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ШЕВЧЕНКОВІ

Кожного року, в березні, Шевченкова могила коло Кане~
над Дніпром стає ціллю паломництва українських душ. Із уСІХ
сторів світу, де живуть українці, туди линуть їхні мислі й почу
вання. В ті дні слово Шевченка зрушує зачерствілі буднями

серци і отвирав іх для краси і правди. Ми живемо тоді тим сло
вом, його видивами, заклинаннями, пророкуваНИJІми.

Та цього року, в 150-ту річницю народження Шевченка, це свито виходить далеко поза береги українських душ. Воно
стас святом тріюмфу украінського генія в світі. В столиці першої
сучасної потуги, у Вашииrтоні, буде здвигнутий пам'ятник Шев
ченкові. І так само відслонять його в столиці головного супер
ника Вашиигrону: - в Москві. Щиро і нещиро, нинішні рішальні верхи світу поклоняються українському духові.
.
В UNESCO, Організаціі для справ освіти, науки і кулЬтури
при Об'єднаних Націях, якої централя знаходиться в Парижі,
вщбувся вечір для вшанування пам'яті Шевченка. Цей вечір
попередив дискусію резотоціі в справі участи ЮНЕСКО в уро
чистостях 150-оі річниці народження поета. Згідно з прийнятим
правилом, в палаті ЮНЕСко· допускаються тільки вистави ін
тернаціонального характеру. Але генеральний директор, Рене
Майо, зробив вИШІток і шдкреслнв, що це з огляду на велику
пошану для блискучого генія Шевченка ...
"UNESCO Courier", що друкується в багатьох мовах, ще в 100-ту

річницю смерти Шевченка, у статті англійської авторки, П. Бен
тлі, дав таку характеристику: Шевченко- універсальний поет,

його ідеали братерства і любови, правдІІ і сnраведливости, а пе
редовсім свободи, мають універсальне значения. Очевидно, ін
ші nоети наслідували його, і інші nоети мабуть більш відомі
в світі, але трудно назвати когось, хто заслуговував би на більшу
пошану і глибшу вдячність ніж той, чис життя і відхнения буJШ
в такому гармонійному єднанні ... *)

В домовJІні nідручників історіі замкнутий-забутий гнобитель

Шевченка цар Микола.

Покидаються домовиною і пам'аттю

жорстокого наслідника Миколи, відновителя панщини

-

Сталі

на. Але, щпро і нещиро, світ разом із царством Миколи і Ста-

*) Інформації про ЮНЕСКО подаємо в перекладі з а:вглі.йськоі
мови на основі "Огляду Совєтської Украінської Преси" (Digest of the
Soviet Ukrainian Press) з лютого 1964 року, що його в11дає "Пролог"
у Нью-Иорку.
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ліна nоклоняється великому духові-лицареві, що вИJІовів війну
і російському самодсржао'ю, і nанщииі: рабининому синові,
Тарасові Шевченнооі. Одне, що залишилось його ворогам це
виrtрІrвлЯТJІ ідеі Шсочеюtа, сnотворювати іх. Але осквернителі
самі nриготомлють собі суд: nравда вийде на верх, лиш камінь
іде на дно.

•••
У двох столицях Америки, Вашинrтоні і Віниіпеrу, па)І'ят
ники, збудовані українцями, nереКЛІИКатимуться з пам'ятвиками
Шевченкові в столицях, містах і оселях Украіни. Тієї розмови
не заглушать ворожі голосники: це в камені й бронзі утривалеве
свідчення npo наше єднання з народом у незримому світі Шев
ченкового духа.

Але - щоб ужиТJt слів старовинного мудреця - "вічно жи
вотворному вогневі" Украіни належаться від нас ще інші, живі
nам'ятники. Хх здвигнення буде достойним завершенням юві
лейного року.

Таким монументом було б оживлення, був би злет у гору
nільного украінського духа, його творчости і праці. Оrворити
іх nередумови це обов'язок достатнього вже украінського
суспільства Америки. Повинен nостати постіііний Культурний
Фонд ім. Шевченка, як основа щорічних премій за визначні
твори уt<раінського духа. Для nрикладу: одного року давалися б
nремії за літературні й шrстецькі твори, другого, на переміну,
за наукові й більші публіцистичні осяги. Це було б побудом до
творчих зусиль і шляхетного суnерництва.

Найкраще було б, коли б такий Культурний Фонд ім. Шев
ченка став нашою сnільною, всенаціовальною справою, а не
окремих краєвих репрезентацій, як УККА чи КУК, і не окремих
Союзів. В його оргаюзаціі nов1mні б взяти участь усі ваші куль
турницькі й професійні об'єднання. Тоді спільними СИJІами змо
жемо створити поважне діло. Було б не пошаною, але знева
гою Шевченка, коли б українське сусnільство збуло ідею фонду
його імени відчіnним для духа, дрібною ДJІЯ нього подачкою.
Мусять бути встановлені nоважні премії, мусять бути резерви
для

видання

недрукованих

ще,

нагороджеН'ІІХ

праць.

Робота

жюрі мусить бynt nристойно гонороваиа, якщо не маємо втопи
ти ідею в аматорствІ, в ДИJІетантизмі.
Щорічні березневі свята дістали б тоді новий зміст, і не
були б nовторюваним, одноманітним обрядом. Інакше вигJІJІДа
ли б вони і іх значения було б інакше, коли б у ті дві ого.лоmу
валися премії, а промовці інформували б і знайомили б суспіль

ство з відзначеними творами nрацівиВІКів духа. Це було б вза
є~им зближенням духа і сусnільства. Це були б свіжJ, живі
в1н~и, кожного року кладені під бронзові nам'ятиmси Шевчен

І<ОВІ.:. Це. була б даІПІна вдячности духовому провідникові Украі
ни, 11 "вІчно животворному вогневі."

При11тет. ..

УКРАІНСЬКА ДІЯСПОРА
(Загальна характеристика)

Що розумітимемо під діяспорою? Це -

украінці й -JіЮДіі уїфаJа.

ського походжеиВJІ, акі .живуть за межами батьківщивв; скоротік це
поввттв до українців і людей украінського походжеввв, що живуть
у т. зв. Більвому світі.
_~
Українська діяспора в цілому світі, на жаль, з кожввм деСJІТИ
літтям збільшується з тоі причини, що знову ва жаль збільІІПу
ється ваш став посіданна в Азії. Сьогодні 1,4 українців І тодей укра
інського походженив розпорошена поза вашнии етвіч'Ввми межами.

На яких 49-51 ІІіл. українців і тодей украікського походжеНИJІ у ціло
му світі (в 1959 р. нині 53 до 55 міл), коло 11-12 міл. окнве в ldя·
спорі, nередусім

в

Азії.

Фактично,

кількість українців у

світі,

володіють українською мовою, сьогодні ве багато більша ак
меІІІШа :ніж перед першою світовою війною!

40

які

міл.,

У т. зв. Більвому світі, тобто в краівах поза залізною зававісою

й поза Югославіє~ живе понад 2 міл. українців і людей украінського
походження. Це иевелиІ<е чнсло, не цілих 4% всіх українців, менше
ніж пересічне число українців в одній області Радквськоі Украіни.
Все таки іх зваченнв далеко більшrе від цього відсотка, саме тому, що
вони живуть у Вільно~~оrу світі. Фактично, і це число 2 мільйони треба зменшити. Тут перед нами ціла rама проблем, хто з тих 2 міль
йонів є справді українцем, або який .,відсотот )"Краівства" має кООІСВИЙ
з них. Не входячи в деталі, длв прикладу згадаймо проблему закар

патців і ЧаСТИ'ВН ЛеМкіВ, JІКі етнічно

-

украЇНСЬІtОГО ПОХОДЖЄВИJІ, але

вазагал не почувають себе украіицвмtІ, не належать до заrапьво
украівськнх організацій, мають свою відрубну церковну ієрархію.
А таких людей є коло 300 тисвч. До речі, саме вови підлагають

сильній асимілвціі, швидшій Jriж загал украінської діяспори. То теж
цв гарна церква русинів Штсбурзькоі єnархії,

яку вибудували ва

"долині міста давнтавні" в Нью-йорку, відвідується вайменшою
кількістю вірвих з-поміж усіх ВВІШИХ святинь. І тому в дійсвості
українців, які уживають українськоі мови і сяк-так почувають себе
українцями, у Вільному світі не білЬІше одного мільйона. Іх число
не збіJІЬІШ)'єтьсв, навпаки, зменшуєтьсв з кожним десятиліттям, бо
немає припливу з краю, а вжІІвав'ня українськоі :v.ови щораз рідше.

А ще менше таких, які не тпше DЖJІВають )"Країнської мови, але во
лодіють нею в письмі і читають українські книжки й газети. Це при
кре, але правдиве: ак серед Іtажної діяспори так і в нас серед молод

июго покоління чимало таких, акі ще говорять мовою своіх батьків

але не є консументами українського друкованого слова, бо це ~

ТІ·Удно, а побороти ту труД'ність не хочуть. На тереві Европи, поза
нраінами т. зв. народних демократій з Югославією включно, можемо
числити понад 100 тисяч укрШиців і людей українського походженвв:

серед них

40-50 тисяч у Франції, до ЗО тисяч у Великобританії 20-25
тисяч у Німеччині, 3-5 тисяч в Австрії, 3 в Бельrіі. Знову в~ мар-

.J1ucra

~о

rінссІ можна згадати, що наша діяспора нав!ть в т. зв. народвих де
мокрnrілх може чимало зробити для украшськоІ справи, зокрема
в Польщі. НашІ земляки в Польщі і в іі столиці - Варшаві, викори
стовують відносну свободу, яка існує в Польщі. Для украівці.в вова
в ПоJІьщі більша, ніж на Радянській Украіні: ві,цнос~о свобідно пи

шуть, не фальсифікують нашого минулого, як це ДІGТЬСЯ в УРСР
і nміJІО викорІІстовують свої контакти з Києвом. Те, що пвшеться
в їхньому журналі про нашу історію, про нас ва еміrраціІ, про Гру
urсвського, все те неподібне до того, що пишеться в Києві, u Львові

-

там так написати не можна.

Ще деякі вступні завваження. КoJIU говорю про украівську куль
турну поJrітику, то беру до уваги передусім проблеми, які мають
ІІолітичнюї сенс. Бо ж І ціла ваша діяспора має з'начеввя перш за

з політичного погляду. Тих одиu чи два мільйони людей, що
nочувають себе українцями й живуть у Вільному світі, не тому ка
ють вартість, що іх один мільйон (чи навіть два мільйони), але тому,

ncc

що вони щось можуть зробити длв Украіни. Можна піти; й дa.m.aue
та сказати, що задержувати при житті українську діяспору варто
не так для тієї діяспори nк такої, але для того, щоб могти діяти по
літично 1 тоді, кoJIU ми -політична еміrрація, яка внйmпа з краю,
шІмремо. Тоді це завдання може перейти на особи украінського по
хоцжсння, які народжені, або виховані, поза ме.жахв батьківщиив.
Вони мають бути представниками вільної украінської політичвої дук
КІІ і співтворцями українських духових цінностей. Але в той процес
треба іх втяrнути вже тепер.

Пригадаймо коротІСо умовиии, серед яких доводиться діяти вашій
діяспорі. Вони подібні до умовив iнumx діяспор. У першій мірі му
симо підкреслитв об'єктивві труднощі, отже територЬrт.ве розбвrrа.
Пригадаймо собі, що максимальні чиспа українськоІ діяспори такі:
ЗДА - 1,2 міль., Канада - понад % міль., ВразИJІія й Арrевтииа кожна по

120-150

тисяч, Европа

-

вшце

100

тисяч, Австрап1я

-

mсяч. Якщо будемо реальні і скоротиио чисдо вашоІ діяспори до
осіб, що ще проя.вляють своє украmство, то начислп:ко УJСраівцІв
в ЗдА не білЬІШе % мільйона, в Канаді не багато меаmе і т. д. Важ

25

пивнй факт, що з-поміж наших людей розкиневих у Більвому світі
ЖІІВе в авгпосаксЬІКИХ краях; Іх друга мова, або навіть осиовва

80%

мова- ангпlйська. Далеко менші відсотки припадають ва тих, JІКИХ
мовами крім украінськоІ є еопанська, португальська, фра:вцузька, ві
мецька. Розпорошеність НЗІWоі діяспори колосальна, і ми 'Іасто ве
здаомо собі з того сnрави. Це не лише розпорошевість по рі3ВИХ

краї~~· але І ~ одній і тій с~ій країні. Для првкпаду, я змірив ва
карТІ mддаль юж двома украІНськими скуп'Іенвямв в Канаді

доволі

великими, Моитреаль і Ванкувер, в кожному з вих ІЖИІІе бл~ько 10

тися~ у~р~інцІв. Виявилося, що між ІІИ'МИ така віддаль як Іdж Пари
.жем 1 ПІВНІ 'ІНИМ полюсом! В Арrевтииі між Буенос Айрес

1 Міссіовес

вона менша, але умови життя зовсім івші.

!Ае мекwвм від географ!чного розбиття, є наше внутрішнє розбвtт•:
реnовальне: придиіпрлнЦІ, гапичанв, закарпатці, буковВJІЦі, лемки;

віровІІ'ЗІІавеве; політично-партійне. Все це відомі, часто боточі спра
вв,які тут ве буду порушувати. Заоrе зверну увагу на проблему рІзних
аоколІн•. Колись говорили ми про старих і ИQІІНХ імІrраитів; сьогодні
-з огляду ва брак коаого првплаву з краю- чимраз мевпrе ,.нових",
але різниці поколінь ще гостріші вІж давніше. Між різВВ'ІІв поколіи
ВJІМВ серед тоІ самоІ иаціі, яка живе в нормальних умовах ва своІіі
землі, наnриклад, у Фра:иціі, завжди є рІзввцІ, але в діяспорі вони
далеко більші. Тут старше покоління це люди, які вийшли з краю це іміrра.вти; мoлo.JVIUI! покоління, яке вродилося, або ввросло в новііі
краіві, це нормально білLІІU американці, ка'Иадій.ці тощо, ніж украІвці.

Знову говорю загально відомі речі. Але звервім увагу, що й серед
молодших, що прибули кілька:вадцять літ тому з батьками, треба ще
вирізвити такІ прошарки. Люди, що вийпали з краю з поввою на
цІональною свідомістю, це люди, икі ниві мають щовайкев.ше 40
років. Ті, що приїхали з краю юнаками і мало пам'ятають край,
в біЛЬІІІ'ОСТІ здобули ваціов~ну свідомість і дістали національне
виховання в часі кількарічного перебуваная в українських таборах
у НІмеччивІ й Австрі't. Та11 ваив закінчили українську народву школу,
чи гімназію, чи хоча б іі частину. Це вже молодші люди тепер у віці
28-30 піт І вгору, і це з національного поглJrДу .,певвt" люди, яких
український вацІональинй світогляд оформле:&нй перед приїздом у нові
краіии. Але ще моло,щші річиики вже виховані в неукраінській школі
і серед американського довкілля, і на них діє в першій мірі це дов

кілля, а щойно в другій иірі дім і все те, що украінці власвm~в силаии
творять, щоб жити своїм життям. ЛогічвиА висновок цієї анапізи

такий, що носіями украіаської попітнчноі думки серед людей, що
покиаули край в часі другої світової війни, можуть бути за деякий
час ті, якпм сьогодня минає ЗО років життя. Що більапе, вони кажуть

бути ще довго творцRМи укра.ІисЬІКнх культуриих цівностеА. Логічно,
провід украінського життя: в діяспорі повинен переходити до людей,
що иають сороківку, а навіть до тих, що мають тридцятку. Во це

останнІ рІчннІ.-н, які жили хоч би кілька років поввим украtнськпм
національним життяи. Не є добре, що в різних наших установах
старші не допускають молодших, або не вииагоро~ують відповідно

Іх праці. Тоді молор йдуть в американське, чи канадійське .життя.
Ми могли б давати багато прикладів таких сумних явmц. Ось у наших
газетах І жwналах nрацюють - за матtмп виі:\tкаии - люди вmце
65 років, які за кілька років відійдуть. А все ж, моло)VШ!ИХ ае до
пускають, не притягають, хоча це очевидне самогубство для устциовп.

:Молодше покопіиня, нпжче ЗО років, інше. Воно з засади" дво
мовне, його знання українськоі мови різне, звания украі:нськоі
книжки далеко менше ніж знання мови, його українське національне
почуття - також іІІШе ніж у старших, вони мають від ,,10-80% укра

fнства", якби хтось умів таке змірити якимсь новим апаратом. Якщо

йдеться про покоління варо~ене вже за межами Украі'вн, то частим

явищем, зокрема в Канаді, буває те, що третє покопіВ'Ия має більше

украінства ніж друге. Друге покоління, сини бідних батьків, часто
мал11

комплекс меншецінносnr. Третє поІшління не має вже цього
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комплексу, почувас себе повноцінними канадійцями, чи америк~я:ми.
Не один із них ще чогось шукас і тому повертається до укра1нства.

Це наііціннішюі елемент, бо прнходпть до украінства щляхом зусиль,
шляхом шукn:ння якогось ідеалу. І тут приходиться звернути увагу

ва грізний для нас ІІатеріяліз~• у країні ,.зеленого" (доляра). Зреш
тою, це завваж~·сться, хоча не в та:кій аж мірі, І в Европі, з~рема
у Франціі. І для давніх імІІ'рантів І для нас бідних д. П., які прюхали

по війні, важно було якнаІїшвид,ше добути якийсь кусень хліба,
заробити якусь кількість долярів і піднести свій житrсвий рівень.

Це ми осягнули, але часто пішлн за далеко: добробут став для ~ас

усім. Ми nрийняJDІ одиосторонно з довкілля культ гроша й матерІІ
І не звернули уваги на те, що, наnриклад, у американців с й Іаші
nрикмети, що тут одночасно багато Ідейности, іноді більше вІж У краі·
нах Евроnи. Ось скільки тисяч моло.цих тодей йде з Ідейних мотивів,
без спецІя.ль:ноі винагороди, на важку nрацю :в т. зв. иедорозвивеиІ
краінн. Не для доляра, але длл ідеі на важку роботу світських
місіонерів. Подібно такі зматеріялізоваиі країни як Франція, Бельгія
даваJJИ А дають священиків місіонерів. Чи не тому ЧІDІало свящевиків
бельг~ііців nерейшло на наш обряд, що манила іх nраця серед по
кривдженого народу з його вел1rкими цінностями духа? І серед :вас
с багато молоді, яку можна .,заманити", до украінства ідейними мо
тивами. 3 иеодною молодою людиною, що виросла в чужому довкілJІі,
хиталася, чи не стати ідеііним українцем, я розмовляв приблизно
так: "3 матерілльного погляду немае ніякого і:итересу, щоб ти став
украінцем; будь французом, німцем, американцем, збирай доляри,

ane

куnуй хату, авто. Але чи це для тебе вистачає, чи це для тебе :все?
Дивись ва тих американців, для яr<их доляр ве є вже богом, rлявь
ва тих, які з ідеі, з духа посвяти nомагають африканцям, індусам.
А може ти так nосвятився б для Украіни, країни твоїх батьків, яких
кров пливе в тобі? Це не легке діло, бо nрактично легше для украlиця
nоїхати на
икийсь Мадаrаскар чи до Коиrо, І там nрацювати для

своІх ближніх, ніж nоїхати в Украіну. Та:кий рід посвJІТВ для 'І'Єбе
закритий, але є інший, може менm ефектовний і тому трудиіппrй, хоча
по суті такий легкий:
Не знасш добре українськоі мови ва
вчись П; тобі трудно читати українську книжку- читай П; перемагай
себе; тоді побачиш, що те, що написане мовою твоіх баТЬІКів, не гірше
того, що написане мовою твойого довкілля." В таких розмовах з мо
лодими можна неодну цінну дуту приедиати для праці для Украівв.

Але тут, здається мені, ніколи не можна підходвтв до моло~
зі старокраєвим сантименталізмом, говорити неправду, або дода.ватв
самим собі кадила. До nроблеми .,молодих" ще повернемось.
Побіч вичпелених об'єктивШІх труднощів, на які иатраплJІЮТЬ всl,
а тни самим і культурні діі діяспори, треба згадати і nозитивні факти.

Про иатеріяльнІ осяги
-ин вже зrадуваJrн.

- вони мають позитивну І неrативву сторіику
Hwwa перевага в тому, що маємо ваші ваціо

ІІ~ьиі церкви - Українську Автокефальну Православну Церкву і Ук
раtнську КатоJІНцьку Церкву, чого не мають ні поляки ві mицt н1

італійці чи itiW:i. Але тут зиова застереження: велика ч~ва ~ра-
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інців, чи людей украінського походже-ння, не належать до украtвсь
ких церков. Вагато з них належать до Закарпа'І'Ськоі Церкви, себто
до иеукраівськоі. Велике число православних належить до різних
російських церков; більшість вірних російських церков творять люди

украінського

похоА)Кення

-

,.малороси",

,.карпаторуснни",

лемки.

Друге питання, в якій мірі ті українські церкви є в дійсвості
українськими, а в якій мірі є .вови JDІше з назви. Якщо мова про
Українську Католицьку Церкву в ЗДА, вона є білІ>ІПІ з назви, ніж по
суті, українською. ГріІШить вона зматеріялізуваnям, браком удухов
лення.. В невеликій лише мірі nіддержує вона н&Іші зболілі дуІІПі
і серця; вона й більшість іі духівництва не гріє вас, вона звква,
байдужа. Це одна з найбільших трагедій нашої діяспори. Не беремося
ближче аналізувати цю проблему; частиН'Но до неі ще може поверне

мось. Вона nорушена в "Листах до приятелів" кн.
Справа духа, проблеми культурної праці

-

11-12. 1963. :

це речі вай.важнІопІ,

це nерший обов'язок еміrраціі. Край у неволі, можемо JІИШе -rут
творити цінності, яких не можна твориnr там. Ці ціниостІ не залежать
від кількости людей, але від Іх • Rкости. Сотня осіб може зробити
більше нІ.ж мільйоtІ, якщо це великі мистці, великі nвсьмеввики,
учені, коротко творці справжніх духовких цінностей. Один ваш
Драгоманов зробив на еміrрацІі більше, як сотки тисяч. :Міцкевич
І Словацький ,.на паризькому бруку" зробили білІ>ІПІе, ніж ціла поль
ська еміrраціs з генералами, президентами, князями. На цьому від·
тинку

духової

т.ворчости

нема

неnереможних

переuпкод,

а

плоди

укра1иського духа, виплекані на чужині, наnевно nерейдуть в УкраІ
ну, сьогодні чи завтра. Продукт духа nерейде кордони і буде вдячво
прийнятий рідною землею. Лише треба, щоб вів був і щоб уявляв
собою сnравжню цінність. З другого боку лише культурна праця
з nолітичними аспектами

-

-

може продовжити жи'l'Тя украінської дія

спори.

Наші зусилля удержати вашу діяспору, наш став посіда.и'Вя, тво
РІІТИ різні культурні цінності д}'Іже поважні. Жертвеив:і.сть вашого
суспільства для своєї церкви, !ШКоли, організаціі молоді, вародних
домів, видавництв, преси і т. п. велика. В ЗДА і Канаді одна украі'и
ська родина видає пересічна в рік приблизно понад 100 долярів на
вище згадані цілі. Це числа взяті з повітря, (було б дуже інтересно
вистудіювати проблему нашої жертвенности), але вони правдоподІбиі.

Чимало н&ІWих родин плаmть більше 'На цілі с.вооІ спільноти, ніж
на державні й ікшІ податки. Ці гроші в першій мірі призначені ва

100 долярів - 500 франків - це пов&ІЖна сума. Але разом:
з цією жертвеииістю і бажавням утримати себе якиаЙДQВШе, наявні
церкву.

і недоліки. Жертве'Нність скеравана може в
льональні цілі

-

90%

або й більше ва

на церкву, школу, народний дім в своїй місцевості.

Але не nіддержуємо установ чи цілей загальнішого характеру. Це
той "волосиий мааптаб", про який недавно говорив д-р Фіrоль. Наші
центральні установи надзвичаІіно кволі, часто існують лише на паnері.

Жертвенність на центральні краєві установи українськоі громадсЬІКо
сти в ЗДА - УККА - постійно маліє, дещо краще з КУК у Канаді.

,Лш:rа lfO
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ПАМ'ЯТІ ВЕЛІІКОГО ДЕРЖАВІІИІtА

17-го січня минуло десять років від смерти Андрія Миколович~

Лівицького. його офіційний твту л був "Заступник Голови Дпректор1і
1 ГоловвИJUІ Отаман Військ УНР". Еміrраційие суспІльство звало його

вк Президента Українськоі Народиьоі Республіки в екзилі.
Щаблі життя Андрія Лівпцького, поки дійти до верху, типові
для ук раївсьного політичвого діяча за царського режииу: РУП (Ре
волюційна Унраівська Партія), Украівська Соціял-демократвчва Ро
бітнича Партія, арешт ... З вибухом революції, за Це'Втральвоі Ради,
губерніяльнш'і комісар Полтавщини. За ДнректоріІ один із оргавіза
торІв Трудового Конrресу.

1919

року

-

міністр юстиції І заступнвк

голови урвду, згодом і керівнmс міністерства закордоввнх справ. Як
голова дипломатичної місіі УНР до Польщі, 1920 року підписав т. зв.
Варшавський договір. Незламний оборонець ідеі продовжув8JІВJІ
діял~ноств урлду в екзилі, разом із Симоном Петлюрою ·керує дипло

матичною працею УНР. Після вбивства Петлюри став його васлІ,цвв
ком. Підчас 2-оі світової війви ковфівовавий иімЦJІИн в Варша.иі.
1945 року знову активізує працю уряду УНР, притягаючи до неІ нові
еміrраціІіві сили: підсовєтські і галицькі.
Це сухі дати, за ЯRими крпється повна злетів і трагічвих пере
.жпваиь, кипуча діяJхьність поліТИJ(а справді велякого маштабу. Навіть
зразу непопулярне, зокрема в Галичп'ві, посувенвя, зв'язане з його
ім'ям, Варша.вський договір, сьогодві з історпчвоі перспективн оціню

ється як акт поважного державво-політичного значення. Енергіі і по
літичній зручності Андрія Лівпцьrtого завдячує Державвий Це'Втр УНР
в екзилі те, що вів перетривав усі зовнішві й ІІІІутріmві українські
кризи, і доніс до ваших днів прапор українськоІ везалежвої держав
ности.

В 10-річчя смерти українське суспільство схиляє голову перед
пах'яттю одного з вайвизвачиіппих своіх політиків-державввків ва,.
шого стопіття.

А що ж говорити про такі об'єднаввя як Павамериканський Комітет,
або т. зв. Осередок Укра.іиських Громадських Центральвих Уставов
ва терені Европи і близької Азіі. Ця уставова з довгою назвою не
існує, і невідомо, коли перестала idJiyвam. Украінці Велвкобрвта.віі
не мають централі, у Франції (Украівськвй Центральвий Комітет)
централя перестала існувати. Але саме тому, що В8ІІШDІ .пьокальВВJІ
уставовам бракує надбудівок, вони ие можуть себе підвестн ва вищий

рівень і за деякий час мусять провалитися. І саме тут ваІІІ8 траrе.цІ.а.
Ми середиякв, - це спрощене nорівняння. ак середняки, мв кращІ
за пол.вків, але якщо йдеТЬСJІ про справи вищоrо мВРJТабу, стоімо
нижче вих. І саме тому поляки духово дають своїй вітчвзві біЛЬІІПе

ніж ~в вашій, хоч іх край не в такій стрmпиій недолі, як ва.ш.

В наступному числі журналу

-

культурної політики на.шоі діяспори.

ВолоДІDІІІр КубІАовn
думки проф. В. Кубійоввча до
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НОБЕJПВСЬКИИ ЛАВРЕАТ
ПОРrОС СЕФЕРИС

Грецький поет noproc Сеферис це вайновіший Нобепівськвй
лавреат І nерший грек, що здобув це високе пітературве вІ.цзвачеJІІІJІ.
Цей несподіваний вибір Шведсько! АкадеиІІ звернув увагу ве JІВІШ'е
на визначвого поета, який через иову, JІКою пише, малОІВі.цОКВЙ у світі,
але rеж І на літературу невеликої тепер І малозвачвоі краІви, яка

иає у своїй

icropii

славне ІІІПІуле та й почесне і заслужеве Ім'я ко

лиски мвстеЦ'І'Ва, літератури, культури.

СтародавRJІ Геллада, що дала основу купьтури в ВІІІІПОJІУ свІ'І'і,
для греків є завжди праобразом-ідеалом, що захоплює. Часrо чуємо
порівНJІвня вашої краіня із Грецією, поети навіть вазивають Украіву
Приповтійською Гелладою. Розбиту ва иапі державв-ресnубліки Гел
ладу об'єднав Олександер Македонський, і П купьтуру в фориІ rел
левізму поширив далеко поза межі грецького світу. Пізвіапе Рим,
а далі Візавтійське царство перейняли купьтурве .багатство Геллади.
Турецька неволя час поввого упадку ГрецІt й П купьтури, час,
кол11 уярмлені нащадки колишніх перших громадян світу усвІдомили
собі своє становище і пО"Іалп боротьбу за визволення. З цією 'Націо
нальною визвольвою боротьбою пов'язане теж і відроДІжеввя грець
кої культури, яка сьогодні дійшла до тієі впсочиви, що заслуговує ва
лавровий вінок першенства.

Нова грецька література - це зворот до народу, як І у вас, в Ук
раіні. Нова поезія нав'язувала до народних пісень, що постали і спо
пулярпзувались у ВЗІЖКі часи турецькоі неволі. Ціла плеяда грець'Кнх
nоетів включається у націовальну впзвольву боротьбу; Jхві твори
ппосвітянські і роиаптнчпі. Подібно, JІК у вас в Украіні, нову грецьку
літературу треба було почиватп від самих початків, від букваря.

Книжною мовою у Греціі була мова, ОС'ІІована ва граматиці старо
аттацького діялекту і потім rелленізовава. Тією мовою друкувались
часописи, тією мовою корпетувались у-рядові чивнпкп. Народ не знав

тієї мови і го.ворпв своею, народною. То ож і поети новоі грецької літе
ратури звернулись не

mrme

до народної творчости, але теж і до варод

мої мови. rnк званої диматикн. Головно йонійська школа поетів пропа
rувала народнвцтво: вжпвала народної мови, підтримувала визвольвий
рух народнпх мас. Головним представноком цієі апколи був поет
Діонізіос Соломое (1798-1853) сучасник Шевченка і Міцкевича.
Він вародовел на одному із Повійських островів (Звите) і походив
по лінії батька із давнього аристократичного роду з острова Крети;

його мати була селянка. В поезії- подібно, як і Данте, що
захоплювався

-

mm

nів

Соломое поєднував аристократизм духа з простотою

і свіжістю народної мови, яку перебрав від матері і якою писав. По
езія Соломоса ВІ<Ладалась у рямці тіє\" грецької літературо, яка до
помагала тодині діІітп до правди, віднайтп зв'язок з матір'ю-приро
дою. Соло:".юсова поема .. Гпмн свободи" була бойовим закликом для
впзволь·ншt змагань, а іі фраrмент став у 1864 році грець'Кнм ваціо
нальюш n1мном. Відома теж друга велика поема Солоноса "Ода

епітафія Байронові". В поемі "Облога" поет говорить, що "прапор
Греції випливає із-за хмар, JІК сонце, що прпносить радість і щастя";

.ЛаС'І'U до
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в цІіі поемі вІн розказує про геройський чин греків, якІ рішаються
ВІІЙnr Із облоги, щоб одчайд,УІШНО перемогти або згинути.

д.УІЖС формальна і патріотична поезія Соломоса іі інших романтиків
не зишumrла признаи'яя в пізніших поетів, які шукали в поезії почу
вань і особнетого переживання. Атенська школа поетів виступяла
проти романтизму, а голоnням речником цієї школи був Костос Па
ламас (1859-1943). Паламас походив із родини інтелектуалів. Пого
бnтько був суддею. Та поет втратив рано батьків і Jіого виховував
дядько вчений філософ. Паламас прожив майже все своє життя
в Атенах, велику його частину як генераль:нnй секретар Атенського
Університету. Паламас це спонтанний емоційпий поет, в якого теж
багато тоорів присвячено патрІотичному змаганню греків до само

сті•іности. Найбільше відомий твір Паламаса це трилогія "Великі
вІзії" філософічна nоема про людську дото. Популярною стала
книга Паламаса "Пісні моїй батьківщині".
Поезія Паламаса підносила нову грецьку літературу у вищі райони
досконалення форми і майстерности вислову. В той час nід впливом
французького модернізму деякі грецькІ поети пішли за формальними

шуканнями. ОдН'н Із них ПоподІямандопулос nереселився у Францію
І став писати по французькп, здобува.ючп собІ Ім'я у французькІй
літературІ nід пр1rбраням Іменем Оріона Мореаса

(1856-1910).

Під впливом Заходу :новІ nоети Греції почали змагатись за під·
пнщення якости своіх поетичних творів. Нова атенська Ш1Сола, головно
під впливом символізму, внnпліфувала свою поетичну мову, получив

шк народну мову з гепленіетичною культурою вислову. В цій новііі

шнолі такі поети: Константин Кавафис (1863-1933), Анrелос Сікє
ліяное (1884-1951), Костас Варналес (1884- ) І Інші. В nоезіІ цих
модер"ністів велика увага для естетизму.

Кавафнс

-

уродженець

АлександріІ І в нього багато гелленістячної універсальностя. Сікіліяное
народП'Вся на остnові Левкада. Він заглиблюється у традицію ГрецІІ,
в давню мітнчну Грецію, намагається поєднати орфеізм із християнст
вом, шукаючи якоlсь вищої злуки із універсальннм духом. Поетичну

славу здобув теж НІкос Каза"RЦакис

(1885-1957),

автор

"Однсеr•,

відомий загально у всьому літературному світі, як романіст, та ще
білюпе, JПС nередовнА евроnейськиіr гуманіст.

З цього знатного nоетнпого роду вовоІ грецькоУ літератури, ва

досвіді цІєІ вовоt грецькоІ nоезІІ, вирlс теnерішній найкращий nоет
Греції А оств.RRій Нобелівський лавреат Лорrос Сефернс. Сеферіяднс
(це сnравжнє nрі'звmце nоета, Сеферис це nсевдонім) вародився
в

1900

році в Смирні (сьогоД'Rі ІзмаІл)

-

у старовинному грецькому

місті ва nобережжІ МалоІ Азіі. Юнаком довелось nоетові nережвтн
трагедію, що була однаково його особистою трагедією, трагедією cau
тень тисячей греків, І трагедію ГрецІІ. В

1922

році Смирна І цІле

no-

бepe)IQЖJI МалоІ АзІІ дісталось Туреччині і всіх греків виселено. Разом
3 іRІІІПDІн грецькими виселенцями Сеферtяднс nереніс весь удар цІєІ
катастрофи, він баЧRВ розпач безпомічних людей розвалеві доми,
юрби втікачі.в, довrt колони звемо.жевнх людей ва безко'Rечннх до
рогах, розлучені сіи1, переnовнені табори, nеревантажеві людським
вавтажеи човни сnравжній кінець світу 3 якоісь даввьоІ иіТRЧRоІ
розповідІ. Поезія Сефернса заглнблена у иітнчному С'Віті. Поrо поетич

ний герой той внселе'Rець-втікач, кіто каnітан корабля, віто Одисей,
який шукає свойого дому підчас зеиноі мандрівки,
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Припелів..

.,Це є велпкий Одисей - той, хто сказав іи збудува'І'И дерев'JПІоrо
коня, і .в цей спосіб ахайці здобупи Трою.
Я вірю, що вів прийшов вияснити :мені, як збУдувати дерев'явого
коня, щоб я міг здобути свою Трою.
Він говорить скромно і спокійно, без натуги, і кожна дукати,
що він знає мене, як баТЬ'Ко,
або той старий моряк, що... у час коли вітер починав лютувати
в зІПІову хурrовииу,

співа.в мені в дитинстві пicJUO про Еротокріrоса із сльозами в очах".
Цей перший досвід трагічного це основа поетичної думки
Сефериса. На цьому тлі, чи радше в цій сценаріі він бачить теперішню
людину, іі поривання й упадки, іі радощі і смутки, іі приреченRJІ:
і багатий ции досвідом, немов справжнім віковим досвідом Греціі,
поет говорить про теперішню людИ'Иу. Сеферис грек і тому вся ця
поетична сценерія це велична культурою Греція. Тут да.вві роз
биті статуї і ненецькі укріплення, тут ясні поберажІЖЯ Еrейськоrо
моря і сла.вний шлях Олександра Великого, тут білі гори й арrона.вти,

тут візаитійські свитині І тихі краєвиди з яворами, тут Одисей І гарна
Геллена, тут герої революціі, тут скали й оливкові дерева. В цІіі
сценеріі виводить поет свойого героя, що є одиочае'но і новим втіка
чем-виселенцем і вічним мітичним втікачем-виселеицем з Ітаки, не

спокійним мандрівником, який запитує про ціль своєї земної ман
дрівки:

,.Та чого ж ми шукаємо, мандруючи
ва палубах спорохнявілвх кораблів
у натовnі жовтих жінок і верескливих дітей,
нездібні плигиутп разом із літаючими рибами,
чи теж із зорями, що іх вам показують щогли,
заплутані у грамофонні пластинки,
упхнуті насильно в неіснуючі гробниці,
ремствуючи відірваними фразами на чужих мовах."

Це та нова ситуація, в якій побачив себе герой Сефериса. Шели
nрограної в Малій Азії, після катастрофи в 1922 році, у грецькій
ьюлодій поезії бачимо зневіру і скепmцизьf. Тоді, як старі поеm ра
зом: із Лаламасом продовжували йm своїм утертим шляхом, молоді
поети під впливом житrєвих ударів, не знаходили підтверд.жеиии дл:~
інтелектуалізму й розуиноі інтерпретації, що іі маємо у Паламаса.

Вони почали шуІ<ати поетичного вислову не у змісті, а у форм). Сюр
реалізм мав багатьох прпхильників у Греції. Теаж і Сеферис почав
від сюрреалізму. Та у Сефериса динамічний, справжній поеmчний та
лант, який крім формального новаторства завів його у високу поезію.

Вже в "Мітичній історіі" зустрічаємо поетичного героя, що мов Одисей,
щукас шляхів до своєї далекої рідної Ітаки. Вже перша пісня цієї
поеми показує всю розгубленість людини, що шукає, вижидає І здається -· че-кає без надії:
Три роки
ми ждали нетерnляче післанця,

задивлені у сосни, в поберетжя, в зорі,
того, що в нього вістря плуга або кіль судна.
І ми шукали, щоб знайти те перше зерно,
щоб знов могла почаmсь старовинна драма.

Ми повернулись до домів розбиті,
нездібні рухаmсь, нездібні говорвm,

.ЛuC'f'U ~о
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Прокивувшися, ин ПІШJІИ на оІвшч, мов чуокввці_

порину.пн в туман иесn.пям.пеиими крипами .пебед1в,
що вас зравв.пи.

В зІDІові ночі си.пьний вітер сходу нас зводив з ума,

а в .піті ми губи.пися в агонії дня, що не міг ук~І!тн.:•
Людина втрачена, висе.пена із свойого дому, шукає ТІЄІ ПtД'СТВ
вовоІ, основвоІ nравди, щоб могти почати свое ,в.пасве життя, життя,

яке мало б значення. Вона nізнав щораз бі.пЬІШе, бачить щораз бі.пьше,
:sвu щораз більше,

a.ne

все це зовнішив життя відірване, розкинуте,

фраnrентаричве, не дав основи д.пя тодського щастя. У 22-ій пісні
"Мітв'І'ІІоІ Історіі" поет каже :
"Так багато вже проАпп.по перед вашими очима,
що
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очІ вже не бачать бі.пьше нічого ві nеред,

ві поза; пам'ять, мов біла зававіса у глуху кіч,
у глухоку замквеввl,
де ми побачили дивні nри.вядн, дивніші, ніж тн,
як nройш.пя мимо І зникли в безрухому .пвсті дерев,
Знаючи так добре, яка нааnа доля,
б.пукаючн мі.ж розбятни каиіJІ'ням вже три, чи шість
тнсяче.піть,
ІШукаючн в nова.пеиих будинках, що могли бути яапmми
домами,

бажаючи затямяти дати і геройські вчяякя,
- чи будем здібні?
Пряв'язані та й розкинені,
змагаючись Я1С каза.пи з неіснуючими труднощами,
загублені, ми відкриваючи наново дорогу nовну
c.ninвx по.mсів,
nотопаючн в nоходах і в Маратоиському, озері,
- чи бУдем здІбні ми nомерти, як nристало?"
ЛюдИ'ІІа усвідомила собі, що живе серед якоісь г.пухоі порожнечІ,
в завороженому колі прнречения. Поет Сеферис шукає духового онов
лення в багатій І славній історіІ, яка стоіть перед вим у зоввішиьо:му
свІті у виді иа:міиввх руін, забутих дат і промяну.пвх подій і тодей,
вкІ є лише привкдами. Яи у цій ситуаціі віднайти ІЖиву тодвву, як

віднайти дото тодини? 24-а nic'IUI nоеми піддає розв'язку:
"Туr Іdвчаю'І'ЬСJІ діла мо.ря І ді.па тобови.
Ті, що ио.пись пічвуть життя тут, де ми кІнчимо,
вкщо зов ировн відозветься в Іх nам'яті і вІдп.пиве хай не забудуть про вас, про хворі ,цушt иІ.ж варцязами,

-

хай поховають вас так, як велить стародаввій заков,
:Ми, що ве мали ві чого, навчимо Іх спокою."
Поет знає, що тодська Історія це наро~ння І смерть, і з'Вову
вІдродження серед руІн і реліквій колишнього життя. Не диво, що
в поезії Сефериса стілwи історичних ремінісценцій. Людина є .пвше

кІльце в довtій історачвій місії, та .в той сам час тодвва є цi.nmr

свІтом сама у собі. Якщо людява хоче бачити історію з погтrду тіві

реальвостн, яка Ій одній в.паствва, тоді і теперіmвв, І МJІ'ВУле, і май
бутнє зливається в один авіт, в якому людина живе. Своє відно.mения

до історІі виявив Сеферис в іншій великій nоемі

n.

з. "Мвтісторі:ма".

Природа, скали І дерева, моря і розбиті статуі, леrевдп про кіс.цево
сті, ріки І порти, де .відбувались елавві nодіі, мовчазні зовнішві свідки

IJ
даввьоrо життя в rієрог .піфах, у кові, у звуках віджІпwо'l'Іt жиам

словом. Те слово вічно живе, як ввслІд творчого ІЖВТТS тодей, діпа

героїв, пророків, святих, вчених і поетів. Цей св1т, це царство мертвих

в осередку всієї поезії Сефервса, це світ поетнЧ'JІоі реальноств Сефе
рнса. Історію він розуміє, як кіт•
.,Поет прнставув, заднвнвшвсь ва какіВВJІ, і став себе
питати:

чи це дійсно було
в цих зруйнованих лініях, формах, внпуКJІІІ'Вах і аиrвбах,
чи це дійсво було
тут, де зустрічаються дороrв дощів, аітрів І руІв;
чи це дійсво було ж.иве, живі обличчя, рухливі постаті
тих, що увіЙ'Шли так дивно у ваше життя,
тих, що заJUІІUилв сліди хвиль і дУМОК, безмежвІ, мов
коре;

та, маже, ні! Ніщо ве залишилось, лиш важка свідомість,
востальrія свідомоств окивої істотв
так, де ки прийшли неістотні, зв'азаві,

мов галуззя стрЗІПІвої білої верби, закотані в пОС'І'ійву
розцач,

тоді, коли жовта течія поволі несе тлінь, закорінену

•

rразь,

образ форми, що змівилась у кармур за првречеІШJІк

вічиоІ гіркоти:
поет недійсний.
Поет бачить теперішність через призму історичних подій, вів
ставить теперіІПВЮ тодиву ва т.пі тієї великої вікової традиції, що
вже була і без якої не кожна уявити собі вашоі реальвоств.
Одвсеєві призначено мандрувати. Хоч яке велике в нього ба.ж&ІІВJІ
знайти свій дік, повернутись у затвПDШJІ під власну стріху, то це
лише мрія, це лвmе сила, яка покагає йому в1дбутв довгу і тяжку
земну мандрівку. Сефервс від Д'Вя виселеВИJІ з рідвої Окирви ве звав
теж затишшя до.му. В автобіографічній поемі .,Траш" вів почввас
першу пісню:

.,Дік, який я мав, у мене взяли"
та й далі заявпяв:
.,я не багато знаю про доми".
Сеферіядис майже все своє окиття перебуває поза Грецією, rоловио
в дипломатичній слу.жбі. В останніх роках вів репрезевтув Грецію,
як ІUІбасадор в Англії. В західньому світі вів теж пізнав і аідвайuпов
співзвучний поетичний світ. Головно англійський поет Еліот втіmавса
і втішавться великою увагою Сефериса. Сефервс переклав поезії Епіо
та на грецьку мову. Теж і Еліот перекладав поезії Сефервса ва ан
глійську мову. Два великі поети сучасности, два Нобелівські ла.вреатв,
~іднайшлq себе, відвайшли рідний обом поетичний світ. У чаw зневіри
1 повного розбиття, у час великих сукнівів і катастроф обидва поети
намагались ві;(вайтв ту силу поезії, яка допомагає тодвві зрозуміти
свою вищу місію на землі. Погодившись із приреченням тодивв,
зрозумівши всю трагедію тодської земної мандрівки, Сеферис ве впав

У розпач. Поетів Одвсеіі, той вічнmі мандрівник віднаходить свій дік
там, де він ііого і ждав: Поема "ТрЗІш" закінчується так:
Осьіти в

у великому ~омі, де всі вікна відкриті,

.Jlucru lfD
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ОСТАННІИ РІК З ОСТАПОМ ВИІІІНЕЮ
З жалем і тугою покидали ми Черкаси і га~ячі піс.ки ва бере~

Дкіпра, :не догрівшись під ласкавим сонцем батьювщини. Десять дюв

мандрували, поки дібраJІись до Чіб'ю, де на вас чекала сенсаційна
новона:

-

радянська армія переївшла Збруч і завяла столицю короля

Данила, щоб подати руку помочі братам Західньої Украівв ..• Ну щож,
руку помочі вони осягнули, а тепер ім залишилось ~ саквм ноги
протягнути! Такни дотепом доповнювалась ця нова в1стка.

Це сталося так несподіва:но, що годі було вірно оцінити значення
і вагу тієї подіі. Ні преса, кі інші джерела інфор.маціі не подавали
жодного звуку про таку мажлавість і такі плани радянської владо.

НайпроНирливіші коментатори не передбачали такого стрибка етапів
ської політики. Роздумуючи вад тією ситуацією, довелось з певВJDІ
заспокоєнням ствердиnІ, що нww поспішншї виїзд з Украіни назад
у Чіб'ю був винятково ·Передбачливий і своєчасний. І цього разу інту
їція повела по певній стежці. Те, що раніше вІLКЛІІкало сумніви і підо
зріння тепер стало певним і зрозумілим... Ось де причШІа такої при
хильноі та співчутJJИвоі зустрічі в обласному управліииі :аmстецтв,
ось чому так запопадливо керівницmо обходило перепони, щоби тіль
ки обминути всякі формальні каверзи на uuляху нашого оформлеивя
на працю у театрі в Украіні! ... В ку3ні політичних маневрів кували
всяку зброю і передбачали всякі заходи далекойдучого наступу. Ново-

ти біrаош із одної кімнати у другу, не знаючи, з котрого
вікна виrлявути вперше,

бо сосни зникнуть, звикнуть осяяні горн, і щебетання птахів,
море буде порожнє, розбите скло, з півночі ва піJІ{цевь
твоІ очі осліпить світло дня ось як сара:нча ненадійно і вся разом мовкне."
Ще в перших початках поетиЧної творчости поет Сефервс написав
поему "Збірник". В цій поемі поет каже:
"Тут, у землі, закорінений збірввк."
Це збірвпк чудодійвої води. Понад цим збірником, довкола цього
збірІІІПСа пульсув життя. Турботи і радощі проходять мимо, проходять
години, проходить сонце, проходить місяць. Та цей збірвпк постійно
веваруuпевий, ві·в постійно в осередку окнття. Ця віра у постійність,
ця віра у глибокі вартості людини, яка - не зважаючи ва всі ЗQВвішиі
удари, не звЗІЖ8.Ючн ва всі змівності і пристосування, може залв
wвтвсь людиною, стала в осередку поетичного світоr.nяду Сефервса.

Сеферіядвс сам говорив про себе: Я моното:вний і впертий; понад
двадцять років говорю те саме і те саме."
Нащадок старовинвого мандрівника, який став мітвчнви образом
для всіх людей і .всіх поколінь, поет Сефервс говорить до всіх людей
вВІШого часу. його голос промовляє до всіх людей, які в наш час
розбиття і непевности тужать до власного дому, до того втраченого
раю, що в історіі людського життя існує, як ідея і ціль. Поет Порrос
Сеферіядис не JJИПІе включився у цей підвесений похід людИ'Іін до
висот, але він теж допоміг колись славній своїй батьківщині стати
частиною культурного життя теперіаuнього часу.
Остап Тарнавський

15
окуnовані території, заеслеві тодЬШІ, аквх с.під повілько і обереокво
ориводвтв до того стану, до акого вже nрвввкпо стероризоване васе

селенна Україин. Тактика відступу дпа підготови рішучого ваступу

вже була давно успішво перевіреною, і rому тепер i!awloca тільки
про підготову Jаідпові,цних кадрів длs такої стратеrіі. А длs цієІ ,.бла

городноі мети" чому не використати ведобвnсів і ве показати, що

сuuстська апада

-

не така

ro

вже зла, що воаа всепрощаюча, що ось

пких зJІочииців-буржуазиих ваціоналістів терпить і толер)'f:. Чому б

такого експоната із концтабору не повести ва аркаві та ве показати

наів'ІІИК галичанам, ак доказ гукавізку та толеравціі?! Люди ухраів

ського Заходу пильно стежили за подіями над Двіорок і зачували

3 джерел другої руки про методи мооковсЬКОІ'О насвллs, тому то тепер

вони повинні з nершої руки дістати докази зовсім ВЇІДJІЇВНВХ фактів,
фактів дружноств
старшого брата до віками поневоленоі
гілки
слов'анського племени. І дпа такої нагоди, чому не поводити ва біль
шовицькій мотузці недострілsвого курбасlВЦJІ? Це ве важко, що по
самому Курбасові вже й слід проствг. Окупантв Украіни ніколи ве
позичали очей у сірка. Межі між правдою і брехнею давно переорані
жовтневою революцією, і тут нічого і візким церемонитись. Ті мірку
вавил ще скріплювались особвсmмн обставинами, акі підтрвк~апв
рацію вВІшої втечі у Чіб'ю: безпосередній зв'азок з моєю мноrочисепь
иою родиною в Галичині був перерваний з кінцен 1928-го рокУ,. Шела
косі другої подорожі до Німеччини, через Терноnіль та Львів, скла
JІІІСЬ обставини, в аких і мені в Украіні і моїм братам під польською
окупацією цензурн безnардонно стали господарвтв в обопільних
письмах; тому то нам, без взаімвого порозумінвя, довелось првпввити
доволі жваву коресnонденцію, а вже в тридцаті роки особливо
з часів розгрому .,Березолs" і мого засланНJІ- нічого не було й дума
ти про контакти з веакою закордонною націоналістичною ковтр-рево

люцісю. Але серед обставив ,.воз'єднання земель" свтуаціа могла
різко змінитися; а, мимо власного бажання, міг стати. звар.ІІДДJDІ ВСІІ
ких маніпуляцій та спекулsцій, ба навіть і шавтажу мові родввв, JП(а
ще не :мала змоги покуштувати плодів московсько-совєтського реЖШІу.
Тому то наше рішення на ,.добровілЬ'кий" побут за полхрввк колом,
подnлЬІШе від зрадливого світу, знову мені здалоса єдиво пра
ВІrnьюrи nоступком, на яюfЙ можна було в таких обсТЗІВииах рішп
ТІІсь. Родина иwевио не 3Нала, що скоїлось зі мною, куди я подівся,
я довший час відмовчувався, а при новій ситуації й поготів рішив
не нав'язувати І<оитактів до того часу, поки подіі не розгорнуться
і не t:тане яснішим, з якими намірами запляновапо московсЬІ<У іива
зію на український Захід.

•••

У ~іб'ю ва пас вже чекав телеграфічний переказ .,підйомних"

грошен на . поворотиу дорогу, а пагерпа управа отрвм:ала офіційне
прохаиня_вІ~ комісаріяту по справах мистецтв у Києві- про звІльиев..

ня з працІ Гірняка та Добровольської і екерувания Іх до театру у Чер
І<nсах в Украіні.

Тнмчасом д11рекція чіб'івськоrо театру вже була встигла привести
групу акторів з московської біржі, серед них найшовся й режисер,

JІКІІЙ мав замінІІТИ мене на становищі мистецького керівника. Ще
до иа:Ш'ого приїзду він всn1г розплянувати поставу п'єси, вкою пови
нен був розпочатись :новий театральний сезон. Новий керівви:к :ва
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самому початку своєї діяльности зумів васторожити проти себе ке
рівнюсів табору та театру. Иого професійна непідготованісП: і ве
умінНJІ співпрацювати з шtсамблем зразу прпневолили керівишdв
звернутись до мене з пропозицісю повернути до своіх попередніх обо
в'язків і знову взяти провід театру у свої руки. Дирекція, ака перед

відпусткою обіцяла мені, що не буде у майбутньому сезоні мене об

тяжувати тими обов'язІсами, тепер просила знову ті функції продов

жувати, бо цього вим:агали неnередба11еві обставини: заступиик ви

явився непідходящші, ансамбль акторів вільнонайманих був вадміру
каштовний, тому негайно треба було розбудувати виробничий пляв
праці так, щоби можна було покрuтв всі витрати на утриманНJІ такого

колективу. Справа ускладвялаея: ще тим, що за новимІІ наказамн із
Москви, вся праця театру мусїла бути побудована ва обслузі тільКІІ
вільнонайманого персоналу ГУ ЛАГА, якого з кожним днем все біль
ше громадилось у тому центрі півиіЧ'Иих концтаборів. Бюджет театру,
хо'І й покрнвався дотацією управління Ухт-Печлага, проте тепер ве

лика частина його мусїла базуватися на касових прибутках з прод&ЖУ
квитків. Театр у великій частuиі своєї матерілльвої бази мав бути
самовистарчальнш't. Це значило, що мистецька продукція т. в. ре
пертуар і його якість мусіли бути ва такі1'\ висоті, що rаравтувала б
зацікавлеввя rляда'Іів. Таку задачу треба було виконати митецькому
·керівникові, обов'язки якого ще ва один сезон я мав би взлти ва себе.
Тим, хто обі3наний з метода.:.Ів адмініструtВа.вня концтабориого иа'Іа
льства, відомо, що всякі подібні пропозиції ·Не рекомендується легко
важити, а тик білЬІШе відкидати, бо влада володів багатьма засобами,
якими може nереконати

кожного смертного

в тому,

що

така пропо

зиція є ласкою і виявом особливої уваги.
Цього разу, я вхопввся за ту пропозицію рукамн і ноrаNВ; во~а
внрJ1Іала мене із клоnітливого положения. Ми ввІхали з Украіни,
твердо рішнвшк. туди поквщо не вертатись. Це рішення ще підевто
вала інвазія в Галичину. Але треба було в якийсь спосіб, тактовно,
відмовитись від умови з театром в Черкасах і від договору з комітетом
у Києві. Я ніяк не находив арrуиевтів та nричин, які помоrлв б ту
проблему розв'язати, не ввкликуючв зайвих та невірних підозріиь
серед театральних кругів в Украіні. Пропозиція Ухт-Печлаrа і 'l'еатру
у Чіб'ю була для неве дашкою рятунку, бо всю проблему ~8JІЬІІІВХ
переговорів із Києвом взяв ва себе Ухт-Пе11лаr, який повІдомив ко

мітету справах мистецтв, що ГірнJUС залишається ще ва одни рік ва
праці мистецького керівви.ка 'l'еатру у Чіб'ю. Мені 38.JDІІІІалось тільки
звернути ,.підйомві" гроші і подJUСувати за турботи дирекції пересув
вого 'l'еатру у Черкасах.

•••

Обставввв в Чіб'ю, які ин застали піспя вашого nовороту з від
пустки, бу.ІІІІ зовсім tвmимв від тих, ~ яких мені ,цоводвпося пе
ребувати попередві роки. Післяєжовські часи хо11 й прввесJПІ деякі
nолекші для в'язнів у побутовому житті, однак ізоляція віnьноиайма
вого персоналу бупа більаuе загостреною, і їхні зв'язки з позалагер
нвкаии були дуже обмежені. Кожвий наймевший контакт карався
дуже гостро і обом сторонам грозНІВ великими неприєnостями. Хо11
мені nощастило, першого ж дня, подати вістку Остапові Ввшві про
свій поворот з Украіни, проте, при нових режимоних загостреВВJІх,

иія:к не можна було иаладиатв особистої зустрі'Іі. А поговорити з в:в:к

ПриІІrелів''
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було про що, і його порада в той час мені була потрібною, як рідко
коJІи. Межові рішення розв'язувати доводилось самому без помочі
друга, яюІЇІ у таких випадках відзначався своїм гострm.r зором і тон
КІІМ відчуттям дійсности. Ще ніколи мені не було так необхідне його
сJюво поради, як у тому часі. На окаль, наш посередній 311'язок ва
стушш тоді, коли всі мої ріrшевия були вже завершені.

Хоч акторський склад в основвому був скомплектований із віm>ио

Ішііианих, однак оркестра театру не могла обійmся без музикантів
в'язнів, яких приводили пі:д конвоєм на проби та вистави із ізоЛ.ІІТорів.
Декілька визначних інструменталістів находилось на "цегельні", в
.нкН\ коротав авій вік Остап Виurня. Кожного ДИJІ музиканти прихо
ДІІJІН під охороною строrих наглядачів і до пізньоі ночі перебували
у nрuиіщеІDІі театру. Одвв Із таких підконвойних був листоношею
між Павлом Михайловичом і миою. Кожвого ДНJІ, під самим носом
"гуJІагівських церберів", старанно приховані у музичноаrу інструменті
дрібні nисьма курсували з цегельні АО театру, і з театру на цегельню.
Надії на те, щоби можна було, ик коJПІСь, мені особисто попасти туди

групою акторів вже не nередбачалось, току то всі інформаціі про
родинні справи Павла Михайловича, і про те, що діилось на батьків
щині, та про ті наппі пригоди, икІ Знову заставили нас nосnішно по
вернути до Чіб'ю про те все доводилось кожного дня пnсати і че
кати на відпові:ді. В одній своій черговій записці и nовідомив про
деякі мої заходи, икі помоглн б меві пробратиса до його ізолятора
І особисто обговорити те, про що не можна писати, навіть при вай
строгіших rарантіях коисп.і:раціі. Павло Михайлович негайно попросив

i:s

мене занехаяти цю затію, яка, :ва його думку, була дуuке ризикованою,
і мог ла мені nривести великі І непоправні клопоти; вів писав, що про
себе не Д,}'МаЄ, бо йому вже нічим рвзИІКувати, &.JІе мої обстааиви ви
магають обачноств та розсудJІИВости. Зваживши й ri труднощі, икі
треба було побороти, коли доводилось його ВJІ8ІШТ0вувати ва працю
санітара, JІ теж nобачив небезnеки, икі наввели б і вад вим із-за кож
ного нерозважливого кроку. Тому [Цовелось послухати поради друга

І відмовитись від ризикованої візити ізолитора.
Нашу посТ8JІІову не вертатись в Украіву і один рік (добровільно)
nеребути у Чіб'ю Остап ВВІШия ие тільки схва.товав, але й вважав
'єднно-nравильJІНМ рішенням. Вів теж вважав, що ті заманливі гори
зонти та принадні перспективи, иквмн нас заманювали бу ли дуже
ілюзорні і підозрілі ... У минулому було багато ВШІадків, коли Т8.!С ні
з того ні з сього мівяли гнів ва милість до колшшиього репресованого,
але дуже скоро випилось, що це було неспроста. Така переміва у від
ношенні до опальноі людини свідчила, що навколо неі громадятьси
нові небезпеки, що збираються тем'ні тучІ і повені, які понесуть ви

бра.иця своімв хвилями у нові небезпечні круrіжі. Москва ІЇ іі підручні
ніколи не проявляли великодуuпноств та людяности безкорисно, коли
вони вже рішались ва таку nоведінку, то не без розрахунку точиого

і певного внграшу у свою користь. ОсТЗJJ Внпmя теж схилявся до
дyr.tюr, що nереді мною стелилась кар'єра піІшака на брудвій москов

сько-більшовицькій шахівниці. Така nерспеІmШа ще чіткіІше прояв
лялась та тпі останніх подій, зв'язаних з окупацією Галичини і май

бутнім, яке чекало тамошніх людей, ще не обізнаних з метода.чи
московського господарювання.

У пресі та з радіоголосників луиалв радісні вигуки браrів :визволе-
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них із вікової австрійської та польськоr неволі, одн&ІК ми, за ПоJUІрвнм
нолом, вже були добре вишколені, і вміли точно вичитувати між стріч
кw.ш, та своїм слухом уловлювати фальцетио-фаJІЬJШDІі тони иещв
рих інтонацій "6ратів-вИ3ВОлителів". На результати ЦЬОІ'О ввзвоJІЬ"Н'Оі"О
походу на Галичину недовго довелось чекати... По вимощеній над
дніпрянцJDrІн воркутській дорозі ста.ли приб~тн но.U поповиевв.а

"ентузіястів соціялістuчного будіаииц-mа", не тільки вадд'Вістравці,
але й поляки та жиди, і надиво, - перши:ми стали DOSВJUІТJroJІ носіі
членських білетів ком,УІНістиЧ'ноІ парrіі. По дорозі мQICКQВcwd коввоіри
помагали ім знайокитись із генеральною лівівю партії та засвоювати
основи леиініз.му та сталі'нізму. При цій нагоді вони мали змогу заі
оелювати й свої старі каціональ'Иі. розбіжності. Слід'Уючими тран
спортами, за членами 'Комhrrерну, стали прнбуваm представники пра
ВІІХ та всJІких несуголосних із кокпартією орrанізацій і різнашерстної
"гвнлоі і'втеліrевції", якій не було місцs у новоздобутій пролетарсь
кою диктатурою країні. Тра:испорти новоприбулих проходили через
сусідні з Чіб'ю лагері, там іх на скору руку переформовували і вJд
правляли на Воркуту та на острів північного океана Вайrач,
:ншй арештанти вазивали: пекельним дном. До f1I01r18ДJІH ноаоздобу
тих областей :не було доступу. НавіТ'Ь їхні конвоїри не мали змоги
стрічатися із старожилами Ухт-Печлагу. Вони разом із своїми підопіч
ІІШІИ були ізольовані від усього світу. ОД!На дУМКа, що там серед
ТИХ НОВИХ рабів МОСКОВСЬКОЇ імперії МОЖуть бути ЗеМЛJІЮІ, рідні :..атроювала життя, ·ВідбІ[рала волю та енергію до боротьби за існу
ванНJІ.

Записки Остапа Вишні свідчили про його тяжкий психічний став;
від них віило песИІМізмім, безвадією та резиrнацією. Родина його
сина, до якого я привіз ГJшбоко-звору.шлlІ!ВОго лпста у Харків, ·не
дозвоJmла хоч кількома словами облегшити батькові стр111ждаиви
і муки. Я не привіз ні одного слова синівської любови та розради.
Хлопчина, якшї вже кінчав десятилітку, не цікавивси долею батька,
ііому було байдуже, чи батько ще живий, чи його вже північні сиіги
замели... А колись, коли батько був ще ва ~лі. то синові був би
небо прІІХІІЛИВ; йому, стараннями батька, тільки птичого молока не
вистачало ..Та байд)'ІЖість нащадка була чи не ва.іібопючішmм ударом
життя. Дружина Варвара Олексієвна вже кілька років не подавала
знаку про своє буття. Ві·н тільки від своїх сестер знав, що др)'ІЖива
була вислана у якусь закутину біJUІ Архангеnьська., але ;це сахе

і що з нс.ю, він нічого не знав. Иого добиnала мовчанка ва.йбтrжч~
людей, і це ще білІШІе робило його невідnорним на хронічну хворобу

шлrнка, яка мучила ПИСЬМ~ИННКа Ще З давніх років. ЛюДИ, ЩО
стрІчалися

кожного

дня,

mдтверджу.ващt

ту духову

кр113у

і
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ВІІМ

тJІJЖ:Квй

фіз1rчний стан, в якому находився один із жuттvра;ціdних і вайпопу
лярніших письменників України.

Праци в театрі теж не клеїлась; а.кторськюї ансамбль привезевий
із моеновеької біржі безробітвих театральних невдах, був вепридатний
длл того завдання, ике театр повинен був вИІКонати. Професійні
шта.мш1 російської театральної провінції, які привезли з собою н~
прнбулі, паралізували вслку ініціятиву та охоту до праці. Після кіль
кох місяців зусиль, я прийшов до переконання, що далІШІе копирса.вия
у тому провінційному трясовинні недоцільне і старався сяк-так зв'изу
ватн кінці в один вузол, щоби хоч з бідою наполовину перетрDатв
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до кінця сезону.

Myuuy

признатися, що й мікроб прпвезений з Дніпро

вого лугу гJІИбоко пустив коріння під серцем, і каламуnІв спокій

дy.uri. Павло Михайлович знав про нові обставини моєї праці не
тіЛЬІШ із моїх листів. Кур'єри, послуга :мп яких ІІІИ користаJІИсь,. ін
формува..ли його про все життя і події, які відбувалися поза дротами
"цегельНі". Він перший став пі.дшіптувати нам думки про а:пукав:вя
виходу із дотеперіnuнього нашого притушсу. Безсонні ночі проходили
над розв'язкою тієї проблеми, поки уявний шум дніпрових хвиль не

насилав сон забуття. Окупація ГаJІИЧИИJІ затягалась, війна на Заході
набирала чим раз біJІЬІІШІХ ІІІаштабів, люди, як люди привика.пк
до життя на вулькані і перестали прислухатися до клекоту внутріш
ніх вибухових сил. Все загрозливе, незвичне ставало будеНИІІм і тіль
І<И Jшше інстинкт самозберожен.нл час-до-часу підшіптував пиляхи,
якими, здавалось, можна ОМІІН)'ТН засідки та небезпеюr. Павіть довга
полярна

ЗІDІа,

перекотившись

через

свою

бе.рсзиеву

нургу,

стала

слабнути nід промі'ннями весняного сонця.
Весною 1940-го року знову нагрянула зміна керівництва Ухт
Печлагу. Третій із черги, після .ЯІ(ОВа Мороза, DОJюдар безмежного
північного концтабору прибув, як видно, із спецілльними інструк
ціями та завданнями; вся його увага б)·ла зосереджена на будову
воркутсьІсоі залізниці та добуванні вугля і нафn1. Всі інші проблеми
його не турбували і не цікавиди. Дирекція театру, по наказу згори,
заявила, що слідуючого сезону договори з віль·нонайманими співро
бітниками не будуть продовжені. Ця заява дала з..'югу всім НЗ..'\І поду
мати вад тим, де ІЩУКати місця прнту.лку колишнім в'язням і теперіІш

н:ім иосіям: "вовчих білетів" .
.Я понадіявся ва

re,

що театр у Черкасах вже запов·ІШВ ва.каитие

місце режисера, яке було :ueнt запропоноване, і тому я зможу спокійно
заякоритися ва батьківщині дружини і з тієї бази почати, самостійно,
без стороивьоі опіки, ШУ'J<аТИ місця постіІїного пристановшца. На
ту тему, завелась у вас з Павлом Михаіі.'lовичем інтенсивна перепис
ка. Ми усвідОМJІЮВаJПІ, що врешті :наступає час нwшоі розлуки, що
хто зна, чи ми ще КОJІВ у житті зустрінемось. Адже ж перед ИІDІ ще
довгих три роки концтабориого життя, а його організм ледве по
борюс иеJІЮдсь.кі умови ізолятора. Однак обставини сильиіJпj за вас,
і ми мусимо підкорнтись долі. Павло Михайлович писав, що иапп
від'їзд із Чіб'ю є для нього неоплатною втратою, бо останній проміиь
побратимства у піІtиічиій ночі погасає, і перед mw стеJІВТЬся шлях
· темної, самітиьоі невідомости майбутнього. ВтамовуюЧR цей в:mсивй

біль, він як найсердечніше приймав участь в обговореннях иап:пвх

пляиів. Ного поради б~·JІИ мудрі, щирі, не тільки дружні, а й ба.ть
ківсмсі.

Ми не могли виїхати ізУхто-Печорського табору не попрощавшись

з Остап~ Ввшвею особисто. .Ми за всяку ціну мусіJІП зустрітися, об
иятись .востав:вє як брати. Цього разу Паоло Михайловиq не тільки
не заперечував. Вів просив приКJІасти всіх старань, щоби така зустріч

відбулася, бо він без посереднІІків хоче нам передати Д)іЖе Важ.лпJІе

доручення, від якого, як писав

-

залежить його майбутнє.

Виконуючи q>ункціі санітара, Павло МихаІ"І.іІОВПЧ мав змогу, в кож
ному часі заходити у всі бараки ізолятора, деякі з них при.'Іягали
до самої дротяної загоро;:~и, яка оберігала ізолятор. В у-:.~овлено:о.Іу дві

і часі Добровольська і я пішли у напрямі цегельні, в ліс ва прохід.

.Jlш:ru ~о
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В МІНЕРАЛЬНЕ ЦАРСТВО

До..111 судІtла мені і очеВІІдно більшості 3 моєї rенерації "бувwих підсо
встськнх", а потім еміrр;штів. бути 3авждн неймовірно :sанатнми, переаан

тажеІІнмн. перевтомленІІмІt і 3амотrличеними. Недавно
3авантаженість

втиснулись

нову проблему сучасности -

люди

3

просторим

•

мою баrатоrранну

до3аіллам,

що

становлать

проблему "ліннастаа", порушену • мнну,.ому

числі нашоrо журн<tлу. Нижче кілька спостережень до цієї проблеми.
поданих у нарнеі п. 3... Аметисти і вільний час", прочитаному на вечорІ
журналістів в Українському Літературно-Мистецькому Клюбі а Нью
FІорку 27 rрудна 1963 року.

В одну з неділь липил минулого року температура оовітри в Нью
Норку була вища

90

ступнів, вогкість коло

70%.

Я заоросила двох

друзів поїхати за місто, а що вони належать до суходіль'Иих і не люб·
лять океанеІІІкого берегу,

в Нью-Джерзі.

то ми вибрались до лісо-гірського парку

·

По дорозі я вирішила показати своїм друзям щось для вих нове,

нечуване й небачене. Ми від'їхали миль двадцить від Нью-Норку
46-ою дорогою, проминули місто Патерсон і звернули на бічну до
рогу, поїхавши уздовж заліевеного певнеокого хребта, що зветься
I<їrst Watchung Mountain, тобто "llepuni Вотчунr-Гора". Проїхали
кіJІька миль, проминули парк і резервуар; тоді я почала уважати,
щоб не проминути в'їзду до старої камеюrриі. Грунтову дорогу, що
відходила від ашосе, було легко прогавиm, але того не сталось і ми
в'їхали в каменярню.

Я бувала в ній не раз і кожного разу маю враження, що я заби
раюсь всередину гори. Прнмовисні темносірі скелі колом обступають
дно каменярні, що має площу з кілька гектарів.
На початку цього століття тут добували -rемно-сірий міцний ба
зальт, але від 1928 року продукцію пришr.нено через погану якість

каміІПІSІ

-

надто рясно

в ньому

тріщин,

надто багато порожнин

у скелях.

Все у світі віднзсно. В ·камі·нні забагато тріщин і воно не вадається

ОберігшочІfсь, по змозі, від заіІвІІІХ зустрічей, ми наблизились до та
бору у тому куті, де найближче від огороди находився одни із бараків.
Там полвився й Остап ВІІШНЯ. В одну мить ми кИІІІулись до загороди,

через дроти протягнули до себе руки. Павло Михайлович цілуючи
вас - передав мені два письма у синіх ковертах. У гарячОІМу поспіху
він прое11в одне письмо вкинуm в поштову скриньку у Москві, а друге
передати особисто Максимові Тадеєвнчу Рильському у Києві, з прохав
ням щоб ві·н у свою чергу теж особисто передав голові Верховвої
Ради УССР Гречусі.
Це все тривало не хвилини-секунди. Відскочивши від заrороди,
J.ІИ ще раз оглннулІІсь і побачили Павла Михайловича, який зі
с.&ьозами в очах стола на тому самООfу місці, а його поввела рука
у nовітрі благословила хрестом нас на далеку і нову путь.
Посиф ПрRВк
ДаJІі буде.
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для будівництва, але у тих тріщинах і пороживнах криються кристали

днооВІ[Жноі краеи. Стара каменярня відома своїми мінерала:~.ш на
увесь світ. Десятки років мінералоги і колекціонери мінералів довбали
їі стінки і дно. Літо 1963 року принесло ·нову хвилю завзяття, бо на
території каменярні заплянували побудувати алюмініІїовий завод і в
зв'язку з ци.м почали вирівнюваnr rрунт. Вибухові роботи винесли
1111 овітло денне каміння, поховаие мільйони років; виїпшли 'На світ
різноманітні мінерали іі самоцвіти.
Отже в гарячий лІшневюї день мої друзі і я в'їхали в стару ка
менярню. Блnкптне небо і спека висілІІ ·над скелями. На сонці ви

грівалось із тридцять авт з Нью-Д.жерзі, Нью-йорку, Пеиснлваніі,
Масачузетсу. Кілька людей ворушилrrсь як :мурашки: чоловіки, жінки
іі дinr, обливаючись пото:м, шукали у скелях мінералІв. Деякі за
uзято били скелю мотІrкuш, інші розбивали великими молотками
брили каміння, ще інші вправно орудували зубилами, вибиваючи
І<ристащr з тріщин )" скеJІях. Вагато з ИІІХ зосереджено rшукали серед

І<УП каміИ"ня, перегортаючи кожниі'І камінь. Це все були пристрасні

tюлекціонерп мінералів

-

аматори.

Моя професійна праця уже 'кілька років тримас мене в постійному
контакті з цісю .'ІюдськоІо різновидністю і серед колекціонерів я зра
зу побnчила знайомих. Один з них, саме з усіх сил гупав :rя.жкою
мотикою, копаючи яму на дні каменярні. Він уже повобирав великі
брили наміиня до глибІІНІІ два-три фути і спрямовував свої сили
далі в глибину. Я прІшіталась. Вів відк.тrав мотику і гукнув жінці,
щоб дала йо:о.Іу пива. Це був здоровий чолові!\ років 35, одежа йому
була вел мокра від поту. Я спитала- як успіхи, а що колекціонерові
нема кращої втіхи як похвалитися своїми знахідками, то він попрохав
окіику показати сьогодві:urню здобич. Жінка повела вас до авта, куди
вона поступово переноенла скарби, що іх чоловік вибирав із скель

І від·крrrла багажник. Перед нами була виставка мінералів. Різнокольо
рові кристали були такої рідкісної краси, що не вірвлооь, що вони
були щойно знайдені серед сірого прозаічиого каміння.
"Сьогод'ні Джо натрапив ва порожвпиу" сказала жінка, по
яснюючи багатство знахідок. Тут були великі півпрозорі світло-зелені
крпстали мінералу датоліту; яскраво зелений орегніт у правильних
кулях; натроліт виглядав як закам'яніла кульбаба з бfлпмн тонкими
rолкаии; було багато свfтлоофіялковоrо аметисту, але не першої
якооти. У цій каменярні трапляються аметисти такого чудового темио

фіялковоrо кольору і такі чисто-прозорі, що іх }'!ЖИвають як дорого
цінне каміrrвя.

Спека мучила. Та здавалось, що вона не впливала на колекціоне
рів мінералів, вони були занятІ своїм. Під палю'Іим сонцем вони від
давались своій пристрасті так само як це роблять рибалки, мисливці
та іRші втІначі від буднів.

Мороз· також не бере шукачів мінералів. У грудні

1963

року, коли

Нью-Порк і околиця були у владі повітряних мас з арктвки, колекціо
нери показували мені свої нові знахідюІ з тоі ж староІ каменярні.

Вони казали, що не можна прогаяти нагоди, ад•же скоро вхід цо
каменярні буде закритий. До впертого лупання скель додалась ще
праця відкидати сніг.

Мое знайомство з амери·канськими колекціонерами мінералів по
чалось трохи більше двох років, хоч знайомство з міиералаІfИ і міне
ралогією тривnс вже понад тридцять років і довгим шляхом привело

.Ласти до
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до праці в Патерсонсько:о.tу Музеї. Рідко міІЇ робочші день проходить
без того, щоб не прнїuшли ІШукачі мінералів з предиетаІІІИ своєІ при
страсти: прохають допомогти їм ви.значитн мінерали, пи~ають порад
що читати, куди поїхати збирати мtнерали. Серед колекцІонерів у мене
є тепер справжні друзі, які допомогають у праці Музею і дарують
иінералu для Музею і для того, щоб роздавати колекцtо:вера.к-почат
ківцям.
Спільне для

всіх

колекціонерів

-

пристрасть до краси каменю

і бажання володіти цією красою. Для багатьох з нпх, шукав:вл кіпе
ралів у с1селях, упорядкування колеtсцій, а іикопп ще й шпіфувавия
півдорогоцінного камі:вня є справжнім
-киттям, повІПDІ палаввя й ін
тересу, а заробіткова праця англійці, "b1·ead and butter".

лише необхідний додаток, ик К&ЖУ'І'Ь

Тут типовим може бути один погрібник, власник надзвичайвої
колекції мінералів, які він особrrсто назбирав коло мосту Докорджа
Вашінrтона. Останні роки біля цього мосту іІпппи великі будівельні
роботи і у свіжо-відслонених скелях можна було назбирати багато
кристалів. Цей погрібник мав вітрину своіх з·иахідок на веJШЧезній
виставці мінералів, що її влаштувало кілька мінералогічних товариств.
Я його спитала -- як він міг назбирати таку красу (я сама була

у виїмках nоло мосту і за три-чотири години ппукань знайшла кілька
кристалів не першорядної краси). Погрібюnсова відповідь була, що
він кілька років підряд щодня навідувався на територію mляхобуді
вельшrх робіт коло мосту і так зробr1в собі колекцію. Він став відо
мим серед американських учених мінералогів, його знахідnи ввстав
лені в Американському Музеї Природознавства.
Один з наІЇза..,юЖ'ні:tшrх лікарів Патереону багато років збирав
мінерали, більше не сам шукав, а купував. Кажуть, що цілий його
великий будинок був внповнений мінералами. Цього літа вів покинув
практику і купив собі :о.rаєток у провінції. Я чула про це співчутливі
оповідання колекціонерів мінералів: кому ж він буде там показувати
свою колекцію? Адже нема для колекціонера кращої втіхи, як пока
затп свої скарби гостям.
Я оглядала одну приватну колекцію, що її зібрав більапе як за
ЗО років один технік, фахівець текстильної промисловости. Кілька
кімнат у підвалі власного буднику !.Іістили шафи й вітрини з міне
рала..".fІІ. Переважали так звані ,.показні зразки", тобто великі мінера

ли гарної форми й кольору. Гордістю· господаря був лсtсраво-зелеюrіі
довгастий кристал берилу з Південної Америки.
Я бачила нью-йоркське приміщення од-ного бизнесмена-француза:
прикрасою роз1сішної вітальні, обставленої модерними меблями, слу
жили юrтайські статуетки з світло-зеленого півпрозорого нефриту
і рожеnого кварцу. Самоцвіти й різнокольорові мінерали сяпи в яко
мусь надзвичаііно:.tу, спеціяльно сконструйuваному освітленні у скля
ній шафі у передпокої.
Знаю одну родину з Латвії, що прпїхала після Другої Світової
Війни. Жінка була там ПС'АШтовою урядничкою, тут працює офіціянт

кою в ресторані, свою роботу ненавидить і от знаї1шла собі втіху
в житті -- мінерали. Вона часто приходить до Музею: ,.Поnірте, -

каже вона,

-

розкла,1аю їх,

л б не ІІЮГ.lа жити якби не кямні. Я дuвлІОСЬ на них,
внзнача.ю,

читаю

про мінера 'ІІІ -

і

це моє життя".

Я була у неї в;з.ома. 1І!аленький будиноч,•І< (як вона каже "роз
валюшка") у чорному раноні Патерсону. Вітальня густо ІІабита мі-

Приятелів·~-- ___________ .
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н<'ралами, що заnовнюють із n'ять сІ<ля'них шаф, кілька nоJШчок,
,то.1шш ІЇ вікна. Цл жінка їздІІТЬ шунати мінерали, а до того витра
•rас чюшло з сnоїх нелегко зароблених гро:ше!"1 на те, щоб купуватн іх.
с~ред колеІщіонеріn мінералів с молодь, хлопців більше ні.ж дівчат.
с родшш, що гуртом збирають мінерали, с ІUІ батЬІш, які тu.м не цікав
:ІЯтьсл, а.1е возять хлопців Ш)'ШlТН мінералів, щоб відривати іх від
впливу вулиці і прищеnтовати ім інтерес до природи. Я знаю одного
дідуся ·на пенсії,
пкий, червоний і обливаючись потом, бігас за
дво:о.sа онунnшr-блпзнятшо,ш, які під час екскурсіЇ! гасають по скелях.
Тепер кілJ,JШ загn.льних відомостей про кnлекціонерів мінералів,
nбо як іх тут жартома звуть "t·ock hound~". Іх в Америці д},же багато. В одному журналі я прочитала, що іх
ІІараховують до двох мільйонів. Лумаю, що це перебі.'Тьшення, але
до двох сот ТІІСоІ'І напевне буде. Вопи об'еднані n тvварІІf'ТВа іі ктоби,
яюrх, наприклад, у Нью-Джерзі с дванадцять і вони с в усіх штатах.
Є добре організований и.tюб у місті Нью-Порну. Між іншхr:о.t, -членn
його rшукають :ш міиерала~щ. rюлІt nро1с.тrадають підземки, або ко
лають під фундnмеІІТІІ; вонrt мn.ють шанс знайтІУ тсмно-чсрвоншї до
рогоцінний гранат і ;у читnла, що одну і:~ з·нахідок прода.1и за ти
сячу долярів.
1-Uнералогічиі товариства ІЇ клтGп об'еднані у місцеві федерації,
11 також в АмсрІшансЬІ<У Федерацію ІШиерn:югічиих Товариств. Ці
федерації влаштовують імnозантні виставки, з'їзди й екскурсії, мають
своі друковані оргnни.

Учені-мінералоги зnичшuто співnрацюють і з товариствами, і з ін
дивідуальними Ісолекціонерами, найкращі знахідюІ яких йдуть до
найбілЬІших музеїв світу і д.1л дослідчої роботи. Дуже мало колекціо
нерів цікавляться теорією: наукою мінералогії й геології. Більшість
ШуІ(ас лІпше крnси: яскравих кольорів і кристалів правильної форми.
Для колекціонерів мінералів видасться маса літератури: кнпжки,
Юлька журналів і газет .І) Шукають за мінерала.'\fп лю;щ різнпх nро
фесій, різного національного походження, різного віку. Я маю вра
ження з особисmх зустрічей, що перева.жають люди середнього віку

it

старші.

Між колекціонерами дуже поширений об:о.Іін мінералами. На
nриклад, колекціонери з Патереону nптоть свої знахідки унікальних
мінералів до нолекціонерів у Австралії і звідnr дістають опал, яким
славяться цей ІюнтиJrент; з Півден'Иої Амерпня можна в обмін дістати
смарагди.

Тепер я вже зо1шлn до колекціонерів мінералів і вони для мене
стали щоденною річчю, але спершу л була вражена масовістю шу

ка·яня за мінералами, масовістю ескапізму вте-чі від буднів mля
хом присвячення себе hobby. Для цього терміну украінського слова
я не знайшла. Словники досІІТЬ незграбно перекладають "гоббі" як
,.утоблеке заняття".
Під вра.женкям того, що сотні mсяч moдeit збирають кa.мiRRn,
я. взагалі зацікавилось явищем гоббІ. 3 к'ІШЖКІІ "Гоббі творче ви
користання дозвілля" 2 ) і з .журнnлу "Hobbies" я із здивуваннnt дові
далась про надзвичайно різнорідну діяJІЬиість, якою американці за-

1) Годі перерахувати кнпжни для аматорів мінералів, Ьr: десятки.
Нnйпопуляrнішшї журна.:-J-:о.tісячник: "Rock!l a11d Minerals".
") Margaret Е. 1\fulac, "НоЬЬіе~ - The Creative U!!e of LelstІre".

.ЛUC'l'U ~о
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повнюють своє дозвілля. Звичайно, загально відомо, що люди ко
лекціонують картини, античні речі, автографи, паштові значки! мо
нети, коробки від цигарок і сірників, метелики, жуки, худDжю ли

стівки, та іІШПе. АJІе, б)'ВШП невігласом у питавнях гоббі, я не звала,
що с колекціонери ложок, гральних карт, дзвіночків, ПUІІШОК з ялин,
скляних собак; є клюб колекціо"нерів шваїщарськвх музвчивх коро

бочок; є люди, які рокамп клеють мініятюрні меблі; є наука dolloloп

( лялькознавство).
Мене

вразила

ініціятива

колекціонерів

rудзвків,

які

ве просто

збирають всякі rудзики, а з великим вибором, rудзики з військових
одно.:троів, rудзики поліцаїв, пожежників, тощо. Збирають антикварні
rудзwш і особливо цівві з дорогоцінним камінням і з ориrівальвm.ш
калюнкамв. Існує Всеамериканське Товариство Колекціонерів rуд
знків (The National Button Society), виходять два журнали, присвячеві
виключно збиранню rудзиків. 3 ) Бібліографія для rудзнколюбців кі
стнть чотири назви книжок. В журналі "Hobbies" є постійна rудзпкова
сторі·нка, де :.Ііж іншим була ілюстрована статrя про колекцію rудзи
ків, на яких показано виноград. Авторка пшше: "Гоббі, як і виноград,
розважає нас і допомогає тимчасово втекти від тягару і непрш::мвостей
житrя".
Є кілька причин чому в сьогоднішньоJ.tу організованому сус
пільстві гоббі посідають помітне місце.
Автоматизація про11исловости, сільського господарства і хатнього
господарства дає всім людям більаше вільного часу, так постає проб
лема масового дозвілля. У щойно виданій книжці•) ПИll.rеТЬСЯ, що
"Про:.шслова революція "нарешті перегнала людську еволюцію" і що
"автоматизація перегнала психологічний розвиток, потрібний, щоб

іі сnршїняnt" ... "американський робітинк психологічно ве підготова
ний до використання дозвілля. Він не подібний на греків античного
світу і не :мо.же задовольнитися тим, щоб сндіти й думаm він по
ВІшсн бути на ногах і щось робити".

Друга річ: тепер люди живуть значно довше, ніж будь-коли в істо
ріі, де-далі то більше серед населення є людей похилого віку. Але,
як одверто визнають деякі автори, в Америці є дискримінація старих.

Після 45 років тяжко знайти працю, в 65 років прим:усово змушують
іти на nенсію. Як шtше д-р Моріс Лінден: ,.В а.мерика:вському суспіль
стві мудрість старих ні до чого, бо мудрі слова вони або проголошують
у nорожнечі, або серед тих, що не хочуть слухати". ВсЛІrчезва біль
шість родин не живе з старшою rенерацісю. Звідси вільний час
у маси літніх людей, часто ще повних енергії, звідси ще кадри
для :ообі і організовані зусилля прищеплювати гоббі, щоб старі не
хворІли з иудьги.

Окре~а пробле~Іа

-

обдаровані люди, які не знаходять МQЖЛІІВОСТИ

використати свій талант у заробітковій праці. Високоорганізоване су
часне суспільство мас тенденцію об~ежувати творчу ініціяnшу інди
віда; іюкенери, дослідники, робітники часто робляться rвинтиками
великої машини. Голівуд, комерційне мистец'•'Во і ренлямНі аrенціі
перемелюють таланти. Длл багатьох гоббі стає ескапі·змом
для

інших способом прикласти творчі сили.
Дозвілля,

як соціяльну проблему,

'

уже

намагаються розв'язати

з) "The ~utional Button Bulletin" ra
"Just Buttons".
•) Joseph F. Hannan, "Killing Time", 1964, 164 рр.
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ПРИЧИНИ ХАРЧОБОЖ КАТАСТРОФИ В СРСР
Керівництво КПРС має просту відповідь, і на перший погляд пе

реконливу: .,погодні УJІІОВИ", сувора зима

1963,

були

причиною

деюшх

ускладнень

1962-63
і

і посуШJПШе літо

заставили

урлд купити

3срно закордоном, щоб населення не мало харчових клопотів. Але

це не є головною причиною. За аrрарного устрою іІШІого як радян

ський, за іюuоі по.:rітнки n сільському господарстві не було б харчової
катастрофи навіть при повній неnдачі одних жнив. Наприклад, у США
на

1

серпил

1963 бу.'1о ЗО міл. тонн rпшеющі резерви з попереднього
13,4 мільІїонів. В СРСР нема рсзерn зерна, прnв8.1"tмні

року, в Канаді

не!tІ:\ д.'1я цивільного насе.'1еuня.

КсшунІз\І ІІеІІІ\ВІЩІІТЬ селnнrша-х:ІІбороба
Які причшm допрояадJІ.ТІН до харчової катастрофи в СРСР? На
це питання можна відповісти те.ж просто: ко.'1ектІrвізаціл. Але та
Іюю відповіддю задuвольнятнсл не можна. 'І'рсба глянути глибше
в істоту справи.

·

Всюди, де комуніСТІ! пряходять до влади, пряходять і криза сіль

ського господарства, починаються ХRрчові труднощі, які перетворю
ються у хронічне явище-. Виїмок становлять rt кра1ни, де комуністи
відмовились від колективізації (Югославія, Польща). Спрощують

проблему ті, які зводять іі до рамок економічно-соцілльних, мовляв
одні за соціялізм, інші за власницьке господарство. Комуніст і селл
нии-хлібороб це не rtлькп дві економічні системи; це два цілком
різні світи, дві проnrлежні ментальності, різні принципи життя і різні
стплі. Комунізм (не як ідеологія, але як суспільне явище) має як

*) Гл.: стаття 1\1. Добрянського в ч. 11-12, 1963.

в Америці. Нею цікавляться науковці, медичні, доnомоговІ, освітнІ
та іmпі установи. Пря Університеті Чікаrо був створеюnї Center for the
Study of Lefsure. В кІнці 1963 року Амерн·канська Академія Політичних
і Соцілльнях Наук організувала конференцію на тему .,Дозвілля важлива проблема в Америці сьогоднІ". В цій конференції взяли
У'tасть 50 фахівців з діл.янок освіти, планування, охорони здоров'я,
орга:візаціі розваг І відпочнику та допомогових установ. В доповідях,
nрочитаних на конференції, підкреслено необхідність від шкільвих
років учити людеіі доцільно використовувати вільний час. Одну з до
nовідей, "Філософське визначенюr дозвілля" прочитав Поль Ваіісс,
nрофесор- фІлософіІ Єльського Університету.
А тим часом мільйони амернка'Rців у на~"tрізноианітпішніі сnосІб
~икористовують своє дозвілля, у великій пригоді стоять телевізоря
1 зелений змій. Мій досвід показує, що збирання мінералів І поліру

~аиня півдорогоцінного та орнаментального каміння захоплює тодеіі
дає ім життьові інтереси. Я навіть можу похва;rmтися, що одне по
:!\Р.УІЖЖЯ одностайно сказало мені, що я зміннла tv ІЖнттл, зацікавнвши
lX !lІ.lуканням мінералів. Раніше вони не знали, що ім робнтя в суботи

'

А недІлі ...

Любов Дра:· евсьrса

.Лш:rа lfO
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одну з р}UІІійннх сил-ненависть. Серед тих, кого комуніств 'Ненавидять

найбільше, на одному з перших місць є селянин-хлібороб. Коли го
ворю "комуністи", маю на увазі не поплентачів, не загал комувістич

ної партії, а тверде ядро, еліту, тих, що при владі. Вудь яка колекти

візація,

паконена

селянству

проти

його

волі

і

втрJПІуваиа

силою,

була б великим лихом і ~ерелом безлічі суспіЛЬШІХ конфліктів. Ал~

колективізація сталі"шька, тобто колективізація насильна, в сполуц1

з комувістuчиою ненавистю до селлиства

це пекло на селі. Не

-

взявши до уваги цього елемнту ненависти, не можна зрозукітв таких
srвищ, лк "ліквідація куркуля лк класу" або сталінський ГОJJОд.
Хрущов не ліmшнй від Сталіна; Микита Сергісвич мас крік світогля
дових ще й особисті првчввн для ненависти до селJПІина-хліборова:
свое соціяльне походження. Цим треба поясшовати, чому Хрущов,
проводячи десталінізацію (хоч і дуже обмежену), в нічому не пору

шив сталінської системи на селі.**) Навпаки

-

він раз-у-раз пробус

вдосконалювати цю систему: нагадати б "агромі.ста", перетворювання

колгоспів :на радгоспи, вкорочування присадибних ділянок, спроби
відібрати колгоспникові приватну корову, загострении трудовоі ди
сципліни в колгоспі, підвищення норм трудоднів, вреnuті гігантська
спроба створИТІІ "на цілині" чисто "соціллістичне" сільське rосподарство, вільне від кллсових пережитків дрібновласницького селянина.
Такий феномен, лк Гомулка, заперечує мої тези тільки поверхов
но, але не в суті справи. Гомулка це ухил від генеральноі лінії
комунізму- не принциповий, а тактичний. Гомулка мусів погодитися
з фактом, що польське селлиство ліквідувало колгоспну систему,
але він далі мріє про колективізацію; і пам'ятає Леніна, який уявляв
колективізацію, лк процес на ряд поколінь. Покнщо сьогоднішній

ста:и Гомулці навіть корисний, бо він є одним з елементів його ре
лятивної незалежности від Москви ("власний wллх до соціялізму").
Обезкровленна села

При

такому,

психологічно

обтяженому,

наставленні

керівивків

КПРС до селsrнства кожна економічна помилка на полі ':ільського
господарства діяла з подвійною силою. А таких помилок, крім колек
ТІІвізаціі, було багато.

Індустріялізація стала найбільшим козирем комуністичної пропа
rаидІІ в СРСР і закордоном: мовляв, які б не були на.ші nромахи,
які б не були .жертви населення і матерілльні кошти, ми провели
івдустріллізацію. Агітпроп замовчує, що індустріялізація розпо
чалась ще за царського режиму. І вже до 1914 року досягла так
багато, що мо.жна з повним пра,вом твердити: за 40-50 років np11
демократичній владі (а до того неминуче йшов увесь розвиток) вона
дала би незмірно білшие, без людських гекатомб, без терору і без
постійних злиднів для працюючих мільйонів.

Але комуністи були приречені на індустріллізацію. З мonmdв
!деолог~чн~х, t,tолітичних і військових вони хотіли і мусіли проводити
ІвдустрІлmза.цtю. На це треба було величезних капіталів, яких не

**)

·

Ці рл
. дкв написаm пер~д ЛЮТІІеLн:.І пленумом, що мас обоговорювати сtльсько-господарсью справи; дехто гадає, що там прого
Jі)сять 11НТ1Істалінські реформи.

·
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~ш. 1 а країна, виснажена війною і зру1їнована революцією та екслерп
~~~·нта~ш воєнного комунізму. Шунати J:апіталів закордоном у буржуаз1111х ;:\Сржавах -- означало бп піти до Каносси і перед лицем проле
тnріяту всього світу зшnцпти сnій моральнш'і престиж, зараз на дру
ПІЇІ ~ень після перемоги. Фонди на ін;:\устріллі~ацію мусіло дати влас

не населення. І почn.вся грабунок власного суспільства, грабунок,
якпй nеревершив експлуатацію західніх колонізаторів в Азії та Аф
рпці, як щодо методів так і кількости награбованого добра. Село
пmп~но стало го."Іовним об'сІ<том rієї експлуатації,
rксnроnріовано "буржуазні нласп" і цернву.

після

того,

ЯІ<

Комуністична система еко'но:о.tіки від:шачаєтьсл особливою безго
сподарнісnо: пропадають цілІ\ ом без глузду величезні маси господар
rьtюrо добrа. надаре~tно їtд• JІНІса людської праці. Прич1rною цього

Jte ті."ІЬЮІ притамnяна диктаторському режимові ИР.ХЛЮІЇиість і роз
тратність, але

ЇІ

свідо:о.tе

пехт~·в:tнил

законів

кляспчноt еко'Номікп,

яку комуністи відкпдnють, 'тt буржуазну систему. Тому радянське
tinpo~нe гостюдарство працює нерентабельно і з величезними втратами.
А хтось мусить ці вптратн покрити; nокриває іх у першу чергу село.

Для прrшладу rі."ІЬКи зга;щю: .. всенаnодне обговореН'Ня", що супро
nо,щло ліквідацію :МТС-ів, виявило. які nе.rшче:ші фонди ВІtтягала
;tержава з сі.тп.ськогосподарськ~го /"(''\Тора за допомогою машппо
тракторних станцій. А таІшх каналів с біль:ше, щоб висмоктувати зі
села всі напітали. Яка иеняrптна радянська держава, свідчить хоч бп
зг:цана ліквід:щіл МТС-ів: .1інnі;щціл полягала в тому, що держава
продала нолгоспам :МТС-іяську техніку, яку колгосnи вже раніше
кі."ІЬканратно персплатили. І держава заробила на цьому ще раз
грубі

мільярди.

Няскільки шкідливою !.rvсить б\-m така експm·атаціл села в СРСР.

:~розуміємо, коли усвідомrГ.:rо собі," що, здається,· кожна висоно іпду

М'ріялізовапа держава Заходу чи Сходу напрпкла~. США, Зах.
Німеччина, Rританія, Яnонія в нашу добу додає до сільськогоспо
дарського сектора великі суми. І мусить це робити. щоб утриматп

ЖП'І"Мвпіі стандаРТ не тільки місьної .mодности але й сільськоі та

зберегти здорову ІСТруктуру сільського господарства. В СРСР гос.по
дарське обезкrювле-иия села, яке трпмє в..же nонад ЗО років. тягне

:Ja собою обезJUОдненпя села. Все, що аrtтпвніше й рухливhпrе, втікає
до міст і на новобудови. Го."Іовпо понидають село чоловіни І моло~ь.

За остапнім пеnеписом населення на Укпяїні перевага жІнок над
чоловіІUUІп пn селі становtrть

2.9

JІrіm.йонів. Наслідком того в сІль

сько:'>fу госпоцnрстnІ Украіни ві.:tЧ\'ТППJUІ бnnк робочих рук. Ра~іостан

ціі захІдніх областсіt раз-у-раз заклrшають до переселен'Rя не тільки
до Казахстану й Архапгельськn, але й у ХЕ'рсоиську та Мп·колаtвсьну
ооласrі. J:ТРдявно .. Молодий комуніст" (1963 ч. 8) подав деяні цпфрп
nпо Херсонську область: на селі бракvє понад сто тисяч людей до
nряці, а проте молодь вrікас до міст: 19112-63-го року сільські середнІ
ПІКОЛИ ЗRК;НЧІJЛJІ 1.902 OCOOJI, З НJJX ті.ТП.!Ш
на селі, решта пішла до міст.

770
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Ко.'П'Осnп бойкот;nnть хе:\dю

У сІльськом~· господарстві бракує техніки. Наступна таблиця по
ІСазує сучасншї

(1962)

стан у поріsнлнні Радянського Союзу до США.

.ЛUC'J'U /(0
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СРСР

США
Трактори

Комбайни
Збиральні M8JIIИJOI
Вантажні авта
Тра.J(Т()ри з причепом
Тракторні плуги

1,168.000
503.000
121.000
790.000
292.000
784.000

4,660.000
1,025.000
320.000
2,875.000
4,400.000
3,555.000

При цьому треба взяти до уваги величину упра.вноі площі в обид
вох краівах: у США під зерновики куль турами є 118 мі л. гектарів,

216

у Рад. Союзі

мільйонів. У наступних роках ледве чи становище

з техвікаю на селі icтo'l'so поліІШDІ"l'ЬсЯ, бо тепер головRRJЙ натиск
зроблено на мінеральні добрива. А в цій ділянці фінансnві можливо
сті СРСР далеко не вистачають, щоб здійснити заплановані цілі.
Без суиніву, сільське господарство в СРСР потребує мінеральних
добрив значно більше того, що воно діставало досі. В совєтськоку

бльоці, покинувши Румунію, СРСР стоіть на останньому місці щодо
кількости мінеральних добрив на гектар і щодо врожайносm пшениці,
яка є головним продуктом сільського господарства краін Східньої
Европи. За даними з 1960 р. на один гектар припадало хеміЧ'них
добрив у кілограмах: у Сх. Німеччині 197, в ЧСР 100, в Болгарії 50,
в Польщі

42,

в Угорщині

32,

в СРСР

10,

в Румунії

5

кг. Тому зрозу

міло, що Хрущов шукає порятунку в хеміі. І від останнього пленуму

(грудень 1963) весь Радянський Союз пережиnас хемічну гарячку.
Комсомол у.же зібрав 40 мільйонів підписів зобов'язання молоді
віддати всі свої сили на вивчення хеміі. А газет11 переповнені закли
ками і повідомленнями, як ідуть на села ешелони з мінеральними
добривами. Але тут є а.ж два ,.але".

По-перше, потужність хекічиоі промш~ловости не вистачає, щоб
випродукувати 70 міл. тони добриnа річно, що на думку ЦК потрібно
для сільського господарства. Вже тепер, наприклад, відомо, що пів
деН'Ю райони У~q>аіни в цьому році не дістануть добрив. По-друге,
досі

колгоспи

не

були

зацікавлені

добривами;

що

бiЛЬflJJ'e,

можна

сказати, що був якийсь загальний бойкот мінеральних добрив. Зараз
після того, як Хрущов у Краснограді (26. 9. 63) виступив за хемію
в сільському господарстві, сторінки радянських газет зарясніли віст
ками, що колгоспи не хочуть брати мінеральних добрив. Кілька при
кладів з цієї ділянки.

На станціях радянських залізниць 4. 10. 1963 чекало на відібрання
понад 400 тисяч тонн мінеральних добрив. Ще з літа на підмосковських
станціях лежать "цілі гори" добрив; на деяких станціях сотки і ти
сячі тони JІежать ронами. На смоленсмюму відтинку москоІJСькоі ма
rістралі приблвзио 9.000 тоJtи. Колгоспи Вітебської области вивозять
із станцій добрива, але не на поля, а в канатr. На станціях Гомель
ської области ,.гори" хеміі. В Молдавії залізничні станції завалені мі
неральними добривами. На складах "Сільгосптехніки" Ущшїни понад
52 тис. тони добрива, якого колгоспи :не хочуть брати. "Гори" мі
нерального добрива лежать на залізничних стаІЩіях Львівської об

ласти; залізниЧ'ники просять "заберіть", а голови колгоспів

лише

посміхаються". Те саме на станціях К.івської Харківської П~лтавськоі, ОдеСЬJ(ОЇ та ВівницЬІюІ областей.
'
'

Є ряд причин такого "бойкоту". Сам Хрущов говорив, що радян-

nриІІrєліtr"
ські добрива низької якостн. Ддл багатьох колгоспів застосовуваИ'ВSІ
,1 о6рив просто нерентабе~ьне. ~рім того вони часто приходять до
к•>лrocnin у та1юму стаю, що Іх не можна вжити на полі. Часто
1 :олгосnи не мають засобів транспорту, не мають wоп, де мажна б
nерсховувати добрива до слушного часу. Зрештою, є колгоспи, які
Gepyrь хсмію, а врожайність у них від цього ве підвищується, з обу
рс'Ннлм говорив про це Хрущов у Краснограді.
jКrrnсздатність приватного се ..-тора

Бо не в хемії істота оправи, хоч і вона потрібна, а в умовах
праці колгоспника. Ко;хгосnие селяисrnо це найбільш експлуато
ванші nрашарок иасе;хення в СРСР. Оnлата nраці ко.лrоспника пере
січна 4-5 разіІІ ни.жча оnдаТІІ заводського робітника. Колrоспвик ке
м:1с ні В-годинного дня праці, ні відпустки, ні пенсії на старість.
(Дівчата нерадо йдуть на фер11ш, бо праця доярки важка: о шостій
ранком на ферму, о nівночі до дому, "Комсом. правда" 4. 6. 63).
в пптакні оnлати праці повнш"1 хаос. Для прикладу: у Калузькій
області на

367 · ко.агосліn

ті."!Ь~>И одІІниці таких, де уnорядковано оп

;хату праці. Ще 1962 року б,ули колгосnи, де за трудодень платили
t<ОJІrосnникові 20 копійок і 880 грамів зерна (Сель. жизнь 14. 6. 63).
Після nіііии норми праці підвищено: пересічний робітвпк потребус

дна дні, щоб nиробІІТІІ норму 'одного тр~·додия (МСЕ, З. в:щ., том
стор.

9,

541-2).

Колгосn'юш не мас ніЛІюго права ні го.тюсу в питаннях свого кол
госпу. Статут колгоспної артілі признас ко;Ігоспним зборам ряд
важтrвих прав: обирати і скидати голову кодгоспу, визначувати
величину прш:адибних діляноІ(, розподіJlJІТН приб~·тки колrоспу. і т. д.
А.1е всі ці права тільки на папері. Бо навіть у радявській пресі
стверджували, що вирішують не арrільИі збори, але партійв:і органв.
Колгоспник не міг би оЖИТИ, як би не мав присадибвої ділянки
і не іішов на базар з продуктами власного міньятюрного господарства.

Та саме проти цього иайбілuше завзялось хрущовське керівництво
партії. Проблема прпватного сектора в сільському господарстві ви
магала

б

окремого

обговорення,

бо

така

вона

цікава

і

важлива.

Взагалі приватвий сектор у радяНІСькій економіці виявився ва,цз:ви
'Іаііио .життєздатниА І динамічний, незважаючи ва всі .репресії. Але
саме тому проти нього зяериена палка ненависть парnйинх доктри
нерів. Бо вони не мажуть собі уявити, як входити в "добу побудова
вого комунізму" з такими залишками капіталісТІfЧ1ІОЇ спстеми й бур
жуазвої ідеолоrіІ.

ПриватиІІА сектор у сілЬІСькому господарстві виявляє по,цJІІВуrідну
ініціятивність і розвивається всупереч усім драневівським заходам
влади й партії. У пряватному секторі є

3.2

відсотки управвоі землі.

Але ці три відсотки, порівняно з усією продукцією (за оФіційними
даними 1961 р.) дають 65% картоплі, 42% городн'Ии, 46% мяса,

1В$о ясць. Крім того ці тр11 відсотки дають велику кількість продуктів,

неохоплених статисnrкою, таюrх, як яблука, груші, сливи, абрикоси,
полувнці і т. п.

Само життя показує вrrхі,ц із кризи

-

підтримати і папmрити

приватний сектор. Але партійне керівництво, засліп.'Іене ком~"Иістич
вою догмою і ненавистю до приватвика, іде протилежипм шляхом.

Із ЦК КПРС періодн'Іно виходять явні розпоря;~;ки і потаємні дврек-

.Лш:rи /lO

30

тиви, скеровані проти приватиого господарства на селі. Наслідком
того республіки приймають більше чи менше жорстокі закови. Біло
руська РСР вІШередвла всі інші. "Сов. Белоруссия" (11. 7. 63) опуб
лікувала указ Верховноі Ради БССР "про грошевий податок від
громадян-власників худоб11, ЯІtі не займаються суспільно корнекою
працею, і від громадsпr, які трИJІІають худобу з метою власного зба
гачення". Податок за корову 150 крб., за свиню 55, за козу чи вівцю
15 крб.

Сільсь~>е господарство

-

наІібідІ:ІШе рефор~шваиа ді.uІШа

Коли притисне біда, партія обіцюс селянам різні поступки, але
звичайно іх не дотримус. Так минулого року двічі обманули селян.

Весною, коли розпочиналась "велІLКа битва за урожай", ЦК обіцяв,
що заJUІШпть біЛЬІше зерна на селі. А після жнив не тільки наказав
головам колгоспів і директорам радгоспів підвшцuти норми хлібо
заготівлі, але й простягнув руку по те зерно, яке колгоспник заробив

собі за трудодні. Під час весняних робіт і жнив, щоб заохотити тодеіі
до праці, бригадири стали зю•жувати норми виробітку і коJП'Оспнвк
дістав більuпе трудоднів. Але фонду оплати праці в колгоспі не
збільшено. І трудоднів більше, а заробіток не більший. За таких
умов, зрозуміло, що селяюm не хоче працювати задармо для колгоспу,
але воліс трудитись на присадибнім господарстві; бо без нього за
гинув би. І тому прІrва'l'на ділянка зеленіс і квітне, а колгоспні поля
придушені бур'янами. А керівники КПРС лютують і в1rгадують щораз
нові рефор~ш. як адміністративними заходами змусити селяшша

працювати на колгоспному лані так, як він працюс на своїй ділянці .

•••

РозповісТІІ про Хрущовські реформи сільського господарства тут
не можливо, бо це довга історія. Лшше за останніх три роки проведе:во
чотири реформи, - всі адміністративно-бюрократичні, не господарські,
які rрунтовно міняли не тільки аrрарну політику партії, але й струк
туру сільського господарства. Ніякої ділянки радянського життя не
реформували так багато, як сільське господарство. Наслідки такі,
що урлд СРСР Іtупус десять м:ільііонів тонн зерна закордоном. У зв'яз
ку з цим варто прпгадатп: 40 років тому, два роки після запроваджен

ня НЕП-у, 12-тий з'їц партії

(1923)

прийняв постанову: "Рекоменду

вати радянському урядові пашукувати закордонних ринків для екс

порту за.лиwок російського селянського зерна".
За три останні роки були такі реформи:
На січневому пленумі 1961 встановлено державних інспеІtторів
для хлібозаготівлі, з диктаторсЬІшми правами в колгоспі. Але цей

1)

експеримент

не

випрацдався.

І прпйшла друга реформа: колгошно-радгоспні виробІШЧі уп
равління. Вони теж не дали бажаних наслідків. Проти них впступив
"Коммунист" (ч. 18, 1962), бо тсрпторіяль·ншr принцип "шІtоднть" бу
дівництву комунізму.

2)

3) На листопадовому пленумі 1962 прийшла доІ<орінна зміна
партійного апарату: всі обкоми партії, з~ виїмком західньо-украін
ських, були поділені на два окремі оргаю·: -- обком для керування
сільським господарство:.! і обком про:..щслuшІІ-1. Це oJнaчa:ru rрунтовну

переміну всього партійного апарату.

. ____________________
•.
_ Jl

nриІ'r~л-'_.

4) На грудневому плен)'1Іtі 1963 ще одна докорівна реформа і радв
J(ІІ-"Іьна зміна аrрарної політики. Цей плеиУJІІ означав: відворот від
r 1 :стензІШНИХ мето,п
господарювання; поворот до інтенсившrх (мі
неральні добрива; не погоня за новими rрунтами, а поліnІшеивя
метод праці на rрунтах старої культури); посереднє прІtзнания бан
крутства в кампанії "освоєння цілини"; і відворот від к~·курудзи, що
дуже важЛJmе для України.
В к:dщах б10рокра.mчного сnр)-та

Скільки досі було реформ, але ОІ<одна з них не захитала бюро
кратичної системи. Вона, як спрут, ухопила в свої pcutcнa сільське
госnодарство і саботує кожний здоровий почив, який виходить із
низів, від аrрар1шх експертів або нижчих органів партії. Ці оставві,
бувши ближче землі, кра.І..Це відчувають потреби житrя І часто три
мають з визами проти nерхів, але ці й ті безсн;d супроти переваги
бюрократів. Часто і Хрущов піддасться їхньо:\tу натисков.і, лк це
сталось із концепцІсю 1:олrоспиих союзів, яку прова.'!UЛП сталінісnt
на спілку з централістаr.ш. Сталінський режи~t збудував потворву
мЗІwину всеохоnлюючої бюроІtратії і вона ще сьогодні нівечить дуже
позитивні реформи, такі як напрІn<лад ліквідація МТС-Ів, що вшїппла
з кіл сільськогосподарських кадрів Украіни. :МТС-и, викиневі па
радmlМ входом, вертаються задніми двер1ош.

Система бюрокраnІчного керування йде з верхів до низу, від ЦК
до колгоспу і радгоспу. Яке це страшне обтяження бюджету сільського

госnодарства, про це свідчить безліч фактів. М. Підгорний, тоді 1-пй
секретар КПУ, нарікав на пленумі ЦК КПУ у березні 1963-го року:
і після реорганізації партійного апарату продовжується кавцелярсько
бюрократвчнпй стиль праці, надмірна ппсаюmа і манія засідань.
"Комсомольська правда" в ряді статтей впступала проти вадміриого
роздування штатів у колгоспах і радгоспах, наслідком чого управ
лінський апарат важкий і иеефектовний (21, 27, 29 вересня, 4, 23

жовтня 1963). Адміиістраnmно-господарськвй апарат в Куйбишев
ській облаості збільшився на кілька тисяч людей за роки 1959-63.
Навіть спеціллісти радиаргосnів за.няm голоmш:м чином каицеляр
ською роботою (ИзвесТИJІ 27. 11. 63). В редакції "Правди" (16. 11.
62) завепокоєввя викликує той факт, що я колгоспах Кубаиі не ско
рочується, але зростає управлінський апарат: 1960-го року в колго
сnах Кра;сиодарського краю було 47 тисяч людей в адміністраційному
аnараті, а 1962-го року 60 тисяч . .,Сельскал жизнь" (11. 9. 63)
звертає увагу на іJІШИЙ аспект: у Владимирській облаСТі кoлrocrnurx
голів мівяють дуже часто. Наслідком того в одному колгоспі є 53

його коJШІшні голови. Ця сама газета нарікає ва роздуті штати у
колгоспах Вілоцерківщини

(6. 9. 63).

Роздуті-сть управління веде до дефіцитиости сільського господар
С1'Ва. З 159 радгоспів Грузії 84 працюють із втрата1оtи (Мол. Гр. 8.
10. 63). У Смоленській області на багатомільйонному капітапі створе
во 74 пові радгоспи, але більшість із них працює зі збитками (Сель.
~ЖИЗнь

15. 11. 62).

У Ставропільсмюму краю ЗО радгосnів мали при

близно дев'ять мільііонів карбованців дефіциту ("Правда" 15. 2. 62).
Втрати радгосnів Украіни 1.961-r(\ року становили 36 мільІіонів кар
бованців (Сов. профсоюзьІ ч. 7. 1962).
ВюрократичниіІ ~ентралізм породжує безвідпові~а..львість, иаслід-

.Лш:ru ,fo

32

ком чого пропадають марно господарські вартості вепнчезнпх розмірів.
І знов можна наводити довгу чергу прикладів з радяиськоІ преси.
Я подам .111f.We кілька: ва Украіні заморожено одни иіпьйон карбован
ців у запасних частинах до сіль. госп. машин, яких ніхто ве потребув
(Сепь. окизвь 27. 11. 62). Щорічно нищаться ва будівельвих майдав
чиках Моеквн )Іаспідком ведбаnJ>Ства матеріяли вартости шість :міпь
йоків карбованців (Моск. кои~ом. 25. 6. 63). На підприємствах До
нецького радиаргоспу бездіяльно лежать ва складах МВІWИІІИ й апа

ратура вартости 200 мільйонів карбованців (,,Правда У'КраивьІ" 26.
Упродовж одного року (1960) в РСФСР згинупо понад 5 кіль
йонів овець, у Казахстанській РСР понад 3 кільйони (,.Правда"

7. 63).

20. 1. 61). 3

однієї мануфактурної діJUІнкн накопичипось у ма.Газвиах

СРСР зпе зробленого одягу, якого ніхто не хоче брати, ва суму
трьох мільярдів карбованців (повідомив московський кореспондент
Юнайтнд Пресс Інтерн. 12. 12. 63 за д8.ІПUrІИ ,.Економ. газети") Мі
ністр торгівпі УРСР, Г. Сахновський, подав, що на Украіні в торго
вельній сітці накопичипось недоброякісних швейних виробів на 650
міп. азрбованців (Правда 30. 9. 63).
З одної крайности в Іншу
Є у вдачі Хрущова одна особиста пр11кмета, що своімв наспідками
ускладнює також становІІще в сільському господарстві. Якимсь див
ним способом він поєднує в собі опортунізм із догматизмом, і це дав

в його керуванні державнІІмв справами таку міІша'нпну метод, в якій
пюди, звикпі до .тюгіЧ'ного, прагматичного, думання, тратять орієн
тацію. В його промовах повно протиріч, він перескакує з однієї край
ности в іишу, чого яскравим прuІ<падом бу па кубинська афера.

Це.

саме виявляється і в його сільськогосподарській політиці. Тут фа
тально відбивається та обставина, що на осиові його внетуПів ніхто
не може робити вненовків на завтра.
22-го грудня 1961-го року в Києві відбувається респубпікавська
нарада діячів сільського господарства, 12 тисяч уча'СникіJІ. 3 веJІІІ)
кою промовою виступає Хрущов і громить травоnіпь'оу систему. Наг
ло звертається до присутного на нараді голови Українськоі Академії

сільськогосnодарських наук, Петра Власюка, nочинає його нещадно
JІаяти, тоnтати ногами, знущатися над юr:.t

--

за те, що він обороняв

травопіJІьну с1rстему. - В цьому ж Києві говорить цей сw.rий Хрущов
на 16-му з'їзді КПбУ 25-го січня 1949-го року. І ламає копія за тра
вопільну систему, хвалить колгоспи, які вже почали впроваджувати
травопілля, га:ннть тих голів колгоспів, які ще не усвідомили "глибокої
ва.ж.111f.Вости" травопільної системи, найбі ..1ьше передової методи сіль
ського господарства.

На 19-му з'їзді КПРС Маленков проголосив тезу, що хлібна про
блема в СРСР розв'язана. Хрущов зловив його на брехні (про це
була мова в nершій статті) і використав це, щоб усунути Маленкова.
Коли в перші роки освоєна цілина дала добрий урожай, він проголо
сив иа груднеnому пленумі 1961-го року: хліба масмо досить. Та
хліба все таки не було досІІть. ТіJІьки вже не було опозиції в ЦК, яка
могла би прикликати 1"юго до відпоnідальности, як віп це зробив з Ма
ленковИ)(.

На основі фадЬШІШІІХ оцінок можлнвu~.:·rеіІ цілшш Хрущов ви
ступив на 21-му з'їзді (кінець січня 1959) з планом .,докорінного

-

-

~

~

---
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-------

-~----

творення сільськогосподарської продукції в деяких республіках".

лерено

3

цим Україна мусіла міняти цілу структуру сільського го

Зп~арства: спеціялізуватися на 'І\Варинництво (і кукурудзу) та цук
сІІ~11й буряк, а зернові культури обме.жити до мінімуму. Але два
ро ки пізніІше, на січневому пленумі (1961), Хрущов повернув на
Їво градусів і заявив: "Ніяких обмежень у зерновому господарстві,
всі райони. мусять давати хліб дер~ві". І знов треба було перебуовувати сІльське господарство Украши.

д На грудневому пленумі 1959-го року Хрущов вимагас літаками
возити сілJ>ськогосподарських механізаторів з Украіни до Казахстану.
33кінчив жнива :На Україні, негайно лети на Схід. Досвідчений ро
бітник може попрацювати за десятьох. І на теорії, що одні люди
можуть двоє жнив зробити, будус даль.шу поліnІку освоєння цілини.
Але швидко виявлясться, що це утопія, за яІtу, до речі, треба стра
шенно дорого платити. І Хр~'Щов перескак~'G в протилежний бік:
Цітша ~~оrусвть мати власні кадри" (на січневому пленумі 1961).

" "Не давати забагато грwией колгоспникові", напоминав Хрущов

українських комуністів на засіданні президії Верховноі Ради в Києві

(11. 5. 1959). Багато передових колгоспів хочуть по більше платити
за трудодні і поч1шас витворюватись нова "куркульська менталь
ність". А півтора року пізніше на січневому пленумі в Москві
Хрущов до1соряс: чом~' мовчите, ·коди треба краще оплачуват11 кол

І·оспнuка, хочете заїхати до Jюмунізму тідьки :на моральних факторах?
У Києві він захвалюс "агрономіста" і роз:-.tальовус принадну кар
тину комуністичної фаланс'Іеріі на україІrсько~у седі, кomt колrосп
шшів JІегкоnІШІІ lІІШШИНШІШ возитимуть до праці на поле. Але
зміркувавши, як там холодно приняли ідею агро:-.tіст, ві~ступас. І на
січневому пленумі в ~Іоскві каже: агроміста бу~ує:мо тільки на

ці.1ині; а то дехто з товаришів У•Же думає валити все на селах і бу
,1уватu

4-5

поверхові будинки ("Правда"

13. 1.).''

Перлина ці:шюІ і 1ІОІШІІЙ бич ці.;шІШ
Цілина! Це, здасться, колась була найбільша на~ія Хрущова,
а тепер стала його найприкріlшlІ:ІІ розчаруванням. Про блиск і славу

ці.lІІНІІ та про її неслаnну загибель можна напнсаn1 грубі томи. На
порозі десятої річниці велиного похо~у за здобJ-'ТТЯ азійсьюLХ степів,

відбувся пленум ЦК КПРС (І·руднснніі плсн)7tІ 19G3). Це був зама
скований від~туп від цілинних мрій .
.. На нові по~виги, молоде! ... у нас ще багато пустель, їх треба
по-хазяйському використnтп", -·· клщшв Хрущов ~·сю :молодь Ра
дянського Союзу на початку 1954-го року. Він внетупив з 1рандіоз
нюt планом: освоїти 50 мільІюнів цілини і проблема хліба розв'язана
I1<1J на завжди. (Цілина -·· степові простори з п'яти ветrких областей

Сибіру і 1\азахстану, ~ші величиною дорівнюють Франції, Бельгії та
Голландії ра~о:м). І nід січш1 1954-го року впро.:.~овж 10 років іпшш
ешелони на схід, везли молодь зі сіл і з міст у цснтральноазШські
~тспн з Украіни, Білоруси, Гру:1ії, з балті{ІсЬКІІХ республіІс, з Москви

І Ленінграда, але нанбіщ.ше з України. Еішелони висипували тисячі

•)

Дані з цього розділу завдячую п. Борнеові Левицькому, за що

ilo~ty тут дякую.

..Листи до
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за тисячами молодих людей на голі стеnІІ, взимку на
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градусів

морозу, а влітку на палюч~· посуху.
Перший урожай (1955) приніс nерші розчарування, але Хрущов

не зражувався. Для цілинп м~·сіло бути все: тоди, техніка, кaniтamr.
Все ііJшло на схід в необме.жених кількостях. Знавці азійських стеnів

остерігали: ви не перші, хто починає ці експерІІМентu, не рушайте
цілини, бо лк тільки відкриєте землю, все зметуть вітри. Хрущов
не вірив скептикам. Ми перетворюємо природу, ми переможемо.
Але я не можу писати історії здобування цілини. В результаті
1шлвиJюсь, що скептики мали рацію.
За 10 років на цілині було: три роки неврожаю, три роки слабого,

два середнього, один добрий і один рекор~нш"1. Середній урожай це
сотпара з гектара, що означас дуже мало порівняно з тим, чого
сподівавел Хрущов (10-11) сотпара з гектара.

6.3

Загальний результат цілини показує наступна таблиця:
засілна площа в га.
продукція в тоннах
~'РОЖай з га в сотнарах

1953
3,878.000
3,365.000
8.7

1962
16,000.000f.c
4.960,000
3.1

,.Перлиною цілини" називали КустанайсьІ<У область Казахської РСР

(197

тис. кв. кіл.,

833

тис. населеннл

1961).

Вона може бути показовою

для провалу цілинних мрій Хрущова. За планом во'на мала дати 480
міл пудів зерна в рік, а з цього на хлібозаготівто державі 400 иіл.
Тимчасом урожай від 1956-го року б~-в значно нижчий запланованого
і фактична здача зерна державі така (в мільйонах пудів):

1956 277
1958 103
1959 146
(Казах.

1960 114
1961
62
1963 (до кінця
правда 27. 9. 63).

вересня)
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lНІші області Цілинного краю дали ще менше. А це означало ка
тастрофу. Даремно витрачено матеріяльні засоби просто rігавтеьких
розмірів, на марне піurли велетенські жертви людей, окертви, m<их
ніхто не в змозі зміряти ві описати.

Нещастям сільського господарства ва цілині стали степові вітри.
Як довго врожайну почву прикривав грубий кожух трави, вітер ве
був страшним. Але стихія почала шаліти., коли стали заорювати зем
лю під засів. ЗвичаЙ'но на рік над ціли-нии:ми просторахи Казахстану

проносяться 12 пилових буревіїв. Найбільша з ,.чорних бур" була
веснQЮ 1960-го року і захопила навіть ряд с:хідніх областей Украіни.
Вітри висушують почву, забираючи в весияні місяці до тисячі тонн
вологи з гектара. Вітри змітають за годину 5 тонн урожайної почвІІ
з гектара, вітри накривають землю верствою неврожаїшого піоку.

В радгоспі .,Знамя советов" (Куста:и. обл.) пісок засипав 20 ТИ'СЯЧ
гектарів засілного поля:; теж в іНІших радгоспах піски накрили тисячІ
гектарів (Лен. смена З. 9. 63). В Павлодарській області площа нара
жена на вітрову ерозію подвоілась за останні роки; :минулого року
вона становила 505 тис. га, а тепер далі пООШt:рюєтьсл. Вітрова ерозія

стала н~зпеко!й ~ля д!іл.ЬІшого розвитІ\У сільського господарства
в об~.ас~. Необх.щm неганю заходи в боротьбі проти цього ,.чор·иого
б11ча цІлини (Казах. правда 4. 9. 63). За даними Академії наук Ка·
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При~телів''

хетану сік мільйонів гектарів управної землі загрожеві вітровою

заозісю (Лен. смеиа 10. 7. 63).

ер спеціялЬ'иий кореспондент .,Казахстанської правди", О. Мацкевич,

raK оПИСУЄ Пuрихід ЧОрНОЇ б~рі (11. ~· ~):

.

nиловни смерч несподІвано пщюсся вгору, на тому березІ, веле-

rск~ькою пру~ою. Ві~ не кр~жляв~ як звичайне;>, на оди~му кіс~,

11 ~о~чав уперед 1 вперед Зl ШВІІДІОСТЮ Н СИJ_ІОЮ ПОСЩШНОГО ПОlзду. ВІД·
,азу на зем~ спустився присмерк, у рот1 пересохло, леrеІІ;Я~ не ви

~rачало пов1тря. В якомусь диявольському тавку мчали шрІяди пе
кучих піщииок. Щиро скажу - це бу ло страшне видовище. Страшне

своею руйиуючою силою, своїми мwштабами. Разом із піском і rоріш
иі)І а.паром землі в повітря здіймалися азот, фосфор, калій, так
nотрібні для живлення росJІИИ. Летіла прорість плоди нелегкої
nраці хлібороба. Чорна 'буря вщухла так само несподівано, як
і почалась. Знову сліпучо засяяло сонце. Але таом, де недавно підво
силась присина для ока зелень, тепер лежали кучугури з пилу."

....

Читаю в споминах Черчілла:
Було після півночі. Кедоrен ще не з'явився
і Черчілл розпочав іншу тему зі Сталіним.
- Скажіть, чи труднощі цієї війни для вас
нк було проведения колективізацІ'і?
- О, ві І<азав Сталін, - колективізація боротьба.
- Я так і думав, адже ви мали справу не

з проектом комюніке
особисто та1сі важкі,
це ж бу ла страшва
з кількома тисячами

аристократів чи поміщиків, а з мільйонами маJІИх JІЮДеІЇ.
- З десятками міJІЬЙонів, - поправив він, і підняв угору обидві
руки. Це було щось .жа.х:шве. Тривало чотири роки ...
І Сталів взявся полснювати Черчіллеві, яка це була необхідна І>олективізація; і в наслідках благословенна, коли він переміг.
Сього.І(ні ясно і багатьом номуиістам, яка це була перемога. Пир
rова перемога.

Хрущов за останнє десятиріччя робив не один відступ; мусить
Jробити ще один. Чи матиме відвагу? Коли Ви чнтатнмете ці рядюr,
буде вже після лютневого пленуму. Можливо, буде й відповідь ва це
патанил.

.&luuliJio

Добряисьний

17-1111 ЗОШІІТ ГАСЛОІЮІ ЕІІЩІК.ЛОПЕДU УКРАІНОЗНАВСТВА.
(Ст. 1281 до 1360).
В цьому зоип1ті особливу увагу звертає на себе "Синхроністичио

хроно.1огічна таблиця", яка заІІмає 18 сторі'нок петітового друку з
~~І'аВІіами, ск-1аденими щ~ дрібніІшим, нонпарельним ппсьмом. Ці сто1•11\о;н поділені на три кn.1онюІ. перша -- позначус періоди часу від

HІQl року ДО 'НWШИХ ДІІіD. Друга КО.'ІОНКа ПОдає Назви ГОЛОВНИХ творів

~ ''~uїнської літератури, а третя

- головні твори світової літератури. Гаuщщj вюшгали багато ~·важної праці, але ду.же щшдатиі для

~1\ороі орієнтації.

..

Наступні зошпn1 в друку і 4-ІІІІ ТО:\І Гаслової ЕУ nІІЇІДе ще 1964 р.
~нцнклоледія Унраїнознавства це настіJІьна книга, яка повинна

.:.Нантись у кожному УІ\раУнсько:'оІу до:~.rі.

.Лш:rи до
~-----------------------------------------

зб

ОПЕКСАНПЕР
Відхід великого мистця нагадав нам, що він залИJШ1ІВ нам
крім своїх численних творів скульптури і малярства, також
низку писань, лкі розкривають головні моrорові сили сучасного
мистецтва. Він бо не тільки творив, але й на.чагався розкрити

саму механіку творчих процесів що бу ла для нього відбитком
подібних процесів у космосі. Фраrме=нти писань Архипенка, що
іх подаємо нижче, вибрані з виданої в 1960 р. монументальної

монографіі "Архипенко,
йорк),

з

передмовою

50

творчих років" (В-во ,.Техве", Нью

наnпого

співробітинка

С.

Гордивського.
Ред.

1\ІІІСТеЦЬ

Треба сказати, що творча якість і поступ 1\fJІстця залежать від
його здатности передусім бачити в собі самому ті характерні риси,
що можуть надаватися для творчої матеріялізаціі. Мистцева енергія,
свідомість, чуття й інтуїція, скорди'новані з неосяжним і таємним,
лк теж з субстанцією оточення, можуть етаnІ могутнім елементом
длл творчої матерілльної експресії. Таким елеменrом є відбвrок при
роди, що поєднує енергію й матерію. Мистець знає, що всі творчі
спонуки в ньому оживлені космічним динамізмом, який ЗІІІінюс іх
комбінації, щоб стати абстракцією матерії або згущенням абстрактних
сил. МІ1стецтво ВІІПливас з цих творчих випадкових змін, щоб стати
дзеркалом само-еманації. Тож мистецький твір повинен показувати

наявність духових спонук, лкі його творять. Глядач повинен бачвтв
ці спонуки під поверхнею мистецького твору і в той спосіб творити
в собі духовwuІ стан, рівнобіжний до rого, який вів огллдаG.
Рух вперед

Велика різноманітність моїх творів є вислідом двваиізму, числев
вих психологічних і змuсловвх реакцій. Моє сприйиан"ІUІ і відчуваІDІJІ
творчого процесу ввстрелює з енергії і руху вперед, які приймають
різнородні пластичні експресії. Багатство моєї винавідливости ве раз
дезорієнтує моїх критиків, які вірять у стеоретипву продукцію. :Моіи
принципом є рух вперед. Рух вперед треба розуміти тут, як духове

спрямува:нил і винахідливість, не лк снобіствчне посягання за без
глуздою абстракцією.
Критика

Критик, у своєму резервуарі почувань і знання, повинен мати
психологічний, духовий і емоційний досвід, подібний до досвіду
мистця, на те, щоб могти читати езотеричну есенцію мвстцевоі мови
і поrому передати все читачеві. Такий науковець-критик повинен
мати творчий талант не меІІ!Ш" зрізничкованнй, лк у багатьох мистець
ких особистостях (зібраних в одній людині). Такі критики трапля
ються рідше, ніж великі мистці. Чим більше звания у критика
і об'єктивність, тни ІШнршою буде його оцінка, потрібна для Іідноі

довір'я аналізи твору мистця. Справді бо, критицизм є вельми вSJКЛВ
вим виховивм провідником. Проте, длл творчого мистця,
який до
сліджує незвідані області життя і духа, критика ве існує.
Стиль

Стиль обіймас

особистість

манності, як теж філософію

і

мистця,
духа

національні
часу.

Завдяки

і

расові
цим

прита

чинникам
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АРХИПЕНКО
і незалежно від змісту, стиль давніх творів мистецтва може служити
як антропологічна довідка про загинулі цивілізації. Це доказує, що
всі об'яви ориrінальної стилістичної формації і духових досягнень
люди'НІІ за допомогою стилю можуть бути передавані на протязі
сторіч. Зверхньо, конкретно, стиль є особливою комбінацією різних
елементів, такІJХ як лінії, форми, барви, текстури, матеріяли, техніки
тощо. Зате внутрішня суть духа стилю своїм походженням дуже
скомплікована. Ця скомплікованість виринас з того факту, що творче
1111 стецтво починається там, де кінчається бачена природа. На цьому

n)'НКті тодина починає впсловляти свою інднвідуальність перетворю

ванням природних форм на свій ~тнль. Внутрішня суть стилю полягає
також на специфічному ритмі і гармонії, відповідно до індивідуальної
ЧИ }"МОВНОЇ ВИІІОГН.
На мою думку,

установлення

стилю є чисто творчим процесом,

що поєднує в особливий спосіб в одне духа і матерію. Всі метаморфози
в nрироді і в мистецтві є об'явом кру.жі·ния творчої енергії. Те кружіння
в людському тілі, як теж у всіх органічних і неорганічних матеріях,
с творчою потугою. Яt<що іі застосувати до естетики і мистецької
техніки, вона стає стІrле},f із с~ім духовим змістом .
.Натуралізм

Я не виключаю натуралізму з моєї концепції :о.шстецтва. Проте,
л

пилучаю

фотографічну

точність

деталів,

коли

вона

протиречить

внеловові якогось характеру, що його я хочу розвинути. Наприклад,
якщо м'язи або кості не вкладаються в мою лінію, я їх еліміную для
щюстоти, чистоти і стилевого впслову лінії й форми.
Від такого упроще'юІя: ІUІДе далІ:ІШІІЙ розвиток символічних форм
і стас творчою суrестією д.,я: звільненя:-~ nредмету від його буденної
зовнішностп. Через таке перетворення натуралізму, крок за кроком,

наближаюся до метафізичного і духового царства, де творчі можли
вості стають безмежними. Я волію затриматися на цій границі, за
якою починастьсл зубожіння духа і відхиле·ння від метафізm<и.

Ліиі.11 І музика
Виглядає, що ІІrузяка с куди більшJІІІІ е::-.юційним фактором, ні.ж
оптична лінія. Проте, обоє виходять з тих самих творчих і орієнта
ційних сповук і можуть бути легко порівняні і поєднані. Аналогія
така силь·на, що одне може внеловляти друге. Спокійно nливуча ме
ло.'Іія в музиці поєднується з умірковано зігнутими лінійними згибами.
Патос і героїчна бравура в музиці подібні до великих драматизо
ваних, углуватих, геометрично уставлених ліній.
В моему стилі с лірична лінія, яку можна б порівняти до протяж
ного звуку однісі струни японського інструменту, що його звуть
('У'Іа J:ото. Цл лінія: зовсім відмінна від нерnових зиrзаків перувіян
ських наткаюrх рисунків, що іх можна б прирівняти до джазу. За

nдутаність б'агатьох вигнутих ліній с така супротивна лініі простій,

nснхо-фізіологіЧ'на реакція від обох дасть дисонанс. ПереміІшання
простих і І<рІrвих ліній своі?.І контрастом дас ду.же оЖІІВJІЙ ефект, так
і!!( ДИСОНаНс ОЖІІВЛЛС ТОН у МУЗІІЦЇ.
Творчо, лінія народжується мабуть у царстві метафізики, бо, побіч
СJІ),жіння безчисленності велних оптпчюrх завдань, вона дас психо

логічн~ cнel))'R:.lHHЛ

n

транrце·ндrнтнііі сфt'рі.

.Лuстu до
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СПОМІІН ПРО ОЛЕКСАНДРА АРХІПІЕІІКА

(1887-1964)
У вівторок

25

лютого в кіпці дня йосип Гір'няк nередав мені по

телефону вістку: "Кілька годин тому nомер Архиnенко, через недугу

серця. Перед смертю nросив, щоб вад ним сnівав хор "ДуJоІКа".
Я мав щастя

знати

Архипенка

особисто

і

тому

вістка

вразила

особливо гостро. У товаристві українських мистців і літераторів мп
ве раз проводили час з Архиnенком.

Виразні риси наче селянського чи козацького обличчя, з вели
кими блакитними очима і масивними вусаJІш, чоІ'trусь нагадували :.tені
Тараса Шевченка. Він любив українську пісню. Відбвваючи пальцями
ритми пісні, що лунала серед гостей, Архипенко казав:
"ритм -

усе в мистецтві. Ритм украінської пісні належить до найкращих."
В трудні для Архиnенка часи, коли певні впливові кола в Нью-йор

ку іr'норували мистця за його незалежність, група українців взялась
була помогти Архипенкові видати його монументальну монографію
підсумок 50-річної nраці мистця. Архиnенко не хотів іі дати ньюйорк
ским видав·ництвам. Українці не мають щастя діяти лк слід там, де
вони могли б підняти свіІ"І міжнародний престиж. Провалилася б була
і підсумкова монографія Архипенка, якби д-р Володимир Возняк не

взяв на себе кредитування видання і деякі іиші клопоти. Спасибі йому,
монографія виїnшла т:нш, лк хотів Архипенко. Українська преса за

мовчала цю монографію ще білЬІШ ніж нь.юйоркська. Дарма, що в цІ..й
монографії ясно раз і назавжди ствер.цжено, що Архипеюю є украї
нець не тільки по крові, а й rрунтом і початками своєї творчости.
Архиnенко вчинив це власноручно. Оnовівши у філософському есеї
"Мої роздуми" як комуністи, нацисти та інші тоталісти викидали з
музеїв його твори, Архиnенко пише:
"На щастя є народ, що сприяє модерному творчому духові і, за
мість антагоні3му, вигнання і руйнування, респектує те, що вазива
ється "вкладом мистця в культуру". Як приклад такого сердечного
ставлення, можемо згадати одну nромову в канадському парламенті."

Далі Архипенко подає в примітці таки1'і витяг із промови украін
ського деnутата А. Глинки в парламенті Капади 2 лютого 1942:
"Може найбіль•шпм вкладом українців для світу було сnинювания
азіятських орд від напиду на Европу. Це те, про що говорив лорд
Твідсмур: "Ваtша раса століттями тримала півдеиносхідню браму Ев
ропи проти атак із сходу." І знову ж завдяки Києву, столиці Украіни,
християнство було запроваджене в східній Европі 988 року. Дозвольте
мені згадати одІІн-два вклади в мистецтво, музику і літературу.

"Олександер Архипенко, один з найбілІіШих сучасних скульпторів,
що живе тепер в Сnолучених Штатах, є українець. Везсмертний Чай
ковський, в ділянці музики, був украінського походження. Тарас

Шевченко, Роберт Бернс слов'янської раси, був українець. Це лише

кілька прикладів украіпського вкладу для світу."
Так ще і ще раз Архипенко самовизначився у своїй великій nід
сумковій монографії. В відомому американському довідиику "Who fs
Who", який длл кожного нового свого в1rдаиия звертається до живих
осіб, чи не мають що додати, Архипенко незмінно nизпачав себе
як українця.

Але це др)торядна річ порівняно з чисто мистецькою характе-

fl рufІТЄЛЇВ ..

_:-----

ри стикою Архипенка. Во що може значити національність, патріотизм
творчо мертвої, безвартісної чи ледачої тодини?! В моє завдаН'Ия не
вхо~ 11 ть загальна оцінка творчого доробку Архиnенка. Я згоден із
твеРдженням Святослава Гординеького: "коли б ми шукали за най
s111дІІМ

визначе·нням,

яким

є

геніяльність,

то

безnеречно

пsома майострамн украfнського мистецтва бу ли Нарбут і
~енко." (.,Свобода" 28 лютого 1964).

-

такими

Архи

Світова фахова опінія визначила за Архиnенком у скульптурі
таке місце, як за Піка.:со в малярстві. його вваокають фундатором
цілої сучасної епохи •rодернізму, зокрема кубізму, винахідником у
сфері форм і матеріялів, творцем поліхромії (в якій скульптор по
єднав масу, простір і кольор). Це все так. Але Архипенко, на відміну
від Пікассо і цілої армії сучасних мистців, ніколи не хворів на нігі
ліз~І. цинізм та комплекси, що здебіл"иш·а свідчать про порожнечу
і :~екаданс. Од модернізму Архипенка повіnас свіжий вітер творчої

в;сни, ритм і музика відродження. :Ми почуваємо цей тонус творчого

одушеалення і в його геометрично-аналітиЧ'них скульптурах раннього
кубіетичного щабля, 1909-1920 років, і в його творах доби великої
зрілостІt, ІШукань синтези КОЛJІ камінь виявив ліричну лівію кол

і спіралей натхнених, як у трипільсь"ій кераміці. Можливо це перший
скульптор, у якого камінь і глина заспівали піснею, з·нялпсь у nростір,

m\ хмарина. Коли я в1rсловив :Архипенкові цю думку про музичний
.Іірнз~І його скульптури, він з Q)tшв.Іення:о.t привітав її. В Архипенкові

боролись дві натури: технологічний винахідник та експериментатор і щrстець чистої божої іскри. Перший часо~t по:о.rагав, а часом зава.жав
;~ругому. СnіжиЇІ відродже-нськю"t вітер ми відчуваємо і в філософ
ському есеї Архипенка. Він пише, що людина, на відміну від тварини,
час змогу через мудрість, культуру, інтуїцію і працю nкточитися
n творчо-революціїпшй поток універсуму і універсального духа і ста
ватп таким чином учасником безсмертного божественного процесу
свіrотворчости.

Можна говорити про лірІІЗМ і музинальність скульптури Архипен
J(а, як про ліризм кінокартин Довженка, ююго світова критика на
звала "першим поетом кіна". Обидва вони належать до нації, що дала

ве.1ю\ого лірика Шевченка. Архипенко кількоразово займався скульп
т~'!JНІІМИ студіями головІ! Тараса Шсnчешш. Мрією 1Їого останніх
prJI(in і дніn було зробІІТІІ nроєкт пам'ятника ПІевче'нкоnі у Вашинrтоні.

lЦоб не налякати земляків модернізмом, він пропонув:lD дати на вибір

тра парілити проекту: реалістичншї, ко~шроміснш"І і експерименталь

нніі. Це була рідка нагода українця:~оt сполучити силу до сили і за
ІІі'ЯТІІ ще одну міжнародну позпцію. Але проти цього стали і ті, хто

uGнрав Архипенка в дійсні члени своєї організаціі, як і ті, хто пu
··~н:ртно називає його українським генієм. Що зробІnш, кол11 з часів
rет,,мана Мазепи верхи нації уперто хотять бути провінцією.

Ма.жливо, що унраїнці білЬІШ інших старалися доводити, що Ар

хнленко росіяюІ'н. Ум звича1"rно радо в цьому помагають з обох боків:
~І()CJIORChкi "ИзвестІІя" (які писали в 1957 р., що Архипенко росій
rІ.J\~Ій мистець) і "Нью-йорк Таіімс". А бі;\на радянська енциклопедія
11 .

!-,неві не посмілn дати про Архипенка гасла. Та все минеться -

'І'І.l!.кн правда і творчість мистця останеться.

ЮрІ.й Лавріненко
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З МИСТЕЦЬКИХ НОВИН

ШНА

КЛИМ:ОВСЬКА

Перший іі самостшиий виступ: виставка у Фпладелфіі.
ЗалІШІеиа сама собі, без материнської опіки, коли батько ходив
на роботу, вона проходила середню школу, а в вільні ХВІІЛUНІІ вдома,
поза хатнімі обов'язЕа:ІШ, з:чшсовувnла .жіночі моделі у рі:шокомбіно
ваних строях. Тяга до мистецтва розвинулась у бажання ·набути
основне знання. В УкраінсЬІсіІї Мистецькій Студії (Филаделфія) вона
скоро засвоювала собі рисунон, а в парі з ЦІІМ загострилась у неі
вразливість відчування можливостей світа красок. Згодом, у филадел
фійськіІї Академії :Мистецтв наполеглива праця, як практично так
і теоретично, дала підставу іі мистецькому хистові. В 1962 р. на ви
ставці Акаде11.rіі Ш приділюють окрему стіну.

Характеристична риса картин Климовеької-це іі дивамічпий гін,
сила впслоту в велшшх форматах, лІСі не позбавлеІІі еr(спресіі, при
ощадності в орудуванні кольором, зведеmпм сливе до двох-трьох
тонів. В абстрактшrх змісто:м картинах пробtrвається темперамент,

с:.rіливість ш1rроти фор:юх, вІІсказаних нею суб'єктивних задумів.
Виставrш Ктmовськоі в Арт Центрі на Чеспат вул. (12, 13, до
1. 6. 64) була несподіванкою. Це був поворот під прямим кутом.
Карnши Ктuювськоі це перш усього декоратпвне пано, де JtЮдські
фіrури ведуть буття серед специфічної для них створеної природи.
Але чи це реалізм у такому понятті, лк досі :r.ш його спрmїматr,
Всі ії акти мають у кожній картині ікше забарвлен·ия: ро.жеві, фіОJІе
тові, голубі а.ж до те:о.шоі сшшnи і бронзовости це одне. Друге
явшце, яке спостерігаємо у Клпмовсмсоі, це деформації чи: радше
стилізація фіrу11 замкнених у певних геометризованих формах ("Ри
балки"). Коли мова про акти, ЛІ< основпиїt мотив іі картин, то мора
лісти можуть іх оспорювати. Є дnа підходи до наготи: 1) або глядач
сnриймає передану шхстцем структуру тіла і тоді Aoro естетичні

2)

почування приглуnпуються сексуально-еротичвим гоном;
мистець
трактує наготу як чисто естетичну цінність. Клн.мовськоІ ва.гота

фіrури відповідають другій вим:ооі nрийняrій в естетиці. Але є ще
інша сторіпка іі Іtаготп. Можна прнn}'ІС:Хати, що подорож по Европі
дала Климовській дещо: - це рефлексії і ремінісцевціІ баченого і nе
режитого. В іі жіночих фіrурах є дещо із австрійського Клімта, хоч
він більше стиліст-декоратор. Вони мають у собі багато із того, що
дав швайцарець Годлер, чи німець скульптор Кольбе. При сецесіонізмі
лівії, Годлер шукав у своіх фіrурах, іх nозі і жесті як і Кольбе, вті
лення певних ідей, як молодість, весняна туга-ерос Т'ОІІЦО. У Климовеь
кої стилізація руху відчувається не тільки в укладі фіrурн. За нею
криється певна ідея, нез'Я'соваиа туга-ліризм ("Намисто"
Юди:н

Квіт",). Або взяти стилізацію рук у півакті, рожевому на в~евому

rрунті, "Перетя~. Тінь". Ця небуденність nоз, іх ппукани.я:

мають

глибшН1'\ зміст у психіці мистця-жінки. Контемпляція в ,Нам~сті" і в
"Перетятій Тіні" у складених руках півакту а.ж ·надто ~имовна. Цим
теж і поясJПОється пасивність іі фіrур в віднс:хшеmrі до об'єктивного
світа. Клнмовська уміє не тільки комnонупати. роокладаючп фіrу
ралЬІd елементи, вона ІШукає одночасно іх рівноваги з тлом, nередба

чуючи з горн rаму цілостп картнии ("ЮдИІН Квіт"). Реалізм Ктtмов-
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ської має усі прJІзна.ки можливого, позачасовQГо, метафізичного бУ'ІТJІ,
але не конечного отже і не об'єктивного. Ії світ це П оообисто
пережиті уявлення зогріті інтуїцією, кинені •широко на полотно. Це
світ кращого багатішого буття, звільненого від приречености долі, світ, який мажемо пережити мислями або у свояві (.,Три Місяці
в Травні", .,Намисто"). Світ Климовеької спрпнятmї па:втеїх:тнчно,
с щось в йому із романтики це настрій, ~е всі елеиенти фіrуральиі,
11 к і теренові, творять одну зв'язан,у поверхню картини без зазиачев1111 гісрархіі іх вартостей. Є і ремі'нісценціі із мистців ренесансу, але
усе те і'ндивідуально перажите і відтворене на свій дад. Темперамент
климовеької каже надіяnrсь, що до иwwої мнстецької громади прибула
нова сила. Вона має декоративияй х1rст і тому ій потрібні великі
стінні площі, де вона могла би вповні висказатнсь.
Зокрема

слід

згадати

гра.фіІ(у,

нашвидку

зарисовані

сцени

із

боротьби биків та тореа:дорів. Техніка П це пляма. Кусень загостревого
nаnІчка та перо стоорюють риски різної иа11'МІ і налртrу; ВО'ВИ
створюють безпосередшо .живість та стихійність да.иого моменту.
Не
хотілося б надто переоцінювати молоду авторку; перед нею ще багато
nраці, у неі ще багато браків, які вимагають коректури. Одначе
незалежно від цього дебют КлимовсьJсої каже сподіватись від неі
куди більше в дальшrому ії розвитку. Можна тільtш дружньо стнсиутн
її молодечу руку і nобажатtІ да:пшtих усnіхів.
В. Киве.;по~

ЮРІП СОЛОВІП
Недавно

в11става

в

музею

Франсіса

-

1\ІАЛЯР ЛЮДСЬБІІХ ІІРОБЛDІ

Гуrrенгайм

БейJ(она.

його

відбулася

творчість

велика

ретроспектtІвна

ідеологічно

близька

до

малярства Юрія Соловія і це дало на.'\f nоштовх nраще зрозуміти
і з'ясувати позиції нwuюго мистця.

Вони обидва точно онреслюють

їхнє відношення до сучасних nробл~ людства, на~.tагаючясь з'ясу
взти філософічно~мпстtщьюn.ш :zасобами ба.:-кання рефор~tаціі хаосу,
брутальностя, нена·nнстя, отуnіння, браку інднвідуальносnІ та і'юхшх
неrатнвннх сторін нruwoi доби.
Ф. Бейкан малнр з вел11ким тnорчи:"оt надбанням і численними
вислідамн. Юрій СоловіїІ, можна сказати, ·недавно тільнн почав свою

творчо-дозрілу мандрівку. його ідеологія вже доспть давно міцно
онресдена й продумана, але Соловієві довелося довшшї час боротися
за іі зрівноваження з чисто малярськими засобами вислову (нолір,
ри~r. гармонія цілости і т. д.). В останніх nолотнах вже відчувається
ба.ттяис, об'еднання мистецьких і філософсьюІх комnоне·нтів, і ці '11Ворн

tіrзсумнінно не тільки на рівні, але часами сильніші і перенонливі!Ші
ні.ж кapnrюr Ф. Бейнона.
ІЦобп серйозно розглянути творчість Соловія, треба взяти під
::п~rу всі пе'рсnоюr, що ві'н мав і має на своєму мистецькому шляху.

Це nсршшї у нас маляр, що вносить гострість і одвертkть у відно.шенні

хвилюючих nроблем нruшоі доби. Ти~r мабуть зумовлений брак
зрозуміння і нехіть до ІЇого поnаторства серед нашої публіки і суспіль
Но-мистецьних діячів. Дуже жаль, що \' пас тільнн одІПІНЦі цікав

lu

.тт:тться ІЇого малярством, яке має стільіш CHJDІ і в~tілосn1 заявятя
cnoG становшце і nісланющтво для збагачення на:шоі д}'Ховостя. Не
Можна підходити

до ~Іалярстnа

Соловія

з

того

nог.1яду,

наскільки

.Листu до
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вово приrоже до декорацн пересічного сальону. Мабуть ні один т.вір
мистецтва не був мотивований того роду потребами.
Все ж Юрій Соловій працює і робІІТЬ веmшmї пост)'П рівнорядно

з

сучас'Ннми

малярами

суспільної

совісти,

як

Дюбюффе,

Саура,

Де Кунінr, ІВШЦезгадВJJІUUІ Бейкоп та інші. Він орпrінально і ріІшуче
визначує своє місце в боротьбі за загальво-людські ідеали.

Нам особJШво подобається динамізм

кампознцІі та хвилюючий

кольорІJТ в останнtх творах як: "Розп'ятrя" (1962), "Портрет В. Бар
ки", "Прометей", "Автопортрет" (1963) і інших, що мабуть будуть
незабаром :шста.влеиі. Рисунок Ю. Соловія був здавна чіткші, роз

машний і переконливmі, але в початкових речах був сильніший ніж
кольористична розв'язка, а через те картини звертали на себе )"Вагу
пepeдoncU.t своєю тематикою. Тепер його образи це поезія кольору,
не лірична, ЧІІ і:мпресіоиічно"Мрійтrва, тільки могутня і боляче пе
рекоНJmва. Малярські засоби в нових речах переконують навіть краще,
ніж філософічний і тематпчmІЙ фВІКТорн. В одному образі простенЬЮІІі
краєвид без персонажів таке кольористичне
напру.же'ннл, що
хвилює і побуджує до переж1mання не менше Соловієвих

великих

і складних композиційних творів.
Це, на H8JI1l'Y гадку, ветrке дослмtепня мистця, що зрtвНJІвся
з м1rслителем, вічно аuукаючи і знаходячи нову дорогу розв'язки
пекучих проблем. Віримо, що його приз·нання мистецьким світом
і можливість ширшої комунікації це справа близької будучини.
Л. Гуцаm01:

"НОТАТКИ

3 1\ПІСТЕЦТВА"

В травні минулого року виіuшло перше число "НОТАТОК З МИ
СТЕЦТВА", видане Об'єднанням Мистців Українців (Відділ у Фила
делфіі). Нас інформують, що незабаром має вийти друге число.
Зовнішнє, мистецьке і технічне, оформлення числа гарне. Видно
любов і посвяту, з якими невелика група мистців узялася за це ви
да;ння. "Вісім членів Об'єднання Мистців Українців в Америці, згрупо
ваних у відділі в Филаделфіі, вирі'1П1Іло оподаткуватися на певну су
му ... ", сказано у вступі. На тлі таких "фондів" праця і відданість групи
виступають ще виразніше. У впровідиій статті кілька разів відкресле
ио, що група свідома скромности почину. Це дозволяє чекати від
наступних

чисел

дальІПОІГо

поступу

в

напрямі

репрезеитативиости

видання.

На зиlст першого числа складаються: Вступ (автор П. А'вдрусів)
із коротким резюме в англійській мові; довша стаття про Петра
Івановича Холодиого старшого (автор В. Павловський); статтейка
про модерне мистецтво (автор Ст. Рожок). Мистецька хроніка, жа
лібна сторінка і вістки з життя Украінської Мистецької СтудіІ в Фя
ладелфіі замикають цілість. Численні репродукції також належать

до змісту мистецького органу. Іх багато;

одна тільки стаття

про

П. Холодного Ілюстрована одинадцятьма репродукціями і трьома фото
знимками.

Вступ пригадує завдакия мистців, що живуть і 'J!ІІорять поза Ук
раїною, зокрема в ЗДА. Мистці не творять духовоі спільноти але

!1рацюють в відокремлеині, або. малими. групами. І творчі о.д:П. 1щі

а мистецькі гуртки не пов язана дискус1~ю мисrецьких ідей і nоля-
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fірuІІтелів"

хетнИМ суперництвом. Це часто ізольовані одне від одного острівці.
Лоскільки розуміємо заміри іиіціяторів, то "Нотатки з мистецтва"
хотіли б оживити духову спільноту мистців, а не бути полеміЧ'ІІИМ
органом одиого з тих замквутих у собі світиків. Коли так, було б
краще вже в першому числі дати об'октивиий перегляд вапрвиків,
і - хай початок іх дискусії. Стаття Ст. Рожка пробує висловити
тільки одну поставу, яка не поділяється багатьома талановптими на
J.LІІІМИ МИСТЦЯМИ,

Почив филаделфіІїського відділу Об'єднання Мистців треба щиро
вітати і бажати "Нотаткам з мистецтва", щоб вони стали добрим
і репрезентативн~ орга:ном ~истецькоі дискусії на високому рівні,
і органом поважно1 мистецько1 критики.

васІr.Тh ПеребmmІс. Моногра
фія. Власним накладом, Лондон,
1963. Ст. 114 ПЛЮС ілюстрації.
В слові від автора читаємо, що
"пропонована читачам книжка яв

ляється ~бірником
даних,

біогра~і'них

рІзнородних

статтеи,

ли

стування

та монографічного ма

...

для написання про мене

теріялу

~юнографіі в ширшому маmтабі.
А."Те покищо, оскільки таких фа
хівців, здатних це зробити не емі
rраціі, немає, я вирішив цю кнНІЖ

'<У видати на власні КОІПІТН." Цій
ІШІfЖЦі ІШКОДИТЬ наЙбіЛЬШе само

ще. Але одночасно Ііого прізвище,
як співробітника, рекля:мувться в
одному больmевицькому
журна
лику, що виходить у Нью-Порку.

Як це пояснити?
А Concise
of Russian Art. F. А. Praeger, PublisiJer. Ne\v York. Ст. 288.
Ціна$ 3.95. (Друковано в А'Вгліі).

Tamara Talbot-Rice.

Нi:~tory

Тамара Талбот Ра.йс відо1о1а
в ЗДА спеціялістка
російського
мистецтва,

до

якого

вона

некри·

тично зачислює все мистецтво Ки

реКЛЛМНіСТЬ, а також велика сні
лькість помилок, передусім у наз
вах мистців. Подані автором спис
ІШ рі~ко коли мають дати або
точні назви інституцій, напр., що
nона значить ,.виставка в Берліні
ВшциіІ
Український
Інсти
Т\'Т
українська
виставка"?

ївсьІюі держави і навіть украін
СІ·І~е барокко (Видубецькпй мона
стир, Андріівсь:ка церква Растрел
·"і і под.). Очевидно, Шаrал і Ар·
хипснко для неі також російські
мистці. Проте головна вартість ці
сі праці в багатстві репродукцій,
в ТО:\ІУ 62 колірових. Авторка за
втщІш своїм зв'язкам отримує чи
мало мистецьких матеріялів з ро

де така

сіЇІсьюІХ музеїв, і мабуть з чемно

ri{o це за інституція?
виставка

Коли і

відбувалася?

Власне,
завданням автора
бу
ло
податп всі
потрібні
дати і
справжні назви. Такими иеточво
стлщr рясніє ціла книжка, тож
:тедве, чи вона коли'Rебудь зможе

rт:-~nr ~штетНя:ло:ІІ для "маІібутвьоІ
~Іонографії''. Тим більше, що по

ІщзаниЇІ автором
~tатерілл

з

ілюстраційпий

мистецького

погляду

вбогш"І, декудп просто иаівmrй.
До речі, Пер<.>бшїніс
у своіІі
ЮШжці
Кі.'ІЬКа разів DПСЛОВJDОЄ
свое протпбольшевнцьrсе станови-

стп ~о своіх доставцін вона висти
л~зувnла характеристику знище
ного советами Золотоверхого :Ми

хайлівського монастиря

так,

що

читач має враже'ння, начебто зни

ЩИЛІІ T()I"t MOHRCTIIp МОНГОЛИ,
ще в 13 ст. Кнажка пре~ставляє
собою інтерес для зацікавлених
у сх.-европейському мистецтві, але
вона

також

може

бути

доброю

студією американської ментально
сти, загіпнотизованої всім росій
сьюn.t.

.Листи до
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книжкових новин

ЩЕ ПРО АНТОЛОПЮ УКР АІНСЬКОІ ПОЕЗП
( іі зваченни, іі недоліки)
В попередньому числі наsшого журналу бу ла допша нотатка про

Антологію українсь.-ої пое;~іі англійською мовою. Вибір і переклад
зроблені професорами канадШських університетів, К. Андрусишиним
і В. Кірконнелем. Фірмус книжку Університет у Торо'ито. Книжка
видана коштамп Ко~оtітету Українців Канади (КУК). Ці де,ві були
названі в нотатці попереднього числа, а виніnпнс іх повторення мас

ціллю ще раз відзначвтв заслуги авторів і заслугу орга:нізаціі, .яких
співдією постала ця книга.
Автор вота'l'Кн називає Антологію кнmжкою, ".яку безпечно можна

nоказати в чужих літературних колах." Гарно! Але украіись)(і літе
ратурні кола ве nовниві вважати справу вже nодаго~еиою. Навnаки,
заслугою тієї великої nраці двох учених є й те, що вона внраз'ніше,

ніж могли це зробити менші видання, nпявляє, с:кlльки ще зусиль
вимагає завдання: -- показати світові українську культуру в аде
кватній репрезентації. Антологію можемо вважати першим велпким
кроком, але не завеJШІенням.

Вона уявляє собою щось у роді інвентарrrзаціі зразків украУвської
поезії. Та тут зараз видно зудар двох засад і невирішену іх боротьбу.
З одного боку, поезія вимагає селекnrвности, вимагає мистецької мі
ри; з другого боку, наука, якої nредставниками є а.вторп Автологіі,
скеронана до обильиости даних, завваг і т. д., без огляду на цінність.
Для науковця троя'нда і каnуста однаково цікаві nредмети досліду ...
Антологія в задумі, в виборі, носить сліди професорськоі, вченої на
станови. У·краінська nоезія ще чекає своіх nоетів-перекладачів.
Іквентарвзаціл зуппвилась nеред иаІЇновіпuою поезією. Це недопік,
тим більапе, що творчість молодих nоетів у Вільному світі це с.ві
доцтво наполегливих шукань зв'язків із ідеями і форками сучасвого
світу. Знову ж творчість молодих поетів УкраПІв це свідоцтво DКІІВУ
чостп украінського духа, навіть під тяжким больапевицькпм тиском.

Моменти ва.жвІ з nогляду ідейного, мнстецького І з noгJJJІдy націоиаль
вого. Було б дуже ба.жавою річчю І було б доповнеи·вям зас.пуги КУК,
коли б вів дав у дода'l'Ковому веве.ликому томІ ще Автологію иовоі
украінської nоезіі. Між молодими nоетамн в АмерицІ є добрі :пrавцІ
англійської мови, і вони могли б дати на високому рівні nоетичвІ
nереклади вайкращих зразків творчости нової nоетичвоі rеиераціІ

·

в Украіні А поза УкраІвою.

При цій вагоді можна б виnравити веnриємні проnуски при іивеи-

Останні віСТІСІІ
В Нью-Норку, в залі Украінського Літературно-Мистецького Клюбу
влаштова'Иа мистецька виставка творів Мвр011& Левицького (Лева).
Виставка триватиме від 1 до 15 березня.

В Міляио (Італія) відбулася між
мистця-маляра, Івана Кураха.

16

і

31

січня виставка творів

Opu-ren_~_·_
.. ___________________________________________
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...-:-rаризадії поетів, скажім,. серед-нього віку. Такі пропуск~ в.а тлі ва
)Іаrання до повноти, навІть без огляду на мистецьку ЦІВВlСТЬ, твм

білЬІШС прикрі. Маємо 11а думці Остапа Тарнавського, автора кількох

збірок лозначених високою культурою. В Антології його немає. Зо
J<рема врЗІжає поминення одного з визнаЧ'нішнх сучасних поетів Ва

дима Лесича. Не думаємо, що це сталося зі злої волі. Вважаємо, що
це немин.}'Чі недоліки початІtу, а так ми назвапв І ТЗІК ДВВІDІОСЬ ва
Антологію. Щоб бодай частинно виправити кривду, пригадаємо ва

цьомУ місці, що Лесич є автором восьми збірок поезій. його поезії
зна!"вшли признання з боку украlиських і неукраївських критиків,
як Ю. Шерех, П. Голубенко, В. Державви, Б. ПодоJJJІК, Л. Луців.
в. Чаnленко, І. Коровицькиіі, Ігор Костецький, Е. Райс, Елізабет Кот
маєр. Окремі поезії Ле сича перекладаJІИсь і надруковані мовами:
англійською, французькою, німецькою, білоруською, російською, поль
ською, окидівською. Вони друкувались в німецьких антологіях украін
ської і світової поезії. (Weinatock der Wieder~reЬurt- Mode1·ne Ukrainische

J,yrik. - Вибір, переклад і видання Elizabeth Kottmeier. Ма:нгайм, 1957;
Hans Koch: Die Ukrainiache Lyrik 1840-1940; Візбаден, 1955; Panorama
moderner Lyrik- Gedichtc dcs 20. Jahrhundcrts in Uebersctzungen, 1960.).
Переклади в англійській і французькій мовах поміщені в ARENA,
Ьу the PEN Centre for Write1·s in Exile, London ... )
Ми піддали думку, щоб КоJоtітет Українців Канади для завершення
гарного почину і з огляду на важні МІІстецькі і національні моnmп
організував внда:ння додаткоnого тому Антології модерної української
nоезії. Об'єднання У·краіськвх ПІІсьменників ,.Слово" своею співпра
цею напевно помогло б у цьому ділі. Та коли б з якихось прпчин
для КУК було тяжко взятися за цю річ, тоді ,.Слово" повинно заия
'МІся справою. А приготовити добрі тексти-переклад11 це веJПІке
і шляхетне завдання поетів нью-йоркської групи.

111/1961, Published

•) Звернути увагу на ті проnуски було ще іі обов'язком редакції
в віднашенні до своіх співробітнИІtів обох вище названих поетів.
Про

те,

що

пропуще·но

недавно

померлого,

відомого

автора,

Івана

Багряного, була вже нотатка в українськііі пресі. Порівн. "Нові Дві"
(Торонто) за лютий ц. р.

ЛУ СПІЬ. ДОСТОМЕІПІА ІСТОРІЯ

A-It'IO

Переклад з китайської і встуnна стаття Лідії Голубничої. Видання
"На горі". Мюнхен, 1963 р.
Як відомо, українських прозових перекладів з чужих мов мало
навіть на Украіні, а тут, на Ч.}'ІЖИНі, іх, може, було за повоскве ~ад
цятнріччл не більше двох-трьох, і то, котІ говориТІІ про якість пере
l<ладів, вони часто незадовільні.

Тож тим приємні:ше відзначити переклад Лідії Голу6нвчоі як до
брий nередусім з мовного боку. Це сучасна вnорядкована українська
.іІіrературна мова, з такою мовою не соромно показаТІІся й ва Украіні,
якщо рівнятися там на кращі зразки украінської мови, очІПцуваноі
останнім часом від русициз:о.tів. Можна б тільки деякі небажані явища
л ці\1 мові нашої nсренла,.'"\аЧЮІ відзначити. Це насамперед непотрібно
вжиті активні дієприкметники (перева.жно, у вступній статті): "б'ючо
го", "самобдурюючого". ..існуючого". Далі окремі слова: "язва",
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"глупота" (дурість"), "землеробство" (непотрібна калька з російсько
го "земледели.я", з нею тепер боряться на Україні), "цибки" як ча
стини зелені цибулі, тимчасом як ,.цибки" це й сама "зелень",
,.хазяї" і ще дещо. Але це дрібниці, не так у.же й помітні на тлі доброї
мови, що її мовостиль внзначають різні яскраві українські лексІVІні
й морфологічні явшца та фразеологізми (таІ<і, "як вряди-годи").
А крім того, це ж переклад не з якоїсь там слов'янської чи іншої
індоевропейської :r.rовІІ, а китайської, тобто з такої мови, з якої по
українському ·не так легко перекладати. І в цьому теж заслуга НЗІШої
молодої письменниці, яка, вивчивши вже на чужині цю трудну мову,

збагачує тепер українську культуру перекладами "екзотичних" ки
тайських творів.
Якщо мати на увазі віднсхш·ения перекладу Лідії Голубивчої до
орнrіналу повісті Лу Сіня, то теж можна думати, що це нормаль'ве

віднаwенвя, тобто що в перекладі немає викривлень змісту орurівалу
та знівечення літературних вартостей. Звичайно, без знання мови oprrriнaлy трудно це з великою певністю казати, тим то я й JІовивен за
стерегтися, що ця моя оцінка (ця рецензія) це оцінка тільки
одного боку двобічного явища, явища перекJІаду. У розумінні відно
шення перекладу до ориrіналу іноді кажуть, що переклади, як жінки:
якщо вони гарні, то вони иевір'ні, а .як вони вірні, то негарні. О11же,
коли я вже похвалив переклад Лідії Голубничої, то, виходячи з цієї
формули, логічно можна б думати, що він, цеІVІ переклад, невірний.
Але той факт, що текст цього перекладу передас психологію китай
ців (як ми ії можемо розуміти), та сказаnr б, китайську "екзотику"
в мовостилі, свідчить і про те, що він .якоюсь мірою й вірний.
Ота китайська психологія передусім виразна в образі головиого
героя твору злидаря-заробітчанина А-к'ю. Цей образ справді,
щось дУ'же своєрідне. Наприклад, болючі й образливі пригоди та по
разки вів, А-к'ю, вміє перевертати ва свої перемоги (про це мова
йде аж у двох розділах). Та й уся його життьова путь- це лавцюг
якихось парадоксів. От він, бачивши страту революціонера, трохи
чи не вважає це за акт справедливости (так, мовляв, йому й треба),
а як пізніше саи приєднуться до революції, то його страчує револю
ційна влада. Малюючи цей образ, письменник, як реаліст, не вакв
дає йому обов'язкової ІКлясової свідомости, і тому цей образ, при всій
його для нас незрозумілій психології, виступає, як живий тип китай
ського простолюдина. Сам письменник, з одного боку, ніби глузує
з нього, а з др.}того

-

ставит&ея до нього з виразною симпатією. Це

щось таке, як у Гоголя в його ставленні до Акакія Акакійовича в по
вісті "Шинеля". Тим то тут я не згодився б із думко.ю вашої пере

кладачки, висловленою у вступній статті, що ця "іронія" "безприклад

на". Звичайно, якщо мати Гаголеву унтер-офіцерську вдову та і'ВІІПИх
його героїв, з яких він .жорстоко rлуз.}'Є (і про це п. Голубивча сл)'ІІПВо

пmпе), то це так, але безперечний попередник А-к'ю, створений

хом крізь сльози", -

смі

це Акакій А_какі.йович. ~е знаю чому в зв'~зку

з цим перскладачка протиставить ІроНІю сатирІ: сатира

видів (жанрів), а іронія

-

-

це один із

тільки засіб сатири (троп). Повість Лу

Сіня - сатиричний твір, щ~ в ~ьому автор засуджує сатирично багато
явищ китайськог~ _жи'ІТя 1 nльки щодо А-к'ю в.ін пом'якшує цей
заосуд, вживши оnєІ, як пише перекладачка, "траnчноі іронії"

тобто

тієї іронії, що й у МикоJІиній ГоголевіJї .. Шинелі". у повісті ~ крім
А-к'ю, чимало й іJmШІх людських образів та nобутових картин: і ця
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nриятелів"

sевеличка розміром повість (50 сторінок) дає вам уявлення про
екзотичну" для вас китайську дійс'иість. ,.Екзотика" ця виразно
~ 11 явлена хоч би в громадській думці з приводу страти безвевиивого
л-к'ю. ,.Щодо громадської думки, то у Вейчуані розбіжностей у по

гляда~ не було. Всі, природно, були однозгі.цві, мовлнв, А-к'ю бУJІ
виннии, а те, що його розстріляли, якраз і вважалося доказом цього.
Бо якби він не завинив, хіба •Ж би його розстріляли?"
У )Іас цю ,.мораль" практикуваJJИ тільки білЬІШовнкп після своєї
nеремоги, винищуючи мільйони неповинних JJЮдей а в Китаї це було

ще до його збіJІЬ'шовиченвя (повість написано 1921 року).

Для того, щоб деякі трудніщі місця повісти були дJJJI вас зрозумі
ліші, перенладачка подавала до тексту свої примітки. А тому твір
внІїшов для ваJШого читача цілком зрозумілий і читається з веJІВКою
цікавістю.

Загальну інформацію про Лу Сіня й його творчість подала пере
кладачка у вступній стаm.

До повісти додано також бібліографію українських перекладів
з китайоської мови. Видавництво ,.На горі" технічно гарно цю книжку

оформило.

В. ЧаплеІІ&о

ІІотатник. УкраїнськвіІ бюлете'вЬ.

1961-1964. Редактор-видавець Ле
онід

Лпмаи.

Оце вже буде три роки, як вв

хоюІть щомісячно на трьох веJІВ

юІх лuстах цей одномісячнmvІ ор

ган, бюлетень однієї тодини. Що
до

СТІІСЛОСТП

і

ЯСНОСТИ

ВИКЛаду,

щодо влучности і чіткости добору
новин з життя в Украіні, СРСР,
у світі і ·на еміr'раціі, щодо неза
лежности і певної відваги це
сІ<ромне-прескромие

видання яв

ляє чи не найкращий зразок ва
ІШоі журвалістиІси. Во ж до всьо
го

вище

сказавого додасться

ще

і наявність певної думки редакто
ра. Почувається, що редактор пн

JІ[,ІІО стежить за .життям в Украі
ні, речевими івформаціJІМи і ко
ме'нтарями він дас вам nідчути
то1ї
безугавний бій, який
про
надить наша вітчизна за своє на

ціональне самоствердження і бут
тя.

Р<'дактор пише сам весь бюле
тень,

за

щшяткаМІІ.

Ці

ВІІВЯТКИ

не запше щасливі, наприклад мо

;юдніі музичний критик
Роман
Мац чом)·сь хоче бути строrішим
до сnівачки Галини Минаів-А)[
дрсадіс, ніж Нью-йорк Таймс, що
його завоювала своїм :r.шстецтвом

ця незвичайна співачка. Або зо
всім Ішкідливе протиставлеВНR по
чаткуючих учнів режисерові пе
дагогові в рецензії на вечір ліри
ки Лесі Українки.
(ділянка, в
якій Р. Мац не фахівець).
Але не помиJJJІється лІІІШе той,
хто нічого не робить. ,.Нотатвик"
Леоніда Лимана кооптує 25 центів
на місяць. Це дуже мала ціва за
видання, яке прочатуєш від пер
ІШого до останнього рядка, ие від
риваючпсь.

Для
ром і
чита~

ознайомлення з характе
змістом видавви кожвий
иоже

отрН"Мати

одне

з

ос

таншх чІІсел "Нотатника".
За
моnле·ннл на безплатний примір
ник

слати на адресу:

Notatnyk,
Ns! 2325,

Gran.d Central Sta. Вох
New York 17, N.

У.

Di.reat of tЬе Soviet Ukraiaiaa Preaa.
1957-1964. Puuliзhed Ьу "Prolog''

Rcsearch
tion Inc.
Цей

and

Publishing

щомісячник, на

Associa.яких

25

сторінках дас в англійському пе
ре-кладі цілі статті або витяги з
них,

використовуючи

для

цього

nонад три десятки газет і журна
лів, що виходять в РадинськіJі
~'країні.

Бюлетень

охоптоє

всі

.

,Jlucru до

48
ділянки ожиття : держава й зако

Нью-ПорІ~ська група поетів

ни, економіка, всі види культури,

плянус видання нової книги
поезій

міжнародна політика.

Звичайно,

що при цьому бюлетень старасть
ся не пропустити нічого, що сто
сується національних взаємин в

СРСР, а зокрема украів;сько-росій
ських взаємин і украінського пи
тання взагалі.
Можна б побаикати ще повнішо
го охоплення всіх ділянок життя
як вони представлеЮ в радлвсь
кій Украіні, але можна сказати,
що сім років видання такого бю
летеня

-

це

ветtка

ЄВГЕНА 1\ІАЛАІПОІtА
.,СЕРПЕНЬ"
Просимо любителів творчости по
ета до найчнсле·ннrшої передплат

ної акції бо це єдиний. тепер
спосіб видавання збірок поезі.ІЇ
ІІередплату (2 дол) І ва
JІітературШІЙ фонд
слати на адресу:

ТНЕ

праця, яка виносить українські
справи на міжнародвій терен, по

NEW YORK GROUP

2329 Hudaon Terrace, Ell,
Fort Lee, N. J.

позитивна

До

збірки

входить фраnsент

казус реальну вагу СУ'fІІіСВОЇ Ук

лібретта до опери

раіни. Звичайно, такий бюлете'ВЬ
і то різними мовами мав би ви
давати Киів, але ва те ж і ісsув
українська емі.rрація, щоб робити

"Нрос.'І&в ОсмомІrсл".

те,

чого

не дають московські го

сподарі робити в Украіні. Бюле
тень вартий збеоіганвя і оправи

як літопис украінського життя в
дзеркалі радянської преси,
і як документ того життя.

О'DЖе

КалендарІ-А.т.мавuи

року

1964

ШевчевкІвський АJІЬИавах Ук
раїнського Народиого Союзу. -

В-во "Свобода", Джерзі Сіті. Ст.

224.

Ювілейвпй Калевдар..Альмава:к

"Українського Голосу".- Видав
нича Спілка "Тризуб", Blmdпer.

Ст.

192.

Шевченка

в

старшоlоІУ

віці; календар "Гомону Украіни"
передає обличчя поета з його мо
лодечого автопортрету. Статті
численних авторів, у всіх трьох
альманахах,

це

прпчинки

до

ва

світлення
творчости
і значення
Шевченка, і це матеріяли
для
шевченкознавства. Також мав іс
торичну варrість перегляд історіі
боротьби за пом'ятвик у Ваапивr
тоні.

Календар-альманах

"Українсь

кого Голосу" :сполУ'fив також 50ліття вимаршу Українських Січо
вих Стрільців на попе бою і від
значив

цю дату

статтями і спо

минами.

Вартість усіх трьох календарів

Альманах "Гомону Украівн"

-

В-во "Гомін Украіки", Торовто.

Ст. 200.
Ці
три

портрет

із

далеко

виходить

поза

календар

ний рік заз·начений в Іх заголов
ках.

калевдарі-альмаиахи,

приславі до редакцІі, присвячеві

В останній день перед замкнев
ням

цього

числа

почта дОРУ'ІИЛа

150-літтю народженив Тараса Ше

нам:

вченка. На це вказув І зовнішвв
іх оформлення. На обгортці Аль
манаха УНСоюзу голова Шев

К!ілен..1ар-Альмавах ·
"Нового
Шо.;UІху", Вінніпеr, ст. 168. До ньо
го стосуються подані вище завва

че'нка з проєкту пам'ятника, що
мас станутн цього року в Ваппинr

женнл. На обгортці: портрет Шев
ченка. У зиІсті переважають

тонІ. Автор

статті

ttpooktY

мистеЦЬ Ио

JЩЦожанвв. ki.Jte'k,ttiip "Ykp. t'оло
су'' мас ва обгортці традвцНЬtJtй

присвя'tеіtі

150-літтю 'на

родЖення Шевченка і

УССтрільців.

ilitC'i'yttoiti
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- - - ---------------- - ІІРІІВІТ ЮВШЯТОВІ
Українсьюrй Народний Союз,
ocJІOD<lHІiii 2'2 .'ІІОТОГО 1894 року,
в малому містечку
Пенсилвеніі,

тут. "Просвіта" і частинно УНСо
юз передавали свої багатогранні
ф~·ющіі новІ!М товарnетвам і уста

Jllамокін, урочисто святкував своє

нова:о.r, і ІІюглn зосереджуватись
на своїх властивих завдан'Илх.

70-літтл. Ідею створення

Союзу

підняла
і
пропаrувала
газета
Свобода", .яка лоча:Іа виходити

~ілька місяців раніше. Вона стала
органом

Союзу

і

залпшаєrься

ІІІІМ досі. Д~·шею обох почннів був
українськш'і парох Джерзі Сіті

о. Грнгорій ГP~'Illlкa.
В чисJІених ювілейШІх статтях,
огллдnх історіі УНСоюзу, що іх
~ІістІІJJа наша преса,

справедливо

відзначено великі заслуги Союзу.
Він став осередкоl\І украінського

оrганізоnаного життя в А:-.tерицf.
І сьогодні, як найбільша поза Ук
р~lїнаю українська організація
(ЛрІІб."ІІІЗНО 8·1 ТІІС. ЧЛЄНіВ) і нalЇ
Ual'<lTШ<t (недалеІСо до 30 мільйо

нів майна), УНСоюз займає про
_ві;ще місце в різних, не тільки го
сподарських, починах суспільства.

Ролл УНСоюзу має деякі подіб
ності до ролі "Просвіти" в Украі
ні, зокрема до централі ,,Просві
ти'' у Львові. Довший час вів був
усім: фінансово-допомоговою ор
ганізацією і культурно-освітньою.
Він був дорадником і оборонцем
розгублених в Новому світі робіт
юшів-вуглекопів, і був сторожем

іх національної свідомости. ПісJІJІ
першої й другої світової війни до
берегів Америки прича.лвла нова,
політи'Іна й культурввцька, е:мі
rраці.я.
представвики влввалвсь

n

Характеристичне, що n Амери
ці, країні переважного економіч
ного скеруванн.я, організоване ук
раїнсьІ<е •життя почалось екоио
:ІІічною організацією. В Украіні,
nочат1ш відроджеквя: і організа
ції J<орінятьс.я в духові. Тут пep
nicнn.'d
осередкоJІt
життя
стає

УНСоюз, там "Просвіта". Опріч
цісї різниці є
ще ікша.
"Просвіта" в розвивутоІІtу
вже
сусnі.&ьстnі вважалась ве.тtЬмІІІІПа·
новною

матір'ю

всіх

товариств,

ш:і1і ~·самосrійнені вже,
достат
ніші ;:tіти-організаціі повинні були
nощtгати. УНСоюз вазивають у
юв_іаейннх привітах ,.батько:.! ук
раІщ:ьюІх

організаціі~!''.

А.пе

це

ro1i баrЬІ:о, тшй повинен пома
гати своїм із прпроди недостатнім,
;:tуховпм

родичам:

організаціям

культури. До того, орган УНСо

юзу, "Свобода",
не має зшtіру
зробпnrсь тільки бюлетенем Сою
зу.
Вона хоче за.'Шшатuсь пер
пuим репрезентантом

українськоі

преси. Це згідне з потребами ва
шого життя в Америці, бо в ·цих
;умовuнах немає 111ожливости ство

Р!І!И ~ільашrй пресовий орган без
пєІ фІнансової й членської бази,
яка є в розпорядженні УНСоюзу.

То ж і тепер, серед зрізнвчко
ваного сусnільства, УНСоюз не
замикається в економічній сфері.

У Союз і переймали в ньому чіль
ні місця. Представник ЗУНРеспу
бліки, д-р Лука Мвппуrа, був до
ВІ'олітиім редактором "Свободи";

Ного сnівдія наявна в краєвій по
·•ітичніІІ репрезентації, в УККА.
А в ;:tі.'Іянці духа УНСоюз вівчає

старшина УГАриП Дмитро Гали
чин, предсідинком УНСоюзу

своє

іО-літт.я

том:

виданням

3 розвитком .життя поставали ок

великим

мовумен

англомовної

Ен

циклоnедії
Українознавства,
за
ре;:tакцією проф. В. К~"бі.Jїовнча і

ремі оргавізації для різних діJІJІ
нок, як наука, література, мисте

nід фір:.юю Університету в Торон

цтво.
ТворнлІJсь нові екоиомічиі
організаціі, нові пресові органи.

rо. твором особ.'Іивого значен
ня .1.1л осві;:tомлення світу в сnра

Та 1t бу Jto в Старому ~<гаю. та~< і

вах У~-:раінп, П істогіі й куm.турп.
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СПРАВИ ПУВЛІЦИСТИЧНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ
КРІІТІІЧНОГО ПОГЛЯДУ •••

3

1962 рік був роком підготови.
Тоді важно було внясвнтu суспі·
льству, що уявляє собою нова ус
танова, які її цілі. НИІЗка статтей
у часописах ЗДА, Канади, Ав·

стралії, інтерв'ю в "Свободі", два
памфлети п. з. ,.За прааду про
Украіну"
і "Фронт
українськоі
правди"

-

виконували те завдав

Щі. Одночасно йшла орга:візація

і1ершоі сітки Осередків Івствтуту,

працею зв'язані всі иадіі Інститу
ту, навантruжені іноді
непосиль
ною працею в боротьбі за свОє
не тільки духове, але просто фі
зичне існування. Те, що вови по
юtщо можуть давати Інститутові,
це тільки окрайці свого невелико
го дозвілля. А вбогий ва почат
ках Інститут не спро~о~ожний дати
ім відповідний гонорар. Це перша
трудність, і це той у :Наппо:r.rу світі
ненормальний стан, коли кожна
інша праця дає людвві пристой

які мали стати матерілльвою і :мо
ральною його базою, і так са:мо
організація Бюра Праці в Нью
Норку, себто збиравил поважиих
наукових, публіцистuчиих, ивсте
цьюІх сил для виконаввя студій
них і інформаційнuх завдань Ін

яної вимагає достатнє вже суспі
льство від своіх працівників куль
тури, від тієї найбіднішої серед :вас

ституту.

верстви.

ці

рік б~·в у.же початком пра
Інстпт,;·ту. Початки звичанна

1063

трудні, і керівництво
Інституту
досвідчило на сОбі цю життєву
правду.

Минулого року вийшли чотири
англомовні
давали

видання

ми

оіt;урналу)

-

і два з вих

?,JШНН:J Осередків
Шt'І>Іюю

(список по

в попередньому числі

ва ба

також укра

-

мовою.

пропаrують.

заробіток, і тільки духова

Мусимо бути свідомі, що і те,
що зроблене, далеко не може вдо
воля·ш. Щодо змісту перші ви
дання Інституту не бояться суду.
40 років JІШнуло, як Польща оку
пувала західні землі українські.
Ще й тепер, після праєдваивя іх

нехай і не до вільної Украіни
підносяться польські і співзвучні
ім голоси про кривду вдіяну По
льщі ялтанським: договором, який

Відношення нашого журвалу до
Інституту не потребує пояснень.
.,Лисш до Приятелів" ще 1960 ро
ку пі;щятr ідею Інституту і з ТО·
го часу, ма~·~же в кожному числі

П

Ішіі

праця далі мусить бути окертвою,

Коли

віддав "корінна польські" землі
Україні. Два випуски Інституту,
праці проф. В. Кубійовича і д-ра
Ст. Ріпсцьного, дають нарешті ук
раїнському
суспільству короткі,

ж .журнал

але джерельно опрацьовані .мате

стnnиться критично до різних, ча
сто впхвалюваних, почІrиів і дій

ріяли задля інформації світу про
ті питання. В 30-літтл го.;Іоду

У нnшому

суспільстві,

появилось багато стаrrсй і бро
Ішур, білЬІше длл нашого rшутріш
нього вжитrсу. Інститут дав в ав

поставитись

та1юж

то його

обов'язІ<ом с і до початків праці
Інституту, при nciii прихильності,
критично.

:Мн cniдo~ti, що зроблено мало,
юшіть зовсі:.І мало, коли порівию
Іштн осягн :1 пляна:о.rи і сподіваи

нлщr.

Прпчини можуть оправду

вnтн Це, RJІe ВОНИ Не ІоІіНЯЮТЬ ДіЙ

СНОСТИ. Передовсім наші науковці,
мистці, публіцисти, з яких спів-

глійсЬІсііЇ мові збірку голосів чу

.:юtх публіцистів і ·науковців отже

НnІібільш nереНОНЛИВИJ"І МаrеріЯЛ.

Все це тільки вибір із призби

рн~их,

численніших

матеріялів,

яю при більших· фінансових
мож:швостях Інстнт:,rту будуть
впкорнетані

д.тrя

більшпх

праць.
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Але формально-технічне впко

них матеріллів із поточної преси,

нання цих видань з!!ЛІПШає ще до

науІ:ошLх

снтІ· до бажання, 1 Інститут иу
с11ть nрпкласти багато
зусиль,
щоб nпnравитп ці недоліки.

дань, ш<і стосуються України. Це

Та1юж треба пам'ятатп, що Осе
рс;\ІШ І~ституч це .!Іокищо не ут
г.ср;з,жею оргаюзацн,

але прапор

чнюІ застромлені в різних .r.rісцях,
доnЩJ)'ГИ яких мали б збиратися
щшхильники Інституту. Це вже
сnрава :.tенажерства, і на неі Уп
vава

Інституту

мусить

звернути

і

публіцпстнчних

ви

~щnдаюш в:ш.'!а на себе Централь
на І~артотека пгн Осередку в Ню

агку. Тю< са.'ю тіль1ш нав'язані
перші НІІТІШ зв'язніn із кореспон
;tсІщійюr:.ш екслозитурами в різ

них,

nередовсім

свропейсь к в х,

І< раях.

Зроблено небnгато, котІ диви
тисІ. ш1 конкретні ослги. Але так
са~ю 111\'СІІ:Іtо па.\І'ятатп; що тільки

особливу увагу. Підвалнии Інсти

ІІаляс-Атене в грецькій иітологіі

туту бу~уваmІсь прац~ю 'Вечвс
JІснпх осІб, а.1е да.'ІЬІШІШ розвиток

nшїшла готовою з го:юви свого
батьІ:а, Зеvеса. Інстит)-т не зро
;щвся чу,1есни~r способом, але се
ред
прита~шнншс
матерілльвих
і .1уховнх у:.ювин нашого суспіль
ства. Нині Інститут це не:-.ювля,
а:ю тvсба сподівnтпсь, що його
даю,.шин ріст бу~с
по людськи
ІІО!J:\tа:ІЬНІІЙ.

ного можJшвиіі тільки при забез
нечснні необхідного матеріяльво
І'О міні:.tуму. Інакше це ве буде
розвнток, а.'ІС вічне нидівия ...
lІоІ<лnдсні організаційні почат
І~н СІ!СТС~ІаТІІЧНОГО збиранНЯ і фа•
xonuгo упорядкуваиия

різпомо:&-

З ЗАШІСОІ; СПШРОБІТНІІКА ШСТІІТ~'ТУ
Нью-йоркський
ти.жиевик Cue
з 5 січнл 1963, на ст. 31, помістив
довідку про американський ківо
фільм "Тарас Бульба". Там м. ін.

., ... пригоди

написано:

з середньо

вічних часів, бої в Росіі." От
римавши спокійно написавого ли
ста з історичнІІИи даВІО(И, тижне

вик,

16

лютого

1963,

ва ст.

39,

пе

редрукував цю саму довідку, але

замість "у .Росіі" поставив "в Ук
раіні". Приватний лист від редак
ції nризнав нам повну слуmиість.

••*

Тижневик

Saturda,. Re•iew,

за

листоnада 1962 р., помістив ре
цензію про нове ваграння "Сні

гурочки" Римського-Корсакова, в

якій була похвальна згадка про

Івана Козловського як "російсьтенора".

26

іІого часті впступи поза Украіною
свідчать про його та."Іант і иапев
·но не :о.шють нічого спільного з
похо~а..:еннл:о.r співака. Д-р А. Ввр
ста, сучасний український музи
колог, написав статтю про Коз
ловського в
"Encyclopedie de la

Musique",

24

1\ого

шнх росіііських тенорів. Що він
,1ііІсно тенор, заперечити немож
ливо; але ми не пого~жуємось із
визначсння:-.r ііого національвостн.
Ко:::ловськшї народився в Украіні,
музичні
студії відбув у Квсві;

січня

ТОЙ •Же ТИЖНеВІІК (Ва СТ.

1963

р.

75) ВІІ·

вид. в Парижі

Козловського занотоване також в
.,Большоіі Советской Евциклопе
дии".

••

*
V nп Rauch, Georgo.
А HiatorJ' of
Soviet Ruaaia, I\e\v York, Praeger,
1962. Ангдо:о.ювне яп:~аннл праці

.1рукував у ці.'Іос1'і. нашого mtcтa
такого змісту: ,.В ре цензі і "Сні
гурочка Римського-Корсакова" 24,

уншерснтету

11. 1962

керівнrща Російського

р. наnисано, ЩО Іван Коз

ловський

-

це один

Із найбіль-

(1958-61),

де казивас його українським спі
ваком.
Українське
походження

ко . . І.

nрофесора російської історіі
в

l\Іарбургу,

тепер

Інстпт\-rу

~·ніверситету в Кі.&ь ( НіlІІ.). В біб-

.Листи "о
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"О Р І Є Н Т А Ц І ї"
Слово
1шс

"орієнтація"

своерідного

набрало

посмаку,

у

чогось

у роді позаподружнього пюбовио
го стосунку. Одверто при3Вава
тнсь

-

не

JUІЧНТЬ,

але

покуса

діс ... Однак, і С)'Хні "орісвтаційв.і"
досвід11

ШІнулого,

часних

залицянь

палену

і

і

вевда'Іі

завертають

розчаровану

уяву

су
роз

ва

зад до родинного доку. Тоді де
І:ллмусмо про чеснотливість "орі
єнтації на власні сили".
Мп далекі від протворісвтацій
ного моралізаторства.
Що в ва
ших орієнтаціях було й буває ба
гато наївної вір11 це правда.
Але чи не було наіввостн у полі
тиІ\ів Англії ІЇ Фраиціі, коли во
ШІ уступками пробували заспоко
юва1'11 Гітлера. Чи немае сьоrод-

ліографії віднотовані англомовні
праці про Україну В. Чемберлена,
Кл. Менніиrа,
А. Ольхівського,
Дж. Peuueтapa, Р. емаль-Стоцько
го. Кілька уривків: (ст. 223)

" ... 1933

р. Сталін післав Постише

ва викорінити українські націона

лістичні тенденціі. Особливо пере

елідуваво українських інтелекту
алістів. Вагато письменииків за
с.~ано, Українську Анадемію Наук
шддано Московській Академії. Ві
домого украінсьного історика про

фесора Гр)1шевсьного заславо в
Москву." (ст. 108). В зв'язку
з _р:енініюrм ,, ... перешкодою вся
ко!
сnівnраці з украіацями під
:-~роводом Петшори було взасине

недовір'я; Денікін був сторовни
"ом "єдиної і недіЛІWоі російської
·МПt!рії", він відкидав автономію

.ТІ\раїнн,

нічого ІЇ говорити про

:їе;щ:Іежність." -- (ст. 117) " ... Ге
FІер::І.'І Пілt:удсьюпї ... заняв Киів ...

!собливо

селянське

населення

нрІfІІл:ТІо nоляків із неприхованою
зоrю;.юстю. Воно пам'ятало досві

-lИ з

17

століття, які жили в опо-

ні юйвІюсти в америка:нських ко

еІ\ЗІІстенціяльних
променадах із
ХрущовІІМ, якими політвкв ЗДА
думають nеремовнтв його, щоб вів
відрікся
своіх погребввцьквх у
відношенні
до некомуністичвоrо
світу мрій? І пам'ятаііко, що по
літика західніх веJUІКИХ держав
не була під таким псвхічвом ти
ском, як вапиа. Це ж траrіч'Ве по
ложення України скеровувало зо
ри вашої nолітикв в різні сторови
в пашуканні рятунку.
Сьогодні стало навіть модою на

сміхатись із колишніх орієнтацій
на Німеччину. Але тоді це була
едина динаміЧНа потуга, яка мог

ла розвалити російську тюрму на
родів. В 30-х роках вона одверто
готовплась по розбивата всі разом:

відавнях Гоголя, і боялися знову
nопастн nід польсьне правління.

його cnponш мав ваціовальві, ре
лігійні і соціяльві мотиви."

••*

Довідник-річивк

ТЬо

World Al-

maaac and Book of F&c:ta for 1964

(Ncw York, publ. Ьу N.
Tclcgt·am; Н. Hansen, ed)

У. World
подає на

ст. листу "иотед Юкрайвіснс".
В сnиску
знаходимо прізвища:
Богомолець, Фра:нко, Грушrевсь
киіі, Хмельницький, Котляревсь
І<ИІЇ, Коцюбинський, Мазепа, Ли

399

сеІІІ<о М.,

Петтора,

Шевченко,

Стефаник і Леся Украl'rка. Ця по
хибка
nоявляється
нілька років.

в довідиику

••*

Aycr'a Directory of Newapapora
and Periodicala, 1963, довідник пе
ріод~_чних nпдаиь, інформує про
У"РаІНсьщ

щоденники

в

ЗДА:

д::1ту за.снуnання,
тпраж,
ницпю 1 редактора.

nидаn

"Свобода", .,Америка",

подаючи

Ро-Са
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Приятелів"

-------------------

і мсНІші, польську і малоавтавтсь

політиці. Л неофіційна Політика,

І<і, в'ЯЗНИЦі, і ВеЛИІ<ПЙ СОВЄТСЬЮІЇІ
нонцентран, в яких після першої
rвітовоі віІїни зню"uшлась Україна.
Лосвід останньої німецької оку
п::щіі :1НІІЩJІD ті орісвтаційні спо
дівання, а сучасні німецькі полі
тичні концепції
роблять іх від
rюджепшІ
НеМОЖЛИВ'JL\f. НімеЧЧИ·

f'Рбто

на хоче відторгуват1r від Польщі

хоч частину втрачених територій
за ціну західніх укрnІпських зе
мель, нні мали б повернутись до
По.rн.щі.

Шсля віїrнп орієнтація йшла ва
західній ві.УІЬюtй світ. Вви.жався
неминучий зудар мLж ним і КОJІІУ
ністичною і~шерією. Ті.rrьюх цією
вірою можпа поясmІТН те, щп ще
1\ільна років після загальвого за
~шрення
УІtраінська
Повставча

Аrшія пригадувала світові украів
сІ.нніІ резнстанс. Сьогодні, в добу
Іюекзистенцілль·ннх
прогулявок
по садах світової поліmкн, ці ва
дії обс1mались як в'яле листя во

опінія репрезентована ма
сто т. зв. експертів і великою пре

сою, знає і хоче знати Украіну як
ч~стину Росіі. Вона не прm"mає
~о ві~ому навіть того, що Украіні
признас і Москва, а саме не прн
зшlє права на власне ім'я, 'На вла
сну держnвну вивіску.
Для неі
Ух;раіна-- це не (хай тільки фор
мально) окрема від РосіІіської Фе
дерRтивнпі Республіки союзна ре
спубліка. Вона є тільки ... півдев
ною Росією.
Розпачлиnа пашукапка можли
nшс союзників піддавала думку:
щп

нюш

можуть

стати

чнсленнt

нппr'І!ТІ1ВОЛІ'Ні Н:l{)ОДІІ Азії А Аф

ртш. Самі зазнавши ПРволі, во

тІ -- так здаяалосJІ

. ти

-

nовниві бу

завзятями іі протпВІrпкамн, хо

ча б на терені Об'єднаних НаціІЇ.
л~ їхній голос щораз більшюі.
Туж.•шпі зори лпнулІJ до ковфе
пе·нціі тих народів в Вавдунr, в
Індонезії.
Знову
роз11аруванвя.

сени.

Про ті нові держави можна ска

Про мілітарний зудар західньо
го і совєтського світів тепер гово

зати те. що на мировііІ конферен
ції в Парпжі, після першої сві
тоnої війни, написав у своіх Сnо
JІШнах (Memoirз of the Реасе Conference, 1939, ст. 407) тодіппиій
прем'єр Англії, Лло1ід Джордж.
про нововизволені народи Серед
'Ньоі Евроnи: ,.Мп дали свободу

рити в політичних сальовах стало

непристойністю. Зрештою, обі сто

ропи свідомі, що атохова війна оз
начала б копець цивілізації, як
не копець »аПТЯ ва вапdй пля
неті. Колись nо'Вевопеві вароди

зв'язували надії з вііmою. Тепер
для українськоі свідомости ясно,
що нова війна сучасвою зброєю
вже не означала б нові страждав
ня Украіни, .111<RМИ кожна б оку
пити іі свободу, але правдоподіб
но озвачап~;t б іі остато'Пfу руіву.

Навіть у віІіві духів, у боротьбі
за світову опінію, в якій прШ'О
товляютьсJІ· аарнен будучвии, тру

дно вважати т. зв. Вільний світ
наtщим союзником. Для офіційвоі
політики провідної
св:•ш цього
світу, длJІ ЗДА,
Украіва це
.,традtщіІіна російська провінція"
і
підніматп справу
украінської
державности

-

рнка·нські й

східньо-европеtіськіІЇ

це

uпюдптн

аме

Польщі, Чехії, Югославії, І саме
ці держави бунтуються проти nле

t5ісцятv. Вони значно більш і)mе

ріялістпчні, нtж великі держави."
Новостворені держави Азії А Аф
рики

часто

впстуnають

як

союз

ники Москви. Вови пе терплять
ПОНеВОJІеННЯ КОЛЬОрОВИХ бі.лm.tп,

але понево.ТІенвя біJІНХ бі.ТІRМП іх
не болпn. і не ображnє. В цьому
є логіка, бо по·певолення кольоро
вих кольоровими

-

це зад~'І!ІІевва

мрія амбітних і спльвіпmх з-nо
між них, як Мао в Китаю, С:<оrкар
нп n ІндонЄ>зіі, Нукрма в rганІ .
В розмовах появляється, нена
че першиіі невинНІtІЇ рум'янець
па обличчі, засором.,епn думка,

______ .л'!..~ д9
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чи не орієвтуватпсь 'Ва Квтай і
його розрив із Совєтських Сою
зом. Та коли надії на новостворе
ні держави ЧІІ Китай це тіль
ки пробні фліртувавия думок, то

вже виразніші любовВі мрії ске
ровуються в бік вовоі Европи, зо
кре:о.ш

сили,

що одверто ввступає

ії речником і претендує ва Ії про
відника. в бік Франції. Та ик
часто в житті, і тут розум охо
лоджує бажан'Иямв
підказувані
надії.
Сьогодні Франція мав те, чого
педостає тричі більmих і знач

за залізву завісу, по Урал ... До

свід між двома світовпки війвами

показав, що концепція Клемавсо
зробити з Польщі ту другу си.лу
для рівноваження німецької по
туnІ не вдасться. Залишаєть
ся ... Росія. Це іі особливе історич
не

щастя,

що

вона

стає

потріб

ним союзником. Цьому щастю за
вдячує Росія існуваввя й успіхи.

1905 року Росія була потрібна
Америці для ріnоваги ва ТИхому
Океані, і

американське посеред

НІІЦтво помогло Росіі вийти з вііі
НІІ проти Японії з меншими втра

вона мав

тами. В Европі Росія була потріб

сміливого провідника з далекmш
концепціями. Визвания червово

ії суперництві з об'єднаною Біс

но багатішик ЗДА:

-

го Китаю Франціє~ де-Голя

-

найголосиШпа
подія
остаИ'ВЬОго
місяця. Політична думка в цьому
акті не нова. На Европу падав

тінь СССР, властиво Москви. Це
небезпечний ворог. Тож коли ва
другому кіJЩ! світу з'являється
ворог мого ворога, - тоді вів став
ІІІОЇ!.І приятелем ... У нинішніх роз
грах із Москвою ворожий до неі
Китай- це козир. Де-Голь більш
непоступливий
супроти
Москви
ніж англосакські держави. І він
знає, що щш всіх співісвувальнпх
ма'Неnрах добре мати супротивв:и
rщ

загроженим

з-заду.

Це

давня

політична лінія Франції, ика орга
нізувала в царській Росіі, потім у

Польщі, другиіі фронт для свого
німецького суnерника. Тепер ця
та"тика,

випробована

в Европі,

застосовується в rлобальвпх роз

мірах. Для украіпської справи це
вигля)lає корисним. Та чи такий
стан триnатпме довго?

І нова сфедерована чи ко~
дерована Европа не змівить фак
ту, що сусідом Франції є привай
менше півтора разів біmшrа й ди

на авг ло-французькій Автанті в

марком Німеччиною. В другій сві

товій війні совєтська Росія знову
була потрібна, і обпль'Ва поміч
Америки без усяких умов вряту
вала СССР від розгрому. Так ут
вердІІвся в свідомості захtдніх дер

.ж.ав ~омплекс Росіі-союзника, і це
~шк шшпм часто каже ім нерадо
дивитись на визвольні змагання

п.оневолених Росією народів, бо
ТІ ~маганнл ослаблюють "союзни
ка

...

Є речі незалежні від осіб і іх
nолі. Tat< і будуча об'єдиа'Ва Ні
меччина

може

змусити

Францію

до зближення з Росією, отже до
неприязного

віднашепня

до

Ук

раіни. Де-Голь часто згадує по
мплюt

англо-саксів

пороблені

в

Ялті й Потсдамі. Де-Голь залюб
ки говорІІть загадками. Чи ці по
милюІ в тому, де іх бачить напр.

Польща, отже в приєднанні за

хідніх укра?нськпх і білоруських
земель

до

еоnєтської

Украіни

Білорусі? Чи помилка тільки

ІЇ

в

тому, що вплив совстів поширив

сл і на т. зn. сателітів? Де-Голь

У

відповіді

на

мирне

послапил

пі об'єднання, сьогодві поділевоІ,
Німеччини самозрозуміле. Мо

стnі до безбарвних заяв Англії й
ЗДА, підкреслив.
що передумо

же рахуючись із неминучістю бу
дучоі ні:~tецькоі
соборностп, де

вою миру с свобода народів. Але
чп мав він на думці тільки сате

Голь розширює рами Европи по-

Хрущова,

в

новорічне

на!.!ічна Німеччина. В такій Евро

проТПDен

літів? Тоді це не було б згідІІе з

Пf":~~:!_~·~---- ---------\'І<рnїнсьюrми і'нтересамп. Для Ук
j1аїни вигідніше зрівняння з По
:п.щею і русофільськими брата
щІ: чехами, словма~пr, болгара
~!11. Пс може переконати іх, що і
;um їхнього повного визводепня
гnіЛЮl 3 УкраЇНОЮ КОНеЧна.
Тоді МQЖС орієнтація ва еволю
nнутрі СССР? на пробудження 11
ньо:.rу бажапил свободи? Прпмари
:-тну ло го і тут не дозволяють на
:l:.lr!IOJCOCHIIЙ
ОПТПМЇЗlІf. 1917 ро
~еу оріr.итацІя на російську демо
rс'nтію внпвилася такою ж о:мап
пою, яr< І орієнтація на росІrїсь
ІШЇІ r:омуиІз:.r.
І нтmІ я РСФСР
.. nільніше дrrxnc людrrІ•з.", ніж в
:V~>раїні. Свооі;~нішПІі совєmзм ве
о:lшtчас ще свобіднІіmоі Україно.
Тоді може орієнтація на рево
тпцію?

Тверезі

усвідо~шлп

наділ, що якась стороння сила нас
визволить. Це думка прпгQжа для
внутрішнього вічевого вжитку, а
не для поважної політики.
Після всіх тих мандрівок по не
трях різних ІІюжливосrей може
:l~nвamcь,

що

нам

залrmпається

одна тільки орієнтація: спускав:
ня на дно ... Та це знову ~y:ro б

впбухо~r емоції.

Основнп:.r замі

rом

цих

роздумів

ТІІСЬ

yci:-.t

одиобокостям і крайно

є

протиставп

стям. Не ca:.ri ,.орієнтаціі" і ве са
мі ,.власні сил11", а.т~е іх твереза
rпплущ1. це підстава розумної
nолітшш. О;щи із найбільших дер
жавних мужів ~учасиостп, Ко'н
рад Аденауер, прощаючись із кан
ц.тrерсьrшм уунzдоJІt,

у заповіт нa

c.rriдюrna:.r поручав rерпелпвість І

rобі, що прп сучасній по:ліціІіній

вперте .шукання союзників, як ре
цепту на об'еднання Німеччини.

ТЄ'хи!ці і тоталітарному опануван

Тієї терnелиnости і вnертосто нам

ню

треба в значно більппій мірі.

'життя

уми
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державою,

народня

рєч:ю.ТТ}()ція без допомоги з-зоІtиі.
птжр віrїrш, не МQЖе рахувати на

\'cnix.

Тож хіба ще ставка на па:

латну ревотацію?! на революцію
в нремлівськііі верхівці? Тут уже

бпротьба за владу після с:.rертп
Сталіна повчальна. Партія, нова
провідна верства-кляса, молода і
ЩІ:' неnозм'якла, занадто зацікав
ЛРИ<t своїми здобутками, щоб у
пnвшпх міжусобицях рпзпкуваm
не тільюr тими здобутками, a:re І
nла.~нпм життям.

ц~ стан у якому І тІ українськІ
rт:-~.,тії. яr<і колись мали виразні
орі~нтаційні нахили, проповіду
ють чесноту власнях спл, тільки
власних сил. Та це недодумана до

нінця фраза, крайність, в яку nо
щІ.;щr: незріJІноважена,

емоціопа

лмrа політика. НайбІльші світовІ
nnтvrn для втрпмания своіх по
щціrї nиукають союзнпків. Одні
пробують іх куnувати, як ЗДА.

Інші :щпбувnють іх nідривамп й

НинішніJі
стан
украінс ь к о і
справи в світовій опінії це між
іНІШПJІІ
наслідок
двохсотлітньої
праці царської і nотім совстської
Росіі над виробленням і утверд
':кеиням єдиноиеділпмського ком
плексу. Не можемо сподіватись
чуда, що цей компJІекс звикне за
норотнпй час під впливом нашої,
часто досять невпбаглпвоі пропа

rандп. А все ж поступ наяввпй.
Кількість

людей,

розуміти
зростає.

що

почпвають

українську
проблему,
Дні Українськоі Само

стіІіности в січні, Ти.жні Поневоле
ппх Народів у лпnні прпгадують

сnітові, що СССР єдина веляка ко
:rоні.я:п.па іJІшерІя світу. Визначні
амеппианські політики, згадатп б

тількJr виступ Стівенсона в Об'єд
наних Націях, губернатори стей
тів з більmюrп украі'иськпмп скуп
ченн.я:.ш

-

назагал зорієнтовані

що~о дійсности в СССР. Все це
каже сподіваmсь, що й офіційна

nt'іманом. як СССР. Тож roвopnm

no.rrinrнa ЗЛА не мусІІТЬ иазав.ж

npo

;щ за.rrrпшатпсь такою як юrиі.

ми

визволе·ння виключно власнп
с1rлnми

І<р:.\І"rність і

-

це

протилежна

Т:.\К само наівиа, як

зnсаді
~n

ЗЛА

цілком

щиро

В

стоять

rnІІюnп:щачепня народів. Тіль-

.Листu ~о
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упорядкованими, такІDІи вевІдnо
відальни:мн." (Yankз in Russia during the Revolution", J. Ат. N. У.
15/8 1962). Сорок сік років після
цього вайвищі урядовці, секреmр
оборони і .шеф об'єднаних mтабів,
мусять їздити до Вістиа:му, щоб
погоджувати розбіжвості :між різ
ними аІ'евціями... Але цей хаос

ин... Один із провідввиів азІАсь
юtх будистів, за яивии дуже об
ставали ЗДА у Вієтвакі, так ха
раитернзує політику Вашввr"І'ову:

-

Америка справді :має добру во

лю, але виконавці іі добрих замі
рів занадто...
В америкавських
газетах на місці ваших крапок

стояло

слово "stupid".

Скажім

обережнuше: сьогодві немає ис:во
оиресленої амервкавськоі попіти
ин. Вона вескристапізовава і току
перепихається від випадку до ви
падиу.
Вона опортувіствчва,
а
цеіі опортунізм прикріший
ТШІ,
що від інших, передовсік від со
юзників, ЗДА вимагають принци
пових постав. Кілька прикладів:
Суез і Панама, або прода.ж mпе
ннці Совєтському Союзові І обу
рення на союзників, які торгують
із Кубою, хоча не Куба А Кастро,
але Москва й Хрущов це не
безпека ДJІЯ світу. Самовизначен
ня прш.rітивних племен Африки,
якщо вони в володінні союзників,
і ві;щача під тисном ЗдА щойно
визволеної від голляндців Нової

вже

Европі.

Недавно

гостру

критику.

літика

рвана такими суперечно

стями, неминуче попадає в спілу
вулицю. Таку політику кожна ви
правдати в· калій державі ( ... ),
але немає оправдання, коли таку

хитливу політику веде ваймогут

'И~ша держава світу"

читаємо у

-

вщомого коментатора.

Така
невияснеmсть
політики
ЗДА не може бути приводом до
rозпачу. Навпаки, це одверте по
ле праці для українськоі науки,
публіцпсnІки, літератури, мистец
тва, яні цінними твораки мають
причинитись до скрнстапізувавня
справедливої опінії, і за цим і ро
зумної політики. Не меНІШ важна
і вся постава суспільства. Пого

Гвінеї проти волі васелеВ'Rв ... Ін
донезійському диктаторові ...
Подібно виглядала та політика
і 1917 роиу в зреволюціовізовавіА
Східній

знаходить

"Це аксіома, що закордовва по

упорядкованість, зрілість здобува

ю.тr. союзників. Внутріпmіtі хаос,
мІжусобиці відстрашують іх. Тіль

ин з упорЯдкованого дому мож

помер

ливо здобуваm світ.

лий, відомий америкаиськm't пуб
ліцист, Джордж Сокольськm't, що

Засадою здорової політини не
може бути ІІі виключна ,.орієнта

перебував 1917 року в тодішньо
му Петрограді, оппсує заміапання
в амсриканськіІЇ розвідчііі і іифоr
маціІЇній службі. Поруч амбаса
ди було ще r<ілька аІ'енцііі, які за

ція на світ", ні виключна ,.орієн
тація на дім", на власні сили. Але
. орі~~тацІя на ідейне й ор

гаюзацшне упорядкуванни влас
!fОГо до:о.rу, власного суспільства,

ймались таиож дипломатією . .,Ні
хто з росіян чи і·пmих европеііців

на тверезе
використовування
пливного стану в світі задля дер
жавного визволення Украіни.

1

не міг розумітп поведінии амери
иапціn. Вони виглядали такими
недисr~иплінованимп,
такими не-

М.І.

ІІа 150-ту річшщю Іtародюt Тараса UІевченJ\а

БЕРХІІ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТИ
Проl\ІОВІІ

-

доповіді

Д~я тих, що хотіли б у велику річницю вглибитись у духовшї
свІт І.Псвчсшсп .. юш.:ю::t буде добрюr дор:цнпrю:о.t. Лля тнх, що
підготовляrотt.

про~юnи і доповіді на ш~uчerшinrt.t:i
нюІжка буде добрим помічюшом.

свята

-
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Приятелів ..

ВІДХІД СЛАВНИХ
ПАВЛЬ ГПІДЕl\ІІТ
28-го грудня niдi1umroв в історію
'f\'3\ІІШ ОДИН із Н31uІDПЗНа'Іні:пmХ

номлозиторів
Павль

nрнсвячус

лтюві

нашого

Гіндеміт.

століття:

Німецька

свос:о.r.>'·

преса

велпко:о.Іу

багато статтей

.

зе:о.r

"Бахом

20-го століття" називає його ком
nозитор Мюллер Мпраіін.
"Не
з.1а:.шнм революціонером" на
:швnс Гіндеміта іншпіr знавець му
зшш, Вальтер Абендрот. його ре
волюцііrна
незламність у тому,
що він мав відвагу від юних днів
до

старости

залн:шатпся

не-кон

формістом. За:~rолоду він був бун
тарем, 1іого вва.жалп навіть вті
ле'fІІІм

:ш.nереченн.ІDІ

мнс т е ц т

ва. В заnалі ,.бурі ІЇ натиску" він
І<nринатурував Бетовена, глузував
і:1 Bnrнepa. З .11irn:o.rп успокоівшпсь

і знаЙJшоnшн себе, Гіндеміт, ко
.тпшнШ
:о.ю.1оде'Іші цn'нік,
стас
глиб01ю nовnожням, морально й ре

;ш Іі ораторії комnозптора т.яжкІ,
пrрrсичсні рсфленсіііністю. Вели
І\ість Гіндемітn не в ппх. Зате в
'!'порах намерноі музики "знахо
:1птьr11 ті замрі.я'нІ, тшtі й розквіт
:rі, мелодійні розмовн з собою за
.'1У:ІІливоі душі, .які завжди є оз
наІюю сnравді великої :Музики."

,.Феноменом многранностп" ш1:шnає ГіндемІта м~·зП'ІНПІЇ рефе

рент швайцарс~>коІ Dle Weltwoche.
1\1\•зичнші виконавец~>, якmі опа

новУє MRIULЖe всі Інструменти І є
маїістром віолі, qлен сямфоні'І'Rоі
оркестрrr,

дприrент

І

одно11асно

славний ко:-.шозитор; nедагог І ав
тор теоретичних праць Із ділянки
му:шки; цікавий дилетант у ри
синку; вкінці, в дозвіллі, збира'!
рі:!НІІХ ПОМПЛКОВJІХ Тр3.НСКрППЦііі
rrюro прізвища в книжках і пресі:
ц.я його збірка має 155 '!Rсел ...

Є щось особливе в цfіі мистець

лігійно орієнтованим творцем, але

кій

:шову від'Іужеяим від прнйнятоі
нової моди, від .,духу '!асу". По

добу сnеці.ялізаціі. Це якmісь да
лек.иіі спомин універсаль~ умів
давніаших '!асів. Сам Гіидеміт не

rлушиикп модп називали його на

віть контр-революціонером.

Але

та контр-революrфінІсть nолягала
шt тому, що Гі'идеміт виріс із сво
го дитя'Іого одягу... Він давав сво
ему 'Іаrов\ те, що nотрібне, а не
те. чого 'Іас від нього хотів...

.. Великим

те"

nа)

комnозптором андан

(nовільного nоважного тем
пnзпваr.

ГІндемІта

йоахІм

Кnіізер (J)ie 7.elt, Гамбурr).

One-

ЕДУ АРД

Один Із 'чільнrrх представників
ryчnrнoi німецькоJ філософіі жит
тя,

Едуард

Шпранrер

-

помер

~і.'1 коnець минулого року. Славу
1 nрпзнання далп 1'\ому твори з
історіі культурn, nсПХО.'ІогІі й пе
дагогіки.
його людські, особле
ті nрикмети здобу.лп йому любов
rтуllентіп.
nізніших
товари ш І в

nояві,

І

щось

дивне

в

наапу

любив
порівнянь
із
великими
т!!орцями минулого. Він підкрес
лював,

що

Гайнд

І

,.давні

комnозитори,

Бетовен,

були

далеко

кращі за нас.", що його квартети
далеко ,.не досягають :Моцарта."
Суворий до ІRПІПХ, зрІлпі\ ГІн
деміт. був крпТП'ІRИЙ і сvворий
по себе самого. Це також ознака
його великости.

ІІІПРАІПЕР
акnдемічноі праці. його мnслен
ня погЛІrб.ТJювалось І запліднюва
лnсt.

тим.

що

воно

виростало

з

тrн-tгіЧ'ноі історп'Іноі сптуnціі, а не
тілт,ки з університетськоі викла
~овоі за:ті mmпe про нього Вер
нер Єгер, в збірнику длл вшаиу
тtнют філософа. "Шукання змис
лу.

зн:1.чеНRя,

ашуканп.я

nідбпте

.Листи до

-----------------------------------безконечною тугою за остаточною
ясністю" так характервзує і'В

головних форм-тпnів: теореТИ'І1і:у
JІюдину,

еконо:мічву,

естетичну,

телектуальну пристрасть майстра
його слухач, а потім товариш, ди

соціяльну, володарву, і релігійиу.
Аналіза й оnис тих цілісвих тв

ректор Педагогічного Інституту в
Штутrарт, Отто Швайкерт.

nів

Найбільший і далеко поза ме
.жамн
НІмеччини
знапий
твір

Філософія життя була для
lllnpaнrepa не теорією, але сnрав
ді ожиття:о.r, і то 'И~ тільки в педа
гогічніІї ділянці. РІого роздукц
nрисвячені і nолітичвим nитав
ням, у трагічиі для вільного ив
слення ЗО-ті роки ваціовал-соція
лістнчної диктатури. Шnранrер
не втікав від nолітпчної актуаль
ности і вимагав від людей полі
тичної,
відnовідаль'Иоі
постави.
1933 року він зрікся катедри.

ПІпраrнера -це "Форми жвтrя"

(Die Lebensformen). І це одвв із
реnрезентативних
творів
т. зв.
структуральної nевхолоrіі.
Давні~а. ексnеримевта л ь в а
nсихологія займалася передовсім
студіюванням взаєивн иіж пси
хічюrми і фізіологічвими
фуик
ціями. і намагалась схоплювати ті
взаємини математичними форму

лами. Відомими представниками
тісї nсихології були Фехвер, Ву
вдт. Прот1r того, nанівного ва пе
реломі століть, напрямку висту
пили на nочатку 20-го століття но

ві течії. Во11и підносили два ос
н_овиі _закиди. Перший,

т.

зв.

фі

зю.тюnчна, ексnери:мепталь'Ва пев

хологія защвшається завжди ва
nоверхні психічного життя, роз

роблюючи тільки його раціоваль
ну nоволоку. Другиіі закид: та
давня nсихологІя роздроблює пс~

хічне оЖІІТТя за зразком nриродив

чих наук. Реакцією проти перmоІ

однобокости дотогочасвоі психо
логії бу ла фройд:Іявська психо
аналіза з усіми розгалужевиm.m.

Вона шукала розу:мі'ння глибших

і~раціональних сфер душі. Реак~
ЦІєю проти застосування прнро;цо

звавчих метод у психології була

1школа Вільгельма Дільтойя, вчи

теля

IIInparuepa.

вчува.ючися

Ця течія хотіла

розуміти

дуппевиі

структури, цілості, а не тільки по
яснлт!r nсихІчні явища, розклада
ЮЧІІ Іх за методою nриродознав
ства ~а .,атоми" відчувань, прий
мань 1 т. n.

В вищеназваному творі Шпраи

rер дає систематп'І'Иий перегляд
дуrшевннх форм, тиnологію душев
ннх структур. Він розрізняє шість

-

це зміст книги про "Форми

життя."

Сучасники nодивляля в ньому
універсальність ученого і одночас

но тодинн апнроких життєвих: і
мистецьких зацікавлень. Вів був

m-

далекий від всевладного теnер

вченого, замквутого в ,.фахо
вому еrоїзмі", в фаховій са:мовдо-.
воленіІї обмеженості. lllnparнep

ny

ЖІІП і МПСЛИВ ЯК ЦіЛа ЛЮДІtна.

Праці проф. Д~r. СоловІя

Окремими відбитками виіJ:Шли
таІ{j праці, друковані в журвалах:
Вшшщешrя
українства ос
ІІОnІrа мета. Росіі в війні 1914 ро
,..у. -- Матеріяли до історіі Украі
нп

за

Іш.

-

часів nершої світової вій

Виnравлена

відбитка

з

щурвалу ,.Новий Літопис", ВіН'Иі
пеr, 1963. Ст. 72.

Розподіл засобів
на охорону
JДОJІов'в та соціальне забезпечен
ІІН між Респ)·блІкащr СРСР. -

Аналіза офііфїних
данпх за

статистичних

рр.

1951-1959

-

Відбит

ка з журналу .,Нові Дні", Торон

то,

] 963.
2-

nуск

Виnуск
ст.

1 -

ст.

54,

ви

18.

Про _«~а.'ІЬuпtву І глумливу кон
стtrтуцашrу

са~rостійність

ІІNШіr.ть Ущщіюr.
кnартальншш

-

.,Вільна

І

суве

Відбитка з
Україна",

Мюнхен-Нйорк, 1963. Ст. 28.

ПрUІІТЄЛЇtІ ..
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тzстів до Ред.1кціі
ІЦЕ ОДІІНГОЛОС У СПРАВІ КАТЕДРІІ В ФІІЛАДЕЛФП

Після моїх статтей у справі ка
тс~рп в ФІtладелфіі, я довший
•rnc чеІСав відгуків із кіл пашпх
професіоналістів. архітектів і мп
rтціn.

Bpenrrri

мовчанка

перерІ'1.

.'13СІ •. У двох числах "Гомону Ук
р:-tіни" (Торонто) з дня 8 і 15 лю
таго появrrлася стаття fв>Іtенера
архітеtста Мпрослnва Д. Німцева,
ПК:1 ~ІіЖ iHШJir.t ПОр)ІШУС ЦЮ тему
з виразни11rrr вІдклшtами до моіх

rт:-tттей.
Архітект Німців пf,11'}1ІnІує моJ
1\рптичні
заввВІЖеннл.
Читачам
-.юїх ста'М'еЇІ правдоподібно буде
цікаво познайомпт11сь із думка.\ПІ
цього

знавця.

тому

навод111110

го

ловні місця tіого статті, які иід
носятьсп ДО цієЇ проб.'ІеМИ:

"Архітектура

є

матерІяльнпм

впразюшом-образом того, що є в
н:~.ших
душах ( ... )
Архітектура
церкоn

є

виявом духа,

яким про

никла да'На
церковаа
ієрархія,
громада, народ( ... ) Архітектурою
можю1 маніфестувати наmу куль
туру, традицію. Архітектура хра
:ІІу мусить відзеркалювати не JJR·
І'ІІе потреби мас вІрнпх, вона му
сить
виявляти й маніфестуиатн

їхні традиції, та перш за все їхні
ін('nіраціі та стремлІиня."
,.Моя критн'Іна дУМКа покрпва

r.п.ся зовсі:м Із думкою-закидом Д.
ГІ)рняткевич'l супроти соборного
храму aJ>x. Ю. Ястремського у Фп
ладелфіі. Баня ФиладелфійськоІ
r~ерквп ·немов
.'!РfІного

Ite -

прпqеплена

низt.кого

на 1Жаль

-

до

мо

корпусу храму.

правда. Ідуqп

:щ rозвитком нашоі церковноУ ар

хітектури.

прrrміненпя

одноі

ку

І:ох ссновнпх просторів, перскри

тих tcyno.,n:o.ш. чим одержав би
уt:раінськиіі характер та украін
(·:.І:ого духа
архітеІ<тур'Иого ан
r:-~tб.:по. Нп nобіль.шеннл однобан
ного nрхітектурного простору до
Df'.rrнчпнп

соборного

храму

крпє

в собі велику небезпеку не тільки
пзявностІJ тrшої вe.rrrtкoi подібно
сти. а ра~шє> чистої копії св. Со
фіі у Константrшопо.'Іі. Бо у пра
вильному
архітектурному
тоорІ
правпльноі ко:-.~nозпцІі "архітекто
нікп" нзnиі враження повпнпі
степенуватнея зnсобамп не лп
,·:tе стуїІН~'ІШХ простірних мас, але

Т:l){С.Ж

рі:ШП:ІШ ВІІСОТЮЩ

Пр:ПМі·

щень, перекритих ступневпмп ку

полами. даючи

різнородну

гру

світла. У впслі.1і ІІШ одержали бп
ба~nту цілість, побільшену незвп
чюrнимн

вр:ьжеRRямп,

яких ми

повпнні зазнаватп в церкві, як у

F.ожому xpa:~ri."

.. Впрпнає

питання, чи проголо

шення архітектурного
конкурсу
на проєкт соборного храму у Фп
.'Іаделфіі дало бп кращпй проєкт?

Поnеrше такий конкурс мусів бп
~ШТJІ відповідну професійну під
готову та б~~ перев~деннм зПд
Іfn з професІіінmш та еrичНІt:trн
пtrnora:trrr А:~rерпкаnського Інств
т)-ту
АрхІтектІв бездоІ'8RНо.

(Підкn. наше). 011Же тут заходить
:1свсім ясно та безпере11но супе
речність, ко'нфлікт Інтересів
до
радника І проєктодавця в однІй І

тіІЇ самій особі. Бо архітект Ю .
Я('тnемськиt,, як подає мптрополrr
чи•'f nиематизм у Фпла.делфІJ, яв
ляється
офІційнпм
дораднпком

nоли стосувалося mmпe до церквн

:о~штрополпта та водночас проскто

nРвноі велнчинп. Бі~і церквн
мnли завжди бі.тrьше 11псло купол.

.'!е.,фfГ'.

Так·

отже

й

фпладелфІt'іськпй

храм повинен у своїй архітектур

ні'"' ко:о.rпозrщії складатися з кіль-

~авпем собоJ>ного храму у Фила

Мирослав Ні:о.щів як і всі оз
наtіо;~.t.,ені з обов'ЯЗ\'ЮЧІDfІІ при
nнс:t!>Ш.

с.'І~·шно

звертає

увагу на

.Лucru lfo
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ДOTEll- ЗБРОЯ СКОВАНОГО ДУХА
СССР

-Добрий д~вь, дитинко. Чи мо
жу говорити з твоїм батьком?

-

На

.жаль,· тата

ввстрепилв

сьогодві ракком ракетою, і вів по
вернеться аж пів до сьомоІ, обле
тївши вісім разів довкруги Землі.
- То може поговорив би в з
мамою?
- Мами також немає. Вона сьо
годні ранком пішпа в чергу по мо
локо. А копи повернеться, цього
неможливо

-

сказати

Товаришу

•••

.

аптекарю,

ЧІІ в

якшісь спосіб, щоб усувути лиси

періоди совєтського плявового го
сподарства?

О, так! Весна, літо, осінь, зв

ма.

•••

Московський кловв Попов оповідає: - Товариш Хрущов веДав
но . заявив, що комуmствчві дер
ЖІLВи скоро випередять капітапі
стичві, і що тоді вам далеко кра
ще буди .жити віж машкавцВІІ ка
піталістичних країв. Тоді кожен
совстсь~ї громадявив мо~е
даром їхати в .відпустку, даром ку
пувати убрання, даром корветува
тися залізницею і автобусами. Ко

ву?

ротко,

Є, але я не відповідаю на по
літичні питання ...

умираючи,

-

-

•••

Яким чином КЮ!ада і ЗДА

можуть постачати вам такі каси
rшuеющі?

-

Це характеристична риса ка

піталізму: вадпродУКція!

-

•••

ЯІ<а різнпця між східвік вік-

цем і західнім?
-- Ніяка, але східнього мусвмо
любити.

кожен добрий
моМ'ІUоfе

комуніст,

сказати,

що

жив даремне.
Товаршп Хрущов
сказав, що перші проблиски тако
го

розвІІТКУ

вже

показуються

ва

горизонті. А що я дуривй, то пі
Іwов В бібліотеку Ле·нfна і ЗаГЛ.ІІ·
нув, що там у справочвпку напи

сано під гаслом .,горизонт". Там

бу ло таке: ,.горизонт це уявна лі
нія, яка тим більше віддаляється,
чим

блttжче

Учитель

підходимо

•••

до

московської

неі."

mко ли

•••

хвалить перед інспекторок везви

повну аномалію цього ставу, вквй
заісиував у Фвладелфіі, де ціл
ковито знехтоваво обов'язок роз

пким11 словами: ,.Сnрава архітек

-

Чи можеш назвати критвчві

писання

конкурсу, а єдВВJDІ чле

ном жюрі є

-

сам прооктодавець ...

Найкращий і сдвво правальвий
вихід із цеї парадоксальвоІ ситу
ації, яка є наскрізь без прецеден
ту, інж. Німців бачить тшпе в то
му, щоби церковна влада у Фила
делфіі 1) проголосила конкурс,

2) вибрала відповідве жюрі, яке
пршіняло би проєкт, що був би
базоnаний на українській, а ве ва
грецькій традиціі. Інж. Шмців за-

чайна

ні·нчус

здібного учня.

Інспектор,

свою речеву статтю ось

тури наших церков ве може бути

виключно відповідальністю
цер
ковшrх властей. Громадянство че
рез своіх професійних людей: ар

хі тектів і архітектурних критяків
~овннно мanr не лпше змогу, але
11 Право ВИСЛОDИТІІ СВОО СЛОВО, ЯКе

ПОВІІНІІо рішати. Архітектура не
с справою віри, моралі, чи церков

них відправ, тому в справах архі
тектуJJІІ мижут1. церковні
Тt'JК ПОМНЛЯТіІСЯ."

власті

,;,

Д. ГорвJІткевнч

.

Приятел~"
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------

nізuтуючи

клясу,

ВПІ<ЛИКЗ.Є

сить сто r·рамів чаю. Купець пв

мало

го Мішу і питас:
- Чи зиаmu, хто винайшов ав

тас:

-

то?

- Знаю, товаришу і'испекторе,
Л нтін Автомобілевич.
-- Добре. А хто винайшов еле
Іпрнчнші струм?
---

американським прапорчвком. По

І'раничник ловить його ва тому.
- Кон, що ти робиш тут із аме

Прекрасно!
А назви ме ві
трьох найбільшах ворогів Соввт
сf·Іюго Союзу!
-- І {е Аденауер, д,жаисов і Хру

JНІІшнськнм прапором?

Чекаю ·на америкаиців ...
Тепер, 1964 року?!
Чи ти
:Jбожеволів? Зрештою, як впдко,
пr міилаш свої прапори. 1945 ро
ку я бачив rебе, ЯІ< ти вJDІахував
червоним прапором 1 очікував ро
сіян.

-

щов.

Інспектор мліс.
Після
лекцU
вчитель
оnравдується.
Я ж
1шзав ва.'f, товаришу, що цей ма

JІІІЙ ·на цілі роки випереджує свій

-

час!

партійвих зборах у БУда
Яиаш

говорить

ва

теку

.. критика

і самокритика": Пе
ред кількома місяц.ІПШ мій брат
Мойше виїхав до Ізраеля.
ВзЯв
родину, взяв свій достаток.
Вів
зрадив

А може не лрmішли?

СхІдня оНІмечvmа

~Іадяішщна
На

•••

Товариш Кон стоіть ва чеськоавстрі.Іїській
границі і вимахує

Іван Енергіков.

пошті

Російського чи китайського?
Тоді краще дайте мені кави!

батьківщвву-:Мадарщиву,

зрадив соціJІJІізм. Думаю, що
мусимо його гостро осУдИТИ.
не наш!
Це була критика. А тепер
мо~<ритвка: А я, ідіот, не
їхав разом із ІІІDІ.

...

всі
Вів
са
по

Народилось три кішечки. Дві з
них комуністичні, третя - иі. Во
на мас відчинені о'Іі ...
ІІо;rьща

.

У льбріхт і делеrація відвідують
божевільню. Хворих уставили в
ряд і навчили вітати гостей. Коли
делеrаціл підіііШJІа, вови закри
чали: Вітасм о нашого великого
державиого мужа Ульбріхта і йо
го товаришів! - Тільки одвв пра
воруч мовчить. Розrиіваввй партієць nідбігає :
.
- Чому мовчвш?
- Хіба я божевільвий? Я сторож!

•••

Репортер питає 75-JІітвю бабусю, що думає вона про кому"иіс
тичний поступ у Німе'ІЧИJІі. Бабу
ся нарікає,
що мало картоплі,
м'яса, хліба, педостає багато ів
ших речей.

Американець

питас

поля·ка

в

Варшаві: ким властиво в для вас

росіяви: чИ це братв чи приятелі?
Відповідь: Ясво, що братв. При
ятелів вибираємо саиі!
Чехословаччина
-----о Що вайбілЬІШе подобається
словаю\м v комуиізмі?
- Те, що і чехи його мають ...

•••

До крамниці входить чех І про-

-

Але, кажете, що за

десять років .бrде краще. То вже
хай дітям буде легше, а я вже МІІ

-

ритись буду з тим, що є.
- Не треба так сумно говорити,
бабусю. Треба завжди мати ва
увазі, що с такі краї, як от Сага
ра, де навіть склянка води це
дорогоцінність.
На те бабуся : А скільки ро
ків ланують там комувісти?

Р~''НІя
Товариш Поповічі подав заяву

.Лштu до

62
про
пашпорт до
ЗДА.
Мивас
п"ять місяців. його вшсЛВ1Сують до
міністерства закордоJtвих спра.в і
п11тають, чого він властиво хоче в
ЗДА. Попові чі відповідає:
- Хочу бути на похороні пре
зІІдента Джансова.
- Але ж він ще не вкер!
-- Нічого, я молодий, то можу
почекати

...

Бо коли б ми іх перегнали,
вони завважили б, що у 'нас ззаду
діри в wтаиях ...
ІОгославІа

-

Чи тн чув? Китайці вuпуств

JІИ спутніка ...

-

Як це кожливо? Вони ж не

мають "ві ракет, ні ракетвих уста
новок

•••

В Букарешті перейкеиува.пи вулицю Сталіна ва вулицю Хрущо
ва.

-

.

А все ІЖ!

650

мільйонів ки

тайців разом тягнуJJВ rукову JJВВ
ву, а потім разом її пустили .•.

Хтось дописав ва вивісці: "ТИк

часово" ...

ВІіінці не жарт і не дотеп, але
сувора дійевість:

•••

КитаІUІ

Товариш професор питає канди
дата при іспитах, які в господар
ські системи. Студент вичвсnяс:
капіталістичну, соввтсько-кокуиі
стнчну і китайсько-комуиіс'І'ИЧИу
системи. Тоді професор:
- А котра з них запавус в усьому світі?
.
Студент відповідає, що напевно
сказати не можна. Та професор
впевняє, що переможцем буде ки

БолгарськшІ уряд видав закон,
по ЯІіОІІІУ оповідання політичвих
дотепів карається "соціяльно-ко
рисною працею" до двох тижнів

тайсько-комуністична система. На

борювати їх,

погаиьбтовати, за

соромлювати

і

це

студент:

-

А звідкіля тоді спроваджу

ватимемо збіж.жя?

•••

Волгаріа

- Чи знаете, чому ми тільки
здоганяємо американців, але ве
переганлемо?
-Чому?

і грошовою карою до (ва амери
канську валюту) 40 дол.

В СССР почалася кампаніа про
ТІІ дотепів. Ті, що і,х оповідають,

це за окресленням
"Известий"
"отруііні гриби на багатій землі
совстського саду"...

"Мусимо по

розкривати

усіми чесними людьми."

-

перед

Вияв

ляється, що і в тому винен буржу
азний Захід, зокрема його радіо
передачі, які піддають гпумливі
дотепи. Нарешті мусить бути вста
новлена, заявляють Известия, різ

ниця "міаж свободою слова і сво
~одою ширен'ня бруду."

ЧОМУ?
8 Поклонники Дмитра Донцо

КОЖ бу ло б СМDШИО ВІDІагати, ЩОб

ва святкують 80-ліття свого вчи

підчас ювілеиих парад звелични

теля. Це зовсім в порядку. Вдяч
ність гарна прикмета. Ніхто не
може заперечити, що Донцов ве
звичаііно талановитий публіцист;

ніхто Не МОЖе запереЧИТИ, ЩО До
НЦОВ

-

яскрава

постать

ва

до

сить сірому тлі нашого життя. Та-

ки

Донцова,

прннметами,

поруч

із

називали

світлими
і

слабші

сторінни ділльносn1 ювілята. Од
и~к ;шчило б таки зберігати якусь
ІІІІІJУ. А то читаємо в газетах ого
лош(;'ННЯ про

реферати під заго

ловком : "Донцов як ідеолог ук-

...

6J

/]риятел~----- ___ ·- ___ _
аристокр~тuзму. "Щ о

ра їнсьиого

t:J:aJan бп Лппинськин на таке ви311ачснюІ?! Длл Липинськог? б~·в ~І разником украшсь1,0ї охлоираn1, (влади юрби, ред)

) tонцов
0 т;І:с

прлмим

запереченням

ари

стоІ<ратн~му. Справді трудно по
с.днати лоJІсмічні методи Донцова,
обраховані на масові емоційні зру
шснна і на інтелентуальву куря
чу сліпоту читачів із вимогами
а рн::то~<ратизму, Зрештою партія,
:t!:a rшнрнть культ Донцова, завж
;щ залюбки поклякалась на масо
вість, на 70 відсотнову більо.uість.
Зноnу не легко посднаnІ таку ма
сощсть із арІІСТОІtратизмом.
Тож навіщо робІІТИ лл~-таниву
nоюпь?
Адже б.}'ТІІ
успішним
щювідш1ком мас це також по
зпціп!

тію-сліту. ТілЬІш нікому з комуві
стіп не приходить на д.}'МКУ от
nсрто говорити про такай "арu
t:тощ>атІІзм" ... В кожвому випад
ку цсіі приклад показує, як те,
що JІнппнсьюrіі називав охлокра
тіг.ю, да.'ІСІЮ не с дестпльованuм
nід арнстонра11Ічних пр1nrішок те
•швом.

Лfiu іНШІІіі пrшсл:щ: Справне
фующіонуванuл англііісьІСоі пар
.пл~rеІrтарtюї снстс!Іш

пояснюють

т11м, що в цій демократії ді~ і фак
тично керус життям ,.верювка де

СІІТІІ тиrлч''. Це знову аристокра
тія, з отворенюш дверІІМа для та
:~антів з'визу, з провідними про

.шарками

соціллісТІІчної

Партії

Праці включно.
Ці

приклади

показують,

що

життя не дасться вбгати в готові

Підпокїдь: Вwші заввЗІЖення !.JO·
•ЖН<t б збут11 іронічвим порівнян

шухлядкн понять. Поняття, о'ІІже
і категорії Липинського (арвсто

нюt:

кратіл, демокра~я, ох~~кр~тія) це

коли жорстокому, :московсь

~<о-І:омуністичному

р еж в м о в і,

ш:нй мідьйонu українських селян

виморнв голодом, мільйоив людей
ншцнв

і

с.Іаннями,

нищить

-

тюрмами і

коли

за

такому режи

мові можна називатись "народною

демократією", то чому мало б
бути забоі>онево дdвцовській пуб·
ліцистиці називатись
ідеолоrісю
аристократизму! В ваші часи, по
няття до того ступня зрелятвві·
зовані, що ними можна орудувати
за.1ежно від настрою і вигоди ...

Але така відповідь була б уп

неводи

закинуТІ

на

дшсюсть,

це

спроби
схопити якісь
сторінки,
найбільш характераетичні риси
дійсности, а не П цілість. Найви
разніnuою, ска.жім, владвою особ
ливістю донцовеької публіцистн
ІШ с скерова'JІість і пристосуваввя

до мас, до іх розбурханих емоцій,
а не до іх дрімучого інтелекту.
Але попри ту владну рису в
ще

і

складники,

які дозволяють

говорити !'.ро аристо~ратв~ еле
менти в тш мвслеввій стравІ.

І ще одне характеристичне. І

rощснням заторкнутого Ванн пи
тання. Коли закидаємо Донцову
свідоме
упрощува.В'ня
поглядів
противнuка, то самі мусимо обе·
рігатись такого демагоrічвого під
ходу до проблем.

аристократичну приправу. Образ
вибраного лицарства (майстер і

Дпнцов пропаrував ідею еліти,
касти вибраних чи дібраних... Це
ті мотиви, які піддають його зве

образ трудно погодити з партій

личюІиам

уІСраїнське

тизм. В

думку

практиці

про

таку

аристокра

ідеолоrію

кастократіі послідовно здійсmоють
бО.ІЬ:ШСВІІКИ, ВИрОЩуюЧИ ШЛЯХОМ
ві.:щоnі~ного. добору "нову клясу"
(каже Джілас), нову касту-пар-

звеличники
стараються

Донцова і він
сам
підкреслювати саме

його прибічники)
сів (всі і'нші) -

серед свинопа
дає наглядне

,·явлення цій тенденціі. Що такий

ною аритметикою, зrідно з якою
суспільство складало

ся б із 70 відсотків лицарів і тіль
КІ! ЗО відсотків свинопасів - ясно.
Тут виразно виступає внутрішня
суперечність тієї ідеології, що ске
равана на маси, все ж хотіла б

,Лш:тu до Приятелів"

64
бачити

себе

прибравою

аристо

кратичними пераки.

Явище цікаве

з

психологічно

1ше nриглянутись до дійсности, і
тому не вміли належно П оціни
ти. Це ож один із кращих виввхо

го погляду. Вашого пвста до реда
кції закінчусте,
Приятелю, ствер

дів американської свободи

дженням, що позиція успішного
провідника .мас також добра. Але
в донцовській ідеології цій позиції
бракус "спокійної совісти". Вона
внутрі невдоволена собою, вона
почуттям мевшецівво
страждас
ности.
Звідси аристократ в ч: в а
накидка
на
охлокра~оку
ТіJІЇ ...

Пояси.юю це прикладами. Стейт
Пеисилвеиія суворішвй, копи мо

n

В

8

статті

останвього

числа

"Листів до Приятелів" про спра
ВІІ Вожі, людські і надто тодські
-була заввага про два калевдарі
внутрі одного украінського като
лицького суспільства.
Одві (ва

nівдень від річки Гадсову, фвла
делфіІїська епархія)
святкувапн
Різдво 25 грудня. І.кші (на піввіч
ві_д Гадсону, стемфордсИ<а епар
ХІ.ІІ)

-

святкували

nоставились

до

7

того

січня.

Ви

крвтиЧ'Но,

називаючи це роз'сднаІІНJDІ ... Але,
на жаль, Ви не спробувапu rJШб-

1... ви·

ГО ДІІ.

ва про вічні
забави в ведіто,
~:кроnлюваиі гарячими
вапитка
ми. Тож охочі в неділю погуляти

і підхмелюватись до пізнішої ГО·
дини, переїздять границю віпьвl

шого в цьому відношенні стейту
Нью-Джерзі 1 заспокоюють свої
"вищі прагнення". Або tНІШВй
nриклад:
у стейті Нью-Джерзі
міцні наnитки дозволено продава
ти особам здасться не важ
че 21 років, тоді, як у Нью-йорку
вже 18-літні можуть свобідно ва
бувати ЖІtвотворну водицю. Тож
юнаки з Джерзі Сіті і ilDWиx по
граничних міст ідуть за тни скар

бом до Нью-йорку. І законно, і
nрисмно!

Тепер nодібне масмо і в відно
шсині до церковних законів. Ве

(ЗаІ<інченнл на обгортці)
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БУВШІШ С:&АРВІІІІК БАJ~ІІТЕТУ БУ ДОБИ
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11"•

nіст у стейті Нью-Джерзі
•

•

.......... _

• ався вже ВІД юлькох 'I'В.ІADUJ.
nоч в Нью-йорку ще далі м'асЛJІЄ.1
...
3 балями 1· -.. узика
І{JІц
•
- и. Тож
охuчі

потанцювати

1 поскоромв-

-

не мсНІШ достатньо віж попе.

...
То чого ж плачуть вічві иевдо·
· ай ли ..r.' на решті зваволенцt-нарtк
реднІІІІИ рокаки

йдений

порядок,

який

ДОЗВОJJJІС

тнсь, nереіжджают~ Гадсов і ко-

і піст зберігати і не перемучувати

ристають з тернторtяльвого зако-

тіла зреченнями ...

А що в піст м'.вс~ особливо

!{\'.

·
є тож на вечtрЦІ ЧервовоІ
.
.
."
u
Н
Д
Калини "шснии стеи.т
ью- же-

смаку

Ві .. nовІ .. ь: Sapienti satl Розvv...... ~
.~ний зрозуміє, а ·нерозумного не

рзі був представлен~- ка.жут_ь
__п_ер_е_к_о_н_а_с_ш_.._.- - - - - - - - СПРАВІІ ЗБІРІІОГО МЕЦЕНАТСТВА

Від листопода м. р. до березня ц. р. ва цей фонд прислали: Вшан.
І. Дубилко, Торонто (12); Р. Залуцький, Чікаrо (12); П. Зеле
ний, Бельгія (10); А. Кобрин, Честер (12); Т. Олесіюк, Тексас (10);
т. Парфанович, Пофало (12); М. Ромах, Кемден (12); Дарія Руден
ська, Торонто (12); С. СенИІШин, Едмонтон (12; Д. М. Стахів, Со
жрвил (12); Ом. Тарнавський, Торонто (12); В. Тоиків, Ст. Во'ІІа
венчюр (24, два роки); Р. Трешвьовський, Клівленд (12); Ди. Фе
днк, Торонто (12); М. Хархаліс, Торонто (12); П. Черевко, Вірджил
(12); ~:. Нйорк (12) ;.
Щиро дякуско. Листи до всіх членів Зб. Меценатства ви:ш.ле:мо
п найближчому часі.

nn.

ФОНД 001\ЮЧІ НЕСПРШІОЖІЮМУ БІ'АТОВІ

Список датків від листопада и. р. до березня ц. р. Іх присла.JШ
Вшан. ПП: 15,00 дол.: І. Крамаренко, Врклв. 18,00 дол.: Д:м. Фе
,щк, Трнто. - ·- 10,00 дол.: Л. Лиман, Нйорк. По 8,00 до.;J.: Т.
Парфанович, Вфло: Р. Трешвьовськвй, Клівле·вд.- По 5,00 дол.:
Р. Галібей, Дж. Сіті; З. Дончук, Фила; В. Зорич, Трнто; Т. Мацьків,
Ф-т Саскатун; М. Мотта, Трнто, І. Савка, Фала; Р. Форостива, Врклв.
- По S,OO ,цол.: Мирон Маренін, Влмтк; С. Сенвшвв, Ед:мти; В. Смо
линський, Р.-дейл; В. Ше рей, Форест Г. По 2,00 дол.: В. Іваник,
Трнто; П. Іванів, Тр·нто; Ольга Когут, Чiraro; В. Осадчук, ІСавада;
І Скиба, Трнто; Г. Шараневич, Пітсб.; М . .Ярем ко, Берили. По 100

до-1.: А. Верегулька, Бостон;

1.

ВtІІШнівськнй, Ф·т Вілліям; В. Гвоз

децьюrй, С. Л. Сіті; І. Олесіюк, Трнто; І. Шкільннк, Трнто; П. Шпі
рук, Врклн;
Вінніпеr.

***•

В L\ІеІІі всіх, що отри.\ІУ)Штюtуть журна....1 даром, щиро дякуG.\Іо.

Зацffіавленвх ПриатеJJів І Зн&ЙОІІІІХ повІдо~JІJІСМО, що а,црееа
редактора М. ІПJJемкеввча вІ,ц
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1-ro

вересвs ц. р. така:

Craaford, N. J.

Адреrа а~ пістрації "JПІСТІВ до IIPU3TEJIIВ" ЗаJІ8ІJВЄ!'ІоСа без :udв:
Р. О. Во:к
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