаКТJl1ПlО розумів право 
на дозвілля. В ЦЬОМУ вів, зреш
ТОЮ, пого~жувавСJl З ДУМКОЮ сво

го тестя. 3а Марксом, царство сво
боди почин8.Є'І'ЬСВ щойно там, де 
немає ,примусу праці ... 
Ляфарr домагався скорочено 

дня праці, виступав проти обож
нювання праці, OCJIГУ, і мріяв про 
суспільство, в ИКОІІУ машини ви
конуватимуть усі конечні фукціі, 
а людина матиме час дли радости 

жи1ТЯ, для мистецтва, дли всього 

того, що не є конечне й обов'язко
по пожиroчне. Він гостро ОСУД
жує "християнських ідеологів і 
капіталістичних філософів", JlкІ 
"не розуміють, що xamнвa це 
спаситель людства: Бог, який від
купить людину від брудвих справ 
і від заробітковоі праці, Бог, IDCRЙ 
дасть іІі дозвІлли І свободу". (ця-

туємо за Додатком, ст. 48) Пам
флет JCінчається патетичним за
кликом: "О, лінивство, змилосер
дися над нашою довготривалОЮ 

н)'ждою! О, лі'нивство, мати ми
стецтва і шляхетних чеснот, будь 
бальзамом на болі людства!" 

Країна марксівського віроввз
ШіННЯ, СССР, - протилежність 
того, про ЩО мріяв зять Маркса. 
Там встановлено не право ва лі
Нlfвство-дозвілля, але прв:кУс пра
ці, а fi стахановські осиги, які до 
краю виснажують ЛЮДИНУ, вели

чаЮТLСЯ як наlїбіJIыlпi чесноти. 
Навіть дозволене дозвілли в СССР 
заповнюється організоваиmm за
няттями, які повинні бути корис
ними для ідеолоriі. Навіть МИ
стецтво, задля якого Лифарr хо
тів бачити людину ві nьиою , мав 
"служити" , не сміє бути свобід
ною грою і свобіД'RИМ об'Jlвлен
ням вільного дУХа. 

Вільний світ у далеко бі.льm1Й 
мірі наблизився до мрій Лифарrа. 
В ньому дозвілля ставить иові, 
тп.жкі проблеми. Американський 
тижневик "Тайм", на основі УРИ
ЛОВІІХ даних, стверджує, що пере

"ічне американське домашнє гос
ПОЛnРСТnО користустьсл те~ЧRR
МІІ засобами, яким відповідала б 
праця 40 рабів ... 4-де'НRИЙ робо
ЧІІЙ тиждень стає гаслом Юній, а 
розвиток автом~тнзаціі, себто за
міни людськоі праці працею ма
шини, логічно веде до цього. 4-
денний тиждень -- це вже !lе так 
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питання засаДІІ, приицн:пу. як ча

су. 

ЧІІМ зanовнюваТ1Dlе дозвlJIJIВ 
новий, масовий пytЦенвх ва во
Jlk" визволе'ний від потреб таж
н(,Ї щоденної праці? Утопійкі по
ГЛНДІІ Руссо і також Маркса про 
Т(', щО Jlюдина з природи добра. 
тіJIЬКИ зіпсуваml її: у Руссо -
НУJlьтура, у Маркса - капіталізм. 

такиli погляд сьогодні ве зва
ХОJ~ИТЬ потверджеНИJI психологів 
і <.:оціОJlОгів. І mкQЖ сьогодні _с-

.Листи ДО 

но, що праця дисциплінує JПOди
ну, яка ще не зріла до -розумного 
викориcтa..Jtня дозвїJIJUI. Проблема 
безробіmьої шкільвої колоді під 
час літніх ферій у веJIВКИХ містах 
дає багато клопоту не тільки ба
тькам, апе і ... поліції. Проблека 
дозвілля - це наслідок того. щО 
науково-технічний поступ значно 
випередив духовий і коральний 
розвиток людини. Це .цукк&. що 
її звичайно зустрічаємо в творах 
сучасних мис~пUL 

НОВА МАСКА ТОІ САМО' РООП 

Цій тею ПРИСВSlчене 19-'1'е чис
ло квартал};ника "prоы11'п8 01 the 
Р('()рlез of the USSR". видаваиого 
т. зв. Паризьким ВЛЬОКОІІ (Лirою 
Визволения народів СССР). за 
rсдакцісю інж. С. ДOBГ8.JUI. 

Вступна стаття, Студія спадко
пости, доказус, IlЦO совєтський ім
п<'ріялізм Москви це васJdдв::ик 
царського імперіяJIЇЗМУ. і що осо
()ЛІІВО доцільне: доказує росіlСЬ
НИМИ матеріялами. Різниця між 
обома імперіялізма.ми та, що цар
С'І,КИЙ був отвертий, тоді як су
часний совєтський riпокритичвв.А. 
"Совєтські провідиики... впевня
ють, що всі не..,росіЙСЬ1С1 вароди 
СССР - свобідні і незалежні, І 
~fа.ЮТЬ право виходу з федераціl. 
11 юцо хочуть". Московський боль
:Шf'визм піюювив і поширив цар
('І.І<У імперію .,в піДСОlDlіконспі
рації, субверсії, інфільтраціt і ін
ІІІИХ підступних воєииих хитро
щів, яких ціллю було відвериутв 
"'пагу від того, що насправді дія
.rnеь." РосіlUfСhlШIЇ імперіялізм -
1{:1}1СI.lшіі і большевицький - ці
нв У порїВIІ"IfО і:юльованих раАо
Ilах і бс-:, супеРНlІцтва з боку Ін
III1ІХ деРЖ:1П; він підбив краlнв 
географічно тяглі. А це давало 
праження "ПрИfЮДRОГО росту" І 
.. природної цілости". Наслідком 
І{ЬОГО сьогодні .,багато moдей без
,,{VМHO вважас Украіну, ВаJJТIйсь
"і держави, Кавказ, Центральну 

Азію і т. д ... ПРИРОДRIDIИ раА())Іа
МИ Росіі" і--що ще більш абсурд
не - ті люди дивлиться ва тузеи
не населення тих районів JI.К на 
росіян." 
Це спеціяльне число заСJIYlЖе

ного журналу. що іифоркує світ 
про дійсний став пі:дсовєreьких 
народів і про Іх змагав:вя до ви
зволення, - багато ілюстроване 
і оздоблене уривкаин 3 .. Колгос
пу тварин" Орвела і також добре 
підібраними цитатами росіЙСЬ'КIІХ 
авторів. 
Для ілюстраціі подаємо спершу 

два голоси сучасного російського 
імперіяJIЇЗМУ: 

.. Немає ва всьому світі иароду. 
який так багато зробив би для 
справжнього визволення JUOдства. 
як наш народ." (С. Ковалев) 

"Не можливо бути справді ос
віченою людиною без російськоі 
'МОВИ." (Д. Заславський) 

Пі-сnя цих два крJlТИ1lВi голоси, 
між ними В. Ростова. автора кни
ЖКІІ "ТЬе Dynamlc8 о! Soviet Socle
ty" і політичного пnи.иОВRка в 
уряді президента Кев.веді. 

"Не-росlйський громадянин не 
сміє дозволяти собі на буржуаз
НИЙ націоналізм; це привілей ро
сійських громадян. Не-росіяини 
повине'Н культивувати патріотИ'зм 
совєтськоі держави." (В. В. Куль
ський) 

.. Від С8illОГО початку боnьшеви-
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цький режим ~i~тaB У спадщині 
стародавню РОСlИську проблему, 
пк поводитись супроти різних во
рожих і окремих національнос
тей... Царська політика взагалі 
Вlrcловлсна гаслами: "Один цар, 
одна релігія, одна мова", "єдина, 
неділима Росія". Всупере'l бажа
нШ цілі залишила спадщину огір
чення і мала наслідком зміцнення 
національно-політи'lНОЇ свідомос
ти і також ріст національної івте
ліrенції, яка, так чи інакше, ста
ла рhшa.лыпІ'м 'lltнником націона
льної проблеми аж до сьогодні ... 

"Сталін заявив 1934 року, що 
"льокальиий шовінізм виріс до 
того ступня, що став загрозою 

для держави". Ного політика бу
ла між іншим поворотом назад до 
русифікації царських часів, під
'креслюючи російеьку мову як 
другу мову всіх націй. Російських 
урядовців, особливо в пізніх ЗО-ж 
роках, висилали в ве-російськl 'І"е
риторіі, як "бі.JIWП певний. еле
мент" на відповідальні ставови
ща. Програма иультураого уві-

3 листів до Редакції 
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формізму цістала новий розriн з 
пояоою ідеі "совєтського патріо
ТІІЗМУ" • Ця доктрина, даючи пе
ревагу совстськіїІ державі над ре
гіонаJlЬНИМИ нахилами не-російсь
КИХ народів, підкреслювала зрів
нnння І<УЛЬТУР і асиміляцію ас
пектів совстського IЖнтrя, і здав
лювала духа автономної культу
РІІ, ЯІШІ

U

• раніше підсилювала со
вєтська політика. 
"Національна політика ЗО-х ро

кіп в дійсності була цілковитим 
оідкиненням попередньої політи
І<И і мала наслідком збілыlIreняя 
ресаНТlІменту й огірчення, зокре
ма серед інтеліrенціі." (В. В. Ро
стов). 
На закінчення два фраrменти з 

"Колгоспу тварин", які комента
рів не потребують: 

"Всі тварини рівні, але деякі 
тварини більше рівні ніж iиmi." 
"Справа навчання і оргавізу

ВD.ння іJWJИХ ,природно ПРlПJanа 
свиням, які загально були приз
IІnні найінтеліr~нткішими поміж 
тваринами." 

ПРО УКРAlНСЬКУ ЕМОЦIJППСТЬ ТА mШЕ 

В ч. 7-8 за 1963 р. окурн. "Лис
ти ДО приятелї,в" К. Паньківський 
вмістив статrю п.з. "У 15-твлі'М'Я 
Української Національиої Ради". 
Ця статrя не може не ВИКJJRК8ТВ 
дея.ких зауважеllЬ і застережень. 
Про самий факт постаИНJI 

УНРади lШа:новиR!Й автор пнmе: 
"Широкі кола yrкpaiHCЬKOГO гро
мадnнства в усіх місцях поселен
Jlя оцІнили П належно І приftня. 
ли jj не тільки з задоволеннJIМ, 
але навіть Із свого роду евтузі
язмом". Бо хотіли бачити в вій 
"дійсну репрезентацію політичноі 
волі українського народу" . 
В УНРадІ lПl8JIовний автор ба

'Іять парлямент, завданням якого 

є "обговорення проблем, вирівню
вання поглядів та вирimувaJIИЯ 
напрямків українськоі політики 
по думці кожночасної біJIыпІсти''.. 
Onже, на думку автора, УНРада
і Іwкола, і політичний дискусій
ний клюб, і орган для практич
ної політичної роботи. Інакше К8І
жучи - щось подібне до безслав-
110 померлоі неБLжчиці Ліги Націй, 
'ІІІ нинішш.оі ГОПОРИЛhні, що має 
на:1ПУ Організація Об'єднаних На
цій. 
У 15-тиліття іСВytВання УНРади 

автор констатує "зневіру й иеохо
ту та баJЇД}'ІЖість і серед Шир0-
ких кіл громадЯ'нства і навіть 
серед політичних діячів" до неі. 
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І з цим, на жаль, не можна ве 
IIUГОДIIТИСЬ. 

J Іричину такого вевідрадвого 
t:тёl.ИУ uaтop бачить У "політич
IJОМУ невироБJIенн.і нашого зага
JlY" ("за винятком окремих осіб 
і:1 УНДО" ), в "амбіції провідни
Ісіо поліТИЧ'НIІХ груп" і, ЗДa.GТЬCJI, 
uсобливо - - В "українській е .. о
цінності". 

Пуло б помилковим в незвдо
ніJII .. ному ста н і обговорюваної 
(: n "ави не ба чити названих при
ЧИ1l. Але вони, на вашу дук'КУ, 
Иt: СДlсні і не OCHQВHi. І тому ду
же шкода, що такий солідний і 
uбізнаний автор обмеЖИВCJI H~ 
JЮСОМ иа емоційності. Тому й до
вuдиться говорити про це (бодай 
І(ОІЮТКО, бо доші дискуоїї ва цю 
T~My провадились впродовж деся

Тllліть). 

у Н Раді судилось, прии8.ЙJlві 
тимчасово, працюпати поза межа

м и рідної землі і далеко від рід
IIUГО народу, що тягне ярмо ВИ

буялого московсько - coвєreЬKoгo 

і~шеріялізму й коловіЯJIЇзму. Звід
ціль і nOBl!HHi виникати іі завдан
ия і методи роботи, ЩО, оче,вид
Но Ж, не МQЖУТЬ бути тотожніми 
:l завданнями й методами нор
маІО.НОГО паРJlяменту. 

Ми в нашій визвольній праці й 
боротьбі говори'мо про орієнтацію 
на сили власнuго народу, щО, ЗВИ

"аііно, не НlШJUOЧає й сторовиьоі 
НІІІЮМОГИ. В ТalЮМУ разі першим і 
ОСl10UllИМ завданням УНРади ма
Jlo б бути сформулювання мети 
і :Іавдань іі, що відповідали б ве
IІlІеЛОDЛСНИМ потребам і бажанВJUI 
piJ(HOro народу. Інакше кажучи, 
УНРада повинна була б опрацю
вати BII:\OOJlbHY концепцію, що 
охоплювала б, нкпроблеми вкут
ріJlННІ.ОЇ, Tal{ і :ювніurньої н8ІПЮЇ 
110ліТJlЮI, :юкрема - політики 
щоДО IJ3аСМIІН З ШШlIИlМи ближчи
МИ сусідаМII, що С "каменем оре
тюювеНIІЯ" нашої незалежницькоt 
поліТJlКИ. Разом з тим мали б бу-
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ти вжиті практичиї заходи до по
пу ляризації такоі коицепції. На 
,жаль це не робитьCJI, якщо не 
рахувати коротеньких радіовисту
пів окремих діячів УНРади, що 
іх, напевно, слухають ва Украіні 
JШlше ті, хто на те уповнова.жеииЙ. 

Посилатися на сорокаліткьої 
давности, хоч і цінну, дїялькість 
У країнської Центральної Ради те
пер, звичайно, не дово,цитьс..и, бо 
життя пішло далеко вперед і по
треби й вн!ІІоги народу дуже по
.. ітво зміниJUl'CЬ. Не можна також 
у попу JUlризацїї ДЇJIJIЬВOCТВ УНРа
ди обмежу,ватись заг8.JIЬJПDIИ фра
зами про самостійві.сть, собор
ність, демократію і Т.П., бо такі 
фрази недохідлнві для. народиьої 
MaClI. Але короткі радієві виступи 
мимоволі мусять бути абстракт
RИlМИ. 

Маючи під руками наукові, 
публіцистичні, письмеввицыd. і т. 
п. національні орга:візації УНРа
да, на жаль, не використовує іх 
хоча б для такоі роботи, як от 
складення історії Н8IlПої :визволь
ної боротьби .в 2О-х роках і щоб 
дати в ній належну оцінку по
діям і фактам того часу. Така 
"Історія", не маємо сумніву, мог
ла б бути дуаже ,корисною для 

тих, хто сьогодні прете:ндує ва 
керівництво Н8ІШОю визвольною 

боротьбою, і не знаючи умов пра
ці СВ,оіх попередникі.в, відчуоку
сться від їхніх ідей; а це спри
чинює еміrра:нтський політичний 
хаос. З такою "Історією" також 
можна було б з користю і сміJПI
во йти не лише серед "своіх" , 
але - й серед "чужих", бо в 
ній бу ло б сказано про московсь
кий імперіялізм і колоніялізм: у 
МIІНУЛОМу Й сучасному, про нwші 
справедливі і не фантастичні пра
гнення й домагання, про :ниніаш
нього першого, тепер уже не тіль-
1<11 нашого ворога - московсь

КИЙ ООЛЬІШевизм; нарешті, в тій 
"Історіі" бу ло б спростовано не-
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правду про наш народ і н8IW на
ЦlOНa.JІЬНО - визвольний рух. Це 
імпонувaJlO б КDlШОМУ поне.воле
ному народові і предстаВJIJlJlO б 
наш рух у правдивому овітлі. 
ЧИ ж спроможна БУJlа УНРада 

виконувати ці аКТУaJlЬиі і разом 
з тим реальні завдання? ми має
мо великий сумнів. І передовсім 
тому, що УНРаду розгЛJIДаІОТЬ, 
як нормаJlЬНИЙ парляме:нт, а не 
SII( ВИ3ВОJl'ЬНИИ ЦЕНТР поне
волеllОГО народУ; тому, ЩО кон

t.'Олідацію національних сил роз
глядають, як мету, а не як за

сіб до осягиенВJI мети. Так по
стаВJlе'на оправа вимагала б, як 
політичне . мінімум, ідеологічної 
однозгідности між партнерами в 
УНРаді, без чого не можна иис
лити не лише конструктивної 
роботи, але й мирного, хоч і без
діяльного, сидіння за спільним: 
столом. Тик часом орга:нізаційна 
структура УНРsди тироко відчи
няе двері всім, хто JIIIIШ'e бажає 
"бути в УНРаді" і заявив, що 

він у своїй діяльності буде до
ДСl)жуватш;ь демократичних ме

тод I1раці. 
Uрганізаційна структура УНРа

ДИ будусться за принципом пари
тету. Але за такої структури не 

може бути речі про застосуван
ня принципу біJlыостии при ви
рішуванні справ, про що гово
рllТЬ шановний автор статгі. Всі 
справи мусять вирішуватись в 
спосіб договорекия, а це немож
Jшве в організаціі, ЩО в вій за
СТУПJlені ідеологічно протилежні 
СІІJІИ. Звідціль і всі якості ро
боти УНРади. 
Отже: справа не лише в по

JlітичніІ'і невиробленості, не пи
ше в амбіціях політиЧJUIX про
віДНlІків і вже зовсім не в еко
ціІlності, а в ХОЛОдНОМУ політич
ному розрахункові, побудованому 
на фактах сучасности, на знав
ІІі стану національної свідомости 
й психології великої білыul'ocти 
свого народу. 

І. JIiддyбвий 
~««««««c«««««««'c««c««««««(c««c«cc««c(c«cccc««««С««(С««««С««СС«««« 

ВІД IIYБJIIЦIIСТИЧНО-НАУКОВОro mституту 

Закликаемо Вас до співучnсти в ширенні правди про Украіну. 
Читайте іпередавайте знайомим видаНJlЯ Інституту. 

Досі виillШЛИ і маемо на складі: 

Ан.·лiїtською мовою: 
ТЬе Ukrainian Republic of Janual'Y 22 ............................................... 2Б t 
Western Ukraine Wit.hin Poland (1920-1939) 

(автор проф. В. l(убійович) ...... .......................................... 50 t 
Ukrainian-Polish Diplomatic Stl'uggle НН8-1923 ................................ БО t 

(автор д_р Ст. РіпецЬіКИЙ). 
O.·ganized Famine іn Ukraine 1932-1933 ............................................ 60 t 

(автор д ... р М. Галій). 
Українською мовою: 

За правду про Україну ........................................................................ 25 t 
Фронт украінської правди ............................... _ ............ _ ................... 25 t 
Західні українські землі в межах ПОJlьщі (1920-1921) .................... 50 t 

_ (автор .пРоф. В. Кубійович) 
Ykpa�HCbKO-ПОЛЬСЬКИIf процес 1918-1923 .. _ ..................................... 50 t 

(автор д-р Ст. Ріпецький). 

Читачу! Чи ВИ масте ті видання? Вони де.шеві, і повинні знайТИСJl 
в ВашОМУ домі і у Ваших Знайомих! 

Замовляти можна на адресу "Листів ДО Приятелів" 
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ЧОМУ? 

• Якр8.3 переглянув я число 
127·128 .. ЛнстіВ", і питаю: Вудь 
Jlі.н:иа, чому Би под8.GТ8 Heaкpo.no
Гll на початку журна..лу? Аж 14 
(;1'uріиок! Чи живете вже Jl.ВШе 
СІЮ.минами, як пережита JDOДB

на '! Ради Бога, давайте некроло
ги, яющо стане місця, на кіиець ... 
Бt:і журнали так роБJUlть. Самі 
пишете, що ціллю lЖурва.лу в оо
давати різні куль '1'урні , літератур
ні та політичні течії чу~ 
1'0 і українського світу •.• Подіб
ІЮ, я.к це JЮбив "Jllt.-ваУИОВВЙ 
В і{:.Н ик" , робить "Kultura" , ,,нові 
Дні" , "Овид" ra i:нmi OКyp1l8JllL 
Хай це будУТЬ "Листи" про живі 
подіі, теперішні, а не пише не
крологи на початку ... 

ВідПовіДь: 3а завважеква ДJI
){YGMO. Вони дають Нагоду ВJUlc
НlIТI! непорооуміивя. Дя.ку_о за 
ЦЮ нагоду, бо з c8.14lllМ З1Ііс'1'OJl 
заuва.жеиь не МОЖе140 IJIOI'OДВ'1'IICb. 

І lередовсім спробуймо уаій:нв
ТlI, що розуміємо під слОВОК "не
н l'олог" . Це Bic1U<a про скерть 
Jlюдини з короткиии біorpафіч
",іМИ даними. Щоб упевинrrись. 
ма ще заглядали до справОЧJIII

ків: так знаllДете в американсь
кому Вебстері, так у иікець.коку 
�-~іIlСиі. " Такі некроJЮГИ з най-
1(0 РО11ШИМИ даними про Багряно
І'(} і Барвінського були в 5-6 і в 
7-К КНИЖІшхнашого журна..лу за 

цсіірік. І були вони поміщені ва 
даJlШlI.lІХ сторінках (41-ій і 47-іЙ). 
T:I.I~ робили ми завжди, і в вшr8Д
І,ах смерти Ш:l.ііВlІЩИХ наших дер
jl,;ШНО - поліТИЧНIІХ достойників 
(JlРС3. А. Ліпицький; голова 
УIІРа.ДIІ, прuф. Івawщький; го
.'IOII<L ВО УНРitДIІ, проф, Мазепа 
і інші), і тан само піCJJJI смерти 
МІІ.ТРОПОJJитів Полікарпа, Бога
'ІС ІJ,CЬКОГО. 

Але критична оцінка духового 
ІЮ:JВИТКУ і творчости ПИСЬМe'В:JIВ. 
1\:1, чи композитора, чи вчеиоro 

.Листи ДО 

-- це ж не некролог. КoJIВ б Ва
.шу міру пристосовувати послідов
НО, то і тахі числен.вї в веJJШ(Ї 
річнкцї ,народженНJI Шевчеика і 
смерти Лесі Українки стапі. роз
відки, аналізи іх творчости тре
ба б TaKWК за.рахувати до... не
кролоriв. 

Ви пок.ли.каєтесь на приклади 
.. Лі'1'.-наукового BidlUlкa" , "Нових 
Днів", "ОвидУ" (иазИВ8.GМо ті.ль
Ни українські журвалв). Але зно
ву не переконуєте. Це ж літера
турно - наукові, себто мішаного 
жанру журн8JUI, і як сама назва 
показує. вони звичайно почвиа
ЮТЬ літературнИ:ІІИ творами: оое
зіви, HOвeJIJDUI і т. п. "Листи" 
- щодо .жаиру - чисто публі
цистичний журиа.л і цього харак
теру міняти не хоче. 

Ваш за:кпик пам'ятати про окит
ТЯ і живих - с.луш.ашй. а..ле не 
зовсім на місці. СтаТ1'Ї в "Листах" 
були про живого Багрянorо, яко
го читають і якого дуика.ми й <>6-
разами живе велика частина мо

лодого і середнього поколіWiJ1. 
Стаття ПJЮ Барвіиськoro бу ла та
кож про живого композитора, 

О'втн" J1ітературний Конкурс 
Світової Федерації Українських 
Жіночих Організацій (СФУЖО) 
Конкурс розписаний иа "орші

нальну сценічну п'єсу або інсце
нізацію існуючого літературного 
твору, в осередку якого стоїть не
буденна жіноча постать," - На
города: 100 дол. - "Учасниками 
ІЮНІ<УРСУ можуть бути IЖЇнки-пи
сьменниці, або ті, що хОтіли б нl!
ми бути." - Жюрі: Оксааа Керч, 
д-'р Гр. Лужницький, Ірина Вин
ницька-Пеленська. - Реченець: 
31 березия 1964. - Адреса: 

\VFUWO, 4936 N. - 13 8t" 
Philadelphia 19141, Ра., 



JIKOrO твори ча ето , іиоді вперше, 
ВИ'КОИУЮТЬСJl 'ва наших коицер
тах і пописах.. Ідеі ВepHaдcькoro 
далеко ще не мертві, а його кон
цепціJl вільної Вceyкpa.LнcЬKoї А
Н8.Демії Наук досі є живим гас
JlOM боротьби проти залежиости 
її від партїіі.иого диктату. БагРJl
ного, Варвіиеькоro, ВериадСЬІКого, 
їх духові світНІ, вважаємо !Живі
ШИМИ, значно живiwими, ніж ба
га то з того, ЩО ПОJlВЛJIЄ1'ЬCJl сьо

годні но нашому книжковому і 
журнальному ривку, і часто є пе
ремелюваННJlК старих niтератур
них мотивLв і технік, або пере
(;таріnих парпЙJIО - пол:ітнчиих 
концепцій. 

• Чи не вважаєте, що бу ло 
передчасно робити пар~ з при
воду ПОСВJlЧeивJI площі під па
м'я1иик Шевченкові в Ввg'Пнтто
ні? Влаштовувати бенкет? Це да
ло поштовх до тієї ,кампанії, що її 
рО3.lІОчала "В8IIIdвгroи Пост". чи 
не було б біл.ьш Dоmтичио роби
ти це вже тоді, коли пам'ятник 
був би вже дійскіепо? Чи бен
кетування не cТ8.JIO вже у вас 

смішною й uшcЩJDlВОЮ поweстю 
і тільки ареною ДЛЯ жадних ре
клими людей? 

Відповідь: ПиТ8JПIJI сл)'tlШlе, але 
тепер ми 'не xoтinв б вад НIDI 
ЗУПИНJlТНlCЬ. Сьогодні мавко один 
фронт. Наступ DОведеио ва доб
ру славу Шевченка і yxpaiвcык-
го народу, JП«)ГО в&ЙвірlOwВІІ 
речником с Шевченко. Це бій. 
Аж у "мирний" час, коли ТОЙ бій 
стихне, зможемо спокійно повер
Нутись до дискусil вашИХ поми
JlOK. 

• Попала мені в руки кввжеч
Ю\ Платоиа Стасюка: "Як це 
справді було?" При Зll8.lOCь , 
мене цп справа пригнобила ! В 
час, коли переживаємо КОНЦент

ричну атаку знаних із часів рево
moції IЇ державноети ворогів, бі
лих, червоних єдииоиедlJDDIців із 
іХНімн помі'UПlкaJlИ типу Вайв
бавмів, у той чае С8арИJfОСЬ за 
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землю з Шевченківської могили. 
Взагалі не розумію в чому річ! 
Де )юріння, які глибші причини 
цілої історіі? Чому П не полаго
дити в вужчому колі? 

Відllовідь: Книжечку п. Плато
на Стасю ка ми також читали. ми 
не займали становища, бо сподіва
лись, і чекали, що друга сторона, 
себто Комітет БУДОВІ! Пам'Jlтни·ка 
Шевченкові дасть свої пояснен
ня. - Але погоджуємось з Вами. 
Також і на нашу думку було б 
J<раще, коли б замість ВИJlс'невь 
появилась добра вістка, що спра
ву приязно полагоджено, що вова 

&Же більше не ХВИJІюватиме сус
пільства і не грозитиме сумиими 
наслідками, коли б п. Стасюк ВИ
Jюнав своє рішеннл і привезену 
J Шевченківської могили землю, 
неприйняту Комітетом, відвіз на
зад до Канева. Адже члени Ко
мітету це поважні і поmтиЧ'Ио БИ
роблені люди. Тож можемо дума
ти, що справа буде спокійно і та
І(ТОВНО ПОJlаl'оджена. 

• ЛЮДоСЬіка несправедливість 
(може це й заслабе слово!) дуже 
велика. Чому за життя Багряно
го було порівнюючи небагато 
статтей про нього, а тепер, піСJJJl 
смерти, стільки похвальних пі
сень? Чому про і'нших, JI1C Ось
мачка, чи як згадуваний в остан
ньому ЧllІСлі "Листів" Барвівсь
киіі, - стало голосніше аж по 
їх смерті, Чи не була б це від
плата їм за іх творчу працю з 
БОI<У суспільства, КОЛlI б вонн ще 
за ,ЖІІТТЯ відчули нашу вдяч
ІІість? А то, за Іжиrrя - каме
нем у голову, а після 'СМерти -
зеМJlЛ тобі пером ... 

ВіДllопідь: Завжди свіжі дока
ЗІІ, щО царство Лllцарів духа не 
з цього світу. Кожниіі із НІІХ но
CIITh У своєму серці тиху надію 
й потіху, що її BJtICJ10BHB OдНIR, за 
ЖИТТJl також не признаваний, по
ет: Вудучнна моя, і моя буде за 
гробом перемога-

• Раджу зробити цікавий екс-
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перимент. Розпишім анкету і про
хі..І.іlМо, щоб люди пода.ли И8llр. 
JI'ять, чи десять прізвшц В&ІПИХ 
сучасних, lЖивих провідиих осіб 
(поліmків, пись.к~J:fIIIDCЇв, МИіСЩЇВ, 
lшуковців), але тільки і ВIIКJIIOЧ-
110 на основі того, щО І DОСИ' JlLK. 
IItIШУТЬ JlpO них наші raзетв. 
Згори прохатнмемо ВИКJПOЧИТВ 
IІрізвище проф. В. Кубійоввча, 
бо реКJlЯМУЮЧИ ав.глоковве ви
да..ння ЕУ, газети' за оста.ив:і.й рік 
3 цісї, riЛЬJ<1І з цісі, вагоди час-
1'О ПОКЛИкaJlИСЬ на нього. Тоді 
матимемо rалерію вче:н.нх і вевче-

НИХ C8JIOpeКJIJIКIIВКЇ:В, JDOДЄЙ ре
КЛJlкованих ,,'по знайомству", чи 
"по чину", "ПО БЛИl3ИИЇ" до АЖЄ
релрeкJlRlOl .•• 
Як ТJlЖКО буде будучому істо

рикові пробвваТИСЬ крізь ту пі
ну, ЩО плаває ва поверхні, до 
правДИіВОГО образу вашого ЖИТ
ТJI ! 

BiдJIO.iдь: ПрВJIтеJUO, Ви Ж під
пвсустесЬ, JlК "молодий історик". 
Ваша справа і Ваш обоВ'JlЗОК очи
щувати той ПОПJIJIмлеиий і кади
ЛОМ 'замазаний образ. 

ВИИllIЛA 3 друку БРОШУРА mд НАЗВОЮ 

ЯК ЦЕ СПРАВДІ БУ,ЛО? 
(СІІРАВА IlEIIPIІППЯТОI ЗEМJП 3 ШЕВЧЕНКОВОІ 

МОГИЛИ ДО ПAШlТІІИКА 

Т. г. ШЕВЧЕНКОВІ У ВAIllIIIfТOШ) 

в апн с а в: 

ПЛАТОН СТАСЮК 

... 
'" ,., ,. ... ,. 
~ 

~ 
~ 
~ 
А 

~ 
А 
А .... 
~ 
~ ,. 

~ БУВШІІ" СКАРБНИК КОМІТЕТУ БУДОВІІ § ... 
~ IIАl\I',НТНIІКА ШЕВЧЕIIКОВI У ВАШ І ІІІ гf ОНІ ~ 

~ Ціна брошури s5 цевтів ~ 
~ н . ~ 
~~~ алеЖНІСТЬ слати поштовими марками на адресу: i .... ~: 
: Р. STASIUK Р. О. ВОХ 38, COOPER STA. :: 

NEW YORK 3, Н. У. 
~ ~ 
~««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««~««««««««««(<<«( 

ПОЧТА ЗАВЕРНУЛА 

останнє число ~~ приміткою "виїхав" або "невіДОКИJі'I", висла'не на 
таl{Ї адреСІІ: П. Бараник. Торонто; Ст. БУlOШOвана, Ірвінrтoи; Р. За
IIJЩ~КИ1UI, Честер; с. Луцик, с. Пол; Я. Маланчук, Н.Яорк; І. Матвій
'1УI(, А встраJlіJl ; Ф. Мельників, Австралія; І. Мотрук. Торонто; В. 
llрш;тасцькиіі, Ванкувер; М. Роках, Торонто; М. Салдит. Бофало; 
М. СТРУТИНСhка, Филаделфія; А. Турчин, Блумінrтoн; З. Федореико, 
ЧікаІ'О; М. Федорців, Бруклин ; В. Шевченко, Чікarо; л. Ясінчук, 
Бруклии. 

Проха.смо Знайомих повідомити ·про це ВИ'lЦе наз.ва:них Читачів і 
пода'ІИ нам їхні точні адреси. 



за 'J"ineвв- Ці8І lC8IDКIQI ,,ЛвІстів до Прватеnїв" проуewo ... 
• е.... CвaIfO .... пора - це .а.с Т8іКОГО JI&II8.IIТ&Жe'" QYJC&Pвi, щО 
трудво В'l'pJDl&'I'IICЬ У '1'8pкIвL Будемо старатвсь вacтymd хв:вас:кв В
пусК&'l'В вже вчасно, себто при ківці кожного двoкїCJr1lВOI"O періоду. 
Ч8сJlO 1-2 за 1964 рік JUrЙ'Де при кінці JDOТOгo. 

Але upoX&GIIO 1 lI8:IIDIX Вша:н. Читачів про точву првcвmcy перед
DJlати. ми розукіско, ЩО трапJU1ЮТЬCJI непередбачені перешкоди, ак 
зміна м8ППC8JIJUI, иeдyrа й ЇJWIe. Та трудно ПРШІускати, щоб аж зоо 
ваших Читачів 118.JП1 такі перешкоди. А це приблизне чис.по пpвra
док вис.лав:вх киву.пoro року в червні, О'DЖе пісШl половини року! 
Такі првraдкв забирають час і коштують, а залеглості СПРИЧВJIЮЮТЬ 
затрВlПOl вeupllЄllИi ДJUI вас і дJJЯ тих, ЩО вч8сІІо вврївввnи своі 
зобов',вЗ&11В8 супроти видавввцтва. 

нак радить - по звичаю івПІИ!Х видаиь - зазначати ва адресі 
даory, до акоі вп.пачева JI8JIежність за ЖУРII8JI. Нам це ТР:І:; 
бити. Не маШlО постіАвого бюра і адків:іcrpа.ційву й експ 
працю виконують наші приятелі, поAinивши її між себе . 

• 
(JIIPАВИ ЗGlPНОro МЕЦЕНАТО'1'ВА 

Список првс.паиих BКJl8ДOK за .листопад і грудень буде поміще
ний в иаС~ВОМУ чиc.ni Ж~РJlалу .. - До Всіх Членів Збірвого Ме
ценатства вишлемо в JDOтоку окремі листи й п()ДJIКВ. -

юв.д ПОМОЧІ НЕCJIPOМОЖНОІІУ БРАТОВІ 

Список грошей првсланнх від 1 ЛJlстопада 11. р. покіCТIDIО в 
наСТУПИОIІУ чис.пі. 

як Аосі. mк ва будуче датки ва цей фовд iТIDIYТЬ ва ввcв.nкy 
acypВ8JIY ДО Европи І до країв lПІ3І.хоі валюти, як Півд . .Al4ерика, 
AJUI тих, щО не в сиm заплаТІІТИ за вього. Розсвласио повад 50 даро
ВJDIX прикірвикі.в. це поважні коа:пти, при дорогій тепер поЧ"1'О&.й 
OIJnаИ. Тож прохасмо не забувати і невеJIШ<ВМИ даткахв пOllorr.в 
8"І'рlDlатв і росшшрвтв КОJlО тих наших братів і сестеР, що C8.Jd _ 
с:ароможиі переДПЛ&"ІУВати журнал . 

.. _.- -----
3aцtкa8JIeввx ПРИJlтелів і 3uаАомих повіДОМЛJlЄМО. що адреса 

PflАІ'ктора 1\1. llIлеикевича від І-го l,ереСIUI ц. р. та.ка: 
205 C •• ЇDO Ауе, Cr.Dford, N. J. 

Адреса адмІнІстрації "листm ДО ПРIIП1'EJlШ" 3&J1И111Вm'ЬС8 без 311ЇВ: 
Р. о. Вох 428, New.rk І, N~ J. 

В-ао "ItЛЮЧГ' 

З а ред а к ц і Ю: М. UІЛС:Ю{f>ЯIІЧ 

За в-оо д. К}·ЗИІ(. л. ЛОllаІП. о. ОлесНlIЦЬКИЙ. ом. Тариавеький 

~"I"'TKD ВУ КА8Т SID. ~A.a8 , •• ~IRST АУЕниЕ NEW УОАК 8. Н. У 
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