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JlocІm Привк 

НА ШЛЯХАХ ЛЕСЯ КУРБАСА 
(Мої театра.львІ &ІnвівцІ) 

Було мені п'ять років, коли ~о ВЗІІІого містсчхtа Струсова забрів 
якийсь польський мандрівний актор із невеличкою групою комЄ\Ціяв
тів і в підеінні корчмаря Шаі влаштував сцену, на якій мав відіграти 
театральну виставу. Батько приобіцяв повести мене на те впдовmце. 
Я ще не дуже то розумівся ва годп:виикоnІІХ знаках, та батько впер
ше звервув :мою увагу ва цифру в долі'ШИій частині циферблята 
і ска.зu, що коли rстрілка дійде до цього загадкового знаку, тоді 
я разом з ник піду до Шаівовоі шопи ва комедію. 

Ціле пообіддя я не відходив від будильника, слідкуючи, як пив.и
во та стрі.лка ІІандрувала до таємничого знаку. Це тр1шало так ;цовго, 
що за той час багато дечого відбулося і в хаті, і ва вулиці ... але те 
все пройшrло поза :мною. Я ве відступав від гоДІDІника. Досі :я його 
не помічав; навіть, коJПІ вів видзвонював свої години, :мене це не 
,тфїмало. Кожиоrо ранку, коли вів тільки-но задереньчав, ваша кати 
починала заходитись біля печі, батько збирався до церкви, ІСТарпtИЙ 
брат Омелян, неохоче роЗ'Шукував свої WJ<ільиі зоtшІТJІ та книжки 
і мандрував у .місцевий храм науки. :Мені до того всього не бу ло 
діла, ми з иолодІІІІШd братом Володимиром і далі безтурботно вигрі
ватtсь ва своє:иу тапчані. 

Та не те було цього ра.зу. Цей .старинний будильник веж;цв.ио
нсгадано став якимсь чарівним 11агветом... Багато часу пройшло: 
батько -встиг усього Псалтиря відчитати, :мати nпоралась із своїм 
хазяйством, надворі вже давно стемніло, коли нарешті повільва стріл
на дНіІШла до завітного знаку. Я підняв несамовитwі вереск, що .вже 
пора йти до Шаі ва комедію. Це мала бути л.кась особлива ко:иеді.и, 
неподібна до тпх, що показували у вертепі ва Рі:Jд;Влиі свята. Тоді, 
nравда, л ду.же боявся чорта з вертепу, та. й ІЖИд, хлОІJІ і пав були 
теж стрВІ:uні. Але вdни були змайстровані з дерева й одягиеві в .лах
міття... У Шаі ж на підеінні :маJІИ представляти комедію живі зподи. 
Це все вже мені розказав і вияснив брат Омелян. 

У темний осінній вечір батько поні~ мене на плечах у театр до 
ІЛаі. В довгому заі~, на лаnках, пачках та різШІх дзИІ'ликах сиділи 
стаl'УШі люди, здебілЬІШого чоловікп; молодJ1Іі ІЖ гнізднJІВсь під стіва
ми у жолобах, до яких під час струсівського ярмарку прив'язували 
й: попасапи коней. В кінці заїзду на насланІІх від .жолоба до околоба 
даІ.І.І1\ах мала відбутися вистава. Із стс.тd звисала о,:tна ліхmри.я, що 
ледве освітлювала середиву помосту. Сірі рядниви відгороджували 
сцену від глядачів. Коли ця імпровізована завіса розсунулась, ва 
сцену ВИJ\шов пав, а поrім - пані. Вів дуже голосно говори.в і кри
чав, а вона спершу плакала, а згодом стала співати. На щеиі було 
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слабе світло, акторів мало було видно, а то~у, що вdни слга.~'ТП до 
са~юі стелі, то ~авалось, що вони без голів. 

Батько примосТІmсл на лn ві, посцпв ~rене па ко~'lінах, обгорнув 
сnоЇ.і\1 кожухом, і я незчувся, nк. .. з~рі:\tаВ та проспав усю J<омсдію. 
Проте це не завадило мені другого дшІ розказати ма.m ие тільки 
те, що я бачпв у тсатгі, але ще 1·'1 са~о:\ІУ ві,1іграn1 все так, пк тоіr 
пан, що кричав, і пані, що плака.,а. · 

У то:-.sу ще перс;І1Шкі.ТJьпому віці, л часто розважав дом31Шніх своїми 
номсдіянтськІІl\Ш витіnка~ш. Мати і батько залюбю1 похва:стуtш .. ·шсь 
перед сусідами t:О}1СДЇЯНТСЬК:Юf ХІІСТО:\f СВОГО ПСр~ОСТан'ІІЬОГО На
щадка. У l\Іене вже буn і свій власний репертуnр. Ст:1рші гл:цачі часто 
розважались моі:\t копіювшІюDt ·струсівського пошntаІ"rстра Щуров
ського. Це був дуже грізний пан. Боллнсь ііого не тільки n.:racиi син 
і донька, .я1шх .,,юбячий батьr;о часто об:\аровував тонкою, гнучкою 
тростиною, але й усеньке ~трусівrьке мо.,оде покоління розбіга .. ,ось, 
як курчата перед .шулікою, і ·юшшнуло по бурянах nеред ТИ:\І грізни~ 
:містечковим деспото,.t. Удома, перс-,1 сnоі~ш г .. '1лдача:\Ш, далеко від 
п::1.на поwтмnіІстра Щуровського, .:1 n:-.tiв заr-..,астп рую1 зn. 'СПІШу і по
rшго~І ЧlІ~ІЧІШ)"D3.ТІІ Та ПОПЛЬОВ,УЕаТИ На ВСЇ С1Щ>ОНІІ ТаК, ЯК Це робИВ 
суворий предст:t.внпк місцевої бюрократії. До:.t~:.nні г.rхлдачі мені аn
льодуnалн і нагород.:~•уrш .. '1п. Бі.їІЬІШ при:по,.1НІІіі перший :.Іііі виступ 
;триніс мені навіть грошовий гонорар. 

Білл нашого до:\Іу, на одиноко:\ІУ струсівському ВІІ.:\ІОЩевому тро
туарі, розмов.,ялrІ :\tісцеві прю~траrтні преферансісти: украінськю"І 
і nnльськнй свлщенпип, бурмістер Ру,1ка і пошn~айстер Щуровськпй. 
Б~тько мій, як11й теж любив проси,1ітп не один вечір у цій кохпанії, 
не за одно.ю ,,пу.,ею'' цієї nансь~-:ої poзnarn, як видю, задумав по
жарт~·ватн 11а.д nocтpaxo:o.r струсівсьюІх діт.'1ахів; пок.•·mкав мене і за
г~дав мені показат11: як по ншшій ву .. ·шці хо~ - пан паштма.й~rер. 
У!Ся достойна компанія розступилась і звільнила місце для арени. 
Замовлення мені не треба було повторювати. Я заклав руки за спину, 
набрав повні легені повітря, надувся, почервоиів, як рак, і, поrпльо
зуючи па всі боки, вагоnито з достойністю пройшовся кілька разів, 
nоміж цією а.вдиторією. Оба свя.щеиики ~".fіючись заплескали в долоні, 
бурмістер Рудка дав ме·ні п'лтака, а пан Щуровський, за.'Іахуючись 
ціпком, грізно поперещив, щоб я не пападався йому ва очі. Під за
гальнші с.хвадюючий сміх глндачів я чкурнув у хату, і похвалився 
мамі заробленим п'ятако:'\1, але вона відняла його в мене, пояснюючи, 
що я ще, мовлнв, не знаю, як доцільно поrосподарити такими вели
кими капітала.-..tи. 

Хаmна, де ми родились і росли, була невеличка, та й то білЬІІІу 
іі чаJстину винаймали, бо кільканадцлть корон місичноrо ЧН1ІІПУ були 
манною небесною для батькового бюджету. Тіснились ми в меІІіІІІ'ій 
частині дому - в неветпсій І<ухонці й одній кімнаті, де в часах 
приїзду зі шкіл на свята - всі .мусіли розміститись. Зате п~ час 
літніх канікул нам жилося по-королівська. Батько купунав повен 
драбннястюur віз пахучого 'свіжого сіна, на .яко:му ·не тільки сусідські 
гімназисти, семінn.рисm, реалісти, але і"І старші товарИІші братів -
студенти різних фанультетів, насо.,о.:\жува.'ІИсь ароматамн подільської 
отави. На пі;иа.t.ШШі ·неве.'ІІІчкого корівника, па духмяному сіні ми 
з това.ІlІfШ~и ночува.'1ІІ і днюва.'1ІІ у сльотну погоду. Там WJ"i-tiлo 
всень~-:е ванаційне життя: проб11 xnpy, збірної оркестри, бо •Ж кожниі'І 
шан~"ЮЧИЙ себе учень середньої школи м~·сів грати на якомусь ін-



Приятелів·· 3 

с-трументі. Із цього пi;uwiiDWя, сm1ве ко.жного вечора до пізньоі иочі 
лунали концерти по цілому містечку і тривожили сни красуням -
~очкам Ізраїлю. 

На відо.мо:\ІУ :струсівсько:му приходстві в. о. каноніка Теодора Це
гельського було п'лть синів, і хоч "плсба:ні:t" була велика й вигідна, 
nпоте ,,паюІЧі" здсбіЛLmого проводили час на ~ЯІ<івсько:.Іу підда.ш:ші 
v .. весело:.Іу муравлиську, серед співів, жартів та моло,і\ечих витівок. 
1.•е безтурботне життя відбувалось не без участи на~~их батьків. Мати 
нruша, до пізнього свого віку, підтри:\Іува.1а хор синів і їхніх товарПІІІів 
своЬІ :"ошлоззучни:м: сопрано:м. Старші брати і громадяни нашого слав
ного Струсова часто опові;J;алн про :\Іа:\ПІНі великі nокальні успіхи 
3юtолоду. Вона бу:ш. пеза:\ІЇІшою ПО:\ІічюІцею б~тью1. на хорах нашої 
церкви, за що священики і прихожани її висоr.о цінили. Ії rспів нц 
наши:ми 1\ОЛІІска:\Ш, а згодо11 на підд::мrпші, на місцевпх концертах 
та при і:мпровізованих оказіях, і досі бри'.ІШТЬ у моїіі nа.,х'яті. В тих 
давніх часах ::о.юї старші брати, захсп.1юючись ма:.шни:.t голосо:.І, 
,до-ріка.111" Ш за те, що вона знехтува .. 1а б"1искучою кар'єрою спі
вачюІ - задля за~.tі.жжл з ·струсівськш.І дако:м. Бонн бу:ш певні, що 
якби наша ~tати була донь·кою священика іІ закінчп.1а консерваторію, 
- то хто зна, ЧІІ Соло:\tел Кр~1ШельющьRа не мала б поважної RОН
кур~нтки. Родилась во·на в часах, ко~m струсівські ~Ііщанн не дуже 
rnдo посилn:ш своїх дочок до ·ШУ.О.'"!ІІ, та 1"'І д."1я ХЛGІЩів нау~а була 
ще необов'л::шоnа. Колп л і :о.ю.:1ОДІШИЙ брат Воло;:щ:.шр уже бу.·ш 
n середній :шІш:Іі, на:t: .. ш :.tатп під чпс .літніх Ю1НіІ-;ул ЮІШКО:\І за:став
ляла нас учитедtо.!Зати; по черзі :шх nоказували їй, як би то НЗJЇско
ріше опанувати мнстецтnо читаниз з юш::юш. Згодо:\!, вона з ве.І'ІІшою 
рn1істю і nобожністю, за допо:-.югою збі~'lLJшуючого L:i~ .. 1a, І->ожної не
ді:tі ревно }{о:шJшсь n час Всrос.1ужсння з ::О.ІvЛІ1ТоБнш~а. Ії завітна 
:.1рія сповнилась тідьюІ nісля тсго, І{о..:ш останні сини опанували ту 
премудрість, і коди вона вже мала з~югу звільнити·ся nід ТЯІЖких 
щоденних турбот і. праці білл чис.1ешшх своіх нащадків. 

Патько poдo:vr із села Острівц::r, теребог.3льського повіту (резиден
ції першого священика-nіонера для українців в А:мсриці о. декана 
Волянського), занінчиЕІІпи сілhську ІШJ<0~1у, пішоn по д:п:іЕськіІUІ .. "1інії. 
Пого приро,J.ні здібності й весела вдача про~остили йому ІШлях із 
ct:.'Ia до Струсова. Був він ~·ШІЇстро:о.І ;~які.:си:ого діла, зu що в цілш1у 
."\є>канаті корнстув::ш·.::::r вс."Іш:І!~.І nг.торп-:-с':"n~.t. По пгпх•·.lrтвnх його 
цінн:ш, пова.:J\али і на:Jіть допус:tШJШ ,J.o нрефср::tнсового столика. 
Ного .жарти іі ~Іаіістерні оповіданнл ма.іІн успіх і t:etJeд достшїних 
, , ї:о.tостей". 

Посилаючи сі}ІОХ ~инів у ссрс~ні ШІ,.О."ТІІ та університеnr, nін ча
сто попадав у скрутні :матерілльні ~ситуації, але в такі моментІІ містеч
кові Rpa)!api і"іО:\ІУ 'НЇІЮЛІІ Не DЇ:\:О.ІОВЛ.'1ЛІІ КрЕ-ДИТіВ .. Довір'Я:М У НИХ 
І\ористуr:ався нwш батько не()б::\южсшІм. :Мнмо праці по дяківству 
і пре~ставництву асе-кураційного топ:чш·=:тuа "Дністер", та до~аuпrіх 
турбот, -- u;нько наш завжди був ~· центрі нашшх ванаційних затій 
і розваг. ІІс тіль1ш сннн, але й у~і нrнші ІЮ.'ІСІ"ІІ .тtюбнлп {юго й пова
іІШJШ. ~111 і вел ю1.ша молодеча гро:о.ш~а ЕС.'ІІІ'-Ш.,ІІ батька ,.старuш:.І 
тonapin~t::o.t''. бо ж усі :о.ш булп ,.товnрtLші". 0,1Н31\, 1-:мш нn сіні чи 
Шl березі Серету, що проті1•ав ч<~рС':1 н:І.!JІ горо~. :.штіва.,:\СЯ ігрпва 
буча, то іі .,старшо:.Іу rовnгиІшеnі" іноді пош1да.'Іо Н:\ буб.,шш. To.:ti 
він, бе.3ПО~Іічннй, зв~n :о.ш:о.tу на пі.:рюгу, але наша "старенька" .ще 
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Боzдан БойчуІС 

Я НЕ ХОЧУ ПОВЕРТАТИСЯ 

(Й. Гірпяr;:овІ) 

Ви ніІСоtо не nовернсте назад в життя. 
бо воскрешати міг пиш той. ~ео2о 

ро3n'ми. 

І ІІІС Аtені вертRТrІСІІ. коzо шу~еаrо? 

Курбас десь лежить nривалений 
ДОШІСаАШ й ЦЄZЛОЮ 
нездійснених. робитих постІШовоtе. 

І ІfІС мені.. про що з ним zot~opиro? 

А Куліш дописує свою останню д~а.чу 
під есретищс.\С 3e.\C.'Zi. 
і 2ЛU1UI Crtri.'ICTЬCII 

йо.vу • очиці. 

І як мені живrt.ч. крізь nів життя. 
дійти до ньоtо? 

ВІJ ніко~о не повсрнсте наза,:f t1 життя. 

це в.чів робити той. ~rozo розп'яли. 
s. 1965 

НЗJС підогріnада і рад11ла не жаліти старого, лt·ШЙ так необачно nрmш
~астьсл молоди~ і лізе не тудп, ку;::tп слід ... 

О днана;щлтШ год1ші днл із струсівсьного костела могутній дзвін 
сnовіщав мешканціn усіх віровпзнань - про пору, ко·wтnІ .:тю;t.чм і до
ма.uпrіlЇ тварині слід полуднувати й перепочити. На греко-католпцькіЇІ 
"плебанії" пронизmІва "сигиатурка" rеж СІ\w,НІ~а.,а :.шогочІrс.1енну 
родину о. каноніка до обіду. На дяківці такої дпсщшліни пе було, 
бо розмісmm од·ночасно nсю ватагу за одни.."\! столом бу.тtо труднувато. 
Хто сtшріше заскочив у резИ;::tенцію )tаии, хаnав тарілку борщу, 
в яко:v~у домінувала фасоля та картопля, сідав де попало і уплітав, 
аж за вухами лящало ... 

Батько, крім усього, був завзятим аматором бджільництва. За 
·наппою хатою, :між кілько.ма садовимп деревам11, стояло .кільканадцять 
вуJШків, звідкіль і нам час від часу попадала l'ttищина пасічної амб
розії. Хліба завжди було обмаль, ТО)Іу, коли хто з товаришів забажав 
посмакувати дяківського меду- м}rсів мати свій власний хліб. Прав
да, не часто батько балував вас mи райськпи кормом, бо ціна меду 
ва ринку завжди була спокуслива. Тому то, иераз доводилось за-
1\"J)адатись до його скарбниці і неза.mтно опорожнювати старанво 
охороиювані резерв11... Найкраща пора д~,я наскоку на батькову 
медову комору - це був час ранковпх Богос~""Іужевь, ко.ли віи кілька 
годин був занятш'f дяІ<івськи:ми обов'язкам11. Найпідприємливіший 
з братів Євген одного разу "зорганізував" гладущпк меду й заховав 
його на підд8йІ.ІШі у сіні до того часу, коJІИ нагряВ)"ТЬ тобите.лі цієі 
манни з влаСJПDІ хлібом. Постояльці підда.п8ПJІ подались ва берег 
рі'ПОІ nокупатися й погрітись під ра:иіпuиім промінням подільського 
сонця. Батько, вертаючись із церкви, nомітив небуnаJІИЙ рух своіх 
бджіл - з пасіки на Іrіщдашшл і навnаки ... К.'Іітливпй пасічник зразу 
розв'язав загадку: він спокійно придІ-шлявся до азартвих ІІеLJелетів 
своіх бджілок і терпеливо чекав, поки "академіки" викупаються 
в Сереті. Добре QрІєнтуючись в індивідуальних нахнлах кожного із 
своіх 11ащадків, він тут ·же зверн}"ВСЛ до Євгена з такою тирадою 
про Божу справедлив~с~: 

.- Геню, а на с.віті Правда такИ є! Дsmись: тИ вкрав у мене меду 
і піrіЬов Це.й гріх змивати із себе в Сереті. Aw,e Госпо1Ь всевJr:~ющий 
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_ nicлan мої б;~жілкп у твою криївку, поки ти викупався - мій 
мед опинився знову у вуликах! 

Однак тут же в обороні Євгена заяm1лись брати Никифор, ОмеJІJІв 
та роnеснпки Ро~ан і Лев Цсгсдьські, і прп допомозі переконливих 
їхніх арrу:~.Іент:n, батьІtа З:\Ііннв гнів на :милість, і вся ватага леrально 
nосні~ала ме~о:и. 

• • • 
Кажуть, що україпськtrй театр у ГаличІrкі був прибіжищем тих, 

І:о:о.Іу не ща~тІІ .. !О на іІtших полях слави. Коли вірити історикам ва
tшого театру, то 99% СЛ)'жите .. !ів Мельпо:мени були: нев;щчпики 
середніх шхіл; елев11 дяківських буре, розчаровані дрібні службовці, 
і вреsшті романт11чна молодь села. Перша категорія цієї суспільної 
верстви - :мені співзвучно усміхалась із ранніх моїх літ. Коли вже 
говорити правду і, так би мовити, справу вивести ва чистоту, то 
у·че'ІІЬ з мене був веблискучий. Прпчnн багато на це склалось: по
nерше, батько так був захоплений мріями про світлу будучину своіх 
синів, що нас, наймолодJших, ще чи не в ко..лисці вважав майбутиімв 
геніл~ш. У шнолу відав мене, ІIO~"tlf я ще не мав п'ять років, і хоч 
як ~иректор Лейчак на.магавсл персконати {юго, що це ще зарано, 
що л ще не пі,.1ріс до мірки штубака", - для батька це не був 
арrу~ент, він був свлто псреконанwuІ, що дл.я мене гімназіл вже по
плечу ... І за.мість ще nовганяти над ~шІІ."ТІІШDt!І беrегами бо.'lотнистого 
С~р(:ту, л в.:-1:е мусів година~ш наnкол~шки стирчати на вікні першої 
к.1л:си, щоб лю,.1п, які їхалn на струсівсьюІЙ армарок, бачили, який тu 
з ~tс-пе nш1шов Жlk'ць нау1:и! Пізпіи..и.с nЬи..;·.:ю теж, я І< з Rа~Іеня: з по
.ІhеІ.коі :\tісцсnої .шко."tJІ псрсвс .. !п мене n:~ опіІ'У ст~rшого брата, до 
У"rаінськоі ш:коли ~· Ст:lНІІсдавові, а тс;d з гімназії до реа,.,'lьноі .шко
JІИ, то знову до гімназії. Такими енспериментами мої брати-вчитс.:rі 
шшробовува.:ш с1юі н~дагогічні теорії на моїй затурканіі-І ІСnрийнлт
лнвості. У висліді, коли під час літніх кані ку л мене прJDІушrуnали 
латати діри вслюDш: латnнами та греками, л, JII< за спасенну бритву, 
обома руками хапався за ролі і проби на славній стру·сівській сцені 
"Просвіти''. О, милозвучна :МеJІьnомено! Не одного ти збила з вір
ного тяжкого шляху, коли він потопав у хвилях .,аористів" та всяких 
і~-<дшх зе~.кар.~ючнах :кллспч1юі гра1І<1.ТШПІ. Пізн;;ше, коли в рогаТИіі
СІ·і-\і:UІ гімназії .н uкупував станошІще со.,і ·та у .~.Ішільному хорі, і :мій 
.'I~,lr;e прорі:шюrй барнто·н вивів :мене на nОІЩСртову естраду, де я по
·'шс.:ував насолодою успіху, тоді в секреті перед .самим собою, я став 
засилати .жертовні молитви мпстецтну і славі. В:і клопотІІ та розча
руnапня падали на :карб архаїчної клнеиюІ, на "'необ'єктавність та 
щшдпртrnість" пе;.\агогічного шшну. Мистецький успіх підбадьорю
uаn, uкриляв - а неусnіх у клясі nuралізуваn волю і вщіплюваn вep
тcrincLrшii СІ\СnТІЩП3:'11 і .,СВіТОВу Ci,upбo·ry"! 

Те:1.тrальні nш.:тавн, з ранн!х літ в1шарбува.ттп гJШбокі переживан
н:r. І~ілимн днл~tи і ТlLЖІшмн н не міг визволн·rись із полону вражень, 
і і 1, і ;~овелосh ніl протн:lі кількох го,.1ІrІІ перстrзnлюnатп. Вперше попав 
я n театр "Руt:ької Бесіди", лк nін то~і ще зnаnся, в 1905-му році, 
в l(оJІо:о.шї, на nнстаnу "Ха:тїн" Карпеюш Карого. На сцені царюnали: 
З:lЮ,J\~нзещ,J\а. Ca:\oDcJ.Iшii і r;ci .знаме>нптuсті галпцького театру того 
Ч:tсу. Зnnюt'лта."!;"сJ, впсоІ\:1 постать -- Мшш.:ш Са;:ховськоrо в старому, 
rro:raтaнu:\ty халаті, і жанрова фігура ні:\tЦя:-орсн~:І,аря Юрчака. Тоді 



6 .Лисrи до 

и малощо второпав з того, що nі~був~."ІОСЬ на сцєоні. але ті nерсонажі 
ДОВГИЙ час ТрІІВОЖИЛІІ МОЇ бурсаЦЬКі СНИ. 

Наступного року л вже був )'1ffif:\f першої 1-~ .. "ІЯСІІ гі~nшзіі у СrанІІ
славові. Із барвистих nфіJшів бу ло ві~о:-.ю, що на кільt~а тпжніn прп
бувас ~о міl:та театр. У день прпїзду театру .я вш"!ІШов із бурси разом 
з товар1пшами, але по ;:tорозі від.~,учІшс;t від евосї пари і, не діІuпшовnЛІ 
до .шко.тш, прямо скеруnав свої кроІш до залі i~r. :М:оню·шка. Чого :мене 
невідо:ма сила туди спрл:мува.·ш - одпн Бог з нас... Бі.і'ІЯ ті сі святині 
кілька робітюшів вивантажувади роз:о.пlJlьовані на по:ютнах хати, 
ліси, палацJJ, ·різного ро~у і стплю :\Іеб:tі та театра.,ьну бутафорію. 
Цілий де·нь л простояв біля воріт, як зачаровашп'і, і не міг покинут11 
свого обсерваційного пункту. Неr:псоІШІVІ шtнок у ЦІІw'ІЇН;:tрі, елеrантно
му плащі та жоuтих рукnвпчш1х, :мов стрі.тtа пробігав то сюди то ТУІЦИ, 
кидаючи І~ороткі 3авnаги та наІ-\~зн. ·Вантажні DОЗІІ один за од1ш.м 
підвозиw,ІІ із залізничної станції нові театральні скарби. Люди деда.:'Іі 
жвавіІше :t.rет)ШІІ .. ·шсь бідл возів із декораціл~пr. 

Уже сутені.тю, якісь пані і панове ·ста,,п проходІІти за кулісп 
театру. Із корот1шх фраз, л у.ТJОВJІював їхні турботІІ і наріtшннл на 
те, що поїзд запізшосться і гошта а кторів може не всmгнути на поча
ток вистави. Вже іі почал11 полв:пrmсл: перші г:tлдачі. З кожною 
хвилиною більrше і бі.~,ьше суну .іІІІ :~ явіною до ка сп учні місцевих 
.шкі~'1 по квпnш на студентську rа"',ьорку. 

ПростоявnІПІ сливе цілий день, про:\Іерзлпй до костей, голодний, 
.чк сто вош:ів, без гс .. ,ера в ю.сшспі, я став ві,1чуватн, що мос серце 
Еі~ хви.:uовзР.:nл ось-ось впскочІІТЬ з гру;:t;еі"І. Невже л: не попаду до 
середини? Невже дщ~о~.І л тупцював білл: воріт сrількп часу? Я ж 
так самопоев:rтно по:Н<1 гn в ЦІІМ mo~.ч~t піД'носtmІ дрібнmuІ реквізит?! 
Невже вонн не догадаються проп.хатп :\ІеJІс через контроль? О. ні! 
Білл: старшої пані, яка пролускала учнів на rадьорку, стояв непрІІ
ступнпй пам у циліндрі і жовтих рукавичках, і л:к цербер беріг браму 
до свлтая..;свл:тих! Ах, сп ли небесні! 

Та ось появллстьсл: промінь надії! Надходить рідmпї брат Юліян, 
учитель мосі ж гімназії разом із своЬ1 каварю1ним побраmмом -
Василем Пачовськю.І. Хто-хто, але брат напевно вирятус мене із 
найскрутнішої халепи, яка тільки мо.'У.е трапитись па ІПL"ІЯху божеві"'ІЬ
ноrо театромана. 

Виступаю з темноти два кроки вперед і, скІІВувши гімназійну 
шапку, низенько ХІІ.ТJЮ голову. 

- Ти що тут робиш? 
Від хвилювання: цокаю зубами затинаючись заявляю: 
- Театр - при-при-прн-іхав! 
- Ну й ЩО ж з того? 
- Ціла гімназія пішла на ВІІ~таву ... і хої товарІtші такQік! .. 
- А де m був цілий день? Чому тебе не було в клясі? 
- Я хотів заробити вільний вступ до театру, і помагап носити 

пакунки на сцену. 

- Мnрш до бурсІІ, п з тобою за9тра поба."Іакою! 

Проф. Васи .. ,ь Пачовський впшкірив зуuи і, по-мефістофільсьюr 
зарсготавшJІ, nопрляував зn моj:.І сер..J.ІІТИ:'tІ, Gе~\сердечнІІм братоя на 
виставу опетч1 .,Продnпа наречена" С::'-tетанп. 

Але,. наnерекір yri:-.1 силям сnіту, на цю rшставу я таки Попав. 
Старша пані, що б~регJІа вхід на студентсЬку територіЮ, довгu 
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сліднла за моїми, 'Слізьми залити~и oч1rna, які проводилп щасливців 

3 ІШІІТЮlМІІ в руках. Вона вловила момент, коли пав у цилі'идрі по
гнався за яки:\tсь С::\Іі .. "Іьчако:\1, що проскочив "заїще:м" без 'КВИТКа 
у гущу глядачів. Пані кивнула мені підійти ближче і зручmDІ :иа
невро:.о.t просуну.1:1. поза собою в обітовану райську rальорку. Згодо:и, 
nic.mt довгих літ, я дсвідався, що моєю спасителькою була паиі 
СтсчпнсьІ<а, теща жорстокого пана в циліндрі - директора Иосипа 
Стадника. Дай їй, Господи, царство небесне! 

Гімназисти й семінарнсти заповнили стоячі ~rісця партеру по самі 
r:інц:т. Тільки завдяки :\ЮЄ1ІУ ростові мені потадаm1ло, повз'1ючи поміж 
нога~.ш. пропхnтпсл в пеrспІЇІ ря~. Бар'єр, що nідгороджуnав сидячі 
місцл від стоячих, прийшовся мені юс раз по ІШІПО. Предетаnники 
грлдущоі Унраїнн придавили мене всім cnoi~t тягаре::\1 до злощасної 
ппперечки так, .що ледве я міг, через з;:щвлене горло, пропускатп 
повітря в .,,егсні. За всяку ціну треба було хоч на крихітку підрости, 
щоб визвоJШТІІ придавдеве горло, бо ентузіястичний глядач :міг 
J ~tє>не видавити останнііі дух. Hoco::\t черевика мені пощастпдо Н3.1Їта 
ш:пс.;шчкий виступ у долішній частині перегоро;tюr, і я складюmи 
1.. nпeprn~пr ~tансвруваннл~ш пі~нявсл на кільна санТІІ:\tстрів, пісдя 
чого весь тягар н~-r·исRу попав на гру,1ну клітку, а не на горлянку. 

На трьох пальцях однієї ·ноги .н простояв усю оперу "Продана нарече
н~". КіЛЬІ\<.1. ДНіВ Л :IO,J.DC DО~ІОЧІШ За собою НОПІ - П'ЯТІІ З,J.СревіJПІ, 
:.t.:rc n тсач,і л 2сс ж Т:.lЮІ був ... На сцені люди не говорили, вони 
~nin:-tли, і було ~tені тру~но зрозу~іт1r, про що Іuсшлосл, проте чар 
в1цоnшца llliШlГ(Jl'O,lИB yt:i прикрості, які дове."ІОСЬ перенест11 продов=к 
ЦЇЛОІ"О ДНЯ. 

Брат :\Іій, 0:\tе..-.:хн. шшй у тшї час, був учнем: станиславівс~коі 
r:•І:~;~.;ьсьrші соtінарїі, І\nатнруnа.ІJ з кіли•о:-.tа тонар1muа~ш на пере4-
;.rj-_·ті, на~ ріною Бнt:трнцею, у l~н.я:ги·нині. Я ~-.. швсл до нього по по
р[l~у; із слr.оз:1:.о.ш n очах я питав його: як роздобути грошей на ви
ставу драми ,.Гандзя"? Серед групи семін:.1риrтіn л застав двох хо
рпстів-акторів, які там теж найrшли притулок. Один з них був наш 
:~воюрідний брат Августин Гірняк, сІtІІ батькоnого брата., теж дл:ка -
із ссж1. На.;rужа (між Струсовам і :Микудинця~и). 

Горе .:.ІuЄ, видно, нздшло спіnчу'М'я у спіnробітшrків театру "Бе
сіди", ОО ТОDарІ!'Ш І{уЗеНа rусТІІ обіЦЯВ роздобутп ДЛЯ :мене "І~О1Ітра
:О.t:ЧН=у". І зппnу бу::ю :мені не до ,шно;ш і науки ... до самісінького 
iicЧC..t:Ja я те_І..ІпеJШ.І.ю чекан спасешюго пропуску. За це1Ї чсtс .н почув 
,-•. 1ra то цікRВИГL) ~ л:птт~І театрn:п,ного закудісся. 

Л nгустин весь день готувавс.н до вечірньої nпставu, до епізо,.l,ltЧlЮЇ 
ролі нареченого прекрасної Ган~зі. Всі кваmранти дуже співчутливо 
спрпііма..тш ЙОГО ХІШ.."І"ІОDаІІНЯ - адже rЖ Це Man буn1 ЙОГО пе:{:іllИЙ 
1шс:·rуп, хоч у ~шдій, а все л: таки ролі, та ще й партнером "Гандзі'' -
Софії Ста.;1юtкояоі, моло;rJ;оЇ дГУ•іtшни самого ~Ирf>ктора театру. Спів
:-.щuшанці не ·ri~ThiШ баіІ~а .. ·ш йому щонаrurбілЬІшого успіху, але ІЇ НІІІП· 
І~О~І обпалюnати щасливця за:црісmІ:м око~. Пго себе тільки сУ.ажу: 
.\" ~.юУх грудях ;-):.lU:.шpan niJ;t.JX прн одніЇІ тільІш уяві чару, юшй 
\ї~С'ЧС'рі ~1:1D ПС'рСіІШТП ПІІбраШЩЬ -- ~ІііЇ ,,СТрІІGЧІШЙ брат" rуста. 
( 'l'r,Ir с:t~шн Густа, НЮ7-го ро1су, сn::tr:1ючнсь ni,l аnстрНісьrюго nіі"'іська, 
:-;тіі~ ;{О Росії, .lt> сн:с.рп прос.,nnнвс~. лк дщтrент і організатор відо~ю
І''' .. Xup~· бро.1яг··. з ЛКІІ~І по,1орожуnаn по всій і~шеріі і в час рево
-"! І(Jаії :..н·Ішуn у Сибірі). 

Стнсну1~шн n 1-\уJІаці норuІ"Оltінну кон1•рамарку, метеором полетів 
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n до залі ,.МО'mош:ка". Тільки иоторнчюп1 скепrnк :може сумпіватвся, 
ЩО не Я Пe[WUDtЙ В ТОй вечір З 1ЛDІІDС.:І ni;:t ;:tВСрІІ:'ІШ ТЇСЇ підкарnаТСЬ1СОЇ 
святині! Морозив осінніІ1, ~рібmпї, ;r.аш:кульювuІ дощ. З гімназійвої 
шапки сплива .. "ПІ за :ко:-.tір про1'.юклого плаща стр)'1>tсні хо.,одноі води, 
але :мені до цього не було діла ... л ж :.t~n J:онтра~tарку, я був пер:.uІІ:\1, 
:v.ro по;ж.ав ії rop;r.o благород11ій пані СтсчпнсьІ<ій. Ця во;ю~агш1 
театральних воріт дуже зднпув~лась, що мати пycrn.,a такого іrро
моклого сина до театру. Я полсшІD ЇІЇ, що моя :\tnm даw"ІСКО від Ста
'Ниславова у nо;І,ільсьІ~О:'ІІУ мkтечку Струсові, і не знає про те, що 
я дві години чеІ{ав під дmцем, поки ві,1чинятhсЯ двері на виставу 

"Гандзі''. 
Цього разу л заїrнлв найзручніше стратегічне ставовпще: бi.-rn 

cтimr, на нраю бар'єру був непелпчюІІЇ ВІІСТ)'ТІ (довоw·rі JJСВ)ЮТІшоваиоі 
архі'Іектурноі доцільности), на шю~tу я в:-.юстшзrл обома ногами, і вже 
нілкі сили пек:ш ·не здолаJ,ІІ б :мене відтіль зруumти. На цШ по.зпціі 
n був ва цілу голову вшцшї від яус~тнх вось:о.ш:клsrе·нпків, що заздро 
поГЛЛ;..lНЛИ в мій бік. Доnо.'Іі cynopo л залвив i!'tt, що мій дnоюгідшй 
брат зараз гр:зтІ!:\1"-' ро:по нарече11ого Ган;ж.зі, і хаЇІ тільки хто з вuх 
поnробус :мене рушптп з цього 1\ІЇсцл, то Jюзацьна шаб~"ІJІ кохапого 
героїні впсташІ - з:-.юj-J:е статп n оборні :-.юсі, чесно заво(юваної по
зиції. Длн пі,1сплсння І~ього арr'у:-.tенту, я ше пі;:tсунув br під иіс на
дірвану контра11ошрну. Піс.,:х таtюі tштегоричноі заявн й речевого до
казу, ЗаВПСJІИКІІ ЦіЛИЙ вечір М;:tJЮСІІЛІІСЬ ;:tO :МСНе З ІІ:Зw"ІСЖНОJО ПОІІІ1:1.JІОЮ 
і увагою; бо ж не но;.юшіі :-.tіг ~tаТІІ такого ро;щча, що грав би но
зака та ще й нареченого Гандзі. 

З .:\юго обсервацііrного пунtсту, лн на до .. ,оні вп..:tІІ.і.'rІась вся за .. 'Ш, 
що безперерпно З<! rюnнюєа.'1ІІСЬ укр::lінськп~І нnіТО:\1 Ставпсw"І:Зnова. 
Дрібні урядОІщі, учитеw'lі nшіл, місцеві й ~оn:ко:шг.nні свmценшш з чи
слеюmи родина1\ІИ. Пані й панночни ро:шро:\tіню.ва.ли п'лвкі пахощі, 
від яІсих rімназисти із золоТИМJІ пасками попадали в стан за.моrелІІ
чених телят на пасовиську. Весь цеІЇ людський вулій ІКИіПІів І гудів ... 
Мої сусіди по стол11ому ·Партері завзято обговорювали всі попередНі 
вистави, гру анторів і всякі з ак у лісні історіі. Вони бу ли ду.же деталь
но поінформовані про nci сцеиі"Ін.і і житrьові успіхп та трагедії акторів 
і актрис. У цьоl\ІУ муравлиську аnторптетний голое мали ті щасливці, 
яким батьюr оплатили абонементи на всі вистави. Це бу.:m, звичайно, 
сини св.ащеюшів, судо:~шх радииtdв, ::L;UJOnaтin. h1 не .їІИчu.,,о, ra й не
nотрібно було. nnpiзyвanr с~tуги з RО-"ІЬоровІІх афіш, із поі:\ІІСІІ'JШМ 
33ПИСО:\І дііІОІШХ осіб і ВІІКОН:ЗВЦЇD - у НІІХ бу w"ІИ R руюt.Х Кj'ТІЛеНі 
програмки, вони не підробля.,,и вхідн~х квитнів, не вирізали з картоп
лин печатон. Це мистецтво було nривілеси нащадків міщан і сетохів. 
Ці представники майбутньої га.,,ицr.:кої еліn1 пролвдЛЛІІ дІ.UІво.'ІІ.сt.ку 
вивахідJІИвість та енерrію, щоб тільки потрапити на театральнRІЇ 
Олімп. 

У за.'lі ГJLчдачів прпгасають га:юnі лп:'оІПП, за ;r.ирнrснтrt.тшм пуль
ТО:\11 Jюлв.'r.nєтьсл куче~:хпніі п:з.н. Мої t:усі;:tп-псе;шuйюІ щ; .. :лсптуютu 
магічне прізвпще: Івr!.н КоС'с:tк! У сі 1:о:~:-.:оnІІ і І:о::-.н·нтарі заmхають -
починастьс;І вступ до стщJпююї :шсто.пьноі пісні. Запіса пі.1носитьсн, 
і л із пнтріш:к:з1\ш-очп:,ш т.1 ро~:шD.1СНН:'ІІ poтu::\t поГwllІНаю картину 
норЧ.і\111 прп битому cтt>nono::\t~\· Іш.:шху. Очі с.'rіnнуть ni;~ М('рехт.nшІІх 
кольорів нuзацькнх жуnаніu, ·ш~·шхст~шх кунтушів, турецьких та 
татарсЬКИХ фесок і ТIOpUП.lJЇD. Уr<рrіЇІІСЬІ:і іі ПО.1ЬСLКЇ DO::IIOI, ПЇВ,lf'НИі 
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Соятос3ав Гордпнський 

УІ{РАїНСЬКЕ МИСТЕЦТВО, НОГО НЕдАВНЄ 

МИНУЛЕ, ТЕПЕРІІШПСТЬ І ПЕРСПЕКІИВИ 

14 кnітил ц. р. 3.tистець С. Гор;umС'ЬКИЙ иав в Українськоку 
Інституті Америки в Нью-йорку доповідь на повшцу теку. 
Тут nо~ані го:ювні думЮІ тієї доповіді. 

Всі знаємо про те, що українське мистецтво і література це своє
ріднІІй фронт. Воно - ие ті.ТJЬІКИ малювання таких чи інmпх образів, 
не тільки nиса·юІя бі:Іьш чи )Іекш бнстроумних речей, а передусЬІ 
вияв nевного спітог.'1п,Jу, який проявлений навіть у на першшї nогляд 
зовсім невннюІх творах - меаже стати справою підозрілою і ве-
6езnечною д.ал тих, хто хоче керуватп сnіто::~.І ідеІЇ. Тни часом творець, 
будь він 1\шстсць чи nоет, якщо він не з~овольняється мaJUDІ, або ж 
не ре)tіс.ник, яко)tу не за..ТІежить на і'н;.щвідуальном:у вислові, - та
юнuІ ТDОрСЦЬ j"СЮ nрІІЄ)tНіСТЬ ТВОреННЯ (або СКазаТИ Ще Краще -

куnці та нроїцисвіти - юцають із кубка кості, цідують корчемних 
;(івчат і сnіnають пісень. 

Дnа ко:шrш, m~ ор~'1И, nnод.:rть на сцену стару, не~tічну, закутану 
iJ СС.1ЛНС'І..оКУ СВИТІІНУ ЖЇНІ<у. За ЗГО~ОЮ ЖJІДа""ІШрчмарЯ, ВОНИ В..'ІШІІТО
ll)"ІОТЬ Гі в 1\УТКУ бі.1я тсn .. 1ої nечі. Хвора бабуся то стогне, то кашляє. 
Ії nрПDедІІ ~ю~н. щоб вона відпочила з далекиі дороги. Та ось общ:tва 
прові~ншш nстр:ш:tють у сварку з польсмшМІІ во.я:к~ІІ, а далі й у 
uі.-!ку, яка кінча.::тьсл трагічно д .. ·ш ·Jю:ш.нів. Іх в'яжуть і nодонять, 
а з бабусі зривають свиту й хустину ... Уел заля глЯІдачів завмирає від 
подиву! Замість стареньf\оі бабуні, nЄ'ре;1 'НRJ!ІЛ!МИ очима засіяла ан
:--ельська красуня, з чудесними nрикрасамн на чарівному одязі -
.:.юв зірка нз. л.1.ннці. Красуuя-Га1цдзл кинулась до зв'язаного козака 
і, заливаючись с.Тhозn:\ІИ, nалко цілує ііого, бо ж він іі наречений. 
~f~,>рстока ·ш:rях:r~ роз't.цпує їх, нрасуню-браю-:у nовели до свого 
НОСІ:!ІJДІІ Пнва-З::tпо~fьського, а зn' :Ізаного 1:озака (могu Густу) і його 
1'ОD:tриІ:ла --- Бог з:нас hу~н! 

Усе. що ді~!лоrь у ІІ:.1::.туnнпх !:з.ртпнах, nссь зміст тісі рс;о.шнтпчноі 
no,.1ii, ті ~~аШ.l.ІІІ·Иі гсроі і жорстш\і воропr, що 1':tK ганебно nове;шся 
з наречсІШ1'.1 Г:нц:н - все це пс~трлсло й запа.морочнJІо голОіВу та 
ссrще. Що діялось круго.:\1 ме-не, ;rк pearynaлa сту~ентська авдиторія 
- не зни.ю, Go noтt чаrІіІшою Гандзс.ю і ії nартнера~ІИ я нічого ве 
G::tчJtu і не запn,t'яnп. Я, :ш козn-к11, те:r: поnав у полоп, з якого ие 
було ні DllXl..';..(Y, 1:і ::орлтуш,у ... 

.. .IIi.Jш.lti довгі .: .. ш:і.пьні роки, а з юши клопоти-турботи з ваукою, 
.J уч.zпе..:ш:\-ш. Прп тпх бідах не було часу на ,.вільне :о,пrстсцтво", тии 
Gі.'н,шс, що театр::t.:Іьнu f\11}/єра, при в~ій П}ШХІІJІЬНОі.:Ті сусnідьства до 
~Іе.~ьnо.менн -- н~ сяга.ш .. :.'>Ірій Щ•J .май6у-rнt;. Для поважаючого себе 
t:ер..:дньошnі.:н.ннn:і. ус:-.rіха.:шс1. ·СШІщеннчі рнзп, адnокатська чи cy
;~l·i1. ;,J~a тoru, диІ~Тt)lJат фі.-юсофіі, .їікарські гонорари. Театр не дося
J':ш того світу. Аt:ц~У ~1\Т()ра 'Шl ТіІІ бфжі булп безn:tртісні. Роля в гім
Н<1:3іі .. tній а:'оtаторсьnі;І внстuві, як і заха.1явні вірші, зберігали.сь гmІ
бuно Ш\ ~ні бурс.1ЦІ.>І;оІ-о ,,І~уфt.~рнкn". 
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внутрішніІ'і примус творення) ЗШlХО;"tІІТЬ у сnіті nce ноnІІХ, неспо;tі.ва
них ідей. Вічно шуюLючш"І, допитливий. ·нев.::tоволсний, nів піддає 
в сум-нів усі мож~'ТІrві істини бунтується проти всіх уста.пов.~їеmrх 
прав, бо його інстпнит нnа:е ІЇо:-.rу, що маючи тільки о;:(нс-є.:tпне не
повторне жнтт:r, він м~·снть впс .. 'Іовптпсл у ncьo:'-ty, зайняm в .. їасне 
становп;де :to всього, нn. всьо:'-ІУ залІm.ШІТІІ nі;tбиrок свого є,::щ.ного 
іидІІвідуальн()го існув~нн:t. Зnі.:tсн впп .. ·шnас ненаста·нюrі'І коиф:rікт 
МІІСТЦЯ З ЙОГО ОТОЧеННЯ:\!. 

Сказnне зnучпть ма(t;І:Є' як філософічні роз;:tу~tування, проте треба 
шсось з'ясувати ті моторові, спіритуа.їьні сJІ.'ІИ, що рухають твор
чістю і роб.1:rть іі Т<Н:ою важливою •жпттє:nою справою. Особ:nrве 
значення ~tar. тут свобо.:tn. творчости. '-ІПстець ціннть іі нз.:t усе, він 
хоче у cDOC'-fY творі бутп сдшш~І законодавцем, він не впзиає no:riт
pyнin, Jie ті.1'ЬЮІ Ч~1ЖJІХ, n, може ще білІ:Jше, рідних. Він, мпс-rець, 
може приймати pa;:tJІ, суrсстії. намови посторонніх осіб, може творптн 
на замовлення, але ві·н заnж.::tн на::'-шгається знайnt в.'Іасюnі впс:rів, 
власшп"r пог .. їлд. Ось чо:\ІУ ~пrстсць здебільшого спонтанно протпста
вптьсл всім тота .. їітариз:\Ш::'-1, по:tітичнюr чи духовим, nін хоче впере~ 
усе сам пере;.rшти, перетравитІr, зважити на вазі своіх в .. 'ІаСRПХ ~ю
ральнпх вартuстеі"І. 

Komr на Украіні НІІщено ::'-Шстців і ПІІСЬ::'-tенюrків, то це бу.їо не 
так за їх політиЧ'ні пог.їя.:tтІ, а пере~усі::'-І за вороже кожному тота
літариз~юві Gажанн:t вис.1'ов.їюnnтнсл вільно, свосрі;:tно, а це, в:1ас.нс. 
й було озІrаІюю мистецтва н~ціоналмюго. Ню"tхарnкrерні.шою, нз.;"!m
повішою рисою нищення ущшінськоі ку .. їьтури бо.:tЬІШевика~tн бу.їо 
постійне іх намага'!-'нп стерти n~e ·національно-ін,::щnіду:l. .. їьне, це бо 
робило українську J·:~,·.li·TY"PY пrювінцііІною, а З nІ~І nі;:хря~НОЮ і 11(:::НІПе 
ІllЛ(ідливою в nспсl-\ті і:.шЄ'рсьІ\О:\1)'". :Мистецтво сучасної Украіп:п, не 
зважаючи на досить ч:нс .. 'Іенні і талановиті кa;:tptt, залИІJІається про
вінційн:и-м не rількп в об~'ІИччі світового, а й росіііського мистецтва. 
Хто ·не вірить ц~с.о:"ІІУ, ха~ї nізь:о.tе в руки київське "~Іистецтво" і по
рівняє його з московсьюІм "Искусство:м". Ще в 20-их рр. Україна, хоч 
і окупована, .жила сокю~и національної, такої недавньої, рево.'ПОц:іі. 
Украіна ( еміt"рація таІ<ож) жила в мистецтві Нарбутом, у поезіІ 
ТИчиною ~оби "Золотого гомону'' - двома найсвоорідиіаІn:им:в ви
словами національного відродження. 

В 20-ІJХ рр. у :'ІDІстецтві й в літературі ісІtували в нас чис:ІеивІ 
угрупування, r.они були в ненастанно:\Іу фер:\Іенті, дпскутуnа:m. сва
рилися одні з o.:tHJІ:\ПJ, вн.сували найс1tіливіІші :\mстецькі теоре:!-rв, 
даючи твори часто фраnrеитарні, неnшсі'WІені, але надихані (.."ТІІ.Хією 
)ІQИтrя. У мистецтві побіч Нарбута иай:марІсатвішою поста-rrю був 
М. Бойчук, що дав проскцію з минулих мистецьких епох у сучасне, 
витвuрюючи цілу спитетячну школу .монументалісrів. його ві;щовід
нино~ у літературі можна увЗJжати М. Зерова, оба вони перенЕ'С:m 
в <:уча~ність ве.тпп~mї nантаж традицій і показали, ЯІ' мс.жна іх ви
корІІстовувати творчо і по-новому. Ніколи пере-д тим проб.їе11а HR· 
ціона.т!ьного мщ;тецтr;а не була поставлена так сІІ.і1ЬRо і ясщнtво. я.к 
це, Іюжен нn сnій .їад, зробили в 20-их рр. неовізанmніст Бо:;!чук 
і Холодншї, нсоt\~,ясІІчний бнрокіст Нз.рбут, конструкmвісти Пет;·и
цькнй і Ковжун. ~Іожна б ска.1ати, що ці націона.їьиі рпсп прояВ'І!.-:пся 
яскравhше в мпсrецтві n.,астпчно".rу, як у :rітературі, бо література 
:мала вже вироблені глибші традиції в творчості Шевченка, Франк!1 
і Л~і Украіюш, то~tу виступи НЄ'ок.'Ілсика Рн.,ьського чп 6apo1-:icra 
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МnJІа.нюка не ма~"ІІІ вже такої новизни ІІововідкриrrя, як це було 
в мистецтві образотворчо~sу. Звичайно, і тут були вийвятки: равв:ій 
ТІІЧІ!На. 

Один з вІtзначІшх теореrnків мистецтва 20-их рр., І. Брова (члев 
ко:\шартії), sІrсунув був спостереження, що ,.найпомітиLша риса укра
їнського :\Шстецтва G стихія унраіпського села". Це стверджеШІJІ ко
штувало його десятон років заслання, і він щойно недавно появився 
знову на мистецькому обрії, але вже з відрізаиюІ язиком. Злокити 
цю основ.}·, на якій століттюtи вптрІшала Україна, взяласл "рідна" 
номпартія:. КолеІ-:тивізаціл ста .. "Іа для украінського села катастрофою 
космічного ка.їібру, бо те се:ю жи .. "Іо своЇ:\ІІІ занона:иІІ, закорівешо.~u 
щ~ в добі неоліту. Осьмачка був остаИ'ні:\І трагічнІш поетш.s украік
ського села, його криком одчаю кос::'.юсові. 

ПригадзJІ:\Ю де.нкі фа~ети: тодішнє партіІїне гас.тю, під якп:м до
зволено розв11ватися украінсько~у МІtстецтву, були прШІисувані Ста
лінові слова про .,націона.їЬну фор~sу й інтернаціональний зміст". 
Одначе швидІю перша частина цісї сентенції- ·націона.і"ІЬВа фор.м:а
попала під обстріл, і унраїнсько::\tу мистецтву почали заІ<ПДаТІІ націо
налістичну фор~ІУ і форма."Іізм. Скасування всіх мистецьКІLх і літера
т·урних організацій на Украіні в нnітні 1932 р. і підчинення іх діяль
ности с~!'ній всесоюзній, керованій з :Москви, круто повернуло 
розвптоІ·: уІ:раїнсьІюго м11стецтва й :тітератури. Щоб сьогодві мати 
улвленнн, що це було, :\юа..:на навесn1 о~не речення з резолюції 
П.ТІеН}')fУ з"їз,1у )"І<р:1ЇНСЬЮІХ рn;~ЯНСЬКНХ ІШСЬ~ІСННІІ:~іВ у 1935 р. ~о
С.'ІЇПНО: "Плену~t н~ вІІноснть нія:ких рсзо.тпоціlі, бо вказіmш, дані 
на українсьІ:о:му п.""І~ну:мі тов. Косіоро~І і ПостншевІІ:\І, лвллються 
І:он.кретною прогр<:~Іою в ,1:1~"1t~шііі борстІ,бі за кnітучу українську 
:lітературу". 

По,1ібно було і в мистецтві, ;~;с т. :-.з. ВІ<:J.зішш, що фактично були 
наказами, шщаnалп також особи зсвсі.:-.1 неnрІІЧетні до ~шстещтва. 
Ще в 195G р. в БолLІшой Сuв. Енцнклоnедії під гаслом про мистецтво
знавство зовсім по:<.шнено мистців і ~шстецтnоз·навців, зате рлди цих 
ос1·аниіх оздоблено імена~ш Леніна, Ста.;rіна, Калініна, Молотова, 
Кірова, )1\даноnа, :Маленкова, Ворош11лоnа і Каrановича. Бракувало 
~tіж тимп "мистецтвознавця)Іи" х!ба ще Будьонного. Все це моrло б 
бути гумористІІЧШІl\1, коли б цеІЇ факт ·не показував, яку незвичайно 
в~лику в:.try прик.їздаn соnстсьІшй YlJЯ,1 до справ мистецтва. В той 
сам час вн::нJ.ЧІШХ Уf\раінс:ьІ:ІІх :.rш:тсцrnознаnців Юl.ЗНШlІЮ "фЗІш:ист
СЬІКИ.:\fП шпнгунn~ш", і юш~ено фізично. В шшні боротьб11 проти 
укрwнського ~истецтва було засу,·:рr..:сне все: мистецькі традиції, зв'я
зок з будь-ЛІшми захі..1НІL'ІИ напрнмками, мовляв, це ,.хвильоввстська 
оріснтаціл на архибурж:-,·азну Европу", засуд,:кувn:но навіть праці 
про наро;~;не :-.шс:т..::цтво, які нібито маскувади ворожу рад.янсьkій владі 
е:еллнсЬІ\}' K)"lH\Y JІь~ьку стшШо, протиставлену продетаріятові, що 
<~ам наро~~ного MI!CTL'ЦTDa не ~шn ... Особливою опікою оточено фориа
-•істіu, тnuрчі<.:ть .ю:нх назпвано "петлюрівською контрабандою''. 

Пі~ля ро:шінчання куJІьту Сталіна повалено i"r деяюtх із згаданих 
(jta.ю:in мнl'тснтr:о:ш:.1в~тшt. 0."1~сь Гончар на ІІІ пле11умі українських 
тн:ьменникіn у Кнсnі назвав уже Каrn.новпча "оскаженілим неві
І'Жtсо~". n ll1;~горннй дсі1це пpнra;tan, пк то Ка1·ановнч знущався 
в <"Іюс.му бюро на.;.{ унраїнсьІш:о.ш ~шстцл:-.ш. НайnоnаІfо.."'Н:ішою зміною 
~~ мистецтuі пісдя nоваленн~ к~·."1ЬТ)' Ста.""Ііна був в.""Іасне факт, що 
ІІИІ'u персста.,и :-.ш:rюватп і різьбити. Бnжан посnі.шно взявся пере-
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робл.ятп свої катохва.'tьні П<Х'~Пt, в яких сонце бу ло rідне стояти 
nобіч Сталіна, але .мис1'цям nереробити картини чи ску .. 1ьптури бу."Іо 
не так легно. Мистці ст::t.-'111 о:-.шнати nортrети будьяtкnх живих до
стоІінm<ів, nJJ:\Iaгn.ючJI "заmср;11женпх ета.,"Іонів", тобто уридовпх зраз
ків. Не:>.абаром nрш~.:~шов іншніі культ -- Хрущова, nравда, без мо:~у
менталJ !ШХ па~r'ятннкіп, а.1е унраїнськс ::\Шстецтво "збагаmлося" 
творамн, на .яких Хр~їцов вступає до Кш:па, садІІТЬ ~ерево ва Шев
ченкозіІі могп.'1і, стрічас Ішс:-.юнаnтів, гладить по голівці ІІІШОЛJІра 
і т.д.... Одного ~ня зюrк.·ш і ті твори украіІtського радянського .ми
стецтва. 

ЧІІ існує сього~ні украінсм:е радянське мпстецтво (як ІЇого 
назнвають), і які його ос·новні риси? Можна сказат1r, що існус nевна 
те:.штпчна груnа твоrів ~rз.лярства, СІ~У льптури і графіки, що зобра
ж ус сьогоча~не аіЮІТТЯ в Україні в соцреадіСТІІЧНОJІУ nляні: тракто
рпстів, ~юлочюrць-~оярок, будішшків, гірнш~ів, останніми часамп ІЇ ко
с~юпавтів. Не буде ніякої злоби в тому, коли назватп ці речі і.'1Юстра
ція1\ш, і що n захі;що::\rу світі рівновn.жнпком такого :r.шсrецтва є т. зв. 
мистецтво номеrціlїне, лп~ш що воно :мистецтво:\І тут ме називаЄться. 
А nроте, не :можна нсцоцішоватп сучасних українських :мистців ка 
Україні ті..,""ІІ-ЮІ на основі того, що Ї:\І ~озволлють реnро~укуnат11 в пре
сі або, дуже рідко, nоказувати на закордоннІL'"< виставках. Усе це 
мистецтво т. зв. офіціІІне. 

Ще в 1930 р. на ВенецііІській дворічці (Б'сн'налє) був окремий 
украінськш"r ві;иі.""І, і досі nрпгадуються nрихильні крнтm<tІ італій
ської nре~и на твори Петрицького і Федора Кричевського. Потому 
украінсьюrх мистців усунено або зіпхнуrо на задній п.""Ілн. Вони 
знову nоча~'1ІІ пояп.-,:tтtн·:І на ра;:щнських впставках за кордоном, але 

вже як мпстці ра..l!ІНСЬІ\і, ;ІО того ж з перекруче'НІІ~Іп на Jюсковс-ькmі 
пад прізвtrща~ш. Тю: бу."Іо на виставі в Брюсселі в 1958 р., де був 
окремий павіJ""ІЬіJюи світового :мистецтва з одним-єдиним твором укра
інського мистецтва- карrnною "Хліб'' (росіtїська назва збіжжя) Те
тяни Яблонської. Твір- сnізнений найменше на пів сторі1111я. Правда, 
в радЯ!JІському павільlіоні бу ли твори ще ІЇ іВІІІDІх українських :мист
ців, але це ~не було ніде зазначене, тож поrочний глядач брав іх 
сумарно за мистецтво російське. 

А чи треба ще до;щтково згадувати ювілейну виставу Шевченка 
в nаризьІю~rу ЮНЕСКО, на якій він був зображений як иалокупь
турНІІЙ nроr:інціІїшuі дл,1ько, що .жив у тіні великих :росііісмсих сві
точів? Глядачі, інфор:муючись, що означають подані неграмотною 
французькою мовою ІІ:ІПІІси, діставали відповідь, що те все, вже 
наліnлене на брудні картони, ЮНЕСКО отримало готове з Москви ... 

А все ж, треба бути обережни-м з оцінкою сучасвого мпстецтва 
в Украіні. Деякі реnродуковані картини, а сnеціяльио графіка, до
·казують, що та.'\1 уже почалося ферментування, - даказом цього 
_.юже СЛ)'ІЖИТИ і постіІ''rне накликуваннл офіційної критики ие вихо
ДІІТП із строю. Тут nочшrасться процес .подіб'нmі, що fr у :rітер:-tтурі. 
Турн<:ТІІ, що .мали з:.rot·y С:tчити бі."ІЬ'Ш ніж дозволено, д1m.:.! 1 ~.ся ка· 
стан мпстецтва n Україні .юuсі:\І не nеспмістпчпо . 

•• * 
Пuгля..1,аючн персnектІmно взад на творчість украінської еміr'рації, 

зв'язаної нерозривно з дія.'Іьністю мистціп на українських територіях 
під ПоJrьщею, мн в 20-tІХ рр. вичj·nаємо nередусім вс.rшку сnільність 
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ідеіі і фоr:м між мистцям1r •h."Раю і nош, що мусіли Juroгo покииути. 
в плоЩІІ'ні мистецтва й ліrературп були ще ма:КJПІВі безпосер~ 
творчі переклики. Сьогодні - цей зв' язок с білЬШІ однобокий. Тобто, 
еміrрація коментує і pearyc на всі культурні подіі в Украіні, з}'ІСТРі
чаючІr з того боку цілковите про~ювчуваннл або ж вибухи несамовитоі 
лn.йюr. Проте на Україні цей )typ ті.,"ІЬКІІ офіці1Ї11ІПUІ: мистці, ппсьхев
инюІ, науковці живо цікавляться творчістю еміrраціі, і воии зовсім 
не розгля~ають їі згідно з офіційшtм курсом- як творчість буржуаз
·но-націоналістІІчних не;tобІІтків з а~tерикансьюІХ -смітників. Коли 
нещодавно випущє-но за кордон біJІЬІші ГlJУПИ ку льтуриих діячів 
УкраЇНИ, ТО За КОрДОНО::\1 ДЛЯ НІІХ 0;.\ШІ::\1 З НЮЇбі.:ІLІUІІХ Ш'ОкіВ був 
факт, що т. зn. nроrрсспстп не ~rзють ні о;.\ного мш;тця, ПІІсьмеивІrка 
чи науковця, бо всі воин в таборі ,,недобитків". 

МІІстецтво Є)Ііrраціі, як і іі література, після блукань у перших 
повоснних роках, почали 3різиичковуватлся, набирати стилю. Об'єд
нання :М.1rстців Українців в А)tерІІці (ОМУ А) зав~ячус своіо актив
ність і успіхи найбільше своїй, так сказати, - демократичній полі
тиці. ОО'сдш1ння базуnа."Іося на осноnах професійних хва.."Ііфікацій 
і коа~с11 ::\Шстсць )tіг собі тr:орнти ТаІ(, як йо::.-.1у забаглося. Виробився 
nсвюііі к;штсрШ оцішш. яюr:.І, незваіі~аючІІ на ці чп інші особ11сті 
чи парrііі'ні уnо~обання, МОіІ\На ві~різНІІТІІ біw'ІНШDартні ві~ :-.tен.шварт
нпх. без огляду на іх стиль. ПоІ'аза.1ос.я. що при відпові~но~1у жюрі 
:.ю:І:па було в нас уже сІ~."Іа.lатн ::юnci::-.t ~обрі виставки ~ля показів 
і в н~л•р:1Їпських ссрс~овпща.". Пршшність ш1 т::шнх виставках різш1х 
, тп rів, від консерват11вннх ~о крайне ~юдерннх, ~оказува .. "Іа ріJно
:-.tанітністr. нruwoгo мистецтва. Це не вс:.-.щк було nідrа.lЯ'Нській І<ГІІ
ТІЩі. Н::шрнила~. ВасІІ."ІЬ Касіян, ;щрс1:тор Інституту ~'lІ:стецтвозиав
стnа щш АІ\~1С:О.tії Нn~-к у 1-=нсnі, на всі ла~п на::.-.шгаnся ~шсt\і!штн 
nпставку українського ~шстецтnа в Дітроі!тсько~rу :Музеї в 1960 р. 
А.1:е с~ факт, що на. о;щій ті.!ЬЮІ шІставці показано творІІ 78 украін
~.:ьІшх 3ШСТЦіD, і ТО ~ШСТЦіВ, ЩО ~ІаІЇЖе .nci ПО!СЇНЧП:m DIICOI:i ::\ШСТСЦЬІd 
.un;QЛІІ, був незвичю"шпй ·навіть длл У1~раУнтr, де сьогодні ледве чи 
:.tuЖЛНВО зібрати На ОДНУ ВІІСТаВІ<У СТЇЛІ..Юl украЇН~ЬЮLХ ~1ИСТЦЇВ -
Не p::t."'<y,OЧJI i::-.mopTODaHІIX. 

Фат<т, що ·r. зв. "націона.'Тістнчні недобитки" ІЮ~ШОІНrджюо'!'J~ ці
..'Ш:-.1 юtплюа мистців. А їх с Щt': більш.::, Чt::ре;і .виставю! зга~ано~о 
O:JY А псрсі'!І'.ІІ .. їо ~осі п:кс понз,1 150 м:п~тціn. ВІrростас ~р_ута і трс.тя 
Х!Ш.'І.:-1 )"І<}>~ЇНС!.JКОЇ ~ШСТ'еЦLІШЇ ~Ю.'Ю.:ІЇ. 1110 Bi;.lЧYD:lC сnій ЗВ 1 !ТЗОК З r:::.
UШ:•t МІІ.:'ТеЦЬЮі::\1 KO.l:CIO'IIHO)I. У t:e Ц~ 1'іЗОрнть П(.:ВНJІ{І К)".іІЬТурnnЙ 
фа.к1·. мас свою ваговнтість, дшшзус, що украі11ська е.~:r1іrрація тоорча, 
бо добра .матеріяльні перетворює на духові. 

У літературі справu трохІІ сz~:Із.дні:~. Мистець говорuть мовою 
ФІ)І::\1 і бnрв ~розум:і."Іою nci:.r, то~і ЛІ~ ноетоnі вruжІю перестуmІТІІ 
б3р't.;t.ш :.ю:;и, ш:ою він n11:ш~. ч~гсз re його т•юрчість не може опира
тися: та1шж на чужо::о.tу консу::о.rснтоnі. !Ш це с n мистецтві образо
тnогчо:-.rу. Не :можшt не ві~~Іітпти того познтивного, ідеа.-:хісmчв:ого 
ПОр:ЦІ·;у ф:І"ТУ, ЯІШ.М (; J.І,раЇНО:\ІОШШ НОСТ11'Ша ТDОр'ІЇСТЬ .ТІіrературНОЇ 
~і<':ю~і. що не ,lІш.:шчпсь на об~Іrжспс чпс:ю читачів )tа~ерноі літе
ратури, сnсцілw'1І>1Ю поезії, ПІLШС і nн;:щс саої ·пзорп ~PYIIO:\f. ЗничаІutно, 
с;,-.сато о тіі'і тuuрчоt:ті контрvn~р.,:ійного, ;щскутаuе;Jьного, але слід 
y:t-.:(' ПОГОДИТІІСН З ТІІ~І фаКТО:'tІ, ЩсІ В Н[!С, ООЇЧ ЧПТ:1Ча рЯДОВОГО, іспус 
ЧІВtало інтелсJстуа.:ІіD, ш.-і вн:.шгu.ють творчости проблемної, сnірної, 
~Ш:l б ПОЖІШDЛ'ЮІЗаЛа, ~ОПЇН!ул:t.1:1 nроцес :\ШСЛСННЯ. 
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Яюцо говорити про певmnї роз-рив між мистецтвои і літературою 
молодих і іх попере;жиикіn, так той розриn існує не так у сфері фор~ІН 
(що передусім кидається увічі), а в сфері ідей. І в мистецтві, і в літера
~'Рі існують певні законк функціональности, твори .мистецтва стають 
вислове :o.r якихось збірнпх іде ІЇ, прагнень ві;изерка.ТJю.ють Lx чи павіть 
пропаrують, б'ються за них, і такі твори знаходять шпрuпнї nідго~іп 
через те, що вони безпосе~дньо заторкують сnраг.и ІІашого бутr.::r. 
НезаJ"ІСЖНО від цього можуть існувати, навіть блиску·чі, твори інди
ферентні, індиві;tуа.тtістичні, з якІІМІІ не знати, що робити і куди іх 
притулпти. Можна б сказати, що різниця між НШШІІ~І старtшtм і мо
лоди~• мистецтвом і поезією лежить у функціона .. "tЬІІості .морального 
ІЇ людського фактору та за1о1іни іх вартостл:w11 порядку більш абстракт
вого, нкий не завжди звахо~пть закорінr·ння у душі й івте.~еь."'Ті. 

А проте - національне мнстецтво кожного народу складається 
з різних факторів, свідомих і, часто, неусвідомле·инх. Тут логічно ви
ринає справа 'МІІСТЄЦТВа націоНалЬНОГО. С~..-хадаЄТЬСЯ ВОНО З елементів 
наявних, ось я.к творн мину л ого, .що своєю сукупністю пеnШІХ явищ 
творять традицію, і еле:\Іентів ірреальних, що вtm:пmають з расової 
приналежности творця. Свого часу В. l\Іасюпш в окре~Іій статті роз
гдя;t.аn nробл~:\ІУ того, наскіw"ІЬІШ расопа прІІна .. ,ежність даного ип
стця зумовтос напрям його творчости. Архиnенко уважав ірраціо
нальним той факт, що украінсь·ке сонце зу~юви.,,о са.:о.Іе такпй, а не 
ікшиіі !'аnрлм його творчост11. Грищенко nttcan: ,.Закони інтелекту
альної культури по:tібні до законів матерії: ніщо не пропадає, зате 
все nеремінюr.ться. Основні прІІІЩJІПИ НЗJшого .життя покояться в гли
боких надрах, об:.\ІІІТПХ вода:'-tи далеких nра.д,жерел. Нап .. "ІИли нові 
ситІ, але основа н~'-Шоrо рОЗ)-":\Іу (і душі) зamuwa.'1Іrcя і залишається 
досі нез)Ііненою. Тіw'1ЬКJІ в цьому н:t.прлмі треба шукати тривких віх, 
це вони визначають Схід і Захід. ВошІ стають усупереч долі, ика змі
ввс ·народи''. 

До вище сказаного можна ІЦОдати ту примітку, що всі три згадані 
мистці від мо.rюдих своіх років виростали в зовсім оужому оточеииі. 
Вони :ма.ли повну свідомість того, що мистецтво українське є части
ною мистецтва світового і мислили його категоріями. Але іх при
тягнуло до себе молоде, 'стихійне, аrресивне українське мистецтво, 
передвіс.никами я:кого були вони самі ще тоді, коли елементи ОJЩ>е
мішиости украінського мистецтва щойно зарисовувалися. 

Сьогодні в нашому ~пстецтві й літературі маємо різні школи, на
пр.иики, rечіі, як теж творців різиого таланту, що по-своєяу пере
да.ють у освоіх творах с.воо відвашеИВJІ до світу. Завдавня .критика 
тут- не так критикувати, як більш стежити за тни, що дісться та 
ві.щшуковувати ri моторові •духові іі інтелектуальні сили, що поро
джують да:ві твори. Він, 'Критик, побачи'І"h дj,же різноманітний образ 
нВІШоі творчости у іі співгрі з творчістю світовою, зокрема ж -
з творчістю американського континенту, в коло проблем: якої увійІ.u.ТJо 
вже якоюсь мірою ir мистецтво украінської е:\ІЇJ1>аціі. Нантп:о-1 інтересом 
буде заажди брати ,участь у nроцесах мистецтва загально-американ
ського, а: одночасно не губиnt своєї національної самобутности. Дехто 
думає, що це остаІfвє за.ііве, що ЧИ}( шви~е ми скинемо j·краіиську 
шкіру, тим білЬІші матЮІе}(О успіхи. Але це nог .. "Ія~п відокре:млемі, 
і доказані вони мусять бути перекон~"ІИВІ!).Ш твора~ш. Поюnцо, в пас 
нема.G причин каnітулювати. 1\Іає:\Іо чимало творчих сил, якnхи и~ 
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же~о чесно гордитися. Во, скільки б не дорікати і не нритикуваrn 
старої й нової ншwоі е.міrраціі за її зматеріялізуваиня, власне, иа
яRність тих мпстецьюtх творчих сил доказус, що вони комусь по

трібні і що наша культура поза межа..mr Украіни :має всі 'даиі для 
розвитку. 

Остап Тарнавський 

МИКОЛА ЗЕРОВ 

24: квітня ц. р. минуло 75 років від дня народження Миколи Зеро
рова. З іх'ям :Мшюли Зерова якнайтісні:ш·е зв'язана нова доба від
родженни українськоі літератури. Як літер3.турознавець і критик, 
Микола Зеров обстоював автоно:\rі:nr :'\шстецтва а в парі з ти:м май
стерність; як поет і перекладач, він збага'l"ПВ ншшу літературу зраз
Ю'\.МІІ високоякіснІІх поезШ; ЛІ( пе~агог і лектор, він заблисrі.в знанням 
і ерудицією, що допо~юглп дnигИJ·тІt лробле)ІУ української культури 
з зн.::тояної провінціі'шо~ТІІ на 1Ш1Іроюш .ш.,ях европеїзації. Хоч Мп
нол~ Зеров ніколи не займався політичною ·;:хі:Іwlьністю, то його ми
стецhка діяльність для пі~нссення української ку .. Тhтури натраnила 
на сnротИв радлиського окупаційного pNI\II:'.fY, що його завданням 
три~.tати Украіну в провінційній зале.жності ві.1 Moct:nп. В час розгро
~rу J!<раін~ькоі національної культурІ ,,і":ч'я 3ерова, - як mrшe 
.. Літературна Україна" з Києва 27 к:зітн:х HJ65, -- бу .. ,о ці .. ,ковито 
внкресдеJІС :J українсьt:ої літератури". Та Ш' :ш:..:1с з у.кра!nськоі літе
р:tтури; ВОрОЖИЙ [ІС':іЮІ:\1 ПО~бЯ.В, щоб ЦС ЗІ!аТl!С: Ї~t'.'І бу.їо BJ!KГL'C .. iCIIC 

з-nоміж жнвпх. Арештоnаний нав~сні 1935. :Мш-.о."'1:з. Зеров був зacJL1.· 
ю1іі на Соловкп і т~І згинув 13 жоптня 194:1 (дата подана в Україн
ськііІ РадянсьІdй Енцuк.:rопе~іі). 

Може, завдякІІ то~у, що Микола Зеров не зв'язз.в себе віко.•rи 
з 'нілкнм політичюrм рухом, лег.ше бу.:ю ІЇого рсабі:rітувати в Украіні. 
Не зважаючи на ворожий до урлдояоrо соц-реаліз:.1у мистецьний 
евіrогллд Мшшли ЗероDа, ЯКІІіІ ~шстt"цькюї автономізм проти.ставН.9 
народницькому утилітарному трактуванню літсрату.т.п, n. газо~t з тим 
1 офіційному маркснс·rt:ько-соціо..·югічп.:>~tу т,;rумаченню і n.іl.ануваиню 
ЧПСТеЦТВа, ра~ЛН(;ЬJ;ШuІ pt:йl~ll~.t до:шо~lНR )•f;.•it.r-,J .. ІЇ1')"BHTII Цh'JГО ІІеСПЛЯ• 

м.:ІРного лицпря української культури, Х()Ч у той l'амшІ ЧН!С і далі 
замовчує викресден~ разо.м і ЗеровІІl'tІ ім' я :Миколи Хвильового, що 
Зеровські гасла европеізму підтримував г'иівнЮІ к:ш.че:u "Геть від 
Моекnи !". 

Реабілітація, .як це звІІчайно у рад.янf'~->Ію:о.rу t~;,рстві, nроходить 
rтги нзяшюсті з~таюuанюІ і nерекручення фактів. Уже в статrі 
А УираїнськШ Рад:ПІСІ.ІСЇІ .... І Енциклопедії є такі затнювання і nерекру
ЧЄ'ІІН11. Нjч~·го JІС' ст:а:1::tно тюt про перес.lЇ;l.\·шшнл Мпко:ти Зего11а, 
ні про його арешт. Не па~ано у біб"їіографії збірки переютадів ,.Анто
:шrія античної П()t':~ії''. як теж за~ювчан~ книга історично-літератур
них праць. "Ві~ K~·J1~шn до Винниченка", напевно вже з уваги на ці 
;~вn нестравні для режн:.tу прізвпща українеьких діячів. Тож і реабі
:Іітація \Іико.-rи Зерова в Україні вп:-.Іаrас ві~ уnраїнського літерату
rознаnства у ві .. "Іьно~rу світі ще більшої уваги до цього великого 
вчителя ~одерного Уnгаїнства, до його творів, щоб зберегrи иe.cпJlR!tl-
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леиии той ясвпй образ уtсраінськоі культури, що його бачив у своіх 
мріях і поривавиях цей :метр украікської неоклясичпоІ mкоJПІ. 

Народився Мпкола Зеров 26 кві'tня 1890 р., у селі Зівькові ва 
Полтавщині, в сім'ї вчите.тrя. Прадід МикоJDІ походив із Ніжевеького 
повіту, махабула коріниспо полтавкою. УЧІІВСЯ Мюсола Зеров в гіииа
зіі в Охтирці, ~о 1903, ·покінчІІВ середвю освіту в Киівській гіипа.зіі 
в 1908 р. В 1912 р. закі'ичив історшсо-філолоrічиmї факультет Квів
ського університету. Шсля студій nac на працю гімназійного В1111теЛJІ, 
спершу в Золотон<JШі, далі в Друrій киівській rімвазіІ (з 1917 р.). 
В 1920-их роках був професором літератури в Київському уиіверси
теті, с.півробітникоJrІ Академії Наук і редактором багатьох КІІИІЖКовпх 
видань. У роки терору почалась тяrаввва Зерова. спершу як свідка 
на процесі СВУ, а да.."Іі переслідув'а.ния, що змусили його ввІхати 
в Москву, де був ар8ІІ1'І'О.ванпй в 1935 р. Ще в Києві втратив він єди
ного енна Лесика, що помер під кінець 1934 р. внаслідок шкарлативи. 

За цими скупими біографічнІІМВ даними позначустьси повв:ий 
творчих поривавь, та тсий же страствий ·жнтrєвнй ШJІJІХ одного 
із провідних культурних ділчів Украіни двадцятого сторіччя, вчителя 
і иадхнениика нового українства. Літературву діяпь'ні.сть почав Ми
кола Зеров ще в гімназії. Вже в 1912 р. ІUJІЧав він друкуватися в жур
налі "Світло". З 1913 р. Микола Зеров був співробітmпсом газети 
"Рада". В той час починається знайомство Зерова з визвачввми дія
чамп тодЬшньоі Украіни, з Ю. Нарбутом, В. Модзалевськии, С. Єфре
мовим, А. Ніковським, П. Зазіцевим, що об'єднувалися в тісний спі&
робітинцький гурток навколо ілюстрованого журналу "Наше мииуле". 
В цьо:му гурті вшсристапізувався иаціона.льииІ'і світог.ляд Зерова. 
В роках 1919-1920 ред;а.гував Микола Зеров бібпіографічвий журиал 
.,Книгар". У цьому журиалі Зе:рюІВ виявив себе талавовитим ори
rіиа..льнии критиком з глибоким естетичвим почуrrям. Проблеми 
культури вже від років турбували украікських літераторів. "Уrхраіи
ська хата" ще перед першою світовою війною прниеспа ряд есеІв 
І статтей на тему нових течій у мистецтві А літературі. :М. Є18П&11, 
:М. СріблянсЬІКнй, чи й t.trmi критики ста.лв ставити проблеку мистецт
ва, як самостійну проблему, вамаrаю11Ись оцінювати мистецькі твори 
з погJІJІду естетизму, а ве крізь окуJІJІри народницького ути.пітаризиу. 
Микола Зеров .став послідовним борцем за везалежність і :маАстер
иість укgаінськоі літератури. В той час, як Зеров був редактором 
"Ккиrаря", київські ·поети МЗJ<ІСИМ Рильський ·і Павло ФиJІИПовнч 
віднайшли свого однодумця в молодому евтузіястові добірвоІ пітера
тури й об'єднались у групу під назвою "неоклясиків". До ці сі групи 
пристали ще Михайло Драй-Хмара і Освальд Бурn-ардт (Юрій 
Кпе'ІІ), створивши таким способом уже історичного значения "п'ятірне 
rроио", що йому довелось відогратн визначну pomo в пітературиому 
ЖІІ'rІ'і нової доби в Украіні і ще доведеться в майбутньому спу· 
жити зразком за високі пос:яrавня в :мистецтві. Неоктrсвчва rрупа 
nоставила перед собою такі основві завда.ввя: 

1. rрувтовне вивчеиия того, що в украікській пітературі найвище. 
2. Засвоєння в украікській поезії того, що найпоказніше у все

сmтиій літературі. 

З. ПідВЯіЩевия літературвої техиіхи. 
Свій п:ітературиmі світогJІJІ!Д виявив Микола Зеров у 'ПІслев:вих 

крнти"Іних статтях і пітературних есеях. Ці пітературозиавчі праці 
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др} "Кував вів у "Киигарі", далі в "Голоаі друку". .,Літературио-иау
кавому віснику", потім у журкалах "ЧервоІІІПі UlJШX" і "Жяrrя і ре
вотоція". Великою увагою втішались ле.JЩіі Зерова у Київському 
університеті. Навіть радянська преса прязнає тепер у реабілітаційвих 
стаrrнх. що МІІКола Зеров був .,блискучий пещагог-лектор". У своіх 
лекціях Зеров захшцав високі мистецькі позиції й повну автовом:и:іІсть 
укра.івськоі літератури. Про Зерова-лектора говорить єдииа видаиа 
кВ'RГ8. історико-літературвого нарису украІнської літератури "Нове 
украінсюсе письменство". Ця книга виІUШІ'ла друком в 1924 р. у ви
давкицтві "Слово" у Києві. (перетrдана 1960 р. вІвституті літератури 
в Мюнхені). Я·к стверджує коJПJІІІИій студент Миколи Зерова проф. 
Григорій Костюк, самі студенти вщца.ли були ва циклостилі "Курс 
·нового украінського письменства" із стевографічних записів пеJЩій 
Миколи Зерова в Киtвському }-віверситеті. Хоч ЦИКJІостильвих від· 
биток бу ло над:руковаво триста, можна сумиіваТВІСь, чи праця збе· 
реглася. ДоповненRJІм згаданого першого варпсу українськоІ п:і'І'е
ратурп .,Нове украівське письменство", що містить оrJІJІд доби ~ 
ляревського-Квітхи. кожна вважати збірку .шести Історичио-літера
турнвх статrей "Від Куліа:uа до Внивичевка", що вийmла друком 
1920 р. у видавництві "Культура" .в Києві. Окремою книгою вИЙШ'пи 
теж довші літературознавчі ста'М'і, друковані у "Кивгарі", "Червовому 
шляху" і в "Житті і ревотоції" під назвою "До АЖерел". У назві 
цієї ЮІИГИ головва думка - повчальна рада всім літераторам почати 
від джерел: пізваm всі ціnості своєї і за.хідво-европеІurської літера
тури, а тоді щойно 'ІІа твердому фуидамеиті здобувати вИсокі позиціf 
нової літератури. Ця турбота Миколи Зерова за майстервість украіи
.ської літератури почииалась при самій основі, заторкала самий ма
теріял літератури - мову. Зеров пості.йио шліфував ва!Ше "С'І'епове, 
запахуще, але необроблене слово". Вів 'ПИсав: 

"У вас, ва ваших пітературвих облогах, при поввій ка.Аже В8· 
розробленості поеm11иоІ мови, римські майстри кооку-rь кати 1ІИІІ8.JІ8 
:nmчеккя стиліСТІАИе. Ні ДJІJІ кого не секрет, що ва.ш1 поети, за кі.пь
кома иечИІСЛе.ивmm вийвятка.ми, дуже мало вчаться і дуже ІІ8ЛО 
працюють вад техв:і'Кою слова". 

Микола Зеров ве лише вчив піклуватись мовою. ве JІИІП1'е за.к.л:mс:&JІ 
поетів підвОІСИТИ майстервість свого поетичного слова, але І св.м, як 
поет та перекладач, дав зразки вибаrJІИ.Воrо поетичного стиmо в ори
rі·иальвих поезіях. З JІКою увагою ставився Зеров до своіх поеtа'ІИІІХ 
творів, вказує факт, що його орИІівапьні твори появили.сь вперше 
друкои щойно в 1924 році, коли поетові було 34 роки і віи уже мав 
і:м' я, я·к критик і лектор. Це бу ла каиrа поезій "Камева", видаиа 
у видавВІЩтві "Слово'' у Києві, всього 80 старів високих ду"ККОJО 
і .майстерністю вислову поезій. Ще равіппе, в 1920 році, :вяіш:tла у ви
давництві "Книгар'' КНИІЖК8. перекладів із риисмс.ях поетів Bepr1n:iя, 
Горація, Проперція, Овідія, Марціяла й Авзонія під назвою .,Аито
логія античної поезіГ'. Ці дві поетичні збірки та ще й переклад "Ма
зепи" Юліюша Словацького (1925), це все з поетичного ~робку, 
що було надруковане за •ЖИТТЯ поета в Украіиі. Щойно завДЯїКИ за
ходам рідного брата Миколи Зерова - поета Михайла Ореста, були 
яидані всі поетичиї твори метра українських неокляси·ків уже поза 
межами рідної краіки, а саме: "С0111етарію:м" - 85 ориrівальв:их І 28 
перекладних сонетів (майже всі сонети), видане в 1948 році у вид-ві 
.,ОрJІИК" у БерхтесrаденІ; "Каталептон" - олекса.идриии, елегічиІ 
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~исТІL"'СІІ, сонетоі;щ й іШІ.Іі вірші, видане в 1951 р. у вид-ві .,Киів" 
у Філядельфії; і врешrі "Королляріюм" - збірка літературвої спад
ЩІІНИ, що охоnлюс трп ориrі'нальні поезії, пере.к;rади латинських 
віршів Григорія Сковороди, як теж рІІМСЬКJІХ, французьких і росі.ІЇ
ських nоетів, в тому nовкий переспів .. Бориса rодувова" А. Пj'іПІКіиа. 
Ця остання збірІVа ВІІЙшла в 1958 році, у DІr~-ni .. Інститут літератури" 
в Мю'нхені. Як nодає преса в Украіні, r.u1 почал11сь захо;щ для пере
видання творів Миколи Зерова. У журналі "Жовтень'' (Львів) за 
січень 1965 полвилась стапя покійвого вже MaкcJma Рильського пРо 
.Миколу Зерова, як теж і надруковано щобірку ві}ЖІІів поета. Щой:во 
ці перевидання доnо:кажуть дістат11 всю сnад.щ1wу поета, що зберег
лася. У "Літературній Украіні" надру·коnано nереклад латинського 
вірша украінського поета і церковного діяча сімнадцятого сторіччя 
Стеnана Яворського ... 

Це нова знахі~ка із сnадщІrнп МІІКОЛJІ Зерова, бо цього перекла;u
JІе знаходвмо в ніо~ній видавій дотепер книзі. ВІІХОдІrrь, проnав 
тnж переклад Верrіw&ісвої "Енеїди", що її ·перекладав nост у неЇІ::'-10-
вірно важких обставинах на засланні. Об'сднаюrnІІ захода.т1 в Украі
ні і на e?trirpaцii МОІЖВа буде скомnлектуват11 повне DІІдакня творів 
Мпкодп Зерова. Зібрання творів :Миколи Зерова - це доnг украін
ського суспі.'Іьства перед па.'\f'япю цього .. справжнього л1щn.ря укра
їнськоі культури", як його зве Юрій Лавріненко, але й вшюга, що 
іі ставить українське літературознаn.:тnо. Позиція Зерова в новій 
украЇНСЬкіЙ .:rітературі DIOwiHЯTKODa. Це Dill ncpwJІЙ D історіі украЇНСЬКОЇ 
.rrітературп nостаапв вi;t:lJaЖJIO концепцію npo автояо::'.Іізм літератури 
і випрацював для ..тrітературознавства мето~оw'Іогічну СІІСТСму, що да
nала змогу розгшцати літературні тnори, як літературні явшцз., без 
народницького утнлітариз:-.rу і соціо.'Іогічного тлумачс'ИШІ, захnа.шо
nаного радянською реЖШ\Іною критІІ!кою. :Микола Зеров націовальний 
крити:к, який своє велике знання західних літератур бажав викори
стати для творення везалежної українськоі літератури. Навіть реа
білітаційна критика в УкраПІі ве відважується підтягатп ім'я Зерова 
під маркси.ст~ьку мірку. Ця критика признає, що Зеров - це "ви
датний криmк і літературознавець, поет і перекwтtадач, блискучий 
педагог-лектор, він зба.гатпв н:шrу культуру і засл:,товус на вдлчву 
nам'ять" ("Літературна Україна"). Микола Зеров щось більше для 
нової >-країнської літератури. Він надхнеиник її росту, він nеJШ.КИіі 
у·чІІТе.ль JІової украrн~ької літератури, яку бажав GачІПІІ на Dt:}-.cuивax. 
Зеров ясно усвідомив небезnеку для украінсьІ<uі культур11 від іі піn
нічного сусіда. Він зрозумів політик>· російської імперії і данньоі і но
вої-червоної. 'щоб зіпхнут11 Украіну у nровінційну залежність, а далі 
знищити. Вся послідовність, з я·кою Росіл nеребрала українські куль
турні здобутки, а ·невигідні їй знищила і нищить, зроДІжувала в цього 
веJІИІК.Оrо інтелектуаліста нову віру і нове :~авзяття СJІУІЖИТН украін
ській культурі: доnом:огти і.ІЇ засвоїти всі здобутки .світової культури, 
віднайти всі культурні цінвосrі ІСвоєі давниюr і са."\fост·lй.но тnорп1.11 
нові культурні надбання. Зеров був нmцадниіІ для щ,:,: .• lтиву, д.;Ія 
недороблености, для діннвства. Він ВІL,rагав маі'Ісrерности, він учнп 
молодь nосягати no верІІІИНІІ, в1rмагаn найвищого миетецькогn рівня. 
Він відважно обороняв свої літературні nозшф у ві~о:-.fііі літературній 
;:tИСІ<усіі і в цій ,:щ('кусіі підтримав nолітично Мпколу Хвильvвого 
в його боротьбі за окремішність украінеькоі куJ!ьтурп !1ід російської, 
за самостіііність ~"'країни. Тож Микола Зе1юв - ц~ символ вовоі 
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у-краінської культурп, що збу,.1ована на з~обутках евроnейської куль
турІt, СЗ..\fОСТЇЙНО'Ї, Не::\а.тте.ЖІІОЇ і ВЯСОІ<ОЛКЇСНОЇ. ЗгадуюЧИ і~'л Мшrоли 
Зерова -- ~ш наг3,.1ує:.tо і в УІ~раїні, і н~ e:'.lirpaцii про ту велику 
ідею цього нез,.1оланного ",пцарл високої сnроnеіІськоі культури 
в Україні, ідею, що nоча.1а ве.с:мі.rшво здіІїснюваnrсь і, ми віримо, 
з:t.! і'rсни-гьсл n майбутньо:о.tу nовністю. 

Степана Яворського, :'\lrrтpono:mтa РизшІсьRого та 1\Іуромськоrо 

СЛІЗІІЕ 3 1\ІПІГА~ІІІ Пі.•ОJЦАІПІЯ 

В n~"ТЬ вир)шайте, 'КНІІЖЮІ, що часто гортав л і пестив, 
n nуть, :-.юс слєnо, йдіть! .Втіхо і"І о1~расо :-.юя! 
JJtUIJJ-:\t ЩаС.їJІВlШИ.'\1 Д)"ІШ:t:\1 .ПОЖІШОЮ бу;:u,тс О;:(ШІНЇ, 
ікші блаженні :серця нектаро::'.І вашим nоїть! 
Горе :-.rені: :-.юї очі роз.-rучаютьсл з Ва:\tи навіки 
та. й не сnро:-.rожуться вже ,:~;ушу мою наситять. 
Бп бо є:~нпі були мnі:--.1 нer~т:-tpo:o.t, медо:.І поіІШВНИ:)І: 
З Ва.\Ш На світі, 1\НПЖЮІ, СО.1О;ЩО ЖІlТІІ бу:ІО. 
Ви ~tені ск~рб най;tоро:і~чпй. ви с.'ІаІШ :.юя щонЗJібі""ІШІа, 
БИ ПОВС.ЯІ\Ч~сна любоn і раюnаН'ІІЯ :)ЮЄ! 
Ви просnіти.111 ~tенс, nреве.'Іебиі дали мені mт.'Іа, 
.шану DСw'ІЬ:\ЮЖНІІХ "wno;:~;cй nодарув:l:ПІ мені. 
Ннні ж су;tш1ось ~ені --- о, мій С.\tуток і бі.-:ть нестерnучші! 
в сnожпні тільки nлеІ\ать ті неох..,шрені ~ні. 
І~волі nовіки мої яіковічнал ніч замикає, 
n~~.tшx .'1е-rюІх сторінок не турбуnатп-:-.tу л! 
Ві Ч'ності юшгу ві:t:.tінпу ПЄ'ГС;J; -:-.юї~.пt отrп::\Іа 
скоро ~о Нього прmїду -- має в~крпти Госnодь. 
Кожен з сувоїв іі свої вчпнкп ІЇ с"-rова ~чптас 
і по заслузі у иіІі зна.ІЇ~е заn .. 'Іа ту собі. 
КІПІго Господня ~страшна! На судmці ваmі:м останнім 
кожне злочинство і гріх навіч nокаже вона. 
В дуяці іі розгортаю: тре::\rтіння провизує тіло, 
в боліснім серці тгемтить тонка і бистра стрі .. 'Іа. 
Боже иііr, Отче мій! Ти - ·невичерпної ласки безодня, 
nіри святе джерело. благості ВПЩJІЇІ вінець. 
Ttt сеп моря й ~e~:rt і пайшnцого неба владnІ:а, 
гори розuурхnних во~ юшть погамовуаш ти. 
Ти управляє.ш, Пр~Іудрий, кр)Та..'"tІи сузір'їв небесних. 
Черв нерозумний, ніщо - Боже ! - Тебе я мощо! 
Зrтmься і в ·книгу жяттл заПиnm моє марне иа.йменвл 
~-':ров'ю святою Христа ( n Ні:-.1 бо спа.сінн:r мое ! ) . 
Ви ж, мої кнurir, писаІrнл )tоЇ, і ді~r 1ІЇІЇ, - прощаі-=те! 
Праці ві]ТJ!аної плід - бібліоте-ко, прощай! 
Братіє, старці і всі пожильці землі, прrоцаваііrе! 
Зе~І.;Іе -- гостино :.юя. :\Іати ~юї, прuщаuаІUІ! 
В ніжні обіїІмІІ щшіімп с:-.tертельне свое порожд!кил: 
наша ;:J;)1Ша - нсбеса~І; 1юсті - належать тобі! 

з w'І3.ТІІНСЬКОЇ :\IODII перСІС.'І::\D МІшола Зероn 12 черr:ня 1928 р. 
Семен Яворський (nісля постригу ст~~пан) наро:\}ІВСЯ в украін

сьній шляхетській сім'ї в Явороnі в 1658 г. По:кі"нчив Кп1в~ьку Моги
ляцську Академію, і ~nw1i nчпвся в Єзуїтських уні верс11тетах у Львові, 
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Познані, Любливі і Вільні. Від 1689 професор К11ївськоі МогиЛJІИськоі 
Академії. ГоловниІЇ твір ЯворсЬІ~ото з полсШчно-релігійвоі піrератури 
.,Каиів.ь віри", (1718), в якому авrор внявиВ<'я прихильникок токізму 
і ворогом лютеранства. Був висвячений в 1700 р. ва Митрополита 
РлзавсЬІІюrо і Муромсьnого, в 1721 р. був обранш"І пре~идеиток Си
ноду. Крім церкаnвої діяльности, заіЬшвсл літературоЮ, головно 
писав вірші. Помер в 1722 р. в :Москві . 

.М. ІІ.ІJІешсеввч 

ЦЕРКОВЮ СПРАВИ 

Церковні cnpanи пр1mертають до себе увагу украікського суспіпь
ства. Вони його хвІІлюють, спову1сують до ор:ганізовюmх дій. Зав~ав
ня й обов'лзо1с публіцІtсти:ки лросвітлюват11 ці зрушення і почини. 

Продовження роз:\юв ва ці теми почнемо коротким зведевням 
думОК, уже ВІІСЛОВЛеНІІХ у нашому Журналі. В ЦіЙ рОЗf!ІОВЇ СВЇДО110 
заЛІJІ!.І.г.lТІDІс~ю на боці суто релlгі~їні пробле:\ш, особливо важливі 
в сучасно:-.tу світі взага.іrі, а уІсраїнському світі зокре~Іа. Для читачів, 
які стеж11лn за нашІІ~ш роз;J;}"')І~ш. це зnе;J.ення буде тільки короткпи 
повторски.я:.І ,УІЖе сказаного, відсві.ження:-.1 його в пам' яті. Длл осіб, 
лкі не .)Іали попередніх ЧІІСеJІ журнала, і ~ля тuх, яким попадаю1'11! 
у рук11 тільІси о:кремі числа, - це зпедсюІЯ ·необхідне для роз)'Jdів:ия 
нааnІІХ настанов до різних проЯ"Вів і ПО;J.ій. 

Головві пувкrn такі : 
1) Завдання украінської церковної по:rіnr:кп: пр.ю~уватп до того, 

щоб здобути й уrвеrднти на церІюnно~ІУ ні~тпнt<у українську само
стійність. Це один важливий відтинок всеу:краінсь:кого фронту в бо
ротьбі за щухове й державне самовизначення окремої українськоі 
національної індивідуальности. 

2) На державно-політичному фронті тепер для пашuх прямувань 
l!есnриятmша світова кон'юн:ктура. Псреж~mас:мо добу коекзисrеиціІ 
західного світу з окупантож Украіни, Москвою. Зате відкриті :мож
ливості в духовій, зокрема в релігійній сфері. ДруrІrЙ Ватинавський 
Собор, ПаІmр3.1Jос;rавні Конференції ва Родосі - зрушили заках'я
иілпй status quo. РевізіонісТІІчні тепденції оіtшвилнf'JІ серед хри
стиянських церков. Як вшце сказано, пас noкrr.rцo оGходиm~;уть вс 
лочІІНи релігійвого відро,J,женнн і не спроби догмаnІчних інтерпре
тацій, але знову цсрковно-nоліmчв:і справи, о11Же везалежвість укра
івських церков і взаємовіднс.спеиия між JІШІИ. 

Гаслом дня став екуиевіЧ'кий, вселевськші рух до збJПІжеввя 
християнських церков. Іх ізоляція, нете.рrш::о.tість, ВЗа.G.\Юnuuuрюванвв 
- вважаються ознаками заскорузлоr·о, р.;~ "'ційнvго коJІсервати:urу, 
який не Jotac сили визволитисн від nptпtap минулого. Ці прИШlрп 
ще свовпгають по вепровітрених вовmr подувом ·КОрІ!"·;,ч:ах рии.ськоі 
курії; ці примари підносять голову серед найбіЛЬІШ І.с;: •. 'ерваnшних 
протестантських груп, я:к американсь:кі балnrстп; ці щнu.tарп nпстре
л!<>ють труіізіллям сере;:~; за:костені."ІІІХ у ·rЄ'сантн~Іентах правасдавних 
юл. Однаn nанівиа, репрезентативпа тен~.-,нція иапш:х днів - це 
тенденціл до усучаснення віри і релігійвого жнrrл, до екуие·иічної 
обнов11 і замиревн.я християнських церков. 

3) Ці зрушення і тенденції спрюпоть ціллм украінської церков-
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поі nо .. 'Іітпки. Вилвом уІсраінс.ькоі церковної самостіІівости було б 
орга'пізаціJіве впве·J1'П.Іен.пя обн~вох головнпх укра.іиських церков, 
а зоnніІшні:-.1 знаком цього було б створепня Украінського Православ
ного Патрілрхату, визнаного спі .. Тhнотою Правос.,їавних Церков, і ство
ревпя Украінського Католицького Патрілрхату, визпапого Римом. 

4) Таке вІІзначення цілеіі і теперUшиіх можливостей )"Краівськоі 
цер1-:овноі поліrnки - nетанаnлює критерії оцінкп ваставов і дій 
на цьому фронrі. Все, що спрпяє і доnомагас осягнути названі цілі, 
з церковно-політичного ІЇ національно-державвого пог.:шду - добре. 
Все, що підрнвас боротьбу, що пepefUil(OдJ:-t:ac - це з .. їо, шкі,фmцтво 
1 з церковно-по."Іітичного, із націоиа.;rуьно-державного погляду. 

** • 
Після цmс за.гальппх устіІ1нень, nро~овжуватюtемо огля::щ подій, 

розпочаті в попередніх числах журна .. їа. На жnль. піспя знову ие 
буде весе.'ш.. На в~х:х церковnпх впвах отруіілпвпй болиголов і :ма
сово розмноже·нmї, нсвтральuп1Ї бур'ян часто заглушують чисту 
nшенnц.ю. ,,Нсгосnо;щі ;:щnа"' став.пять думаючу тоодиву перед пи
таннями, що на ІШХ трудно зна.Іїm роз}..,.tН)• відповідь. 

Тільки уявити стан: об~r~ві унраінсьні репрезентз.тttвні церкви, 
пр~nос .. '1авна і като .. ·шцька, зшrщені окупантом. На іх :місце живосилом 
наса~:кено наказне, 1fосковськс православ'я, за .. 'Ісжве ві;{ протпхрn
стиянськоі но~rунісnrчпоі в .. ·ш~п. У той rже час, у ві.їьному cniri, обп.д.ві 
m церкви доне;І'lВНа nереобува..·ш у nідІСрптій nШні. Тепер воєнний 
шум пратпх. За новою тсрмі'нологією війна nсреіішла у стадію х~ 
.1o;il!oi війни. До справжнього, христилисьного замнрения да.,'ІеRо. 
Чи це не те, чого собі бажає ворог? 

І Ваrnкавськв.й Собор і Правос;rтавні Конференції ва Родосі до
ручають братній діялаг між різними християвсь'КПШІ віровизв8JtІІ.Я1Іи. 
Здавалося б, що цю ідею першш.ш у вільному світі піднімуть саме 
УJСраіиські церкви, зруйновані в батьківщині. ТюІч:асом, ие.rm:иві 
спроби контактів дають прпвід до иепсребірливоі к.а.УdПаиіі про'І'В 
тих, що шукають зближе:в'Ня. Замість діялогу, чуємо каніть DOЄJDII 
за.клшш: "Хлопці, алярм!" ("Наша Батьківщина", Нью-йорк, 18. 
5. ц. р.), зактrnи до :мобілізації не в ім'я боротьби за визнання укра
інських церков ЇВіППL\fИ хрисmЯ'Нськпии церКіВами, ие проти насиль
ника j"Краінських церков, але проти ... так само зруйнованого окупав
том украінського катотщизму. Чи не те, чого собі бажає ворог? 

До Організаціі Об'єднаних Націй (ООН) представництво вільиоі 
унраіиськоі держави, Украінської Народної Республіки в екзилі, до
ступу не иає. Але, як пише правос~"Іавнші протоієрей, М. Корж.аи, 
у паифлеті "Православні Кокфереиціі ва Родосі'', ,,шлях та можли
вості до вкточепня в •Життл вселенської церкв11 - Шдкриті... Не 
~Іажиа допустиm до того, щоб Укrаінська Православна Церква иа 
Ч),і«Іrні зве.'1а себе до cnocpi;ntoi rеr<ти Все .. їенськоі Прз.вос.'ІаnноІ Церк
ви." - Однак, УкраіпсІ.ка Правос .. ї~вна ЦерКІrd. не мала своіх об
сервя.торів не то на Ваntнаисько~ІУ Соборі, але навіть на Панправослав
юrх Конференціях на Ро~осі. Зате ІІа nатJrканському Соборі були 
обсерватори москоБського пр3.вослав'л, а в Панправославних Кок
фере·иціях на Ро~осі пре,1стасюtки москазського православ'я бра.JІJІ 
актпвну уч~сть. Чи не nnnпнJti nони радітJІ, що ні n Рпмі, иі на Родосі 
світ не почув ro.'1ocy вільного, украінського православ'я? Чп вепри-
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сутність делегатів }"'}(рnінського православ'я - це не те, чоrо собі 
cn.1fe бажає ворог? 

ВатІІканськшї Собор, 1іого постуnова більшrість, рооуиіє католи
ЦІІЗ:О.І і ек)~tскізм не як нінеляці.Jо ncix національних різmщь у хрв
сnІлвсьІюму світі. Цл біJІІ:Ішість пршїняла сучасну і;:tсю (ЦНОСТП в різ
номанітності. Разом із ЦІІ:\І і ще зnn;t.<JКІІ пр11сутності n Pmd иитро
полІІТа йос11фа Сліпого стало аІ•ТУа.JІЬНІL\1 організаціі''rне ВІІВерmев:ии 
Украінської Католицької Церкви ~ провоДО)І іі первоісрарха, .вер
ховного архиепископа. Згідно з поста·новшнІ Ватш<анськоrо Собору 
ві;:tносно Східн11х Като:шцьюrх ЦерІ•оn, всрховншї архиепископ, кар
динал Сліnнй, ВJ[Дав "Розпорл;р~с·ния'' 22 грудня к. р. Це розпоря
дження знехтувала украінсь:ка н:ато.тnщм.-а ісрnрхіл США, а катоJПJ
цька преса ціл:nо.11 його промовчала ... В дпсц1шлінованій католицькій 
церкві - оршінальнш1 вип~ок. На славу українській католицькій 
ісрархіі CUIA ця оршінальність не вш"rде! Ясно, що фі.'ІJЦе~"Іьфііrський 
центр церковної отаманщини 11е зnажІrвсл б на такий вчпвок без 
си.тп.ної підтримюr, Прас;\опо~ібно, ця пі;:tтрІr~ша й.де від асшdлятор
ських кіл а:-.rерикnнського като."ІНЦІІЗ..,І,У, якtІЙ презІІрливо спогJІJІДає 
на східні церкви, і nід співзвучних із т1rми а.\Іериканськпми групами, 
реакційно·консерватившrх кі~"І рІDІсь-:коі :курії, яка. ві;:tзначас митро
полпта СеюLшІrна титуло~І асистента паnеького престолу. Хіба за 
його "хоробрість'' у боротьбі проn1 упорл;tкуваннл Українськоі Ка
тотщькоі ЦерІШІІ! Яка ра~ість ~."ІЯ тих, д."І.JІ якпх орга..~Іізаційве 
виnершення укрnїІrського католnщrз:о.rу і внзнаІmя його ·pinюnt серед 
рівних - особливо не::~r~иле: для Моекnп і польсLІюго, mовіністпчвого 
катотщпз~sу. Чи зноnу у:краінсьюІ:\Ш ру:ка~ш не з;J,ііісиюється бажан
ня вороrів? 

Філядельфійсьnа натолицька отаманщина буда б с~rпрв:іапа., холи б 
організоване українське суспільс'І"Во одностайно засудило іі як зло
чин із церкоІВпого і національного погляду. На жа.тrь, "репрезентатив
ні" союзові кола, їхня преса і іх прибудівка: УККА -- не мають иа 
це відваги, а деякі групи серед них, ~шбуть, підтрнхуІоТЬ сабО'l'уваи
uя владп верховного архпєпископя. укряінськими катотщькими ієрар
хшm в США. Ці "офіційні" групи г.оводлтьса так, як 1917-1918 рр. 
поводилися певтральні у.кра.інсь:кі віІїсьноnі частпmr в Кисві. Вони 
бутr за ,.Уr~ра1ну взагалі", а не ясно за Уn11аіпську Народву Респуб
ліку. Тепер УІ\.І{А і "реnрезентатиsна" npec" за .,патріярхат взага
лі", і не зш1тн, чп це мас бут11 С;J;ІІНПІі nJ.тріярхnт ~ля ncici Украіп
сІ.коі Като..."Іюtькоі ЦерІ<ВИ, чи, може, те, що натолнцька газета -
"Українські Вісті'' (Едмонтон) назива.с "непоганим дотепом, але ке 
серйозним прос.кто:м": американ~ьно·,УЩJаїнсьІ<ПЙ патрЇярхат у Фі
лядельфії ... Преса болзІtо про:~.юnчуG наJЇаІ,туальніm.у справу, лузаючи 
насіння дрібних новинок і вдовольня.ючися мало достойвою поставою 
ні теплих, ні ЗІL\1НІ1Х, що іх nпп:uонув Господь із уст св~їх ... 

Є ще трудніші для розуміння лвнща. З філядельфійською ц~ркоо.
ною отамаюциною І.'ПіnпрацюютІ... т. :.;n. Органі~шціі Вн3вот : .. '1'\J Фроu
ту (попу ллрпо: б;нцсрівці). Во нп ~lІ('І~ретнп~І nrю~ІQlPI)'IШ.HШnf по
КРІІВають ~ ... "Іочннні з націонnльн()го пог.ІRду діі. Найго~rінк~ша на
ціоналістична nартія, яна при utix юtГ(\'1:1Х внстnвлнс на nоказ свою 
"чистоту JІінії", свою політнчну "неnороч'!Іість", -- ця партL'І, за 
миску філл~с .. 1ьфійської сочешщі дл.п Ісі.Іькох с-rвоіх во.ждів, не про
тивиться злу Й ПОТураС ДЇЛ:\1, CICCpOD<liШ-:'11 На роЗбlІТТЛ СДlІОСТИ Укра-
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інської Католuцькоі Церкви. Чи може бути кра:щmі дарунок для 
nорога?! 

•• • 
Пepe1u1;1e1to теnер із цІІх тс::\шпх склеnінь у ясніші кімнати. З на

го~п Ве:rш-:о;,шr като~ї1ЩЬІ'і і православні ієрархи обмінялнся прн
вітюш хрІrстиянськоі, братньої тобовп. ПрR.Вда, після цього відно
вІrлася хо .. ·юдна віі'ша, навіть були алярмові боєві заклики. Та все ж 
гя.рнюї Вf'ликодній жест, мабуть, залnши:ть с:rід.и по собі. Він ство
рить прецедент, який - вірмо - повторяти.меть·ся. Xaxur це nокищо 
тільки формальність, але вона, раз чи двічі кожного року, прягаду
ватн~rе світлий, христшІНСЬКІІІUІ ідеал і ·сІ<сровуватнме до нього очі, 
осліnлі від теміні ~rину",ого. Якщо не поми.І'Jяє~с-сь, то Ігна'Іієві Ло
йо:rі, осио:в:впкові сз:;ітського ор;{ену, прІmнс)"ЮТЬ пор~у, яку він 
дав юнакові, що неnокоївся сумніва~ІІІ. ЛоІ1о.1а казав ііо~ІУ точно 
вяконуваm приписи оор:цу. - ПракmкуІЇ, nракmкуІі, - а ЗГОДО:.! 
з'лшrться віра ... Може і тут, уnерто пракnrкуючи і nовторюючи при
язні жести, нш~пі ц~рнв11 nозбуnатІІ'::\Іуться взnс:'.шого нe~onip'.n. 

У МЇСЯЧШІКу "У~гаіНСЬКІІJuІ Са~ЮСТЇІЇНІІК'' (береЗСІІЬ Ц .р.) Ha~py
KOB3.Re ,.Звернення ~о ::\ШТропотrrів Украінсьноі Праnос.1авноі Церк
nп в США. Кана;U і Евроnі" Знову ~окр.tснт зро;t.жсний із духа 
20-го сто:Ііття, а не проJ~ззашr:і пр1n1арамп :\ШJІy.:nrx часів. ЗD('рнення, 
с1сла~ене ще в гру.J.ні 1963 року, nі,::щисане ловЗJ:кнп~ш: nрапос..·швн:rг..fи 
мнр.rrна~нr: nо .. 1іrика.~п. вченп,ш, ~rистцл~ш. журна;Ііста..~и. Як подає 
"Самостійник'', зnернсннп не діста.1о відповіді і досі nро~юnчуваве 
пrесою. А все •Ж цей вистуn nравослаmшх інте .. "Іектуа.лістіn і по:rіnпdв 
мас ;tа .. 1екосяжне значеннл. Нор~Іа:rьно думки провідної nерстли аж 
за ЯІWХ два;щ.пть років стають духоnою власністю всіх. Зразу ці 
думки "єретичні'', а згодом вomr стають повітрям, що .ним дихає 
і в ньому діє суспільство. Щоб поЗ'найомиnr читачів із цим докумен
том, передруковуємо його в цілості. 

Ваше Високопреосвященство, 
ВнсокопреосВЯІІЦеннішші ВладиJ<о! 

Православиі украінці в Европі з великою радістю довЬались, 
що в січні 1964 року відбудеться Конференція Єпископів У.краін
ськоі Православної ЦерквІt, ЯJ<У творять три ::\Інтроnоліі: в Ев
ропі, в Канаді і в США. Ми УJ)ажно стежІІмо за житrЯ::\І і діяль
RЇС'І10 'Вашої церкви та тіши.,rось іі успіхами і розвоєм, що ви
являється у збільшенні числа nарафій, єnархій та священства. 
Цей факт красномоnно свідчnть rтро міцність ОІ:"НОВ н::uwoi церкви 
і є запорукою іі світлого маІібутиьоrо. 

Однак ми не можемо не жа.11увати, що три мнтрополіІ ие 
творять організаціІіної ці .. 1остя, а перебувають тільки в молитов
ному єднакві. Нам видається, що приіІіШов час перетворити L"t 
в одву ієрархічно струнку Українську Православну Церкnу, яка 
ма .. 1а б свого первоісрарха. Щойно тоді вірні, приналежні до 
різних митропо.,"ІіJЇ, склnцатнмуть о;:tно ті.1о. Щойно тоді вони 
иаm:муть одного пасnrря, відповіда .. 1ьного перед Богом і авто
ритетного для українського народу. Щ01їно тоді иruпra церква· 
поза межюнІ Ватькіnщипи :о.югтІt}tе брати участь у .житті світовоІ 
хрнсnrянськоі сnі .. 1ьнотя. 
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Саме тепер у зв'язку з Ватuканськп..м Собором П відбуваються 
подіі великої ваги, які сприяють проце<:аві каближеиия до єд· 
ности християн. НаочнmІ впяво:м того процесу є участь у Соборі 
спостерігачів численних векатолицьких церков. Однак 3 жалем 
стверджуємо неучасть в зг~ашsх подіях речників Українськоі 
Правослаа.ноі Церкви. А ТІDІ часом на Ватиканському Соборі П 
ве бракус представивків Московської Патріярхіі, як також спо
стерігачів Російської Зарубіжної Церкви. З огляду на иасильве 
підпорядкування Православної Церква в Украіні тій патріярхіІ, 
відсутність на Соборі представивків нашої церкви ніби виправдує 
претенсіі російських церковних чинників заступаnt тtu~ і украІ"н
ців та іхвю церкву. 

Вшцез'ясована ситуація видається вам некорисвою для .мора
льних інтеJ::·есів Украінської Церкви і ДЛJJ украівсьхої нації, 
тоді як приязвість нашої Церквu на Ватиканському Соборі П 
поліІШПІло б положеJtвя, постави:вши іі нарівні 3 іКІ.ІІІnІи церква
ки. Одвочасво виступи пр~ставmІків Українськоі Православно! 
Церкви звернули б увагу вільного світу ва трагічне ставовm:це 
украінського народу, икий впродовж сто."Ііть терпить від василь
ства Москви, а від сорока років бореться за свое існува.JІRЯ иа
ціоваль'Ве, державне, ба навіть фізич:ие. 

Впадає в око вепрtrявиі·сть Украінської Православної Церкви 
і в Світовому Союзі Церков, як також на Всеправославних Кон
ференціях, що відбулись на Родосі. Дово~11ться С}'1ПІЇ.Dаnrсь, чи 
вона буде запрашева і ва заповіджений Вселевсьний Право
славний Собор. НаУ здається, що об'с;щання трьох :r.tитрополій 
в о~у УкраіпrьІ;:у Православну Церкву не ;шшитьсл без впливу 
ва розв'язку цього останнього пит::tИНл. А також об'с;.\ианв:я під· 
несе пресТР.ІЖ НаІІlОЇ церкви в очах неправославного христпя:а
ськоrо світу. 

Нашу увагу звертає на себе ще одна проблема, що nwшкла 
в оставніи часі, а саме пробле:ма усучасневия християиських 
церков, на.ближеИИJІ іх ;цо нашої доби. Нам здається, що та 
проблема стоіть і перед українськими церквами, як православною 
так і католицькою. Справді, краІЇИЯ пора скінчІІТІІ раз ва все у 
церковнім житrі українців з пережитка.'\Іи історичних обставив 
Берестейської Увіі та боротьби українського вароду протп като
лицької Польщі. Ті обставини належать до мииулого А нато
кість сьогодні є д.УІже на часі зближення :між доома украіисьz<ими, 
традщі.йними церквами. Це зближеИ'ня було б благом для вих 
обох, ик також для всього украінського народу. 

Ми с далекі під думки :сягати на прерогативи вш.цоі ієрархії 
иа.шоі церкви. Однак з огляду ва давню українську традицію 
ЩОДО ролі :МИрЯН у церКОВніМ ЖИ'rl'Ї, :\ІВ DШlжаЄМО За :в.казаие 
і корисне пuдати до відома ишших владик дум1ш, що нуртують 
в кола."'С православних українців на чужині. Нам зда.-:ться, що 
зu.плянована Конференція Єпискоnів Українськоі Прu.ІJ .... ~лu.вної 
Церкви буде nepewloмuвoю в житті тоі церкви. З друt·ого боку, 
вам здасться, що Ватиканськ1rіі Собор П є винятковою нагодою, 
що трапляється раз на сотку ронів, для nравославпmс українціп 
зробита сnій вкда.д у велику cnpany с~ности хрпстплвського 
світу перед загрозою безбожницького І{о.муніз~Іу. 

Тож зnертасмось до В~шого ВисокопреосВJf.Щенства, як і до 
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ін.шпх Митрополитів Украінськоі Правослn.впоі Церкви, а також 
до всіх учасJmКів запляновавоі Коиференціі сппс.копів з уклів-
111Df nроханню.І прпділити вІЩеnорушснп:-.r питанням особливу 
увагу і ;.lякуємо наперед за ласкаве узгляднен'ня наших д.)"МОК. 
Благаємо Господа Бога, щоб він сплою Духа Святого натхнув 
Конференцію Єпископів рішенням спасеншІ::>.І для нашоі Церкви 
1 для У храіии. 

На оста.вку прое1rмо у Ва·~. Високопреосuлщеннішпй Владико, 
B31lloгo Пастирського Б .. "Іагословення і зостає}юсь з синівсько10 
пОШ'аною. 

В. Птощ, Д. Андрієвський, П. Зайцев, Є. Г.тtовінсьюtіr, 
В.МіНJІІVІло, Ф. Гасвно (Німеччина); 
К. Зелскко, В. Сарчук, І. Са.вчеюсо, :М:. Кравчук, Д. Біла 
(В. Брітанія). 
С. Іванович, Р. ЗарІІЦЬІ<ІІЙ, Л. Гаври.ш, :М. Іванович. (Австрія); 
М. Околот, Б. Скобовпч-Око .. ,от, К. Гарбар, А. Свіде,t)ський, 
Г. Будяr<. М. Савчук (Швеція); 
О. Шту .. "Іь, Н. Пісилчсвськпіі, П. Шу,.юnсьюІЇІ, С. Во .. "ІоІ.lІІШ
Г."Іобекхо, М. Мас .. "Іов, Г. Цюпак, О. Бш'іко, А. Жуковсьюнї, 
П. йосІІПRШИН, М. Ковальськпй, А. Вірста, Х ('н~р('Ізбірлпnо) 
(Франція). 

Як вище сказано, це звер.'ПенІrл nоюrщо поrнс::о в повітрі. Вва
жає~ю. що воно не повинно 33-'ІИ.ШИтисл без ві,1гуку із сrорокп уt<рз.
іпських, передусі:ltІ світських ка.то.;шцькuх груп. ~Іі~к православНІD4п 
і каТ()ЛJЩЬ~ими ко .. "Іам:п, дозрі . .-nDІІІ до .дія~1огу в стн~1і ~О-го сто;rітrл, 
повинні початися розмови. Це був би ш.тtхстнн;І ormч н,_,nого ;~уха, 
що освіжПD к."Іімат церкоnного життя о сnіті. Ccpo,.l украівськnх ка
тотudв-.миряв с зацікавлені церковнп::\ІИ спраnа.'ІІІ, молодJПІі і старші 
вчені, публіцисти, літератори, визволені від анахронічних винлиналь
них і наверталь:них тенденцій. Від них повинно вийти запр001ення до 
діялагу із nравосла.ивики браТ8.!4И. Це одне з важлив11х зав~аиь по
руч і!ІlШІХ, JI'Ki ставить собі пробуджений рух украінськ11х католи
ких мирян. 

Оста:вкі:мн часами можна завважиш в цьому :рухові деяку ох
JІJІлість, Jшвіть розгублепість. Одні - ~адив.."Усні j. ві='ію nатріярхату, 
хотіли б j' ш:шхетній ветерпс .. "tпвості nрисnішуn:Іти з.:tіІ'rrпсшш іі ~с
леrа;ціями до Ри:му. Однак ИУС1DІО па.'\І'лтаnІ, що патріярхат ие 
прийде лк дар із ласкп. У'КраінсьІса Катотщька Цс·р1сва Мj'СПТЬ б,;."ТИ 
від'повІд'ио підготована до· цього. Нинішній стан, особливо в США, 
не облеnпус здійснЕn~ня мріі. Босеви відбудеться знову Конференція 
Украікського Католицького Єпископату, пі~ час ·сесіі Ватикавськоrо 
Собору. До цієї Іtонфереиціі з.вертаєтьсл Т}Та і з цісю конферспцією 
зв' язуються надП ~успільства. Конференція повІІнна сказа.n1 своє 
твеме c .. '1o.no і за~удптu церковну отамаищІmу. ВірІrмо, що са.'\Іе 
цього, разом із суспільство~t. чекас від конференції і верховнн.іі ар
хиепископ, кардІІ'на..'І Сліпий. :Можна вчуn1ся і розуміnІ його стгаж
даІІНJІ. Ві.дбувwи 18 ·років 'КЗ.торnІ, він м:успть дІІnитпсь. mt ті, що 
ма.ли б бути вар)жни:ми ка.'\fеИя!tfи Украіиськоі Катотщькоі Церкви, 
підривають іі особистими аибі..цілми і ведуть до руінJІ. 

Іпwі групп цього руху иирян вважають головною сnравою: замІиу 
т. зв. церковпо-слов'янської мови - у:краінською. ІЦе треті зосе-
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реджують усю увагу ка обороні тра.д~іі. і в зв'язку з цим - ка.пеп
даря, щоб у цій ді.і1Яшtі не nоривати духового цдваиик з краєк. 

Так розщеплюються зусилля, які треба б скерувати на те, що 
перше на потребу. Організаціі :мирлн мусять допо~огrи верховвому 
архиєпІrСJ<опові злa~tarn анархію, в якіІі кожна єпархія стає пеза.леж
JПDІ царством під са.:мовладИІІ)І володареи-спuскоnо::~.І. Щоб ВІD(ОВати 
це перше й основне зав~ання, вище названі групІІ, скорочено: пат
ріярхаль'Вики, мовники, традиціоналісти з календарюrка.мІІ, повИІОІі 
об'с~натися в о~ну, сІІ.іІЬІІУ організацію, з о~ним авторитетиШІ ~ 
во~ои. :Мусшю усві~о~шти собі, що безперечно важ .. ;uпІ справи, пк 
Іаатріирхат, )'ІіраіІІСLІіа бо•·ос .. l)"~;ебІІа мова, тра~цІа І т. п. все тако ве 
)ІОЖ)'ТЬ прис.:ІОНІОВ8ТІІ ГО. ІОННОЇ, церІ~ОВНО•ІІО.lіТІІЧІІОЇ проб:Іе:\І&ТІІКИ: 
об'є~нанвя украінсьІіпх като .. 'ІІІЦЬІШХ єпархій в о~ву Українську Ка
то.mцьІ;у ЦерКВ)' ІІЇД керЇDІDЩТВОМ верХОВІІОГО арХІІЄПІІСКОПВ, а;ар;щ
НL"ІЗ. С.1іпого. :Мусш.Іо у~ві~о:мнти собі, що nід вирішення цісі основної 
справи залажать усі інІші. В уnорядкованій, единій Українській Ка.то
лІЩькій Церкві питаннл мови і традиції утратять гостроту. Ці спраВІІ 
не вирішаnmе диктаторська самоволя окремих владик. Іх виріпmтиме 
д.1JІ всіх єпархіїr верховний арХІІсписко.n у порозумінні з спископюrи. 
Сусnільство не бояnr~Іеться мовюrх або кален;:щрних зміН, за яКІWи 
скрнваються асиміляторські підходІІ частІІНІІ дух:івппцтва, nі.;tч}'ІЖе
иого від українського світу, його болів і мрій. Тоді і т••ту.'І патрІярха 
д:ІJІ ве})ХОВІJОГО арХІІЄШІСІ-;ОП:l о)·~е ТЇ."ІЬ&ІІ ВІІЗІІаmІmІ ОСJІгвутОЇ зрі .. "Іо
СТИ Уr~раінсьІ;оі Бато."ІJІЦЬІ~ої ЦерквJІ. І навпаки, J<олп пере:мсикуть 
єпархіяльні nа·шків~ькі респуб:tіІш, тоді в США nоступово або по 
оДІоразово~ІУ на~азу, nтиснеться у Богослуже:ння англійська мова; 
вз.ші тра,1,:иціі нсхтуват1шуться байдужими до них в:rадюса..'dи і с.вя
щснІІками. А українсІ.ІШ{І І:ато;шцький патріярхат затшrиться тількп 
ирісю для далекої будучини. 

•• * 
Ми почали нaJlli роздуми засновкаип. ЗакіІАи:м:о іх висиовкаив:: 

1) Пере~ обо:ма трn.дпційнmtн украінськІnfи церквами стоять тепер, 
у сприятливіш.Ііі'І зовніJшній кон'юнктурі, великі - в'вутрішиі і зовп::І.ш
иі - завдання: 

а) упорядкувати і виnершити свої церковиі орrавізаціі; 
б) здобу тн ан знання ~..а я них, як рівних :між рівнпми, в спіль
ноті Като:пщької Церкви і в спільноті Православних Це-рнов. 

2) Ці завдання рівнобіжні для обох церков і кожен успіх однієї 
церкви на аuляху до вище названих ціл~й обл~runує зусилля дpyroJ. 
Створекия Украінсько.го Католицького Патріярхату приспіmило б 
створення Украін.:-ького Православного Патрілрхз.ту, визнаного спіль
нотою Пра~лавних Цер}{ов, і навпаки. 

3) Псрспшо;~ою до осягнення цілей буде, кu..111 уІ<раrнські ,,,: ІЖ.ВІІ,_ 
за.місn. зосеrе~итнся на своїх власних недоліках і нn. зуси.н.;1Ях здо
бути визнання в світі, ·стоятІІмуть одна пр<УІ'ІІ одІlієї у nopoжi;:ur, в~ть 
босвій позиції. 

ІЦоб повторити за поетом: JШІШ стануnши плечима до п.'ІечеІ·r, 
українські церквн відчинять світ як двері ... 
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){ІІХаЙ .. 10 ДобрЛІІСЬКІІfІ 

ЩО РОБИШ ІЗ СТАЛІНИМ? 

У 20-ту рjчннцю перемоги над Гітлером. 8 трав·ня 1965, внетупив 
Леонід Брежнев з ве:пшою про~овою "на урочистих зборах у Крек
лівсько~Іу палаці з'із;\ів''. О~на фраза з цісі промови пе}ИІlО'ГО секре~ 
рл КПРС ВІШЛІІюtла сенсацію. Зга~аnшп, що "р~янсько:му народові 
;\ове .. "Тось у П('[~uшІі період nіі'ши впппm гір1~у чншу поразок і невдач", 
fірожнсв с1ш~шв: "Бу .ло yrnopeнo ;tержашшй комітет оборони ва чолі 
з генеральюІ:\І се1:.ретарсм ЦІ' ВКП (б), n. В. Ста.;ІіuІm, ДJІЯ херів
·юІцтв.а nсі~ш ~іл:'.ш організаціі ві~ січі ворогові". І заки вів встиг 
закінчити фразу, ве.1ичезна аn~І!ТОрі.я, почувши слово "Ста..п:ів", ви
бухнула· бурхлини~rи оплесЮР•Ш. І хоча це була тільки єдина згадка 
про Стадіна у вс.1ш<ііі прс·~tові, що тр!ІD:1.1а прІІблпзно дві rодиии, 
дю;щ заговорJІ .. "'ПІ про реабі."Тітацію Сталіна, а навіть про поворо1' до 
ста.JІінізму. 

На підтnер::tженІІл такої тези, спостерігачі ра;щнських справ ста."ПJ 
внзбируnа ти факти. 

Ряд ~О)Іуністичнпх .1іячіn, ~Ііж НІІ~ш .!trar-шa.111 І. І(онсв, І. Баграм
ли, К. Рокоссоnськшї, зг~.1а:ш зас.-чтu Ста:Ііна в організз.ціі перемоги 
на;~ Гітлеро~І. Icтornюr "н!тчизняноі віІінп'', генера .. "ІП В. Поздияк 
і Н. Паnлею:о, за.нnи:ш, що naunrpювaнi ~о:і пог .. -тд11 про беЗІ:tариість 
Ста.."Ііна n шпашшх стратегії не ві;що~і;:~;шоть істс·рІ!ЧНіІЇ прав~і. {Ав
торо:-.І такпх пог:нців с. лІ< ві~о,rо, Хру;щоrз). У rічницю перемоги 
в Москві ві~крпли Центральний музей зuроl"rних СІІЛ СРСР і там у ra
."IE-pii nолкuводців ,y:.ticm:zи портрет Сталіна. Як у ра;.tянській пресі, 
тзк і в офіціііних ~OJ{,Y!tfeнтa."<, знuа з'.явн.1ась назва "Стз.:Іінград". 
Коли в одному з московських кіно .москвичі побачили на екраиі Ста
ліна, загули оплеСRИ. 

Отож недивно, що тодп ставлять запитання: чи справді поворот 
до сталінізму? Псбоювання зрозумід:і, а.ле не обrру1ІТОВаИі. Навіть, 
якби Брежнєв, КосиІіи, ПJелешm і Пі,..1горнпй хотіли завертати до 
ста..лінізму, во ип не иають до цього інстр)"'1tІентів. А иайва.жлп:віше: 
від cмepnr Сталіна в Радянському Союзі, як у суспільстві, так і • 
партії, змін11лось дуже багато; і ці зиінн внеможливтоють не то 
відродження старого сталінізму, але й появу НОВ(•ГО. 3р€11Ітою, поворот 
до сталінізму неможл1mm'і хоч би :1 уваг11 на закордонні 'КомпартіІ, 
з якими муе:tть ра.хуваmсь сьогО,lИЇІШВі керівиИJ<и КПРС. Вови (тоді 
ще разом з Хрущовим) :мусіли вц;:w)'·кувати, сьогодні вже історичну, 
,.пам'ятну записку" лідера італій-ських ко:муиі.стів, Пальміро Толіятrі, 
хоч вона була значно більше аитпста.лінська, mж тасм.иа прокопа 
Хрущова. Мусі.'1В, щоб не опинитись в ізоляції. Тепер, піеJІJІ п~ 
мови ВреїІ~нс.ва, дві проnі::tиі газети комуністячної Польщі, .,Жицє 
Варшави'' і "По .. ,ітtпш.'', посnі.шІІ.іІИ заспокоіnr польську J""ІЮМадсьху 
думку, що не може бути мови про поворот до сталінізму в Радив
ському Союзі. А цей приклад показує, що: 1) закордонні партіі в та
кому nитанні не були б невтральними, 2) польське суспільство було 
справді затривожене такою н~езпекою. 

Що ж тоді означають проста.1інські внетупи? В ба:rяді rете п.в. 
"Der Zвuberlehrling'' че."ТЛ,4ШrІс-чарівнпк пЬс."Т)"ХRВ у свого вчитеJІЯ 
чаро~іJіну фор~у:ІКу і зачарував ~ІіТ.ї)~, щоб носп .. "Та JЇо:му воду: а.ле 
заб;>-в iil!.ll)· фор:)І)·лку, siJ< ві~чаровуваnt мітлу, і мало не загииув 
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у потопі, що його вчшшла .м:ітда. Те са.'\Іе повниві сказаТJs післяста· 
лінські вожді КПРС. Ком:уиіз:\І створ.ІІВ Ста.І1.іІІа, без СталіІІа ве було б 
ко.мувіз)Іу. Ось заворожене коло. В цьому колі в полоні Сталіна 
перебувз.в Хрущов; хотів визволитu.сь, але не зумів. У цьому колі 
васлідншш Х р) 1.Цова. І вс :нп хочуть визволll'ТUсь, але шукають іВU11ого 
виходу. Хр)1.ЦОВ пробуnав за допо:.югою медІІЦІІНІІ від бабп.,wептухи: 
осиковІІіі кілок у :\Югилу відьмака. Вів вnкинj"В сталінського трупа 
з комуністичного пантеону і вІІкляв його духа на таємному засіданні 
20-го з'і:цу. Але марева Сталіна не вигнав. Воно верталась раз у раз 
у радянську ді.йсні.еть; вертається до сьогодві (наприклад, бурхливІ 
оплески в Кремлівському палаці) і буде ще довго вертатись та лякати 

не тільки пересічного радянського громадянина, або посторов::в:ього 
г JІяда ча, але й вождів КПРС. 

Мій знайо:ишї, :м. М-ич, оповідав ме'ІІі про одну п'єсу Є. Повес.ко: 
Живе .собі мол01де подр}'ІЖЖЯ. І одного разу в їхньому по:uеnnсавиі 
з'являється труп. Спочатку він мa.mni, але з кожВЮІ дне'!.І більшві 
і більrшшї. СпочатІ:у він майже не грає ніякої ролі в ІЖитті :молодої па· 
p1r, та з бігом часу це міняється. Труп росте і стає головВІDІ предметок 
уваги обох людей і головною причиною іх турбот. Врmпті віи так 
розрісся, що вови вже не 1r1ожуть ні про що і'нше думати, ві про що 
говсрити, тільки про трупа в своїй хаті. - Щось подібне, - каже 
М. М-ич, - трап11лось у Радянсько~tу Союзі після ~rерти Сталіна. 

Спочатку Сталін, властиво труп Сталіна. не був ніякою пробле
мою. Пого при)rістили в пантеоні революції, оточили фім:ія:мо:аІ с."Іавп, 
і дуr.rали, що справа полагоджена. ПрІІІІаймні так думали вож..1і. 
Але радянське сусrrі .. jьство думало інакше і, в~спо;:dвано для во:кдів, 
nоставнло ·на всю широчінь пптаиия: хто в~повідає зз ста:Ііиські 
з.~jочини? Вож;tі га;щлІІ, що від цього можна DТСІ\'n[ та:юrи :(С'Шевпм 
кашто:м, як тає~tна антJІсталінська промова Хрущова (не треба ду-м:а
тп, що це був іидиnідуальm[Й виступ Микити Сергійовича. бо вів, 
без ІСу:мніву, віддзерхалював настрої веmІчезноі білІ:ШІости в партій
вій верхівці, і rояв Хрущов за схвалениям більшости). 

Але, замість ліквідуваnІ проблему Сталіна, аІІтисталіиська промова 
лех-алізувала ту проблему, яку саме .життя поставило :на дискусію. 
В пар-rійному Ж)~рналі часто вживають фразу "всенародне обговорен
ая''. Якщо в СРСР за останні деслть років було справді "всевародие'' 
обговорення, то воно було навколо проб.ТІеми Стадіиа. Історія цього 
обговорення була б вадзnІІчайпо цікава, якби таку ІсторіІО хтось 
написав. Коли обговоре·ння !f:ІІалахувало сильнішим полj"'!.І'я:и його 
приду:шj'"ВаJПІ nсі.шпшми формулками про двох Сталівів: Ста.лів, RХПЙ 
"будував соціялізм", і Сталін доби "ку ль ту особи", ЯRИЙ робив 
помилки. Будуючи соціялізм, "у політичній та ~еїшій боротьбі Ста
лін здобув велшаІіІ авторnтст і популярвtсть... і з його wеие.и ста..ли 
неправильно пов'язувати nci великі успіхи І<омуністичноі nартії ... 
І ьихваляння та зв~личання СталіІІа запаморочили йо11у голову. 
В цих умовах став постуnоrю сtсладатись "rсульт особи". (Так пояСВ"JОЄ 
генезу ,.1\у.jьту особн'' аnт·Jритстш1 в цьому питанні YІ<.p:l:·.r .. t.кa Ра
дянська Енцнююnе,lія). Те;\ і Ста.,ін CT:llJ щороку білииІе "ві;,ходuти 
від ленінських nршщпrrів" у зоnніІшній і внутрішній політхп~; до 
цього •ш.сто додз.ють ще, особливо на Украіні. ,.і в націона .. "ІЬві.й п~ 
літиці". 

Тю·:l nояснення ·нікого не nсрехсоиували. 'Гаке обмежува..Н:ия ди· 
скусії по,ruлом Сталіна на .1ві особи tdчого не nоиагало. Зміст стао~'1ін-



П раІІТеtrіsн 

сьJ{ОЇ nроб.ттемаntкп не звужувався а nоширювавС'я. Вистачить иа
гадаnr, з якою nристрастю і силою внутр~шнього nерекона.иия об
гоnорюващt ста.тrінські nгобле:\ІИ на Украіні. Дарс~tно політр:;"Ки 
зn.с'І'('рjгатr під ·н~),живаннл ста.лінськоі ~пскусіі на обороку 11Иa
цioнa:ricnrчmrx" nринц1mів. Мп знас~ю про ці дискусії ЛJtiii'e з ка
зенної nреси, пка ті .. 1ЬЮІ ~ta..1y частІшу ;::tоnускада ШL cnoi сторіики, 
і ;хосі робІІТЬ те саме. Tat~. nanpnк.1:t:x. на Украіні досі не оnублікова
но дпrкусії на ресnуб .. тіка.нській конференції, nрпсвяченій пита:ниям 
І<ультурп украінської моnи (1\п'і!І, 11-15 .-uотого 1963). Але А з то:го, 
що nmішло на сторіn..•н преси, впдно, що тут ·мається справу з е .. тте
~tснтарною стихією, яка впмагас прав;:щ, повної nравди, про Сталіна 
і його ~обу. О;хпи із вилnів цісї стих..іі: югославсьюхіі ученшї, Михай
ло :Михай.1оп, каже, що n редакціях р~янськи.х журна..'Іів є приблиз
но десять тисяч руноnисів, які зма..Тhовують дійсність сталінських 
концтаборів. А концтабори тільки о;::щн сектор сталінської дійсности. 
Десять mс.яч руt<оnпсів, що с в редакціях - а скі.ттьюr ще та.кпх, які 
тепер шvшутЬ, а скі.лькп таких, які щойно бу;3;уть писати! Партійна 
цснзуrn. тільки ~rа.,еньюrй ві.:tсоток, ,1ослівно кі.,1ька про.мі.лів із 
цt.ого ;::tозr:о ... ,н.па ви;:tрукуваnr, білЬІше в Москві, д~1же мало в Кисві. 
Досі на ~·країні знаю ті.Іькн .::ща вІmа;ц-аr: ма.1с оnові.:tз.ння А. Дi:r.ra
poв:t в ,,ЛітературнН't газеті" (1962) і роман В. Гжпцького "Ніч 
і день" n ,,Жовтні'' (1965). Та )teR'Шe Шl.ЖJПtве те, що не друttують, 
бо це про~шнаюче яв1пце; ва ж.,ивіmе, що пІUІІуть. Бо це доказ, що 
ста.1інської проб.пеми досі ще НІ:" по:шго;ш.їІІ, що хрущовський r.tero,:ж 
or.нr.onoro кілка не впnгал,1nвся:. Пптання :."а:пrшається в силі: що 
робпm із Сталіним? Настуnнnюr Хгущuва пробують nі~йти до пи
тянпя інако.ІІе, "по нау:ково~.1у", "об'сz:г.rвно". 

Ki:rЬJ<a днів піс.1л усунсннл Хрущш~:1. ,.Праг.~а'', Н~" називаючи 
ііого по імени, закидува.1:а ІЇ ому ,,суб'сктнвіз:\І", пк о;::шв з 1іого біль
rшпх гріхів. Цей закид періодпчно повторюють до сьоrодиі. Наііси.пь
ніwий вираз таким обвинувачеииям ;:tав головний редактор "Комиу
нпста.", В. Сrепавов, у ,,Правді", 17. 5. 1965. І справді Хрущов потрак
тував проблему Ста..лі'Иа цілком особисто. Це кажуть не Тільки вожді 
КПРС, але А пересічний радянський громадянин, який ПJ.Ю Сталіна 
має зовсім іНшу думку. Внрпнає пптаиия: чи з погляду історичної 
об'єктивиости можна виправдаm хрущовське впріапенил сталінськоІ 
проблеми? Парrійні керівники кажуть : не можnа, бо в оцінці Сталіна. 
Хрущов пішов зада.'tеко в неrаnІвптtу. Радяпськшї громад.:mин 
каже: не можна, бо nін сказав зама ... Іо npo з.1очини Сталіна. Сьогод
Н'ЇІШні керівники КПРС :хочуть кореІJ."DЗ.ТІІ образ Ста .. 1іна, ,,rnотворе
ний'' Хрущовим, а 20-та річвІЩя пере~юги Сталіна над Гітлером 
послужила ім для цього ідеальвою наrодою. 

З цього вови, можливо, сподіваються: певноі пра.кти11ноі користи. 
Сьогодні для керівництва КПРС найважлив.ішrа справа це безвиrтrд
·нпі"І t{онфлікт з Іпtтаі'Ісьювш товарll'Wахп. Цей кояплекс опановує 
все ду-мання і все діяння во~в КПРС. Це •Ж була пepura рі11, :ику 
вон•t зрсби.m піс .. 1я усунення Хрущова - зачалнсь миритись з ки
тайця:J\ш. І ве іх вина, ко.,ІІ з цього нічого не вп{LUL1o. бо китайці 
виступили з вимогою повної капітуляції. В Москві ка.пітутовати ВР. 
хотіли, тоді китайці наново розпа.mлн браrnю міжусобицю. В Москві 
відповіли вrдклика.инлх ЧервонеНка, що означає: початок нового 
етапу в кита.йсько-ра~лнrьісій су-nеречці. Унраїнськщї номун:іст Creшur 
Черnоненко (50 р.) - один з визначніІuшх знавців доктрини ра.д.яя-
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сьхого КО)І)'Нізму, довrі роки керівmш ідеологічного фронту ва 
Украіиі, був амбасадором СРСР в Китаю Щ 1956 р. його відклика.ивя 
доводить, що в Москві втратили надію валаднати справи між обома 
партіями і тому в Пекіні вистачає звичайвий посол, а не ідеолоrічиий 
експерт. 

(Коли мовиться про коифдікт між Москвою і Пеківо:м, варто 
згадати і вапnу справу. Від деякого часу вперто кружЛJІЮть nого
лоски, що китайські комувісти організуваw"ІИ для украПщів українську 
радіопрограму з сильними автиросійськи:\ш акцентами. Досі я ·не 
знайшов нікого, хто таку програму чув. Недавно одиа .аі~ІеЦLка 
газета додада поживи ЦИ..'\1 поголоск~. пос11лаючпсь ва :;::tжерела 

в Токіо. Але й перевірка в столиці Японії не підтвердила чуток про 
українське радіо з Пекіна. - Щодо са..\ІОЇ .справи: наекіль.ки орісв
туюся в політиці китайських комуністів, така річ, як украі'иська 
радіопрограма, скеронана проти Москви. не вкладається в їхні пля:ии. 
Сьогодні .вови зацікавлені передовсім у то~у. щоб організувати проти 
Москви фронт кольорових народів Азії та Африки, і білі украів:ці 
поза кожамн іхнього зацікавлення. Зрештою, не знаю, що таке за
цікавлення (якби воно <'.ІІравді було) могло б датп українській справі. 
Китайські комувістп ще білІ .. ші великодержавиикп, шовіністи, і.Jmе
ріялісти й асимілятори, ніж росіЙJські. що, очевидно, ві в чому не 
зменшує злочину вождів КПРС .супроти Украіни.) 

Ці вожді, маІЮІи справу з юrrа.йськшt~п J~омуніста.ки, які б'ють 
іх за хрущовський аитисталінізl'tІ, ІrІОГЛІІ спробувати поклоном у бік 
Сталіна відnернути китайські удари. Але вже сьогодні (27. 5. 1965) 
ясно, що такі міркува:н.ня не виправдуються. НапсВ"Но :мусідп бути 
глибші :мотиви "І;Сабілітаціі" Сталіна. Можна ВІtслоnпти й такс прн
пущеивя: сьогодІ~:шні керівники КПРС мусіли з~ атп сОбі відчит із 
rого факту, що хрущовська спроба розв'язати пробле:r.rу Сталіна не 
вдалась. А цей факт наио"Во ставить питання: що робити із Стал.інии? 
І вон11 му.сять знайти відповідь, бо це питання сього;(Ві висить 
у повітрі. Якщо вони відповіді не дадуть, заmпшаютьсл в силі дві 
концепції сталінської проблеr-rи: хрущОІВська і незалежна від Пd.ртіі, 
громадська. Такого становища не кожна толерувати, бо воно за.лвшrає 
нових керівників далі висіти в повітрі, в ідеологічній порожнечі. А ки
тайським кояуиіст:u! створІас сnриятливі умоои втручатись у виутріш
иі радянські стосунки. - Сталінськшї труп розростається і господарям 
СРСР дає щороку більше турботи. 

Куди б не г ллнути сьогодні в радянську діІїсність, - байдуже чи 
це колгосп, економічне плянування, дітература, чи історичнІІЙ трак
тат, - всюди зголошуєmся питання ,,іЩо робити із Сталін::и:м", і ви
магав відповіді. 

Я згадав історію. РадstнсьІ<і вчені ПІІІШуть ба.гатотомппіі твір "Ис
ториІІ СССР с древнейших времен". Тепер на черзі 9-и.й то~І. що 
охоптоє добу колективізації і пе1.ших н'нтирічок. тобто, добу ,,позп
тивиого" Сталіна, який ще не робив помилок. 1\fпнулогQ року ві-д
булась у :Мос1ші в Інсntтуті історії AI<a;~('~tii Наук (' •- .. ~р НСІра;~;а 
історш<ів: обговорювали макет 9-го тому. Радш!сьу.·· пг~са нічого lie 
писала про цю н::tраду, але на!1иса:ш недавно про Нf'Ї лондон~ькші 
тижневик "ЕІюном.іс r" і польська "Культура" в Парижі - на основі 
записок, я1d поширюються серед мос.J{Овсьюrх студенrів. Головною 
те:иою нар~и було ШІ1'ання: .що робити зі С1'аліннх? НІ11жче подаю 
важ..а:ивіші д~ки з цієї дискусії. 
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Mp)'JireB BltM::J.ГaB ВІІЛСНПТИ ШІТfІННЯ "В:ИПраоно-тру~о.ІШХ таборів". 
Під час другої п'ятирічки багато робіт, як, наприклад, Біломорканал, 
викопа.Іи ~ІасІt таборових в'лзпів. І це треба відзначиn1 в 9-~ry томі; 
треба 1urnpшe обговориnt раціонування харчової сnрава. Він нагадав, 
що 1933 р. студенти мліли з голоду, стоячи в черга-""< за юшкою о 
студентських харчівнях. Коли з ав~иторіі nоспnа."'ІІtсь заnеречени.л, 
1\орушсв відnовів, що сам це бачив. Потрібно .ттіnше висвіт."ІRТІІ ста
новІnце сео~"ІЛН у колгосnах, а вdно 1933 року було гіІИПе як 1913 р. 
Колго:::nшш отримував за тру~о~снь 2 кілогра:-.ш зерна, а про;u-кува..в 
69 кі.rюгра)Ііn, це значить, 67 кг. забнра~"'Іа ;tep;t~ana. Треба впяснпти, 
rНіЛ1·КИ ра~ЧНСЬЮІХ офіцерів .'ІЇІШЇ~ОВаJІО лі~ час ЧІІСТОR - 33 ШСЯ~ 
чи 40 тисяч. Напередодні віі'іни: радянська ар~Іі.:=t бу."Іа обезго .. "Іовлена. 

Скірі'І: Чому 9-ІІЙ то::-.r не обгооорюс ні прnчин постання репресій
НІІХ, законів, ні стосуваню1 фізичного терору і ви~І)-їШуваннл призна.н..ь 
;tO ВИИJІ? 

То~І~'Поn: Це неnрав,1а, що ті."ІЬІ-Ш прихі~ Гітлера до влади ІСпрп
чиmtв зa."'a.'\lз.JUL<t ~е:-.юкратії в Ра..1янсьно::-.rу Союзі. ,.Куо~"ІЬТ особи'' 
творив са.'\1 Сталін неза.,ежно ві;t зовпіІшньопо."Іітвчних подій. 

llel\pacona: 9-ші то~І зана;tто розпа.Іюс nрпстрасті читачів. У ВО· 
вих історичних nрацях ці."'Іко~r заяовчують Сталіна, це неnра.впльво, 
бо студенти питають: ,.ЯІ·;.що Ста.;Ііна не бу.~"Іо, то де він був?" Це 
непра8,.1;а, що .сьогодні не~Іа доступу ~о архівів. (Це тверджеНШІ ви
нлиІ:ало жваву суперечку). 

І.;Jріц: У 9-му томі забагато nротиріч. Історію треба писаrn так, 
ЯІ< було. Потрібно обговорити po .. 'UO караль·юІх органів НКВД. 

)·.~ьлновська: Вилснити ИЗШІУ участь в есnансьТ\Н'І вitutпi, впвчПТІt 
те, що досі приховане. Ч11 nроцеси ni~ час чпсток бу.Іи лвпm~и а чи 
тайmtмн? (Голос з авдиторії: Яюцо були явні, то лІnше для співробіт
ників НКВД.) Пора вивчити імена погро::'.nmків Покровського, особ
блнво тих, що досі діють. (М. Покровськmі f t 1932], вп~атвпй ко
муністичний діяч, історик, творець марксистської школи радлиської 
історіографії, веrативно ставився до ве_тшкодержавницькоrо 'ИапрJDІ· 
ку російської історіографії, осуджуnав імперіллістичну політику царів. 
Пicmr с.?ttерти осуджений сталінсьюrn реЖІDІом 1934 р., реабілітовав:ий 
1962 р.). 

Спсr'ов: Половина ІПрав~и в 9-му томі в з'ясуванні історіі ТІІХ ча· 
сів - це великиі'І процес nорівняно з суці."Іьною брехнею поnередніх 
істориків. Нема історіі, якщо не говориться правди. В багатьох пра
цях пrю 30-ті роки пакування зміmаво з брехнею, і це вазп:ва.."ІИ 
істор і сю. 20·ті роки - період найменше впвчекий в иаппій історіі; 
в цю добу СРСР Lmoв одночасно вперед і назад. :М:усп:'tІо відповісти 
собі на пита.ВRJІ: для кого властиво призначева ця 12-томва історія? 
ВзяRІІПІ до ~rваги всю скупість фаІ<тичних даних. треба відповісти: 
хіба до~"ІЛ тих, лкі вміють po:.murфpoвyвant крШІтоні:.пІ. Щодо "культу 
особ11" - треба з'ясувати, ·сІ<ільки опозпціі супроти Ста.піва було 
н той час. Правдопп~ібно не бу .... ю нішюї. Чи бу."'Іо лотрібно розстрі.'DО
ваnr ~енеnа і Зіноnсв;t? (Го."Іос: Ні!) Пора ві;х~овитnсь від ста..'Іів
сьюrх фор~r;~.-л. які кллсифікують по:1ітнчІшх діячів за категорінии: 
троцькісти, )"ХІІльники праві та ліві. Треба зн:tiirn таку мову, щоб 1 

сказати nравду. Обговорити сталінські провокації сере,4 різвих иа·, 
ціона.львостей. J 

По:dков: Це веnравда - твердиn1, що nроцес11 1934-38 рр., бу."!11 1 
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<'Керовані тількu проти опоз11ціі. Ми привикла катовати все ка біло 
і чорно. М.}'СІDІо навч1rmся склади~ оцінок. 

Гессен: Як вияснити постання "ку ль ту особи"? 9-нй том говорить 
головно про репресії, але треба вказати й іиші його джерела. Ні11ого 
не .сказано про матеріяльне ста.иовкще иаселеИІІJІ, а варто показати, 
що принесла ·населению ·соціяльна рево.mоція. 

Чuадаєва ( стаг-а більшовичка): Як я впяснюю постаКИJІ ,.культу"? 
Чи МІІ вірили Ста:rінові ? Так, але ми га.да.JІІІ, що Ста.лі'.н ие здає собі 
відчиту з деяких сторін репресій. Між ЛеиіИІW і Ста.'Іінпи було ве
JШЧезие проr.Іріччя. Від 1929 р. Чека пану·оала иад партією і теро
ризуnала зібрання. Сталін оточив ІСебе mодьив, JUd ВШІОСВJІИ його 
догори і сліпо ві~а;ш ІЇо~у повноту влади. Це була помитса. 

Лопатов: Треба подрібно з'ясувати складну індивідуальвість Ста
ліна, як мп вже зробП . .'ІП з Іваноl!ІІ Грізвик і Петром ВeJIИJCJD(. Сталів 
чинив насилЬІство над усіми прииятпми вормами поведівкв не тіль
кн в стосуику до каnіталістичии:х нраїи, але й соціяліС:ТИчввх. Треба 
говорІІТИ про поJrІИлки в цій ділянці і в колектпвізаціL 

8&)1іовrьІ\а (член редакції 9-го тому): У добу "культу" ми могJіи 
писаn1 про все rільки як н~звичайно добре або зле, біле або чорне; 
нічого посере~нього. І досі 1ІаЄ!.ІО те'В.Денцію робити те саме. 3 цього 
погля~у ми все ще під вплпво11 Сталіна. Чи ми будь-коли с.промоrлись 
на зрівноважену оцінку якоїсь особистостu, пока.заmпи іі злі і ~обрі 
сторінк11? (Голоси з ао~пторіі: Ні!). Не можемо далі так писати. А :му
спм:о писати так, щоб за 10 років ве паленіти зі сорому. Також ие 
~tоЖС::"ІІО, поборюючп "культ особи", застосовувати сталі'исьЮ методи. 

Академік Бі,І, керівник дискусії, підс~'1ювує: деякі бесідвпки пі.шл11 
задалеко, особ.тшво Снсгов, і в деяких вШІадка.~ висловтоваJПІ не
допущенні пог.,я.1JІ. В iнurnx впп~ках забагато заглпб."ПОва.лясь 
у проблеми .,культу особи". Я за правду, а правда є, що зі Ста.ліви:м 
ии побудували соціялізм. Проб.;1ема "культу" не може заслонити вам 
того фанту, що досягнуто справжнього проrресу. 3рЕІІІто.ю 9-ий ток 
не є :монографісю про культ аві про зв'язані з ИІІИ репресії. 

Отже, тон заключного слова ве дає надії, що 9-ий том багато зкі
нитьсл наслідком цієї дискусії. 3 другого боку, хоч нема nевиости, 
що записка, яку склали московські студенти, точно віддала всі по
дробиці, дискусія 17-18 червня 1964 р. важлива подія. Воиа вірво 
r.:ідбивас ті настрої, які нуртують тепер у радянському суспільстві, 
і показує, які те~п вик.mш).,ОТЬ ппумуванпя .. Щоправд<:і., дискусія uQ
буласл ще за Хрущова, але з того часу мало 3.\І:інилось ва корпсть 
Сталіна у стані настроїв. Вона показує, яку трудну справу мало б 
сьогоднішнє чи майбутне керів·вицтво КПРС, якби забажало впро
ваджувати сталінські :методи. 

Чи можлІшшuІ поворот до сталініз:~.Іу? Вгорі я відnовів: Ні. Хочу 
ПОЯСНИТИ, ЧО~І,У. 

Спробуймо відтворити сталінський модел1. порядІ<у речей у с.віrі. 
Цей :модель спправся на дocni:J;i російського вченого Іван~ Павлова. 
(1849-1936). 

Професор Пав.1.ов ставпв собану на столі в своїй робітІІ.і. Кот~ пес 
ЗаJспокоїося, дзвошш дзвінок, входпв помічшш nрофесора і при·носив 
собаці їжу. А в роті пса ~·являла~.:я ,' .. 'НІна, як це звичайно був~ 
в кожного пса в тю~о:'ІІУ виnадку. Експеримент поnторя .. ,и певну кіль
кість разів у тій са::.'Іtій черзі: дзвінок, повна миска і слuиа в роті 
собаки. Після ш-~огось часу дзвінок і мнСJ<а з їжею так асоці.Іовалшсь 
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у пс11хіці собакп, що відтепер у його роті з'явилася cmma ка звук 
дзвінка і тоді, коли ніхто не приходпв з повиоІО ИІІСКОJО. Ця асо
ція.ціл заmІшплась у тnарІІНП ва постійно: і ка саму "обіцяику" 
харчу пес реагував так, неначе б мав пере~ собою реа.льюrй харч. 
Це так звані умовні рефлекси проф. Павлова. 

БільшовІtКІІ прІІвітали це .вЦкриттз з ентузіязмо'!W. З іхнього ста
новшца воно ма.-ю велике значення не тільки qео.-югічие, а.ле й дУіже 
практичне. І вони да .. їІІ вченому, ЯКИІЇ явно демонстрував свій анти
комунізм, усі можл11вості про~овжуватu свої еІ\.с.псри:менти. Спеціяль
ннй декрст за підПІІСО::\І Леніна забезпечував Павлову всі умови для 
І1ого праці. В Колтушах під Ле'Иінград011 створено інститут, який 
Павлов назвав пізнмwе "сто.шщею r.-roвнiL~ реф:Ісксіn''. БідЬІШовпки 
wв~ко зрозуміJШ, що тут - зовсі11 несвідо:оvю длн професора -
кується зброя д .. їл них. Зі ІСТа.Новmца 1штеріялістпчвоі доктрини ко
муністів нема різн11ці між психікою тодини і тварІtНИ. Тому більmо
вшш виріш11ли, що мох:на використати досnід Пав.,·юва в стосунку 
до ."UОдей, у техніці панування ·над .лю~ськmr суспільством; можва 
еІ-:сп.їуаТ)·вати )":\ІОDні рсф~1СКСІІ в побу~ові днктатурп ко~шартіі. 

А.,-.е професор в~т:1·новпв, що !-Іеханіз:'.І асоціІІцій в собаки діс в ба
,;юнюму порядку (дзвінок - поява слини), тільки за певнuх умов: 
По-перше, К()ЛИ ніщо не відвертає уваги собаки, по-;::tруге, коли 
собзка голоднш"'r. Як пrофесор впрова,:щв до робітні ікшnго пса, ме
ханіз:'.І не ділв, також не діяn, кол11 собака був ситшї. Оr.жс д:ш 
yl'nixy експсрІІ)ІСJІту потрібно не ті~їЬки, щоб собака засвоїв асоція
цію ,.дзвінок-харч"; потрібне ще ncnнe сере.:r;овшцс і го.тrо.:tІШЙ ІІLїунок 
T3::!p1IHJI. Уз:lГ~.'lЬНЮЮЧІ! 1\0ПKpernc, треба СКаЗаТП: :\ІСХRІІ~З~І ;J;ЇС В СО
рrо,1ОВШЦЇ точно Іюптrо.їьовано~Іу, І·:о:ш юш'11зус ~о е.їе:.ш:нта.рноі 
стихії голо;::{у, страху, позбав.;їепня волі. Длл більшовnків .столJІо 
питаШL'І таІ<:: чп З)-"'l'>rіють вони створити для своіх народів середовшце, 
лкс вик.їJочно вошr о~пі будуть контролювати? Тане середuвище, де 
nони могли б тільІш за ~евоім баж~илм кор11стуватись умовними 
рефлексами, тоG1·о .стосуnатп страх, голод, позбавлення волі. 

CтaJilнoni вдалось таке середовище створити, і то впродовж дуже 
котютІюго часу -- однс.то ;:r.еснтиріччн. Була побудована :велетенська 
лнбораторія, гср:\штпчно зюІкнепа, ізо .. 'ІЬована від будь-якого зов
ні!.ll.Нього вп.'.шву, ;~е Ста.'lіІІ (його апарат) дістав noDH).' свободУ 
JІІ.Gнта ;~ ;~t·.·:tтІ~а~ш :-.1і:н.ііс·піn :по;1сй те. що nіп хотів. Не п~;:рошко
.1,а::ш нію::ІіІ r~о1пакт зі зonajwнur сnіто:'.І, ніяке чуже nтручаиня. Сталін 
~іг .мрілтп про те, що n у:мсnах "будування соціялізму в одиііі .кpau.d'' 
він з~Іо.же заставити мільйони mo;teй, щоб nони бу лн СІІТ1Dfи: від са~юі 
обіцлнюr хліба і булп щасливи:'.ІИ на саму ;tумку про рай па землі, 
•~о .. -ш буде nобудоuанніі комунізм. Велетенська лябораторіл почала 
функціонуватІf за зразком проф. Павлова. Як довго така систе'!Wа 
:-.tor 1:1 б утrи:о.rатІr~ь і .1кі результатІ! дала б .У "вихованні" КІ)~увістич
ноі людІІНІІ, - n:v:юa) nгадуnат11. За.ти.шастьсл констатувnтп факт, 
що цн сш.:те~Іа З:-!.~а.rшла.сь у др)тій світовій війні. Цей факт при
Шlй:-.ші частк()D~> рішюІшJ-юІть нсщастл і стра4П'ну руїну, яких зазнав 
НЗJШ народ під час останньої війни. Хоча Сталін виграв війну, віи 
н~ міг rсrтавруnат11 свШ модель, бо вже не ~ю.жна було привернути 
"ссре,1овнще точно контрольоване". 

Досnід проф. Пa!J.'JOBa nч:rв: :о.хсханіз::,о,І у~ІОВНІІХ рсф .. їексів діє у со
бакlІ, коли ніщо не відnертас його уваг11, тобто не впJШва.є ніяЮІЙ 
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зоumшній ЧІІННІrк, нема контакту зі світом. Від "ругої світової віJЇнІІ 
безліч н~ІЇрізиішпх ЧІІННІtків ззовні вnливає на внутрішні стосунки 
в Радянсько.,ху Союзі. Те встрявання ззовні значно П()С'ПЛП .. і1Ось nісдл 
смерти Сталіна. ІзоллціїІний ефект залізної зас .. "'ІоІш cпJThHO послаб
лює і ТОЙ факт, ЩО ПО друго~tу боці ЗаС .. 10ШІ С рлд КО~ІУІІЇСТІІЧІІІІХ 
КраіІІ ІІССТаЛіІІСЬІЮГО ТІШу, ЯКі ВЇ.Д.'\fОВJІ .. "ІІІСЬ ВЇД ~ІОСІЮВСЬКІІХ зразків 
"nобудови соціялізму" і хочуть до "соціа:тіз~tу" im ,,власиm.r шля
хом"; що більше, об'сктІшні обставІІІІІІ З:!\І)Шують сьогодні керіввІІКів 
КПРС переІ ... Lчаm зр3.ЗКІІ від своіх сате:Іітів. ОсноDІІ .сталінського :мо
делю nідірвали контакти з зовн~шні:м світо~І: їх муспть Толерувати 
керівництво КПРС, а часто навіть іх організувати - раз пі;t mском 
власного суспільства і грома;:tської Д~")ІКІІ світу, іншиіі раз тому, щоб 
засвоювати чужий ·досвід у науці й ТС'хніці, бо без rаго СРСР не 
втримається в ряді веmІких nотуг світу. 

3 погляду мора.1і ста .. "'Іінськmї ~10;1,е.ль був творІІВО~І абсо .. -rютно 
злим і потворнmt. Він асоціюстьrл в .. 1юдськШ у.лnі з море~ с .. 1із 
і крови невІпІно пpomtтvi, з таюІ:-.1 стра.ШІІІІ.:\1 нещастя.:\І і терnінн:t.:\1 . 
. що навіть nрtшлонюІЮІ тієї систсо:'tш ~Іуслть ві.:t неі ві;:tрікатись, щоб 
са.:\ІИХ себе не лікпідуватІІ. З пог .. "ІЯдУ вевтральноі історіі еталі'иський 
модель був творпво:м дуже орпrіна."'Іьни:-.І. А історія - такш"І м1rстець, 
лІшЙ не ",юбить повторюватися. ТІІ:м краще для вас ... 

1,. Паиькіnськmі 

НАРОДИ ГАЛИЧИНИ 

В ІСТОРИЧНІИ ПЕРСПЕКТИВІ 
( Фраr'Мевт із 2-го TOl'fY сп омивів) 

Перша світова війна застала українців Галичнии в 1914 році 
в стадіі незакінченого розвитку. 

Віднова украінської державиости ва галицькій землі після роз
валу Австрії в 1918 році не була успішна. Вона викликала ша
ле.иІtЙ спротив поляків. Нова nольська держава, заприязне·на і виз
нана, в офіційній во:менКJІJІтурі ''асоціовава", з веJШкою захід~ою 
антантою, нехтуючи nунктамн Вилсова про відбудову ПольІЦІ в 
іі етнічних гра'нвцлх, звернула своі сили передовсім проти укра
їнців, проголошуючи протиукраівський фронт перІІІПИ щодо зна
чения. Навіть ap!rtiя ген. Галлера, створева і озброєна аліянтаJШ 
з с.пеціяльшг..~ призиачевв.ІОІ для боротьби проти· больmевиків, 
пhшла nроти українців на галІП~ькиІі фронт. Всі дппломати11Иі за
ходи у зле по'нлтому іх власвому інтересі бу ли вжиті поляІtами, 
в Парижі из. те, 1цоб представляти українців болL.Ішсnи:к3.ми, ні
мецькою аrентурою, незрілими до власної ~ержавпости тощо, щоб 
тільки не допустити до визвання уІ\раїнсь~ої державвосm на за
хЇі;(во-українських зе'}ІЛЯХ. 

Я JIRcaв про часи нової польської окупації в першjІЇ часnші 
своїх спогадів під назвою "Від держави до комітету" і того не буду 
тут повторяm. Хочу ті~тп.ки пі~кресmІти зокре:иа болючу для вас 
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справу колонізації польськими сеюr.наяп перенаселеної аrрарно Га
личини, труднощі і обмеажеиня в иабува'Вні землі нa.mm.m тодь1m, 
при одночасному обмеженні уІсраі!щюt ~tо:к.тшостей е:міrрувати. 

Для ілюстрації, як виглядали взас:\ШНІІ пародів ГаmІчшm, вa
no,l.Y го .. 1ос11 двох вндатнІІх: представників українського громадян
ства. Оба були діяльні в політичному і гро:\rадсько:\tу житrі в часі 
польського двадцятІІліТ'І'я між світовІL'\Ш вШвшш. І оба не були 
крайніми націоналістами, але налс.жалu до інших по:rітичнпх иа
пртпdв. 

Д-р Маріян Г.іІушкевич, одии із визначипх адвоІсатів і оборон
ців у Львові, політично одив із провідwшів русофі .. 'Іів, член Над
ВІ~оі АдвоІ~тсь:коі Ради у Варшаві (по:-.tер."ІПІ"'І 1935 року), про
~оnляючІІ перед лавою прис.яжипх судів у львівс:ьnо~ІУ окруж
ио..,rу суді в процесі проти чле·.нів Українськоі Вііісьnової Органі
заціі т. зв. псхwтовців (за напади на па:nтові уряди) в червні 1926 
r)(жу говорив про "зустрічі" українців з по."І.я:КЮІП, цптуючп істо
рпчні C.10Da ВОЛІІНСЬКОГО ПОСЛа В ДаВІІЬО:'ІJУ ПО."ІЬС:ЬІ\0::'\І)' COlf:O.ti : 

"Але ж якже то нарід руськmї гру~ своею боронитmхе дер
ІіtШВІІ B:.u~oi, коли залІD!.Іштьсл не:~аспокосшnt у своїх потребах 
і просьбах? Як може він старатись про здобуття в~І він.оnіч
ного миру, ко.тш не :мас внутрішнього ~шру у своііі хаті? Чп 
ж може він щиро й хоробро гасити своєю :кров'ю горіючі стіни 
держави, :коли бзчІІть, що не хочуть погасптп П<1.1у:о.t'я вогню, 
що нmцить стішІ його хати? Не чужого проспть на. рід русьюІіі, 
але сяого, і про заховання прав і во.1ЬН()СТей своЇ.'<. Наш нарід 
руський получився з ·польсЬІШ:\1 лк ріnшпі із pinшnt, во:tьшrй 
із ВО."ІЬНП:\1. 11 

Tal{ 306 літ то:му волинський посо.,тт Л. Деревиськп:й про:-.юв
~"Іяв у по~"Іьсько~ІУ соІuоо до польського короля Я~пnюнта по 
бптві пі~ Цсцорою і вказував на те, як треб::1. поступатп по:u.сь
:ко~tу 'иародооі, щоб з'сднатп собі тобоз і довір'я и~ого народу. 
ОдlІНоким м і с ц е и с т р і ч і двох нuродів тут у тій не
щасній країні ~о сьогодні с... с у ~ о в а з а л л. О~пно:кою 
п р о м о в о ю ;t;o нас, це п р о ~~ о в а nрокурора (підкре
слешt.я ~.rої - 1{. П.). Але що ще С}~Ініше, то те, що такий став 
речей 1'рІшас так довго, що не тілr..ІаІ нічого пе з~tішІ:юсн ва 
краще, а ·навпаки, гіршає з дня н:1 день." 

А посо~"І nід УНДО до польського сой~.ху в рр. 1928-1935 :мілена 
Ру,1нпць1~а. nедагог і публіцпст, одна з J~срівних пос!'атей уnраіп
ського жіноцтва, голова Со.юзу Українок в Галичині, говорпть у 
сnоіІІ статrі nід назвою "Помер д-р Еміль Зомерш·шйн, .ко.JшШній 
:lіде:р га .. lJІЦЬЮІХ оіЮ:ІДів" ("Сnооода" Джеvзі Сі·rи, 5 ЛИЩіЯ 195j 
Ч: 127) ПfJO B;iC:J.GM!lНlf українцін З •ЖИДёl.МlІ: 

"ІІа.'\f'я.таю ІЇого, як ~ужчІl'ну в сІІлі nii(Y, поввого енергії і те:м
пера~f('НТу, людину ()СВічену й нультурн?. з вел:пюг..ш товарись
кими щншмета.ми. Був сміливим борцс:-.1 за пrава ж1цівського 
ннро;.(у, о~rш:\1 з провідНПІ{ів сіоністпчного руху в Га.лп~ииі. 
Прпгад),о його. як із сой:о.ювоі трнuуни з оuуре.U'ня:.І тnврував 
ІШЩЇЕН)' ~.1.іІ ЖІІДЇВ ПОЛіТІІК}' ПОЛЬСЬІЮІ'О уряду Й аНТІІС€':\ІЇТИЗ~І 
rю .. 'Ihcl.,._c.~гo гrю:..tадянства. Бачу Ііого, як на ко~Іісіях сойму cne
pcч..,nc;r з !Іосла_'ш з урядоnої бішmости, або я1~ гарлчс дпску
туuu.в у соамошІХ кутоарах. 
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Д-р Е::'.rіль Зомсrт.ІІтайп, c1m га.mцького Поділля, проЖJmав 
постіІїно у Львові, де мав 3о,.1.вокат-еьку Ішнцсллрію, і його широка 
громадсько-політична ділльність про:'ш~плз. з;з;сбі:Іиша в :межах 
укра,jнсьJСоі ГалІІЧІІПІІ. А проте всі мої спога;:tи про ·нього зв' я
зані з варшавськІІм rруІІТО:\І і л не пр11г~ую, щоб зустріла 
його колинебу;з;ь у рі;:що~tу Львові. На Т€f)('Ні nаrсшавського соі'І
му українські ІUІ )І~ІqіnсьІ\Ї пар.,,Л)Існтарі іі::uли солідарно ·рука 
в руку, бо до цього пpiІ:\f)W)'na .. ,a нас націона:п»на політпІ<:а 
Польщі ІЇ аналогічна по.тrітпчна ситуація нашІL~ наро~ів. Ви
борча ординація до сой·му й сеюпу спон)·І~уnал3. 1ЖІt;.tів і )'І'ра
інців укладати вибо;:>чі б .. 1ьоюr, щоб T:lKJI::\1 чшю:м добуnатп пар
ляментарні :ма.rі,:щтІІ. Со.іі:\ЮDІІй рсr:rя:\Існт ЩІІІ~І)іllІував обп;t.ва 
парлюtентар'Ні представющтшt nідлнс)·nатІІ спі.ТІЬно інтерпс~ТUІціі 
і внесення, бо тілЬJ<:ІІ при т~шііі взаємній допомозі )fО.'КІІа було 
зібраnr потрібну кількість nідписів, що() подат11 інтерпеляцію 
чп законопроект. ОбІ.Qві ре.!Ірсзснта.ціі ~tnJVІжe без вийнитку го
лосуnалІІ однаково, бо обидві бу ЛІІ в гострій опозиції до по."Іі
ТІІчної спсте1m Версальськоі Польщі, побудованої на безпраn'ю 
і сnаволі у віднооuен:ні до кепо .. 1ьськІІХ народів. 

Але в краю об1r~ва суспі.,ьства, укгаінське й жІціnсьІ\е, в 
тому міжnоснно~у підnольсм:о)Іу періоді, жu.ТJп окре::'.Ш~І ~життям, 
відгород•ЖеІІі муром взаємних реса.нтп:иентів. Хоч як це не див
но, навіть політпчиї дirn, що спіnпра.цюва.,п о;t.ні з о~ІШ:\ІІІ у 
Варшаnі, не пі;:\три:\Іува;ш у Ль9ові ні політичних, ні товари
ських взасмпн. Навіть не пробували сістu за спільнпіі сті;х, щоб 
вияснити і вирішити взасині жа.лі і претевсіі." 

ВзаQІ.ні "кac'l·oni" ресантшrенrn і пересуди трпва..тш незмінно. 
Всі три наро;::щ жn.;m Шдгоро~ені муром тих ресаНТШfевтів, своїм 
окремnм життям. 

Свого роду вивятковою можна було назвати ситуацію в адво
катурі, в mdй переважа.ючу біЛЬІІІІЇсть ставовпли жиди. Наппі стар
сmі колеrи залюбки називали Палату Адвокатів у Львові, в mdй 
сnівжиття і співпраця жидів і польських лібера.лів з украіицями 
яж до часу за.ховів 1935 року, бу.па льояльиою і товариською, 
"остро.всm забутr.и". З боку стояла невелика числт~ група поль
ських еидеків (народніх демократів) із своїм иеиависиицьким ком-
плексом. · 

Поляки вUіШукували все ·нові способи боротьби з оргаиізацій
юm ростом українців. По:ІЬська влада проголосила •.лемків окре
мим народом, :між бойка.1ftИ і Г)'Цулами з окремою напругою фор
сували польонізацію в формі "заrродовоІ шпяхти", . :вмоВJUПОчи в 
ВІІХ посвояченп.и з rуралями, а поза Галичиною видума..,-и етнічпу 
групу "тутеапиіх". Праця в торговлі і ремеслі перестала, із зміною 
поглядів ва житrя, бути привmжеииим. То поJІЯкп не :мorJІR вже 
стерпіти, щоб украlвець, <'елянськнй хлопець, :мав працюваТІr ях 
практикант у купця або ремісника, хоч польсьиа мо.,n.дь ие rориу
лас.и над міру до та.коі праці, і воліла іти ва леп.пу і кrще платпу 
урлдову службу. Ось дрібний прmслад, зовсіх ве вtдірваиий 1 ие 
одинокий. Під багатомоввпм заголовком "Підкопи під польським 
ремеслом Львова" звяла польська газета "Слово Народове" у 
Львові 24/5 1939 алярм про )"Краіиців у ремеслі. Подаючи ріст 
кількости учиі~практпкантів (термі·наторів) з 728 ва 991, газета 
ве тільки подає, що в деяких діляв.ка.х ремесла, ик чоловічі кравці, 
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l.[ll'eBЦi, коn~лі, лякерники, чпсло українців перешщає число по
ляків, але ·що білЬІше заповідає; 

"Будемо на чорно:\ІУ списку проголошувз.тп прізвпща польсь
JШХ M&lilcтpin, що nрІrвлJПІ б до свого nерстату украінського 
термінатора." (,.Діло", ч. 119 з 1939 р.) 
Це т.з.к нз. рqиіІ''І зе~І:Іі цього українця. Можна без перебі .. "ІЬ

.шення СІ,азати, що і польська дер:кавиа вла;:tа і все польське гро
ма~лнство ІІЗ. чолі з духовенством нn.:-ІагаJШся у свому засліпленні 
nереІсонати українську молодь, що для всі СДШ:ІШ~ прпСТSJlО:вище~ 
~юже бути ті.'1ЬЮІ rерористпчиа оргз.нізація. 

Ст:1 но вище ж~qів у Галичині між поJLчк~ш і українцями за:в
>t~;~а було тяжке. Ці труднощі зросталп з росто:о.t сві~о:мости укра
їнців та ростом іх а..-.Ібіцііі. У боротьбі галнцьюrх украіІЩів проти 
По~1:ьщі зn. втрmrания державности ЖІ:ДІІ не заня.1m виразиого ста
новища, але намагалися рятуватися прСJrолошеннJDІ вевтральностн 

в пптанні, хто МJ.Є бути го.::·подаре~ га.,,uцькоі зе~лі. Таке ставо
ІШЩе ВІІчікуnз.ннл, хто пере1rоже, не мог .. 1:о зад,овольнити ані )'·кра
інців, ані поллків і мусі~"Іо статн ДІЇНерелом ношLх ресантп~rепті!І. 

Та в чз.са..х 11іж обо:~оtа вііІНЮІІІ nпрп:в:уло пз. украінсько-жпді:всь
КО}fу ві;:tтnю<у гостро ноnе питання, якого в такН"І силі за австрій
ськІ!х Ч::!.l.ЇВ ще ·не бу."Іо. il~IЦu, по З)ЮЗЇ .. 1:ьолльні супроти поль
сьІ~ої в."la.,:i,U і супроnІ )"Іtраінськuх cnin:\tCШJtaнцiв краю, вевтра.льні 
н nо.:ІітичнШ ;~ілянці, не мог,;ш по:мнритися з ростом господарсь
І\ОГО nотс~Іціл:;у украінціn. Вонп в1ш . .:~ад1І кожен успіх УJ'раіиців 
у гослод~,t-:сьІJіІ ді:шІІЦі ll."l::t~ю:.І у cnuю nш:~~'"ІЮчну ділшІКу. В тіс
них і ,}'богпх y:.ronax га.:nщького .жптт.І Ію:ю-ш. нова украШсьІ:з. 
rt.:c~o~apt:ькa (·таниц;І, кс,;·ксн новІІіі україпсьІшіІ професіонал -
~}Jа.:..:а:шса в нcuu~i.:u.uy ;.~,о того часу ді .. "'Шш~у .:-юцівського еt~оно
мічнuго життя, ві.::tбираючн хліб жи~івсьІю.му купцеві, лікареві, ~
вокатові rощо. Зокрема прикрюі для жидівського купецтва був 
роз.впток украінської І<оопераціі. Протиюсціл з боку •жидів не за:в
ж;щ була згідна з прІmпсаШІ чесної к~нкурЄ'иції. Окремпй ІЖП.ців.
('ЬіШ>і номітет скликав в січні 1933 року у Бз.t-lШЗ.Ві конференцію 
сіоніr:тпчШLх діячів з усієї Польщі з приnо~у "псстсрnІІого екоио
міч.!іОІ'О nоложеннл ЖІQ.ЇJJ". Реферат вuголоспв д-р Ротен:штрайх, 
і.їІЮС'і"Р}"ЮЧИ йоrо поnажии:м цифроопn1 матеріялом. Він говорив 
nго ве .. 1нr.е зниж~н'ня кільІюстu торговельних nа'l'снтів, які впку-
11 .. 1Іощl .. 1ІІ І<}'ТІЦі, по,:щючн L'"{ ЧІІСJЮ n ці;Іlі'І Польщі на 485 тисяч 
19:.!~ року, і 3-1·1 тислч 1932 року. Різниця n чнсJІі патентів в за
хідІtН"І Нольщі, Н{:nслш~а - казав nін, - :3З.те в Га.:ш:чині иа.д
зІ::шчайна, за його обрахунком: змеІпшсння на 80 тисяч. Беручи 
по 5 ду:ш на р()дину, 400 тю:яч жидів ЛІІtшилося без хліба. Зra
дyu<J.n. та.кож про втрати в ремеслі, ·не подаючи бJІІLЖчих даних. 
;Рефt:рен't' utдзначив дuі причшш т~шого розвитку: струtстуральиу 
1 по~тrі·rнчuу. Госло,.lарсьІ"а стр~r;тура окuдіu це 'l'оргівля. Тиснені 
крuзою, не можуть nерсJЇТІІ в інші господарські діл.янюr, бо стрі
ЧаКіть непере.можні ІlelJ~!.liKOДІi сер~ошuцn.. Політично то ("Гайнт", 
~'Lоrодні щоденнuк ~· Eapu1ani, орг<Ш сіоністів nисаншї іді:ш. з 17 
січня 1933, цптую за щоденнюсом "Діло" з ЗО січня 1933, ч. 21) 

ІЦож;~о nолітнчноі :1ілянки, то .. укрnїнсьні націо·налістп ве~уть 
nол.ітш;у урбанізації, nрямують ,lo onaнynJ.IIШI укра.інскш.І eлe
~ІL'JITLІ~t ЩOp:lJ О~.,l.~:ІОЇ I~i;n,J~OCTJI Cl\t)l~O~ІlЧHIIX ІlОЗИЦЇІЇ ПО .'fiCTaX 
і ЦІІ:о.:І способо~t rшпнхають ЖІІдів."* 
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3 поввою відповідальністю треба ствердити, що підкладо1\І ре
сантиментів на украінсько-tіК,1івсько.му відтиику не бу ли ніколи 
ненависть національна, релігійна або расова, але соціяльиі різ
ниці, боротьба за хліб. В цііі боротьбі з боку УІ<раїнціn ніколи ие 
лсреступлено :-.tежу звнчаііної в усіх краях і серед усіх наро;:r.ів 
боротьб11. Внбриків окремих укрЮ1щів, зрештою вечпсленнnх, не 
~rюжна заnисувати на рахунок украінського народу як ці.І1ОС'І1:1. 
ІІіколи в часі польського дв~цлrnлі'І"І'я не бу ло ·на галnцькііі зе
илі, зрештою як і раві:ше, погро1rів, ВJІ3І.І.Ітопанпх украівськш.І ва
селеииsw. Зовсім відмінно ніж у поЛJІків, не бу ло в украіІІціn ві
одної партії, яка мала б у своїй програ.,s:і боротьбу з жи~а:мп. Ні
коли укрwнська провідна верства не підбурюва."Іа, а вавпаІш. Ось 
статrя з тих часів, що КlІДас сnіт .. "Іо ІІа то~ішні ві;u~осини. Пуб .. 'lі
цист Індельман пп.ше про голосува.в:ия в по .. "ІЬсько::\Іу сой.."wІі n справі 
ритуального )"бою: (цитую за щщеІПІ.ln\о:м "Діло", з 13 березИJІ 
1936, ч. 57): 

"Голоси ~·краінців, що ве дали себе закричаn1 автисеЮтськии 
uuттл~х. с не тільки потіхою д .. "ІЛ жидів у ціl''І тяжкій для И11Х 
ХВІІЛІІИЇ, але ВОШІ ВЮlЗ)"ЮТЬ природну .,"Іінію, ЯКОЮ треба кер
МуВаТИСJІ у боротьбі за cnoi права... Слід із ціmІ::о.І прІrзна:ннm& 
підкресJШТп, що в роз.ша.:uлій протпсе:м:.ітсьній нагінці .ніяка 
вїдпопіда."Іьна партіл н.с nзяда )-части; навпаJ:W чути бу ло го
лоси перестороги п~ адресою укрwнських мас, щоб ие дали 
себе зІ;ести на~юва.\ІИ до насп .. "ІЬСТВ ·над жид~Іп." 
А колn говоримо про нестерпне еконо::о.rічне положення, то з 

чисnm сумлі'внsаt можемо сказати, що д .. "Ія )ї<раівців, господарів 
краю,лкі не зr.ажаючп на окорстокі знущання та ва інтенсивну 
безперерІІnну .ко:ювізацію, становили аж до останнього дпя поль
ського паиуваюш в ГалиЧИ'.Ні в 1939 році, більшість васеJІевня 
краю, ця земля не була рідною .матір'ю, але злою мачухою. Не 
було в вій 11ісци жити передовсім українцеві. Він мав бутп тільки 

ІСССССССССССССССССССССССССССС<СССССССССССССС<СС<ССССССССССССССССССССССС4ССССССС<ССССС<ССС<СССС<ССССССС<СССССС 

ДР3ТІШ TOl\1 СПОі\ППІШ ІЮСТЯ П..UІЬКШСЬКОГО 
,~ОКИ ІПМЕЦЬКОІ О&УПАЦU" 

Ця велика праця матп..,tе понад чотuрuстu. сторіпо1с друку. Кив
га в переда.:ш·rі коштус 6,00 дол. У про.1ажу кошт. - 7,00 дол. 
Квпга n пере~платі капrтус 6,00 до ... "І. У про~ажу кошт. - 7,00 до .. "І. 

Кошти друІс~· такої вe.mmoi :ю~нги - дУЖе :високі. Без співпраці 
прввтеJdв видавиицтво не змож.е сПравптис.и з в::юm. ПрІІсп .. вю'ІВ 
передплату по моЖ-Іmвості скоро, допоможете B'l'f3cпn :.ібра.тя вообхІд
пі фоп;щ і отримаєте книжку в першу чергу. 'l'ож прохаємо: ве від-
к.падайте! · 

ПеІЮПП'і том споиии:ів К. Павьківського, п. з. ,,ВІД ДЕРЖАВИ 
ДО КОШТЕТУ", ще у вас ва складі, але вже в :юn!'i~r нсзва.чніі"t 
кL'ІЬкостІ. Пого ціва: 2,00 дол. 

Гроші ва передплату 2-х-о току прохаємо посплат11 на адресу .,Са
мопохо'Іі" (Selfre1iance, Federal Crcdit Union, 98 - Second Avenue, 
New York, З, N. У.) Можна також nocплnm Еа a;:u>ecy "Листів до 
Приятелів". В-оо .,Г .... ткtЧІ" 

Уnага! І~Іш~к~а дІІУК).f;ТЬсн! В серпні б)·:•е roтona. - Прохає.\ІО 
ПОСПЇІШІТІІ 3 llt"pC~II.'IO.TOIO. 
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безnросnітиut і беззе::о.tельнІІ:\1 "хлопам", деаuевою робочою силою, 
nредметом визІІску, без права ва куJІЬтурні, господарські, а спе
ціл:тьно націона.'ТЬно-nо.:'Іітичні аспірації. За криком проти украів
сьІ<ого "ан1"11~ержаnництnа" з боку полякіn та "антисемітизму" з 
боку ЖІІ~ів к1швсл суворю"І і безог"'l~шrй аитІІукраінізм, який по
.71ЯІШ у своїй літературі впзна.ча.;'lІІ гаслом "11а знІпцевня Руси". 
lЦе ІЇ то;J.і з-за гробу чутІІі були слова Іоана Франка, сповкеві 
журбою про до.шо свого народу. 

"Невже тобі на таблицях затзних 
Запuса:но n сусідів буm гноєм, 
Тлг.їом у поіз~ах іх бпстроіздних." 

•• • 
ВіІ"{на 1939 року і нові о.купn.ціі, спершу большевицька, згодом 

ні}rецька, заста..лп вароди ГаJШчини собі взаємно чуаЖИ)fИ, так як 
воно було за.sжди. Жорстокість болЬІшеnицького, пізніше н:Ьtець
кого режи~rів скріп.тrювала .почу·rтя байдужости д-"'ІSІ Чj'ЖОЇ до .. "Іі і 
nрннесліl з собою отуnіння. Ні.\tецький КО.3.Іуніст, що пізніше ви
бра.в свобо~у. Во-'1ьфrанr Леонард nІІШе у своі"< спогадах із жпrrл 
лі~ >СОDЄТСЬКОЮ В..їа~ОЮ) : 

"Сього;:щі :о.rені видається дившrn, як швидко moдu в ~Іоскві, 
а в іх чисді і я, :\ІОГ..:'1ІІ заrегтn nci стра..хітrл з своєї па.'f'лті. 
'Гаж зро:J)":\ІЇ."ІО, :-.ш забагато псрежпл11 в тпх стршшшх :міся
цях. н~::ші nочj·ттл вповні затуnіли." 
У Леонарда це бу.'lи ~І:слці, у нас рою1 большеnнцьtюrо і Ri

:-.rt>ЦI:!-:oгo nnнуnанпл. 

І та.1' д~їп Пf·ІtІ\.:шду нк Ішг.,лдав Львів у вересні 1939 р. nри 
!Ju:ш:~.1i По."'Іьщі: Прtосід бо .. "Іншсшrкіn був без сумніву ударо~І д~їл 
всіх народів Галичини в цілому. Це прwІ.шла влада Москви в най
rі!-Шv.ї~у шІДе:t.нні, .МосJ,ви, що була ворОІГОм всіх. AJie чи хомусь 
із відпові,1а.і1ЬНJІХ nровідників, провідних тодей трьох національ
них груn, 'Ш ко~tусь із рлдових гро~tадлн nриJЇп:ило на дУ'?.ІКУ, що 
~н.шrканці Львова ~Іа..їп б творпти С'nільний фронт в обличчі сnіль
ного nсім ворога? НндІі nровідні тоди nокликали до 1ЖИТТЯ "Тюt
чз.совш-~ Українсьюrі"t Допо:'іІогоnшuІ Ко~rітет", що мав застуnати ів
т~tя~си укра.ї.нського насе.1~НН!І. По~бп.і !:О~Іітстн мали по .. їЛІШ і 
.ii~JJ,llr. Кожна. нщіон::::tьна груnа створІІ.;Jа. сnою оІ<реиу націона.."ІЬ
ну міліцію. Ці :о.rіліцїі почаJш n облнч'ІЇ боJІЬІшевпків розправи і 
рuзрахунки між собою. Зрозj'Міло, що це бу .. їо ІЮроТІ\.отривале і 
боmшсвІІЮІ ці мі:Ііціі розпусmли, але два-тра Д'ні їх існуваиия 
впстача .. 'ш, щоб їх члени себе взасмно обвинувачу»али перед боль
шсшщьІпuш 1COMD.Нд1rpa..'w в иацlоналіз.'\Іі. 

Обидва окупанти в:о.Ііло викоушстоnували взає}tНс почутrл погор
ди, кенависти і бuй,1ужости до ~сбе трьох галицьких національ
ностей. Ніодну з них не цікавпт1 cnpanи другої групи, не болі .. 'ІИ 
Y..J;lpп їй завдав:-І.Jrі. Кожна з них боліла uоJІями близьких собі, 
н~заціІ:аn.1сuа зн_>,цання:'.t або р~пресіл~rи над членами несвоєі гру
nи. Доля уІ~раїнціD пе зnорушуnад~ ані поляка ані .ЖІІДа, а укра
іІщі в свою чергj' не цікn.nІІmІсл іх до-"'ІеЮ. 0Іtремі .тuоди весвоіх 
груn зустріча..;шс.я тільюt як осооисті знайо~tі, nов'язані дійсною 
ЩНUІЗНЮ ДОDГОГО часу, :100 ро~ІІНЮІl\1 ПОСВОЯЧСІІНЯ:\f. Тут багато З 
нас }ІОЖе занотува тн виnа~кu допо~оги, якої ді знав особJІСТО ..зід 
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жидів або поляків, або випадків вашої допо1юrи ЬІ. У заrальпому, 
вас nшІІw'ІО болІ:411евm.tьке пі~.7Ісщування ~·краівсьюw націоваль
вим почупям, проголоurуваJШЯ звільнення від по.тrьсr.когQ націо
нального гпіту, ві.:tсуванн.я поляків з керівнпх місць, але бо.;rі"·ю 
підтри:-.t~·nаннsІ жидівської маси nід гасло:\! інтернаціональвої боро
тьбІІ з націоналіста."ІJ всіх трьох иapo;Un. Бо .. "ІЬWСDІЩЬЮl націона.."Іі
зація вдарил:t по заможних, себто по по .. "Іяках і жп~ах, бо замож:в.пх 
між украЇJЩЯ:)ІН було небагато. Першшї вс."ІJІКJІЙ вивіз коJІИіПІВЇх 
пОJІЬських офіцерів і поліцнстів та їх род1ш, а згодом иовuх коло
ністів, ЩО ЇХ ПОЛЬСЬЮІіі уряд ПОСе.ТПІВ у Га.ІПЧПІrі В Часі МіЖ обома 
віііва~Іи, не nикшшав нілкого співчуття, а ра;щrе тількJІ враження 
історичної Нс:v!езіс за все прпниженwt і кріш;щ ва протязі століть 
і тихе задоnоле1rня укр:'\.інських та .жидівсьюL"< мас. Зате глибоко 
вдарив по украіІІСЬКО:'ІІУ громадлистві в11віз нann1x політичних 1 
громадських діячів, а ще біЛІ:Іше вивіз ч:~снів родин тих діячів, 
а також родин членів ОУН, що бу ли по ~ецькому боці, по той 
бік лінії, що ділила інтереси СССР і Німеччини. 

1-lімці показалп пегwїио nісля свого прпхо.;{у, як виглядатиме 
іх панj·~аюL'І. Перші німецькі розпор.яджен.нл j'сні і иа ппсьмі, ді
ЛІІди !tІешканців Галпчинп вже офіційно н:з. иаціова:rьиі групи, ~о
даючи до трьох давніх ще ІЇ четверту, тепер панівну, иі..\Іецьку. 
ВоШІ втвскаJDІ іх усіх у чотири окремі ·націона .. ,ьні rerro із своmи 
представпицт:ва.мп, своЬtи правами, привілея"МП і об:-с~(>Іженнлмп, за.· 
бороняючІІ в дe:n<ІDt вппа..;:tJmХ зв'язки між НІL,ш. Кожна група ка
ла тепер уже по ваказу уряду .жити сnоїм жптrя.'і. 

І~ОДЕКС УІ~РАІІІСЬ"ІІХ ІІАРОДНІІХ ~І.Е."ІОДШ 

вауково опрацьоваmп І упоря.1кованнх вІдоШUІ :tІузвколоrом 
д-ром З. Лпськом. 

B~r'e вmuJШОв 2-й том. ВІн !ІаG 576 сторінок вот І текстІв пісень. 
ЦІ.іПІЙ кодекс матиме 10 ТО:\ІІв І вмhцаnmе 11,500 пІсепь. 

Передплачую чи збірку "УКР АШСЬКІ НЛРОДШ 1\ІЕЛОДО", 
умож.ливпмо впдаввя цього l'ІnІІ)?ІеRТаJІЬного твору, особ.mво 
важ:шnого з наукового, І.ІИстецькоrо І національного nor .. 'IJIДJ. 

Ціна видань: rюжен том - понад 500 сторіноR, в мистецьRіА твердій обма· 
динці, з теRстамн nісень І нот<Jми - Rоштуватиме по 10,00 дол. У..wови перед· 
плати: Перша грошова вплата - 20,00 доп. З цього 10 дол. за том, що вже ви• 
йшов, І snшn передплатник отрим<~є негайно; другІ 10 до.1. - це заплата за 
оста.~шІй том. Після появи кожного тому передrшатниR обов'язується протягом 
місяця вплатнти належність за Іrього ( 10 дол.). 

Зголоше1шя пере~ІL'1ати, грошові переRази прохають сRеровувати на адресу: 
Selfreliance А/С 748, бб8 Summit Ave., Jeгsey City 6, 1':. J. 

Туди ж прохають звертатися за проспектамн видаnня в yRpaiпc;.;,:rt І авт.'ІІА· 
ській мовах. 

У вапrому !'ІІстІ наш•вно G П)-блІчна БІб:dотекs, а в пІfІ окрешu·І 
МузичниІі Вl1.1І.1. ЗорmrІЇЗУJUІте збірну uере~п:rзту І no.1BP.)"~u•тe 
СІб.:rіотецl цсаї ве""ІJІКИJ"І доку)Іеuт пісе•rноі ку.,nт)-рІІ украіпського 
народу. 



Р. Срібmп"І 

в НАШОМУ свm 
1. РевізІоністичнІ дУ1ІКІІ 
На а..'Іерuкаиськом:у континенті пр1n'Шпов час скоордив)']Іати діі 

украівсьІюго суспільства і дати українській грохаАі візію великого 
історичного розвитку. С~·спільство відчуває довкруги се6е порожнечу. 
Воно прагне ідеіі'вого і програмоnого переродження, усучасневня 
свого життя. Інаюше, nошuрюватимутЬІСя каnітулянтські настрої, мов
ляв, раніше, чи трохи пізніше (яка різmщя?!) розппиие:мося в аме
рикансьІсо:му казані, що переrоптоє різні етнічні групи в вову аке
рtшанську націю. Ішпі пдоволят11мутьсл і заспокоюватm.~утьсз 
ілюзією касового .повороту в Украіну. А тиичасо11 віJІЬ'.ніЙ Унраїні 
потрібні будуть не поворотці, а..ле, навпаки, б~rде потрібне добре ор
ганізоване, динамічне унраінське -суспільство в Америці. Украrвська 
гр<n~а.да в А)Іериці повІІнна позбутися і катулявтства, і nічної е:міrрант
щиви. Вона має поставити пере~ собою завда.в'Ня, які дали б ій вічне 
жпття на північно амерш<ансько~ континенті. 

Це 01еновні д)rмки памфлету Ро~Іана Lnнuць~oro, nід заголовком: 
,,Прнзначеашя J·•:раїнців в ..\1аерпці" (Нью-Иорк, 1965). 

Автор сві~о~пп'і того, що - зокре11а в США - наростає )Іова 
етнічна груnа. Це то~и, які втрати.,и контакт із своїми рідними ет
нічІШ1Ш груn~ш і не иав'язавшu його з іНІІ.Шnш, почали ,,пере11і.ш'у
ватися і творити засІІ:І.Іі.;ІЬоnану ~racy". Це - "націона...LЬно-етнічне 
ніщо", наро~жене з ме НІШе сві~о~шх і l!rreншe І~ .У ль турних еле~tентів. 
Таким чином населення Північної л._,Іериюt сІ~ладається з двох різних 
частин: клясичюІХ народів европейського nоходження, які творять 
бі;щш.ість, і з ,,а:>.rерІ~r:анського етносу'', лкш1 є "·:!Іtасою за'\?и:мільованих 
е.іІементів, що в~кололися від :клясиЧ'них, етнічних груn". По:кищо 
.перевага по стороні клясичшос етнічних груп, і - на д:У),ІКу автора 
- "все про:'Іювляє за те, що вона буде втрm.~аиа також у майбут
ньому." Ідею а..'Іерикаиізації в "перетоплюючо:му казані", ідею "ет· 
нічного есперанто" відІшдають ~відомі себе нації. Цю ідею прийняли 
тільки "відnадки етнічних груn". Америка шукає iнrmrx коцепцій, 
ю: напр . .,фе;:r.сраціл етнічнп."'t ·груn" або Ісшщсnціл етпічно-1tупьтурuо. 
го nтора.,,ізму. 

Щоб у цій федерації етнічних груn, або в то}Іу культурно-етнічно
му п .. Іюраліз:"І!і ~.J.обути собі відnu!Зідне ~!ісце, уІсраїнс:ьке суспіль~тво 
мусить ~~рефсщtуnати свGЮ організацію .життя. Р. І.л.шщь.Іtий пере
ходить різні ділянки, які ВІІмагають радикальних змін. 

Довше зупиняється автор ~над Канадою - "країною унраів-ського 
майбутнього" або ,,Шnайцарією на амерюсанському коитииевті''. 
Особливі надії зв' лзує з nровівцією Манітоба, і Вінвіпеrом. Так 
украінці nже займають друге :&rісц~ щодо кількости населеВИJІ, і здо
були nоважні вплпв11 в а;.р.Ііністраціі. УІ\.раіиське суспільство Віль:вого 
світу поІшнно, свідомо і організовано, туди скеровувати іиіrрацію 
з Бразилії й Англії, щоб nі;~сплити українську субстаJЩію в цій nро
nіиціі. 

ВрЗІЖення nри читанні цього памфлету: - чогось пораяково
свіжого. н~ ті .. "ІЬІШ від ду~rок, але і ni~ тону, динаміки викладу, про
І<азаних вірою автора, його за.хопленням візіями, які він розгортає 
перед ,сусnільством. Це снла nа~rфлету, а.-:те вона, правдоподібно, с й 
джерелом: деяких МИw'ПІХ о~шн. Задив.;1.ений у лені :иожливості, автор 
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іно~і бачить дшсність у кращому світлі, ніж дозволяв бп на це хо
ло;tний розум. Маємо Шl. увазі н:шр. розділ про п:пколу, церкву. 
Особливо неnиправ~аний, на наmу думку, оптимізм, виявляється в то
му, що щюведсиия р~иналЬНІL"ІС реформ автор зв'язує із ... УІ<КА, 
його Програl\ювп~І Конrресоl\І. Прик.;1ад даремно~ епробн В..'ІІІВаТJІ 
свіже впно у стар~, зart~'licнi~"'JI і подіравлені міхп ... РеооJІЮціл згорn 
- добра справа, але сnодіватись іі від УККА, у телсрішні1Ї його 
формі, - трудно. 

Памфлет Романа І."'Іьницького - це збірка стаrrей, друкованих 
у пресі. Звідси нерівніеть викладу, досить зрозуміла в такпх вmrад
І<ах. Також офор)tлення памфлету свідчить про поспіх, або ·радJШе 
скажемо: про тимчасовість видання. Хочемо вважати його експо
зІЩ.ією, задатком білЬІШоі праці, і сподіваємось, що автор, пійшовum 
вже в цю пробле~tа тику~ дасть таку бі.льшу працю нашому суспі.тtьст
ву. Проблематика незвичайно актуальна. Вона цікавить і три.вожпть 
дуиаючІL"ІС .. "ІЮдей. Як відомо, в Канаді є гурти, що від доІПІого часу 
ве~уть дискусію на тему "двох батькі.вщпн'' ... 

У цШ будучій nраці варто б чіткіше визначптп поняrrя народу
нації. В англіJіськШ тер~Іінологіі слово ,,нація" тотожне з державою. 
Це пводить неясність і в нас. J.ІІІ робил11 виразну різницю ~rіж по
няттям народу, як біоло·гічноі й духової субста·нціі, з якої щоІЇно 
виростає нація, спі.11ьнота •cniдo:\ta свого спільного минулого (історіі) 
і t:.nрЯ.:'ІІована ~о сnільної будучини. За англійською тер.'\t:іно .. їогією, 
паспорт в11значає націона .. 'lьність . .Ми бул11 поллкам11, чехослоnакn.:-.ш, 
ру~.rунами, і тепер ще .ми... russians, росіяни. В нашііі літерат~"Рі мп 
·не поnипні допускати такого змі.шанил. Протесту~о проти терхіну 
"радянський народ". Створитп такшї народ, перетопивІШІ населення 
СРСР в російському казані - це мрія Москви. Ми вживаємо терміну 
"радянські иародп". Тож, коли хочемо мати в Америці "федерацію 
етнічних груп", ми не поввині говорити про американський иарод, 
але про а.'Іервкапські 'Народи в одиіІі американській державі. 

Зрештою, саме ми украінці маємо в цих справах багатий історич
вmі досвід. Дискутуємо про дві батьківщини, про :иажл::иві конфлікти 
між льояльніtстю до США чи Каnади і вірніспо Украіиі. Питаємо: 
хто :ии, американці украінського походжеиия, чи америкаиські укра
інці ... Досвід може багато сказати. В західних землях ми вміли nо
єднувати льояльність до Австрії з украі'нським патріотизмом. І ми не 
були "авt"Трійцями украінського походжеиил", але австрі.J'\сьКИ!rІИ 
украіІЩЯ~Іи. Прав;tа, в Апстріі, ми жили суцільно па наапій зеилі. 
Але маємо і власні, повчальиі прецевденти, як оформити жи'М'JІ роз
порошевих 'Меиmостей. В Украіні - росіяни, жиди, поJІJП<И і інші 
'Ие жпли суцільно, але в діяспорі. В УJtраінськііі Народпій Ресnубліці 
вони отримали ,,иаціональпо-персональну автономію". Знову mutatis 
mutandis ідея длл прямувань украінського суспільстпа на амери
ка.иському континенті; ідея., для якої маємо моральне оправдання 
nіс .. "Іл того, як у віль'нШ Украіні здійснено цю ідею в відношенні до 
національних меНІІІостей. 

Памфлет Романа І.~ьющького писаиий з поr.:1вду ІдеалУ. :івідси 
його ясні, опmмістичні візіі. Інша праця, яка щоІіно вm'Шrла ;tруком 
і яка також наголашує потребу радикальної реформи иаппого орга
нізованого .жиrrя, писана з ног .. 1лду крпmчпого розрrу. Це памфлет 
Атанаса Фіrо .. 'Іи: ,,СвітовІІЙ Ko11f'pec ві.ІУЬИПХ україиців" (Париж-Ри:м
Мювхен, 1965). 



Приятелів·· 

Засновок у А. Фіr'олл таюпі як і в І.:1ьиицького. " ... Украінська 
діяспора, вічна''. Українці закордоНО)t:, поза материком, є і будуть, 
без огля~у на те. як розВ11нуться політичні стосунки в У1сраіні. ,.Дім: 
закордоном'', організаційна побу~ова діяспори, не тільІш тепер, але 
завжди може бути ІtорІІсною для батьківщпни." 

Упорядноnанпй •• ~Ї)І за:кордоно:.1" - це ціль. Перешко~и иа до
розі до неї --:- передусім у нас ·сu~шх. Психологічна перСШІкода, 
пршаtетна для нашої гро1t:ад11 - це об:-.Іеження волосншt: обрієм . 
. ,У ПЛОЩИНі, ТаК би МОВИТИ, "во .. ·юсТІІ-<:ела" :\ІН ВИЯВІІЛИ і ВІІЯВJШЄ:\10 
доволі веЛІші організаційні з,.1ібності." Але ЧІDІ Й,J,C~to вmце дрnбивою 
організаційних щаб."Іів, тmt: бі.1ЬІІІе х11б, недоліків, ба навіть кри
кущих ва~ і схиблень на поодиною1х секторах, а то на цілО:.\fУ гро
мадсько:му житті. 

Дрjта персилюда цього роду - це гін до вкладів ,,у ~Іури'', 
,.в ШUІінь". "Впростають бу~вельиі об'єкти, кошти я1шх перевшцують 
о,lІІН і два мільйони до .. "Ілрів але обслуговують BOJUІ тіль1ш об~t:ежене 
чпс.1о місцеnого скупчення." Зате устаноnп загально-націона.1ьного 
значення борються з фінансови.'ш тру,.1ноща~п1. А ти~tчасо:\І, ,,будІШКИ 
інституцій, до~ІЇВІ<И товариств і m. мають ті""ІЬЮІ допоміжне значення 
і г."Іу:Ц прп у:"І.юnі, що n них ,живе і П."Іеl~ається д)'Х спі."Іь'ноти. Ані 
хра~І БожJІй д."ІЯ українців без Божого украінського с.ТJова, ані укра
їнська .шко.Тfа без у~раінськоі :мови і у:країнського з~Іісту, чп навіть 
са..\Іа фор~ш.'lьна побудова о~ного з секторіn гро~ш~сьного жпттл -
Ще не ЯВ.1ЛG і Не ::\ЮЖе ЯВ:!ЯТlІ ~Іірн.·:ю ЖІІВ,УЧ()СТІІ ~аІІОЇ С'Пі.,"І'LНОТІІ." 

Пераrш:одою, зоr•ре::о.ш в США, с засІ~оруз.-ш:t t:онсерnатпз:-.1 асе
кураційних союзіu. ІхнШ DК .. 1ад в розбудову ~i:rcnopп ве;пп~І>ur, дуже 
г.е. шюrіr . .А.Іі~ нпніш'ні а.\ІGіції: на o<.:нuni :ко:и ·::.иніх зас:rуг бути r~уль
Т.)"{:НІ!:\f і ІЮ."ІЇТНЧНН:.\1 Ц•.:.'НТрО~І - невнпраn.~ані. 

Кі"Іь.f\а разів поnертаєтьсл А. Фіrо .. "Іь до ще б~~1LІШС шr~ідw'ШІШХ 
амбіціі"і політичних конфесій-партіІ"r, г.кі на.,шrаються опануDатu все 
ііШТТЯ і піднорнти собі ного І<ультурншf, еконс·)rіЧНІ!й і громадськи~і 
сеr:торп. Це роздр.облюс організоване ЖІІ'rІ'Л і знижуG }Jівень усіх 
,1ілянок, я1шх дото.ркається мертва партійна рую1. 

ІІіеля гострої крптики - лс-гічні висновкп. Про організаційну 
іптсr'рацію і nш:::ершеннл політнч:юго сектоrа вже тепер -- :можуть 
мріяти 1'ЇJІЬЮІ ,,наївні ентузілсти". "Природна ідея одної політичної 
!Jt:нрезентаціі мусить заче:кати аж до ловного .. з~С),цення" С)""ЧЗіСНИХ 
Н•tртій". lJПL:I1J<lЦi1UІНi зу.:нлля треСа nочинати ві,.1 гро:\Ш,lСЬІ:ого сеr•то
ра. Uici інтеrраціі чекає автор від Світового I·:oнr'ln~c:; ili.ti...aax україп
ціu. З-1ю:.1іж і"'юго великих завдань названо: створею1.:1 спі.:Jьних для 
всієї діяспори центра.:хь ,,Рі;хноі Школп" і ,.ПрОСDіТІІ". 

ІІі;tні~аюtш ідею Сnіто~ого Конr'рссу, ідею, :Ікііі багато уваги 
і зусиль присвячує Комітет Унраїнціn 1:\~нади (КУК), А. Фіrоль 
:~ярnз ж'~ П()nРртnстt.~я до своїх тт_]ерез:нх, чштпчrшх настанов. Koпr
Pf>C ніл~ не повtшеп бут.11 одніGю з зnача;!них ")Іаніфс~тuцШ сили" . 
.. ТаІ\а i:.-.шpf:L·a д."ІЯ нас ціл!ю~f зяйва. б~ ннвіть шкідлива ... Це нага
''··''І;.Lt..JІо G поn•?.дінку дптинп, ЯІ~а щшчнть і .:п~шє, що її крш~у боятьсл.' . 
.. ~~~ш·рес мас зібрати украї-нську проnі,J,ну верству 1і Іюна має ствu
lJІПН орган, шшіі шшрздював бп лену прогрю.tу ,'\ЇЇ ,lіЯСПС'РІІ на 
~(·(:ЛТЮІ, а той на сторіччя в майбутнє, з лрJЩЇw"ІО:\І старат1rrл з,1ійснптІr 
nоруч ,.нічного ж1ца" nодіснпй історпчнпй феномен "вічниго 
У!·:гr1їпцл". 

Оба па.\[флети, Р. ІдьющьІюго і А. Фіrо.;ш, пройняті cni~oмicтJU, 
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що тenepiuпrili етап ви.vагас освопноі ревізії. В то.цському світі те. 
що мас здііІснитнсл, почпнасться в духові. Тож обидві nраці можна 
вважати завдатком перебудовп оtшттл ІІЗ:Шого суспільства. Сподіnас
:иось, що автори не спочІІнуть післл цих вистуnів. ВонІІ повІІПИі далі 
і всебіч11о розроб.тrятп пор~шеиі T~::\-tll. Напр. nа..'\fфлет Ільницького 
.цає тіт юr І<ороткі натяки на різні концС'nціі співжипя етнічних rр)'П 
в Америці. Памфлет А. Фіrолл ледве доторкасться nроб.ТІсм. які сту
діюс сучаева кибсрнетхша. Автори значно збагатять і nоглиблять 
на.ші дискусії на ці теltш, 1солп дадуть докл~ІІішші, пов:н:ішн:й вихлад 
цих незвичайно цікавих і акТJ·альпих проблем. 
. Обtцдnі праці доповняють одна одву своїми прІtкмета.мІІ. Повне 

вір11 захопле·ння доповнюється й 'Рівноnажпться сnокіІівою, розумовою 
аналізою; візії ясної будучІІНІІ - тверезим розг.:пщоя дозріваючпх 
)ЮЖJІІІnостей; виклад з поглл;ur ідеалу - викладом з поrлл~у хо
лодІІоrо, криТВ"Чноrо роздуму. 

2. За нову українську ВІІхоону епетеяу 

., ... Без школи нема ЖJІТТЯ, а без у:краінсьюrх пшd.,ТІ нема украін
<·ького життя. Без дітей, які знали б українську мову І уІ~раінську 
істор:.Ю та ку.ТІьт,уру, не ltІОІЖе бути украінсьІюі сусnільностІІ. А без 
українськоі суапільностІІ, ве:\tа для кого плянуваnі ухрз.іш:ького 
життя:• (Р. І .. &ьницькшї) - "ДJІЯ збережепил сnі .. "ІЬНОТІІ в ~iлcnopj 
иарі.жиа проблема це ,,інnссnІці.п в .'1ю~ІІІrу" ... В гармонізаnаній по
будові (треба) всю увагу присвятити ... касамперед украівськіІі мо.,,одІ 
як сдино"tу rapaнтuni ,,довговічности діяспори'• (А. Фіrо .. &ь) - Це 
теоретичні твер~женш1. На щастя вони стають дієвим гаслом. 

На З-іІі Конференції Об'єднання Українських Педагогів у Канаді, 
в якіі'і брали участь таtwж делеrаm Шкільноі Р~и УККА, створено 
окрему .КОмІсЬо для сКJІадеиия nроєкту українськоі ввховиоі спстехІІ. 
Головою Комісії обрано проф. З. Зеленого, секретарем rпаию Ц. Па
ліїв. Ця комісія влмuтувала в береЗИ! 1964 р СесЬо .ц,~,в сnрав украін
ської культури. Про це були інформаці! в ,,Листах до Приятелів", 
ч. 5-6 м .р. Там відзначено, що проблема украінської поп:І.тики у Віль
ному світі прІІвертас до себе щораз бі.nІ:Ше уваrи 1 почииає перехо
дити із ·СТадії імпровізації у стадію передуманих пляmв t починань. 
У ць<mу зв' язку треба пригадати статті проф. В. КубійоВJRа :цо цісt 
теми, друковані в чч. 1-2 і 3-4 нашого журналу 1964 р. 

Заходом цісі .ж Комі·сіі українськоі виховної системи, у спіnпрацt 
з Виховною Референтурою Світової Федерації Украінського Жіночого 
Об'сдва.нв.я (СФУ)І\0), ВЇjtбуласл цього раку, 15 і 16 травия, СееІв 
.ц.u справ украінсьr-:оІ'о дорисіл.,u. Длл оріснтаціі подас.мо перелік 
доповідей: Роля дитячого сащка лк виховного чинника (д-р І. Голо· 
вівськп::іі), Теоретичні основи для опаиуванн.я мовнпх ІСПроможвостей 
(д-р Б. Салабав). Модерні вимоги програм дитлчшс -садків (В. Мои
чак), Річна програма ·ручнпх занять (Н. Лукі.я'ноnнч), Виховне зна
чения ігршшок (Х. Турчеюuк), Сnів і музика в дитлчих. с~ка.'Іt (0. 
Брпзгун-Соколнк), Співпраця батьків (иrр. М. І.Цука). 

Подіі значущі, зоІ<рема коли підходити до них як до СП.:\ІПТО!.ІУ 
загальні·шого руху, що назріває в н::uшому суспільстві в діяспорі. 
Торонто - стас осередком украікської пе,4аrогічноі думки t nи:ховвих 
nочинів. Перша Сесія J.taлa метою дати ідейну підб)·дову педаrоrічвіА 
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думці і праці. Треба вітаТІІ ВІQания друксn1 доповіді проф. Вс. Го
лубннчого. *) Маємо надію, що Комі·сія систематично видаватиме такі 
матеріял11. Це включить в іі працю ІUШрші кола ВЗІПШХ інтелектуалі
стіп, сприятиме розвнткові педагогічної мислі і зацікавить суспіJІЬСТВО 
справами виховання. - Друга Сесія - це вже початок пракnrчих 
пrшстосуnань. Обидві сесії можна вважати добрmr стартом до цен
рального зав~ання Комісії. 

Н11м с ВІІХОваІІШІ украіпської мо .. "Іо~І. ДаJІЬІІІі наші зауваж~ввя 
свідо:\10 обмсжуватІr~Іеио до того, що схоплюєио слово11 "украіио
знавстnо" в парафіяльюrх ~о."їах, українознавчих курсах різного 
nшу, ~юлодечпх організаціях. З пог.їл~у пс~агогічної мислі і прак
тнкп г. цій дід:шці багато за;ш:ш.астьсл ,.10 бая:~шя. Тут знову виразна 
потреба ревізії 3:\Іісту І мето;t~~tш. Унраінознаnство - це 'не засвоєння 
яюІайбілЬІшої :маси фактів із українськоі історіі й літератури. Такий 
раціоналістичиmї ni;:J...'"<iд, авто:\tатнчно переІЇнятий ві~ давньої шкільної 
:\tсто,:щюr, анахронічнm"І і не~оцільнІІЇІ, особ.·шво в }'}ІОВах діяспори. 
З цісю раціона."Іістnчною настановою, п~спвно пересадженою з давніх 
.шкі.ї. зn'лзане ІЇ те. що навчання історіі й літератури звичайно па
ЧІІН~с~о .,аб ово". від початку. ві-1 давніх часів, деталі яких нецікаві 
;!.'1.:1 сучас.:·ної ~ю:юді D ,J;іяспорі, і ... непотрібні. По;J;ії нової зонреха су
час·:оі історіі, твори Jю~ої, сучасвої літсратурп, ноnого ~шстецтва -
:-.ю;::уть зацікавити і зnор),!ІІІТІІ ·~оло,J;ь. Украі'нське впховаиня 
і У~' .~~lЇно~:наnстnо - це не cnpana навант:-t;І:снuі шut'лті, а.1с передусі~І 
спраnа розбу;t,женого ночутrс!..іого nіднс1шеюrл ~о українськоі історіі 
та культури. 

Ilona. :мето;щкз вимя.rас нов11х по,·іuшнJв. Ц.;, в~ю~1иnс і надіl'іне 
заn,~:tння. Та1~і посібюшн пиrагаn!~rутr.. єчува1·псл r~ суч::~::-ні украін· 
си<і ку:tьтурні і політично-держаені прибле:.ш. і розу~іти іх. Прий~t€" іх 
не тільки моло,J;ь, але прю"н.·tуть і старші Та1" то прvбле~rа украіно
знавсТБа виростає понад шкільну і молодечу справу. Вона стає ·спра
вою сусnі:rьної педагогікп в ІІ.ШfроІюму значенні слова, процесом пп
стійкого впховуваипJІ суспільства 11 українсько~у дусі і на акт)"'&ЛЬНо
!'ІУ ('уча<'ІІО~rу !'ІатерІилі. Великі завдання, але ca·.te ;1а:tекі nізіі й 
приціли захоплюють і додають сили. 

3. 3-·•~І•аіІІСЬІШІUІ Пуб .. "ІіЦІІСТІІЧ1ІО•Шl)'І:nвпй Івстптут 

3;'!n,1amrя J{n;o.riC'ii Об'с~паппл Украіrrrмшх Пr~nгorin К:tпа~п з~.·
rтrJі'13ЮТ1>СЛ із ::\n.D,1:lHHЛ"МH Украінського ПубліЦІІСТІІЧНО·Наукового 
Ін:·rитуту. НаукоRо ()(jpoбJteиi праці, в публіцистичному викладі, які 
H;tc:niтmoвa.;m б актуальні }"КраіпсьІСі nроблемп - це ж видавипчий 
П."'ІШ[ ІІІСТІІТ)'ТJ •• 

МшІу.їсго рану антуа."'ТІ.пою ~лрuю.ю бу.їо святІі:уваннл 150-... 'Іітrя 
-> дн:І 1шроджспнл ШсвчеИІWl і кульмінаці;іюrіі пункт цього св.ІІ'І'Ку
Е:l.ПНЛ: ni;titpiГrrл па.~'ятнПУ.а у Ва•ші·нrтr'Іrі. Українське суспільство 
ІJ~"j:c;r:нna...їo ці події г .. ,ибоко. Це бу.'Та и:1.го;·щ вппря11.nrтн хребта НЗІUЛtм 
1::1nіту.1янт.L~f, опаноn:шпм nочутr~т~t менУJrr:nартостп. І це була нагода 

•) Вссч.J.r:од Го.1уб~tuчr.:·І: Суть українсмоі ку:rьтурu u українська ІСультура 
" дirfcnopi. - ВІІ,1аІІня: Об'є;tнзнвя УкрзінсьRІІХ Педагогів К:1надн (член КУК) 
1 Шні1ьноі Р<ІдІІ УККА. - Торонто, 1965. Ст. 51. 

Фраrщ•rrТІІ цісі цінної пр;щі нашого вченого г:о~Ііщсні в 5-б RІШJІЩt ,.Л. до 
Пр.··. 1964 р. 



46 .Листи до 

показати евітоnі всрх11 українськоі твор-чосrn .. Українсьюnї Публі
ЦІr~ТІІЧН~Наj--ковюї Інститут nи~an працю проф. П. Одарчснка: 
"Світова слава Шевченка'", в якій зібрані оці·нюt ШеnчЄ'ІІкоnоі поезії 
літературознавц::t~ш б~атьох схі~но- і західносвропеІ''ІсЬJш.й наро.1іn. 
Ці чужі оціnю1 - особливо проречпстІІй док)"!tfент величі поста. А їх 
збірка - це посібник д:t.ct :моло;\і і для старших, щоб інформуваm 
про Шевченка знаііо:ч:их чуажинців, д.1л ::tКІІХ го.,·юсн сnітов11х крnтн
ків наіібі."їі.дJ переКОНЛИві. Це ПрИКJJЗ.Д, ЯК ЗПЗІШJІ ПОВІШВО ПОС~ІQ~
а&ТИСЬ із заnдаІПІJІ)f. Д."ІJІІ мо.1одп.~ дyur особ.-пtво ві;щовЦппй пе.l,а
гоrІЧВИІі пр1mцип. 

Останні:)ІІІ роками )-І-~рз.інське суспі.nьство net!)CЖП.'to .ще ЇІІІші емо
ціонз.льно на.сІrчекі nодіі: 30-ліrrя срmнізованого Моемnою го.тю;ху 
в У1сраїні; так aca:.to 40-літrл остаточ1юго затвер~ження Р3.,.1ою Амба
садорів Антаиm поділу украінсьюrх земе;п. мkк Радлнськmr Союзом 
і Польщею. Знову комплексtІ, лкі надавалнея длл насnітлення нової 
історіі Украі'ЮІ і для пршїняттл цісі істоrії. зокре~а молодю в ;dя· 
cnopi, не тільки розумом, але і серцс:-.r. Інститут вп~ав nрацю ;t-pa 
М. Галія про "Організований голод в Украіні'' (англ. мовою). Ue 
матеріЯ-'1, На ЯІСОМУ :\ІОЛОДЬ і старші JDOДII - і С3.1\ІЇ МОЖУТЬ ВВВЧИТИ 
трагедію Украіни 30-пх років. і З:\южуть розу:-.ш.о. на осиоnі дону
ментів і описів чужпнцями, а не ті .. 'ІЬКН го.'tос.'УоDНІL\ПІ фраза.1111 і иа
рікаВ:Н.ЯМІІ, інфор~rуваТІІ світ про ці подіі. ЗІІанпв і завдаІDІJІ зпову 
зв'изаrrе в одиіr·r пе~агоrічпій фуmщІі. 

Па.'\!флетІt проф. В. Кубійоn11ча про ,,3а."'<і;::щу Украіну в 111ежах 
По.тwщі 1920-1939 рр." і д-ра Ст. Ріпецького про ,.Украінсько-по .. 'ТЬ
ську ;u~пломатичну боротьбу 1918-1923 рр., -- зб11вають демографіч
вmtи і політични~ш арrументамн претенсіі По.1ьщі ~о західнпх jї~ра· 
Іиських земель, ІІІрстенсіі nідігрівані ca:\te по.1ьськшd суспільством 
А.1.Іерики. Актуа.лІ>ний кооmлекс, який може буm вихідІІІL'd ІІ}"Вктом 
дпя ВІІвчення і розу~.tіиня також давніших, ,,андрупrівських" догово
рів иі;к Москвою і Польщею кошта~І Україин, і для пізнання тmжкого 
rеоnолітичного nоложения Украіни між двома імперіялізмами. 

Кожного року українське суспільrство урочисто святкус дні 22 
СіЧ'ня 1918 І 1919 рр. Інстптут виготовІІВ і видав nамфлет, акиН дає 
холоді і. старшим д,жерельне насвітлення цих ~одій, і боротьба 
укр~.Інського )"РЯдУ за визнання украінської державносm світом. 
Кожного року повторювана нагода д.;тя nізнання подіІі. що :становлять 
верх ~ової українськоі історіі. І кожного року nовторювана иа.года, 
щоб інфор~уват11 Чj-,;.юmців про ці подіі. 

Нові роки прИJІОСПТПМj-ть нові актуальні проблсМJІ. Івститут ІПО
етарається давати відnовідні праці для іх розуміння. Але щоб ці праці 
ие бу.п:и мертвим каnіталом, вони noвmm.i стаm інвентарем, дonoxiж
.JПUt засобом украінської виховної спсте:ми, і .в wкі.;1ьному, молоде
чому засягові, і в пшrроко~у розуяі'вкі суспі.іІьноі ІІЕЩаrаrіки. Спів
nраця иіж оргакізаціями із подіuюrми ці.'tями - це передумова кга· 
щпх успіхів. Справа посібників длл впховакня украінського громади· 
кипа - сЩомого члена украінської спільноm в ді;хсr.(•рі - це 
справа і Об'є;tнання Українських Пе;tагогів КанадІІ і Українського 
П>-бліцвств.чио-ваукового Інституту. 

ЗакІR'ІЄRВВ 

Ревізіоністичні ~)~n<и вmце згадуваних іІамфлетів, noчп:tm Ком:ісіІ 
українськоі виховної систе:ин, Українського П.}"б~lіцисrnчно-ваукового 



При ятелів·· 47 

ЛІТЕРАТУРНІ НОТАТКИ 

ЮріІї ДІІВИИЧ 

ЗУСТРІЧІ З ПОЕТОМ І ПОЕЗІЄЮ 

І. 

11 травня 1965 року відлетів із Монтрf'алю літаком ~одому Віталі.іі 
Коротtrч, гість із України, що впклJІкав зс~t:Іструс у кан~сько-україи
сь!ШХ серцях. Він був у Канаді на сnшс·ндіі Юнеско, як лікар, про
тяго"І кl .. тьнох тижнів. Але во~ночас мав з:.югу виступати перед 
національною еміrрацією з своїми поезіямн, відповідати на запитан
nл, зустрічатuсь і багато гоnорІJТИ з окр~ІІDНІ особа.3&ІІ і цілшш 
гурта:о.tи українців. І rпрп цьоо.rу програмово уюшатJІ політшш взагалі, 
а ра...1янськоі пропаrа~q11 зокрема. 

І [ри і.\~ КороnРІа взага.аі Gу:з ·несnо~іваІшою, бо він на..&ежить до 
групп ~ro.,o~trx nnстів-r.nестtцесятнпків, яюrх nартія крІmrкус і вавіть 
творіn лкн.х ст:tрасться не пусrштп за кордон. Ці дві безпрецедентні 
ноuгІш допошш .. ,Іrсь третьою: незвичайни:-.1 yc..-rixo:-.1 Коротича сере~ 
усіх т11х, хто його ~ачпв і чув. Хто не був очсвп~цсм чи учасmпю~ 
rnx гро:о.шдсьюrх і напівпрпватНІL"< зустрічей КоротІІчз. з украіиськи~ 
rpo:t;:цirнcтno:.r, тому трудно допататися ЧІІ дочитаmся з nреси, n чо~у 
бу"D ко11крстно ссІtрет на~звnчайного вп.,нву hoponrчa. Чn був це 
успіх поезій Коротича? Чи його· спосіб викснанІLо:t їх? Чп його ЩІІ
rість і людяна простота, а чи зовніnrній вигляд і внутріІШкл культура? 
Ніщо окремо і все ра:юм, плюс ще щось. 

Вірші одні не ~н.·г.·ш нотраст-п ці.;юго :no~t:ЬI~oro :иасИDу, та ІЇ не 
видно, щоб котрn.йсь із них став особ.;ш:Ію ш:11рокознанnм і модНІL'd, 

Інституту - все це зщ:х.атип, nроростаиня нового украінсЬ1юго світу 
в діяспорі. Ці моло~ паростки ·не сходять се_ред порожнечі. В різних 
ЇНІШІХ ДЇЛЯНІtах Є ВЖе утривалені ОСИОВІІ ЦЬОГО НОDОГО СВіТу. .Можна 
вазваnt поважні наукові осередІ-:и, як УВАІІ в Америці, НТШ в Ев
роnі, як об'єднання письменииків .,Слово". як незалежні від давніх 
фор~! ГО<Шодар(;ькі організаціі, професійні об'сдн.аниа. Це иарос'Та.Є 
ношr.І сніт, cni·r фор:.t відлоні,1НИХ д.&я t:учасного .жи1'Тл. Важливо, 
ЩОt) суспільство розуміло суть цього розвп·.rку і щоб nрп:с.шІтило цШl 
1ювн~ формам хuч сті.пьки унаги, скільюr В11'1'Рачас ва досить без
надійні зусилля реформуваnr старі форми, .як УККА, або витрача~: 
н~ з~~";rжсні па "впс~1!ІІСНИJІ", перс:стагі.лі партійні с:уперечки і боі. 
Не революцією :nроти старих форм і не їх рефоJ»іою усучасни~о наш 
сnіт. Але розбудовою ::.адатк.ів іншого, нового світу, які виріСПІІІ ~а
тіJUtть даяні форми. Деякі з тих nерестаrілих форм відпвдуn, як 
юrn.araл)"'la, коли дозріс овоч. 

ІЦс.О присnішити цей процес, треба коор~инаціі культуриицьюа 
1 . у._ пі:Іhtшх к.ш І'~І:н, сповнених ноnим ,1ухо:.1. Бонн -- це задатки 
:І;~і{Існення і~еrї ціпних ІІЗ:.\tфлетів, про які бу."Іа мова на початку цих 
роз,;u"1rів. Ці свіжі ~літини можуть стати носіями великого приз'ва
чеюfя укра.Інців в Америці, про яке говорить Р. Ільни.qькиіІ. І во:ни 
Jd(\жуть буm базruо Світового Конrресу Українців. ll"J про ньогс
n І1tue А. Фіrоль. 
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хоч іх радо читають, яюцо трапиться :можлuвість (нажаль, книг 
Коротича нема в продажу в І\анзді і США). Вірші Коротича з:ш~то 
інтелектуальні, щоб стати nре~tетом масового захоплеинл. Але кар
тина одразу :міплється, колп ті вірші читає ~а.\1 автор або коJШ іх 
слухають із заnису ва стрічці. 

Це поІ<азус, що Коротич чарував канадців лІ< тодиІІа і поет. Го
JІОС, дотеп, культура, щирість і людяність, освіченість і мавер11 с~о
оп:JН()U..'l.Іюго заЮдного европеііцл-;:r.жсктл.~ІСШ1. --- рпсп в своїй ·сукуп
ності, що не ча~сто трапллються па е;\rЇJ"1)аціі, грають в опоnіданвях 
очевидців білЬІІІІу ро.11.Ю, як самі його ві[«ІІі. 

І ;ще одно. Коротич станоnпn собою занадто с.лЇП)'"ЧJІЙ контраст 
.:ra;o того безнадійного образу Украіни, люnі еиіr"рація склала собі 
го.~овно з вл~них лережнвань руїни і геноцІІ;І,у lНЗО-х років і років 
другої світової війни. А також із пресов11х та турпетячних відомостей 
і листів про колонілль·ні злидні, неволю ІЇ русифікацію Украіни. Для 
старuшх Коротич здавався симво.'lо..'r воскресіння. Моло;:n .ж Ьшову
.вав успіх і щастя молодого гостя - такого несхожого ва сухих 
і скучиІІХ п.'lасто-сумо-одумівсмшх героїв. а тп~ більше ве схожого 
на витвір тuх вашпtх прtrше.'l~пуватІІх газетярів, я1:і перема.;uова.ТUІ 
на :.tатерсrопвц!в навіть :о.rучеюшіn Розстріляного Відро~жсннл. Чи ж 
не щз.~тл бj•ло побачити на власні очі, що крім тієї, є ще Украіва 
і~: ·молода, гарна, повноси ла, ку .:tьтурпа па рівні сучасвого світу! 

Можна д.}~ати, що і Ca:'tt Koponrч зазнав зе.м .. "Іетрусу серця, по
трапнnши на вільиі хвилі українськоі ст11хії. Дома такого ие rпоба· 
чиш, бо українську стихію обрубують і реrулюють ТІІсяч'ві апараТІІ 
Моск.в1r. Можна прІШускати, що Коротича еміrрn.ція мот .. "Іа здПВ)""DаТІJ 
подвійно: велика спонтанна і організоnана 'СИЛа заокеанської Уnраї
ви і в'яле неадекватне застосування тієї си.:ш. Він ие раз мусів 
від11ути провіиціл.:rізм украіпського rетто, .його відсталість від захо;tу 
(досить глянути ·иа В3ІІІІУ пресу). Така ~ила могла б зробити вдеся
!'еро більше і краще д.лн росту суt~еренітету Украіни. 

Та як би там не бу по, са.." факт і характер поїздки Короти11а 
в Каиа,цу свідчить про зріст українськоі сили і тут і дока. Для Москви 
вже ·ста..."ІО иеиожливи:и по-старому іrиорувати й замовчувати заокеаи
~ьку Укра.і:ву, затуJШти іі плівкою вmmраюЧІrх анахоретів - "·про
І"р~сті.в''. Так само пеможливо й СlІІішио трИІМаТІr далі в киппеиі 
У~аіву. Боротьба тепер першuІІПЛа ва вищи:й рівень - і це впиаrати
ке .вЩ c:.drpaцii вmцоі поліТИ"Шоі і культурної творчости, :ніж досі. 

В цій баротьбі обидві сторони спираються на украТиських поетів. 
Досать згадатп недавній nпзпск ШевчеИІ\а. Тепер обидві сторови 
шарпають маленьку групу ,,ІПІестидесятвиків". Позбавлена ось уже 
11отири десятки років ·своєї політики, Украіва з усім тягарем свого 
КОJІоиіяльиого JІИха і русифікації вева11е впала иа плечі горстки 
поетів. Бідний украівський поете! Ти иайбі~"ІьШ беззахисний у цій 
боротьбі і твій единий rолос звучить, коли політиків і не 11уть. Ти 
мусШПІ бути усім- політJІком, поетои, му11еникО'М, слугпю. А копи ж 
ти станmп украіиеькии rете, Шексnіром, Данте чи xn·r Байроном? 
Коли ·піднімешся вільни..м птахом ? 

п. 

Віталій КороnІч наро~ився 1936 року в Києві - тут ма..лим хлоп
цем nережив війну, тут кінчив Киівський :ме~ичиий інститут і став 
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лікаре~t і nоетом. Батько з Киіnщпви, мати з Кубані, обоє нау-шmці
біологи, що вирос.шІ в іспитах 20-30-х років і зуміли вберегrи сім'ю 
в onri вїй·ни. Коротич ставпТЬІrя до cnoci професії :rікарл в n~щар~ько
г~7>tаністпчно~ІУ дусі; ця nрофесія, - наже він, - по:маг:1с ·йому 
nнnчатп лю;:tину. А .'ІЮд1ІНа стоїть у центрі КороnІчсвої творчости. 

Перший nіІ..'ІШ полвПDСJІ в пресі 1954 року, а.."Іе Коротич - ,,mести
дсслnшк". Всі його три КНПЖКІІ вшvrur .. -rп в 60-х рОІ(аХ: "ЗО .. "'ІОrі руки" 
(1961) ... Заnах неб~·· (1962), "JJу.:шцл ВолС«ІІок" (1963). Також 
і характером та естетпчною вартістю своєю ці книжки належать до 
течії ппестпдеслтнrшів. Це Id .. "'ьtdcпo исвс."ІJnса, але якіС'но непроми
нального ку .. .-n.турного значення група: в ній Віта..тrііі Коротич :стоїть 
десь посередині nic~lл Ліни І·~остснко. Івана Др~ча, ~Іш~~).lJІ Вінrранов
сьr<ого і перед Єnгсно~І Гуца.1о~, Bacиm~·:'\t СJОSоненко:'.t, Іреною Жи
..rrекко rn іюІ.пrми. Після геноциду і знищен:w1 ІшсьменнІІків у 30-х 
роках - це перше живе, ·не мертвоваро;:tжепс літературне поколіmut. 
Воно відвоювало право на власну іидп~уальність, і на поезію як 
красу. 

ІндпвЦуальність, цільпа .-по;:tпна - це те, що бачІmо і в Коро
тича. Він так по-свооrу би. чнть і ві;:tчувас світ, що і його во."'ІЯ по
своєму впс."Іоnпти цю лю::tсм~у особистість, sша має щось своє, така 
д)щ<.а, що він дек."Іярус це лк ~tаиіфест у вірші "Поет": 

І цi.1rzu coir ві;tІСриєш зноtJу ти. 
Ти - nepшuii. 
Ти - Ада.w. 
Ти sчора ви"шс. 
Ти е.1іІСrіру вічности tJiдnuв. 

( .. Україна", ч. 35, се-рп~нь 196-1) 

Таке пачутrя Адама, що вnерше відкриває 'СВіт і вnерше дає 
речам імена, притаманне орпr'інадьним поетам і мпщю1. 

Друга риса поезії Віталія Коротича - іі іителеІстуа.."'Іісtпсmші ха.
ра1стср. Інrелектуалізм, напруга думки, тверезе бачення, аналітичне 
розкритrя нвища - речі досить дефіцитні в українській поезії. Коро
тич за.йняn позицію, на лкій здебільша бува..-"'Іо порожньо. Чи не 
останнЬ1 був на ній Євген Плужник. Він помер у каторжному таборі 
на Соловках 2-го лютого 1936 року - Коротич родився 26 траввя 
того са.чого року! Тепер у харкіnськсr..tїу журна.,"Іі "Прапор" (ч. 4. 
1965) nолви:rись сnога:;rи Борпса Антоненка-Давпдовпча про Євгека 
Плу.жви·ка, а ·поруч них уривки віршів загиблого поета з при:Шткою, 
що добірку іх зробив Віта.-dй Коротич. 

Але й без цього засвідчення самі nоезії Коротtrча поІ'...азують, що 
ЙОГО інтелектуаліЗМ С оргаНЇЧНПЙ, ВЛаСНШuІ і ЩО НаЛеЖИТЬ вів Ие ДО 
иеокллсичного rатую<у, а до імпресіо'НісnІчного, першотвором якого 
в поезії с П."Іужник. Пуанти .. "Іізм, в ЛІю~.tу pOJ"'IO крапок грають окремі 
самозначні с.,1ова; ощадний ллконіз~r. що чз:сто nереходить в афорпз:м; 
щира лсна nростота; гра д)'1>ІКП з речами й е~юція.ми, зокрема час())~ 
у фор:'\Іі іронії - це все із естетичного сюtрбу школи ПЛ)·ж:вика, 
якшї по-чав -новий впдатншї 'СТИЛЬ у н~шій поезії. 

Сьоrо~ні долл цього стнлю опІшп .. "Іась у руках Віта:Іія Коротича, 
яюrй :мас не повторюваnІ П~~1ЖНJІЮl, а {гnr nлacнiDt новаторськюt 
шляхооІ. Сnрав~. Коротич дав багато нових мотивів, иовоІ ду-мкп, 
нового тепла і си.1и. В про~.: тих ллr<оні чних ВЇJХUЗ.Х його ві.щкрплась 
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нова країна і нова людина, що вш"LШЛІІ тількиu~о з обіІЇ}ІЇВ смерти 
і румовищ війни. Суnротп Пл),жннкоnого гу~tаністичвого nесІІМЇЗ1ІУ 
- тут гуманіІСтичншї опти~rізм. любов, щастя, доростання, біль і кло
пота лікаря, дія .. "ІеRrnка простоти і ск .. "Іцности життя. Краіва вста.G 
З ПОДВЇЙНИХ руЇН - ГеНОЦ11.1)' 30-Х і ВіlЇНІІ 40-х років. П~Т ПІШІе ПрО 
nce, він загJІЯДас в кожнuй закуток, перевертає кожний І<амінчик. 
його короткі повні 'ОІІівчутrя вірші, - це наче nepwmї m1ст із доху, 
в лно:му зацілі.'Іі рз!.ІІТКІІ рі.дrі дають підрахунок 1ІЩ)ТВІІХ, живих, 
скалічеwІх. Чудом виростає ·з подвійних р)ін цих ·KBinca поезії Ко
ротича і Д11Вус нас ac~iтmm неу;шкодженим джерелом :вічного серця. 

Одначе, інте .. "Іскr)·аліз:\І Коротича )Іас спілhну межу з ПОС)1WJІнвою 
'}(ЛЇ"Уаmчнаю зоною. Рапто.\І у цього ма.йстrа стислости проривасться 
віршована балакучість або орат~ра в стилі Маяковського, ~бо благо
иадійио-доброд)uшюго ба.лаІсання з героями комуністичного труда 
.в сти.'Іі пізнього Тичини й РильсьRого. У :Маяковського буJПІ свої 
причшn1 до ораторства. Тичина і Рильси:шї у свої 28 років ке писали 
таюхх балаnань, як "Дядько Грицько" Короn1ча, бо мали ще доспть 
сnоба;:щ. Видно, навіть цісі відносної ~свобо;щ не ~rає Корот11ч, котІ 
він зМ)1WеІшй в КНІІІжках "Запах неба" і "Ву.пиця Волоопок" ві~ати 
таку данину офіцНімій .пропаr'ан~і й o;U. Хто знас до~rа.шні обставиЮІ 
пош~nоленоі країни - не юше IШ:\reнf')t у поета за ці гріхи проm 
власного стилю й поезії. А.т1е ·страшно, щоб посуха не поби.па прекрас
ної НІІDИ такого талановитого, роз)~tного і людяного поета, як Ко
ротнч. Може це та ціна, як.у хоті""Іа б узлти :Москва з КороnІча за 
подорож до Канади? · 

Трагічна ситуація nоезії в сучаснШ Украіні. Загибель Си:}юненRа, 
зловісна відсуТІіістL 1юnшс книжок Ліни Костснnо, Івана Драча, :Мп
котІ Вінгранові2ького, убивче заюІЖСІІНЛ тиражів ціннЇ!ІШL'С nи;щ:нь ... 
У цШ ситуації і І\0.:\'Іпроміс і безко~про,.хісність можуть nривести до 
nогибелі. І ми тут, за океаном, l'ttycимo бути скромні в своїх суджен
нях. Що;.10 Віталія Корот11Ча, то він бачить цю небезпеку: 

Tu не ~sбув, що ru nоет? 
Ниіщо 
не ~ерна.\си ти t:ієш, а ~~:аміІІНІІ.М 

і rpyнr стас н~ полем - tелада.ищем. 

Навіщо ~абуваєш, ІСWС ти е? 
Ти весь з Аrа.;·lі:ньких t:rв~рджеІіtІ, 
N.!FRBІI-'1: зреч~не,. 

Он, ~рад:«ена тобо1о, 
пос:тас 

маленька ду.чка із в~!ІиІСи.х речень. 

І z.po1ta сліtІ nycrux стають 11 рІІд 

Чи не чудно? І 113lWi часи ко
лись НаЗІІВаТІDІ)"ТЬСЯ ДООГІІМИ, 
старими часюш ... 

7'U іх зібрСJІJ - ІІа більше :ru 11е ~датен. 
Ти іх шукаєш ~нову на парад -
твоіх беззбройт1х наіuс<тих солдатів. 
Не zрайся с:rовом. 
Вірші - не лоrп. 
ВиnадоІС nepeACOZ.ІI не мupyr.. 
Т а..-:антові 11е Jра;рк!Jй. 
бо Іtі.о:то 

тобі цісі зради не дарuе. 

( .. Молодь УRрі\і~и" 
3а 1 JJНПІІІІ 196'f) . 

Знання nолягас т.:-пер головно 
в знаіІо.мстві ню1щшщих довіднІІ~ 
ків ... 

..\:ІЬберто l\Іоранія 
іта..."І. пис~. 
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Вn;tП;\І Дорош 

НОТАТКИ З ЛЕК'ІУРИ 

І. "Чо,tу ЛеІrін? Чо:\tУ Cm.mr? .. 

П~ т::LІШ)І ЗЄ.ГО.ПОВКО:О.І ПОЯВJІ

Л:lС'Л нещо;{аnно в США цікава 
КНІІіЮ\:а Теодора Лауе, nрофесо
ра історіі в Каліфорнійському уні
верситеті. Зав,.1ання їі - з'ясува
ти факторІІ, які спрІІчинп.-rи перс
могу бі.'ТЬІШОDПЦЬКОЇ ревОЛЮЦії Та 
здобуттJJ в ... 1а;щ ЛеніюDt, а ЗГО.::\?.;-t 
Ста:rі:ним. Лауе розглядає росш
сьюnі ко,.Іунізм, як ск..тхадову час
тину світової історіі, а не відо
кремлениі .. І фено:\tен, СТВОJХ'НИЙ 
ті.;ТhКИ внутріп..uньо • росШсьпї-.ш 
обставІmа.,ш. Автор не заnеречує 

ва.;·К.їІІnостп цих останніх. На йо
го ду~Іку, більшоn11цька рево.1~
ція бу."Іа ,,tсрпзою народів Росн, 
насампере;:\ ne.1икnpocin і україн
ців, a.-re й багатьох іншпх иаціо
па.-rьностей•• (ст. 16). Все ж та
юr він дає перевагу зовн:іr.nпі1r 
чинникам. 

Наіісnрплт.:пtві.шпм д .. 1я бі .. 1ЬІІІО· 
вІЩЬкоі реnо.;поціі зовп:іп:пrЬ-1 чпн
вино:м будо те, що Захід, заfmя
тmі світовою війною, не присвя
тив на.11ежвоі уваги по;Uя.м у ро
сійській імперії в 1917 р. Са:м же 
Леиіи завдячує сnій успіх пра
вильиЬі оцінці тодіut.ньоі внутріш
ньо-російської ситуації, а сам:е 
ку.-:тьмінаційноі напруги поміж па
Н~'ЮЧІL"И колами й !ІІПrроюrии на
роднtrмп :\tасnмп. Що ж до Сталі
на, то його кар'єру Лауе по.ясиюс 
Т'ІПІ, що ще за .життя Леніна Ста
пік ухитрпвс..я пр~rбрати в свої ру
ки "біJІЬІПе ЖИ'М'ЄВО • ВажлИВІІХ 
функцій, аніЖ будь - як.ий іJШПІЙ 
nартієць, вкточно з Леніним" 
( C'l'. 203). А.Тfе вирішальну до
помогу принесли :йому сприяттr
ві обставини. які створптrсл пІ
сля C')fepm Леніна. У)tіло іх ви
коряставшtt, Сталін став усевла.д
ШІи сnа.;J,коаце:\1 імперської ав
тократі!. 

На д~~ку о.втора, о~хією з н:н'\-

білr..шпх псрешко~ для Стадіна й 
nартії був та й досі є т. зв. "мі
сце.t:шй націона .. тz.із:м". Та дай~tа 
с"·:юnо С':::t..\ІО~ІУ авторові: 

"1\fісцевшuІ націона:тrіз~r. що 
ніяк ·не nі;:их,ававс.я, б~у"В часто 
ТЇЛЬКП іНСТJІНІ<ТПВНОІО ПрОТІІ· 
дісю на бі.пІ:4Uоnицько-росіJісь
кс руіІнуnа.Jшл :\tісцсвоі сnад
ЩІІнп. Прпзшшнл куцої авто
ио:-.rії не розв'язува:то націона
льного nптnнил. Ця автоно:м.ія 
не за.;J.ово.1ьн.я .. -rа відсталіших 
націона .. Іьностс 1"t то:.tу, .що nо
на не зуnиня:1а nостуnового 

занепад,· їхніх вітчизняних ку
.. 1ьтур. Знову ж у впnа,::tку пе
ре:tоnі:ш1ІХ наро;:t;ів, як ось ук
раїнці, ця а.втоно~tія була не
nпстача ... ,ьJІОІО, бо їі не супрово. 
;:t;ІІ.'1И ·на.-rе;кні по.:::іпrчні мож
тшостР' (ст. 182). 
На окре~tу увагу зас.1уговус 

останиііі розді."І юшn1 Лаус, прІІ
свлчеюrй ВІJсновка.:.r. Автор ствер
джує, що - не зва.жаючtІ ва всю 

бундючну саморекдя~ІУ про внут
ріШні досяrвення СРСР біль
.шовики і далі мріюn. пго те. щоб 
"догнаnt ІЇ переrпатп 1:апіталіс· 
ТІІчні краіви". Це гасло .,догиать 
і псреrнать.. уІ<раJнцям добре ві
доме. До зануди горлавили його 
агітатори в вас, в Украіні. B01m 
це роблять і сьогодні. Сkь перед 
на."'\Іи видана вже післл 21-го з'їз
ду КПРС пропаrандивв.а брсmура 
Тихона Павлова під яким же про
мовІrстим заго~"Іовко:-.r : ,.Когда 
СССР догонпт в переrонит 
США?". Але ж це гасло повер
тається бумерангом nроти <СD.МІІХ 
бі.rІЬІШОВІІКЇВ, бо ВОНО Вайкраще 
свідчить про вищість "каnіталіс
тичного зразка••. 

На д)~tку Лауе, ко~!)"Ністи нj. 
колп ·пе з~оженуть Заходу, то:\ІУ 
що: 

;,слабості Захо,1)· .. ,ежать на nо
верхні, неначе nп:к.-:::шс дюдсь-



кш винахідлпвості, щоб и~ 
ВШІИ працювати і іх виправля
m. Коли іх перебореио, вони 
щезають і приєднуються до не
зримих підвалин :моrутиости. А 
в Радянській Росіі навnЗJ<и : 
радянська ІСила лежить ва по

верхні, а слабості дбайливо за
ховано. Через те радянська вла
да 'ніколи не зможе піднятися 
до ве~ого ~осягнення За
ходу" (ст. 222). 

Автор стверджує, що: 

,,не зважаючи на успіхи в зов
ніпшrій політиці, народи СРСР 
втратили багато. Вони й далі 
.живуть ееред великих фізІА
вих та :моральних етраждань і 
нmціnного фальшувания іХ'Віх 
щопайгтІбumх вартостей та 
ідеалів. Тоталітарна революція 
згори зазнає поразки. Вона ні
коли не дасть РадяисЬІ{о:му Со
юзові :можливости перегнати 
своіх "каnіталісТПЧІmх" про
тивmrків, бо Р.она позбавляє 
людей самої основи всякої ку
льтурної творчости, а саме 
оевобо,ци" (ст. 221). 

Theodore Н. Laue: 
Why Lenin? Why Stalin? 

PhiladeJphia, Lippincott, 1964. 244 р. 

2. ІІове звачеІІІUІ зради 

Найновіша книжка відомої ан
глійської письменниці Ребеки 
Вест п. з. "Нvве значення зра
ди" - це розповідь про шпигунів 
та зрадників під час та ІІісли Дру
гої світової війни. На початку 
кнпги :мова йде про mx англій
ців, я·кі, зрадивши свою батьків
щину, стали пшпrгунами гітлерів
ськи~tи. Та згодом іхиє :місце за
ймають нові зрадники (звідси й 
заголовок кнnж:ки), а саме анг
лійські гро::\tадяни, що стали ·шпи. 
гунами комунісmчии:ми. Між од
ними й другими рі3НПці немає, бо, 
як ка.же авторка: 

,.Вови навіть бу ли союзника .. -
ки у 1939 і 1940 рр., коли Ста-

.Лисrи до 

лін і Гітлер пі;tпп.сали :договір, 
ЯКІІІЇ поклав край ітозіJПrІ, ві
бито :між фашизмом і ко:муиіз
:ИО)І є якась справжня різни
ця" (ст. 158). 

Нова черга зра;(.Нпків, що nо
чали появлятися перед аигл:ійсь
КІDІП й америка.вськІDІи судами 
зараз же після віІіии, - це пере
важно вчені, спеціяліст11 в ділян
ці атояноі фізики, обвинувачені 
у зраді державвих наукових та
ЄИВJІЦЬ у користь СРСР. Сюди 
налеЖJІТЬ насюшеред професор 
Клявз Е~rіл Фукс. якш'f пере~ав 
бі.'ТhІ!.ІІовпкам таємницю атомноі 
бо,.tби, а далі такі як Елен Нан 
:Мей. по~ружжя Розе·.нберrів, Бру
но Понтекорво, Доналд Мек.~"Іін, 
Гай Бирrес та ін. Останньою в 
ЦЬО~ІУ :rаІЩЮЗЇ С C&'lH,lR..ThBa істо
рія, що сколихнуда публічну опі
нію не ті."Іьки Англії, але ІЇ усього 
світу. Це відома rІ.шшгувська афе
ра, якої горезвісв:mm героями 
бу."ІП: ."ІО!QО'Иська проститутка 
Крістіен Ке.&лер і іі два коханці 

анr."Іійський :міністр війии 
Джон Профумо і замі·сиик :мор
ського аташе радянської амбаса
ди в Ловдоні капітан Євгеній Іва
нов. 

Чимало уваги присвячує автор
ка ,.одно~rу з найбіJІЬІlІІИХ шnигу
вів світу" по;rковкикові РУдоль
фові Абелеві. який був керів:ни
коя ра,lлнсьnоі .шппгунсьної мepe
,ifd на терені СІНА і лкого аме
риканці згодом обмівяли з СРСР 
за... звичайвого пілота американ
ського розвідчого літака Ю-2 
Френсіса Паверса. 

Книга Ребею1 Вест це щось бі
ЛЬІШе - і то набагато білЬІШе -
nніж rі:тьки сенсзнці;'!на лСІ<Тура 
npo розбіf'ІюІків і пп.-:і·т~ів. Це -
ноли вжнти хоч і 'шаблонного, 
проте не )tен.ш правильного ок

реслсшrл -- сj-р~ш. тр11воги, яка 

заклшшс гро~tадян ві.,"Іьного За-· 
ходу ;:J.o nи.аьносm протu загро
зи зрадників і rшппгун:ів. Тісі са-



Приятелів" 

м:оі ппльпостп, до якої заt~ .. "І11ІШВ 
американців 150 раків тому То
мас Джсферсон своЬr вi;:to~nnt nп
словом: .,Повсякчасна пп.'ІЬність 

це ціпа за нашу сnобо~у!" 

Rebecca 'Vest: 
The new meaning of treason. 

New York, Viking Press, 1964. 374 р. 

З. l\ІовчазmІіі вибух 

Кю1жка м:1с трохп дпвюtй за
головок: ":Моячазний вибух". На
писав її молодий 3.1\tсрІпtапськmі 
учений Фи .• тиш Еп.ае:мен. Ії те11а 
- иадзвпчаtіно wвrщкші зріст 
населения вruшоі плянеnr. Яt< ві
до;о.rо, це явшце теnер у світі ши
роко дІrскут~"оть. назпюючп Іurого 
nоnулярно еt~n.,ьозією (тобто, Blt
бyxo~I) насе.lеНШl, ЧИ:'.І і пояс.ню
сться ДИВНІlЙ заго."ІОВОК КШІЖRП. 
Автор твер;щть, що тепЕ"рішній 

11еfЬювірно ;urюцкюї зріст на~~
:Ісппя: загрожує лю;:tcrny стрn.хіт
лІшою катастрофою. бо в та:ких 
у:\ювах иа.ші наща.:tюІ не матп
~уть ваІЇкоиечніmхІХ засобів ~ля 
існува:в.ия. Ось декілька стаnrс
тнчвих даних, якими автор з.ма

льову невеселе майбутнє світу : 
У 1960 р. на няmій плянеті 

прож:п:ва."Іо три ШJІія:рди тодей. 
Але, за час від сиітавку історіі 
до 19 ст. населення землі досягло 
тільк11 числа одного міліярда. А 
другий міліЯрд тодей прийшов 
на світ про~овж одного лпше сто
:rітrя. Третій ІЖС ппродпnсл 3:1. час 
тільки числа одиого мі .. їіярда. А 
ній дедалі ІШВИДІ'..ІІЇІЇ репродуктпв
пості за 15 иаtіб.'ІІtжчпх rоків ва 
землі буде вже чотири иіліяр;u~ 
.. 1юдей, а до кінця нашого сrо."Ііт
тя насе."Іення: землі подвоїтье...ч, 
тобто. досяrне ЧПСw'tа шістьох мі
.'Іьлрдів! У наш час на світі з'яв
JІ.Нстнсл кожного тижня мільйон 
llOBIIX МСІІ.ІD\D.НЦЇВ! 

Є~ннніt спосіб ві~верн}-тtt ката
строфу - це негаіrна cnin~iл всіх 
ІІаро,.lіВ, щоб nрІІПІІННТІt ЦеЙ Не• 
са~ювиnrJЇ пrиріст насе.'Іення, 
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вст:tиовпВ'tШr суворmї ко'Втроль 
народжень. Бо ж дощ це блаrо4 

~an., а.'Іе поnінь - це катастрофа. 
А::те, nci зус11ллл Об'с;~;наиих 

Націй у цьому напрл:'.Іі зустріча
.ються із спротпвом комуиісnrчио
го б.1ьоку. Автор Ю1.ВО,.lІІТЬ дені
лька причин цього сnротиву. Од
на з НІІХ - це змагання СРСР з 
Китас~r. У СРСР тепер 230 міль
Іuюнів населення:, в Кнтаю 730. 
Автор no;t~c вис:nів одного з ки
тайських вождів, мовляв, Китає
ві нічого болтпсn ато;\tпоі ві.йвJІ, 
бо nіС .. ,Л !ІСЇ З:1.1ІПШПТLСЯ В Ж1ІП1ІХ 
усе 1Ж таюr л1шх 300 :о.tільйонів 
КІІТаtuщів, :1 з цією t:і.1J,Кістю Кп
тnt"'І З)ІО:і~с з~nоюnатп сnіт. 

Щолоо по.:тітикп ІюмуІІістів у 
Т. ЗВ. HC;:tOpOЗBIIII}'ntX. КрrtЇІШХ 
Азії та Афгш·ш, то nnт~·r ствср;:х
жус, що ц:1 по .. 1ітtша :штнгу~шн
ІШ. ЗюночІr. що ПС'рспасс.-:сш:І с 
прнчпною го.1о;tу і з::rцнів у цпх 
країнах, І\О:\Іуністп В('е тюш nро
тнстав:rятьсл тrt:.r ycшar:o.t ЩJОСК

та~ про o{i:.tt•Жt:>ШiH Іпр\1;\jКснь, 
загuетрюючи і GC':~ ТL1Го тр:ніІ.fну 
сптуацію. ·мета цісі комуніст11чноі 
no .. -dnrюr ясна: повалити не-ко~у
ністичні УРJОІІ, які нібито не дба
ють про пощ.Іащакня господарсь

коі ситуrщіі, і встановити на іх мі
сце комуністtrчнmї режим. Таку 
по .. 'Іітrшу вс;:tуть rю:м:уtdстп в той 
час, коли, як кз.же автор, ,,дух 

націоиаліз:\Іу й незалежвости від 
радянське гп nа·нування розвПРа

ється у Схі,1ній Евгоnі". 

UЦоnравда, протиставиться ков
:ролеві народжень і Катотщька 
Церква. Вон~. І досі опанована 
консервативними традиціями, і 
далі проголсшус всЛRе )'ИJІкиев

nя з::шлі;::ще~~rя. (за . вmїнятком: 
т. зв. ,,pнnfy ) - грtхом. Проте 
в КатолJІЦЬІ~ііі Церкnі починають 
діяти і інші СІІЛН. І так, вапрп
кда,::t, nід час Ваmкаиського Со
бору n жовтІІі 1964 р. антіохсь
кшЇ nатrія:рх !-ІаксІDІ IV запро
nонуn~в. щоб ,,офіційне становІt
ще Церквп щодо цісі справи зре-
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візувати на базі сучасних теоло
rічвих, медичних, психологічних 
і соціологічних ва ук". На тій же 
Сесії Собору група 182-ох като
лицьних світськІІх учених з 12 
різких вау.ковtDС ділявок зверну
лася до Пап11 з по,J.ібюrм nрохав
ням. 

Читаючи книжку Ф. Епе}І)fана, 
иеод1ш украівськшї читач заnи
тає себе: а як же вам, українцям, 
бути з проб .. 1е.иою вибуху васе
леІІВJІ? Та, ~абуть, і відповідь 
сама насувається кожвом:у. Спра
вді .. бо: ситуація наша що,J.о цього 
вmІвяткова. По-перше, зе:мля ва
ша українська така, слава Богу, 
багатюща, що нам 'нічого тур
буватис~ч. чим ми nрохарчус1ю 
ваші маІЇбутиі покоління. Про
харчуємо, ще :й imuн11 наро~:l.'І 
допо1.rожехо, як і досі по.иага."ІІt 
(хоч досі ніхто про нашу згоду 
не питав). Недар~tа 1Ж Украіну 
вазивають ,.ІЖІІТНІІцсю Европи". 
А nо-друге: в Україні не тільки 
не було жодного "вибуху васе
леня", але ІЇ приріст :населення 
був завжд11 набагато вижчшї від 
нормального. Не тому, що народ 
ваш неnлодовитий. Ні, цілком на
впаки. Але досі були (і далі с) 
сили, які до того "вибуху" не до
пускали. Маємо тут на увазі не 
ТІльки. війни, бо ІЇ і:шші вароди 
потерпІли немало від воєн (хоч 
Україна, ЯІ< відпмо, була завжди 
Г~ЛОВ~Шd ВОЄ:ННІІ11 театро:~І і наіf
бІЛЬІШІ людські жертви принесла 
таки nона). Але куди иmці.внішо
го удару завдала приростові васе
лсиня на нашій землі Мосrсва сво
АІИ розстрілами, насильним голо
дом.. иасовІІ:МИ засплаRНЯМП ва 
C~rбtp, заливо.УІ Украіни чу.жона
цюв;:ль·ними елементами, вивозом 
украІНської м:о .. 1о~і на цілинні 
землі" і т. ін. " 
Отож, узлВ'ши все це ва ув~lгу, 

виходить, що IOL'\f не тількп нічо
го турбуватп.:л перена.сс;Існюпr 
Украіни, а навпаюr, на:м треба 
подбати про відновлсннл та по-

.. Листи до 

бі.~"ІЬШеВ'J:tя біологічної субстанції 
иа.шоrо вародУ. 

Philip Applcman: The Silent Ex
plosion. Ne\v York, 1965. 

4. Сuі,:ц·ш росіі'ІСЬІюі рево.110цІі 

Аиг лійсЬІ\ИJ"І n.}·бпіцист Роджер 
Петибрі~'К видав ведавио збірку 
:ме:~.Іуарів різних авторів п. в. 
"Сві;tни російської .рево .. "ІЮції•'. 
Хто ж ці автори-свідюt револЮ
ції? Це здебілЬІШоrо визна чві по
ліnrчні діячі того часу, як ось 
ес-ери й иенmевини Керенський, 
Савикнов, Сорокин, Шу.,тrьгпн, 
Суханов та і.НІU.Іі. А .. "Іе, крі.\1 nро
тивників більшовиз)Іу, впоряД'Ник 
включив у свою книгу танож і 
спогади визначних більшовиків 
що зго~о11 попали в неласку Ста~ 
.'Ііна, ЛІ\ ось Лев Троцький ~Іак
СИ!.І Горкшї. а зокре)tа а.'rерикан
ський НО)Іуніст Джон Рі~. авrор 
кюІжюr ,.Деслть днів, що потрлс
ли світо:'.r", ~о ЛRої перед:о.юnу на
ппс а в Ленін. На .}"Вагу зас.rrуго
ВУ'!;ОТЬ і спогади чужинцІв, ккі в 
тои час переб.}·вали в Петрограді. 
Сюди налслшть тоді.і.І11ІЇЙ фран
цузt:кий юrбасадор у Росіі Жорж 
.Морtс Палеолоr, англійський а.VІ
басадо ... р Джорд.ж Вухенан, спеці
яльmш уповноважений nре::шден
та США Вілсона Едrар Сіссон, 
ІШреспондент ,.Менчестер rарді
ян" Фtr."ІППс Прайс тn itmii заІ-\ор
донні ДІШЛО)!ати й журналістn. 

Книга кпдnс ЧІnrало нового 
світла на деякі тодіа:пні подіі. Ось, 
наприк .. "Іад, оnис словес·ноrо дво
б?!о !fеніна з Керен<.:ьким на 1-му 
З ІЗ;:(l Рад Робітничих і Солдат
сьюrх Депутатів. Атакуючи Кu
ренського, Ленін сказав: 

"Ви говорите щ •Р мир без 
анексій. ЗастосуІїте .ж цей при
нцип на практtІЦі . тут у Фін· 
:ш1ції і в Украіні". 

Кеr)ен~.:ькиіі пі.J,попів: 

,.М::11с обвпнувачують у пе
лрихІІ.ТhНості до національних 
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nраn1ень Фінллндіі та Украіни. 
Але ж це ca:\te він, Ленін ви
стуnав проти мене у Пе})Шііі 
Ду:'оtі, КОЛІ! Л BliC.'10D."IIOBaDCЛ ЗЗ. 
фсдср~тш:шу рсспубліJ-:у і за 
національну аnтопо:'\tію. Це ж 
він назnаn то;~і cc-cpin і тру
довиків мрШюІІ<а:'\tІІ 1"1 утоnіста
ми" (ст. 163-4). 
Са.,юзрозу~tіло, що nce це було 

тільюr "вз:н~:'\юnожир;tJІН.:t nаву
ків" або війна nустп:.ш фр~;:Ш:'\Ш, 
в якій обидва nротивюrюr нама
галися nеревершити один одного 

своєю nршшльнісnо ..10 націона
,,І,ного rшзnоленн:х названпх кра

їн. Наспrав;tі ж. цього nrшнцпnу 
національного nrrзno.lCIШ.:t 11с :~а
стосуnз.в на nраt:тпці ані Кrрсн
сьюrІі, буnшп npc:".t'єp-:'-tiнicтpo:'-t 
ТІІ:'.tчасового Yp.:t;ty, ані Тll)t Gі.lь
.ше Ленін, стаЕ1шп го .. 1овою радян
ського урлду. 

Окрс:'-tУ увnгу ~- кнпзі Петнuрід
.жа звертають спог~n декі.тzькох 
авторів лро те, що Ленін б;.·n ні
мецьки.'! ІІШНГ)"НО:\1 і ЩО НЇ:'\Щі ВИ
С"lа",и його в запечата:tюМ\·· .наго
ні із Шва:іІцаріі до Росії ·із зав
даинJІИ довести щомога швидше 

до сепаратного миру Росіі з Іn
меччиною і та.ки:м чином звід:ьнп
ти ІІЬЩJm рухи на Сході Европи. 
Англієць Бернард Пейрес у своє
му сnогаді оnисус пере."ІОВ.'Іені ан. 
гліїrськnю ро3ві;tКою листи й те
леграми до Левіва у Швайцарію 
ВіД ТОДіurніХ Ні~!СЦЬІ~ПХ ІUПІПГУИ· 
сьrшх оссрсдкія у СтоІ~ГОJ"Іьмі й 
Копевrаrе'в:І. 
Звичайно, книжка не без неда

лінів. Хоч би сам заголовок ви
клпкас застережеІmя. Шкода, що 
автор пі.шов за закорінени~ на 
Зи.ході недоречюr:'tf зnичасм нази
Ш1ТІІ все радннське - росіІЇсь!m:о.t. 
У ся кому бо звісно, щn рево.пюція 
в Росіі бу ла оеnравою не тільки 
(чи навіть не сті.,ьки) російсько
го народу, що й і"ІLWІІх наро;хів 
російської illomepii, а наса:\шере~ 
українців. Адже hень .1:ютневоі 
революції наnевно nрш1шов бп в 
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Петрограді лк одпн з багатьох 
днів бсзусnіІшних "хлібних" де
::\tонстрnцій, ЯІ<бJІ де:'tІонстрантів 
Не ПЇ;\ Т(Ш:'-ІRВ C.BOL\1 збpOlviНlf.:\1 ВІ[
СТ)"'ІІО~·І унраїнський Волинсьюпї 
ло."Ік, т:нш~r чином відразу псре
:'\ІЇНІШШlІ ЗШІЧаJ .. ~НУ l\ШJІіфестацію 
на сnравжню революцію. Це ін
ша річ, що n сnоій наїnніі~ .1оnір
лиnості ,10 росШсишх братів-nро
летарів" ці уІ\раЇІІt.:ЬІ<і ВОЯКІІ На
ВіТЬ не п1ч: ау~'І\а:ш, що такою 
своєю дісю кують юн'fдани для 
свого наnоду, своіх рідних і д .. "Іл ... 
са:'\шх ссое. 

Ті.1ьюr nрлди-го;щ :'\trшша знаІЇ
тн в ;н)ірці Петибріджа ~га,J.ку ·Про 

с:пrостііішщІ..І<і прагнсшш і D:І
зво:п.ні З:'.І::l.Г:lНІlЯ НЩЮ.4ЇD росііісL-
1\ОЇ Ї:\tnерії. І так, шшрик:Ій.l, ан
г:тіІЇсьюrй журпа:Ііст Ф. Праіlс, 
опису:юч11 2-шї З'їзд Рц Робітни
чих і Се.'ІннсьюІх Депутатів у 
Пстрогра.4і, згадус: 

.. Не бу."Іо дс .. їеrатіn з Укрnї
нн. Go українс~кі се.ляни i.f сол
датІІ n тоі"r ч~с зг.Уртуuалпсл 
довкола свt.rЄЇ Національної Ра
ди в Києві" (ст. 2·15). 
Усе ж. попри ці ИЄ11nліюr, юш

•ЖКа становить цікавпй матерLч.'r. 
якшї напевно знадобпться не ті
ль-nи історикові Східної Европи, 
але й інтелігентному читачеві. 

Roger PethyЬridge: Witnesses to 
the Rus~ian Revolution. I .. onduп, 
G. Allen & Unwin, 1~64. 308 р. 

Відповідне слово у відповідно
му :'\tісці . .сказане иідпові:tною осо
бою - майже завжди робить по
ліцію зайвою. 

проф. Rap.JIЬO UL'fiд 
пім. віцепрезпдент 

Впг .. ,я,:щс, що у евітовіІі nоліm
ці діють тепер згідно з nрющи
nо:'-t: - КОJШ вже немае ніякої 
}Нl.ДІІ, треба бодай по~орожуваnІ ... 

По.:п. Рейно 
франц по:rітuк 
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До 50-ліrrв УБраівсьБого Січового СтрІ.ІJецтва 

Д-р Степан РіпецьІСий: БІБЛІОГРА
ФІЯ ДЖЕРЕЛ ДО ІСТОРІІ УКРАІН
СЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ. 
Вн,.lання Братства УСС-ів. Історично
архівна комісія. Нью-Йорк, 1965. 
Ст. 115. 

Незвичайно со.1ідно виконана пра
ця відомого історикз УСС-ів, авто-
ра кюrжJш n. з ... Українське Січове 
Стрі.'Іецтво'', вид ... Червоної Кали-
ни", Нью-Йорк. 1956. - Обидві 
праці (,,Бібліографія" і .. Украінсь-

ПРИСЛАНЕ ДО РЕДАІЩ/1 

БелетристиІСа 

Сергій Домазар: ЗАМОК НАД ВО
ДАЄМ. - Авторське видання. Обма
динка автора. Мюнхен, 1964. Ст. 248. 

Повість про мо.rюду людину дру
гої деRади нашого сто.'rІnя, про її 

незвичайні пригоди ;шnшою, під-

• 1ітком, юнаком. - в.r~pwe друко
вано частш1ами в журналі .,Сучас
ність" 1963 і 1964 рр. 

Василь Ч аменІСо: ПИВОРІЗ. - Іс
торично-побутова повість. - Видання 
друге, перероб.1е11е. Ньrо-Йорк, 
1965. Ст. 168. 

Із авторської передмови: ..... опи
нившнсь у ві.1мrому світі, sr зміг 

доrІОвн .. ти людський типаж повістн. 
внвівши в ній жидів. а також цю·ан. 

і потрактувавwи їх, як і уRраїІщів, 

згідно з характером твору, гумо

ристично, а може, І сатирично ... У 
новій редаRЦії, але не новий твір, 

бо основа концепції доби, а т<шож 
сюжетна схема залишН;lИСА ті сdмі." 

П убліЦUСТUІСа 

Виховниця nоІСо:rіІІь Константина 
АlалІrцьІСа, tромадсьІС.1 дія•ІІСа, пед.1zа ... 
і пись.иеІІниця. - Н.:JІ>.lа;!ом Світовuі 
Фе~ерації Українських Жіночих Opra· 
нізаt,ій. - Торонто, 1965. Ст. 126. 

ке Січове Стрілецтво") - це під
става для студій будучих істориків 
на~ цією с.1авною фор~tацією від
родженої уRр3ЇВСЬRОЇ ВіЙ(ЬІЮВОЇ СІІ• 

ли і над добою, в якій вона посталз. 

ЛуІСа Луців: СЛІДАМИ СТРІЛЕ
ЦЬКОУ СЛАВИ. - В-во .. ЧерВона 
Ка.1ш1а". - Доповнена відбитка із 
,.Ка"1ендаря УRраінсьRого Народного 
Со10зу на 1965 рік". Нь1о-Йорк, 1965. 
Ст. 33. Ілюстро~ІІе ви~ання. 

Збірна працsr: спогади К. Мали
ЦЬRоі; етаnі та спогади про К. Ма
лицьку: Л. Бурачmrської, М. Ф., І. 
Петрів, О. За.'ІіЗІІАК, О. Коренець, 
О. Федак-Шеп..1ровнч. І. Пеленської. 

Прот. М. Коржан: ПАНПРАВО
СЛАВНІ КОНФЕРЕНЦІІ НА РОДО
СІ. - Відбитка з журна:rа .. Україн
ський Сзмостійпик'', •r. 88, 89, 90. -
\іюнхен, 1965. Ст. 22 . 

Лев БиІСовсьІСuu: ЗВЕНИГОРОДСЬ
КА КОМЕРЦІйНА ШКОЛА. - Спо
гади з 1905-1912 рр. - ВідбнтRа з 
.,Нового Літопису" чч. 10-13, 1964. -
Вінніпег-Денвер, 1965. Ст. 18. 

Дмитро Соловей: - Яn: посл~б.'ІюD~
ти RОЛОІІЇЯ.1ЬІІИЙ ТИСК l\..1ocKBH На Ук
р:1ЇІІу. - Ві.!бнткз з журн. ..ПL1ьна 
Укр.ІіІІ;І", ч. з~. 1963. Ст. 12 

- Ворогн й вюrищувачІ культурних 
вартостей УRраїнн. - Перегляд де
яRн < фактів і роздуми 3 приводу них. 
- ВідuІІтка з журн ... Вільна Україна", 
ч. і3. 1964. Дітr;.-:.ІІТ, 1961. Ст. 13. 

- Во.~.:и.ІеІш.о, r.,fi.'l~u:;ua і сам..х:тій-

ністh УІtраїrrн в IQI8 р. - Rі.1бнтк:. з 

журн. ,.Новий Літопис" ч•r. :,1.13, Н. 

Вінніrн~r. 1965. Ст. 60. 

·~ К.а:Іещар .. СЛОВО" н.J J•J65 ріІС. 

B-B•J .. Ві.1ьне Слово", Торонто, 1965. 

Ст. 96. 
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ВИДАННЯ НАУКОВИХ ЦЕНТРАЛЬ 

/ІТШ. /-Іью~ЙорІС 

ФрюtІСо Бо:!дtJн Ruрч.чарuІС 
Духові ВІІ.:ПІВJІ Б11с.ва па !'Іо

с~оUЩJІІІJ в добу ГетмtаJІСЬІ•оі 
Yr•paimr. 
НТШ - Піб.'lіотека Украінознав
ства т. XIV. Ст. 150. 

Зміст: Теорія МосквJІ - як Рю.tу 
та .. прав;щве" !VІосRовське Право

славіє. - Представннки ,.кн•всt:Rоі 
науки'' та їхня літерdтурна дія.1ь~ 
ність у !\·fІJcю>nii. - Боротьба з 
темнотою й обса.!ПtеІІня важ.їнsюс 

становищ МосІtовокоі ІlерRвн ~у
ховнш.сІІ предст:звннк<1~11t .. кнівс~ ;;,о і 
ІІ<tуг.и". - Києво~Могн.1янсt-к;:t ARil· 
демія й орrаніз~щ!я шУі.1Ь!ІО.І осаітп 

на московських зе!-t.1ЯХ в ;:~обу Ге
тьманської УRраїни. - Rнївсьrtа 
шкільна дра~tа І <"'твоr('юtя П('рІІJого 

nостійного театру в нозій сто.1нці 

московської лсрж:зАн - П<."тсрбур~ 
зІ. - Кпївсишїr церІtСЗ!:нй н;.:;аів 
Та ЙОГО розr.О'\СІО.::ІЖСНІІЯ В ЧСЖ.JХ 

ИОСКОВСІ..І\ОЇ ;:н.·r··!:":!!JII. 3аR.1!ОЧСІІ· 
НІІ. Літер<~тура. Пок<ІЗ!ІІІК 
Імен. 

Зенон Зелен11й 

Українське юнацтво в впрІ др~тоі 
свІтової вІіПІR 

Обкладинка Мирова Левицького. 
- Нак;rад Братства Ко.'І. Вuяків 
1-оі Дивізії УКІраінс:ькоі Націона
льної Арміі. - Торонто, 1965. 

Ст. 224. 
Із Пс:рс:д.\rови проф. В. Rубііюа:!чз: -
.. Добре сталося, що автор пре;жстав.1яє 
в цій RHНJi іс І'Орію н.:шюі \fО1оді в нІ

МЕ'Цьки" Іtротилетунських з'єднанн11х 

T<t cRoi А Укрrtїнсь~tоrо Цеrrтр<tльноrо 
Комітету заходи до її захисту. Вар
тість Auro праці збі.1ьшує те, що він 
вміщує доклаДну доRумснтаціІо, ніщ~~ 
ЦЬR.І листи, nротоко.1и розмов І "-ОJІ

ференціА, І~1бJІТЮІ .1їtстівок І вІ.1озв. 
Цікаві фота ТОЩО. 3аВ,1ЯКИ ЦЬОМ}' пr.:щя 
має цінність об'єктІІвмого k rорнчного 

УВАН. Ні.ЧЄ'ІЧlІНд 

Д-р. Люuo.vup Р. Вuнйр 

Кнпзь Д:\ІRТро 8ІШШІrвецьюrй 
УВАН - Історична Секція. Мюн
хен, 1964. Ст. 95. 

з~Ііст: Псрс;t"ова проф. Наталії 
По.1онсьІюі-Васи.1еІІко.- Вступ. 
Історнчніl доба і род(івід Г{ІІ.штра B11J 

шневеЦЬ"-ОГО, - Прот•tт;нарська бо
ротьба і фор~ІуВаІШЯ J;.ОЗJЧЧННИ, -

Приїзд у Литву і мо.цавська noлiJ 

тнка Д. В:шшсвець"оrо. - По.1он 
і оtерть Д. В;:wневецьRоrо. - Бай· 
д.:~-Вншнсn~цькиіі у наро;щій твор

•юстІ і по<-зіі. - Зага.,ьн~t характе~ 
ристика Д. ВишпсвецьІtого. - До
,1<ІТЮІ. - Біб.1іоrрLJфія. - Показ~ 
НІІR імен. 

YKPЛTHChKJ·Іn ІСТОРИК - Іс
торичш•й Ж)'J'Н,\.1 ч. 1. - ВІІді!Є Укра~ 
їпсьRе Істоrнч11е Товарнстnо. Го.1ов-

ний рr-д;штор: д·р Любомир Вюr<Ір. -

Дt>.Івер, 1964. Ст. 56, ве.1ІІRоrо фор

мату. 

до~tум~нту. я~tиА вичерпно з'ясовує 
один з епізодів сірих і кривавих дпА 

п.:tс poRiB другої світоnої війни." 

НАйКРАЩІm ПОДАРУНОК 
д.1я Ваших дітей у Іошщькому віці 

це nередплата на цікав11й, ілюстрований 

місячник 

Рі•tна передп.,ата - S.OO дол. 
Пора~ьте Вашu.м дрgз~с і знаuо.ми.w. 
щоб запренумr-рували .. ЮнаRа" для 

своіх дІтеА. 

На б<ІЖёІШJЯ висн.1асчо 
бt>ЗКОІUТОВНО ПОКВ308Є ЧUСЛО. 

:?199 Bloor St. West, Apt 20 
'Гoronto 9, Ont., Canada 
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,,Лис l'І.Іаtшта" 

Приятелі ,.Лиса Микити." вітали 
його з 15-лі1ТЯ1І існування. Пр11 
цій нагоді, одні часописи вгоща
JІІІ юві."1ята добри:-.1 словом, іИ1111і 
- JСа]ІІе·не:и... Це звичайна ;:tоля 
журналу сатири й гумору: бути 
люблеш1м і неиа.видженим. А що 
иен .. ависть воtос не зовсім при
стопною зброєю наклепів і пі
д~зр, це - на .жаль - у нас і 
не у нас, також досить звичайне 
а вище. 

Пр11 теперЬшній інфляції юві
леїв. на:\І якось не підходІІТЬ на
зивати :t.tоло~ого "Лиса А!ию1ту" 
ювіллтом. В цій нотатці ~ІІІ хоті
ли б тільки від~н~ чити враження, 
яке дають новІІпо числа журна

лу: - враження здобутоі .::tуховоі 
CBOOO.::tU. 

. Серед вас є з~ібні Г}"'1ЮрисТІІ 
1 сатtrрики. Однак вони часто за-

Д.vuтро RузuІС 

За украіuську мову в ІІ&11ІІй 
церквІ 

Чu .vают• основу арГgА4ентu тих. 
що е проти українськоі A40BU 

11 Боzослужбах? 
Накладом автора. Трсштои, НДжерзі, 

1965. Ст. 6-4. (малий фор!>tат) 
3.vіст: Ясний виклад думок прнхиль~ 
виків українськоі богос!Іужебної мови 

В украЇНСЬRИХ Цt!pRBi.tX. 

Дapitt f/poCЛdtiCbЛiJ 

.. ПОВІНЬ" 

Рома11 у трьох частинах про народ, 
що вийшов із рідІІої землі. 

Перша чacntнd: .. На Крутій дорозі". 
Ст. 226. Ціна 3,50 дол. 

Замов.1ятн в аиторкн: 
D. Yarosla\·ska-Stolarchuk 

624 So. 20th St., 
Newark, N. J. 07103 

.Листu до 

лишають враження боязкої обе
ре?Кности, щоб тільки не вразити 
ос1б, а головно організацій, які 
мають за собою ч11 то матеріяль
ну СІІлу, чи то вуJШцю. Великість 
найбільшого сатприка і гуморис
та, Мшю ... їІІ Гого.:ш, в rc»sy, що він 
·нещадно бив по двох головних 
силах свого ча;су: царській бюро
кратії (в "Ревізорі.,) і панівНій 
поиіщицькій клясі (в ,,Мертвих 
д;уrшах"). 

В 15-шї рік існj'вання, ,.Л11с 
Миюrта" здобув для себе позицію 
незалежносnr й відваги. Неза
лежність ВІІкточас односторон
ність. Сподіваємось, Що ,.ЛІІС Ми
кита" зауважупа тиме слабі і смі
шні сторони у всіх, і виявллтнме 
іх своL\Ш випробувавЮtи засоба
ми дотепу, жарту. І •спо;:tіваmtось, 
що ,.Лнс Микита" ясно бачити)tе 
шкідливі, зокрема злочинні діі, і 
нещадно гро~штн1'Іе іх без.жа.;·Ііс
ною сатирою. 

В. Т. Несторович 

СЕРЦЯ і БУРЕВІІ 

Ромав-репортаж 
Накладом автора. - Дітройт-Чі
каrо, 1965. Ціна І<mІІЖки в твердій 
обкладинеі: в США 6,80 дол., 

у Канаді - 7,30 дол. 

Із статті І. Світа С,Свобода", 
15. 6. ц. р.). 

.,Українських книжок про Далекий 
Схід і Азію в::srrз . .'Іі маємо обма.11:. ... 
Це - nерша спрОба написати А ІІІДз'Т'И 
більшу книжку, і треба сRа:Jати. дуже 
успішна сароба ... В пресі вже були 
рецензії на цю юшжку, дбзй:шво на
писану тс::.t rap11o офорМ.'Іt'ІІУ ... НашіJ 
ЦілЬ - ПіДКреС.'ІНТН tl :'Н&l'ІСШІЯ АК 
історн•шоrо документу про Пt'ВІІі події, 
що відб]'.'1Нся на Усс)''рійщнІІі, Зс·;..,
ІІому І<лн11і, абu Зt:>.1сній Укр<Jіні.'' 

)сlМОВ..lЯТН Ііа ,l;Іr··cy: 
V. Ncstorovych, 2701 Zino\v, 

D~troit, Mich. 4t4 212 .. 



Приятелів .. 

МІНТЯТІОРИ ПОЕТИЧНІ ... 

... сатиричнl 

81\е зухва.1ЬСТDо! 

Сіа Горобець і скаргу nише в суд: 
.. Від Солов'я .жІtnІІ менІ немае -
Мої nіснІ, аесь мій натхненний труд, 
ЦвірІньканнкм, нездара. назиаає!" 

Bacwrь С и.wон~н~r:о 

•• • 
Надумав За.с:ць щось nорадить Лсау ... 
Що було реву! 

Іван Анцибор 

Pl;uul 

В ~З..1ЮJІІІtJ Сонце ВГ.'1t'ДЇВШИ, за:tрЮІt8.18 
Свиюr: 

- То й ти отут купаєшся? Виходить. 
ми - рідня. 

ЛІвкар Чо•нюк 

Собача зn..-wаІІІ'Ка 
Щось є у те~ від собаки: 
Не те, що лізеш в забіяки, 
Не те. шо можеш укус1sтн. 
А що хаостом ти з1шк крутити. 

Володи~11р Леt~ицькиu 

ГоСТІІВа 

Лис 3аnрос11в до себе а rостІ Гуску. 
ЗрадІла та: -.Я nринесу закусRу! 
У мене є зeprro хороше ось ... 
- Не треба, - каже Лис, -

обійдемось якось. 
Ю. Kpyz:tfC~r: 

РІка І Притока 

Ріка nитаJ1а у Притоки: 
- Тн доки nитимеш із мене соки? 

•• • 
Свиня Кота заnрошувала: - Друже. 
Заходь до н<tс, nолежим у ка.'!юJІІtІ. 

Л. Фf..•.ченко 

В~sчиісn 

З часІв доІсторичних І nопипІ 
Відомо. що собака - друr людинІ. 
За це й собаці від людей .,no~Ra" 
Як зрадить друг, то кажуть: 

.. От соб3ка!'' 
Ярос.1аг Королевич 

Репор~ з Европи 

У ее оnисує: дороrи, 
Що nив він тут. що ів ві11 там. 
Та JІе доnисує одного: 
Навіщо все це читачі.lм? 
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Cтcnafl ОліuниІt 

з Мухи С.'ІОВ 

Персонажі цієї баііки гиzаданl . 
Будь~якв схожість з будь-яки~ 
журна.:rісто~ тут чі:rко~ еипадІСоtІа. 

почІ А дні трудилнсJІ щосили. 

' Мухи вс~ ж таки С.11она зробили. 
В маштаб trещастя в;жумайтеся, люди. 
Це ж я.к nаскудить буде f..!yxa всюди! 

...І Rіричні 

АfарІtіІІн ВинокуріІІ ... 
• 

Дівчиrrа cn::s1шa та MJL1a 
Вnерше д.1.11 меІІе а трамваІ 
Ввіч,1иво ~Іісце :.ві.1ЬІШ.'Jа. 

Дя:г..ую. тихо сі:tаю ... 
... Зпа!U'І б хороше дівча те, 

Як було важІ'.о сі.:t:пи. 

..... 
• 

І•sн Св11и"І 

Ві1ІВ'ИА сиіr на скронt nir, 
Коні стишили свіА біr. 

Осиnас octrrь лист ... 
Де ж калшrовнА твій міст? 

B:ta1mиi віп, вдалині ... 
Не спиняйтесь~ аоронІІ 

Afu."t:"au."fo Стмьмах 

БL'!Я воріт аесІльвl коні. 
У rривах ІштицІ червонІ. 
Мажорить міДДІо .пистJІ клена, 
Гримпять Т3релІ, бубон б'є. 
І хоче плакать наречена, 
Та чориобриnець не дає. 

Васшr• Діденко 

Стомився день. обтtwнв косовицю. 
Дчухнув па соtще, заморочш1 Jtic, 
УзАВ на n.1е.чІ хмі3ру-nуховицю 
Та й руш11в спати 11а небесний Bls ... 

Іван ·Bupza•• 
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З ПОЛІТИЧНОГО ГУМОРУ 

ДІJrлеь."'І'ІІR& 

Під час З),стрічі у "Kpyrл<»s:y 
стопі" хтось запJІтав Катерину 
Колосову : · 

- Чи правда, що в СРСР під 
час річвих іспитів з історіІ сту
~ дістають кажпоrо року ті 
сВІИі пита.ивя ? 
-Правда. 
- А ЧІІ ие веде це до об:.rаву 

й зловживань? Адже кандидати 
кажуть заздалегідь прпдбати го
тові відповіді від ипвулорічиих 
студеитів. 

- Ні, бо кожного року ваші 
професори вюrага.ють на ті ca.'\fi 
пита:иия іиших в~овідеІі. 

І\ІоиархІз1І у СРСР! 

Віталія Коротича зaшrramr в 
торонтсько~ІУ ,.Козубі": 
-Як це m.к, Вітадіє О ... "Іексійо

вичу, що 47 років після пова.nеи
ия монархії, в Р3;::1нсько~1у Сою
зі бджоли ще Іu( ~осі мають коро
леву? 
· До чого вже швидкий ва слово 
Коротич, а розгубився. На щwстя, 
М'8.JJЯр Мирон Левицький виручив 
йоrо, відповідаючи: 

- Бо якби мали не королеву, 
а ЦК партії. то :иуІСіли б істu ве 
кед, а... чортзнащо. 

ОбереЖШІJЇ МСш'іп 

Перебуваючи нещо;::оа.вво в Киє
ві, Косиrів за:йrшов у голярню. 

- Бп, громадянине, ме·не знае
те? -- запитав він го.'tН}JЗ.. 
-Ні. 
- То можете мене підголиnr. 

Різпиця 

-Яка різющя між львівсьною 
м'ясною кра.'Іющею :nеред вШною 
і тепер? 

- Пере~ DЇЙІІОІО на в11вісці бу
ло написано ,.Різнпк", а в середи
кі було ~·я\:о, а тепер на вІІвісці 

,Лш:тu до 

написано "М'ясо", а всередиві є 
тільки рі3ІІИК. 

Чудесвий КОХІПОТОр 

Радянські ·ВЧені придумали но
ву мwшину-компютор, яка безпо-
1\ІІІлково передрікас :майбутнє. 
Щоб ІЛОЧВанІІТИСЯ ЦИМ Иа.дзвичай
НІUІ здобутко11 радянської науки, 
склІtкано в Москві пресову ·КОН
ференцію закордоmшх журиалі
ІСтів. Демонструючи МВJШИиу, Бре
жнев пос-m.вив ій пиТав:вя: 

- Що буде у Франції за 20 ~ 
ків? 

З ма,uшнsІ вискочила карточка 
з паписом по-російськи: ,.Ко:му
ністпчиий уряд''. 

- А що буде в Ав:гпіі за 20 ро
ків? - запитав БрежJІєв 1 за 
хвилину гордо прочитав присут- · 
иім відповідь: "Комуиістичнюі 
уряд". 
Один з журкалістів не втерпів 

і запитав машину: 
- А що ж бу~е з.а 20 років у 

РадянськО')ІУ Союзі? 
Ко."ІІІ він на~то довго прнг:тя:

дався до карточки, що ВІrсночп ... "Іа 
з машини, почу ли ся із залі не
терпЛJІЧі голоси : 

- Ну, що там таке написано? 
Читайте ж ІМерщій! ' 

- На жаль, панове, я не вмію 
читаm по-киmйськи. 

РІзнІ демократії 

- Яt<а різниця: між де~юкраm
чшrми спстема...'\Іи Франції, Англії, 
Німеччию1 й СРСР? 
-У Франції дозволено nce, що 

заборонено; в Англії дозволено 
все, що не заборове'Во; у Ні.меч
ЧІІні забороне:-но все, Що ве ~озво
лено; а в СРСР заборонено в~е. 
що дозволено. 

Цнотлпnість була б порівняно 
нростою ~правою, коли б 11е те, 
що її треба поС'rійно зберігаnt ... 

СузаJІ Говард 
ам. фільм. зірка 
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З mІСТШ ДО РЕДАКЦП 

ПРО 1\ІПІІУЛІ ЧАСИ ... 

Про м11ну:zі Ч3СІІ говор:tть і пи
шуть або вчені ісrориюr, або зшr
ч~ііні ОЧСВІІДЦі. Перші роб."ІЯТЬ ЦС 
на підетаnі історичюrх докумен
тів, або із свідчень сучасників по
дій. Лругі покладаються на свою 
пам'ять. А.тr.е. що далі .вглпб с:t
гають спога;:щ очсвп~ціn, то важ
че ім зберігати точність і зrідність 
із справжпі)t хода)І no~ii''1. 
"Листи до Пр11.яте .. 1ів" (ч. 9-10, 

1964) видрукуватІ мого ."ІІІ ста ~о 
Редакції про студентськн(r рух се
ред ~·краінсьюrх еміrранrів-прІІ
дніпрлнців у По.тr.r.щі в 1921 р. 
На третьому з'їзді представн11кіп 
гро:-.rа.1 українських студентіD-С}tі
rр::штіn у Варшаві в грудні 1921 р. 
пре;;~тавнико:м галицького :краlЇо
nого сту~ентства був с .. "І. п. Дмит
ро Паліїв, з якиж •складено у~ю
ву щодо тактнки студентси-~оі 
nраці в Поw'ІЬЩЇ. Пісі y}IODI[ ,1.0-

трима.."ІИСЬ оби~ві сторо·ии д вона 
послу.жила базою д .. 'ІЯ однодуш:
ного поступування на всестудеит

ськтrу коШресі в Празі в липні 
1922 р. 

У ч. 1-2 "Ли-стів до Приятелів" 
ц. р. д-р Михайло Росляк. що був 
на початку 1920-х років -актив
ним діячем украінського студент
ства, як делеrат на празький кок
rрес і генера .. 1ьнпй секретар Цент
рального Союзу Украінського 
Стущевтства ( ЦЕСУС), та мав із 
власвого досnіду докладні відо
мості, ПО'дЇЛnDС.Я ІІІDІИ З ЧПТЗ.ЧШІИ 
"Листів до Приятелів". 
до цього спонукував д-ра Ро

сляка мій спомин про Д. ПаJІієва, 
і nін вважав ,,потрібнІІм З}їІІІНІІ
тпся вад справою політичного 
зрізничк}·ванвя тогочасного ук
раїнського студенства, щоб у чи
тача не 'СКлалося невірне улв.,ен
нл про СІІо~"ІУ і зваченнл комуні
стичної групи -серед інших наших 
~туд~итеьких груп" ... 

Я тіr..uусл, що д-р Рос.'1Лк .,:tо;хав 
;Ісщn нового ~атсріл."І)· про сту
.1снстnо 1D20-x po~-:in, о~пак до 
всіх ІЇого даІІнх не можу 'ставпти
С:У З 1\Ї.liCODИTif~t. доnір'Л:'-1 

1 У опо~шні прn Д. Палісвз. я 
гоnорпв прn орг3нізацію студентів 
е~tіrр<tнтія у По."Ічці і про іхиіІі 
делеr'атськиіі з'їзд у 1921 р., а д-р 
Рос.1ш-: гаnорать про студентсво 
Віднл і Прnпr та D('есту;.J.ентськш1 
конrr<',.. у .lІшні 1922 р. у Пра:1і. 

2. Д-р Рnс.1лк с~~tніnасться та 
обур}()GТІ.СЯ, ЩО .•пmпе 3 МОГО 
спn:о.шну він дові.,1nnrл про іс
нуn:~ нн:t на nочnтку 1920-х років 
;lОГОDО!:СНШІ ПОМЇЖ С':\ІЇrрацЇЙНП:•І 
прп;щіпрлнських і кра{юnим га.лп
цью"t студентство~. На це моя 
pa~n: персвірпm з~rіст постапаn 
варшrtвського делеrатського з'із
~у 1!1::?1 р. і розпитати ще ,;,швнх 
учасшшіn цr.ot·o з'їз..1у, що ;!~ІІ

nуть теnер n AJ.xcpnцi: С. Нс~zал 
і А~с.'Іі Гінсііко-Савицьноі-Мnро
rumиченко в Нью-:Яорку, І. Липо
вецького в ТорО'нто, Ільницького 
в Ванкувері. 

3. у· своєму спомині я ніде не 
згадую про кількkть комувістів 
серед -студентства, хоча ІЇ вині я 
з паі\r'яті міг би значно аrобільmи
ТJІ число подане д-ром Росляком. 
Ко:wуністп ніде у світі не с грізні 
свосю кількістю. Не большевики 
бу ли небезпечні ва всеукраінсь
ному І~о·нrресі в Празі, а болЬІWе· 
nизnшr. люrх тоді ІЇ серед студент
ства було чимало, як ·і серед иа
~ого спантеличеного ста~ого 

гро:\rадянства. Досить подивпm.ся 
11::1 .тrів\· сторону фотографіі ч. 140 
ва ст. XLVI, •. Украінської еміrра
ціі'' С1rмона Наріжного, щоб пе
реконатися. що теперіпшd мірку
вання д-ра Рссw"ІЯКа про то~іІпию 
відсутність небезпеки з боку ко
r.t\-ністів с щонайменше оптимІ
сТично нереалЬJd ... 
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4. Д-р Росляк твердить, що при 
створенні "оІдНоі центральної ор
ганізаціі для всього українського 
студентства поза засяга.'\Ш впливу 

московського окупанта'' бу",и ва
Ж.і"ІИВІІ~И перепонами "тернторія
льві проблеми". Які? Де? Між 
ким? Для ного? Ні, кайваж.ли
вішою проблемою було прпйняти 
чи не прпйняти мою резотоцію 
(як делегата СУС-Е в По.аЬІЦі) 
про ідеологічні пЦстав11 укра.rн
ІСького студентського руху, як 

продовження боротьби за Україн
ську Народню Республіну. Про
ти цісї резотоції боЛЬІ.Певики і 
большевизани виступили рЬшуче. 
Скінчилося компромісом через 
покликання двох централь: ідео
логічно-організаційної - ЦЕСУС 
і чисто фінансової ЦЕДУС. Про 
ЦЕДУС, який зразу ж .став до
меною бол1::411евизанів, д-р Росляк 
просто забув, а власне про 
ЦЕДУС я говорю, що він у пер
ших місяцях 1923 р. закінчив 
своє безnерсnективне життя, з.~"Іік
ві;:{у1Jавшися на на.;J;звичайному 
з'їзді ЦЕСУСА і ЦЕДУСА. Не 
слід змLшувати ЦЕСУС і ЦЕДУС. 

5. Д-р Рослян згадус про склад 
різних делеrацій і про те. .скіль
ки, на його думку, було серед них 
комуністів чи большевизанів. Це 
були б цінні даві, коли б вови 
бу ли повні. Також його підсумки 
бу ... m б nе.ре'Конливі, якби вік від
значив. що кожна делегація, не
за."Іf!:кно від числа ;::х.елеrаrів, :мала 
ТОЧ'НО ОКреслене ЧИСЛО голосів, 
відповідно до числа членів ре
презентованої організаціі. Я, ва
прик.лад, па.'<~' я таю, що крайове 
студентсво м:ало 'СОрок голосів, 
а Союз Українських Студентів 
Еміrраитів у Польщі - одинад· 
цять. Д-р Росляк наводить склад 
вибрано'Ї на конr·реС'і nершої пге
зидіі ЦЕСУС-а. Конгрес вибрав 
до Уnрави також і мене, як го
лову ni;uiлy міжнаро;:{них ЗІ:і'лз
ків, і в такому характері очолив 
я украінсьну делеrацію ·на все-

.Лш:rи до 

слов'явськmuІ студентський кон
грес у Празі восени 1922 р. Чле
ни делегації - сл. п. С. Ни.жан
ківсь:кий, В. Орелецьюnї:, Ji. ~а.
карушка. :м. Мухин, інж. Палій 
- створили міцну групу, що ві
діграла визначну ролю і на сло
в' янському конrресі і на багатьох 
nізніІШих міжкародних студен~ь
них ~онrресах. Згідно з· наказом 
уряду УНР, я на надзвичайному 
з'їзді ЦЕСУС-n і ЦЕДУСА в 
1923 р. устуnив із свого станови
ща, і ·мое місце за.ІЇ:няв мій сердеч
ншї: приятель і О;:{ноду·мець Л. Ма
каруtІІП<а. 

6. Після українсь~ого всесту
дентського конrресу в mmнi 
1922 р. більше КQІНГресів не було, 
а відбувал1rся звичайні з'їзди 
ЦЕСУСА. Перший з них відбув
ся не в Подєбр~ах. як твердить 
д-р Росляк, а в 1923 році в Дан
ціrу, натомість другпй з'їзд від
бувел в 1D24 році в Подсбрадах. 
У обох цих з'їздах і я брав участь, 
але ск .. "Іа;:{у нововибраних ynpa.n 
вже ·не паl\t'ятаю. 

7. Д-р Ро.селяк nравильно ствер
.цжус, що на початку двадцятих 

років серед загалу украінського 
.студентства було найбільше гали
чан, але його твердження, що га
личани ,. численністю домівували 
по всіх осередках", - безпідстав
не. В дійсності га.тrичан було зо
всім ма..."Іо в СУС-Е в Польщі, в 
Болгарії, в Югославії та в гро
мадах: nодсбрадськіІ''r, Украіш.·І·
кого Педагогічного Інституту, в 
берлінській, волинськіЇІ і прид'.ні
прянсмшй. Головний фронт боро
тьби йлпов не ІПО лівії галичани 
- nридніnрянці, а по зиrзаrу 
nетрупnевичівці - петлюрівці -
поступовці - ruranoвaлirщi --- бо
льшевики - боль·шевизан":"f. 
Я nвЗІжаn. що обпв'я:з:ком ще 

живих сnівучасників уІ\раїнсько
го студен-гсhІ-\ого руху за кордп

но:-.t с всесторонне освітнтн цей 
надзвичайно ва.жлпвпй, на мою 
д~ку, історичний процес. Коли б 



nриятелів·~ 

ЧОМУ? 

8 В одній статті в попередньо· 
му ЧІІс .. lі .,Листів" порівняно (хоч 
і .жартом) УККА ·до Ку-Клюкс
Клану. Чи не уважаєте, що T!li\C 

порівняння зиеці·нює нашу реn
резентативну орсанізацію, яка ча
со~І :.юже і nо:.шлятися, проте за
n~и пови'нна виклпк.\-вати n нас 
п~ану? • 

Ві;щоnідь: Мп мас:'.tо вс.їШ~\' по
шану до дюдей і організаціtuі ,які 
ca..,ti ·себе шанують. Прочитай1\: 
вп;J;аваниїr УККА англомовнш1 
.,УнраїнсЬІсий Бю.'Істень" з 15 
КВЇТНЯ Ц. р. Та~І nередруКОВПНО З 
ра~лнсьиоі газети враження спі
вю·:~ С. 1-~озака із зустрічі К:tюбу 
Круг.-,ого Сто."'Іа в Нью:.Jlорку. 
Козак пише, що на ri1i зустрічі 
ні разу не підношено спрашt са· 
мостііrносТІІ Україн11 і з цього rі
,шитьсл. "Бю ... 1етень" із задоволен
ня:.t це все не ті .. 'Тhкп пере;wлю
вує, а й показує пальцеж v Gік. 
О.:(НОЇ американської інсТІІ~туції, 
МОВо~їЯВ, ДИВіТЬСЯ і ПИЛЬН}"ЙТС не
певні елементи... }ІІІ не' знас:мо 
причин, чому Козак написав не
правду, імовірно, що, так як і ре
дак_тор ,,Б!Олетешо" п. Душник, 
ХОТІВ ПОТІШИТИ В:ІаСТЬ і:.І)':ІЦПХ. 
Тнм часом усім відомо, що голо
ва К .. mбу відкрив з~тріч стверд
же·нням, що з одиаго боку сидять 
р~янські гості. а з др)того ук
ГА 1нські націоналі СТІІ -с~'Іості й ни .. 
юr. А піс .. -,я того, як покійшпї: 
Л.евко Чикаленко порівв:я:в коло
mя.ТІЬве ставовище Украіни за 
часів царськи..'1С із -сьогодніІшиі:'t! 
далі про ціо справу говорити бу~ 

не постав орrанізованш'і, масов11й 
студентсь:шіі рух, не поста .. 'ІІІ б 
НЗІШі Перші RIICOKi ШКОЛІІ: уніве• 
рсtrтет, Подєбрадська Акадt:?:'.tіл, 
Внсокшu1 Пе;щгогічний Інститп
тут, JІаукові іпстІІтути v В:чrощnі 
й у Бер.rrіві. . 

Д-р ТІDІіw О.1есіюк 

6.J 

ло зa.Jino. Про все це прєкрасво 
знає і ~·ккА, а все ж для під
нЄ'rРння власного авторитету пу

сnшсл на ІШ1Ірення неправди .се

ре-д анг~-ю~юшшх читачів. І як 
длл тшюї інстптуції :можна вп:ма.
гатп спrція~ІЬІrоі пошани 1 
е ... Поn::ьжні nравославні кола, 

лк ВJцно з іхньої преси, прпЙ· 
м.::tють і~ею двох ун:раінсьюtх пат
ршрхіn: правослnnного і католи
цького. A:re протеtтують проти 
до~атІ<У .,І{пївсьюнї" \' титулі ка
то.,"JІrцького nатрілрха. Ue, -мов
лпn. ,;нспотrібна впертість" (по
рі nп. .,УІср:1Їнське Православне 
С.·юnо" ч. 5. ц. р.). Мспе та-кож 
спершу npn~шn цсі"r nпу.,. Та піс· 
лл В<tіtППХ Пt)ЛСНЄІІЬ у 9-10 чч 
,,Лпстіn ~о ПpJrnтe:Iin'' .з ~шнул; 
го року. я 3JЮЗ}"Мів, чом:v такий 
титул був би добрпй. СтворЕ-ння 
патріяrхату означало б са~rnбут
пість Укрзїнської Католпцькоі 
ЦерІ<ВІІ. Uc ~-'ІЛ неї наче 22 січ
ня 1918 г()ку.·. До.:tnток ,.Киівсь
юп''r" ня.тлк:n бп на 22 січня: 1919 
рщ:у, на з:LІ:ершс·нІІ:і са!rюсті11но
сТІІ -- соборнkтю. Д:rrл нас, га
личан, це дорога і ва.жлпва -спра
ва: цей зв'язок із Києвом, ве Вар.. 
шавою. Тимбільшrе, ·що ·поляки 
пригадують в:а..'\1 свої незабуті 
претенсіі до західних земель. Ось 
газета нью-ІЇоркської ПольовП 
"Nowy Swiat", вітаю11и ва.ймеиу· 
вання верховного архиепискоnа 

Посифа Сліпого Rар:щвалом, за
значає, що це ;\ругий кардинал 
із території Речипосполитоі ... 
Нам за.""Іежить 'на тому, щоб і 

український правос .. -,авнпй патрі
ярх мав тнтут "КиївсЬJю-л:ьвівсь
кий". Невже навіть у титулятурі 
малJt б мп прига;urвати собі і сві
тові ,,Збруч" 1 Невже бажання 
забути про нього - це така не-
потрібна впертість"? " 

Ві.:-.поні~ь: Вп посп.-,астесь. 
Приятелю, на наш арІ"у.\Іеит. Од· 
нак, ш~що це ~ш.,о б загострюва
ти взаємини між православними 
і католицькими украів:цюm, ми 
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радили б не наголошува1'И ЦlЄl 
справи. Головна ці .. "ІЬ: вставовІІТП 
і утвердити є,І(ність Українськоі 
Католицької Церкви під владою 
верховного архиепископа. Всі ~lа
п:ьші речі можемо ві~класти, щоб 
узrіднити іх пізніше. 

8 У нашумітrх, а може, на 
щастя, вже відшумілих, супереч
ках довкруги т. зв. контактів-зу
стрічей із культурmDtи діячами 
Радянської Украіни - зав~ІІ 
повторяється слово ,,вільІІа ~:ще· 
кусія". Про неі говорять і при
хильники і противники зустрічей. 
Але ж заздалегідь знаєм:о, що 
про таку дискусію може бути мо
ва при зу.стрічах у чотири очі, а 
а не в товаристві комісарів. З IOL\1 

мали б МІr дискутувати ? З ко::~,rіса· 
рами ? Чи з особами, які під їх 
опікою, отже мусять бути обереж. 
ві аж до не.щирости. Наївно і на
віть непристойно ви~аrаn1 nід 
вих щирости, за яку мог ли б ~о
рога заnлатити. 

Чого можна сш.~.:х.іватися, чого 
хотіти? Не дискусії, а..."Іе дею-::slХ 
інформацій від вих, і ваших ін
формацій для них. А вови вже са
мі побачать різницю між вільви
ки й (%Цвертими ВWІІІІDІИ ро3!rІо
вахи, і їхніми, де кожве слово 
t.tуtСИть бу1'И боязко зважене, і 
огорнуте приписа:ви:ми фразами. 
Чому мали б :ми втікати від їх
ніх інформацій і чому ие :мали б 
показати і.'сІ вап:пі свобідні умови 
-це ВІІ\'.е таQшuця пере-мудрого 

проводу. Це для иориальноІ то
диви недоступна заrадка ... 

ВІдповідь: Тому не дивуйrеся, 
Приителю, що ие будемо займа
тись іі розгзtдкою. 

8 ... Можу догадуватися, яка 
бУде ВЗІІІІа відnовідь на смоє "чо
му?" Ви напишете: с-керовуйте 
nп'І'ання до тих духовнах і світ
ських щостой'tm:ків, які так наївно 
дали себе "набрати" о,::{Иій по .. '1і
тичній партії і nідшrсували за
клик до маніфестації в Торонто 
дии 6 червня.. 

.Листи до 

Однак, писати .цо иих, щоб на
повняти ніш із відкинутими апе
ллмп до розваж."ПІDОСТІІ, немає у 

ме'не охоти ... 
По;п-:.~ати тільии.: прибJШЗвG 

180 осіб, разом із иитропо~r 
спІrсхопами, президентаJ.ІJІ, голn 

вами підписують заклик до иарt· 
ду; газети реклямують. А на за
лі:.. 250 с;сіб! ,.Ма.в::іфестація 
працівників украінсЬ/КоЇ культу
ри" - а на відве~еному для ШІХ, 
спецілльному місці... аж 9 асіб! 
Справді, ·дрижали. і розступатІ
ся гор11: церковні. ·ва}"Кові, полі
ТІІЧНі, а вродилася с:міu.r.:ва пар
тійна шппа! 

Зокре)rа мус~mо з Торонта по
дикувати за допомогу з Cl.UA. 
Ba:wi уккісти і Н'ІШ·івц.і хоробро 
підтримали почин каnnого НТШ. 
І треба ІПодпвдяnt ,.такт" вашого 
НТШ і !"'юго ПО)Іічви:Ків із Нью
йорку. Ч11 можна уявити собі, 
щоб напр. НТШ в США орга.ні
З}''Вало маніфестацію і запросило 
на споизорів Прези,.J;ію КУК-у, 
але не заnроси:ю През~іі 
УККА? ЗрСІ!Ш'ОЮ, КУК )' Т3.І<ЇЙ 
ситуації запрошення не nрийняв 
би. Там ще партій:и:і иа.казв . ве 
зобов'язують, і там якоюсь мірою 
ІШанують таит і пристойність ... 

ВU11овідь: Приятето, на вступі 
до .. "1иста Ви звільниm1 нас від 
потреби давати наші зав:ва.жеиня. 
А щоб Baani питання не ·гину JnІ в 
кctmi подас:.tо іх до загальІюrо 
nід сша. 

Від ад:)Ііністраціі 

ПJ)OX:lC.:\10 всіх п:urnrx Ч11тачіn, 
вкі ще не npucдa."m передплати 
за це1і, 196;"}-шІ рік, зробпnІ це 
ІІЄГ'..Lі"ІІІО. Jniw"ILІIЇ·Tb НИ.С ВІД ЗаЙВОЇ 
Праці і ДОДRТІШВІІХ КО!ШТіВ. ЗВ'Л• 
3аНІІХ ЇХ ВШШС),~а.ІІІІJІ,ІІ і р03СШІ• 
._()10 ІІ{НІІ'а;"ок. 

11ере.1П."Іатшаків із СІІІ..\ пpo
xn.G:\10 ІІО,1аRЗТІІ ПрИ І~ОрСС'ПОН.:{СІІ• 

ції з на.ми Chui Zip · code. Пошта 
робІІТЬ ЩОJ)R.З бі:ТІ.UПІtі ІІаТИСК у 
ЦЬО~ІУ JІа.ІІр.Н::'\І.К~·. 



Ще подяка 

У двох n.опеr~дІІіх ~и~лах в дяІtуоав добрm.r привтелJІІм вашого 
журналу, к!<1 зам1•.:ть кн1n.в на могилу мосі дР)'•ЖИнн ·nри~лаJDІ датки 
на nресовни .Фо~. Це був звор}1w·лив1Ііі доказ не тільки nам'JІтІ npo 
мс.не в с~"Мm дн1, але та.коок. вияв nрихильносnс ·до Ж}"P"LliY· toro 
СП1ВВ.ВТОР1Во ЗОКрема ВИJІВ СПІВЗВУЧНОСТИ 3 дуІІКUОІ, ЩО Іх Ж)1J8&JI 
висловлюс. 

ПомLщуючн в цьому числі третій список аатКІа JІ зноау за nx 
за теплі ~Слова в листах ~о реданціі І до мене особ~сто щ~tро д•кую: 

М. Шммкеаn 

ЗАМІСТЬ 1\ВІТШ НА МОПІЛУ КОНСТАІІТІІІІІІ ІІІЛЕИКF.ВІІЧ 
ПРИСЛАЛІІ ВШАН. ПП. 

І1 Торонто. uO дoJL - Кредитова установа УНО. - По 20 ,noJІ.: 
М. Мотrа, Дм. Федик, - По 10 дол.: В. Вацик, В. Гарух_ В. Кр1111оус, 
С. Кучменда, В. Прокопець, .Яр. Черевко, М. Ци6уАськнаі. - По 
r». .'10JI.: І. Бриnдер, .я. Верrа.новськнй, п. ГОJЮ8&1'НЙ, Р. Грабов8Ч, 
Вол. Гр•rиа.к, В. Довган, П. Дрозд, І. Дуби.пко, П. Ів&Іdа, В. Комісар, 
Ю. Курне, К. Медвідськнй, Ю. М~ій, С. Ординець, Ю. Паuч, О. Пе1'
ренко, І. Стс цик. - 4 ~ол.: О. Ха бурський. - По З лол.: R. Голу. 
биць·ний, П. Гнатів, І. Кірічеи.ко. -- По Z дол.: В. Вора, О. Gрнзrун. 
Соколик. Б. Ваньо, О. Дж)·пвнський, В. Іваняас, Л. ЛИТВІІІІ, В. Маас· 
симець. І. Оленсюк, І Скиба, Леся Шанта. В. SІвІwеве•кніt, О. .Яра• 
:моnич. ·- По 1 до .. ~.: :М. Гречаник, .Я. Федцпио. 

Із ВІІІнІпеrу. 10 дoJL: о. ~-р. В. Кушнір, - 5. J\OJІ.: О. ІІuроц•кd. 
- 2 ~ол.: М. Оброца. - По 1 дoJL: О. Бе лей, L Воробец~t, Люба 
Гнат.юк, С. Запозецьна, Р. КаІіда, Т. Кобзс·й, В. Корб)'1tк, П. Корбу. 
тяк. С. Луговий, І. Метелпв, Р. Романович, І. Ростщька, Р. Савсдчук, 
В. Сорочинсь'КиЙ, М. Шкіпьин.к, М. Яловець. 

Рі:~не. - С. Гірка, Алистон - 15,00 дoJL - Т. Мац~tкІа, Фор1' 
Сас1:з.чеван - 5,00 до.1. - Хр. Турченюк, ФілядельфІя - 10,00 ~о.'І. 

3А~ІІСТЬ :КВІТШ ІІА МОГІІЛУ бл. n. д-ра Л. 1\ІАК(':JІМОІІLКЛ 
склали на пресовий фонд "Листів до ПриАn-лів'' Вwак. 

ПП.: Дею~~ і Ми.роспава Стахів, МидлсеКс - ZO,OO .JtOJI. - Т. Мацt.кіа, 
Форт Саскачеван - 5,00 ,AOJL 

Видавництво щкро Jt8K)'t; 

Завдяки І{ИМ датк&.'І ,. серпні виїsде :~на•но 3бiJПCUfJBІ .. t.ІJo, щоб 
наз.:.оrнатн спізнснн• Ж)1JH&.'If)". 

ФОНД 00~10111 НЕСІІРОІІОЖІІО~ІУ GPATODI 

На цей фонд протягом берез·ня і квітня приспали Вшак. ПП.: 
І. Крамаренко, Брук.ІІин - 5 ~o.t. - В. ТопопьнкцькиА, Btниincr -
5 до.'І. - Е. Чучман, Торонто - 5 до.:t. - М. ШафраІІЮК, Торокrо -
5 ;,о.1. Щиро .А•К)'С)ІО. Да..lІ буде. 

ЗБІРІІЕ 1\ІЕЦЕНАТСТВО 

На цеі'І фонд nрнслали nротягом береЗ'ІІR і квІтнJІІ Вwан. nn.: 
По 12 до.1. - Е. Бо~нарук, Торонто; Ом. ДсріА. Болтмор; Ол. Кос, 
Гtолтмор; Д. Руденська, Торонrо; Ол. Скробко, Л-Анджепес; Р. Треш· 
неоськИ!"І, Клівленд; А. Яременко, Джерзі Сіті. - По 10 JtO.t.: П. Зе· 
лепи й, Бельгів; Т. Стельмах, Л.·Анджепес. 

ІЦнро дІІК)'сио. Список вп:tат прот•гом травни-червн• а вастувио

)JУ ЧІІС.'Jі. 
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