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Пос101 Прнвк Па ш..uхах Леся :Курбаса (S) 

УСС НА СЛУЖБІ МЕПЬПОМЕНИ 

У станиславівськіІur "Селянській бурсі" nаширилась між уч'Вям:и 
небезnечна й затяжна хвороба очей. Бурсу ізолювали, а учнів, за
мість до .школи, кожвого дия водили до лікаря .ц-ра Яновича, акий 
не~шлосерд.но вШІа .. 'DОвав хворобу "сmІі:\І к~тене:.-.1". Не мину ла ця 
біда й мене. Батько, за порадою брата ЮліЯ"На, яюnu1 був "насто.яте
-"Іе:'>І" тієї бурси, забрав ::-.1ене додо::-.rу, де 11ісцеnпй лікар доліковував ~ої 
очі. Несnодіnана хворсба перерnа_-уа на рік моє навчання. Пома.гаючи 
батькові в д.яківстві, я розносив по цілій napoxii .просфору перед 
Різ~вом та обходив усіх парохіян із хресто:о.І у час Великодня. Весною, 
ще поі{п ·На ІІПКільні вакаціі з'їхались cтap!lli брати та їхні і ~юі ко
леrи, дово;::tИ.:їОСЬ і матері п~собляти по госпо,1арстnі. О;щно~а ко
ріnчІІна на ншшоо1у госпо,;::~;арстві бу."Іа з~аиа пі,1 ~ює К~їопота:ння. 
ІJазо.ю П nрохарчуnан11.1 бу .,-уа трава із с7русівсь~ого '"Ш1.,1ОDшца, за 
яку батько платив "кривавих" .три;:щлть "ршrських" до nз.рохія:1ьноі 
каси. І ось у розгар першого дозрівання шLХучоі траnи, заюt,1иося 
;ш.шїсь З-"ІО~южка і кожної ночі виашнав ЧІІ:\Ш.їШЇ і!Іl:\Іа.т трав'яної 
те-риторії. Батько зц)~ав дог.їедіти того .urкідника, взяв мс:не на 
підмогу, і о~нієї ночі ми заляг ... "Ш на z~ладоrшщі мі;~ :.-.югплшш, бі .. "ІЯ 
сrежки, по якій мусів пройти струсівсьюnї аматор краденої трави. 
Якби не батьІ~ова ру.ка, що пр11горпула мене до себе, і не його 3З.ХИ· 
еве тепло, то :моі зуби напевно б nовискакува .. "Іп з рота від цокотіння ... 

- Тп що? Боjjш:сл покійнІnсів? -- пІІтас батько. 

- Ні, це тільки чогось зуби сІСачуть по роті, юс дурні! 

- Не бііісл, ось почекай трохи, і скоро побачимо, хто ншшу хоnту 
і-: раде. 

І спрnв.J,і: нсзабаро:о.t щось забовпаніло н~t стсжині і, тихесень~о 
пЦспівуючи CU.'ITY пісню .. Пречнстая Діво-~Іатн руського краю", 
поча .. ,о сунути до нас. Батько прикрив мені ,цолонею рота, щоб я не 
зрnднв ншшоі зnсЇ,.lЮІ. І ось по стежці йде з серпом та :мілпко:м під 
fПt.XDOIO ... ЦЄ'ГКОВНИЙ .,СТ:lрІПШЇ брат", ЩО КО:J~НОЇ нсmлі Cnintn СВЇ'ЧКІІ 
білл престола й nо:-.шІ,ав о. парохові облачитись у ·ризи. 

- Бачиш, хто н~t.'!II.V траву жне? Мовчн, підожде.мо, поки він 
з поввим лантухом зноьу пройде повз на-с; то~і вся його здобич опи
І!атьсл n ншших руках. 

З;щ.nа .. "ІОСЬ, ці..-rа вічність про{:.~ла, пони бого:.о.tільний .,стаІЖJІИЙ 
брат", угинаючись ni~ вайеки~ лантухо~t та д!lлі :мурлшw.ючи набож
ну лісюо, зноnу наб .. 'ПІзпnс·я ~о нашої нрпівюr. Сердега, :мабуть, хотів 
ЦЇСЮ піснею n~,аСІ\аШІТІІ ~Л:l.,;::І;ОnІІЩСІІ:С!..ІШХ .КDі.1рТІ1})3.ІІТЇn, Щоб DOHII 

ІЮ потурбували його нічного похо~у. Тіль~и но він пройшов біля 
на~.:, як батько ~Іuгн:ІьlШ:\1 го."Іосо~t сnитав його: 



2 .Листи до 

-· . А ку;щ ти тото несеш ? ! 
к .. ,адовІІЩе сrрепенулося від нелюдського крику, а вс .. "Іід за HJL.'\І 

npn . .,yнamt на бігу скорострільні фізіологічні відзвуки звірииного 
пере.'шку ... Коли нічний жнець )'1Же був далеко за кладовнще:\1, ин 
mІ.~з.•ш із з.:'1.сідки, підібрал11 поюІнутого лантуха з траnою та й по
нес.'Ш щоденннй naІUI нашій корові. 

· Р~шні~t-ранко:\t, коли я прийпrов у церкnу зюtіниru батька прп 
С.тrу~-бі Божій, у храмі ще нікого не було, тільюІ у .,притворі", nеред 
Р.('.rшкою 'іконою св. МJІ!коля.я лежав ющь хрестом нічюш аматор 
чужої власности, і в глибокому калтrі перепрGІUІував покі1іншш, який 
своі\І замогІІльним го .. ,осо:\1 спрямуnав його на путь праведних. 

Длкуючн і попасаючи корову, доче1шnся я прніз~у на ІШІІіку .. ,ІІ 
гі:-.tназнстіn і СТУдентів. Знову закипіло безтурботне, веселе життя на 
ШІІШО:\ІУ піддаuш.uі.. Цьоrо разу організувався дра~tатнчннй гурток, 
ЯКІІіі узявся ввставІІТІІ п'єсу Грінченка "Сrеповнй гість". За браком 
вi;tnoDi;uшx внконаnців, мені доручено бу~о ролю старшого селянинn.
n'лнrІЧІШ Мусія. Ilepc;:t внсrавою мені, дnана~цлтн .. "Іітньо:му, НаІUІмен
шо~ІУ росто:\t, на .. ,іппли довгі рясні вуса, .на;::~;ілн на ме·не ве.1ІІкого 
І\обсняк:t, імпозантну овечу шапку та наді .... ПІ.тm всіма nтрпбут~ІН 
сторожа т.юрмп, куди запроторено бу ло героя драми - козака Сте
nана. 

У сі мої однок:wtники з наро~ної школи -- українці, по.,яюt і 'ЖlОП 
- проявилп звор)-,Шлиnу товариську со .. ,ідарність та співчутrл ~о 
мого ~еб'юту. З,4аєrьсл, ще .жоден із театральних новаків ·не )tа.в такої 
з~Іr~щrпліІювавоі .,кляtш", як я пі..1 час того :'.юго першого впступу 
на. струсівськіlї сцені. О.:Інак найвІПЦІt:-.1 судею-критнко~І був о. ка
J!онік Teo;top ЦсгсльсЬ1,mЇ. його д001.я і два СПНІІ ВІtконувалІІ головні 
ролі. Отець парох за.І'і.шов в антракті за ку .. "І.ісп, щоб підб~ьоритп 
іі заохоnІти арmстів до дальurоі дії, і тут же, показавши пальцем ва 
мене, сказав: 

,.А оце во грас, як правдивий ко.медіяит". 

Ця tіого заввага бу ла для всіх 'Несподіванкою, бо ж бу ло загально 
відомо, що о. канонік не був високої думки про мої здатності. Свого 
скептичного наставлення до моїх здібностей він не скрива.в, і КОІЖJЮ'ГО 
разу, коли я служив йо~tу до Служби Божої, він категор11чно заявляв 
батькові, що дика з мене иіколп не буде. його виво~пло з рівноваги 
моє чита.н'ня Аnостола. Кожне перебріхаве мною святе с .. ,ово доводІІ.,,о 
.\оброго отця до .краю, і бувало, коли в нього рвався терпець, він 
безцеремоиио виривав у мене книгу з рук і сам дочитував ту частину 
;Іітургіі. Батько наш був іишоі думки про таланти своіх нащадкія, 
і тому не дуже то бJПІзько брав собі до серця гіркі слова о. каноніка 
про незавидне мое майбутнє. На мене .ж ві·н дивився крізь рожеві 
окуляри, бо ще в день мого народження, ранньої години Вели·кощия 
14 квітня, 1895 р., батько дякуючи Господеві за таку щед1ЮТУ (я ж 
буя уже два.иадцlІтим з черги пото:мко:м) та мо .. ,лчtrсь з Псалтнря, 
ви ворожив мені блискучу професію: сан єпископа. його первf>нець, 
Юстин ~же був священиком, для мене ж батькові в~іха.лась єпи
скопська "мітра". Ніде правди діти, того світлого пророцтва я иіко."ПІ 
не міг відиrукати в тій св.яtій книзі. Таким ::жаром проникнекия в таІ"ІНІІ 
ПІ[сань сватців .володів тільки HaJW благородний батько. Проте, як 
видно, на цей раз- інтуїція його иемило·сердно обманула. 



РогатІІнсьt~а гі:шrазія 

Шкі."ІЬ'На зоря завела :\Існе до Рогаnnш. Слз.nна гі~rназія .,Рідної 
.uшomr" на батьківщині турецької су.:'ІТаНWі Роксоw"ІЛІШ - варта того, 
щоб хтось із наших новітніх літописців присвлnш ііі свій хист і час. 
Н~о~ного не~ачюrка-нетлгу вона прпгріла й за.:-:истнла у своіх ПРІІ
nіnшх M)'J>ax. Hco;(Jm вільнодумець, лко::\ІУ 1;сно було в дер.жаnнпх 
пенатах науки, поніс свої "несправедлиnі ;tвіІ"'п<и й поправки" до Ро
гаruна, де чуткпй і тсрпеw"UІDІІЙ король ш~~<LГОгів - дІІректор :Михайло 
Га .. 'l}'ЩІtнськпіі вн .. "Ііковуваn зневіру і скорбо·rу. Це був nсл.шаІІЇ :май
стер свого діла. Цей благого~rшй nс;:щгог, стоячи спиною до к .. .,лси ба
чив, як я ві:t;писував латинську та грецьку з~д:з.чі r:i~ с:усіда по лаnці
Буси Кудрика. Навіть у тако1'.ІУ ВІІШL.:tКУ він добродуІUШо просив :uеие: 

- Гірнячок, не псуі"1 собі очеІ"І, nонп тооі в маіібутньо:'tfу будуть 
дуже потрібні. 

Словом, це був батько - не дпреr<тор! Дяt<уючи 1"юго педаго
гічно~tу ХІІстові, т:з.t-.тові й :tюбоnі до ~юлоді, сотні учнів понесли 
у світ шнрокшї щиру любов і добру па:\!' ять npo рогатппську гі::а.rІІазію 
і іі надзвичайного керівника. 

~Іі.ж кількож1. дсслтІШ:\Ш ~rо .. їодпх iдeiimLx уч1!тслів був та.:\І Лев 
Смулка, якого після славнозвісного nроц(.'Ісу ,,101" учасmпdв універ
ситетсЬІ-~оі дс~юнстраціі у Львоnі, ~о.1.:1 :nюrну."І~ на коротюrі! час 
;:t;o театру "Укрnїнської Бесіди". Нс;щr:го nін та:.t npoб:;n, а~"Іе 1''1 того 
бу;:ю досиn., щоб тсатрй."Тhнпй черв'як з:з.Гніздшзсп в йогu серці і щоб 
~годо:-.1 у cr:oїi"r nf•;.(агогічнНі праці КУw'ІLТІшуr:атп іі цей рід ~шстецтва. 
Учптель С:-.rу~-п~а n rюгатш-rl·І.кіJЇ .,А.~н.:-.ш матер'' nг••н.LIID ссб~ нсаби
ЛЮІ.:\t рсіІ~іІС'~"'fЮ:\І-оргапіJ;1торо:ч. 1\ороп;е пеrебуn.ш:ш в театрі і спр::ш
жніі'І рсїІ:JІсl:рсІ.кш~r хист ,l<.шо:-.rиг:ш 1"ю~tу ожштт:r цік~Jиу ;:tі.-шІшу 
праці ТЇGЇ І~Ш:О .. "ІІІ. Леn c~.t)"w"'Ka сІ:."'Ш.В з учнте.7їіа (а.:\Іаторів-музиг:антів) 
добірну оркестру, а спда:о.ш своїх учнів вивів ·на і:мпровізоваkій сцені 
в гімнастичній залі п'єсу Кропивюrцького "Нсвольmtк". РогаТИ'Иські 
глядачі й антори~учні кілька ро'!<ів згадуnалп і заноnо пережІmаJІП 
ту подію. Необорна сила обплела і мене гу.стюr театrа.ттьннм Пr!ВУ
тинням і Я ДОВГО Не МіГ забути ТОГО ІТ..ІІКЇЛЬНОГО ІНЦОDІШІа. 

Лев С.'Іудка мав на свос~ч, утрп:.шшrі :зс.mшу ро;пшу: -старенькпх 
хворих батьRа і матір та тр11 доро.с .. "Іі сестри. lЦоб ::шести кінці з кін
ЦЯ\fИ, він: ~гі:о.t обов'яз"ів учит~л::r, винонував щ~ nрацю a;:t.\~i.Idcтpa. ... 
тора бурси. Тш\ СJ(.шлось, Щ() в і~ііі устnю.аі ;шаІ~.ш.:ш прнтулок учні 

- .. ::ш:тор11", лш1х C:-.ry .. "'I:a об,1а.rоnувнn оепб.1НВ•)Ю увагою та онікою . 
.Кожну nі.':'Іьну від щоденних обоn'лзІ..:ів хnи;шну, він :JаmобкІІ про
водка м~ж нами бурсакаl\ш і тоіІ час присвпч~"Вав~л прюшиливим 
}"о().'ІJЮВідднм нро театр ,,Українськоі Бесі·;щ", про ;.tтття П.КТО!)ЇВ, прІ) 
~акудісні звичд, про циганські мандри галицьких zt~омедія'ИТів. 

ОnовіданІІR про театр. про то,1ішніх мn1~rстрі.в сцени, знайо-:о.тсmо 
із дра:\І::l.ТІРшою дітературою -- ~rснс бі.."Jьше манили й чаруваJІИ, ніж 
c.1>ytfiO\. грецмш чи .-:татинська гра?vrатика. С~·еід мій у бугсацькіJUІ КЇ:\1-
наті (н:..uші л!,:юш буJПІ впр11тул), Ю .. "Ііян Соколовськш"І, леревшцував 
усіх на.с сnоЬІ nкторсьшDІ чаро~І. Граючи голю козака Степана 
в .. Нсnо.;Іьнш•у", він став любюtчнко:о.t не тільки режисера Лева 
С~t~'..'ПШ, а.'!С іі ІІСПрІrСТ~"ІІІІа учеНІТЦЛ рОГаТІІНСЬІ<ОЇ ГЇ.:\ПШ.ЗЇЇ, ДОНЯ МЇ· 
сц~nого о. пароха - проявлл.,а їю~1у сВС\Ю nрахильність ... Тnкі успіхи 
І<олега Соколовський завдячував тільки свої:\! актогсью~І здібностл:м. 
По<о геройська c:-.teprь у рл~а..х Українських Січових Стрільців під 
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Поn-тора.'Іп - принесла нeon .. "'arny втрату укгаїнсько:-.tу тсnтгоnі. 
МоЖна бути nевнІІм, що коли б він жив, то, хоч і був дуже талано
виntм учнем, театральна стихія все ж таки 1Їого за..хлннула б. Нсо;:\ІІУ 
JІічку, коли адміністратор бурси, nісля рооtаJІтичшІх розпоnі~сй, по
к.и;хав вас, щоб докіпчуватІІ щоденні провірюnанпл ,,JШ-:і.'ІЬШІ.Х за,:1.ач", 
і коли тр1щцлть ·n'ять бурсакіn у ншшій кі)шаті засІІШlЛІІ сно:о.І nр:t
ве;tних, СоКОо~"ІОВСЬКШЇ і Л НІПШКО:\1 ДО1ІріювалІІ СВОЇ теаrра:ІLІІЇ DІЦЇІШЛ. 

Під вnливом того богеl'trського клімату й побраТІІ:\ІСТD:t з npc:.t'cpo~ 
шкі .. "І.Ьвого театрального гуртка - росл11 і мої акторські аспірації. 
В 1912 році, батьио мій nиcan, що під час Різдвяних свят струсівська 
"Просвіта" nллнус театральну впставу, в якій "просІІть" :\tcHc nзлnt 
участь. Яю.цо я nогоджуюсь на ту nроnозІщію, то ,.зnоротною по
штою" виштоть ме11і текст ролі. Тоді у n'ятій кллсі, я вже npш·WloR 
мутацію голосу, мені засіявся ріденький чорнявІІІі вус, зарисувавс.sІ 
здецидоіВаниі'І баритон, я вис.півав на церІtовюІх хорах і на концертах. 
nрпсвячеюrх Шевчешюві, всі баритональні сольо. Щоб не n~стаnати 
ві.;t друга Сокодовського, я пmcan вірші-посвяти учениці четвсртnі 
к .. "ШсІІ. Це була моло~ша доня о. пароха, сестра героїні ро:-.ш.ну .мого 
ко."Іеr'Н. Нарашті, не без nnmmy ТІІХ обстаDІш т::1. заціІ.:з.вw"Існь, n про
ва .. "ІПвся при "поправці" з латпнп. "Зрізав" мене nчптель О}tелько
вич. Цей nедагог-фор)Іаліст послухав мого брата НІІКІІф!Jра, яюІЇІ -
від'ітджаючи на о;:щорічку відпустку до Відня, щоб закіtРштн т:t~еІ 
свої студії доктор::tто,., - порадив rcnroty колезі ОмельJЮDІІЧУ завер
mи,.и мою "клясичиу е~укацію" таки!ttJ на.йрадикальніши:-.1 засобом. 

У цій межовій ситуаціІ мого Вltшкі."Іьиого nepio;:xy врятував мене 
такт і Ч)"Ткість иа:шого батька. Він мен.е nереконав, що й кінь на 
чоn1рьох ногах сnотикається, і що }Іені корона з головн не Зо~"Іетит~t, 
КО-'ІВ nосиджу ще одив рік у тій саІМій кля:сі. 

Другого раку иавчЗ:ИНЯ в п'яті ІЇ клясі, з учитедем кл.исичипм lttoa 
Оме:шио~І Онофером я був у найкращих відносинах. Він співав басо)І 
і ми чергувались на хорах, викоиуючп "Ісnолнь небо і зе~tля". Пере:ц 
концертом у честь Т. Шевченка, на своіх леІЩіях він не турбував :меие, 
і SІ успіппио закінчиІІ навчаль'RИЙ рік без драсткчиих пе·ребоів. Учп
те.m. Омелян Онофер був втілеИІІJПІ товарисько-професіїrиоі етики! 

•• • 
1g14 року, в Станиедапові на акВІДеміі nрН'Сnлченііі столі'М'Ю на

ро;щн Тараса Шевченка деклямував поему "Кавказ" моло~ий актор 
театру "Украінської Бес:ідп" - Лесь Курбас. ВісТІtа про цю дектwа
цію долеrіла й до вас, рогатинських rі.мназистів. О111евидець і слухач 
ке ~аходив ·слів, щоб змалювати постать цього небУденвого вино
вавця твору безсмер'l'Иого поета; високого росту, палаючі nронизливі 
очі, м'який баритонального :аідтіику голос, поривисто-нероові жести 
І вові незвичні, своєрідні інтонації. Щукаючи належного оирес .. "Іення, 
оповідач висловився, що "яю~:мсь одухотвореним аскетизмом і рс:ІіrіІЇ
ною екстазою nовіяло від постаті декляхатора на концертовій естра.ді!". 
Знову ЛЕСЬ КУРБАС! Це ж той актор "Гуцульсь.кого театру" Гната 
Хоткевкча, що так ридав над мертвою матір'ю в п'єсі "Верховинці''! 

У тих часах, театр "Бесіди" до Рогатина не вавідуnався, то~у 
цього актора ніхто з учнів ншшої гімназії не бачив. Учитель Лев 
Сиулка чував про студента філ01еофіі на віденсько:иу університеті 
Леся Курбаса, однак за часу його перебування в театрі актора л~я 
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Курбаса ще там не було. Наша група рогатинських театроманів ки
нулась ва розш.у.ки по газетних рецензіях за цією иовою зіркою. 
Соколовсьюrй і я склали по цих С.'Іідах навіть жи'М'Ьову' ситоету 
новоявленого кумира: В містечку Старому Скала ті, вароДІШся в ак
торів Степана і Банди Курбасів (Янович -- театральнш'\ псевдонім) 
12 вересня 1887 р. спи Ле~ь. ЗакінЧІШШІІ університетські студії 
у ВЬиі в 1909, почав аІ<торську діЯ.'1Ьність у .,Гуцульському театрі", 
а згодом в театрі .,Украінської Бесі~н". З перших своіх кроків на 
сцені завоював увагу і прихильність гля~ачів, а вся театральва rpo
:м::t~a іІrСТІІНІ<тtrвно прочул..1 в .молодо~у акторові свіжий подув вітру, 
якші розбурхував застояне плесо. 

З розмов із Смулкою нам бу."їо відомо, що в га.JІ.Ицькuй театр 
рідко попадали люд11 з університетською освітою. Смулка опинився 
в театрі .,Бесіди" тільки TO;\ty, що після судового студентського про
цесу .,101" вступ на львівськm"'І університет був ІЇО';'.ІУ закритий, а ка 
студії поза Галичиною ве мав :матеріяль;них засобів. У час перебу
вання за театральними ку лісамп вів мав 3.'\ІОГУ приглянутись до тих 
прот11річ, які підточували основи тієї установи. ПостійІІі циганські 
мандра по містах та ~rістечка.х, без нор~fаЛЬНІІХ театральних при
міщень, без постійного власного житла, без жо~ного забезпечення 
на вІШадок хвороби, зав;-~Qи ва очах .широкого громадянства, що 
апльодувало в час висrnВІІ, захоn.;їЮвалось талановитою грою, аде 

о~ночасно цуралось слуги Мельпо:\f~Ни, як по1шдька, недоука-лице
дія, яко:'trу до~туп у порядні ДО:'.Ш був дозволеюні тільки з "чорного 
вхо;tу". Слуг11 :-.rуз з жа.1ем та гіркотою нес.·ш той горб суспільного 
по~і.1у й на~шга.1ш·ь ~опн.вnти ч~:~ тершюго напою у сво?.Іу богем
сько~.rу ссрс;tовпщі, лкс зз.n:І~~ бу.-ю ІІі~ гострп~t та осуд.їІ!ШІ~t по
г.,л;tо:-.r грО:'ІfаДІ. 

Ппявя. в театрі дюдІІ'пn з університетсІ.кою ОС"віrою, представника 
молодої rенераціі, яка вносила нові революційні ідеї в усі галузі 
.іКИТТН, nророчн:~а ве."ПІКі 3::.\ІЇІШ у праці і навіть у поб;>"Ті rici :мистець
киї устаноnІІ. За всіма прояв~ш віднеІШення до театру цього актор
ського нащадка, можна було сподіватись, що він є ве тимчасовю1, 
не випадков1n1 чденом анrамбJDО, а навпаки, ncc свідчило, що театр 
його призначения і стихія. Наш опікун Лев Сму.тrка, яюnї боляче 
переживав пе~олю українського актора та театру, а зокрема легк~ 
1нtжн~ lfіднашенн~ суспільства д~ того )'ТІОС.1і;-:{женого клану, слрпй
нл~ полву Леся Курбзt:а на рі~пій сцені з енту~ія:1мом і r:ет1кш.ш 
Н<t,'\ЇШ•Ш. 

На сторінках газети "Діло" полвилнея nовідо:\tлення, що на чолі 
театру "Украmської БесіІди" став Роман Сірецькиіі, а 1Ї~г.r на під
J.югу прпйшов режJІсер і "mстсцтвознавець Антін Чернецькшї. Усе 
час-;іше в рецеJІзілх про DІІстаnп crnлo полв:шт11ся ім' л : Лесь Курбас. 
У репертуарі театру поnи.;І~не '-rісце за1"шяди нові n'сси рідної та чужоі 
;tра:'.rатургії. ІUпрокп:-.1 резонансо~ пролуп:::t.тm вісті про "Чорну пан
теру та білого ведмедя" В. Rннн11чснка, про .,Сонце Руїни" В. Па
Чt,а,:ьІюго, про ·надзnичайнu (фНгіпальну гру у го.ІОІ.ІНІІХ ролях Леся 
Курбаса, про реtжисерську інтерпретацію цих творів А. Чарнецького. 

Після з~tішІ ксріnницmа театr1у, ко:пLшній директор ЙОСІШ Ста~
.І·шк покинув цю одинсжу на західних ~е~І..іІЯХ <'цену і з своєю дружІІ
ною Софісю Стадникоnою та з :н:торо:'tt О. Залуцьюнt і І(ільком:а 
а)щтора:'ІШ підготовив неветншй pencp'l·yap з двох-трьох п'єс з не-
6J.г~tть:.tа псрсонал·::1:'\ІП та став :-.шн~р:}""'Ваrn по Галичині. Рогатпн, 
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кудJІ за часів іс'.Нування RШШОЇ rnrнaзii театр "Бесідп" не напідуn:tвrя, 
привітав групу И. СтаднІLка щирим серцем. У місrі театрального д<»ІУ 
не було, а до польсьtсоі залі .,Сокола" yкpnїmti не вчаща."ІІІ; то.:-.tу 
директор :Мпхайло ГаJїущnнсьх<ий запропонув:tв Ста,.1никові гімна
сnІчну зaJUO в нruшій школі. Актор Залуць:юuї ул::11.nтуваn там сцеtrіч
ні по~юстп, за одну ніч роз~ш.люnаn на паnерах дЄ'корnції і ;\р)тоrо 
дlL'I nідбу:шсл шrстаnа п'ссп Г. Ібсена .. Hopn". Наступного ж вечора 
артtrсти групи Стадника nідігралІІ мелодраму під сентиментальною 
назвою "СирітJса Ася" Поділ ця вtrвсла з хюр~ш:rьtюі колії ці.;хе місто 
Рогаnrк, усі прпходства деканату та ~:ультосвітні. товариства noLJiтy. 
Залл тріща .. їа, багато глл;tачів •столлп в коридорі, бо попnстu в середи
ну не було :.о.юЖJ"1ІІDости. Серед учнів по кллсах і бурсах було тільюr 
й :мови - про чарівну дружину директора Софію Стадникову та про її 
партнерів. Директор й. Стаднпк, окриwтхеюtі'І успіхом на сцені і в касі, 
пр11ду~шв обрадувати зголо~ні."'ІИХ рогnnпщів шсдевро.:-.1 народного 
репертуару - .,Ой не ходи, Грицю, та на вечорниці". 

Колmuній сnівробітюtк театру ,,Бесіди" Лев С.:\tулкn етаn у ве:ш
кій пригоді при вда:штуІ>анні впстав групп Стадmtка. Віп зноnу склав 
иевс.тпrчJ~У оркестру з учителів-музиканrів, без л1:ої не .:-.югла б під
бутися впстава та1юі складної драми, як ,.Ой НЄ' ходІІ, Грпцю". Весь 
нашr театральmхй гурток був ві:дданmuІ у розпорлдженнл режпсера 
Стадника. На родю Грпцл викликано телеграмою корпфея львівсь
ких аматорських вистав, продавцл з кmtгарні нn РуськНІ ву."'Іиці, 
прізвище якого, на жаль, не збереглось у моїй пn..,t'лті. ЦсlЇ похожпй 
на Аnоw"І.:юна Ісрасснь nеревпщував усіх ,,Гриців" галицької зе~Іw"ІЇ. 
Піс~1л однієї тільки проби, шrстава цісї неперевершеної :'ttелодра.'ш 
nроtuшпла бездоганно г. тако.:.о.tу СКw"Іаді : 

Мати Стечинr.ька (не::\.мінна касирка теятру Ста.дІПІка) 
Маруся Софія Стадшшова. 
Гриць :n.віnськшї Апол;юн ( дпчакіnськиі'І прем'єр). 
Хо:ма й. Стадник. 
Дмитро О. Залуцький. 
Потап Л. Смулка. 

2-й парубок Угрин-Безгрішний (учитель rім.) 
Парубки - Ю. Соколовський, И. Гірняк, І. ГорявськИІ'"і, П. Лн

жогубськшї, І. Ксржпцькmї, І. Верб.яний, Д. Даньиевич, 
Ярина - С. Пеліх (дружина о. катехита). 
Відьма - Стечинська. 

В оркестрі брали участь учителі: 
Н. Гірняк- флейта, Позиаиський - віольончеля, Занькевич

скрипка, Ромаmпr...пин - контрабас, В. :Кудрик - фортепі:я:н (учень), 
В. Потwшюrк - дпрnrснт. 

У костюмерній рогатинського 'драматурга збереглІrсь козацькі жу
пани та .шаравари з "Невольника"; в них: одягли тепер нас, парубків 
для гуртоr:шх сц~н "Оіі не ходи, Грицю", і n'єса з побуту ,lf'R'лтнад
цлтого століття nересунулась у козацьку добу. 

У гуртовій сцені другої діі .мені припала фраза (яка чомусь на 
театральному жаргоні звалась "кяестія''): ,.Сім літ Хw"Ііб не Р•Jдпвся, 
ПОЮІ ВіН ПОЛDІІВСЯ". Ті C.'IJOBa ~Ч ~tусів DІІГОдОСІІТИ у ПІJІІСуТНості :Марусі
СтадНИКОВОІ, Хоми-Ста.дііика. і цілої трупИ акторів. БідІіовіДальність 
за ту фразу, ра~о:\і із ·ciJQoJ\iicтю присутности на сцені таких корп~ 
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феів, мене зовсім приголомпшtли. Відколядува.аши з парубками під 
вікном горбатого Хом.и у пеІХІJій діі, :ми всі смиренно чекали свого 
виходу у сцені вечорниць у другіІ''t діі, в якій рушійною сидою всісі 
масової сцени являється Дмитро. На сцені Маруся з дівчатами че
кають появи парубків, чи пак- с.}·~ячп по одягу- козаків. Чарівна 
фея, нсос:ІІЖна мрія всіх галtщьюuс гі.:-.Ію:J.зистів Стадникова ось тут, 
за паперовою стіпо.ю! ПровертіІПІП в стіні пальце"І дірку, я вліпвв 
очі в цю божественну красуню. Та ба, моя короткозорість застсупада 
хені красу і чар тієї вестальюІ вічного вогню. ~Іиттю падівз.ю оку
ляри і знову крізь ;~рку у стінці слі~К}їО за дією на сцеКЇ. Знічев'я 
сусід потягнув 11ене за ко..,rір на сцену~ де :3.ІИ, парубки у козацьІUІх 
жупанах, разом: з весельчако:м Д:митро:\І проспіва~"Пr :\ІОЛОдецьку пісюо. 
Почалась весела розмова про те, ко:.Іу слід мз.{rнути до корч~Іаря 
і принестИ барИЛЬЦе ГОріЛКИ, На ЯКУ щедрю{ Хо~а •Жертвував ГрОІШі. 
Коли жеребок випав на Дм11тра, л 1\tan своею "квесrісю" "сШ літ 
хліб не родився, поки він nоявився" підкріnити цей одн-:;голосний 
вибір. Та. тільки я відкрив рота, кomr всевп~ющий Хома, прохо~яч11 
повз :мене, зручю111 непо::\ІіТНІDІ рухо.:-.1 стлгнуn мені оку.іlяри з носu. 
Котрий з парубків схвально гримнув ку лако3.1 мене по плечу; мовляв, 
.молодець козак, а чарівна .Мар.}"Ся-Стцникова пирснула С:\Ііхо~І та 
прикрила собі очі барвистими стрічка:\ІИ дівочого віночка. В настуn
них діях Гриць, Маруся, Xo~ra і затіі!."Іивпй Дмптро своею прuфесі1Ї
ною грою згла,:щли всі а:шtторсьІ-=і недогечності. оюїх вппадкоnпх 
партнерів. :Мн з о~нісї проби загра.:ш, як зуміmІ, а rr:?c ;r~ ~.ш ПОДІІ
ха."ІІІ на сцекі О.:tНІDІ nовітря~! з таюr:.ш арт~:ста~ш. ~ІКп:.ш ш~ без 
праnа гор;щлась га."ІПЦЬІ-:а зе.:-.r.,я. 

Настуnного дня вчитель латинської і грецLІшї .:-.юв 0:\tел:~н Онофср, 
ynH'nuoвuu1 в к.;ш:-у, загоnорпв до .:-.tе'не: 

- Юзик. я DЖе багато бачив у свое:\!}' житті, 3.w'lC коза1ш у .. ц~і
кері" ще мені ніколи не довелось оглJЦати. Тн подаt.".Ш вел1.ш.і надії! 

Таке пророцтво вся нляса прийняла вересктtвим -сміхом, а мій 
суперник Петро Лежогубськпй заіржав :\ІОВ лоша на пасови
ську. Пі-с .. "tЯ лекції товариші продовжуБали обговорювати деб'ют із 
професі1"пш:ми артистами, nри чому мені й далі не жаліли в'їдлІІDІІХ 
шппльок та саркастичних дотепів. А все ж :мені пощастило відІ'рІІзтпс.л, 
що мій вихід на сцену в козацькому жупані і ,.цвікері" знернув 
на мене уг.агу ,,l·а:\Іої'' ~Iaryci, ніхто іншпй ті."Іьки дирЄ:ктор театру 
с~в! зняв Iufuгo з :-.югп носа, а nчнтс .. "J.і в !{ОНфсренціІЇНЇІЇ за.:Jі l'OBuf>ЯTu 
про цю nодію з білЬІllПІ:\t запалом. нkк про концертону гру на фор
теп'яні Буся Кудрика. Після такої резонноj заяг.и, дотепи на мою 
адресу ЛрИПИНІІ.'ІJИСЬ і Я З ВИ.Г w'IЛ;J;OM nepc~.IO}IЩ.:l зш"rнлв СЕОе .мі·сце 

:-.-tі:ч: лрпНП1ШІС.'lІt:\Ш нnпа.сюша:\ш . 

•• 
* 

Після подорожі сnеціяльнп"І рогатпнськи~ поїздом на величавий 
];~шІГ у Львові, прнсвяч·~ншuІ столітт.ю з дня наро,::,женнн Тараса Шев
Чl'НКа, роз'їхались ~ш ·на довгождані :аакаціі. Ніхто з нас і не думав, 
.що більше вже не повернемось до цієї незабутньоj і дорогої нашому 
сt>рцю ІШколи. Продовж усього життя, серед бурхливих подій, не раз 
тп.жІшх псрежІmань, ця цита~еля рідної школи, з її иезвичаlЇним ди
ректором і милими вчІІтелям:ІІ, світила мов маяк у повній, нічим не 
притьмареній І\расі. 



8 ,Листа ло 

Украіпсь~І СічовІ СтрІЛLцІ в по.1Jопі 1\Іельnо:"Іеmr 

ВакаціJі'на атмосфера 1914 року була нес.nокійнn, н:1сичеиа нер
nозиіспо, Т)"1ШПНІІ)fП nіщуnаннл~пr, воєнними небезпекn~uІ. Не встuглп 
струсіnсЬІ<і о;::r.но.літн.r як с:rід викупnтнся, погрітнсь під промінням 
подільського асонця, коли грлну .. •ш перша світоnа віі"rна. Кількn ~нів 
після свого вссі .. "Іля, :о.rій брпт HJIRІtфor мусів nоЮІП)"ТІІ :о.Іо~'Іо~у ~ру
жІІну, і, о~ЯГН)'RUЛІ офіцерсьюnur М)~ІЦІІр, по:о.tан~рував до 15-го по.;Іку 
австрійської армії. По кількох днях батьки впрлджruш на "вНіноньку" 
J.tcнe й молс:;~ого брата Во ... "ІодІІ:'<ІИра. До нас до:JучІmсл друг ;цmm
cтna Мшшйло Гер:о.tан, нащадок струсівських гончарів, і піш.т1 )Ш 
пішки до Тернополя, добровільно голосиntсь у рлди Українських 
СічовІІх Стрільців. 

На невеликій спортовій площі тернопі .. "ІьсьІшх організацій роїлось 
гі~rназпста.mt, ce:\nmapпcтa:\m, студентами та молод1г..ш :міщана:о.rи 
й селяншпr. Усіх нnс, рnбів Божих, поділили на ро і, чorn, сотні, 
куреІІі та стаJПІ навчати ві1ісьІювоі премудрости: дО'І1JІІМуватп в похо~ 
кроку та niддannтti ІШану І<о~tандира.:\1. На 'СХО.:\і, під Сатанови~І гу.,тш 
гnр:"Іtати, загравп пожеж зганлли сон у неге .. "Іякаюrх .тnодеі'І, москов
сьюl. ар::\dя стn~"Іа переходити Збруч. Те:ююі ночі пове.rш нас ново
бранців на станцію, загнатr у товnрні вnгони, але wллх на Захід 
був перегружений стратегічнп::.ш транспорта:о.пt, і добровольцям до
велось чекаnr до ,.1.ругого ;:J;НЛ, поки наіrшлась щілина і д.'lЯ наunого 
поїзду. Har.u поїз.:t пробиравс..'І до Львова через Потутори, і ось о 4-ій 
го;щпі днл сонце заволіклось чорною пеленою, як у час походу 
кнлзя Ігорл на половців, віщуючи й на.'t не добро! ... 

HЗJUia струсівсьf-:<:t тріlїцл сиді .. "Іа біля дверей товарного вагону, 
ми востаІПІс проіжджз..тm лід '!.tосто::о.І "цісарської дoponr", що вела до 
Мпкулпнсць. Прощаючись з рідною стороною, l\ІІІ гллиули вгору ва 
міст ... аж там наш батько стоіть і стурбовано махає иам у слід ка
ПЕ'люхом. Невюювншї бі.тrь здавив серце, і 1\ІИ, скриваючись один 
перед одни::'tІ, обсуtшувалп непрахану сльозу. По трьох роках, ·коли 
нам знову поща-стило прикластись устами до ласкавої батьківської 
руки, він згадав цей момент 'Иа 11икулинському мосту; це ж прИЙІПов 
він зі Струсова, щоб завернути з дороги :наймоло;пшого свого нащВідКа, 
:шо~rу тільки стукнуло 16 років. Мати благала повернути ій хо1.1 
.,мізинка", ко.'!И всі пжс розлсrі .. "ІПсь з-пі~ рі~ноі стріхи. Однак доля 
свої дороm міmла, ве посnів наш батько; він всmг тільки здалеку 
поблnгос .. "ІОВІІm пас на далеку дорогу. 

Двісті п'лт;::tеслт гі~mазистів-рогатииців, між ними всі стаІЖJІЇ бур
саки Лева Смулки, злеrілпсь до АкадеміЧ'нОІГо :дому у Львові, де й 
організувалась "Рогатинеька сотня" УСС. Двtсті п'ятдесят не стар
ІШИХ дев'ятнадцяти років :молодців, :хвацько маршуючи з Кайзерва.ль
ду, гриміли молодюш голос~tп по вулицях Данилового града. Ми 
співали по вулицях Львова пісень про те, як poзiptte:'.ro московські 
кайдани і здобудемо вото Уираіні, і в цьо~rу ніхто з нас не сумні
вався, бо нача.'lЬНІІМ вождс:о.t Леrіону Січови;.;. Стрільців став ;J.Иректор 
наr.поі rімназіі - МихаЇІло Галущинсьюnї, а сотmrком por.jrnиcькoi 
сатні мій брат, учІrте."ІЬ тісі ж гЬrназіі, Нишrфор. Іх, JІ·К і і:иших укра
їнців запасних офіцерів а:сстрН'хськоі армії, влада nрикомандирувала 
до цього ноnоствореного І{Озацтва. Ніякі москалі не були нам страппиі, 
.мп ·свято віряmr, що червону калину пі~нЬtеl'.rо і Україну розвеселимо. 

Але не довго трлс .. 'lІІСЬ мури Львова nід на·w11Х пісень. Пic.mr 



кіЛЬ'КОХ таких ентузілстичвих днів, вас знову загналu на товарну 
залізничну станцію, посадили на ві.цкрuті "льорв", на R·ЮІХ залізииця 
розвозила рінь з береrів гірських річок, і в В8ІШІХ, вітром підшитих 
rі]ІНа;Jійних мундирах, повезли до Стрия, •для далЬІІІого М)U1Ітрува.иия 
та формуваиия. 

Ншпа сотки своїм скл~ом ві~різня.rrась від illlШJX; у вас пере
важ:l.ючою більшістю бу .. "ІU учні середньої школи та ._ідька се.,,яи. 
Ні одного "академіка"! Ми не дуже розбирались у по.,їітичнпх зов
нЇІШНіх і внутрійшdх справах, та подіях того часу. Та все ж одна подія 
nрШІУСВЛа 'Иа.С ГЛІІбІПJе ПрІІЗад}')ІаТИ'СЬ В~ ПІІТаDНЛfаІ, ЯКі ИШІ не 
дуже то були по плечу. Одного ДWІ, після прпїзду до СтрІІR, коман
дири повели ·Нас на велик11й .)tайдан за :.о.rісто~. де ~111 11усілп с·кластІІ 
присягу віриости австрійському цісареві і його прапорюs. Між куре
кями блискавкою рознеслась вістка, що група старпmх студентів, 
u як Іх у ГаличІІНі величали "акаде:\Ііків", не захотіла присягати 
аірвостн ЧУ'ЖШІ прапора~~. Вови заяmІJІи, що Украіна tхия батьків
щива і Ій вони пр1mесли свою кров і ЖП1ТЯ. Ініціятором такої по
стави мав бутu )ІОЛодпі\ актор театру ,.Українськоі Бссі~11" - Лесь 
Курбас. Знову ЛЕСЬ КУРБАС! І тут, ccpe;:t куревів січового стрілец
тва це прізвІІЩе перелетіло із уст в )"СТа. Факт ві;І.хови від присяrn 
електрични11 током вразив не одного із майбутніх лицарів "залізноІ 
остроги", не одпн етап прІІзадумуваmсь на,1 mм, чи вірнmї шлях 
він вибрав до волі батькіDЩJІВІІ... Однак на сnокіііві Шркуваввя не 
дозволяm1 ні час, ні подіі; зі Cxo;ty сунула 1юсковська .. 'tЯвіиа, що 
за.wва..·ш. вс.ю нашу зе.мJІю. Але сере~ тих гарІчих і хnилюючІІХ 
днів таr' хотідось хоч г.;шнутІІ на того с:о.rілнвця і мо."'Іо;:tого чарод.Lч 
вашоі сцеJІJІ. Всі розпити та розшуки бу дІІ ,1ape;~.tншrtn. І тут не по
везло! Haper.uri, хтось із його шкільних друзі о став розповідати, що 
після відмощІ від првся.nІ, він з о~ІІОД,У~щя.ми nодався wукати ТШІ· 
часового захисту під теплюsи крилами галицьких приходств. А -.rac 
знову загнали на нідкриті .,льор11" і повезли через Лавочне иа не
відоме Закарnаття. 

Ліrкьоі ночі паравозні г~ки поміж карnатськими горамп не 
давали заснути. С'І'рахіт mrвi чорні тіні вел11чезиих скель вітали га
тщьких подоляків у своїх нетрях. Оrут десь царював Захар Беркут, 
скидав у гірські провалля східні та nіонічні орди. Тут, мабуть, і в~. 
Аого кволим noтo34rca:o.t, nрпйдеться nоміряти свої cuлu з :\Іосковською 
навалою. Покшцо :ИІІ рuгатJІнські бурсаки щільн1шс горнулись один 
до одного і Ш),ШЛІІ заХІІсту від нічного карпатського холоду. Ми 
стара..'ПІСL сон зганяти з очей, бо чудові КарпаnІ пршїн.ялІІ нас у го
стину не ~ля того, щоб .серед них просnатп nP.ГfWY ніч. Далеко, по
за,Jу заграви палаючнх сел. Серед mx пожеж покmrули :ми стареньквх 
матерів та батьків, а nеред на.м11 :.Jагадкове невідоме. По невеличких 
гірських станціях nерсганлли нас са:нітарні поіз).(и, :я•кі везли поні
вечсннх воїнів, що вже встигли nо:.\tірнтнсь з солдата.иJІ північного 
царя. Кругом усе ;tивне, нове, привабливе, загадкове, холодне 
і страшне ... 

Раннього-ранку проїха .. ,и тунель за Лаnочшr~ і стаm1 скочуват11сь 
карколо)ІНІІМU серпентІІНа1ІН в Закарпаття. Небо засіріло, за.ма.ячіJІи 
,.1олюш та гірські хаmю1, вrсрнті юшрам11 та ракіwкі1111 ту.,шнами. 
М11 дІШіШ\ЛП nід холоду і чyдourrx, упщ auc б:::J.чеюtх neiiз:tжiu rірськuї 
Украіни. Під кінець того дня, за Мункаче~І, у селі Стрuбачево, га.,ІІ· 
цькі доороnою .. ці nорозлазІІЛІІсь по кдунях та свинюшюtках закар-



10 .Jlucтu до 

патських одноплемінників. Перша ніч по той бік Карпат прtmітала 
на-с легеньним інеєм, що віщував недалену зиму. Новобранці виіШrли 
з дому без теп .. ,ого о,:щгу, надіючtr:ь на ~озацЬІ{Ї нпреі, а селлнсь1tі 
клуні по той б ін полони нп бу лп скромніші та бідніІші, як га.тtІЩЬІ<і ; ні 
соло~ш, ІІі сіна, захпстптпсь від хо .. ,о.ду не бу .. ,о ~е. Знову доnе .. ,ось 
Ш)'"Каnr товарпсмюго TC':l .. "'a. Тулячись о;:щн до одного, у снах згаду-
ва .. lІІ ~ІН батьк!вську стріху, теп."Іо і лnску. · 

Воєнні наші бу;tні почались з того, що наступного дня після 
прпїзду роздали на:\І nс .. "ІетенсьІd, старі австріІЇсЬІ-.і рушпшці на один 
олов'юшй набіІї. Коли до неі принріпи."ІІІ щ~ 1u1 довжелезного ножа
багнет, то;::d цей кріс ставав двічі .lОВШІІі'І мого росту. Тісю збросю 
)fа:О.І~'lщл-Австріл в :"-Пtнуло;wу столітті воюва."Іа з пpycnнa:\ltt та nrи
борнува.тш мадярських патріотів. Тісю ж модерною зброс.ю ~~~~ :мусілІІ 
завоювати московську імперію. ПерШІІІЇ мііі впстріл із того самопала 
виктшав у мого четар.я великі застереження щодо масі :маі"!бутньої 
геройсЬІші кар'єри. На і:"шровізованій стрі.тtьнпці наказано було лягти 
долі черевом на довгу дошку, прtr."Іаднаnrсь до tmcтpi."''y в :\t{'ту, і на 
ко~rапду "Огонь!" натиснути спуск. Ян тільки я. це все точно і ~прав
·но в11конав, гемонська р)1Шmщя. так садон)· .. ,а :\Іене n nлече, що 

я полетів із дашки сторч у калюжу. Куди '-ЮЛ ку лл попа."Іа, :я так 
і не вгледів за густим дюІО'-І мого пострілу і грязюкою, що зал11ла 
.frloi 01суллри. Свого кріса із стрільнхщі .я вже не був у сплі нестІІ, 
виручІІв мене брат В."ІОДRО, .який, скрtrnаючись у ко."То:ні стрільців ni.:t 
суворого погляду четз.рл, ніс на п."'Ісчі два "nерн;рі''. 3 оnухлп~t ЯІ< 
коло~а раменем я ."Ісдве доплентавсь до польової кухні на т.:tжко 
заС .. "І}'іЖеншї обі~. Піс."Іл таких військових вправ, л з брn.том Володко'оІ 
ІШІurком закрадались 11 осінню кунур~зу і, соро:\tЛ.:tЧІІСЬ тоnариІШів, 
вибивали з одинокої ~О)Іашньоі сорочки "нужду", лка -стала бсзцз
ремонно поводитись з repomtn першої світоnої вiilmr. 

Другий геройський подвиг остаточно вирішив мою військову 
кар'єру. Крім вИJUІКільних занять, ншша сотня несла вартову с~тrужбу 
біля "стратегічних об'єктів" у селі Страбичеві: білл нашої польової 
кухві, біля клуні з незавиднш.tи запа·сами харчів та за селом &"1. 
mляху, що ЙІШов кудись у глибину Угорщини. Кожної 'Ночі вартові 
берегли спокій і порядок цілої монархії. Припала й на :мене черга 
з першої до третьої годИ'Ни ночі стати ва стійці край села й охороняти 
сон усієї хороброї залогп. Господин.я клуні. де розквартирувався 
штаб вартової чоти, змІІ~"Іосерди.лась над воЯ"Ка:ми, які, вартуючи в 
холодні ночі у своіх домашніх літніх одягах, мерзлп, як цуци:ки. 
Вона дала стару гу•ньttу, я:ку одягав той, хто стояв ва чаті на краю 
села. Ця біла, овечою вовною зверху вкрита кирел, не одного з ва~ 
звела на манівці. Жаль, ·що в тому часі, в леnоні УСС не було фо
тографів. Я, із своїм верндлем, у закарпатській гуиці й гімиазіІіній 
ІUІапцt, мав напевно д}1Же перекон.ливо-хоробрmї впгля:д! 

Вістун .. кО'Мендант вартового роя, за.липmrв ме·не rемної ночі ген 
за сеwтtои і суворо наказав зорити пильно за ворогом. Я мужньо стис
нув довже .. ,езну р~іШНІІЦЮ і свято виріІшив тут, на місці ·ІtласnІ тру
пом кожного, хто лиш зважиться: потурбувати спокій хоробlJІІ:{ до
брово.тtьців і мирних громадян Закарпаття:. 

Темно - око виноли! Десь з.:халя турІ<отять ко."Jеса запізніло І 
підводи. Я - весь увага і -слух. Гунька розігрі .. тtа тіло, як ма:о.пша 
перпна. В nридорожньому рівчаку травичка дур:\Іа'Н.Ить осіннім аро
матом. Хіба ніхто не вг."Іедить, колп я трШnш присяду у рівчаІ<у і 
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прикрию теп~'ІОІО гунькою ног11 в підтоптаних батьківських черевиках, 
Тільки той чортівський гуркіт воза турбує, і ніде правди діти, тахи 
·riJOXll мo·ropQUIHO від нього. Ех, Бог з HlL'І; хай живе закарnатська 
гунька! 

... 1 не СТЯ'-Іився: в, коли в тому блаженно'-fУ стані звечев'я щось 
бсвхнуло ~tене в ПОТІІдІІЦЮ так, що я зразу ошІ'НІІDСЯ на рівних ногах. 
О, Гос.по;щ! Псре~о \:\ІНою, у сірому пере;.tранковс'Му тумані стоїть ... 
сам четар Бородасвич! 

- Ось як ти , ~-.:озаче, оберігаош сон українського леrіону і вхідні 
ворота в мадярське королівство. Відвічню'і uорог уже в Карпата..~, 
а ТІІ на чата.х сшпш сно'-І праведників у nрІІдорожній канаві?! Я цілпй 
вік nростолn тут на1 тобою, ЧСІ\:.lІОЧІІ пою1 тп, несусвітня офер:мо, 
прокинеtшсл! 

Глянув в; моя р)чШІиця в руках четаря, а ::-.юю стратегічну по
зІщію вже занлв немен.ш хоробрий л11цар - Левко Чубатий, який. 
ще в бурсі с."Іавпвс!І як добрий "фербліст". Тут же мені нюшзано 
яшІтись до сотенного звіту. 

На звіті чстар nо~ав характер11стпку nіі'Іськових пршrnет, які 
я за час вИІшколу продемонстрував перед cnoi~a1 інструкторами. Ця 
характеристш~а остаточно в11значнла ::\ІЇІЇ ::\ШІLібутніі''і геройсь~-.:ий w.іІЯХ. 
На ~)")ІКУ четаря Dоро;щсвича, ·я мав усі nрІІК\tСТІІ ~лл в11конуваннл 
обов'язків джури, до якпх з місцл буn прпзн:l.ченп{r. :Moi~t зав;щнням, 
з того д-нл, бу.-"Іо берегти чистоту та порпдОІ{ у сотенній І-шнце .. "Івріі 
і приносптн старtшша:\1 їжу з по.аьоnої нухні; зго~О'-І я став вістоmDІ 
оІ-;ремнх ~оручень та на~азів. 

ІІо~ії 11:1. І::чт~тськпх фронтах стаnа.1п ,1.С;:{а:Іі тр~гічнhші, і на
~і{mu.тш nopa, Ю1."Іа УСС ПODШI.fri О)'ЛІІ пrні'!ТІІ ;:.о C~•ona. 0~:ІГ.1П ЇХ 
не в козацькі .жуnани ЧІІ киреї, а в польові австрііісьz~і :мун;щрн, 
і стали фор:\fувати н похідні курені. Однак у .штабі корnусу г~нерала 
Гофмана хтось із стратегів чи радше "приятелів" стрілецтва й усього 
нашого народу, прид}":\Іав білl4ІІ почесну і відnовідальну рошо ~ля 
Леr'іону. Напередодні Dідходу перuш:х куренів на фронт приі'пшов 
"фантастичнИІut" наказ реорганізувати всі частпнn УСС ш1 ~a:ri від
діmІ, не бimttiie двадцлти стрільців. і всі ті групп перекипутн у вороже 
заnілля длл розвЬ:юt та підрІtвsшх терористичпих n.нцій. На щастя, 
.$ того дянвольського пляну нічого не вийшло, бо •стрілецтво, про
~-:рутпвuшсь кідь1-:а днів по ІО.Lрпатсмшх ·нстр:tх, п~пада:ю D cnoc 
.шніл.1я, (j,j тuюri"t нащт~t шшзувалн Ї:\і ко:--.шаси на Ї..'Хніх вШ('ьковнх 
картах! О~нnк )'•:я ця nідступна затія на деякпй час nне~ла у ряди 
,цобрОІЮJlьців Jа:.\1ЇІt.ШtНІШ та. дезорІ'анізацію. 

У то~tу часі брат НІШІІфор тлжко захворів і, за рі·шенням дікарів, 
:мусів пі~атпсь хірурrічнШ операції. Сотник М. Баран, який nеребрав 
Ішманду рогатинської сотні, виріnmв, що ~кращого і віVніmого ІЦжури 
д."І.'1 .хворог.) r.тnрпшни за мен~ не знайти, і сотенни:\1 наказом відря
дж.;по мене на службу до рідного брата. Так я з червоним: кутом на 
ліВ())'fу рукаuі пoixnn у Відень, !\е в лікарні піс~"1J1 операції Никпфора 
eтn.n обслуговуватн t:таршину, як це й було обов'язком кожного 
джури. Це не бу.'ІО ~лн мене нов1rною, бо до~а. в час вакаціїr, мої 
с·r~рші братп 'Ш~Тu :щ~не ганл.тш, як со;rеного за.йцв . 

•• 
"' 

Ні війна, ні стратегічні невдачі, ні болючі поразr<и в кінці 1914 
рuку не вп.~"Іива;ш на р11тм юшучо1·о життя столиці австрійсько! 
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імперії. Відень, один з евроnеІЇськнх ку льтурнюс та мистецькю< цент
рів ще не здавався. Музеї, високі wкow"III, тса:rри Европи завзято 
зм~гатrсь з цісю духовою твердинею Габсбурrів, які віками гро.\tз.
J.Іздпли сІ<арби людсм~оі творчости 1''1 заnоnадливо ._ультивувалн всsші 
родJІ Jtшстецтва. :Маючи та.кого Ііда, лк Нпкифор, якпіі nід час студій 
на віденсько~rу уніnерситеті чимало часу nrпcвлчyn:tn nізнанюо .щже
рел мистецтва, л nпкористоnував ._osr~нy вільну хвилrшу ;:t.'1'.1 ві;щідtш 
музеїв, художніх галерій та театрів. Юнак, яюrй, nоза рідНІІ:\І мі
стечком, бачив Львів тіл~>КJІ із лави колон в чnс ·евятоЧ'юrх здвигів, 
міг би послужІІТИ персонажем Т{ЛЯ новелі про його пере..'Кнвання під 
час DІІСТ3В у Гофопері чи Бурr'Театрі. Справді бо: всі улвн, всі фан
тастичні мрії, всі казки та леr'еІІдІІ блідw1ІІ пере..1 реальнп~І Парсіфа
.і'Іе~І. перед Аqою або Отелло'-І у віденс-ьких цісарсьюІх театра.'<. Ні 
воєнні подіі, ні турботи зв'язані з НП:\ІП, не могwїІІ вирваnІ мене з nо
лону чарівного театру. Всі щсценні івтересtІ зосереди . .-тись біwтrл О..lнісі 
тількп проблемп: як і до .. отрого театру попасn1 н:t вечірню впстаnу, 
де роздобуrn ті жатогідні дві ,:шістки" на вхідний кnпток до стол
чого партеру чи r~7Ьоркп. 

У Рогатині перші літературні вправи я прнсnлчува.в гі~mззпст
ці, б:ІЬондиночці з сШІі~ш очима. Багато к"1опоту і жертв ;J.ове .. 1ось 
скласти на жертовНJn(у цього першого ро:\шну. Однак Арістоте~ева 
кульмінація трагедії розігралась на площі перед цернnою св. Варnарп 
у Відні. На цьому перщцерковно~ІУ :маІ"'r~ані рогаnшсь .. а бльон,:ЩНJ{а, 
вг.1е;dЕW.И на МОЄ:\ІУ ліво~у рукаві ві~знаку офіцерсьJюго ;т1ж)wprr, 
обдала мене юrщіnним поглядо~ і навіть не відпоЕі."lа на ::-.~Ш втсько
во-геройський nривіт. Цю першу романтичну нев~ачу я за.1Ї!\овував 
у віденських театрах. І(расуию з рогатинської п."lебаніі за.,rіпп."lа Єріца 
- Аїда, на лку л годинамн вичікував біля Гофопери, щоб тільки 
зблизька глянути на LtiO богиню воf:в:иого часу. Журнальні вирізки 
з фотами та паштові листівки з :портретами світовоі співачки запов
вюваmr мій військовий наплечнпк до того часу, псmи іВJШі театральні 
божки не зЗJмінили Єріци. Шле з ак, Носалевпч, Бассерман (Отелло) 
статІ згодо11 вmптовхувати із моїх архівів представниць ніжвої .статі. 
На зміну ліричних героїнь прийшли мужі завоfювннки й і'нтерпрета
тори l.nОдських пристрастей. 

Чииала українська колонія у Відиі проявляла неабИJІКу ·жптrє
здатність. Щоденно вечірні:о.tп годПП3.1ІП, збнра.mсь у каварнлх ЦІІ· 
вільні й військові, старші й молодnd предстаnнпкп галпцмсоі ЗЄ'Млі, 
бурно продІІІскутовували політичне положення. Для молоді, яка тіль
кшцо скинула гімназШпі однострої, це була несподівана нагода пе
рескоку у зріле, кипуче суспільно-гром~ьRе жн'М'л. ВіїІськовий 
одяг відкривав двері до старшого покоління, до якого в нормальвих 
часах треба було проііти цілий ряд Gар'срів і псрсr.rшо~. :Моі одно""lіТІШ 
евтузІястичио rКидалпсь у ті ворота і скоро ста .. 1и завойоnуваnr висотп 
суспільної ієрархії. 

М~не це не манило. Військова кар'єра, старшинські чини, сRйва 
медалів, від яких неодНИ:\І па:-.rорочІІ.1ІІсь голови - мене не діїІ~tали. 
Я в той час, на театральних верхоrір'лх, волів прпг:rядатись ,"to ві
денський юнаків і юначок, які, зосередившись над клавіром, слід
кували за ТІІМ, лк днрнrент інтерпретує те чи інше l'.Іісце опери. ~Іенс 
дивувало, чо~Іу ті 110лоді люд11, дивлячись на тексnr п'сси. що три
ма."ш n руках, muшe вухамн слідкували за тим, що діялось на сцені. 
Я не міг вЦдор.ватн очей від актора, а вони його ті."ІМШ с:rуха.1и. Яt~ 
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тільки актор дозволив собі незвично наголосити ту чи ікшу фразу, 
обсерватори негаІЇно відмічу11али у своїх при:мірmrка.х таку свосвіль
ІіЇСТЬ. ·майже вел rадьорка бу да заповнена тюш.)Іu j'1JaЖнmm слуха
ча:\tИ. Коли я попадав удр)те ЧІІ втретє на ту ca:\ty виставу, з зустрічав 
тих 1Же людей з тими ж rекстами і за тою ж самою роботою. Вони 
СПОІdЙ'НО СП~ЇmІ рЯДОМ, З ОЧІmа ВЛЇПЛеІШ~ІІ у КНІІЖКу. У ~ІеНе ВО.і'ІОССЯ 
дш:3ки стаnала від nереживань, коли Бассср~ан-Отелло давив своЇ.\ІИ 
.. їапищами чарівну Дездемону, а :мої сусіди. похІІо~їивиmсь над текстом, 
спокійно ~доїдали бутерброди. З іхньої поведінки ~южна було до
гадатись, що nom1 вже давно пережили те, що мені довелось тут-же 
пережпвати сьогодні. В антрактах розгорталась ІЖива дискусія між 
ТІГ..!ІІ тсатро:о.шнз.:о.rп. О:1пі cxnamoвamr, другі засуджуnали шrконавця, 
i'JJr.ui з.ахоп .. "Повались іІого відвагою й ориrінальністю. ЯІ< видно, 
театр не тільки розвага. не тільки сприйняття готового, це активна 
участь у то:-.tу, що дра:\Іаrург подав, і n то~1у. що актор .пропонує 
і діє! Це активна участь цілої театральної за.тхі у грі! Щопраща, 
кожний діс по-свос:_~,tу, а.їе ;Uc. Я1с тільки завіса пішла вгору, ти 
.мпттю забуnа.сш про пес: про евітоnу різню, про нужду 1"1 го .. "Іод, про 
покинутих жінок і дітей, про море крови 1"1 гори 11руnів. Що значить 
о;:ща зрада рогатинсь1:оі красуні? На сцені іх десятки, і ти зразу ж 
Г-'І~О:\1 з НІL'Ш почІшасш .:-кнти ЇХ'Ні:\1 І':tШТТУІ:'ІІ, їхні~ІП гор.Ч)Ш, і~ми 
ра;~остл:-.нr. Яnі ж нсесн:Іьні чародії-актори, коли nою1 можуть порвати 
з~ собою тпслчі г .. "'І:І,.Jд.чіn і nовести іх у ;r.а..тхсІ~і z:іІш та казкові світи. 
X<.t 't це ідю.3іл. хаіі ц~ тільки гра! Але XaJUІ живе ця Ш-"'Іяхетна, 
nрекрасна гра! 

Н(·~а.'lсІ~о ві,"\ Бурr'rеатру, у впставоnім вікні nпс!в r:с."'Іикш"І портреr 
покійного ні:.tсцІ.кого с.іtапного актора йо:Jефа І~айнца. Браr Ни
кифор розка:jува.в, що коли це-11 актор грав у "ІОлії Цезарі", то в час 
те~шераментнuго моно~"Іога, його уста і nідборіддя заливала ліна. 
Вп:ходить, що він не тільки грав, він жив у ТО}ІУ образі і діяв. Довго 
11 стояв перед тим портрета.\1 і не пo:r.ri'l'Im, що за м-ною стоіть старший, 
пристойно одягп~ -ти {І добродій. І раптом чую слова - ніб11 сказані 
до мене слова, ні (ін тн., <'об і: 

- Я, ес вар айн менш! 
От тобі l\tacm. Не Гсцепдорф, ие Людендорф, nc ГіІЦенбурr -

а тільки йозеф Каїшц "вар айн меІWІ !" 

** "' 
lІісJІя оnерації і О.lУЖаН'н.ч, ~ІЇІЇ сотщш ІІшшфор 3<'1.ХО;{ІІDСЯ біля 

орrанізаціі Заnасного ІСоша ~тес. По довгих .клипотаииях у найвиrних 
nШськоnих установах, nісля переборепня всяких ворожих українству 
інтриг - ідея поповненни новобранця~ш леrіону до певної міри 
увінчалась успіхом і новоорганізована сотня стрільців вирушmла 
з Віднл Шl За~шрпаттл, де в селі Варпалюша біля Мункачева розкnар
тпрув:l.Лась, пк зn'жюк Заnасного Каша. Тут відбувався в1пuпdл ноnо
n!Jанців, сюди збігаmІсь всі ранені з лікарень на доліковування і за
~.:Іужснніі відnочинок. Тj"Т ведено облік і контролю всього СІ<.і"'Іаду 
стрі:хецтnа. У Каші заро,1илась Пресоnа Квартира з re,1aкцimm ви
~ань кале'Іцарів та сатнрнчннх журналів, бі."'Ія яких гуртувались 
:\Пrстці слова й пензля. У Кеші організовано шкі""'Іьні курси для тих, 
яt..:і поза.шrша..rш свої навчальні закдади, і, по відповідиШ підготові, 
nопю1 складали в найближчих школах іспити й заве!'шували свою 
г.~рервану віІЇною осnіту. Не зане~бано в .Каші й :мистецької само-
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діяльности: стрілецькюї хор і орксстра розважатІ не тілью1 фрон
тове та заnільне вояцтво, але ІЇ довкільне нассле:ннн. 

Проходили дні, nюжні та місяці вІmовиювалн р()І-:п, nocшri успіхп 
is JІсвдачі перекочувались з однієї лінії фронту н:1. ·другу, і російська 
аряія псрссунулась назад "у свояси". Хоч ще й не вел, але все ж 
велика частина галицької землі знову поверну.,щ·ь під щш.""І:t :шстгШ
ськог(') двоголового орла. У звіль·нснпх :o.ticт:tx. у хо.""Іо;:\і i"'r го.""ІоДі, 
моn післл стрШІШІОЇ пашести чи повені ста.тю Ht>Ci-ti.rшnн:o.ш проліска~ш 
прокільчуватись суспільне ЖП'М'Я. В час ~юскоnськоі інвазії, маііж~ 
двя. роки, люди те й робили, що прш~."І)"Хаw"І:ІСЬ .::\() гуку гар.:-.1ат, і стрн
вожена пригляда .. 'lись до адміністративних руспфік~торсьюtх захо;:\іп 
на останньому клаптику мазепІІнської вольющі. 111но.""Іп почалп nі;:\
крпnати свої щвері для учнів, які із-за ворожої окупації nтраruли 
два роки. Академічна гL,шазія у Львові звернулась до Kcr..IIa УСС 
з проханюrм прислати і'нструкторіn військоnої ~~у·штрн д.""Іл учнів, ЯІ<і 
ось-ось мали заnовиюnатп ряї:{ІІ поріді.тrпх Пt1.:1ків ар:о.tії. Ko:o.s~a 
Коша з власної ініціят11вя відрядила всіх стрі .. "Іьціn-учптс_'Тів рог:l.
mнської гімназії до тієІ рідношкільної ycrnнonп, ,1С nmш по прп
ватних до:о.Іах, (бо шкільнІІіі 6),.::\ИНок буn заіін:ІТпй ni,.."\ віііськову 
лікарню), продовжували 'СВОЮ працю. 

М:ені припав жеребок і я разом з пі;vсорунжпм. тож уЧ'нем рога
ТІІнської гімназії, Івано~І Поритко.м був nі.:tрл.:\•Жениі'r ~о Львова на
вчати :молоденьких гімназистів військового :о.шст('цтва. В то:"ІІ.У ж 
часі і ми самі мали доповНІІТП свою гі:'tшазіr'іну освіту "іспитом 
зpiw-rocm", який загальмуnала світоnа вШн:1.. 

Тільки полвився я у стрілецькій сташщі 11:1. Гусм~н·r вулиці, r: 
старинних мурах Стаurопігіі, як тут же на.-rетіс ш1. :о.tс·не коршуном 
січовий стрілець Ярослав Барннч, що вже зy:o.tin заnоювати дцрнrент
ський пульт у відновленому театрі. Він з~nроnонуваn мені почесне 
звання хориста. театру "Українськоі Бесіди". Ця авторитетва назва 
nрикрашувала кількачленкІпі гурт ан.трис львівського театру. Весь 
в:исамбпь чоловічої статі погтmув воєнний мо;юх, а осІІротілі при
слу.жниці .Мельпm~ени заЛИІШиmrсь від оnікою військових інвалідів 
та оферм аматорів, що час від часу "пописувалвсь" ва сцені Інсти
туту ім. Миколи Лисенка. Січові стрільці і тут ста.т~и у пригоді. 
Кожного з них, хто тільки попадав до Львова, невтомний Ярослав 
Варвич приєднував, у тому чи іншому характері, до того своєрідного 
театру. Мій баритон здаnсл дпрпrентові nрпгожим і з першого дю1 
ва мене посипались навіть сольові партії. 

У черговій виставі, за дві підготовчі проби, я вже виступав у відо
мій "Циrаиці Азі" в ролі холодого цигаичука, брата героя тієї 
мелодрами - Тумрія. Відспівав я циганську пісню і ще мав сказати 
одиу невелику фразу. Співав л, вліпив.nrи очі у Славка Бариича 
і 11 Аого дириrеитську паmІчку, :лк у .спасальний мя.як на бурХJПІвояу 
морі, і нічого більше не бачив. ні не чув навіть власного голосу. 
В антракті дружина режисера Василя Коссака, актриса Ірииа Кос
сакова, підбадьорююч11 деб'ютаита, похвалІІла :мене, але з хитрою 
усміmкmо запитала, чому я так невпинно размахувя в розпрос·Jсртимн 
руками. неначе ІШуліка кр11ла~ш? Герой п'єси Т,}':'ІtрШ (,півінвалід 
австрійської армії) Онуфрак пі;фf.шов до мене з біль·ши:о.rи партнер
с~ки:ми претенсі~. Віи зая~ив •. бе.з .~~ся!<оі .то~nрІІської ern~rти. що 
бL-u.ne з такни "дванадцятим тумаио:м" ва сцену ве вийде ! Ця нетО
вариська заява не дуже мене дійняла, бо я був певm1~1. що дярnrеит 
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УСС Ба рюrч не дозволять першоf.ІУ з нраю австрійському "ляндве
рвстові" викурювати УСС-а з театру. Претеисіі Тумрі:я-Оиуфрака 
були, па :мою д}~Іку, невиправдані. Невже він ие бачив, що, закіи
ЧІІПWИ свій сnів і nриєднаІJШись до гурту молодих циганок, які тут же 
на сцені стали твснут11 )tеиі руки за уоnі:шнІІй деб'ют, я був задвяТІІЙ 
тільки собою, і nce, що ~іялось на сцені, мене вже не цікавило! 

Ту~1рНі і Аза nро~овжува.і"ІІІ сnою сцену центрального ~р~Іатич
ного конфлікту, в якій я своєю фразою мусів nосnрияти їхньому 
за~шренню. І ось, 1:о:ш настав час мосі реп:Ііки, голос застряг :\tені 
d гuрляНці і хоч тут убпй - 'Не хотів прозву·чати. Нещасншї Тумрій 
у нnnру.жснШ nозі, з nротягнеио10 до Азп рукою зав~tер на обірваній 
фразі, бо Тj'Т са:\Іе ~юя рt-nліка 1\Іа."Іа розвіяти сумніви що~о вірности 
й коханая Ази до нього. Гор;:tість і самотобство Ази не дозволяли 
їіі са.\fН'І це nідтвердІІТІІ. Це ·мав зробаrn молоД'ШІІЙ брат Ту-мрія 
( :\ІОЛ скро:-.tність), сnі;(ок любовних терnінь героїні. А л .:\Ювчав мов 
J~а:\tінь. Уже Ju[ хористки-циганки штовхали І<улачtш:-.пІ в бік, заохочу
ва."Іи :-.rене, ~Ісn.:шn, чого ~ювч1r.т.п ? ... Це ж твол реnліка, без твоїх слів 
вся n'єса nропала! А я :-.ювtІЗВ- :'.Іені заціnило! Я і'І са1\І збагнув. що 
за цю трагічну павзу вел ві~nовіда."Іьність Ішала на мене. Успіх ~ого 
деб'юту nолеrів у безо;:щю. Так ганебно зарізаnІ куль~rіиаційну 
дриматичну сцену героїв-любоnників, може тільки безнадійна не
з;:t.ара, лкій не:.'\tаЄ чого ,шукати в театрі. А диявольська nавза ось 
уї-~:е тр11ває вічність ... але ·ні, теnер )1Же л їі на свіl"І рахунок не візь)Іу. 
Це Ж )"СЛ З~."ІЛ Г.'UЦ3.ЧіВ зразу збагне, ХТО BIIHODHIIK СІсаІr,::Щ."Іу, КОо~'"ІИ 
л теnер ві~кршо рота і скажу: 

"Не вір Ш Т~~Ірію! Вона весь наш табір nривела сю~ІІ, щоб 
ті:Іь!ш зустріrnсь з тобою! Вона тебе .юобнть !"' 

Але я цього не к~жу, я .:'.ІСвчу, як сфінкс! Ска:о.t'лні.'ПІЙ Ту~rгНІ 
з nрот.нг11еною ~о Азп руІ(ою. nостуІ(уючп ногою ~:tnaв ~tсні знак 
за говорити: мовляв, давай, чортова личино, чого м:овчПіІП? Хіба ти 
н~ бачшш, як ми з Азою nоmбає.мо? Вся за.л.я вліпила в нас очі, 
а мп чекаємо, nоки земля nід 'Н&'\fи nровалиться від такого сорому! 
О, ні! Хай цю найтрагічніІшу з nanз хтось iiOllш"[ бере на себе, rілька 
не я! Не я! . 

Аж ось із суфлерr~коі будки гро~ювий голос наїІкращого суфлеря. 
СFІіту: "Не вір їй Ту~tрію! Вона весь нщш табір привела сюди ... " і т. д. 
І т~ повюнІ го.:юсшІ, на вr1о зато. Ні fiJ<1'opп, ні глядя.чі не збагнули, 
ві;:щі_lл ці r·п:trснпі слоuа вnа.."Іи. Хто їх ізрі1-~? Сцl•на ле~вс освіт."Іена, 
гурт циганів у її г."ІибІrні лежить та мурличить ЦІІганську мело;rtю. 
Це nевно хтось відтіль урятував ситуацію. Облитий холодним nотач 
ТумріІї обняв трепетну Азу, nо~ічник режисера закрив спасенну за
вісу, із залі nочJ·лись несмітtві оплески. Стеnан Хомик, січовий 
стріл~ць і король еуфлерів, вилізаючн з будІ(И, категоричним тоном 
заявив: 

-- ІОзьку, марш до бj·фету і nринеси дві бо~tби ПІІВа! Це тільки 
ві~ тебе я так ~tало беру за сnасіння тю:оі ситуації, бо з тебе такюї 
<11\TOl) uy~e, ЯК З рака ЖеребеЦЬ! 

Усі ХОГ1ІСТІШ на чолі із cccтpa...mt: Пархоняківнимн кинулись до 
~~~\1)."lcpa і сталп {югu безцеромонно обнімати й цілувати. На :мене 
ніхто й не гл.ннув. Ніхто не nри1!ітав із першим ВlІСТ}їІО:\І в rеатрі 
та ще й на .т .. віnській сцені. Одна ті.'Іькп nані Ірина Коссакова дру
гого дня розвіяла мої тяжкі ·;::Q~ІІ та Сj'~tніви: 

- То, що ви не скзJали свої "квестії" і тим у нас усіх мало не 
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зарізали, то це не свідчить добре про ВЗІWу театра.тrьну розторопнісrІ), 
але голос RІІ :маєте файний, іно ·не Ма."Іtа.Йтс так широ1ю руками, як 
будете ще коли співатп! 

Із Славком Барниче)І було гірше, він таІ-\u не на жарт розnrівався 
на мене за мою неумісну вnертість. Тільки мо:t чарка "rріоткп" 
в каварні Сан-Сусі склеїла щербІІВУ в нruш1Іх ві;J.НОСІІнах і зно~у 
nідняла мої акції за його дприr~тськп:'>І пу.'Іьто:-.1: . 

•• * 
Незабаrюм виявилось, що омене терпі.ш n тсатра.аьно:-.rу аш.:3мб.;rі 

не тільки із-за браку чоловічого персона.тrу і не ті .. 'ІЬІШ ТО:\ІУ, що мій 
молодий неотесаюrй баритон заповиював прогатrну в хорі і масоnих 
сценах; на мене покладено білІ::іll.І відпоnідnльне завдання по ад.'rі
ністраmвній частині. НачальнІІКО:\t станиці УСС у Львові був сотник 
д-р Boл(][JJJ['R, У його завідувапні бу ... ,а нсве:Іш~а :rікарнл д.'Ія рекон
валесцентів і ще ltteв.Ш'a казар~tа n будинку Стаnроnігії н:1 Руській 
вул1щі. ДоКУ'МЄІІТ8..І'Іьне оформ ... -хеннл службового nегсошt.'ІУ тпх уста
нов nерево~илось в Каші УСС. Театр не :'>Ііг фор~Ш.'ІЬІІО прпн3лс.:каn1 
до ста:ннці, ·яка була під безпос('редні:\t 1:онтро.тrем австрійської ко
мендатури міста Львова, тому перебувапил стрільців-акторів у тому 
місті вимагало особлІшої док)')rент3.Ціі. Сотник Водоwпн, юрист no 
фаху, добре знав, чим пахнуть усяІ:і відХІІ.їеннл вq ві1''tеьковпх 
розпоряджень у час війни, то~tу ризш·швану частпну оформленнп 
театральних опівробіnmкіn nіп вважав за доціль·не і безnечніше пе
реводити в канцеляріях Запасного Каша. Ко~шн;:щ Kor.11a находилась 
у тому часі біля СТрия в селі Пісочна. А~:\rіністрадія театру, за 
згодою коменданта станиці, доручила мені деw-Dкатну місію: добуван
ия військових док.}':\tентів із Коша "ін блянко", щоб ~rм:п .... еrа..їіз·у
вати військовозобов'язаних акторів у Львові, і тим сам~n~ ~~ОЖ.."ПІ
вити існуваввя театральної групи, ІНКа систематично давала вистави 
у Львові, а згодо:м по тпх містах Галичини і Бу.ковини, що були 
звільнені від московської окупації. В тому часі я не з'ясував собі, 
ва яку небезпеку наражую брата-команда·нта Коша, :який і без 
цього мав чимало клопотів з різними подібного р~ нелеrальни.мІІ 
громадськими інституціями. Я вірив, що службовці головної ·канце
лярії Kwza Лесь Грииіmак і Михайло Гермав роблять благородие 
потрібне діло, видаючи потрібні документи для акторів. Та ие ті.'Іькп 
докумеити, але й однострої і харчові приділи були та;d необхі;tні 
д.їп тпх слуг театрального мистецтва. Не зав»Qи це ~проходило Г.і'Іадко 
і спокійно. Не раз доводилось комендантові Коша відбувати ие дУІЖе 
приЄМіІd розмови у військових судових інстанціях. У ее ·Ж, завдлк11 
такому винахідництву, театр, :л~кий знов прпбрав назву "УІсраінської 
Бесіди", пfд дирекцією артистки Рубчакової проіснував до ЛистоІtЗJдо
вих Днів 1918 року. Українська иуза не замовк .. 'ІR навіть nід гуком 
гармат першої світової віЙ'ни. 

Одягнули в однострої Січових стрільців акторів театру "Украін
ської Бесіди": Василя Коссака, Амврозіл Ни>ІШНІ{іось:кого, Євгена 
Коханенка, а згодом, після відстуmу російсьrюі ар::.\ІЇЇ з Тсг·'юполл, 
наділи "мазепинки" Іван Рубчак, :Микоw'Іа Бенца .. "ІЬ. І.з кадрових 
УСС-ів наспіли: Ноnіна-РозJІ}·цьюп"І, Ярослав Еарнич, Лесь Грині
цrа.к, Воло~пмир Демчишmн, Степан Волинець, Ярос:rав Гриневич, 
Степан Хомик, Луць Лісевич, Прибельський, Танчаковський, Ан:,;:rрій 
:Мороз, Степа:в Оиуфрак, Євген Банах. славнозnісниіі бас-профуи~о 
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львівських хорів Зенон Попель, та ентузіяст-мсценат нашого театру 
поручJІИК д-р Гриць Ничка. 

Жіночий анса1tбль був меНІШе численшї, але творчо--мистецьки без 
nорівнянь вищий від чоловічої частиm1. Каrерина Рубчакопа, Анто
ніна Осиповичева, Ольга Левицька (сестра А. Вуч)Ш), Ната.."ІЯ Ле· 
в1щька, Каrерина ПплІшеико, Марія Козакова, Ірена І~оссакова -
це неперевеfІІІені ·стовпи га.."Шцького театру, які несди весь тлгар 
багатограввого й багатожанрового реnертуару. 

Молодечі ::-.1ріі та д~tи про акторстnо, про чарівнІL"< лtrцсдіїв. що 
несJШ світло правди і .краси - все це ожило й зударилось з реалью111 
театром. Ось він тут, і, я в ·ньому! Вез підготови, без ВІШІколу, сірий. 
сирпі'r матерія~ї. Po .. "ri сtm.&яться, як грц з неба; дра:-.штичн..і, J\І):\tе,:фuІні, 
вокальні, навіть танцювати довелось в оперових та опереткових ба
летах. Словrоt, один з акторів, яюг..m ряс1rіс Україна. 

Оrарицький, Тобілевич, Кроппвницький, Зудерман, Га .. &ьбе, Ростан. 
:Мольєр, Чехов, Штравс, Офенбах, ~Іоюошко, Аркас. Гуио, Гу .. &ак· 
Артемовський - ось коте .. 'І, у який я попав, неначе у подяку безо;tюо, 
не вхіючи плавати і без рятункового пояса. Однак у кожній виставі 
я стояв рядом, ·я дихаn ОДНІL\1 повітря::\! з таюDш велетня~пІ, лк Ан
тоніна Осиповичева і КатерІІНа Рубчакова. Іхня присутність і свідо
мість того, що я повинен nо~ати ї:-.r рсквізІ(Т, пі~трш.rатп своею реn
лікою їхню гру, їхні nереживання, іхюо радість і сльсзІІ, яюnш вою1 
потрясали гллдаtхів - робш1а мене яюmсь місТІІЧНІІ:о.І сnівучаснпко}f 
того священнодііІства. Не п~І'ятаю пк я тоді впглядав, як л ділн, 
як тривав на сцені. Па:-.t'яТЗJо rі.пьюr, яю1й я був безпо:'.Іічнпй. стоячи 
рлдо:\І з ти~в1 зірка11.ш сцени! ІнтуітІmно я відчуnав, що таr:ої нз.rо;щ 
НС С:О.ІЇЮ НСДООЦіНІІТІІ ні З.'.tарнуватп. Адже ТОГО, ЩО ТІІ 0:1.Ч1Ііі.1І бi:L'"l 
С('ОО, ·не встані датu жс~иа шко:rа! Г.•·t::r;::щ .:-к, не зруііну1<1 сnосю прн-
сутніст.ю цієї гран;dозноі ітозіі! (Далі буде) 

:ПРИВІТАННЯ ЮВІЛЯТОВІ - йОСИПОВІ ГІРНЯКОВІ 

ВІД УБР..\ІПСЬІ~ОІ ВШІ>ІІОІ АКАД.Е..,ІІІ .ІІАУК у США 

СВОЄ)ІУ ДIOCIIOl\IJ' ЧЛЕІІОВІ 

Вис01шпонаа:ашпі І доІЮПІІUІ ПосІІПС Посппоnпчj·! 

Украінськn Ві.~ьна Аю1де::-.Іія Нал: у США щиросср;:rн11 nіт:1с 
Вас з 70-річЧ:І'-І з дня Вашого наро,Jіжсння і 50-річчям ;t.іялnносm 
на nолі украінського театру і культури. 

Увесь Ваш творчпЇІ !Шлях органічно і нерозривно був пов'язаний 
з добою наіівшцого роз!<віту украінського театру, а c:u.re з театром 
Персзіль під 1-:ерівництnо:..r Леся l(ypбuca. Ва~ш творчий .шлях, по
чапшись у лаnах Украінськп..х Січових Стрільців, проходив велиt<им 
історІІ'ІІШ:.r тг:u<ТО:\І жпrrя украіпсьного народу: від відновленнІІ 
УкраіпсьJюї Держ:1ви, через культурний ренесанс дnадцятих років, 
крізь nе.1ІШУ трагf'.lЇJО три; .. щятпх рокіn, ;::~.ругу світову війну і С'-Ііrра
цію. На ncix цих етапах лштrл Бп не прпшrнллп свосі тnорчоі праці, 
вшtв.плюч11 невичерпність енергії та творчих сил. 

Ваша творчість назавжди залmuиться нn. зоJютіІі сторінці в історії 
украінського ТЄ'атру. 

З вёлшюю вдячністю ми впсоко оцікюєlІrІо Bruшi r.шстец,кі впстуnи 
в Акаде:-.tіі і Ва.шу готовість допо;\ІОГТИ в іі діяльності. 
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Бажаємо Вам здоров' я, сил та успіхів, зокреl\Іа успLшвого завер
шения таких цінних споrа.дів про Ваш творчий шлях і театр Березіль. 

МНОГАЯ ЛІТА! 

З глибокою псиnапою і щирm.І приnітом до Вас і В::uшоі славвоІ 
ДружИ'ІІи OлLmiil Остапівни. 

О .. "ІеRсаІЦер Архі,rовпч 
Президент УВАН у США 

Івап Зn..'rma 
Секретар 

ВІД ОБ'ЄДІІАІШ3 УКРАІНСЬЕІІХ ПІІСЬ~ІЕІПШБШ 

· В Е~ІІf'РАЦІІ "СЛОВО" 
Ве.'ІЬШІІІІановвпй і Дoponrii Посппе ПосІшовІІЧУ! 

Зважаючи на півсторіччя Battuoi са.иовіддавоі творчої праці в ук
раїнському театрі та иа Ва.ш.і ветші заслуги в розnитку модерного 
театрального мистецтва, зnажаючи ва Ваші друковані пр:щі з історіі 
українського театру ( "Двадцятиріччл Наро~ого Малахія", "Лебе~
на пісня Леся Курбаса", "Народження і Сl\Іерть )•краінського модер
ного театру" - англійською мовою), ва Ваші літературно цінні 
:t.Іемуари ("З Остапом В1ш.uиею", ,,На ІШляхах Леся Курбаса") та ва 
багато іиших Ваших есеів, статтів і виступів на :мпстецькі та суспі"'ІЬ· 
но-культурні теми, лозначених ІЖІmєвою правдою, глибипою д)'ХКП 
і мистецтвом викладу, та, нарЕ'ІШті, зважаючи Jia Ваше се:\шдес.чтпрічч:r 
життя, През1щія Об'єднання Українських ПІІСЬ)Іенників "Слово" 

ухвалила надати Вю1 заслужеве звапвя 

ІІОЧЕСНОГО ЧЛЕНА 
ОБ'ЄДНАННЯ УКРЛІНСЬКИХ ПИОЬ:мЕННИКШ "СЛОВО". 

Прийміть, Дорогий Иосипе Иосиповичу, цю вашу ухвалу, як ВИJІ8 
глибокої пошаии до Ва-с від усієї иаmоі письменницької гром:ади, 
як побажання від вас здоров'я і творчоІ праці ще иа довгі .роки 
і як ввслів ·надії ва да.JІЬІІІУ ще тісиі.шу й активнішу Вашу співпрацю 
з иаJШ. 

ПрезидІ.а ОУП "СЛОВО" 
Гр. Костюк - голова Остап Тарпавський - секретар 

ДОРОГОМУ СІПВРОБІТНИКОВІ 

Редакція "Лвсrів до Приителів" приєднується до оцінки, що П 
д8..ЛП творчій праці йосипа Гірняка - УВАН і "СЛОВО". Щиро дя
куємо за статrі-спомшm, які щедро збагачують зміст журналу і стали 
його дорогоцінвою оздобою. 

На сцені йосип Гірняк був речником тодськоі душі, іі почуваиь, 
іі правди. У своіх писавиях він був і заJІИІWаєТЬСJІ оборонцем правди 
історіі. Своі"Wи відважними й одвертими виступамп в суспільстві, він, 
серед сучасвого загального принижеиил. рятує правду-чеrть украік
ської то;tиви-rромадлнива. 

З нагоди 70-nirrи вітаємо Вас, Дорогий йоспnс йосипоппчу, 
і Baauy Шановну Дружину, паmо ОпіМ'Пію Доброnольську, (:Півтворци 
Ваших, спільних Ваших, мистецьJWх і життєвих досягнень. 

РедакцІв " .. і'Jпстів до Пр~.тІв" 
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ЖИТТЯ СПОВНА ВІДДАНЕ ТЕАТРОВІ 
О .. "ІЇ)ІПія ДобропольсьІш.: аІ,тор-ре~tшсер-педагог 

70-річчл з дня ІІародження Олі:.шіі Остапівни Добровольської 
збіглось із 50-річчЮІ їі .nраці в театрі. За цей час вона заграла 212 
ролів (і то частину з них в таких верwи·ншІх театрах як ,,Молодий 
театр" і ,,Березі .. "Іь"). Як режисер - вона створила 10 дра.'\fатичних 
вистав і коло десятка вистав ,,театру слова". Як педагог - Оліш:rі.л 
Добровольська випустнла з-пі;t своєї руки цілу плеяду учнів-акторів, 
з них декотрі провадять театри в Австралії (Залеський і Варцаба), 
в Канаді (lОрій Бсльськш'"'І), в Нью-Парку (Володн~шр Лисняк і Ла
риса Кукрицька). Крім того, Добровольська вчила мистецтва украін
ського слова групп :о.юлоді, починаючи від малят і кінчаючи дорослою 
молоддю. 

Річниця, навантажена таюnш доробкаяи, в здоравоо1у суспільстві 
не може бути nриватною справою ювілята. 

Народилась O:ti)rniл Остапівна Доброnольська в Одесі 12 серпил 
1895 року. Вчилась n О~есі й Кпєві, ~е закінчила rіІІНазію і др~tа
тичну ППІ<О."Іу (1915). 

Щастя рано вс~tі:х:ну .. 1ось мо.1одіЇІ акторці: вкінці 1916 року Олім
nія до.'ІучІІлась до групп учніn .школи МиколІІ Лпсенка в Києві, які 
працювалп з Лссс~ Курбасо~І у nрІІ)rіщенні о~нісї :шорної )tа.йстерні 
на Вя.спльківській ву."Іlщі на;ж .. Uape~t E;:{ino::.o.t" СофоІс .. "Іа і "Базаrю)І" 
Винниченка. З цієї юної групи. очо .. 1еної юнпм геніс:-.1 Курбаса, по
чався ,,Молопий Театр", який означав вюсід театральної Украіни 
на европеііську арену. ПeJшnn'"'r сезон ":Моло;юго театру" (HJ17 -18) 
nочався п'єсооо Воло;щмІІра Ваюпrчеюса "Чорна nантера. і білий 
ведмідь", а друnnї сезон (1918-19) - "Царе~ Едіпом''. О.ліиnія 
Добровольська нал~ж~ла до тієї групи дев'ятrr акторів, :що видала 
в 1918 році Статут ,,Молодого театру'. 

Оліmrіл Добровольська вІІконує n ,,:Мо.тюдому театрі" рлд здебіль
шого першшс ролей. Ви:датюnrи ії акторсьюп.tп успіх~111 були ролі: 
Сні.ЖИ'НІ(а в п' ссі Винюrченка "Чорна пантера і бі.mпї ве.щ.rідь", Ган
нуся в п'єсі Гальбе .. ~Іолодість", Равтенделлйн у "Затопленому дво
ні" Гаnnnшна. У цпх nерших осягах ппяшr .. ,псь уж~ дві хаrактсрні 
гпси fштогсьr:огп :-.шr.тсцтn:1. Добротю~тrьrьт\ої -- r:;~::.тттnісТІ. і cтtr:n.ona 
цілесnрямованість грн. Тут вона заслужиJІа собі сJІя.ву одІюго з nіо
нерів модерного украінського театру. 

Ревотоція робить nобут актора й театру мало що відмінним від 
побуту збройних загонів молодої украінської держави. На якийсь 
час Добровольська розлучається з ":Молодим театром" Курбаса. В 
1920 році ·МІІ бачимо П в числі організаторіо театру ім. Івана Франка 
( разо~І із Гна.тоя Юрою, Ав:'.Ірозієм Бучмою, ПосІmо:rІ Гірняком). 

Коли 1922 року Лесь Курбас організував театр ,,Березіль", Олім
nія Доброволnськ:а.. разом із своїм чоловіком Поенnо:м Гірняком, стала 
ееред пе[аших його сnівробітників. У ,,Березолі" І.юна працювала 
і.lЖ до його фактІІчної ліквідації в грудні 1933 року, коли було за
арештовано са~юго t:урбаса і йосиnа Гірняка. 

В І\іиці 20-х років автор цих рл;:щів, бyвnnr яолодЮІ студеВ:rо.м 
Харніnського уніnсрсптсту, бачпn Олі:о.rпію Добровольську у nпста· 
вах "Березоля" в ролях Зосі (,,Сава Чал11й" Іва'ИВ. Тобілевича), 
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.ТТ еонори ( ,,3;\toBa Фієско в Генуї" Шіллера) та Соні ( .• Х:tзлін" Тобі

.ТJР.вича). Де·лкі з тих ролей виконущ1..··ш танож іІtші :штпрюr ,.Бсрс-
3о:ш", в то~ІУ 1"1 Валентпна Чистякова. В цьому сузір'ї акrорсьиі 
обрn:ш ДпброволІ.сЬІюї мали свій індІІDі;:tуа.їьІшіі чар, m:шхстність, 
'ІЇТJ<ЇСТЬ, СВОЄрЇДНИІЇ КJІЯСПЦПЗМ. 

1934 року обезго .. ,овлений театр ,.Березіль" бу.'Іо .їіІ<.nі.довd.во 
і форма.,ьно. Лого nереІЇменува:ш ·на Театр і~І. Шсnчсюса. Доброnо.їЬ· 
CJ.Ka nрацює В ЦЬО:Му театрі ДО 1937 року, оКОЛІІ ії Щ>С'ШТ)'11.'1.ЛІІ і ПіСЛЯ 
nіврічного слідства запропоиувалJІ впіхатІІ в нсnідьшtчш'і табір у Чіб'ю, 
;~е ошшпвся ·Ще з 1934 року Ji чоловік Гірн:tк. Тут, в суворІLХ )';\ІОВах 
1-\онцтабору ,. заnоляр'я, вони обоє бу~ують театр длл нсnі.1ьнпків 
НКВД. Доброво.;ІьсьІса створила в цнх у:о.юnах чн:о.tа:ю а1~торсмшх 
оuразів. 

1940 року Олімпія Добровольська nовертається з Гірняком на 
Ущчtіну, працюf: недовго в обласно::'Іtу ,,І<одгосnно:.tу театрі" в Чер
Еасах, переживає фронт другої світової вш·ни і ОПИН.RЄТhСЛ ":t' Львові. 
у Львівському театрі. 

А псті)І евітоnі мандри. Австрія, Ні:о.tсччнюt., CliJA. У ціlі безупин
ній неt:>nокіІїній ~орозі втікача-впгнанця Доброnо:Іьська nпяnп.аа ие
звnчайну nптрпвалість творчої nраці. Вона стас р~жисеро~t-nедагого~ 
.\· створеній нею і Гірияко::w Теnтрі-Сту;:tії. Новш'і театр скд:цастьс.я 
ЕІІn .. їЮЧІЮ з початкуючої молоді. Добровольська і Гірн.я.к :'lta..тur щастя 
h пашуnах мо .. 1о~их талантів. Театра .. ,ь:на культура і досвЬ Доброво
.Іьськоі, їі nристрасть до nерфекціоніз:'.tу nозначІLїІІСЬ на профссі1''rnо
:"у рівні ії дrа.'\Іатпчних вистав, якого вона дос.чrла попрп ці.тmо:и 
невідпові;tні матеріп.'Іьні, а то l't суспільно-:'.юр:t.їЬні обставпнн Є'-tі
rрацііrного без~о::wного театру. В ,,Театрі-Сту;tії" (що існував від 1945 
ло 1955 рокп) Добровольській на..-'Іежать такі постановки: ,,Слуга 
;щох nаиів", ,,Орrія", "ПрІL'іари'', ,,Господиня заїзду", "Лісова пісия", 
.,Тартюф", ,,Пересаджені квіm'' ,.Хміль", "Марn1н Боруля", (а пізиі
ше і ,,Князівна иа горапmиі"). 

Олімпія Добровольська з іі любов'ю до .мистецького слова .стала 
на сміrраціі піонером ,,театру слова". В цьому nляні, самими засобами 
акторського слова Добровольська створила такі речі, як ,,Гайдамаки" 
(за інсценізацією Л. Курбаса), ,,Мойсей" Франка, поезії Юріх Клеиа, 
.,Людина і герой" (Мазепа в світовій поезії), ,.На Білій Горі'' (.поезії 
'-fn.ркіяна Іllа.mкевича), Із лірики Лесі Українки, ,,Heoфint'' Шсв
чеНІ{а та ін. Разом з Гірняком Добровольська створила в останні 
рт;и своєрідний "Театр Шевченкового слова". Зокрема іі виконании 
ролі відь)Ш в одноіменній поемі Шевченка бу ло на ввсоті цього 
Шевченкового поетиЧ'ного образу. Добровольська вида.па дві платівки 
казок ;{ЛЯ дітей у своєму справді мистецькому викова.шd. 

Не зважаючи на енциклопедичний стиль переліку голсmВ'Шt фак
тів, н81Ша ювілейна нотатка розростається і все одно ие охопmоє 
всього головиого в 50-літньому доробку Олімпії Доброnольськоі. 
Наприк.:їад, вона зібрала і зберегла театральний архів. Якбtt з того 
~рхіву опублікувати лИІШе матеріяли Театру-Студії, то вшїшла б 
прецікава киижка. Побажаймо собі і ювілятові, щоб е)tіrрація могла 
прпвітатп Добровольську до іі ·наст)о"Пного творчого 55-.. 'Ті.ття виданням 
mІ;ОЇ КНШІШИ. 

Юрій Лавріненко 
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д. Козuі 

ПРАВДА ПОЕТОВА 
Папі Софіл nо~Ш<)"Dа~,:з. за ЬtсШІІші nіт:з.шш й нз .. ,п;r:t ча інш: 
- І n viнu \·eritas... et in роёsі! 

- Правда і в вині. і в nоезії о~наково мінлива. - ujuaь ... ·н 
Скеnтик (так його прозваmr в товаристві). 

- Невже во-на о,1накоnа і в глибокій чарці, і е глнбоІ;ііі пuС?Jії -~ 
- 3ажартував Ентузі.лст. 

Пані Софі!І ра~а була Таf~Ш зав'язці ~іялсгу, бо любн.,а :!iTl'lH
турно-:>.шстсцt.кі сnори 1"1 ca:\f:l. бра .. ,а в нпх актпвну уча<..:ТІ... А.1~ не
спо;хіnано П nш: .. ,пюl...,ІІ ,10 xnopnгo. Це н::tс ~<іt·нтежнло, і :-.ш хІш:шн~.
СІ~ілп мовчк11 .• ~ж ось Пластнк устав, ni;J.iiiu.Ioв до nu .. ,ІІЧ!:ІІ з І\Ю1sf'~
кюш і дістав неветн~у .книжечку. 

- Послухаt"tте! - сказав, перегорнуDШІІ кілька rторінс~~
"В затінку .жаІЇворонка" ... вірш із одноЇІ:\а~нноі збірки nоЄ'зіІСІ. 

Він читап. і ТО.:-\Ї як зн:t:~вору ;J.ол:ітав до на(~ nро1шзлпвн~~ г\·:: 
і шу::-.r ве.1ню;го міста, пі-1 G..-~зна,:хіJїно-сірн~І нcGu~r. ~ш порпну .. ,н ;:xy:.r
ка~ш в безго~tінні і ;Існосrі безкрайого уІ~раінсІ..І:ого степу. 

Коли чнтання бу .. ,о закінчене, Ентузі:н;т не втернів і внг~;кнув: 
- Як чу,1ово! Як прав;щnо! 

CJ~crrт•ш: Я1ш тут праn;tз.? ВІІ!':Ц!:з. тз. й ті.-:І..!~JІ! 

}:нт.: Пгаn,lа в nерсжнnанні, в О;J.Іюр~l~овій, пс:лuD7о!JІіі;; СJ!-:·:;
аціі. 

Ск.: Даруйте. але "затінок жаіtnоронна'' --- це щось та:~с ~J..І.:І~~ 
від дійсности ... Образ таrшіі нrcxormп1ur ... 

ІІ.:Іастш .. : А .я беруся його хоч зараз Ю\Ма.Іюватн. Поет Іt~ш :'ІШ
слить кою<ретно, як :мало хто ін:nmй. ~1епс ~авж;щ з~xon."llur:a:I:з. 
nласnпса ІЇ рельєфність його :-.tа.."ІЮн:ків. ТаІ' і тут: степ, гар:гr::::t .,ітнн 
дивна, повітря аж мерехтить. Дорожній п11 .. 1 зpпnacnc:t з-л:.1. :.ш
.ши'ни. Подорожніх мучить спеко·rа й cnlJaІ·a. Очі GлукІ:UU'Іь пu без
~Іе.жІюму стеnу, шукаючи дерева чn хоч куща, що дав би хо.,о~ос:. 
Персвто:.rленn:\t :\tар.ятьс.я сині ріки. срібні ОЗt;"ра, логкu Щ1ІІХfJ.'ІІ1.Т1, 
відпочинок під гіллям н~рuовим чи в зелені uе!Jезuвого І'аІО, т.ttлш~t tuн 
на заnщшно:му сіпі n~ ІІсnг~юmmй піж.:::::піі П.:..:')":\1 ос1ш та oc:;I:ur)iD. 
Цей образ ·мас стільки ·конкретних деталів. що в<:та~ :!!-: жнв~•·: 
перед очима. 

Епт.: Ма .. "ІЮючи образ за !!OeTO)f, ви - неnо~ітио для ct'ue cu:o.-tur'L' 
- вийшли за межі зовн:Lшньо-конкретного. Я й не днвуюсІ.., бu 
сnравдІ, як ·провести межу :3.ІЇЖ зовиШшrі:-.t: і внутріш:r:Іі:.І? А.,е, H::::t 
мою думку, властивий з.мlt:т цієї поезlі - в чuмусь ВН) rpiJwHLu.:'.i~~-. 
Він зосереджується в образі - щоправда, ТJ.ЮХІІ незвичаііно:-.Іу -
.;-кайворонкового затінку. Пост з::шсnнлс пас, нібн u з:-t'ІіІrку :і'..з.йво
ронка подорожні зваJпшли відпочинок для д~'Т'.пі іі тіла. Во, бачите, 
в ту пору 

"р ІІt:Сіі. Ііl'Зважаючи t~a ~"·'•.:у. 

Вrz.шсн ж•uzacpo•l!cu і спів .з ш 
Прозори rn,.:. •tL'.ІІоп :~·и..:~рс.1а чrкті 

Холодної, r1ахучої води 
Т .:1 11, yгL•[Ji. Vt.'зж !lP'•O лзІVркоті;;u.'' 



22 .Листа до 

У поезії від ві І< ів tдіялІІся чудеса - і тут теж сталося чудо: в затінку 
.жайворонка повіяв холидок і подорожніх огорнув "бЛс:'lІЖСІІнm"'r спо
кій". Хтось назве цей МО:\tент ірацІональнuм - неха1 .. 1! Але є в ньо
~ глпбока правда переживання. 

с~.: Ви надто дослівно берете .слова поета. У поетів с своя при
страсть - зво;щnr читача чи слухача поеn1чною Ї.:\tлою, бентежними 
парадокса.,ш, невластІІВІІ:\t прІІЧІІВОВІDІ зу:мовленнлм яв1nц. Тшt, на 
степу, може в дану хвилину налинула хмарІІНа і повілв вітерець, 
а поетові захотілось викликати ілюзію, що це зробив жайворонок, 
дРУІ' поетів. 

П.~1.: Ні, тут маємо просто справу з метафорою. Добре, що нDІші 
літературознавці звертають уже більше ynan1 на постичні засоби 
виразу. Яке багатство і різноманітність метафор знаходять, напрІІ· 
клад, в поезії Шсвчен:tщ! 

Епт.: Признаюся, що поснлаІПІя на метафору мене не задоволь
·ияс. Це чисто формальне вияснення, а не по суті. Сама метафора 
вимагає відповіді на питання: яка ж іі суть? А суть метафори, зда
ється, прихована в тому, що вона є впразо~І означеного світовідчу
вання. Метафора засвідчус своєрідний .спосіб ~явитись на світ, ва
·я:вність у душі інтпмвого зв'зку з речаШІ й істотшпr людського дов
кілля. Метафоричне :а,пІсленнл стає, таким чпно11, виразом онтоло
гічШІх зв'язків, незбагненної єдности:, що лежить в основі речеїr. 
Коли в наро;щій пісні співається про те, що "роз:-.ювллє калинонька 
з дубом", то я бачу в цьс:n1у не просто уособ:rеннл дерев, ·не са:\ю 
ті."ІЬКІІ перенесення переживань .LЮднни на дерева, але й щось біль
ше: дерева роз:мовляють - значить, природа шукає вІІс:юву д:ІЛ 

себе в людській :а,юиі, бо тільки тодське слово :а,юже передати тугу 
всього живого. 

Ск.: Що вам на це сказати? Ви хочете бачитІІ те, чого тут не.ма 
- ні в народній пісні, иі в поезії Рильського. Поет творить фікцію, 
свідомо підсуває нам оману - і ·на цей гачок, як наївна рпбка, 
читач дається .спіІЇ1'.Іатп. Але ж поет тільки грасться словом, бо його 
- і декого з нас, :може, - тіашить гра слів і гра уяви. Не докопуй
теся до глибин, :я.ких тут немає. Коли хтось доІЮН'ІС прагне дошу
катися В РІІЛЬСЬКОГО ЯКИХОСЬ 11етафізІІЧНИХ фікцШ, ТО Я пригадую, 
що РильськІІІЇ - скептик, ніб11 отой "чернець без божества і жрець 
без ~юлитов", про ЯІюго він го nорив у о~ній своїй раннН'І :Jбірці 
поезій. А вті~І, поет уміс розрізнити nравду і поетичну фінцію. 
Вів - це його прІІвілеіІ, як поета - :мялусться, коЛІІ Муза ИВІшіn
тує йому ''суміш правди і брехні", як милувався своїми вигадками 
дядх.ко Тодось, один із його улюбленах nерсонажів, що, пyc-nmшtr 
віЖІ{И унвн, "і сам, звнчаJІно, вже не міг сказати, де правда закін
чилась, де брехня роз:почалась." Ота C}"1.tim "пр~вди і брехні" ва
би:m поета, за ІЇого власним прІtзнанням. ще з днnшстnа: 

"Тож tteдap.\fa до ХіJТІІ 
Тодоссвої бігав я щoдttR. 
Готуючrzсь. вuдrz.\lu, у nocтrz.1" 

ТІUІ то постові раз-у-раз ,.в ду~tках снусться дшснс іі нсбуnа:н~" .. 
Я не хочу знецінювати поетичні фіиції, хоч і не .:\tаю на..mру 

посуватись так далеко, як ·поет, що залаллє: 
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"За радість поетrrчноі облуди, 
ІЦО ОЖиflЛRЄ ZO.'IORи U CCpІfR, 

11 icтrmy віддати ва.м готовий", 

2J 

:маючп ·на думці, лк вrrдно з контексту, :-.штс~tаТІІчІю-точну, нау
кову icnrny. 

F.нт.: Ніхто не відбирає ва~• права захищати наукову правду, 
n.ле л М)1ШУ застерегтпсл з усісю р1шучісnо. коли хтось на.,Іагається 
інте:zеІ<туалізувати поезію, nтrrскати їі в р:з.~nІ суворо раціональних 
понять. Я не протrrставто ПОЕ'Тttчпоі фікції пpa.!!;rt, як чогось не
дНісного·- діІісно~Іу. Поеmчна фікція мас свое зовнішию оболонку, 
.а .. 1е ~ля неі важлІJві.ша - внутрішня прав,J.а, що іі не можна схо
nптн точ1ш~ш пою1тт.:вш. Постнчна фікці:t не ті.,ькu за~оnо.1ьняс 
потребу мистецької гри, але мас іі лізнавальне значення, бо вDІНа 
промов .. uс - шляхо:'.І через емоції - до нашої ці .. їісноі духової 
істоти. 

Cr~.: Алеж поет хіба сnідо~tшї того, що затінок жайворонка -
це насправді ті.:п.ки і.:nозія. 

}~rІТ.: Так, він свідо~uлї і того, що ІЇ читач чп с:rухач не бере 
його r:riв у ~ос.і~івно~tу значенні. І nоет, і ті, ,J.o кого шн звертається, 
акцептують ітозію то~tу і тільки то~tу, що крізь іі серпанок nросві
чує внутрhшнл правда, справжня, Jtеі .. 1юзорна сутність лвпща. Вла
стиnа си.;zа образу - в його чаро;ф"'rстnі: він заворожує люДJІ'ну, 
щоб вона :'tЮГ ла за поЧ)'ТТСВІІ:'tt доGа ЧІІТІІ духове - в іх нерозрив
но~• У зв'язну; в ньому розкривається сторінка дШсности. чи~юсь осо
бдиво в~ж .. 1ІШ:l для нас. Дійсніс:ть ,,фактична'', ,.об'сктІІвна", пе· 
реnірепа :метода.'ш точних наук, ніби перстворюється ,.n затіюtу 
жа.ііноrонка". І хоч ми знає~ю. що такий затінок - не ,.дійсний", 
Пf;О'І'е ми підда~ось його чарові. Мс,же навіть не йдеться тут ,про 
nеретворення дійсности, а про розкгиття її г .. 'Шбини. В поезії ми до 
шукусмось саме третього розміру - г.;пrбинностп. У кожному разі 
"в затінку жайворонка" переживаємо дійсність nо-ново}Іу, глибше, 
сдпасмось з нею. 

Ск.: Яке буякн.я уяви! Сягасте до недосяжних глибин, з не
значного робпте бознащо! 

Епт.: Не n :роб .. "ІЮ, а пост, що вШс n Іtсзпа.чпо~tу вЇ,:І,Ісрпти зпа
чуще, що досягає сфер, до яких не має доступу ВЧЕ'НИJЇ. Покличу-ея 
не на божестnенного Платона, а на "твс,Іюзого" Арістотеля, який 
твер~ив у сnоіІї "Поетпці", що поетична творчість прав~ивіаша, ніж 
нзукове дос .. 'Ііджеиия бутrя. Я не тверд.жу, що РиJІьськuй - шукач 
вічного. Поет. уиіс в ·кожній речі добачиm "щось більше", П нев~ 
черпиість, бо, ,справді, хто вичерпа.є зміст иайдрібнішоі навіть істоти? 
Праядива поезія с покликом: углиб! 

Ск.: Мп з ва.'\fи говоримо різИИ!МИ мова.'fи. Я знn.ю, що сьогодні 
суворі криmчні раціІ. часто не знаходять послуху. Що ваи здається 
ясюІМ, не зовсім ясне мені. Ви шукаєте в поезії Рильського чогось 
неС"хол'ного, іраціонального, а я бачу в ній те, що там с незаперечно 
nо;штивке, а ca.'tle абсолютне житrєствердження, ясншuІ погляд на 
t:віт і JП<J~ей. У нааn час апокаліпmчних візШ і дегу:-.шнізаціі то
дшш в цій поезії па кожно~:rу нроці ви відчувастс щось б.;mзьке it 
рі.J,не, щось лю~ське-надтолю;:r,ське. 

11 .. 1.: У мене вже давнеІІЬІШ ск .. 1ався пог:rяд, що РильськоМ)-' з 
noвниl'rt правом належиться звання сонлшного nоета. Авжеж, соня-
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•ІШІого. Я ·прочитаю завтра на цю тему доповідь у Літсратурно-ии
стецько.:uу .к.;·tюбі Хочете, я познайомлю вас з уривком доповіді. 
Ось що я nишу: Він .таобить со1ще, ясність, тепло - і ф~зичне, і ще 
більшою мірою тепло одуховлене: тепло руІ<, очей, ос.пйноі усміІПІки, 
тепло ,1;ружнього довір'я. Поза суворого барда lЇО)!У не підходить. 
Усією д}mею він там, де ,.уміють і любити, і ус:\tіх:tтпсл, і ltШСЛІІТИ, 
й !Ш')'К<l1"Ь." Він любить т11хі озера й ~'Ііси з їх бnгnтством життєвих 
форм, любить слухати вигадок рибалок, і 1-шс:шnців, але рнбальство 
і )ШСЛІІВСТВО ЦЇЮІЇ Д."ІЛ НЬОГО ЧСрСЗ Те, ЩО DOHII Д::UuТЬ JЇО:\1}' естетИ
ЧНе милуванн~ npifPOДOIO й акцісю, багатство спостережень і пе
реживань, ·нагоду до др}1ЖНЬоі роз:\ІОDІІ прІІ вогншці, да.."Іеко в~ 
світових умовностей. Холодна відчуженість людшш ві~ .. "Ію~ІІRІІ, яка 
викликує сті.~"Іьки дра.\Іатичного патосу в екзнстенціялістіn, ЙО:\ІУ ве
в~ома. Людині Ри~"Іьського прІrта.,tанна задушевність, сердечність 
і довірJШва безпосер~сть • .,чуттів і 1-шслеІUІ nопнота". Ії Д}іШевне 
тепло переноситься на пре;t.,tети: 

"Тут фортсп'янй з теплою дуаиt»ю 
Стоіть і жде, що приторк бi.rrLLт рук 
В йо.wу пробудить півзаспулші зеу.к." 

Тепло пробивається і в голосах, і в рухах: 

··в нau1ux голосах 

тепло ІІІСесь 3аlрало окса.,штне." 
"Дивлюсь, ще кволий у вікно: 
Як тепло ."lюдtl метушаться!" 

З подібним ПОЧ)'ТТ;І~f поет звертається до землі: 

"Зе.w.ле/ Як теn.'ІІ.J на.w i:J тобию!" 

Голубина чистота й прозорість сердець виражена панівним у поета 
бi.llW4 кольором : 

··заснула мати, і на білі.w чолі 

Спинився спокій, мtzлuй та ясний ... 
"В с.wсрк<Jниі zо:rубому 
!У!uвчали чорНІЇ гіллястіі граби. 
Ти в білому була, і в світі wлубо.wу 

У ее .\tолилося, радіючи тобі:'' 

Х()Ча поет знає, що ,.тодська душа - тисячозвука", що ,.кожве 
серце м:ає інnшrй ритм одШmmй, ішпий бі.іІЬ і і :юшу радість", проте 
найближче ріднить його з людьми все ясне, що нсністю своею 
опромінює icтorn й ·речі. 

Мt)жливо, :що через nласnше .поетові оД'нобічне світоепрнймання 
Іwюго правда набирає рис а;:пюбічности. Це правда днл. 

Ент.: Дивне я.вІЩе! Соняшний. - лк його нази}jаєте - поет 
:~'являєтьсн в ПОХ.\Іуру, страхітлину добу історіі українськогn народу! 
Яюні пu.радuк~! Адже соНЯJ.11Иа радіt:ть пон'.нзуєтьсл наіі1'~~нW1е з 
н~івніt:1'Ю. Н1~щu \' РнльськоІ~о була коJшt:ь юйвн:t. молодеча радість, 
·ru вона ~tусіла 'проіітп nізніше крізь д::штеlІсьІ:е пеІ~."'Іо. Ко:ш іК 
вона знову полвилась на світ, то це була радість, але вже не та: 
вона ІЩ .. l.ЮЧІІда n сnою істоту <.:муток, біль і, ~tожс, наnіть розпач. 
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Визріла радість. скупана в джерелах мудрости. ІІі не чужа по.ляр
Іr.ість буrrл з його траrіЧ'нн.м обдпччя:м. Поет знас ІЇ вЬчувас не 
ті.їьюr npaв.:ty дкл, але й правду ночі, яка криста.і1ізувалася "в 
с~tутку тихпїr час, у розпачу години" ("Зимові записи"). Може, 
ні.:tе npaвr1a ночі не вислоn.пена так по-людському просто їr г.шrбоко, 
як у вірші "Ніч, і nітер рjти рве nербові". Варто зушrнитись на 
цьо~ІУ з усш<аго погдл;:tу гідно~І~' yвarn ІЇ характеристично~у вірші. 
Звеrніть ) вагу на надзвичайну стриманість поета в відтворенні вда
с·юrх перс шнвань, ЛІ~ і в :-.Іа.і'ІЮnанні бурхшшоі ночі. 

"Ніч. і вітер еітr1 pt1e е~рбоеі. 
В сиах тр11вожиu..-с: мечеться зач...-rя" 

В цих двох тона.,ьно наснажсюrх рядках за.,rкнута ці~їа сп:-.tфонія 
ночі. В таку· ніч серце не може не розкрити своіх тайників. Проте 
поет волів би мовчат11, хоч не с.проможюrй заг.~1)1ШИТИ тугу. Тугу 
за віршmи, ш;zлхетнпмп, незабутнL,rи ;:tруз.лми. Отож він ві..1ЧІІ'НЯЄ 
іі! двері, хоча й зас.терігасться, що впуС".Юtс іі до себе ті.1ЬКІІ "на 
короткий час". С .. 1ідус строфа, лка може або роззброіти декого своєю 
ніби банальністю. або - збуднnr пощ:ив простим і тонким мереживом 
переживань. Поет ніб11то промов.~"tяс до туги: 

"Пo:zpyzo нcc.\fi.лues. сідайте. 
.ш>жетс зо миою закурить ... 
Але Rрsнці ук.1онюсь гам. знайте. 

1 - надов~о!... Сп:rьтс і .,rаечі;-ь!" 

Cr:.: ~Іістнфікаціл не дуже складна і досить прозора. Поета опа
нопус nночі туга, ащ:~ він замш··..ас Н'1 уста, а nр:1нці nрощається з 
иею ·на.;tовго, - о'І\же треба гадати, відмовляється від неі. 

Епт.: :Мені ця 11істифікація ве видається такою простою ІЇ прозо
рою. Поет удас ті .. 1ьки, нібп він не с:rухзс тyrn, каже іІі ~овчати, 
a:re чого ж він проспджус з нею цілу ніч? НаспраD"ді він на.кладас 
на себе печать мовчаии:я, бо не мас с.лів, щоб висловити свою Т}Ту. 
Мовчаиил~r він прnкриваєтьсл, щоб виразити 'НевІrсловве, щоб на
віяти читачеві н::~стрій побитоі трІtвогою Д)'Ші. Чи :може він xoтinr, 
щоб читач повірив його містифікації і з легким серцем промайн~їІ, 
иад його скорботою? Своею містпфіrсацісю поет досягає того, чого 
не досягнув б11 прmнr::'.І висловлеиия.м бото. Недоговореннл :мас ін
коли сnаю особдино сильну ВІDІову. 

Ск.: Не~оговореиия може мати в даному разі бі.тn..ш конкретні 
понуr-:н: можна припускати, що поет мас на думці друзів, знmценнх 
~жорстоко і г.тtупо тирана~и. 

Епт.: Такий здогад не безпідставний. A:re сама nоезія не дає 
на це ватлку, і то~ІУ ій не можна відмовляти зnгат.ніmого значепня. 

0.'1.: Ваші міркування про "правду ночі" у Рильського досить 
nере-конливі, а..1е ви не запереЧJrrе, що налпому поетові бракус сили 
внга~у для ..,рагічного. Трагізм, наприклад ''Марини" - це ніби 
зробдена чj·жою рукою n.ї.л:ма на барnпстім :ма .. їУоІІку. Він поетові 
неогганjчншї. Рі.:\НЇІШими (І інти:.rн~шtL'ш нотками брхпшть у нього 
ме.тtнхо .. 1ія, а:Іе ІЇ вона раз-у-раз переростає в радість, .як та "осені 
прещс .. 1а:оі журба, що у без:-.tежну радість виростає." Не ог."Іянеmсл, 
як його смуток уже й проясюrвся, як ото восени, під спів журавлів, 
,.C3.f)'TICO~ ТО,\Ї lІЩС.'ТНВJІ!\1 ПОВНІІТЬСЯ серце ."ІЮДИНІІ". 
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Пост готов усе перетворити в радість. Тільки тоді, нотІ вік під
носить "чашу радості, дорогоцінний дар", вів мооке бути собою. 

Ск.: Бути собою ... п~s'ятаєте того лікаря божевільні, ЩО хотів 
бути собою, а врешті сказав собі: "Ні, не витримаю. Я бачу, що 
уподібнююся до свосі публіки!" 

ІІані Софіа (з'являється в дверях): ВJІбачте, що 83.:\t перерву. 
Піде1ю до телевізора. Внетупають .космонавтІІ! 

Ент.: Подивимось і по:о.tіркуємо вад неваго~ш~. Ч11 воно з того 
роду, що неваго~Іе в поезії ,.В заті'.в:Rу жайворонка"? 

Ск.: КритІІчна мпс.:·уь не зупиниться перед жадвІnІ невагомим. 
Еап.: А :о.юже, ко~7ІІСЬ таки доведеться З}'ІІПШІТІІСЬ перед Велиюw 

НевагомІІм і в моnчанні на сл} -ха ти так, лк поет нас.,"Іухав, що ІЩ
шіптувала 1іому туга. 

1\1. Ш .. 1емхевп•1 

ОПИН ІІІПЯХ, ЧИ ЧОТИРИ 
(На церковнІ теШІ) 

У кого болить справа унраіиськоі Церкви, той переб~"Ває тепер 
у стані натягнутоі струни, що чекає удару. Яка буде :\ІС~1о;U.л? Просвіт
ку й радости, а чп грози серед темряви? 

Восени відбудеться остання сесія Ватхrканського Собору. Під час 
неі радитим:е конференція українського катот1цького єпискоnату. 
Ві~ її ВІІрішень, вс:шкою мірою, залежить ;щ.льша до•"ІЯ Українськоі 
Католицької Церкви. Суспільство це відчувас, а перед його речником, 
незалежною публіцистикою, постає 3З.вдаиня ВІІСw'Іоnитu ці почувания 
ВИраЗНИlоІН lоІИСЛЯ.'\fИ. 

Хай не дивуються нам добрі, справді добрі, д}'ППЇ, якї. остерігають 
нас і намовллють говорити тихіше, щоб не викликати гострих реакцій. 
Запевняємо іх, що ншп.rі слова будуть спокійні і стримані. Та що ж, 
СТрИ1Іані ПОЧуНаННЯ ЇИОДЇ враЖаЮТЬ ГЛИбше, НіЖ НСОПаRОБаНШuІ роз
ряд. Зрештою, пам'ятаІUL'\rо, що і в божественного Чолові:колюбця бла
годушність уступала місце гнівові на ВІfД фарисеїв і сnекулянтів, 
розланоr..ІІеНІІХ у Божому xpa~ri. 

І хай лро~.:тять на)! щирі, ре:rігіІші :п~ші. які хотіли б охоронити 
ніжні квітки Божого царства у своїх серцях вq грубІL"< пол1тпчипх 
чобіт. Це прав;:(а, політика вбивала і вбпває українську релігійність. 
Політпка протлгом століть наступала на релігію. Найперше від сто
рони польського шовіністичного като.:шцизму. Згодом від стороЮІ 
російського .шові'ністпчІюго праІюс!Іав'я, теnер насильно накинутого 
УІ,раіні комуністичним реЖІL'\Ю~t. А нині, зокрема n США, чи то 
релігійні мотиви казалІІ Е:nископатові знехтувати розпоряджеюrя 
свого верховного архиєписІюпа і розбивати єдність Українськоі Ка~ 
толицькоі Церкnи? Це знову і також ,.політика", політю::1. вічвого 
раба, лкиі"r не nнзнає над с:uбою tвосї nла~и. зате готовий · · ·чюрІІТlІСЯ 
чу,жому. Три пр01~.""Ілттл уІ\раінси~ої істоrії: польський наступ із 
заходу, мосІювсиаІЇІ і.1 піnночі і рі,lна nнархіп сер<",1 нас. 

Від наступу політпки не охороНІL\Юся втечею. Це можуть зробити 
окремі о~пшщі, nідвернувuшсн ві,\ світу й порннаючн в мпслях лро 
вічність. Але тоді пропадаЕ: і ім дорога ідея церкви-релігійної спіль· 
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ноти. Наступ можна відбптп - за.лшпаючись у політичній терміно
логії - тільки спротивом і протидісю, а не еnізментом - задобрюваи
нл~І. не устуnюuш тим, ЯJ<і зривають Божmї мир. 

Рішучої nротrrдії сподівається суспільство від Jюнференціі украін
ського є:писІtоnату. Воно чекає ясІюго засудження церновної отамаи
щпюr. Тільюr така :мужня й о,.1ностr~ Ііна nостава ~юж~ врлтуиати 
Українську ·Като.тшцьку ЦсрІ<nу в США ni~ хаосу, навіть розколу. 
Зносу обов'Язок публіщrстик11 nо~югrи уtzасшrка~І конференції єпи
скопів бачити й poзy~tim цей загрозливий стан. 

КудІt nокотнться Українська Католицька Церква в США, якщо 
теперіІшні тен~енціі їі владик і частинІІ духівющrnа ро згорта ти:муться 
без стри.,tу ? 

... Неді.,л в о~ному з міст США. Б.,atшnte небо вгорі, і погод.а 
в д~mі. Відо:\юго наапого .:\ШСТЦЛ, що гостюс у зиаііомих, суnроводять 
::::to церквІІ, ЯІ<у називають УІ{раїнською. Бпгосл);жба в ній - англій
ською мовою, nроповідь також. Схвпльоnанпй ~шстець виходпть у 
середпні богос.,ужбп. Він i..'"te до не-далекої правос.,аnноі церквп. Гарна 
українська мова :-.юлптов і щюnовіді пono.;ri DТlL"І(о~шрює бо.;tЮчу об
разу .... - Це с:r.на дорога, що стел11ться. 

Щироре.'Іігіjіна душа признаєтьс;r: - Не зшuо, що ~tз.є в'язати 
~tене з ,,ри:о.ю-:католицьr.ою Церквою візантіііського обряду" (це 
обереж~о відсуваІІа назва!), Церквою, в якій не~шс с.,і;:{у украінсько
го слова і духа. Цл лю~ІІна - ревпий като.І1ИК. Він за.:mшптьсл 
в Като .. ,пци~і;"r Церкві. Але не бачІІТЬ розу:-.шоі прпчпюr, чо~~· мав бп 
.!>Ш.,Л:">Ш ~1оїr.:~ї!ШТІІ на богос.;уу.жбн, ко:ш мас з~газ у сусідстві також 
рпмо-като.-шцьку цсрю1у і та,юж із чужою йому :мовою. Що сказати? 
А.;::tже чеснпіі аІІг:Іієць із ро;{у, іта~"Іієць чи ірляндець, за .npecтo.'lo~t 
щ;ш.щий поссрС';tнпк .:о.хіж ШІ~І і Бoro:o.r, нЬж рідний відступник-аnост3.Т, 
що з вехітпо, навіть із nрезирство~ стаnптr,с.я до украінської ку:tьту
ри. - Друга дорога, що стелиться. 

Це ·;t<>poмr одиниць, окре~шх гуртів. На 'ШИрОJшх масових дорогах 
також рух. За єnископатом США, відІtо:юТІL\t від єдности Українськоі 
Католицької Церкви, піде значна частина вірних. Це передусім ті, 
що належать до Церкви по традиції, по безвладності, і для кого 
релігія - це, головmnt чІІном, забезпечення від вепрпсмного випадку 
nісля смерm. Виконуючи церковні приписи, вони заспокоюються 
свідомістю вчасно заплаченої асекураціііноі рати. Підуть то~ без 
теплого почуттсnого підношення до релігії, до великого таємного й 
невідо.1tого, що оточує людr1ну. Це люди, що не ду:о.rають, навіть не 
хочуть дума ти про ці справи, бо вірять, що ві~'fова від думання -
це ПWІJІХ до спасіння. Дотеперішні матеріяльні надбання Українськоі 
Католицької Церкви залmпаться в розпорядженні ієрархії і цієї ча
стини вірних. Іхніми будуть хр~tп-б~rдівлі, парафіяльRі доми, школи, 
будівельні фондІІ й існуюча преса, що ІtаЗІІВас себе релігійною, а по 
суті є "го.:Іівудською" із завдавнля реклямувати свої митроформ 
зірки. - Це третя дорога, що стелиться просто до казана, де пере
тоnтоється недороблений, д::;1шевно невизначений, або •духово і мо
р:tльно вже nилинялий тодськшї кра~. 

Але також зІІа1fНа частина вірнпх не схоче зрпват1r зв'язку з Ук
рn.іnсьІшю КатотЩькою Церквою, церквою своіх пре;:{ків. Ці вірні 
ca.m і їхні батьки твердо обороня.'lп цю свою церкnу від по.,ьського 
настуnу. ЦІDt вірним було б особЛІшо тлжко теnер покіоатн свою 
церnву, осnлчену мучеющтвоr.і njд большевицьким режnмом. І то 
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покидати без усякого прв.мусу! Ці віриі хоті'І'ИКуть далі зберігати 
духове сднаиия з церквооо в катакомбах д}ш своіх рідинх і близьких 
в у,країні. Вони шукатимуть доріг до того, щоб збереми український 
характер церкви в єдності з Українською Католицькаю Церквою 
всього світу, під проводом верховного архиєпископа. Це буде церква 
спочатку дуже вбога :-.rатеріяльии.ми засобами, але багата незримии 
духовп~ капітало:и. Церква очюцена, звернута обт1ччя~r до Бога 
й Украіни. 

ЧоnІри шляхи. Важливо, щоб учасники конференції украіисько.го 
спископату ясно бачили ці перспективи, а ие ховалися від иих, по
тUшаючu себе муД)істю Купер' яна з вародної пісні, мовляв, якос• 
то буде ... Важливо, щоб бачачи перспективи, вони в поввій свідомості, 
отже і відповідальності за долю церкви. сказалп своє слово. Іх вираз
ва постанова може спиниm розтіч. Іх виразне засудже·ння отамаШЦІІ
ни отверезить частину суспільства, яка, вихована до послуху, боїться 
протиставитися злу. lx одностайне засудження моЖе отверезити і тих 
владик, добрих у душі, але незоріситованих, які безвольно плентз.
ються за отаманською столицею у Філядельфії. Врешті такий од
ностайнІПЇ спротив ~ати~rе вплив і на ри:мську .курію і вона не блаrо
словдятu~rе затій щойно найменованого ,,асистента папеького пре
столу". 

Коли цього довгожданого мужнього слова не буде, подіі в США 
покотяться далі у прірву розтічі і розколу. Співвідповідальність за 
це впаде на совість тих, хто у вирішальну хвпдину, в годину ,,стрЗJПJ
ного суду'', ховався за дІmло~атпчні, і~rлпсті вихиляси. 

Трагічні .перспективи! Трагічність поглиблена ще тим, що це 
діється в історичну хвитшу, коJПІ віД'Rрпватrся ясні ~ожлиnості 
упорядкувати ІЇ організаційно виверwuтп Українську Католицьку 
Церкву, у зв'язку з реформами ВатІІІканського Собору і завдяки 
пр~сутності в Римі авторитету ка~дина:ла йоси,сt;>а Слі~ого. Ц~рков
нии розкол розпорашуватtnrе укра1нсью самосТІинпцью сИJІи 1 при
скорить повну аспміляцію частини суспільства. Хай нікого не об
:иаmоють щораз часrіІші й голосніш1 патріотичні заяви верховодів 
церковної отаманщини. Також nолітичні отамави nід час боротьби 
за державність 1919 .. 1920 років і аж до сьогодні, демагогічно перелі
цптовуnались і п~ре.;rіцитовуються патріотичними закликами ... 

Ці персnектtши повинно бачити, яю:цо ще зовсім не ос.і·Ііпло, світ
ське представництво українського суспільстnа в США. його дnосдуш
не, ~волпкс і двоязнк~ стаиоваще, становшце неотрального боягуза 
в рішальну хnиЛИІІу, допомагас розбивати церкву і громаду. Недавно 
велися суперечки за те, чиї прізвища вписати в грамоту, вмуровану 
в пам'ятник Шевченкові у Вашінrтоні. Може статися, що українська 
історія ще раз перелічить усі ці прізв1пца, а іх списоІ\, па вічnу 
пам'ять вмурус у иагробнпк Украінської Католицької ЦерІеви в США. 

** • 
Настрій сере.1 украінси:их като:шцьких :.о.шрлн ~ш порівняли дu 

стану натягнутої стру'Ни, .що чекає доторку; чекас с.:юnа ,,пар:r:тмен
ту" УкраінсьІюі ІСатuлІщLкоі Церкви, конференції ії сшхскош.J.ту. Б~з 
цього варазиого слоІJз. nшюнна вда;:щ верховного арХІІСПІІСкопа по

впсатп~ю в пonirpi, лк пов.исла вона в СПІА.О11нак це не з.начить, 
що миряни мають пасивно чекаm. Передусім nровід м1rрян повинен 
ясно бачити овітлі можливості й небезпечні прірви иа дорогах церкви. 
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Провід пошrпсн nі;tкрпnати очі мирян, орга.Іrізуваm іх, щоб одно
стайною, днсцип.:тінованою постАвою і розу:"rноrо та.кnrкоrо впливати 
на розвиток по;жііі. 

Розумна такТІша вІІ;-.тагас зосЄ'ре~жспнл на гo.7tonнo:-.ty зав;\анні: 
допомогти верховному архиєписковові вLт:tноnІІТІІ й ~"Тnер,1ИТ1І ор

ганізз.ціііпу с;tність 3"краіпсьr\оі 1\ато.·шrtьrші Цepr~nrr. Пepc1tUKO;toю 
д.;tя розу:ююі т::tдТІІЮІ був би з о~нісі сторона - }tLJ.J<ClІ:\ta..'Iiз)t, з дру
гої - дрібнення си.;t і скеровування уваги на різні похі.:tні справи, 
виріІшення я·ких вповні залежать від того, чи буде виконане те перше, 
основне завдання. 

Суспільство .жиnо підтрІІ}tує і напеuно nідтри:-.tува ТІІ:\tе ідею укра
rнського J{ато:пщького патрілрхату, СІІ:\tnолу pirшocnr цісї цсрrсш 
у спі .. 'Іьноrі като.,-пщьюrх церков. А.,'Іс необхіднп:-.1 щаб.,'Іе~І до патріяр
хату є ca!tfe єдність Українськоі Католицької Церrши. Зре.штою, Щ•J 
значив би титу .. 'І nатріярха, ко.-ш б {юго в ... ·шда не впзю1.ва.1~1 ;хісцезія
льні па.шківсьЮ респу1)лікп?! Декрет про Схі;tні Като:шци:і Цсрtа:п, 
схва.леншї на З-ій Сесії Ватшшнського Couopy, 21 .. 11. lVG-1 р .. вн
значас Bw1a;ty верховного apxиcnнcrtona. От:r~с заІ<он CXE3w1crшi'r. 
Ч€'ргове заn,1ання - перевести цей закон у життя. а не ;J.о:магатися 
нов<1го закону про стnорення патріярхату, І<оли ще поnередній не ~іс. 

Друга небе:шека- це, як сказано, дрібнення сал. І~ожна ~ісцезія, 
юшіть парафія, ~Іа& свої Gолі. Ясно, що вірІІі ~rуснтt. протнстаnнтися 
Са:\tоDі .. 'ІЬНО~Іу ВВСДСШО аНГw'ІЇJЇСЬІ~ОЇ ~IODII D бОГОСwЧ"ІІ:бу, ДШ~ТаТОрСМ~іІЇ 
з~tіні календаря і т. д. А.:'Іе ці слраnи не nовинні затішunзт;.r нсрw.оі 
і головної. Ад.же маG)ІО ·наrЛЯ";rні nрик.пз.:щ, як виг:zя~ала б бпго
с.'!ужебна }ІОВа і тра..111Ція, ко.ї1І б пере~ог .. 1н прнхи"1ьншш нпнШніх 
са~юсобіпа.нських ~ієцезіяльних удільних кнлзівt:тu ... 

Проnі~ }Шрян повинен усвідомяm собі ці ~ві небезпеки. До пього. 
до нас усіх, про~ювЛЯ& Мойсей у пое..'Іі ІnаІІа Фраш\с'l.: 

,,Тн далеко в минуле гJІЯДШ..П', 
І в будучі дороги, 
Та на близькі терни і пеньки 
Все збиваТІUІеw ноги ... " 

Задив.;1ені в мину.;1е й будуче, у зроджену з минулого і скерова.ну 
в майбутнє іде.ю патрілр..'Сату, і збиваючи ногп на ~РНІІ і пеньюt 
календаря, :мови, целібату і т. п .. розпорашує"!VІо си.'Іи. потрібні д.тur 
осягнення ВІШЖе нагоw1ошеного, освовноrо і великого заБ,:\аннл НЗJІ.ШІХ 
днів: СІІЛП потрібні д.~їя віднови і утвердження сдносm УкраіисЬІші 
Католицької Церкви під проводом верховного архиєпискоnа, згідно 
з уже ухваленим -декретом ·ПРО Східні Церкви. 

Дрj-те велпкс зав~аиня ИЗЮІИХ днів - це встановпm хрІІСТІІ.RИ· 
~ьюrіі :"Шр :-.rіж украіrrсьюоrн хрнстнвнr.ьюГ\ПІ церкnа:щr. Вияв.тrяється, 
що сьогодні ще трудно ;tyмanr про діялог украінського nра.nо-слnв'я 
і католицизму на ієрархі"ІІRИХ верхах. Для роз~ови треба двох! Але 
таюttі дія.rюr. пов1rнен негаІUІно nочатпся між інтелектуальни~НІ кола
МІІ обох вірошrз'Нань. На щастя, тут уже дnа nrtrтн.epп ;жозрілп ;to 
[Ю3.'1()'8П. Це нагода д....,л незалежноі прес11: вона повинна стати орга
ном цих розмов. Вона ж воло"1ар грома.дсьІ\оі думки. Ієрархічні вегхи 
не З}!ОЖуть довго .'Іегиоважпти П натиему і наnrску ПС'реконаного 
нею громадянства. 

По"ІІаткові тру~нощі :rre повrrикі звеохо"ІІувати .. Зустрічає:\10 в часо-
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писах іронічні завоЗІження про оптпмістів. Але пам:'.ята!"п.ю, що особ
JШво гостро глузують із оптимістів ... розчаровані, ведаоні ентузіясти. 
Перебільапені, невиправдані надії приводкть до пригноб .. 'ІСИІШ. Рс
саитимевтu, вирощувані :столі'М'ями, не :можуть зникнути від Ю.лькох 
приязних запрашень і жестів. Зрештою, відомо з Святого Письма, 
що наІUІзавзятіші вороn1 нового духа зустрічаються :\ІЇЖ перnосвл
щенш,ами ... Су~rно, що саме в цьо:о.rу- українці ВІШD-"ІЛЮtь вайбільшу 
ревність. Протестантські достоІ"інпки, різні праnос.І'Іавні ІЇ .!ШТОЛІІЦЬІ\і 
ієрархи фактично вже ведуть діялог ... Мшїмо надію, що хрпстиян..:ький 
е.куменіЧ'Ний рух нашої доби тююж у нас проб'ється через опандпрені 
проти нього серця і уми. 

Однак в обидвох українських церквах трапллються вчені і не
вчені, .які .розуміють екуменізм по-сnос:о.Іу. Для них ,,о;tпн пастир 
і ·одне стадо" - це не Христос і сукупність його вірІШХ, але це 
члени, ієрархія і остаточна пере.:о.юга тієї церковної організації, до 
.якої ці вчені і невчені належать. Все ж таки і nою1 повІІНні пам'ятатп 
історичні досвіди. До ви~q>іяної НІDШ, о;tностайної nіровизнаневої 
єдности не ді1uце Україна через дог.rо1іжне насильство чуЖІІнців. Не 
октоличили всієї України польські жорстокості, не оправослаn'ять 
усієї Украіни московсьЮІй білий і червонІІІЇ терор. Не дійде Украіва 
до бажа:ної ними едиости почерез в:тrtсні nіровнзнаневі ізоляційні 
зони, з хрІІстплнсьюDІи вивіска:\rn, але оточені коюочнм дротом не
навІІСТІІ, яка не допускає до приязної роз.:о.Іоnп братів. І не ~ii;te 
Україна до тієї, для тих учених і неnчених ;::t.орогоі, зрівняної t:дности 
- хитруванням патріярхальташ тпту.,а:о.ш. :Мп хотіли б, щоб ~Іай
буrній патріярх Украінської Правос .. ,ашюі ЦерІ:nп називався Киів
СЬЮDІ і ЛьвівсьІ~а~І. Але це не означа."Іо б, що вся Украіна - право
славна. Так са110 тнтул Київського і Га .. "Пщького (чи Львівського), 
.який носив би УJ<раінський католпць.юrй патріярх, не означає хресто
ноеного походу украінського католицтва ва Схід. Ці титули наголо
шують наsшу українську соборність, розривану ворога~Іи, а ие віро
ВІfзнавеву одностайну зрівияність. Шляхи до єдности мусять бути 
чесні й одверті. 

Українська державність сьогодні привалева нагробним ка.\Іеве:и. 
На ньому московські .печаті і московська сторожа. А світ вІІзнає ці 
печаrі і не хоче слухати скарг ЖІmЦе)І погребаноі свободи. Але перед 
українськими церквами дороги ві~криті. Чи виявлять вони зрілість, 
щоб пере:о.югтп, кожна у себе, відосере~аі, са:о.юсобіпанські тен,.1енції; 
чи знайдуть вони в собі ду.шевну силу, щоб побороти кш.шлекси не
наnисти, створені давно.мШІулЮІ? Це вагоnиті питання, що ставить 
ім історія. Від того, нку відповідь дадуть вони на цей історичний 
виклик, залежить: чи вони, за словами Іва:на Фрацка, nростуnатm.rуть 
украЇНСЬКОМУ духові 1ШЛЯХ у бУ'дучИНу, ЧИ навпаки: за ЇХ сnівдією 
збудеться страшне видиво поета, і украінсьRа спільнота, роздерта 
в середині, розтоптаною, 1срасою З)ІЇЄю здихати~е на ш.алху історіі ... 

. ~·{11 
Щодо праnославних, вірних Автокефальної Правос.аа!"':юі Церкви 

в Польщі, то мені здається, що білЬІше треба дивитись на ,:umri, .які 
:моляться, ніж на святині, в яких моляться. 

Яптр. А. ІUеJІТицьюн~, 
(із інтерв'.ю у польській газеті, 
"Дзснь По . .-r.ьскі'', 1930) 
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Б І Л Ь Ш Е С В О Б О Д И! 

Зміст: Догматиз~t це nо рог правди. - Наук.::1 без заборон 
і об:'оtежень. - Стрnп.nно, що с~,оnя. розходяться з діла.~и. -
Аnюсфера длл пі,::рабузппкіn. - ДнеІсусіл це не спокіІЇ, а бо
ротьба. - Факти це зброя. - Покінчити з радянсьІ\ою оби· 
вате .. 'ІЬЩИНОЮ. - п~rt:JIOM у ра_:\ЛНСЬКЇй біології. - Воі'ювниче 
неуцтво. - Сучаt:ні інквізитори. - Плл:"ІШ на бі:шх халатах 
учсннх. - ШapJI:lT:l.ПLTBO під масІсою наукп. - У Jсультурно
~ІУ центрі. Львоnі. - Наую\ не терпить гри:шtння. - Серпне
ва буря 48-го року. - Геть решщіі'шу біологію. - ,.Ca:\ta не 
вірю о те, що гоnорю." - Карко .. 'Іо:.ша кар'сра украінського 
вченого. - МаІurстерне прпстосуванстоо. -- "Реакційна nопів
.щІІна". - СіютІ. ліси кnадратно-гніздоnпм способо:\t. - Фа
та.,ьнз. теза. - ~.Іріл про "T:U('ГlY в.,асть". - .Апо.,оrіл "~."ІИ
J\ОГО государл". - -- Per;iзin пог.,ядіn на опрнччпву. - Орrа
нізоnапші грабі.а~. - ~ІасаІ\ра n Нопгороді. - А тнра11ові все 
це мп.'Іе. - Майстрп чорних спраn. - Цар зачав "гнпт11 на 
корені". - Ч11 ріnиоnравна українська народна пісня? -
Провідна роля уІ\раінськоі музшш n ;щвшшу. - Нав'язанв...ч 
до традпціі. - Українсьtш }Х'волюція в російсько:о.rу церко.а
но:.rу rnini. - Po:mpiпaчynn.,II nіснлрів, щоб зю>ріпuтп пісюо. 
- Дпn.,о::>.ювані графо:.-.Іанп. - Цифри говорлть. - Фоп;щ 
наро~них пісень у rлyxo21-ty куті. - Нас .. 'ІідюІ центра.."Ііз~rу. 
Де ж а.'tбіцїі тих, що прп влз~і ? 

Ста:dпсьr:е нас..'ІІдя n ра;tлнсьr~ііJІ історіографІї 

Хочу зв~рнуm Вашу увагу на ве.'ІІШУ стаrrю Ф. П. Шевчеш<а 
в "Украінсько)fу Історпчно:о.tу журнз..."Іі" (1965, ч. 3): "Дпскусія --
неодмінна умова розвитку історичної нау1ш". Таиоі пал·коі оборони 
прп'нципу свободи в історичній науці я ще не зустрічав у радянській 
літературі. З цього погл.я.ду статrя Ф. П. Шевченка мас історичне 
значения. Головв.ий вираз свободи в науці- дискусія. Автор всебічно 
розг.'ІЯдас це питання, Ко~'Іад~·чи ·його в основу ос.вов услкоі иауховоі 
праці. 

"Встзнов~,сння істини - пра~ю заnдання історика ... В nроцесі nі
зІІанпя світу з відноснІІХ ісmн складасться абсо .. "UОтна. У кожній 
науковій ісmкі, незвЗІЖаючи на іі відносність, є елеменТІt абсо."ІЮтнсї 
істини, що знаходить своє відображення в теоретичних узага."ІЬнен-

, нях... дис-куеія є законо~1ірністю і необхіщtісnо роз.вптку історичної 
науки. Ідеться про відкриrе зіткнення проru.ТІежшrх ду~юк ... бо ті .. ,ьки 
так народжується істина в науці. 

Догматизм - ворог nізнання правди, бо це задубілість (автор 
яживас російського слова "косність" - :М. Д.) ~"')ІКІІ, схема тизм, 
вузкість і однобокість у роЗj")tінні явищ і nроцесів. Доn"Іаmзм - це 
uезг.,узде повторення заученої фор:м~·.,и, "мумії істини'', як говорив 
В. І. Ленін .... О~НП}І з ~Шоnпх засобів боротьб11 з доІ":\Іатпз.мом у науді 
t; дІtскусіі, ~ворчі обговорення пробле:м." 

Боротьба між стар~m і новJІМ не прІшпняється. Вона JІНІше набирає 
іІІШих фор~ і змісту: це боротьба Д)"')ІОК, а одиією з фор::'-1 цієї бороть-
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бu в науці ,: дискусії. Перед історичною ваукою стоять відпові.дальві 
з&вда.кия .. Насrав край "пох.вальбі" і .,парадному галасові" в історичиііі 
науці. Боротьба думок і свобода критшut .,служать далЬІUJО')ІУ роз
виткові марксистсько-левінського світогляду в радяиськііі ісrорlІ'Ч· 
ній на)·ці". В цій науці може бути різиий підхід і різні оціикu одногр 
і того .ж явища. 

ПрІІКрІІваючись леиікізмои, Ф. П. Шевченко рі&шуче ваsсr):пає про
ти такої "єдности'•, ·коли цілком Іtог;шнасться індІІві;u·альи.ість, коли 
все вuг ляд:з.с сірІІИ і одно.маніrшш. Він впст)rпас в обороні "шкіл'.' • 

..... хочеться згадати і той час, KOJJJІ слово ,.шкода .. в історІІЧИЇЙ 
науці подавалось у лапках. Але чи було це вірно? Можна nідповісти 
- ні. ШкоJW і напрямки в радянській історичній науці r.шють пра.по 
на існува:иня ... Байдужість до пuтанІUІ про шкотt в історпчніі"І науці 
с одни~ з проявів залІІІІШ<ів культу особи Сталіна. Настав час оста
точно з ц~m покінчІІТІІ... В науці неможливо д:іяns забороною, об
меженИJІ:\1 або надuш:ям: прІtвілсїв одиоо1у з напрямків... Науконі 
проблеии Іоtожуть розв•язуватися не адміиістратІrnнІDІ ІW~,..:tX0;\1, а тіль
ки шляхом дискусій." 

І за Сталі'на говорІІmr про необхідність критики, ;J.Itei\.}'Ciii, боротьби 
думок. .,Але страш:ие бу ло те, що слова розходuЛJІСJІ з ділок. Про 
аку дискусію мог ла йти мова, коли роль істориків зводилася JШШС 
до одного - підбору факrів для ілюстрації раз і назавжди встанов:Jе
вих тверджень і положень ... В умовах ку ль ту часто З3.-'Іість творчого 
обговорення пuтакия, декретувались різні положевив і теорії, п~ які 
.&Же після цього nідга.нятtся фаІ\ТІІ ... Кульr особи поро;:(жував ку.'Іьт 
слів і фраз, безкінечне повторення завчс·н11х істпн, паралізував .r.ш
сленн.п... ВсілJІ"Ко галь1rfувалu творчІІJЇ розвІІТОК ду~tкu, ІІроведепuя 
товарІsськи:х: дискусііі такі негативні яв11ща, як доnІаТІІ~t і анти
історвЗІИ, спрощення складиого історичного процесу, вачотвицтво 
і цитатuпцтво, хон'ювктурність і ,,ІШ!.Кривальна'' криклІtвість... Не
стерпно ДQlШ(у дьною і тяжкою бу ла ат:t.~ос4>ера дрібвої опіки і грубого 
а,;;мініструванвя, підозрілості і недовір'я, бе3пlдстаані репресії до 
баrатьuх істориків ... В такііі атмосфері :моглu себе добре почувати 
бюрократи-перестрахоВЩJ.ІКИ і підлабузнuюr ... ОсобJJИво великої шко-
ди зав;\ав культ особи історІІЧнііі пауці". · 

Автор добре розуміє, що в радянській дійсності ще мало данІІХ 
д.п:л справжніх дuскусііі, rо.му він ширvко роз'нt.:Jtюс, нких умuв по
трібно для цього: "Дискусії ue ltfОЖ.}'ТЬ вестІІсл за закрнтn~ш дuерІІ')І3.. 
Сила дІІскусії та ії результат значною мірuю :Ju.лс.жнть uід учас'l·і 
в ні11 ІІШJіРОКОГо коJІа науковців... Ділове обговорення аІ<туа.льпих 
проблем не може зводитпсь до марнослів'я, не :може підміuятиса ІШ· 
ра.циими засіданнями, на яких mпаргалк~п говорять давно відоJrІі 
істии:н. Дискусія - це ие безтурботність і споtdЇІ, бо вона зв'язана 
з певншr рuзпком, це бій з КОСІІістю (від~та.лістю- М. Д.). За сооїм 
характером дискусія виключає фалн.п, безпрІІнциnоnість і Jсо~шро
міси. Дискусія - це боротьба з схеиаТJІЗМО7оІ, догмою і ·штаШJо:.t". 
Не мають значення такі дискусії, де учасuш·ш тіm.ІаІ nсражовують 
безперечні істини, щоб 00:\ШИути суть спірного шІтання. Н дІrскусіі 
автор11тст мають ЛІІіІШ! фактІІ, u~ юuсь .,uнутрішні від1Іуn·.-І". Факт11 
--- .,це та зброя, лкою корJІстуються під час дІІскусій". За Сталіна 
н~хтувалu фаКТ"..WИ і викорuстовува.,~1и тілиш ду.ж~ ву:Jьке Ію.:ю ~же
реп. ігнорували одні факти. а іиші безкінечно по.вторювал11. Замість 
виводим положення з аналізу фактів. вдава .. 'Інся до без~sір11ого ци-
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тування, вживали "міцні" с.·юва. А це призводІІЛО до інсртпості ·мна 
сленнл і догматизму. 

Дискусії не тільки спрняnL,t)"ТЬ ліІ-'..ві.;щціі за.ш.пшків ку.аьту. Вони 
стануть засобом, щоб піднсстІt теоретпчшпї рі nень історичної нау1ш. 
Бо .. існус сnоерідна взас~юобумовленість між ріnнем та стано~t науки 
і [>0:'\BIITKOOf ДIICK)"Cllvl", 

Але ·щоб дпскусіі стали сnрав~і засобо:-.1 обновлепн;~ історичної. 
науки, мусять бути ві;щові1пі ",юдн. Tm.rчaco:-.1 "не перевсЛІrся і в 
нruwi дні ЛЮ4И, яки:.І байдуже, хто nеремаже n дискусії ... І ЯІ< було б 
добре, щоб у хuді дискусії все менше і менше ставало лю~еіІ ба.й~у
жих до того, "чия візьме", щоб з обивательщиною покінчити на
~авжди ... Є ще такі, з дозво.1у сказати. науковці, ш~і nочуваютr. себе 
добре в умова..х "тихого жпття'' , ... не беруть участи n дп:::кусілх, а.,,е 
nри цьо:.tу всьо~ІУ користуються блага~tи і правилами, що на.1ежать 
nраціnюІка..'І їх катсгоріІі ... Це .:11о;:щ посере;:щі, але зате BOHJ[ юІіють 
хвацько об:\'ІІІНатп гострі кутп. Такі обІшатсw"Іі в науці nпступають 
і, ;:J;РУІtу:ютьс.<J. aw,e без ;:J;~рЗа}ШЯ, без риску, сіро .. , Пишуть U(:З ІІО::UИ.10!(, 
а .. ,е й без натхнення і взаг~1і ·обходять ПJJШ:трасті ~жптт;r ... Розвито" 
наую1 і'це повз цах ... -nодсй і настане час, .ко.:ш дог:-.ш, ;ш лкі вони 
трп:о.tаютьс.л, від люrх вони танцюють, розваляться:". Аr;тора д1шус 
і пеnоrюїть тіw,ьюr те. що n чпс."Іі цісі категорії :подей зустрічаються 
також :-.юло~і н:tуковці, "nepc;x. люt:\Ш відкрито 1широкш'r шл:rх у на
уку. C:ri,:t зробпти все ::о.юж.1Іrnс, щоб дІІскусії ві;:dграnа:ш n:1.а~ ... ,нву 
ро."ІЬ у вихованні гро:.tа~сьІ.:оі (наукоnоі теж) ::о.sужності. щшнцнnо
nості, (щоб) сприялп згуртованості тих, що сnорять і по."1е:-.Іізують 
нашю .. -ю внрі.:nення Ішр;х.нна.,ьшІХ пита:нь". 

Сті ... ,ЬІШ з цікавої cтarri Ф. П. Шевченка. Цього вп~тачас, щоб 
побачпnІ нnіівnжmІвіІuу сього;:tні проб.-rс:-.tу історичної Шl)"1~11 .за 
Украіні: це проб .. ,ема дискусії і пробле)tа nі;:tважшІх .;ІюдеІЇ. Стаття 
дає якнайкраще свідоцтво іі авторові : вона •с.відчить про його гро-
мадський ста.ж і моральне об:шччл. · 

Сrа.~вська інквізпців в біо.,"Іогіі . 

Ф. П. Шевчен'Ко показав нас ... 'Іідки сталінського pc~юr:.ty в історіо
графії. А ось молодий, талановитий журналіст Юрій Щербак (праnдо. 
ло;tібно уІ<раінець) про ... ·швас .ж:.tут ясІ·~раnого .світ.~Іа на сrосунки 
в біології ( .. Юность", 1965 ч. 6.). Він погівнюс становище в .rr~длн
ськоі біолоrіі, з часа.'\tп інквізиції, коли за наукові переконання па
JШ ... ""ІИ вчених ва вогні. 

У Же'неві 1553-ro року згорів за наказt»І Ка~"Іьвіпа вченш"'r l\Ііrель 
Сервет, згорів ті."ІJЬки за те, що відмовився ві;щликатп свої наукові 
твердження. 1948-го року в Р~всь1tому Союзі викинули з Інсnrтуту 
цитолоrіі ученого зі світоВІDоІ іменем, професора генетики І~ А. Раа 
nonopтa, яний ве побоявся виступити на оборону своLх науковпх 
теорій і не хотів покаяти-сь. Ю. Щербак зіставляє разо:'>І тих двох 
учених, що і"< розділюють чотири сто,ліття, бо іх сnорі;:tнюс "непо
хитність в обороні своіх наукових пог."Іядів." 

У радянській біології стався перелім 1948аго року. Те. що ві;tбу
лось на сеоеіі Ана,.~еміі сільськогосnодарських наук, впііш."Іо ~a:teY·~o 
за рамки наукопої дискусії. "Це була безприІ,лцна n історіі прп· 
родознавствn сnроба моноло .. їізувати один напря:.юк n біо.,огічиій на
уці і ліивідуватІІ, закриn1, nерекреслити, зганьбІІТІІ ,J;ругий нзпря:\юк, 
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сnотворІІти теорію генет111<11 та замовчати факт11 - факти!" 
На голови радя.нських учених, які притрІDІ)'Валuсь генної теорн 

сnадковости, звалилась лявіна розгнузданої де::о.tаІ·огії і важю1х по
гроз. Тимчасом генетика, немов у помсту ії зневажн11ка:м, робила 
гігантські крою1 вперед у пізнанні тас:\ІІІІІХ .:о.tсханіз:\tів сnадІювостu. 
Робнла величаві відкрнтrя, але, на жаль - за кордоном . 

.,Велетенської шко,:щ завдали радsrнській біології ворuгІІ генетики. 
Ідеться не лише про ті тонни зерна і цукру, яких ве отрІІ:'Іtала краї
на, не л11:ше про ті тисячі студентів-біо.аогів, якнх HC}ta; ід~ться про 
те, що режнм, встановлешнї в біологічних науках, породжував кар'є
ризм, підлабузництво, пр11стосованство. А ЧІІ воііовннче неуцтво 
деяких апостолів агробіології було менше?" 

Ю. Щербак веде далі: 
"Сервет і ·наші генетики - ЧІІ не абсурдне такс зіставлення ?" 
Правда, ніко:'ІІУ в 20-)ty столітті не сnаде на д)~tку колотн дрова 

і роздувати nолу)t'я nримітивних воrнищ, абн nа;шти біохе~Ііків, які 
досліджують нуклеїнову ЮІслоту . 

.,Не таюп"1 теnер рівень. Сучасні гоІште .. Lі гснеnпш корпстува:шсь 
багати:'.І арссна.ло.м засобів прнборJ<аннл тнх, що інаІ\Ше д)~tають. 
В рух nycкa.'1It все: впганялп з nраці, nроробляли на засіданнях 
:місцевко::.\І)', розорюва.'lи дослідні діляmш (так зннщп:ш в Києві за
сіви цінніших сортів цукрового буряка), цькува.'ш в пресі, обвину
вачува.:-nІ nолітично". 

Ось ;ща nрпк .. ·шдп: презндент Української AІ:rt~C::\tii Наук, О.т-rексан
;tер О. Бого:'ІІО.1t:ць, і львівськІІіІ професор А.!Ідрій С. Лазаренко. 
Ла,.1ве вс.1шшй учснші заJ~рив очі, як закопашJІw1ИСЬ та пїднл.1п ГОw"ІОВУ 
пім.tеї і заз~ріс~нпш, шd до часу тихо с1ці.111. "Неща,:щі !юнюнкту
рисnІ w~рпа .. 111 чпсте і:"Іt'л акаде:о.Ііка Бого:'ІЮw1ЬЦЯ, вони nроголосп.Іи 
І"юго вчення і~еалістични:о.t і метафізичюrм, вони грозили, викри
вали, робили організадійві висновки... Може б сьогодні і ве варто 
було коnирсаrnсь в усіх цих неприємних історіях, якщо б вони ве 
залишили nомітних nЛям на білих халатах делких напuих учених ... 
Чого- Ж МОГ ЛlІ HaDЧIITll МОЛОДЬ такі діЛКИ від науки? УроІ<ІІ, ЩО ВОНІІ 
давали молоді - це уроки цинізму. Тому не треба робити драlоІаТІІЧ
них жестів, зустрічаючи юнаків, які дивляться на науІ{у яn на авто
матичну кормуш.шу або автоnоїлку.'' 

Скро:\tно ЖІІDе професор-ботанік, сnсціяліст нижчих pocJШu. Ге
нстш:ою він не за..іі~ався і ТО:\ІУ серпиева бур11 191 S-го рон у прашу
хіла десь поза ним. Андрій С'. ЛазаренІш, ruодина широких nогля,1іn, 
ЩІІрО заЦЇІ<D..ВІІВСЯ DЧСННЛ:\1 11:\'lіЧурі·нців". J СТаВ ВИВЧD..ТІІ ЇХПЇ TDOpii, 
зустрічатю.:ь у лябораторіях і на полях з nредставниками цього на
прямку. Він побачив, що "зустрівся з неуцтвом, зі оевідомюt вн.крив
лениям фактів Неі догоду дuгмі, (зустрівс.н) зі ~.ничаііw1м шарJІа·rанст
во.м. Тоді він vішнн сам nеревірити експери:.'dеН1':1льно дея.кі положення 
nанівного тоді вчення. Псгевірнв. І діст;зв результати зовсія nрот:І
w"Іожні. Він BIICT.).'JIIIB З nубліЧНОЮ ДОПОВіддю, де ВЇД:КрІІТО, чесно, ЯІt 
годиться с-nравжньо~у вченому, розп~віu нро свої nонпукн і С)~ніnи." 

Тут і поча .. "Іось. Проти непокірного професора поснn;1 ·,:rсь стрі.-ш 
з газетНІL"< Г:.J.~.:\taT унін{;рСІІтетсІ.І,ого ·ra обласного кuлiupiil. Поста
новлено відіur•атн i!o!\ty з:-.югу н::~.вчати студентів і n!;~І'О'Г()ВЛJfТн асnі
рантів. Ві'н uтратнв усе: катс;(р)·, сnіnробітшшіu, }IO>t~.lii:ІiC!'l• працю
вати за спеціяльністю. "Профеt:ора, ч..-rена-кuгсспшцента Академії 
Наук УРСР, з ганьбою вигнали з університету." 
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Коли ж це сталось? "Ви, очевидно, думаєте, що це все твориJюсь 
давно. Зовсім не так. Вся: ця історія трапи.т:rась у веJш.ко.му культурио
му осередку країни, у Льn()ві, релrітпвно недавно. 1959-го року." Але 
професор Лазаренко не бив себе в груди, не каявся. Він пішов 
у тісну кімнатку і !'а:ІІ да...1і дос . .-rіджуnав .. на;~;звпчаііно важливі про
блеми''. ,.Тепер'', за ріІшенпл:-.t АІШ~(":о.rії На:ук .УРСР, nрофесора Ла
заренка реабі"•ітували і"1 поnернули йо:-.rу ллбораторію. 

На закінчення ЮрііІ Щербак до~ас кілька завваг. 
Наука сnоріднена з поезією тнм, що вони обі відюr~ають пере

старілі прав;tи,. відкрпвають нові фантас.тпчні cnirn. На~ -на, ЯІ( усяІ<е 
творче діло, не терnить "генсра:rьського" грІГ..ІаІІНЯ ані самоправно
сти. Пpont цього в науці є ТЇJІЬЮІ одюt випробована зброл - ві.тtьне 
висловтовання ;::~;у:-.юк, пгинщmоnа наукова д1rскусіл. "По~ш.·швся би, 
хта б дУ3-Іав, що час вел11К11Х боїв у науці за н~ш... Бо і напевно 
будуть ... вс.ю;::~;и, де :\южуть процвітати 'ку.'lЬТІt' і 'ку.,ьтnкп' білЬІШих 
і менших вель:о.юж ві~ науки, які уяви.шt собі, що тільки ім однпи 
дан о праnо бутІІ остnmІьою інстапцісю :r:r.'I прав;:щ." 

Гарну статтю Юрі11 Щсрu~ша треба .J.ОІювнити. Бо він мусів дещо 
nро:о.ювчаnr. Він нічого не каже, що багатьох прІшлонників клясичної 
генетики за Ста.-rіна засІІ.'l:З..:'І.ІІ до концтаборів. Він не каже, що го
.їошш:о.І винуватце:.-.1 були не стіw'lЬКП вчсні-~оnштпкп, лк партіі"'шс 
керівництnо. "Бі.пЬІ".lІі і :\Іешпі вель:.-.южі від на.}"НІІ~' бу.111 тільки зна
р.'Тд;J.Я~І у руках niX, що :-.ta.'1II по.1іrnчну вла~у. Щсрб:-1.1-: нічого не 
каже, що ще 1963-го року, тобто десять років nic:zя с:-.tертн Ста.;rіна, 
ЦІ\ 1~ПРС nі~три~Іав біо.,огів-;::J;Оl':\1аТІшів зі ,школи М..ічуріна-Лисенка 
(nостанова ЦК "Про захо;щ ~а.льшого ро3ВИТІ-:у біологічної наукп ... ", 
Ilpan~a. 25, 1. 1963). Досі (20. 7. 1965) нічого не відо:\іо, чп ці поста
по~ш CIШCOD:lHO. 

3' царстві ТрОХІL'\Іа ЛІІсенна 

.,Серпнева буря 1948-го р01~у ... " Що має на думці Юрій ЩербаІ<? 
У серnні 1948-го року відбулася сnеціяльна сесія ВАСГНІЛ (Все

союзна Академія сільсько-господарських наук ім. Леніна), яка :мала 
заnдання .. 'lіІшідуnатІІ ,,буржуазну'' ІШко;rу біології і закріпити позиції 
"матерія.ТІістичної" біології. На сесії була едина допові~ь Т. Лисенка 
,,Про становище в біологічній науці". Сесія Ака.:r,еміі була якелід 
nідготовлена за ста .. 1інськи~ш зраз.ю1~ш: nороблено зихо~п. щоб 
неба.жан:юІ особа.."і утруднити участь у сесії і не датп з~ІОГІІ впслови
тись ТИ..'\1, хто мав iНJWy думку ніж Лисенко, якпіі репрезентував по
зиції сталінського Політбюро. Все таки академік Б. Завадський мав 
відвагу сказати, що сесія була підготовлена в ненормальних умовах 
і що ті, яких слушно або й веслушво зарахуваJш до ва.І1смавістів
морганістів, не могли сказати своєі д~tки. Виступ Лисенка виКJІикав 
ряд запегеЧень, але Лпсснко з~tусив опозицію nоноритись, заявиwш, 
що його доnові;::~;ь схва.т:rена Центра .. 'lЬНІІ:\t Комітетом. Лисенко "відіграв 
визначну роль у боротьбі з .ткетеорія:\ш в біологічніrї науці, в твор
чому розвитку матеріяJrістичного )"'ЧСН'юt І. В. 1\Іічуріна ... " його 
доnовідь на серnневій сесіі ВАСГНІЛ 1948-го року ,,завдала удару 
rеакційюІ~f метй.фізичнп-ідеалістнчнн~ учеНИ:\1 А. Rеіісмана, т . 
.Моргана та іtnшпх", - так оцішос ро.їю Т. Лпсснка. "УкраїнсьІ<а 
Радянська Енциклопе~ія". Піс.,'lя сесії з Акаде:м:іі усунено всіх, хто не 
визнав єдиноnрави~'lьною шко.1у :Мічуріна-Лнсеюса. Ад:о.Ііністратпnии· 
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мп засоба:.tи накине но цей напрямок всім сільсько-господарсьюm ІШ](О
в СРСР, змінено всі навчальні пляни, замінено всіх учителів, які не 
nр1Іііня"111 ЛuссJшоппх теорій. З во .. "Іі Ста .. 1іна, Т. ЛІІССИІtо став дикта
тореnІ усіх біологічнuх та агрономічш1х наук. Про.тu всіх інших иа
пря:-.fків пущено всією сидою машину терору (вКJПОчво з концтабо
ра.'ш) і пропаr'а'ндн. ЮріlЇ Щербак дає .1еякі зразкп: "Мп не будемо 
;:J.IICI"j'Tj'Daтп З морганіста~Ш. :МП ІЇ далі будемо ЇХ DІПСрІІD3.ТП ЯК 
представників шкі.:tлuвого та ідеологічно чужого псевдонаукового 
нn.пря:о.Іку .. " - "Менделізм-морганізм у.же цілком ВІІЯDИВ свою зіяючу 
nорожнечу, він гнис і ніщо не :\~ОЖе його спасти". - ,.Bat"Іc~faнiзм
:'dOpгairi:us, пюсонуючи соціяльне замовлення імперія.;ІістІІчноІ реаtщіі 
та 11рякобісся, пр11крuваються l\Іаскою гл11бохоі ·на)"КОВОСТІІ." 

Цей похід терору проти західних !ІШ\іл у біології внк.~"ІиІсав страш
не враження серед учителів. ,.Ви розумієте, Дмитре Кириловичу, як 
:t :.южу ДІІватпсь us (учня:-.1) в вічі? Адже ще минулого року я ·вчила 
їх щось зопсі:-.1 і1пше... Повний поворот на сто віс1~есят градусів. 
Я са..'1:1 не вірю в те, що говорю ... а це ж тортури .. " 

ТроХІІ:\І Деюtсовпч Л11сенко ( 67) зробив просто фантастичну 
кар'єру. Син украінського селянина з Карлівкп (Полтавщина), він, 
.10 свого nа.1і11ня, ::\tап вісі~І орденів Леніна, тричі відзначений сталін
сьною nрс:\tією, наділенш"І звання:\І "героя соція."Іістпчної· праці", ве
~:-.tінннй депутат Верховноі Ради СРСР ycLx скликань, президент 
ВАСГНІЛ 1938-56 і 1961-2 рр. 

Т. Лисенко дуже рано став ві.1о~шм як новатор у сільському го
сnо;\а!Jстві. Коли зю-.інчпв Уманське учптnце садіпництва і КІІїпськші 
сільсько-госnодарськнй інститут. йо·го скерували до Одеського седек
цШно-гснеТІfЧНuГі) інституту. Ще до 1930 р. він розпрацював метод 
"лропізації" оз1uшх культур: насіння ОЗІL,юго збіж.жя через відпо
відну підготову сіється навесні і воно достигає приспіІшекюr темпом, 
даючи, як твердив Лисенко. збільшений урожай. Партія вхопилась 
за яровізацію і розпропаr'увада іі в грандіозних масштабах. Фаль
шивість цієї теорії викрито щойно минулого року (статrя В. Ефро
імсоиа в "Лит. газеті" 24. 11. 1964). 1934 р. Лисенко .став ~йсии:м 
членом Анадемії Наук УРСР; 1935 р. дістав орден Леніна і номінацію 
(без вибору) на академіка ВАСГЮЛ, 1938 р. вже був її президентом, 
а 1939 р. чденом президії .AJкaдt»rii Наук СРСР; ще рік пізніше віи 
став головою Інституту генетИ"Ки АН СРСР. 

Тас:\tющл rшрко,~,о~tноі кар'єри Т. Лисенка в тому, що він у~rів 
~tаіІстерно прпстосовуват11 свою наукаву діяльність до ідеодогічІІИХ 
вимог партії. Як Лисенко кінчив свої студії, І. Мічурін, якого ,.від
крив" Ленін, був перumм авторитетом партії у справах біодогіі та 
2U'рОНОМіЧНІІХ наук, і ОСИОВОПОЛОЖИИКm! матерЇЯЛЇСТИЧ'НОГО Наnрямку 
в біології. Лисенко став на сторону :Мічуріна, проголоснаши кллсичну 
генетику "реакціішою попівщиною". І того pOJ~Y. коJПІ помер Мічурін, 
Лисеюю вже буя члено~t ВАСГНІЛ. йuго чергопа -reupiл, cn:..t;.шoui 
прпк:-.tети живого організму можуть мінятись під впливо:.t зовнішmhоrо 
оточення, організм z.юже наСоІ1ідком того діставати ціт~ом новий 
характер і передавати його у спадковість. Ця теорія Д)'ІЖе н.і;щоnідала 
Сталінові. І він її всебічнv nідтри:.rав, бо nона давала нayi~uni основи 
;ждл його nрогра:'.Іи ,,nерстІ\ореппя прІІроди". 

Своє становищ~ головного комісара ЦК пuртії в біологічних науJ(аХ 
Т. Лисенко втримав неподі~-rьно аж до 1964 року. його ею.:пернментн 
коштува,;ш наrо~но~ІУ госпо.1арству д.}t-ке дорого. НсславІІо зава..'Іив-
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ся ІЇого проєкт .. сіяти дуби ква,.,ратно-гніздовим способом"; цим 
-cnocoG:).м засіяно 60-80% усіх дібров, але на осінь 1956 р. з цього 
залJr,шилось тільки rшість нідсотків. Де-ржnва nтратила на цьому один 
мільлрд J~арбованців. Інншй, невдалий, проєJ{Т - сілти в Цілинному 
Краю жпто ІІа неораній стерні - таж коі.l.ГІ'уnав дорого. 

І~оли наста:ш від.-шга після с-:-.tертп Сталіна, почалась ка...,шавія 
проти Т. Л11сеюш, n.-те за ним станув Хрущов. Лнсенко, щопраnда, 
мусів відати го .. ,овуnання в ВАСГНІП, a.'te зберіг за собою Інститут 
генетшш. У гр~·.::r.ні 1958 р. як ~ою1.з ~оnір'л партійного ксріn'Jшцтва, 
його, лю;:щпу нспартійІІу, nоІ<.,mка:пr з допоnід..1ю на n.'teiІ)".:\t ЦК 
КПРС (про це у ,,Прав;:tі", 18. 12. 1958). 1961 р. він знов став nрези
дентом сільсьJш-госпо;щрсьІ:оі а.І~:::J.~С:\ІЇЇ а Хр~rщов, ві;:рJі;:tуючи його 
досnі~не гос.подарстnо n Ленінських Горках, наголашупав його "ус
пішні еІ<сперn.меитп." 

Кінець кар'срп Трохима Лисепка nршrшов WDІЦІ<о nіс.тtя усунення 
Хрущuва. Пponr нього nочалась ка~шанія в пресі: на сторінках 
центральних газет явно заговорИ.'ІІІ пrю недо:rіки радлнсьІ<оі біолоГ:і 
і npo "кy."IL'r особ11 Т. Д. ЛJІ'Сенка". На початку лютого 1965 р. ПІЮТІІ 
ЛпссІша DІІСТ)'ПІІВ прсзн;:r.ент АІ:аде~Іії Наук СРСР ~І. В. Келдnш, 

.. а ,.крапку над і" nосташ1в перш11й сеІ<ретар ЦК КПРС, Брежнєв, 
на березнево~tу Пw"Іену~tі. (Бі.'Іьше про Т. Д. Лисенка у записці 
С. КабІІІWа, що П ви~ав "Інститут ~-'ІЯ ВІІвчення СССР") С. Кабшu 
зn.nn3.}кyc, що Т. Д. Лисенко ввіІЇ;:tс в історію сіл~сЬІ<о-rосподарсьІюЇ 
НЗ.)'ЮІ, я~ яскравnіі прик.·ш.;~ особнетого уго~івства і nристосуванства 
науки до партіїінше вн~rог. Основну вину за ІШКО.:\11. юшх зазна.;ш ця 
ІШУІШ, несе ЦК КПРС а не ті.'ІЬЮІ "к~·льт особи" Сталіна чп "суб'єк
тпnі:ut" Хрущо.ва, ЯІ< тепер кажуть ·нові керівники nартії. 

ЦарстRо ТрохІL'Ш Лисею~а це бу .. 'Іа ленінська теза про партійність 
науки на практtщі з;{іІЇснена, теза, яку досього;{ні визнає КПРС. 
Ніщо так яскраво не доводить антинаукового характеру цісі тези, 
як дві статті - Ф. П. Шевченка і Ю. Щербака, хоч автори .ма.і1JІ 
зовсім imni мети ва увазі. 

ДеС'.rалінізацІл Івана Грозиого 

Хто не бачив фільму АйзеИІПТейна про Івана Грозного, той, ва 
жа:Іь, не з~ю:ке якелід оцінити того, що зробІ!.'ПІ два і'СТОраки з "ве
ЛИІШМ царем" nісля смерти Сталіна. Ревізія поглядів на Івана !V" 
справді чин реnо.:uоційшtй. Про цю ревізію інфор:о.tус професор С. М. 
Дубровський у журна,.,"Іі "Зна.шt" ( 1965, ч. 1). 

Еволюція в поглядах істориків на ролю Івана Грознпго тn його 
опричнину має цікаву історію. 

Від князя Курбського, який ,,от царекого гне ва бсжал". nере
важало неrаmвне став .. ,енн.л до "звірств" Ів..1.па ІУ. Воно поча . .-ю 
11іняmсь в реакціііні.м таборі перед лпце)t революції, но:тп пракmчно 
поставлено ІJІнтання не про об:-.tсження ca:o.tO;lepжancтn~, а про {юго 
знищення. Хоч Іван 1\,. зрубав багато ве .. ,ьможrшх го:tів, nроте він 
зб~ріг царство і свою ·не,Х>:о.южен>· в .. 'Іа~у. Цю ду~ш,;· npo "nелпкu
державннй куJrак" nислов.тnова.'Іо багато пре~ставннків реакцШного 
Gілогвардіlіського таuору. А.ае мрія про "твер..1у власть" і таких царіn 
SШ !nан lV З його оПрІtЧНІІНОЮ, ЗHalvLШ.1a СЛЇlі ВИраз ТаКL•Ж У TBOfMX 

пізніІшJІХ істориків, ваnіть після пере~юm революції, вu.пр. у Р. Ю. 
Внпш'ра, шшго тnор11 осу;:tнв Ленін. T:-t ca:-.ta жовтнеnа реnплюціл 
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вІІКинула до смітника історіі царів з іх генералами. І взагалі царі 
"ВШЇІШЛВ З :МОДИ". 

Та сталось так, що Jtюда ка царів відро~ась під час розквіту 
культу особи Сталіна, якпй у мпнуло11у wукав виправда:ння для ІСВоєі 
політики репресій, -і знайшов іі в крІШавій опрпчнпні. Сталін дуже 
звеличував Івана Грозного та наголошував "прогрссІІDІІУ po:no оn
ричники". В роз::о.юві з С. М. АІUІзеl.ІІШТеІЇНШІ, шшй ставІІВ фільм про 
Івана Грозного, Сталін сказав: - Якби Іван Грозний ліквідував ще 
п'ять більших февдальвих родин, ·на Русі не було б так званqго 
,.смутного вре::о.rени". Важко уявити собі дивовІІЖНЇіlШІЙ погляд ва 
добу кінця 16-го і початку 17 -го віку. 

Не д1mно, що за культу особп апо .. ,огія "ветtкого государя" 
сильно зро:ла. Вона nа.шири .. ,ась на літературу, Jdнo і театр. Всю~ 
представ.тtяли Івана Грозного як великого царя, що врятував Русь 
від боярської "сУутв". 

Після 20-го з'їзду партії сталися важливі з~ІіНІІ також в історичній 
науці. Тоді, як настав час переоцінки nогл:ців ва Івана Грозного, 
з'яnи.пися дві важливі праці про опричнину: С. Б. Веселооського і А. 
А. Зи:мина. :М~ж обома ісrориками є істотна різниця: Веселовський 
ке був марксисто~І, а Зюшн піді{!!шов до своєї те1ш з l\ІЗркспст~ько
_,енінсьюІх позицій. На ві;рrіну nід Ве~еловського, 3ІDІШІ не тільюt 
наводить ціннпІ"t фактичний матеріял, але й дас "потрібні узагаль'Ию
ючі висновки". 

В чому ж суть опрІІЧШІНІІ? Звнчайно історики вІтравдовують іі 
ти::о.І, що вона зберегла централізовану державу, створену Іnано~І І\~'. 
Tmrчaco11 нові дос.-Ііди показують - на від.:\tіну до панівних досі 
nог.",лдів, що різні груnи бояр, які nравили в імені малолітнього Івана 
IV, зовсL'І не викорпстовува."І.П своєї влади, щоб nриверІІутu уді:rИІWЇ 
лад з-перед централізованої ~ержави. Боротьба між ЦІDІН груnами 
nровадилась не за nоворот до февдального роздрібнення, а за те, 
хто з ІШХ мас nраввтв в централізова:вій державі. Іван IV створІLв 
оnричнину з 1'ісю метою, щоб закріпиnt абсолютну монархію з не
обмеженою царською владою і щоб розвинути централізоване рабо
власницьке господарство, як базу для цісі влади. Головною діяль
ністю опричн11.ків етаn грабіж майна селянського і болрського. Крі~І 
землі і селян, ~tолодар потребував грошей і цінностей, бо за умов 
натурального господарства велике значення :мали та1сі -сІсарби .як 
золоті і срібні пре~~Іети, хутра, дорога о~іж і т. п. Конфіскації .в бо.н:р, 
що попали в неласку, поповнюва.і"ІВ царську скарбницю. За рахунок 
грабежів росли теж багатс·rва опричників. Відомо, що наслідко:.t гра
бежу під час опричнини одн11м з найбага11uшх л:юдеІUІ у країні став 
пізн~шJІЙ цар Борис Годунов. Зокре~а треба звернуm увагу иа гра
бежі, що їх Чинили опричники серед •селЯ'в. 

В цій діллиці Веселовський опублікував на.,.-рnичаfmі иатеріяmІ. 
Напршшад, док.}-::.ІСНТІІ про ліквідацію людеr1: "В Івановську БетІ
кому 17 чоловік, у 14 людей відтято по руці. В Ів:шовсису Малому 
13 чоловік, у се:м11 відтято по руці ... У Бсжецькому 65 чоJюnік, у 12 
по руці ВЇ-\ТЯТО, а і~Іена їхні тн са:\1, Го~по~н. знаєш''. Таки:-: безімен
них .жертв тільки в одному Новгороді 0д11 і нараховують десн:ть тисяч, 
іw.пі -- ~ев'шюсто тпсяч. А точні ц11фрп нсві;.tо~Іі. ВесслоnсьюІй опу. 
блікуваu ,,nос.,),жноlЇ" СПІІСОІ< ліквідованпх, який цілnом заnеречус 
версію про нібито де::\юкратичну орієнтацію Івана lV, колп пін орга
нізуваu с)n{шчнину. В її рядах були цар~.:ькі слуги, "nодонки" і також 
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предстаnншш панівної nерхіnюІ, для яках опричнина с.nужила :доброю 
наго~ою розпрnnптися з поліnrчнІDШ супротивниками. 

Веселонсr.юrй шІІШе: " ... А тнра·нові все це миле, і він нікого не 
слухає так радо, як донощиків і наклепників. не турбуючись - чп 
noJш праn~пві а ЧІІ фальошпві, щоб л1rш :матп сприлто~"ТІІВУ нагоду 
юmщnr ЛЮ.lЕ'іІ, хоч багатьо:.r і нn ду:,шу ш~ спа~а .. "То чшшnr зло
ЧІІНп, за ЛІ\і іх обnпнунач.,·nалн''. За таких у:.юн багато лю~ей з по
чуття са:.юзбсреженнл нюtагалнсь дістатнсл .10 ощшЧ'нпюr; "щоб не 
ста-:п коnа~.,о:.І, І:ожншї no:Iin бутп молото:.r." 

І ІІС ~ІtDIIO, що "зtшро;щінил опричника n розбишаку, а вс1с1 оп
рнчшІНІІ D І~ОІ!П~ШрНІІіі ПОГрО:\І було ПрІІрОДНН:\1 і НС:\ШН)'ЧІІ:\1 ІІП.С."ТЇДКU:\1 
rісї nохплої п:ющшш б~ззаr:онпоrтп і терору. на .:п~у nетупив цар 
ln:нr і нестрп:\шо покотпnся'' ( Веселовсьюrіі). Вкінці оnричнина до
вела до заnустіння цілих ·раїюнів країни. Вссс."Тоnсьюпї розг.'Ілдас 
д~лІсі історпЧ'ні ф~l."Тт.спфіІ<атп, що стосуються цісі добІІ. Часто .на 
до1шз .. ~е:мократпчшrх теІQенціІї" ІваІІа lV наводять ІЇого про:\юву 
нn ,.соборі'' 1550 року. Але Веселовський ,.переr<онливо доводить", 
що такого собору nзагn.'Іі не бу .'lo. 

Да.'lі рецензент з:шnnжує:: "У юшгах С. n. Ессе."ТОВСЬ!:ого і А. А. 
Зн:шrна б:1гато іі ін.ш11Х tтр:tВ,lІІ!ШХ ;:tаннх, які І~юrснл нз. ка.:.rені не 
~~а."І.Іn~шtють ві,.1 я!іоЇ б то н~ бу."То ідеао~"Ті~ації :~.i:t.71І.нocnr Івана ІУ. 
Так, Jta.пpш.-.:I:l~. в обп~nох Ішпгах наве.:ж;сно ;,о.юторОІІІні оnпсп тортур 
і с:.Ісртннх нар, :ші ::::a<.:тot:onyвan Іван 1\" та :-.rаі"!счш його чорних 
cnp:tn. У Honr•Jpo.:ti пo-~вipchJ-<o:o.ry ,,:'\tета.'lн я Бп.тхон" тнх _:но;н~Іі я!:і 
DIIICIJfl\:l.:ІII l'НЇВ Ц:lГЯ, а ТІІХ, ЩО ВІШ.,Ні.'Ш.ІН, ВОИD<lо~"ТІІ без усш:оЇ ПО
Щ::ЦІІ. Пі;~ ч:tс :\tасовпх екзе::уцій. знпч:1йно nic:!:"I Пf":ІІО;t"Н:их тоrтур 
~атп В.lСr~она:rювалнсІ. у всі."Т:tІ{ПХ фор~r:1х натуn~НШІ: З;1ІІГ:1.їІІ із 
ІІ:ІІDІІХ 11Шуру, ВІІрізуnаЛІІ {:JC:\ICHi ІШ Ті.1і. Дс:tІ~ІІХ Іо:р:1Л.ІJІ ПО суr.-;обах ... 
Деяких убнв::иш, обпарю.ючп іх гострн:'.І or.:poпn,r, ітrших па;Jнлп ш1 
костр1пці, ще і'кших саджатІ на па .. "Ті. Під час тортур разо:'ІІ з І\а.Та.\ПІ 
"работад" нері,1ко і са.\1 Іван ГроJНШЇ з ца.рсвпча.мu І~аІІО~І та Фе
дором." 

Великий цар перебив, замучив, закатував величезні маси тодеіі; 
він був багатоженець, насильюІк, п'яниця, розпусшн~. Все це врошtі 
доnе .. •ю Івана Грозного .:ж;о передчасної старости. Як nи.:rно з тенсту 
духовного заnовіту царя, він зачав "гнити на корені" як морально 
так і фізично''. 

Веселовсьюrй зaвna;r,yr.: Па.:ж;звнчайна пі~озрі:1пnість Trmrr:t і ЇІ{)ГО 
лютість стали таки:.ш небсзnсчюL'Ш длл оточення, що, за nого.юtка.
ми, його забили "його ж таки .ТJюбимці" Богдан Бє.тrьськиіі і Борис 
Годунов. Перевірити ці поголоски нrо~ож."Тttво, але в них не~tа нічого 
неймовірного. 

~- ІІіені - душа народ)· 

.. з~tна", ·журнал ЦК Комсомолу Украіни, з 7 -им номером 1965 р. 
мас назяу "Ранок". В цІ.ому чпс.-rі журна",а с ст,нr.я Мико.:ш Холоk 
ного про українську пісню. Вона заслуговус на увагу, бо дзс ряд 
ві~nа.жних ~у:мок і цікавих інфор_'\fацій. 

"У пісні -- д~1ша. юtрод~:. Сn:1та істина. Jшііі н~ всяк нава>t:итьс.я 
пре~'лnптІІ nрстснсіі. Щоб не братн на ceuc такої с:.tі .... швсх"Ті, залпr.uімо 
в спокої шrтаннл про д}шу в пісні, а поговорі::~.ю про іmпе: про пісню 
в .:.\.}Ші. ПоціІш.nп:.юсл, пере~усі:.І, насt<і.'lЬІШ рівноправною с укрnін-
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ська пісня серед решти складників суспільного духового КОl\шлексу ... " 
Внпере,JJжую думки автора і відразу кажу: далеко не є рівноправ

ною. Автор починає від того, що наголошує провідну рото украін
ської муз11ки в uшревві :музичної ку ль тури в Росіі. Характеристичне, 
що :Мхш.о .. 1а. Холо;:(ншuІ нав'язує нитку розвитку до "пра.укра.інців", 
лкі не l\ШС .. "ІІІ .. ·UІ без пісні ні трудоnої діяльносm ні "зюl.Ч1Іl\ШХ на тоді 
ритуалів". Потіl\І зга;~ус пе[І'.ІІІІХ речників народної ідеоЛогії ,.співців
скоморохів". предтеч nізніших кобзарів. У.же це нав'язання до старо
да.nньоі традиції заслуговує на ві~значення, а ще білЬІІІе відважне 
rтв~рдженнл позитивного внеску унраінсьюtх музик у розвиток му
зичної культур11 в Росіі, і ще підкреслення позитивного впливу за
хідньоевропеІ"rськоі музики на музику У·краіни 16-го сторіччя. Киів
сьІшй коl\шозптор Микола ДилецьЮІй своїм теореТІІЧ'НІІМ трактатом 
про музику (1667 р.) викликав ,,ревотоцію в російському церковно~у 
співі", ~оніаши до та.'\fте.шньоі лю_:tно~ти техніку украінського хоро
вого .мистецтва. Таких прикладів М. Холодний називає більше. Але 
1"1 цr.ого досІІТЬ, щоб оцінити відвагу а.Dтора ІЇ редакторів, які публі
кують такі ду:'tІКІІ - єреТІІЧні з погля~у пропаrованого партісю к)·ль
ту "старшого брата" . 

..... Не випадково над північн~n~и містшrи запанувало· захоплевНJІ 
nартесною, або як ще казали на неі - ,.кнївською" :\Іузпкою. За
хоплення перероста.І"ІО відразу в пorutт ва са.,шх .майстрів ... На УкраІ
ні, в Г:Іухові, центрі г.;шбших мистецькнх і моральних традицій, від
кривається: перша в і:о.rперіі "певчал шкода.". Зоі;tусіль стінається 
ту;щ обдарована :молодь, не відаючи, ·що далі на неі очікує ... На 
.:щреІстора пр1цворпоі капе:rі до Петербургу вtг..Іаиюють ко~шозитора 
Д:шпра Бортнлн~LІ:оrо (1751-1825). До нього цеіі пост 33 роки посідав 
,УЩJD.ЇJІськнй соліст ~Іарко По .. Іторацькюї. Напнеані БортняпсьюІl\І по
над 100 творів церковної та світської :музиюt, в то~tу ЧІrслі досі не 
знайдені опери, гинуть. Ще безвідрадніше складається доля глухів
ського ко:"Ішозитора Максима Березівського (1745-1777), "всі твори 
якого, - за сві~ченням французького композитора Гектора Берліоза, 
- приводили слухача до великого захоплення". Член Булонської та 
іНІШІх академій, Березівський, чиє ім'я золотими літерами винарбува
не поруч з і:'.t'я:м :Моцарта на мармуровій плиті у ряді почесних членів 
Булонської філаJ»Іоніі, поверну.вшись на батьківщину, не зна.хDІіJИТЬ 
визнання і у відчаї ·накладає на себе руки. Разом з ним стає прахом, 
Т~Н\ і НС DТі.ІеНІІІЇ ПОТі:"ІІ у ЖІІТТЯ, проект }"1-:раЇНСЬІ\ОЇ :му:ШЧІІОЇ іlІШ~С:ІfіЇ 
у ~~~рс:'Іtенчуці ... Нераз галасливо розкріпачуnа .. ІІІ піснлріn, щоб по
:кріпачитІІ іхнііІ спів ... Та ні в реакційнпх .ва....'lуіnсьІсому та е~rському 
уІ\азах, через я:кі Лисенків "Дощик, дощик" доводилось виконувати ... 
французькою .мовою, ні в :у-в'язненні (за збира·ння: ре вотоційних пі
(;t:НЬ) кнївt.:ького композитора Веделя (1767-1806), що перед тим ва 
щ.юханнн моL"ковського генерал-губернатора Єропкіна, організував 
у :Мое:tші хор, - не похова.ІІІ :у·І~раінськоі пісні. Тt.~нnалі JІа.мага.ннJІ 
ско!\-шро:"Іtітувати її, внтіснпти з дуrші народу пссг.допіснлми - такаж 
не: увінчались лаврЗlrІи." 

Згадавши ~:l.C.'l)TIІ О.'Іекt.:андра Кссшнцл, :м. Хо.ІОДІШЙ Іі1·uсходпть 
від минусшшш до наших днів. "І по сс(І день знаходять. і головІю 
н БудІrнках народнпї твпрчості, неабп:шу лі.тrрп~шу графо".шнп-ліюrс
аіnці або ;1~ ДІШ .. '10~10Dані графо~ІаJШ, ЩО ТОВП .. '1Я:ТЬСЯ Ї:'.І Hi.l .1:.\ІЇНу." 

Халтуру музичну ВІrдають не в о,J;ній і не в двох ТІrе.ячах при
~.r:rшш;іn, ТlШЧ:::lСО:\1 міз~рпого тнра.rку GуІ~ошшсь1шх нарО;:\lШХ пісспь 



Приятелів .. 41 

(1964) ,.не внстачас навіть для кпівсьюа бібліотек''. а досліджеИИJІ 
Людвіга Куби про українську пісшо видано в 600 прииірника.х, хо11, 
як ви3начус передмова, це праця, світової вanr. Неза,.,овільипй став 
українських пісень у грамзаписах. Автор сам з цим познайомився: 
у кр~rющлх О;:tеси cepe;:t 400 назв платівок - вісім назв українських 
наро~них пісень. На половину .ме1ш.nе іх у Тер·нополі. Стількн ж 
cepe.:t 60 тнсяч платіnок у Донецьку. У центральІЮ:\ІУ універмазі мі'Ста 
Львова не:'.Іа жо~ної. "Можуть заперечити: мов .. "Ілв, з 1960 по 1965 
ріІ( заппсано 22"28 творів. Але о~nерто кажучп, це не так уже й багато 
як для Украіни, до того ·ж ця продукціп, очевидно, нерівномірно 
розподіллсться no 11агазинам, а, :можливо й зовсім не потрапляс до 
них". 

"В гл ухи й кут забп;шся чпс.певкі фОJQп народних пісень та :ме
ло~ій. В Інституті мистецтвознавства, фоЛJ<льору та етнографії імені 
:М. Т. РJtльсьІюго .. "Іежить б.1шзько тисячі магнітофонних п.півок з уиі
ка."ІЬНІІ~ш зраз!~Ш народвої поезії. Ніби гриби пі'Сля дощу, родять 
'JШ них дисертації. А.пе людпні потрібен насу.щнІІЙ хліб, а ие реферати 
про йо1·о налорН'(ні власт1шості ... в чо~у ж причина консервації пі
сенвої спадщини, такою доригою ціною піднятої із забутrя? Чому 
й досі ніяк не достукаються в двері грюrзаnІrсНІLх ус·rанов і та ж 
Со."Іоміл Крушельницька і то1"1 же Український хор Олександра Ко
ІІШЩЛ? Черга тлгнетьсл аж до обрядових nісень вкточно. Річ у rnr, 
що на Украrні ще досі нс:-tас свого платівкоnого заводу, і nоІ-:шдо гу. 
цу.rrьсь1сі кu.:ю:.шйкн дово~пtься за.:\ЮВдЯТІІ в Апрелівці (в ~Іо;;кві, М. 
Д.), Ризі та Ленінграді." 

Тут М:. Хо."Іо~ий вІ~~зус на о;1.11у з го."ІОВІШХ бо."LЧЧ~ у.країп~ької 
"t:::нrtшої кудьтур11. О.:tин з нзJrбі."ІLШ співучих наро;:{ів світу в ;~;обу 
масовuї nродукції гра:.шлатіnок не мас на l:ВОЇЙ території в.іІасної 
гра:.rзшшсної установи. На цей кричущ1ві нс~о .. "ІіІ< на Уt{раїні вже 
віддавна нарікають. Наприклад, В. Кузнецов ("Правда Украіни", 
10. 2. 1957) різко критикував республіканські оргаии, що вови не 
дба."Оть про музичну :Культуру, иі про українську наро;:J;ну музику. 
Заважає також централістична систс·ма. РспертуарншuІ пллп д .. 'ІSІ про
дукції r1латівок виготовляє союзне міністерство культурп в :москві. 
Аналогічне міністерство в Києві тільки те й рvбnть, що передас ці 
пляни до :'\аводів па території УРСР. Але, заnnажус Кузнецов, ,.nce
~ulU3HliЙ катаJЮІ' lit: ·.може, очевидно, відvбраwкуватп с.n~ціяльнnх по
треб у .:\tузнці з боІ\У ко :кн ої геспублікІІ. І ось що янхо~ить: У ре
n~ртуарних спнсzіах на рік 1956, розіс.~аних підлрш:мствам України, 
на 142 назви припадас тільки вісім оригінальІШХ творів украінських 
І~о:\шозиторів .... Це n сш1сках. На ділі п.тzас:'1·иноtс з тш.rn тnор~и не 
rшnусІ~аютL." На :ш.шrт Кузнсцоnа керівник о~ІІого підділу в :Міні
rтерстві міспепої промиrловосnr УРСР, П. Бондар, пояснив: "Нам 
ніхто не забороняє до.:tаnати до всесоюзного репертуарвого пляну 

те, що "'ш хоче:\ю. Але вппускати платівкп за ваапим nлином :ми 
ш~ ~tоже::-ю, uo на У країні 'H('}fa де записатп музпку і робити оригіна
:ш. Орпгіна."ІІІ треба за:\ІОDЛЯТІІ в Москві." 

.а l!алів це1ї го.:юс Кузнецова 1957-го року, щоб Ви побачили, як 
ма.·ю из. Україні з~tіни:юс.s~ в централістичній систе~і імnерії. Дпвне, 
що в ко:ш ... х тих .. "По~сй, ш<і с1цлть у .міністерських урл~ах у Києві, 
не зшu~Lшлась .,.,осі .жменька тодей, що :мали б амбіцію забезпечити 
YщJaiui nршхаіі~ші о,:(ну в.тzасну грамзаппену уста.ноuу ... 
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:&1. д. 

ВАНКРУЦТВО ПРИМУСОВОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ 

Украінці повертаютьс.я з Сибіру. На кожних сто осіб, лкі виїж
джають з Ун:раіни на Сибір, сто п'ятдесят поnсртаютІ.сл на УІ<раіпу. 
Масовий поворот перссе .. "ІеІщів і депортовnнш~ - це новшu1 проЦес, 
ян:шЇ розпочав~я кіJlІ.н:а р01~ів після смерти Сталіна і триnас до сьо
годні. 

Ось кілька свідчень радлнсьн:их авторів у цііі ,справі. 
"До всіх союзних республік (без РСФСР - М. Д.), за ВШІЯТІюм 

Білорусії, з Сибіру ·вибуває білhше тру,1ящих. ніж прпбувас. Взагалі 
спостерігас:мо тенденцію руху населення зі ·сходу на захід. Наі"'!біль
ІШ1ІІЇ .відп .. "ІІІВ насе .. "Іеннл з Сибіру nі,1бувасться 'На Україну, до Казах
стану і в Середню Азію" (В. Переведенцев, .,Вопроси еконо~rію1", 
1962, ч. 5). 

Не зважаючи на те, що (в обслідувано~Іу періоді 1956-62 рр.) 
організовашп"І набір .тtю,1ей на Сибір продовжувався, "приріст насе
девил Сибіру був трохи Hltжчu{t за 1"юго прпро~ниіі прпріст; це зІІа
чить, кількість ЮlССJІе'ння, :ше в ц:их роках nп бу ло з Сибіру, пере
вищує Кіо~"ІЬКіСТЬ ТІІХ, ЩО ПрІІбулп" (Е. :МанеnІІЧ, ,,Вопросп еІ\ОНО:МіІш'', 
1965, ч. 6). 

Наіібілншш ... r відп.,"ІІІD населеннл з Красноярського Краю ( східmн"1 
Спбір) nідбуnастьсл на Унра1"ну, Півпічншї Кашшз, Прибалnшу, Ка
захстан і Середню Азію. На сто лю4еіі, ЯІ<і прпіж~жають до Красно
ярського Краю з УІ<раінськоі РСР, повертаються на Украіну сто 
тридцять осіб (:Т~. А. ЗаІЇончн:овсн:ал, В. И. Переu~дснцсв: "Соврс
~Іенная ~шграцн.н н::~селеюrл Краснолрlн:ого Края"; Ноnоспбірс1.к, 
1964, стор. 33, 34). 

Усі ці автори однозгідно стверджують, що маємо справу з новим 
явшцем- стихійним рухом населення зі сходу на захід. Вони згідні 
не тільки в цьому, але й у всіх подробицях, що стосуються цього 
явища, хоч вивчали його в різн11х районах Сибіру і в рі:mшї час. 
Сибір - велете·иська Rраіна, багатюща на різні природні скарби, але 
нестача робочої ;сили віддавна гальмує його економічний розвиток. 
Тому "оргнабор" трудящих це необхідиий засіб, щоб зарадити цій 
нестачі, заявляють однодуІШно названі автори. (Під словом "орг
·набор" СК}JІІвається при~rусоnа мобілізація тодей до ВІІЇзду на Сибір.) 
Шляхо:\1 "орж\tабору" за час 1956-60 рр. на Сибір скеровано 700 ти
сяч тодеІЇ. Крім того, "ще більша кількі·сть населення" прибула 
туди "самостійно" (В. Переведенце.в). А все таки фаКТJІЧНІІЙ приріст 
населення Сибіру за цей період нижчий від природного приросту. 
Якщо деякі області Сибіру (Кемеровська, Іркутська) збільwили ІСJ3ОЄ 
населения, то це сталось у рамках міrраціі внутрісибірськоі. Харак
терно, що людність відпливає з Сибіру, якому педостає робочої сили, 
до ра1іонів, лн:і мnють надвtLшку робочої rсплн. Значна більшість тих, 
що "не ·при:киnаються" на нових :місцях, повертаються в західні ра.йо
ІШ, З НИХ біЛЬІШ'е ПО:ЮDІІНІІ - В ті раІЇОНИ, З ЯКИХ ВОНИ ЯИЇХаЛJІ. 
Зокрема великий відплив иасеw"ІеІІНЯ сільського. За РОКІ[ 1956-60 він 
на півтора раза nерсвІІЩІІВ природний приріст. Серед сільсьІсого ви
селення, що покидає Сибір, переважають ЧОw"ІОВЇЮІ. НайбілЬ/Ше ви
буває людей із сіл Сибіру упродовж восьми місяців пісЛя іхнього 
прибуrrя. 



П рияrелів ·• iJ 
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Нюігіf.ПІі резу.""ІЬтати в переселенні дає "оргвабор", тобто при-
мусова мобілізація до виїзду на схід. "За свідчеІШя~І керівників 
nідnрІІG::\Іств, на лкі відправллють робочу сплу, оргвабор у його те
nерішніх формах nерестав відповідати потребам вародиого господар
ства в територіяльні:\І перерозnоділі трудових ресурсів" (Зайончков
сюlл, Переведенце в, стор. 54-55). 

Цнтовані Шl початку автори пЦрахували рух поворотців за ре
сnубліКа)ІІІ або районами. Робто зведення на основі іх табЛІІЦЬ. 

З Красноярського Краю на кожних сто осіб, що прибули, вибули 
до такпх краін: 

Прибаwтrпка 429 осіб Північний Кавказ 122 ,. 
Мо;qавська РСР 161 Закавказзя 104 

" Середня Азія 153 " 
Европейська РСФСР 89 

" Українська РСР 145 
" 

Білоруська РСР 86 
" Казахська РСР 134 

" 
З !tІіст Сибіру в роках 1956-59 на кожний сто прибуmІх вибули до 

11іст "на південь" (в цьому ІЇ на Украіну) 135 осіб. 
З Кузбасу виїжджає до Украі'Rськоі і Білоруської РСР 1.3 - 1.7 

rазів біль.ше :по~ей, як прибуває; до ПрибалТІП<П ІЇ Північного 
-Кnвказу З рази більше, до Середньої Азії 2.5 - 2.7 разів більше. 

Загально з С11біру найбілЬІШlІІUІ відплив населення ІЦе на Украіну, 
Казахстан і Середню Азію (Переnеденцев, "Вопроси eкoнo~ri.Irn", 1962, 
ч. 5, стор. 51). Тепер населення Спбіру поповнюється за рахунок 
нnселення европейської РСФСР (та::\t же, стор. 50). 

Чо::".rу :-t: поюr,1;rtють людп Спбіr? У сі авторп однозгідно ствер
;:І.жуwть: )":'\ЮВІІ nраці і житлові ,У:'\ІОЕП ва:·І~чі лІ.- на батLківщині; по
стачанн л товарів масового вжитку гір11пе ніж в евроnейських райо
нах; суспільна служба та охорона з~оров'я відстають; транспорт
особливо відчутна болячка; суворІnuІ Rwтri~raт в11:.\fагає до~атковпх кQІП
тів на харч, одяг і жит.",о. Вища заробітна п;штІІЛ не ріnпозажить 
вищих коштів ІУІ~nттл, прn чо~tу жnттєвпіі рівень на Сибірі нижчий 
за рівс·нь західюrх районів. 

Є тq;кож iнn.ui причини, але про них не ·пишуть. Єіпшиїr В. Псре
:ееденцев натякає на "етнографічні" .мотпви і згадує мову та загаль
ний rтю(·іб жптта. Не :\южс бутп без вптшу на цеіі рух і національна 
ІІО:Ііпша КПРС. Українси;с нзсе:н.'НЮІ в Сибірі і вzага.1і в СРСР 
поза УІ<р::йною, свідомо призначене комуністичюг..t керівництвом на 
русифікацію. Тому воно позбавлене будь-якої опіки з баку уряду 
УРСР. Воно не ~шє українськоі ІШюли, книжки, газети, театру, філь
му. Національно-украі'нські райони на терпторії РСФСР, JПd створено 
за '!асів Скриnнпка, давно ліквідовані. Сьогодн.і.:иrnій киівський уряд 
зonri:-.r не цікавиться долею украінського населення в СРСР поза 
~1ежа~ш УРСР. То::\ІУ то він зн~хтував вияогу ре(;nубліканської нара
дп з ПІІтnш, І~ультури .мови (11-15 тотого 1963), яка вт~агала укра
іш:LІШХ ІШкіл длл українськоі .:-.Іе'.НШ..ІОСТІІ поза УРСР - на зразок 
тuго, що має неукJJЗЇнсьІса ·:\tеншіс-rь на Украіні. 

Нев;щчна акція персселення з'їдає величезні сумп народних гро
.шсіІ. За щ.шб.1нзноru оціюсою Е. Маневnча, плинність робочої сили, 
пов'язана з перс."се:тення~п. прІІноспть економіці СРСР приб:шзпо 
два ::о.~ільярд11 карбованціn втрати річно. Не зважаючи на це, всі три 
автори підкреслюють конечність організованого перерозподі .. "Іу робочої 
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сили з перенаселених ра1іоиів (до яних зараховують теж Унраіиу), 
до різних районів Сибіру. "Винятково багата природнтш ресурсами 
східна половина СРСР мас зrошло населс:ння. На трп екоІюмічні 
райони - Західносибірський, Східносибірський і Далекосхідний -
прпnадас понад 50t;o усісі терпторії СРСР, а жпnе т~І лnme 10.4% 
населення". Тому 22-юї з'їзд КПРС спеціяльно звертав увагу иа те, 
що треба густіше заселити Спбір. Але вилв .. -шстьrл, що лю~ІІ з піn~нл 
не можуть і не хочуть .>юmt на Сибірі. Стпхііінщї рух переселенців 
·.назад до своіх батьківщип загрожус })(!алізаціі багатьох п .. &янів, дуже 
важлпвпх для керівництва КПР~. Тут плянп еко.номічні, вз.ціонз.льн:і, 
по:хітичні, мілітарні. Наnриклад: без освоєння скарбів Сибіру СРСР 
не може втри:маntсь на довшу мету, нк світова сила. У національній 
політиці великодержавних шовіністів С1rбір :мав стати казаном, в яко
му вони хотіли переварювати різні народи, щоб вІmродуtсуnата "со
встський наро;:t". ЗахідншuІ Сибір повІІНен був cтarn новою ЖІІТНІщею 
імперії, щоб замінити завжди непевну Украіну. Але зростаючий 
конфліІст з Китас::\І ставить під знако~r запиту багато старих П.:"ІЯнів 
і створюс нові проблеми: лк на доБІ.Іlу 11ету обороШІТИ слабо засе.;lе· 
шпї Сибір у безпосередньому сусідстві з КІrтаQІ, який задихається 
від перенаселення? Що буде, ко..тхи якийсь китайський Джінгісхан 
захоче повернути зголодні..аі маси на хліборобні простори Сибіру? 

Отож Сибір треба заселиrn, а-&е як? І над ТП:\1, як вІщно з названих 
тут праць, сушать собі )ІОЗКІІ радянські економісти і соціологи. Бо 
сьогодні вже кожно:'.Іу очевидне, що величезна аІсція прп~rусового 
переселення зазнала цілковитого банкрутства. 

ПросІІ:\10 спр~:DІІТІІ помп .. "ІКу: У статті "Що робІtТІІ із СталіНІL'\1", 
,.Л . .до Пр." - кн. 3-4, на ст. 28, зюrість "В партііІному журналі" має 
бути "В napтiІurnoмy жаргоні". 

КОДЕКС УКРАІНСЬКІІХ НАРОДШІХ МЕЛОДШ 

науково опрацьовавих І упорJІДКоваиих вІдо:tmм музикологом 
д-ром 3. Лиаьком. 

Вже вшuІJШов 2-ші том. Він :иає 576 сторІtІоrс нот І текстів пісень. 
Цілий кодекс матюrе 10 томів І вміщатиме 11,500 пІсеиь. 

Ціна вида11ь: Rожен том - понад 500 сторіноR, в мистець~tій твердій обма
ДИІЩі. з тсRСТLІми пісепь і нотами - Rоштуватнме по 10.00 дол. У мови перел
плати: ПерШLІ грошова вплата - 20,00 дол. З цього 10 до.1. за том, що вже ви
йшов, і який Пt"редплатниR отримає негайно; другі 10 дол. - це 'аплата за 
останній том. Після появи Rожного тому передплатни~t обов'язується протягом 
місяця в платити на.1ежнtсть за ІІЬого (1 О доп.). 

Зrолошення нередплати, грошові пере~tазн прохають скеровувати на адресу: 
Selfreliance А/С 748, 558 Summit Ave., Jersey City 6, N. J. 

Туди ж прохають звертLІтися за просnеRтами видання в україІtс~>кій І англій-
сьRій мовах. 

У ваою~rу !\rістІ шшевr1о с П.)1і.тdчва Біб.тrіотеrса, а в иІІ'і oкpe:wmi 
МузІІЧІІІІІЇ Відді:r. Зоргаuізуйте зоtрну пере~n-'1ату І по,1аруІіте 
Бібw'Ііотецl цей nе.JШКІІЙ док~евт пІсенної ку .;ІЬтури украінського 
народу. 



Р. СрібІDІЙ 
Чи не добре б на.w. брати. зачати 
Сttорбне слово у сttорботну пору. 
fltt мужВАl до мужесьІСого збору. 
Не ІІІС діт11м J1 дзвінІСи 6ряжчаrо? 

І. Франко 

"ТАК, ЩО Ж РОБИТИ?" 

У попередньо~ІУ ч:шслі "Листів до Прпяте . .-тіn" нз:ппсано: ,.Осо
бливо невиправданпй, на Н3іПІУ Д)"11Іку, оптнміз.:-.t: nияnляється в тому, 
що проведення радикальних реформ автор зв'язує із ... УККА, його 
ПрогрЮІОВІW Конrресо~І. Приклад даре~ІНОЇ спробн Вw1"11Вати свьже 
вино в старі, запліснілі і подіранлені міхи." В іншому 1оrісці цього ж 
числа, ко.і'ІИ була 1.10ва про ·нові культурні, профссіІїні та господар
ські організаціі, сказано: ,.Це наростає новий світ, світ форм від· 
повідн11.х для сучасного жиrrя. Ва:-nливо, щоб суспі."Іьство розуміло 
суть ЦЬОГО рОЗВНТКУ і ЩОО Пр.ІІСВЯТІІЛО ЦІІ>.І НОВИ.:'оf фop:\f:ut ХОЧ 
стількп уваги, скідькп витрачає на досІІть безна;фіні зус\{лля рс
фор}fуватІІ старі фор::'.tИ, як УККА, або витрачає на засу~жені на 
"висушення", перестзрілі партійні суперечю1 і бої. Не революцією 
проn1 .старих форм і не іх реформою усучасви}fо наш світ. Адс роз· 
бу~овою з~аткіn іншого, нового світу, які впріСІШи затінять даnні 
форШІ. Деш·:і з тих перестарі:rnх фор:'>t nідпадуть лх Ш!шралупа, 
коли дозріє овоч." 

У ві;І.поБі~ь ·на ці думки дістаємо запитання: 0'r1:t~c, що ж ро
бпnІ? Чи .ма.хнутп рукаю на УІ:КА, не журитися: й его роGотою, 
1"юго делеrатськи~ з'іздо:'tt:, що оце має nі;~.бутисл? Чп :.юже тнорнтп 
другу репрезентацію, лкийсь др)ТІІЙ "УККА" в США? 

НЗJПІа відповідь: нІ одне, пІ друге. 

Чи масмо на овиді групу осіб із nі~оl\ш:>.ш сус>пільству прізви
щами, які сказали б собі: - Справа цісі нової центра .. ,.і, цього по· 
вого предстаnнпцтва хаІЇ би частини суспільства - це юшпа справа! 
Цл справа - це ми! Іmuи:о.~н слоШL\111 : чи є такпй гурт осіб, чи 
хоЧа б одна особа, л.кі зв'язали б усі свої амбіції з ЦІІ::\1 "повm.t 
УККА"? Покпщо іх не бачп:.ю, і що n:~.:І\Л1ШС: не б:-tчт.ю n серед
ньо:о-.tу і ?tfO.ї0~0:\1}' rтоІю .. 'Тінні. Пр1rчин цього ':\'!ОЖна н~~вати багато. 
Нарікає:о.~о на :\tacony втечу осіб цього мо..-ход~шого і середнього по
коління в привату, в улаwтува.льні мрН. Говоримо про нехіть .з.~ 
всякого гро:'dа~ськкого навант3Jжеикя. Це сумна правда, такі еrо
істичні, або nросто ліниві мотиви зустрічаємо на кожному кроці. 
Але цю втечу в своє житло, ситий стіл і теплу по("Тіль, у свою 
ро~ину і свій .доL.rаток - можна розу~rітп та.Ісож ш: до1-:аз, до якого 
rтупнл зншцені в Юt.ШО}!У суспільстnі зслкі політичні а.'fбіціі. Як 
скомпромітовані вони, між ЇНіШ1ІМ, і метода:\ІИ дотеперішньої nраці 
УККА... :Можна н:t.nоднтн ще іІrші nрнчшш. :Можна Еказувати на 
.J."1Y !~011'юнктуру, яка ;:ще :.о.шло можливостей длл по.-rітичюrх діІЇ. 
О,1нак усе те не міюtс факту, що юrбітн11х, нош1х осіб для творення 
нового, крп.щого представницт.ва унраїнсW<оі спі..-хьноnr в США nо
юпцо на обрію не видно. 

І дальше питання: чи масмо організаціі хоч приблизно так ; 
розбу~овані і закорінені в суспільстві лк ті, що ю1. них спираст~JІ ; 
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УККА? Себто оргаиізацн, які щодо поширення і :матері.яльноі силп 
хоч здалека иожна б порівняти з забезпечневш\ІІІ союзаlоІІІ і асе
кураційною прибудівкою церt<Овноі організації? Маємо надійні, мо
лоді установи, об'єдвашш, товариства, але іх вирішальне зш1ченшt 
в суспільстві - це пісня будучини. 

І ще:, чи маємо ідейну іі організацНіну устіJїненість у сере~ині 
груп і партій, які стоять в опозиції до проводу тeneriurnьoгo УККА, 
і які мали б бути політичною базою но nо і, реnрезентації? Знову 
відnові~ь неrnтпвна. Саме у нутрі цпх партіJЇ і груп ведеться боро
тьба за усучаснення, за духову й орmнізn.ціtіну nеребудову. Це вадій
ний і здоровий процес, але nоюІщо він не дозnоллс цп~І nартія~І 
на якісь рішучі, узrіднені зoвmnmi вистуnи. 

Зате маємо повчальншuІ досвід. Адже були сnроби творити ре
nрезентативні, :\tіжпартіІіні об'єднання, в Евроnі поза ЦПУЕ, n 
США побі11 УККА. Де вони? Чи багато заважп:1'п вонп на жвтrі 
СУСПіw"ІЬСТDа? 
· І вкінці ще одне пптанн.я : чи громадська ду:-.rка в США nrт
готована на те, щоб приїrнятп і підтри:!.tаТІІ таку нову реnрезентацію? 
На наш nогляд: ні, не прпготована. Гро:-оtа;::{ська ду::ш~а зз.коw,1Ісана 
nохва.ТІЬНП::\Ш піснл.м:и на честь теnеріJшнього УККА, за ту:'tшнена ка
дильюІ:-.r димом услужтrвоі пресп, залежної ві~ союзів і nоn .. ,ен
rацьких ,,револ10ціонерів". Як може ця гро:!.Іадська ду,.tка раптово 
переетавитися не то на оnозицію, але просто на ревошоцію проти 
установи, вірити якій ії вчили, і з якою nона зв'язувала свqї нn,::!іі? 

З цього першші висновок: не творпти новоj реnре;~ентаціі, нп вого 
,,УККА". Зрештою такі ,,реnотоційні" ду:'<tкП :'tІ,YCJIMo рОЗ)")tіТІІ лк 
емоціональний ВJ!бух, а не передУ:\tавші п."Іян. Це крик розпуки, 
а ие політика, .яІ-:а ·мусить рахуватнея з мож .. "ІІtвостJІМ.ІІ. 

А все ж достойне представництво украінського суспільства в СІІІА 
потрібне. Звідси другий виr.новок: не вільно відходити від бою ·за 
те, щоб існуюче представництво стало справжнім представиицтвом 
суопільства, а ·не комітетом замкнутих спілок, що перетворюються 
в кліки; за те, щоб те представиицтво було достойне. За це відпо
відає не тільки група, що в проводі, але, певною мірою, і опозиція. 
Що вині владна група не доросла до своіх завдань, навіть іх собі 
не усві'до:мила, - це відомо. Але мусимо також щиро й одверто 
признатися, що і оnозиція не виконала свого призна11ення. Тому 
треба на.'\1 епокійно і тверезо -передумати иаJШі недоліки, і звер
нути увагу і зусилля на те, щоб їх виправити. 

Українські маси 11 США не приготовані не то до рево.тооціі, але 
навіть до реформи УККА. Це вже, великою мірою, вина опози· 
ційвих груп. Вонп мають за собою думаючу й везалежну 11асmиу 
суспільства, ії настрої. Та це тільки настроj, а не оформлені, .ясні 
переконання. І по-друге: ц.я частина суспільетва не скерована до 
боротьби за оз~оровлення УККА. Тепер плян;>·стьс.л інтенсивна 
усвідомна діяльність перед делеr'атськвм коиrресо:\1. Вона необхідна, 
але па..'\'1' .ятаймо, що криn1ка, яка проб:>-·джусться і пожвав.іlюстьсл 
щойно перед конrресом, себто пере;::t вибора:vш, дістnс нс:.ш:nні по
смак. Досі с)·спільство небагато чуло про опозицію. Про неі зна.т:tІІ 
.люди б.m1зькі до це·нтрів, як Нью-Лорк, Філядельфія. .Мало знали, 
або й не знали дальші осередки. А "уря;ж.ова '' преса реюm:м:ува.Іа 
ухвали УККА ніби однозгідні, прос .. Іавлшочи розум і досягнення 
керівних верхів. 



Прияплів·· 47 

На ці недоліки .ми не раз зверта.ли увагу в "Листах до При~ 
лів". Ставимое л з признанням і пашаною до речників опозпції, яКІ 
на засідаинях УККА зводили боротьбу з ,,естаблі:ІІmенто)І" і його 
поплентачамп. Це були чесні бої за честь представництва украін
сьІюі СІІільноти в США. Однак опозиція не постара.пася довести 
все це до nідома не то '-ІаС, a:re навіть співзвучних із нею ·Кіл сус
пільства. А треба бу . .тю, конечно треба бу ло, після важливwшх нп
рішень видавати спільІІі зверне·ння до суспільства і з'ясовуваm 
"вотуJ.І сепаратум", окрему думку опозиції. Це було особливо необхід
не після нерозумних, іноді просто засоромлюючих ·резолюцій УККА. 
Тоді думаюче суспільство орієнтувалоса б, воно зна . .-10 б, а від 
нього довідувалися б ІШирокі .маси, що в УККА є п~тавиини 
ікlШІХ поглJ-ців і що вони від~1ежовуються від не~остойних ухвал 
і дій. Опозиційні групп, навіть ті, що мають у США чи в iimшrx 
кра1нах свої чи споріднені органи преси, не впкористали цього, 
щоб сІІСТЄ:.\ІаТІІЧІІо І ;J.ОІ.;...u;J.ІІО iнфop:'ttyвaru про те своє ,,воту11 се
паратум". 

У нарі1-:аннях опозпційнпх груп повторяється закпд, мовллв, 
за:.ашута горстка осіб, n руках якої n.l~Цa D УІ\КА, не хоче при
слухатися до .критики і легноважить опозицію. Це підриває де~ю
нратичні основи такого представництва. Закид важкnй і виправда
ний. Але зноnу спокіІЇно і тверезо по~)")ІаЙМо, чи і тут частина 
вини не по стороні опозпціїпmх груп. Кожна владна к.лі.ка не 
.1.юбпть J~рптш:и, не терпить ясного світ.1а. Так у світі, так у нас. 
Так са.'ю звичайне лннще, що та1~і к:rі1-.:н стараються за.г.чwпrІІ 
КрІІТІІКу, · або ІІГСДСТ3DІІТІІ ЇЇ ПСрС~ ГрО:'-tЗ.;:{ОЮ :ш І!UКЇ'~:ІІЩТВО, ЯК 
підрив н::щіона:Іьного проводу. Ти.І~ робн:ш і роб:шть )·сі монопо
.~•іrтІІ, n світі і у нас. А.1е заnшатн уха на nс:н;у крнnшу, а то й 
з~г~'І)'tТ.І.Іуватн їі мора.'ІЬНІГ..І тероро::.'.І -- це одна справа. А не рахуFя.
тис.я з елабою опозицією - це друга справа. Та.кож у здорових, 
демократичИ11.Х суспільствах тільки організована, сперта на си .. 1ьну 
суспільну базу опозиція з ясною програмою, здобуває вnлив. Чи 
~ПІ виконали nереду:\юви длл того, щоб з нюш рахува.їmсь? 

Починас:tю усвідомлювати собі, що цих умов ми не ви.кона.тm. 
І це початок б:rагоnісного зрушеІІІL'І. Полn.їлют!..сл програмові пам
флети, статті. В rтопере,1ньому числі журналу ми .маJІИ нагоду від
~начІІТІІ дві нед:.1вні публікації. Робляться спроби устійнпm спі.ТТhну 
щюгр~L'ІУ ;.~.ій нn "ft'lJt!Hi УККА. В Шl)Іф.l.::rа.х, статrлх шшв~""І.Я.ютьс.л 
різні .можливості розвитку, різноманітність доріг, шу.кання жнн()і 
мислі. Узгіднен.і, с.ніJІьні ду.м.ки, зведені в упорядковану цідість, 
стnорлть дісву програму. Все це спонукуватиме людей думати. 
оріснтуватнсь, бачптн сліпиі'1 і глухий кут, в ЯІ{ИЙ вперто заводІІть 
нас тепер1ш'ній провід УККА. 

Речником опозиції і .крити.ки офіційного курсу був, між газе
та:о.ш в США, ТІІJжневик "У.країнське Життя" в Чіцаr'о. Та це щойно 
Jаро;:{ок преси, а не преса! Це неустійненнй ТІІЖНеІшк, що впхо
.lІІТЬ із перебол~ш. його вІqа.вці - не зарібкові пі,:щрнс:.щі, але 
по:Іітпчно впроб.1ені громадяни, що 1шукають спіrшраці груп і го
тоnі відЗ.Т1І орг~ш ;J;O пос.l)Т добрій спраnі. Кол11 >І:, :\Ш:\10 того, досі 
І!СЇ:\1 ОПОЗНЦЇІЇІІJІ:,( Гр)"Па:\1 було НС ПЇ;:{ СІІЛУ розбу~уDаТІІ СДШІІІЙ ТІІ· 
;кневик, то як можуть вони вимагати особливої уважливости з 
боку загосподарених спіло.к, які, забувши свої недавні розходжекия 
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і кommtиi суперництва, зцементувалися в один табір, готовий обо
роняти свої позиції - коли треба - "пер фас ет вс фас" ... 

Перше на потребу - це постійно, снстематпчно усві~о~tлюnз.ти 
суспільство. Щоб було ясно на HЗJWliX вулицях! До не,:щлского 
деле:r'атського з'їзду .ми повІІШІі стаnиn1ся як ~о доброї нагодп. 
Одю1~1 насnоко:-1 напевно 11е вдасться взлn1 за~tкнуту, об~tуроnш~у 
кріпость нпвішніх володарів УККА. Але передконrрссоnою пропа
rандою ~ожна показати сусnільству, що народжується іНІПШUІ, но
вшї світ, тільки він покшцо прпкритий перестарілими фор.:о.ш:шt 
"естаблПпntенту" і ііого різношерстих поплентачів. Хай бу~е ясно! 
А для цього треба лям:п незалежної преси. 

Знову можна ствердnnr, що настрій у суспідьстві ;рл доброї, 
незалежної газеru - сприятливий. Також варто ві;J,мітити nочин, 
що про нього були повідомлення в npeci. В різ'1ІІ1Х місцеnостях 
організуються "ктоби для підтрІL\ІЮІ неза . .-1ежноі npcc11". Хх nерше 
завдання: допо~югnх поставити на ноги неза~1ежю1Й ТІІжневtІК. 
Щоб буJІО ясно на НСШlІІХ вулицях! Як інаю:.nс nигJшдз.ли б 1\Ш, 
.я:кшї сильний був би голос оnозиції в УККА, ІЮЛІІ б вона мала 
за собою розбудований і поширеmІіі nресовю"1 орган ! · ІІості.тtьки 
лerme бу ло б створІІТИ для тієї опозиції необхі,.1ну сусnільну Gазу! 
В нових об'єднаннях, товар11стnах, к .. 'Іюбах багато .'lюдей, що від
чувають не·норм:альність ниніJшнього стану і стаn .. 'L'!ТЬС.я крптично 
до рекл.я:мованих "пі;щор суспільства". A;te це настрої, почуваннл, 
це - немови, .які чекають оформления .ясними думками дієвих про
гр~! і плянів. Органом цього фор:.tуnаннл б.}·n би добрий тижне
вик. 

Коли маємо бути одnерті, мусІІ.:\10 сказаn1 собі: є добрі заро;1ки, 
є навіть здорові е .. 1ементи оnозиції, але організованої, свідомої сnіль
·иих завдань оnозІІціі до тепер~umього ставу й його носіїв - немає. 
Щоб усі ці розпорошені скла;цвики звести в одне, треба, крім вmце 
назвавих зусиль, ще й важливі.ших мора.JІЬRІІХ переду)Іов. Треба пов
вої чесности партнерів у взаємииах і співпраці. Справа в тому, чи 
окремі опОзиційні І'Ірупи здібні иа те, щоб, звільвИВ'ШІtсь від еrоі
стично-партійних замірів, узrіднити програму спільної діі, солідарно 
обстоювати іі перед суспідьством і обороняти ва фор}~rі УККА. 
Прикро приrадуваm випадки з минулого, коли нині.wн.ю бі~'ІЬІШість 
рятувала раптова невтра;ІЬ.н:ість, стримання від голосувания однієї 
чи іНІІІої опозиційної групи. Так само сумно було довідуватись, що 
д~"ЛІ<і RЄХ}"дРі резолюції ухвалювалися тоді, коли окремі· члени 
оnозиції обезсилювали іі, поспішаючи до дому ·Ва спочинок. Або 
солідарний бій до кінця, або не треба пор1rваmсь! 

Так, що ж робити? Відповідь міститься в попередніх роздумах. 
Треба передовсім пізиати й виправити організ.а.ції1кі, ідеііно-програ
мові і моральні недол:Lки, яні не давали опозиційии.'\1 групюІ ство
рити солідар'ИИЙ бльок в ім'я обнови нашого світу. І так, тільип 
так треба розуміти поради віддавати стільки ~к }"ВаnІ ЦЮІ проб .. "Іе
мам, сиільии віддаємо неnідготованюt як елі;(, ІІс)·згі~нf'ПП:\1, іно;:(і 
іхпровізованим атакам на нинішній провід УККА. Треба скорбноі, 
самокрІІтичві Дj"')ІИ м)·жів ва мужеському зборі, щоб нruша критика 
і опозиція здобували силу і вnливали на вирішення, а не були тільюr 
бр.я.жчаииям - музичним супроводом для далЬІUШХ самовільних дій 
монопольвоІ верхівки. 
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ЛІТЕРАТУРНІ НОТАТКИ 

ЮрШ Дuвuич 

НОВИНИ ПО ПЕСЯТИШТТЯ МОЛОДОї ПОЕЗІї 

ЗА КОРДОНОМ 

І. 

Зоря Аtо.1оди.ч горошко.ч 
Сходить на tороді. 

Емма Андієвська, ,.Первні", 1964. 

Мій перший спо:".ШН про появу молодих в' лжетьсл з оди11м вШІад
ковим детале:м. Мабуть, це був 1955 рік, коли одного вечора ва кью
іІоркському "давнтавні" Юрій Тарнавський і Богдан Бойчук підійш;ш 
в ресторані до оето.71у, за ЛJШ:\І сп;:~;ів зо мною Евген ~fалаmон, і почал11 
читати свої вірші. Незз.uаро:о.t зро;:~;п.;юсь ·неве.;шчІ~е ко~"Іо, пке ОІ(упу
вало аристократичні за ... і'rі порожнього то,J,і У1~раінського Інституту 
АмерІІхи на 5-ій Авеню і зустріча:юсь та:'.І "за чшшою чаю" :маІUІЖе 
щотижнево. Крі::-.1 .Ма.'Іашока, зрі;:~;ка, нібп з нсuа, спадав То~осііІ 
Ось:о.rачка. Длл ~юло,lих своЇ:\І у гугтку буа ~асІІ .. 'ІЬ БарІ,а, "Троянд
ни:І ... r роман" шюго вони люби.іш. З ;\ШТців бува:ш ІОрііі Соловій, 
Любос .. 'Іаn Гуцалюк, Оленсьl~а-ПетрІІШІШ, зрі;:~;І.:а Гніз;:~;овсьюІй. Од
ного разу :\ШТЦЇ принесли з 'Собою по 'новій нартнні і вірші цим разом 
звучали при "ако::\tпань.m.rепті" одногодниної :'.Шстецької виставки. 

Неофіти ЧІІТа.іПІ СDОЇ r:ірші - і Т,УТ за ЩJ.)'Г.11!~1 СТОЛО~І пролунали 
іх перші ще недр)-'1\Овані збірки поезій, що зві;:~;си вже ЙПІІЛJІ -до друку: 
,,jКиття в місті" 10. ТарпаnсьІсого (1956), .,Ка~rінюпї 'сад" Богдана 
Т. Рубчака (1956), .,Час болю" Bor;:taнa БоЇІчуна (1957), "Наролжеп
ня ідола" Е::.'УП\111 Ан;:dсвсьrюі (1957), лка дебютуnала ще кілька років 
раніше, "Короткі nі;rдалі" Жені Васильківськоі (1939). Нарешті 1960 
року появилась і перша збірка удраїнсь:::шх поезій m.:rерпканки Пат
рпціі Кили1Ш (дівоче прізвище Воррен) -- "Тrй.геділ дж:мелів". Во
на доконала чуда в 1ш·видкому оnануванні української мови, пісні 
й поезії. 

Після з'їзду "С.'Іова", що відбувся n кінці грудн~ 1958 року і що 
не вшшив зацікавлення до безпrеце~снтного фаz:ту 'народжсннп 
в t'J:.tіІ'(ш.ціі ноооrо .іІітt:ратурноrо покоління, :-юлс;:сt офор~ш .. -шсь в ок
рему rn.1c звану Нью-йоркську Групу, під :-.rаркою якої того ж року 
(1959) почав виходптн річник ,,Нові поезії'' - видання своїм тююм 
ноnе n Шl.mil''I д:ітературі. 

На УІсри.іні Нью-хїорксьІсу Гр:,-пу по:\tітп:ш чп не скорі;п ніж на 
C!ttirpaцiї, що було .tшдно із атак на !tюлодих в rад.ннській пресі. 
, ,Дух літас де хоче" - через кілька років після старту Нью-ІЇоркської 
ГJІJ'ШІ, бе.! шци:'.юго зв'лзку з нею, пош:ш:шсь Ішївська група моло
дих, що Ш\:НJ~~·ш себе .,Шсстидссятнпка:-.ш". Так ::-.юлода Генерація 
зn.йнлла літературну :.tрену по об1цва боюr з:l.тІізної заслон.п, модер
нізуючи нашу поезію. 

Постіn Нью-йоrкськuі Групи характер1вує не юІаторсьюпї, а фа
ХО!Шіі підхід до сnо~ї творчости, посrійність зусиJІлJІ, власна ,,лябо
раторіУІ", увага до процесів у світоnій поезії, естетично-стильова 
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самосвідо::,\Іість. У цьому вони - західні европеііці. Вони включrtлп 
(з різним, правда, успLхом) в украіНську поезію иайновіІlшпї арсенал 
еnропсіісьІ<аго модсрніз:'.ІУ - зокрс:'.ш. ііого супер-сюррса.rrістпчну ме
тафору, цілковиту необмеженість поеntчного матеріш1у, вільної рнт
міюt, і вІІМовну ощадність, що не вдастьс-я в жа;щі пшІснсншІ. 

Ca:'-te за останнііі рік часу вий1Ш.'1ІІ нові КНІІЖКІІ nостів Нью-І"юрк
ськпі Групи, мІп.юволі нагnдуючІІ і nідсу:о.юпу.ючІІ П('р.Ш(' дсснтиліТтл 
·нової літературної rенерації за кор~оно:м. Погллнь:о.ю на них. 

п 

Емма АндісвсьІtа видала п'яту І\НІІЖІ<у посзіІІ ,.Пероні" {Мюнхен. 
в .,во ,,С~·часність", 1964, 34 rт.). Ії перша кюtжюt. "Поезії" вш"і~шла 
1951 року, за нею з'явп.іlись збірки "Народження ідола" {1957), ,,Риба 
і розмір" {1961), ,,Кути опостінь'' {1962). Крі:-.1 того, пона 1шда.па 
кілька невелшшх розміром кннжок прози. 

Народилась E:o.t:\ta в Донбасі 1931 pDI~y, поті:м жнла в І~ш~пі, ;~с 
деслтuрічну дівчпюсу застала вііі:н:а. Ніщо, з.1аnалосл б, не спрпл.:ю 
народ-женню в нііі одного з ясІ.;рав:Г.uпх поетів н::шшх днів. У Дон
басі і Києві панувала русифікація і йтмосфера по.1іціііного виховання 
дire1~r. Але nона ро~плась поето:-.t. У книжці "Риба і {IOJ:o.Iip" є вif.UU 
.. Диnшство герол". Тут засоба:'.Ш сюрреалістичної техніюr поетка 
оповідає, як вона poc.'la: 1срізь rрати ш1ньчпнuх рук і заборон дпnша 
проривається в ,.пісню на горхrще до сторіч", крутІІТЬ гусячі шиї 
nох· .. ї.:-ціn наг .. 'Ілдачіn і паnіть запихає ті скручені шиї пог.ля;{ів пі~ 
І~орито до стокроток. ЗагороzІ~У прорвано і геро!"1 с~настьсл з бі.111:.І 
світо~І: на лугу він •стає ідо .. -шщем рослин, на болоті - бого11 бульок, 
у щільниках бачпть вікно "в ноІшй немисли)ШХ світів початок", а ось 
На СВЇЖШ бі.11ІЗІІі DЇН у,жс Ві~ПОЧИШlЄ В забО .. 'JОЧСШІХ ЧсреВ1ІК3.Х. Кін
ЧаЄТЬСЯ цеІUІ автобіографічний сонет так: 

Йому ІСазали: виu.\tu СІСВЗ ума! 
11 а спину банІСu ставили в уроІС. 
Він прів і 3 дощоІС витискав соАrів. 

Це одні з кращих ,,со~rів" нашої поезії. Дорос.аі втрачають свіжу 
первісність дитлчоі уявп і баченшх. · Мпкола Гого."'Jь вважав це най
більппою з усіх можливих утрат людини, що стається на переході ві~ 
юности до зрілости. Ем.,tа Авдієвська, як мені вже доводилось не раз 
відзначати, мас талант поета зберігати й розвиватп цей с.карб ди
тинства. 

Сама наJШа мова маt: своє історичне дитинство й юність, і ми 
живехо mсячолітні.ми скарбамн праr"р)--нту тієї мови, що є і праrрун
ТО)І иашоі ку .. "Jьтури. Емма Авдієвська має інстинктивне відч~·тт:х 
історичних шарів мови. Є два сппсобtr ві·Д;свіження с.тrів, які сmра
ються, мов довговживані п'ятаки. Замінити іх новотворами 
або •Ж оновити іх. Новотвори мають короткий віддих. Велемір Хлеб
ніков, основоположник росіsїського футури~:му, пі.1 С.;'Іів-новотворіп 
піппов до ·нових звукотворі в, створивши "заумну мову" чп .,за~"':\-t'Ь", 
як він іі називав. В історіі поезії це осталсх:ь хоч і внда тно!v. а все ж 
rільки лябора торною спробою. 

У Аидіспської трап:ппоться нонотвори, але її осноnНІІіі засіб -
це оновлення старих і прастарих слів. Я хотів 611, щоб тер)tін онов
лення слів спрИЙ)fався тут П<'ИХо.1огічпо так, як у впразі "чудоrnор-
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не оновлення іко·н", яке було відоме на Украіні в час11 ревотоційиоі 
руїни. Ми переживали це ЧУ'дотворие оновлення слів у "Соилшввх 
клярнетах" Тичини, у ,,Будівлях" Бажана, у віршах Логаисена, Снід
зінського і Антонича. E::\tMa А'н;J;ісnська належить до цього цеху 
,, чудотворців" оновлення слова. Вона знає Потебнявський секрет 
внутрішньої форми слова, велику асоцілтпвну здібність слів через 
їх змістовну по,1ібність, ЧІІ зв' язок, внутрtuнuо фор:\tу і зовніnmю, 
тобто чисто звукову - алітерації тощо. Вqціля в Е::\ІМИ Андісвськоі 
- студії слова, його можливостеі"І стати нлючем концерту, ч11 сценою 
для красв11дів і дій ств. '!'ак о;ще янссь слово ро;J;ить цілу поему; ле
ва;tа, кінь, базар, ріка, кавун, риба, яблуко розгортаються під пером 
поетки у всесвіт. З цього ро,1:rться такі роз,1ілп в їі 1:\НПЖках віршів, 
як ,,Господарства", "Краєвиди", ,,3 кос:\хогонії", ,,Риб11" .,Базар" 
"МQжливості". Справжнє господарство поета! 

Ось приклад поетичної студії слова "вітер" із збірки ,,Кути опо
стінь" у вірші названому ЗУ?-Іисне ллбораторно ,,Пов'язане з вітром". 
Тут і муз11чні і мальовничі ::\Юж.-швості слова "вітер", і його пси
хологічні глибини. Нарешті, хто хоче, :\tає тут і соціяльну тему руху 
і застаю. З великою .майстерністю Ем:о.tа в11конує: свіІї заду)t, 

Вітер notJiЯв з урочтца. 
Розвіяв ку.7ьбаб napaco.1ькrr 
/, наче крізь воду. крізь речі щез ... 
,.Без вітру осі в к.з:zошу сід:J, 
Давайте Rітер верне.wо сu.юю." 
І вже вітер сіють. а жзти 1tc всти:ають. 
Жсtщі вболівають: 
Як рани заzоїть, 
Ко:ш тичинки квасо:rі за аі'!'ро.н і;:уть юрбою, 
Всі .7і5ою 1ю:сю, 
І nід ссрnо.\І ~~с в=r:наюrься. 
Вітер на скиби Jra.'.cilt;TЬCЯ, 
Rрuшrrться .з дахіо, з духовоt\, 
З nyxotJuteiu. з пі,:ре.юшх схut>:нц. 

Кільце на rан"у ляже: .. Я 1·у1!" 
Аж ~лянь - пітер вже r:i;: no.7o:o r:om~c:ш, 
U(об no!южrrтrr в інше русло. 
І знооу npupo~a бсJ вітру, Яt\ бс.1 co.7u, 
Тоrю.1і не шу.w:лть, 
У полі тиша, 
Хоч лусщr. воч вішайсь. 
Тиша. 

Таких ,,студій" слова у всіх п'яти книжках Е~ІМІІ Андієвськоі ба
гато. В неі часто о~но слово служить, мов призма, длл спектралізації 
iHJ!lloгo с~,ова. Ії світ у своїй рuз:-.tаїтості і п.1ІІНності G;J.IІШllЇ, мов ОІ·:еа
нічна сфера, немов ,,водОІЇмище гече1ї" за П власнюІ виразом. 

Синтетичний образ і філософію цього свого поетичного світу Емма 
цікаво nтілн.іІа в npoзono:\IY творі "Д:-калапіта". Цей сnіт - дІІ'l'ПНа 
великої любовн і закоханости поети. в життя і слово, в творче ба
гатство їх відтінків. Ось у вірші ,,Відтінок" (книжка "Первні") 
все~віт ставка, де купаються дівчата, де замість місяця світять го-
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лосівкп дівочnх голосів і де елеr'антнпм жарто:\1 поетна дала контрае
ве місце також 'дЛЯ старечого :моралізаторства: 

Листки ятірками ловлять 

Піз"і.х купаль"иць виzуки. 

f ОЛОСіоки заобільШКtІ 8 ДО.70ШО 

Світять в лозі за.'Іість .місяrrя. 

Ходять ооди халабуди. 

На березі " біл11х штанах 
Дідок. що не в."іє плапатІІ. 
Ріф nрІІвсртає zідність. 

Якщо цеїх вірш з його кінціm(ОЮ є відпов.Qь E~t~n ш1. чпс.:rЕ>нні 
.. ~нпщ~·вальні" атаки на неі в ншшій пресі, то треба визнати, що цл 
відповідь найвmцою мірою .і'ІЮ~яна і невідразна. 

ПоІ<ійнш"І Во.ю;:х.импр Дсржашш незвичайно впсоко оцінив перші 
дві книжки поезій Авдієвської. Він, між іНІШим, назвав її "основопо
.. 'ІОЖНJЩею у1сраінського сюрреаліз~tу". Справді, хоч початки сюрреа
.. 'Іізму в нашій поезії давкіаІІі (Свідзінсьюпї, Ось:мачІ<а, Антонич і Бар
ка вживали сюрреа .. 1істиЧ'ну техніку свідомо), а .. ,е АндісnсьJ<а розвп
нула послі~оnно сюрреалізм яІ< стиль, з його ІШЗІювою метафорою 
і гіперболою. 

Сюрреалізм створили французи, при ч<»!у певна течія його по
значена таки:мн неrативістичннми рнсюdІІ, ЯІ~ фетпuшзація Фройда 
і комплексу підсnі;:\О.:'.ІОГО, нахи .. 'І ~о певного де:моніз.:'.ІУ, що похо.:tnть 
або з розпачу або з бажання стати :маго:'.І, стати на місце Бога, о~ни.м: 
:-.rахом розкриm ІІерозкриваль'не, усвідомити пi~cni~O.:'tte, відкрптu 
безо~ю ірраціональности, не ві~пові~аючи за нас:Іі~КІІ. Це виктtка..ло 
кризу сюрреаліз~у. хоч у ньо:-.tу є безу~юnно і іІІ:!llа - творча течія. 

Цікаво, що іщ(' найприХІІJІЬНі~ІЙ до поезії Авдієвської В. Держа
вин сказаn Н'1 про uезо~ІІі, я.кі розкриває в П пізнішій поезії демонізм. 
Вперше це явище ясво показалось у другій збірці поезій під сюшто
матичним своєю неrативною програмовістю наголовком "Народжеввя 
ідола". З контексту не трудно ба'ЧІІтн, що йдеться про народження 
самого поета - "він сам, він ні з чиєї ласки", для нього не існує 
добра і зла. Який же контраст являє цей еrотичвшї "ідол" супроти 
Джалапіти, який у всьо1-1у є непостійний і мінливий, за вИ'.ІІЯткои 
однієї постійвої риси - його безмежної доброти, що являє не якусь 
його чесноту, а просто його натуру. 

Я, 3Вичайно, тут ве виступаю проти "магічного", в поезії. З магії 
слова, я·к могутнього знаку речей і духів, родилась первісно поезіл. 
Леrендарний Орфей рухав своею піснею ·не ті .. їьки людей, а й звірів 
та кшtіпия, і в боях давав пере:.:~оги Аргонавта.'!. Вальтер М,УіШr' 
ПИ'Ше, що в ті прастарі часи люди потребували :мистецтва, щоб не 
Вt1>атити природу і Боrа; що магічна поезі·я являла самовідкри1Тя 
людини і що в наші часи великим чаром Европи стала мистецьt\а 
майстерність - найвище добро людства. Але мн знаємо, що 1 грецькі 
клясики, і Шекспір (в особі його Просперо, що зламав І викпнуn 
свою магічну паличку) і rете - не п1шли шляхом ані мага Орфея 
:tні rшnмn:нів-священнослужителів чарівництва. :Мож~ якраз у тому 
і була одна з ознак іх~ьоі геніяльнос:и. що вони наІ"Lшли в rrЮi силу 
rтоставпти межу д.емоючному началов1, не впмаючи в самос,.Jожуван

НІІ, але й не відмовляючясь від поетенцій поезії, а збільшуючи їХ. 
МагіІІ слова, ІІК творче майстерство, - одна з прикрас поезії Ав

дієвської. Мп бачимо, як во'на творить або відкриває світ. В її системі 
nоетичних засобів nеретоnились зокрема ще дохристиянські народні 
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заклпнания і заговори, в яких різні сдова мають самостшву силу, 
а потім: ідуть в один потік і творять словесний водоспад. 

Проте, в нових книжках Емма Аидієвська дедалі частіше пере
ступає поріг між магією слова, як творчим майстерством, і магією 
слова - як самообожування:м. Рівнобіжно до того наростають у іІ 
поезіях випадки са:\юповторювання, с .. ·юва втрачають .. ~шгічну" силу 
"валентности", доконечної ·~ .. "ІЯ творення сполук; замість ·:t.rагічпого 
водосnаду с.;1ів, несnодівано виходить брязкотіння і мигтіння меха
ніЧ'но зс11паних бллшок. У поетки зникає віра в себе і вона вдається 
n тatti фокуси, як місТІtфікаціЙ'ні ,,переклади з грецького" в книжці 
,,Риба і розмір", які дали так багато С:'>Іачноі ложнви JІЮ;.J.ЯМ дадеким 
ві~ поезії. 

За правду платІІть той, хто їі каже, а за улес .. 'ІИві компліменти 
той, хто іх приіі:'>rас. В час як поеткапереживає такого роду кризу
найбілЬІШ зрадливи.v, просто таки "даиаїrсью1м даро:-1" є для неі 
рулади про іі геніяльвість, зокрема рулад11 з Парижу. 

Коли в чисту ріку вливається з srкогось ін:шого краю великий 
кала~Іутний доллнв - дві течії ще ~овго іду·ть біч-о-біч, як контраст, 
але далі змLшуються в в одну сіряву течію. Подібні дві течії мекі 
ввижаються нині у nоезії АJQієвськоі. Вони ще не :шішал11сь. Хо
четься всіt;ю сnлою д_уші вірити, що ка ... ,шtутна течія опустить на дно 
свій мул. Адже Eм:'tra Авдієвська (всупереч їі в.·rасНІІ.:\1 словам) -
лоетка rnюr з ласкп Божої, з 15-літнім творЧІІ)І досвідом, а при 
ТОМУ Ще :!\ІОЛОДа ! 

ІІІ. Ще од11н поетІІЧНІІЙ ;\ебют в ~"'1rовах е:\Ііrраціі 

У статrі "Вічна .мо .. ,одість поезії" в пр:LU.Іівськім часописі "Нове 
Житrя" за 17 липня 1965, Віта.:ІіІЇ Коротич ПІІіШе: "Молодість у поезії 
ніколи не визначалась паспортним віІсом. ( ... ) Поетів не буває моло
лодих і ста·рих. Лишr гарні та погані. Тільки так." 

Останні два ·слова в цьому безсумнівному ствt:рдженні зайві. Во ж 
чверть століття з часу розстрілу )'1\раінсьних поетів було .мертво 
D поезії на РадянськіІі Украіні, бо фізиЧ'но заці.,ілі nіс.лл геноциду 
t.:npшi лоетн оt.:талнся із зламаним хребтом. Аж ось прийшло суцільно 
моло,11е ві1юм і духом пшюлі·ннл, ЯІ:е назвало себе шестидесятниками 
і ю~е проломиJІо JІід "соцреалізму". Нове покоління (шсстn~сслтнuкп) 
НJ.:ш.пжди останетІ,сл ('Похальнн~,• nоюІття:-.І n історії нашої поезії. 

Так само Г.'Шбоко закоріненшuІ в нruшій добі фю•т народження 
нового літературного по1юління на c.:-.tirpaцii. Чому досі світова літе
ратура не знала по~ібного фаJ\ТУ? Чо.:-.1у ціле поко..тrіиня поетів украін
СhКІІХ мусіло народитись-вирости на ~Іужині? Чн не є цей факт иа
с.тrідком того сn~юго геноциду, що змусив Украіну ждати 25 років 
на поетичну молодь дома і внелати за кордон таку велику еміГрацію 
і з ·rаким духовим навантаженням, ш~і з..'rоглп дnти ottpe:мy галузку 
шш.Іюі літгратурп і офор:-.tлене на с:-.тіrр::щіі :мо;юде літературне по
коління. 

Після nо я ви в 50-х роках Пью-ІїорІссьІ\ОЇ Груnи, здавалося, що 
бі.rrьше че1сатп нічого. Але ось :-.шє:о.ю ще ні.·~lІ>fШ нових молодих імен, 
в то:-.tу і ще одш1 дебют першою І<НІІжкою: ЮріїІ Коло:-.Іиєць: "Гран
часте сонце", поезії (Нью-йорк-Чікаrо, в-во Нью-йоркської Груnи, 
1965, 80 ст.). Юрііі Коломиєць народппс я 1930. р. на Полтавщині, 
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закінчив освіту в Чікаrо, де тепер працює інженером. Він пtmre 
здавиа, але тільки під впливом активности Нью-йоркської Групп 
зважився ВІІДатп збірку своіх поезШ. Також і сmль Jіого віршів стоіть 
близько до того сорту сучасного модернізму, яю1~1 позначено вірші 
Богдана Рубчака і Юрія Тарнавського. 

Сучасний західний і америнаяський :модерніз:м і в малярстві і в 
поезії супроводжуетьс.я велетенською надпро,lуrщісю, при чо:.rу в без
межному морі модерних картин і віршів нелегко nідрізнити справжній 
твір від нетвору. Трудно по:\Іітитп неповторну індивідуальність 
в цьо~Іу бпстро1ІУ потоці. 

Чu Юрій Коломнець зумів вибратись із цього :моря з nласюuІ 
обднччям? Він розуміе, що в цьому головне: ,.І дне:\І вже к-,~tвся не 
одним: себе шукатИ буду". На пів сотні юrіщенІІх у книжці віршів 
прпблнзно четверта частІша дають нам уяву про індивідуа.тtьність 
автора, решта - це білЬІШ :\tен;ш :\Іеханічні скупче·ннл і маніпуляції 
слів. Отже, я .. би поет з:мe:mumn був удвое роз~tір книжки- він мав би 
досить добршї результат. 

Найкращі вірші в збірці ті, в яких наІUІ1\tенше претенсій на орп
rінальність, на нову модерніетичну ідіо:\ІУ і в яю1х автор з більшим 
довір'ям до себе се.тtекціонуе і естетнЧ'Но оформ-,юе свій власний по
етичний матеріял (вірші "Пустий п:tяж'', "Без літа", "Після довгого 
літа" та іиші). Ось елеrавтний і наскрізь сnіжпй метафорою та рит
мом "Пустий пляж": 

Не коні, 
біжвть xtJwri 
білогриві 

і Аrиють стеzна 

осіннім довгим тіням. 

Широко 
Розкрив жменІ 
вітер. 
і бавиться пляжем. 
де лежало 

літо. 

Щ с нев.wі:rо 
шару;щть піском 

вітер, 

nроzаНІІЮЧи З пляжу 

недокурки літа. 

І пляж. 
мов день no весіллі: 
тільки 

дві чайки. 
два човни. 

обнмись 
два вітрила. 

Поруч із пучком такої чистої лірики в книжці с кі~,ька зразків 
непоганої драматичної лірики, з JІЮІХ врізаються в пам'ять такі, як 
"Нове .місто", і "Штихар.я.м :мертвого", а також перегук із київськими 
поета.ми - ,,Шестидесятника1t1''. 

Ці поезії дають право читачеві побажаm Юріеві Коломийцю, щоб 
він не допускав таких слабих віршів, які, замість лірики справляють 
враження ненарочптого гумору: 

Я димом ІСинуг шаль 
на плечі; 

В ПЛSЧВJt поІСинуІІІ 

ліжко, 

під небо. t1 сірій 
віспі, 

пt•еіtІ се6е на прохід. 

Автор гот)·е др~ту збірку віршів бажас;\tо і'rому повнішого ус-
піху. 

Р. S, За браком місця ~оводпться відкласти ~о настуnного ЧІІС.їа 
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враження з новпх творів Богдана Бойчука ("Вірші для Мексико" 
і його ж ;u>аматичний етюд "Приречені'' з успіхо:'.І виставлений теат
ром В. Лисняка), Патриції Килини ("Леrснди і сни"), Юрія Тариав· 
ського ( ,.Ідеалізо~:ана біографія" і "Сnо:.-.ашп"), Віри ВовІt ("Зелене 
вnно"), Жені Васильківськоі і Бог,1ана Рубчан:а. 

Прот. 11роф. Ігор Г)·баржеnсьІШ(І 

1000 КРИЛА ТИХ ВИРАЗІВ 
УКРАїНСЬКОї ШТЕРАТУРНОї МОВИ 

(Вид-во "Наукова думка", Київ, 196"1) 

Під такою назnою nобачи.~"Іа світ книжка, укладена Ал",ою Ko
B:lJIЬ і Віктором Коnтіловн:о.r. У цій .кннащі с 838 DІІразів украінсь
ІЮЮ мовою, і ~алеко не всі вони .,крп."Іаті". Багато з ншс спло~Ііц1. 
лритлгнсні за І:олоссл зі сторіно•~ ТЕорів різних .,І<ллсш\ів ~Іарl~сп
І~ою, латшІсІ..І\ою, фра.нцузьною, анг:rійсьІюю т:-t делки~fй іRшп:ми 
З:\Іу" і ":-.Іарнспствующпх". Po!llтn. nnpn.зiв (162) - no.J.aнi роС'ійсь
кою, латпнською, французьІюю, апг."Ііі"!СЬ!'\ОЮ та ;:tеякпмн і'нuш:шs 
~.юва.ми. А.~"Іс не це n ;..tашtй :\10!-tент нас ціr•:1впть. 

Подібну збірку nід ІІазвою "КрЬІ-"ІJ.ТІ..Іс c.~"IonJ." ~ї .. ла.-ш Н. AI~)'IllJi.r 
і М. Ак)1UІЇ'на (шцаннл ~руге вн{ІІШ.lо 9 ~Іоскві 1961 року).У пере;t· 
мові ДО цісЇ ЮШЖІ:JІ С таке місце: "l~рн:Іі:.lТЇ С.10DП, за ВІІС.'ІОВО:.: 
В. І. Леніна, "з подивугідною в.;zучнісnv ШІС.їОВ.1І6ють сутні<:rь лшш:. 
(Соч., т. 20, стор. 261) ".Яn;шючн ссбою лаконічні L}.ЮР)Іу:zювзшІ. 
і;\еЙ та зобр::tжень, ІЮН~('ІН'.уючн ск..."Іа;ші образи. вошr DІІК.1ІІк::tюп 
у нn::пій свідомості низку асоціяцій" (стор. 4). 

М11 навмисне ·навели ту цитату з псред~ювп до }ЮсіІІської зUірю: 
крилатих с.rІів, в якій ук.11адачі збірки посиля.ються на "са~юго' 
Леніна, бо в ній Ленін і вон11 підкреслюють величезне ід е о л о~ 
Г і Ч 11 е З Нn. ЧСШІЯ добору ВЖІШ:lНІІХ у ТЇЙ Ч!І ЇНШЇlЇ !\-ІОВі крилати::
СJІЇВ і внразів, оскільки ці вирази с " .. -Іаконічни:.ш фор~tу .. "1юnаннл::~.н. 
ід с ІUІ'', ,.сj·тностп ·л.в1пц'' ... 

Безперечно, укладачі збірки крилатnх внр~зіп і слів с у ч а <.: н о 
.'rітературної мови робили при уклn~nнні вс<' :о.южлпве (і, з нnr.J.югс 
ПОГЛЯДу, НеМОЖJІИJ:С), ЩОО СЛОВНИК у.краЇНСЬКИХ 1\j)II..:laTПX С""ІЇВ і ВіІ· 
разіn, )'ЖІІЩl!ШХ ТСЛСр, НЗПеlJС';~О,].НЇ !ЗЇ;~:.И::.lЧСІШ:І 50-ТОЇ річ·шщі Ї'.·Ну 
ваннл еоnстської влади, тобто півстол!тн.ьої окупації большсвшш~п 
Украіни, 1r1ав ЛІ\0:\юга советський виг.1лд і свідчив про "блискуч 
наслід:ки персnпхошншл :мас'' тn. nрnщспw'ІСІІНЛ Ьr комуністично: 
свідо-:мости. Tory, цілІЮ:\І зрозу:'.Іі:ю, у рсt:стр зібраІшх у збірц. 
слів не лолnло дуже багато вжишlНІfХ у сучn.L'ній ~·країнській лі· 
тературнШ :-.юnі r<рп.ТJаТІІХ вщшзіn, що пря::-.fо ексраnані сnос.ю С}'ТТІ< 
прuти с:онстсьІ-\о-болt .. шевицьІ_.ої і,1еології. .Мп па~t'лтnсмо, ЛІt за 
птtа;~лнво nш:рсс:пов::tлн <:огr:тси;:і І\онтrю.ТJерп таJ<і ВЩJ::1ЗІІ 1 цп 
Т.іТ, ЛОДПП::1НІІХ у ЗВПЧ:lйНІІХ 3::\ГаЛЬНО:\ІОІШІ!Х )'І<раЇПСЬІ\0-рОСЇІuІСЬ· 
tшх і рut~і(н:r~І-\о-украінl;ькпх с~,оnнш::1х ;J..,il ватлу:.ш.чсннл значс·нн;, 
того чr1 іншого с:юnа, і лк І:арали зn. це уІ<л::t:~ачів тюшх словнпків .. 

Та не знnжnючп на це, :\Ш б:1чп~rо n уІ:р:-tїнси:ііІ ::бірці соnстсн 
кuго вндnннл на 8~38 І<рилатнх с.:1ів ст о nісі~~ де с л т о~ п .d 

l:,rpaз, взнті із Святого Ппсьма, тобто :-.шlіже чверть впразів, лодаш:~ 
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у ній крилатих слів, які, нагадуємо цитоване вmцс місце nеред
мови Ак)'шіних з цитатою Ле-ніна, являють собою "лаконічні фор
мулювання ідей і зображень", висловлюють "сутність явпщ". 

Кількість цитат із Святого Пись~Іа у збірці А. Кова.тrь і В. Коп
тілава у порівнянні з цитата1rш, взлтпм:п з іІШШІХ джере.тt, безкон
Jtурспційпа. 

БезконкуренціJші вони і якісно. Це справді JІаконічні фор}tулю
ва:ния іде ІЇ, сутностІІ яnпщ. Деякі з цпх фор.му .1·nовань бот .• шеnюш 
навіть намагалися приnласюІТІІ. Так бу.,о з впразо:-.1 "Хто не пра
цює, той не їсть", а також і з виразом "Хто не з HX\UJ, той протп 
нас", правда, перефразоваНІІ)І совстсЬКJІ)Ш проnаtаІЦиста)Ш. 

Довгий час совєтська преса старанно за..,tовчувала, KO:'.ty нале
жить вираз, таюнї поапирений у советській .іrітературі: "Хто не пра
цює, той не їсть". Створюва."Іося врЗІженнл, що він с од'НІІМ з ідео
логічних формулювань комуністичного похо,J)Кення. Ленін ппсав: 
"Хто не працюс, той хай не їсть" це зроз}."tіло всякому трудя:що:му" 
(В. И. Ленін. "О голоде", <:оч. т. 27, стор. 355). Вживав цього ви
разу і Сталін: " ... труд юс обов'язок і довг чесТІІ кожного праце
здатного грома.дл'нпна за фop!tt:y.'loю: "хто не працює, той не іст1/' 
(И. В. Oramш. О проекте конституции Союза ССР. "Вопросьr лсни
НІІЗ)Іа", ВІІД. ІІ-ге стор. 554). Не забуває про цей вираз і больше
впцька "Правда": "Варто нагцаm ;:І;ЄЯ.КJІ)І МОЛОДШІ СОВСТСЬКІL'\1 
громадяна:о.t принцtm нашого життя: хто не працює, той не їсть". 
(Передова стаrrя у ,,Правді" з 2 травил 1956 р.). Але ніхто не 
згадав, що вираз цей, - отже і і д е я. що кожний, хто .)ЮЖе пра
цювати і не працює, тобто не вносить свого внла.ду n творче ЖІгrrл 
суспільства, не M:lr. права брати від суспі"Тhства засобп длл свого 
існування, - с Ч~! стиною христпянськоі ідеології, с о~нісю з під
ватrн христилиського світоглн;::(у і належить цей вираз апостолові 
Павлові: "Яюцо хто не хоче трудптпся, той нехай і не їсть" (2-ге 
послання Ап. Павла до солуняи, 3:10). 

Перед иwшими очи.ма довгою низкою проходять у збірці такі ви
рази, як "лемпе вербтодові пройти крізь rолча:ве вухо, ніж бага
тому увіЙТІІ в царство вебесве" (Матф. 19:24, Лук. 18:25); "пе 
самим хлібом житиме тодива" (Матф. 4 :4): "скинути ветхого Ада
иа" {Ап. Павла: до римл. 6:6, до ефес. 4:22, до колоссяв 3:9); 
"випити чашу до дна" {Ма'Іф. 26 :39); ві~атн кесареве кесареві, 
а Боже Богові" (Матф. 13 :24-30); "віра без діл мертва" (Соб. посл. 
An. Якова 1 :20); "старе вино в нових міхах" ("Не ВJПІвають нове 
вино в старі міхи")· Матф. 9 :17); ,,гнаm крамарів з храму" (Марк. 
11:15-17); "дух і буква" (2-ге посл. Ап. Павла ло коринтян 3:6-7); 
"замість хліба дають каміиь (Ма'Іф. 7:9); "не сУдіть, щоб І вас 
не судили" {Матф. 7 :1-2); "прощайте ворогам вЗSІІІmІ" (Матф. 
5:44); "таємне стане явнmt" (Марк. 4:22, Лук. 8:17); "хто взяв 
меч, від меча й заГШІе" (Матф. 11 :15); тощо. 

Вnадають у вічі також крилаrі ·вирази і словосполучення кета
форичного і афористичного характеру чи ІЇ окремі слова - иета
фори й алегорії, часmна яких з причин повслкдеивого іх уа~пваJПІя 
майже втратила враження свого первіс'Rого значення. На кожній 
ма1їже сторінці натрап .. їЯс1ю ва такі вирази, як "блудний с11н", 
"ваві",онська вежа", "глас вопіющого в пустині", "rо.тrгофа", "ісрJІ
Х?нсьна труба", "іудин поці.,унок'', ,,ка..'\Іінь прсткноnения", ".козел 
ВІ~ущения", "лепта в~овиці", "Марфа і Марія", "nаріжвmі ка-
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:мінь", ,, не знають, що творять", "не:ма пророка в своїй країні", 
"нести хрест", "нині отпуzцаєші", "ні ва йоту", ,,первородний гріх", 
,,плач і скрегіт зубовшuї", "притча во язицех", "розпни його", 
"своя сnо їх не позна.tnа.", "святая святих", "сіль землі", ,,страха 
рад11 іудейська", ,,страх божий", "стрзппnпі су~", "тервисrnй ш.і'ІЯХ'', 
"тридцять срібшпdв", "тьма кромішня", "у")шватu руки'', ,,хліб ва
С}'ІШнwі" тощо. Бачпмо також тут і окрс~Іі слова, згаданого nшу 
напр., ,,голг<><}Jа", ,,іуда", "каїн", ,,фарисеі"І", "ме-сія", "хам" і ба
га то івшnrх. 

Чи :~.южна бу ло б вважати повноцІнною сучасну украі11ську лі
тературну мову без крІІлатJІх виразів і с .. 'Іів, що вві{ШІJUІ в ншп 
акmвний словник із Святого Пись:'.rа, переважно з Нового Заповіту 
і стали органічною їі частиною? Я навіть вагаюся СК3.33.ТИ, що ці 
слова і вирази "ввіЇІJШЛІІ в HВJWY мову", бо ж вони у переnажніІЇ 
своіІї кількості ввШ.шлІІ ще в літературну :мову Киіnськоі Руси ЧІІ 
навіть були в складі основиого мовного фонду тпх часів, колп 
На Русі-УІ<раїні І!ІІІ!рІІ.1ІОСЯ Й З:'rІіЦВЮВалося ХРІІСТІІЛВСТВО, ЯК ідео
ЛОГЇ1СНО-К)'ЛЬТ)'рна база народу. Саме на ціі"r і;:tеалістичио-християн
сьній ку ."ІЬтурі ~·країпсьnий варо;:t виріс і офор~швсл в націю, скрі
п .. "ІЮючи свою будову, як це1\Іентом, сдпною в своїй основі літера
Т}1)НаІО мовою - їі охоронце~І і прапоро~ ("І на сторожі коло 
іх поставлю слово" - Шевченко). 

ХрІІСТІІлнсьІш віра, лку на:ш наро;:t прнйнлп за кнлзя: Во.Іоди
:шrра, пі;\І\РІІ~Іа пеrе-1 ШІ:'.t широкі і~оо.~югічно-:І:\у:1ЬТУJН!і обрії. На 
сві.:-tшй і багатий rгу'Нт душі наро~ної па~:l.."Ш ~гпа ідс1''r учення 
Хрис:тunого n іх непеrеверr.nснНі своею чнстотою, г:шGпною і пі~nа
гою сутності. Ці зерна запа~али Гw"Тибоко і ;::tani\.'111 багатий урожай 
n украінсьІшх душах, починаючи згори і до самого НаІЗУ тодіJшнього 
суспі.1ЬСТ&:l. Д.1:1 Ї."ТІОСТр~щіі ~oc:r-r-!. ЗГ:l.,J.:..LТ;.І І~:~ІЬі-\а г;IUOOI·IOXpuC"rn:· 
лнських д~~rок з повчан:::Ія Воло.1шj",:..L .\(онс.:.tаха ~і'!'ям, в ;н~ому вjн 
пише: " ... уGогнх не забувайте, але скільк11 можете по сп лі годуйте, 
і подаваііте милостші.Ю сироті, і вдовицю виnравдуйте сю.tі, не доз
воляйте си:льнІlМ загубІІТП тодину. Ні невинного, ні винного не 
вбнваііте, і не накш~уйте забити його ... , а особm1во гордощів не 
МаЙте В серці і В po:iy~·ri, але СЮ'\Же:>.ю: С~1~рТІІЇ :МІІ, СЬОГОДlІЇ ЖІlDЇ, 
а завтра в труні; це все, що Ти нш1 дав, не ваше, а Твоє доручив 
11:1.:1.1 це Ш\ ~шлші Ч:1с:'. Лжи остегігайтеся, і п'янства, і бл~у, аД:же 
ni;~ TGI'O ду:ша ГІШе і ті.Іо... Хворого ві~ві~n;UІте, nоnШнш-::1 nponeдiтh, 
бо nci .мп с~tсртпі. Ні однієї mодинн не проnустіть, не пгивітавши 
ії і не oб,,apynamnн її добри:\r словом. ){{іН1\у свою любіть, але не 
дава1їте Ш над собо}{~ владJІ. А ось ва~r і кінець усьому: страх Бо
жий м~ііте понад усім ... " ("Повість J:Jpe:-.ieHHIІX літ''). Хіба це пе 
кuріння. ідеологічного дерева українського народу? Яка колосальна 
дпстанціл ~rіж Монсеііови~r ,.Око за око, зуб за зуб" і Христовим 
. .І простп на:'ІІ прошІШІ ншші, ЛІ~ і прощ~~:.ю штуnатцлм НRІІ.ІПІМ". 
J(:1~'Ii: між "Прощшїтс ворогам Б<1іШ:им'' і прогоJJОtІІrувани_,f болЬІШе
нш~а.мн на п.шшатах: ,,За зуб две чеmостп", що nадає нижче Мой
(.;L'ііоного ,.Око ::1а око'' і, навіть, нпжче r:юдової помсти деяких 
LхідІшх народів. 

І це Іюріпн.:І з кинутого n ~ушу наппого наро~у хрпсnшнського 
:н~рна пLшло так дnлеко вглиб ії, що ста.тtо не~осяЖЮL\f ддя З1UІ-

(3акінчснпл на ст. 58.) 
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НОТАТКИ З /vІИСТЕЦТВА 

Ро:\ІаІІ ПачовсьRШЇ 

ЮВІЛЕйНА ВИСТАВА УСС У НЬЮ-НОРКУ 
ІОпі.'ІеЙІІа nІІстава 3rcc ~· ІІью-Порку 

Ювілейна вистава УкраінськІІх Січових Стрільціn, яка ві~булася 
в травні ц. р. в Народному Домі в Нью-йорку, бу .. ·ш. безnеречно, вІІ
значною nодісю в житті нашої гро::\ІаДІІ в А::\tерпці. Про псі бу.,п згад
ки й доnиси в що~енній пресі, nроте в11дасться, що проі'ІІШ;rа вона 
занадто швидко в га.\tір;шво1Іу бу~енно::\ІУ житті метрополії. .'lю~ІІ 
не t~.tалІІ доволі часу · nознайо:мпmся з подробtщлмп поо~шююrх екс
понатів, як ось документи, кни·жки, фотографії, ::\Шстсцr.кі ruн~іцп іі 
рисунки, малюнюr тооцо. Звичаїrно в світі так буває, що такі вистави 
пршrіщуються по музеях на довІІПrй час і це дає глядача::\І з~югу nо
знаІUІОМІІТІrся з виставою поступово, а установі, sшn nлruштовус DІІста
ву, дає відпові;(нІІЙ простір і місце ~ля nраці. В нас, на жа.:їь, не~rас. 
на чужшrі таних )[узеів, тож виставу в.шьштува .. ;н в трьох за.'І:rх 
Наро;:tного До:\ІУ в Нью-йорку, при чо~у кожна з ІШХ бу.їш на ін
шому поверсі. Це було незручно для ці~"Іостн впстаnп i't невигідно 
для глядачів, особливо старших віко:м, ЯКІІ:\f важна бу.'Іо ходити по 
крутому лябірпнті сходів цісі нашої установи. 

щення його ко~rуно-матерія.тrіспrчною отрутою, лка безсила, яt< 
бачІІ:'.ІО з великої кількосТІr фактів, зmш~пти в H3JUJOMY нapo;rt Хри
стові ідеі. 

Большевики це знають, але вважають свої неуспіхи в ділявці 
боротьби з хрпстпяв:ством за явпща "переходового періоду" (хоча 
ве відомо, скільки такий ,,переходовюї nеріод" може тривати, адже 
тим, які народилися в рік революції 1917 року і не знаю1·ь "старого 
режиму" вже ... , 48-й рік, не КЗІЖучи про молодші поко .. 'Ііннй). 

Ми далекі від того, щоб спрощувати це nита.в:ия. Те, що ваnів
покійний Хрущов, як відомо, у своіх многословних в2ступах в:е 
раз уживав виразів "С..-.аяа Богу", "Не ~ай, Вожс'', "Боже, спаси" 
ще далеко не свідчить про реліrійність цісі людини, як І багатьох 
івuпrх атеїстів, що корнстаються такими вир~замп і крилатими 
с .. 1овамн з скарбниці Святого Письма чи церковн01·о вжитку, -
але це свідчить про відобрЗJження духа цілої нації в дзеркалі її 
иовн як духа християнського (чверть крп . .'ІЗ.mх слів суtІасноі укра
інської літературної мови з усієї суми тих я.кі :\tycin подати корот
кий совєтський словник, це безумовно не вппа;~ковість). 

На світово~у бойовищі, зокрема, в:а украінсьJ<ііі ~іллнцt фро·пту, 
розпалилася нещадна, тотальна війна. Вона ведетьс:t також і на 
~овнояу фро·нті. Тут н:ш.rІвІ завданням є .. 'ІЮбовно обсрігати .)·крnін
ську мову від комунісnrчно-руснфікаціJїннх і іНІШих нсопг:tnданшс 
впт1вів і піднести та скріплювати іі иаціонально-христилнсІ,"У ідсо
догічну базу, ЯК.)" ворог, як бач~n~о, пробує захитати залровн~ження~ 
)" . СКJІаД КрИЛаТІІСХ СЛіВ ЦЇЛКОМ непоrіуJІJірні В И3ІШО~Іу ВЩ"Ю~і "DII· 
сло.влюва:ННя клЯсиків марі<сіr3м};- Леиініз.\'Іу" та іншого, :мертвого 
в суЧасній українській літературній мові фразеолоrі'ПІого матеріл.тту. 
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Мені припала ІШана впорядкувати цю виставу з 1\tистецького бо
ку, що бу ло заnданням нелегким, але завдяки підготовчій роботі 
Братства Січових Стрільців у Нью-йорJ(У перс.;t виставою, я міг у
поратися з кі·нцевою працею впродовж кількох днів. Мені було 
ві~rою, що вистава готувалася із знахідок архіву кол. Баєвої Управи 
у Відні, люІЙ чудом зберіг~я післл двох світових воєн. Цією справою 
заЙ:\tавсл дoflrmнї час невтомний д-р Степан Ріпецький. го.·ювнmї 
р)mіі'І ювілейних святкувань. Ко .. rш ~tені довелося вперше оглянути 
частину знаі"1д;еного архіву, я був щиро захоплений і приобіцяв 
співпрацю при влаштуванні вистави. Січові Стрільці .можу-ть радіти, 
що тшшіі цінний архів ·не пропав на р~них ЗЄ)ІЛЯХ, де його б на
певно зюrщи.:'1ІІ на.ші добрі сусі~п з так звз.нпх братніх народів. 
Тут слід окре:\ю згадати, що жерmенну працю длл збсре.;ксння 
фотогрnфічної частини архіву провів lttrp. Володимир Грицин, який 
з великою .::tбRйливістю с1.;оп:ював уже трохи з1шщені іі вицвілі 
фотографії того часу, забезnечивши ци~І їх збсреженнл. 

КоJш :\tені доnо;щтьсл п11сати про виставу піс .. "L'І :майже трьох 
:\rісяців часу, то Я· свідо:\НІЙ, що не З:\южу дати повного опису такої 
різноріднL~і ннrт::-1311, бо затерлися навіть ті ~У~ІКJІ і враженн..ч, SIJ<i 
були в :\Іене пі;:.~; час вистави, а nідновити їх годі, бо вистава заирита. 
А крЇ:\-1 ЦЬОГО, НС:\ЮЖ.'1ІІВО О;(Ній ЛЮДИні ПІІСаТІІ ПрО ВСе, КОЛІІ ВОНа 
необізнана з nо~робІІЦЛ:\Ш. Тп:-.хто :мої заnваги відносІІ.ТІІ::\Іуться головно 
до .мистецької частини вистави. 

За.початкуш:ш~п працю 12·ro траnня з ~trp. Грицшю~х, п noчan 
nід фотографічного :\ta тсріл.'1у, якп.й був наі"шрrr::тупні.шою атракціr.ю 
nпrтаnп ;tлл nересічного глл;tача. ЛюдtІ звпчайно ог.т::цають те, 
що наіІ.'1('Гт.ІІС спрпй:.rатп. Про ті фотографіі ~южна сказати, що вошr 
безцінні ;т 'Т:l уz\раrнського irтQrпкn, дар:\rа що з точкп погля~у яr:огось 
заЮ.дного воєнного звітодавцл вони ~огли б видаватися зa:trtaлo 
хара..ктсрІІСПlЧНlІ.:\1 віддзерка~'1еНН.Я.:І.І ві~н;ьковоі ~ії ~"'СС-ів. Бракус в 
шLх. дії, зате знаходн::.ю в.t:ю рuмантшсу того часу. :Маіістра..\>1 фо·l'О
rрафічного мистецтва в Пресовій Кват1rрl не бра:к.r-вало В:\Ііння ро· 
бити мистецьні світлини, та бракуnало репортерської жи.~'1КИ профе
~::Шнпх восннш·: ::шітодавціn. Ці дo.:\y.:-.rcrtтn~І:.tІi світлини не завжди 
появд.я.тшся в пресі Австро~УгорщІІни, і фактично ювілеІ"'rна вистава 
V}).l/l ЧІІ Не Ik!.1iu1.Ч 1l!Jl1..:1IO;.tiOIM ПUКа::uм 1'J1X ДОК\'МеІІТЗ..:'1ЬНИХ СDЇТЛІІН 
піс:1!І пі5СТ·:·г·І:rчя. C..:pe;:t з.r:іто,:х,аnціu Пvel:uвoi Кватирп булн вi~u~ti 
:-.шстці й шtсь.:~оrt-НІШІ-~ІІ. ш~і О;(Наче схоплюnали перші воєнні врз.жен· 
нл, ІІе.мов ро:\Іанntчні wкол..чрі - остатично. Дrr.еуnатис.л не дово
диться, бо життл в довое'шrШ австрШськШ імперії було мирне, і 
ЦLого ІЮ бу.,'1о ::\С паnчптнсл навіть професійному волкові. Дба:~"'rливо 
:.ш.фіксованu 1·акl :.ю~ІеНТІІ, .ЯІ( ocL маніфестації. nоходи, браика, ви
шкіл, постіі'і, .мщ1ші, лінії окопін, кавалерійські с·rежі, а зате немае, 
напрІІЮ1fІ;{, ('niTw'1ШI :\ІСТ.)1UПІі руІЮПШШlюго бою чи гар~.штного об
стрілу, що безnеречно бу~"ІО б наііцікаn~WІІ:\f ДОJ~)":)fснто:-.І не ті.'lЬІ<И 
;~.ня нас. алt:: го.лошю д..;ш. чужинців, ЯЮІ:\І мu хоче~ю переконлпв\J 
nрt:,lстnшпп наші визвольні з:\шгаюr.я. Тут. очевидно, мусимо брати 
на уuагу ще О,lІІН фаt~тор, а ca:\te ІШntІдкість фотографічної нл::Шпі 
чн ка~t<>рн, яні n ТО:\ІУ часі не буди т::ші, ЛІ< сього~ні. Заn;(аннл зnіто
;щпцл бу~-то на;(звичайно утру,:~;нене прп шюrдкііі діі. Він мусів би 
бути .,!юдиною залізних нервів. готовою гинути для зроблення смі
.·швоі сuіт:шнІІ. З другої сторони, ·rреба па,.t'ятати, що УСС, як на-
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ціоиальна одІІНІЩЛ в австро-угорській армн, були трактовані nо
мач)'ІШиному, одержуючи Іірший військовm'і виряд на кожному 
кроці. Треба Дj'1\taТJI, що звіто~авці те-ж користувn.тшrя не найно
віІШИМи фотоаnаратами і ніколи не мали змоrn фільмувати апаратом, 
nристосованпм до шшц1шх знЬюк, як це н::шсв1ю могли робпти ні
Іrtецькі чи австрійські звіто~авці того часу. 

Цікаво, що nодібне явище ::о.юже:о.ю сnостерігnтн і в мистецьких 
рисунках, шкіцах чи .:малюнках того часу. Ця частина впстав11 була 
в окре~Іій залі, при чому треба сІсазати, що в :МІІстсцькій ЧасТІІНі 
були ще й твори сучасних :мистців е:міrраціі, якІ те~tатпчно теж 
в'язалися з цілістю. Мушу зазначити, що більша частина цієї :ми
стецької спадщини стрілецьких ма.тt.ярів була Ht> nідготована до 
nп стави, то :му треба бу ло мені nоступово оnравляти ці рпсунки 
і ІШКіцп та додаватп іх до вже розв~шсних мною по стіні р11сункіn. 

В архіві збереглися оІ,.ремі mкіцівншш О. Кур11ласа і І. Іванця. 
:х рисунк11 висіли nоруч себе на стіні без виразного роз:о.Іежуnаиия, 
що було сnрІІЧІшсне nостНіни::о.ш додатка~пt з архіву. Проте, ог:tя
даючи рисунки Кури~,аса і Івзпця, уважншur глядач міг бачптІІ 
різницю. Курилаr залІLшив ряд майстер·ннх nортретних рисунків. 
Декого він залюбки малював у різюrх nозах і різною технікою 
(наnрІІКЛа;:{, по.тrк. ГрищІ Коссака). :майстгрність І-~ури:rаса в аква
релі дозволила їюму ."Іегко створити лірІІЧІІі ілюстушціі до стрілець
ких nісень. Вони видаються своею технічною легкістю сnівзвучнІІ:\Ш 
до ме.ао~ііінпх віршів Бог~ана чп Лева Лепких. H:t одпій із сnіттІв, 
яка пре~ставл.яс нутро студії Куриласа на фронті. ~южсмо бз.читп 
стіни сільської хати, завішані портретами Коссака. Ca)f мал.~р 
сидить nри мо.,ьберrі, а вад ним уважно nохІt.·швсл І. Іванець, лкий 
може тоді вчився, сnостерігаючи Куриласа nри nраці. Можна від
чути спокій творчої праці без в.іяких хвилювань з фронту. Я знаю, 
що Кур11лас малював бої на Лисоні, але серед його шкіців нема 
наппвидку схоплених боєвих ецев. В ·нього можна завжди відміntти 
безпосередні·сть nередачі вражень і nевну документарність nоруч 
типовоІ стрілецької романтики. 

Рисунки І. Івnиця тоді вже nозначувалпся більшою свободою 
лінії І динаміко.ю. Він створиn nотім на еміrраціі в ЧСР чmtало ба
талістичних карmя у таборі в Позефові. В іНІших стрілецьких :ма
лярів теж ·не видно було баталістичних сцен. На виставі була тільки 
репродукція о~нісі цікавої карт11пи Назарка "Барабашпні вогонь", 
яку довелось ·мені оглядаnr в ориrіналі ще у Львові. Праці іІШІІІХ 
стрілецьких мпстців, як л. rеца, Сорохтея, Буцманюка були на 
виставі тільки у відбитках. Буцмаmок намалював nортрет Вітов
ського окремо на виставу. НЯІді.слав теж свої стрілецькі комnозиції 
Едвард Козак, яюtй створив дванадцять ка·rтин на теми стрі.тrецькшс 
пісень і nобуту, відновлюючи цим атмосферу ст}Jілсцькоі романntки 
в nам'яті УСС-ів. Тут часто внетоювали колиmrні вояки, згадуючи 
дз.вні час11. Стилізовані м~люнюt Козака бу.тrІІ nрецмето:о.t дисн:усіr'f 
і спорів. 

Бу.,,и ще на в11ставі в окремш залі картини І. Куч~нн:1. із с1·рі
лецr.н:ого побут~·. Серед нах треба ві;ж:о.tіТJІТJІ І)('ОО.1ІШО .. ~rаківку", 
де пре~ставлено вояків УПА, яким кomnuнuї стрі.'Іець розказує про 
бої і стрільців. Композиція робить враження сценічної картини в 
театрі. 
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. ~{. Мороз виставив ,.Стрілецьку nієту", таку хар<штсристичну для 
І"'юго .J<ольоровіі rам:и, і добрий портрет старенького Президента Ви
тшщького. І. Матура показав свою меланхолійну ,,Візію 22-го січня". 
Бракувало ·на виставі бі.1нших карnш з баталіетичною тематикою, 
лких годі творити мистцям без матерілльної доnомоги з боку грома
дянства. 

Слі~ ще ~rадатп, що nоважну чn.стппу nп ста nп на го:·юnніІЇ за.'Уі 
творили збірки док,у-ментів того часу. Сере~ них бу;m різнорідні 
~руки, .. 1нстуnаннл Посвої Уnрави, що~еннпкн, ~шпп. Іun~іцп nозпціІї. 
рідкісні кюІЖІюnі шцашш і nричиюш до історіі УСС-ів. Оnисати 
ці всі документи і вnорядкувати за певнп:м nрпнциnо:м - це окре:'.Іе 
завдання д.rrя історика чп apxinapa. Бут:r ще цікаві реr~візнти з того 
часу, :ш багнет чп булава, та не бу."Іо одностроїв. хоча б реІюнстру
ііованих n А:-.tсрІщі з nо~ібншс. матеріялів, npo .що c:Ii.:t би подбати 
Стрільця:-.r, ще nоки є ко:-.tу іх точно nрІІга.;щти. Реконструкці:t 
стрі:rсцького лр:.шору за оrпгіна."ІЬНІВІ рисунІ-~ом І. Іванця nоказала, 
що такі речі можливо зробнn1 навіть на чужині гарно і в~атно. 

Да..,І'лп Горшrткеп11ч 

ЕДВАРД КОЗАК 

При насвітаенні творчого шляху Іюжного :"tшстця виринає основне 
питанн:::t про ~ухове nосDо.'lчс>юІл ~аного :'>Шстцл, про і"юго безnосеред
ню залежність ві,l ііого педагогів, отже npo вnлив т. зв. wко:ш, яку 
r:ін реnрсзентус. 1\o.;rn ж і.:tетьсл про цю особисту за .. 1ежність Е~ва.рда 
Козака ni~ тпх tшнюшіn, то слід ствер,:щтІІ, що він зовсі:'>І не піда
вався вnл~:~nові с.:tпного професора - Олекси Ноnю~івського, в якого 
студіював. Сам Новаківrь:F-:mЇ - абсольвент і ллвреат краківсьноі 
Академії мистецтв, що відбував там свої студії впродовж nовних де
сяти років, - мусів силою факту nросякнутн духом того :мистецького 
середовища, яке й частково позначи .. 1ося на його творчості. Сам цей 
наnрямок він мусів згодом nponaryвam, коли його майстерня пере
мінилася на добре постав .. 1ену :r.rпстецьку ІШколу у Львові. 

Са..'\1 Ко~к розказував нещодавно про такmї еnізод із часів свого 
:мистецького вИІШ<олу в Новаківського. Одиого разу :маестро, звер
таючи увагу своїм учню.І на ·необхідність уважного ~nостерігання 
прІr.ІJодІІ, Dт~азав на ріІсунок Козака, буці'-І то виконапщ"1 за всіми 
nрпписа.,пІ цього педагога. На цю заввагу сказав о.:tин з учнів: 
.. А саме цей свій рисунок Козак виконував частково з пам' яті, вже 
без моде .. "Іл". Це неnрПQІНО вразнло nрофесора й він продовж двох 
тижніn унпкав неслухняного Козака. 

Цей еnізод має своє окреме значе·нвл: Едвард Козак належить 
до тих тa.mt.нooumx мистців, шd .мають досконало розвинено зорову 
па-:-.t'лть, що доnо~шгає Ї:".І впзволиmсл з акад~ічноі рутини й im 
в~1асним шляхом за голосом фантазії. 

Отож Козак заІЇ:'.Іао в украінсько~ІУ :.шстецтві са:">Іостіднс станови
ще, DiH С ОрІІГЇІІа.,ЬНп;\! ::'>ШСТЦеМ, Ва ЛКОМУ Не ЛОЗН3.Ч1І."ІПСЯ ВПЛИВИ 
r. зв. школи, ні лр1rнциnи його пе~агога. Таке явище зустріча.є:-.~о 
в історіі украінсь:F-:ого .мJІстецтва ще в творчості Василл Гр. Кричев
ського 1"1 Петра Ів. Холо.:tного. Козак, як кожний криmчно вастав
ленІІіі :\ІистеЦ'Ь, не потребував позбуваmея післл закінчення студій 
сторонніх засвоєнь, бо. він іх не сприй·мав. 
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Едвард Козак здобув собі в нас загальне призва:ннл іі поІ!уляр
иість перш усього в ділявці карикатури. Чи nів мав уже своІХ по
передників у нас на цьому полі? Тут л згадав бп ті.:"ІЬКП три прізви
ща з невеликого гуртка наших карикатури;стіn у Галичині з останньої 
доби: це Осип Кури лас, Олекса Карпенко й Роман Сорохтей. Що
nравда, карикат,ура не була спеціяльністю Куриласа, він належав 
до категорії :мпстців-універсалістів, що nрацюва.тш:. на на,шо~у га
лнцько:-.Іу терені на всіх ділянках, де тільки виривала потреба. Але 
під час військового змаrу в службі УСС-ів, він радо звеселюнав своіх 
товар1nшів зброї сатиричними рнсункЮІн у січових публікаціях. Як 
Курплас, так і Олекса Карпенко LІІІ.Конувалн свої :шаржі біл:ь.utе для 
розваги, а не як вияв спеціяльного мнстецького наставлення що;:tо 
з~істу й форми в напряАtі перебілЬ'шуваннл. Окре:'tІС :::~tІісце в .жанрі 
украінської карикатур11 зайняв щш1но Ро::.-.rан Сорохтей із своею 
гострою спостережливістю сатирика та nпсоюІ:'tПІ технічнІnІП досяг
І:ення:'tш. Про ііого творчість nолnиласл ко.:1псь низка стаrrей, а.'Іе 
цим ще не вичерпалася ціла суть його .:шtстецькоі спадщІrюІ. СорохтеІЇ 
як карикатурист заслужив собі на спеціяльну монографію. 

Зате Козак, як карикатурист, мусить іти нераз на ~епюrй ко~шроміс 
у своїх мистецьких асnіраціях. Він не ::.-.юже пр:асвятит11 бі.'Іь.ше часу 
й уваги виконанню окремих рисунків, призначенпх ,:рл :!.Іісячника 
"Лис :Микита". А .. 'Іе він :-.1ає: великий дар внк.-ш:к,>·nати одною рисоч
кою пера несnо~іваншІ ефект, рисуючи, З;:\авалося б, зовсі~І мало-
важшІіІ дета.Тh, яюн'"'1 несподівано ожиn .. 'ІІОЄ: ці.1у nостать з усL'ш ко
?Іtічни:м:и прикмета:-.ш. і надає: ій властпnпй характер. І JШШе вряди
годи появляє:ться в його "Лисі" якась збірна сатирнчна КО)ШОзиція, 
;:te кожнm'і зобра:r:с·ІШЙ у ній персонаж має: свій окре)ІНЙ вираз і зна
чения. То;:\і та1ш композиція перестає бути звичайним дотепнии 
;urаржо)І, а стає: вже поnноцінюІ::.-.1 мпстецьюг..І твороl\І. До тоі категорії 
його творів слід зач1rслити "Княжу дружину", "Члени УКК пшпуть 
листа до Мале·и.кова" та ювілей "Свободп", а вад усе його завжди 
настроєві листопадові поминки, 

Уоке вище була згадка, що Козак відзначає:ться фено~Іевальною 
зоровою пам'яттю. Він не зарисовує в зшитку для ескізів окремnх 
етюдів, а всі потрібні йому персонажі зберігає: :дуже живо в cnoiii 
непомильній пам'яті. 

Другою прІш.,Істою його таланту є леГІ>ість :мистецького в.п~лову. 
Це прояuлясться в ІЇого щорічних шІсташ=ах, ЯІ'і він в.'Іаштопує в ~"Ііт
ніх місяцях у Гантері. Після десятьох l\Іісяців nраці в Дітройті, Ко
зак привозить з собою кількадесят образів, різнорідвих під оглядом: 
змісту JI форми. Перед очима глядача він розкриває: цілу rалерію 
ва найрізнорадніші rеми: є: там ілюстрації до українських tшrюдшtх 
пісень, скомпонованих у вmпуканій декоративній формі, далі народні 
типи, козацька епоnея, мітологічні сюжеnr і звичп.йно пару білLІШ1ІХ 
полотен, які являються атракцісю внсташш. 

Цього літа Козак виступив, І~рім цілої низки мекших 1-:о~rпозиціІї, 
З ДВОМа біЛWІ.Шl\Ш оораза.ми:.: "Ве{:ЇЛЛЯ" й "f'~озаКІІ В степу·•. В пер
ШОМУ з цих творів Козак nо~ілиn пoueJJXHI11 по .. 1uтна ня ці.1у юrзку 
площ, з;:tебільwого у формі трапезоі~іn, на юшх пrедстаВІІ.; сцени, 
зв'язані з обря~о~І і звнчая:шr nіпчанн:І. Є в цііІ Іш~шозJщіі тісне нu
с;:tнання двох мистецью1х прпнциnіn: сннтезн й аналізи. Г.1.нда'І 
зосереджує спершу всю свою увагу ·н:з. окре.юІх сценах, щоб пізні:ше 
обняти зором ці .. 'Іість і врешті по;:tunляти інnенцію автора. Є в цьо)ІУ 
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образі вqтворена г .. ··шбока обрядова спадщина, сперта на найважли
віJшому ро~1,пнному свяrі: сватанні й весіл.~-n. Мистець Козак являється 
одним із юнІкращих уt\раїнських знавців фолкльору й етнографії. 
Такі іІого твори, лк ,,Весі . .-1лл" ~ш.ють не тільки документарну, але й 
~Іузей·ну вартість. Цей твір Козака належить безумовно до його ше
деврів, як своі:"ІІ багаТИ)-1 змісто:м, таІ< і .мистецьюІ~І внконання:м. Цю 
Ію,шозІщію :"Ію:кна прnрівняти до такнх його праць з давнL"ІС часів, 
як "Село"' іі ,,Січ". 

В ана:Іізі цьогорічних праць Едnарда Козака годиться звернути 
спсціяльпу :;""Dагу теж на важ:шnі технічні дос.пгпсІшл цього 1\Шстцл: 
він за .. ··побtш доповнює за.\Іадьовану п .. "Іощу ще ІЇ ·напівп.'"Іастични~ш 
ефекта:'Іш та використовує іх гру світ:ха й дуже ~11скретних тіней 
дл л .своїх заду:\Іів у КО:\ШОЗІщії. Але як досвідчений маі:стс !1 він уміє 
здобутися теж на сuаьні браnурні ююрди, лк у "Козшшх в степу", 
або в іконі св. Юрія. 

ОІ<ГС:'ІІС :'ІІісцс па цьогорічній r:пстаr:ці Козruш зnіЬшс r'а .. '"Іеріл порт
ретів у карпкатурі, в склц якої вхо;:щть д-р 3. Лпсько, інж. Е . .Ма
ланюІ<, попу.1.:1рнпі'і Іван f:ерющь:юп'і, Св.::~тос.1:::ш Гор;:щнськпй і чн 
не наііRращні"! з тих портретів - Ігор Сонсвицькпlі. Саме ці портрети 
nr~ша.ппся пс.-шкою увагою ві;щідуnачів. У сі на~і еRспош1.ти fСозаю1, 
тrставлені цього .. "Ііта в Гантері, це, .:'>ІОЖНа б сказаn1, українські пісні 
в образах. Не і.'"Іюстраціі до уRраїнсьюІх наро,:пшх пісень. а наші 
рідні пісні зачаровані у фор:'.Ш ІЇ кольори. Вони такі жпттєра~існі, .JШ 
ca:\oti наші ,.спів~ночtш", повні сонЯІШних настроїв і пого.:r.п. В кожній 
із тих ко::'.шозпцій виринають нові заду:\Ш, нові орпrіна.1ьні фор:'dп. 
Все обняте тут окре::'.ІІDІ сnосрідНИ)І сти.lе;\І, а.1с спосіб :о.шсrецького 
впслову завж,::щ і:шший, не трафаретниі"І, наскрізь с,риr'ішl.lhНПЙ. В цпх 
ко:'tшознціях І(озака :\ІОЖНа ,шукати певних аналогій і ТС::\ІЗnІчннх 
зб .. ·шжс·нь ~о творів інших уІ<раінськшс мистців, як, нt:tтrrпІ\лад Мп
коли Бутовича, Га.іІИни :Мазепи і Святослава Гординського. Але при 
до:к .. '"ІаднішШ обсервації дохо~ю ;::to висновку, що Козак ПО)Ііж тими 
мисщямп зай:о.хає все таки свое самостійне, окреме :місце. Бутович 
доволі часто виходив у cnoix працях з обсервації природи і з тієї 
його вастанови виринали МІг..Іохіть деякі розходження поміж його 
творчІDІ задумо:\оІ, а са::'.юю реа .. "Ііз~єю ко:\шозиціі; а попри це в його 
творах переважає r'ротесковюї підхід. Годпнський, иатоючп народні 
тишr, .шукає здебільїщого декоративних ефектів. Галина Мазепа йде 
в cnoix прац.:1х nnк ... '"Іючно за розв'язкою :о.Іалярських проблем, спро-

(Далі на 64 ст.) 

ІІота~,. 3 ~Іистецтва 

Об'єднання 1\Іпстrtів Украіиців 
В А.'\ІерІІЦЇ 

Ві,1.:~і .. 1 у Фі.:rвде.'ІЬфіі 

ч. З. Траnснь, 1965. Ст. 68 nе:ш
І<ого фор:о.шту. 
Зw.іст: С. РоР.:;оІс Чи існує українсь~>.е 
!'.шстсttтво' - В. П1в.1овсьюІй: Спог<І
ди про Авато1R Пстриць~>.ого. - Д. 
Горняткевич: .. Ш.1яхо~ українського 
рснссанту - уRраЇНСЬRі ССГС.:1НІ-ОВЇ'І-

нІ ма.l!ОВ<ІИПR на зсм.1ях ПоJtьщі. -
l\f. Зубар: Мнстецтво і Літургія. - П. 
М.: Ог.'УЯ:1 графічних оформ.1сиь уR
р?.їпськнх R/11\JIШODifX Dи,'l;'\Hh. - В. До

ГОШСІІ!ZJ: Про марrіпссн в ІUпtжці. -
l\IІ!cт~u~:>rc<t хроніRа. ~ З пtа.1обної хро
ні;ш. 

Б<ІГіlТО і_lюстрованс. дуже старанне-. 
справді репрсзснтатнвrrе внд::шня. Ві.:1-

ді.lові ОМУ А у Фі.lядс.'Уьфіі на.1ежнть
сtІ no.1ЯF:a ві.1 суспі.'Уьства. 
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ІСннJВИа rотова 
ДРУПІВ ТОИ СПОМІОПВ КОСІ'& ПА.ІП.КІВСLКОГО 

,,РОКИ НІИЕЦЬКОІ OKYIIAIUI" 

Це велика КИВ!ГВ. ва 480 сторінок. Киuга дає образ бypXJDDІJІX 
часів, іх вепеввостей, вадій і розчарувань, трагічвих подій і разом 
із цим де.аких uаціовальвих здобутків. Квиrа ваписава з пorJUrДy 
ве тільки прш- .. 1JІдача, але співучасинка у формувакві тодіш:вьоrо 
вашого життя, икиtі стоив иа керівному пості. Книга стараєтьс.в дати 
по можливості об'єктивну оціику подій, сперту ва документах тоrо 
часу, 1 з перспективи двадцати років. Для пізиавви років и:і.ІІецькоІ 
окупації, дли історика І пубпіциста - веобх:ід:ва пра.ци. Для всіх, 
по свідомо пережива,в ті роки, упоридкова.'ИиЙ і пе~А іх 
оrпид. 

З оглиду иа значні капrrв вид8JІВJІ такої кииrи. ми др.У'(уваJІІІ 
іі в кевеликому вакпаді. 

Ціва кввжки- 7,00 доп. В твердій обкладинці- 8,00 доп. 
Книжку розсипаємо в найближчому часі. В першу черrу отри

мають ії Вшан. ПП, що вже раніше присла.ли передплату. Коли б 
хтось із них бажав мати книжку в твердій обклаІДИвці, прохаємо 
веrв.йно ( псж.и книжку не вислано) павідомити нас про це і вкласти 
долира. Кількість КНИІЖОІt у твердій обкладинці обмежена. 

Маємо иа складі зовсім мало оримірників 1-го тому споминів 
К. Паньківського .,Від держави до комітету". Тому висилаємо цей 
ток вже тільки ТІDІ, що разом за:мовлить і 2-ий три. Ціва l·ro току-
2,00 ДOJL 

Грашові перекІ:fuи прохаємо адресувати: 

Selfreliance, Federal Credit Union, або нLetters to Friends" 
98 Second Ave., New York, N.Y. 10003 Вох 428 

Newark 1 N. J. 

щуючи при току форму до прп:кітиввих заложеиь. Козак ватомість 
має свій власвий світ феєрій. Вів візіопер і переважна скі.лькість 
вайновіших праць побудоваІІа на декоративних принципах, в ;цусі 
украінського мистецтва. Коли один рід мистецтва переходить у ~РУ· 
гий, то в творах Козака відчувається доволі виразно музичні вастроі. 
В зображених ним струНJtих поста1"1'ях українських дівчат, чи юваУJ.в, 
зокрема козаків, звучить завжди чудова украівська пісии. 

Едвард Козак- визначвий КІІстець і журналіст, ніколи ве забуває 
скласти свою дань заслуженим ювілята:м. Так теж відзначив він 
50-літвій ювілей УСС-ів окремим виданням: випуском 12 листівок. 
Ця його публікація є вже третьою з черги, після його циклу ілю
страцій ~о українських вародІШх пісень і серії листівок п. з. ,,Село" 
з каnітальнииu nmа.:ми наших rа.JІИцьких селян. 

НабЛИІжаєтьси ювілей Едварда Козака. Це 40-річчя його мисте
цької і журналістичної діяльности. Вуде:-.~о ж надіятися, що ваша 
громада належно відзначить заслуги ювілята в ТаІ(ЇЙ важJІВвій ді· 
лявц:і, ик гумор і сатира. 
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АЛЬБЕРТ ШВАПІ{ЕР 

згідно з лікарським бюлете11см, заснув на віки у достойво•rу спокою. 

Він був пропоnідником і професором теологіі, не neJIIШM, навіть 
не одним із перших. Він був музикою і музикологом - відомим 
у світі, але не одним із наіІбільа:пих. - Вік був лікарем, та напевно 
поступався перед світочамп сучасної медпцяии. - Вів був мнслите
лем; його мислі зворушували і заспокоювали багатьох сучасників. 
Але в iCT'JPii філософіі він не за.і1ИШИТЬсл на довго сонце'М, докруr·н 
якого кружлятимуть· філософі 'ІНі сателіти. 

Але вІ11 був .. 'ІЮДІПІоrо у найr .лнбtrro:wy слова· зtrаченпІ, втІ.леПИJІМ 
cyчactroi хрнсmвнrькоі святости. В 30-ім році життя зрікся слави, 
щоб наступних шістдесят років віддати вповні діяльній тобові ближ
нього і ліІ<уватп прокажев11х у джуиr'.лях Африки. 

Смертю пере!tІОЖево смерть. Альберт Шваіtцер, зріІаmи.сл слави, 
здобув славу. його яскпні-могилІ в болотяних джувrлях покланяють
ся не тільки "пастирі" - звича.Іікі люди, але й "царі", Заходу і Схо
ду, церковні і державні володарі світу. 

А .. 'ІЬберт АЙІ81m\ЙН 

13 КНІІПІ "ІДЕІ І ДУМКИ" 

У квітні ц. р. сповнилося 10 років з дня cмepnr визначного вчеиоrо
фізИІ~а. творця теоріі вІдносности. Альберта Айнштайна. Подаємо уривюr 
з його Rниrи І при цій нагоді пригадуємо. що Айнштайн був дійсним 
"ІЛеном нnu у ЛьвовІ. 

"У на'С •смертних - дивка доля! Кожвий з вас перебуває корот
кий 11ас у цьому світі. І пощо вів тут - вів не знає, хо"Ч іноді rоrм:ав, 
що про це здогадується. Однак, не треба за:вадто глибоко роздумува
ти, щоб знаn1, що в повсякденному своему житті тодива ісвує д.nи 
іНІШИХ mодей." 

"Кожного дня, сотню разів, 11 вагадую собі, що все ІІОЄ жвтrя, 
JІК внутріІІІнс так І зовнішнє, основусТЬІся ва прз.ці і:вппих тодей, 
живих і мертвих, і що я мушу докласти всіх з}~силь, щоб повернути 
стократ те, що я від них отримав і отримую." 

.,Я ніколи не дивився на легке, приємне житrя і ва щастя, як ва 
остаточну мсту людського існування. Такий ідеа.:т я назвав би "ідеа
лом свинаря". Ідеали, л:кі освітлюють мій urллх і з дня на день 
дають мені мужність бадьоро дивІІтися в обли"Ччя жптrя - це ідеали 
Добра, Краси і Правди. .. " 

"Мій політичний ідеал __;_ демократія. Нехай ·кожну людину ша
кують, як особистість. І нехай не буде жодної людини, яку б під'веслв 
на п'єдестал ідола. Я роз~'Мію, що для досягнення деяких цілей ор
ганізація повнина мати людину, яка могла б керуватп і иесm тяrар 
відповідальности. Але ті, хто за такою людrrиою йдуть, повиииІ мати 
право вибирати свого провідника. На мою думку, система, що :має 
за підставу примус, швидко вироджується. Бо сила завжди притяr·ає 
людей не)юрадьних і, мені з~nст~:;ся, не:r..~іннпм праnилом є, що :ко;m 
якиІUІсь геніяльниІЇ деспот сходить із сцени, на його ~Іісце приходять 
Jtjкчемні негідники. По-сnравжньо:wу цінни~І у людському ЖИ'r.І'і 
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я )·являю собі не державу, не політичну організацію, але творчу, 
наділену почуrrл:м тодину, особисті·сть. Лшше вона здібна створювати 
шляхетне й mднесене, тоді як отарне .життя породжує тільки тупі 
;:tумки і тупі ПОЧ;}'ТТЯ." 

,.Найгарн..і.ше почування, яке ~оюже дarn ва.\1 життя, це відчуття 
таємничого, недо~лжного. Це те основне почуття, що ·восІІТЬСJІ вад 
коmІс~ою справ..'Юіього мистецтва і спrавжньоі науки. Хто ве пере
жив почуття тає~шнчого, недосJІІжного, хто вже ні в ч~tу не дпвуєть
си, тоІі мертв:~к, жпnпй труп із погас.тнut зором. СвідоШсть, що існує 
щось, чого Jotп не мажемо зрозуміти, жа:дібне бажання проникнути 
в незвичайні глибини розуму, чи піднестнсл до сяючІІХ висот краси -
ця св~о:\uсть і ці емоції творять справжню релігійність. У та1ю1tу 
розумінні, і тільни тако.му, я глІІбоко релігійна тодииа." 

Ві..1,ІІЇUJ..1Н на вічюпї спочинок 

ВuзІш.чпі вчені: 
проф. д-р Во.1о;nошр За..1озецьІшй, історик мистецтва і політачнш'і 

діяч (кол. член УНРади ЗУНРеспубліки і діючий Президент Прав
ління БуновИ'Ии). Помер 13 тmня в Австрії. 

nроф. д-р Во.1од••~шр Тшrоше1шо, український і а~tерш~ансьюпur 
учений-сково.3.1Їст. Профе-сор УТГІ в Подєбр~ах, професор С·rефорд
ського університету в Каліфорнії. ДіІїснпй член УВАН . і НТШ. По
мер 15 серпня в Ка:rіфорніі. 

проф. Пав.·10 Зайцев, шевченкознавець, діl''ІсюnuІ член УВАН і НТШ, 
голова Кооrісії Шеnче·нкознавства в НТШ, дійсний член Міжнародної 
Ві."ІЬноі Ак~е~Іії Наун у Парижі. По1rер 2 вересня в Мюнхені. 

ПІ)е;,_етаntmк Впк. ОргаІІУ }'П.Ради в США: 
д-р GвІ'еН Приходько, no11ep 4 серпня в Нью·Йорку, похоронений 

·ва Українському Правослаnному Цвинтарі в Баунд Бруку. 

"Лисm до Прпвте.~'Іів" проща10тьсв з cnoї.'m адресата1Ш·WПІТ&'Іа:\ПІ: 
д-р Євген Бо~11ар~-к, кол. адвокат у Чорткові, Оти'ніі (Галичина) . 

помер 12 липня в Торонто. 

д-р І. Верх:о:\ПІВ, лікар і громадськиІЇ діяч, ч-лен контрольноІ комісії 
Осередку Укр. Публ.-Наукового ІнстІІтуту в Ед1!онтоиі . 

. 'і. 
д-р Лев Ростисдав Лешш•"•, зв. член НТШ, діяльний прихнльюпt 

Музею-Архіву УВАН. Помер 11 ссрпня в Нью·йорку. 
д-р Bo.11oдwmp Бе:ш~о, адвокат і сотнш' УГА. Поиер 15 серпня 

в Н1оюарну. 

Якщо в ЦерІ\ві >юtвш"І дух Хрнстя., в ній є :місцL- д.:-tя І<ажuоі фоr-
!ІІИ християиськоі побожности. А.Тhберт ШваііцеІJ 

Я вірю, що добрі вчпню1 иають 
добрі нас.~"Іі~ки, ті .. "ІЬюІ ве зпаю: 
коли ... 

Шастрі 
прем'єр Індії 

Грrншцю віку псресту~!аЄ~ІО б~з 
усяІшх формальностей і паспор
тів. 

Eugoa Roth 
вім. письм. 
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.Вадmr Дор~п 

НОТАТКИ З ЛЕКТУРИ 

І. "ВіхІІ" га~DІерШП~1.,.13 

Як відомо, амершшнсью1 преса 
проголошує кожного ТІLіІ~н.я сш,І,

сок так званпх "бестсеJ"І.і1ерс , 
тобто найбільш розпродуваних 
КНПЖОІ\. ВІІДИ..\Іа ріЧ, ХО~'КЇСТЬ 
КНІІГІІ на КНЮІШОВО:\1}'" рІІНКУ Ще 

не сnі;\ЧІІТЬ про їі вартість, а К?;:
лп до.:щnr до цього могутmп 

вп:шв а.'Іерпка'Нськоі рекл.ю~и, то 
іі поготів. Але, коли ·Книга по
траnила на такий сппсок~ то uц~ 
все ж Т<J.КІІ сві~чить про 11 хаи 1 

TІDtчacony, та ПОПJ'.'"Ілрність. А 
тmt біль.wе, КОw'ПІ кmrга nтpmty: 
GТЬСЯ На ЦЬО:\Іу СПИСКУ ~ОІШІШІ 

час. І ось c~te т~nер одна книга 
втримусться на сnиску "бестсел
лср" уже 45 тижнів, з того 36 
тпжніn безперебійно ва пerr;.Iю~ty 
місці! 

:Мова тут про книгу покійного 
генерR.І'"Іьного секгетар.ІІ Об'єдна
них НаціІі Даrа Га.'Сdершилда. 
Як відомо, він згинув трагічно 
1961-го року під час катастрофи 
літака в Центральвій Африці, ку
ди він поспішав прnпІШІІТИ воси
ні діі між військами ОН і війсь
юt~tи Кс"\танги. Бу".,и тоді чуткп, 
ЩО Га"Dtерпmлд упав Жертвою 
атентат\r поча.тюсь було слідство, 
яке одЙ~че згодом припинено. 

Ор11rінальниіі mведськпІЇ заго
ловок книги "Веrмеркен" мож
на б умовно перек."Іасти украів
ськ~ словом "Віхи". Насправж.:. 
ки ж цеіі заголовок означає ку

ПІІНІІ камі:н:юІ, яке для позпаки 
затпшас за собою альпініст, спи
ваючись на ще не досліджену 
гору. 

Цікава історія кнкги: піс"'"ІJІ 
С:\Іерти Га:\t:~t:ершпwтща знайдено ~ 
ііого нью-ііоркському ПО3tІеПІІ<авнt 
руJЮПНС КНИГІІ pa303tl З JШCTO)f 

покійного до одного з Л:ого m:ве~
СЬКІІХ друзів, Леііфа Белфраr'е. 

У листі автор дозnоляс опрплюд· 
нптн після епосі смерти рукопис, 
лкий раніше взага.,-і ЯС' збправс.11 
друкувати. Книга nолвилася в ба
гатьох маnах; в аІІГо~-dі'іськііі nід 
заго:юnt::О:\1 ,,l\fapкiiU'c". У перед
мові до цього англіі"rського видан
ня перекла~ач Ві стан О ден ПІJJ.ІІе: 

"Читач буде, ::-.хабуть, з;щво
ваний ТІDІ, чого в кю1зі немає, 
а СЮ.Іе, ЩО Даr Га.'І~Іерmпл:д не 
згцаn безnосередньо ні разу 
про свою nрацю міжваро;щого 
діяча, ні про осіб, з ЯКІІ~Ш яін 
стрічався, чи про сучасні йому 
історичні nодіі, в яких він грав 
nаж:nшу ро то." 

Лr:п(r .іі~е з:-.tіст цісі КИІІПІ? Не 
збірн:а я.фQриз:-.tіn, фі."'Іософсишх 
poздJ":'trin, спостережень, мірку
вань, а також і віршів. про ЖІrr
тл, дото тодnшІ, ре:rігію. Все 
це у фор::\tі що~сшшка, в .яко.:\ІУ 
покійний робив за...-хиси в різв:в:х 
життьових ситуаціях. Сам автор 
називає ці записи "віх~~~~. які 
ви починаєте ставити після тогоt 
коли досягли тієї точки, де вони 
стають потрібНШrІИ, а саме тієї 
постійної точки, що в жодвому 
разі не сміє бути втрачена з очей". 
Такої "альпіністичноі ~ювп" аn
тор уж'fmає досить часто, впсдов

л.юючи свої ЖІtrrьові !trіркуваиил. 
Наприклад: 

"Коли на місце вранішвьоі 
бадьорости прийппло по."JУдеппе 
висна.ження, коли м'язи ніг 
тре:\tтять від напруги, а спи
наняю на гору не видно кіиц.11, 
і коли nритьма все скла дається 
чомусь то зовсім не так. як ти 
бaж:-tuw, - саме то.::tі тu не смі
сш зупшrятпся". 

Або ж: 

"НіКОЛІ! Не МіряЙ ВИСОЧИНИ 
гори, nою1 не зіІїдеш иа іі верх. 
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Тоді побачІШІ, яка вона була 

низька". 
В ін.шому місці Га.ииершв;nд 

називає свій щоденнІІК "своєрІД
ною білою книгою, що ві;щосить
св до моїх розмов із caмu)tl собою 
та з Вого:\!". І справді, .покН'rнПІUІ 
автор був JDОДПИОІО ГJШООКО релі
гіЙНОЮ. Свої релігійні й етичні 
прІІНЦІІПП він старався запровад
жувати В усіЙ СВОЇй ДЇЯ.і'ІЬИОСті -
приватній чи політичній. У книзі 
читаємо: 

"По лінії мого батька (батько 
Гам:м:ерши .. "І;::{а був апведсьюп.r 
пре:\І'ср-~rіиістро~І - В. Д.) я 
успадкував від поколінь вовків 
і державІІuх ;:dячів віру, що не
кас більur задовілького жптrя, 
JІК с~овіддана с~"Іужба своїй 
батьківщині чи юодству. А від 
учених і священиків по лінії ма
тері я успадкував віру, що -
як сказано в Євангелії - всі 
люди рівні, як діти Бога". 

Завдлюr таІй.{r благородвій жит-
тьовій філософіі і завдяки впсо
ким прикметам розуму й характе
ру, Даr' Гаldмершилд досяг ке
абияких успіхів, як посередник 
у міждержавних конфліктах і не
похитний захисник :миру. Не зва
Жаючи иа постійні обвинуваче'В:Ня 
й івтриrи Москви, Га.ммерши.лд 
здобув собі в світі великий мора
льний nрестиж і то вс тільки 
між представника:~.rи великодер
жав, але вас~mеред серед ново

створевих африканських держав. 
Про його велетенські заслуги ва
писано декілька RНИГ і вадру·ко
ваво безліч статтей. Немає суМні
ву, що Да.r Га.кмерmилд займе 
тривке місце в історіі людства. 

Але з посмертної .нвнги цього 
велиного :міжнародного діяча про
глядає також і іНІШе обличчя. На 
іі сторінка.~ ми бачимо людину 
самітню, шарпану сумнівами, тер
зану невдача.."\Іп і власнпм1r не
спроиажностmrи, яка одначе при

авастьс.я до своіх с."'Іабостей з по-

,Листи до 

дивогідною щирістю і завжди 
знаходить нову вадЬо і нову си
лу у своїй вірі в ~ога. Тож ре_..Іі
гійнпй читач ЧІІТаТJг..rе цю кmІ
гу, ян світлшї ДОН)'!ttент релігій
вої віри й відданостu. Одночасно 
читач впсоно оцінить ~~у~рість і 
г лнбпну жиrrьовоі філософіі аn
тора. Але всі чптачі, без різниці 
релігіІumих, політичних чи будь
янпх і'НПІІпх пог лл~ів, знайдуть у 
юшsі nокіІіного сенретаря Об'єд
наних Націй те, що так гарно 
окреслив у псред:иові іі перекла
дач, а са111е: почутrл. що 'ПІmю

чи цю книгу, ви мали щастя пе

ребувати з лю;:t.иною велиною, до
брою і шляхетною. 

Dag Hammarskjold, 1\Iarkings. 
New Yo1·k, А. Knopf, Н/64. 221 р. 

2. "Установа вШшr і ш1ру" 

Як забезпечити трпваmrіі мпр 
:\tіж народа..'\Іи? - ось питання, 
над янпм тепер ідуть у світі иіян 
не 1\flrpнi, а ·навпани, нераз дуже 
войовничі дпсх<усіі. Беруть у них 
участь голови держав. міністри, 
політичиї й гро:мадсьні діячі, вче
ні, теологи , журналісти. За зві
домленням америнанського "Ін
ституту дослідів ІІа:д :миро:и", на 
За.""<оді діс тепер не менш ЯІ' пів
тори ТІtсячі всяних організацій і 
установ для сприя'ння світовому 
за..-..tиренню. На те~rп я~рової зброі 
і замирення опублікувано від 2-<>Ї 
світової війни досі приблизно сто 
тисяч наунових розвідон, книг, 
статтей, звідо~лень тощо. 

Одна з найновіших публінацій 
на цю т~му - це ннпга а:\ІериІшн

ського автора Артура Герцоr'а 
під заголовном ,,Установа вШшr 
і миру". Проте, від іFПШПх цього 
роду публіІ<ацій вон;.:. ві~рі:шяс
ться ТJr~r. що по~ас HJ проекти, 

а тільІ<И ог;~лд проєктів та пропо
ЗІЩЇЙ i'НІurnx осіб чИ установ на 
терені США. Автор завдав собі 
чимало труду, проиівши низку ів-



Приятелів .. 

терn'ю з наІівизначи:Lши~пr :.urе
риканцлмІt різних політичних по
гля;:tів. Ці роз)tоDП і СІ<.тrnдnють 
зміст ІЇого книжюr. ТІІ:'ІІ то д.'"'Ія 
дослідника мирового руху кнІrга 
Герцоrа стnновІІтп:ме цінниіі до
ВЇ.1ІІШ<. 

Своїх співроз:'Іювнпків автор по
ділив на три: головні групп. Пcj,>
Wy з них можна б назвати .. nід
стрnшупачами", ко . ...-ш переІс:І~спr 
дос.1івно авторову анг."Ііі!ську на
зnу (dctcrrcrз). Про НІІХ автор nи
ІШС: 

"Ві;жстрn;шупачі. що іх пог;ш-· 
дп nідтри_:~оtує бі.їІншість пуб~lіч
ноі оnінії CUJA. це ті, які вп
СJЮВ.'Іюються за н~ііяшцш"t рі
вень ядрової сили США, то~•У 
що це найкращ11й опосіб 3аnu
бі.гти війні". 

Прапоронvсцс:'ІІ цісі групи :\ЮЖ· 
на вnа2!~аТІІ !1окі{tноr·о nреЗІцента 
Ке·ннє-~і. яюtіі у своі~і ішшrура
цііІні&"І nрсзп::tентсьн:.ій npo~toci 
1961 рОУ.}" ЗаJІВІІВ: 

.,Ті.J1ЬКІІ тоді, r-ю:ш Ш1Ш::l 
зброл буде пона.,:І. услrш:і ср.r
иів ;цостатия, ми зм:оже110 бути 
поиад усякий сумвів пР-вві, щ~ 
иа:м: віколи не доведеться 11 

вжити". 

Але груnа "відстра.шуnnчіс" н~
суцільва. Серед них автор впдt
.. "І:ІG так званих .,стратегів нас
тупу", які пponarj."'ITh nолітии.у 
.,тв~рдоі руки" суnрота СРСР; 
Остаточною кетою ~tсрика.нськоІ 
політини вони вважають витис
иеин.я: комуністичної Ідеології з 
країн Східної Европи, а згодом і 
з Росіі. ПровідНІШа.'\tІІ цісі "нас
туnальної стратеrіі" с директо~ 
"Інституту дослідів за кордоин01 
по."ІіТІІКІІ.. Роберт Стр:-Іл:n-ІОпе, 
і nин:1хіднrш водневої бомби 
nрофесор Е:щnрд Те .. 'І."Іер. У poз
)-toni з авторо:\І Тс."І.1ср залвІІв: 

"РосіЯ'ни - як мп всі знає
мо - важать на опанувзння 

світ)'. Якщо теnері.швл r~n.ma 
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по.1іт11ка не зміІmться, то я не 
сумніваюся, що ще перед ків
це'' шшпого століттл. світ бу
де оформлениі'r на росііІсьюrй. 
кшталт''. 

Іп:ш~ nідгруnа "відстра.шува
чіn" -- це т:1r~ зr:aJri .,pca."'icm". 
Серед шrх таJ(Ї nпзнаtrні о.соби, 
ЯК J{ОЛІDШНій а.\ІерІІКЗНСЬКІІіі ам
бnса;:хор у Москві Джордж Кен
нен (~І. ін., відс"Мшї із своіх різних 
протпуt\f1:1ЇІІСЬЮІХ ВПСТj"ПЇП), СС· 
·натор Ві.1іЯ:\І Фулбраііт, теолог 
Ре1їнго.-q Нібур та інші. ВоНІІ 
ві;tрізюrют:ьс.я ТИ:".І, що не став
лятL своею .метою усунсR'ня кому

нізму. Наприклад. сенатор Фул
браі-іт заяtшв: 

.,.КО,.І)"ІrіСТІІЧИІІі't імперіЯ.ТІЇЗМ, 
а не ко:о.rуні:1-:\f як таюпur. nричи
ною конфw'Іінту СРСР із 3:.1ХО
до:о.t". 

Цю тє-зу Фу."Ібраііт:1 зnвзято (і 
СЛ)і:ППІ)) осп'1рюють ,,стратеги на

(:Т\·п•;". ~ОГ.О~:УЧ~І. ЩІ) ;(Сn:І :ша 
· ко~t\:НіСТІІЧШ:t J.Ш~е із С::t:'.ЮЇ СІZ;JЄЇ 
i1fJП:fiO;'.t,ll ·-- і:шсріЛ."ІЇСТІІЧП~ . 

0!-:рс~юі y1зant cep~.l ,.ві;tстра
ІШувачіо'' засл)-товують діячі, що 
іх очолкю Ва.;Іт Вітмен Ростов, до
радник Державного Деrпартаме·в
ту \. плянуванні закордонпаї полі
тики. У ,розмові з Герц01"'ом вік 
сказав, що nдніr:ю з головних кет 
.,холодної віІ''шп" кусіло б стати 
зді..Іісвен!ія: принципу са...\fовизна~ 
чення народів Східної Европи . 
Середущу із своїх груп автор 

иазnаn "експеримевтатора."r!"И". На 
іі чо.1і професори Чарлз Озгуд і 
Ганс Бет. Вони заперечу.юn по
требу безкінечної розбудовп атом
ної зброї ClliA, бо, на їхню дум
ку, існуючих запасів тієі зброі 
ЦЇ.'ІКО~І ДОСПТЬ, Щоб 'l"рИМ"аТІІ аг
ресора на припоні. Треба тільки 
розмістити цю зброю в певних 
ехованках на тер11торіі США чи 
8 C)"б:\t:tpiiH:tX, ЩОО ТВКИМ ЧІІПОМ 
охоро'ниТJІ її від небезпеІ<ІІ зни
щення. Характеристична p1rca 
ЦЇСЇ Гр)-"ПП Така, ЩО В СТОС)'ПЮ:lХ 
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з СРСР вови наголошують ва по
требі ку льт-об:Шву. 

ОстаиltЯ. група авторових спів
бесід:нпків - це члеиІІ різишс 
америкавських МІІровшс організа
цій, які не створили жодного кон
кре-rиого п .. 1яиу світового за:ии
рения, не ціка.вл.кться реальшm 
пптаииями стратегії чп політикІІ, 
а обмежуються проповідиицько
деклямаціііии!.'l моралізаторством 
про потребу з:::~:.шреиия. Ця гру
па 'ділиться на багато дрібних 
гуртків, які ведуть запеклу боро
тьбу, називаючи одні одиuх ,.за
масковашrмп палія;юt віІіви". 
Проте є одиа риса спіль'Иа для 
всіх цих Г)'1JТКЇВ, а саме: всі во
ни вmrагають, щоб США роззброі
JПІСЯ негайно, не чекаюч11, пою1 
роззброяться інші держави. Тож 
неважко здога;:{атися, що в цН''1 
групі не саяі тілЬКІІ наївні ідеа
алісти-:мора.'lізатори, але 1"'1 цілком 
не наївні комуністичні аrенти, 
які іі просовують таку по .. їіТІІКУ 
.,негайного беззастережного роз
зброєння США". 

Arthur Herzog: 
The War-Peace Establishment. 

New Yot·k, Harper & Row, 
1965. 271 р. 

3. ,,Вигнанець у свІтІ" 

Нещодапно появилася в США 
нова юш.жк3. 'д-ра Джозефа Шех
nrана n. з. "Впгнанець у світі". 
Ії автор - це uІерикаиський спе
ціяліст у сnрава."![ ,,населення й 
перенаселення". сnівробі т н и •: 
Об'єднаних Націй та Уnравління 
Стратсгічної Служб11 США. Длл 
українських читачів автор ціка
вий ще й тим, що народився nін 
в Одесі (1891 р)., а в 1917 році 
був обраипй ч:rено.:-.t Українськоі 
Центральної Ра;::щ. Піс~1л біw11.шо
вицькоі окуnації УкраіmІ IIIex'I'
J.taи ca..'\t етап вигна·нцем. Він був 
тоді відомші, ше сіовістІІчюrй діяч, 
У багатяох країнах Евроnи. 1941 

,Листu до 

року nерсселився до США. Серед 
ЧІІсленшrх друкоnаних праць Ше
хт:мана чимале зацікавлення ви
КЛІІкала ВІІда.на два рОКІІ ТО:ЯУ 

кm1га. ,.Післявоснні nересслевп.я 
в Евроnі, 1945-1955". 
Сrюrшнпіку життя виrиаиця 

вважал11 ,;малою е11ертю". У.же 
Пов оnлакував С.!.tерть тодпни 
неначе свого роду бездо}rність 
("Він уже не nовернеться до сво· 
го ДО1ІУ й не узріс отчого nоро
га"). 500 років до народження 
Христа Аіісхіл писав: ,.0, я знаю, 
що на в11:гнанні .і'ПОди живуть ті
ЛЬКІІ тугою". 
Туга за ба тьківщшtооо це по

стійний мотив також і в иаu.І.ій 
.'Іітературі, починаючи від ,.Сло
ва о nолку Ігореві" (.,0, земле 
руська, за •шело1ІЛШІ~ сса !"), по
через ІlІевченкові ,.захалявні 
кюt.жечкп" аж до творчости су
часних nоетів-в'лзпіn і nоетіn-е1tі
rрантів. 
У встуnі ДО СВОСЇ КШІЖКИ а.вrор 

стnер,:tжус, що ві.:t nочатку ~-оі 
світової віtІюІ nриб .. ;шзно сорок 
міль1"'юиів тодей були nримуІІІІені 
покинути рідні оселі та мавдру
DаТІІ вигианськпми шляхами 'ва 

чужину. Тож цілком справедливо 
називають першу половtmу нашо

го століття "добоtо викоріиених" 
або "епохою бездомних тодей". 
Про зміст книги автор пшпс в 
переДJrюві: 

"Читач no~tinrть, що в ціІ'і 
nраці nрисвячспо менше місця 
європейським країнам, ніж Азії. 
Такий розп<>діл пояснюється і 
розміром і гостротою ситуації 
втік а чі в в Европі і в Азії. Центр 
вагн світової персселенської 
лроблс::о.ш псрссунуuсл з Евро
nп до Азії,.. 

У ее ж такІІ n пepmo}ty роз;tілі 
lliJTOp jUJJipйiCO обГОDОр~Ю<; nHT:lliiOI 

тпх утіІсачіn з Ра;:tлш·ьtшго Спю
~У. 1ші ще іі досі JIC ncpecc.1n.їircз 
з захі;tноевроnейських І\раін за 
ОІ<СПІІ ( залІпш·с1щі). Настуrrні роз
діли з'ясовують лробле:му мен-
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UІІІХ груn уті-качів із сателітних 
:країн. Ці:кавщї розділ у праці 
lliCX'nШIШ СТПІІОІШТЬ рОЗПОВЇ..'"'('h 
nрп нюїноnішІІх уті:качів з шшо
rтворених афrншансь:ких ;т:ержав. 
А."Іс наі'tбі.пмпа частtrна :КНJ(ЖКН, 
:rк У•:!:с СЮ12::tно, приrвачсна вті
І-\:tЧ1~t В азіJ"'ІСІ:>ЮІХ краЇНа."'<, ян:, 
нанри.клад. 1\:итаіі, Корея, В'ст
нам. Лаос. 

Важ.1пвість :книги Шехntана 
нnс'а~шсрс~ ,. то~tу, що nон:.1 поr:а
зус nробдС:\І}' ЩІГІІаІІЦЇВ у їі CBi

Tv!IO~I\' ::\Іaaurraбi. Вагтість цієї 
кнrLЖІШ також у то~rу, що вона 

допо~югда роз::іятн безпідстав
Р.ші оnТІІ)Іjз~т. яюІІur остаині:.t ча
СО1І сnрІІЧ11ШІD ЧІL,Іа.:"ІО серІЇоз'НІІХ 
по)fи.1о:к у підході ;~;о .проб."ІС:\Ш 
n11гнанців. Делкі захі~ні політич
ні Jю.1а не рахуються з ісп;)"Ван
юr.:\t nостШннх. запа.;lьІшх ::\Іісць 
( наnрпк.па:t. n Азії), ~е nроб:t(•::о.ш 
втіначіn nибухnс раз-у-раз з но
nою сІІ.:"Іою. Тож д:,·жс доречm~Л 
б~:n rшстуn Даrа Га:\t:\Ісршп.-qа 
nі~~д!Т ~акінчсІПІл т. зв. Світового 
РоІ<У Втіка'ш (191,3). Покііі1mіі 
<:t::'кретар ОН гостро БПСТJ"Іlав то
ді проти такого nебезпечиого (і 
невідомо звід:кп інспірованого) 
оnтn11ізму, остерігаючи, що "це 
nочаток, а не :кінець". Автор на
гадує теж заяву Айзеигавера ва 
nресовііі конфсрспціі у В::ьшииr
тоиі, що nроблема вті1mчів ,,зn .. 'ІП
шuтьс..ч гострою і ·постійною, по
юt гвіт терnітиме nолітпчпу во
рохобmо та агресіюн. 

Я1с відоl\!О, представвики СРСР 
в ОН завжди розбивали всі слро
бп цієї установи розв'язати на
болі .. 'JУ сnраву втікачів-еміrра·нтів. 
У таrrому наставленні радянсьtюі 
,lе .. ,егаціі нічого дивиого нема. 
А:tже комуністична пропаганда 
ще й даді називає емігрантів 
.. зр~цникамп й ворога.'fи народу, 
що nовтію\дІІ за нордон від иа
ро;:tного nрапосуд~я... Ті."ТЬЮJ .ж 
rnкa на::н::а ::Щ\'ЧІtть лк 'И~суІ"віmя 
ніс<'нітщщ:r або ЦІІнічmпі жарт, 
ко.rш її еконфронтуваnІ з цифрою 
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соро:ка :\Іільйоніn утікачів, що іі 
nодає у своїй книжці ~Ж_?Зе~ 
Шел.,.,_ПІП бо : сорок МІЛЬІІОИ1В 
зра;J;нІшіn це таки .,тpoxtr" заба
гато. 

Ві;t~:начаючн nояву цісі цікавої 
J-:нпгп ;~-ра ІІІсхт:.,шна, не можна 
одначе nромниутн мовчки одного 

її не~оJІіку, якшї д:tл уt~раін
ського читача зокре~ш - с спра

вжньою . ,Jюжt;ою дьогтю'' : 
Ві;tома річ , що cepc;:t багато

:о.tі."ТЬІЇоиної і різнонrщіона .. 1ьноі 
:мactt втікачів ~··країнці своєю сtd
дЬІ\істю і т:іст.ю станов.плть о~
ну з начнс;rе-.rніших і пnіівагомі
шпх гр~·n. А.їе, на жз."1ь і на дп
nо, ;t-p liJexnraи ·не звернув na 
,Уf~раі!ІСЬІШХ вигианціn аніл:кісінь
коі уваги. Це nрав,~з .. що го."1оnна 
частпнз. І\НІІЖКІІ зшї:о.tасться азіІі
СЬЮІ::'.ПІ nті:качаl\ш. Але правда 
T:tRO:!:, що, кo."'!lr у1-:раінцл:м не 
nрпсn::Ічено ні однісі сторіюш, то, 
н~прПІ"\.їН;t, утікача:о.t з Бо .. 1гарії 
і ІОгоеm\нії ві;щс>;J;снп oRpc::~.ri :n.;;rь. 
І\3сторінкові роз;d."Іи, дapl\ta що 
ці І:раіпп неазііісьІ<і. А може а8-
тор nпчерnав те:о.tу укгаінськ.mс 
n11гнанців у своїй поnередній пра
ці ( "Післнnо6ННі переселення D 
Европі"}, яка за.ІЇ~ається спеці
яльво еnроnеІ1ськими переселеи
сь:кІrми npoб .. "'e<\ta.мn? Нічого по
дібного. Поза :кілько~Іа рядками, 
автор і там не присвятив нам 
проnорційно наложноі уваги. Та
ке тен~е·нціІЇн•" нех.ту:nаннл факт
та~пІ обнпжус вартість праць д-ра 
Шехтяана. бо ж об'єктивність це 
nередумова Іюжноі наукової .пу
блі:каціі. 

А папгикінці сnравжній кур
йоз: з біографічної нотат:ки, що 
П вtrдавці додали до книжки, до
відусмося:. що nіслл свого виїзду 
за кордон у 1920 р. ІkР Шехтман 
не вертався "до своєї рідної Ро
сіі" (to his native Russia) аж до 
чnсу своїх відвідин у 1959 р. А 
я no;J;aнo~t.Y сnпску творів ~-ра 

(Да .. 1і на і2 ст.) 
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ЯК НЕ ТРЕБА РЕБ..'ІЯ)DrвАТІІ ... 

Є подн, про ян.і nрикро згаду
вати. А все ж, як не хотілося б 
обіііТІІ іх мовчанням, трудво це 
зробити, коли ці:mй рл;t ВІІзнач
·них .J.І}"ЗІІ"Х і МУЗІІКОЛОГіВ nnажав 
nотрібІІШІ прилюдно заговорити 
про ці справи. Нам присла:но для 
ві~~Іічення дві збірки статтей
рецензій на КНІІЖІ<У Автона Ру~
нпцького "Українська )ІузпJ;:а" -
Історпчно-крптпчиmї оГ.І'ІЯд. Мюн
хен, 1963. Ці збірІш: 
Проблемп иузІІчноі історіогра

фії. - Статті та рецензії Д. Гор
ДІІВСЬІ,оі-І~аІ)аІІоnпч, І. &ова...1ева, 
З. ЛІІська, ·1. Сопевпцького. -
Нью-йорк, Ст. 55. 
"Українська 11~·зпха" Автона 

Рудшu~ького - історнчпо-RрJІТП
чпиІЇ огляд чи пu.сІ:ві.:"ІЬ! -Авто
ри: l\1. Федорів і Р. А.Іцр~·ІШ:о. -
ВІQаиня Оборонців У1сраінськоі 
Ку .. 'Іьтури в Чікаr'о. 1964. Or. 60. 
Вже заголов~п nпяв:rяють, .як 

автори статгей оцінюють рецев-

Шехтма:на чомусь то пропущено 
одну з раніх його н:нижок п. з. 
"Євреї і :українці". 

ЗвІІчайно, нічого курйозного 
тут не бу ло б, якби автором не 
буn... украінськmї .парлnt:евтари
ст. Адже підступні і безглузді 
змішуnз.ннл вас з росL'Інюm зу
стрічаються на кожному кроці. 
Тож мог лп і видавці ·не знати ЧІІ 
не хотіти знати, в якій країні ле
жить Одеса. Але д-р Шехтман 
знас, де він наро~ився. Чо~rу ж 
тоді він дозволяє своїм видавцям 
осміwуват11 його? 

Jo~cph В. Schechtman: 
The ltefнgee in the \Vorld. N ew 
York, А. S. Barnes; London, 'Г. 
Yoseloff, IDG-!. 424 р. 

- Postwщ· Popнlation Tran~fers 
in Eu1·ope H)45-la55. Гltiladclphia, 
University of Pennsylvnnia Press, 
1962. 417 р. 

зовану працю : "ІСни.жка без по
чуття міри вnртостей", ,,докухеJП' 
еміrраці.ІЇНІІХ nі~носnн", "нероз
важна кнп ж ка", , . чn не пдяІіят", 
"ог .. 'І;ц ЧІІ пасквіль". До таких 
С}"~ШІІХ BIICHOBRiB діІ''ШІJШ автори 
післл, іноді детальної, аналізи. 
.,Кінцеве слово" (чомусь вепід
Шl'сане) ДОК}')Існта.дьно доказує, 
що автор рсцс·нзованоі кнна~ки 
ТаІЮЖ піддався, Зрс4ІІТОЮ· ПОПІВ· 
реній, nокусі са1ювільво присвою
вати собі різні тпту ли, в дано~1у 
nппа~І'У - тпту .11 доктора. 

На щастя, маємо вже низку по
важншс праць nоважних •rузuко

логів до історіі українськоі 1tузи
ки. То:ж со .. ,і~нш"І чу.жпй дослід
юtк, зацікав""Іеншї украіиською 
:О.ІУЗІІЧНОЮ КУЛЬТ}1ЮІО, МаТИМе МО· 

жлнвість кращої орієнтації, ніж 
П: дає ця, за оцінкою знавців, 
,,шш~лпn:з. юш.жка". ГіJ:Ше, ко
.. "ІІІ любнтс""Іі-а~tатори :музнки за.
хоті.lн б nознайо~штпсл з на.шою 
.музичною культурою. Вони не 

внвчатим,уть українськоі :мови, 
щоб читати історичні огляди. Во
ни rслухатимуть платівок рекля-
1ІQВЗ.НПХ англійською 11овою. Ось 
анг ло~ювні пояснення до платів
КІІ шtгрз.ноі під час концерту хо
ру "Кобзар" у Фі .. 'ІЛДе..'Іьфії, у ТОЧ
ному перекла~і: 

Урш.юк інфор11аціі Щ)О XH(t: 

,,Хор .,Кобзар" (Філядел&q:.ія), 
С..'І}'Ш!ІО вnа:.:·касться найвпзнач-зі
шою українською групою міша
ного хору не ті;rьJш в СПІА, але 
також у вільному світі. Шд про
Іюдом свого теперіJш..нього дирек
тора він етаn нсзnпчз.ііно чутли
nn~І іІrструмснто:о.1 .... :Мю"1же в усіх 
конц~ІJтах хор .. I~uuзap" Ішс·.rунас 
з У'l<раїш.:ьІ\ОЮ ~1а.:ю:ю СІ!:tфоніч
ною ОрІ{сстрою, що с Сс:;:-~рсцс
~сптш"t дослгнсннл:о.І noccpe;~ уІ<

гаїнсьюtх хогоnпх груn, і пep
liliOp.Я,lHOIO новістю." 

ПІ)О дuparreнm (подаt.:мо в ,ці-
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лості): "МузІІЧНШЇ диреІ(ТОр хору 
,,Кобзар" - і також Об'єднання 
У}(раінсьІшх Хорів у США -
Антін Р.у~ющькшІ ДОЕМt~ш рошl
МІІ був одніс.ю з найбільш ко.ттьо
рптнпх і многобічних особястос
тсІЇ в укгn.і'нськШ :'.Іузпці, і ~tі.:кпа
ро;:tно впзшtНІDІ ко~шозиторо:\t і 
дnрпrенто.).І. Народжений у Зах. 
Україні, д-р Рудницький закін
чпв 1926 р. "Вшцу :Музичну Шко
ду", де він учився грп на фор
тепіяні у Еrона Петрі і Артура 
Шнабелп, а ко1\шозІщіі у ФраІЩа 
ШреІ(сра і Фсручіо Бусоні, і за
ніnчпв універсІІтетські сту.:tіі у 
Бердіні, ІІі:УІеччхrнз. (,::t-p фі:юсо
фії, д-р музикологіі). СпоtІаТ}(У 
концертовий піяніст, 1927 р. став 
дttриrенто:\t державної опери в 
Харкові (зго;ІО:\І у Кисві), в Yr~· 
р:.йні, і ;:щрtхrеІІТО:\1 оркестри Ук
раїнської Державної Фі~-rьгар:'>tон:іі. 
Як гість дириr:у-вав багатьо~а ев
ропс1Їсь1{ІІ:\Пf ор}(естрюш:. На цьо
му континенті д-р Ру;:tюІцишй 
дnрпrував C'arг.egie Hnll Рор
орІ-:естрою і Торантською ФсстІl
ва..їЬиаю Оркестрою. його компо
зиції, між якими є опера і три 
с:m.~фоніі, відзначені багатьма .аа
городами. Іх друкували і впко
нували в США і в багатьох евро
пейськпх країнах. Зна:мениmй 
музичний: письменник і критик, 
доповідач і ВЧІІТе .. 'ІЬ. Д-р Рудни
цький був ДОВГІІМ'И pOK3..,;.'\fR ЧЛе
НО)f факу.'Тhтету Музичної Кон·_:(>р. 
ваторії в Філядельфії." 

:ми з великою поо:паною стави
r.-хосл до иаr.пнх хорів, мі•Ж НІL'ІИ 
до одного з кращих: хору ,,Коб
зар". Радіс1\ю їх вистуnами, поди
в:rлс:\Іо іхп10 любов до співу і від
да:ність, яr•а каже ім ві.-rьні від 
pouo·r11 го;~пнн прпсв:.:tчуn:1т:и про
ба:-.r. A .. -re не вna;I\aC:\to такоі pe
кmt:\111 корисною. І~ОЛІІ б вище 
згад::tні чужІІнці-амаrорІt хотіли 
оцінювати нашу М.}'ЗІІчну пульту-

ру мірою ,,наіі:вІІзначніІшого" хо

ру в віJІЬному світі, іх оцінка мо-
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гла б бути не тзІ<ою, на srкy за
слуговує суспільство, серед Я"Кого 
:1ілn хор Кошицл... І коли б ті 
з.маторn-чужІІнці хоrідп оцінюва
ти дося:~неннл украінської музики 
на основі ТDорч:остп однієї з іі 
,,паІЇб~.-r:ь;ш но:rьорІІТШІх" особис
тостей, ,,інтернаціонально визна
ного ко:\tпозптора", дприrента 
а:.херtшансьюtх і європейських ор
кестр, Антона Руднuцького, може 
улв..-rекня іх бу:rо б інакп:ш~r. ніж 
:.ш цього украінсь:к.і.й :м:узп.ці ба
жа .. m б .•. 

Зразки, як не треба рекляху
ватu ні себе, ні українську :м:узи
І~у! 

ПРИСЛАНЕ ДО РЕДАRЦ11 

Юрііі Шерех 

ІІе д:tл ;1;irei~1 

Літературно-критичні cтarri 
есеіі. 
Вступна стаття Юріл Шсве~-rьо

ва. Об~:.-rа,lІІнка Яков::t Гніздовсь
Іюго. B-no ,,Про~-rог", 1961. Ст. 415. 

з~.fіст: ІОрій Шерех (1\·І.періЯЛІІ д•ІЯ 
біографії). Стаття ЮріА Шевельова. 

Шоста симфонія МиRо,щ Куліша. 
- ЛюдІІНа і люди ( .. Місто" BaJtcpiSІ· 
на Під!-ІОГИ.'JЬноrо). - Легенда про 
український неок..'Jясsщнзм: 1. Теза: 
2. Риси: 3. Поезія Михай.1а Драй-Хма
ри: 4. Поезія МиRО;1И Зерова: 5. По-
~з:я Пав.1а Фи.11rnовича. - Правда по
чуттів І сnсRудяція ш1 почуттях. -
TaR бу.1о, чи T<JK М<І.1О бути' - Сти.'JІ 
сучасної українсьt~ої :Jітератури на 

е~tіrрпцїі. - УRрnїнська еміrрац.іАна 
література в Европі 1945~1949. Над 
У RраЇІЮЮ ДЗВОНИ гудуть. - ,.Поет" 
Т ео~'осія Осьмачки. - Не зустрічаннІІА 
друг ( •. Китиці часу'' - Осьмаччина 
.1ірика). - Поезія ясновишневого ве
чорі\ ("Батько й син" Васи!1я Барки). 

Semper fidelis. - Не ~1я дітей. 
- Р<'габL1і·г;~ція .1ЮДІІНИ. - Господь, 
Бог ІІ~ш - ее nо.ч·м·я жеруще. Бог 
рсвнІІвнй. - Ве.1ІШ.а стаття про ма.1иА 
вірш. - Два стн.1і ,,ітературноі крІІ
тиRи. 
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ВІСТІ 3 УІ\Р.\ПІСЬКОГО ПУБЛ.-ІІАУКОВОГО ШСТПТУТУ 

ПрацJІ І успіХІІ Осередк)· 
в Е~:\ІОНТОнІ 

Управа Осередку nровела в ді
ловому році 1964-65 низку важ
ЛllВІІХ ДЇІі. 

НаruІбільшnІ~І ycnixo:-.1 можна 

вважати те, що у ШJ~і."ІІ>НИХ nі~
ручнІІках nроnінціі Алберта ви
nравлено відомості про Украіну. 
Голоnа Осередку інж. М. Фляк 
нпготовив тексти ІІсмораидУ1rіВ до 
иіиістра освіти Алберти і до ви
давництв ~шкільних книжок. На
С~КО:!.І цих старань Шкільна Ра
да Алберти відтягну ла з ужитку 
о;:щн nідручнm~ (The Story of 
Nations), а в другому ("Our 
European Heritage") nороблено 
ві~nовідні З:!.Ііни. •) Крім цього :мі
ністр освіти повідомив, що в во
во~tу вп~анн:і цього впправ .. "Іеного 
nі~ручюша чатпри сторіІнш бу~е 
відведено длл історіі Украіни. Го
лова Осередку вже виготовив про-

Alfred R. Oxenfeld (Колю:мб. уні
верситет). 
ВсевоJ"ІОД Го .. "ІубниЧІІіі (Гантер ко
ледж, Нью-йорк) .. 

Economic Syatem in Action 
The Unitcd Statcs, thc Soviet Union, 
and Ft·ance (Еконо~Іічні системи в 
дії: США, Радянський Союз і 
Фрnнція). 

Pbl.: Holt, Rinehart and \Vinston, 
Inc., Ne\v Yot·k, Chicago, San Fran
ciзco, Toronto, London. - 3-тє ви
дання, 1965. Ст. 264. 

Поль По.:tовецьюrй: Цар пре
ІІ)'ДрІrіі Cap11nшr. - Історична nо
е~ш-сатира нак.'lадо.м автора Ст. 
108. 

J;орІІrна Щ)U.ЦSІ д-ра А. jК)·І~оn
ськогu д:ІJІ )'1-\р:.lЇНСЬІ~ОЇ CIIJ)U.IШ, -
У.'ІОЖІІВ Л. БачинсьІ:ІІ:іЇ. - Укра
іпськІІй .Музей-Архів, ч :9. - К.-d
в .. lенд, 1965. Ст. 24. 

єкт тексту цих сторі:нок. його ви
силають теnер визначвому знав

цеві українських сnрав, проф. Г. 
Си~rсонові. 

Другою ширшою дією Уnрави 
Осере~ку була передача впзнач
ИШІ особа11 Апберти п'ятьох при
:иірншdв англомовної ЕнцІІклопе
діі Українознавства. Ці nримірни
ки куплено за граші Осередку. 
Кожен nереданий примірник мав 
красноnисну nрисвяту даному дія
чеві від Осередку. Прюrірники 
вручено: міністрові освіти n. Р. Т. 
Меккіннонові, видавцеві "Едмон
тон Джорнзлу" п. Б. Ді·нові, nре
зІцентоnі університету в Kenrapi 
Г.С. Астронrові, редакторові "Кел
rарського щоденника ,,Албсртан" 
і один nримірник впсдана редак
торові "Неше·нел Джеоrрафік Мс
rазін" у Вашинrтоиі з супровід
ним .. ;шсто:\1. Делеrатп Осередку 
(М. Лучrювнч, nроф. М. Байраrс, 

Coro3 Українок А.'\tерики. Юві
лейна брошура 64-го Відділу в 
Нью-йорку. Авторки статтей: Л. 
Бурачинська, І. Рожанковська, М. 
Сав1щька, l\1. Вовкодав, А. Кюпш, 
М. Ржсnецька, Г. Гошоnсьtu, Яр. 
Лев11цька, Р. Захарченко, Л. Ар
ти:иИІ!l!ин, О. СоневІЩька. 

flo6a rюаість 

Зосим Дончук 

ПсвовІІдець Гері 

Сатирична nовість. Обкладинка 
Василя Дорашенка. - Нак.JІадом 
автора. Філядельфія, 1965. 
Ст. 26-1. 
Перша частнна цієі трн.1оrіі виііш.с.1 

під назво/О - .. Гнат Кін;tратоnнч". -
Друг~' част:Ін<l ці..:і трн.іJІ'іІ !,;JЇШІ;1~І під 
назnо10 - .. !\1upc rю І\о:rі,: , ·. Обн,1uі 

ці Ч:!СТШІІІ, ЯК і ВСі ЇІ!ШЇ TUur.t 1\t•uГu 

uвтора, !ІЮЖН:1 нztбутн на ·Т~RІіі адресі: 
Z. Donczuk, 1915 N. 7t11 St. 

Phila., Pu. 19122 
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Р. Pomn.к, проф. О. Малицький, з ·різними вченими і установами~ 
д-р Гладишевський) мали дов-LІІі виnравляючи петоч'Ності в їхніх 
nриязні роз)ІОDІІ з особа~ш, лю1м nрацях і вn;щннлх, коJШ була в 
пepc.:tana.mt ЕУ, і інфор:\ІУВ:lw'ТІІ іх них l\юва про Украіну. Такі ЛІІСТІІ 
про українські справи. ви сдано м. і. до таких осіб: Prof. 
Осередок звернуn увагу на жа- R. R. Pnlmer (Princenton Univ., 

дюгЦнпіІ стан ущ1аініки в біб:rіо- tтSA), Prof. D. Thom!-;on (Cambridge 
теці а_'!бсртсьІ<ОГО університет)·. Univ., England), Prof. М. Wren 
Було та..'\1 дев'ять книжок, і то з;J,е- (l\Iontana State Un.iv., USA), Prof. 
більwого перестарідtІх. Уnрава А. l\Iazour ( Stanford Univ., VSA), 
Осерс~ку nпслала листа до. Про- Pt·of. Р. Scheibert (:МarЬurg Uni .. ·., 
вінціїшого ССІ~рстарл, п. А. Го.,о- German~·), Senator D. Cameron, 
вача, і nодала спІІсок нопішпх, .. ~Prof. G. F. Kennan (Princenton., 
аНГw'!О:\Іов·ншс. KHliЖOr: з piJHIIX. ді- l:ni\·., USA), А. Alborg (Minister of 
JL'ПIOK УІ\раїнознавства. П. Го."Іо- Ed., Edmonton), Prof. Kirkconnel 
вач повідо:\ШВ, що листа і сnисок (Acadia 'l'пі .. ·., Canada), .Між уста-
перс;щв директорові провінцШноі ноnа:\ш і nп;:щвюrцтuа~.ш зустрі
бібліотеки і таt·ЮЖ сnікерові ал- час:\tо: The Cro\vell Collier Publ. 
бертського пардяменту ддя при- Со., Hcad Uf.fice of Encycl. Ameri-
xn:rьнoгo подаг::>;:рt~еннл. cana, Kntional Geograiic Magoazin 
Треба ві;:рначtІm сnівnрацю (\\"ashington), J. D. Dent and Sonз 

~"правн Осередку з інши~ш ук- Ltd. 
раїнськш.rи організаціл:-.tп й )'СТа- Треба ві;t:'оtітптп. що від усіх 
нова"m Е.т,юнтону. Парох цсрюш названих осіб і устапаn ОсередоІ~ 
св. Юра, о. В. Тарнаnсьюr.іІ nepe- отрІL'Нtв на зага., приюr . .-1ькі від
вів збірку ддл Осере;tк~· і ци~І rювЦі. 
доnоміг пр1цбатп nрtDІір:НІІЮІ ан- ЗО травІLЧ: ц. р. відбу."ІІІСJt за
гдомовної ЕУ. Звернення до :r.ti- гальні збори Осередку. Вибрано 
кістра і видавництв в сnраві ПІІКі- нову Уnраву в тако:\tу складі: го
льиих підруч"НJtRів виготовляв ло ва: івж. М. Фляк, заст. голо
Осередок, але передавав іх, за- ви: проф. Яр Славутич, секретар: 
лежво в~ зв'язків і доці.ТJЬвости, мrр. 1\І. Хом'як, екарб'.ник: проф. 
через місцевий Відділ КУК і міс- Л. Байрак, реф. іифор1r.: Р. П. 
цевий Осередок НТШ. Така сnів- Р()Шак. Кон'І"};)СУ.льttа ко~rісія: д-р 
nраци в ім'я важливої спільної І. Яре~а. О. Роік. Дотеперішньо
цілі :.юже nравити за зразок для го голову Осередку, .М. Лучкови-
іи:пtи.х міст. ча, якmї через стан здоров'я не міг 

Осере~ок nроnадпв лttстувз.ння (Да:rі на 76 ст.) 

У ПТДГОТОВІ 

Настуnпи:-.tи вд;tаннямп Інстttтуту будуть дві більші книжки, а саме: 
Проф. С. І. r о.Ітьде.'ІЬмаІr: ЖІщівська паціопа .. 1Ьпа автономія па 

3~І;J)В.Їні (1917-1920 рр.,) Перск .. "Іад із українськоі ва анг.лійську 
мо nу. 

Проф. Гол'hде:ть:".шн - котпnніІі міністр УНРеспуб .. "Іікп, теnер 
професор уніг.срсптсту в ЄрусаЛІt:'\fі . 

..\.."ІСІІ Де рош: Ого11ь і ІІопі."І. Уr~раіпсм~а. проб."Іе,rа І СІІ,ІОІІ Пет
.1юра. - Переюшд із французької мовх1 на анг .. ruїську. 

Яr< тількІІ бу;rе устіііне·на ціна, Упраnа Інституту звернеться до 
Осере~ків в спгаві зібрання передплат, щоб nокрити зна'Іlні ношrn 
таюr.х видань. 
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далі очотовати Осередок, вибра
но ПочесВШІ Головою. Кількість 
члевів Осередку, у порівияииі з 
початковою, тепер тричі більша. 

Праця Осередку в Едмонто!fі 
:може правити за зразок для ВСІХ 

на.а.пих Осере;tків. 

•) В давніх підручника, у двох 
розділах "The Beginnings of Rus
sia" і "The Russians Become Chris
tians" Київська Русь і іі населен
ия завжди назива.лись "Росією" 
і росіяна.:\пt". У вІІправ .. ,евих під-

.. СІ • ,, • "R 
ручнихах назви RussJa 1 us-
sianз" послідовно З)dвево на ,,Ки
Івська Русь" і ,,народ КІІівськоі 
р,~сн". Також ва двох rеоrрафіч
в:Йх мапках змінево "Russia" ва 
"Київська Русь". - У нотці nід 
текстом за3вачево, що докладні 
інформації про назви "Русь" і 
Росія" подані в англомовній ЕУ, 
~о ії редагував В. Кубійович і ви
дав УНСо1оз. Ta~t же додано. 
що згі;tво з цим ~жерело.и, назва 
.. Русь" властиво nі;:tНоспться до 
Украіни, тоді як "Росія" до Мо
сковщвии. 

ШЛЯХЕТНИй ПО'ПШ 

Табір "Стежки Культури" 
вова діЛ1UІК8 пластуваІШJІ 

На n .. ,астовій оселі "Вовча Тро
па" в Іст Четам, Н. И., від 14-28 
серпнл, вперше в історіі Пласту 
відбувся табір (Стежки Культу
ри ч. 1.), в програму якого вхо
дили тільки діляв.ки українськоі 
духової творчостІІ. 

Сорок учасниць, від 16-26 року 
життя, nр нбу ли з різ-н~х сторі~ 
КанадІІ й СІІІА: з Вікшnеrу, Ч!· 
каrо, Дітройту, Оттави, ТороІІта, 
Кентакі, Нью-Джерсі, Нью-йор
ку, Філядельфії і т. п. Всі учас
ниці табору - це пластуакн: за
цікавлені літератJ.rрою, музикою, 
мистецтвом, дра:\ІDІО, журналісти
кою. 

.Листи ло 

Крім nроводу табору, чле~ок 
куревів llepml СтежІ, допоmда
чами були: Богдан Бойчук, Тит 
Гаврик, Яосиф Гірняк, Докія Гу
менна, Любоелав Гуцаток, Хри
стина Карпевич, Теодор Крупа, 
:м:шю .. -rа Кузьмович, О.'ІJ'Ьга Кузь
коmІЧ, Юрій Лавріненко, Воло
дпмир Лисня:к, Ліда Па.:tій, Ігор 
Сdsевицький, Марта Хом'як і 
Ростислав Хом'як. 
Недалеко від Іст Четам, в ОІ<О· 

лиці ВерlіІШаЙр, літом перебуває 
ку льтури.ий центр цеї частини 
США, тож таборовпчки мали 
можливість відвідати театр (дра
)tа Тевессі Вілліяма ,.Скллиі іг
рЗJШюt"), мистецькі rалеріі, кон
церт Бостонеької си:мфопічвоі ор· 
кестри (під дириrентурою Л. Сто
ковсь:кого), та концерт сучасвої 
американської иузпк11. Пластук
ки також оглянули гуцульську 

церкву в Гаитері і :r.шстецьку ви
ставку Ека. 

Таборовші Жj"РНалістпчнпІЇ гур
ток . прп співпраці літературного; 
:МІІСТСЦЬКОГО Та дра.,fаТ1ІЧНОГО Гур

ТкіВ видали ітостроваиу одно· 
днівку ,.Естафета" (тираж 100, 
38 ст.). В одноднівці поміщено 
інтерв'ю з доповідачами, рецен
зії, таборові зиімЮІ і числеві спро
би творчости в поезії, прозі та 
модерній музиці. 
Табір Стежки Культури зорга

нізували і переве.лн члснки ку
ревів Перші Стежі. Комапдантка 
- Любом.ира Крупа, бунчужна
Галина Саrата, керівник nрогра
ин - Лариеа О:в:mшкевич. 

Від редакції: Чекаємо подібно
го повідомлеиия про nластові ,,та
бори культури" чоловічої :мо .. 'Іоді. 
Пані і дівчата дали добрий по
чnн і вказали "стежки культури". 
Сnодівас:">юсь, що nротп такої 
шляхетної понуси 11е в~. tJЯТЬся і 
їхні юні товарrшпі. 

•• • 
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З ПОЛІТИЧНОГО ГУАfОРУ 

Після ліквідації Хрущова ЦК 
КПРС о~ержав телегра~rу: 
"Чи товарmп Брежнєв має доч

ку?" 
Підписано: А~жубей. 

- чо~Іу Швайцаріл )ШС )tініс
терство морських справ ? 

- А чо~rу б ні, А~же Україн
ська РСР ~ше міністерство nро
харчування. 

ЩоЙНО теnер ВІІ:ІDПЛОСЛ, ЩО 
спр::шжпьоtQ прпчиною лікві~аціі 
Хрущова бу.тrп його і.1еологічні 
ухІІJШ n сільському rоспо~арстnі. 
Він знахабнів до того, що на п .. "Іе· 
ву:-.rі ЦК КПРС DІІС~"ІОВІІDСЛ про· 
тн світової комуністІІЧ'ноі рсво.іnо
цН. кажуч11: - Якщо ко:\rупіз:о.r 
заnанує на~ ці .. їІІ:'.І сnіТО'-І, то де 
1rи купуватимемо пшеницю? 

ОпnІ:\Ііст: - Ят-~що так ~3..'1'Ї пі
~е. то на~.t ;tове~еться хіба істп ... 
ніщо. 

Песю.rіст: - Але чи вистачить 
для всіх? 

Голова колгоспу викликав сви
наря: 

Наближаються роковини 
Жовтневої реnо .. 'ІЮціі. Ншш кол
госп повинен належно відзначити 
перемогу Gільшовиків. Треба зарі
затІt свиню ... 

- А що вона в цьо:\Іу винна? 

Запавідач (у радіо) : - Тепер 
nіяпісткя. вшtокас ,,Пісmо без 
слів" Мендельсона ... 
Жінка: -А де ж ~ова? 
Чоловік: - Партія заборонила. 

- Яка різниця між .ящіркою і 
крокодилем? 

- Не~а жодної. Ящірка це по
просту крокоди .. "І, яюnї проіпmов 
через ко~уніз)t. 

- Які кваліфікації потрібні, 
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щоб стати членом Спілки Пись
менників Украіни? 

- Треба вида ТІІ одну книжку 
і двох приятелів. 

- Чому в Украіні не вистачає 
мую1? 

- Бо П додають до хліба. 

-Тату, хто ВІЦ)')Іаn ко~tунізм? 
-Учені. 
- А чо:\tу воюt не внпробували 

спершу на соба ках ? 

Два в'язні розмовляють під час 
прохо~у на подвір'і ~Thnincькoi 
тюрми: 

- Що таІ~с теорі:t реw"ІЛТІІВ1ЮС· 
тн? 

- Це. бачпш, по.:tібно. лк з иа
шп:о.r ЩЮХО~О:'оf: Ніби XO~tf)fO, а Н:1· 
справді сидимо. 

До t-~рrtмющі Е X:-trн{oni захо
дить турист: 

- Скажіть, б~".."1Ь .їас~-:а, чп н•'· 
ма у нас масла? 

- Ви не туди попа.,ж; в вaruriй 
крамниці не:ма м'яса, а t.racлa ·не
ма в тій кра:мнuці. що на.впрот11. 

У КІІЇВСЬКО~Іу тролейбусі ДВа 
"випиЕШі" приятелі розважають
ся анекдотами: 

- Чи знаош, я~-:а .різниця ?.Ііж 
пудрот і п:шrmr )"Г!Qr>-я? 
-Ні. 
- Пудра є до лиця, а наш уряд 

до ... нічого. 
У цьому моменті втрутJІВс..ч тип, 

ЩО СТОЯD ПОруч: 

- Ви, грома.дяипнс, nідете зо 
мною! 
Пополотнілшї оповІдач пробус 

рятуnатJІС.Я: 

- Я ... л :\tав на увазі екзпль
нн.й уря~ у Мюнхе·ні, а не на.ш 
ІШЇВСЬЮІІЇ. 

- В11 :о.tене за дурня вважаєте?! · 
Думаете. я не знаю, котрий уря,ц 
є до... ні чого ? ! 
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САТИРИЧНІ А-t/НІЯТЮРИ 

Кар'єра Циrарюt 

ЦнrарRа недоRурена 
Врочисто 
На сміmику казала 
Я цілувалас/І 

3 арnІСТОМ, 
Віи був моїм! 

всім: 

А. Гар.uатюІС 

Пого професіJІ 

Анкету ремінь заповияв. 
В графІ .. професіsr" -
.. Учитель" написав. 

Пнхата борода 
СRазала борода пихато: 

Був коже11 мясик бородатий! 

KH.iDDI 
Він гідности не має: 
Під ІІОГИ всім ляr~є. 

Добродііів:ицв 

- Ти шубу носиш ве та~tу. 
Вона тепер ве мо;~!'І~. -
Лисицsr мовить Іжа~tу, 
Коли бува голодна. 

П. Ларін 

Нез&:\ІІвний 
Ціпок звільІJеннsr з посади не боявся. 
На нього ж сам дире~tтор опирався. 

О. ТерещеНІса 

ЗА!1/СТЬ ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦ/1 

o~"'JІc'l від ре~а.ктора. 

Д;rкую BaJrІ, добрі Знайомі і 
Приятелі, за те, що Ви звернули 
мені увагу ва -статrю в журналі 
"Вісті Комбатанта", ч. 2. 1965. 
Автор cтarri: п. Іван КедрШІ. За
головок: "Відгуки рутенства". 
Ane :мушу Вас розчарувати: від
повіді якої чекаєте, ·не даnат11му. 

Ред. Кедрив закликає собі на 
допо~огу духів УСС-ів, дивізідВ11-
ків, ~'Пістів. щоб усі вони, разо~І 
3 в~. станули на біІі із рутенст
во:м. Вияви цього рутеветва до
бачило бистре око р. Кедрина 

.Лщ:ти до 

в "Листах до Приятелів" і в ме
не, іх редактора. "Голосо~І з-поза 
могили", який затривожив л. Ке
дрина, була з~Іітка в "Чому 
("Листи", чч. 11-12, 1964), де 3 
ус'1Іішкою вqправлено пекультур. 

ню1 в1mад го."ІОПІІ Об'еднання був
ІШІLХ Вояків Українців в Амери
ці проти діячіn украї'нської ку."Іь
тури. Ред. КедрІІн "юбілізус )fерт
вих, ЖИВІІХ і ненароджеНІІХ !\0:\1-

батавтів проnІ такого святотат
ства. 

Відповіда ТІІ, ДІІскутува ТІІ 
якиіі глузд? Це значІІдо б ·допо-
7rІагатн робити .шу~І довкола осо
би п. Кедрина, і творити новий 
фронт. П. Ke,J,pІm ~·nерто -старає
ться nерекона ТІІ всіх, ~що вів 
справді "ко::~,tбатант'' ... ~Іпнулого 
року вів створив фронт проти "но
вого радянофільства". Босвою 
славою не вкрпвся. То ж 'На цей 
рік винаїuшов іншюї фронт проти 
"рутснства" ... 
Усе це бу-'tо б с~Іішвwо заба

вою, коли б не в'язалося з поваж
НІІ:о.ш спраnюш. В пашо:о.Іу суспі
льстві с виразні фронти, в лю1х 
КО)Ібатанта.1І справ~ достойне мі
сце : фронт пporu звиродніІШЯ 
УККА, політичвої репрезентації 
украі'нців в США, проти посилс
вої асиміл..чції, проти розбиванна 
едиости церкви .. Але для ваsшого 
"комбатанта" ці фронти небез
печні. По другому боці можуть 
знайnrсл його зnсрхшnш "генс
ра;ш" ... Зате робити диверсії, ві~
вертати увагу &ід цих справжніх 
фронтів, скеровуючи їі ва дешеві 
ВШ"З.ДКИ - Це нагода і BIIЛllllTИ 
"хоробрість", і не наражати себе 
на ·не)rшлі зудари. C)'],Iuo, що на 
тatty ;:щперсію, на тnореппл уло
вого фронту - nжито оргаuу 
ОбВУ А, поnалаюї і сnравді по
важаноі організації. 

І ще одне : п. І. І:с,J,рин - це 
голова Спілюх Українських Жур
на.,"Іістів АмерикІІ. отже спішш 
діячів культ~·ри. І ось він впсту
пас не в обороні діячів культури, 



Приятелів .. 

ЧОМУ? 
8 Ви зверт:J.ЛІІ увагу на те, як 

часто в нruшііі пресі nоnторлють~я 
nісткн про щпраз то ноnі ,УІ{раїн
ські успіхи. Цього року я ni;щo
тouynan собі заголоnюt, лк на
nрпкл~ц. "З но nу велшшй успіх''. 
"ІЦс один украі'нськш"'І успіх", 
"У .с.піх Н3.'ШОГО - ВаШОЇ (L'І'Я
реІ<)" і т. л. Але разо:\t із ЦІL'\1 за
креслюnnn л ІЇ ініші заголовки, в 
ро~і: ,,Ще о~на нсn~а'Іа Іш:-.Іуніз
му", , ,Нова nоразка Gо.,ьшеnикіn" 
і т. д. У нас: від успіх.\· до успі
ху. У m1x: nід нев;щчі до невдачі. 
А нас .. ЩОІс? У ппх j~шсрія, якої 
спіт боїться, а у нас? Чи треба 
ка:>атн? Дш:шо, і чо:о.tу це так? 

nі;щосІ.:tь: Добре, що Бп від
значи .. ї1t Ц('Й днnоrнtжнп(t nнбрш.
історіі . .Може, це з;:щn)·nnння пе
·редасться і автора}f цих заголов

ків. Казав Арістоrе",ь, що з~иву
nа:ння - це nочаток мудрости. 

Тож nоб:J.ж.ай:-.ю ще ІЇ цього успі
ху в додатку до інших. 

Q Як :має:-.ю це роз~;.тітн? В га
зетах знахо;tmю різні nовідо~tлен
ня про нових 11ленів одного чи 
iнruroгo союзу, про розвагові вечо
ри в одній 'ЧИ іншій "союзівці", 
про с::~оtерть цісі чп ішпоі особи ... 
Але не буває згадок npo -смеfУГЬ 
ці.·~·шх украінсьшІХ гро:-.шд. А вонп 
в~mршоть. Коли якась ~rкраінська 
церква переходить на англійську 
мову в відправах, то вuна, як ук
раurська цcpi-:r::J., псрсстас існува
ти, D~Irpac. Про такі випадки не 
бу ло згадок, хо11 вони трапляю
ться останнім 11асо.м. Чому? Це ж 

яких хоті .. 1u образити в пресі, але 
навпаки - обороняє автора 'Пс
~ультурного впстулу, до якого 

був сксрова.иий жарт nпсловле
ний у ку .. 1ьтурній фор:о.rі. 
Дискутувати? О, ні! Хіба ви

словити співчутrл Об'єднаRНЮ 
бувших Вояків і Сnі.щі Журна
лістів. 1\L Ш:tеяхев~ 
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дуже важл11nа. справа! Смерть ок
ге:.tоі ЛІОДІІНІІ бОJПО'ІІа ДЛЯ родИ
НИ, для приятелів. Смерть церк
вн - це знак. що громада-пара

фія: лерестас бутІІ українською і 
ій треба ::;acпinarn ,.Вічную па
м'ять''. Aw,e чо::о.tу цей псрсх:Ц на 
чу~~~(· ІН >бнтt,сл ло-здо;:фіськп, в 
тс~tрлrі ? Чо::о.tу газстп допо:vrа
г:з.ють у цьо:'.ІУ, зn.слоняючтr такі 
внnа.:хtш п.1аще:\t мовчання? Чо
му не податп докдадно, де, коли 

стаnся таю~ й nepexi~? За Ч1ІЇ:о.І nо
чІІно.м і за чиїм дозводо:\1? Чо:.tу 
не ·назвати "nіонерів" такої по
чесної З:\ІЇШІ? В КОtїюrій парафіі 
G Ч.'ІСНІІ СОЮЗЇВ, ТОЖ СОЮЗОВІІ~І Га
зста::о.t .1ertю ~icтunr ці дані. ~[ов
чаnІ n таюLх nипа;:щах - це ста

ваnІ нібІІ сnільником ... 
8 B!:tпoni..:tь: Ви. nрав;::tоподіб

но, ч.-rсн 1\отрогось, або і ;::tDOX, 
сою:1іn. Чи Вп вш.rага:ш вЦ своєї 
газети. J.цоб воюt не закриваw,а 
лрав,1и? Чи юt:-.юnля.,-rи знш"ю:-.шх, 
щоG і вони ппса.m? 
С Ен:ш."ІЯGТЬС:!, що с:rуurність 

::-.ш.и .:r. І:с Пп. Вн заШJ.;::tто ;::tоDір
ливі, fl..jo зана~то обереп~ні. Я пн
с::tв Вам, що звіту управи Комі
тету Пам' ятника Шевченкові не 
буде Д() того часу, поки ІШl'Іtітет
чики не nробенкетують і не вп
дад~уть на nд~rіністрацію всіх гро
шей. Ви ра;:щлп чекати, .:\Ювлля, 
Комітет обіцяв дати звіт. Би на
діялися, що все таки щось калне 
на кудьт~-рниі"'І фонд. Яzацо забу
ЛІІ, загл:тнnне у чч. 11-12, 1964 р. 
- А що вПІ"nuло? Тоді бу ло 33 
тисячі в касі, а тепер... з цієї су
ми ЗНІІК.."Іа одна ну лька при кін
ці... А решти ледве вистачить на 
лікnідаціJ'іниІЇ бенкет для вшану
вання _,авреатів Шевчснків~ькоі 
npc::o.tii, "ваіікра:щпх наmих І~ев
ченкознавціл": професорів Лева 
Добрянсського і Р()мана Смаль~ 
Стоцького... ЧС':-.т\· таt~ nш"Lш:то? 
Бо су('пі.льство до.nірливе, як і Ви, 
або баІvrдужс і не піднл."Іо справи 
вчасно. І ще то?оr~·. що у вас ніхто 
ніколи не скомnромітусться. Ті 
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самі панове видумають якусь сві
жу велику націовальну справу, 
і збираТІDІуть пожертви. 

Відповідь: Ви П вже дали! Тож 
звільнені від того, щоб відповіда
ти, порадШrІо дещо Комітетові Па
м'RТВПка Шевченкові. Вшце ва
друковані (і пропущені вами) 
слова кореспондента дають уяв

лення, що люди думають. Скажім 
одверто: господарювання вели

ким капіталом понад 400 тисяч 
долярів - було зовсі.11 зле. І то 
не тільки з фінав-сового погляду. 
Адже Комітет диспонував не ті
льки грішми, але й капіталом до
Вір'я суспільства, яке склало бі
льшrу суму, ніж сподівалисл. 
Цього не направлять ніякі ви
правдав:вя. Але зле госпо;tарю
ванкя - це одна справа, а чес

ність - друга. Честь урятувати 
можна. Радп:r.10 Комітетові на це 
звернути увагу. Решти грошей 
ввстачІІть ·на дуже докладний, де
тальний звіт. А такш"'1 звіт необ
хідний. Суспільство не вдово;ш
ться заmдЬВШrІІІ цифрамп при
бутків і витрат. 1\o"m можна бу.і1о 
видавати граші на peкmury чле
нів Комітету, то можна, навіть 
конечно треба видати, n~рівв.яно, 
малу С}"1ІУ ва звітну книгу з де
тальними рахунками. Це справа 
чecnr! Думаємо. що коJШ :не всім, 

Від Видавництва 

,Листи до 

то все ж багатьо11 члевЮІ Комі
тету на ці1''1 справі залежить. Че
каємо! 

8 ... Я хотів би Вас ПJ?ОСП~ 
провірптп, чп не доцільН1іПІе 11 

більше гідно бу ло б для ,.Листів", 
коли б у статтях на церковні те
ми не називати князів Церквu 
по і::'.Іені, ні не ,.лаяm" іх, вжи
ваючи навіть доnолі драстичних 
висловів. Я вповні і:ю,J;і.ляю і ро
зумію, що ~еякі подіі, а ще від
пові;:{но зреферовані, 1южуть свя
того випровадити з рівноваги. Я 
особпсто .:nоб.іІЮ то;tі переспаm 
о;:{·ну, або навіть дві ночі, і гаря
ча справа - остигає ... 

Bi.:щoni.1L: Зна.,Іенита р:t.Да д.і'ІJІ 
всіх nірнопі,:иаюLх! На з."Іо;tіян
ня килзів відпоnідаm заспокіІЇJПІ· 
ВІГ..І сно:м... Ко .. "ІП б слухати цієї 
пора~и. то реаІ{цісzо суспільства 
на пo;tnnru нaJunrx світських і 
церІШDНІІХ ІШЯЗіВ був бп ВССНаціо
Н3.ЛЬНІІ1uІ, ЛК ка;І~СТЄ, "ДОЦЇ .. "ІЬНПІЇ'' 
"гqншvr" хропіт! Але що ж, КО.і1И 
Не DСЇ МОЖУТЬ cnan1, ДІІВЛЯЧИСЬ 
на су:"оrну .:tійсніс-:-ь. Іх і поночі 
лякає хвп."ТІrна nробудження з 
такого сну, Ішли українське су
спільство в США, за слова:яп 
Шевченка, приспане лукавюtu 
.,князями" проюшеться обкраде
ним- із своєї мови, своєї церкви, 
свого національного обт1ччя ... 

Те, що "ЛИСТИ до ПРИЯТЕJПВ', спізнн~1нся, було 'Нашою nо
стіііною журбою. Прохас.мо Вшан. Псре;:{ллатннкін розу~tіти труднощі, 
які доводиться поборювати журналові без фондів, спертому виключно 
ва добру вото і безплатну працю співробітнІІків, і на передплату; 
і то журналові, зміст і стил:ь якого не особливо сприяє :м:асоnому nо
ШПреиию. 

Цього року вадіІuіІШЛІІ значніші датки на пресоnюї фонд замі-сть 
квітів на свіжі мorn:rn знайо::ш:Lх, зокрема даТІ~н з~tість квітів нu. 
могилу 'дРУЖІІНИ редактора. Це дас 'ва.."\1 можливість з;:{оган.птн ч:1.с. 
Н81І.ІПг..t пляном було nидатп лодвіііне чис .. "Іо на 128 сторіІІок. Несn()
дівана перешкода дозnоллє на:\t виконати за;:{у~ ті:тьюr частІш:о.ш. 
Удвоє збільшене чис .. "Іо не вміщалося в наші на цілиі; t.>ік заго'fонлсні 
коверти. To~ry розкла;tас:'Ію додатІшві сторінr~п на І{і:rька чпсе.'l .. На
ступне ЧІІС.;Іо ВІІЙДе В першіЙ ПО.-ІОВНІІЇ ЛIICTOIIU;J;a і ЗІЮП)-• )• збL'ІЬWСІІО· 
иу розхірІ. 



З.UІІСТЬ ВІІІКІВ 

Замість квітів на свіЖ)' :.ІОГІІ.l)' 6..:1. 11. ~-ра Єпге11а Бо.1нар)·~ на 
пр('СОВІІЇІ фонд .,Листів до Приятелів" nрисла.1и М. і А. Слободянин, 
Торонто - 10,00 доп. 

Замість квітів на ••огв.;Іу КоІІстантІІНІІ Ш .. lе)ІКСUІІЧ: Я. і М. Гайдн, 
Бостон - 10,00 доп. І. Л. Рудницький, Філя. - 10,00 дол. ГалІІна 
Чорнобицька, Австралія - 5,00 дол. 

У першу рі•mrцю С)Іерти б.1. п. ІрІІНІІ До)Іб•Іевськоі скла;щють 
на пресовий фонд ,,Листів" - А. і В. Александрн, Вудлuн, ПА -
5,00 доп. 

Вндав•mцтво ЩІІро двк)·є. 

ІІА ПРЕСОВІІП ФОНД "ЛІІСТІВ ДО ПРІІЯТЕJІШ" 

передали Вшан. ПП.: П. Го.1оваТІ1іІ, Торонто - 50,00 до.'І., )f. ІUа
франюк, Торонто - 50,00 дол. 

ВІцавнаІцтuо щuро дяІ~)·с. 

ЗБІРІІЕ ~ІЕЦЕН.:\ ТСТВО 

На цей фокд присла .. 111 від травня до nерсеня В:иан. ПП: По 12,00 
до.1.: С. Дорощак, Бфло: Р. Залуцьиш1, Чікаrо; Р. КрІnштадьсьІші"'r, 
Нь-юарк; Нат. Пазуняк, Філи; М. Пежансьишї, Л. А. Сіті; С. Сени· 
ІШИН, Едмонтон; А. Слободян, Торонто; Д. і М. Стахів, Ми:цлсею:~; 
Євг. Стецьків, Тонава:нда; Б. Том:ків, A;reriнi. 

ЩаІрО ДJІК)'G~ІО 

У cil'tІ членам Збірного мецена~тва вислано окремі листи. Коли б 
хто з Вшан. ПП не отр11мав, nрохаємо nовідомити. 

ФОІІД ПОМОЧІ ІІЕСПРО~ІО3;ІІО)ІУ БРАТОnІ 

На цей фонд від травня до вересня присла.пи Вwан. ПП: 10,00 до.1. 
-Б. Бойчук, Per'o Пари.- По 5,00 дод.: Як. Давид, МКізраис; С. До
рощак, Вфло: Ю. Шараневнч, Пітсб. - 4,00 до.11.: Л. Мостович, Лек
снгтн. -- 3,00 до.'І.: - С. СеНІ·LШИН, Едмнтн. - 2,50 до.!J,: І. Ямрозю<, 
Джскс. Г. - 2,00 ~о .. 'І.: Ян. Кодшпі, Юті ка. - 1,50 до.1.: С. Бровчуи, 
Отrш:1. - 1,00 ;~о.1.: М. СтупницькІІЙ, Гnртфорд. 

П{наtо дн•~~·<;:"tо. Да:Іі буде. 
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