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ЛЕОНІД МОСЕНДЗ І Roro "ОСТАННІЙ: ПРОРОК" 

Ще всьоrо дванадцить років мниуnо з див смерти Леоніда 

Мосендза та й nомер він у вільній Швайцаріі ще за нашої rеиера

ціі, а вже nри встановлюванні йоrо біоrрафіі виникають неnоборні 

іниоли труднощі. Оnубліковані досі матерівnк до Мосендзовоrо 

життєnису такі часом суnеречливі своїми даними й фактами, що 

nриймати іх треба з великою дозою обережиости. Тому й тут буде 

зроблена спроба nобудувати біоrрафію Мосеидза виключно на 

nідставі даних, устійнених в йоrо листуванні і в творах, або nід

тверджених ним же самим інформацій йоrо знайомих чи сучас

ників. 

Народивек Леонід Мосеидз 20 вереси& 1897 року в Моrиnеві 

Подільському в родині місцевоrо сnужбовцв Марка Мосендза. Ма

тір'ю йоrо була Марів з Ласковців - донька nісничоrо в Костоnолі 

ні Волині. 

Батьківський дім, йоrо атмосферу і дитвчі роки nроведекі 

в ньому вивів сам Мосеидз у своїй nоза всвким сумиівом автобіо

rрафічній nовісті "Засів" (видана 1936 р. в Чериівцвх і каrородже

иа nремією Украіиськоrо Катоnицькоrо Союзу у Львові). rерой ПО• 

вісти хлоnчик Ніко, батько вкоrо - це "nовірений" у сnравах ба

rатоrо nольськоrо дідича Павло Людкевич, родом із коnиwиьоі 

дрібної українськоі wnвхти, сnочатку сnоnьоиізоваиоі і nотім зру

сифікованої. Панівною в домі Людкевичів - російська мова, укра· 

іиську знають, але вживають тільки у стосуиках із nростими людь

ми. Уираінськнй, nідсвідомий тільки, nатріотизм nробуджуєтьсв 

в малоrо хлоnцв nід вnливом уираіиськоrо оточекив, сеnвисьиих 

розnовідей про Украіну, про українських козаків та rайдамаиів. 

Уже тоді в юнацькі роки Мосекдз читав Шевчекковоrо "Кобзарв", 

про що свідчать зrадки у йоrо творах і про що він оnовідав своІм 

друзвм. 

Атмосфера дідовоrо, по матерній nіи.іі, дому виведена в nо

емі "Воnикськкй рік" (видана 1948 року у Мюнхені), що іІ Леонід 

Мосендз nрисввтив доньці Марійці, ви сnомни про "безбережне мо
t 
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ре" іі ро~у. Герої цьоrо твору Марко й Ваnв (Валентина- іменин Мо· 

сен~зовоі сестри), ві~ві~у10чи своrо ~і~а й бабунІО в Пі~збужі на 

Волині, сnухаІОТЬ nеrеи~н про пре~ків литвинів, ЩО пі~ rрунваnь· 

~ом rромиnи тевтонів і потім жили то на Поnіссі, то на Волині, 

озиайомnІОІОТьсв з розпові~вми ~і~а Осипа про бабун10 з-нв~ 

Мазурських озер, що втратила в польському повстанні братв Яна 

й, о~ружившнсв, знайшла нову вітчизну у волинському Пі~збужі. 

Тут же із бабуниних "історій ві~жевріnих ~ввини, укритих по

пелом n10бовн іі крови", із іі "nereн~ забутих", із "ритмічної заво· 

рожености бали~" малий Марко - Леоні~ Мосен~з - о~ержує 

перший 

"ковток питва 

із ~жереnа кастаnьськоі принв~и, 

прийнввши першу прав~у з тим ковтком, 

що слово є усьоrо початком". 

Віроrі~иість життєписних ~аиих, приве~ених особnиво ж в 

останньому творі, пі~твер~ив зrо~ом і сам Мосен~з у своіх nи

стах ~о Гакни й Арсена Шумовських, інформу10чи іх про rеиезу 

"Воnинськоrо року": "писав із споминів про своrо ~і~ а, про Кос· 

топіnьщину, про бабу, про перекази ... Все ~окупи ~nв ~оиьки, вкв 

вже з тоrо всьоrо нічоrо не зазнає" (лист ві~ 21 квітив 1948). Ближ. 
чі ~ані про своrо ~і~а й бабу по~вв Мосеи~з у листі ві~ 10 nипнв 
1948, пишучи: "Мій псев~онім - це прізвище моrо ~і~ а - nіски· 

чоrо в Костополі - Осип Лвсковець. Йоrо перші ~ві жінки - це 

були, з~аєтьсв, сестри Воруцькі. Знаєте таких попів з Волині? Тре

тьоІО була мов баба - поnька Сеn10жицька-Корзонь, значно моnо~

ша ві~ иьоrо, що в иьоrо звкохвnвсв. - Натвк на це в "Bon. рік". 

Мати цьоrо Лвсковцв була ще rреко-квтоnичка, що ~есь у 30-их 

роках минуnоrо ст. мусіnа "повернутисв". Це також у "Воnии. року". 

Було в Леоні~а Мосен~за ~воє братів і о~нв сестра - Ва· 

nентинв. Моnо~ший брат помер ві~ менінrіту, мавши 6 з поnовиио10 
року - був ~уже з~ібно10 ~итино10: сам нввчивсв читати, раху· 

вати й писати, і Леоні~, вкому то~і було 8 років, "перший раз зро
зумів, ви писав потім у листі до Шумовськнх (ві~ 11 травив 1948), 
- що таке смерть." Друrий брат, мабуть старший за Леоні~а, па· 

м'вті вкоrо Мосен~з присввтив новеn10 "Врат" у збірці "Л10~инв 

Повірив", помер у ньоrо ж на руках, ви вовк врміІ УИР, в 1920 році, 
•• про це зrа~ував Леоні~ потім у листі до Арсена Шумовськоrо 
від 7 - 8 n10тoro 1948. Сестра Валентина о~ружиnвсв з комуністом, 
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що було веnико10 траrедіє10 дnа Леоніда, бупа засnана в Казах

стан і в 1947 році жила уже з друrим "Іоповіком, інженером за фа
хом, на Кубані. 

Батько Леоніда помер дуже рано, мабуть ще в перш1и поло

вині першоrо десвтиріч"Ів 20-oro ст. В листуванні Мосендза 1945 -
48 рр. зrадок про ньоrо немає. Мати й бабуна йоrо, що бупа над

хненннцеJО йоrо в Підзбужі, померли в сі"Іні 1920 року в місте"Іку 
Гнівані над Буrом на Подіппі, де Леонід Мосендз в 1918 - 1920 рр. 

в"ІитепJОвав. Смерть матері пережив Мосеидз дуже твжко. "Від

тоді в тіпьки раз пп акав" - писав потім у листі від 27 пипнs 1947, 
зrадуJО"Іи, що на похоронах бупа й пані Ганна, дружина Арсена 

Шумовськоrо, вка разом з ним вчитеп10вапа в той "Іас у Гнівані. 

У своіх (рукописних ще) споrадах про Леоніда Мосендза в ті роки 

Ганна Шумовська пише, що жив тоді Мосендз у Гнівані в окремому 

буднно"Іку при шкопі разом із матір'10, бабо10 і сестро10. В хаті 

іх евітипаса лампадка перед правоспавним образом Матері Божої, 

а пору"І на ш~фці стоІІJІа Жі ж катопнцька статуетка. Баба Моеендзо

ва була катоnн"ІКОІО, а мати і решта роднии православні. В 1919 р. 

померпа мати Мосендза на удар серцв, а трохи зrодом баба йоrо 

на тиф. Леонід, паnкий і порнв"Іастнй хпопець, дуже розпа"Іав, 

ane мужньо переносив rope. Хворів на тиф під "Іас своrо перебу

вакив у Гнівані теж і сам Леонід. 

Справи своrо походженнв своrо родоводу торкавсв Леонід 

Мосендз декіпька разів у пнстах до своіх знайомих в 1945 - 1948 рр. 
Зокрема характеристи"Іні йоrо визнакив про це в писті до Р. Гар

маша від 18 "Іервнв 1948 р.: "Я не попвк, хо"І походжу з украінсько

попьсько-пнтовськоrо роду, без краппі московської крови. Хтось 

від коrось мусить походити, й 11 не соромп10св, що мої предки бн

писв проти тевтонськоrо ордену, проти моекапів і баrато Іх упапо 

в 'Іесному бо10, а не захищаJО"ІИ Москву, ви унтерофіцери, "ІН під

бивВJО"Ін Кавказ або Бухару ... Те, що мої предки 6упи питвнни й 

попsкн - ще не є rаньбо10. Гаиьбо10 би бупо вкбн мов душа кін

'Іапасв на -ський, ви і нік"Іемні душі тих ф ... , що хоч і є "енками" 

по расі, апе мВJОть душу н.а "оф"." 

Бпижчих даних про хпоп'вчі шкільні роки Леоніда Мосендза 

; йоrо пнстуванні немає. Зrідно із споrадамн Пафнутів Чупруна, 
записаними Гаврипом Гордієнком (див. До біоrрафіі Л. Мосендза, 

"Українські Вісті", Новий Упьм від 4 червнs 1959), Леонід жив від 
семи піт життв, піспа смерти батька, в Явтушкові і потім у Яришові 
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Моrиnівськоrо повіту в яомі Чупруна, яружнив акоrо Анатоnів 

була ріяно10 тітко10 Леоніяа. В Яришеві закін'Іив Мосеняз 1911 р. 

~вокnвсову школу і потім В'Іивсв в у'Іитеnьській семінарії у Він· 

ниці, закін'Іивши іі в 1915 р. з яуже яобрим успіхом. 

Факт своrо перебуванна в у'Іитеnьській семінарії у Вінниці 

піятверяив сам Мосеияз у листі яо Арсена Шумовськоrо вія 10 
JІHnHB 1948, ПОЯаІО'ІН ВОЯНО'ІаС яуже цікаві ЯВНі ПрО СВОІО TOrO'IBC• 
ну національну свіяомість. ТоркаJО'Іиса актуальної в той 'Іас на 

еміrраціі в Захіяній Евроnі сnрави "схіянацтва" і стверяивши, що 

і сам він "схіяивк, хо'І ніколи в житті не був маnо,Росом", Мосеияз 

nише: "Знаете, в В'Іивсв в Вінниці в у•ит. cer.Jiнapii, нас було 40., 

коnи була 1913 р. nереnись - всі иаnисапи, що вони маnороси -
пише а й ояии ще - що ми "русскіе". Був а російський nатріот". 

Цим своїм катеrорИ'ІИИМ стверяженивм Мосеияз nіякреСJІІОВВВ тіль

ки висповnJОваие ним баrато разів у листуванні кеrатнвне ставленна 

яо "маnоросійства" і "малоросів". 

Коnи і ви віябувсв nepeniм у Мосеиязовім світоrnаяі і iloro 
зворот яо украіиства, встановити на піяставі иаввиих nія су

'Іасиу пору матерівnів важко. Деаку вказівку в цьому иаnрвмі яас 

лист яо Р. Гармаша вія 19 'Іервив 1948 року, в вкому Мосеияз ствер
яжус ще раз, що "яо 1918 року а був російським (не малоросійським) 
патріотом" і що "за 1 місаць з мене був укрвінський націоналіст. 
Бо, про'Іитавши історі10 Грушевськоrо, яоти незнану мені, в за

хnисиувсв вія веnи'Іі тоrо иарояу, з вкоrо nішли мій ,Jіія, мов мати, 

мій батько, серея вкоrо жив, виріс і вкоrо яоти ке смів знати в". 

З цьоrо визиаинв можна зробити тільки той висновок, що криста. 

лізацін украінської иаціоиаnьиоі свіяомости віябуласа в Мосеияза 

пія вnливом україиськоrо яержавиоrо віярояженив вже піспв йоrо 

вихояу з рвяів російської арміі, яо вкоі він був покnиканий пісnв 

ЗаКіИ'ІеИИВ 18 nіт ЖИТТВ у 1916 або 1917 році. 

Оnубліковані яосі віяомості про військову службу Мосеняза 

і в царській російській армії і в армії УНР такі супере'Іnнві, а то й 

фантасти'Іиі, що іх треба залишити без уваrн. На nіяставі иаввноrо 

епістоnвриоrо матеріалу можна стверяити тільки такі факти й я ати: 

ви Мосенязові було 20 років, зиа'Іить у 1917, він перебував на ру
мунському фронті (лист яо Шумовськоrо вія 24 травив 1948). Рік 

nізніше Мосеняз був в армії УНР, ви про це пише він у картці 

вія 15 rруянв 1947 р. яо Михайла Сеnешка, поnемізуJО'ІИ з ним: "А 

що 'Іnеии УПА моnояі, то це не так страшно. Скільки мені буnо 
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років, коnи а був у 1918 році в арміі УНР?" Сnужба Мосендза в цій 
арміі мусіnа бути перернвана, ви це доиазу10ть цитовані вже листи 

і споrадн про i:oro В"ІнтеnJОваннв у Гнівані в р. 1918 - 20 і Мосен

дзова зrадка в листі до Ганни і: Арсена Шумовс•инх від 7 • 8 ІІJО· 

тоrо 1948 року, що: "в р. 1920 весно10 пісnа мамнноі смерти хотів 
попом бути... Я вже по"Іав і студі10ватн, ane, поїхавши до вінннць
иоrо єпископа Воnоднмнра, довідавсв, що обов'азиово треба жени

тиса. А в не хотів. А потому прийшла армів УНР ... " Посереднім 

доказом перебувакив Мосендза в рвдах українських збройних сиn 

можуть бути i:oro поетн"Іні і прозові твори із військовими сJОже

тамн, зокрема i:oro оповіданнв у збірці "Л10днна поиірна" (перше 
видакив у Львові 1937 р. і друrе у Вінніпеrу 1951). 

З арміє10 УНР подавеа Мосендз на еміrраці10 в Поnьщу, де 

по"Іатково перебував у Ченстохові, працJОJО"ІН вкнйсь "Іас в укра

інській "Інтаnьні, вnаштованій Вритійським Допомоrовнм Коміте

том дnв укрвінських еміrрантів, і звідки мабуть уже в 1922 році 

переїхав до Подєбрад у Чехосnова"І"Інні. І в Ченстохоні і в Подє

брадах він відомий уже ви поет, хо"І в дівnьності тодішніх nітера

турних rуртків активної у"Іастн не брав. 

З самоrо початку своrо перебувакив в Чехосnоваччнні Мо

сендз прнсватнв сво10 уваrу і всі свої зуснnnв передусім науці -
інженерним студівм. 

Закінчивши тіnькн вчнтеnьську семінаріJО ще в 1915 році і 

не мавши відповідних умов і знакив дnв запису до Українськоі Го

сподарськоі Академіі, тодішньої еміrраційноі поnітехнікн, засно

ваної 1922 року в Подєбрадах, Леонід Мосендз запнсуєтьсв на ма
турапьні курси реаnької rімназії і закінчує іх з відзначеннвм на 

протазі одноrо року, ви учень першої найміцнішоІ rрупн. Піспв 

одержанна матураnьноrо свідоцтва, в 1923/1924 стає студентом хе
мічно-техноnоrічноrо віддіnу Украінської Господарськоі Академії, 

добува10чн в 1928 році фаховий тнтуn інженера техноnоrа. В сту
дентські роки Мосендз не тіnькн вчнтьса, ane й виконує обов'взкн 
асистента, початиоао при катедрі технічної фізики і пізніше при 

катедрі хемі"Іноі техноnоrіі. В останні роки студій спецівnізуєтьсв 

в діnвнці переробnеннв нафти і з цієї ж діnвнкн робить сво10 дн

пnомову прац10 і прнrотовnае: проєкт нафтодестнnврні у проф. Ва

снпв Іваннса. Одержавши інженерний днпnом, своіх студій не прн

пннвє, ane ж заnншаєтьсв · в Академії, ви професорський стипен

діант дnв підrотовн у професори. На протвзі шести років прац10t1 
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ще теж, ви асистент у проф. В. ІваИJІса і експеримеитвnьиу прац10 

~nв з~обуттв ~окторськоі ~исертвціІ робить у проф. Вои~рв"Іекв в 

Вриі. Оборонас сво10 ~окторську ~исертвціІО 1931. р. в УкраїнськіІі 

rоспо~врській Акв~еміі. Разом із своїм кonetOIO інм. Оnексви~ром 

Не~іnком Леоні~ Мосеи~з стає о~иим із ~вох перших інмеиерів-тех

иоnоrів Yr А із титуnом ~окторв техиі"Іиих наук. 

ДобнвВJО"Іисв інжеиериоrо і ~окторськоrо титуnу, Мосеи~з 

про~овжус сво10 нвуково-~осnі~иу роботу в теорети"Іиій і в прав

ти"Іній ~іnвнках. У співпраці із nроф. Микоnо10 Вікуnом (1887 • 1935) 

Мосен~з, ще сту~еитом перекnа~вс пі~ручиик ~-ра Яр. Форманена 

"Короткий нарис иеорrанічиоі хеміІ", вкиІі поввІІВстьсв 192t р. у 

ви~аинвх Ака~еміі (стор. 330, маn. 30) і потім, уже ставши ~овто

ром технічних наук, разом з професором В. Іванисом праЦJОС вц 

поnіпшенивм тв у~осконаnенивм різних nвборвторіІіиих прнnв~ів. 

Дnа веnикої nраці проф. В. Іввинса "Бітуми та іх вивnоrи" nриrото

вив то~і Мосен~з пона~ 1000 маn10иків. Як записано в анаnах Акв

~емії, "perynJOIO"'e урв~женив ~nв nещат б10реток Мора, опу6nіко
ввне Леоиі~ом Мосеи~зом, виввиnо себе так при~втннм ~о ••нт

ку, що фірма V. Veit у Празі купиnв у Мосен~зв nраво на вн
робnенив і про~вж цьоrо урв~•еиив, в в бернанській поnітехні

ці зараз же ввеnи lioro у своїй nвбораторії" (Див. С. Наріжний: 

Українська еміrраців. Ч. І. Праrв, 19t2 стор. 266). Девкі lioro ~осnі~
иі праці буnи опубnіковаиі в німецьких муриаnвх. 3 першоrо року 
своІх сту~іІі Л. Мосецз прац10с тем •nеном уnрави Вн~ввни"Іоrо 

Товариства при Yr А в По~сбрв~ах. 

В 1937 - 38 рр. Мосен~з прац10вав у•итеnем у комерційній 

шкоnі в Хусті на Закарпатті і написав тв ви~вв там nі~ру"Іник то

варознавства. Коnи мв~ври окупуааnн Звкврпвттв, Мосеи~з з усіСІО 

шкоnо10 пішки перейшов ~о Вратнеnави і прац10вав у брвтисnвв

ському ~осnі~ному ві~~іnі вииврствв, пишучи сnовацьво10 мово10 

~екіnька праць із цієї ~іnвики. О~иу з цих праць вибрав був nроф. 

В. Івание і запропонуввв в Українському Техиічио-rоспо~врському 

Інституті, ви Мосеи~зову rабіnітвціІіиу прац10 на ~оцеита цьоrо Ін

ституту. Byno це в 1945 році і з~іІіснити цісі rабіnітаціІ Мосеи~зові 

••• не повеnосв акі в По~сбра~ах ані nотім ва еміrраціІ, коnи Ін· 
ститут nро~овжуввв сво10 ~івnьність в Реrенсбурrу. 

Важnиві ~оповиеиив ~о цьоrо короткоrо ornв~y наукових сту

~іІі і ~івnьиости Леоиі~а Мосеи~за, зробnевоrо на nі~ставі оnубnі

кованих у хроніках Yr А ~аних, ви тем cnora~iв проф. Ввсиnв Іва-
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нисв, подав сам Мосендз у своему листі до інж. Арсена Шумов· 

ськоrо, писаному див 17 "Іервнв 1948 р. "Мов хеміа була добра -
зrвдуе Мосендз, прикований до ліжка у шввйцврській санаторії 

Моттекс. - Лише в з неі покорнетав мало. Коnи р. 1931 прац10вав 
над днсертаціе10 на техніці чеській у Брні, маnосв на меті, що 

опісnв поїду до Aнrnii спецівnізуввтнсв на rазовому діпі... Докто· 

рат зробив, вnе Аквдеміа nуснуnв... Потому в прац10ввв, ви іНJИе. 

нер-будівник: проектував. дороrн, на квмпвніІО їздив на цукровари. 

Варто було дnв тоrо робJІтн докторат? Р. 1939 до 1945 в держав

ному словацькому вннарському інституті. Квнцеnврщинв й рутина. 

У Брні би з мене буnи n10дн. Знаете Ви, що таке "твжкв вода"? Зв 

11 відкриття: Урей дістав Нобелеву премі10. Я про неі знав перед 

Уреем. А де буnо робити? Буnо ще декілька ре"Іей, от, напр., тепер 

модерні сіnіконн. Я пропонував професорові ще р. 1930 над ними 
попрац10ввти. Ane ці ре"Іі роблатьсв nише в nвбораторіі. Добра це 

річ, "Інств, прецнзнаІ Одна така мікроваrв чоrо варта (в 11 вже й 

забув на ній важити!). От тепер з мене "він і хемік і поет - одним 

словом вініrрет ... " 

Всі колеrи Леоніда Мосендза зв фахом в роки ii:oro студій 

в Академії підкресnJОІОТЬ iioro просто вийквтнову енерtі10 і иапо

nеrnивість у студівх і в науковій дівnьності, iioro замиnуванив до 
орrвнізоваиости, порвдку і закономірности і iioro невсипущість і 

невтомкість. Все це тим більше надзвн"Івііне, що був Мосендз не 

надто сиnьноі конструкції і до тоrо вже із студентських років хво· 

рів на сухоти, внаслідок "'oro, вже по закін"Іенні студій, він мусів 
"Іасто лікуватнен по санаторівх. 

Товариш Мосендза з Українськоі Господарськоі Академії в 

Подебрвдах і колеrа за nітературним фахом і зацікавnеннвми -
Євrеи Маnаи10к rадае, що "справжнім покnикання:м Л. Мосендза 

була н а у к а, в нім бо коренивеа в "І е н н й в найто..:нішім зна"ІеН· 

и10 цьоrо, на жапь, так стертоrо за останній "Іас слова". "Наукові 

здібності (а в тім і здібність "в•ителв" студі10ватн) - пише Є.М. 

у статті про Л. Мосендза, надрукованій у п'вту рі"ІннцІО йоrо сме

рти (Вісник ООЧСУ, жовтень 1953) - ціеі n10днни просто феноме· 

наnьні... Треба дивуватнен йоrо здібноствм, йоrо енерrіі, йоrо пи

nьності... Треба подивnати таку несамовиту істотно т в о р "І у ене. 

priiO в невеnикій сухуватііі постаті тіеі ЛІОдинн, вкоі - дивно! -
ніколи не приrаду10 собі ані "стомnеио10", ані cпparno10 "відпо•и

ику", ані неакуратно "ІН навіть неохайно одвrнено10. По"Іина-
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ІО'ІИ від йоrо то•них стриманих виповіджень і кін'ІВJО'Іи йоrо 'Іі

ткнм майже каnіrрафі•ннм і при тім ориrінаnьннм nо•ерком, -
він був n10днно10 ціnком закін'Іеноrо стиn10. Це був уроджений 

у•еннй-досnідннк (йоrо фахом була нафта та іі . дерівати), наnев

но - видатний nрофесор-піонер і, nравдоnодібно - таланови

тий орrанізатор, бо ширину йоrо заіитересрань і неви'Іерпаnьиу 

еиерrі10 йоrо, напевно, не можна було б обмежити nише nsбора

торієІО і кабінетом". 

Не поrоджуІО'Іисs з кінцевим висновком цитованої статті 

про Леоніда Мосендза "доктора-інженера, не nисьменника" і з ви

сnовnеноІО перед тим думко10, що "Леонід Мосендз... "уродженим 

nисьменником, письменником з долі і покnикакив - не 6ув", тре

ба ствердити на підставі широких nітературних не тільки зацікав

лень, ane й nітературних досвrнень Мосендза і в діnвнці поезії і 

прози, зокрема беру•н до уваrи останніх 'Іотири роки йоrо твор

'Іоrо rорінив під •ас перебуванна в Австрії і в Швайцаріі, зафік

сованоrо і в йоrо надрукованих творах, і в романі "Останній nро

рок" й особnиво ж у йоrо ориrінаnьному і неперевершеному nнс

туванні, - що друrнм і в останні роки життs єдиним справж

нім покnиканнвм Леоніда Мосендза було мистецтво слова, літе

ратура. 

Покnикакив це не винииnо в Мосендза у внеліді лектури, 

студій 'ІН внаслідок суспільно-політн'Іннх умов даноrо •асу. Із 

кастальських джерел світової й українськоі твор'Іости, із JКивотвор

ннх rnнбнн українськоі стихіі перші ковтки натхненна виnив 

Леоиід Мосендз ще днтнно10, ви це показу10ть і "Засів" і "Волин

ський рік". Під 'Іас воєнних років не розnу'Іавсв він із зошитом 

своіх перших віршів. Про перші літературні спроби Леоніда Мо

сендза інформує й Ганна Шумовська, зrадуІО'ІН спільні з Моеендзам 

роки В'ІитеnJОваннв у Гнівані над Боrом. Ще під 'Іас своrо пере

бувакив в Ченстахові Мосендз був відомий ви поет і в 1923 році 

в Подєбрадах йоrо визнаваnн вже ви "талаиовитоrо і куnьтурно

rо поета". Літературо10 займавеа він із самоrо по•атку своіх сту

дій у подєбрадській Академії, не зважаІО'ІИ й на те, що в ті роки 

він днвми і но'Іами nеребував у своїй nвбораторіі, "nоза sко10 -
ви свід'Іить М. Мухин - він в той •ас не існував". 5 nипиа 1924 
року Мосеидз бере у'Іасть у nітературній вечірці, влаштованій у 

студентському домі на Альбертові в Празі, де 'Іитає кілька 

уривків із ліричної драми "Вічний корабель". В тому ж •асі по-
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чикає ~рукувати свої вірші в орrаиі ЦЕСУС-а "Сту~еитський Віс

ник", що nочав nоввnатиса наnрикінці 1923 р. і nотім в інших жур

каnах, особnиво ж з 1927 в львівському "Літературно-Науковому 

Вістнику" і зrо~ом "Вістннку". Літературній творчості ві~~аєтьса 

Мосен~з із тако10 ж невсиnущіст10 й енерrіє10, ак і науковим сту

~іsм: ~овrнми ночами nише і вишліфовує зrа~ану ~раматнчну 

nоему "Вічний корабель" та вірші, м.ін. цілий цикл на біблійні те

ми, на~рукованнй зrо~ом, 1934 р., у буковинському журналі "Са

мостійна Думка". Десь наnрикінці ~·а~цатнх років Мосен~з наnисав 

nрозо10 ~раму неві~омоі назви і змісту, аку Мухин nереспав ~о 

ре~акціі "ЛНВістника". До ~руку іі не nрнйнато, і Мосен~з її знищив. 

Коnи су~ити з nоезій ~рукованнх в ЛНВістиику (~о 1932 р.) і 

"Вістннку" (nочинаІОЧН з 1933 р.), на кінець ~ва~цвтих і nочаток 

трн~цвтих років nрнnа~ає розцвіт nітературної творчости Лео

ні~а Мосен~за, ак nоета. Захоnнвшнсв формо10 сонета, що ві~nо

ві~аnа nрецнзній та орrанізованій в~ачі Мосен~за і йоrо стислому 

сnрвмуванн10 науковцв ("Уn10бnеннй мій різьблений сонет ... 
Обчислений і точний, ак бреrет... Покірний зовам кожноrо НІО· 

ансу" - вірш "Сонет сонету", ЛНВ, кн.ІІ за n10тий 1928), Мосен~з 

~ає то~і низку ~осконаnнх формально і змістоао сонетів. Першо10 

йоrо біnьшо10 річч10 в тому каnрамку був наnисаний 1933 р. вінок 

сонетів, n.н. "Юнацька весна", nриевачений Праматері Ро~у (на~

рукованнй у квітневій книжці "Вістника" за 1934 рік). До розвнну

тоrо у "Юнацькій весні" мотиву -

"Праматір'10 в космічний океан ..• 

Тн ппєш мойоrо Ро~у вічне море" 

Мосен~з nовернетьсв зrо~ом, уже ni~ час ~pyroi еміrраціі, 1946 р. 

у Зеефеnь~і в Тнроnі, у noeмi-cnora~i npo "Волинський рік", nрн

сввченій є~иній ~оньці Марійці на nриrа~ку, що 

"це твоrо ро~у безбережне море, 

що з~аnв рокотом nereн~ ry~e ... " 

Цьоrо ж самоrо - 1933 р. - ni~ час nеребранна у Братн

сnаві закінчив Мосен~з nрац10 на~ своє10 nірнчно10 nоемо10 "Віч

ний корабель", nерші уривки з акої читав ще на nітературному 

вечорі 1924 р. і на~ ако10 nрац10вав майже цілих ~есвть років. При

евачека nоема А.Б. Л-ій (Anni Лнсвнській), ~оньці nрофесора Yr А 
Бориса Лисвнськоrо, в ~омі вкоrо в Німбурку біла По~єбра~ Мо

сен~з часто nеребував. Anna Лисвнська була авторко10 6аrатьох 
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дружніх каринатур на Мосеидза й вона теиt зробиnа обкnадиику 

дnв першоrо видакив Моеендзавої повісти "Засів". Поема "Ві"Іиий 

корабеnь" буnа надрукована в 10-ій книзі nьвівськоrо "Вістника" 

(за жовтень 1933 р.). 

Відбуваєтьса дів цієї драматичної поеми Леоніда Мосеидза 

у Фnаидріі, в місті Брюrrе, наприкінці 16-oro віку "пісnв заморду

вакив Віnьrеnьма Ораиськоrо, правитеnв свобідних Нідерnвидів, 

прозваиоrо Мовчазним (1533-1584)". Поставивши ак мотто над по

емою слова із твору Шарлв де Костера "Уnєишпіrель" - "Попіn 

спалених тисне мені в rрудвх", Мосеидз розвинув у ній пробnе

му, що хвиnюваnа йоrо в усій йоrо творчості: боротьби з иаізии

ком і права на вихід борців і іх родин на еміrрацію. Герой поеми 

Ганс ван Лоос в обличчі кривавоrо наїзду еспаиців зрікаєтьсв дум

ки про даnьшу боротьбу і rотуєтьсв покидати рідне місто і Фnви

дрію разом із ус.ім родом і иасеnеиивм міста Брюrrе і шукати за 

океаном нової віnьиоі і безпечної вже від вороrів віт•изии: 

"Один 

Спасікив путь є перед нами: 

Лишити Брюrrе! За морами 

Шукати місцв знов длв стін 

Новоrо Брюrrе І" 

Переконавши батьків міста в доцільності веnикоrо ісходу 

за море, Ганс ван Лоос зустрічаєтьсв із рішучим спротивом вnасної 

ж дружини і дітей. Всі вони відмовnвютьсн лишати "край батьків

ських моrиn", мінити стару вітчизну на нову, rотові не тіnьки до 

иовоrо бою з наїзником, ane й до певної смерти в обороні рідної 
земnі. Залишає rаісто сам батько Ганс ван Лоос із сином Кnасом та 

rорсткою таких же зневірених, ви і він шукачів нової батьиівщи· 

ни. Проклнті рідними дітьми, що лнrnи під ворожими мечами на 

стінах Бp1orre і на флаидрських полах, Ганс і йоrо супутинки зби

ваютьса на морі із шnпху і примаро10 Вічиоrо Корабnв ПО"ІИКВІОТЬ 

свій довічний рейс по океані часу, не добиваючисв ні пристані, 

ні нової вітчизни, ні навіть смерти-спокою в морській rnибині. 

До траrічиоі теми покиданна батьківщини, пережитої ка про· 

тазі довrнх років, ще з часу виходу з армією УНР з Украіни, і вн

слевлеиої у проклаттах дівочої і І->иакової постатей в поемі "Віч

ний Корабеnь", до боn10чої пробnемн права переможених на нову 
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вітчизну вертавсв Мосеидз у баrатьох своіх поетичних і прозових 

творах. Яснравиі:, хвиnІОІОЧИЙ і неповторний висnів цієї безупниної 

трнвоrи, що мучила поетову чутливу ак сеі:смоrраф совість, і i:o
ro "воrнвие пожежами неспаnеве серце", дав Мосендз у своєму, 

написаному 1935 рону у В. Павnовицвх, уже в унраіисьному аспе

кті вірші п. и. 11Pomona militans. А. D. DCCCCXIX.11
: 

"Рsсиі буnи тоді серпиеві дні, 

Що іх ми понидаnи, недобнті. 

Над нами - злотний щит в височині, 

А доnі - ибnуиь віти rроиовиті. 

Ян буnо rірно змореній душі 

Від сорому поразон і утоми І .. 

Безсилим - нраще впасти на межі, 

Звідніnь ще знать хоч стріху своrо дому. 

Ми ж вврварам лишаnн мед і хnіб, 

Рвеноту піnь, тsrap солодний rроиа, 

Ясир - вnадарну повиовісних діб, 

Вираінської землі струнну Помоиу. 

Та під хрестом нозацьним в борознах 

Вона ще нас востаннє перестріла, 

У вічі rnsнyna і ... мовчазна 
З дороrи переможеним вступаnась. 

І rеть пішла І Нам нннуnа, мужам, 

Поrорду матері, сестри і жінни ... " 
Гnибоноrо сорому й боn10 від цієї поrорди ке міr поет витравнти 

навіть і двома рнднами nвнонічиоrо занінченнн, що, мовnвв, 

"Спиниnись ми І Спиниnисв і там 

Наш куnемет відсваткував дожиини", 

нні звучать ин заспонійnиве внправданнв неминучоrо таин, не зва· 

JКВІОЧН і на цей останній розпучnивиі: бій, відступу переможених 

із рідної землі. 

Мотивами останніх боїв, походів і поразон та відступів про

низані і: інші вірші із цьоrо ж цинnу 11Pomona militans", писані 

цьоrо ж 1935 року, друковані у "Вістиику" в книжках 3-ііі і 7-8-ій 

і зібрані потім разом з іншим поетичним доробком Мосендза у 

збірці "Зодіsк", виданій у В-ві "Konoc" 1941 р. у Празі. Між віршв

ми збірки є тані характернетичні мосендзівсько10 історіософіч

ИОІО темвтино10 поезіІ, ан "Бвnвдв про побратима", вапнавне в 

"подрвжвніс" О. Оn•жнчеві "Ми буnн", вірш про "татврс•кнх niO· 
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дей" в історіі Украіни 'ІН іі навіть вірш "Подєбрадські дні" із ві

зіао "прабатьківськоrо майдану" і з'Іарованоrо Боrдана нв степо

аому коні. Особистої nірнии в цій збірці небаrато, ane й вона сnо
внена українськими рефлексами, сnоrадамн npo "далеке і nра

давнє" Украіни. Л10бов до чужинки іде у ньоrо врозріз із n10бо· 

в'10 до nокинутоі віт'Інзнн ("Антнмарі.а"), і він хотів би "стнснутн 

nевно10 руно10" nалке серце, щоб "не ваднпо воно rероєві... у бо· 

ротьбі" (вірш "Неціnовані уста"). 

Дуже характернстн'ІНОІО дпа тоrо'Іасноrо зацікавnеннв Мо

сендза nробnемо10 боротьби з наїзником, що знайшла свій вис

nів у йоrо nоети'Іних творах, була nрацв Л. Мосендза n.н. "Штайн 

- ідев і характер", наnнеана ним дnв Книrозбірні "Вістника" 

видана 1935 року. В цій nраці Мосендз нанресnнв постать вндат

ноrо ді.а'Іа німецьної визвольної боротьби й орrанізатора евроnей

ської ноаліції nроти Hanoneoкa, барона фон Штайна, niдкpecnJO

IO'IH водно'Іас із цим ваrу характеру у формуванні націонаnьно

rо nровіднина і rеров. Не зважаJО'ІН на те, що Мосеидз над своє10 

темо10 основно й баrато nоnрац10вав, винориставши дnв своєї те

ми широку літературу, видавництво видало Мосендзову nрац10 

npo Штайна в скоро'Іеному майже на nоловину внrnвді, 'ІИМ Мо
сендз, вк свід'Інть у своіх сnоrвдах Подорожній (М. Мухин), був 

дуже оrір'Іеннй, заявn&JО'ІН, що "більш він не мас охоти nисати 

подібних nраць". 

Нв nершу nоловину трндцвтнх років, дуже nnoдJO'IHX дпв 

Мосендза, ви письменника, nрнnадас теж і nостанна йоrо прозо

вих творів - зrаданоі вже ввтобіоrрафі'Іноі nовісти "Засів" (ви

дана першим внданнвм у Чернівцвх 1936 року, друrнм внданнвм 

1941 у Празі або в Братнеnаві і третім внданнвм у В-ві К. Муnьке

ви•а у Маліні в Беnьrіі 1946 р.) та низин оnовідань, що увійшли 

до виданої І. Тиктором у Львові 1937 року збірки оnовідей "ЛІОдИ· 
на покірна". С10жети усіх оnовідав• у цій збірці взвті з 'Іасу вн

:sвоnьноі боротьби Украіни з московським заrарбннком, і всі ці 

оnовіді, ви іх назвав Мосендз, nронизані nрикметними 'ІН краще 

прнре'Іеннмн Мосендзові мотивамн - рішучоrо сnротиву проти ук

раїнськоі nокори ("Укрита злість, облудлива nокірність" - назва 

одніеі ж з новель у збірці), неnрнмнренністJО до вороrа ("Л10дина 

nонірна", "Брат" тв інші) і до всвкоrо роду відстуnництва ("Рок

солана") і безкомnромісовоі, завзвтоі боротьби із окуnан.тамн Ук

раІни ("Берnадннн", Великий nук", "Поворот козака Майкела Сма-
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:іnза"). Не зважа10чи на nрове~ену в оnові~аннвх цієї збірки теи

~енціJО автора nоказати в контрасті з "nокірно10 ЛІО~иио10" ткn 

воnьовоrо, иеnокірноrо і неnрнмиренноrо українцв, що nочав наро

~жуватисв і виввnати себе у воrні визвольних змаrаиь в Україні 

1917-1920 рр., усі новелі чи й тільки нарнен в цій книжці nобу~о

вані з технічноrо norns~y ~осконаnо, і визнача10тьсв вони не ті· 

nьки цікавими с10жетами й зав'sзко10 та розв'взко10 ~ії, але і зв'&· 

зкнм стилем та в~ериіст10 й оща~ніст10 розnові~ноі мови. Тому 

теж недаремно критика визнала в той час Мосен~за "о~ним із 

найкращих - коnи не найкращих - з наших живучих иовеnіс

тів" (0. В. - "Вістник", ки.12 за 1937 рік). 

ТаКОІО Ж ДОСКОНаnіСТІО ВИЗНаЧаІОТЬСR і ВИ~ані 1939 року У 

Львові в "Українській Бібліотеці" І. Тиктора збірко10 n. и. "Ві~

пnата" Мосен~зові новелі, що їх с10жети узвті з~ебіnьша :s історіІ 

захі~кьо-евроnейськоrо середньовіччв, ітаnі:йськоrо ві~ро~женив чи 

й украінськоrо минуnоrо такі ви "Птах високоrо лету", l'ha Pagata, 
"Євшаи-зіnnв" та інші. В усіх цих новеnах виведені nостаті суворих, 

завзsтих і вольових n10~ей, rотових ~о кіицв всуnереч усьому й 

усім до ві~nnати, ~о вирівнsниs своіх рахунків з оточеинsм і з ~one10. 

Почав nисати nрозо10 Мосеи~з ще сту~еитом, в ~pyriil nо

nовині 20-их років, у По~ебрадах. Першим йоrо nрозовим твором 

маnо б бути, за свідченням Подорожиьоrо, оnові~аннs "Помста" 

(про смерть Паnи), що, зrідно з nочатково10 інтенціс:10 автора, ма· 

по ~ати назву друrій збірці йоrо новеnь, вку чомусь змінено nо

тім на "Відnлата". Було надруковане це оnові~аннs в 11-ііІ книжці 

nьвівськоrо "ЛНВісинка" за 1928 рік. Черrовнм що~о часу на. 

nнсанИJІ твором була nовість "Засів", вку nисав Мосен~з в рр. 1930 
- 1932 ni~ час своrо nеребувакив на сту~іsх в Брні і в санаторії 

Штернбери на Мораві, де nікувавсs кількома наворотами. В цій же 

санаторії nостало 1932 року і найsскравіше із Мосен~:sових оnові

~ань "l'ha Pagata" про історі10 венеційськоrо роду Пачіоnів, що ім 
racnoм були виnисані на їхньому ро~овому праnорі слова "Non 
pacem, sed gladium", "Не мир, ane мечІ" 

В 1934 р. nостало велние оnові~анив Мосеи~за "Вовк ві~хо

днть", надруковане ni~ nсев~оиімом Ростисnав Берла~ник в кн. 

2-ій "Вістника" за 1936 рік. Оnові~анив це є своєрідним nро~ов

жеинsм чи точніше розвннеинsм ~умок, висnовnеинх у нарисі 

"Брат", що був ~руковаИJІй 1930 р. в ЛНВ й увійшов nотім ~о збір· 
кн "Л10дина nокірна". В оnові~анні "Вовк ві~хо~ить", nрисввчено-
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му Валерії Лисвиській, Мосеи~з обrруитовує вже nотребу еміrру;

ваиив колишніх вовків на Захі~, щоб "в'Іитнсв ві~ ньоrо, ви треба 

nеремаrатн Іі знов nриrа~ати, ви творити", або, ви внеловлено там 

же, В'Іитнсв ві~ ньоrо "техніки ~уха". 

На 1927 • 1939 рр. nрнnа~ає nостійне і живе сnівробітництво 

Мосеи~за в ре~аrоввиому ~-ром Дмитром Донцовим "Літературно

Науковому Вjстннку" і - з 1933 р. - "Вістннку". На~рукувавши 

на сторінках цьоrо журналу в 1927 р. (кн. 4-а) свій "Сонет" ("Л10бов 

міцніша всіх міцних отрут •.• "), Мосен~з вміщує в цьому журналі 

аж ~о 'Іервнв 1939 року не тільки свої nоезіі Іі оnові~аннв, але й 

теж романи. Цілістю був на~руковаинІі там в рр. 1930 • 1933 роман 

"Засів" і на сторіиках "Вістника" були на~руковані ~евкі роз~іnи 

із заnо'Іаткованоrо Мосен~зом роману "Останній nророк". Крім 

цьоrо nоввиnисв на сторінках "Вістника" в 1934 р. Мосен~зові nере

кnа~и nоезій Сари Тіз~еІіn Ji А~еnаі~н Kpenci і Райнера Марів Рільке 
і в 1935 nepeкna~ віршу Е. А. По "Еnь~ора~о". Були на~руковані 

в цих журнаnах і статті Мосен~за npo А. Ірасена (1930), npo Джона 
tencвopci (1933), ви теж і реnліка на брошуру Юрів Лиnи "Укра· 

інська Доба" (1936). 

В nершій nоловині трн~цвтих років Мосендз nо'Іав із nри

кметним йому захоnnеннвм сту~і10вати есnанську мову і літературу, 

~обнваJО'Інсв можливости 'Інтатн вільно есnанські книжки. Кон

кретним виввом цьоrо зацікавnеннв була Мосен~зова статтв "На

ро~жекив Дон-Кіхота" (на~рукована у 'Іерновецькій "Самостійній 

Думці", книжка 6 - 8 за 'Іервень • серnень 1936.). Закіи'Іуєтьсв цв 

статтs зацитуваннвм сnів наро~женоrо ~nв великих 'ІНКів Дон Кі

хота, що "n10~ина не є ні'Інм більшим, ви і бу~ь-хто інший, вищо 

не ~окаже більше, ніж інший", сnів, що іх можна з nовним nравом 

ві~нестн і ~о самоrо Мосен~за і йоrо nисьменннцькоrо ставакив 

та nокnнканнв. 

Крім есnанськоі Мосен~з ще із сту~ентськнх років цікавнвсs 

широко і нanonernнвo фраицузько10 nітературо10, зокрема творами 

Бальзака і Фnьобера, що іх 'Іитав у 'Іеськнх nepeкna~ax, і особnиво 

ж творамн анrnІИських nрозаІнІв і nоетів - Kinniнra, Balin~a, Веn

нса, r еЛСВОрсі та ін., ЩО Їх, оnанувавши ~ОСНТЬ ~об ре анrлійську 

мову, 'Іитав в орнrінаnі. Про велику на'Іитаність і широкі за

цікавnеннs Мосен~за світовими nітературамн є баrато зrа~ок у nо

воєнному листуванні Мосен~за. В цьому наnоnеrnивому 'Іитанні 

він мав сво10 сnеціальну мето~у, таємниц10 вкоі виввив у nи-
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сті ~о Арсена Шумовськоrо ві~ 17 "Іервнв 1948 р. "А rоnовне треба 

вміти "Інтатн - писав то~і Мосен~з. - Я 'ІНТаІО не окремі сnова, 

а зразу цілий рв~ок, ціnе ре"Іеннв... Прав~а, таке "Інтаннв не е rnн

&оке. Ane rnн&оно 'Інтатн в потре6у10 nише щось ~nв праці. А ви 
по"Іатн "Інтатн з олівцем і записувати - ні"Іоrо не про"Інтаете. То

му в не •нта10, а новта10. На всі ці ре•і ма10 ~осі не зnу пам'вть, 

ane пере~ rніванськнм тифом &упа ще краща". 

Останні рони сороновоrо ~есвтнрі'І'ІВ і світову ВІвну перебув 

Мосен~з то по санаторівх, nікуJО"Інсв, то в Ужrоро~і (1938 р.) і 

~ani аж ~о 1945 р. у Братнеnаві на Сnова"І'Інні, ~е прац10вав хеміком 
у винарській ін~устріі і ~е о~ружнвсв, знахо~в'Ін по ~овrнх ро

ках еміrраційноrо поневірвн.нв n106ов, ро~ннне тепло й опіку. Ane 
й це так ~овrо вн"Іікуване особисте щnств трнваnо коротко. Воєнні 

подіі примушу10ть Мосен~за по~атисв ~ani на Захі~, в Австрі10, і 

він залишае самих - вже назавж~и - і ~ружнну Mar~y і ~оньку 

Марійку, &оnJО"Іимн сnоrа~ами про вкнх сповнені nнстн Мосен~зові 

з останніх років йоrо життв ~о йоrо ~рузів і знайомих. "Якби в 

був коnо неі, напевно би ви~ужав" - пише в о~иому з nистів 

про ~opory сво10 ~ружину, сту~ентку ме~ицини, сnова"Іку, що іі 

нав"Іив не тільки українськоі мови, ane й на~хнув іі укрвінським 

духом. "Марійка rарио rоворить по-украінськи, моnнтьсв, е жива 

й золота ~итииа - тішитьсв в іншому листі. - Лише, 'ІН по&а'Іу 

в іх?" 

Вийшовши на нову еміrраці10 і зупннившнсв тнм"Іасово в Іис

&руці в Австрії і потім у Зеефеnь~і, Мосен~з, не зважаJО'ІИ на важ

кі умови пісnввоенноrо втікацькоrо життв і на праЦІО в різних ~о

помоrових комітетах, знахо~ить "Іас на писаннв, на письменницьку 

твор"Іість. В "Іервні 1945 р. пише цікаву новеn10 "Жнттв", про ма· 

тір, що в розпуці за померnо10 ~оие10 не ~озвоnве похоронити ії, 

щоб за~ержати ХО'І тіnо іі &іnв себе. В травні 1948 року Мо

сен~з по"Іииае писати поему "Канітферштан", що іі він присввчує 

"Дружині із щиріст10", ~атуJО'ІИ присввту ~нем 30 серпив 1945. 

Зrо~ом на протазі n10тoro • nистопв~в 1946 року вже пі~ "Іас пере

бувакив в Зеефеnь~і, в Тиролі він пише поему "Воnннськнй рік", 

що іі прнсвв•уе "Доньці Марійці на спомин і приrв~ку": 

"Дай ру"Іеивтно, сер~еньно Марійко І 

З то6о10 поман~руємо у~війку 

У ті •аси, що, мов би синій ~им, 
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З баrать 'Іабаиськнх в'стьсв ще нестійко ..• 
Ane ось-ось розів'стьсв, і з ним 

Спnнкуть зrадки, ви даnьив коnомні:ка." 

У присвв'Іеиіі: дружині Маrді поемі "Каиітферштаи на укра

їнську мову переnицьоваииі:" (Вид. І. Тнктор, Інсбрук, 1945) Мо

сеидз иав'взус знову до пробnеми поккдакив батьківщини, що дnв 

неі розв'взки він шукав і в "Ві'Іиому Корабnі" і в віршах цнму 

"Pomona Militans" і в оповіданні "Вовк відходить". У своііі новій 

поемі Мосеидз виводить постать двка Гордів із подіnьськоrо ce.na 
Токарівкв і, поводивши по світу - по 'Іужому німецькому tдаи· 

ську - приводить i:oro пісnа різних приrод і роз'Іаруваиь 

"додому, 

Щоб там, на межах токарівських піnь, 

Дать rеть з душі чужиииу10 оскому, 

Свої скарби поставити за ціnь ! .. " 

Кіи'Іастьса цв поема, одни із найкращих творів в українській nі

тературі на тему повороту додому, на батьківщину, патети'Іинм 

викnиком, що иаrадус 136-иі: із псаnьмів Давидових "На ріках Ва

виnоиських": 

"0, Україно! Токарівський кра10! 
Хаі: прокnвиуть мене синів сикн, 

Коnи тебе на іншу проміив10, 

На закnики 'Іужоі даnиии, 

Коnи земеnь твоїх сватому диву 

Скарбів душі свосі не віддам, 

Коnи твоїм жаnвм і твому rиіву 

Не офіру10 серца своrо храм." 

В Іисбруці зустрівса Мосеидз і приатеn10вав із Юрієм Кnе

иом (Осваnьдом Бурrrардтом). Кnеи писав тоді свій "Попіn імпе

рії", і обидва вони з Мосеидзом маnи баrато тем дnв переrовореи

иа і пересправ між собою про різні авища і пробnеми украіиськоrо 

су'Іасиоrо і мииуnоrо. "Ах, хахnиІ - писав зrодом Мосеидз у nисті 

до Шумовськоrо від 19 березна 1948, иав'азуJО'ІИ до тодішніх 

зустрі'Іеи 1 розмов із Кnеиом. - Навіть у иаціоиаnізмі не можуть 

піднестиса над Просвіто10! Україна! А даnі? ... Все у нас співи, хо

ри, а опери немае, немає синтези, а вк с - снитеза спіnьиоrо ко

тьоnка, синтеза поnітrрамоти... сnов'виства... Одни Кnеи розумів 

це, коnи писав свій "Попіn". Був веnикий поет! Скіnьки ми з ним 
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доброrо rовориnи. А в nasвca. А він, він дививеа на мене сумир

но, на"Іе хотів сказати: "Говори доrори"." 

Триваnо10 пам'втко10 тоrо"Іасних зустрі"Іей привтеnJОваннв 

Клена й Мосендза була задумана і створена ними цікава nітера

турна містнфікаців, пісnа пародез Едварда Стріхи, одна з найці

кавіших і єдина у своєму роді збірка пародійких віршів п.н. "Дн

вбоnі"Іні параболи", видана під спільним псевдонімом Порфирій 

Горотак В-вом "Нові Дні" у Заnьцбурrу 1947 р. Справжніми авто

рамн цієї збірки були вони обидва - Клен і Мосендз, ви це вив

вив потім сам Юрій Клен, і ви це підтвердив пізніше у своіх лис

тах Мосендз, вкий і написав і підписав передмову до "Дивбоnі'І· 

них парабоn", представnвJОчи Горотака, ни уродженцв Горотаків

ки на Зеленому Клині, мандрівника по Манджуріі, Кореї, Японії, 

Індії, Ірані й Туре'І'ІННі й ... украінськоrо еміrранта в Австрії, 

пnод10чоrо й ориrінаnьноrо украінськоrо поета, стиль sкoro "ви. 

робnввсs під впливом Рембо і Manspмe" і вкому "су"Іасні україн

ські поети, особnиво неокnнсики, допомоrnи .... цей етил, відшліфу
вати". Цв збірка, вку Мосендз визна"Іив у своїй передмові, sк "ці. 

каву повву, що Ін досі немає прикладу в нашій літературі", 

охопn10е цикли "Неозірність", Меrаnострофи собі", "Меrаnостро

фн іншим" і "На тулумбасі rip". Вміщені в ній між пароді.ими кв різ
них дін"Іів nітератури і мнстецтва теж і пародії на самих таких авто

рів "Диsбоnі"Іних парабол" Юрів Клена і Леоніда Мосендза. В па

родії на останньоrо, написаній мабуть Кленом, Мосендзові приева

чені такі строфи: 

"Нарікшись сином зодівка, 

Без криn поринувши в етер, 

Рукамн ти повітра дер 

І віршем прнсмирвв макака ... 
Суворіший ніж Робесп' с:р, 

Духовноrо прокnив ти nанцв, 

Що сів на корабель ronnsндцs, 

Який "Іужі простори жер ... 
Переповзай, мов таракан, 

Моnо"Іний шnкх. Дурний нащадок 

Доробок твій візьме у спадок 

І скаже він: "Канітфершан"." 

r енезу ПорфиріІІ Горотака і йоrо "Днвбоnі'ІНИХ парабоn" ВИ· 

ввив докладно вже пісnа смерти Клена сам Мосендз у своему nи. 
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сті із Швайцаріі до Арсена Шумовськоrо від 17 "Іервнв 1948: "Ех, 

Горота1t І Як можете - пришліть мені 2 примірники. Jl один з них 

виправnJО, ДОПОВНІО й Вам перешnJО. Так, це ми з покійником (Иnе

ном) написаnн за два дні. Деаиі ре"Іі вдвох писані. Дещо не вві

йшло. Навмисне даnи туди й "Іепуху останн10, щоб ніхто не піз

нав. Ane старий все розказав (сnаб був на взии поиійнии), а пото

му помер, а з ним і Горотак П.". Завва Мосендза, що "Параболи" 

буnи написані за два дні, перебіnьшеиа, бо насправді писаннв іх, 

ви свід"ІИТЬ д-р Юр. rери"І, тривало майже два місвці. 

Співпрац10вав при творенні "Дивбоnі"Іннх парабоn" і Мирон 

Левицький, вкнй зrідно із первісним задумом мав бути ілІОстрато

ром цьоrо виданнв. 

Неrадана смерть Иnена буnа невимовно бonJO"'HM ударом 

дnа Мосендза. "Иnена мені шкода, осиротіла мов душе"Іиа", "Ме

ні без ньоrо дуже твжио" - жалівеа у листах до А. Шумовсь

иоrо. "Помер Иnен. Великий жапь і велика злість, безмежна rір

иість" - писав М. Сеnешиові. І водно•ас із цим обур10вавсs таж

ко Мосендз у своіх листах на писані пісnа ИnеновоІ смерти пане

rірнин - тими, що "раніше рахували йоrо парта"Іем". 

В друrій половині 1946 року, під •ас перебуванна в тироnь

ському Зеефеnьді, не зважаJО"ІН на rірсьие повітра і пікnуваннв 

друзів та на nікуванни в місцевій санаторії, Мосендз по"Іинає все 

більше занепадати на здоров'ї. ВідновnJОєтьсв невиnікувана стара 

хвороба сухіт, і Мосеидз, не маІо"Іи ні засобів, ні можливостей 

дnа успішиоrо nікуванна в умовах пісnавоєнної Австрії, переїж

джає в rрудні 1946 з допомоrоJО, зокрема д-ра Юрів r ери"Іа, ДО пак

сіону Мотеис у місте'Іиу Бnьонав над Женевським озером у Швай

царіі, де дnа nікуванни одержує доnомоrу теж і від амерккакськоrо 

ЗУАДИ-у. 

Історів перебуванна Мосеидза в цій швайцарсьиій санаторії 

баrата на незвн"Іайні сторінии rеройсьиоrо змаrанив n10дини й по· 

ета з важио10 хворобо10 і безуnинноJО заrрозо10 смерти, а з дpyroro 

боку пронизана тривожними моментами духовоrо упадку, роз

пуки, безнадії, що з них Леонід Мосендз виривавсs звнтвжно 

усіє10 cиnoJO своrо духа й воnі до останніх хвилин своrо земноrо 

шnвху. Списана цв історів документально в iioro листах із Вnьо

нав і, зібрана іі опублікована, вона творила б єдину у своему ро

ді кннrу терпінкв і дерзанив одуховnеноІ і мужк•оІ n18дннк. 
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З перших місвців перебуванна Мосеи~за в Моттекс настрої 

в иьоrо міиsJОтьсs, ви провесиана химерна поrо~а: "О~ие, що тут 

~обре - це почуттв свобо~и, і це почуттs мені ~уже ~обре ро· 

буть, може більше, ніж страва" - ра~іє в листі ~о І. Вараииці ві~ 

14 ПJОтоrо 1947, щоб черrовий лист, ві~ 20 березна цьоrо ж року, 

виповнити вже суцільним иаріиаиивм: "А тут в ціпком забутиііІ 

мені також зпе, rарsчиа, скоро иіичаєтьа термін (перебуваииs 

в санаторії - Б. К.) і s ки~а10сs, ви ранений звір, щоб трохи TO· 

ro життs зачепити ... ". 

Щоб ратувати себе ві~ цих настроїв, ві~ повної таин без

иа~ії та й ві~ смерти, Леоні~ Мосеидз безупину і баrато пра. 

ЦJОЄ: більше, ви на це ~озвоп&JОть йому сипи, набаrато зусипьиі

ше, ви ціпком таин з~орова пJО~ииа. Читає не тільки вс10 актуальну 

українську книжкову і журнальну про~уиці10, апе й усе, що тіль

ки може ~істати з французької, аиrпійської чи еспаиської пітера

тури. Вчитьса по фраицузьки, пробує вивчати староrебрейську мо

ву, ~оповиюs своє знакив аиrпійської. Ве~е безупину постійне і ши

роке листуванна із своїми ~рузвми і знайомими в Австрії, Німеч

чині, Аиrпії, Кана~і, ЗДА. Цікавитьсв всіма можливими справами 

і проблемами репіrійними, філософічними, мистецькими, літера· 

туриими. Разом з усім цим він rоповну частину своrо часу і сип 

приевачує пітературній праці, ~описує й опрацьовує свій великий 

роман "Останній пророк", сту~і10є потрібну ~па цьоrо наукову пі-

тературу, з~ійси10є низку нових пітературних почннів 

пубпіку10чи во~ночас і ~еsкі свої публіцистичні праці. 

творів, 

Цікаві інформації про пітературну творчість Мосен~за в тих 

~вох санаторійних роках ~а10ть йоrо листи ~о привтелів і зна

йомих. В жовтні 1947 року він сповіщає, що пише казки й опо

ві~аннв ~па своєї Марійки - "бабин сопо~иої й п10бої, ви бува10ть 

у 4 роки ~івчатиа", і що хоче написати ~па неї історіJО Староrо За

віту. В березні 1948 року сповіщає Шумовських, що пише "новеп10 
про ченцв, sкий ціле життв моливеа за чорта, щоб на~ ним змипо

сер~ивсs Госпо~ь. Бо все зпо ві~ чорта, а ви ум'вкшити серце ~н•· 

вопьське, не бу~е спокуси, не бу~е й зпа на світі". В травні ж 

1948 р. пові~омпвє, що почав писати нову поему "Дві JКнттs й сме

рті козака Маман" - на тему леrен~и Сизифа. 

Ві~ пропонованої йому в той час співпраці в в ~еsких JКуриа· 

пах, зокрема у "Вежах", Мосеидз ві~мовлsстьсs, мовпав тому, що 

працs на~ белетристизними речами забирає в ньоrо на~то ба· 
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rато сиnи (лист до О. Лащеика від 20 червив 1948 року). Не 

хоче співпрац10вати й у відновленому в 1948 році у Німеччи

ні "Літературно • Науковому Вістиику", з тих оrnвдів, що дnа 

співпраці в Л Н В не бачить "підстав, не зна10чи ані редакції, 

ані співробітників". Відмовnвєтьсв вік і від співпраці у плановано

му М. Лебедем журналі, заввnвJОчи в листі до иьоrо від 1 серпив 

1947 року, що йоrо "ідеалом є видавати свій місвчник, ви от був 

Донцовський Вісник". Все ж таки, Мосендз у той час послав до ЛНВ, 

написаний під псевдонімом О. Лисковець памфлет проти Хвиnьово

rо п. и. "Знесввчуванив храму~·, вкий в ЛНВ не був кадрукований і 

поввивсв із зміненим заrоnовком "Хвильовий - nеrеида і дійс

ність", без апробати Мосендза в Заnьцбурrу в Австрії, із змінами 

помилками, з приводу вких Мосеидз дуже хвиn10вавсв. 

Ane веа цв літературна й епістоnвриа дівльність Мосендза, 

усі йоrо nектури і студії, що ними він так зусиnьно иамаrавсв 

вдержувати і своє здоров'в і своє житта, не спиииnи фатаnьиоrо 

розвитку йоrо хвороби. Не помоrnи ні віджива, ні ліки, ні навіть 

впорскнеиив стрептомициии, у висліді вких покращав йоrо апе

тит, збіnьшиnасв ваrа і мниуnа rарвчка і кашель. 

"Зиаходжуса зараз в "піднесеному стані" - звітує Мосеидз 

дни 1 nипив 1948 року в листі до А. Шумовськоrо - чека10 на то

ракопластику. 9 - 10 ребер ма10ть мені вийивти, щоб стуnити кавер

ну, бо й стрептомиціи не помаrає. Ц. т. поміr мені тим, що припра

вив мене до операції, Без иьоrо би вона була неможлива. Отож у 

мене настрій всіnвкий. Не добили німці й москалі, доріжуть шва

йцарці, бо при цій операції дуже часто стаєтьсв, що вона вдаєть

св, але пацієнт reraє". 

Зrадувану в цьому листі першу операці10 Мосеидз перебув 

щасливо 18 серпив 1948 року, про що повідомив Шумовсь

ких в листі з 25 вересив, спnітаJОчи нотки бадьорости з резиrиа

цієJО: "Мені в міжчасі зробили І операці10: вирізали ззаду 5 ребер 

на заrаnьиу довжину 53 см. й трохи стисиупи каверну. Ще ма10ть 

вирізати спереду 2-3 ребра. (Вирізані реберцв були вжиті на виrо

товnенив Єв). Операціа була тажка, й в nедь-nедь вирвавеа з коr

тей Тітки. Але вона ще шанси має при друrій операціІ. Тепер в у 

Моттекс знов, бо робили мені операці10 в Лейсіи. Пишіть мені. .Rк 

буду мати більше сиn, напишу Вам зразу цілий роман про Лаза

рв Мосеидза й йоrо ребра. А тепер досить і цьоrо, бо в стратив пі

сnІІ операції більш 5 кіn. іі мушу знов приправитись до друrоі ... 
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Пишіть мені на стару а~ресу, а sкби вже не був на цім світі, то 

писта Вам повернуть, і зrа~айте в своіх молитвах "безрбреиии· 

ка" Леоиі~аІ". 

Напере~о~иі ~pyroi операції, ще 12 жовтив 1948 року Лео· 

ні~ Мосеи~з переслав Шумовським карто"Іку такоrо змісту: 

"Горsт кострьІ ropiO'IHe, 
КИПІІТ КОТJІЬІ КИПУ'ІИе, 

6nествт иожи буnатиwе 

хотвт козnа зарезати ..• 

ц.т. завтра має бути ~pyra операців, а сьоrо~иі в о~ержав Вашу 

nистівку з Aиrnii... Коnи в бу~у? І 'ІН бу~у? - Настрій у мене мі· 

иориий. Хо'І і ~оку"Іиnо вже бути ~овше хворим. На ви~ужаиив 

є ~обра иа~ів. Ane ... серце моє отруіnи баціnи й воно сnабие ... ". 
На ~руrий ~еиь, 13 жовтив 1948 року Леоиі~а Мосеи~за не 

стаnо. Не витримаnо серце, осnабnеие ~овrотриваnо10 мужиьо10 

боротьбо10, порваnасв нитка втримуваиоrо зусиnnвм воnі життв, 

поrас воrоиь, що rорів ~о самоrо кіицв буйно і високо. Похорони 

буnи сумні: ховав Мосеи~за протестантський пастор, бо ві~ право. 

сnавиоrо Мосеи~з ще пере~ смерт10 ві~мовивсв1 не бажаІО'ІИ, щоб 

йоrо ховаnи москаnі. З українців ві~веnи йоrо на місце остаииьоrо 

супо"Іинку тіnьки ~воє: пані Ба"Іииська і Ростислав Шульrии. Ре

шту похоронноrо по'Іету твориnи персоиаn санаторії і хворі. 

На 12-ому році пісnа смерти Леоні~а Мосеи~за поввnвєтьсв 

вперше книжковим ви~аиивм найбіnьший твір Леоні~а Мосеи~за, 

що на~ ним прац10вав покійний письменник на протазі ціnих 11 
років своrо тру~иоrо життв і що з ним зв'взував свої письменни

цькі амбіції й ~освrиеи.нв, спо~іваJО'ІИСІІ створити епопе10 - заве

ршевна своіх письменницьких "шаnених ~ум" і порнваиь, вінок 

усьоrо своrо життв. У своrо "Остаиньоrо пророка" праrиув він 

переnnвти все те, 'ІИМ жив і ~о 'IOro змаrав не тіnьки він сам, ав
тор твору й у"Іасиик визвоnьноі боротьби украіиськоrо иаро~у, 

ane й те, 'ІИМ жив і ~о 'IOro змаrав цілий каро~. Тож, не зважаJО'ІИ 
на ~обу і країну, що в них ві~буваєтьсв ~ів "Останньоrо пророка", 

цей твір усіє10 своє10 иастаиово10, усім змістом і ситуацівми є на· 

скрізь українським твором, ак українськими буnи ~рамати"Іиі по. 

еми Лесі Українки, перенесені в "Іужі віки і сере~овища. "Остан

ній пророк" - це роман про ставанна і ріст украіиськоrо иаціона

nізму, персоніфіковаиоrо в постаті ізраіnьськоrо Єrохаиаиа, тоrо, 

що Боrом ~аиий, майбутиьоrо пре~те'Іі Месіі - Івана Хреститеnв. 
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Це роман npo історіао украінськоrо націоналізму, безком

nромісовоrо, мужньоrо націоиаnьиоrо руху, що йоrо чітку й ви

разну візі10 виnлекав собі у своїй увві автор, задивлений у велич

ну іде10 й у виідеаnізоваиий характер носіїв цьоrо руху, акі йдуть 

до вимрівної мети вnерто і nослідовно. Одним із ініцівторів цьоrо 

руху був і сам Мосеидз, орrаиізу10чи разом з іншими у 20-их роках 

Леrіао Украікських Націоналістів. 

Як неnеrкнм і траrічннм було Мосеидзове жнттв, так цей 

роман йоrо останній має сво10 незвичайну і траrічиу інколи історіао. 

Почав nисати йоrо Мосендз ще в 1935 році, в добу найбіnьшоrо 

розвнтку націоиаnістнчиоrо руху на західніх украікських земnвх 

і на еміrраціі, в добу звнтвжноrо nоходу націонаnістнчноі ідеі. 

Як тіnЬІ(Н Мосеидз заnочаткував nрац10 иад своїм "Останнім nро

роком", він зустрівсв з дорікаиивм і Мухниа й інших своіх nрив

теnів-націоналістів за зраду украінської тематики, за втечу до 

Паnестини до-Христової доби і т. ін. Мосендзові оnоненти дома

rаnнсв від ньоrо nраці над широкими nолотвамн npo сучасність, до· 
водили, ще 1917 • 1919 рр. внмаrааоть своrо втіnеннв в літературі, 

не усвідомnІОІОЧН собі та й не nередчува10чн, що Мосендз заnJІВ· 

кував свій "екзотичний" твір на ціnком таки сучасну тему: npo 
український націоналізм. 

Девкі розділи із цьоrо роману nочав Мосендз друкувати у 

львівському "Вістннку", але nоввнnнсв вони дуже фраrментарно 

і сnорадично (1936 - кн. 2, 1937 - кн. 5, 1938 - кн. 2, 4, 1939 - кн. 

5, 6), і не даваnн уввnеннв npo ціnість іі основну іде10 твору. 

Прац10вав Мосендз над nідrотовоао до своrо твору із nри

кметиоао йому, ви науковцеві, rрунтовністао і снстематнчністао. Він 

не тільки ознайомнвсв з Бібnіє10 й заrаnьноао історіє10 Паnестини 

1-ro віку no Христі, але і з рнмськоао історієао тоrо часу і з nрацв

мн з ділвики біблійної археолоrіі. Під час nнсаннв дальших томів, 

уже на еміrраціі в Австрії й особnиво ж у санаторії Моттекс у 

Швайцарії, він студіаовав і Талмуд й історичні nраці йосифа Флавів. 

Працао над внкінченнвм nepшoro тому "Останньоrо nророка" 

n. н. "Батьки" (npo Захарів й Еnісебу) і над nнсакивм дpyroro тому 

"Вs1бранець" закінчив Мосендз з nочатком 1947 року у Бnьонав 

і зараз же nочав заходи длв видакив йоrо у видавництві К. Муnь

кевича в Бельrіі, nередавши туди рукоnиси цих двох nерших ча

стин. У своіх заходах і сподіванках nобачити свій довrо виношу· 

ванніі твір надрукованим зазнав rnнбокоrо іі боnаочоrо розчару-
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ваннв, що Іх внсповп10вав з обуреннвм, а то ІЇ зпіст10 на протвзі 

півтора року у своіх пнстах до привтепів і знайомих. Всупере'І до

мові, поспаиі • Бепьrі10 'І&стиии роману друком не поввиписв, і 

звороту рунописів добивек Мосеидз щоІЇио • травні 1948 року. Втра
тивши наді10 одержати взаrапі внепані • БепьrіJО 'Іастиии роману, 

Мосеидз по'Іав був переписувати наново 1-у і 2-ry 'І&стиии, ви про 
це сповіщав • nисті від 19 березик 1948 року, иарінаJО'Іи: "Не МВJО 
nотрібних іс:тори'Іиих матерівпів і с мені до nпа'Іу, до реву до ... 
Пишу, а воно мені й фЬи•ио тJІJRно, 7 - 8 отаких сторіион від ру
ки наnисати. Бопить руна, а від неі ІЇ rруди". 

Закіи'Іивwи в квітні 1947 р. nереnисувати руно10 друrу 'Іас

тику роману І nереспавши П до ВепьrіІ, Мосеидз зразу • таки, •• 
npo це сnовІстив у пистах до І. Вараниці, nисаних в травні 1947 
року, nо'Іав nисати трет10 'Іастииу роману, що П назвав "Манівці", 

с:nодіваJО'ІИСВ зиаІіти І • ВпьоиавськіІі саиаторіІ nотрібні зв'аки 

і матерівпк дПІІ nисаннв (пист від 1 травив 1947) і ствердJКУJО'ІИ 

зrодом (8 травив 1947), що "трет• 'Іастииа кік'Іастьсв і дтже добре 

мені nиwетьсв". Все ж таки nрац10вав Мосеидз над ціс10 'ІастииоJО 

ще і в жовтні 1947 р. (пист до Шумовс•них від 11 • 17 ІІІовтив), до

кіи'ІуJО'ІИ іі. 

Ин доводит• зrадка в пистІ до М. Сепеwка від 8 ••р•и• 1948 
року, крім зrадаиих тр•ох 'І&стии, до роману мапа увійти ще :і 

'Іетверта 'Іастииа ("За І. •аст. в JКадаJО 200 wв. фр., за друrу те м, 
за 3·TJO 300 і за •етверту теж 200. wв. фр."), що П nисав Мосеид:s на 
nротвзі 1948 року, 'IHTBJO'IH дпв ц•оrо иаnопеrпиво Тапмуд ("тем· 

ний, темний, ВІН 6овзно 'Іитати •асом" - пист до Шумовс•вих від 

21 квітни 1948) і студіJОJО'ІИ інші матерівпи. Апе ж ківких 6іп•

ше конкретних зrадок npo ЦІО 'Іетверту •астииу в пистуваині Мо· 
сеид:sа немае і в наввніІЇ рукоnисиіІі сnадщині ІЇоrо вона не з6ере

rпасв. Доказом, що мапа бути ще ІЇ •етверта 'Іастииа роману, мо

•• бути і той фант, що трет10 •астииу назвав Мосендз "Мані•· 

цими". Цв назва доводит• nонад усвкиІЇ сумнів, що зrідно із :sa· 
думом і осиовно10 ідес10 твору, вк теж із завін'Іенивм третьої 'ІВ· 

стини - 'Іетверта •астниа роману мапа бути трактована • пози· 

тивиому пПІІиі І • ній мав 6тrи виведений Єrохаиан уме вк nред· 

те'Іа О'Іівуваноrо всіма Месіі. Дап•шим посереднім доказом, що 

nисав Мосендз теж 'Іетверту 'І&стину, моІНе бути ІЇ те, що • пистах 
своІх, nисаних в 1948 році, Мос:ендз трет•оІ 'Іастинн ••• не :sraдyc, 
ВНСПОВПІОІО'ІИ TiJJLKH 6аJКаНН8 :Sa ВСІІВУ ціну :SaBiH'IHTR DраЦІО Над 
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романом і добитиси йоrо поввн кннжко10: "Я би дуже хотів уже 

видати свій роман І Потім би й помер. Ій-Боrу моп10св •асом, щоб 

Мати Божа внпроснла мені сипи дпв докін•еннв цеї праці й друку" 

(лист до Шумовськнх від 8 ввітни 1948). "Але роман, передусім ро
манІ Він жере меиеІ" (лист до них же від 24 травив 1948). "Пер
шу 'Іастнну знову переписав... і пішп10 до видавництва 'Іерез Про

копа... Видавати треба... Бо це буде мов візитіана з моrо ложа хво

роби, що в прац1010, а не пише ппенаJО ТВС" (лист до М. Селешва 

від 8 'Іервнв 1948). Ane ж з усіх тих бажань пощастило Мосендзові 
тіпьнн одне: поспати рукопис першої •астннн своrо роману до 

"Укр. Трибуни", вк про це він сповістив М. Сепешка за тиждень перед 

СМерТІО ПОШТОВОІО КарТКОІО Від 6 ЖОВТНJІ 1948, зазна'ІуІО'ІН JIBKOHi'I

HO, що "11 й ІІІ 'Іастнна ще не переписані". 

Обірваний 'ІН надламаний перед'ІасноJО смерт10 автора, Мо

сендзів роман "Останній пророк", хо• і збережений тільки у сво

іх трьох перших 'Іастннах, є справжнім останнім твором пись

менника високої кпвсн й попету. Написаний він вправно10, досвід

'ІеноJО руко10 вндатноrо прозаїка, майстра новелі і кожен йоrо 

розділ •нтаєтьсв з неоспабпеноJО уваrо10 і зацікавпеннвм. Хо• і 

без 'Іетвертоі кінцевої •астннн, усі три перші •астннн пов'взані 

між собо10 міцно і постатт10 rеров і йоrо розвитком, вк і •асом та 

місцем діі, і творить з мнстецькоrо поrпвду завершену цілість. Кож

на •астнна, вк про це свід'Інть порівивкив рукописів і друкованих 

фраrментів 'ІН рукописних варівнтів, бупв баrато разів переробпе

на, скрупупвтио виправлена і в оконе'Іній редакції запншнпосв 

все що найсуттєвіше. Писав йоrо Мосендз не тільки із знакним 

двноrо •асу й середовища, Сввтоrо Письма і Талмуду, ane і з 

rпнбокнм від'Іуттвм і зрозумінивм письменницької відповідаль

ности і покпнканнв. "Письменником бути - писав він у процесі 

своєї праці над закін'Іеннвм "Остаиньоrо пророка" у листі до Шу

мовськнх від 8 квітни 1948 р. - тв ще в наші •аси - це щось біль

ше, ніж пером водити по папері. Це покпикакив Боже. Як колись 

Джотто перед по'Іатком картнии мопнпнсв й постнпк - тав і те

пер дух письменника мусить бути •нстнй, вартий тих високих 

спів, що комбінує на папері йоrо вправлека рука. "Вірність цьому 

принципові довів Мосендз ціпим своїм довrо анкошуваним і вн

стражданнм "Останнім пророком". 

Роман Моеендзів - це повість про народженнв, днтв'Іі, JОнаць

кі і молодецькі літа Єrоханвна, енна ЗахаріІ й Епісебн (Єпнсаветн). 
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зна'Іить про Іоанна, предте'Іу Ісусовоrо і потім Івана Хрестнтеn•, 

що про ньоrо йде розповідь у перших rnaвax сванrеnіі св. Луки. 

Ane ж Моеендзів Єrоханан змалку захопn10стьсв зброс10 і військо

вим ділом, що іх репрезенту10ть в Палестині римські займанці, і 

мати Еnісеба, бов'Іисв шкідливих насnідків такоrо захопnенив, від

двс Єrоханана, зрешто10 зrідно із даним колись прире'Іеннвм, в 

науку до срусаnнмськоrо храму, де він пізнає В'Іеннв фарисеїв 

і садукеів. Збаrнувшн розрив між словом і ділом у своіх В'ІИ· 

телів і зазнавши баrатьох сумнівів і роз'Іаруваиь, Єrоханаи при

стає до зелотів - орrанізаторів й у'Іасників збройної підпіnьноі 

боротьби проти римських окупантів і проти своіх вnасних жи

дівських запроданців - цари, сввщеносnужитеnів і фарисеїв. ra
cna і настанови зелотів доведені в перших 'Іастинах роману до 

фанати'Іноі крайности - катеrорн'Іиоrо і повсвк'Іасноrо відкн

дании покори і сnухнвиости, просnавnJОваннв 'Інну і боротьби, апо

теозн ме'Іа, що ним треба нищити не тільки вороrів, ane і своіх 

зрадників і запроданців, пропаrанди фанатизму і ненависти і на

віть обrрунтовуваннв коие'Іности злиднів і нужди серед иасеnеи

нв і потреби існуваннв незадоволених, бо тільки так можна поси

ЛІОвати й успішно вестн боротьбу з наізднииамн. В зустрі'Іі із зе

nотськоJО дійсніст10 духовість Єrоханана по'Іикас nаматисв, він, 

вк стверджу10ть провідники зеnотів, "забаrато думає", і йому, щоб 

відвестн йоrо від цьоrо думании і зв'взатн тісніше з терорнстн'ІНОІО 

акціс10 - дору'ІаJОть переведении експропрівціі в срусаnнмсьиоrо 

баrатів Беназара. 

Проте, закін'Іустьсв трети 'Іастнна роману "Манівці" вкнмось 

внутрішнім зламом, натиком на иемнну'Інй розрив Єrоханана із 

зелотами і іх практнио10. Взввши у'Іасть у наказаній йому еиспро

прівціі - здобутті скарбу Беназара, під 'ІВС вкоі той rине від удару 

серцв, Єrоханан по'Іинас ніби нову добу своrо жнттв. Він ще іде 

в батьківське ceno, в рідну хату, щоб від'Іутн, що ніщо не в'вже 

йоrо вже з земnе10, ще повторне на моrиnі батька Захарії зеnот

ську прнсвrу "за закон, за храм, за нарід", ane ж, вернувшнсв до 

Єрусалиму, не шукає вже зв'взиів із зеnотамн. Він виходить перед 

брами Єрусалиму, на передмістову площу шукати допомоrи від 

асаІиа, 'Іnеиа секти есеів - дnв хвороrо десвтиnітиьоrо сина зли

дар• Звихіі і добивастьсв цісі помо'Іі по довrих бnаrанивх повто

ренним сnів БoJRoro закону: "Миnіст• давайте, а не JRертву". 
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На цьому несподіваному, з пornsдy на заrаnьну тенденцhо 

перших частин роману, кінці ніби покnавсs відпечаток прнре'Іе· 

ної авторові твору важкої хвороби, свідомість немнну'Іоі смерти, 

коnи уже не racen і не жертв буnо йому треба, ви n10днні, ane МИ· 
nости, n10бовн. І може тому цей кінець звучить, ви передвіств тоrо, 

що буде - коnи він, Єrоханан, Боrом Даний, буде провіщати при· 

хід Месії, що, не мир прнносвчs а меч, проповідуватнме усе ж та

кн Царство Боже - царство мнnостн і n10бовн між n10дьмн. 

Ane ж, з дpyroro боку, це закікченнв свідчить про той зnам, 
що відбувсs в поrnвдах і в думанні самоrо Леоніда Мосендза, 

внсnовnеннй так асираво в nнстуваниі йоrо останніх двох років і 

пов'взаннй самим же Мосендзом із романом "Останній пророк". 

JІк і rерой своrо роману, Мосендз розчарувавсв у вчитеnвх-ідеоnо

rах і провідинках і в девких виввах сучасноrо йому орrанізованоrо 

націоиаnізму. Спричинений цим розчаруваинвм у Мосеидза зnам 

можна б іn10струватн десвтками цитат із nистів до друзів з різних 

відnвмів націонаnістнчноrо руху і до своіх прнвтеnів не-націонаnі

стів. Можна б цитувати йоrо внсnовн і думки, інкоnн rострі-rострі, 

аж дошкуnьні, про "вождів", що проповідуваnн одне, а робнnн друrе, 

що не смі10ть провідники мати "приватних речей" у своєму житті, 

що про таких "казав коnись Христос: робіть усе, чому вони навча10ть, 

і нічоrо, що вони робnвть, про тих, що "забаrато дзвонsть про на. 

ціонаnізм, а замаnо прнкnадВJОть до ньоrо рук" 1 про те "щоб маси 

вестн, а не пnентатнсs у них у хвості треба мати відваrу бути 

непопуnврним", про "кризу характерів" і т. ін. "Не зnнсв ка мене 

за мое rостровзнччs - писав Мосендз у nнсті М. Сеnешкові від 

30 серпив 1947, в час закінчуванна "Манівців", третьої частини 

"Останньоrо пророка" - ane мое розчаруванна безмежне й rоnов
но в мораnьних sкостsх, бо поnітнчні - іх творить nише взик, а 

коnи n10ди живуть з ревоn10ціі, то що ж ім робити, ви не взнка 

вправnвтн". 

Розчаруванна Мосендзове буnо rnнбоке і боn10че, ane ж rо

стрі йоrо завндн й репnіни сnушиї і справедnнві у своїй основі і 

в патріотичному Мосендзовому ставnенні до Украіни і справи іі 

внзвоnеннs. ПідкресnJОJОЧИ в одному з nнстів (25 nнстопада 1946) 
~е перед вніздом з Австріі, що "в не був ніколи жаден "івець", 

nнwe все "інець", Мосендз так харавтернзуе в одному із своіх 

наступних nнстів до М. Сеnешка внутріwн10 rрнзн10 мім иаціона

nістамн: "Ці сварки "івців" - це льокаnьні справи, від sвих зле 
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робитьсв. Але в УПА в MIUO привтелів, і це не фантом. Мені зда· 

єтьсв, що у взаємній ненависті "івці" не призиали б собі навіть 

носа між О'Іима ... rріхи "івців" - це старі rріхи націоналізму: ие

rрамотиість, зарозумілість, нетерпимість і самозакоханість. Але 

людей rудьмо, з людьми будьмо й в теж українець. Тому старан

но вибираю зерно українське від "івської" полови й працюю, бо 

"Ukraine first". Такими ж словами схарактеризував Мосеидз су

'Іасиий український націоналізм і в своєму листі до І. Вараииці 

від 23 березик 1947: "Над нашим націоналізмом нависла одна за

rальиа велика хиба: неуцтво й зарозумілість. Всі ці "діs'Іі" В1&жуть 

воєнну дійсність з реальною сірою і дума10ть, що пістоламн можна 

дириrувати. Я з жалем ба'Іу, що від людей хотвть не знакив й пра

ці, але послуху й підлизуваиии. На це в не здібеи, в звик до спів

праці й товариськоrо порозуміиив, а не до задиранив носа й ек

сплуатації дnи персональних ціnей. І мені rірио, преrірио на душі". 

Цієї своєї характеристики Мосеидз не обмежував тільки иаціо

иаnісти'Іиими уrрупуваииими: не менше дошиуnьио висловлювавсв 

він і про інші політи'Іиі, в тому 'Іислі й демократи"Іиі иапрвмкн. 

Висновки із цьоrо роз'Іаруваиив не так може націоналізмом, 

ви "иаціоиаnісти"Іиою" дійсністю, зокрема із факту, що завеnн лю

ди й характери - не тіnьки хвилювали і иепоиоіли Мосеидза, але 

й споиукуваnи йоrо шукати виходу, давати відповідь, розв'взиу 

на всі ці пеку'Іі і болю'Іі - до rіриости й розпа'Іу - пробnеми. Цю 

відповідь Мосеидз rотувавсв дати у своєму романі, за всвко10 прав

доподібиістІО у незбереженій 'Іетвертій йоrо 'Іастииі. Коие'Іиість 

такої відповіді і навіть зміст іі зафіксував Мосеидз, виразно й без 

иівких иедосказів, пов'изуJО'ІИ іі із своїм романом, у своєму ли. 

сті до Шумовських від 24 травив 1948 року, зиа'Іить, знову ж та

ки в 'Іас писанка 'Іетвертоі "Іастиии цьоrо роману: 

"Ви rоворите про иедоrовореиість Донцова. Маєте раці10. 

Мабуть у мойому романі знайдете відповідь. Бо мірилом ре'Іей є 

л10дииа й завжди буде л10дииа. І ніколи не можна буде добробуту 

n10дства осиrиути зnо"Іиииими засобами. Ціль ніколи не освв"Іус 

засобів, і коnи наші иаці(оиалісти) про це забудуть - буде з ними 

великий капут ... Л10бов до Украіни велика рі'І, але треба ще собі 

усвідомл10вати, навіщо нам тав Уираіиа. потрібна. Бо вищо ми в ній 

запровадимо своє НКВД, ви вже смаиу10ть фітіnьовщиии, то 'ІН варто 

мати УкраІну?" 

Не ЗBВJRIUO'IH на ці песимісти'ІИі стверджеиІUІ і заnити, Мо-
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сен~з запишивеа переконаним націонапістом, у справжКJоому ро

зумінні цьоrо спова. До кінца своіх ~нів він зберіr rпнбоку ре

піrійність і прнв'азанна ~о правоспавної віри, ві~~аність і~еі зброй· 

ної боротьби і безмежну л10бов ~о Украіни. 

"Козак віри не мінас", "мінатн віру - не козацьке ~іпо" 

повтор10вав він у своіх листах, ствер~JКУІО'ІН, ще, що "а... paxYJO се

бе прннапежннм ~о всіх христиаиських конфесій... А а ще й мі

стик трохи - за мене присаrаписа мої хрещені батьки ... й а іх не 

смі10 зра~ити". 

ВнсповпІОІО'ІИ свої ~оріканна в бік націоналізму і иаціоиапіс

тів, Мосен~з во~но•ас із цим усі своі на~іі покпа~ав на УПА, не вва

жавши цісі армії акимось фантомом, і оборонаІО'ІИ мопо~нй вік 

і запап іі воацтва: "А що •пеии УПА мопо~і, - то це не так 

страшно. Сніпькн мені бупо років, копи а був у 1918 році в 

армії У Н Р ? Скіпьки бупо років fарібапь~ійцам ... , або тим що 

року 1775 поки~апи в Бостоні ~о мора аиrпійський 'Іай... Треба 

бути rор~им, що ці "~іти" переконані, що вони комусь можуть 

бути "со10зииками". Пізна10 в них ~уха Іrоревих воїнів ... " - пише 

в писті ~о М. Сепешна ві~ 15 rру~на 1947 р., піспа прибутта ~о Ні

ме'І'ІИИИ збройних ві~~іпів УПА. 

Якщо ж і~е про Украіну, то, не маІО'ІИ вже в останні рони 

своrо житта кіаких пі~став ~о иа~ій на повериенна на рі~иу зем

ПІО, мовпав, "а романтик, а все те, що бупо мені мипе й п10бе, там 

знищене й Украіна уже не тu, що жне в моїй уаві", а "прац10вати 

дпа Украіни можна і не в Украіні", Мосеидз - вовк, науковець, поет 

і прозаік, автор "Останньоrо пророка", зберіr іі непомерипий ві'І· 

ний образ у щоиайrпибших "сватаа сватих" своіх по'Іуваиь і дум. 

До боп10 зворушпиво висповпена ца Мосеидзова п10бов і вірність 

у писті до Ганни й Арсена Шумовськнх, написаному 15 березна 

1948 року: 

"Перед роками синвеа мені сон: був а на небі, на широкій 

хмарі й під темним зораним небом і аиrеп показував мені будинки. 

А в одному була вітрина вепина за сипом і там стоапн на •орних 

підставцах бписку•і діаманти. Ба•у іх! "Це народи світу" - ска

зав аиrеп. - "А де ж Украіна? - запитав а. - "Ось!" - і показав 

на 7-ий з раду діамант. Не був він вепикий, ак ті перед ним, апе 

стрункий блиску•ий, иа'Іе rоти•иа вeJRa... І досі пам'ат810, досі 
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• • 
Текст усіх трьох частин роману "Останній nророк" надруко

ваний з машиноnису, що його зроблено із nримірника рукоnису, nе

реnисаного рукою Автора і виnравленого ним. Згідність машиноnису 

із руІ'Іоnисом, що зберігаєтьс.ІІ в n. МиІ'Іоnи Лебед.11, nеревірив лі

тературний редактор цього виданни. 1'\рім де.11ких дрібних виnрав

лень стиnістячного і логічного характеру, и і .11 ких змі н в 

тексті не nереведено. В основному в ціnому творі збережено авто

рову мову і стиль, усуваючи тільки де.11кі русизми чи nоnьонізми, 

або ж замінюючи надто nьокаnьні слова літературними. Правоnис 

достасовано до сучасного академічного. 

При оnрацюванні статті npo Леоніда Мосендза і його роман 

використано еnістоnирний матеріиn, икий зберігаєтьс.11 у nриитеnів 

знайомих nисьменника, зокрема його nистуванн.11 з 

Ганною й Арсеном Шумовським за рр. 1945- 1948 (20 ориrі

наnьних листів), 

Миl'іоnою Лебедем за рр. 1945- 1947 (14 ориrінаnьннх листів), 

Іваном Бараницею - за рр. 1946 - 1948 (листи друковані в 

"Гомоні Украіни", nочинаючи з 24 жовтн.11 1953), 

Михайлом СеnешRом - за рр. 1946 - 1948 (20 ориrінаnьних 

листів), 

Р. Гармашем - фотокоnіі трьох листів з 1948 р., 

О. Лащенком - одна картl'іа з 1948 р., 

Лист Ростисnава Шульгина до А. Шумовсьl'іого npo nохорон 

Л. Мосендза (від 24 січни 1949 р.). 

Не nощастило використати листів Мосендза до nроф. Васиn.11 

Іваниса, д-ра Юріи rерича (21 лист), ред. Петра Воnиника та ін. 

І'ірім того були виRористані рукоnисні сnогади і матеріили 

n-ні Ганни Шумовськоі та д-р Зоі Пnітас, .lll'i теж руRоnиси недруRо

ваних творів Л. Мосендза, що зберігаютьси в n. МиRоnи Лебеди: 

наnисана дn.ІІ його доньки Марійки Rазка "І'іікіна хороба", сnогад 
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Порфирі.и Горотuа "25" і машинопис більшої статті Л. Мосеидза 

"Листи про уираінсьиу иультуру" і ще иопії листів М. Лебедs:, проф. 

В. Іваниса і М. Селешив до Мосендза. 

Із друиоваиих матеріклів ви:користано таl'Іі важливіші мате

рі.или і статті про Л. Мосендза: 

Симон Наріжний. "УІ'Іраїнсьl'Іа Еміrраці.и". Частина І. Праrа, 

1942 (Згадии про Л. М. на сторіниах 117 118, 149, 158, 216, 266 й 

ілюстрації 367 і 379). 

Уl'Іраїнсьl'\а Господарсьl'Іа АІ'Іадемі.и в ЧСР. Нью Йори, 1959. 

(Згадl'Іи на сторіниах 81 і 95). 

В. !ванне. Леонід Мариович Мосендз. "Новий Шл.их", Вінніпеr, 

ч. 87, 1948. 

Подорожній. Жмут спогадів про Л. Мосендза. "Промінь", 15 

ивітн.и 1949. 

Улас Самчуl'І. Леонід Мосендз. "Свобода", 9 листопада 1949. 

І. Вараниц.и. Леонід Мосендз (Спогад в другу річницю смерти), 

"Гомін Уираїни", 11 і 18 листопада 1950. 

Е(вген) М(маланюи). Леонід Мосендз. "Вістниl'І ООЧСУ", ч. 6 за 
жовтень 1953, стор. 11 - 13. 

І. Вараниц.и. П'.ить роиів від смерти Л. Мосендза. "Гомін Уира

їни", 17 ЖОВТНІІ 1953. 

О. Дансьl'Іий. Леонід Мосендз про еміrраційну літературу, 

"Визвольний Шл.их", :кн. 1 за січень 1954. 

І. В(арани)ц.и: У дес.итиріччи смерти Л. Мосендза. "Гомін Уира

їни" 1 25 ЖОВТИ.![ 1958. 

Леонид Тамансьиий: З останніх ро:ків житт.и Мосендза. "Уира

їнсьl'Іа Літературна Газета" чч. 1, 2 за 1959. 

Гаврнло Гордієнио. До біографії Л. Мосендза. "Уираїнсьиі Ві

сті" (Новий Ульм), 4 червн.и 1959. 

Подєбрадчаниа. Новітній Берладнии (Літературні Подєбради 

- Леонід Мосендз). "Визвольний Шл.их", ин. 12 за грудень 1959. 

Стор. 1355 - 1362. 
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