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До бувших членів Української Галицької Армії.
У Львові завязався Комітет, який має за ціль видати повну історію
УГА. З в е р т а є м о с я д о Вас із в и м о г о ю : 1) Зібрати весь матеріял (спомини,
документи, фотографічні знимки і т. д.), який має я к у не б уд ь звязь із УГА.
2) Списати всі головні моменти Ваших переживань, як старшини У Г А , ' навіть
у найпримітивнійшій формі. 3) На покриттє коштів видання книги, які обчи
слені на 2000 долярів, надіслати в к л а д к у в довільній висоті, а найменше
1 доляра. Той, хт о д а с т ь вкладку, о д е р ж и т ь книгу по зниженій ціні.
Гроші слати най дальше д о дня 15 цвітня с. p., матеріяли під 1) д о
15 мая, а матеріяли під 2) д о дня ЗО червня с. р — се все на а д р е с у :
„Червона Калина;ь Львів, ул. Руська, ч. 18. І. п.

Мирон Тарпавськип, Д-р Степан ІІІухевич, Франц Льомер, Д-р Володимир Бемко,
Миром Луцький, Іван Молєщій, Осип Навроцький, Д-р Володимир ІЦуровськии.
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В а с и л ь ТГачовський .

Ж е р т в а матери.
(З п оем и : Прочистень України).
В. І. Улянову

—

Л еніну.

Жер супом Голод діти Запорожа.
Колисала спухлих Смерть на жпр вовкам.
З плачу і горя гнулась Мати Божа.
Хліб „комнезами 1)“ впдерли „хахлами...
Два міліярди пудів „для Поволжа“
Червоним шляхом віз московський Хам.
М а р к о П р о к л я т и й йшов в країні скорбп
І бачив звали трупів земляків, —
Закрив лице від людської оскорбп.
По тім лицю пробіг Господній гнів,
Він гнувся в землю під вагою торби —
За ним кричали Драчиці2) гріхів...
В однім селі глядів, як божевільна
Везла дитину у крові на суд —
Ревіла крпкамп юрба безвільна.
„„Повісити її! Зробити самосуд!
Убити стерво !аи — А вона розбільна
Кричала, пінючпсь на лютпй люд:
„„„Що вас, звірі, се може обходптп?
Моя дитина — іцо хочу, роблю!
Так чи пнакше в голоді не жити!
Мусіла вмерти завтра без жалю,
Яіс не сьогодня! — Мусить Бог простити!
Її заріжу — діти накормлю !u“u
,

Марко закрив від пімстп жалюгідну
І йшов, де вів її поліціянт —
Вложпв в уста як меч їй правду рідну.
Юрба на суд втиснулась як трабант,
Лікар на жертву чаяв 3) карпгідну,
Шеф „незаможних “ вдарив у дпшкант:

') Комнезами: комітети незаможних селян.
2) Драчиці = славянські Ерінії, Фурії.
3) Чаяти = з „Вірую", — уживане на Закарпаттю.
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„„Як нам, Х а р п т и н о Н п щ е н к о , змажеш
На суді світу людоїдства гріх ?!
Як звір тп ріжеш свої діти й смажиш!““
Боже, свідком — мовила до всіх —
Ти пальцем правду нам з впсот покажеш,
Хто людоїди, — і скараєш їх!
Господь благословив наші чертоги...
Не кривдою, а трудом за весь вік
В нас повні клуні, стоги, обороги...
Ми маєм хліб на хліб, з року на рік;
Вісім коров, а коний шість, безроги...
Деж те майно? — Москва взяла торік
Ми їли падаль — два спнп померли...
А нас остало одинайцять душ —
Збирали зерна — сіяли мов перли...
Та в літі зжерла хліб огненна суш,
А вп самі — останній пуд з нас здерли
Москві — повіям на „духи і руж“ !
Щез чоловік за хлібом в світ за очп...
Ми спухли від чекали й кураю1) —
Німі ми стали і чорпійші ночп.
Дитина плаче — чим я накормлю?
Засохли груди, воно ссатп хоче —
Дала я ссатп з груди кров свою!
Іван мій чах. Лице йому ясніло —
Явились в сні два братя без кервп:
„В нас тіло — кажуть — дармо струпішіло.
Не йди до гробу — вялих оживи!
Дай рідним в жертву зїстп своє тіло —
Хай в них живе ненависть до Москвии.
— Добийте, мамо, — я не хочу вмерти,
Просив мене — я жити хочу в вас!“
Я задушпла голуба з під смерти...
Покраяла те тіло поміж нас,
Хоч моє серце краялось на чверти:
„Се моє тіло їжте! — мовить Спас“““.
л а = отруйна ростина багниста; к у р а й = солоне
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І впросла ненависть поміж намп.
Мовчалп всі як гріб, страшні як смерть.
Світило сонце як оппр нам з ям и :
Земля сповнилась кровію ущерть.
В ній світло грало як червоні плямп —
Та Голод серцю дав камінну твердь!
Як свічка гасла моя люба Настя...
А брат Іван до неї в сні прийшов —
Душа його бреніла серед щастя:
— ,,Не йди до гробу, дай їм свою кров!
З ненавпстп нам царство не создасться —
Хай в них живе України любов!“
— „„Доріжте, мамо, дам вам жертву кровп!“ и
Благала, гасла сонцем в каплях рос. —
Я проколола серденько з любовп.
Дала я кров живу всім серед сльоз...
І всі молились від моєї мови:
„„„Се пийте кров мою! — рече Христосии“.
Як впросла ненависть в нас на ката,
Так впросла любов в моїй рідні —
Не буде в нас раба, ні супостата!
Тепер судіть мене! Уже мені
Не страшна смерть, ні гріб, ані лопата —
А Бог простить мене на суднім дні !tt tc“
%

Замовкла. А юрба крпчала: слава !
Над головою в неї круг огня —
Ясніє святістю душа кровава!
Лікар орік: до завтрішнього дня
Мусіла вмертп та дитина млява. —
А суд звільнив від кари навманя...
Марко як птах злетів на шлях.
Збагнув містерію своїх терпінь —
Полекшало сумлінне з жертви кровп.
В його душі розкрилася глибінь...
Січень, 1924.

*

digitized by ukrbiblioteka.org

Юрій Л и п а

.
Слово в пустині.
Батькови

Вечір. Пустиня. Гасне місяць. Самотній пастух-юнак.

Пастух:

— Собори світлих зір із впсокостп
Глядять на людський біль, що повзає на дні
Мінлпвого глнбого свічада,
Закутаного вялою імлою.
А над усім спинивсь Непостижпмпй;
Закон його — в мені, закон довкола
Мир і бурхливости людські золотить.
Л ун а котиться з пагорбів.

Мов кличе хтось мене з пустельних безгранич?
Ні, се причулось. Світ такий примарний,
Що знакп дійсности і чуд — одно мені.
Дивлюся в далечінь: там — каравани ;
Мережаться спльветкп одногорбів,
Куриться порохом далеке бубоніння,
їм не спочити: з ними, перед ними
Звивається брехня з бичами огняними!
0

Л у н а котиться з пагорбів.

Знов ? Ні, се — марево, що утворив я сам:
В моїй душі
самум оскаженілий,
Пісок страждання віддих затиска,
І в розпачі я бачу впдовпска.
Душе моя, душе, вовчице непокірна!
Як істину знайдем? Зіниці в нас — нечисті.
О, заридай, схилися на каміння мертве!...
Понуро, тихо підходить караван і розташовується. Три ш е й х и : молодийг
чорнявий велетень, довгобородий дід і горбань із бездонними очима.

Пастух : — Благословення вам од Бога сильних!
Ш ейхи мовчать.

Пастух : Хай Бог великий ватагом вам буде!
Ш ейхи мовчать.

Пастух : — Привіт вам од слуги свого! Хто ви ?
Перший шейх:
— Привіт тобі, юначе борзомовнпй!
На прощу ми йдемо, в путі стомились
І просимо: дай місця коло ватрп.
Пастух: — Убогий я на ложе, хліб і мову :
Жебрак князям чи ж може догодити?
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Другий шейх:
— Щоб одшукати мудрих прозорливців,
Ми не лякаємось незнаної путі,
То ж нам не перепона вбогість пастуха.
Ш ейхи сідають біля ватри, що спалахнула.

Перший ш е й х :
— Горить огонь сей грізно. А сухе гилля,
Вмпраючп в його палкпх обіймах
І корчиться, і врятувати проспть,
Мов хорі душі в огні жпття.
Пастух: — Та прогорить — розвійте геть той попіл,
Там буде скло ясне й чавун незломний.
Другий шейх:
— І мідь блискуча, королівська мідь!
Третій шейх:
— Уламки чорного каміння й пил
Зустрінеш найчастійш.
Пастух:
— Та справедливий,
В огні не ушляхотнене, зневажить.
Перший шейх:
— Огонь жпття приємний юнакам.
Скажи ж, юначе, чом сюди прпйшов ти,
Пасти свої отарп на камінню?
Пастух: — Мене тягло сюди.
Перший шейх:
— А щ о т уЩ
Іт є ?
Довкола все суворе і жахливе:
Червоний місяць кровю облпває
Пожовклі кістяки, горби піску й каміння.
Немов повалені лукавії надгробки.
Ти ж серед них — один.
Пастух:
— Я вільний тут.
Перший ш е й х :
— Чи ж то не більше волі в буйнім світі?
Послухай, воїн — ти, ходи зо мною!
Дволезну шаблю з Індії прпймп,
Вбери убор стальовпй Селевкії,
Як вихор бойова верблюдиця тебе
Нестиме до звптяжства. Потім
З преппшнпх палянкпнів каравану
Рука хеннована і темні ясна
До теплоти пахучих лож покличуть.
Щоб змптп миррою ворожу кров і ппл.
А прийде час: не лічучп червонців,
Бенкетуватимеш із друзями щоденно,
Вбираючи в троянди дні минулі.
П аст ух одвертається.
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Перший ш ей х :
— Дарма, гордію, одвернувся ти,
Дарма вкладаєш сам собі заліза.
Шат дорогих не кидай на дороги;
Сил не марнуй своїх не на будову.
Як пожалієш ти ще сих хвилин,
Коли талан свій міг упокорити!
Пастух: — Я зостаюся тут.
Перший шейх мовкне, його лице в сутіні.

Другий шейх:
— Ти добре робиш.
На ві що сильному зухвалі лови
На відблиски од пер лебідкп-іцастя.
Хоч спрагнені комонники юнацтва
Шукають їх, забувши про безодні,
Владика сам живе і мисль його одна,
Щоб потім світ скорить о д н и м бажанням.
Так лев німпй, як жовті лиси виють,
На скелю в місячних проміннях сходить,
І дивиться з верхівлі — никне все довкруг...
І раптом львннпй рев лунає у пустелях,
Далеке море прпвитанням будить,
І затихає владно в далинах.
Пастух : — Влада ?
Другий ш е й х :
— Шелести блискучих златоглавів,
Жевріння шовку, теплі іскрп берла,
І в дзвінкости столиць фанфар і прапорів
Яскравеє, вельможнеє вптання!
Пастух: — Що влада ваша? Се для мене — сон.
Хай спиться добре вам в теплі безпеки, —
Не буду паном я — я ним вродився,
І ним зостанусь.
Другий шейх:
— Пншпй повелитель
Прийде тебе скорити. За сипною
Он близяться три постаті до тебе.
Одна висока, в темній власянпці
Кладе долоні на чоло твоє.
Там далі трохи, наче хмарка мраки,
Стоїть бабуся з довгим костуром.
А он із пітьми ледве видко третю;
Понура тінь, ховаючи обличя,
Мов вбійник, із кинжалом під полою...
Ще маєш час, юначе! Влада жде тебе!
П аст ух колихав головою. Д р уги й шейх мовкне, його лгще в сутіні.
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Третій шейх:
— Як жаль тебе, юначе мій беззвіснпй!
Твоє жпття — то згага невгасима.
Твоє майбутнє — коршунів пожива.
Твоя душа — се вязень, що блукає
Печерями холодними, слизькими.
Ти, прислухаючись до крапання води,
То поженешся враз за блудним світлом,
То схлипуєш у тяжкій безнадії.
Чого ж тп ждеш? Твій час настав. Скрізь темно.
Скрізь тьма-кінець твій. Чуєш, вязню, ночі?
П а ст ух здрігається.

Гей, тп знеможений, сліпий, беззбройний,
І останком сил до кручі доповзи,
І, обернувшись, пітьмі змов спокійно:
— Прощайте, сутіні безрадісні, я — в і л ь н и й ,
В безодню крок ступлю, та мій се буде крок! —
Що, тп про се не думав? Ні, неправда!
П аст ух здрігається.

Я знаю, як тебе примари мучать!
Як зграї темні розум обступають!
Як тп живеш? Будуєш? У проклятті мар?
Шукаєш істинп? Вона у непіуканню,
В обіймах ніжнорукого спокою.
Він близько тут, ноклич його до себе.
Ну, що ж мовчиш?
П аст ух німує. Ш ейхи встають; лиця ї х палають од відблиску ватри, мов
лиця трьох демонів.

Три шейхи :
— Се — час загаснути.
— Се — час.
— Се — час.
П а ст ух зривається на ноги.

Пастух:

— Не засну я, — я в муках розгорюся!
Дарма, що — в підземеллю я, і нпцпй,
Бо нпцпй є хижак, готуючись до скоку,
Бо зброя єсть у мене в підземеллю.
Слова лукаві ще мене не звяжуть,
Зловісність стуженого не засліпить,
Я, вийшовши в бурхливі теплі землі,
Накреслю булавою сіть жорстоку
Прекрасну в гармонійностп своїй,
Що топіт людства, шепіт плазування
В музику неномпльности оберне,
І, як плянетп, буде шлях людини
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В бундючному кружлянню слів наказу.
Прпмари хаосу, пізнав я вас! Розплпньтесь!
Тіні шейхів зникли.
S

Поро нічная, слухаю тебе!
Із далека ні звука. Ні виття чакалок,
Ні шурхоту піску, ні крехоту, ні свпсту,
А чую я, що тут вам найвпсші
Життя, — бурхливого, безостровного моря, —
Прийшли, ударились і в гору піднесли
Мою істоту, корабель огнистий.
У хвилю бою, що одна — вибрана.
Як смолоскип, лижу холодне небо,
У страшній, небувалій рівновазі.
В зорі, що в шаленім бізі Й нерухомі,
Що розгоряєтесь могутньо, нестерпимо,
Я поклоняюсь вам далекі, дивні зорі!
Паст ух. Ніч. Зорі. Тиша.

В а с и л ь Б обрів.

Москалям.
Брехнею, кровю та лукавством
Москву свою ви збудували.
Насильством, хптростю й шахрайством
До сих часів безглуздо панували.
Сьогодні вас нема. Нема Русі, нема Росії,
Лиш е пустеля дпка з дикунами.
Ні, не прпйтп від вас Месії —
Його не може бути поміж вами.
Чужі Росію будували, чужі і зниіцилп її.
Зосталась згадка лиш одна,
А чашу горя й діти ваші
Не впшоть всю до дна.
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К ат ря Гриневичева

.

Куна — праву.
(Із И11іестикрильцям).
О й із тиха, помаленьки,
най ніхт о не чує,
Т а Б о г знає, Б о г відає,
д е наймит ночує.
Т а Б о г знає, Б о г відає,
д е наймит подівся...
(Нар. пісня).

— Гори текуть, рукою-б вхопити! Погода! І сопілка он —
яка у стужі голосна!
Збийгнів спалахнув мов іскра від острої радости, яку наво
дить на людину простір, опертий об глибоке, літне небо, та йно
що розтулене сонце.
— А мені лисиця перебігла дорогу, буду доб р е гостювати!
— засміявся в бігу молодий Андрій з Долин і стрибнув повз
гурт їздців д о боку князя, високий, вюнкий, кучері в росі.
День, правда, тілько що встав, але царинки бреніли вже як
гуслі під легким дотиком пальців. А голоси, ще сонні, косичили
зелень ніби медулька, всіми со л о д о щ ам и :
— Плиска, Чигіра, сюди! — Завертай д* турні, боги - н е !
-- співуче кричали козії та вівчарі поверх зелених і золотих трав.
— Барвінка, Пацьорка, Писана, г о - г е й !
Молодів ліс, сміявся веселий, горбовий край, у пастуших
сопілках переглядався.
Ілля Прислупський і Вовк Переслужиць минули зл ю щ и м мовчаннєм радісні оклики юнаків. Мало сього, — вони з розмислом
лишилися осторонь гурту, що летів порошистим межигірєм у Мниський Яр. У них накипала о б р а за на меткого Збийгніва, щ о так
скоро перейшов з отроків у княжі мужі, на Андрія з Долин, удачника і гординю, Молибожича, щ о перебрав оноді воевідство
галицької тисячі, на цілий світ.
Але причина лежала подальше. Сночи князь прислав ід нила
хатного водоноса, простака у вибійчаному кабаті з зазивом,
їхати на якусь там монастирську роковицю у гірській западні.
Водоноса, немов у нього тивуна для таких доручень нема,
а для товариства володимирських заушників м а л о !
— Ой-га! то гаразди ! Чужі заїзж аю ть місця своїм, і миші
поміж зайдеїв не перелізти! Інакше було, коли Шести крилець
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торчав іще у свойому глухому зазубні, у Володимирі, і звідтам
слав галицьким боярам зброю, золото, соболі, щоби в місце недо
тепного зятя звали його д 1 собі, на газдовитий стіл Осмомислів!
Здавалося, сама милість дзюрчала тоді у княжих речах, як
на Стрітеннє дзюрчать зі стріх весняні води... А тепер, коли Фе
дора сіла розлучницею в теремах батька, він озвірів, як ватра над
чатиннєм палахкотить день і ніч, боярство припікає.. Скарбницю
можна одному на плечах винести, — з простолюддя відумерщини
не бере, у половину зменшив подимне, побитого боярином закупа
кличе д ’ собі жалуватися... І не хоче ні білок, ні гривен, ні сотів,
йно голови злочинця !
Плещуть, що якийсь там византійський боян славу князеву
по землях далеких під облаки виносить, але боярину на своїй
дідизні з нього потіхи кат ма1!
Поглядали зловороже на володимирських вельмож і про
ковтували гірку слину. Он який радесенький Нечипір Хилич,
із тим порепаним у бійці носом, простак, до боярина не поді
бний, дарма, що у мудрім вишневім саєті, фудульно зрішенім
круг стану! Який завальний та викоханий Лавор Б езбородко,
з купців, язиковід, що держить на сей рік пістинську сіль за
гладкий торговельний договір із ракушським старим герцюком!
Або отсей окатий, рябий, цілком великотварий Мончук, натутурений від утіхи, як ячмінний пиріг !
Здалась-би, гей, гідна жаливяна замітавка на отсю ненаїстну
купину, щоб вона лізла у воду без броду, у ліс без дороги, на
пліт без перелазу!
Он зі шляху пільна доріжка побігла у ярок, а там у село.
Князь допевнився •*
— Р а т ь б о р о в о *ли селище?
— Воно й є, — відповів чийсь пісний голос, сам один.
— Знов нагінка на нашого брата! — зітхнув зі щирістю
ховзький гей слимак Славно Кормильчич, попів син, над самим
ухом малого сотного Шумавинського. — Жалобу на Ратьбора
до ніг княжих учера принесли... Князю остогидло тільки й чути що
про нього. Відбере йому право суду над підданими, се очевидне.
Цикнув слиною крізь рідкі зуби:
— Лучше би я сьогодня поїхав в Чертеж, заграти в астра
гали у Луки Смолятича... Там постриги.
— Тим ся рогом чухай, що мож досягати, — просторічно
врубав Шумавинський і стягнув гнуздечку прудконогому, що
рвався на випередки. Щ е говорив, як далина спалахкотіла пожа
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ром: се нове сонце залило веселим огнем чорну стіну лісів на
верхогірю, а далі всі дерева на спохиллях, круг ставів, край
доріг стали від полумени золотокорі і кожда гилька темніла тонко
і чисто, ніби виведена кисточкою на багровім склі.
— Вже недалеко Мниський Яр, он Богатир димує... — з а 
скрипів старий Домамирич, щ о мимо схилих пліч очи мав як у
яструба, далекозорі.
Справді, на перехрестю чорних пільних лазів, щ о мов змиї
штрикали між сіножати, ляг темний моноліт у виді домовини. По
ньому снувалися струйки диму і сонце пило нічний замороз.
Через декілька хвиль Богатир наблизився, таємничий, не
знати ким поставлений, на який спомин, кому? Грім розсік колись
могутний камінь на дві нерівні, немов у глибокім б о л ю роздерті
части: з зазубленої тріщини позіхала ніч. Покрівля блестіла гладдю ,
за те поля бічних стін висловлювали грубим, варварським горорізом втіху ловецького життя. Рука, щ о перед віками орудувала
тут долотом, вивела з тла опукий релєф, лови на л о с я : віддаль
між соб ою і ловцем, узброєним у тяжку рогатину, він поров
росохами в дванайцять шпилів, грізних, як вежі бойниць. Під
визерунками людий і звірів, поміж рожеві трясучки квіток, суте
ніли дивовижі, беззвязні, або глибоко таємні події, щ о їх чернив
там у спеці і д ощ ах вітер гуляй-поле. Се була музика повна
полету до слів, окутаних у силу.
А сонце кріпло. На виливах вода пашіла ярким світлом, гей
скрицею, стежки чинилися сиві. Хтось постелив голосом серед
піль — і змовк.
Почавши з Веселого урочища ліси обгиналися дугою, високо
над ними синявіла перізка блакитних Куяв. Сама-ж дор ога звужу
валася і бистро бігла під гору. Десь там на убочі майнула оселя,
круглі хати-клуні, білі, підмазані голубо. У якусь хвилю вистри
бнуло проти їздців людське житло, не житло — стріп пометища.
З видертих вікон сипалася теприч, у бортавих хоромах снував
павутину смуток несамовитий...
Князь глянув із насупленими в застанові брівми: він хотів
пригадати щось звязане з сим місцем, щось утрачене на віки, але
не віднаходив.
— Чия хата? — залунав з нагла його голос, дуже дзвінкий.
З висоти коня Мстиславич повернув ід стрічному мужикови
своє темне мов янтар, смугнасте від борознів обличе, пооране
переживаннями, ніби краєвид, навіщений жахливою метілю. З під
колпака, засуненого як шелом, на все чоло, суворо гляділи очи,
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загострені сторожкою увагою і терпко ждали уста окрилені
усом, чорним і тонким як брова. Розпяту на грудях сіру мятлю
піддував шум задорожних дерев, з під неї світила .білю свіжо
викачана сорочка, застібнена ремінною петлючкою. В закарлюченій руці з хижим виразом пальців він держав туго поводи повз
листових ушок коня: у самітному перстені на князевім пальци
горів амулет старих часів, сардіон цілющий язви від заліза. Поверх
гранчастої шибки дорогого каменя трепетала червона, димна
іскра...
— Бесідпивий, як онта ворина, — воркнув Тибор із Таняви.
Він глянув на сусіда праворуч, спамятався від разу і посутенів
мов примара. Уже хвиля, від коли непомітно порівнявся з ним
суховязий як конопля мовчан, Твердята Остромирич. Він повер
нув не що давно із Византії, куди їздив у справі повороту до
краю русько-варязьких полків, що служили там добровольцями.
#

Твердята придивився Тибору з наглою цікавістю і минув
його в сю-ж мить.
А стрічний холоп хромолаба, навантажений хворостом до
самої землі, вказував простоволосою головою руїну, вкриту п оло
виною покрівлі, з одним тільки живим вікном, отвертим на д о 
рогу і мугикав слізним голосом:
— Хата? Онта під орішиною, обглодана як кість? Старого
Ісаї, що торгував медом, а то ж... Боярин не злюбив, що раз попобє... Голову тогідь розчерепив чисто. Стара, як прутик на ви
гоні: однісінька... Д овг за покійничка кутала, сильно зніячилася від
того довгу. Тепер вона баба бідная, з бідних баб...
Поплентався, кострубатий як осетень, одним коліном бив
друге.
Лопотливий Кормильчич не стерпів :
— Мужичий він пістун — зашипів у пів голоса, про себе.
— З кождим голопятником братську розмову поведе. Не знати
іноді, де очи діти. Він іще накоїть !
— Чую, сандомирського воєводи сестра приходила вчера
ід князю з поклоном? — обізвався за його плечами нарядже
ний у все нове Навойко з Васючина.
— Ви про Тирку, Войтишичеву б о я р и н ю ? Ту, що має два
отченаші у хаті? Воно так: Чоловік її прислав із монастиря
в Бардусві чолобитню князеви, — кається любви з Лестьком,
кидати Угорщину жадає... То вона приходила як та павочка, вся
в зеленому і золоті, що сльоза — то усміх, що визов — то т р е 
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пет, суща Іродіяда... Князь вийшов, правда, д 1 ній, мовчав, слу
хав, глядів, а далі, як не вийде з с е б е :
— За Вислок, д о білого князька вівсяники з приску вигор
тати! На голодних пісках, на сирому камені від віків сядьте! Туди
вам, торбеям, д о р о г а !
То Тирка збіліла як сир, згорнула розмайринову камку у
тонюсенькі пальці, помчала в свояси...
Сміялися, аж іскри скакали — л ю т о н е д о л ю б л ю в а л и Войтишича за його Тирку, чуженицю.
Тісний гірський шлях, обшитий яснозеленими гаджуґами, р о з 
сунувся широко. Перед очима їздців виринув краєвид, обтулений
фіолєтним серпанком гір. Праворуч дороги на лоні вічного р о з 
маю, на убочи, як смола чорній від смерек, промигнуло камінне
старовинних монастирських стін, закосичене білою ж али вою та
крівавником, ще й лапастим підбілом, цілющим...
Раннє сонце ходило золотими стопами по широкій камяній
стіні і освічувало то калину, схилену над нею, то незручно вириті
там імена черців та паломників, що хотіли жити д о в ш е л ю дської
тліни і зачіпали память свойого маленького буття об довговічну
твердь. Урочище спало під ляск птичих пісень, немов за хитарами
світа. Щ е й під тесовими улогами п р о д о в б а л о собі розколибину
невеличке жерельце і бігло у низ струєю, р о з д з в о н е н о ю солодко...
Коні пірнули з шумом у звивчаті трави і в тій хвилі немов
лискавка майнув поміж копита біло-зелений вуж, ярун. Збийгнів
впер коня з усеї сили в землю і заговорив на поспіхах, злегка
поблідлий :
— Нехай тобі д о б р о про нас, і нам про тебе, о мудроокий \
Потрясла ним заб о б о н н а др ож від сеї стрічи.
Через хвилю уже голос мідяної сімандри оповіщував незви
чайну подію. Щ е й по стежці лісового спохилля, о б яке оперся
монастир, помчав молоденький послушник із волосєм промінисто розсипаним по раменах. Він допав дзвінниці, побудованої верх
скелі на дубових бервенах, із дугою в горі і двигнув вервою
великий дзвін, празничний.
Тимчасом задушники вели коний б о к о в о ю ф ір тк о ю на ш и
роке мниське обістє.
Самітне лісове затише, відведене під церков і мешканне, під
господарські будівлі, сад, пасіку, рибний став і ужитне поле, було
оповите побожним спокоєм, немов остров блаженних, де царило
щясте без порока.
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Особливо мальви, що простягали до сонця свої радісні пате
риці, скипятри краси, і біла дорога в глиб житла, пущена поміж
два шнури лип, жовтих мов шафран від цвіту, співали хвалу дням
і ночам на лоні Бога.
Дві сотні літ минало саме, як скит сей народився і як під
рукою галицьких володарів виріс і окріп.
Першим, хто вийшов на вперейми князеви, був дід Тороп,
монастирський знахар, із задушників, — на сивій голові світив
лист лопуха, як у друїда. На Торопі була довга гребінна сорочка,
під рамя устромив граблі, — йшов у ліс із веренькою по вянь,
по лісову.!
Він послонився у бік і в старечім захопленню моргав дрі
бно віями, лепетав серед жаркого богомілля :
— Царонько наш з ясним мечем... Ладо наш із зеленим би
чем... Трисвітле сонечко чорнороба!...
Ігумен Прохор станув на порозі храмини білий як горностай.
У його руках жеврів золотолитий хрест, дар боснянського бана
Кулина і його жінки Войслави. Тільки недавно тому старець
устав з одра недуги завдяки княжому лікареви, Дунаану із Х оза
рів, — і тому у хвилях знемоги він опирався на рамени скит
ського анаґноста Мисаріона, стрункого монаха з матовим, як бру
натний алябастер, лицем і жмутом кучерів над неспокійними брівми.
Ігумен благословив князя з далеку „побідою на біси“, —
хрестом, обвитим віткою алегоричної смоковиці. Заки увійшли
в церков, він із суворою простотою чернечого слова віддав по
дяку князеви, як тому, що щитом своїх грудий безпечить день
і ніч мудру самоту монастирів. Але князь простодушним кивком
руки спинив річ ігумена.
— Сам не знає, чого хоче... обізлився торкітливий Костко
Бізна, що пристрастно любив видовища і лестні річи. — Як ві
тер носиться границями, крутиться по черездорожу, знов товче
ним по облазах...
— Всі язици восплещіте руками! Воскликніте Богу гласом
р ад о в а н ія !
/'
Ігумен станув проти царських воріт, на амвонному камени,
вкритому узористою плахтою і весь у фіялкових димах виіскреноі курильниці старечою інтонацією повів благодарний псалом.
В одвіт йому, ніби веселий, весняний грім, або великі води,
що зігралися в сонці, покотилася з полатий пісня, якою церков
витає побідників.
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Князь розглядав храмину, мрачну, чорну-золоту від старих
дубових бервен, утлих, як зсохлі струки пустинників із Тебаїди
та Ливану на порепаних дош ках ікон, деміюрґів у побідній б о 
ротьбі з проклятими Богом... На жовті і вишневі трикутники
поливяної долівки лягла велика тінь князя і зломилася остро на
стіні іконостаса. В іконостасі, на овальнім полі позолоченої дошки,
оплетеної орнаментом дуб ового листя, в задумі трівав Христос,
суворий, з м о л о д о ю бо р ід ко ю чужинець із коптійського, чи
нубійського рисунку, персти твердо складені на грудях...
Ліворуч нього світив чистий облик Акерене-Нетлінної. Гля
діла в глиб церкви очима карими, як агат на сонці, — над ними
двигнулися, немов у наслухуванню, солодко запишані брови.
сей її рух, закріплений і незміннии, проте без міри теплии, плив
кий і живий ставав неледви матеріяльною я в о ю краси, щ о остала
за мурами монастиря, на віки вільна.
Вона знала про чар свій, невловимий і вічний, бо усміхалася
витязко у тій пестрій намітці над мудрим чолом, прямоноса, з уста
ми круглими, як ягода червонюсенька...
Тільки тепер, коли князь побачив сю жіночу голову, що
клонилася тепло на ріски білої сорочки, пригадав хату Ісаї і себе
біля неї.
Тогідь літком, під Паликопа (жито аж бренить, жнива аж
шипять!) їхав він у гості, з боярством сею д о р о г о ю , щ о сьогодня. Де не взялася у підвечір ватага женців, що несла свойому
бояринови дорічний дар обжинковий, жмут хлібів, звитий з квіт
ками. На чолі хороводу, наче день у заранню, пів х о д о ю , пів
танком, як велить старий рит, плила перша вязальниця-величальниця. У чорних косах фуркальця, уплітки, уста мов вишні, сміх...
Здумала в сю мить, щ о князь старший всіх бояр на світі,
весело метнула с о б о ю на вперейми йому. Вергла вінок на шию
чорного гей смолій княжого рисака:
— Як отся пшеничка колосом бренить, так твоя слава по
вік, і слава коневи попри тебе, господареньку, го с п о д и н о н ьк у !
Посміхнувся по свойому, л у к а в о :
— Комарева слава по репах та мразницях край ночі бренить,
— витязеви-ж у саме сонце, як у золоту шибку д з в о н и т ь !
Закрила руками лице аж по чорні стріли брів, готова сю
мить утекти. Хиталася перед ним на малій ніжці, як білогруд на
камени.
Тепер він із черги захотів ЇЇ чимось обдарувати, але не най
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шов. Подумав, виняв ковток з уха, у срібнім плетиві, мужчинський (на ньому львина голова в емалії на подобу чоловічої...)
— З моїм сріблом мій талан тобі, красуне! — побажав із
силою.
Як кречет облітає низи великим кругом, поки штрикне у
піднебесє, так він пронісся над долиною в квіттю і помчав далі
у верх. Під широкий напів благодарного молебня звиджувалися
князю бої, нечувані у своїй смертельній красі, мроїлися вражі
полки, як бори і лопотливо грало серце, що знало всі тайни
меча і копія, всі способи підійти, здавити за горло, звалити
в кров.
Тоді моз топором відрубана від мельодийного крику пісень
лягла на церков тишина.
Але Мстиславич не чув тишини.
Не чув також, як ігумен повисшеним, уривчастим голосом
скандував канон Кирила Туровського, — Слово на дні празничні. Бачив рух старих губ у білій і жовтій куделі волося, але
сам товкся як метіль по канівськім пограничу, топтав полове
цькі стада і вежі.
— Да возвеселиться гора Сіонськая судеб ради Твоїх,
Господи!
Ігумен розкланявся іконам і віддав курильницю з блаки
тною п>рпурою огнів, відбитою на сріблі, у руки діякона. Від
так зняв енколпіон, святі луди і доручив їх пресвитеру.
Погляд Твердяти, загострений натяком, пригадав князеви
ціль дня. Боярин подавав йому сувій пергамину, окручений д о в 
кола ліски, — ріжнобарвні печатки з живиці висіли на шовкових
плетінках здовж ширини рукопису.
То Шестикрилець підійшов до аналоя т в ер д о ю х о д о ю войовника і в поклін роковій днині поклав на ньому жаловану
грамоту на села: Страшевичі і Переорки „со всіми данми і п о 
житками в богомолство на віки вічне.“
Голос анагноста Мисаріона був як цінний інструмент: Кожде
його слово торкало срібну струну. А всі слова разом вязалися
в непорівнану пісню, що її кладе Необнятий у горло соловейка.
Під здержливий шум довкола трапези Мисаріон скінчив
читати „Сказаніє пресвитера Иоганана про райську ріку“ та гля
нув прижмуреними мов від запорохи очима на білу дорогу сто
лового застілля, обставлену чубатими мисами і грубим склом
пугарів. Здвиг боярів круг питва та їдіння колихався як поле,

digitized by ukrbiblioteka.org

припорошене квітками. З усміхом на випуклих устах, від непривички, чтець засунувся у підвіконну глиб, під протеси, попідти
кані овечим руном і запашним зіллєм.
Глядів звідтам, повний милосердя, на трудні проби ігумена
найти в довгогодинній розмові з князем предмет спільного інте
ресу, коли нараз майнуло у дверях наполохане обличе брата
проскурника. (На рукавах витертої ряси світив білий пил, він
готовив саме піж для розчини...) Б р а т проскурник глянув вигрібуще у глиб кліти і пустив перед себе мужика: розхолітаний
мов трепета, в одній дранці під верво ю так, як кинув косу чи
ціп на току.
В двері — та о б землю перед князем, гей дерево з під
сокири.
Той глянув, устав.
— Чий смерд ?
— Ратьборів.
— Ти був у поході між лучниками?
— Був.
— Зовуть П огл о до м ?
Він йно мигає очима.
— Гривну за похід виплатили?
— Боярину, я закуп господине...
(Губи йому упали, облиплі чорною кровю...)
— Що^с тобі доскулило, си ро ти щ е? (так князь д 1 ньому.)
А той — як не заголосить!
— У мене була сестра, Божанка... Боярин наважив... Д оти
порався, аж пішла, без бервінкової та без короваю... Кажуть,
набридла йому за плач і тугу, то він оноді косами її задушив,
на мочар з ратайним виволік...
— Рабиня його б у л а ? — править князь поволі, важко, щ о
слово то з окрема.
— Ні, — ми всі кметиці, вільні... Тільки торічнього передновку годі було скоротати. Зазичилися у боярина, начислив у
десятеро, закупами стали я і батько... Прасолить боярин душами,
богатіє... А Божанці гребенне господське рядно з над поточини
пропало, від тогіднього Купайла відслугувала...
— Оставай-же тут, до часу, — править князь, на вид весело,
— твоє слово у мене за пазухою.
Верг сіромасі букату сира зі стола і шукав, щ о б іще взяти,
коли той подався ніби від удару: випорпав зза пазухи завузлену
14
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платнику і зачорнілим ручищем кервороба поніс перед князя
ясне як роса блискальце.
Ковток се був, мужчинський: срібне плетиво, з львиною*
на подобу чоловічої, головою в емалії.
— Божанчин ковток... Від вас...
Стало так тихо, що чути було, як дивно жузжав огник
кандила на покуті і кождий стулився в собі, як мушка. Се ж бо
тужила за землею чиясь душа ненапосна щастєм, прогнана без
часу в безвісти. Вона ходила поміж бояр, просила пригістного,
— з кождого пугара каплю винограду, солодку...
Князь помовчав твердо, в упір, а тоді стиснув у храбустоватих пальцях край стола і заговорив сонливо так, як сопілка
свище у тугу, з вирахованим глумом, чи тільки смутком, лютим
як їдь:
— Куна — праву:
І враз, наче поразили його нестерпність порівнання, р о з б і 
жність злочину і кари, безпримірна зухвалість привілею, писаноного боярами для бояр, — він ударив сміхом під сволоки, аж
стужа сіла.
Так, — дикою веселістю палала челюсть розкритих, гірких
губ, — стрічка білого світла блимала з під жорстоко прижмуре
них повік. Рамена відкинув позад себе у мрійнім, местнім забуттю,
велична голова коливалася бурним реготом, коливалася...
Саме в сю несамовиту хвилю попри вікна, померклі від заходових тіний, у зябному вітрі, що зірвався знечевя і ворожив
недобре, переходив старий бортник Авіва, з сивою б о р о д о ю
в пояс, як сам Білобог, що на зелених грунях богує, приязний...
Се був передвечірний обхід Авіви і він молився за свою кри
лату худібку-годовальницю :
— О Господи, від востока до запада сонця поможи мою
бжолу збирати, чужу не займати! На поміч божі отці Зосим,
Савватій і свята Пятінка, Параскевія! На поміч Смеркле, раховальнику, вимітальнику !
Повіяло темними пахощами зілля, щ о росте круг каменів
билинами, що цвитуть у серцях, як вінок понад воду. Не хоті
лося нікому слухати наруги.
А князь сміявся наче греблю прорвало, без стриму, без
впину, за всі часи, аж ігумен піднісся стурбовано, білий як гор
ностай, — і знов сів.
— Вже ми тут гідно понабувалися, гей! — обтряс із себе
вражіння Вовк Переслужиць і з грюкотом виколупався ізза стола,
—\
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з якого пинявою течійкою слезив розлитий мід. Під об ти сл о ю
паволокою черево боярина закочувалося тричі так само, як в о л о 
хате підборіддс. Він глядів довкруги, розпатланий та понурий,
ніби лісовик, викурений з зеленого лігва.
Счинився шум: бояри посхоплювалися з місць, але тільки
поставали гей гуси у мряці, одинцем.
— Ліпше-би я поїхав у Чертеж! — затужив знагла Славно,
попів син і судорожно рісив згортки свити під пояс, закапуваний сріблом.
І знов у протяж :
— Там постриги...
На стіл ринули тіни і змели до разу веселицю боярських
крашеняків, огні цинових мис. Між листсм, щ о схилялося у
вікно, цоркотіла др ож і крикливо щебетав птах, щ о поверх
дерева очапірився.
— Обавник, бурями орудує! — воркнув Навойко, сам не
свій. — Я-ж знав іще тоді, коли він за обідом стукотів мізин
цем у стіл, кликав граду з гір... Або ту страву з птичої крови,
що обавникам не пригожа, так гірко їв!
Слова Навойки закрутилися з вихром, що рвонув л ю т о
укривою хати, погнав по дебрах і яругах голосисті потоки та
на Мниській горі попліч монастиря сколихнув серце дзвона. І д е 
рева і води грали благовість віднови, щ о летіла з бурею крізь
рудавини і шкрепіття, мела дороги під ярий день.
— А щ о б тебе О бида поняла! Владир хоч з моста та у в о д у !
Щ о йому закон? — сам поверх закона! — пянів від княжого
сміху смільчак і очайдух, Васко з Гологір. — Осточортіло чути
пугу, як свище! Пробіг, л ю д и !
Опертий об одвірок, він пазив тепер, куди-б вистрибнути
від власних слів у безпеку і облизував запеклі губи, гнучкий як
пард, червоновусий, почерез рамя шуба крапканиста.
За Васком станув Добриня, прозваний Апостолом, клав
йому руки на плече і г л а г о їв :
— Щ о ви братунейку, щ о ви? Він йно як блиск на небі,
або на землі цвіт черешневий...
— — — Грякнув перун : мир осліп, у бервена вдарив град,
гранчистий, з ухами.
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В а с и л ь ҐГачовський.

Князь Ляборець.
(Міт Срібної Землі).
Присвячено о. Авґустиновп Волошину,

Перша пісня.
1.
Місяць світить у Карпатах,
А Ляборець річка грає
По камінням — поколінням
Про їх князя повідає
Казку дивну на весь світ:
Було тому тисяч літ...

Дажбог ясний наче сонце
. Обявпвся в нім і сяє.
Йде, ступає і підносить
Йому перстень, що палає
Гейби папоротпн цвіт —
Верже слово мов ґраніт:

Тому тисяч літ з горою
Князь Ляборець з Ужгороду
Раз Дунаєм плив у гості
До царя до Царгороду;
А вернувся мов не князь —
Взяла нудь його якась!
І не впдпть, як чудово
Світять наші сині гори —
І не чує, як клекочуть
Срібні води в темні звори —
Ходить блудить день і ніч
І тікає з людських віч.
А в нас в горах на Купайла
Зорі світять, місяць сяє,
Дишуть зілля, пахнуть цвіти,
Гора Зелемин J) іграе,
Наче золотом горить —
Хто се їде? — кінь біжить!
Князь Ляборець в срібній зброї
Йде під гору, сам душею!
Ах, як світять йому очи,
Цілий молиться під нею,
А капище 2) в вершині
Ціле топиться в огні.

„Не завидуй Грекам скарбів,
Маєш перстень, що покаже
Тобі скарби гір впсокпх
І відгонить илемя враже
Од Сріберної землі —
Жаром скритпм у скалі!“
І вложив йому на палець
Яспий перстінь з огнецвітом,
А де впаде його світло —
Там заблисне ріжноцвітом
Срібло, злото, сіль землі,
Скарб заклятий у скалі.
А Бог каже: Так отвориш
Усі скарби у Карпатах —
Буде нарід твій щасливий,
Буде жити у палатах,
Буде славний на весь світ,
Тільки тям той заповіт:
Лиш на одну гору Пікуй 3)
Ти не смій, ні твої дітп
Йти з перстенем бога Сонця...
Там одурять тебе цвіти,
Там є тайна! — не питай,
Там є людській думці край!“
Слово те мов Перун кинув,
Дощ ударив, грім заблиснув -

*) З е л е м и н (1307 ш) гора в Карпатах на півн. захід від ВерецькогО
пров_алу. 2) К а п и щ е — рід святині під деревом на честь богів. 3) П і к у
(1405 ш) гора коло Зелемина, звістна в повірю як гора одурюючих цвітів і осел
поганських богів.
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Дажбог з очий на вік згинув.
Ай ні словом князь не писнув.
„Що за тайна ?и — думці край?!“
Гомін в горах крикнув: рай !
Зорі світять, місяць сяє,
їде князь із огнецвітом —
З його світла з гір стріляє
Дивним блеском ріжноцвітом
Скарб за скарбом серед гір —
Мов розсипано тьму зір!
2.

В горах ставить храм Дажбога,
Де явивсь на Зелемині;
Там святиня із мармору
Світить на всі гори сині
Злото верхом круглих бань,
Коли сонце кине грань.
Око золоте Дажбога
Над вівтаром всіх витає,
А склепінне синє в звіздах
Вікнами з кришталю грає —
Срібні сохи в зводах крил
Рвуть у небо в млі кадил.

Ой на борах непрохідних
І на горах на високих
Князь Ляборець ставить царство
Для Хорватів вірлооких,
За верхами синіх гір
Ставить трудом архитвір.

В свято літа на Купайла
Там народ приносить в дарі
Вино, злато і пшеницю
І складає на вівтарі —
Грають гуслі до пісень
Про Дажбога святий день.

Обїзджае кожду хижу
І всіх людий переймає:
Учить, як любити землю,
Що великі скарби має;
Вчить, як потом на чолі
їх добути зиід землі.

А у ніч святу на горах
Горять ватрп сонць в колеса,
Скачуть пари кривим танцем
І пускають вінці в плеса:
Хто до любостп, хто ні? —
І вінчаються в огні.

Так осушує всі багна
І корчує ліс на горах,
Засіває доли збіжем
І вино садить на зворах,
Добуває з камня сіль,
Люд стягає з руських піль.

А на Свято Корочуна 3)
В Ужгороді стяги мають.
Князь витає гості з краю,
У палаті світла грають,
В злотих стінах з тисяч свіч
Зустрічають святу ніч.

Після кождої роботи
Вийме перстень з огнецвітом —
На читавім *), новім полі
Блиснуть скарби самоцвітом,
Роздаде їх поміж люд —
Ось вам праця за ваш труд!

Там старці з верстов народу
Йдуть до князя з колядою,
З ним сідають до вечері,
Йде дванайцять страв чергою,
Ллються вина з срібних чаш:
Многа літа, князю н аш !

Срібна земля зароїлась
Од народу з Закарпаття.
Всюди ситно і прпбптно,
Всі щасливі, всі як браття.
Всі хіснують2) у хвалі
Скарби Срібної Землі.

Многа літа! — спів лунає,
Князь кидає кутю в стелю,
А всі люди колядують
Про Дажбога у „веселю
Як велика ти єси,
Земле Срібная красп!

г) Ч и т а в ий = великий, значний (гов. Зак). 2) Х і с н у в а т и = користу
валися. 3) К о р о ч у н = свято в найкоротшпй день за йог. часів, нинішнє
Різдво, мад. Karascony; взято від Славян.
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Тай ідуть купці від Греків
І од Ніліців, і з Моравії
І купують, що їм треба...
І бюгь всюди у дзвін слави,
Що Ляборець дикий край
Замінив у земний рай!
Олег, князь великий Гуси,
У Київі дзвін той чує,
Племена всі взяв у руки —
Та Хорватів не воює,
Бо Хорватів один дар
Більший дані од Хазар!

З диким жахом в очох:
„Тпз-огонй, великий бог!“
Звенпть слава у Києві,
Труби трублять в Велеграді,2)
Грають сурми у Предславі,3)
Сичать змії в Цареграді:
Князь Ляборець чародій,
Най прослідить тайну змій!
І прпходпть Грек премудрий
В гості нібп, з лестю змія
І солодко промовляє
До Ляборця чародія —
І читає по очам,
Що нещасний князь є сам!

Чують Угри, як на Руси
Золотом Ляборця дзвонять —
Тай зірвалися як хмара,
Свою орду з Дону гонять...
Ай доперлись до Карпат,
Але жах їх гнав назад.

На чолі його задума
Не втаїлася од Грека;
Його мучить чорна дума,
Що за тайна в горі Пека,
Де є людській думці край —
Може там є вічппй рай!
Князь на горах чув шум орди — Грек провідав се про князя
Скочив з гір на Русь черлену,
Через чарп красавпці,
Блиснув з горбів огнецвітом —
Танечнпці з Закавказя —
Мов пустив дугу огненну,
Що стрункійша від ялиці,
Знявся стовп огню зі скал —
А гінкійпіа від струї, —
Запалав огненний вал.
А вюнкійша від змії.
І солодко змій говорить,
Ліс огненними стовпами
Що думкам не має краю —
Запалили дивні чати
Хто охреститься водою,
То олій горів підземний,
Той дістанеться до раю,
Димом заслонив Карпати.
Бо хто душу Богу дасть —
Угрів кинув в жах і дур —
Над ним пекло тратить власть!
Закричали: „Тиз — Гадур !“ г)
І зродилась в князя думка
Глянув в Сонце Олег Віщий,
Прослідити
тайну
світа
—
Із Кавказу блиснув громом,
Вмився грецькою водою
Скочив левом, побіг туром,
І чекає свята літа,
Заграв Уграм хмароломом;
Як заблисне в дивну ніч
Впав орлом на одип змах —
В горі Пека тисяч свіч!
Сипнув перами в степах...
Друга пісня.
Утікалп, куди очп...
4.
Аж спинилися над Доном.
„Срібну землю тпз сокотить!“
Нічка в горах на Купайла.
Гомоніли із поклоном
Зорі світять, місяць сяє,
') Т п з
mag tiiz, огонь, Г а д у р — одинокий бог поганських Угрівт
оог віїши, що пускав огнонні стріли з лука.
Be л е г р а д — столиця Великоморавської держави. 3) П р е д с л а в а — столиця Болгарії.
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Дишуть зілля, пахнуть цвіти —
Гора Шкуй в світлі грає,
Наче золотом горить...
Хто се їде — кінь біжить!

Заклинав всі скарби світа
Чур окрутпв скарби виром
В скали вдарив буролім —
Перун оком верже грім!

Князь Лнборець йде під гору,
Ай вагується душею;
Жахом світять його очп,
Сховав перстінь під кирею,
Слідить тінп у корчах —
Кождпй шелест будить страх!

То не буря громом грала,
Аж тріщали темні бори —
Розбивали скарби скали.
Аж трусплися всі гори;
Западались в глибінь гір,
Де не вздрить їх людський з ір !
Тьма копитна танцювала
В скалах з реготом і глумом —
Перун крикнув — Пек запався,
Залунали гори шумом —
І все щезло — тихо ша!
Зачарована тиша.

Пахнуть цвіти, дишуть зілля,
Аж повітре душить пахом,
Йому серце в грудях мліє..,
Він поблід і глянув з жахом —
Дажбог слідить його з гір,
Його очи — тисяч з ір !
Десь у зворі звірі виють,
Там заиугало
совою,/
о
Див на верху древа свиснув,
Застогнала ніч грозою —
Кличе з ліса бісів біс,
Виє свистом цілий ліс!

5.

Зорі СВІТЯТЬ. МІСЯЦЬ мріє
І на князя сіє чари...
Князь запав ус* «он глибокий,'
Впдить в небі: через хмари
Дажбог лине з ясних зір
І говорить шумом г ір :

Оспна в лист зашуміла —
Світ довкола закрутився...
Під землею задудніло —
Змій стоіскрий ІІІДІЙМИВСЯ,
Закрутився коло ніг —
Князь звалився на муріг.

„Щож тп вдіяв, любий спну?и
Тп повірив лести Грека,
ІДо взяв в тебе віру в себе,
Твою силу гнав до Пека:
Рай найти з усіх турбот —
Замість вести свій народ!“
Хмара бісів збігла з ліса
„Нема раю й між богами,
Ріжноппкпх, стоязиких...
Ні у властп, ні у славі,
Князь закрив лице рукою —
Ні в коханню, тілько в серці
Луна гомін криків дпкпх:
Найдеш ціль за діла праві
Хоче світлом вбити тьму,
Для грядучих поколінь —
Чур йому, а Пек йому!*)
Найдеш ціль для всіх терпінь!“
Гора Пікуй розвернулась,
Ціль людства не є терпіти,
Заспяла жаром блиском —
А стреміти до зеніту
Вийшов Пек! І зором супа
І горіти і дзвеніти
Глянув, крикнув, скочив з виском, Однодумною всесвіту —
Вирвав з перста2) огнецвіт —
Мус підняти на весь ріст
Впв зі щастя темний світ.
Свого духа впсіпе звізд!
Скочив Пек на верх і блиснув
„Не для вас я, мої внуки,
Огнецвітом понад миром —
Добув перстінь з огнецвітом?
*) Чур і Пек = богп наших предків, як Перун Дажбог і Л ада та Осина
2) П е р с т = палець, звідси перстінь, говір Закарп.
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Впкув Хоре мені той перстінь
З гір Карпат для кермп світом;
Цвіт той — камінь всезнання;
Вп булпб богам рівня !и
„І піднявся бунт на мене,
Всі богп булп ворожі,
Що я внукам, людям Русп,
Хочу датп сили божі...
Перун екпнув із Карпат
В гніві цілпй Впгорлят!*)
„Зрікся я на річ Перуна
Трону світа між богамп —
Але їм не дав перстеня.
Бо душа моя між вами,
Мої внукп, спну мій —
Я тобі дав мрію мрій!“
,,Та не вірпв тп у діда,
Тп хтів раю, тп хтів раю...
Хто природі впдер тайну —
Того серцю нема краю;
Рай замкнувся з того дня
Огнецвітом всезнання.“
„Щож тепер? Кістьми і кровю
Мусиш, спну, пильнувати
Перстінь схований в Карпатах.
Хто той перстінь буде мати,
Той задержить серед туч
Сходу і заходу ключ!“
І ехплпв над головою
Князя свою божу руку,
Благовійною рукою
Зняв зі серця його муку —
Князь збудився серед слез,
А Бог сонця тихо щез.
6.

З тої ночи князь Ляборець
Велів свій терем заперти,
Тивунам дав власть в громаді,
Воєводам жезяо смерти —
Сам душею серед гір
Князь ховає блудний зір.

Часом в горах у задумі
Його впдять люде в лісі.
Припадають і цілують,
Дають волю своїй втісі —
Князь не важить слів, ні сліз,
Верже очп в темний ліс.
А на свято Корочуна
Наїцівляють *) з краю гості,
Засідають до вечері,
Шум і шепіт на помості —
Князь впер очп в кут у сніп
І мовчить сумний як гріб!
Струнко клониться красуня,
В шумнім танцю гнеться вюнко,
І сміється, оком грає,
Мрійно вється до цілунку —
Князь шле очп в темну даль,
Бє з лпця його печаль!
Оле, князь великий Русп
Шле послів до Ужгороду —
Абп ладився на човнп
На Дунай до Царгороду,
З нпм ідуть всі племена —
Русь як лава йде одна!
Князь Ляборець мов не чує,
Він за Олега не дбає.
Приєднався до Болгарів,
В Царгороді ласку має,
Він за горамп епдпть —
Він душею біль терпить!
Олег душу не ПОЛІВІТИ»3) —
Грек підноспть йому ліки:
Грецька віра — ласка божа,
Заспокоїть
сум
о на віки;
Нею здвпгне ріднпй край
А по смертп найде рай!
Прпвів князю чорнорпзця
З між Болгарів з того міру,
Він чптає всі їх кнпгп,
v'
-- J
І цілує кнпгп князь,
Свята мудрість рознялась!

Впгорлят = вульканічне пасмо потім боці Карпат. 2j Н а щ і в п т п =
відвідати, пітп в гостину. 3) П о л і в п т п = облегшпти, вплічптп. (Гов. Закарп.
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Хитрець грецький ставпть церкву
В городшці на Горянах,])
А умілець ппше фрескп
Злотом в стінах і тпмпанах.
Царські врата і вівтар
Горорізьбнть золотар.

„А на Р у с и 6 у в в повазі;
Звязав перстенем Карпатів
Руси городи Червенські,
Взяв Дунай під ключ Хорватів.
Був під Олегом орел —
Став Болгарський перепел!‘‘ '

Грек прощає князя в церкві:
„Буде Олеговп горе !и
Пруть Хозаре, йдуть Мадяре,
Цар на сході збурпть море,
Знявсь на Ртсп
буревій
—
v
t1
А Вам божий мир — спокій!

— „Амінь дурню! — цар Лев каже —
Ще далеко Олег Віщий!
А Болгаре нам за дарп
Стали ворог найгрізнійінпй,
Мп їх звали на Славян —
Вони стали — їх таран!“

Князю будь благословенний,
Що оставпв тьму поганську;
Тп як місяць блпс від сонця
Через віру хрпстіяпську —
Будеш славен з роду в рід,
А покров твій — грецький світ.

Лев думав на престолі,
На трп шляхи посли шлються,
На Болгарів гнів цезарів —
Най за нього Угри бються.
Най падуть верхи Карпат —
Абп спасся Цареград!

Князь із церкви не виходить...
Там що днинп дзвонять дзвонп,
Серед фресків і мозаїк
Вється ладан на ікони,
Бе поклони князь чолом
І лежить в ночі хрестом...

В золотій троновій салі
Посли Угрів сторопіли :
Гнуться в парчах всі дворяне,
В царських вратах заревіли,
Злоті львп на дзвін жар-птиць —
Всі дворяне впали ниць!

Третя пісня.
В Царгороді бють у дзвони,
Що Болгаре йдуть з Дунаю,
Спмеон2) став цар Ромеїв
На трп моря в грецькім краю —
Чернь в столиці клекотить,
Ой бре море — гнів шумпть!
А в палаті мармуровій
Цар Лев Мудрий 3) Грека слуха:
„Князь Ляборець з волі Греків
Прийняв віру — стратив духа
І Болгарам на клятву
Післав воду і траву!“
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О

Стіна з шовку розгорнулась —
Цар піднявся в повній славі,
К чпжмах з багру, в діядемі,
В самоцвітах, в злотоглаві,
Тримав жезло всіх країв —
Спів затих — він гомонів:
— „Цісар світа дає Уграм
Край від Тиси до Дунаю.
Виєднає в царя Руси
Вільний шлях до того краю!“
Цар зник в димі блискавиць —
Посли Угрів впалп ниць!
Грек за Угрів Олеговп
Приніс Срібну Русь у дарі:

*) У Г о р я н а х під Ужгородом за Угом є слід городища (укріпленого
місця), в якім в церква з фресками візант. стилю, нпні каль. Каплиця. 2) Л е в
М у д р и й (VI. 886—911) покликав Угрів протп Болгарів. 3) С п м е о н (893—923»
цар Болгарів і автократор Ромеїв мав державу від Адрійського до Чорного
моря, від Еґейського до Карпат.
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.Князь Ляборець клявсь Болгарам , Буду й там як за життя
Сліпом жити без пуття!
Хтів зрівнятись Тобі в парі —
Але Грекам красишй мир
Князь як сіяв слово боже,
Ручпть Олег богатир!“
Що приносить грецька віра,
Олег скочив із престола.
Що тер пінне — то спасенне,
Скппів гнівом: „„Ось де зрада!““ Там пак рай не з того міра...
На Ляборця громи сипле....
А дід каже: „Очи дай.
Грек зве посла від Арпада:1) — То повернеш мені рай!“
„Пустіть Угрів крізь той край.
Князь замовк. Мов обалений
На Болгарів на Дунай!“
З неба впав у темне море...
„„Підуть з вами мої вої ї
Кпнув грпвню, біг від церкви
Не царевп робим ласку,
І тікав кудись на гори...
Князь Ляборець дав Болгарам
Блудив лісом сам один,
Землю Срібну наче казку,
Аж зайшов під Зелемин.
З пня одрізував галузь —
Піде взяти її Р у с ь ! “ “
Нічка в горах на Розігру.
Зорі світять, місяць сяє,
За сім неділь перли з Дону
Дишуть зілля, пахнуть цвіти —
Орду Угрів Печеніги.
Гора Зелемин іграє,
А під Київом як хмара
Наче золотом горить —
Заскрипіли їх теліги Князь під храмом Сонця спить.
А від конпй їх і стад
Супи неслись до Карпат.
Надлітають Повітрулі,3)
Крильми бються для розради,
8.
А повійні, а лелійні
Коло Церкви на Горянах
Як лебеді білі Лади:
Зняв сліпець до світла очи
„Айбо гляньте: спить князь мрій,
І молився Богу Сонця,
Сльози перляться із вій !“
Щоб сцілпло їх із ночп —
Тай у рани край повік
„Чого плачеш ?“ — шепче срібна
Сонце лило злотий лік.
Новітруля в сні до уха.
Князь мов молиться з иросоння:
Князь ішов на службу божу
— Дайте мені сплу духа,
Тай почув його моління.
Оби рік я : Очи май, —
І промовив благовійно
І вернув сліпому рай! —
Серед смутку і терпіння:
— Молись Богу, віру май,
І здіймили Повітрулі
Смерть принесе в навю 2) рай!
Князя на повійні крила, —
А він каже: „Тяжка доля
І несли у срібні струї,
Сліпом жити, мов не бути:
Де леліла жива сила
Всім нам смертп не відперти,
І скупали в жерелі —
В навю суду не минути; —
Він чув в нього дух землі.
*

1)

А р п а д , провідник орди Угрів у поході на Дунай (896-897). Н а в
місце побуту за гробом у вір. поганських предків. 3) П о в і т р у л і •= русалки
з крилами, в роді сербських віль, до нині живуть в устнпх віруваннях Закар 
паття; кого скупають, „той не був ніколи бетежний (хорий) и пізнає усе зілля
на ліки з усеї хвороти“.

І
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Князь почув, як шепчуть зілля,
Шепчуть ягода і цвіти —
І коріння і насіння :
— „„Ми лікуєм на пристріти,
Ми на чорну смерть, а ця —
Лік на очп у сліпця!““

Що за радість, що за роскіш
Розпирає йому груди!
Ах, він жптп хоче, жити
І радіти як ті люде,
Що співають ті пісні
Б о г у*
j С о н ц я і Весні!...

Де ні взявся сліпий старець;
Князь зірвався, впрвав зілля
І поклав й о м у на о ч п —
Дід провпдів на весілля
І на радість усіх зіль,
Повітруль і срібних хвпль.

Вбіг мов гнаний до святині
І упав Дажбогу в ноги —
Хтів молптись цілим серцем,
Нести дяку без тревогп
За ту радість за той чар,
Що слав сонцем світлий цар.

Князь заплакав мов дитпна, —
Був щасливий у тім раю.
Задзвенілп Повігрулі
Пісню Сонцю у безкраю:
— Ой Дажбоже, всім єсп
Сяйво сили і краси!

Заридав там як дитина
В свого батенька на лоні —
І молпв устами сипа,
Розняв блуд свій на долоні —
А душа до божих ніг
Сповідала цілий гріх:

v

•

V

9.

Князь прокинувсь — спів лунає.
Сонце сяє на окрузі,
Нарід гейбп мовня1) грає,
Славпть бога в темнім лузі:
— Ой Дажбоже, всім єсп
Сяйвом снлп і краси !
о

Йдуть дівчата попереду,
Наче макп червоніють,
А на шатах грають взорп.
Вінці в чолах їх леліють —
Вються горами пісні,
Радуються всі Весні!

— Отче добрий, наш Дажбоже,
Полудив1) мене Грек блудом
В темні нетрп поза гробом...
Я карався божим судом,
Що відняв у мене ярь —
І я впав у темнпй яр.
— Якби смерть було стремліннє,
То не слід було родптпсь —
Якбп ціль було терпіннє,
То не слід нам з горем бптпсь
І зглиблятп всі моря —
Коли згаснем як зоря !

Міст руками вяжуть парп.
Тай Весна іде по мості,
По руках плпве як пава...
Всі витають любі гості:
Весна красна йде на міст,
Рай землі несе зі звізд!

— О Трпсвітлнй наш Дажбоже,
На що зродив ти людину ?
Т закрив її у тайну
Правду світа до загину?
Заслонив нам свою ціль —
Всім на край поставив біль ?

А Весна кидає цвіти,
Всім сміється, всіх честує. —
А всі граються як діти,
Люд радіє, люд хвплює.
Грають гори, грає ліс —
Князь сміється серед сліз:

— Ось відкрив нам тайну раю
В своїм блеску і промінню.
Тим живу, що нпні знаю :
Ціль життя не є в терпінню,
Тільки в радостп життя —
Се довічна ціль буття!

') П о л у д и т и — заманити, говір Закарпаття.
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І

І кровавпмп слізмп
Плакав з жалю серед тьми.

А над кучерами князя
Дажбог сппав ясні лучі,
Лице князя промініло,
Як веселка після тучі —
А душа крізь Сонця сміх
Забіліла знов як сніг...

Четверта пісня.
10.
В Срібній Русп труби трублять:
Хто живий, ставай до зброї!
Будем бптпсь, боронитись!
Лісп, гори — твої вої,
Земле Срібная краси,
Тп за горами ecu!

Жрець Дажбога як лунь білий
Виступає зі »Святая«
І говорить, що Бог каже,
Каже правда світовая,
Що законам дає зміст
І кермує ходом звізд:
»Через гріх свій, князю, в собі —
Тп вбпв сил}7, впав в зневіру;
Як змінив ти віру предків —
Тп у нарід втратив віру;
В вірі тій тп вдіяв чуд —
Тепер чуєш божий суд!

Князь Ляборець у святпні
Молить дарамп Дажбога:
Мольби шлються, думи вються,
Його серце бе трівога
Кровю капає від ран і
Що згубив він їх талан !

Тепер в тебе ніт одвагп,
Тп боронпш замість бпгп —
Тп ховаєшся за гори
Замість орду прогонити!
Ти охабив1) дар богів —
Олег віщий — божий гнів !
и
Йди на горн, стань до бою,
Коли твоя правда, княже;
Не проженеш, тягнп в горп
За собою племя враже —
Позапалюй всі лісп,
Д и м о м жаром подуси !

Поки слухав серця люду,
Був князь Олегу май ріднпй —
А послухав царя світа,
У Болгарів став посліднпй...
В ліво цар звернув стерно —
Він з човном впав під судно!

Дажбог дав для твого краю
Перстень чарівний Карпатів,
Цілий с в і т не одоліє
Його вирвати в Хорватів —
Земле Срібная красп,
Тп за горами есп!

Гей, кобп мав дар Дажбога, —
Запалив би огнецвітом
Знов стовпп огненні в горах,
Став би в бою з цілим світом —
Земле Срібная красп,
Тпж за горами есп!

Жрець скінчив і заховався
За кадилом у »Святая« —
А з кришталів засияла
Ясність Сонця золотая,
Розлеліялась у іцерть —
Князь устав — блідий як смерть !

Ідуть полкп за полками
З Мукачева в спні гори,
Коні грають, стяги мають,
Шумить військо наче море...
Аж трівога де взялась:
Деж Ляборець, вожд і князь?

Просить віщуна зєднатп
У Дажбозі оборонця —
Схилив голову зболілу
Перед щитом бога Сонця

' 11 .

Пруть Хорвати на Карпати,
Броню горп укріпили

*) О х а б п т п = потеряти, згубити, старе слово, звісне з повісти про Свя
тослава, уживане на Закарпаттю.

digitized by ukrbiblioteka.org

І співають стоустамп:
І черленпми щптамн
Земле срібная красп,
Зворп перегородили —
Тп за горамп є с п !
Земля стогне, бір шумить;
Князь під стягом в тьму глядить...
Сонце гасне, не співають,
А шаліють усі пяні...
Крикнув Див на горі Пека,
Даром клпче знак Дажбога
Застогнала ніч понура,
Всі верхи мов кров у р а н і:
Звірі виють, орлп крехчуть,
Гей паліть лісп на страх,
Діти бісові Гадура
Дітп бісові в лісах !
На Дажбожі внуки йдуть —
А під нпмп коні ржуть!
Впном твердо погостплпсь
Тай заснули сном побпті.
А Дпв свистом путь їм каже,
Не вина, а кровп чають
Женуть Угри стадом супів...
Дітп бісові укриті,
Брязкіт копій, дзенкіт стрілів
Дишуть на кровавпй ппр —
Зовуть звіря з гір на трупів —
А Див клпче їх на жир!
Дрожать горп : буде бій!
Бптп тучі громовій !
Наче лисиці корчами
Доокола оббігають,
Ой вже три дні і трп ночи
Розсівають чати в горах,
Летять стріли закалені,
Всі дорогп заставляють —
Гремлять мечі об шеломп.
А плаямп усіма
Тріщать копя об черлені
Бісова валиться тьма...
З криці ковані іцпти —
Трясуть горами хребти!
v

Дітп бісові яруги
Жовтим трупом загатили,
Течуть ріки, а кроваві,
Крпчуть крпкп, а без сили —
Князь як вптязь2) пре їх взад,
Утікають із Карпат.
А в неділю до схід сонця
Несуть добпч з гір Хорвати :
В храм Дажбога узорочя,
А князевп хочуть датп
Срібні стружя й хоругов,
Що обрпзкала їх кров.
*

Сплять сліпі Дажбожі внукп
І не чують, що довкола
Гайвороннєм грає орда,
Зняла крпла рать Монґола —
Трублять труби, бубни бють
І на ппр звірів зовуть!
Сонце сходить — князь зірвався,,
Глянув, скочив, зблід з трівогп,
Впав із крпком на дружину —
Всі зірвалися на ноги:
— Князю, князю на коня!
І счпнплась западня.

»Слава вам. Хорвата Б іл і!
— Князь Ляборець гордо каже, — Князь допав на коня свого,
Нуте пптп і гуляти !
Скочпв, крпкнув, розняв рукп
Вже побите племя враже!«
Сюдп гляне, туди гляне:
Радість крпком понеслась —
Всюди коні, копя, луки —
Всіх впном частує князь.
»Вже нам дітись н і к у д и —
Хто на смерть, за мною йди!«
Над берегом Ляторпці
—
Лються впна, а ведрамп,
І зірвалися Хорвати,
Пють токайськеє Хорвати
Сппсп рвонули й на коні —
2) В п т я з ь —

пооідбпк

(гов. зак.)? герой.
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І женуть на темну орду,
Може впбються в розгоні!
Крпком їх закрила тьма.
Смерть над нпмп усіма!

І не чує гайвороння.
Що закракало полями...
Летять Угри на здогін
Хмарою з усіх сторін !

Летять стріли на них градом,
Пршцуть коня об черлені,
Гремлять шаблі о панцері,
Впють крпком псп скажені ;
Де ні вдарять — вал як мур.
Верже громами Гадур!

Ані його не побплп,
Ані в чвертп порубали —
Тільки з нього хороброго
Живцем серце виривали
І з’їдали по кускам —
Трупа кинули орлам !

Суджені на смерть рубають,
Летять голови і руки,
Кровю бризкають їм груди,
Трупом падають з розпуки:
Вся дружпна поляглась —
З пекла перебився князь!

Та Свіржава забриніла,
Спеленила його в сині —
Душа чайкою злетіла
І там дзвонить в верховині,
А на очп поколінь
Кине росу його тінь.

І жене, жене без тями
Через гори, через доли,
А за ним летить ватага —
Та хто зловить орла в поли?
Де ні впаде його зір,
Знає нетрп своїх гір !
Щож орел, іцо втратив гори?
В його серці тьма без краю !
Уг проскочив, добігає»,
До Свіржави у відчаю —
Та над нею унав кінь,
Свідок слави і терпінь.
І заплакав князь Ляборець
І обняв коня руками

І дитина кожда скаже :
Його слава не поляже!
Бо Свіржава кришталева
Його імя взяла княже,
І леліє у імлі
Казку Срібної землі...
*

*

*

Місяць світить у Карпатах
А Ляборець річка грає
По камінням — поколінням
Дивну казку повідає,
Славпть князя на весь світ,
Що був тому тисяч літ...

Грудень, 1923.

Р а й н е р ЗІ. Р іл ьп е.

З „В і ґ і л і й“.
Поля булані — соннії,
Не спить моя душа,
Вітрило снів червоніє
^ гавань поспіша.

Блаженная Віґіліе!
Виходить ніч на шлях.
І місяць, біла лілія,
Цвпте в її руках.
Переклав Юр. Лип і
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Июл ь о м а й М іксам і»

Ягничка.
То зачалося того дня, коли Бодоківці дзвонили проти тучі.
Ількови Чуреєви набігли руки мозілями, заки йому удалося поза
село випровадити гнів божий, блискавицями зачерленений.
А вже скрізь було чути божий палець. Качки перепудилися
були на своїх нічних сідалах і зо-страхи квакали, підлітаючи.
Дерева хилилися до землі серед лоскоту, буйні вітри збивали
і скажено гнали коепіт дорогами. Жовтавий когут Чикалюччин
вилетів на хату і не піє, ні, — а коні у стайнях зарзали, а вівці
збилися отарами до купи.
Але дзвони, що крізь бурю селом гомоніли, відвернули
тучу і в селі тільки покрапав малий та потрібний дощик.
Пшеничка і кукурудзки, що їх буря за чупер термосала,
випростувалися знов гарненько. Небо знов випогодилося і тільки
дикий шум филь прибувшого Баґівця давав знати, що горі
у Майорнокові і Чолті упала велика туча.
Коли сей потік не виступив із берегів і не вилляв Б о д о ківців із села, як із цебра, — то видко ділу, щ о то заслуга п о
бож ного села.
Лю ди повиходили над річку з жердками тай лопатами.
Старий богач Павло Сосюк мав навіть довгий, кований гак
у руках. Усі спускали із своїх огородів дощівку в ріку. А кала
мутні филі Баґівця бігли і рвали лозину тай верби тай цілі
стіни берегів. Д о рана ріка напевно викроїть собі із села ширше
русло тай нові згиби.
А вода несла всячину: і крокви і двері і коші і соломяні
стріхи і вікна. Видко, що десь горі ґаздівські хати забрала. А онтам гойдають* филі щось гей ковбок. Місяць засвітив яснійше
і показується, щ о то не ковбок, а тільки мальована скриня.
Але що за д и в о : на скрині чипить маленька ягничка. Діправди
ягничка. Аді, вітер навертає скриню д ’ берегови і тепер від хати
Івана Пернія таки д о б р е видко, як ягничка ніжками тримається
скрині. На ягничці дуже делікатна вовна, на хребті дві чорні
латки, *а на шийці червона стяжечка. Хтось мусів її дуже л ю 
бити. Вона дивиться так лагідненько, начеб везлася у човні
з власної охоти, а те, що вона то тут, то там заблеїть, то тільки
тому, бо біднятко голодненьке. Вона могла би навіть і наїстися,
колиб скриня дігнала копицю сіна, що перед, нею на воді не-

digitized by ukrbiblioteka.org

сеться. Вже й сіно недалечко на переді, вже на закруті коло
Сосюкової стодоли, лиш коби ще трошки поквапилася скриня
тай ягничка вже буде коло сіна.
Всі дивилися, чи поза закрутом покажеться знов скриня
з ягничкою, однак на дармо. Або їх темна ніч накрила, аб о
може богач Павло Сосюк досягнув кованим гаком... але то
дасться знати аж рано.
Та Павло Сосюк каже, що він там був на березі, але ні
якої скрині не бачив. Тай то відай мусить бути правда, бо він
великий богач, великий сумар, таксатор громадський, а як Біг
дасть діждати, то на другий рік має стати у селі війтом. Так
якось дивно склалося, що в горішнім кінци села всі зн аю ть про
ту ягничку, — а однаково вона біля огороду Павла Сосюка п ро 
падає безслідно тай в долішнім кінци села вже її ніхто не
бачив!
На другий день рано на службі божій всі лихі язики, скільки
їх тільки в церкві було, замість дякувати Господеви за його
ласку небесну, що відвернув град від села, повилізали з ротів
гей лопати, аби чиюсь честь забрати. Всі кинули око на Павла
Сосюка: то лиш він витягнув із ріки скриню з ягничкою, ніхто
инший, лиш він! Але Бог добрий, чей знайдеться властитель!
Стали люди собі шепотіти, що у скрині було сороківців
без міри.
І
щ
Щ о правда, то правда, але воно всяко могло бути. Ста
рий богач міг також таркатого кота облупити, бо кушнір із Ґозони, Ю ра Мочеюк, зайшов недавно до села тай щось таке
набилював, щось натякав тай посміхався, але щ о з того, коли
він сам казав, що має рот замкнений... Хто може правду знати ?
Віді тото пуста бесіда за ті сороківці!
Ані феника не було в скрині, а натомість, — се вже зн а
ється надопевне, — була вона повніська виправи красної Анички,
доньки Михайла Балюка. От що там було: три опинці, шість
хусток, дві ширинці на шию, киптарик із срібними чепрагами,
десять сорочок чісанних, сердак і чоботи новіські, ще навіть не
підковані.
Бідна тота Аничка Балюкова, збулася всего маєтку свого.
Забрала вода Балюкову хату тай забрала Аниччине весіллє. Б о
нема рації голій дівці перед вівтар ставати. А небога із служенини вже була собі все постарала. На зб ор а хліба мало бути
весіллє, а тепер як наречений скаже, так буде, а либонь і ніщо
з того не буде.
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Колиб вода не забрала була хату Михайлови Балю кови,
то в тоту хату мав загостити смуток тай грижа, а тепер той
смуток тай тота грижа на дворі собі посідали. Аничка випла
кала собі свої красні очи, а маленьку сестричку Борисочку вже
таки не бірує углагоїти, бо їй забрала вода ягничку, таку таркатеньку ярочку солоденьку, з котрою вона гралася тай разом
спала тай.... Д обре, щ о лютий Багівець затопив траву на л е 
ваді, бо коли нема медіної ярочки, то най ніхто инший т у ю
травицю не випасає. Як л ю б о вона хвостиком махала, а ще
остатного дня на сонци підштрикувала та Борисочці маленьку
•
• ••••
••
^
^
ручку цілувала і п своїми побожними очима прощала, начеби
прочувала своє лихо!
Але може ще те л ю б я тк о віднайдеться, чей воно ще не
пропало!
Десь у дві неділи розійшлася скрізь чутка про пливучу
скриню з ягничкою. Говорили люди, щ о бачили ту скриню
о півночи в Голті тай в Бодокові. Як тото правда, щ о лю ди
говорили, то напевно були то скарби дівчат Б ал ю к о ви х!
Через те Михайло Б а л ю к вибрався в дорогу. Хоча мав би
собі виходити ноги, то він мусить відшукати той талан дівочий.
Тай через те упав сором на бодоковецького, найпершого
богача, бо слід провадив до него, а Б а л ю к спровадив д о него
війта на ревізію. Та щ о з тої ревізії, коли у Сосюка не знай
шли нічого!
Сумний вертав Б а л ю к домів, а його доньки вийшли аж
поза село йому на-зустріч. Коли він давними часами вертав
з ярмарку, то доньки не виходили так далеко йому на зустріч.
А що, дєдю, віднайшлася я р о ч к а ? — питала наляканим го
лосом Аничка.
Небога боялася питатися насамперед про скриню, бо зі
мліла би з радости, колиб учула, що дедя віднайшов скриню.
Нема, сарачета, ні ярки, ні скрині, хоч ми з війтом того
богача гет перетрясли ! Б а л ю к розповів донькам до к л ад н о все,
що лю ди говорили, а Аничка лиш г о л о в к о ю покивувала.
Коли ви, дєдю, що ви дужі, не відшукали наших скарбів,
то я їх відшукаю иншим способом.
А Борисочка нічого не казала.
Весь тиждень барилася Аничка в д о р о з і : питала, випиту
вала, слідила, мишкувала, була навіть у Ґозоні у відданої доньки
Павла Сосюка, перевідувала, перезнавала, шукала, але нічого
*
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не придибала. З того всего вона бідничка розхорувалася так,
щ о дєдя мусів за нею їхати.
Пропав такий талан і ані дєдів розум, ані дівоча хитрість
не могли його відшукати, бо злодій був осторожнійший.
А що буде, коли сама голіська справедливість піде назир
цем за слідом дівочої згуби шукати?...
Е т ! що тут казати! Ш кода труду тай надії!
•• А
О
••••
Пропав посаг бідної Анички тай пропало п здоровлє,
хочби так...
Як дєдя за нею виїхав возом із подушками, то маленька,
вісімлітня Борисочка упросилася також на віз, аби світа видіти.
Та що Балю к шкодував коний на каменистій дорозі, то всі
тройко йшли пішки аж до дзвінниці. Недужа Аничка йшла помаленько і ще отік сварила дсдю за тото, що трудив коні, коли
л ю б о їм іти пішки.
Коли вони всі троє коло хати Юри Чорби завертали у бік,
вийшла напротив них з поза стодоли раптом ціліська рада гро
мадська, а межи радними йшов також Павло Сосюк, у неділь
ному, новіському кожусі, закиненому на опашки.
Ага, рихтик, та-ж то сегодни посвячували церкву!
А Аничка шепче Борисочці в уш ко: Ану дивися, сестричко,
на того високого ґазду з довгим волосєм, то він забрав т в о ю
ярочку!
Крок за кроком прийшли радні; перед громадську канцеля
рію, а що радний Филип Радюк зауважив, що соломяна стріха
на канцелярії вже зогнила і що треба канцелярію пошивати,
пристанули всі радні і прижмуреними очима докладно оглядали
ту стару стріху.
Клопіт, — кажуть — усе на світі старіється тай, аді, стріха
також гет постарілася!
Борисочка не здіймала своїх голубих оченят із великого
радного Сосюка, аж їй на личку виступили сльози.
її личко гет обмінилося. Не ріж мене, Борисочко, — кри
кнула Аничка і сердито випустила з рук сестричку.
Я не плачу, я лишень напудилася... мені привиділося, що
д о мене біжить моя ярочка с о л о д е н ь к а !
Тай так опинилися Балюки навперед громадської канцелярії.
Славайсу! — На віки! — тай хочуть йти дальше.
Але ніхто таке не чув тай не видів, а то направду адив і т ь ! маленька, дурна дитина Борисочка приступає близенько до
високого, довговолосого радного і ще й говорить до него!
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Єй — тож то воно зле р о б и т ь !
— Вуйку, — каже покірненько, — віддайте мені м ою ярочку!
Радних гейби хто кропивою обжалив. Чия, каже, ся файна
дитина із тими заплаканими оченятами?
Вуйку, — віддайте мені м о ю ярочку! — повторю є Борисочка, а її голосок дзвенить на сонци, як білий кремінець міцно
шпурений.
Павло Сосюк глипнув квасно на дитину, почіхався в сиву
голову і приязно запитав:
Якуж-то ярочку, ди ти н к о ?
Мою медіну ярочку з двома чорними латками на хребті
і з червоною ленточкою на шийці; таж ви, вуєчку, знаєте д о 
бре, ви-ж...
Щезни-пропади, бідо, від мене, я твоєї ярочки не видів!...
Тай Сосюк відвернувся до війта: Аді, війточку, ся стріха вже
гет перегнила, вже стеля від д о щ ів замокає...
Сякої — такої, але я бачу, Сосюку-брате, що і твоя сгріха
перегнила тай твоя стеля ще гірше затікає!...
1 через тоту увагу війта пан радний Сосюк спаленіли як калина.
Аби-сте свідомі, братя радні, тай ти, війте, щ о я присягаю,
щ о я за тоту ярочку...
І коли се говорив, то видобув руку з під кожуха і пальці
підніс д о н е б а :
Аді отут перед вами під небесами присягаю, що...
І як він так метався у стиді, то чепраги на шиї розвязалися
і кожух став- помаленько з плечий спадати на поперек, а від
так на крижі, а нарешті упав на землю.
Борисочка прискочила д о кожуха.
Всі дивилися на дитину. Навіть старому Павлови Сосюкови його присяга застрягла в горлі. Тай то його щастє, що
урвав присягу і не договори в її.
Медіна ярочко, чічєна ярочко, солоденька моя ярочко ! —
голосила дівчинка над кожухом. Вона схилилася і тулила до
личка тую часть кожуха, яка двома чорними латками ягнички
притягала її д о себе.
Так штудерно хотів богач закрити сліди за ярочкою , що
велів кушніреви її шкіру чистенько виполокати і вишити на са
мій середині кожуха.
Маленька Борисочка обп о л о к ал а її своїми сльозами ще
чистійше.
Переклав із мадярського Марко Черемшина.
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П ер Б єн у сі.

Шлях велетнів.
(Докінченнє.)

Розділ

X.

Шлях в ел ет н ів .
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Весна наступила одразу. Щ е вчора ніхто не міг п сподіва
тися в сім сумнім саді з голими деревами, де мені дозволили
проходжуватися з чверть години серед вогких і чорних алєй,
повних повзаючих слимаків, подібних до цеглястих плям. Та
вона таки прийшла.
Серед блакитного неба сміялося молоде сонце. Д о мого
ліжка доносилися радісні крики птахів. Могло бути коло десятої
години ранку.
Сестра милосердя в окулярах, загорнута немов у футерал,
у полотняну сукню з накрохмаленими маншетами і ковніром, з на
шитими червоними хрестиками і аґрафками, — поважно зб л и ж а
лася до мене. Вона не мала чого поспішати, не була дуже обтяжена
робото ю , бо із дванацяти ліжок, що стояли в сій довгій салі
з білими занавісками, тільки моє було заняте.
— Приходив лікар, — сказала вона. — Ви спали. Він не знай
шов потрібним будити вас. Се значить, що ви видужуєте.
— Чи можу я вийти сьогодня?
— Але не до міста в кождім разі. Ви можете встати о одинайцятій і походити у садку. Будете снідати при столі. Думаю,
що коло 10 травня ви зможете покинути шпиталь.
— Ах! — скрикнув я. — То ще чотири дні!
— Хтось би подумав, — відповіла вона сухо, — що коло вас
тут погано ходять. Коли вас привезли сюди, ми думали, щ о
прийдеться вас лікувати не дванацять день, а цілий місяць.
— Я не нарікаю, — пробурмотів я.
Зрушила плечима, немов хотіла с к а з а т и :
— Сього тільки бракувало.
Підтягнула мої ковдри, подушку і вийшла, давши кілька
розпоряджень служникови. Останній, великий, бородатий хлоп- •
чиско, сидячи на підвіконнику, мив шиби.
Вікно, що він мив, як раз було проти мого ліжка. Спина
сього чоловіка заступала мені вид на сад. А він усе не кінчав. Я
мав вражіннє, що він цілу чверть години тер одну й ту саму шибу.
7
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Коли й дальші десять хвилин минули, а він усе ще не кидав
своєї жертви, — я не міг стримати свого зденервовання.
— Скільки заробляєте ви д е н н о ? — запитав я.
— Десять шілінгів, пане, окрім харчів.
— Значить, пятнайцять шілінгів, — сказав я. — А скільки
годин р о б о т и ?
— В середньому десять.
— Отже я гадаю, щ о адміністрацію кожда вичищена шиба
коштує один шілінґ шість пенсів.
— Дуже можливо — відповів він. — Але адміністрації потріно, щоби робота була д о б р е виконана. А її богато.
Балакаючи, служник поволі розклав своє невелике приладдє:
губку, вовняну ганчірку і глиняний горщечок. Зі здивованнєм при
глядався я, як він підійшов до мене і найспокійнійше в світі сів
на моїм ліжку.
— Ніколи не сподівався я, — сказав він, — щ о б о р о д а за
вісім день так змінить людину. О тож не пізнаєте мене, пане
професоре?
Я підскочив.
— Ви, — скрикнув я, — ви тут!
П. Р ал ьф поклав палець на уста.
— Тихо! очевидно се для того, щ оби перечекати, пане про
фесоре. Тихше! Говорім тихо, про се прошу я вас, як особистої
прислуги. Я маю вражіннє, щ о не зд о б у в собі ласки Міс Ґерті,
••
••
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вашої шановної сестрички. Не сумніваюся в п повній незаінтересованости, але волю, щоби вона не довідалася, щ о за сю голову
визначено велику нагороду.
П. Р ал ьф став навколюшки. Тепер він витирав білі тафлі
підлоги зовсім близько мене.
— Ми маємо дуже мало часу, — сказав він. — Спробуймо
заховати певний порядок у питаннях, які маємо поставити один
другому. Отже як ся маєте, пане п р о ф е с о р е ?
— Тепер, здається, добре.
— Тим красше, ми турбувалися вами.
— А ви, — запитав я, — від коли тут ? Не знають, чим ви стали ?
— Е, власне сим я уратував своє життє. Вас принесли в ш п и 
таль 29-го у вечері, пане професоре. Я увійшов сюди майже о д н о 
часно з вами, але, як належиться, через вхід для служби. Маю
честь повторити, щ о се місце тимчасового побуту. Подвійна
вигода: я о щ а д ж у ю м ою фортуну і лишаюся до розпорядимости своїх друзів.
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І з дивною усмішкою запитав мене:
— Ви не питаєте у мене новин про них?
— Я мав їх, — сказав я з жалем, — аж до останнього
вівтірка через барона Ідзумі і полковника Гарвея.
— А між иншим, — сказав п. Ральф, — сі панове очевидно
оминули сказати вам, що ви їм саме завдячуєте життє. В інте
ресі правди повинні ви про се довідатися.
— Вони так само скромні, як шляхотні, — промовив я.
— І відважні, пане професоре. Можу вам оповісти перебіг
випадків. Після того як влетів у будинок той проклятий знаряд,
майже в ту салю, де що йно підписали капітуляцію, всі зоста
лися неушкоджені, крім вас, пане професоре. Вас ударило об
стіну, а ваша потилиця, здається, не дуже міцна, отже ви впали на
землю, стративши притомність. Д о біса, ви розумієте, що момент
не дуже сприяючий, щоби займатися вами. Ті — мужчини або жінки
— пане професоре, які найбільше сього бажали, в ту саму хвилину
були заарештовані нашими добрими британськими приятелями.
— Я знаю, — сказав я, — в сю хвилю п. п. Гарвей і Ідзумі
вмішалися.
— Тримаючи папери в руках, пане професоре, вони наробили пекольного галасу; в той час, як професора Генріксена
ударами кольб жовніри підвели на ноги, вам сі останні не тільки
не заподіяли нічого злого, але навпаки, приголомшені лайками
Американця й Японця, найввічливісенько однесли вас у спокійнійше місце. Полковник Гарвей пробивався з лайкою з переду,
а барон Ідзумі кляв ідучи з заду... Я більше нічого не бачив, бо
волів уникнути питань, яких із повним правом могли від мене
вимагати вірні війська Його Величности Д ж о р д ж а V.
— Барон Ідзумі і полковник Гарвей покинули Деблін уже тому
2 дні, — сказав я. Я знаю, що перед виїздом, вони зробили все
можливе у генерала Максвеля, щоби я, видужавши, міг вернутися
до Франції. Ніколи не буду могти їм віддячитися.
П. Ральф пильно тер тафлі. Він повторив своє питаннє.
—- А инші? Ви не цікаві, що з ними?
— Пірс?
— Розстріляний, пане професоре, минулої середи.
— Клерк?
— Розстріляний, так само в середу.
— Мак Д он аг?
— Розстріляний, так само в середу,
— Коннолі?
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— Засуджений на смерть. Але з милосердя вони чекають
на розстріл, поки не буде могти стояти на ногах.
— Мак Б р а й д ?
— Розстріляний, так само як і Пленкет, Едвард Делі, Уілям
Пірс, О ’ Ганраган, один учора, а инші позавчора.
— А граф д ’ Антрім? — запитав я тихо.
— Його Милість, — сказав п. Ральф, рвучким голосом,
в якому одчувалося страшне схвильованнс, — Його Милість
заареш товано 26-го квітня і негайно замкнено до вязниці в Трелі.
Але самі розумієте, для старого такі зворушення... Додайте, що
в сю пору каземати досить холодні. Отже графа д ’ Антріма знай
дено мертвим у камері в неділю ЗО квітня, коли вартівник прийшов
запитати його, чи не має він бажання бути на Службі Б о ж ій ?
Ми обидва замовкли. П. Р а л ь ф видушував із губки брудні
краплі д о шафлика.
— Ви не маєте особи, про участь якої, пане професоре,
хотіли би мати відомости?
— Графиня, — сказав я тремтячим голосом, — графиня Маркевичева?
П. Ральф, зібравши своє приладдє, вже зробив крок, щ о б
одійти од мене.
— Графиня Маркевичева? — одповів він. — Вона в вязниці
чекає ,поки трибунал винесе присуд в її справі. А він не спізнитьсяІ дод ав з усм іш кою :
— І се все, чиж не т а к ? Справді, я не бачу вже нікого...
Д о побачення, пане професоре.
Я зірвався з ліжка з криком трівоги.
— Ах! — крикнув я, — Ральфе, стрівайте, на Бога, стрівайте!
о

Він вернувся д о мене. Він був блідий, але усміхався.
— Лишіть, лишіть, — прошепотів я, — сю страшну комедію.
Чи не бачите, щ о я не маю більше сил?
— Справді, пане п р о ф е с о р е ?
— Досить, Ральфе, досить. Скажіть, ах! скажіть мені.
В той момент почувся тихий шелест.
Суха й урочиста Міс Герті, схрестивши руки на пласких
грудях, зближалася до нас.
П. Р а л ь ф випустив губку.
А коли нахилився, щ о б її підіймити, я почув, як він ш е п о 
том промовив:
— В о н а також у вязниці чекає присуду. Є відважна. Робім,
як вона.
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Він змовк.
Міс Герті стояла між нами.
— Щ о ви тут робите? — підозріло запитала вона. — Чи
забули ви розпорядок, який забороняє служникам розмовляти
з хорими?
П. Ральф із засоромленим виглядом притискав миску до
грудий.
— Я не забуваю сього, Міс Ґерті. Але пан добродій закли
кав мене.
— Ах так, — сказала вона, звертаючися до мене. — Се
так? Чого бажаєте?
— Пан добродій, — сказав Ральф, облудно опускаючи свої
очи на губку, — пан добродій хотів би знати, до кого тут треба
звернутися, щоби дістати Біблію. Я дозволив собі, Міс Герті, з а 
певнити пана добродія, що вам буде се справжньою приємністю
дати йому один примірник.
Вона глянула поглядом, в якому було вдоволеннє і здивованнє.
— Приємністю, ні, — сказала вона величаво, — скажіть
— обовязком.
v

— ...Тоді всі Мадіянитяне, Амелекитяне і східні народи
зібралися і переходячи Йордан , вони стали табором у долині
Ізраеля. Але дух Божий увійшов у Ґедеона , яки й сурмлячи
закликав родину А ґезера, іцоби вона йш ла за ним , і послав

вістників до всього покоління Манасейового, яке так само...
Своїм монотонним голосом п. Ральф читав мені святу книгу,
бо я заявив, що не годен сам читати з причини слабих очий.
Вже три дні, як він виконував коло мене сі обовязки. Міс Герті
зволила злагіднити його працю в салі, уважаючи, що уздоровленнє моєї душі є так само важне, як мого тіла. Ш ановна сес
триця, що трохи не дочувала, була звичайно присутна при наших
набожних вправах. У сю хвилю вона вязала — ся набожна дів
чина — перериваючи свою роботу тільки для того, щоби п о
правити свої окуляри і глянути, на нас задоволеним поглядом.
— ...А Мадіянитяне і Амалекитяне і всі східні народи ле
жали розсіяні по долині , наче сарана...
— Нічого н ов о го ? — запитав я тихим голом.
— І верблюдів у н и х було без л ік у , як піску на березі
моря... продовжував безпереривно п. Ральф.
Тим же самим тоном, не перериваючи свого читання, він с к а з а в :
— Так, є новини.
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— Які?
— А коли ґедеон наблизився, хтось розказував свому сусідови сон, я к и й приснився йому... Ви покидаєте шпиталь завтра
в ранці, в четвер, 11 травня так, як се було передбачено...

і здавалося мені, що бохонець спеченого ячмінного х л іб а котився
в табор Мадіянитів...
— А... вон а?
— Се ніщо инше, як меч Ґедеона, сина ЇІова, з коліна Ізраілева... Вона? Воєнний суд не виголосив іще присуду щ о до
неї... Се станеться завтра, або в суботу.
— Я не хочу виїзжати з Дебліна, не дізнавшися...
— Ви кажете: я не хочу. Але ніхто не питати-меться у вас
вашої думки. Вирішено, щ о ви покинете Деблін завтра у вечері...

Коли сурма затрубить у моїй р уц і, ви так само засурмите н а 
вколо табора і р азом крикнете: Меч Господа і Іедеона!... К о 
мунікація морем ще не налагоджена між Дебліном і Англією.
Отже ви поїдете на Бельф аст завтра у вечері. Непотрібно хитати
головою , се звертає тільки увагу міс Герті, яка глуха, але зовсім
не ідіотка... Тоді Господь послав меч на весь табор і вони вби
вали себе самі — одні других — тікаючи до Бетсети і до бе
рега Абельмегула в Цебаті... Се історія справді інтересна.
— О, — сказав я, — чи не можу я щось зробити для неї?
— Ви читатимете газети, — сухо одповів п. Ральф. І думайте,
щ о я тут. Вони взяли в полон двох лю дий Мадіянитів, Ореба

і Зеба, вони вбили Ореба на скелі Ореба, а Зеба в давильні
Зеба і вони переслідували Мадіянитів... А може, пане професоре,
зможете ви зробити щось для мене, ваш ого слуги?
— Для вас?
— Д ля мене. Ви покидаєте завтра в вечері Деблін, п о в т о 
рю ю . Прибудете коло дванацятої д о Бельфасту. Пароплав на
Ліверпуль одход ить тільки в неділю... 14 го травня. Отже цілий
день суботи ви матимете вільним. А Бельфаст, д а ю вам слово
чести, не можна назвати дуже цікавим містом. Коли по годині
круження навколо Томпсон Меморіял Фавнтен...
— Ну?
— Грозно винограду Е ф раїм а варто більше , ніж виноград
ники Абєзера... Прошу вас, пане професоре, сісти в потяг на
стації Мідлєнд. З а дві годині ви доїдете до Кольміна і д о П о р 
т р е т а . А звідти електричним трамваєм дістанетеся д о замку
Денмор. Ви знаєте певно, пане професоре, щ о в Денморі жили
графство Кендейль, заки прибули до Кендейля.
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Я знаю, Ральфе.
— ...А коли Господь віддасть у мої р у к и Зебею й Сальману7
я роздеру ваше тіло колючками і тернами пустелі... Підійшовши
до головної брами замку, ви побачите, в стіні залізний дзвінок.
Ви потягнете два рази, не звертаючи уваги на те, щ о не почуєте
звуку дзвінка, який находиться досить далеко в середині будинку.
Зачекайте, поки прийдуть вам одчинити. Се буде стара жінка.
Моя мати, пане професоре.
— Я поїду, Ральфе.
— Спасибі, пане професоре. Моя мати ніколи не покидала
Денмора, в якому вона є тепер єдиною доглядачкою. Боюся,
щоб і там так само в сі останні дні не було якихсь історій з боку
поліції. Певне будуть робити трус, а може й збитки... І Ґедеон
паправляючися ш ляхом тих, іцо жили в шатрах , до східної
батьківщини Ноба і Зеба... Але врешті, я не думаю, щ оби
вони турбували мою матір, вона має сімдесять два роки, пане
професоре.
— Щ о треба їй сказати, Р альф е?
— Все, що сталося, що я живий і що, як зможу, то приїду
^ •О
•••• Г'ь
ми
•
ОбіИНЯТИ 1 1 . Ви поясните їй, що поки що се неможливе 1 ЩО
врешті моя робота тут не скінчена. Ви постараєтеся її потішити,
мою бідну стареньку. Дякую вам з гори... І вертаючися з бою
перед сходом Сонця , він узяв молодого хло п ц я з посеред лю дий
Сокот... Ви будете в Денморі коло одинацятої. Поїзд на Бельф аст
їде тільки о шестій. Моя мати приготує вам сніданок. І коли з а 
попросіть її показати вам замок,
9хочете,
*
t цвинтар, де почивають
їх Милости і звідки, як що погода тиха, або все одно, як що
вітер є бурний, — прекрасний вид на море... Гетер не витяг меча

свого, 1 едеон же підвівся і вбив Зебея і Сальмана. В ін забрав
тоді і дорогоціююсти, яким и м али звичай прикрашувати ш иї
королівських верблюдів.
Сестра милосердя підвелася, нахилилася до плеча п. Ральфа
і читала разом із ним.
— Ви що йно тут? — запитала вона.
— Так дійсно, Міс Ґерті. Се тому, що п. професор Жерар
перериває час од часу читаннє божественного тексту, щоби з р о 
бити поясненне. —
З біблією в одній руці і невеличким багажем у другій, вий
шов я другого ранку коло десятої з дверий шпиталю. Провожали мене бажання Міс Герті, але п. Ральф а я не міг побачити.
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В полуднє я вже все зробив, щ о треба у британської влади.
По кількох не занадто доброзичливих словах повернули мені
мій паспорт на Бельфаст, де мусів я його знову візувати у в ій 
ськових властий, бо стан облоги не був ще знесений.
Поснідав я хутенько в якійсь нужденній таверні, яка щ о йно
иа ново одчинилася. Там я був сам. Якась переполохана м олода
дівчина досить незручно услуговувала мене.
Через зруйновані улиці, яких я не пізнавав, я пробував від
найти місця, де провів кілька годин коло Антіопи, і я не міг діс
татися туди. Були тільки купи каміння, щ о охоронялися варто
вими, які тримаючи рушниці з насадженими багнетами, вже
здалека робили знаки не наближатися.
Тоді, повернувшися в протилежний бік о д кварталів, де
точився жорстокий бій, я звернувся до Нортс Кінґ Стріту...
— Пані Ю з !
— Пане д о б р о д ію , се ви!
Я за й ш о в д о сих бідних людий, щоби довідатися про них,
бо вони так старалися для нас! Тепер я мовчки стояв перед п а
нею Ю з, яка була вже в чорному.
— Сідайте, пане, прошу вас. Мені приємно побачити вас
у до б р о м у з д о р о в л ю після таких страшних подій.
З а сих дванацять день вона стала старою, дуже старою
жінкою, з сумними тремтячими руками й розбитим голосом.
Я вимовив:
— Д енис?
Пані Ю з махнула рукою.
— Хвалити Бога — вони не спіймали його, пане. Десь ман
друє шляхами в середині країни. Не може бути й мови, правда,
про те, щ о б він вернувся д о свого полку у Фляндрії; я багато
не турбуюся про нього, бо тепер розумієте самі після того, що
сталося, вся Ірляндія з ними. Д е б він не був, його сховають. Він
найшов спосіб на протязі тижня надіслати мені два рази новини
про себе. Не про нього я думаю, пане, але про мертвих.
— Про мертвих, пані Ю з ?
— Так, пане, про свого чоловіка, якого вони вбили.
— П. Ю з а вбили?
— Так, пане, ви бачили його. Чоловік, щ о на протязі всьо
го свого життя не зробив зла нікому... Вони вбили також і п.
Уолша.
Вона стояла без сліз, схрестивши безкровні руки на чорній
новісенькій запасці.
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— Б у л а се в суботу, невдовзі після одїзду ваших приятелів.
Вона говорила сонним голосом, майже без виразу, як люде,
що стомилися о д ридань.
— Вояки увійшли через вхідні двері, пане, а потім через
вестибуль. Вони підбігли до нас із криком: „Руки до горим. Бі
гали по всьому будинку, перевертаючи в крамниці, кухні, в кім
натах на горі. Ми сказали їм, що нічого спільного з Шін-файном
не маємо. Вояки обшукували мужчин. Чоловік мій мав кілька
коштовних річий, які я йому дала для певности. Вояки розі
пхали їх по своїх кишенях і вже не повернули. Потому наказали
нам — жінкам і дітям — зійти у льох і повели мого чоловіка
на гору. П. Уолша одпроваджено в передню кімнату на першому
поверсі, з якої ми вийшли. Трохи згодом почула я в горі якийсь
голос, що сказав: „На що ви се робите? Миж вам нічого не
зр о б и л и 44. Потому почувся глухий шум, який змусив нас здріггнутися так, ніби вояки пересували, чи перевернули шафу. Я й не
гадала, що се впав один із двох мужчин. Ми чули, як вояки
цілу ніч ходили понад нами. У вестибуль принесли одного пора
неного в о я к а ; я ходила коло нього і зробила все, що змогла,
щ о б помогти.
— Дальше, пані Ю з ?
— В день я понесла склянку чаю старому сліпому, ви зна
єте, і коли я виходила по сходах, один вояк крикнув мені: „Не
вільно туди йти". Се мене страшно зденервувало і зтурбувало.
Проходячи повз двері з сальону я спинилася, аби глянути крізь
дірку в замку. Там лежав якийсь мертвий мужчина. Який жах!
Біля коминка. Я запитала вояка: „ Щ о с е ? “. Він одповів: „П ов
станець з одного будинку*4. Я ще не була певна. Ціла тремтячи,
я зійшла знову на діл і запитала паню Уолш, якої барви були
шкарпетки її чоловіка, бо я ясно розгляділа ноги мужчини, що
лежав на горі. Вона побачила мій переляк і сама страшно з а 
турбувалася. Але я заспокоїла її трохи. Після сього я почала
підозрівати правду і питала кілька раз у вояків: „Де мій ч о л о в ік ?“
— Вони о д п о в і л и : „Його заарештували і одпровадили до касарні“. Я настоювала, щ о б довідатися більше, тоді мені сказали,
що я мушу побачити офіцера. Врешті коло десятої години у в е 
чері надійшов старшина. По довгім чеканню він дозволив мені
піти на гору. Але спершу попросив у нас миску води і ганчірку
та пішов перший. Напевно він хотів змити кров, яка була на
трупах, бо пізнійше їх одяги були мокрі. А коли він скінчив
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і зійшов на д іл , забрав нас і зі свічкою в руках одпровадив
у кімнату на горі, де я найшла труп свого чоловіка.
—
Напишіть се, пані Ю з , не пропускаючи жадного детайлю.
І можливо смерть бідного Ю з а не буде без користи для його
країни.
К о л о семої години у вечері на непривітливому двірці Амієн
Стріт, що роївся від війська, я одчув, що сили покидають мене.
Раптово вирішив лишитися, чогоб то не коштувало в сьому
місті, де мала рішитися доля Антіопи. Вже дверці потягу, що
мав відходити, зачинялися одні за другими. Я сидів нерухомо
на лавочці, без думки, тремтючи, як у горячці. Нараз передо
мною виросли три тіні. В кількох коротких словах запросили
мене сісти до потягу, до переділу, в якій сі л ю д е мене майже
насильно втягнули. Один із них усів зо мною. Після таких годин
чоловік не мас страху, перед чим би то не було.

Серце в мене забилося, коли я потягнув старий поржавілий
дзвіночок, про який мені говорив п. Ральф. Пройш ло довгі дві
хвилини. Поволі одчинилася велика фіртка.
— Пані Мак Г реґор?
Передо мною стояла маленька, зовсім маленька, стара жінка.
В очах її був сумний переляк. Блідно-сині очи, так само бліді,
як і небо над нами, по якому поволі пливли великі білі хмарі.
— Я прибув від ваш ого сина Ральфа. Він живий. І він на
свободі.
Вона притулила до серця руки свої, щ о були вдягнені в чор
ні мітенки.
— О д Р а л ь ф а ? Ах, пане, ввіходьте, ввіходьте.
Фіртка зачинилася за нами з глухим лоскотом.
— Ходім, пане, ходім.
Ми пройшли через двір, оточений кольосальними, сірими
стінами. Коло великого підїзду, з травою , що проросла між каміннєм стертим і розсуненим, стояла будка, в якій на ланцюху
лежав пес. Він певне був теж старий. Він, здасться, навіть не
почув, коли я проходив повз нього.
Кендейльський замок мав дуже веселий вигляд супроти
Денморського. Ми були в кімнаті із склепіннем, на стінах якої
вже ледви було видко античні старі образи. Я сів перед огнем,
що палав під залізним камінним таганом.
— Сядьте, добродійко, прошу вас.
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Але вона не годилася. Понурою, чорною сильветкою с т о 
яла вона передо мною. Не можна було собі уявити, як вона така
маленька жінка могла дати житте такому кольосови, як п. Ральф.
Вона слухала, перериваючи викриками, які силувалася затри 
мати, про всі детайлі, які я їй оповідав. Я старався не забути
нічого, знаючи добре, що боязка маленька жінка ніколи б не
осмілилася мене запитати.
Коли я їй сказав про смерть графа д ’Антріма і увязненнє
графині де Кендейль, вона, здається, ще більше згорбилася. Вона
не плакала. Тільки права н рука підвелася з грудии до хресту.
— А тут? — запитав я, щ о б перервати мовчанку, що на
ступила по закінченню мого оповідання.
Вона ніяково повела рукою.
— Якісь панове приїхали з Бельфасту, — сказала вона — із
вояками й поліціянтами та цілий день робили трус у замку. А ви
їхали вони, забравши цілий куфер повний паперів. Але нічого
не знищили.
— Ви самі тут, пані?
— Так, пане.
— Ральф мені сказав, — почав я, змовкнувши на хвилю, —
Р ал ьф сказав мені, що ви дозволите мені оглянути замок. Я знав
графиню Антіопу, коли вона була зовсім маленькою. Вона часто
говорила мені про Денмор. Я був би щасливий...
— Але, пане, все, що бажаєте.
Вона забрязчала великою вязкою ключів, що висіли на
поясі.
— Ральф також сказав мені, — промовив я, усміхаючися,
— що не буде недискретним просити вас розділити зо мною
ваш обід.
Вона сплеснула рукам и:
— О, пане, прошу вибачити мені. Бачите, яка я стара. Я
трачу й ту дрібку розуму, що лишилася мені. Мені треба все
говорити.
І в очах її блиснув огник, перший, який я побачив за цілий
день.
— Ральф, — сказала вона, — він думає про все. Він завжди
думав про все.
І в той час вона простягнула мені вязку ключів. А коли
я зробив відмовний рух рукою, вона додала з о б е з б р о ю ю ч о ю
наївністю:
— О, панове з Бельфасту брали їх од мене. Приятель мого
г р
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сина має тут стільки ж прав, скільки й англійські поліціянти.
На протязі цілої години блукав я по замку. Глухо звучали
мої кроки по сходах і порожних коридорах. Вийшовши на д р у 
гий поверх, я одчинив вікно. Сперся ліктями. Передо мною простяглося безкрає море, весняне море, б л ід о -л іл іо в о г о кольору.
А на ньому вимальовувалися темними фарбами филі, що над
бігали.
Я зачинив вікно. Із зворушеннєм, якого я не міг подолати,
отвирав я двері одні за другими. Були се однакові, склеплені салі,
величаві як каплиці, окладені дубом. На стінах портрети. Довгий
ряд шляхти, що віками вела трагічну бо р о т ь б у проти Саксонців.
Зеркала, в яких я бачив себе дуже з далека, побільшували ф а н 
тастичні розміри сих саль. Найбільше десять років, як покинули
сей замок, а здавалося, щ о тут не жили цілі віки.
Раптом штовхнувши одні двері, я здрігнувся. Б ез сумніву
я увійшов у кімнату Антіопи.
Я пішов просто до маленького бю рка з рожевого дерева.
В старих рамках було кілька фотографій. Се були фотографії
Антіопи, коли вона була дитиною. Одна з сих фотографій представляла п в коротенькій спідничці і блюзі з морським ковнірцем;
я витяг її з рамки. На обороті я прочитав прізвище ф о т о г р а ф а
і його адресу. Ґранд-Рі. Екс лє-Бен і дату, 1894.
•
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Я вклав тоненьку ф о т о г р а ф ію в свій портфель і тихенько
на вшпиньках вийшов із кімнати.
Легкі кроки роздались на сходах.
Се була стара, се могла бути тільки вона. Але що за схвильованнє охопило мене! Воно пройш ло тільки тоді, як я побачив старушку. Ступаючи дрібненько, вона наближалася до мене.
— Ваш сніданок готовий, пане д о б р о д ію , — сказала вона.
Не дивлячись на мої протести, я змушений був сісти сам
при столі у великій їдальні, де вона приготовила мені накриттє.
Карафка із кришталю й срібла з блідим вином кидала на скатертку свою сорокату, рожеву тінь. Я їв швидко.
— А зараз, — сказала старенька, — як що пан
захоче йти зо мною.
Я скорився. Ми спустилися обоє в почесний двір.
чинила вхідні двері, даючи мені першому дорогу. Я
що вона тримала в руці букет цвітів.
— Пан добродій, — сказала — не погнівається,
проважу його туди.
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Ми перейшли по скелистій д о р о з і , яка гадю к ою вилася
попід замком Денмор. З другого боку сієї дороги була стіна,
коло шести стіп заввишки, а по середині залізна о гор ож а
з хрестом у горі.
Мати Ральфа штовхнула фіртку, яка із скрипом одчинилася.
На сей скрип одповіли різкі крики. То чайки почали кружити
навколо нас.
Ми опинилися на маленькій площі, витесаній на вершку
скелі. З трьох боків — біла й синя безмежність моря і неба; а
позаду нас суворий і маєстатичний обрис замку.
На сій площі, поділеній на двоє, як велика кістка доміна,
було зо двацять камяних плит.
— Домовини їх Милостей! — сказала старенька.
І вона пішла до алєї, по якої боках стояли сірі тяжкі простокутники.
На всіх плитах були вигравіровані написи. Перші були вже
стерті, ледви можна було щось розібрати. В міру того, як посувалися ми далі, вони ставали яснійші.
Старенька підійшла до останньої, прикрашеної букетом
зівялих цвітів. Вона зняла сей букет і замінила свіжим, який прине
сла. Ставши на коліна, вона кілька хвилин молилася.
А навкола нас чайки звужували своє коло. Кілька з них
довірливо посідали довкола нас.
4

Я стояв за матірю Ральфа, що молилася. Погляд мій блу
кав між морем і небом. Потому око моє спинилося на камінній
плиті, що стояла перед нами. Вона була поділена на дві рівні
частини чорною смужкою. На лівій частині я прочитав:
Генрі Бакстер, граф де Кендейль.
22 листопада 1878 — 6 червня 1914.
А на правій частині од чорної смужки не було нічого.
Скоро старенька підвелася.
— Пане, — сказала вона, — до відходу потягу ще дві
години. Замість того, щоби повернутися до замку, де нема вже
нічого цікавого, красше може піти маленькою стежкою, що спу
скається до моря. її Милість, графиня Антіопа, від того часу, як
навчилася ходити, кождого дня бігала туди. А син мій, коли б
він був тут, то безперечно порадивши використати час, який ще
є у вас, на те, щоби піти й подивитися на Ш л я х В е л е т н і в .
І вона д о д а л а :
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Прошу дарувати мені, що не зможу сама одпровадити
вас туди, але не маю права бути довго неприсутною в замку.
А в тім пан добродій т раф и ть сам. Отся стежка якраз виводить
на Шлях. Тут тільки десять хвиль ходу.

1 Ш л я х Велетнів побачив з побідою Фін М ак Е о у л я втечу
напастника.
Фін Мак Коуль — велетень — перший граф на землі
д 1 Антріма — землі печер — був викликаний на герць своїм
англійським ривалем, велетнем Балєндонром. Фін Мак Коуль не
боїться Балєндонра. Він не тільки не боїться його, але для того,
щоби той прийшов до нього, він — із вічливости й джентельменства — збудував власними руками дорогу між Шкопією та Ірляндією. Таким чином Балєндонр міг прибути, не замочивши ніг.
Балєндонр прийшов і Фін Мак Коуль його побідив. Можна
було би сподіватися, що Балєндонр прийме свою поразку з лег
ким серцем. Але зовсім не так. Ціла епоха війн почалася між
поколіннями о б ох людий, і яких війн! Такі безперестанні напади,
такі закляті змагання на протязі віків і віків велися проти н ащ ад 
ків Фін Мак Коуля, щ о трудно повірити, як сей рід не був зни
щений. Отже чи надаремне пролилася кров мучеників Великодня?
Балєндонр святкує побіду. Але в тойже час протягує руку згоди.
Від того часу, як він зр о б и в сей гест, сей добрий апостол, то
се й о г о п одолано і д о б р е подолано. Чи підете ви, сини Фін
Мак Коуля, приймаючи згоду, помагати Балєндонрови улаш ту
ватися на вашій землі, якої він чіпається з таким завзяттєм?
Ірляндці, ось коли починається для вас нова боротьба, де
не вистануть для побіди хоробрість і огниста кров. Ви, яких
бачили безстрашними й усміхненими перед шибеницею й гарма
тами, не довіряйте, не довіряйте тому хитрому дворакови, щ о
сьогодня простягає вам ту саму руку, я кою ще вчора хотів вас
поневолити. Не поконала вас сила, нехайже не зробить сього
підступ: Нехай п одаю ть сюди лицемірні закони і двозначні п ро 
екти ,,settlem entMy. Ірляндці, згадайте, ті шахрайські договори,
де сила д и к т у в а л а , перекупство платило, а трусість підписувала.
Щ о є найльояльнійшим у ваш о го ворога, то се його кулі.
Так, у тисячу раз ліпший Стронгбов ніж Микола Брекспір, Кромвель-рубака ніж Кромвель апостол, Корнуельс ніж Кельстрі. Ті,
що ведуть переговори з останніми, н араж аю ть себе на огиднійші
підступи, ніж ті, щ о чесно борю ться проти перших. Подібними
переговорами лише себе осмішать, а дуже часто обезчестять.
16

digitized by ukrbiblioteka.org

Так, Шлях Велетнів побачить поразку напастника, тільки при
умові, коли ваші базальтові стовпи, які колись прискорили прихід
Балєндонрів, що несли війну, підуть під воду, а не будуть служити
містком для Балєндонрів, що несуть брехливий мир. За суворим
вояком іде солодкий, як мед, дипльомат. Гляньте на нього,
пізнаєте його, з достойним сивим волосєм, рожевим обличем
д о б р ого батька родини, з парасолем із сірої альпаги, в почеснім
редінго квакера. Щ о є на в а з і , яку він тримає своєю товстою
р ук о ю ? О, майже нічого: Сім віків мук і злочинів. Ах, кров
Пірса, кров Мак Брайда, кров Клерка, кров Мак Донага, ви поба
чите, невинні овечки, як добре сією кровю будуть торгувати...
Ви ніколи не злапаєте сих фокусників. Між о д н о ю і другою
склянкою чаю, межи двома віршами із Біблії, між двома партіями
гольфа підписуєте нешкідливий маленький договір: „Підписуйте,
мої друзі, підписуйте! Як? чи ж довірє зникло би з сього світа?
Ні, нарешті скінчили!“ І раптом добрий старушок підводиться
і як фальшиву бороду відкидає свою хитрість:
— Се моя хата. В и мусите звідси забратися.
Коли я йшов по стежці, вже плакали сутіні над величавими
базальтовими скелями шляху і одягали їх у тумани. Сердиті
филі приливу лизали стовпи велитенських кольон і покривали
зовсім ті, що лежали долі. А в далині, в безмежности, розтяглося сіре просторе море, те саме море, до якого туманів вояки
Цезара дійшли із сумом і з гордощами. Вони думали, що дісталися
д о границь світа і побачили Тулє.
Як коник у сто кроків довжиною, по темній воді швендяв
туди і назад контр-торпедовець. По мірі того, як спускалися
сутіні, видно було червоні відсвіти на великих чорних клубах
диму, що виходив із коминів.
Чекаючи в таверні Колєрену одходу поїзду, що мав д о в е 
сти мене до Бельфасту, я прочитав у вечірній газеті останні відом о с т и : Джеме Коннолі і Сін Мак Дайармада були розстріляні
в Дебліні сього ранка. Газета подавала до того цілу листу пов
станців, засуджених Висшим Судом на довічні каторжні роботи.
В сій листі я побачив імена п. де Валєри і графині Маркевичевої та де Кендейль.

Е п і л ь о г.
— Пане Жераре, вже? Ми вас чекали аж завтра.
Так привитав мене на порозі Дому Преси молодий Лябульбен.

digitized by ukrbiblioteka.org

*

%

Він мав рацію: як урядовці у відпустці, які не мають спо
кійного сумління, я вернувся о день скорше.
— А що ж у вас нового тут? — запитав я подавленим тоном.
— О! нічого. Завжди ті самі нуди, як знаєте. Ах! треба вам
сказати — ваш куфер прибув. Уже тому три дні. Я був трохи з д и 
вований, бо ви мене не попередили. Але, розуміється, я прийняв
його. Одвіз його до гаражу, на ул. Монтень. Заберете його,
коли схочете. Він мені не справляє клопоту.
— Дякую. Се все?
— Щ о ж іще? Справді, я не бачу нічого більше.
І дод ав тихо:
— Чи знаєте, що серіозно п о г о в о р ю ю т ь про третю зимову
кампанію ?
В мойому бюрі я знайшов три чи чотири листи, які чекали
мене з місяць. Але нічого важного.
Я кинув оком на газету. Перебіг неуважно статю під з а г о 
л о вк о м : Приготовуимо вже тепер повоєнний час. Обік були ін ф о р 
мації про події в Ірляндії. Я прочитав іще за го л о в о к : Німецькі
офіцери серед повстанців.| Ч и ж се було так дійсно? Мій Б о ж е !
Раптом я взяв свій капелюх і вийшов.
Коло другої години по обіді я вже був на сквері Мегард,
перед будинком професора Жерара. Підійнявся по сходах і по
дзвонив.
— Піду, побачу, чи в дома професор, — сказала покоївка, —
взявши мій білєт.
Ах! Коли б його не було! Але ні, чи ж не красше кінчити
все зразу.
Вже покоївка верталася.
— Чи пан добродій зволить увійти?
Б ю р о професора було темне. Я гадаю, щ о при повному
світлі я не міг би говорити.
Оповіданнє моє тревало з десять хвилин. Безперечно я несві
до м о вже приготував кілька днів тому назад те, щ о мав сказати
в сей момент, бо я без особливих труднощів находив потрібні
слова. Тільки горло моє трохи пересохло.
Закінчив я навіть не без певного ап л ьо м б у :
— Можливо, пане, ви ніколи не довідалися би про сю
історію, коли б я сам не прийшов до вас і не признався. Але
тоді моя поведінка була би непростима. Я бачив і чув річи, що
їх не можна поминути. Память моя добра, я робив замітки,
і лишаюся до вашої повної диспозиції для...
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В той час, як я говорив, він крутив льорнетку пальцями
правої руки. Ані разу не перервав моєї мови. Се було доказом, щ о
осуджував мою поведінку безпощадно. Я відчував, що в нього
було більше здивовання, ніж суворости.
Я спинився, щ об дати йому можливість сказати що небудьг
не важно що. Але він продовжував мовчаннє.
Я починав тратити певність.
— Щ о ж до причин, — сказав я, — які штовхнули мене
на таку авантуру...
Він підніс руку.
— Не треба, — сказав він. — Можливо я знаю сі причини.
Сказавши се, він одчинив шуфляду і зачав нишпорити
в паперах.
— Ось два листи, адресовані до вас.
— Листи, адресовані до мене?
— А так! — сказав він з одтінком іронії в погляді. Ціл
ком природно, що частина вашої почти прийшла на College
de France. Даруйте, що я одчинив сі листи. Але, правда ж, не
міг я догадатися...
Він устав з фотелю.
— Прошу вибачення, але я мушу йти.
Рівнож підвівся і я. Він одпровадив мене до вхідних дверий.
— Д о побачення, пане добродію . Завжди застанете мене
в дома в сю годину. Не примушуйте мене довго чекати на вашу
візиту. Очевидно я справді використаю весь матеріял, що ви<
потрудилися зібрати замість мене.
Була четверта година. Бючися між собою , виходили діти
з шкіл. Повільними кроками йшов я по ул. Кльод-Бернар. По
тому пішов по ул. Гей-Люсак. Тримав у руках обидва листи.
Я шукав місця, де б міг сісти й прочитати їх. День, що згасав,
був прекрасним майовим днем, тихим, блакитним, уже повним*
літної вогкости.
На розі ул. Суфльо і бульвара Сен-Мішель я сів на терасі
таверни де Пантеон. Одчинив перший з листів.
Елегантна кореспонденційна картка з бристолю з з о л о т о ю
коронкою в лівому кутку. Я прочитав тих кілька фраз, які мусіли
викликати певне зтурбованне у професора Жерара:

Чельсі, 14 травня 1916 р.
Довідалася я з правдивою радістю, гцо ви вийшли живим
і здоровим із тог історії, в яку досить нерозумно встрягли*
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Можливо зо мною ви не були зовсім коректні, але се не грає
р о л і ! Я буду р а д а вас побачити. З а пів м ісяця я буду в Парижи, д л я оглянення літніх мод. Отже зробіть мені приємність
поснідати зо мною у Рітца.
В а ш а Фльора Арбекль.
P. S. Реджинальд, який згадує вас , просив мене сказати вам .
яцо був би радий отримати од вас картку на вступ до College
d e F ra nce на один із ваш их курсів.
Я поклав сей лист до кишені. Тремтючи одчинив д р у 
гий і пізнав письмо Антіопи.
Се був грубий кратковий папір. В лівому кутку, в тому
листі, де на бристолі лєді Арбекль була зол ота коронка, на
сьому листі був номер, який був безперечно номером вязниці.

Портлєндська вязниця.
15 травня 1916 р.
Я довідалася, ш/0 ви вже уратовані в певному місці. П р и я 
тель узявся доставити вам сей лист. Сподіваюся, гцо ви його
отримаєте.
Очевидно , ви вже знаєте, гцо найвисш ий Суд засудив мене
на досмертні каторжні роботи. Я не нарікаю. Маю відвагу. Але
щоби мати її вповні, треба, гцоби я позбулася довгу супроти
вас , що я добровільно затягнула.
Нагадайте собі: три тижні тому, в той день, коли ми вер
нулися з прогульки, яку зробгСги по берегу м оря , я благала
вас ніколи не сердитися на мене, про гцо б ви не довідалися
про мене колись пізнійш е. Тепер я сама хочу вам про се оповісти.
Вас одурено. Я не та дівчинка, яку ви колись знали у Франції.
Я не гра ф и н я де Кендейль. Ір а ф и н я Антіопа вмерла 6 червня
1914 р. при тім самім випадку, як и й коштував життє її чоло
віка і де сама я мусілаб знайти смерть. Ґрафиню Антіопу
поховано на кладовищи в Денморі, і я знаю, іцо якогось дня
не знаючи про се, ви м олилися на її домовині.
Я є бідною дівчиною , гцо м усіла випадково зайняти місце
моєї господині. М и покинули Депмор, де нас зн а ли і переїхали
до Еендейлю. Пророцтво Д о н е ґа л я му сіло здійснитися. Можливо ,
іцо річи, які В а м були незрозумілі, тепер стануть В ам ясні.
Я скорилася. Г рала свою ролю без труднощів аж до вашого
приїзду. А від того часу дуже часто здавалося мені, що божеволію.
Сей лист, як що я його п и ш у , то д л я того, щоби сказати правду :
мені здавалося , що я готова була полюбити вас. Але в тойже

\
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час я почувала , що ви, ви кохали би тільки ґраф иню де Кендейль. І коли я бачила, що ви хотіли знайти в мені спогад про
неї, я богато терпіла. Тепер усе скінчене. Я не вийду звідси, а
як гцо вийду колись, то д ля того, щоби стати дружиною Ральфа
М ак Ґрегора, з яким була я заручена в 1914 р , як сталася
катастрофа в Денморі. В и знаєте, гцо він є добрий і хоробрий .
В ін мене любить і я думаю , я знов його покохаю.
Бувайте здорові.
Едгта Стюарт.
Поволі склав я лист. Передо мною проходили люди, як
у тумані: робітники, студенти, післанці.
— Франсуа Жерар!
Машинально повернув я голову в бік, звідки роздався сей
заклик. Я пізнав Кльотильду, молоду жінку, з якою до 1913 р.
досить часто проводив ночи в барах.
— Гарсон, принесіть моє накриттє до столу пана добродія.
Без церемонії вона сіла обік мене. Одягнена була б ід н а
й дешево. По свойому вона теж терпіла.
— Як я рада, що вас знайшла. На війні, правда ж ніколи
не можна знати...
Вона продовжувала:
— Нема чого нарікати, коли жовніри по окопах. Все одно,
всі терплять лихо.
\
Вона тихо запитала :
— Здається, мають прибути Японці. Чи чули ви про се?
— Кльотильдо, говорять так богато.
— Сюрвіль упав. Чи знаєте?
— Ні.
Я ледве їй одповідав. Але вона не тратила охоти. Вона
знову мені оповідала про моїх товаришів з 1914 p., про тих,
яких поглинула вже земля, — про Рібейра, про Сюрвіля, про
Мутона Масе, про Вінерта, в той час, як проти нас дерева Л ю к 
сембурга цілували останні соняшні проміння, що вмирали між
зеленим і червоним гіллєм парку.

Переклав із французького М. Ковальський.

*
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ІІа вл о Ч иж евський .

Сила власности.
(Докінченне).

Хата справді була недалечко. Пішли. Увійшли у хату
і стали оглядатися. В хаті було дуже г а р н о ! Не поганійше, ніж
у Андрія. Не було таких стильних мережок і піч була німецька,
але комин був вицяцькуваний ще красш е — кониками та квіт
ками; стіни над покуттем прикрашені чудово вишитими руш ни
ками, а скрізь у горі, під стелею, обведені дуже красною і стиль
ною мережкою, де блакитний кольор переплітався з жовтогорячим. І на диво, на стіні, ліворуч од печі, побачили ми образ
Ш евченка, також прикрашений рушниками. Р ади Зелених Свят
уся підлога була товсто вкрита травою, а понад вікнами та понад
дверима поприбивані зелені гілечки.
— Ось вона, українська стихія, — сказав я тихо Супруненкови: Андрій, то вже більш-менш свідомий Українець, а тут
простісінька жінка...
— Роздивляєтесь по хаті? — звернулася до нас Уляна. —
Се у мене Настя така скусниця. Насте, Насте, йди но ш видш е
до хати!
Трохи згодом увійш ла в хату чепурна молодиця з дитиною
на руках, та така красуня, хоч мадону з неї малюй — тип
справжньої української жіночої краси!
— Д авай лиш сюди дитину, розведи огонь на припічку
та спражеш яєшню, а я ось зараз дістану сала та крашанок.
— З а яку хвилину огонь тріщав уже на припічку, а баба
У ляна вернулася в хату і принесла те, що казала.
— А дитину я оддала Трохимови, нехай забавля.
— Так се Настина все п р а ц я ? — перепитав я, знову обво
д ячи очима стіни.
— Та її ж, моєї голубки, — одповіла Уляна, поглядаю чи
на Настю, мов обнімаючи її своїми очима; вона ж у мене і за
невістку і за дитину... Сідайте ж, прошу вас, до столу.
Одмовлятися вже було ніяково і ми посідали.
— Хто ж се пристроїв Ш евчен ка? — спитав я в Уляни.
— Та все ж вона, Настя. Вона ж у нас грамотна! Три
зими в школу дівчиною ходила, то навчитель і розказував їм
про батька Тараса.
Поки Настя поралася коло печі, У ляна заслала скатертиною
стіл, дістала з мисника два маленькі полумисочки, три ножі,
три вилки, хліба, поставила на стіл пляш ку горілки, настояної
на нашій знаменитій степовій зубрівці, три невеличкі чарочки,
мисочку сметани, три червоні ложки.
Виготовивши все, У ляна налила одразу всі три чарочки
і запросила нас „викуш ати“ і закусити, чим Б ог послав.
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— Нехай вам, паночку, Господь радісне й щасливе життв
пошле, що ви зглянулися на нас... Спасибі й вам велике, ідо
поділили нас совісно, хоч трохи, може, й не по моєму.
Усі випили; Уляна навіть не кривилася, як то роблять
звичайно ж інки; випила ж тільки пів чарочки. А тут і явшню
Настя вже ставила на стіл.
— Випий же й ти, доню, з панами!
Настя не одмовлялася, налила свекрушину чарку і пона
ливала наші.
— Так ви і в школі у ч и л и ся? — спитав я молоду госпо
диню.
— А як же, ще й атестат дістала, три зими ходила.
Тут ми справді побачили, що на стіні, в рамцях за склом,
висів атестат.
— „Атестат" про скінченне „земской народной школи Анастасіей Карповой Голінковской“.
Коли я голосно прочитав останні слова і випадково глянув
на Уляну, так побачив, що з очий її тихо скотилася сльоза...
і здалося мені, що в житті У лязи, а може й Насті, трапилася
якась тяжка драма... Мені здалося, що ніби то я щось чув, але
думка майнула і зникла... і я знову звернувся до Н а с т і:
— Що ж, ви не забули грамоти, читаєте коли?
— Мало... Отеє тільки минулого року перед Різдвом мати
дали чоловіковії гроший, то він і купив мені в земській кни
гарні портрет Ш евченка та „Кобзаря“. От я й читала всю зиму.
— Добре розумівте Ш евченка?
— Трудно одразу було, бо не всі букви вимовляються так,
як у школі вчили, а потім потрохи звикла...
— Р о зк а зу й ! — перебила Уляна, — вона одразу вивчилася
читати. Прочитала навіть про життв Тараса. А в лютому, в день
його смерти, звеліла ч о л о в і к о в і ї купити свічечку воскову, засві
тила її коло Тарасового образа і ми всі помолилися за упокой
його душі.
— Годі бо, мамо! — сказала Настя, почервонівши, — кому
те цікаво знати...
Дуже тепло попрощалися ми із старою та молодою госпо
динею і не шкодували часу, що просиділи у них.
— От вам і баба У л я н а! — сказав я Супруненкови, коли
ми сиділи вже на бричці: ми з вами думали, що в неї сама
сіра проза злиденного життя, а знайш ли так багато і національ
ної стихії, і краси, і поезії!
— То так, — згодився Супрунепко, — національна стихія,
краса, поезія... але почали вони яскраво виявлятися тільки тоді,*
коли 'рідня побачила перспективи вибитися зі злиднів життя,
коли вона сгала працювати на власній землі, на власну ко
ристь, одне слово, — коли власність стала проявляти свою
силу...
Я згодився, але..^ Усю дорогу я думав про бабу Уляну
і про Настю. Щось мені, мов сон, пригадувалося, якась драма
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що скоїлася коло наших Дубків багато років тому Нарешті
я пригадав майже все... Нехай може розкажу колись, але не
тепер і не тут...
*
*
*
В кілька місяців, у вечері, саме перед Покровою, сиділи ми
з Супруненком у його конторі і студіювали в рахункових к н и 
гах, як і торік, „грошові наслідки44. Дійсність сягнула далі, ніж
наші найкрасші сподіванки. Супруненко став перегортати книж ки
і читати мені про ріж еі внески.
— Андрій заплатив податки, відсотки в банк і мені і по
трицять карбованців стовпа з довгу мені. Таким чином кожда
десятина Андрібвої землі обтяжена тепер майже на два карбо
ванці менше, ніж була з початку.
— Семен Гапш а заплатив, поверх відсотків та податків, по
двацять карбованців стовпа від десятини.
— Михайло Лихоніс — так само.
— Микита Мудрагель — відсотки, податки і по пятнацять
карбованців стовпа.
— У ляна Ольженкова заплатила всі обовязки сього року,
недоплати минулого і по двацять карбованців стовпа.
— Як же їй се так пощ астило? — спитав я здивований.
— Бачите, у неї велика робоча рідня і вона спокусилася
виорати й засіяти коло десяти десятин перелогу — без осінньої
підготовки. Таким способом у неї було сей рік під хлібом не
двацять, чи двацять пять десятин, я к у решти громадян, а три 
цять пять. На сей рік сталося добре, бо метереольоґічні умовини були надзвичайно сприятливі, а на далі така подвійно
хиж ацька звичка господарства може дати сумні наслідки. Упять
же з другого боку, може Уляна мала й рацію, бо дуж е задовженим господарством найтяжш е зводити кінці з кінцями у перші
роки, поки вони не наберуть сили... в кождім разі — „поб'Ьдителей не судять
— Реш та спільників заплатили недоплатки торічні, обо
вязки сьогорічні і стовпа — пересічно по 12 карбованців від
.десятини.
— Який же у них тепер настрій?
— Ось поїдемо завтра — побачите; почали обростати мохом.
Громадський будинок скінчено так само, як і амбуляторію. По
чали вже будувати цегольню, щоб на той рік з весни можна
•було почати робити й цеглу. Клопочуться, аби купити великого
човна, з на сто тон, щоб можна було перевозити до повітового
міста камінь, цеглу та инше. Хотять збудувати громадський
водяний млин. Від нового року мають одчинити кооперативну
крамницю.
— Не вже ж вони згодяться заснувати громадські п ід п р и 
єм ства? — спитав я недовірливо.
— І так, і ні! Гуртом косити, гуртом обробляти землю і таке
инше — на те вони ніколи не згодяться, хиба в яких виключ-

«
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них випадках. Експльоатувати ж цегольню, чи млин від імени
і на користь громади — се не суперечить індивідуалістичному
настрою наших громадян. Мало того, па нове підприємство у та
кому глухому кутковії як Супрунівка, не знайдеться й арендатора, поки те підприємство не буде випробоване. Тут можна
провести повну анальоґію з нашими муніціпальними підприєм
с т в а ми — трамваями, водопроводами, освітленнєм: одні експльоатуються безпосередне містами, другі здаються в аренду; і там
і там є свої вигідні й невигідні сторони.
Але поїхати у Супрунівку мені не довелося, бо на другий
день рано голова земської управи викликав мене поспішним
листом до міста в якійсь невідкладній справі. Мусів негайно
їхати. Одїздячи я попрохав Супруненка передати Насті неве
личкий пакуночок з українськими книжечками: кілька книжечок
Чикаленка з сільського господарства, дещо з творів Панаса
Мирного, дві-три книжки з природознавства.
— Шкода, шкода, що мені доведеться їхати самому, бо вас
так там чекав Андрій!

10. Рік третій.
Справа, в якій викликав мене земський голова, була справді
невідкладна, бо нежданно захворів секретар земської управи
і остання доручала мені виконувати його обовязки — теж по
важні і невідкладні, бо саме на Покрову управа починала пере
глядати ріжні справи, що мали піти на обміркувавнє чергових
земських зборів. О десятій годині я був уже в помешканню
земської управи. Голова й члени управи радо мене зустріли.
— А ви все своїми Супрунівківцями цікавитеся ? — запитав
мене голова; — дивіться, як би вони не накрили мокрим рядном
Олексія Олексієвича.
— То видно буде далі, а поки що дехто з товариства спла
тив уже довгу Олексієві! Олексієвичу по ЗО карбованців од д е 
сятини !
— Та невже?
— Так! бо ще вчора ми переглядали у книгах усі розра
хунки в супруненківській конторі. Найбіднійший з товариства
заплатив, крім відсотків і податків, по 10 карбованців довгу від
десятини. А коли ви заглянете в свої земські книжки, поба
чите, що на супрунівському товаристві нема ні копійки недо
плати.
Отеє сьогодня скінчився тільки другий рік господарювання
Товариства, побачимо, що скаже третій. Одначе вже й тепер
видно, що дуже зле не буде, бо й сей озимини вже посходили
густо і тепер усі такі густі, як щітка. Сам я не бачив, але мені
розказував Олексій Олексієвич.
Мої оповідання зробили очевидно вражіннє на голову зем
ської управи, але він не міг відмовитися од свого песимістич
ного погляду.

f
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— Сей рік хто б не заплатив? Отже такі роки не часто
трапляються...
Підготовна праця до земських зборів, земські збори, виконанне їх постанов - усе се витіснило з мобї голови думки про
супрунівське господарство. Тільки гола ще перед самим Різдвом
та мерзла мов камінь, земля нагадувала мені моїх-приятелів та
знайомих: Андрія, Уляну, Настю, та инших.
Забіг до мене на Різдво Андрій. Я одразу запитав його,
чи не ж уряться громадяне, що й досі снігу нема.
— Ні! тепер уже нас голими руками не візьмете, почали
вбиватися в колодочки; у кождого е досить великі запаси хліба
та сіна; розплодилося за два роки худоби, в громадській касі
є гроші. А зима хоч і не дуже сприятлива, так озимині се не
пошкодить, бо дуже добре взял ася з осени, а ярове т а к е - с я к е
вродить, то й те добре буде.
Весною я сподівався поїхати, я к і торік, у Супрунівку, але
земство послало мене в маї місяці аж до Франції, щоб вивчити
там справу про торгівлю нашим хлібом. Вернувся я з тієї при
ємної і почесної для мене подорожі тільки в осени — в середині
серпня. Поки здав справозданнв про подорож, увів у курс де
яких справ секретаря, що повернувся з Криму майже одночасно
зо мною, полагодив деякі особисті справи, наблизилась і По
крова, що стала майже традицийним днем подорожі до Супруненка.
Наспів я до нього о четвертій годині дня. Супруненко про
хав мене розказати про подорож до Франції, про Париж, про
торговлю нашим хлібом, про можливі перспективи і т. д.
Я задовольнив його, як м іг .. Супруненко подякував м е н і:
— Спасибі, що розважили, бо Ф ранція для мене мов друга
батьківщина, а Париж — мов рідний город! А тепер ходімо,
познайомлю вас із сьогорічними рахунковими книгами.
Сиділи ми на терасі, відкіля розгортувався чудовий крабвид
на Дніпро і на правий берег. Сонце вже почало сідати і його
червоне промінне одбивалося в Дніпрі. Було тепло, мов літом.
— Ш кода зачинятися в хаті такого, вечора, книж ки підо
ждуть, а ми ще посидимо тут трохи та випемо по склянці чаю.
— Щ о ж, Олексію Олексіевичу, взагалі ви задоволені сим
роком?
— Д уже задоволений; хоч і трапилася неприємна подія.
Один зі спільників, Іван Каплуненко, втік, захвативш и дві брички,
четверо коний, коло пятидесяти пудів хліба і дещо з с.-госпо
дарського знаряддя. З початку громада та й я думали зверну
тись до поліції, а потім покинули ту думку, бо нема власне
п ід с т а в и : Каплуненко працював зви ш двох років, сплатив мені
коло шестисот карбованців стовпа; за сей рік він, що правда
нічого не заплатив, але зіставив чимало хліба і кормів, так
воно майже на те й вийде... Громада перейняла його частку
на себе і тепер шукав нового спільника. Д уж е охотиться при
стати до товариства Ничипір Филоненко — з ваш их таки Дубків.
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— Ничипір Филоненко ? — скрикнув я.
— Хіба ви його знаєте?
— Щ е б пак не з н а в ! Се один із найвидатнійших дубківських селян. Молода ще людина, таки добре грамотний, бо один
час він навіть мріяв готовитися до шостої кляси реальної ш к о л и ;
на перешкоді-стали чужі мови. Добре зна історію У к р а їн и ; в з а 
галі майже інтеліґентна людина, яких так мало серед селян.
Товариство повинно б було з радістю його приняти до свого
гу р ту !
— Ото ж бо й то... Вони не від того, але загадали зап л а
тити „вступного“ дві тисячі карбованців, що у Филоненка е в Дуб
ках сім десятин землі, великий огород і взагалі добре госпо
дарство. Тепер вони, бачите, згадали, що громада в правдива
власниця товариської землі, додав, усміхнувшись Супруненко...
А Филоненко не згожуеться.
— Чому ж Филоненко не згожуеться доплатити такої по*
рівняючи невеликої суми? — Земля ж за сі три роки, направду
кажучи, подорожшала.
— Каже, що продати все в Дубках він міг би де за три
тисячі, коли ж заплатить товариству дві тисячі, боїться збан
кротувати на новім господарстві, бо рідня його складається
тілько з нього, жінки, старої матері і двоїх маленьких дітий,
то йому доведеться робочого може наймати, аж поки діти не
підростуть. Та у них прийде мабуть до згоди: Нечииір дав пів
тори тисячі, але вимагає, щоб вернули йому те, що завіз Каплуненко: четверо коний, дві брички, то що. Якось помиряться.
Стало зовсім вечоріти. Сонце вже ховалося за тогобічними
лісами. Дніпро потемнійш ав: повіяло холодненьким вітерцем і ми
перейшли до контори.
— Загальна ситуація сього року така — одразу почав Супруненко: — Хліба вродило значно менше, ніж торік, тільки
Андрій придбав майже те саме, але ціни були високі; дуже
в пригоді став трирічний приріст рогатої скотини, бо дехто про
дав по дві й по три штуки добре вигодуваного скоту; багато
вторгували за сіно, б о .в нашому повітовому місті поставили
кінний полк. Чимало вторгували за поросят, масло, моркву,
яйця, та за инші дрібниці... Коли господарство починав наби
рати сили, у нього по всяк час знаходиться багато ріжних річий
для продажі... Завдяки сказаному товариство на круг заплатило
по двапять карбованців од десятини стовпа, а також усі обовязки
сього року. А подробиці ось як і:
— Андрій, як і торік, заплатив по трицять карбованців
стовпа від десятини; він винен мені тепер тільки по двацять
кар б 'ван ц ів; ще який рік, і він зовсім розрахується зо мною.
— Гапша і Лихоніс заплатили по двацять пять карбован
ців стовпа; Мудрагель — по двацять. Уляні ж не пощастило,
бо вона спромоглася тільки на десять карбованців; те, що можна
було передбачити, с тал о с я : була покарана за хижацьке госпо
дарство. Та на далі того вже не буде, бо на Настю, а через
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Настю і на Уляну зробили надзвичайний вплив отсі книж ечки,
що торік од вас передав ї м : почнуть господарювати по новому.
На Покрову рано, тільки почало сходити сонце, поїхали
в Супрунівку. Наблизившись до супрунівської землі, ми, як
і весною минулого року, поїхали одразу зворотами дивитися на
озимину. Хоч погода літом і в осени була не дуж е сприятлива,
але озимина скрізь була дуже добра і майже однакова у всіх
спільників, тільки Андрівва ви глядала ще красше, ніж инші.
— Забув вам похвалитися, — сказав Супруненко, коли ми
зїхали зі зворотів на великий шлях, — дехто з наших спіль
ників почав уже переходити з букерного господарства на плужне, придбавши легенькі три - л.емішові плуги. Таким плугом
можна навіть короткого осіннього дня четвірнею коний виорати
десятину, а літом то й півтора. Плугом орють на півтретя верш ка
завглибшки, а букером переганяють на вершок. Починається
справжнє панське господарство!
Сього року ми поїхали не до школи і не до амбуляторії,
яка ще минулої осени почала функціонувати, а переїхали міст
ком через Скелясту, повернули ліворуч і спинилися коло гро
мадського будинку. Розпляновано його було дуже влучно. По
середині будинка висувався широкий рундук, якого дах спи
рався на чотири кольонки, по дві з кождого боку. З рундука
увіходили в просторі сіни; з сіний праворуч — двері в велику
кімнату для зборів громади, просто двері в кімнату писаря,
ліворуч — у невеличку кімнатку д ля сторожа. Ліворуч із при
чілка був меншенький рундук і двері в товариську крамницю.
Над більшим рундуком виставлено напис: „Общественннй домь
Супруновскаго товарищества“, над м е н ш и м : „Лавка Супруновскаго кооперативнаго общества“. Зайш ли з початку в кімнату
для зборів громади. Кімната була простора, висока і світла. По
серед стіни, що проти дверий, стояв довгий стіл, над столом
висів царський портрет, а на протилежній стіні образок Ш ев
ченка! Цар і Ш евченко мов дивились один на одного...
— Дивуетесь, як примостився тут Ш евченко ? — усміхнувся
Супруненко. — Купив я с а м ! Щоб не було якої причіпки, поруч
примостилися Гоголь та Пушкін... Заїзди ли ми сюди якось зі
становим та земським. Становий був насупився, побачивши Ш ев
ченка, а земський, мій таки сусід по маєтку, сказав мені ніби
іронічно, ніби співчуваючи: „А ви все продолжаєте народничать,
Алексей А лексєевич'ь!“ — Становий, помітивши приязну усмішку
на лиці земського, заспокоївся.
В кімнаті з десяток гром адян; між ними були Андрій, Се
мен, Лихоніс, дід Ілько, громадський пастух — дід Сасой і —
Нечипір Филоненко. Радо привиталися. Нас, як почесних гостий,
запросили сісти на крісла і одразу почалася розмова.
— А ми тут ніяк із Нечипором не помиримося, — озвався
до нас перший Андрій, — і він хоче пристати до нас, і громада
не від того.
— Що ж стоїть на переш коді? — спитав я.
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— Четверик коний, дві брички і пятьдесять пудів п ш е н и ц і!
ото і все. Після обіду збереться вся громада, щоб вирішити
остаточно справу, бо треба поспіш ати: озимини громада засіяла
десять десятин по каплуненківській рілі, а на ярину ще не
орано.
— Так чи инак, а справу кінчайте, — сказав Супруненко
— А вам, Нечипоре, за сходну ціну я приділю і брички і коний.
Тепер ходімо обдивлятись громадське господарство.
Одразу зайш ли у кооперативну крамницю, яку одімкнув
для нас молодий ще парубок Прокіп, син Лихоноса, що прикащикував у крамниці. Стали розглядати і розпитуватися. Крам
ниця була повна ріжноманітного краму. Пай визначено було
дуже високий — пятьдесять карбованців. Кождий громадянин
узяв обовязково по одному паю, деякі — по два, разом шістьдесять паїв; громада записала на себе двацять паїв і Суируненко взяв двацять паїв. Таким чином капітал кооператива виріс
до пяти тисяч карбованців. Крам купували в повітовому місті
і виписували з Харкова — переважно цукор, чай, гвіздки, під
кови та инший залізний дрібний крам і сірнички. Торгували
пересічно по пятьдесять карбованців д е н н о ; не мало давали
торгувати сторонні люде, що проїздили великим шляхом. На
собі вартість краму нараховували од 5 до 10 відсотків. Споді
валися, що чистого прибутку за рік дістануть до вісімсот кар
бованців. Покупцями, крім проїзжих людий, були всі громадяне,
учитель і амбуляторія.
Оглянувши крамницю, пішли дорогою здовж Скелястої
в напрямку до Дніпра. Перше, що звернуло мою увагу, коли ми
проминули оселі, були якісь огороди з невеличкими, мов мо
лоде картоплинне, кущиками. Незабаром довідався я, що то
був виноград ! Громада одрізала кождому громадянину по опругу
землі. Щ е минулої осени вона була належним способом підго
товлена, а сією весною засажена вивоградними чубуками —
хто скільки вправився : по чверть опруга, по півопруга, а то
й більше. Красшого місця для винограду не можна було
й знайти: Косогор північної сторони Скелястої розлігся просто
проти сонця і був під захистом од вітру майже з усіх боків.
— Хто ж се вам порадив? — спитав я.
— Ніхто не радив! — одповів А ндрій: — ми до міста
їздимо повз виноградники Олексія Олексіввича, то кождому
й спало на думку, що і в нас можна такі самі розвести, або ще
й красші, бо місцевість для них у нас красша. Як саме треба
розводити виноград, дізналися з книжечок Чикаленка, та од
Микити Івановича; розпитувались і папського садівника. З Ми
китою Івановичем ми і вашу землемірську працю виконали —
одбили частки під виноград: не хитра річ, бо кожда частка по
трицять сяжнів має здовж і по двацять завширшки.
Як скінчилися виноградники, Скеляста повертала трохи на
північ, і поминувши той поворот, ми одразу побачили високий,
мов якої фабрики комин. Я одразу впізнав, що то був комин
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гофманської печі, але для мене то була цілковита н есп о д іван ка:
я чув про цегольню, та не знав, що вона мав таку піч — при
належність великих цеголень. Обдивились усе досконально. Піч
була найкрасшого й найновійшого зразка, хоч і маленька — на
шість тисяч щоденного випалу. Сирої цегли вже не робили,
а виготовлену на протязі літа „допалювали4*. Робили цеглу ф а
хові цегольники з Ч ер н ігів щ и н и на таких умовинах: випаленої
цегли повинні були зробити не менш міліона штук, по пять
карбованців од тисячі, на своїх харчах; на випал мало витрача
тися не більше шести пудів земляного угілля на тисячу цегли;
цегла мала відповідати всім технічним вимогам. Сі умовипи
були виконані — допалювали останню сотню тисяч. На заводі
готової цегли зоставалося тільки сімдесять тисяч, та окремо
зложено найкрасшої, яка тільки може бути, двацять тисяч —
д ля церкви, так званого напівзалізняка.
— Куди ж ви подівали таку силу цегли? — спитав я Се
мена Гапшу, бо він же був писарем, то й повинен був знати
усі розрахунки. Розкажіть докладно про все.
— Цегла нас коштувала по сім карбованців ти сяча; при
ставка до міста човном — по півтора карбованця. То ми мали
зм о гу продавати по десять-одинацять карбованців од тисячі ч и 
стого прибутку. От ми й продали в місто коло чотирохсот тисяч.
Потім на стацію залізничу перевозили коло трохсот тисяч —
продали на залізницю. Наші громадяне купили сімдесять тисяч,
Олексію Олексібвичу одвезли коло пятьдесяти ти сяч ; земський
підрядчик купив сорок тисяч — одвіз власними підводами. Так
і розійш лась уся. Чистого прибутку дістанемо не менш півтори
тисячі карбованців.
— Куди ж ви повертатимете громадські грош і?
— На ріжні видатки господарські, а сей рік думка з а п л а 
тити усі відсотки від довгів, які припадають на землю, що зо
сталась у спільному володінню громади, — аби позбавити сього
тягаря окремих спільників.
Пішли далі. Коло Дніпра знову для мене несподіванка:
водяний млин був уже скінчений, молов і чути було вж е в по
вітрі приємні пахощі свіжої муки, що точилася з під каміння,
бо мельник поспішно домелював зерно, аби увільнитися од праці
до обід\г і припинити млин хоч ради Покрови.
Стали оглядати млин. Майстер, що його будував, добре
використав місцеві гідравлічні умовини. Читачі може не забули,
що проти устя Скелястої протягався узенькою смужечкою, здовж
Дніпрового берега, скеляний острівець. Од острівця аж до про
тилежного берега Дніпра перетинав Дніпро один із менших
Дніпрових порогів. Ріж ниця між рівнем води з верхової сторони
порога і низової була коло двох аршин. Ота ріж ниця дозволила
поставити для млина водяну турбіну. Турбіна крутила залізний
вал, на який насаджено було кілька ш к ів ів ; надіті на шківи
ремінні паси крутили ріжні млинові м аш ини: жорновий м лино
вий постав, що молов за добу коло 400 пудів зерна звичайного
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мелива; вальцовий постав, що молов зерно, одсівав висівки
і розсівав муку на два роди в кількості! до 200 пудів за д о б у ;
крупорушку, яка давала за добу до 200 пудів яш ної к р у п и ; про
сорушку, яка виробляла за добу до 100 пудів пшона, — і (!!) м а
леньку динамо-машину силою до 300 ват, од якої світилося кола
восьми звичайних тоді шіснацятисвічкових лямпочок. Клітка
млина була зроблена з тутешнього таки каміня, якого великі
грудки скріплялися між собою так званою цимянкою — себ то
мішаниною цементу, вапна і піску, що не боялася води; тому
для млинових стін не було небезпеки од весняних розливів
Дніпра.
— На які кошти збудували ви сього м лина? — спитав
я знову Семена Гапшу, — розкажіть усе докладно.
— Увесь млин коштував двацять тисяч: клітка млина пять
тисяч, усі машини — десять ти ся ч ; пристотованне машин на
місце, а головним чином турбіни — пять тисяч. Млин оддали
в аренду нашому ж таки спілчанину, що багато років працював
за мірошника на водяних та парових млинах, за три тисячі
шістьсот карбованців річно, з платнею помісячно. Умовилися,
що для наших громадян він буде молоти зерно на звичайне
меливо і драти яш ну крупу по чотири копійки од пуда, сортову
муку й пшоно — по пять копійок: чужим людям молотиме по
якій сам знав ціні. Гроший на будівлю млина, десять тисяч,
позичили Олексій Олексієвич за шість відсотків р іч н и х : усі ма
шини дали нам на виплату за порукою Олексія Олексієвича...
Шкода тільки, що млин не буде модоти на протязі півтора мі
сяця, коли розливається Дніпро. Майстер казав нам, що того
можна б було уникнути, аби витратити ще пятнацять тисяч
карбованців. Розбогатіємо — зробимо! Тоді, казав майстер, можна
буде поставити ще й другу турбіну і додати машини у млин.
Арендатор заробляв, бо везуть багато мелива з сусідних сел та
хуторів тому, що наш млин меле далеко дешевше, ніж парові
млини... Дехто з наших, побачивши електричне світло в млині,
мріє вже про те, щоби провести електричність і до наших хат...
— закінчив своє оповіданне Семен.
Між острівцем, сим берегом і млином, природним способом
зробився залив, де стояв громадський човен.
Використовувалися і прибережні Дніпрові скелі: зимою,
коли було багато вільного часу, громадяне били камінь, щоб
літом возити до міста. В справі сій багато поки-що безладдя,,
бо громадяне сваряться за те, кому й де бити камінь. Аби у н и к 
нути непорозумінь, хочуть оддати і скелі арендатору...
Повернули до осель, бо давно вже настала пора обідати.
Мене запросив до себе Андрій, Суируненка учитель.
Над вечір вертали ми до дому і ділилися своїми вражіннями.
— Ось вам — сила власности! — казав Супруненко: Ви
явилася вона тут у кількох напрямках. Інтензивність праці...
Ви ж знаєте, як звичайно наш селянин працює — літом надри-
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вабться, а зимою вилежується, бо з одного боку ні над чим
працювати, з другого, — не було й великої охоти. Сьогодня ви
переконались, що мої покупці працюють круглий рік. Продук
тивність праці... Чи можна ж таки порівняти працю звичайного
селянина з працею моїх покупців ?! Там, де перший виробляє
одиницю вартостий, другий — дві. Культура... Одночасно з д о
статком і перспективами виростає бажаннє оточити своє життє
культурнійшими ум ови нам и: мріють про електричне освітленнє,
прикрашають хати, купують книжки, усі вчать своїх дітий. На
ціональні почуття... Хто з наших громадян почував себе давнійше Українцем ? Може Андрій, може Настя... А тепер усі
Українці: усі купують майже виключно українські книжки, ви 
правляють свою мову, починають цікавитись минулим своєї землі.
Ш кода, що ви не поговорили про се докладно з Микитою Іва
новичем, він би вам розказав про національні почуття. Громад
ські обовязки... Коли у людини нема власності!, як а забезпечу
вала б їй життє в достатках, вона відноситься до своїх громад
ських обовязків байдуж е: напевне й ви раз-у раз чули сей
огидний вираз — „зганяють обчество“. В Супрунівці — не з г а 
няють, і не обчество, — там — громада, громадянин, збори.
А хто цікавиться у нас виборами земських гласн их? А Супру
нівці вже давно знають, що майбутньою весною будуть вибирати
гласних на нове триріче і хочуть провести свого.
* — Те, що ви кажете, все правда, — згодж увався я, — але
все сталося тільки завдяки вам і увесь добробут ваш их грома
дян і досі має підставою тільки ваш у добру волю...
—
Помиляєтесь і то подвійно, бо я робив у сій справі усе
так, я к мав би робити розумний визи скувач; з другого ж боку
тепер уже і найбільше нерозумний та злий визискувач нічого
не вдіє моїм громадянам, бо добробут їх і відпорна сила стоять
уже на твердому ґрунті — економічному й моральному. І до
того стану довело їх виключно почуттє власности, сила в л а 
сності! !
f

X

10. Епі/іьог.
Коли я на другий день ранком прощ ався з Супруненком,
так мені й на думку не спадало, що більш уже не побачу ні
Супруненка, ні нашої енерґійної громади власників, ні дальш ого
розвитку їх добробуту...
Тієї ж таки осени ріжні особисті справи примусили мене
покинути південь України і переїхати на Полтавщину. В кілька
років почалась японська війна, потім — заверюхи першої росій
ської революції, потім маніфест сімнацятого жовтня, вибори до
Державної думи... І вся супруненківська справа витіснилася
з моєї голови. Згадав я про неї тільки весною 1906 року, коли
вибраний послом до Державної Думи я зустрівся в Т аврійсь
кому палаці з моїм приятелем, паном 3., який також був обра
ний послом до Державної Думи. Сей приятель мав одночасно
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зо мною посаду в земстві в тому самому повіті, де жив Супру
ненко. Розговорилися. Згадували про недавнє минуле, про ж ов
тневий маніфест, про жидівські погроми на півдні України,
то що.
Нарешті я згадав про Супруненка, такого далекого од ре
волюційних рухів і такого послідовного і щирого прихильника
полагодження земельного питаная на Україні шляхом одчинення
нашому селянству кредиту „сприятливо - елястичного, а не ф ор
мально-обмеженого", як казав він сам мені колись; згадав про
його покупців, Супруненківську громаду, що так завзято почала
вибиватися з узеньких стежок злиденного життя на широкий
ш лях добробуту і культури; згадав про Андрія, про Семена,
Уляну, Настю...
— Розкажіть мені тепер про Супруненка та про його су
пруненківську громаду, Михайле Остаповичу, запросив я свого
приятеля, коли знаєте що.
— Щ е б пак не знав! Скільки розмов було в повіті про
них за часи революції... На повітових зборах землевласників та
уповноважнених від сільських громад, в осени 1905 року, Су
пруненко читав реферат про ту справу і зробив справжню сензацію на зборах. Але завдяки демаґоґічним заходам була ухва
лена звичайна в той час резолюція про „передачу земель п ан 
ських, казенних, монастирських і т. д. трудовому селянству без
викупу
— Отже ви мені й розкажіть докладно про ту справу і про
самого Супруненка.
— Супруненко купив і перепродав безземельним селянам
ще два німецькі маєтки, і справа з ними с я к - т а к посувається,
хоч покупці й обтяжені більшими грошевими обовязками, ніж
було у першій пробі. Але Супруненко стратив уже свій веселий
оптимізм і не так цікавиться справами, бо зрозумів, що демаґоґічні гасла, кинуті між селянство за часи революції, не дадуть
полагодити земельного питання так, як він мріяв...
А Супруненківська громада еволюціонувала знаменито!
В три роки після вашого одїзду з повіту, на Покрову, Супрунівці святкували подвійне, або навіть потрійне с в я т о : вели
кий український празник святої Покрови; перша служба Божа
у власній церкві; виплата останньої частини довгу за землю
Супруненкови. Мені пощастило бути на тому святі. Сторонніх
гостий зібралося чимало: деякі сусідні пани, кілька учителів
земських початкових шкіл, кілька попів із благочинним на чолі.
Коли скінчилася служба Бож а і всі повиходили з церкви,
представник громади Фил... Филим...
— Може Ф илоненко! — поміг я.
— Так, згадав, — Филоненко... Високого зросту, з інтеліґентним обличем, коло двацяти восьми років, одягнений в синю
українську чумарку, підперезаний широким червоним поясом, —
вийшов на церковний рундук і проголосив коротеньку промову
дуже доброю українською мовою, в якій розказав присутним, як
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пятьдесять безземельних або малоземельних селянських родин
зробилися па протязі шести років заможними господарями. Скін
чивш и промову, передав Супруненкови „памятку“ громади, в л а 
сне — списану в листі подяку за все, що він зробив д л я гро
мади, в артистично зроблених дорогих палітурках. „А тепер
прошу, закінчив він, усіх наших гостий і громадян пообідати,
чим Б ог п о с л а в : гостий — до школи, громадян — до гром ад
ського будинку!" Всі гості пішли до школи. В більшій ш кільній
кімнаті, прибраній по святочному, стояв великий стіл, заставле
ний ріжною посудою, закусками, пляш ками з вином та горілкою.
На почесному місці посадили Супруненка, праворуч — голову
земської управи, ліворуч — благочинного. Разом із гостями обі
дали : Филоненко і пять перших уповноважнених громади, що
обрані були д ля поділу землі між спільниками та складання
купчої. Мені довелося сидіти поруч із Семеном Гапшою, що був
і тоді, як і за ваші часи, писарем. Від нього я довідався про
громадянське господарство. Цегольня була пош ирена і дала
останній рік чистого прибутку три тисячі карбованців. Поширено
також водяний м л и н : поставлена друга турбіна, додано кілька
нових млинових машин, поставлена динамо-машина на десять
кінських сил; всі оселі Супрунівки освітлювалися елєктричністю.
Коли мені оповідав про се Семен, я згадав, що в нашому пові
товому місті не було ще електричного освітлення і що тільки
дві німецькі кольонії в повіті могли дозволити собі таку саму
роскіш. Млин давав тепер прибутку до дванацяти тисяч карбо
ванців.
Потім на громадських скелях обявився дуж е добрий ґраніт,
рівний наталієвському і громада оддала експльоатацію того ґраніту Італійцям, здається за три тисячі карбованців річно. Ви
зн ачн и й прибуток окремим громадянам почали давати виноград
ники. А передостаннього року громада збудувала пивниці і при
дбала все потрібне для виробу вина, і наші громадяне почали
вже давати виноград на вино.
Ш колу поширено і тепер вона вже пятирічна, з трьома
учителями. Кількоро дітий громадян учаться уже в ґімназії,
кількоро — в повітовій технічній школі, яка мав права реаль
них училищ
З великим зацікавленнвм слухав я оповідання мого п р и я 
теля про економічне життв Супрунівського товариства, про його
зах о д и що до освіти дітий своїх громадян. Але мене ще більш
може цікавило національне життв гром адян: чи вони під вп ли 
вом добробуту поплили московською культурною течією, чи пе
ретворилися в вірних синів свого скривдженого народу. 3. мав
змогу задовольнити мене й з сього боку.
—
Щ е коли ви ж или в повіті, серед Супрунівців було
кілька свідомих Українців: Німченкова родина, Филоненкова,
родина У ляни Ольженкової. З а кілька ж років та свідомість
пош ирилася майже на всю громаду: купували мало не виключно
українські книжки, робили українські вистави, улаш тували укра*
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їнський хор. А як вибухла революція, одразу заклалося товари
ство Просвіта. До революції начальство дуже косо починало
подивлятись на Супруненківців; весною зроблено у Німченка
трус і його самого забрано до повітової вязниці. Але Супруненко
одразу його визволив. В осени ж почалась революція і н а ч ал ь
ству було вже не до Супруненківців...
Потім розмова наша перебігла на думські справи і я знову
забув про моїх колишніх друзів. Та три тижні після тієї роз
мови згадав знову, бо Андрій разом із Нечипором написали
мепі спільного листа, а вся громада прислала проханпе на імя
думи, через мене таки, де вимагала, щоби права української
мови в суді, громадянських та урядових установах були зрів
няні з правами московської мови, та щоб у початкових школах
та церквах вживалася виключно українська мова, коли більшість
місцевої людности вважає рідною мовою — українську.
Дальший хід подій знову витіснив із моєї голови Супрун ів ц ів : розгін першої державної думи, виборжська відозва, суд,
вязниця, позбавленнє мене прав громадянина, переслідуваннє
Українців, а нарешті світова війпа... все те давало мало місця
в моїм уявленню споминам про моїх прихильників — Супру, нівців.
Але тепер, після кількарічних мандрувань поза межами
батьківщини, після окупації її московськими большевиками,
після повстань, катувань української людности, після безглуздих
проб соціялізації та комунізації землі, — думка моя все частійше
та частійше спиняється на Супрунівцях.
Що сталося з вами, любі мої ?! Що сталося з тобою,
Андрію, і тобою, Нечипоре ? Чи ви живі і вас мордують тепер
московські кати і знищують наслідки вашої тяж кої праці?
Чи може ви обидва полягли на війні, або од большевицьких
куль ?
А ти, Насте, чудовий зразку дивної жіночої української
краси і української жіночої свідомости, — чи ти жива, чи
може...
Чи ви загинули під притиском грабіжників - чужинців, чи
може, разом з иншими, подібними до вас власниками, орґанізували непоборимий опір московським комуністам, спираючись
на силу власности?...
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Зен. Г о р о д с ь к а й .

Сівачі анархії.
(Зі споминів).
Несподіваний упадок царату заскочив демократію непідготованою. Її провідники здобули владу пе в боротьбі. Вони по
чували себе ніяково в новій ролі. Залюбки оповідали про „наслєдственность власті“ Тимчасового правительства. Монархія вмерла
свовю природною смертю, залиш ивш и у спадщ ину демократії
владу над величезною імперією. Кінець мопархії називали „без
кровною революцією". Теорія про „наслєдственность" не була ні
демократичною, ні тим більше революційною.
Демократія мусіла взяти владу в свої руки. Та вона ніяк
не могла засвоїти собі прінціпів влади. Її провідники, що мали
репрезентувати владу демократії, безсило вертілися, мов бляшані
півники на вітряках, повертаючи свого носа туди, звідкіль вітер
віяв. Фактично влади не було — пе відчувалося її ніде. На
протязі кількох місяців ціла імперія залиш илася без влади.
В центрі Тимчасове Правительство бавилося у владу „на стілько—
на скілько" ; се не перешкоджувало кождому громадянинові! чи
орґанізації робити те, що їм подобалося. Перед дійсними рево
люціонерами стелилося безмежне поле для діяльности-руйнуючої і будуючої.
Всі проби демократії виявити практичну діяльність кін
чалися неминучим фіяском. А така діяльність для влади була
конче потрібна. Безчинність приводить усяку владу до смерти.
Довгоязикі демократи в практичній діяльності! виявили себе ні
до чого нездатними блазнями. Вони вміли проголошувати утопійні кличі, вони артистично „обґрунтовували" довжелезні резо
люції про „мир без анексій і контрибуцій", про „самовизначіння
народів" і нічого не творили, залишаючи все до Установчих
зборів, яких не вміли скликати. Наступ демократичних військ
під проводом улюбленця демократії Керенського, не зважаючи
на „патріотичну" аґітацію комітетів, що фактично — кождий по
свойому — кермував військовими частинами, сей наступ повер
нувся в катастрофу. Зростала руїна народного господарства,
зміцнилися сепаратистичні тендеції ріжних „окраїн", заселених
„інородцами". Дійсність громила страшним способом демократію,
доводячи нездатність її орґанізувати життя, н е з д а т н і с т ь п а 
н у в а т и . З а весь час урядуванн я Тимчасового Правительства
російська демократія спромоглася тільки на одну перемогу над
українською демократією, як а у яв л ял а собою гідний жалю пляґіят такогож оріґінала. Сею перемогою була угода трьох міні
стрів із представниками Центральної Ради. Та ся перемога не
зміцнила становища ні російської демократії, ні української.
Переможець не вмів використати перемоги, а переможений уперто
не хотів, чи не вмів усвідомити собі свою поразку.
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Одна з тайн людської природи е в тому, що масова людина
здібна дарувати своїм провідникам безліч поразок, за те ніколи
не дарує невикористання перемоги, хочби й випадкової. Таке
трапилося і з провідниками російської демократії. В Петербурзі
не дякували Керенському, Терещенкови та Церетельому за угоду
з Центральною Радою. Там вірили (і не безпідставно), що про
відники Центральної Ради погодилися би на найганебнійшу
капітуляцію перед Петербургом, щоби лише запобігти розривови
з російською демократією. При таких настроях угода нікого не
задовольняла в Петербурзі.
В той час порівнюючи значні російські кола здавали собі
справу, що панування ні до чого нездатних демократів нарешті
приведе до фактичного розпаду російську імперію. Скрізь орґанізувалися місцеві центри, а Тимчасове Правительство ні на
що більше не спромоглося, окрім угоди з такими самочинними
центрами. Не було рішучости попередити події і дати дозвіл
на орґанізацію краєвих центрів. Не було рішучости і не допу
стити до організації таких центрів. Само собою, що при такій:
ситуації повинна була зявитись опозиція. І вона зявилася.
В опозиції намічалося дві течії. До першої належ али ро
сійські патріоти, що вважали можливим рішучими заходами
припинити стихійний розвиток революції, припинити розвиток
анархії і таким способом запобігти розпадови величезної дер
жави. В другій течії гуртувалися елементи, що зовсім з иншого
боку підходили до осягнення своєї ціли — захоплення влади
в свої руки. То були елєменти, що не вірили в можливість п р и 
пинення революційного процесу. Сі елєменти бажали приспішити
природний розвиток революції, вони й робили се, агітуючи за
„поглиблення революції". На руїнах старого ладу вваж али вони
можливим будування нової російської держави. Вони вваж али
потрібним дати волю руйнуючій стихії, поки остання не втомиться
до кінця, щоби потім приборкати анархічні елєменти. Масу пер
шої течії складала російська буржуазія, масу другої — пролєтаріят. Клясово обидві течії були непримиримі одна в відно
шенню до другої. З а те в політично-державній ідеольоґії і в ме
тодах боротьби обидві течії сходилися в багатьох точках. Не
зважаючи на повну протилежність клясових інтересів, репрезен
тованих обома течіями, не зважаючи на крайню ворожість сих
течій між собою, обидві по суті своєї політично-державної ідео
льоґії були близші одна до одної, ніж до демократії. Т о б у л и
т е ч і ї а н т и д е м о к р а т и ч н і . В першій, опозиційній течії по
літичний провід належав т. зв. к ад е та м 1, на чолі другої стояли
соціялдемократи-большевики. Провідники обох течій вичікували
слушної хвилі для захоплення державної влади в свої руки.
Одні прагнули д и к т а т у р и російської буржуазії, другі — д и к 
т а т у р и російського пролєтаріяту.
*) „Кадети“ — „Констітуціонпо - демократіческая партія Народной Свободьі“.
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Отверту боротбу проти демократії розпочали кадети. Вони
використали неповодження демократії на фронті і в запіллю для
нанесення їй смертельного удару. В час найбільшої катастрофи
на фронті і розпаду в запіллю кадети вийшли зі складу Тим
часового Правительства і залиш или демократію в безпорадному
стані. Безпосередною причиною крізи була угода трьох міністрів
із Центральною Радою. Тоді кадети вже пізнали провідників
Ради і вваж али потрібним і можливим н а к а з у в а т и останній
замість писати з нею угоди. Вихід зі складу правительства бур
ж уазії поставив у неможливі умови демократів — самі практично
працювати нездатні, а кадети, шо вміли працювати, відмовилися
підтримувати авторітет демократії своєю роботою. Невідомо, чим
кінчилася би кріза, коли б большевики не рішили використати
заміш ання д л я захоплення влади в свої руки.
Збройний виступ большевиків 4 —5 липня (ст. ст.) знову
обєднав кадетів із демократами. Кадети сподівалися, що ш видш е
чи пізнійше демократія остаточно збанкротує. Тому вони „преємственно“ мали переняти владу від банкротів. Захоплення ж
влади большевиками не давало бажаних перспектив кадетам.
Тому останні рішили виступити разом з демократією проти боль
шевиків. Найчорнійші реакціонери боролися поруч із бурячковочервоними демократами, обороняючись од спільного ворога.
Перемогла реакція. Демократи повинні були платити кад е
там за допомогу. Останні не виявили сподіваної рішучости, щоби
зовсім усунути від влади демократів. Кадети хотіли, щоби влада
фактично належ ала їм, а формально, щоби правительство мало
ви гляд демократичного. „Герой демократії44 Керенський силку
вався скласти коаліційний уряд. Ніхто не був певним, що в Пе
тербурзі не прийде знову до збройної боротьби за владу. Виступ
большевиків 4 —5 липня був крівавими хрестинами „безкровної44
російської революції.
То був сприяючий момент для ліквідації російської влади
на Україні. Та ми прогавили його. Дотриманням ганебної угоди
спричинилися ми до швидкого припинення боротьби в Петер
бурзі, що не було в інтересах нашої нації. Горожанська боротьба
в Росії давала вільну руку д л я будування української держ ави,
руйнуючи ворожу нам державу. Але в той час українська демомократія найбільшим злочином уваж ала руйнацію російської д ер 
жави, бо ту державу вваж ала за свою власну. Тому-то замість
використовувати сприяючий момент, ми захопилися „реальною44
роботою.
„Меншості!44 торгувалися. Вони використовували неріш у
чість чільних людий Центральної Ради і вимагали д ля себе
ріжних привілеїв. Наші провідники крутилися, хиталися, про
сили, благали, переконували представників „менш остий44, щоби
вони ш видш е входили в склад Центральної Ради. Після того
входження сподівалися наші провідники великих і богатих милостей з Петербурга. Сподівалися, що звідтіль надішлють право
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творити автономію, надішлють гроші, дадуть моральну, а коли
потрібно буде, то й фізичну допомогу.
12/VII (ст. ст.) старий Київ святкував наше оббднання з Р о
сіянами. В той день відбулося перше засідання Центральної
(„Малої“) Ради, доповненої представниками від „м ен ш ости й \
Пісне і нещире було те свяго. Ніяково почував себе вчорашній
пан у ролі „меншості!". Незграбним був господар — українська
демократія: в душі вона залиш алася льокаєм, що здобувши ма
єток, не може дати йому ради, витали одні других, присягалися
працювати в купі „для загального добра" (те добро розуміли в ся 
кий по своєму), а нишком: пан натирав руку пахощами після
привитання зі своїм бувшим льокаем, а останній все оглядався,
чи не потягне часом по старій звичці пан канчуком. Мені зд а 
ється, що наші провідники всеж були щирійші від „меншостий".
Вони наївно вірили, що „меншості!", таки допоможуть україн
ській демократії творити автономію. А допомога та он я к потрібна
була, бо наша демократія ще менше здібності! виявляла до твор
чої роботи, ніж демократія російська.
Нам нібито не було причин до песимізму. А джеж „меншости“ обіцяли працювати в купі з нами „для загального добра".
Та на лихо „загальне добро" розуміли вони не так, я к наша
демократія, а тому фактично гальмували роботу Ради. Се вияви
лося на перших же засіданнях після святочної зустрічі з „мен
шостями". Останні всі свої сили напружували, щоби затримати
і без того пиняву роботу Ради. Пристрасні суперечки почалися
при обговоренню т. зв. „Сгатута висшої Управи України", якого
проект подав Генеральний Секретаріят на обговорення Централь
ній Раді. „Меншості!" чіплялися до кождої фрази, майже до
кождого слова, бажаючи все перевернути на свій лад. Дуже ба
гато говорили вони про „едіний революціопний фронт", про
„інтереси революції", про „Всероссійскоє Учредітельное Собраніе"
і т. и. Та всеж таки 16/VII „Статут" був готовий для висилки
до Петербурга па затвердження. В кінци голосували за „Ста
тутом" і меншості!, бо знали, що в Петербурзі не затвердять
того, що некорисне для „меншостий" на Україні і для ро
сійської державности. Голосуючи за „Статутом", „меншості!“
робили зручний політичний маневр — виступили в ролі обо
ронців інтересів України, тай ніяково було на першомуж голосованшо стати в рішучу опозицію.
До Петербурга поїхала делєґація. В її склад увійш ли: В. Винниченко (Голова Ген. Секретаріяту), X. Барановський (Ґен. Се
кретар фінансів) і М. Рафес („меншість"). Ся делеґація, крім
„Статута", повезла до Петербурга й лісту Ґен. Секретаріяту на
затвердження. В Центральній Раді з нетерплячкою чекали того
затвердження. Гадали потім узятися до „творчої роботи".
Ж иття не чекало. В масах відбувалися процеси, яких не
помічали ні провідники Центральної Ради, ні Петербурзьке правительство. На ріжних вічах, зібраннях, на улицях і скрізь, де
збиралося дві або три особи, можна було "почути голоси, що
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вимагали роботи, ладу, системи. Відчувалася туга за владою.
Маси ще охоче слухали теревень ріжних партійних і непартійних
аґітаторів, але самі слова вже їх не задовольняли. А слова текли,
лилися, і в морі слів революційної демаґоґії ниділи і гинули
всі здорові змагання до будь якої творчої роботи. Демаґоґією
легко було здобути популярність у масах, легко можна було ви 
плисти на верхи, досягнути високого становища. Спокуса була
велика.
Балакаю чи та мітінґуючи, чекали ми звітів од нашої делеґації з Петербурга. А звідтіль невеселі вісти приходили — наш а
делеґація не могла знайти російського правительства. В. Винниченкови якось повелося здибатися з „приятелем" Ц еретелім ,х)
котрому й показали „Статут“. Та „приятель" здивувався н ад зви 
чайно. Не зважаючи па те, що українська демократія виробила
„Статут“ „на підставі згоди з Тимчасовим Правительством“,
про що й писала у вступі до „Статута“, ні російська демократія,
ні „приятель", що сам був одним із членів Тимчасового Пра
вительства і одним із творців „згоди", не розуміли й не хотіли
розуміти, де бачила українська демократія підстави для свого
„Статута". З нашої делеґації глузували, дивувалися нашій н а 
ївності! і не хотіли говорити по суті справи. Церетелі по при
ятельськії порадив сховати „Статут", а замість нього брати те,
що запропонує російське правительство, бо „революція перейш ла
від наступу до оборони". Росіяни зрозуміли, що наш а демократія
на найбільше пониження національної гідності! буде реаґувати
благанням „узаконити" істнування української нації. До Ц ен 
тральної Р ади зо всіх кінців України надходили трівожні вісти
про випадки сваволі, які могли обернутися в анархію. Централь
на Р ада по телєґрафу вимагала від делеґації, щоби вона ш в и д 
ше добивалася затвердж ення „Статута" і складу Ґен. Секретаріяту та повертала до Київа. А делеґація гасала по Петербурзі,
розшукуючи правительство, якого не було й сліду.
В Петербурзі тоді був тільки „герой демократії" Керенський.
Та йому не могла викласти своїх жалів наш а делеґація. К ерен
ський втратив здібність слухати, він тільки говорив, говорив
і говорив... Сей панок справді був переконаним демократом, що
гадав цілий світ перебудувати на своє копито, працюючи одним
язиком. Він намагався утворити уряд, що йому нарешті й п о 
велося зробити. В новому правительстві не було вже „нашого
приятеля". При звістці про те в Київі засумували і послали від
імени Центральної Ради співчуваюючу телеґраму „товариш ови“
Церетельому. Довелося делеґації говорити зі зненавидж еними
кадетами. Та ще й з якими кадетами! Ті, що стали міністрами,
„не мали ч а с у “ на балачки з делеґацією. Довелося говорити
з урядовцями Гальперіном і Нольдем. А сі добродії чудово з д а 
вали собі справу, з ким мають діло. Вони попросту сховали
„Статут" д ля споминів про зустріч з нашою делеґаціею і почали
писати — інструкцію д ля української революції.
*) Теперішній дорадник Мак Дональда від рос. справ. (Ред.)
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Що мала робити українська делбґація? — Плюнути в ли ц е
нахабникам, тріснути дверми і повертати до Київа, чи уперто
зносити пониження національної гідности від російської демо
кратії і недемократії, щоби привезти Центральній Раді клаптик
паперу, на якому Росіяни писали Інструкцію? — Д ля першого
в нашої соціялістичної демократії не виставало відваги. Почуттяж
національної гідности тодішні наші демократи вваж али буржу
азним забобоном, (а почуття особистої гідности було придавлене).
„Бачили очи, що купували44... — з дивовижною упертістю, д оз
воляючи опльовувати себе, чекали угодовці виріш ення своєї
долі Петербурзькими урядовцями.
„Фахівці" не поспішали. Вони мали досить часу, щоби пе
редбачити вибрики угодовців і помаленьку складали собі текстІнструкції, затримуючи нашу делєґацію в Петербурзі.
Тимчасом у Київі відбувалися події, які не віщували, що
тут революція і надалі залиш иться „безкровною44. Провідники
нашої демократії кидали ще повні погорди фрази на адресу
Московщини, де швидким темпом поширювалась анархія. Вони
ще вихвалялися „оазою спокою44, якою в їх уяві була Україна.
Істнування тої „оази“ вони вважали своєю заслугою. Вони не
помічали, що творилося навколо.
Після ліквідації виступу Полуботківців Оберучев повернув
знову до Київа. Він почав скупчувати в Київі російські військові
частини і намагався випровадити нелюбі йому і „меншостям“
українські частини. Полк Богдана Хмельницького одержав од
Оберучева наказ вирушити на фронт, з якого тікали в запілля
російські війська. Центральна Р ада дала згоду на вирух з Київа
Богданівського полку. Ся згода була „обґрунтована44. Всі соціялістичпі партії, з представників яких складалася Центральна
Рада, прінціпово не вважали можливим і потрібним спиратися
на озброєну силу при будуванню держави, тай саму державу
уявляли вони у вигляді всесвітної федерації, де не буде ні „гно
бителів44, ні „гноблених44, де люди будуть „товаришами44 і „бра
тами44. Само собою, що в такій державі не було місця для вій
ська. До тогож настрої Богданіців не могли не в п ли н ути : виступ
Полуботківців, невдалі проби співробітництва з російською д е 
мократією, незадоволення мас і т. и. чинники. Богданівці хотіли
залишитись у Київі, щоби „боронити Центральну Р а д у 44. Не ви 
ключеним було, що вони використають досвід Полуботківців
і в слушний момент виправлять свою помилку, якої допустилися
вони в час виступу Полуботківців. Сього останнього боялися
кермуючі кола Центральної Ради. Тому вони охоче порадили
Богданівцям вирушити на фронт, запевняючи, що присутність
українського війська в Київі не потрібна; що тепер не треба
і нема від кого боронити українську справу, бо Р ад а мала угоду
з російським правительством. На думку тих кол присутність
українського війська на російсько-німецькому фронті, де відбу
валася ґрандіозна катастрофа російського імперіялізму, — ко
нечна. На думку тих кол Українці повинні були своїми грудьми*
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своєю кровю, коли не спинити катастрофу російської імперії,
то бодай затримати розвиток тої катастрофи.
Богданівні вирушили на фронт. І в час вируху на К иїв
ському двірці, коли Богданівці вже були посаджені у ваґони
і не могли дати опору, на них напали російські війська. Безбо
ронних людий вбивали, калічили, зн ущ али ся над ними. В р езул ь
таті шіснацять Богданівців забито, кілька десятків поранено.
То була пімста Росіян за ганебну втечу перед Полуботків ця ми.
Власною кровю заплатили Богданівці за вільну чи невільну п ід 
тримку угодовців, якої вони допустилися 5 —6 липня.
Серед українських політиків не знайш лося людйни, котра
голосно гукнулаб до відплати кровю за кров. Центральна Р ад а
вимагала слідства. Оберучев призначив слідчими людий, що
з його відома і згоди організували душогубство. Щ о могло ви 
явити таке слідство ? — Нічого. Так воно і сталося. Тай до кінця
не було доведене слідство, бо Оберучев припинив його і своєю
владою віддав під суд команданта Богданівського полку „за
повстання44.
Росіяни святкували свою перемогу. Старі чорносотенні ро
сійські о р ґа н іза ц ії: „Д вухглавий Орьол“ та „Архангела Міхаіла“
змінили назву на „Союз Малороссов імені Гоголя" і вилізли на
верх, проповідуючи (отверто) на улицях Київа „боротьбу за Р о 
сію проти України
На нас плювали, нас били, над нами знущ алися, цинічно
сміючись із наших найсвятійш их почувань, а ми робили „пріятноє ліцо“, „распливались в улибочку“, робили вигляд, щ о
нічого поганого не помічаєм, і „спасали Росію і російську рево
люцію", посилаючи свої полки боронити нашого гнобителя. І в який
ч ас? — Тоді, як Росіяни вваж али нас за більшого ворога, ніж
самих Німців, бо кидали фронт і їхали до Київа — „біть хохлов“...
В сих днях привезли до Київа Інструкцію. Щ о то була за
Інструкція, я к боляче ображала вона наш у національну самопо
шану, як не відповідала настроям мас, можна зрозуміти, тільки
порівнявш и її текст із текстом „Статута“ х). До того треба памятати,
J) Головні ріжнпці між українським „Статутом Впсшого Управліня У кр а
їни* та „Інструкцією Ґен. Секретарятовп Тимч. Пра-ва на Україні" були такі:
В „ С т а т у т і " — Ґен. Секр. формувався Центр. Радою, був перед нею
відповідальний і лише затверджувався петербур. урядом. (§ 1) В І н с т р у к ц і ї
— Ґен. Секретаріят призначався центр, урядом. (§ 1) В С т а т у т і було 14 ґенер
секретарів (§ 14), в І н с т р у к ц і ї — 7, без секретарів військових справ, шляхів,
почт і телеграфів (§ 2). В С т а т у т і — Ґен. Секр. передавав на санкцію центр,
уряду законопроекти, ухвалені Центр. Радою (§ 10), в І н с т р у к ц і ї — Ґен. Секр.
предкладав на затвердження центр, уряду свої пропозиції що до жпття краю
і його управи, які перед тим моглп бутп внесені на обговореннє Ц. Ради. (§ 4).
В С т а т у т і всі урядові посади на Україні, опріч виборних, обсаджувалися Ген.
Секр-ом, або його органами (§ 7). В Інструкції — Ґен. Секр. предкладав лише
кандидатів на урядові посади в крузі своєї компетенції, які обсаджувалися по
призначенню центр, уряду (§ 7). В С т а т у т і — всі урядові орґанп на Україні
підлягали владі Ґен. Секр-ту (§ 6) В І н с т р у к ц і ї — в наглих випадках центр,
установи мали право безпосередно, лиш повідомляючи Ґен. Секр., зноситися
з місцев. владами (§ 9).
Р ед.
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що „Статут“ виробляли наші угодовці, а тому навіть його зміст
не задовольняв широких мас.
Провідники нашої демократії не рішилися одразу жбурнути
на смітник нікчемний твір Петербурзького правительства, якого
дні вже тоді були почислені. Се зробило за них саме життя. На
засіданнях Центральної Ради сушили собі голови над Інструк
цією. Своїми дебатами, яким здавалося не буде кінця, вносили
хаос у голови революційних мас.
Провідники демократії самі сіяли анархію, від якої пізнійше
довелося загинути першим паросткам нашої державності!. Не
провідниками революції вони були, але сівачами анархії.

Д . А н д р іє в с ь к и й .

Мистецтво на еміґраціі.
(Допис із Бріселі).

Політична заверуха, що струснула старою російською імпе
рією, викликала на заході Европи появу досить знаної катеґорії
людий, що стоїть поза соціяльними клясами, чужу, а часто во
рожу місцевому оточенню — еміґрацію. Звичайно російський еле
мент тут домінує, йому до послуг стає і жидівство, що за грани
цею виявляє не менгпе російского націоналізму, як самі Москалі.
І не дивно почути на концерті якогось ізраеліта із уст його
одновірців ентузіястичні оклики: „русскую“, себто музик мусить
заграти до російського танцю. Се часто буває зовсім не до речі,
але все пояснюється патріотичним захватом.
Еміґрація зіставила російську цивілізацію з західно-євро
пейською і сприяє порівнанню її на невтральному ґрунті з територіяльно близькими їй цивілізаціями инших народів. Звичаї,
психольоґія, література, илястичне мистецтво, виходять па євро
пейське світло і дістають обєктивнійшу оцінку. Багато пере
кладають із російських клясиків, особливо Достоевського, су
часні письменники беруть участь у періодичних виданнях,
артисти упоряджують, або виставляють на виставках, закладаються
нові або відновляються старі театральні трупи.
Безперечно все те мусить впливати на західну культуру, як
впливали на неї по упадку Візантійської імперії зайди зі Сходу
грецькі фільософи, артисти, ремісники.
Як тоді, так і тепер істота двох цивілізацій дуже відмінна,
а рівно момент контакту сходиться з добою глибокої крізи, коли
не занепаду, народів впливаючих: грецького і російського.
Найдужше відчуваються тепер московські впливи на євро
пейському театрі, і то головно у виставах (mis en seen). Б а на
віть автори часом улягають моді і начинаготь більш цікавитися
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сферою підсвідомого. Сі впливи ідуть безпосередно з росій
ського театру, який дуже росповсюднений по всій Европі. Але із
усіх родів театру найприступнійшпй для чужоземної публики,
а тому й найвпливовійш ий в театр міпіятур. В одній Бріселі
протягом 3—4 місяців таких театрів пересунулося аж 3. „Маски",
„Карусель", „Сіняя Птіца" — ось її назви. G се рід артистичного
кабарета, чи варієте з піснями, танцями, монольоґами, паптоміною.
Вийшовши з колишніх московських або петроградських
театрів мініятур, е вони плодом ш укання за екзотикою, витвор
ністю, рафінованістю і є досить характеристичні для середовища,
в якім зросли. Визначаються часто неабияким смаком, артистистичною песподіванкою, тонкою спотворенністю. Декорації, ви 
стави, дуже ориґінальні, артистичні, творять головну, коли не
єдину вартість сих театрів. Вони є вишукані, богаті фарбами,
дотепом, своєрідністю, милують зір елєґантним жестом, вра
жають незвичайністю свого стилю і бавлять західного г л я 
дача, як бавили колись його прадідів новозанесепі візантійські
мозаїки. Хоч і розрахований на чужоземного гл я д ач а театр з а 
ховує російську мову, а з нею сховані глибоко інтимні тенденції
і тепло живого, щирого чуття.
Треба було довгих віків артистичної культури, великих ре
сурсів візантійської імперії, рафінованости, пересиченості! роскошами пізної імперії, деґенерації і занепаду первісних сил парода, щоби винайти і довести до досконалості!- новий засіб м а 
лярства — кольорове скло, щоби утворити новий стиль пофарбо
ваної ґрафіки, розвинути монументальне мистецтво фресок
у штучному, неприродному, в кождім разі несподіваному на
прямку.
Треба було інтензивного культурного життя, щоби протя
гом яких 200 літ, узявш ись до європеїзації напів-азійських основ
національної культури, перетопити їх на огнищі сторонніх впли
вів, розвинути численні форми мистецтва, часом довести їх до
досконалості!, утворити традиції, завоювати певну сферу впливу.
Так сталося в Росії і то лише завдяки порівнюючи невеликому
гуртковії аристократії і ін т е л іґе п ц ії; маси народні зосталися
чужі сьому процесові!. Треба було великих коштів і жертв (з яких
значна частина припадає на Україну), щоби виплекати екзо
тичну квітку плястичної форми на пісчанім, болотянім ґрунті,
де краса часто вваж алася „навождєнієм" діявола, де релігійна
екстаза призводить до огидного „скопнічества", де ідейний ро
мантизм вироджується в марудне „хождєніє" в народ, в абсурдне
„опроіценіє". Але нарід „необмежених можливостей" спромігся
і на найбільше несподівану для нього м о ж л и в ість: плекання
пля стичної форми.
Не буде великим перебільшеннєм твердити, що перед рево
люцією Москва і Петроград були осередками найбільше ви б агл и 
вого, рафінованого, тонкого артистичного смаку. Тут пропові
дувалися найдалі йдучий естетизм, „мистецтво для мистецтва"
(а тим часом попереднє поколінне = передвіжнікі розпиналося
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„за народ“ і цілий сенс мистецтва покладало в анекдоті і не
хтувало формою). Малярство, декорації, балет справедливо ви
кликали подив і захопленне Европи. Артистичні кабарети Москви
і Петрограда (Бродячая собака, Прівал комедіянто •, Л етучая
миш і т. и.) були найвитворнійшими, ексцентричними. Люде
жили мистецтвом напружено, самовіддано, як не уміє жити п ра
ктично урівноважена Европа. Футуризм знайшов найсправедливійших прихильників і очайдушних інтерпретів серед Москалів
(що почали робити картини на власних фізіономіях і так „ви
ставлялися “ в трамваях).
Ся вирафінованість, витонченість артистичного і приват
ного життя (російські „бари“ були останніми могіканами ста
рого феодального строю і стерегли свої прикмети аж до остан
нього моменту) поряд із пересадою, скрайностями в царині ми
стецтва, розкладом, гноєм публичного життя (чорносотенство,
Распутін) дають досить повну картину пізного Риму, зпорохнявілої імперії. Ся обставина пояснює до певної міри і те, що
прийшло у слід за крахом старого строю — большевизм.
Російська цивілізація подвійної натури: азійська змістом
і європейська формою дійшла зеніта свого розвою на грані X X
століття. Плястичне мистецтво, користуючись досвідом Заходу,
дійшло до великого розвою (балет вийшов із французької опери,
„Мір Іскуства“ широко скористав наукою імпресіонізму, ріеіпa e r -и зм у point • елізму) пишною, але хоробливою квіткою розцвила література (Достоевський, Толстой), музика знайш ла
красу в дісонансах. Далі нікуди було йти.
Мистецтво викрило заложені в російській стихії можливости,
довело до досконалости розсіяні в Европі форми або спотворило
їх до краю, зужило творчі сили нації і танцювало на місці
(після Достоєвського Андреєв міг лише „стращати“, а не „злякати“ образом московського духового обличя, ґру п а „Апольона*
збила своєю критикою позиції „Міра Іскуства“, але нових не
здобула). Модерні поети і повістярі надолужували брак стихій
ної творчої снаги екзотизмом, еклектизмом, естетизмом і иншими
ізмами — Белий, Брюсов, Гумільов, Сєверянін.
Але сі факти заникнення первісних творчих сил народа
в сфері мистецтва були лише ознакою важнійшого яви щ а
в сфері громадського життя московської нації. Штучно защіилені форми публичного життя до того ж розїдені шуканнем
за скрайностями питомими російському характерові! (опозицій
ність до уряду виливається в ненависть до держави гуманізм
у теорію нєпротівленія злу), трималися лише механічно і не
могли довго стримувати буяння істотних сил російського на. роду, його азійської стихії, екстензивної, жадібної перемог
(славянофільський месіянізм). Як у здеґенерованих нащадків
кволість тілесних клітинок не в силі стримати буяння крови
і часто призводить до вибухів, так „широка“ російська натура
(широка, бо несвідома своїх меж, себе самої), якій завж ди бра
кувало затримуючих центрів здорового життєвого інстинкту, не
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мав більше спину міцних європейських форм. Раз прорвавшись,
вона котиться до краю. Так прорвалася вона під час революції
і перекинула, як у царині громадського життя, так і в царині
мистецтва, започатковану царем Петром ш тучну надбудову і ро
зіллялася большевизмом.
Тепер стоїть вона перед нами в повній наготі (Евразія)
і не криє свого монгольського облича (я варвар, с алчнимі
раскосимі глазамі), але намагається покинути свій „татар
ський соціялізм“ (вираз Кавтського), що так подібний до ко
лиш ньої „опріччини“ царя Івана Страшного, ц і л о м у с в і т о в і ї .
Монгольська основа російської психольоґії хоч і як вишліхтувана, витончена на красш их зразках європейської цивілі
зації, хоч і замаскована ляком зверхної культурности, завж ди
давалася відчути своєю неурівноваженістю, вивихнутістю. І н а 
віть тепер, коли російський нарід повертає Европі ті скарби,
що він у неї запозичив, аби пристосувати їх до свого характеру,
аби розробити, розвинути їх на свій взір, він не здається їй
близшим, зрозумілійшим. Балєт, музика, література, зрештою та
театральна мозаїка, якої найбільш видно, „бавить44 Европейця,
займає його увагу своєю екзотичністю, неподібністю до євро
пейського, часом бє по нервах, дратує цікавість, але не про
мовляє ні до ума, ні до серця. Психольоґія Европейця і Р о сія
нина лежать у зовсім инших площинах. До того ж сучасне
російське мистецтво, як та візантійська мозаїка позбавлене пер
спективи, глибшого артистичного, чи морального змісту, бо д а 
леке сховним нетрям збірної душі московського народу. Вона
не має того життєвого гону, що пориває і відкриває перспективи,
того чару молодости і сили, що корить і збуджує довірє своєю
внутрішньою правдою. Се лиш е заверш еннє, а не початок, від
блиск минулого, а не промінь із майбутьпого. Сучасне в росій
ській дійсності! належить тому „хамови44. якого прочув Ченєнський і інтуїтивно уздрів ґеніяльний Достоєвський, і який із
„гряд ущ ого44 став нинішний.
Б у ду ч чи н а сього великого і дивоглядно хоробливого ми
стецтва є тайною, але анальоґія з візантійським, що напро
ш ується сама собою, викриває одну із евентуальностий. Як се
останнє, російська цивілізація вироджуючись або перероджую
чись може запліднити західну цивілізацію новою формою, новою
тенденцією, але відрубність, відчуженість у колі європейських
культур, від того зближення, до якого спричинилася російська
еміґрація, є ще більше вражаючою, а занепад, декаданс, іще
більше очевидний.
Уявіть собі плястичну інтерпретацію середньовічної ф ран
цузької лєґенди, в рамцях маріонеточного театру. Ж и ві актори
волею режісерського замислу обертаються в деревлянних ляльок
і віддають своєю грою характер і стиль давних вертепних драм.
Єдиним ресурсом сценічної декорації є світло і тканина, що
дають феєричний ефект і відразу опановують уявою глядача.
Костюми в стилі ґотицьких вітражів, скомпоновані із ґеометрич-
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них форм вправною рукою кубіста в плодом химерної фантазії
і справжнім дивом театральної техніки. Споглядаєш на сі ожи
влені фіґури далекого середновіча, наче вдивляєш ся в глибінь
віків кріз кришталеву призму, так грають вони фантастичними
барвами, і золотий промінь ломиться на зморіцках одежі наче
блискавичний меч. Стежиш розмірені ритмічні рухи і здається
вправна рука орудує неживими ляльками. Слухаєш звуки стародавної мельодії, якій товаришить бренькіт балобонів королів
ського шута, наче вчуваєш далекий відгомін старих каріонів
і сама музика ніби віддих зівялих цвітів, наче має на собі „зо
лотий порох віків“. Д іяльоґ ведений придушеним, плавким
речитативом вияснює драму гей би тугі сувої пожовклого перґаменту розвивалися перед очима і оповідали події минулого ...
Ось дія скінчилася, відгомоніли балобони, спала завіса, а г л я 
дач усе має в уяві картину далекої давнини. І „надрив“, той
„надрив“, що ним натхнули московські інтерпретатори францу
зьку пісню, завис у повітрі. Але він не знайшов відгуку в д у 
шах глядачів. Та і чи є він питомий драмі молодої французької
маркізи, уподобаної королем, що впала жертвою ревнощ ів?
Думаю, що в нім більше московської розпанаханої душі, а ніж
французького, гармонійного навіть у драмі, ,,esprit“Ще більш сього „надриву“, історичного крику серця
в вельми експресивній інсценізації мізерії і злиднів великого
міста. Старший обдертий злидар із катеринкою, що настирно
харчить веселенькі вальси. Молода, знесилена голодом, тан
цюристка намагається імітувати балетний танець. І музика
і танці мають на собі тавро недолі і злиднів. У грі катеринки
і в співі старого стільки карикатурности, в механічних, кволих
рухах дівчини такий контраст із плястичними позами, які на
магається прибрати її худе рахітичне т іл о ! Але елемент ко
мізму в грі московських акторів цілковито затушкований, нато
мість безмірна, пекуча жалість випливає із артистичної інтер
претації сценки. Здабться, що актори не лише досконало від
дають мізерію, деґрадацію людської породи, але смакують її,
з садизмом милуються язвами і з насолодою шарпають нервами.
Се так у характері їх національного ґенія (Достоєвський, Толстой) і так незрозуміле, чуже тутешній публиці.
Але ось шипа інсценізація якогось уривка музики, сцена ви
тримана в стилі милого старому російському панству російського
ампіра. Стільки смаку, гумору, почуття, дотепу вложено в сю
дрібницю. І як мусить тужити за вигодами минулого „барскаго“
життя і кріпацького режіму душ а акторів, щоби вложити в ті
сценки без змісту стільки ІНТИМНОСТІ!, стільки тепла. Власне
цілий і єдиний їх зміст є ся туга, жаль за старою ще кріпаць
кою Росією. Не шукайте в них якогось натяку на основні, спо
конвічні цінності! російського духа чи культури.
Навіть коли і були змагання віддати якусь побутову ро
сійську рису, вони здебільша випадали не на користь росій
ського престіжу серед чужинців. Очевидно, що Москалі не
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мають найменшого поняття про національну гордість і н ай
менше дбають про „характер“ того враж іння, яке полишають
своїми виступами. Так інсценізація „Д убінуш ки“ з бурлаками
дає поняттє про Росію, як про країну варварів, дикунів, пе
черних людий. Рівно і „потпурі" із військових пісень, „чаєпітіє“
виставляють Росію в чисто карикатурному тоні. Глядачі ж негодні зорієнтуватися в артистичних засобах акторів, беруть усе
на віру і складають поняттє дуж е невигідне д ля Московщини.
Але зрештою і цілком реалістична сцена ярмарку в балеті
„Пєтрушка“ полишає по собі враж іннє далеко не на честь Мо
скалів. Я не раз спостерігав ґримасу несмаку і зденервованне
на обличах глядачів. їх займає ся екзотика своєю дивоглядністю, але вони не годні перебороти ії, щоби увійти в саме
нутро явищ а, пєси, картини. Так було, коли славна на всю
Европу трупа Д ягилева давала окрушини, але які чудові окрушин і російського балета. Так є, коли брісельський „Theatre de
Morais“ виставляє „Ж енітьбу“ Гоголя, або „Мєсяц в дєр евн є“
Турґенєва. Вистави сих останніх виведені під доглядом росій
ських артистів імпонують Б ельґійцям своєрідністю, але характери,
психольоґія змальовані пєсою викликають лиш е знизуваннє пле
чима, часом недоречний сміх. Не каж учи вже про Подкольосіна —
взірець російської розхлябаности, лінивства, безхарактерности —
персонажі Турґенєва з його типом вайлуватого чоловіка, що
боїться втратити „друга дому", залюбленого резонера, що нама
гається завоювати серце дами арґументами самої дами, як а за 
любки ш арпає своїм і чужими серцями.
Все те не зворошує, лиш е викликає здивованнє чужинців.
А тим часом Турґенєв був дуже офранцужениме російським
письменником. Проте навіть у нього найбільше враж ає власне
ся неподібність російської психольоґії до європейської, рівно як,
вивихнутість смаку, незрівноваженість темпераменту, внутріш ня
екзотичність у російських плястиків. Памятаю виставу росій
ських артистів: Яковлєва, Грігорєва і Шухаева. Всі три артисти
з божої ласки, а тому їх приклад знаменитійший і враж іннє
від них глибше. Всі три вихованці петроградської Академії,
добре студіювали західне мистецтво, дехто довш ий час, і ще
перед революцією ж или в Парижи. Але не вважаючи на се, як
далеко стоять вони від естетичної культури з а х о д у ! Скільки
в них темного, баламутного, але стихійно сильного. Як тяж ко
Европейцям підійти до них, збагнути і оцінити те обєктивно
цінне, що криється в їх творах. А тим, що годні споглянути
крізь азійську оболоку і зрозуміти обєктивну вартість сих екзо
тичних артистів, продукція пересічних бельгійських артистів
видається . . . прісною, банальною.
Так здається плитким і марним нормальне здорове життв
після одвідки нервово хорого маняка, не позбавленого суґґестивної сили.
Після всіх сих одвідин і спостережень мимохіть п р и га
дується мені вражіннє, яке полишала і полиш ає українська
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пісня. Мені довелося бувати на концертах хору Кошиця тут
у Б ельґії і в Швайцарії. Годі описати той ентузіязм, який ви 
кликали сі концерти, та зрештою мені не ходить тепер про
ступінь успіху, лише про якість вражіння.
В тих відзивах, що мені доводилося чути й читати, поряд
з обвктивною красою укр. пародньої мельодії підносилася ії
свіжість, новина, але не екзотичність. її краса, хоч і як мало
знана, не видавалася чимось чужим, далеким, до чого треба
звикнути, але була відразу всім зрозуміла, мила, загально принята. Отже не дивно, що деякі пісні зразу ж переймали чу
жинці і виконували на концертах; ба навіть бульвар, широкий
паризький бульвар, такий відпорний д ля всього, що не ф ран
цузьке або офранцужене, признав право горожанства україн 
ській пісні і не дивно було почути в трамі, чи на тротуарі
уривки мельодії „Ой у полі" чи „Ченчика".
Приклад укр. пісні разом із зустрічею, яку роблять євро
пейські авторітети укр. архітектурі (професор університету в і енті
Кльоке (Cloquet) признає її інтеґральною частиною західної) зай 
вий раз потвержуе ту істину, що Україна е орґанічно близька
Заходу. Нехай наша" інтеліґенція формально мало поінформо
вана про скарби європейської цивілізації, нехай російська ари
стократія і інтеліґенція мала більше контакту з нею, однак наша
психольоґічна основа, що склалася віками, більше споріднена
з нею, ніж ґрунтовно азійське esprit Москалів. Рівно як про
стий французький селянин, якого предки перебули цілу історію
західної Европи є більш Европейцем і е близше модерній цивілі
зації, як вихований в роскошах і комфорті чужої культури, але
несвідомо слухняний волі „забутих предків", що панують над
його чуттєм і інстинктом індійський раджа.

Д. Д орош енко.

В гостях у найменшого славянського народа.
Минулого літа довелось мені жити якийсь час в околицях
Дрездена. Від Дрездена всього одна година їзди до Будиш ина,
головного міста й національно-культурного осередка лужицьких
Сербів. Як не використати такої нагоди? Як не поїхати поди
витись на той Будишин, на сю столицю найменшого тепер на
світі славянського народа, що мов та скеля з твердого ґраніту
встояв, серед німецького моря, дарма, що воно вже сотні літ
усе бб та й бе в його береги, точить і одривав по шматочку,
по грудочці... Отже зібралось нас три Українці, я, проф. А.
і ще один земляк із Херсонщини, та вирушили у недалеку
дорогу, в гості до Лужичан. Гарного липневого ранку сіли ми
до ваґону в Дрездені; дорога нам не далека: поспішний поїзд
перелітає сих 60 кільометрів між Дрезденом і Будиш ином за
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якусь годину. Ось промайнули перед нами гарні околиці ч е 
пурного Д рездена; на хвилинку одкрилася перед нами з моста
через Ельбу роскішпа панорама міста і чудові палати та церкви
зі своїми бароковими вежами й банями, що як дві краплі води
нагадують наші українські церкви у Київі, Чернигові та инших
містах ; і елєґантна Брюлевська тераса, з широкими камінними
сходами, що вибудував їх на свій кошт віце-король Саксонський
за часів російської окупації 1813—15 років, князь Микола Р є 
пнін, пізнійший „малоросійський ґенерал-ґубернатор“ і батько
Ш евченкової приятельки; все ш видш е й ш видш е летйть поїзд
і за яких чверть години проминаємо ми густий сосновий ліс,
що на кілька кільометрів вкриває собою високий правий берег
Ельби коло Д резден а; нарешті вискакує поїзд на ш ироку рі
внину і мчить серед розлогих ланів, веселих гайків і чеп ур
неньких саксонських сіл. Ми пильно дивимось у вікна: коли ж
побачимо нарешті славянські оселі? Та ще треба якийсь час
п о ж д а т и : колись давно увесь сей край був с л а в я н с ь к и й ; ще
в X столітті уся теперішня Саксонія до Цербета (Сербиштє) й ч а 
стина Б ранденбурґа трохи не під самий Берлін — усе се була
земля великого й могучого племени луж ицьких Сербів; і з в а 
лося усе кругом своїми славянськими іменами: Ельба — Лабою, Ш пре — Спревою, Л яйпц іг — Л ипськом; на місці тепе
рішнього Дрездена стояло старе славянське село Д раж дани. Та
ось пройшли сто л іття; Німці все глибше входили в славянську
землю ; залізним кільцем обхопили вони Л уж ицький край і се
кільце звужувалося з кождим століттєм ; одрізали Л уж ичан од
славянських Чехів на півдні, а від Поляків на сході, і зробилась
луж ицька земля островом серед німецького моря. Вже за наш их
часів відбувався сей процес п о н ім ч ен н я : ось подивіться на
карту лужицько-сербського народа, зроблену в 1886 році лу ж и ц ь
ким ученим А. Мукою, та порівнайте її з повійшою картою
чеського вченого А. Черного 1911 року; побачите, як скрізь,
особливо на півночі! й на заході, понімчено вдовж границі цілу
смугу лужицької землі; а по самій середині там, де проходить
границя верхнє - й нижнє - лужицького племени, там Німці
вже мов кліщами впились у славянську територію і з заходу,
й зі сходу, і от-от здається, перетнуть, переріжуть її на двоє,
розділять верхнє Л уж ичан од їх нижнє-лужицьких братів.
Теперішня луж ицька територія одкрилась перед нами лиш
після стації Біскопиці, вже як проминули дві третини дороги.
На право і на ліво від залізної дороги пішли дуже густо оселі, —
села й хутори, куди густійше. як було досі. Але ледве пізнати,
що се вже славянські оселі, а не німецькі, бо тільки вправне
око зможе доглянути певні одміни в характері будови хати
й цілої садиби. Та поїзд мчить так швидко, що й не д о г л я н е ш !
Аж ось на обрію замаячіли дзвінниці й б аш ти : ось і є Будиш ин.
З а кілька хвилин ми висідаємо в новому, дуже гарному й ч и 
стенькому двірці: написано „Bautzen". А ми вже думали, що
може поруч німецької побачим і луж ицьку назву. Та ба! Да-
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ремно ми шукали тих написів по цілому місту, ніде їх немає,
окрім на „Сербському Домі“.
Гарне місто той Б у д и ш и н ! Як обійти його кругом, то видко
що лежить воно на горбі понад Спревою, яка оточує його пів
колом, і дуже нагадує наш Камянець на П о д іл л і; так само
осередок творить старе місто з своїми стародавніми церквами,
баштами, мурами, старосвітськими будинкам и; майже кругом
нього попід крутими, скелястими берегами тече в низу Спрева,
вузенька і мілка; в низу туляться хатки, точнісінько я к у Камянці над Смотричем, і живе тут сама біднота, найбільше я к
раз — лужицькі Серби тут і мешкають; другий беріг Спреви
теж високий, і місто помалу пересовується туди, будують нові,
модерного вигляду будинки, прокладаються широкі улиці. Усього
мешканців у Будиш ині коло 30.000, з них лужицьких Сербів
одна шеста частина, здебільшого біднота, що тулиться на перед
місті понад Спревою.
Ми вже знали, що осередком культурного життя Л уж ичан
у Будиш ині є „Сербський Дом“, збудований 1904 року заходами
великого патріота й головного провідника сучасного національ
ного руху Лужичан А. Муки. Але ніхто на улицях Б удиш ина
не міг нам сказати, де той дом міститься. Місто має звичайний
німецький вигляд; написи скрізь виключно на німецькій мові,
чути тільки німецьку мову. Нарешті якась жінка взялась* пока
зати нам, де той „wendisches V olkshaus“ і ми справді побачили*
показний чотироповерховий будинок, на якого фронтоні пи
шається напис: „Serbski Dom“. Тут містяться майже всі важнійші сербо-лужицькі інституції. Вивіски кругом — на серб
ській мові. Нас зразу привабила „Kofejarna", бо ми ще не сні
дали. Тут звернулись ми до служниці і як уміли, по чеськії
замовили сніданок. З її уст у-перве почули ми лужицьку мову.
Кругом сидять іще якісь люде, балакають, — сербсько-лужиць
кою мовою та прислухуються до нашої, в якій пізнають хоч ч у 
жу, але славянську мову. З „Kofejarny" переходимо до книгарні,
над дверима якої вивіска „Smolerjec knihiciscernja k n ih a rn ja “.
Невеличка к ім н атк а; тут можете дістати всі лужицькі книжки,
старі й нові, часописи, листівки. Завідуючий книгарнею молодий
чоловік, що як вояк німецької армії побував за часів війни на
Україні, показав нам усе найцікавійше, і ми накупили книжок —
словників, історію, історію письменництва, в тім числі й такі
доволі давні річи, як В. Богуславського й М. Горніка „Historja
serbskeho naroda“, видана в Будиш ині 1884 року — одинока
досі повна історія лужицько-сербського народа. На великий
жаль довідались ми, що гіроф. А. Муки, з яким я ранійше трохи
листувався й до якого мали ми зайти, — не було в городі;
він виїхав був до Праги. Не вважаючи на вакаційний час уп ра
витель книгарні обіцяв нам показати музей і велику залю Народнього Дому, прохаючи зайти по обіді.
А тимчасом ми рішили оглянути саме місто, додержуючись
вказівок і маршруту, які подає в своїй книзі Luzice a luzicti
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srb o ve“ Адольф Черни, найбільший приятель лужицького на
роду серед Чехів, автор цілого ряду книжок про Сербо-Лужичан. Б удиш ин — дуже старе місто, якого початки губляться
в далечині століть аж до першого віку по Різдві Христовім.
Воно являбться свідком тисячолітньої історії народа, що колись
був сильний і численний, а тепер рахує в собі всього 160.000
людий, та й ті поділені на дві галузі, крім того, що діляться
вірою, — одні католики (менша частина), другі — протестанти
(євангелики й лютеране). Теперішні лужицькі Серби звісні під
назвою Вендів, а пізнійше Сорбів або Сербів, уже в VI віці по
Р. Хр. Ділились вони на кілька п л е м е н : Серби, Мільчане, й Лужичане. Уже в VII віці мали вони зносини з Чехами, коли л у 
ж ицький князь Дерван віддався був під протекцію чеського
Самона. В IX ст. Німці починають свій натиск на сербо-лужицькі
землі. В 906 р. військо К арла Великого здобуває й палить Б у 
дишин, столицю Мільчан. З а Генриха Птахолова Німці опано
вують Сербів, за Отона — Мільчан та Лужичан. Довш ий час
сербо-лужицька земля переходить із рук до р у к : то панують над
нею маркґрафи Майсейський і Бранденбурський, якийсь час
панують Поляки, довш ий час входить вона в склад чеської ко
рони, нарешті по пражському миру 1635 р. дістається Саксонії,
переживав всі страхіття 30-літньої війни, ділиться між Саксо
нією й Прусією, що панують над нею й досі: Прусії належить
земля нижніх Л уж ичан і половина верхніх, а Саксонії — пів
денна половина верхніх. Вже від XI в. почався процес понімчення. До полов. XIV. в. більша частина сербо луж ицької землі
була вже понімчена і сербо-лужицька народність звелась уже
мало не до тих меж, в яких ми бачимо її тепер.
Б удиш ин носить на собі сліди своєї многовікової історії.
Ось ми входимо в будиш инський „ г р а д “, Ортенбурґ, я к його
звуть Німці. Замок сього граду заложено ще в 958 p., але тепе
рішній свій ви гляд зберігає він лиш од 1648 р. Входимо ч е 
рез браму, над якою башта, а на башті сій о зд об а: ф іґура угор
ського короля Матвія Корвіна, переможця над чеським королем
Юрієм Подєбрадом, і сю перемогу виявлено н а ф іґ у р і: Матвій
Корвін тратує ногами чеського льва. Б арелєф сей походить
із 1486 р. В середині замку є заля, де в релєфах зображено
луж ицьку історію: цікаві там релєф и чеських королів. Але як
ми не добивалися, щоби побачити ту залю, нічого не вд іял и :
сторожі, один і другий, заявили нам, що „туди ніхто не хо
дить", і залі нам не показали. Ми вийш ли через другу браму
і трохи спустившись, вступили на старосвітський цвинтар, п о 
ложений поміж руїнами церкви св. Мікулаша. Кладовище дуже
гарне й ориґінальне: старі ґотицькі мури, збереглися подекуди
й с к л е п л ін н я ; попід ними і кругом — могилки. Оттут після
„Сербського Д ому“ знову відчулося, що ми на сербській землі:
на багатьох памятниках і хрестах сербські написи. Таблиця
правил кладовищ а — на двох мовах, сербській і німецькій. Ви
ходить, що тут, у царстві мертвих, луж ицькі Серби таки добули
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собі рівноправність. Серед могилок бачимо памятник, на якому
вибито, що тут спочиває великй будитель сербо-лужицького н а 
роду Михайло Горнік (1833—1894).
Вузенькою стежечкою поміж городами й садками спусти
лися ми до Спреви, перейшли на той бік, зійшли на гору і звідти
оглядали мальовничий старий Б у д и ш и н ; звідси найкрасший
вид на ціле місто. Оттут то вперше почули ми сербсько - л у 
жицьку мову „із уст народу": стара бабуся гукала зверху на
дітий, що хлюпались у низу в мілкій Спреві; скоро надійшло
ще кілька жінок і забалакали між собою. Ми озвалися до них,
сказали, що й ми Славяне і трохи розуміємо їх мову. Бабуся
сказала, що має сина-письменника і назвала нам імя добре ві
доме в ділі сербсько - лужицької культури і просвіти. Вона ж
порадила нам зайти на невеличкий євангелицький цвинтар, де
поховано найбільшого лужицького діяча Смолєра. Ми пішли
туди й знайшли могилу з сербським написом: тут леж ав Ян
Смолєр (1817—1884), великий провідник лужицького народу,,
основатель „Матиці", дослідник народньої мови і словесности.
Од дорогих для лужицького народу могил повернулись ми
знов до сучасного лужицького життя, пішли до „Сербського
Дому", де вже нас дожидав управитель книгарні. По дорозі
оглянули церковцю св. Михайла, де відбувається служба для
Лужичан-євангеликів на рідній мові, оглянули величаву катедру
св. Петра, ще з Х Ш століття, в стилі ранньої ґ о т и к и ; церкву
сю в середині переділено на дві частини: в одній правлять
службу Божу католики, в другій євангелики; пройшли й попід
т. зв. Богатою вежою, на котрій видніє барелєфна фіґура цісаря
Рудольфа II, того самого, що в 1594 р. посилав місію до З а п о 
рожців.
Ось і ми знову коло „Сербського Дому". Гарна будівля!
Багацько літ збирали Лужичане гроші, щоб виставити власний
будинок для своєї „Матиці", заложеної в 1847 p.; в 1873 р. ра
хуючи на обіцяну допомогу московських славянофілів, Смолєр
закупив був уже невеликий будинок і виїхав до Москви за обі
цяною допомогою. Та московські славянолюбці не додержали
свого слова, не дали обіцяної позички, за виїмком лиш одної
. особи. Трохи не довелося продавати будинок „Матиці" за довги.
Та сяк-так обійшлись. Але з розвитком національного життя
мало було того будинку, і от, покладаючись тепер уже на свої
власні сили, почали збирати датки на збудуваннє просторного
будинку, де могли б уміститись усі лужицькі інституції. Від
1897 р. почалася будова і аж в 1904 р. урочисто одкрили Л уж и 
чане свій „Сербський Д іми, де умістили книгарню, друкарню,
бібліотеку, музей, де одведено велику залю для зборів і засі
дань; а крім того богато помешкань віддається під банкові
й торговельні інституції.
Музей невеличкий, в трьох кімнатах; повстав він із л у 
жицько сербського павільону на виставі 1896 р. в Дрездені; г о 
ловно цікаві в ньому етноґрафічні колекції й памятки ріжних
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серболуж ицьки х діячів. Прийшли одночасно з нами поглянути
на музей, а може й на заїздних гостий — Українців, дві п а н 
ночки, одна Чешка, друга Л уж ичанка. Познайомилися з нами,
розпитували за Україну, я к і що у нас. На стіні висить карта
славянського світа. „А покажіть нам ваш у Україну !‘; — просить
Л у ж и ч а н к а ; ми показали, і засмутилась Л уж ичанка, що такий
маленький її народ, як порівняти її з нами. Маленький, але
дуже свідом ий! Подумати т іл ь к и : верхніх Л уж ичан усього якихнебудь 90.000 д у ш ; тільки частина їх живе в межах Саксонії,
де властиво й розвивався національний рух. бо в Прусії, до
якої належать Нижні Л уж ичі з осередком у Хотєбужі (німець
кий Kottbus) і частина Верхніх Лужичі в, умови для національ
ного життя були куди тяжш і, і тепер там рух куди с л а б ш и й ;
і от ся маленька народність мав щоденну ґазету „Serbskie Xowiп у “, що виходить уже 80 років і мав накладу 1.500^ прим. Сербська
Матиця видала вже 75 томів свого наукового „Casopisu Масісу
S e rb s k e je " ; в Б у д и т и н і виходить кілька тижневих журналів
і кілька серій популярно - наукових книжок д ля народа. Преса
луж ицька веде свій початок від 1809 p., коли Ян Дейка, самоук,
людина з народу, заложив місячник „Serbski Powedar a K u re r“
і видавав його чотири роки. Він пригадував землякам колишню
славу сербо - лужицького народу, закликав уживати в культур
нім житті рідної мови, нарікав на понімченне школи. Дейка
їздив до Праги і вчився там у Чехів практики національної ро
боти. І от пішов в XIX століттю цілий ряд- великих будителів:
Андрій Зайлер (1804—1842), Ян Смолер, Михайло Горнік, тала
новитий поет Яків Барт Цішинський (1856 —1909), нарешті Арношт Мука (родився 1854 р .) ; вони та инші діячі оживили тра
дицію уж ивання сербо-лужицької мови в письменстві, а ся тр а
диція йде від часів Реформації, коли в 1574 р. надруковано
перш у книжку на народній нижне-лужицькій мові — Співапник
і лютерів катехізм, а в 1597 р. вийш ла перш а книж ка на н а
родній верхне - луж ицькій мові — малий катехізм (Лютера);
вони зібрали й поукладали словники, етноґрафічні збірники,
заложилп луж ицьку пресу й н ародні'видавниц тва, здобули рід 
ній мові право громадянства в церкві, в школі, в громадському
житті, нарешті дали гарні зразки красного письменства, переложили клясиків, особливо з сусідніх славянських літератур.
І лужицько-сербська народність відродилась; зупинився процес
понімчення; народ почав орґанізуватися на політичному й еко
номічному полі. Хоч тяжко було, а в с е ж до саксонського сойму
Л уж ичане посилали своїх двох послів. Рух перекинувся й до
пруської частини лужицької землі, до нижніх Л уж ичан, що
мешкають серед пісчаного й болотного ґрунту понад Спревою
(Шпре), які біднійші від верхніх Л уж ичан і більше прибиті
пруським режімом.
Ніхто крім Чехів не помагав Лужичанам. Тяжко приходилось малому народові! в конкуренції з таким сильним против
ником, як Німці. Коли по війні сталася у Німеччині революція,
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то Л ужичане виставили свої домагання: вони хотіли виділення
нижнє й верхне лужицької території в окремий штат і повної
національної автономії. Та не вважаючи на те, що вони поси
лали своїх делеґатів до Парижа на мирову конференцію, не в в а
жаючи на дипльоматичну піддержку міністра Бенеш а, сього їм
не вдалося досягнути. Навіть потім Німці судили делеґатів до
Парижа за державну зраду. Але все ж таки рух і національна
солідарність серед них скріпилась і вони тепер ведуть леґальну
боротьбу за свої національні права, перш за все, за свою ш ко
лу. Досі у них нема ні одної своєї середньої школи і тільки
в Будиш инській ґімназії та семінарії викладається луж ицька
мова як пеобовязковий предмет. Так само викладається я к пред
мет і по народпіх школах.
Та вже найтяжш і часи минули й зостались по-заду. Тепер
перед лужицьким народом стелиться красш а будучність.
Оглянули ми музей, розписалися в книзі для одвідувачів,
— здається, трохи не вперше після Драгоманова, який заїздив
до Будиш ина в 70-х роках, завитали до Л уж ичан гості з д але
кої України! Обійшли бібліотеку, надивилися на залю, де відбу
ваються з'їзди, великі збори, концерти. Як на наш масштаб —
заля невелика, але для лужицької громади певно вистарчає.
По стінах висять великі портрети лужицьких діячів, невеличка
сцена для вистав. Ще раз обійшли знадвору „Сербський Д ом“
— та й нема на що більше дивитися у Б у д и ш и н і! Пора рушати
назад. Подалися на дворець, діждались поїзду і — прощай Будишине, прощай маленька славянська країно, островцю серед
чужомовного й чужоплеменного моря...
\

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

Д р . Р о м а н Ц егельськи й .

В річницю смерти Рентгена.
Д ня 10 лютого 1923 помер у 77 р. життя В і л ь г е л ь м К о н р а д Р е н т ґ е н , винахідник промінів, названих його іменем. Він
уродився 1845 р. в Лєннепі у Надренії, а виховувався спершу
в Голяндії, звідки походила його мати. По скінченню відділу
будови машин ціріхської політехніки здав докторат фільософії
у визначного тоді професора досвідної фізики Кундта і пішов
із ним як його асистент до Вірцбурґа. В 1874 р. габілітувався
на університеті в Штрасбурґу^ Опісля професорував у Гогенгаймі, знов у Штрасбурґу, в Ґісені, у Вірцбурґу, де винайшов
в 1895 р. звісні проміні, а в кінці в Мінхені, де повнив службу
до 1920 р. В сій місцевости прожив свої останні літа, поховав
у 1919 р. жінку і сам помер.
Рентґен був типом клясичного дослідника. У протиставленню
до романтичних дослідників, що все мають нові ідеї та пляни
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й через те богато продукують, старається клясик опрацювати
даний проблем до найменших подробиць, л о го сила полягає на
безнастанній обсервації, на знаменито розвиненому критичному
змислови, що не дає дослідникові! зійти на манівці, тай на не
звичайному хистови використовувати всі методи досліду.
Рентґен був мистцем експеріменту. Одначе був дуже осторожний з публікацією вислідів своїх проб. Нераз ж дав більше
літ, заки ріш ився напечатати якусь працю. Ізза того мають його
праці тревалу вартість. Хоч був досвідним фізиком, не занедбу
вав і теорії тай умів провідну думку фізикальної теорії зробити
наглядною і доступною для експеріментальних дослідів. Б ув во
рогом поверховности.
Написав 59 п р а ц ь ; усі вони дуже докладні (прецизні) і в ід 
носяться до ріжних тем. Н. пр. означив дуже точно віднош еннє
, . ҐС р \)
'
. .
ооох родів питомого тепла ґазів
) > вглитанне промінів те
пла водяною парою, змірив стискальність води у звязку з тем
пературою, досліджував вплив тиснення на проводженнє тепла
у розчинах, на дифузію2) та хемічні реакції і на співчинник залом ання3) ріжних тіл. Також працював над оптичними і иншими
прикметами кварцу тай взагалі богато часу посвятив фізиці кри
сталів. В 1888 р. напечатав працю про маґнетне діланне діелек
трика, що порушаеться в електричнім полі. Ся праця разом із
т. зв. ефектом Ровлянда належить до основних проблемів модер
ної теорії елєктричности4) і була би йому навіть без відкриття
промінів зедпала велике імя на полі фізики. В тій праці п о я
вилися вже перші зародки, що скільчившися, довели до теорії
Л ьоренца тай її посестри, теорії зглядности Айнштайна. Відкриттє з 1895 р. зробив він, досліджуючи електричне розрядженнє у склянних рурках, в яких містився розсліджений ґаз.
Б лизько такої р.урки умістив він картон, напоєний баровоплятиЩоби загріти 1 к д якоїсь субстанції на 1° Цельзія, треба якоїсь скількости тепла. Вона для ріжних субстанцій ріжна і зоветься питомим теплом.
Д ля води виносить одну кальорію, для заліза ро кальорії, для живого срібла
■jfV і т. д. Для ґазів є два роди пптомого тепла; пнше б питоме тепло, я к що
обєм газу збільшається при огріванню (воно тоді більше), а инше є, коли ґа з
так замкнений, що не може розширятися. Перше пит. тепло зоветься ппт. те
плом при незміненім тисненню (QJ), а друге ппт. теплом при незміненім обемі
(Си).
2) Дифузія се прониканне двох течий, що стикаються з собою н. пр. води
та розчину синього каміня, уміщеного під нею.
3) Співчинник заломання подає величину переломання промінів світла
при переході з одного прозорого середовища у друге, н. пр. з повітря в воду.
4) Електричне поле се простір, що в нім е чинні електричні сили. Воно
істнує в сусідстві наелектризованих тіл. — Ровлянд зробив ось яке спостереженне. Коли він наелектризував діелектрик т. е злий провіднпк елєктричностп (н. пр. скляннпй або живичний кружок) та обертав його довкола оси, зауважав, що під вплпвом того кружка відклонюеться маґнетна стрілка, устав
лена недалеко кружка, подібно, як під впливом електричної струї, що пливе
дротом. Отже електрпчність, порушена разом із тілом, на якому вона поміщена,
представляє таку саму електричну струю, як струя, що пливе дротом. До того
самого впсліду дійшов Рентґен відмів ним способом.
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новим цианяком, тай зауважав, що картон засвітив у часі елек
тричного розрядження в рурці зеленавожовтим світлом. Се СІІОстереженне було епохальної ваги. В короткім часі повелося винахідникови відкрити найважнійші прикмети нових промінів,
а саме, що їх не відклонюе ані маґнет, ані електричні сили, що
вони ані не відбиваються, ані не переломлюються, одначе про
никають тіла далеко сильпійше, як инпзі проміні, та ще одно:
вони перемінюють повітрє у добрий провідник електричности,
або „йонізують“ його, як кажуть фізики. Крім того ділають вони
на фотоґрафічну плиту. Рентґен вичерпав так докладно при
кмети винайдених ним промінів, що дальш их 10 літ праці богатьох фізиків не принесло нічого нового на сім полі.
Одначе висліди проб Рентґена були так всесторонні, що
заважили сильно на дальшім розвитку кількох наук, а саме фі
зики, мінеральоґії і медицини, а також техніки. Розуміється,
дальших 18 літ розвитку посунули справу сильно вперед. Після
свого винаходу Рентґен не працював безпосередно над своїми
проміннями, радше лиш ав се своїм ученикам, але живо займався
тай тішився дальшими дослідами їх.
З природи був дуже скромний так, що свого відкриття не
використав із матеріяльпого боку. Усувався від усяких святоч
них обходів у честь своєї особи (н. гір. 25 літнього ювилею від
криття); у старшім віці оминав товариство, а за те любив пере
бувати у горішніх баварських горах.
Пригляньмося тепер у кількох словах наслідкам відкриття
Рентґена. Передовсім появилися вони на полі м е д и ц и н и . Як
звісно, через просвітлепнє, а радше прониканнє промінів Рент
ґена крізь людське тіло одержуємо на фотоґрафічній плиті або
на картоні з баровоплятиновим цияняком, або з иншою вразли 
вою субстанцією образ костий та зариси мягких частий тіла лю
дини. Діланнє промінів Рентґена на фотоґрафічну плиту таке
саме, як звичайного світла. Тому, що проміні розширюються
простолінійно, кидають вони острі тіни частий тіла, що їх менше
або більше сильно проникають я к инші части. З глибини та
форми тіний може лікар пізнати, чи тканина не стала за легко
прониклива для промінів н. пр. в костях ізза туберкульози, боляка і т. д., або чи форма пе змінилася через зломанне.
Одна знимка, зроблена з підмогою промінів Рентґена, ще
не дає плястичного зображення фотоґрафованого предмету, лише
його мет на площу. Ізза того заходить нераз потреба зробити
кілька знимок, найменше двох, із ріжних боків. Також стеороскопний спосіб фотоґрафовапня дає змогу витворити плястичний образ дапого предмету, н. гір. грудної клітки,
Роля промінів Рентґена для діяґностики дуже велика. Бо
дуже часто годі без їх помочи рішити, чи наступило зломаннє
кости, чи звихненне, чи змяждженне мягких частий тіла, або чи
не повстав заник кости, або боляк на кости і т. д. А вж еж не
можна достаточно оцінити помочі сих промінів при досліді ра
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нених, в яких тілі застрягли крісові кулі або відломки великих
стрілен.
Так само велику прислугу роблять сі проміні при досліді
хорих на л е г е н і; дають змогу провірювати перебіг туберкульози,
обсервувати ятрущі огнищ а тай боляки на легенях і на їх оболоні. Попри те можна з їх підмогою констатувати розш иренне
аорти, серця, забурення в рухах грудної опони (плівки) і т. д.
Коротко кажучи, проміні Рентґена помагають розпізнати богато
недуг та слідити їх перебіг.
Одначе проміні Рентґена можуть бути д ля орґанізму дуже
шкідливі, коли їх ужити у невмілий спосіб. І так викликують
вони спаленне шкіри, випаданне волося, вперті боляки та вп л и 
вають па виміну матерії тай на нервний уклад. Взагалі, довге
та сильне діланне промінів Рентґена спиняє життєві явищ а,
а маленькі давки їх можуть впливати на оживленнє їх.
На останнім полягає їх благодатний вплив при ліченню
недуг шкіри, крови, лімфатичних залоз, селезінки, стриження,
туберкульози, тамовання крови і т. д.
Рівнобіжно з використаннєм промінів Рентґена д л я цілий
медицини працює цілий ряд фізиків над п і з н а н н є м ї х і с т о т и ,
а також запрягає їх до д о с л і д у б у д о в и м а т е р і ї . І так д о 
казано, що сі проміні є елєктромаґнетними филями такого са
мого типу, як світло, а ріж няться від світла лиш е довготою.
Коли довгота филі видимого світла лежить у межах 8 стотисяч
них (червоне світло) до 4 стотисячних центиметра (синє с.), то
довгота филі проміня Рентґена е десятьтисяч рази менша.
Тому, що довгота филі Рентґена така маленька, не можна
промінів Рентґена довести до інтерференції з підмогою т. зв.
сіток угинання, як се діється зі звичайним світлом. Д ля лекшого зрозуміння пригадаємо, що проміні світла містять у собі
безліч филь, зложених з гір та долин, що поступають одна за
другою. З а д л я филястої природи світла можуть приключитися
ось які в и п а д к и : два проміні світла зійдуться так із собою, що
гора одного стрінеться з горою другого, а долина одного з до
линою другого. Тоді вони скріпляються і місце стрічи їх стає
яснійше. Одначе деколи гора одного проміня сходиться з до
линою другого і навпаки; тоді вони оба нищ аться взаїмно і в мі
сці їх стрічи стає темно. Се явищ е зовемо інтерференцією світла.
Наслідком його повстають темні та ясні пасочки на заслоні
(екрані), як що маємо діло зі світлом одної краски, або являються
ріжнобарвні пасочки, коли ми уж или білого світла до нашої
проби. Інтерференцію світла можемо бачити нераз. Н. пр. дивімся
через звогчену склянну ш ибу; побачимо богато круглих, закра
шених перстенів. Те саме увидимо, д и вл яч и ся на звізду крізь
сухий парасоль Крила комах, перлова маса міняться всякими
красками. Найкрасше тай найчистійше виступає інтерференція,
як кинемо проміні світла на сітку угинання. Вона складається
з вигладженої металевої плити, на якій вирито дуж е богато то
несеньких рисочок. Віддаленне їх мусить бути невелике в по-

digitized by ukrbiblioteka.org

рівяанню до довготи филі тому, що у протилежнім випадку
інтерференція не виступає. Найліпші сітки угинання мають 1700
рисочок на довжині 1 мм. Більш е рисочок не можна одержати
ніяким способом.
Проміні Рентґена мають так малу довготу филі, що віддаленне рисочок сітки угинання е величезне у порівнанню до неї
(10000 разів більше). Ізза того годі було спершу відкрити інтер
ференцію сих промінів. Аж німецький професор Л я у е прийшов
на думку (1912), що проміні Рентґена можна довести до інтер
ференції з підмогою сіток, даних природою ; тими сітками е кри
стали. В кристалах атоми дуже правильно уложені, а взаїмні
віддалення атомів е тим самим, чим е віддалення рисочок ш туч
ної сітки. Сі віддалення виносять близько кілька стотисячних
цевтиметра, отже в співмірні з довготою промінів Рентґена. Ляуе
пустив тоненьку вязку сих промінів крізь кристалічну плиту,
під якою лежала фотоґрафічна плита, тай одержав на останній
інтерференційні пятна, уґруповані в коло.
Се відкритте мало велике значінне для досліду будови кри
сталів, а також посунуло вперед проблему будови атомів тим
більше, що опрацьовано знамениті методи дослідів із підмогою
промінів Рентґена. Тут заслужилися найбільше Анґлійці, отець
і син Б раґ, Моселей, Німці В. Коссель та Зомерфельд. Завдяки
працям їх успів данський фізик Бор поставити величаву теорію
будови атомів, що годиться вповні з фізикальними тай хемічними
явищами, а пізнанне будови кристалів зробило ґіґантний крок
вперед.
Так отже Рентґен дав людству спосіб проникнути тіло лю
дини і т. зв. мертвої природи тай вглянути за посередництвом
невидимих промінів у найглибші тайники природи. Ізза того
славлять його недужі та лікарі добродієм людства, а дослідники
природи тішаться, що він поміг їм видерти нові тайни її. Тому
не диво, що Німці обійшли величаво 25-літній ювилей відкриття
свого великого вченого і видали в ювилейнім році (1920) ряд
публікацій, присвячених Рентґенови тай рентґенольоґії. Також
поза границями Німеччини признано його великі заслуги, напечатано у всяких мовах богато статий про нього та його від 
криття, а в кінці наділено його нагородою Нобля.

В е р н е р Зом барш .
f

Д о психольоґії соціялістичних теоретиків.
Нема Яхадного сумніву, що ідеї новітного соціялізму, як
і деякі инші соціяльні ідеї виникають у стисло означенім окруженню. Виходячи з того твердження можна говорити про соціольоґічне походженне сих ідей, але не зважаючи на се, фактом
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є, що сі ідеї всеж е ділом певних людий, та що без їх посеред
ництва вони ніколи не могли би здобути ґрунту в суспільности.
Сі люде б отворами, через які приходять у світ вічні ідеї. Вони
в конечні посередники між інтелектом — і життем. Звичайно
сі особи, навіть в їх духовій структурі, в під впливом світа,
в якім вони ж или й творили. Але всеж инакше, я к із найінтимнійшої духової сути творця не можна пояснити, чому його твор
чість дав як раз сі, а не инш і продукти, чому я к раз соціялістичні системи виникають в епоху, яка була продуктивна й на
инших полях людської думки. Иншими словами: духовий твір
завдячує своє повстаннє як загальним течіям даної доби, так
і в великій мірі індивідуальності! творця. Тому то коли ми інтересувмося походженнвм тео р ій , мусимо брати на увагу обидва
моменти, і „дух ч а с у “ і психольоґічну конструкцію творців.
G два способи, аби близше пізнати окрему ін ди відуальність:
або ми стараємося зрозуміти її з її власного, індивідуального
особистого осередка, я к щось, що істнує й зявляеться лиш раз,
або стараємося відшукати те, що е в ній типове, зачисляю чи
її до ряду подібних їй осіб. Перша е біоґрафічна, друга типольоґічна метода. Я буду послугуватися при сій розвідці обома
методами, — типольоґічною, щоби пізнати духову суть усіх соціялістичних теоретиків, — біоґрафічною, щоби я к найліпше висві
тлити фізіономію спеціяльно одного з н и х : К арла Маркса. Спеціяльна увага, яку я присвячую сій людині, оправдана з двох
причин: тому, що його участь у збудованню комплексу соціялістичних ідей особливо велика, а ще й тому, що він сам як
особистість підноситься понад решту своїх однодумців. Але в нім
типове відступає на другий плян, а особисте на перший. Непе
ресічні особистості! — так ріж носторонні, так скомпліковані
в своїй істоті, в так великій мірі є синтезою найріжнороднійших
типів, що лиш е біоґрафічна метода позволяє проникнути в їх
психольоґію.
І. Д о т и п о л ь о ґ і ї с о ц і я л і с т и ч н и х т е о р е т и к і в .
Сим заголовком я вже обмежую на разі область матеріялу..
який я розглядатим у: Я матиму діло з типольоґією соціялістичних
теоретиків, а не соціялістів. Себ то творців, а не прихильників
соціялістичних систем. А й серед сих перших займуся лиш е
творцями нових ідей, а не їх епіґонами і апостолами. Кожда
з сих трох ґруп має власний душ евний центр. І кождій з сих
трох ґруп мусимо посвятити осібну увагу. Спершу отже ходить
про тих кільканацятьох людий, яких писання мали рішаючий
вплив на розбудову світа соціялістичних ідей: Морелі, Ґодвін,
Фурє, Буонароті (Бабеф), Сен Сімон, Б азар, Анфантен, Томпсон,
Овн, Блян, Прудон, Кабе, Гесс, Лєру, Бакунін. Вайтлінґ, Маркс,
Енґельс.
Типове в них знайдемо ми, „коли злучимо в гурти особистости відповідно до переваги подібних функцій" (Мілєр-Фраєнфельс). Отже типольоґію соціялістичних теоретиків пізнаємо,,
коли нам удасться винайти в усіх згаданих теоретиків „пере
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вагу подібних функцій". Чи се можливе? Звичайно труднощі
при виконанню сього завдання дуже великі. Вони поперед усього
е емпіричної природи: ми так мало знаємо про душевний стан
обектів нашого досвіду. Хто колись пробував зібрати як раз ті
духові риси сих людий, які б дали нам пізнати і зрозуміти їх
системи? Про життє багатьох не знаємо взагалі нічого, про инших — лише зовнішні факти. Отже все в небезпека, що їх осо
бистість поясняти мемо ми з їх творів, а не на відворот, тоді
як нашим завданнем є зрозуміти особистість я к стале, а твір як
її вияв. Ґрунтовні біоґрафічні студії, правдиве виясненнв симп
томатичних, знаних нам рис і виповненне того, що бракув, через
доданне конечних кореляційних відносин між поодинокими д у
шевними функціями, поможе нам перемогти сі труднощі. Але тоді
лишуться инш і: лишиться знайти типове. А се не менше тяжке.
Бо коли переглянути всі проби, зроблені в останніх часах, аби
усталити і сформулувати типові душевні устрої, то видасться
майже нем ож ливим , зачислити наших теоретиків до одного
і того самого типу. Ні типи, на які ділив людий Е. Ш пранґер,
ні типи Ю. Шульца, ні Мілєра-Фраєнфельса, ні Ж аспера не по
можуть нам у нашим завданні. Наші соціялістичні теоретики
мають у собі щось від кождого з тих типів, але не дадуть себе
цілковито зачислити до жадного. Пояснім се прикладом: по типольоґії Мілера-Фравнфельса знайдемо посеред наших соціялістів
людий почуття і волі, але також і чистих інтелектуалістів. З н а й 
демо людий з пониженим і з гіпертрофованим почуттем власного
Я. Людий з переважно аґресивним і з переважно симпатизуючим
соціяльним настроєм. Знайдемо між ними статиків і динамиків,
сензорійні і моторичні вдачі. G між ними скептики і нігілісти,
але й такі, що затримуються в стисло означених границях (Жаспер). Всі вони належать до ґрупи практичних (Ю. Шульц), але
коли приглянутися підставам їх світогляду, то покажеться,’ що
майже всі вони — „ м е х а н і с т и Т а к о ж із типів Ш пранґера знай
демо ми богато соціялістів, виключаючи хиба тип соціяльної
людини в шпранґерівському сенсі. А може се е „історичні4* типи,
яких не можна звести до основних біольоґічно-психольоґічних
катеґорій? Так і ні. Звичайно, в своїй зложености представляють
вони витвори історії, але всеж мають вони деяку біольоґічну
підставу, на якій будується вже їх історична відмінність. Заки
я означу близше сю біольоґічну підставу, хотів би вказати, що
серед соціялістичних теоретиків виріжпяються особливо два,
яких структура цілковито відхиляється від инших : се Ф. Енґельс
і Р. Овн. Але нас не здивує, коли ми пізнаємо, що сі люди
займають специфічне, лиш їм властиве відношеннє до соціялізму.
Ф. Енґельс, можна цілком певно сказати, в глибині своєї
д уш і, тоб то своїми душевними нахилами, не був властиво жаден „соціяліст". Він був лише приятелем Маркса. Ся приязнь була
підставою його світогляду. Вона стала його призначеннєм. Найхарактеристичнійші гадки соціялізму зовсім пе пасують до „соняш пої“, самозадоволеної, зрівноваженої, життєрадісної натури
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сеї досконалої людини. Його веселі, жартівливі очи лементували
найстраш нійші тези його науки.
Коли б він не продав свою душ у Марксові!, був би, як кождий юнак, річ природна, „революціонером", але потім напевно
енерґічним фабрикантом із нахилом до спорту і до инших слабостий, — людиною, яких тисячі. Він був би також напевно вели
ким бюровим стратеґом і вчив би нас, я к треба вигравати битви,
дилєтантував би в усяких можливих науках від хемії до иалєонтольоґії, вивчився би за три тижні по перськії („на перську
мову поклав я собі три ти ж н і44, Переписка, ч. 238), займавсяб
доривочно ґотицькою, старопівнічною і апґльосаксонською мовою
(Переписка, ч. 430); але інтересуватися соціялізмом? Управляти
ґрунтовну критику істнуючого устрою суспільности? Не думаю,
щоб він знайш ов на се час. У своїй зворушуючій приязнії до
свого великогого приятеля зробив він одначе й се, я к і взагалі
все, чого Маркс не хотів, або не міг робити сам.
Та як би там не було: Фрідріх Б н ґельс — порівнуючи
з душевним устроєм инших соціялістів — в атипічним. Се саме
можна сказати і про Овна, якого соціялізм також дуж е ріжниться від соціялізму всіх инших великих соціялістів. Також
і д ля Овна світ соціялістичних ідей далекий: в істоті своєї
вдачі був він філянтропічний ґеш ефтяр, у кождім разі єдиний
соціяліст, який в своїм життю дійшов до чогось.
Я відріжняю устрій, тоб то одідичені нахили і особисту
долю. З них обох твориться вдача кождої одиниці, вдача, як а
в своїй цілости охоплює: здібности і стремління, інтелектуальний,
чуттєвий і волевий світ.
Всіх людий можна поділити на такі дві ґр у п и : на людий
природи (N aturm enschen), і на людий культури (Kunst- oder Geistmenschen). Перші виростають із природи і тісно із нею звязані
(уяшваючи слово природа в як найш ирш ім значінню, я к цілість
видимої дійсності!). Другі — також вирослі з натури, але коли
тамгі звязані з натурою орґанічно, сі — механічно, тоб то, тамті
— інстинктово, чуттєво, сі — рефлєксійно, інтелектуально. Одні
стоять на ногах, другі — на голові. Тамті живуть у світі, сі —
проти світа, в стало напружених відносинах супроти світа, що
випливають з їх штучности (Kiinstlichkeit). Перші пристосову
ються, другі — ні. Тамті дуже скоро дають собі раду з усім, сі
— живуть у постійних душевних конфліктах. Одні знаходять
скрізь розвязки, другі — все напотикаються на суперечності!.
І ще кілька ан ти тез: гармонічні — і негармонічні, інтимне річеве
відношеннє — і певна дістанція до світа; близкість до д ій 
сності!, — далекість від неї; контакт із поодиноким — з за га л ь 
ним ; з людьми — з людскістю; казуїстичність — і ґен ет и ч н ість ;
„наівність“ — „сентиментальність“. Через се перші „практичні44
в щоденнім життю, другі — „непрактичні44. В иубличнім життю
— тамті „політичні44, бо компромісовці, а сі — „неполітичні44, бо
принціповці. Соціялістичні теорики отже всі належать до другої
катеґорії, до штучних людий.
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В многім відношенню сей мій поділ людий покривається
з поділом на „шіцотиміків“ і „цікльотиміків", який знаходимо
у Кречмера в його прекрасній книзі про „Будову тіла і характеру"
(1919). Підтвердженне моїх поглядів вишколеним у біольоґії психіятром є для мене особливо цінне. Однаковість поглядів дово
дить, мені здається, що тут дійсно схоплено істотний момент,
на який вказувалося вже инпшми і в иншім формулованню.
Своїм острим і точним стилем уже Гайне прирівняв „шіцотимічних" і „цікльотимічних“ людий до плохих Назаренців
і випасених Греків. Подібна ж думка виступає в сути річи
і в Шілєровім протиставленню наівних і сентішентальних натур.
Моїх „штучних людий", що до їх основних нахилів, ледви чи
можна ліпше описати, як словами Ш ілєра про „небезпечні
скрайности сентиментальної в д а ч і" : вдачі, якої горяче відчутте
переймається наскрізь своїм ідеалом, яка тікає від життя, аби
змагатися за якусь, близше означену безконечність; вдачі, що
безперестанно нищучи себе саму, безперестанно задивляється в те,
що лежить поза нею; якій лише її мрії є щось реальне, а її
досвіди вічно лишаються незрозумілим страхіттєм, яка нарешті,,
навіть у своїм власнім істнованню бачить лише замки, які треба
розломити, щоби дійти до правдивої дійсності!.“ Сі слова відно
силися властиво до Вертера, Тасса, Майстера, Фавста. Щ ож
мають сі люди спільного з нашими соціялістами? Д уж е богато:
основні настрої, нахили. Але ми мусимо усвідомити собі, що
означаючи сі основні нахили, не вичерпуємо характеристики
людий, що займають нас тут.
Вказаний в горі поділ на дві ґрупи представляє, в формі
противенств, останні біотипічні нахили людий. Сей поділ отже
можна застосувати до всіх людських можливих здібностий, тем
пераментів, до всіх можливих „характерів" (у вузкім значінню
моральних нахилів), а ще більше до всіх фахів і занять. Дійснож
істнуючі у життю типи появляються лиш тоді, коли посеред сих
обох великих ґруп до основних прикмет прилучуються які будь
ингаі. Коли отже хочемо означити тип соціялістичного теоретика,
то мусимо звузити нашу дефініцію.
Належачи до більшої ґрупи „ш тучнихи людий, соціялістичний теоретик мусить бути зачислений до того кола осібняків,
яких я назву с о ц і я л ь н и м и , через що вони напр. різко відріжняються від згаданих виспіє Ґетівських фіґур. Соціяльною
називаю я людину, що залежна від суспільності!, для якої через
се всі суспільні вартості! стоять на найвисшім щеблі вартостевої драбини. Се людина, яка нездібна нпр. відтягнувш ись від
світа, зайнятися в контемпляційнім спокою фільософськими чи
реліґійними проблемами. Се людина, яка наслідком сих своїх
нахилів, відчуває глибоку симпатію з иншими людьми, з їх н у ж 
дою і терпіннєм. Коли ж соціяльна людина е рівночасно — „штучна", то її почуття симпатії з иншими виллються в абстрактнозагальній формі, як „обуреннє" на вади й недосконалість „сус
пільності!". Вона живо інтересуеться уформованнєм суспільного
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ж и т т я : вона е, що так скажу — фанатиком справедливості! („ф ана
тизм" — е наслідком її „штучного" настрою, туга за „справедливостю", себ то зверненне її фанатизму в сферу суспільну,
замість етичну або реліґійну, — в наслідком їі соціяльної натури).
Так каж е про себе П р у д о н : „Мені здавалося, немов на мов серце
зіллялася ціла повінь їдких квасів... Як проклятий з євангелії
в шпику моїх костий чув я огонь... Я питався, чиж нема това
риства местників, які б знищ или всі сі лайдацтва. Я хотів пов
стати, аби знищ ити всіх сих зрадників, визискувачів, облудників...
До того степеня роз'їдав мене мій порив і туга за справе
дливо стю".
Се все не мав нічого спільного з любовю в її глибшім,
метафізичнім значінню. Любов — асоціяльна. Вона звертається
до найінтимнійшого в людині, не уважаючи на її суспільне ста
новище і відносини. Вона звертається до підлюдської натури,
а також передовсім до Бога. Любов незалеж на від усіх соціяльних нахилів людини. Любов, се небесне сяйво, яке може впасти
в усяку людину, очевидно тоді істотно зміняючи її. Отже осо
бливо маркантна прикмета многих соціялістичних теоретиків
нових часів в та, що вони не знали любови.
Але чому власне сі люде ставилися неґативно до устрою
нашої суспільності! — а власне се й робить їх соціялістами —
сього ми не зуміємо вияснити з самих прикмет їх душевного
устрою.
Може з однакової всім соціялістам д о л і? Ч и можна гово
рити про істнованнє такої долі? З початку ми готові заперечити
сьому питанню. Б ож основники новітного соціялізму належать
до найріжнороднійших соціяльних в ер с тв : серед них є й великі
пани (Сен Сімон, Бакунін), як і міщане (Гесс, Енґельс, Л ясаль,
Кабе, Люі Блян), ремісники (Вайтлінґ), пролетарі (Лєру, Прудон).
їх житте й ш ляхи так розходяться, що видається безвиглядним,
сконструувати одну д ля них усіх спільну долю. І все ж таки,
так лише здається. В дійсності!, доля соціялістичних теоретиків,
в їх істотних моментах була однакова. Установленнє сього факту,
се одна з головних передумов правильного психольоґічного зро
зуміння сих людий. Всі вони власне (завше з виїмком одного,
Овна) життєві невдачники, вибиті з рельс, викинені з товари
ства, чи то через саме вж е народженнє (як нешлюбні діти нпр.
Вайтлінґ), чи як Ж и д и (Гесс, Маркс, Л ясаль), чи через те, що
їх житте улож илося ненормально.
Коли б ми знали щось точнійше про житте сих людий, то
напіткнулися би в більшості! випадків, уже в родиннім домі,
на якусь велику душ евну катастрофу. Подібно знавмо ми про
Маркса і Е н ґе л ь с а : перш ий ж иве в постійній сварці з батьком,
другий — в ненависті! до цілої родини. Отже мусимо задоволь
нитися ствердженнєм зовнішної біоґрафії сих людий. А ся
вказує на здеклясованнє, скартаність, невдачу, розходженне
з покликаннєм.
10
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Батько Люі Б ляна збіднів через революцію 1830. Сен Сімон,
богатий і великий пан, біднів через марнотравство і кінчав
посадою копіста. Фуре маючи 21 рік тратить цілий свій маєток
наслідком нещасливої спекуляції. Друкарня Прудона банкрутує.
Кабе тратить своє місце ґенерал-ґубернатора Корсики. Марксові!
не вдається академічна карієра. Гесс, Лясаль, Бакунін кидають
свою професію. Ґодвін, провідник реліґійної секти, мусить через
зміну переконань залишити своє заняттє.
А де опинилися найспритнійші ? — Вони вибирали той
фах, до якого (після Бісмарка) ідеться — або ішлося — тоді,
коли не трапилося на свій правдивий ш лях — вони ставали
журналістами, літератами: так Прудон, Гесс, Маркс, Б лян , Лєру,
Ґодвін, Бабеф, Кабе, Б азар та ин. Д руга частина — нужденно,
перебивається через життє, на якім будь марно оплачуванім
становищі: Сен Сімон копістом, Фурє — покутним маклером.
Буонароті заробляв на істнованне даючи лєкції музики. Виклю
чені з товариства живуть вони своїм окремим життем, як богемєни, а по вигнанню або добровільнім залишенню свого краю,
стають еміґрантами. Так Кабе, а передовсім німецькі соціялісти,
Гесс, Маркс, Е нґельс і Вайтлінґ. На еміґрації що йно стає
з члена суспільносте її „викидком ": самі вигнанці в повній сві
домосте ставлять себе в вороже становище до суспільносте.
Тепер ми досяглії вже точки, де можемо усвідомити вплив
долі кождої одиниці на виробленнє даної індивідуальносте.
Невдача, яку зазнали всі з наших соціялістів, у сензитивних
натур наших „штучних" людий викликує звичайно несмак, обридженнє власним життем, незадоволенне і зневіру: настрої, які
при соціяльних нахилах сих людий, з конечносте переміняються
в неґативно вороже відношеннє до суспільності!, в критику її.
Критика — се перша форма, в яку виливається незадоволенне
і психічне наируженне. „Душа теж мусить мати свою кльоаку,
до якої виливає вона свої нечистосте: до сього служать особи,
відносини, стани, рідний край або світ" (Ніцше). Критика, що
все є підставою соціялістичного думання, прибирає лиш ріжні
форми, відповідно до особливих нахилів або талантів одиниць.
В одних провадить вона до певного роду ш алу нищення,
до охоти руйновання всього істную чого, яка найяскравійше
виражена в Бакуніна, але яку видно і в Маркса.
В инших приймає критика форму р е с е н т и м е н т а , тоб то
такої душевної диспозиції, па підставі якої (вираз Ніцше) робиться
„фальшованнє табличок вартостей", обезвартненнє (пониженне)
важних досі цінностей, піднесеннє досі нічого не вартих цінно
стей, узнанне безвартісного за вартісне. Не „виноград за квасний",
лише „солодкість нічого не в а р т а " ! Ресентимент має для розбу
дови світа соціялістичних ідей величезне значіпнє.
Але частина наших типів іде дальше, як лиш до критицизму.
При помочи фантазії перескакують вони з розгонової дошки
ресентименту до чисто розумової конструкції „ліпшого" світа.
З почуття внутрішного несмаку, з зовнішної мізерії ратуються
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вони втечею у вимріяний рай. Особливо цікавий приклад поді
бного розвитку є Вайтлінґ: одна з найнужденнійш их тілом,
духом і долею істот. Він попереджав свою книгу тужливим
криком знівеченого: „Ми будемо вільні я к небесні птахи, як
вони, безжурно, веселими ключами перелетимо ж иттв“. Або
Ф уре, який в своїй мансарді смакує всі фінезії рафінованого
роскішника. Люде без стриму в життю, без внутрішної карности, незрівноважені, несталі, шукають вони бракуючу їм цілостність істоти — шукають замінити її штучною гармонією раціо
нальної системи. В сім розбудованню раціональних схем вира
жаються їх доктринерсько-абстрактні основні н а х и л и , яких не
бракує і критичнійше настроєним соціялістам. Все є вони „прінціпіялісти“, „схематики*4, „систематизатори" (Мілєр — Фраєнфельс). Вони не змагаються перетягнути навпоперек життя в л а 
сну лінію своєї теорії, чи то критикуючи істпуюче, чи то протиставлячи йому видуманий „ліпш ий" лад суспільності! і теперішности.
Що накреслений тут тип соціялістичного теоретика, не
звязан и й ні з певною расою, ні національністю, чи племенем,
доводить перегляд цілого ряду соціялістів, що походять із найріжнороднійших верств (при чім обмежуємося на землі євро
пейської культури). Отже коли напр. Лє Бон боронить думку,
що соціялізм се явищ е властиве латинській расі, то се так само
неслушне, як твердити, що соціялізм є специфічним виявом
жидівського духа через те, що серед основників соціялізму
було богато Ж идів, а в тім числі Маркс. Зовсім що инш е є зви 
чайно спеціяльна податливість певних рас і націй на соціялістичні ідеї. Коли говорити мемо про се, то очевидно знайдемо,
що ріжні раси і народи ріжпо приймають сі ідеї. Те саме від
носиться і до здібності! ріжних націй надавати свою духову пе
чать сопіялістичним теоріям. Але про се не йде тут мова. Нам іде
про психольоґічну оцінку соціялістичних теоретиків. А їх психольоґія се щось загально людське, що виявляється однаково
серед усіх народів.
'
(Кінець буде.)

А н т і н ҐГавлюк.

Сни.
Не згадувалося, де Тп і що
[з Тобою,
— із далини моїх дитячих літ
часами, —
хвилями від втоми
мертвого спокою
у сон яснів твій слід...

Десь в далині, —
де крає обрій небо
нестерпний світ — потоками огню
і знаю я : —
ні слів, ані жал») не треба;
ось день згара
і я тобою сню.
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В . Бгднов.

Нова праця з обсягу української історіографії *).
Д. Дорошенко вже мало не двацять пять років працює на літера
турному полі. За сей час окрім численних рецензій та бібліографічних
заміток, переважно на книги історичного та історично-літературного змі
сту, випустив він дві більші праці: »Указатель псточнпков'ь для ознакомленія ст> Южной Руськк (С.-ПВ., 1904 г.) та »Покажчик нової укра
їнської літератури в Росії за 1798—1897 роки, частина перша (Чернівці,
1917, стор. 684); в Камянепькому та вільному (у Відні) українських
університетах викладав курс української історіографії. Все те дає під
ставу з особливою увагою приступати до читання виданої ним нової
праці: »Огляд української історіоґрафії« й сподіватися, іцо вона дасть
усе те, іцо тепер необхідне для поважного студіювання нашої історії.
Що ж дає нам ся проба української історіоґрафії проф. Д. До
рошенка? В ній мп бачимо вступ (стор. З—6) та двацять два розділи,
де малюється розвиток української історіоґрафії від XI ст. (починаючи
від первістного літопису) аж до наших днів (історичні праці вже по
революції 1917 року). Коротенький вступ знайомить нас із »предметом «
»Огляду«: »нарис розвитку, на Україні наукової праці над дослідженнем
минулого життя рідного краю« (стор. 3) — та завданнем автора дати
не просто нарис нашої історіоґрафії, але разом із тим і »огляд україн
ської наці опально-історичної думки« (стор. З і 5); до сього часу »майже
не пробовано дати науковий огляд української історіоґрафії в звязку
з розвитком національного самопізнання, котре уявляється нам, як неперерпвний процес, що не спинявся ніколи, хоч иноді і завмправ на
деякий час під натиском несприятливих історичних обставин. Під впли
вом виховання в чужих школах і запозичених звідти хибних предста
влень про наше минуле, ми тепер дуже мало відчуваємо ту тяглість
національно-історичної традиції, що вязалп між собою Нестора-ВеличкаПолетику, тяглість, що так ясно уявлялась авторам знамевитої проте
стації 1620 року і веліла їм звязувати в одно кільце походи князів Свя
тослава і Олега з козацькими походами часів Сагайдачного і так живо
відчувати свій Генетичний звязок зі старою київською Русю-Україною«.
(Стор. 5). Отже автор наміряється в своїй праці оживити забуту нами
традицію, збудити і зміцнити в нас нашу національно-історичну думку про
безперерпвнпй історичний процес українського народу від часів його дер*) Проф. Д. Дорошенко. Огляд української історіоґрафії. Видання Укра
їнського Університету в Празі. Прага, 1923. Ст. 220, 8°.
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жавно-самостійного ісгнування (князівська доба) аж до останнього моменту,
і ідею державностп він справді проводить через усю свою працю. У тому ж
таки вступі Д. Дорошенко говорить про те, що історія України »досі
майже ніколи не була предметом університетських викладів« (стор. 3),
що »окремі частини« її »дуже докладно розроблювалися в працях« ро
сійських та польських істориків (стор. 4) і закінчте свій вступ вичисленнем тих учених, що давали такі чи пнші зразки огляду нашої історіоґрафії, надаючи особливу вагу тим відомостям »про джерела й літе
ратуру «, що дає проф. М. Грушевський в своїй монументальній праці
»Історія України-Руси« (стор. 5—6).
За вступом ідуть один за одним двацять два розділи, з яких кождий охоплює певну добу або певну ґрупу історичних памяток: 1) »Укра
їнські літописи — літописи X I —ХПІ віків«. 2) »Литовські або західноруські літописи«. 3) »Сінодики або помянники«. 4) »Національний рух
ХУІ—XVH вв. і оживленнє історичної традиції в письменстві«. 5) Укра
їнські літописи XVII століття. Хроніки. »Козацькі літописи«. 6) »Козацькі літописці«. 7) »Українська мемуаристика (автобіоґрафічні спомини,
записки, дневнпки)«. 8) Українське минуле в чужій історіоґрафії XVII
стол«. 9) ^Українська історіоґрафія початків відродження«. 10) »ІІсторія
Русовт>« і т. д. Перелічувати всіх розділів не будемо; досить сказати,
що вони йдуть приблизно в послідовно-хронольоґічному порядку появи
чи видань тих, чи инших памяток, або науково-історичних праць. Зви
чайна для автора схема: Історично-бібліоґрафічні відомости про той чи
инший твір, такі чи пнші уривки з того памятнпка, який розглядається
для підтвердження думки автора »Огляду«, іноді й біоґрафічні відомо
сти про автора твору з зазначеннєм його походження, освіти, громад
ського положення та значіння. При кінці розділу, а часто в кінці уступу,
присвяченого тому чи иншому історпкови, чи певному родовп істори
чних памяток, додано літературу предмету. На жаль, кождий з таких
розділів або уступів дул*з короткі й мають характер справочної замітки,
часом дуже цікаві, як наприклад, замітки про мало відомих діячів:
Олексу Мартоса (стор. 77), Якова Марковпча (стор. 66), Миколу Марковича (стор. 79) та ин. Порівнююче багато уваги уділяє автор нашим
стародавнім літописам XI—ХПІ ст., Сам. Величковп, Григорію Полетпці
та »ІІсторіп Русов,ь«, Срезневському, Ос. Бодянському, Мих. Макспмовичевп, Миколі Костомарову, Пант. Кулішевп, Волод. Антоновичеві
Олек. Лазаревському, Мих. Грушевському та Вячеславу Ллпинському.
Сторінки, присвячені згаданим діячам пашим та предметам (осо
бливо »ІІсторіп Русові)«) написані дуже цікаво, дають потрібні відомо
сти про них і відповідну оцінку їх наукових праць; про пншпхже на
ших істориків відомостп уривчасті, праці їх лише перелічуються без
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усяких критичних уваг та заміток, із зазначеннєм пноді рецензії на той
чи пншпй труд, при чому твори часто не мають зазначення кількосте
сторінок, через іцо звичайному читачеви тяжко розібратися, де справді
праця поважна, а де просто неважна, другорядна або ще й того менше
(див. стор. 154—155; 156—157; 160, 169, 172, 1 8 2 -1 8 3 та ин.)
Оцінюючи того чи иніного історика, автор у більшостп висловлює
не свої власні думки та погляди, але переважно приєднується до тих,
що поширені в нашій історичній літературі. Але ж у нього єсть і щось
характеристичне, що належить лише йому, чого ми в инших істориків
не бачимо і що являється новиною в українській науково - історичній
(не публіцистичній) літературі. Нпр. нахил автора оцінювати історика
з погляду державництва, а також його твердженне, що єдиною державнотворчою клясою в нашій історії XVII—XIX віків була козацька стар
шина, що від 1786 року перетворилася в російське дворянство, всі ж
инші суспільні верстви наші, в тому числі й українська інтеліґенція
від 60-х років минулого століття, завжди були елементами руйнуючими.
Чи до сього причинилася книга Вяч. Липинського: »Україна на пере
ломі 1657 —1659, Замітки доісторії українського будівництва в XVII-ім
століттю« (Відень, 1921), чи такі погляди автора явилися наслідком
довголітнього студіювання історії українського народу, трудно сказати,
але ж підкреслюванне великого позитивного значіння козацької старшини та її нащадків — дворян (українського походження) можна зна
ходити на численних сторінках »Огляду української історіоґрафії«. Див.
наприклад, сторінки 59, 114 (»осередком, звідки виходять сі діячі« —
себ то прихильники старовини •— »усе те-ж саме українське панство,,
серед котрого зберегалось традиційне привязанне до старих форм...«),
124 (»національна аристократія — козацька старшпна« на Лівобережу
зберігає національні традиції; український рух тримався »українським
дворянством«), 175, 43 —44 (заслуги козацької старшини в справі від
родження України й закиди Костомарову, Кулішевп, Лазаревському та
Єфпменковій за неґативне відношепнє їх до гетьманства та козацької
старшини) та сторінки 210—12, де поважаний автор »Огляду« ставить
за особливу заслугу п. В. Лпппнському його погляди на державно-творчу
діяльність шляхти та козацької старшини в часи Богдана Хмельниць
кого та Мазепи.
________________
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Виходячи з прінціпу державництва, автор дуже високо ставить
творця »Псторіп Русовгь« (за автора він признає Григ. Полетпку —
дворянина!), в порівнанні з яким історичні твори Костомарова явля
ються »кроком назад« що-до »ясностп державної національної традпції«
(стор. 103). Оцінка творів Мик. Костомарова досить сувора: україн
ському громадянству— 70-пх років вони подобалися »своїм народництвом^
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симпатіями до бунтарських рухів та їх проводирів. Але з п'огляду роз
витку української національної свідомостп вони принесли певну шкоду,
затемнивши ту ясну традицію державної відрубностп, яка зберегалася
ще у представників української історіоґрафії початку XIX в. За авторітет Костомарова, а особливо за його статі поч. 80-их років у „Вістнпку Европьі“, якими він хотів примирити російський уряд з україн
ським рухом, доводячи його нешкідливість, — ховались ті, що й самі
бажали звести українство до антикварних студій і літератури „для до
машнього вжитку“ (стор. 104). Подібні присуди читаємо і про пншпх
наших істориків. Куліш, наприклад, не виробив собі „ясного націо
нально-державного ідеалу, ступивши назад навіть від тої концепції, яку
давала стара наша історіоґрафія з „ІІсторіей Русовь“ на чолі. Він плу
тався між ідеями „громадського права44, цивілізаторської місії аристокра
тичної Польїці й державницької місії Москви і не зумів доглянути ні
фактів, ні сил у нашій історії, що старалися вирішити пптаннє укра
їнської національної державности нарівні з вимогами й поняттями свого
часу“ (стор. 113). Про Вол. Антоновича говориться: „Брак якогось су
цільного національного світогляду, брак почуття сього звязку з якоюсь
певною традицією відбився... й на історичній діяльностп Антоновича, де
він положив найбільші заслуги дія української справи“ (стор. 130). Ви
соко ставлячи великий твір проф. М. Грушевського: „Історія УкраїниРуси“, Д. Дорошенко про самого автора сього твору та його погляди
висловлюється так: „В історичній концепції Грушевського змагання до
витворення власної держави і взагалі державницькі стремління стоять
на другому пляні супроти стремлінь народних мас досягти максимума
задоволення своїх соціяльно - економічних інтересів. Стоячи на ґрунті
українського народництва, що иеречеркнувши історичну традицію укра
їнської державности, не витворило ніякого власного політичного ідеалу,
вважаючи, що соціяльно-економічну й національну емансипацію україн
ського народу можна осягнути і в межах чужої державности (російської
й австрійської), прп відповідній перебудові чужих держав, Грушевськпй
у своїй „Історії Українп-Русп44 мало цінить державні змагання україн
ських князів та гетьманів і осуджує їх, на скільки сі змагання відбу
валися коштом соціяльно-економічного приборкання народньої (сільської)
маси й вимагали від неї жертв“ (стор. 190—91). На підставі написаної
вже після революції (1920 р.) статі проф. М. Грушевського, проф. Д.
Дорошенко говорить, що він, проф. М. Грушевськпй, оправдує „руйнтваннє своєї-ж власної державп, як що вона не відповідає вимогам мак
симального забезпечення соціяльно-економічних інтересів народніх мас
у дусі соціялізації землі й „радянського*4 устрою44, і в підтвердженнє
сього наводить уступ зі статі визначного нашого історика про те, що
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„трудовий44 нарід має „право обрахуватися44 з своєю владою, коли вона
нарушує його інтереси (стор. 191).
Отже виходить, що прінціп державнпцтва, державно - національну
традицію Костомарів, Куліш, Антонович, Гругаевськпй забули! На думку
автора, бачимо її тільки в історичних працях ХУП—ХУІІІ віків, від
часів же Костомарова, а саме від 60-х років минулого століття наші ді
ячі на історіоґрафічному полі втрачують сю ясну ідею, не утворюють
собі певного історичного ідеалу, не мають »ніякої впразної національнополітичної проґрами, яка охоплювала б реальне житте нації в усій її
цілостп і ставила б певні практичні завдання супроти нових умовин
ж и т т я » (стор. 177). Без якогось „певного ідеалу“ та „якоїсь певної проґрамп“ була навіть старокиївська громада, що обеднувала найбільш ак
тивні наші сили (стор. 130 та 177—78). Більшість українських діячів,
т. зв. українофілів, „сама дивилась на свій український рух, як на мі
сцеву відміну загально-російського поступового руху44 (стор. 177), укра
їнство не мало ніякого життєвого значіння: не вважаючи на те, що як
у земському, так і мійському самоврядуваннях „брали участь до певної
міри представники всіх верств населення44, все таки „українські націо
нальні інтереси не відогравалп ні в земському, ні в муніціпальному
житті ніякої ролі, за виїмком рідких п л а т о н і ч н и х заяв про потребу на
вчання в народній школі українською мовою44 (стор. 177). Тільки від
кінця 80-х років XIX стол. під впливом зносин із Галичиною та ідей
Драгоманова, утворюється „всеукраїнська44 орґанізація, від якої „пішов
увесь пізнійший український рух44; знову поставлено „українську справу
на політичний ґрунт44 (стор. 179). Се вносить оживленнє і в нашу історіоґрафію, для якої відкрило „широкі перспективи44 тільки „відродженнє
української державности в 1917 —18 роках44 (ст. 212). Але ж серед того,
що зявилося „на полі української історіоґрафії останніх двох десятків
років44 „безперечно найважнійшою появою... були праці Вячеслава Липпнського. Можна сказати, що поруч творів Грушевського вони явля
ються найціннійшпм здобутком української історпчної думки нозійших
часів44 (209). „Книга Липпнського („Україна на переломі 1657 —1659...4‘)
безперечно є найсильнійше й найважнійше з усього, чим зазначився
в новій українській історіоґрафії великий здвиг, який зробили в ній
революція й відродженнє української державности44 (ст. 212).
Що можна сказати про сю нову працю проф. Д. Дорошенка? Перш
за все те, що вона має деякі хиби з боку методольоґічного, з боку розґрупування матеріялу. Послідовно-хронольоґічний спосіб викладу його
(в порядку появи тих чи иншпх історичних матеріялів або наукових
праць) оказується не зовсім придатним для „Огляду української істо
ріоґрафії44. Далеко було б ліпше в цілях суцільности, послідовности та
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докладности викладу, зробити три основні розділи: 1) Огляд джерел
української історії в хронольоґічному й систематичному порядку. 2) На
уково-історичні праці, що охоплюють історію цілої України, або пооди
нокі доби її та загально-українські явища і 3) Історія поодиноких укранських земель. При такому поділі матеріялу довелося б докладно гово
рити про в сі джерела нашої історії та про їх видання, а не обмежуватися
лише частиною їх. Тоді не було б того, що такі нечисленні й порівню
ючи другорядні джерела, як „синодики, або помяннпки“, в „Огляді"
стоять поруч із літоппсямп, хоч сим синодикам автор присвячує лише
20 рядків! (ст. 15—16). „Українська мемуаристика", почата Володими
ром Мономахом та ігуменом Данилом (XII в.) й закінчена шановним
автором „Огляду" споминами Іллї Тимковського (XIX ст.) — (ст. 34—
41) — вміщена між козацькими літописами (ст. 23 —34) та розділом:
„Українське минуле в чужій історіоґрафії XVIII с т “ (ст. 41—42). До
сліди із загально-української історії перемішані з дослідами з історії
якоїсь окремої частини Української теріторії; так, наприклад, у розділ
про Мпх. Грушевського та Наук. Тов. ім. Шевченка у Львові (ст. 175—
200) вставлено відомостп про Дениса Зубрпцького, Антонія Петрушевича та пншпх галицьких істориків, яких праці дотикають виключно
історії Галичини та Волині (ст. 180—185).
Шкодить книзі те, що автор говорить про все (за невеликим виїм
ком) надзвичайно мало так, ніби він хоче обмежуватися загально-інфор
маційними відомостями. Так, про стародавні наші літописи, що мають
таку величезну літературу, сказано дуже мало — всього не повних
сім сторінок (6—13), менше, ніж в історії українського письменства
М. Возняка, а тому читач і не найде тут усього, що потрібно знати
про наші літописи. Загальний характер носять і розділи : »Національний
рух XVI—ХУЛІ вв...« (ст. 16 —18); »Українська мемуаристика* (стор.
34 —41); »Впдавці матеріялів і дослідники місцевої історії« (ст. 114—117);
»Офіційні заходи коло орґанізації археоґрафічної роботи на Україні «...
(ст. 118—123). В останньому розділі проф. Д. Дорошенко говорить про
археоґрафічні видання в Кпїві, Бильні, Вітебську. Видань у Вітебську
він не згадує ні одного, а що до Ви ленської археоґрафічної комісії, то
він згадує тільки »Актьі, пзданньїе Впленскою археографическою компссіею", але не говорить навіть про кількість томів сих »А ктова, а тим
часом кождий з нпх (всього 35 томів) і документами й вступними ста
тями) має велике значінне. Правда, на ст. 155-ій згадується праця
В. Площанського: »Прошлое Холмской Русп по архпвньїмь документамь ХУ—ХУШ в.«, але ж нічого не сказано про те, що вона має
безпосереднє відношеннє (як вступна статя) до 27-го тому »Актов,ь«
Виленської археоґрафічної комісії. Про »Архпвь Сііверо - западного края«
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(т. т. І —XI) та пнші впдання тієї-ж Впленської комісії, хоч вони дають
теж богато потрібного для нас актового матеріялу, зовсім не згадано.
Одеському »Обществу Псторії и Древностей«, що більше як 75 років пра
цювало над дослідами минулого Степової України й видало більше ЗО
томів своїх »Записок«, проф. Д. Дорошенко присвятив лише одинацять
рядків (стор. 122), а тимчасом кождий том його »Записок« дає богатий
і цінний історичний матеріял, зібраний і розроблений поважними істори
ками як російськими, так і нашими українськими, яких ираці мають
відношенне не тілько до Степової України, а й до иншпх наших земельг
особливо ж до історії Запорожа (наприк. Ів. Кареліна в УІ т., А. Андрієвського в XIY т., П. Іванова, Феліцина, А. Скальковського та ин.).
В сих одинацяти рядках цілком помилково твердиться, іцо »ІІсторію О'
Запорожскпхт» козакахгь« князя С. Мишецького надруковано в »Запи
ск ах ^ Одеського »Обіцества ІІсторії п Древностей«, справді-ж її видана
окремою книжечкою 1852 року в Одесі, під редакцією Н. Мурзакевича.
Мало сказано і теж дуже загально згадано про Подільський церковно-історично-археольоґічний комітет, якпй в 16 томах своїх »Трудовь<с
дав багато цінного для історії Поділля, а по части й Київщини (див. ст.
205), а також і про ґуберніяльні архівні комісії (ст. 202—204), особливо
про катеринославську. Не згадано й таврійської ґуберніяльної архівної
комісії в Симферополі, яка під редакцією свого секретара А. Маркевича
випустила 52 томи своїх »Пзв1ютій« і в них дала силу матеріялу дозагальної історії України (не мало про Херсонес, особливо Іванова;
статі проф. М. Довнар-Запольського, Ів. Єрофеєва, повний переклад опові
дання барона Тота нро напад Крим Ґірея зимою 1768 —69 років на
Нову Сербію й богато пнш.), а не тілько до історії Криму та Степової
України. Зовсім не згадано й про церковно-історично-археольоґічне това
риство при Київській духовній Академії, яке мало прекрасний музей зі
збірками рукописів і видало десять книг своїх »1Ізв£стій«, де вміщено
чимало праць (особливо Мик. Петрова), потрібних і для історика України.
Неуважно ставиться проф. Д. Дорошенко до »Губернскихь« та
»Епархіальньіхь Відомостей«: їм він уділяє всього — лише кілька
рядків (ст. 174), хоч значіннє їх безумовно велике. Починаючи від
1838 року при всіх »губернских,ь правленіяхь« на Україні почали вихо
дити »Губернскія Відомостп«, що до кінця XIX стол. були єдиними
періодичними орґанамп на місцях. В них крім законів, наказів, розпо
рядків та оригінальних оповісток, друкувалося багато історичних та етно
графічних матеріялів, статий ґеоґрафічного, історичого, археольоґічного
змісту, що освітлюють минуле поодиноких місцевостий й иноді дають
надзвичайно цінні, незамінні дрібнички. В них часто містили свої
праці й наші поважні діячі та письменники (Л. Глібів — в Чернпгів%
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ських, M. Комарів — у Катеринославських, 1865 p., О. Аидріевський — у
Київських і т. д.). А тому нехтувати Ґуберніяльними Відомостями ніяк
не можливо. Ще більше уваги заслугують Епархіяльні Відомосте всіх
українських єпархій. Мало не всі вони почали виходити 1860 року
(катеринославські 1872, а холмські на початку XX стол.) й дали силу
ріжноманітного історичного й церковно-історичного матеріялу, особливо
в 60-х та 70-х роках, часто високої наукової вартости. Що Епархіяльні
Відомосте мають для історика України не мале значіннє, про се вже
свідчить той факт, іцо на них звернули увагу солідні наші науков1
видання. »Кіевская Старпна« часами давала списки історичних праць
(1885 p., іюнь, статя В. Ястребова про »Херсонскія Епархіяльньїя Відо
мосте «). »Записки Наукового Т-ва імени Шевченка« аж до 1914 року
містили в своїй науковій хроніці більш-менш докладні огляди епархіяльних відомостей, що подавав проф. Ю. Сіцинськпй з Камянця-Подільського. В примітках, що проф. М. Грушевський додає до кождого тому
своєї »Історії України-Руси« теж не рідко згадується епархіяльні відо
мосте (див. примітки до V та VI томів). Отже вартоб було довше
спинитися на ґуберніяльнпх та епархіяльних відомостях.
Список забутих автором видань, що конче потрібні для дослідження
минулого поодиноких нашпх земель можнаб доповнити богатьома назвами:
описом кождоі окремої ґубернії, що зробпв російський ґенеральнпй штаб
в 60-х роках минулого століття (наприм. Шмітта опис — Херсонщини
2 томи, Павловича — Катерпнославіцпнп і т. д.); памятнпми книжками,,
що в ріжні часи видавали ґуберніяльні статистичні комітети; протоколи
земських — повітових та ґуберніяльних зібрань; що річні доклади губер
наторів з України царевп й богато пнш. Але-ж розуміється, життє на
еміґрації, де тяжко дістати навіть першорядні матеріяли, не дає змоги
все те використовувати. Доводиться, на жаль чекати того часу, коли все
отеє буде приступне для нашої історіоґрафії...
Коли почнемо переглядати те, що є в труді проф. Д. Дорошенка,
то побачимо, що туди не попало богато окремих праць, які мають без
умовну наукову вартість. Ставити се в особливу впну нашому авторовп
не можна: тіж самі умови перебування на чужині, де тяжко дістати
потрібну історичну літературу. Список пропущених історичних праць
міг би бути занадто довгий, але ми, пристосовуючись до завдань зви
чайної журнальної рецензії, обмежуємося тільки деякими авторами та
працями.
На стор. 4 (і 148) перечпсляючп тих московських істориків,] що
дуже докладно розроблювали окремі частпнп української історії, проф.
Д. Дорошенко зовсім не згадує про Д. Іловайського, що в своїй пятитомовій „ІІсторіп Россіи“ уділяє дуже богато місця Україні (й Литві),
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стоїть за „русское44 (себто українське) походженне київських князів, два
перші томи його історії („княжий період* т. І: до смерти Володимира
Мономаха й т. П : до князювання Данила Галицького) в українському
перекладі ввійшли до III та ІУ т. „Рускої Історичної Бібліотеки44 (на
стор. 184, при огляді змісту кождого з томів сієї „Бібліотеки44, зовсім
не згадано про том ІУ!). Тут бп не зайвим було згадати про працю
В. Ключевського та Вестужева-Рюміна.
На 16-й стор. автор говорить, що в часи національного руху
XVI—ХУП вв. на Україні зявилося богато творів, яких автори разу-раз мусіли, для обґрунтовання своїх думок і оборони національнорелігійних прав українського народа покликатися на історію, воскрешати
історичну традицію...14; алеж із сих трудів згадує лише „Пересторогу44,
„Протестацію44 Іова Борецького та „Посланіе44 Ісаії Копинського, про
такіж праці, як „Апокрисіс44, „Threnosu, „Палінодія44 та богато пнгаих,
зовсім нема нічого.
У розділі „українські літописи XVII стол.44 (стор. 19—22) зовсім
не згадано про „Latopisiec44 брлпча, хоч він має значінне для освітлення
подій першої половини XVII в ; на стор. 22-ій слід би згадати літера
туру „Синопсиса44 Інокентія Ґізеля, а саме розвідку небіжчика М. Сумцова: „ІІннокентій Гизель (кт> исторіи южно-русской литератури XVII в.)
„Кіев. Стар.44 1884, октябрь, 183—226, з рецензією на неї Мих. Петрова
у „Журналі Минпстр. Народ. Просвіщеній44 за 1885 рік IV, 307—326;
та П. Милюков'ь, „Главньїя теченія рус. исторической ммсли44, що заз
начено на стор. 34-й.
Розділ української мемуаристики44 (про записки та мемуари чужо
земців взагалі автор нігде не говорить) не великий (стор. 34—41);
в ньому обговорено далеко не всі відомі мемуари. Нема, наприклад,
такої книги, як „Семейная хроника. Записки Аркадія Васильевича Кочубея, 1790—187344 (СПБ. 1890, 314 стор.) — рецензія О. Лазаревського
у „Кіев. Стар.44 1894, І, стор. 145—151. До сього розділу треба би
вмістити й помічену на 172-й стор. працю Д. Яворницького: „Дві
поїздки в Запорожскую Січь Яцента Зеленского, монаха Полтавского
монастиря44, бо се уривок із третього тому записок архимандрита Лео
ніда Яцента Зеленського, що народився у Полтаві, був з початку мона
хом Хрестовоздвпженського монастиря в Полтаві, а вмер архимандритом і настоятелем російської посольської церкви в Царгороді; по ньому
залишилося десять томів записок, що переховувалися в східному депар
таменті російського міністерства заграничних справ. Записи сі знайшов
кронштадський протоієрей Г. Попов, який на їх підставі і написав
моноґрафію про їх автора (Кронштадт, 1911) з уривками з них, з них
писаними українською мовою. Після сього Катеринославська архівна
^
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комісія придбала була у тимчасове користуваннє три перші томи, з яких
Д. Яворнпцькпй і взяв оповіданне їх автора про дві подорожі його на
Січ для збору гроший на монастир.
На 40-ій сторінці необхідно додати статю з „Рус. Архпва44 (1881,
ст. 58—136): „Русскій Паломник Барскій44; на тій же 40-ій сторінпі
Переяславську семинарію, де вчився Ілля Тпмковськпй, мильно назва
но „колегією44, а на ст. 45—46 сим іменем називає автор не лише перея
славську семинарію, а й чернигівську, тоді як справді колеґіею звалася
тільки семпнарія харківська (до 1817 року).
Стор. 9 0 -та — в літературу про Срезневського не включено
автобіографії М. Костомарова, впданої 1922 року в Москві „Задругою44,
під редакцією В. Котельнпкова. На стор. 114-ій до літератури про
П. Куліша вартоб було додати й ті численні його лпстп до ріжних осіб,
що вміщено, наприклад, у ріжних книжках „Кіев. Стар“ за 1897 рік
та пн., або його лпстп до О. Барвінського (у першій частині його кнпги:
„Спомини з мого життя“, Львів, 1922, стор. 175 —327), бо листу ванн є
освітлює перекладну й видавничу діяльність П. Еуліша.
Стор. 117 — перечпслюються історичні праці відомого історика
Запорожа А. Скальковського; список праць далеко неповний, не знахо
димо : „Хронологпческое обозрініе собьітій Новороссійскаго края“, дві
частині (Одесса, 1885); „Первое трпдцатилітіе города Одессьі 1793—
1823“, Одесса, 1837 ; „Опьггь статпстпческаго оппсанія Новороссійскаго
края“, два томи (Одесса, 1850); не згадано й його праць у „Кіев. Стар.“ за
ріжні рокп (крім трьох), як ось „Секретная переппска Коша Запорожскаго (1734—1763 г.)“ — „Кіев. Стар.“ 1886, II, ст. 327—349; „Какь
судили п рядили вь Січи Запорожской“, ibid. 1886, III, ст 604—621;
„Еврейскій полонь вь Запорожьи 1770—1772 г. — ibid. 1884, І, стор.
1 5 9 -1 6 5 .
І неповно й з помилками перелічено на тій же самій 117-й стор.
праці видатного історика Степової України архпеппскопа Гаврпїла Розанова; йому належать такі праці: „Огрьівокь повіствованія о Новороссійском край, пзь орпгпнальньїхь псточнпковь почерпнутьій“ (од 1751 до
1786 р.) — „Записки Одес. Обіцества псторіп п древностей", т. III,
стор. 79 —139; „Продолженіе очерка о Новороссійскомь край (періодь
сь 1787 по 1837 годь)44 — тіж самі „Записки44, т. У, ст. 120 —188;
„Переселеніе Грековь пзь Кршма вь Азовскую губернію п основаніе
Готеійской п Кафійской епархіп44 — тіж „Записки44, т. І, ст. 197 —204.
Гаврпїловп-ж належать і короткі історичні відомостп про парохії Сте
пової України („Записки Одес. Общ...4‘, т. II, передруковано в „Херсон.
Епарх. Відом.44 1879 р.) й оппс старих „д'Ьль44 архпва катеринославської
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консисторії („тамже, т. У ); донесення ґенерала Текелія цариці Катерині
про зруйнованнє ним Коша Запорожського (там же, т. ПІ, ст. 587—89).
На ст. 135 -136, в літературі про В. Антоновича не згадано про
його автобіоґрафію, записану самим Д. Дорошенком і вміщену на сто
рінках „Літературно-Наукового Вістнпка“ (рік 1908-ий).
На ст. 141-й зазначено, що Теофан Лебединців видав під своєю редак
цією -2-ий том „Архпва Юго-Зап. Россіи“, справдіж він видав 2-й і 3-й
том першої частини сього „Архива“, і про се требаб було докладно
сказати на ст. 120, де дуже загально наведено зміст дванацяти томів
першої частини „Архпва Юго-Запад. Россіи“.
Сторінки 140 -147 присвячено розділовп: „Кіевская Сгарина“ та
її близші співробітники: Ол. Лазаревський, П. Єфпменко, Ор. Левпцькпй,
Ів. Каманін та ин. „Але - ж розділ сей закінчено Ор. Левпцькпм,
про Ів. Каманіна-ж говориться тільки аж на 162-ій ст. (в иншому
розділі). На ст. 149—152, де подано відомості! про деякпх польських
істориків, годилосяб згадатп про трудп Тад. Корзона (його праця про
часи Понятовськог.о) та Вал. Калинки (моноґрафія про чотпрорічнпй
сойм). На ст. 154-ій, де згадуються моноґрафії про сіверську землю
П. Голубовського та Д. Багалія, не названо рецензії на них І. Линниченка, в „Жур. Мпн. Нар. Просвіщеній" за 1883 рік., У, ст. 160—203.
На ст. 171, в примітці треба ще додати статю проф. В. Данплевпча:
„О. Я. Єфименкова“ — „Енигарь“, ч. 19, III, 1919 p., coll. 1167—1172.
На ст. 171—172-ій дається огляд історичних праць Д. Яворнпцького;
всі вони вичислені доспть повно, алеж у назвах їх допущено маленькі
помплкп : в назву „Запорожье вт> остаткахт> стариньї и нреданіяхт> народа“,
вставлено зайве „малорусскаго“, в другій: „Очерки по исторіи запорожскпхь козакові п Н о в о р о с с і й с к а г о к р а я“ останні слова про
пущено. ІІрацю — „Дві поЬздкп вт, Запорожскую ОЬчь Яцента-Зеленского...“, як зазначено вже треба перенести до розділу української мему
аристики. З тверженнєм автора, що Д. Яворницькпй спершу опубліку
вав зібраний ним матеріял архивнпй, — а „пізнійіие взявся до писання
загального курса історії запорожської козаччини" (ст. 171) п о г о д и т и с ь
неможливо: було навпаки. Архівні матеріяли, на підставі яких він писав
свої історичні праці, під титулом: „Источнпки для исторіи запорожскихі)
козакові4, два томп (II -f 2107 -f 122 ст..) видано тільки 1903 року;
суворої рецензії І. Джиджорп на сі „Источнпкп“ (львівські „Записки"
т. 67-ий, стор. 22—33) в книзі не зазначено.
На ст. 173-ій, серед літератури, присвяченої гайдамаччині, нема
праці С. Іванпцького — „Гервасій Лпнцевскій, є п и с к о п е переяславскій",
що її впдруковано в XV т. „Трудовт>“ подільського церковного істо
рично - археольоґічного комітету; сього автора, з неналежною йому пра
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цею про Віктора Содковського, поміщено на стор. 208 (як співро
бітники „Трудові, Кіев. Духов. Академії44.
На ст. 207 нема численних праць проф. Київської академії, прот.
0. Титова, що містив їх на сторінках „Трудові, Кіев. Духов. Академій44,
„Чтеніяхі, ві> общес. Нестора Літоппсца44, видав і окремо. З них зга
дано лише: „Русская православная церковь вт> польско-лптовскомі» государствй вь ХУП-УПІ вв. (1906— 1916)44, тт. I —III і справді-ж ся праця
має таку назву: „Западно-русская церковь вь борьбі за віру п народ
ність44, а кождий том зокрема має свою назву: І т. — „Кіевская митро
полія44 од 1654 року аж до часів Катерини II включно; II т. — „Кіев
ская митрополія-еиархія4, за той же час; і III т. — „Загранпчньїе
монастьірп44 — величезна збірка архівних документів із ріжнпх архівів,
що освітлюють минуле українських монастирів у XYII та XVHI віках.
Праці ж о. 0. Титова до історії Київської Академії, особливо два томи
„Актові, п документові, относящихся кь исторіи Кіев. Духов. Академії44
(початок XIX стол.) не названі.
Кидається в очп те, що автор не згадує про богато иншпх праць,
що освітлюють минуле знаменитої української школи. Нема в нього
історії Київської Академії Макарія Булгакова (1847 p.), праць Аскоченського, Серебреннпкова (Академія в кінці XVIII і початку XIX ст.),
пяти томів „Актові, и документові,44, складених проф. М. Петровом;
а тимчасом вони дають богаті відомости про освіту й культурне життє
на Україні від 1721 р. до 1796 року. До кождого тому М. Петров
додав вступну статю. Мало зазначено літератури до історії наших братств;
не згадано про труди І. Мали шевського (хоч би про „Западная Русь
вт, борьбй за в£ру п народность44. чч. I —II, СПБ., 1897, ст. 1 —402-Н
IX). Не згадано про такі прекрасні річи, як „Обьяснптельньїе пара
графи по исторіи Западно-русской церкви*4, що друкувалися за ріжні
роки в „Трудахгь“ Академії й свідчать про великий хист проф. С. Голубева. Не згадано зовсім про такий капітальний труд, як дванацяти
томова „ІІсторія Русской Церкви44 митрополита Макарія Булгакова,
а тимчасом І —IV та IX—XII томи сього видання мають безпосередне
відношеннє до України.
Ознайомленнє з „Оглядом української історіоґрафії44 переконує чита
ча про те, що проф. Д. Дорошенко надає особливо велике значіннє
„Исторіи Русовь44 як найяскравійшій вияві української державно-націо
нальної свідомостп. Не задовольняючись тим, що присвятив ЇЙ мало не
дванацять сторінок (47—58), він часто згадує її в ріжнпх місцях своєї
праці, порівнює політичний світогляд істориків XIX ст. з світоглядом
невідомого автора „Исторіи Руссовт,44. На підставі дослідів О. Лазарев
ського, М. Васпленка та пн., проф. Д. Дорошенко хоче довести, що авто-
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ром сеї ,ДІсторіп“ є ніхто] пншпії, як відомий Г. Полетика. На нашу
думку се пптаннє впрішалося односторонно й тенденційно: Юрій Боннсь
кий не міг бути автором „ІІсторіи Руссовь44, а тому ним повинен бути
хтось иншпй; через те, що Г. Полетика — людина освічена, український
патріот і до Москалів ставиться з погордою (за їх некультурність), то
він, Г. Полетика, й єсть автор сеї; загадкової „Исторіи44. Але-ж прп
сьому забувають, що й Юрій Кониський був людиною добре освіченою,був теж великим патріотом, про що свідчить його політична діяльність '
що до Польщі, як він був архиеппскопом білоруським (не даром-же
Тад. Корзон зве його „лихим ґеніем Польщі'4), а що до відношення його
до некультурних Москалів, то воно напевне було не ліпше від того від
ношення, яке виявляють у XVIII ст. російські архиереї з Українців, що
виключно займали єпископські катедри цілої Московіцинп од 1700 року
аж до Катерини II й своєю поведінкою та зневагою до всього москов
ського викликають нарікання з боку россійських істориків. Доки не
буде цілком науково досліджене жпттє та діяльність Юрія Конпського,
доки не будуть використані всі ті його писані праці та папери, іцо
переховуються в Київській Духовній Академії, доти не можливо твердити,
що він не міт бутп автором „Исторіи Руссовь44. Далі, на нашу думку,
й значінне сеї „ІІсторіп44, її впливи, значно перебільшені. Мимоволі
приходиш до такого висновку, як тільки поставишся уважно та з пев
ного дозою крптпчности до того, що проф. Д. Дорошенко говорить на
стор. 58 своєї праці.
»ІІсторія Руссов:ь« — каже він — »мала великий вплив на сфор
мувань поглядів на українське минуле в яскраво - патріотичному дусі.
Її впливови підлягав цілий ряд видатнпх письменників не тільки укра
їнських, але й російських«. В першу чергу проф. Д. Дорошенко ста
вить А. Пушкпна, що »впкорпстував її для своєї поеми »Полтава«, при
святив їй (? ) статю і передрукував у журналі »Современнпк,ь« два
урпвки — про заведеннє унії і про страту Остряниці«. Звідки А. Пушкпн придбав знайомство з »ІІсторіей Руссов,ь« і в якій саме книзі
»Современнпка« (рік та число?) вмістив згадані два уривки, не сказано
про се нічого, але очевидно Пушкин знав (тільки коли ?) про сю »Исторію,« колп висловлювався, що в автора »Исторіи Руссов,ь« »сердце дворянскоє бьется под монашеской рясой44 (стор. 48). Та що до »Полтавьі«, то
»Исторія Руссов,ь« до неї не має жадного відношення: »Полтава44 напи
сана перед тим часом, коли Пушкин знав уже про »Исторію Руссовт>«:
»посвященіе« до »Полтавьі« помічено: »17 октября 1828« (року), а »иредисловіе* до неї, написане вже по закінченню самої поемп: »31 января
1829« (року). Трудно припустити, щоби Пушкин уже в кінці 1828 та
на початку 1829 р. знав про »Исторію Руссовть«, яку знайдено (в руко-
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пису,) як висловлюється автор »Огляду української історіоґрафії«,
»коло 1829 р.« (стор. 47). Сам ГГуппсин в одній зі своїх приміток до
»Полтавьі« покликається не на »ІІсторію Руссовт>«, а на »прпмічанія
кь ІІсторіи Малороссіп Б. Каменскаго« (диви А. С. Пупікинь. Полтава
Мідний Всадникь«. Берлпнь, 1921, впданнє Ладпжнпкова, стор. 19). Отже
думку про вплив »ІІсторіи Руссовь« на »Полтаву« А. Пушкпна треба
одкинути. Не було ніякого впливу сеї »ІІсторіи« й на другого росій
ського поета Рилєєва, бо його »Думьі« та »Войнаровскій« видані ще
1823 р., а самого поета — декабриста повішено 13 липня 1826 p., себто
два роки перед тим, як знайдено на Чернпгівгцпні рукопис »ІІсторіи
Руссов,ь«. Не могла остання впливати й на Срезневського: в своїй
»Запорожской Старин£« він перераховує все те, чим він користувався
й про останню не згадує.
В слід за Драгомановом (ст. 43 та 58) проф. Д. Дорошенко каже,
що „ІІсторія Руссов:ь“ мала „найбільший44 вплив „на зложеннє націо
нально-історичних поглядів у Шевченка: ніщо, крім Біблії, каже Драманів, не мало такої сили над системою думок Шевченка, як „ІІсторія
Руссовг4* вт> 1844 —1845 роках*4. Такі Шевченкові твори, як „Іван
Підкова44, „Гамалія44, „Вибір Наливайка44, „Ляхам44, „Тарасова ніч44, а по
части й „Гайдамаки44 носять на собі яскравий слід вражінь од „ІІсторіи
Руссовт>“ (ст. 58). Твердженнє катеґорпчне, алеж не обґрунтоване.
До свого повороту на Україну (1843 р.) Шевченко не міг знати „ІІсторіи Руссовь44; в 1844—45 роках він хМІг бачити рукопис її в когось
зі своїх приятелів на Україні й лише від 1846 року він міг мати дру
кований примірник сеї історії. Отже засвоїти погляди автора „Нсторіп
Руссовт>4‘ Шевченко мав змогу тількп після 1843 року, себто тільки
після своєї подорожі на Україну 1843 року (про яку він згадує в листі
до Я. Кухаренка з 26 падолиста 1844 року — див. „Повне впданнє
творів Т. Шевченка44 Української накладні (т. І, 291), а тимчасом із
вичислених виспіє творів „Тарасова Ніч‘4 написана 1838 року, „Іван
Підкова44— 1839, „Гайдамаки44— 1841, „Гамалія*41842 року, тоб то в ті
часи, коли Шевченко не мав спроможностп знати „ІІсторію Руссовь44,
і лише „Ляхам44 написано 1847 року, в Орській кріпостп, та „Вибір
Наливайка44 (інакше „Вибір гетьмана44) — 1848 року, на Кос-Аралі
Таким чином прпходпться зменшпти значіннє та вплив »ІІсторіи
Руссовт>«, а для правдивого вияснення їх треба перевести новий роз
слід питання про походженнє та розповсюдженнє сього загадкового твору,
дослідженнє крптпчне, наукове. Праця Д. Дорошенка, се перша проба
(висловлюючись його власного мовою) синтези нашої історичної думки
переконує нас про конечність критичного перегляду й богатьох пншпх
питань нашої історіоґрафії, що перевести давнійше не було спромож20
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ностп. »Огляд української історіоґ рафії« доводить нам, що богато загадьно-розповсюдженпх поглядів і відомостий впмагає перегляду та пере
оцінень.
З фактичних неточностпй допущених автором, мусимо зазначити
такі. Від 1906 року курси української історії читали не тільки проф.
О. Груїпевськпй та 0. Єфпменкова (стор. 4), а й проф. Д. Баталій
у Харківському університеті. Київський університет засновано не 1S32
(ст. S2), але 1834 року. Впданнє Мпх. Бідозерськпм »Южнорусскпхь
д£топпсей« датується то 1854 роком (ст. 20), то роком 1856-м (ст. 31-32).
Катеринославську архівну комісію засновано не 1905 р. (ст. 204), але
1903-го року. Популярна історія Запорожа Ад. Кащенка вийшла не
1916-го (ст. 173), але року 1917-го. До таких неточностпй треба однести
й пропуск місяців, або чисел тих видань, на які покликається шановний
автор, наприклад на стор. 91, 94, 130, 131, 135, 154, 167 та пн... Наво
дячи на ст. SS-ій уступи з передмови Срезневського до одної з частин
його »Запорожской Старини«, автор не зазначте ні частини, ні сторінки,
звідки він наводить сі уступи. — На 69-ій ст. зазначено, що »Словарь
малороссійской старпньі« В. Яомпковського вміщено в >Кіев. Стар.« 1894 p.,
кн. ЛТ. а справді у кн. 7-ій (стор. 1—16). S-ій (стор. 17—32) та 9-ій
(стор. 33—36).
Трафдяються в книзі й друкарські помилки, правда, небогато, а все
таки знаходимо. На стор. 22: перше виданнє »Спнопспсу« »в 1774
році — треба 1674« ; на тій-же стор. »Зжаро« замість »Зонара». Стор.
29: Скоропадського вибрано гетьманом 17OSp., а не 1709«) та пнші.
Що до мови »Огляду української історіоґрафії«, то вона, як в усіх
працях проф. Д. І. Дорошенка, чиста, легка, приємна для читання, вільна,
взагалі кажучи, од не - українських слів, та зворотів; алеж знаходимо
в ній кілька суто московських слів як: »вітязів« (17), »по ходатайству«
(29), »шурпн« (115 та 123), >прежній« (186, 211 та 213), »кровнпй« (210).
Тон викладу спокійний, поважний, лагідний: помітно бажаннє бути
скрізь обектпвнпм навіть там, де приходиться торкатись пптань «зло
боденних*. Приємно вражає цілковита відсутність ґазетно-реклямового
елементу, що в наші дні, на жаль нерідко здибуємо і в наукових видан
нях. Книжка читається легко та з захопденнєм.
Закінчуючи свою рецензію, мушу підвести підсумок1 усьому тому,
що сказано висше. Кнпга дає огляд усеї української історіографії від
XI стол. аж до 1923 року. Автор не тільки дає огляд її, але пробує й оціню
вати історичні труди наших істориків із погляду національної свідомостп та розвитку державно-національної української ідеї. В сьому від
ношенню він дає синтезу усього того, що висловлено вже попереднпми
дослідувачамп, все се в коротких, загальних рисах. Праця не без помп-
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лок, що виправдуються тим, що се перша пробах) нашої суцільної історіоґрафії й писано її при умовах мало сприятливих для таких праць.
Книга безумовно цікава й корисна для всіх, особливо для тих, що при
ступають до студіювання української історії. Вміщений прп кінці к н и г и
»покажчик імен« полегшуе справу користування кнпгою.

ІІроф . І. Ш а м о н о в и ч .

Зелений Клин — Нова Україна.
Е к о н о м іч н о -ґе о г р а Ф іч н и й нариє.
З а г а л ь н а т е р и т о р ія .
Назву Зелений Клин дали з початку наші селяни переселенці
Усурійському краєви і так його зрозуміли давнійше в нашій літературі
(О. Мицюк). В останні часи ся назва розширилася ще на сусідні землі
на Схід, як Амурщину та центральну Приморщпну так, що сьогодня
під територією Зеленого Клину розуміється всі землі заселені Україн
цями на Далекому Сході. Назва »Зелений« пішла від численних лісів
і взагалі ростинного світа в сих краях, а »Клпн« — від його ґеоґрафічного положення.
До т е р и т о р і ї Зеленого Клину належать дві країни Далекого
Сходу: вся Амурська область та Усурійсько - приморський край При
морської области. До останнього належить уся південна частина при
морської области з округами Південно-Усурійською, Усурійською, Хаба
ровською та Удською. Тоді, як Північно - Східна частина сієї области
під назвою Охотсько-Камчатського краю з округами: Охотською, Гпжигпнською, Петропавловською (камчатський півостров), Анадпрською (чу
котські землі) та остров Сахалін, як незаселені Українцями, цілком
відпадають.
Г р а н и ц і Зеленого Клину можна зазначити т а к : на П і в д н і
р. р. Амур і Усурі та Японське море; на П і в н о ч и : Становий хребет
(гори), або адміністративна границя між Амурською і Якутською обла
сти ю, а далі на Схід адміністративна границя між Удською та Охот
ською округою аж до Охотського моря; на Сх о д і : Японське море,
Татарський пролив та Охотське море; на З а х о д і : адміністративна
границя між Амурською та Забайкальською областю. Таким чином ся
нова Українська територія, як видно, має дуже гарні природні границі.
•

______ _

*) На Україні академік Д. І. Багалій випустив лише першу частину І тему
своєї „Української історіографії", але-ж сієї праці в Празі нема.
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П р о с т і р Зеленого Клину такий: вся Амурська область має
449.500 кв. км. та Українсько - приморський край (чотири округи) —
559.500 кв. км., а разом 1.008.000 кв. км.1).
К о м у н і к а ц і я краю складається з залізнпчих, водних (річних
і морських) та ґрунтових шляхів.
Головним залізнпчпм шляхом є так званпй великий европейськоазійськпй шлях, шлях Мадрид (Еспанія) — Владивосток (Зелений Клин),
який є продовженнем великого Сибірського шляху. Він проходить по
лівому березі р. Амура через головне місто Амурської областп Благо-:
віщенськ, а потім через Хабаровськ, як б. головне місто Прпморіцинп,
де вже переходить через р. Амур і йде по правому березі р. Усурі
через Микольськ-Усурійськ і просто до порту Владивостока. Другим
важним залізнпчпм шляхом є Владивосток - Пекін. Він починається від
Микольськ-У су рійська і йде просто до Манчжурії, до її головного міста
Харбпна; вже звідти розходиться в дві протилежні сторони, а саме:
один іде на Захід і через ст. Манчжурія зєднується з Сибірською лінією,
а другий на Схід до Порту Артура на Жовтому морі, при чому від
ст. Мукден іде окрема лінія до Пекіну і тут уже зєднується зі всіма
залізницями Китайської держави так, іцо залізничі шляхи Зеленого
Клину зєднують його зі всім культурним світом.
Дуже гарними шляхами Зеленого Клину є водні : річні і морські
шляхи, які охоплюють поважну частину його території і виходять без
усяких перешкод до Великого (Тихого) океану. Головним річним шля
хом є р. Амур, яка впадає в північну частину Японського моря. По
довжині та величині басейну вона є одною з шести найбільших рік
Азії. Простір річної области виносить до 1.900 тис. кв. км., а довжина
від злиття Шілки з Арґуню 2.950 км. На всьому своєму протязі Амур
придатний для плавби річних пароплавів, а морські пароплави дохо
дять до його останнього порту, недалеко від устя — Миколаївська.
Але при невеликому зреґульованню ріки вони могли би доходити до
порту Софійська, який вже стоїть близько центра Усурійсько - примор
ського краю. Амур проходить біля всієї Амурської области і служить
південною границею сієї области з Манчжуріею. Дійшовши до м. Хаборовська і прпнявши з правої сторони р. Усурі, він повертає на пів
нічний схід, перерізує Усурійсько-Прпморський край і біля 51і/2° пів.
шир. підходить близько до північного кінця Японського моря так, ІЦО
озеро Кізи, яке знаходиться між Амуром і Японським морем, відділене
від останнього лише на 13 кільометрів. Але здибавши тут перешкоду
до влиття в Японське море, Амур повертає на північ і вливається
Українська територія в Европі виносить: 905.000 кв. км.
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в Татарський ироли в аж коло 53° пів. шир. Тут він впадає в море
як раз у тій частині, де вже мають місце впливи холодного Охотського
моря, що заставляє його бути в устю більший час замерзлим, як у се
редній течії. Також чимале значінне для красп мають його ліві при
пливи Зея і Бурея, обі судоходні, перша на протязі 600 вер., а друга
— 500 вер. З правобічних припливів велике значіннє мають р. Сунґарі, що зеднуе Амурські порти з Харбіном і Усурі. Амур для краю
має велике значіннє як його »жпттева артерія«, бо до проведення залізнпчпх шляхів він служив єдпнпм зручним шляхом для з’єднання
сього краю зі світом, а тим більше набирає вагп він тепер після роз
витку в краю ріжних галузпй промислу.
Крім залізнпчпх та річнпх шляхів край має надзвичайно гарні
морські портп, які виходять до теплого Великого океану і тим дають
сьому краєвп змогу провадити всякі зносини зі всіма морськими дер
жавами світа. Такпм чином Зелений Клин є приморським краєм і в сьому
відношенню він поставлений навіть у красші умови, ніж його метро
полія в Европі — Стара Україна. Всі сі морські портп знаходяться
в Усурійсько-приморському краю.
Найголовнійшим зі всіх портів є нова столиця і найбільше місто
краю — В л а д и в о с т о к . Він знаходиться в залпві Петра Великого,
який виходить із теплого Японського моря. Розміщений він у південній
частині півострова Муравйов-Амурський під 42°' 7 пів. шпр. та 131°
54і сх. дов. на північно-західному березі бухти Золотий Ріг, яка є найкрасшою зі всіх бухт порту. Північна частина її представляє широкий,
спокійнпй і недоступний вітрам рейд, який має до S метрів глибпнп,
5.710 метрів довжини та 800 метрів ширини. Вона може уміщати
в собі до 55 пароплавів довжини до 80 метрів. Лише ся бухта має ту
неґатпвну рису, що замерзає часами на трп місяці, але в сьому випадку
її виручає бухта Патрокль, в якій лід тримається не більше двох тиж
нів, а тому навіґація у Владивостоцькому порті може продовжуватися
цілий рік без перерви. Пересічна річна температура міста є т а к а :
весна + 4, 46°; зима — 11, 95°; літо + 18, 2°.
Владивосток вперше стає імперським заселеним пунктом від 20
лппня 1860 року, коли на воєнному транспорті »Манчжур« сюда вперше
прибула воєнна команда з 40 людпй під командою прапорщика Кома
рова ; від сього часу в прпстанп Золотий Ріг уже постійно знаходилася
російська воєнна стійка (пост). А від 1862 р. він іменується вже пор
том і від 25 грудня того року в ньому було дозволено переводити
безмитну торговлю ріжними заграничнпмп товарами. Се порто-франко
й заховувалося весь час. В 1880 р. Владивосток був піднесений до
стану міста і разом із півостровом Муравйовом-Амурськпм виділений
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в окреме воєнне Губернаторство. Тодіж збудовано тут фортецу. В 1883 р.
відчинено окружний суд. У 1888 р. Владивостоцьке воєнне ґубернаторство приєднано до областного управління, але адміністрація була пере
несена до нього. В 1891 р. розпочато будівлю Усурійської залізниці,
яка мала зєднувати Владивосток із Хабаровськом.
Населенне міста по загальному перепису 1897 р. виносило: 28.900
душ, а до 1907 року вже збільшилося у двічі — 61.900 душ. Від
сього часу, після японської війни і втрати Росією Порта Артура, го
ловна увага була звернена на сей порт, а тому по обчисленню місце
вого біржевого комітету воно за три роки знову подвоїлося і вже
в 1910 р. виносило 120.000, а перед світовою війною в 1913 р. було
поверх 150.000 душ. За часів імперії тут перебував воєнний Губернатор
та адміністраційні властп приморської областп, крім того тут ііце мали
місце осідку 12 чужоземних консулятів.
Від 1899 р. тут була заснована Висока школа — Східний інсти
тут, який мав на цілп підготовляти молодь до адміністраційної і тор
говельно-промислової діяльностп як у самому краю, так і в примежних
державах. Курс навчання продовжувався 4 роки з 4 відділами: япон
сько-китайським, корейсько-китайським, китайсько-манчжурським та ки
тайсько-монгольським. При Інституті була бібліотека з богатим східним
матеріялом (60 т. т.) та ріжні наукові установи. Було три середні
школи, з них 2 Гімназії (хлопяча і дівоча) та торговельна школа і біля
15 низі них, у тому чпслі одна русько-китайська, а зараз після 1917 р.
відчинено і українську. В місті було 7 бібліотек, із них 2 мійські і 2
нриналежні до інстптута; »Товариство вивчення Амурського краю«, що
повстало 1887 р. (орґан »Записки«), впходило 6 часописів, з них 4
щоденники; є 5 театрів, із них один китайський; лікарень і шпиталів
10 та Пастеровська і бактеріольоґічна стація. Місто освітлюється елек
трикою і має трамвай. Словом має вигляд і всі заклади потрібні для
великого міста.
Добре в технічному відношенню збудований самий порт; залізничий шлях підходить до самої води і приспособлений так, що перевантаженне переводиться просто з пароплавів у ваґони і навпаки, має
досить складів для товарів, ріжнпх майстерень і т. и.
Владивосток є першим і одиноким торговельно-промисловим містом
на Далекому Сході. Має 97 фабрик і заводів, богато ріжних банків та
три тисячі ріжних торговельних підприємств. Головна торговля пере
водиться зерновим хлібом, який головно перевозиться з Манчжурії.
В 1909 році сюди привезено по залізницях у порт 14 міліонів пудів
зернового хліба і відправлено морем 13, 9 міл. пуд. В сьомуж році до
порту прибуло 795 пароплавів, з них руських 318, а відплило 774,
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з них руських 311 пароплавів. На них привезено 57.000, а вивезено
43.000 пасажирів.
Другим по значінню е М и к о л а ї в с ь к и й п о р т . Мпколаївськ
се б. областне місто Приморщинп. Він знаходиться на лівому березі
р. Амура в 35 верстах від її устя і є приступний для морських паро
плавів. Заснований він був у 1852 роді, як торговельна стація Росій
сько-Американської компанії. В 1854 р. був переіменований у воєнний
порт, а від 1858 р. при утворенню Приморської области тут примі
щено областний адміністративний центр. В 1872—73 pp. порт був пе
ренесений до Владивостока, а від 1880 р. адміністративний центр до
Хабаровська на Амурі. Коли до сього часу порт і місто швидко розро
сталися, то з перенесеннєм адміністрації і порту почали підупадати.
Але в останні часи в звязку з розпшреннєм торговлі і транспорту на
Амурі він, як центр перевантаження товарів із річних на морські паро
плави, почав підійматися. Глибина порту на рейді виносить від 15 по
верх ЗО метрів глибини. Клімат не дуже сприятливий, бо літом бува
ють часті тумани і випадають дрібні дощі, а зимою переходять снігові
заверухи. Температура найзпмаійпіого місяця виносить —18°, а найтеплійшого + 1 9 ° R. Порт замирає більше, як на 6 місяців. Населеннє
в 1910 році досягало до 6.000 мешканців.
Третім морським портом Зеленого Клину є т. зв. О л е к с а нд р і в с ь к а с т і й к а (порт), який знаходиться в північній частині Япанського моря коло заливу Де-Кастрі проти острова Сахаліна.
Що до ґрунтових шляхів, то вони наслідком малозаселености, гористости та ліспстости краю мало поширені. Головно дуже погано сто
їть справа з ґрунтовими дорогами в підгірю Станових і пнших гір,
де, наприклад, навіть до деяких копалень золота можна перебиратися
лише верхом на кони або пішки. Природа в сьому відношенню не є
така сприятлива і людині на кождому кроці ириходиться з нею боро
тися та лише після дуже напруженої боротьби їй удається се поко
пати. Так іще не до давна не було ґрунтової дороги навіть здовін бе
рега Амура і зносини переводилися водою, або ледом, але тепер крім
ґрунтової маємо тут навіть залізницю. Весь час у сьому напрямі пере
водила великі роботи місцева адміністрація і все-таки в сьому відно
шенню вона богато зробила. Тепер провела вона богато ґрунтових до
ріг,^які зєднують окремі заселені місця. От так на сьогодня представля
ється сей головний чинник народнього господарства — комунікація на
Зеленому Клині. На загал можна сказати, що вона в так іще непоча
тім краю дуже добре поставлена і має великі вигляди на майбутнє.
________

•

digitized by ukrbiblioteka.org

Населеннє.
Загальне число населення Зеленого Клину, як рівнож і процентне
відноптеннє ріжнпх націй і племен, що там замешкують, тепер трудно
встановптп докладно, через брак сталпх статпстпчнпх спостережень як
загальних переписів, так і біжучих записів.
Загальний російський перепис 1897 року дає вже нам такий про
цент Українського населення на Зеленому Клині: в Усурійському Краю
25, а на Амурщині 18. Але від того часу і аж до початку світової війни
1914 року туди йшло масове переселенне з Европп, а головно з України.
Так найбільший переселенський 1907 рік дав після обчислень проф.
О. Мицюка1) до одного лише Усурійського краю з шести Укр. ґуб.:
Чернпгівської, Київської, Полтавської, Волинської, Харківської і Поділь
ської 51.176 душ, що складало 73,6% зі всіх переселених. А коли взяти
ще під увагу переселенців зі Степової України, Кубані, Бесарабіцпнп,
то сей відсоток буде поверх 80. Такий приблизно процент Українських
переселенців до Усурійського краю був завше, а в часи морського пе
реселення 1883—85 pp. він доходив до 100. Відомий статистик і знавець
переселенської справи, проф. Ол. Кавфман, просто зазначає всіх пере
селенців Усурійського краю Українцями (малоросами)2). Відносно же
українського населення на Амурщині, то процент його буде далеко
менший, ніж на Приморщині. Так по обчисленню того ж автора (О. Мицюк) процент переселенців з українських земель, крім Степової України
і Бесарабщинп, виносив 1907 р. 54,8, що складало 6,513 душ. Рівнож
инші джерела вказують, що переселенне сюди з українських земель
хиталося від 50 до 60 %\ річно.
Таким чином на кругло процент українського населення на Зеле
ному Клині можемо числити до 60. З того на Приморщині як величезну
більшість, яка в Усурійському краю доходить до 70%, а в Амурщині
як більшість абсолютну, яка серед селянства місцями доходить до 80%.
Загальне число населення на Зеленому Клпні виносило в 1914 р.
857 тис. душ3), з чого майже три чверти приходить на Приморщину,
а лише одна четвертина на Амуріцпну.
Кождий з двох країв Зеленого Клину — Амурський та УсурійськоПрпморськпй, представляють по части як у ґеоґрафічному, так і еконо
мічному відношенню дві окремі частини, тому й ми розглянемо їх го
ловно природні надземні і підземні богацтва кождої зокрема. Близшою
до Заходу е Амурщина, а тому розглядаємо її першою.
Про переселенне на Далекий Схід. Київ, 1913, ст. 19.
2) Уссурійский край. 9нц. Сл. Брокгауза і Ефрона, т. 35, ст. 31.
3) Др. Ст, Рудницький. Огляд національної території України. Берлін,
1923 p., ст. 137.
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А м ур ськ и й край.
Амурщина чи Амурський край (область) належав давнійше до Ки
тайської держави і приєднаний був остаточно до б. російської імперії
в 1858 році по Айґунському трактаті. Простір його в 449.500 кв. км.
або коло 41 міл. десятин.
Край знаходиться між 47° і 56° пів. шир. та 121° і 143°-ів сх. дов.
і тягнеться здовж лівого берега р. Амура від злпття Шілкп з Арґуню
аж до самого впливу ріки Усурі. Амур на протязі 1658 верстов служить
границею з Китайською державою з півдня; з заходу край гранпчпть із
Забайкальською областею; на півночп зі Становим хребтом, який відділює
його від Іркутсккої областп, а на сході границею є Прпморщпна та хребти
Джугдирських і Ямалпнських гір. Весь край належить до басейну р. Амура,
звідки й одержав свою назву. Крім Амура, який є на всьому протязі судоходним, рівнож важне значінне для краю мають його припливи Зея і Бурея. Реліеф краю загально гірський, бо вся північ та південний схід за
повнений вітками головних Станових, Джугдирських і Ямалинських гір.
Клімат краю представляв комбінованне горячого і дощевого літа
з зимною і малосніжною зимою. Для трох головних пунктів краю з за
ходу на схід: Албазина, Благовіщенська та Катерпно-Мпкольської стації
пересічна річна температура представляється так: січня: — 29°, — 26°,
— 22°; мая: + 8 ° , -4-10°, 4-10°; липня: +18°, 4-21°, + 2 1 ° ; жовтня:
+ 2°, +1°, + 4 °.
Загальне річне число опадів в Албазині є досить мале і виносить
300 м. м., рівнож невелике в Благовіщенську: 498, а в КатерпноМикольській доходить до 506 м. м. Зимою опади надзвичайно малі так,
що зима буває зовсім безсніжна, що унеможливлює сіяннє озимого
хліба. Найбільше число опадів припадає на липень і серпень, що за
тримує достиганнє хлібів і жнива, а рівнож відбивається і на якости
зерна. Все те вимагає від хліборобів пристосовування до місцевих умов,
як се роблять Китайці та Корейці.
П е р е с е л е н н є на Амурщину почалося від часу приєднання її
до б. російської імперії. Перше переселенське село повстало тут 1855 р.
Хоч правда й давнійше, коли деякі частини Амуршинп часово при
єднувалися до Росії, переводилися проби утворення російських осель,
але вони не були тривкі, бо з усуненнєм звідтп московської влади
мусілп ліквідуватися й оселі. Прибравши вже цілком до своїх рук усю
Амуріцпну, московський уряд у першу чергу старався для забезпечення
границь швидко перевести кольонізацію головно берегів Амура. Переселенне переводилося на державний кошт, на що аспґнувалося по 150
тпс. рублів річно. Переселенцям видавали державні допомоги на улаштованне господарства та по 100 десятин на родину доброї для хліборобства
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землі. Завдяки сьому в перших роках туди почало переводитися пере
селенне з західних земель, головно сибірських козаків так, що за два
роки 1858 і 1859 тут засновано 28 нових осель. Колпж уже трошки
були забезпечені границі і поблизу не було таких, що бажали переселюватися, то законом 1861 року прикорочено суходолом державнокоштне
переселенне і зазначалося, що переселенне переводиться на власний
кошт переселенців, без усякої грошевої допомоги зі сторони скарбу«.
Правда, нові переселенці діставалп на місцп деякі привілеї, як звільненне від подушних податків і служби в війську на 10 поборів, від
оброчних і поземельних податків на 20 років і т. д., а норма в 100
десятпн на родину залишалася й надалі. Але все те не дуже заманю
вало переселенців із Сибіру та Росії, бо в Західному й Центральному
Сибіру та Туркестані теж було тоді досить землі для осель тай там
рівнож давалося богато привілеїв, а до Амуру при Сибірському бездорожу дуже трудно було діставатися. Все те причинилося до затримання
на Амуріцпну в бажаному числі переселенне з європейської Росії. Се
так сталося з Амуріциною, а з Усурійським краєм, який був приєднаний
рівночасно з Амурським і який знаходився ще дальше на сході, справа
кольонізації стояла ще гірше. Але від 1861 року російський уряд упав
на помисл переводити кольонізацію морським шляхом через Одесу на
Чорному морі. Отже й від сього часу починається нова доба в кольо
нізації Зеленого Клину. Коли в Західний Сибір звертаються елементи
московські, то в Східний — українські. Сим переселенцям з України,
під страхом не забезпечення східних окраїн »певним« елементом, дано ще
більші привілеї й допомоги, ніж першим. Вони крім безплатного переїзду
морськими і сухоземними шляхами даремно одержували всі харчеві
продукти на півтора року, 100 руб. готівкою на замовленне матеріялів
для забудов, пару волів і одну корову, сімя для засіву поля і городів
та ріжні предмети господарського забезпечення від хліборобських машин
і знарядів до кухонного начиння включно. Все те причинилося до того»
що на Далекий Схід почали дуже швидко переселю вати ся наші хліборобпселяни, шукаючи в новому краю тих свобід і просторів, якими колись
користувались їх батьки на Україні. І як бачимо, що в першу чергу
туди переселювалпся хлібороби з Чернпгівщинп і Полтавщини, де
московський уряд іще був полишив місцевому населенню сякі-такі їх
права, се так зване »Малоросійське право«. Так за час 1883—85 р. р.
з Чернпгівіцппп на Зелений Клпн перенеслося 754 родини, що скла
дало 4.688 душ. Передавши вістку своїм землякам про великі богацтва,
які здибали наші селяне на Зеленому Клині, а головно в Усурійському
краю, туди починається масове переселенне і в 1884 році разом із
державнокоштнимп, туди почали прибувати і своєкоштні і в сьому році
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їх прибуло 45 родин, в 1885 р. — 131 родин. У звязку з так сильним
переселенцем на Зелений Клин українського населення та що воно
мало спромогу і бажанне переселюватися туди на власні кошти, росій
ський уряд 1886 р. видав закон, на підставі якого державнокоштне
переселенне прикорочено. А сі, іцо бажали переселюватися на власний кошт
і мали ще в додаток представити суму 600 руб., потрібну на заведенне
там господарства і т. д. А безплатний ироїзд давано лпше в виключ
них випадках.
Отже власне так і переводилася кольонізація Зеленого Клину,
себ-то заселювався він на початку цілком випадково, майже виключно
Українцями. Наші поселенці на початку осідалп в Усурійському краю,
а потім по р. Усурі переходили й на р. Амур — в Амурську область.
Переселенці сухоземом не могли з нпмп конкурувати та й не малп
в сьому потреби. А тому й Зеленпй Клин заселився головно україн
ським елементом.
Від часу повстання великого Сибірського залізнпчого шляху мор
ське переселенне упало і його заступило цілком сухоземне. А що на
Зеленому Клині вже міцно сиділи Українці, то й вонп завше перетягали
своїх родичів, знайомих і взагалі земляків. Тай поселенцевп, коли при
їхав на нове місце, скорше можна було дати собі раду між своїми, ніж
між чужими. Тому наше сухоземне переселенне на Схід переважно пере
водилося на той же Зелений Клин. Бо ж уже було зазначено перше,
що починаючи від перших років сього століття і аж до світової війни
зі всіх переселенців з Европп на Зеленпй Клин, український елемент
складав там біля 80 °/0.
Що до того елементу, який застав наш переселенець на Амурщпні і який ще й досі там жие, то були се ріжні вандрівні народи
в більшости тубильці. Більшість тих тубпльців належить до тунґуського
племени: Орочан, Мангунців, Бірарів і пн., меншість нічого спільного
з ними не має і говорить зовсім пншою мовою, а більше підходить до
Гіляків. Гілякп ж замешкують у низах Амура і займаються головно
риболовством та морськими промислами. Сі племена дуже слабенькі і є на
вимиранню. Натомість сильнійше є осіле хліборобське племя Манчжур.
Се манчжурське племя ще до переходу краю до Росії заняло тут гарні
в кольонізаційному відношенню землі по обох берегах Амура біля Айґуна
і займається сільським господарством. Число останніх доходить до 10-12
тис. душ, тоді як число перших не більше 2 тисяч. Рівнож є там і Ки
тайці, які служать головно на ріжнпх підприємствах робітниками та по
части займаються й торговлею. Але всі ті племена й народи складають
не більше 12 °/0 населення краю, тоді як на Українців і Москалів приходпться 88%. Український елемент після приблизних обчислень скла
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дає тепер в Амурській областп поверх 50%. До решти 35—38°/0 нале
жать: корінне московське населенне, яке заселює головно міста і район
золотих промислів, та в дуже малому проценті тут є й московські переселенці-селяне, потім ідуть Амурські козакп, між якими також можна
здибати досить Українців, а далі Німці й пнші нації б. російської імперії.
А д м і н і с т р а ц і й н п м центром і головним містом Амурської
областп є Благовіщенськ на лівому березі р. Амура прп влпві до нього
р. Зеї. Благовіщенськ є найбільшим містом краю і одним із головних
портів на Амурі, де знаходиться й головна митниця для торговлі з Манчжуріею та залізнпча стація великого Сибірського шляху. Заснований
він був 1858 року як воєнна стійка і був заселений Амурськими коза
ками. 1858 р. був переіменованпй в місто, а козацьке населенне перей
шло в місцевість, яка лежить у горі на 7 верст і заснувало там ВерхноБлаговіщенськпй хутір. Завдяки гарному положенню нри злиттю сих
двох судоходнпх рік Зеї та Амура Благовіщенськ почав дуже швидко
розростатися і в 1910 р. число його мешканців виносило вже 60 тисяч
душ, не рахуючи війська,
Благовіщенськ се один із найбільших торговельно-промислових
центрів Приамуря. Пароплавне полученпє він має з м. Стрітепськом
на р. Шільці (Забайкальська область), Зеєю-Прпстаню на р. Зеї, Хабаров
ськом і Мпколаевськом на Амурі та Харбіном (Манчжурія) на р. Сунґарі. Тут працює поверх 200 ріжних пароплавів і деякі з нпх навіть
і бензиновими і нафтовими двигунами, та до 300 ріжнпх байдаків. Має
8 церков та 4 середні ніколи: 2 гімназії (хлопяча і дівоча), одна реаль
на школа та духовна семінарія, річна, телєґрафічна та реміснича школа
та кільканацять нпзших шкіл ріжних типів. Є ще ріжні культурні закла
ди, як бібліотеки, музеї, театри; є 7 друкарень і в и х о д и л и часописи.
*
Благовіщенськ має 60 промислових підприємств, з яких найбільші:
фаОрпки сірників, 5 тартаків, 8 парових млинів, що перемелюють до
8 міліонів пудів зерна річно, 2 механічні фабрики, 1 будови паропла
вів, 3 чавуново-мідьолптнпх, 2 горальні, 3 бровари, 9 шкіряних фабрик
і т. д. На млинах перемелюється зерно місцевої продукції та частинно
привозиться з Манчжурії, як рівнож на тартаках перероблюється дерево,
яке сплавляється головно з північнпх частин краю.
Благовіщенськ є центром усієї золотої промпсловости краю і як
для її кредитування, так і торговлі та промпсловости відчинено в ньому
6 кредитових банків. Головна торговля переводиться хлібом і худобою
(Монголія).
Населенне міста поділяється на міщан, козаків і селян. Козаки
належать до окремої адміністраційної одиниці під назвою Амурської
Козачої Військової Округи; селяне до Амурського селянського повіту,

digitized by ukrbiblioteka.org

до якого вчислювалася вся область і мали свою окрему адміністраційну
управу, як рівнож мали окрему й міщане.
Район золотої промисловосте поділювався на 5 гірничо - поліцей
ських округ.
Инші оселі не відограють великої ролі в економічному життю краю.
Х л і б о р о б с т в о є одним із головних занять краю. Головним хлі
боробським районом є так звана Зейсько-Бурейська рівнина, чп як її ще
називають Амурська прерія. Вона знаходиться між р. р. Зеєю і Буреею
та ще тягнеться й нпзше по Амуру до впливу до нього р. Хінгана.
Ґрунт сієї рівнини вважаєтся найкрасшпм і носпть назву Амурського
чорнозему. Він не однаковий з українським в Европі, а більше підхо
дить до лугових або напівболотних чорноземів, спльно окрашений
гумусом і має досить ріжнпх складників - перегною. Але крім сієї рівнпнп, в краю є ще богато пншпх низин, які використовуються або можуть
бути використані для хліборобської культури. В гористих же місцево
стях та підгірях панують суглинки, а в більшостп бурий ґрунт, який
на маленьку глибину окрашений перегнойом.
Хліборобством головно займаються селяне - переселенці, властиво
Українці. Козаки в меншій мірі. Після переппсу стате стпчної партії
Амурської експедпції 1910 року, населеннє селянського повіту, якого
адміністраційнпм центром є Благовіщенськ, складало 103.550 душ і поділювалося на 15.561 господарство. Надільної догідної землі було їм від
ведено 1.188.900 десятпн, себ-то пересічно на одно господарство по
76,4 десятпн, або 133,7 морґів. Із того числа селянство у тому році
обробляло лише 235.100 десятпн, себто на одно господарство по 15,1
десятпн, а решта стояла пусткою. Головно ведеться там ще первістне
обробленнє землі по так званій завальній, чп переліжній системі. Землю
під ряд засівають без усякої спстеми одною чп кількома хлібними куль
турами, от так 5 чи більше років, колиж вона вже виснажиться, пере
стає родити так, як давнійше, тоді її запускають на якийсь час, на 5 чп
навіть на десять років, а потім знову по черзі переходять до неї
Що правда в місцевостях, які є блпзше до Благовіщенська, площа під
рілю починає з кождим роком збільшуватися і в деяких селах доходила
до 22 десятпн. Рівнож де-не-де роблено пробп переходу до трипілля,
але все те в дуже мізерних розмірах.
Ще гірше справа стоїть у козаків, де не дивлячись на ще більші
їх земельні простори, обробляється рілі менше на половину, ніж
у селян; властиво пересічна у нпх норма ледвп доходить до 7 десятпн
на господарство.
З сільсько-господарських ростпн тут розводять: пшеницю, овес,
озиме жито, картофлю, гречку, ячмінь, просо, кукурузу,коноплі і тютюн.
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Хліби, як уж було зазначено давнійше, сіються виключно ярові. З них
головне місце займають пшениця й овес, які крім потреб самого хлі
бороба, мають іще велике промислове значінне. Так площа засіву сих
двох головних ростпн у селян і козаків виносила за час 1906-10 років
поверх 90 °/0 усієї площі засіву, потім ішло озиме жито, картофля і инші
ростини.
Урожай по даним 1893 р. був у селян і козаків пересічно з 1 деся
тини в пудах: пшениці: 76 і 54; вівса: 70 і 54; жита: 64 і 49; гре
чки: 39 і 32 та ячменю: 61 і 38. А за перші десять років сього сто
ліття пшениця: 64 і 44; овес: 61 і 45; ячмінь: 52 і 42; та гречка:
27 і 27. Пониженнє урожайности пояснюється кождий раз збільшеннем
хліборобів-переселенців та переходом до оброблення менше урожайних
місцевостпй та взагалі гірших ґрунтів. По урядовим данпм 1897 -1907
р. р. продукція хліба в краю була така в міліонах пудів: 3,0-4,9-6,7
6,7 - 6,5-8,9 - 8,4-10,3 -14,.5-12,1 -10,7. Надвишок 1907 р. у селян було
2. 402 тис. пудів, а козаків — 457 тис. пуд. Сі надвишкп продавано
інтенданству, золото-промисловим компаніям, споживачам міста, мли
нам та горальням.
Характеристичною рисою Амурського хліборобства е доріжня робучпх рук та зазначені давнійше кліматичні умови. Але всі сі недостатки
доповнюються сільсько-господарськими машинами і знарядами, число яких
дуже швидко зростає. Так лише за один 1907 рік, після Японської
війни, хлібороби краю закупили: 1077 жниварок і сноповязалок, 218 косилок, 490 кінних грабель, 213 молотилок, 118 кінних приводів, 1110
плугів, і т. д. Все те вказує, що примітивна сільська господарка Амурщпнп прямує до переходу до культурнійшого оброблення і використування рілі. А ле,звичайно, се трудно здійснити при хронічному безлюд
дю сього так богатого краю так, що людині приходиться переводити
богато боротьби в ньому з непочатою природою.
Л іс покриває до трьох четвертин усієї площі краю і виносить
до 33 міл. десятин. З деревних пород тут ростуть: дуб, липа, береза,
клен, сибірський ясень, місцева порода вишні (Primus glandulifolia Kupr.),
манчжурський кедр, аянська смерека, тис (у нижній течії Амура), чере
мха, боз (бузок), ліщина, дика яблінка, коркове дерево, ту бильний вино
град (vitis a m u r e n s is ) , який лише представляє ріжновидність звичай
ного винограду, барбарис і ин.1). Сі гарні породи Амурського ліса, які
мають крім усього пншого й поважне промислове значіннє, причинюються до поширення в краю лісового промислу взагалі, та торговлі ріж*) Окраиньї Россіи. Сибирь, Туркестан, Кавказ и поляр. часть Евр. Россіи.
Вид. рос. комісії Всесвітної вистави в Парижи під ред. П. П. Семенова. СПБ. 1900 р.
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нпми лісовими матеріялами зокрема. Так на тартаках Благовіщенська
і иніних місцевостий виробляються дошки, шпали та ріжні бруси для
будівлі пароплавів, будинків (у краю розповсюднені деревлянні будинки)
та пнші річи, потрібні для торговельно-промислового світа. Богато потре
бується дров для опалу пароплавів, будинків то *що. Так у 1907 році
в один лише Благовіщенськ спроваджено 1.558 сплавів, у тому числі
277 з р . Зеї, а решта з Амура, ІІІілкп і Арґуні. Лісовими промислами,
як рубаннем та сплавлюваннем ліса річками та ріками займаються
головно козаки верхньо-Амурських станиць. Лісова промисловість е одною
з головних галузий промислу краю, а тому й головною рубрикою в його
прибутковім буджеті.
Що торкається окремої царини ростинного світа-трави, то вона
має до 100 окремих видів. Більшість із них приналежні виключно
краю, а решта спільні з Китаєм, Японією, Камчаткою, Сибіром і навіть
Америкою.
З в і р п н н п й світ складається: з домашнпх звірят, із тих же
пород як і в Европі, як: коні, корови, вівці, свині, кози, та тогож
домашнього птаства; з диких, я к : ізюбр, чи благородний олень (Cervus
elaphus), котрого роги дорого оцінюються в Китаю, тигр (Felis tigris), ірбіс
(Felis irbis), гірський вовк (Canis alpinus), тибетський медвідь (Ursus
tibetanus), лосі (Cervus alses), дикі кози (Cervus capreolus), каборга
(Moschus moschiferus\ лисиця, заяць, соболь, білка і пн.
С к о т а р с т в о в звязку з так великими просторами краю, які не
можуть іще використовуватися для хліборобської культури, порівнюючи
мало розвинене. Се пояснюється по частп недостатком робучих рук,
а головно кліматичними умовами, бо після великих літних дощів виро
стають великі трави - зарости, які стримують там воду, а тому шкодять
розширенню пасовпск і нищать покосп трави. Потім чума та так звана
сибірка (рана-язва), що дуже нищать худобу, а далі брак догляду причинюється до нищення худоби ріжними хижими звірами. Але не дивля
чись на те в останні часи пересічне число худоби на одно господар
ство доходило до поважних розмірів. Так за час 1902 —07 pp. се пере
січне число худоби на рік у господарстві було в козаків : 6,1 коний
і 5,8 штук рогатої худоби, а в селян: 5,9 коний та 5,2 штук рогатої
худоби. Розведенне овець дуже слабенько поширюється головно від висше
зазначених причин, тоді як годівля свинпй красша.
П о л ю в а н н є і з в і р о л о в с т в о є рівнож одною з головних галузпй промислу місцевого населення, а для кочових народів воно
є майже єдиним засобом їх істновання. З переселенців займаються ним го
ловно козаки та селяне старовіри, тоді як Українці ні. З д и к и х звірят,
головно козаки полюють на благородного оленя — і зюбра, з якого

digitized by ukrbiblioteka.org

дуже смачне мнсо, а молоді його рогп продавалися в Китаю від 50 до
200 руб. за пару. Потім для живлення іце служать лосі та дикі кози;
остання в деякі роки йде в великій кількостп з півночи до Манчжурії.
Каборга крім мяса дає ще теплу вовну та каборгову струю, яка має
попит у Китаю. Рештаж звірів, як тигри, медведі, вовки, лисиці, білки
і хоркп убивають для шкір. Але найбільше промислове значіннє має
соболь та лисиця, яких убивають у поважній кількости. З сих мислив
ських промислів продавалося товарів пересічно на рік на 200 тисяч
рублів.
Чимале значіннє для краю має р п б н и й промпсл. Дуже богаті
рибою Амур і його припливи, які є високої якости. З осетрових риб
найбільшого розміру досягають тутешні білуги, яких вага доходить до
30 і 50 пудів. Потім йде осетрина та чечуга. В великому числі ло
виться в pp. Усурі та Амурі два види лосося і горбушка (Trutta ргоtensa Pall.) та кета (Trutta lagocephalus Pall.). Регата риб спільні Си
бірським рікам: смачний таймень, корюка, созак (коропчук), налим,
амурська риба (Pristidion Semenovii Dub.), даурськпй сом та місцева
порода щупака, яка досягає великих розмірів. Рибних продуктів про
давано пересічно на рік на 250 тис. руб. З сього числа припадало на
селян 20°/о, козаків — 40°/о і кочовників 40°/о.
Завдяки поширенню в лісах краю липи, богацтву цвітів на тра
вах та кущах та довгостп літа тут із кождим роком усе побільшується
п а с і ч н и ц т в о , любов до якого наші земляки перевозять сюди ще
31 старого краю.
Г і р н и ч і б о г а ц т в а — підземні скарби Амуріцпни ріжноманітні та дуже великі, але великі простори її ще очікують своїх дослід
ників.
■
>

Ті біольоґічні досліди, які переводжено тут до сього часу, вказу
ють на великі запаси залізної руди, які на просторі 40 верстов тя
гнуться в долині р. Самари. Є також великі запаси чистої руди на р.
Озерній та в иншпх місцевостях. ІІо верхній течії р. Зеї, в границях
Катерпно-Миколаевської станиці є срібно-оловяні руди. Недалеко від
ст. Сагібеєвої знаходиться мармор. У припливах р. Селімджі є жемчуг,
який знаходять у порівнуючп великих кусках. У деяких пасмах гір по
pp. Амуру, Зеї і Буреї відкрито познаки запасів нафти. ІІри ст. Ігнашіно є джерела цілющого заліза, які не дивлячись на їх необорудованність, літом відвідують хорі з міст. Але найбільшим гірничим скарбом
краю є золото, в якому вже довший час занята праця промисловця
тоді, як пнгаі зазначені богацтва краю або зовсім не розробляються,
або й розробляються, але в дуже мізерному розмірі.
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Золото на Амуріцині добувається в цілому ряді золотих копалень
по верхній течії pp. Зеї і Буреї. Воно там знаходиться в розсипаному
виді в пісках і одержується після спеціяльного промивання, іцо правда
досить іще примітивно. Реєстрація добування золота в сих районах
починається лише від 1868 року. Від сього року і до р. 1879, себто
за 11 літ добуто його після офіціяльної Московської статистики 1.878
пудів; від 1880—89 р. — 3.249 пудів, а за 1890—1902 р. — 5.531
пудів.
Останні роки минулого та перші сього століття характеризуються
упадком золотої промисловостп. Так у сьому часі число працюючих ко
палень зменшилося від поверх 200 до 180. Чпслож робітників занятих
у копальнях 1897 р. було 13.000 душ, тоді як уже від 1898 р. і до
1902 р. впало і хиталося від 9 до 11 тисяч душ. Але від 1902 р. і аж
до світової війни добуванне золота почало швидко зростати. Так за час
1903—07 pp., себ-то за 5 років воно збільшувалося що року в такому
темпі: 445 —404 —363—385 —651 пудів чистого золота. Рівнож і число
копалень швидко за сей час зростало: 175—203 —213 —225—320.
А занятих робітників: 12—15—1 0 —11—22 тисячі душ.
Запаси золота на Амуріцині обчислено в 275.000 пудів, себ-то
більше ніж на 100 років максимального річного добування всієї б. Ро
сійської імперії. А пересічне річне добуванне золота б. імперії вино
сило до 28°/0 золотої продукції всесвіта. Так за час 1886—90 р. всесвітна продукція виносила 116.000, а б. імперії 32.300 кільоґрамів*).
Зазначені впсше числа добування золота на Амуріцині подається
після урядової реґістрації його. Але й навіть урядові видання б. росій
ського уряду зазначують, що богато ще золота добувалося поза їх ре
єстрацією і продавалося покрадиємци на сторону, як у Манчжурію, тай
взагалі в ріжннх місцевостях можна було приватно купити золота
в ріжних містах. Отже беручи се на увагу уряд зазначував, що поза
його реґістраціею випливало більше 25°/0. Звичайно сей процент є до
сить зменшений і ми припускаємо, що таке »уплпванне« впноспло від
третини до 50% зареєстрованого добування золота. А тоді пересічне
річне добуванне золота на Амуріцині могло досягати в часи передво
єнні десь до 1000 пудів, не вчнслюючи сюди ще добування в Устрій сько-Прпморському краю, де золото добувається головно в Удській
окрузі.
В останні часи в добуванні золота на Амуріцині почалася децен
тралізація. Великі фірми почали уступати середнпм і малим, властиво
дрібні підприємства почали витискати великі.
*) Словник Б р о к га в з а і Ефрона sub voce.
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Що торкається перероблюючої промисловости, чи як її ще нази
вають фабричної, то вона, як уже було зазначено перше, головно
і майже виключно скупляється в головному адміністраційному центрі
краю — Благовіщенську. Беручи під увагу так великі богацтва краю,
вона порівнюючи ще мало розвинена, але за те на протязі короткого
часу зробила великий поступ і надалі йде швидко наперед. Ясно, що
вона як і всюди старається пристосовуватися до місцевих умов і в першу
чергу задовольняти головні споживні потреби місцевого населення і вла
стиво тими продуктами, які гірше надаються на далекий і дорогий
привіз із Заходу, або зі Сходу (Японія).
Ремесло і так звана домашня промисловість починає лише на
роджуватися в краю і до сього не придбала ще великого значіння.
Селяне в вільні часи від цільних робіт займаються прядіннєм, приготовлюваннем возів, саний, вироблюваннєм повстини, вальонок і ин.
Торговля ведеться головно предметами сільського господарства, як
хліб та худоба, а потім лісовими матеріялами, предметами мистецтва,
рибацтва і п.
(Д алі буде).

Д . Д он ц ов,

В. Л е н і н .
Кождий з великих людий мав своїх предтечів, що звістували їх
близький прихід. Мав свого предтечу і Ленін. Нпм був Достоєвський.
Правда, він ненавидів Леніна навіть не знаючи його, але — з н а в , що
він прийде, і то дуже скоро. Бо власне про Леніна і ні про кого иншого думав він, коли в »Бєсах« обіцяв оповісти нам »про того підлого
раба, про того смердючого і розпустного льокая, який перший вдрапаеться на драбину з ножицями в руках і розідре божественне лице великого
ідеалу в імя р і в н о с т п , з а з д р о с т п і... т р а в л е н н я . *
В сих кількох словах — ціла суть ленінізму. З його офіціяльною
проґрамою — »равенством«, з його двпжучою силою — »заздрістю«,
з його правдивою метою — заспокоеннем найнизших інстинктів юрби
(»травлення«), з його психольоґією збунтованого раба. І не припадково
один з офіціяльнпх поетів, в якого замовлено оду на смерть большевицького папи, назвав його »вождьом возстаюіцпх рабов«. Сей бунт рабів
зродився з »ресентпменту«, з песимізму розпачі, з почуття заздрости
фізичних і духових калік, яких тисячами викидає наш с о ц і а л ь н и й
уклад. Се був бунт тих, кого Ніцше називав ehrgeizige schwitzende
Plebejer, які все хотіли стягнути в діл, аби горою були їх вартости. їх
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фільософія зачалася від »милосердя« до всіх покривджених, від утожсамлення злочинця з »неіцасненьким«, а скінчилася на: — »я п жулпков уважаю* Горківського Луки; на: »стидно бить хороіпим« Л. Апдреева, або »стидно мати моральні засади і не мати сіфіліса« (Винниченка),
коли маса купається на дні розпусти, — і нарешті на творчости Єсеніна,
для якого »найліпшими прихильниками больтиевпцької поезії були про
ститутки і бандитис...1)
Все, іцо досі уважалося за сильне, величне й гарне — стягнути
в діл. Усе досі нікчемне і погорджуване — піднести до значіння нових
моральних цінностпй. Змішати все поетичне з болотом і опоетизувати
проституцію і бандитизм, ось ціль большевпків. »Ісповєдь хуліґана* —
стала їх євангелією, »страна негодяев« (назви Єсенінських поем) — землею обітованою. Одиноке, що бракувало — се теорії. їм треба було когось,
хтоб виправдував їх інстинкти; треба було знайти того жертвенного
козла, якого можна булоб винуватити за всі їх крпвдп, треба — нарешті
— було знайти те Зле, в порівнанню з якИхМ їх світ був Добром. Власне
сю теорію дав Ленін. Усіх у горі — він назвав »буржуазією«, зачислюючп до неї і людий праці, коли вони мали лише чисті руки і не знали
соромпцької лайкп. Всіх на долі — він назвав »пролетаріятом«, зачислюючи до нього фахових нероб, каторжників і повій, цілу бакунинську »велику простонародну наволоч«. їх боротьбу назвав — »соціяльною революцією«, а »страну негодяєв« — царством свободи і спра
ведливосте.
Така була теорія Леніна, і той ніколи не зрозуміє большевицької
революції, хто схоче прикладати до неї європейські с о ц і а л і с т и ч н і катеґорії. В голові сього фанатика, що родився десь у Симбіріцині, в бли
зькім сусідстві з колишнім Ханством Казанським, на границі з Азією,
— катеґорії марксизма прибирали зовсім иншпй вигляд, як у голові
його європейських »колєґ«. Межи ними була така ж велика ріяшпця,
як між Людвиком XIV і Петром І, як між кардиналом Рішеліє і Гршпкою
Распутином, як між монархією Миколи II і його кузина — Джорджа V,
між Кромвелем і Стєнькою Разином.
Підставою всіх його думок була »рівність« Достоевського. Що се
було російсько-ленінська рівність? Аби не стягнути на себе обвинува
чення в »шовінізмі« дам на се відповісти Д. Мережковському: ся рів
ність большевицька се »воля до у прощення, метафізична воля до дико
сте «, до з р і в н а н н я всього. Так учив Л. Толстой, так учив В. Ленін.
»Ось камінь на каменп л е ж и т ь первозданно, дико — се добре; але
ось камінь п о л о ж е н о на камінь — се вже не так добре; а ось камінь
в

••

1)

Гл. Нов. Рус. Книга, ч. 5, 1922 р. Берлін.

*
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із каменем зліплений залізом або цементом, — се зовсім погано: тут щось
будується: все одно що — палац, касарня, вязнпця, м и т н и ц я , слабнпця,
церква, дім розпусти, академія; все, що будується — зло, або бодай
дуже сумнівне д о б р о П е р ш а толстовська і ленінська думка на вид
всього, що хоч трохи підноситься над загальним рівенем, се — його
»упростптп, знизити, вигладити, зломити, зруйнувати так, щоб не лиши
лося каміня на камени і. щоби знов усе було — дико, просто, пласко,
гладко, чистою1) Звідси непримиримість Леніна, його безкомпромісовість,
або, як говорилося в большевицьких кругах, »твердокамінність«. Той, хто
стремить усе зрівнати з землею, не може перегорювати з ніким, що
ще підноситься — богацтвом чп талантом — над вимріяним ідеалом
рівностп. »Ми думали* Росія — дім, пише М-кпй, ні, шатро! Шатро
поставив помад і знов зложив — пішов далі в степ. Г о л и й , рівнпй степ
— вітчпна скптів-номадів. Що не зачорніє, не замаячить у степу, не
піднесеться хоч маленькою цяткою, - все буде зрівнане, знижене, випа
лене, розтоптане скитською ордою. Воля до шпроти, рівного, голого, до фізи
чної рівнпностп, до метафізичної рівностп — се стара скитська воля — одна
кова в Аракчеєва, Бакуніна, Пугачова, Разина, Леніна, Толстого. Зрівнали,
випрасували Росію — випрасують Европу — випрасують цілий світ.«2)
Ось що таке ленінська ^рівність! Що підноситься над овпдом? —
Вежі церков? — »Долий« церкву! Памятнпки штуки? — Стягнута їх
з постумента! Палаци? — зруйнувати їх! Граничні стовпи? — спплятп! Гієрархія, відміни? — відміни нарушують рівність, »долой« від
міни: старшинам здирають няплечнпкп, »буржуям« — футра, »хохлам«
обтинають оселедці, як бороди боярам двіста літ тому. Інтеліґенція
підноситься над юрбою — »долой« інтеліґенцію! Все під одну мірку,
все на одно коппто !3)
*) Збірник „Царство антихриста", Мінхен, 1922 p., ст. 1923.

2) ibid.

3)
Органічну нездібність Леніна шанувати чужі особисті або збірні права,
найліпше характеризує його відношеннє до „права на самоозначеннє" України.
В його листі до робітників і селян України з приводу перемоги над Денікіном
з грудня 1919 р. читаємо, що наша національна справа, се „справа про те, чп
бути Україні окремою і незалежною українською соціялістичною радянською
ф е д е р а т и в н о ю республикою, чи зіллятися Україні з Росією в єдину радян
ську республику". І дальше „Всеукр. з'їзд рад вирішить справу про те, чп зєднатп Україну з Росією, чи залишити Україну самостійною й незалежною респу
бликою, а в останнім випадку — який саме ф е д е р а т и в н и й звязок устано
виться між Україною і Росією". Иншими словами: самостійність України без
федеративного звязку з Росією була для нього чимсь, що не істнує у природі.
— Щоби зрозуміти сей погляд, треба знати як Лєнін розумів ідею національ
ного самоозначення. Ще більш як 20 літ тому він писав: „Але безумовне
узнаннє боротьби за свободу самоозначення з о в с і м н е о б о в я з у є н а с п і д -
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Всі ворожі його нівелюючому ідеаловн сили називав він »бур
жуазією « або »буржуазними пересудами«. Таким »пересудом« є держава,
яка в комуністичному ладі засуджена на вмираннє.1) »Пересудом « була
ціла »буржуазна« економіка. Фабрпкатак само могла обійтися без патрона?
як держава без царя. В теорії вартостп Маркса найбільш йому сподо
балося, іцо той числився тільки з катеґоріями кількостп і часу, іґноруючп якість. Найбільш інтересувало його те, що Маркс узнавав лише
матеріяльне число, а не інтелектуальні ріжнпці; масу, а тіе провід;
фізичну, а не умову роботу, — яко чинники в творенню цінностпй.
Свобода приватної ініціативи? — але ж се приведе до впвпсшення
здібнійших над многоголовою пересічністю. Тому — приватну ініціятпву
і приватну власність також проголошено буржуазними пересудами. Нехай
живе »община« і »чорнпй переділ«. А, Ленін також був дарвіністом, але
на казансько-російський спосіб: для нього боротьба за життя полягала
не на виживанню здібнійших, а на їх винищенню.
»Пересудом« була й »буржуазна фільософія.« Берклп, Юм, Кант, Мах,
Пуанкаре — для Леніна се лпш добрі слуги буржуазії, їх доктрини не мають
сенсу. Вони вигадані лпш на те, іцобп тримати пролєтаріят у рабстві. Кантова Ding in sich, щось що стоїть п о н а д нашими здібностями пізнання —
є для Леніна абсурд. Для нього не важно, чи можлива метафізика, чи ні»
лише — чи не пошкодить вона »інтересам пролетаріяту«. Кантіянство є для
ідеольоґа большевизму щось у роді »буржуазного центра«, от як »кадетп«,
чи що. Наукову розвідку проф. Хвольсона проти Гекля Ленін кваліфі
кує як »чорносотенну брошуру«.2) Навіть ґнозеольоґію оцінював він міри
лом свого нівеляційного ідеалу. Він ніколи не любпв фільософії, ані
фільософів, як людий, що своїм інтелектом підносяться над юрбою та
ідейно панують над нею; які своїми метикуваннями лише заплутують
річи, з вичерпуючою ясністю виложені в марксовім »Капіталі«. Тому,
коли аж у зрілім віці, змушений нападами противників, зайнявся він
т р п м у в а т и к о ж д е ж а д а н н е н а ц і о н а л ь н о г о с а м о о з н а ч е н н я . Соц.
Д-ія, як партія иролєтаріята, ставляє як своє позитивне і головне завданне
с а м о о з н а ч е н н е н е н а р о д і в і н а ц і її, а л е п р о л є т а р і я т у в к о ж д і й
н а ц і о н а л ь н о с т и . Інтересам власне сеї ( к л а с о в о ї ) боротьби повинні м п підчпнитп вимогу національного самоозначення. В сім власне і ріжнпться наше
ставленне національного питання від буржуазно-демократичного" (Искра, ч. 44,
1903 p.). Сим своїм ідеям лишився вірний Ленін до кінця. Тому м. п. не мав
рації проф. С. Дністрянський („Нова Держава", Прага, 23), коли каже, що „ро
сійська та українська революція переймпли ідею самовизначення народів"
(ст. 8). В противність до української, російська революція — як се видно
з ленінських коментарів — не прпняла сього гасла н а в і т ь х о ч б п в д е к л я р а т и в ній формі.
1)
В. Лєнін — Держава і революція, 1920, Відень, ст. 16. 2) И льин — Мате
р і а л а м п емпіріокритицизм. Крит, замєткп о реакціон. фплософіп, Москва, 1909.
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сею проклятою наукою, зробпв се лиш на те, аби майже всіх »любому
дрів« відлучити від св. пролетарської церкви. В сім варварі було щось
з того каліфа, що казав спалптп Александрійську бібліотеку, говорячи:
коли в ній е те, що й в Корані — вона зайва, коли що инше — вона
непотрібна. Всяка гіерархія — духова, економічна, політична повинна
бути скасована в імя сеї дивовижної теорії »рівностп«, яку її творцеви
захотілося чомусь назвати європейським іменем соціялізму.
»В імя рівности і — з аз др о ст п«... Заздрість — се був другий
член ленінської формули, двпжуча сила руху. І дійсно, що особливо
вражає в ідеольоґії ленінізму, се якесь задушне повітре низької помсти
і Schadenfreude неудачнпка, — яким ся теорія напоєна. Нічого свобідного й величного: ні ґеніяльного дотепу, ні вільного руху людини,
яка бере те, що їй належиться по праву. Загальний тон большевизму,
се тон Смердякова, що »пзмивается« над своїм »баріном«. Сей льокайськи »озорской« тон чується і в большевицькій поезії, у всіх сих Клюєвих та Єсєніних, які роблять революцію »під гармошки ПЯНОЙ КЛІКІ« ;
які »кометою витягають язик буржуазному світу«, які »випльовують
з рота тіло Христове« і »Боговп висмикують бороду«: не повстанне
ображеної в своїм праві, свідомої своєї гідности свобідної людини, а
пяний бунт хама. Ся сама риса видна в ріжниці, з якою розправля
лися зі своїми противниками Робеспєр 1793 року в Парижі і Ленін
в Росії: там — суд над королем, тут — удушенне його мов щура. Там
— ґільотина на площі, тут — куля в потилицю в темнім льоху, там —
публично при оплесках юрби, туг — під туркіт тягарового самоходу, аби
ніхто не чув. Не в імя усвідомленого права, що не соромиться денного
світла, лише »в імя заздрости«, що мстигься за свою нікчемність, не
вірить у завтра і старається стерти сліди крови на руках. Як усі сі
революціонери, на яких опирався Ленін, з »слідами одідиченої хоробливости і анемії« — як характеризує їх один історик російської револю
ції — Ленін, також впкиненпй поза рамки суспільносте, не відчував
до неї нічого, пріч мстивої ненавистп і заздрісної злоби. В нім не було
ні ідеалізму Фуріера, ні почуття високого післанництва Робеспєра або
Дантона, нічого крім культу злоби й заздрости, сих правдивих спружин
ленінізму. »Скрізь і у всьому — пише Т у н — боронили вони проти
лежне минулому: ви облудники, ми будемо циніками. Ви найбійльше
ввічливі в відношенню до виспіпх від вас, — ми будемо грубіянами
з усіма. Ви витаєгеся не поважаючи, ми наступати мемо на ноги не
перепрошуючи^1) Се хоробливе бажанне неудачника »насолити« комусь,
^наробити збитків« впсшому від себе, обляти його своїм болотом, —
лише се стремлінне, позбавлене всяких пншпх впсших етичних мотивів,
J) Тун — Исторія революц. движеній в Россіи.
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але задумане в ґрандіознім обсягу великої революції — ось були ті двпжучі сиіи, які викликав до життя большевпцький Фавст, і яких не міг
уже потім позбутися. Поруч із тою »рівністю« се е друга риса ленін
ського ґенія, яка так ріжнпть його від великих революціонерів Заходу,
а російську революцію від — анґлійської, американської, французької
або італійської.
... »І травлення*, кінчить Достоевський. В сім останнім моменті'
€ також одна з істотних ріжнпць між ленінською і французькою рево
люцією. Ідейні попередники 1789 року, Біфон, Вольтер, Монтескіе, —
вірили, іцо людина є в засаді незіпсута, добра і мудра. Вона може одушевлятпся великими засадами і до них треба апелювати революціонерові
З зовсім протилежного заложення виходив Лєнін. Коли вірити Бурцеву,
знаний большевпк, член Думи (і провокатор рівночасно) — Маліновськпй
відкрив Лєніновп де-що зі свого минулого, в якім не бракувало сторінок
чисто кримінальної природи. Лєнін перебив його, кажучи, що »для большевпків подібні річи не мають ніякого значінням Як він сам призна
вався, збирав він до свого окруження »всякую дрянь«, *аби лиш вона
клялася на »Капіталі« Маркса і вміла »працювати«. На таких самих
засадах »добправ« Лєнін і своїх аґентів за кордоном. Він апелював не
до найліпших, лише до найпрпмітпвнійпіпх, до гірших сторін людини,
формуючи свою армію революції, граючи на заспокоєнні її найнрпмітпвнійшпх потреб. На пптаннє, що впсше: гречана каша, чи Спкстинська
Мадонна, ще Писарев відповів, що — каша. З ним погодився Толстой,
з Толстим — Ленін. Матеріяльна користь мас стояла в нього понад
усякі абсолютні цінности, понад усякі засади — аксіоми. Родина, рідний
край, релігія, особиста честь — хто має їх собі за Бога, є небезпечний
масі, бо ставляє щось над нею і її примітивними пожаданнями. А кожда
реліґія, в тім числі і большевицька, забороняє будувати собі »иншого
кумира опріч мене«. Забороняв се і Ленін. Бо руйнуюча робота большевизму могла тревати лиш так довго, як маси не знали пншпх мораль
них прпказів, крім »грабь награбленое« ; доти, доки інтереси »травлення«
були в них на першому пляні. Длятого Бог — став у нього мальовилом?
прпчасте — сніданком, любов — змпсловпм пожаданнєм, сексуальним
апетитом, національний прапор — ганчіркою, почуттє власної гідности
— бандитизмом. Усі моральні засади були відкинуті, лишилося лише
panus і coitus. Решту кумирів — стягнено в болото: в імя рівностп.
заздростп і травлення.
Лиш в однім відріжнявся він від »льокая« Достоєвського: він
був політиком у цілім значінню сього слова. Жолудкові інтереси маси
стояли у нього понад усе, але він твердо знав, що для заспоко
єння спх інтесесів бунт не впстарчпть, колп йому не присвічувати ме
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ясна п о л і т и ч н а ціль. »Грабь награбленое« — се була перша точка
його проґрамп, але другою було: захопленне в свої рукп політичної
кермп в державі. Спм ріжнпвся він від численних королів жакерій
(і — додамо на ухо — від многпх українських соціяльнпх реформаторів).
Для них економічна реформа (хто б її не перевів) була всім. Ленін —
старався »жадним способом і абсолютно нічим« пе дати зродитися (в ма• сах) думці, ніби то найважнійшою річею є ^економічна реформа«, а не
захопленне політичної влади (»Что делать?«) Своїм уміннем звязатп
соціяльні і політичні цілп руху в одне, обійняти одною політичною дум
кою ріжні переворотові енерґії народу — він був дійсно незрівнанпй. Але
поза тим — матеріяльнпй добробут мас, у найвульґарнійшім значінню
слова, був і його ідеалом, перед яким гинули і пропадали всякі инші. Фран
цузька революція відкинула Бога католицького, але впровадила культ
»Впсшої Істоти« (жерцем його був Макс Робеспєр), Ленін — з Бога
зробив один з персонажів театру ляльок, а його місце не заступив
нічим. В 1848 році, коли розюшена юрба пролетарів вдерлася до Тюільрі,
ні одної з палацовпх дорогоцінностий не зрушила вона з місця, хоч один
одніськпй з тих блискучих предметів дав би хліб на ціле жптте кождому з робітників. В революції Леніна подібної сцени не може собі уявити
жадна фантазія. Під час вересневих масових убійств аристократів у Па
рижі, їх коштовности зложено в комітеті: ніхто не важився сполучити
обовязок ката і злодія. В революції Леніна — останнє було мотивом
першого. Аби ліпше бачити смерть »тиранів« паризькі революціонери
уступалп передні місця своїм »дамам«. Російська революція зншцпла
слово »дама«, замінивши його »товарпшкою«, чимсь середним межи про
фесійною революціонеркою і професійною повією в ґусті Єсеніна.
Майже кождпй з великих людий мав свого Бога, свою моральну
аксіому, яка стояла понад маси, понад земні потреби одиниці. Кромвель
і Ґустав Адольф — свою Біблію, Сократ — свого »даймона«, Валєнштайн
і Наполеон — своє прпзначеннє, свою »звізду«. У Леніна гречана каша
домінувала над усіма призначеннями, демонами, богами. Він знав тільки
свого Маркса, який цілу проблему відродження хорої людськостп звів
до значіння чгсто жолудкової, а соціялізм — до значіння проблеми
найбільшого числа... »Вождь бунтуюіцаго раба«, таким він був, таким
і зійшов у домовину.
Мені скажуть: се ж карикатура діла Леніна! Карикатура жовтне
вої революції! Вона ж привела до упадку згнилого режіму-царату, до
увласнення селян і ин.! Ні, царат скинула маргівська революція, а до
увласнення селян прпйшло мимо волі Леніна. Достоевський дав добру
дефініцію большевицького бунту і я лише підставив дійсні реальні вели
чини в його альґебраічну формулу. Але як міг удатися хоч на корот-
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кпй час сей »бунт рабів«? — Дуже просто. Він удався власне тому,
іцо дворянська аристократія, правляча верства стратпла інстинкт пановання, а буржуазія, — теплярна ростпна уряду — ще сього інстинкту
не набула. Ще Гоголь нарікав на прпняті в Росії »безконечні суперечки«; на те, що не було там ніякпх загально прпнятпх аксіом. Його
спостереження лишилися слушними до нашого дня. В психольоґії росій
ської буржуазії було не тільки »стпдно бути добрпм«, але й — богатпм!
І прудонівськпй погляд, »власність — се крадіж« був поширений не
тільки серед пролетаріяту. Що дивного отже, що Ленінський досвід міг
удатися? Революція все перемагав головне через с л а б і с т ь опору.
А сю слабість бачив ще той самий автор ^Бєсів*, коли писав: »Усі
давно падуть і всі давно знають, що н е м а з а що в х о п и т и с я . Я.
вже тому переконаний про успіх сеї таємничої пропаґанди, що Росія
тепер се те головне місце, де все, що хочете, може статися без н а й 
м е н ш о г о опору«.
Але як він міг перейти до порядку над революцією, над мартівською революцією, що скинула царя і запровадила республику? —
Власне тут прийшла йому на поміч напів варварська російська стихія.
Що до неї, то ще Герцен передбачав, що російська революція не затри
мається на півдорозі. Про се ппсав і Д. Мережковськпй в 1907 році:
»Колп всі історичні форми нашого державного і церковного життя
будуть відкинені, тоді в політичній і реліґійній свідсмостп народа ство
риться така порожнеча, яку не заповнять жадні істнуючі форми євро
пейської державностп... Що ж далі? Скок у незнане, лет пятамп до
горп. Російська революція так само абсолютна, як самодержавство. Сві
доме, емпірпчне її продовженпє — соціялізм, н е с в і д о м о - м і с т п ч н е —
а на р хі я «. . . Отже не буржуазії, не соціялізмови, але анархії судилося
взяти гору в російській революції. Не дпвно, шо її пророк затріумфував і над згнилпм царатом, і над політичним гістерпком Керенськпм.
Лєнін був той, який (одиноко він!) серед непевних противників і нездецпдованпх приятелів зрозумів, чого хоче закований звір і вирвався
бути його провідником. Він дав його бунтовп ясну теорію і просту
мету, свою просту, непохитну і цілостну думку, розпеченим залізом свого
слова намалював у мозках »спартаків« таку для нпх звабливу і крівану
сцену страшного суду, їх розпорошені ненавпсти — зосередкував на
одній точці, їх темним інстинктам підсунув шляхотпі цілі, спопуляри
зував методи їх осягнення, нарешті надав цілому большевпцькому руховп
той понурий, чисто реліґійнпй патос, без якого ані сей, ані який пншпй
соціяльнпй рух ще ніколи не перемагав. У сім відношенню він був
дійсно великий і лише заздрісники можуть заперечувати в сім його
ґеніяльність.
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Сю ґеніяльність навчимося ми ще більше подивляти, коли прий
мемо під увагу, що свою працю мусів він доконувати майже сам. Бо
історія поставила його в дійсно траґічне становище: він переймив владу
в момент, коли правляча кліка вж е з г н и л а , і як дозрілий овоч упала
під ножем революції, але він же ж мусів стати на чолі верств, які, хоч
одиноко здібні до перевороту, щ е не д о з р і л и , щоби замінити собою
стару аристократію, відіслану на шафот. Житте примусило Леніна скоро
до переконання, до якого прийшов і Троцькпй (в своїй останній книзі
— »Вопросп бпта«): що російський »пролетаріят дуже бідний історією
і традиціею«, що він »малограмотен і малокультурен«. Він умів зруй
нувати старе, але не будувати щось нового. А найменше тую утопію,
про яку марив Ленін. Кожда утопія має свого диктатора і пану. Ленін
став — в одній особі — диктатором і папою большевизму. Ту анархію,
яку розплутав своїми гаслами большевизм, можна було здавпти тільки
рукою диктатора, і Ленін не відступив перед останніми вислідами своєї
»теорії«. Як кождий фанатик (а він безперечно ним був), готов він був
силою накинути свою віру недовіркам. Він усе мав відразу до »солод
кавого соціялізму« меншевпків. В. Чернов у »Волі Росії« наводить один
його висказ : »Народинп людини звязані з актом, який робить із жінки
змучений, скатований, збожеволілий від болю, скрівавленпй кусень мяса.
Про се треба памятати, коли думається про стару — вагітну новим ладом
— суспільність«. І Ленін памятав про се! Правда, він часто плутав
лянцет хірурґа з ножем різника, але се вже були нюанси, маюзрозумілі для простолінійної льоґіки творця большевизму. І треба признати,
іцо власне сею відвагоіб покласти на операційний стіл цілу націю,
відвагою взяти на себе відповідальність за все, і ще — нестриманою
жадобою до влади і пановання і переміг він усіх своїх противників:
кадетів, меншовиків, соціялістів революціонерів і — Українців, які не
зуміли зробити з своєї ідеї щось рівновартне большевизмови : ні своєю
яскравістю, ні ексклюзивністю, ні абсолютністю.
Він був типовим диктатором, »людиною призначення«. І то ще
здавна. В сім відношенню він був типовим інтеліґентом, що перебу
довує світ після вигаданої в своїм кабінеті схеми. Інтеліґентський Прокруст. Він давно називав »дурачками« тих політиків, які скептично
ставилися до можливости »стягнути рух (мас) зі шляху, означеного
окруженнем« ( І скра, ч. 12, 1901 p.). Ще в своїх перших писаннях
(особливо в »Что делать?«) він усе боронив думку, що стихія помиля
ється, що вона потребує »досвідчених керманичів«, що »десяток розум
них більш вартий, як сотка дурнів«. Се останнє твердженне — пише він
звертаючись до противників — »я боронити му, скільки б ви не нацько
вували на мене т о в п у за мій »антидемократизм«. Навіть більше, сей

digitized by ukrbiblioteka.org

марксист тримається гадки, що в революційнім ділі »енергія не лише
гуртка, але навіть окремої одиниці може доконати дива«. Соціяльдемократія повстала »незалежно від стихійного зросту робітничого руху«
лише »наслідком розвитку думки у революційної соціалістичної інтелі
генції«. Огже единпй ратунок для пролетаріяту — се підчпнитп себе
творчій с о ц і а л і с т и ч н і й інтеліґенції, бо »стпхійнпй розвій робітничого
руху іде скбрше до підчинення його буржуазній ідеольоґії«, ДО ЧИСТОГО»
аполітичного тредюніонізму. Він був — як той реформатор Достоевського
— »переконаний, що нарід наш зараз такп прийме все, на що ми йому
вкажемо, себ то в суті річи те, що ми йому п р и к а ж е м о. Н а ш і в с еч о л о в і к п л и ш и л и с я в в і д н о ш е н н ю до с в о г о н а р о д у з о в 
сі м і щ е п о м і щ и к а м и , н а в і т ь по з н е с е н н ю п а н і ц п н п . « На
2-ім зїзді РСДРП він рішучо висловився за суворий централізм у партії^
за »стан облогп« проти ріжнодумців: »Мп потребуємо зовнішної карностп, бо в нас нема карности внутрішної«. Сі свої засади переніс буду
чий диктатор Росії з партії на цілий нарід. Так, з обоготворення маси
прийшов він до апотеози одиниці, героя, якої міг би йому позаздрити
Карлєйль, і до прославлення тої intelligence ordonnatrice, яку впхваляв
»папіст«, »монархіст« і »реакціонер« — Жозеф де Метр. Тільки, що
він розумів ролю сеї »наказуючої інтеліґенції« по свойому, по російськп. І тому — як се стверджують самі Росіяне — »в жадній країні
ніколи не було такої кількостп шпіонів і ще такої кількостп катів
(як у Росії). Сі дві посади — два кити, на яких спочпвае російська
державна диктатура*.1) Читач може спитає : як можуть у душі одної і тої
самої людини міститися подібні суперечностп : демофіл і диктатор, стремлінне ущасливити цілу людськість, усіх покривджених — з цинічною
погордою до юрбп ? — Се вже таємниці психіки людини, уродженої ще
в Европі, але лише в кількох верствах від Азії, таємниці російської
культури, де кождий народолюбець був у душі — »поміщиком<'. Л. Троцький слушно казав, що хоч інтернаціоналізм Леніна не потребує реко
мендації, але в тойже ж час сам Ленін — глибоко національний« (Більшо
вик, 26 січня с. p.). Як Шіґальов у »Бєсах« міг він сказатп про себе •
»Я заплутався у власних даних, і мій вислід цілком суперечний з заложеннєм, з якого я вийшов. Виходячи з безгранпчної свободи, я кінчаю
безгранпчнпм деспотизмом. Додам одначе, що опріч моєї розвязкп сус
пільної формули не може бути жадної инінои.
Чп бодай сим героїчним засобом удалося йому осягнути свою
мету? — Удалося, лише не його, а ту мету, для здійснення якої
вибрала собі сю людину історія. Ex nihilo nihil, казали Римляне. Він
думав, що йому удасться зробити ex nihilo — нігілізм, з тпм убогим
!) „Царство Антпхрпста“, ст. Д. Философова.
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матеріалом російської революціҐперескочити однпм махом у його »царство
свободп«. Але сьому ґеніеви руйнації забракло позитивної концепції.
Се зрештою типово російська риса. Про неї говорив ііце Турґенев
у »Батьках і дітях«, прирівнюючи Москаля до тих російських малярів,
які »Рафаеля мали майже за дурня, бо, мовляв, авторітет, а самі без
силі й безплідні до огпдження, а в самих фантазія дальше »Дівчпни
коло криниці« не сягає, хоч що хоч«! Подібне сталося і з Лєніном:
він також мав усіх Рафаелів за дурнів. Не кажучи вже про »буржу
азію^ навіть усі європейські провідники пролєтаріяту були в нього
»соціял-зраднпки«, »соціял-ідіоти«. Він понищив усі авторітетп, але
коли прийшов час »созиданія«, все скінчилося марним пляґіятом: фельдфеблівською державою в дусі Миколи І, аґрарною реформою в дусі
П. Столппіна, і карикатурою капіталізму — НЕП-ом. Скінчилося —
кажучи йогож словами, »прпстосованнєм великої революційної наукп до
пануючого міщанства.*1) Іїнші верстви, не schwitzende Plebejer, ідеольоґом яких був Ленін, використали д л я с е б е революцію, яку вони
також робили, хоч і не вели в ній перед. Се було головно селянство.
Разом із ним вийшли переможно і всі ті вартостп, які впкляв Крем
лівський сілябус: засади суспільної гіерархії, особистої і н і ц і а т и в и , реліґія, національне почутте, до якого довелося апелювати самому Леніну.
»3аздрість« — вигасла по насиченню, »рівність« — показалася недо
сяжною, інтереси »травлення« — уступили місце так погорджуванпм
ним впсшнм абсолютним ідеальним цінностям. Суверенність числа —
показалася непрпмінпмою навіть у країні »необмежених можливостей«.
Його замінили старі закони: історичної тяглости і селекції.
Обективно історія вибрала Леніна для сповнення двох задач. Пер
шою було: усупенне збанкрутованої касти, що правила Росією, а яка
вже стратила інстинкт пановання, не вміючи виповнити елементарних
завдань: ані дотримати мира, ані провадити війну. Другою такою зада
чею було завернути Росію з того європейського шляху, на який впро
вадив її Петро І, і який в льоґічнпх наслідках мав привести до роз
паду імперії.2) Знищити царат і вратувати імперію від розпаду, такі
були завдання хвилі російської політики. І тому, проти своєї волі, висмі!) „Держава і революція".
2)
В своїх „Критичних спостереженнях по над. пптаню" ( П р о с в є щ е ні е, ч. 10—12, 1913 р.) Ленін писав: „Національна справа — попереду, про
летарська — потім, говорять буржуазні націоналісти і пп. Юркевпчі, Донцови
і т. п. Пролетарська справа — попереду усього, кажемо ми, бо вона забезпе
чує не тільки постійні і корінні інтереси праці та інтереси людности, але й інте
реси демократії, а без демократії неможлива ні автономна, ні незалежна Укра
їн а“. Сі слова наводять на питаннє, чи л е н і н с ь к а д и к т а т у р а я к і в з а 
г а л і ж о в т н е в а р е в о л ю ц і я не б у л и р о з п у ч л и в о ю п р о б о ю с т р и -
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ваючп буржуазних революціонерів, іцо обмежувалися лише на політично
селянські революції, став Ленін провідником в л а с н е с е ї р е в о л ю ц і ї ,
бо соціялістична йому не вдалася. І тому, сміючись зі »стихії«, апелю
ючи до »свідомого пролетаріяту«, беручи свою теорію на Заході (в Мар
кса) мріючи про світову революцію — він скінчив орґанізаціею євра
зійського бунту проти Европп. Перша з його справ йому удалася. Друга
— й досі не впрішена. Російська »тройка«, про яку згадував Гоголь,
несеться, хоч не з такою фурією, далі в своїм безпардоннім бігу роз
топтуючи на шляху племена і нації. І хоч збочують іще пнші народи
перед »тройкою, що несеться на зломаннє карку, але се може бути не
від поваги перед нею, а просто від жаху... А може і від відрази до неї«.
І вже недалекий той час, коли сі народи »перестануть збочувати, а ста
нуть твердим муром перед летячою марою і самі сппнють божевільний
гін нашої розгнузданностп, аби вратувати себе, культуру і цивілізацію«.
Здається сей пророкований Достоєвськпм час уже наближається, та що дні
Комінтерна вже почислені. Створена Леніном держава замість роздмухання світового пожару, муспть запобігати ласки західного банкпра
і українського *куркуля«.
Говорячи про своє завданнє Наполеон казав: »Незнана сила жене
мене до якоїсь невідомої мети. Доки вона не осягнута, я лишуся незахптаним і нетикальнПхМ. Але як тільки я вже не буду їй потрібний,
вистане муха, аби перекинути мене.« Се можна сказати і про Леніна.
Покп жили і активно виступали сили старої царсько-дворянської ари
стократії, поки роздиралася на части імперія царів, кремлівський пара
літик жив і робив своє. Коли ся небезпека на разі минула, — природа
не хотіла його навіть напівбожевільного лишити при життю.
В своїй інтересній книзі про папу, вже згаданпй мною католи
цький письменник каже: »Давно вже зауважено, що революції зачина
ються звичайно розсуднимп людьми, а кінчаться божевільними«. Ленін
не хотів уступити сей »кінець« пншому, і тому на своїй власній особі
мусів довести правдивість згаданого що йно правила.
Прокляттєм нашої історії е те, що ми не могли сьому збірнпковп
невгасимого фанатизму, неугнутої енерґії і чисто понтпфікального
почуття власної непомильностп — не могли протиставити нічого рівновартного. Але все ж історія занотує колись у своїх анналах, що коли
Ленін умер у Москві, то могилою ленінізму була Україна.

м а т п р о з п а д і м п е р і ї , до я к о г о з з а л і з н о ю к о н е ч н і с т ю д о п р о в а дила-б р о з п о ч а т а д е м о к р а т и з а ц і я Росії?
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М. К о в а л ь с ь к и й .

M em ento vivere.

S

(Кілька слів про сучасну українську поезію.)

Останні статі д-ра Донцова (про »Крізу укр. дітератури« та »про
молодих«) і статі у »Веселці« — являються цілком природним реаґуваннєм на те болюче питанне в нашій літературі — хто ми, —
куди йдем.
Доба, іцо її переживаємо, дійсно критична. Бо на сьогодняшній день
не маємо поета чи письменника, що своєю творчістю представляв би суча
сну добу відродження України, що представляв би націю українську —
визволену, одмолоджену по запевненням укр. поетів, на окупованій большевпками Україні.
Згадані висше статі, а крім того відомости »з того боку добра
і зла« — змушують задуматися над фактичним станом мистецтва укра
їнського, з окрема поезії.
Зазначаю, що не виступаю тут, як літературний критик, на якого
ролю не маю права, а тільки як людина, що цікавиться впявленнем
творчої української індівідуальности в сих галузях.
Хтось сказав, — не памятаю тільки хто — що стан культурного
розвитку нації означується розвитком мистецького життя сі і нації. Отже
на разі не торкатимуся мистецької вартости сучасної поезії, не тор
катимуся критики, оцінення способів, метод, напрямків та характе
ристики їх, але хочу спробувати охопити поезію сьогодняшнього дня, як
вияв творчости української душі, — як мірило мистецьких вимог суча
сної хвилі. І разом із тим поставити найдене поруч із сучасною хвилею,
з хвилею, яка вимагає прояву даного в тій чи иншій формі і врешті
вияснити, чи одповідає найдене вимогам сьогодняшнього днч.
Ясно і зрозуміло, що епоха завжди находить одбиток у творчости
поета, який сю епоху переживає — ріжниця тільки в формі, чи в добрій»
чи в поганій, а се вже залежить од таланту творця. А значить і стан
еміґраційний мусів одбитися на творчости поетів-еміґрантів.
Статі д-ра Донцова дають великий матеріял про літературне життє
на еміґрації.
Коли візьмемо еміґрантську поезію і прислухаємося до голосів її,
то дійсно прийдемо до висновків, що в них звучить лише розчарованне
й знемога:
„Хтось там рида в простор вогніючий —
що я шукав, чекав пророків,
що я повірив Ранкам Дніючим..." (Литій ІІавлюк).
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Таж утома і безвихідність:

,

„По доленці хорій
У Вирі
— зітхнули
Мандрівники.
: Доле!... Доле!...
в грудях —
: Серденько.
Терпіння —
Очі...
Й знову:
Доле!... Доле!...
— більш
Не сила —
Се:
Крик.
І біль.
Чорна розпука.
Всему прокляття".
(М ихайло Осика).

безпорадність і одчай:
„Лісом, лісом, чорним лісом
Диким криком сов
Я полонений роками,
Я принижений богами.
Йду.
Кудиж зайшов ?“
( М ихайло Обіжний).

І мусимо таки признати, що творчість тогобічня, себ то на Вел. Укра
їні, по зовнішній формі значно яскравійша, жпвійша. ^Червоний Шлях«
у кождому разі інтереснійше читати, ніж »Нову Україну*.
Але розберімося трохи в еміґрантській поезії.
Польща в 30-пх роках минулого століття втратила без порівнання
більше, ніж мп в 1920 році. Всеж загубили тоді Поляки традиції свого
державного життя; національна свідомість їх була безперечно глибша,
а тому й біль їх душевний, їх містицизм, що висунув Міцкевпча, зро
зумілий, бо був потрібний для тої хвилі. А мп загубили тільки три роки
власного життя (1917—1920 р. р.)
Отже коли би містицизм укр. поета - еміґранта був результатом
не тільки голоду, холоду, злиднів по Тарновах, Калішах, Щеторнах,
і т. д., — лише результатом глибших переживань, як се було з поль
ською еміґраціею, — колп би нація українська хоч на час якийсь мусіла
завмерти не тільки політично, але й культурно, — то тоді мистецькі
образи, як »Скорбна Матп« Тичини (хоч той і не був на еміґрацш,
»Польовий Ісус« Павлюка, шлях на Голготу і т. д. — такі образи
були би зрозумілі. Припустимо, що сі образи були життєві, були потрі
бні, але ж вони могли бути одбитком 1920 p., 1921, нехай навіть 1922 p..
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але в кождому разі не образами України майбутніх років. І тепер вони
є просто анахронізмом, бо ж нація, як така істнуе, хоч правда живе
і там і тут »з чужим паспортом«, але всеж істнуе. А тпмчасом на
сьогодняшній день, крім сих образів, еміґрантська поезія нічого нового
не дала.
Скажуть, іцо се є всеж результат нелюдських, геройських змагань
духа українського, результат хоч невпграної на сьогодня, але велетен
ської боротьби, наслідок стільки пролитої кровп, стільки принесених
жертв на протязі шести років! Так, се правдпво, але що варті кров,
жертви, сльози 6-ти років у процесі відродження нації, колп сей про
цес — подивіться на історичні приклади — вимагатиме десятків л іт !
А поки певним е те, що той, хто тепер говорить: »... Ні сонця,
ні зір, і вже навіки згас наш зір« (Обіднпй), навіть той гордо одходить
»на вершини віків дописувати апокаліпсіс свій« (Тенянко) — той предчасно складає зброю не тількп на сьогодняшній день — як на хвилю
»передпшкп“, але й на будучі літа, що вимагатимуть іще більшого напру
ження, ще більших жертв, ще більших втрат.
Безперечним е твердженне, що сучасний стан еміґраційної поезії
показує вичерпаність сили духової, знеможеність і втому, — а яко резуль
тат неактпвність у творчому процесі відродження нації і її культури.
Скажуть, що се все треба розуміти. Є багато прпчпн: еміґраційнпй
стан зо всіма його атрибутами, одірваність од ґрунту, од животворних
соків. Але сього всього мало, щоби пояснити прикре видовище сьогодняшнього дня. Очевидно, причина сього крпеться десь глибше — в самій
суті, в самій психольоґії української індівідуальностп, в степені націо
нальної свїдомостп.
Як раз про се говоритиму низпіе.
Гляньмо, що ж робиться по той бік Збруча, »по той бік добра і зла«.
По зовнішнім ознакам там є творчий процес. »Червоний Шлях4
подає безліч нових мистецьких гуртків. Літературне життє виявляється
інтензпвнійше. Появляються нові імена, нові постаті.
Прпдивімся глибше сему процесовп.
Відома »українізація«, яку вимушено на большевиках, дає вже певні
можіпвостн, певні атутп в руки творців національної культури, дає змогу
актпвнійше проявитися національному талантовп.
Але, на жаль, стан там такий, як був іще в 1917 році, коли
Тичина (тоді ще не комуніст) сказав:
„Справжня муза неомузана
там десь на фронті в ніч суху
лежить запльована, залузана
на українському шляху".
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І справді, поетичні настрої на Україні — не українські. Молоді
поети з »Гарту«, »Плуга« то що, — се тільки призми, крізь які
переломлюються російські тенденції. Творча молодь українська на віру
прийняла комуністичне кредо, чуже нашій культурі, радо захоплюється
і припадає перед »божеством жівпх« »озорніка« Єсєніна, а по суті —
свідомо чи несвідомо (тим гірше для нпх), за плату чп безплатно, допо
магають вбожествам жівпх« руйнувати своє ж таки власне, українське.
Говорять вони і пишуть, правда, такп по українськп, але »общепонятність« настроїв, думок та поетпчнпх образів очевидна.
Яка ріжниця в настроях між:
„Что нам? Кого бояться?
нам кричащим —
лопни, как мусорньїй ящик,
на двоє земли ч е р е п . (А. Маріепгоф).

і
„Тепер нам великим не плакать потребно.
В серцях наших теплих — ворота вікам.
Сьогодня ми вкриємося зоряним небом!
А сонце під голови нам !“
(Я. Савченко).

або:
„О, дождь кипучій, дождь Востока,
греми над нашею землей!
несись, несись волной широкой
по всей поверхной земной!...“
(Івнев Рюрик).

1
„Ударом зрушив комунар
бетонно-світові підпори,
— червоні зорі!..’
— зорі!...
(В. Е ла н ).

Я взяв перші цптатп, які під руку мені попалися.
А справді, яка ріжниця в сих настроях? Здається, ніякої. Але
по сути — є.
У Росіян — безпосередно, зрозуміло і доспть голосно, а у »нашпх«
— з натяжкою, під сурдпнку, як відгомін.
У творчости Єсєнінпх, Марієнгофів і пншпх — виступає стара Росія
зо всіма передреволюційнпмп прпкметамп, — а у »наших« не видно не
тільки комуністичної України, але навіть комунізму »іцпро-українського«,
просто се партійна література для внутрішнього ужитку. І врешті »наші«
опинилися на »вторпх голосах«, на »задворках«, на задньому пляні.
Але кождому політпкови здається ясно, що »українізація« не явля
ється наслідком »второголосіння« нашпх »комуністів«, а якпхось серіознійшпх процесів, що відбуваються на Україні. Бо для поетів із »Гар
ту«, г Плуга«, — нації української не істнує, її культури також. У нпх є
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спільна реліґія — комунізм і спільна з Росіянами боротьба проти »контр
революції « на щасте й добробут »едіної неделімої« Москвп.
Часом, правда, прокидається свідомість українського поета, тоді
починають шукатп того, іцо »своя руїпнпця убпла«.
Чп не суперечить льоґіці — захопленість та студіованне жпття та
фільософії Грпгорія Сковороди? Колективізм у насадженню культури
і безперечно крайній індівідуалізм Сковороди. Але льоґіка лишається
незайманою, бо зразу однайдено, що Сковорода ж є »правовірний« кому
ніст, навіть більш того, він е доскональний вислів »українського« анар
хізму, він жеж далі пішов ніж комуністи... Але на се є слова того ж Тичини:
»Все можна виправдати високою метою, тільки не порожнечу душі«.
І українська муза дійсно »неомузена«, лежить »запльована, залузана на українському шляху«. Бо по ньому із сурмами та барабанами
по словам тогож Тичпнп, »народи йдуть, червоне мають«. Справді »народп« — Латиші, Башкірп, Китайці — словом усі »од Молдаванина до
Фіна«, які, як і подобае чекати од окупантів — »кровью землю напа
яють«, але чиєю?
Врешті сталося те, що мусіло статися. Сталось банкротство укра
їнського »пролетарського« мистецтва. По останнім відомостям із Харкова
ясно стало, що »насадітелі пролєткультури« не одчувають ґрунту під
ногами, їх шляхи заводять у »неісповедімість«, джерела »політкомських«
настроїв вичерпані і муза українська — неомузена.
І результати розвитку й насадження »пролеткультури« на Україні
— не більші по своїй вартости, як що не менші, як результати твор
чосте на еміґрації. Там — біда, бо чуже, не наше, тут — біда, бо вто
милися. А шість років минулого — перед очима, як огняні іцеблі, шість
років кольосального напруження, страшної витрати енерґії, нелюдської
боротьби і геройських вчинків.
В чому ж коріниться причина такого жалюгідного стану нової твор
чосте України? Чому з одного боку (еміґрація) скиглінне, »плач на ріках
вавилонськпх« і »шлях ордалій« без войовничого запалу, — а з другого
(Вел. Україна) побідне »червоно-шествіе«, крик та галас на користь
сусідовп теплому, і врешті неомузеність української музи?
Відповідають: — Мп ще не нація, мп ще не дорослп. Добре ска
зано, ал:е чому не нація, чому не доросли?
Спробую сформулуватп се.
Причини анемічности творчосте на еміґрації і неприродносте мисте
цьких шляхів на Україні полягають у тому, що в нас — Українців —
іще не психольоґія побіднпка, не визволеного Прометея, не вільного духом
відродженого велетня, свідомого своєї сплп, — але пснхольоґія раба.
%
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Ся пспхольоґія не покидає нас по сей день. Був період, коли ми
ніби позбулися її, — се часи національної революції (1917—1920 p. p.),
коли нація напружувала всі свої сили, змагаючи до визволення. Але
потім знову підпалп мп під владу сієї пспхольоґії, і тепер виявляється
вона в нас знову.
Перші кнпжкп Тпчпнп — »Сонягані Кларнети« і »Плуг« — як
раз показують впзволеннє з під духового рабства укр. індпвідуальностп.
Далі — »3амісць сонетів і октав« — глибокий містицизм, біль по втраті,
по незабутньому. А »В космічному орхестрі« се вже ясний поворот до
старої пспхольоґії, пспхольоґії раба, що тулпться до сильного »міра сего«.
А еміґраційнпй стан із свого боку впливає на тутешню творчість
і тут знову поверненнє до тоїж пспхольоґії, що поневолювала нас перед
революцією.
Я може беру на себе велику одповідальність за висловлену дріку,
але здається, наведені висше дані не перечать мойому твердженню. Се
треба признати, як status quo сьогодняшнього дня.
Скажуть — триста років пригноблення, сучасна окупація України
<юльіпевпкамп, еміґраційний стан — се все не може не впливати на
пспхольоґію української творчости. Так, прекрасно, та се все тільки
пояснює мою думку, але не оправдує те, що є.
Такпм чином стає ясним, що сучасний стан мистецтва як на еміґрації, так і на Вел. Україні — не одповідає тим вимогам, які національна
революція 1917 р. — висунула на порядок денний. І коли порівняти
те, що створило мистецтво укр. на сьогодняшній день із тпм, що могло
воно створити і чого вимагає сучасна хвиля відродження нації — поба
чимо дуже мало плюсів, а багато витраченого надаремно часу, енерґії й сил
V

Але з тпм, що маємо, мусимо йти далі. Ясно, що метою нашою —
себ-то працьовнпків на полі укр. мистецтва — є відродженне національ
ної культури, відродженнє і розвиток національного мистецтва. Бо в сьому
основа нашого життя як культурного, так і політичного.
Мп мусимо насамперед памятатп, що мп дітп в і д р о д ж е н о ї нації,
яка має велике минуле, великі, ще невпчерпані і не розроблені мисте
цтвом джерела.
А в першу чергу — повинні позбутися тої рабської пспхольоґії,
яка не тільки шкодить нам у роботі, але своїми цупкими кайданами
стримує і розвиток індпвідуальностп нашої і разом із тим розвиток
нашого мистецтва.
Хочеться вірити, — і на се маємо право — що діждемося того
Мойсея, якого так болюче прагнув у »Плузі« Павло Тичина (не комуніст).
Хочеться вірити, що визволимося з неволі духової і діждемося того,
хто однайде »неомузену« музу українську і скаже без крпклпвої само-
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реклями, без неприродного нам комуністичного захвату так, як сказав
Уот Уітман, який, перерахувавши всі землі, всі народп, всі міста»
річки й озера, всі, які тільки знав, і гордо із свідомістю власної творчої,
а не руйнацької, сили па ввесь світ заявив:
»Health to you! Good will to you all! — from me and America sent!«
Бо в ньому говорить втілена вся Америка, вся її культура сильна,
міцна, бо в ньому не психольоґія раба, а психольоґія сильного духом
творця, що просто, може навіть без поетичного патосу, в формі привитання всім, ділиться надміром сили своєї з пншимп.
Закінчу словами нашого »доморослого« Уітмана — словами Семенка:
„Сьогодня
кидаю
іскру повстання
для всіх.
Поети, на вас дивиться всесвіт —
приготуйтесь."

Р а й н е р М а р і я ї*ільке.

Буря.
Коли вже хмари бурями розбиті
летять несамовиті:
сто днів на1 блакиті
один одніський день — :
гетьмане, тоді бачу тебе зза сім гір і долинг
(твій се чин,
щоб козацький син
був найвисший властелин) —
рівнолежні твої вязп
чую, Мазепо!
Тоді і я у божевільнім гоні
привязанпй на спінений хребет;
ціліський світ — пустий намет —
і бачу тілько сяйва на блакитнім лоні.
Сповитий у світла і тіни
лежу під небом рівно, без одміни
як степ, як очерет;
отверті очи як озера на леваді;
втікає і у їх свічаді
однакий лет...
Переклав О. Лух\ький.
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5/краінське наукове товариство в Петербурзі.
^Товариство д о с л і д н и к і в у к р а ї н с ь к о ї історії, п и с ь 
м е н с т в а т а мовп« в Петербурзі (тепер — Ленінграді) засновано
за ініціятивою акад. В. М. Перетця та А. II. Ляіценка при кінці р1921, під назвою »Тов. прихильників укр. іст. ппсьм. та мовп«, але
■було незабором переіменоване, коли визначився виключно науковий
напрям його діяльностп. До виспіє згаданих ініціяторів приєдналися.
акад. В. І. Вернадськпй (бувш. президент Укр. Академії Наук у Кпїві),
професори виспіпх шкіл у Петербурзі: В. П. Адріянова. О. П. Бараннпків, В. Т. Боцяновськпй, В. 0. Щавпнськпй, С. О. Щеглова, та вчені,
що їх інтереси наближаються до розсліджування минулого України:
чл.-корр. Росс. Академії Наук Б. Л. Модзалевськпй, Be. І. Срезневськпй,
та молоді вчені: П. А. Горчпнськпй, В. В. Данилів, С. О. Краспльників,
Ів. їв. Фетпсів. Президія складалася з В. М. Перетця (голова), А. II.
Ляіценка (заступ, гол.) та Ів. Фетпсова (секретаря). Перші збори ухва
лили плян, вироблений головою: Товариство має на меті переважно
розроблювати матеріялп до вивчення ріжнпх сторін українознавства,
що переховуються по архівах та кнпгозбірнях Петербурга, щоб отсею
роботою причинитися до праць, що провадяться на Україні — у Київ
ській Академії Наук (з котрою ухвалено увійти у зносини) та у львів
ськім Науков. Товар, ім. Шевченка. Дійсні члени Товариства працю
вали кождпй у своїй галузі наукп: В. П. Адріянова оброблювала етноґрафічні матеріялп з рукописів Архіва »Рос. Геоґр. Общества«, та
збирала дані до історії духовних стпхів про Адама ; — О. П. Бараннпків
перекладав на укр. мову »Панчатантру« та збирав етноґраф. матеріяли
у Полтавщині. — В. Т. Боцяновськпй студіював історію укр. драми
XIX ст. — П. А. Горчпнськпй студіював укр. та білоруське письмен
ство XVI—XVII ст. — В. В. Данилів збирав та оброблював матеріялп
з історії українського відродження XIX ст. — С. 0. Краспльників студіював історію укр. пісень. — А. II. Лященко розсліджував відносини
давньої галицької та київської історіоґрафії XI—ХП вв. до сканди
навської (варязької) поезії. — В. М. Перетць готовив до друку »Слово
о п. Ігор.« та пнші статі. Дбаючи про те, щоб підготовити співробітни
ків для вивчення та вправи з укр. рукописів, проводив приватно відчитп та вправи з укр. палеоґрафії та історії давнього укр. письменства. —
В. О. Щавпнськпй студіював малярські праці Т. Г. Шевченка на ґрунті
історії мистецтва. — С. О. Щеглова розсліджувала впливи укр. пись
менників на московську літературу XVU в. — Be, І. Срезневськпй
оброблював та надрукував матеріялп про Г. Ф. Квітку та Гр. С. Ско
_____
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вороду. — Ів. Фетпсів студіював памяткп укр. аґіоґрафії XVII в. —
В 1922 році Товариство мало 11 прилюдних засідань; були прочитані
та обговорені реферати 10 осіб; читали В. М. П е р е т ц ь — »Нові дані
до історії школярських брацтв на Україні« ; »Українське живло в опо
віданнях Вол. Короленка«; »Способи полемізування укр. письменників
XYI—ХУП ст.“ ; »Спомин про наукову діяльність акад. О. Ів. Левпцького«; »Праці акад. Н. Хв. Сумцова на полі вивчення укр. письменства
та фолькльору“. — В. Т. Воцяновськпй: »Короленко і Україна«; Шев
ченко і російська мова«. -- С. 0. Красильнпків: „Одно з джерел збір
ника укр. пісень М. Гоголя«. — П. А. Горчпнський »3 життя спудеїв
Київської Академії поч. XVII в. (Лукаш Беринда). — В. В. Данилів:
„Збірники укр. пісень М. О. Максимовича; »Істор. видання Київської
Старини«. — А. II. Лященко : »До історії видання >Енеїдп« Котлярев
ського«; »Памятп М. Хв. Сумцова«. — К. О. Копержинськпй: „Спомин
про М. Хв. Сумцова“ ; »Нові матеріяли до історії укр. письменства
1820 —50 років. — М. М. Могилянськпй: »Новійша укр. поезія«. —
B. А. Егоров: »Начало русской культурьі«: гппотеза ак. М. П. Ростовцева о происхожденіп Кіевс. государства«. — Н. К. Козмпн: »Трудьі
Н. Ф. Сумцова по новой русской литературе« (Пушкин, Жуковський).
В 1923 році до висше згаданих членів приєдналися ще : проф.
C. Д. Балухатий, П. П. Потоцький, чл. корр. Росс. Академії Наук П.
К. Сімоні, Я. Д. Верховець, С. І. ПІкроб, П. С. Косюра; президія складалася як і перше з В. М. Перетця (гол.) А. И. Лященка (заступ, гол.)
і Ів. Ів. Фетпсова (секр.), у другім піврічі останнього замінив К. О.
Копержинськпй. Відбулося 11 прилюдних засідань; прочитані ось які
праці членів та гостпй товариства: В. М. Перетць: »До історії україні
зації церковних книг у XYII ст.; »До джерел думи про Олексія Поповича« ; »Новійші праці про Слово о п. Ігоревім* ; „Нові ucrainica« ;
»Праці М. О. Максимовича на полі українсьскої історіоґрафії, письменства і мови«. — А. II. Лященко: »3бірнпк прислів'їв Смернпцького
й його доля«. — К. О. Копержинськпй: »Драматпчні елементи в укр.
обрядовій поезії«; »Народна укр. д р а м а — М. М. Могплянський :
»Т. Г. Шевченко і Сковорода. — Ів. Ів. Фетисів: »Джерела українських
спнаксарів ХУІ —ХУП ст.«. — С. О. Щеглова: »Вірші Памви Беринди
р. 1616. — В. В. Данилів: »П. О. Куліш і М. О. Максимович, їх взаеминпи ; „М. О. Максимович як письменник і людина«. — П. К. Сі
моні : Давна звістка про велетенські могили біля Переяслава“. — В.
П. Адріянова: »Українськпй театр ХУІІ—ХУШ в. в освітленні проф.
Білецького. — П. П. Потоцькпй: »Українські вчені й громадські діячі
про М. Максимовича*. — В. О. Щавпнськпй: »Старі укр. граматки«;
»Український вплив у технічних малярських підручниках (»подлиннпо
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ках«) — північної Русп XVI—XVII ст. — Я. Д. Верховець: »3 історії
ДІостенської пороховні«. — Ф. А. Кудрпнськпй: »Фільософські ідеї Гр.
С. Сковороди*. — Гр. А. Ііінськпй: »Українськпй язпк« проф. С. М.
Кульбакпна. — П. П. Филппповпч: »Куліш і Гомер« (композиція
»Орисі«). — Б. X Богаєвський; »Сучасний стан питання про Три
пільську культуру« (Ukrainische Kultur). — Д. П. Гордеев »Новьіе
трудьі проф. Таранушенка по псторіп украпнского пскусстваи. Крім
перелічених праць на зборах товарпства обговорено дві записки го
лови : про наукову поміч студентам впсшпх шкіл — Українцям, що
бажають працювати в царині українознавства, та записка про утворенне
у Петербурзі українського наукового інстітуту, яко досвідної катедрп. —
В 1923 році, крім згаданих рефератів, поодинокі члени розроблювали
матеріялп до історії давньої та нової укр. літератури, історії, мистецтва.
Отже В. П. Адріянова — розсліджувала історію українського театру
ХУП—XVIII вв. в звязку із шкільним європейським; надрукувала ро
звідку про укр. песу Ів. Лятошевпча, виставлену в Д вері у 1740 р.
Д. Ів. Абрамовпч студіював історію славяно-руського ,,Прольоґа“. — В.
Т. Боцяновськпй написав на підставі нових матеріялів кнпгу про Т. Г.
Шевченка. — Я. Д. Верховець розроблював пптанне про первісну істо
рію Шостенської пороховні. — В. В. Данилів на підставі архівних
матеріялів виучував історію українського відродження в XIX ст. —
К. О. Копержинськпй студіював 1) історію Острозької школи, та дру
карні, з окрема діяльність Даміяна Наливайка; 2) укр. комічну оперу
у звязку з французькою та російською ХУПІ й поч. XIX вв. — А. Й.
Ляіценко надрукував статю про Ів. П. Котляревського та М. Гнідпча.
Розроблював пптанне про зносини авторів українсько-руського да
внього епосу зі скандпнавською поезією скальдів. — В. М. Перетць
розсліджував джерела до історії давнього укр. ппсьменства, що пере
ховуються в рукописах Петербурзьких та Московських бібліотек; від
крив двох нових, досі невідомих ппсьменнпків — Григорія свящ. Шаргородського, з середини XVII в., та архим. Онуфрія, з кінця XYII ст.
Написав чимало розвідок про літер, фактп та події XVI—ХУІП ст. —
П. П. Потоцькпй перекладав із німецької мовп джерела до історії
України XVTI ст. — В. О. Щавпнськпй розроблював пптанне про істо
рію фарб, що їх уживано в укр. мистецтві; свої праці у сьому на
прямі — зреферував у Р. Академії Матеріяльної Культури у Петер
бурзі. — Ів. Ів. Фетпсів — розсліджував вплпвп давньої київської аґіоґрафії па північно-руську XIV—XVI століття, та впливи польської
аґіоґрафії на українську у XVII ст. — С. О. Щеглова надрукувала
розвідку про „Бесіди пастушескії“ Спмеона Полоцького; продовжувала
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свої досліди про відносини української та польської й московської літе
ратури у XVII віці.
Тим же самим темпом йде робота Товариства в 1924 p., трохи
пошпрюючися, на скільки позволяють на се обставини життя вчених.

Д о перевороту на Буковині.
Від п. інж. І. Поповича дістали ми лист, який відноситься до статі дра
М. Кордуби. Друкуємо сей лист отже (разом із відповідю д-ра М. К-би), хоч
і в інтересі всебічного висвітлення минулих подій, і в інтересах поваги пору
шеної справи, воліли би мати від автора не формальний лист до Редакції,
лише сумлінне й широке представленне пережитого.
Р ед.

Шановна Редакціє!
Відносно до статі дра Мпрона Кордуби »Переворот на Буковині«
в »Літер. Наук. Вістнику« (книжка X — X II 1923 р.) прошу на підставі
§ 19 пр. закона помістити отеє спростованнє:
1) Неправда, іцо я на засіданню бук. Укр. Нац. Ради з дня 5.ХІ
моє військове звідомленне закінчив внеском, іцобп з рішучим виступом
що до перебрання влади підождати ще кілька днів (ІН, стор. 238);
а правда, що я по своїм звідомленню в противенстві до пропозиції
п. Івановича перший поставив внесок, щоби зараз на другий день пе
ребрати владу, заразом начеркнув я й плян сього виступу і обіцяв іще
ночпю зробити всі потрібні прпготовання.
2) Неправда, що виявилося з нашого звідомлення, що »Січові
Стрільці« не мали обувп та що мп мали якусь підмогу з Коломиї
в силі 50 люда, а правда, що тої самої днини, як вишкіл »С. С.« при
був до Черновець, дістав із наших військових маґазинів не лише обуве,
однострої і харчі, але й амуніцію, коні, підводи і т. п., правда й те, що
ми ані з Коломиї, ані з провінції не дістали жадної військової підмоги,
ані одного вояка, а не то в силі 50 люда.
3) Неправда, що я дня 6.ХІ підчас перебрання влади від прези
дента краю до нього і до голови бук. У. Н. Ради сказав: „B eeilen Sie
sich, m e in e H e rre n , d as M ilitar u n te n w a r t e t “ ; а правда, іцо я лишень
до тодішнього австр. президента краю сказав: „ W ir sind n ich t hergek o m m e n , urn m it Ilm en, H e r r Graf, zu v e rh a n d e ln , so n d e rn w ir kom - m e n , u m im N am en des u k r. N a tio n a lra te s von Ih n e n die U b e rg a b e d e r
A m tsg e w a lt zu fordern, ev en tu ell zu erzw ingen, zu w elchem Z w e ck e ,
d a s R e g ie ru n g s g e b a u d e m ilitarisch b e se tz t is t“ .

4) Неправда, іцо по вістці, переданій п. Ганчаруком про прибутте
рум. дивізії до Глібокої, ніхто вже не згадував про оборону; а правда,
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ідо я по раз третпй зажадав від ^ . Н. Радп зарядити мобілізацію
в укр. повітах, згодитися на евакуацію Черновець, на знпщеннє мостів
на Пруті і на утвореннє фронту над північним берегом Прута.
5) Неправда, іцо в депутацію до ґен. Задіка зголосився лишень
сотн. Радомський, а правда, що зголосився і я, на що У. Н. Рада не
згодилася тому, щоби наші військові частпнп не осталися без проводу.
6) Неправда, що всі. військові відділи покинули Чернівці вже
9.ХІ. а правда, що вечером 9.ХІ покинули місто без моєї згоди і відома
сотня »Січ. Стр.« і п. Іванович зі своїм відділом, а я з останнпмп еваковував аж до втоми цілу ніч наші маґазинп і відїхав як останній
з військових разом із нашим президентом у неділю дня 10.ХІ автом,
коли вже по улицях міста ходилп бук.-румунські патрулі.
З гл. поважаннєм

In ж. Ілько Попович.
На се спростованне маю честь відповісти ось що:
ad 1. Свої спомпни я подав на підставі записок, котрі писав
майже що днини за свіжої памятп, під безпосереднпм вражіннєм подій.
Тому обстоюю при своїм змальованню ходу нарад у сей памятнпй вечер. Що реферат військової команди був неґатпвнпй і зміряв до від
сунення акції, доказом сього виступ п. Безпалка і його остра критика
команди. А в тім можливо, що п. І. Поповпч промовляв у тім дусі, як
се наводить у спростованню, але що йно в дальшій дискусії, коли за
гальний настрій більше впяснпвся. Інакше зборам зараз-же кпнулабися
в очи різка суперечність становпіца серед самої-ж команди в тій так
важній справі і звернули би на се увагу в дискусії.
ad 2. Як справді малася справа з обувою та заосмотреннєм вій
ська, не знаю і про се я не брався видавати свого осуду, бо стояв
оподалік від військової орґанізації. У спомпнах переказую лише те, що
було сказане у військовім рефераті на згаданих зборах і зовсім рішучо
підтримую, що саме так було сказане, як я се подаю. В справі підмоги
л. інжінер сам собі перечпть у спростованню: в однім і тім самім ре
ченню згадує, що »впшкіл Січ. Стрільців прпбув до Черновець« і каже
»мп ані з Коломиї, ані з провінції не дістали жадної військової підмоги,
ані одного вояка«.
ad 3. Про перебраннє влади від краєвого президента оповідав
мені п. посол Іл. Семака, один з учасників сього акту; від нього я за
писав і слова сказані тоді п. І. Поповпчем. Очевидно, що в тій справі
сам п. І. Поповпч найбільше компетентний і тому не лишається нічого
пншого, як прпнятп до відома авторизований текст його впсказу. Він
стверджує, що з м і с т його впсказу поданий в моїх спомпнах зовсім
вірно. ч
•

•

•
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ad 4. З оповідання ясно виходить, що маю на думці оборону ці
л о ї нашої території, в першу чергу столиці краю, Чернівців. Попри
се я не обовязувався подавати протоколу засідання, змісту в с і х про
мов ; моїм завданнем було змалювати загальний настрій і сей був
справді зовсім безнадійний. Пригадую собі, що п. І. Попович щось го
ворив про мобілізацію (на очах ворога!), але сей проект перейшов так
непомітно, що не було над нпм ані дискусії, ані голосовання.
ad 5 і 6. Добр. Іл. Попович мабуть невдоволений, що я надто
мало згадую його шан. особу, бо інакше годі зрозуміти, чому в спро
стованню позволяе собі навіть на фальшованне тексту моїх споминів,,
щоби мати нагоду зазначити свою діяльність. Я пишу там: »Рішеног
що письмо мають негайно повезти два відпоручнпки, один військовий
І ОДИН ЦИВІЛЬНИЙ, які самі ЗГОЛОСЯТЬСЯ. З В І Й С Ь К О В И Х З Г Л С И В С Я Г
сотн. Р а д о м с ь к и й , з ц и в і л ь н и х н і х т о не Х О Т І В З Г О Л О 
С И Т И С Я * : . Слівця »лишень« у мене нема, його вставив що йно п. Іл.
Попович. Зрештою діло не в тім, кілько військових зголосилося, боїхати мав тільки один, а в тім, що всім цивільним забракло цивільної
відваги. Так само нігде в споминах не сказано, що »всі військові від
діли покинули Чернівці вже 9 падол.«. Навпаки, з оповідання зовсім
ясно виходить, що в ночи о 1І81, значить вже 10-го падол., коли ми
з п. Р. від'їздили до Глібокої, чернівський зелізн. дворець був іще в на
ших руках; що йно при повороті, ок. 4-ої рано, мп застали вже пере
міну влади. А й тут не говорю про »всі« військові відділи, бо не мав
про всіх них евіденції.
На закінченне ще одна замітка. Я зовсім не збирався писати істо
ричної студії про переворот на Буковині. На се ще пора і нема у мене
потрібних до сього матеріялів. Я подав тільки свої о с о б и с т і с п о 
м и н и і се виразно зазначив у заголовку. Такі спомини все бувають
і з природи річи мусять бути субєктивні та еґоцентричні. Тому простованне споминів із покликом на § 19 прес, закона річ досі зовсім
небувала. Замість слати такі спростовання та валити тараном в отворені двері, красше сісти та написати свої спомини, які освітлили би
діяльність військового командування в ті історичні дні.
0

0

Др М. Еордуба.
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БІБЛІОГРАФІЯ
Артнм Хомик. В с е с и л ь н и й д о л я р і и н ш і н о в е л і . (Ви
давництво »Чайка«). Відень, 1922. Ст. 188, 8°.
Дуже добре зробило видавництво >Чайка«, що видала сю посмертну
збірочку передчасно помершого автора. Вона вповні заслугуе на нашу
увагу, впріжняючпся на тлі здебільшого плптких і млявих витворів
нашої белетристики своєю орпґінальною фабулою й формою. »Всесильний
доляр« Хомика — се унікат у нашій літературі, що ніяк іще не годна
(поза Лесею Українкою тільки) вибитися з рідної побутовіцпнп. Нариси
Хомика настільки відріжняються від звичайних, утертих тем нашої
белетристики, що — памятаю — при появі їх свого часу в нашім
журналі, люде не хотіти вірити, що се орпґінальна річ, а не переклад
з якогось талановитого анґльо - американського письменника. Дійсно,
треба бути дуже талановитою й глибоко-вдумливою людиною, іцобп так
тонко підмітити й змалювати нам капіталістичну дійсність, як зробив се
покійний Хомик в образі всесильного мр. Бамбертона.
Ні — він мусів се звідкись украсти, запевняли наші зоїли.
І справді, хто зі статечних громадян у нашій богоспасаємій Галплеї міг
подумати, що якийсь там нещасний суплент провінціяльної ґімназії,
обдертий і вічно без гроша, а з нахилом до чарки, годен сотворити
щось подібне. А одначе се було так, як рівнож було сумною правдою
й те, що талановитий і оригінальний розум не міг знайти собі тут
змоги для самовияву. Аж на широкій Україні виявив себе Хомик на
цілий свій зріст як першорядний журналіст із легким і дотепнпм своє
рідним пером (за революції писав у »Відродженню«, на еміґрації у ві
денській »Волі«). На жаль доля поскуппла йому віку. Талановитий
представник »богеми«, тої дійсної, а не львівської богеми, щось у роді
українського Діоґена — фільософ скептик і песиміст, — ось яким був
у життю Артпм Хомпк. Таким бачимо його і в його творах. Він умів
»глядіти в корінь річпй« і під сим оглядом „Всесильний доляр« —
перевпсшає знаменитого російського Кузьму Пруткова. Ного фільософія
далека від того міщанства, яким тхне колективний твір російських
літератів.
З правдивою втіхою витаємо появу посмертної збірки А. Хомика,
в якій автор із тонкою іронією піддає світові проблеми гострій аналізі
свого чисто мефістофелівського розуму. Після пісної кухні нашої літеи
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ратурп, не лнше белетристики, а й журналістики і публіцистики, при
ємно побалакати з їдкою талановитою людиною.
Вол. Дорошенко.
Василь А т ам аню к : Н о в а є в р е й с ь к а п о е з і я .

Антологія. Вид.

»Друкар«. Київ, 1923. Ст. 36, 8°.
Василь Атаманюк, котрий іце з початку світової війни виступив
на літературну нпву із цікавою збіркою воєнних поезій: »Як сурмп за
грали до бою«, тепер опинившись на Східній Україні, від часу до часу
пригадується своїм землякам у Галичині, присилаючи щораз то нові
плоди свого пера, менше, або більше вдатні. І хоч збірки його оригі
нальних творів не все задоволяють надії, — які ми поклали на нього по
виході першої збірки, то остання антольоґія жидівської поезії виявляє
позитивну еволюцію літературної творчости Атаманюка.
Довший побут на Україні дав йому змогу опанувати мову і прив
чив ставитися до поетичних форм дбайливо, з увагою. На жаль сама
антольоґія минається із своїм завданнем, бо з тих кільканайцятп віршів,
поміщених на 32 сторінках, ми ніяк не можемо познайомитися з літера
турною продукцією Жидів, ані уявпти собі літературного облича пооди
ноких авторів. З деяких жидівських поетів вибрано до антольоґії тільки
по одному віршовп, а хібаж з сього можна винести який небудь осуд
про поета? А ще до того більшість віршів зовсім не цікава і не харак
теристична для даного автора і для жидівської поезії. Се прогріх не
абпякий, хоч би з того боку, що ся антольоґія має репрезентувати
і перед Жидами нашу перекладну літературу — і повинна б виглядати
більш репрезентативно, ніж се сталось із 32 сторінковою брошуркою
Атаманюка. Вина в сьому мабуть не Атаманюка, а важких видавни
чих умов під теперішну пору і тому треба задоволитпся й сею скромною
антольоґією.
/
Ол. Бабій.

Ґю де Monacan. — Н а воді , о п о в і д а н н я . П е р е к л . М. Ш р а г а .
З п е р е д м о в о ю д р а О. Г р п ц а я . Вид. »Чайка«, В і д е н ь , 1923.
Не можна сказатп, щоб наша перекладна література була дуже
богата. Тому з признаннем мусимо піднести всяку пробу збогатитп її.
Не мало зробила в сім відношенню віденська »Чайка«. На жаль тільки
не всі її переклади вдатні. В нас узагалі не доціняють значіння праці
перекладача, уважаючи, що перекладати »кождий потрафпть«. Тпмчасом
добре перекладати — значить вжитися в пспхольоґію автора, в нюанси
мови його краю, яб сказав навіть у світогляд даної нації. Але в нас
трапляється се рідко, ще рідше можна знайти перекладача, який (се також
конечна вимога!) сам був би трохи артистом і... знав не тільки чужу,
але й свою мову.
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»На воді« (Sur Г Eau) — одна з найтраґічнійшпх річпй Мопасана, в якій ясно вже відчувається той трівожнпй неспокій, який огор
тав найліпших людий 19 в. і 20 в. перед катастрофою 1914 р. »На воді«
— се щоденник подорожногї), ^його гадки й рефлексії, понурі й веселі,
драстпчні, дотепні, повні сарказму і трівогп перед тою духовою порожнечою, що окружала автора. Перекладач неслушно назвав сей щоденник
оповідайнем. Що до самого перекладу, то він недбалий. Celebre (славшій)
буде » з н а м е н п т п й « лише по російськи, а не по українськп, як каже
нам вірити автор (с. 9, 21); гоуаіе значить к о р о л і в с ь к и й , а не ці 
с а р с ь к и й (ст. 19); traverser не значить з н и щ и т и (ст. 35); a aillens
значить з р е ш т о ю , а не п р о т е (ст. 86); про страви не можна сказати,
що вони зворушуючі (ст. 31), тут excitant значить д р а з н я ч п й і
revelation значить об^ява, а не ви я в л єн не (93); perfide — облу
д ний, а не з р а д л и в и й (109); a prince de Galles — не якийсь
» г а л ь с ь к п й п р і нц«, як хоче автор (114), а так звуть Французи прінца
Уельського, наслідника анґлійського трону. Не знаючи нюансів многпх
виразів, автор часто досить незграбно ліпить легкі й звпнні періоди
оріґінала. Головною передумовою доброго перекладу є — спершу схо
пити в уяві поняттє, абстраговане від слова, що його виражає, а потім
— старатися віддати се поняттє в мові перекладу. Се останнє перекладачеви дуже часто не удається не тільки через іґнорованне нюансів францу
зької мовп, але й невпстарчаючого знання української. Так знаходимо
в перекладі к а ч а л и с ь зам. г о й д а л и с ь (ст. 4), з н а м е н и т и й зам.
с л а в н п й (9), к и ш а т ь зам. р о я т ь с я (21), с х о ж и й зам. п о д і б н и й
(24), в с е л е н н а зам. в с е с в і т (35), п р п к п н у в с я (хорпм) зам
у д а в (38) і пн.
Гарно і з пієтпмзом до памятп великого Француза написана перед
мова дра О. Грицая.
О. В.
М икола Гоголь. Т а р а с Б у л ь б а , історична повість. Переклав Воло

димир Супранівськпй. Вид. »Ока«. Коломия, 1924.
Наша перекладна література збогатплася цінним здобутком. Третій
з ряду переклад повісти безсмертного Гоголя можна назвати достойним
орпґіналу і справді мистецьким та бездоганнпм перекладом. Прочитавши
переклад Супранівського, треба признати, що перекладач не дилетант,
який береться за переклад із комерційних мотивів (як се у нас тепер
у звичаю), але справді письменник, що любить свою працю і вкладає
в неї частину своєї душі. Загально - українська літературна мова, близь
кість до орпґіналу та духа творчостп Гоголя, вірність і точність у пере
дачі нюансів богатого і своєрідного Гоголівського стилю, нераз просто
дивують читача. Шкода тільки, що переклад видано надто скромно, а
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вже ілюстрації рішуче не впдержують крптпкп. Та се вже вина видав
ництва, а не Володимира Супранівського.
Ол. Бабій.
С в і т и л ь н и к н е у г а с и м и й . Видавництво »Народній Стяг«.
Памяти Івана Лини. Одеса—Львів. 1924. Сг. 54 + (2)-(-1 порт. 8°.
Звертаємо увагу на сю милу памятку синівської любовп до батька.
Піднесеним, повним глибокого пієтизму тоном оповідається в брошурі
про чисте життя чистої людини покійного дра Івана Лппп. Живо на
писана біоґрафія ся подає багато подробиць незнаних широкій публпці;
переплітається вона раз-у-раз відповідними уступами з писань небіщпка.
В результаті перед нами оживає згасле життя й проходить перед очима
в ряді картин на екрані: від раннього дитинства до смертного ложа.
До біоґрафії додано сппс творів покійного і його портрет у силі
віку. Такого бачили мп Івана Лппу у Львові 20 літ тому. Прикрашена
книжечка, видана досить чепурно в таборовій друкарні, вінєткою ро
боти артиста О. Ковжуна. Всім, хто цінпть людську заслугу й характер,
від щирого серця поручаємо »Світильник неугаспмпй«. Засвітила його
щира любов і горпть вік ясно й рівно, будячи і в чужім серці любов
і пошану до ясного жпття світлої людини.
Вол. Дорошенко.
Г. К . Ліукомскій: Старьіе годьі. ІІзданіе Е. А. Гутнова. Берлппь,

1923. Ст. 154 + 32 ілюстр., 32°.
Книжечка мініятурнпх розмірів, прекрасно зі смаком видана, на
гарному папері та з численними ілюстраціями. Автор — »старий знайомий
діяч« на полі мистецтва, з московським душком, хоч і »малороссійскімі
симпатіями. Читаєш сю книжечку і дивуєшся, на скільки ще міцно трима
ється московський світогляд у тих зросійщенпх українських колах і як
ще мало навчпла їх революція на Україні.
Зміст книжки надто рябий : тут і »Стародавнє будівництво Кпїва«
і »Московське мистецтво з Італійцями« (чп »Італійці з московським
мпстецтвом« ?), »Українське барокко« і »Царськосельска палата« і »Садпба« і »Стара ґубернія«. Словом, як люблять реклямуватп російські
видавництва, »вєсьма разнообразноє содержаніе«.
»Рассію нашу строілі іздавна...« починає автор свою книжечку!
От і будує її тепер »малорос« Г. Лукомський, зліплюючи Київ із Суз
далем і Псковом, Україну з Москвою — »такь создавалось все наше
русское пскусство« !
.
Правда »русское національное самолюбіе« (ст. 16) вказує авторови
боронптп київське мистецтво від впливів Візантії, Вірменії, Заходу
і нових претендентів Шведів, але не перед заборчою спекуляцією Моска
лів, що хотілп би вважатп пишний розцвіт українського мистецтва кня-
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окпх часів за »свайо русскоє*. Відданий традиціям »старого доброго
часу«, хоч і підфарбованого червоною фарбою, Г. Л. залишає Україн
цям лпше кавальчпк історії — десь XVII — XVIII ст. і погоджується
називати се мистецтво »українським«. Але все-ж таки не подобається
авторовп, що П. Могила та І. Мазепа відбудовуючи Київ »стерли
чуь лпца земли (?? — В'. С.) добрую половину кіевскпхь церквей«, за
те задоволений, що »реставрація древного впда« овруцької церкви (зав
дяки котрому тепер ми не маємо змоги навіть обслідувати первісну
«будову!) »попала вь xapomiej руки архпт. Щусева п спасена« (ст. 22).
Але звернемось блпзше до частини кнпжечкп, що присвячена
українському мистецтву. Тут коротко, фейлетонно оповіджено про будови
майже виключно одного Кпїва. З тексту виходить, що київський софій
ський собор був зовсім не обслідуваний, доки Г. Лукомськпй не зробив
в 1919 р. свої »ізпсканія«. Тут на кождому кроці читаємо: »я«, »мої«,
»мною« і тд. Здавалось бп, що з почуття солідарностп авторовп треба
було би згадати досліди також пншпх осіб та цілу комісію, прим. проф.
Г. Павлуцького, проф. Шміта, проф. Бойчука, І. Моргілевського, проф.
Прокофієва і цілого Українського архитектурного інстптута у Кпїві
під проводом Д. Дяченка.
Написано кнпжечку досить цікаво, але лише в тій частині, де йдуть
»балачки«. Колпж автор береться за характеристику архптектурнпх форм,
то виходить гірше. Прим.: »На блідно-зеленому фоні більш украшенія,
какь по фпсташковому пирогу сахарньїе разводьі« (ст. 31), або: »Накрученньїя до степенп кондптерскаго прянпка гнрляндьі сь участіемь впноградной лозьі« (ст. 40). Ще гірше виходить з історичними »освітленнями«.
І так чомусь Миколаївський собор у Кпїві, побудований І. Мазепою
з 5 пншпмп церквами, видається авторовп »военнаго башеного тппа«
(ст. 38 і 46). Чи не тому, що в 1831 р. церква ся була відібрана для
війська і від того часу називалася »Військовим собором« ? Разом із тим.
на думку Г. Л. »ніть данньїхь, чтобьі гді-нпбудь вь храмі плп подобномь пномь бьілп во время осадьі устроеньї батарей«. А мурована
церква в Сутківцях на Поділлю (що має досить значну літературу)?
А вже зовсім зле з датами. І так прпм. автор зовсім запутався
з головною церквою Кпїво-печ. лаврп. В княжу добу про неї навіть не
згадує, зявляється вона лише в добу »українського барокко«; чптаємо
у Г. Л .: »Собор Лаврп (збудовано) в 1718 р. Федором Старченком«
(ст. 46). Тпмчасом гол. церква Кпїво-печ. лаврп заложена кн. Ізяславом
в 1073 р.,1 відбудована кн. Семеном Олельковпчем у 1470 р. З р. 1623
зберіглася докладна ґравюра церкви з XV ст. Також є сила пншпх
4) Тисяча сімдесять третій рік
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пізнійшпх ґравюр. Далі, перебудовувалася церква П. Могилою і І. Мазе
пою. Нарешті відновлена не в 1718 р. (дата пожежі!), але в 1722 р.
і закінчена в 1729 p., при чім будував її не Федор Старченко, але П о с и п
Старченко. Навіть дивно, іцо Г. Л. так недбало поставився до такого
визначного памятнпка архптектурп, про якпй е доспть поважна наукова
література, що ч и с л и т ь понад 50 назв!
Але річ у тому, що автор »Старпх годов« пересякнутпй росій
ською культурою з її »розхлябанністю«, »розперезанністю«. Спеціяльно
в питаннях мистецтва вважалося негідним і »скучньімгь« давати поважно-опрацьовані, систематичні точні наукові досліди, а замість того
викидалося на книжний ринок масу »пустомельства«, азапятньїх'ь кнпгь«
со »взглядамп на н£что«, легенько і »непропзвольно« написаних.
Але все ж таки впданне варте уваги, особливо що до ілюстрацій,
яких з обсягу українського будівництва е 12 — усе в мініятюрному
розмірі. Дуже цінні тут фотоґрафії з капітелів Софійського собору, які»
здається, не були досі видані.
В . Січипський.

П ро же р е л о у к р а ї н с ь к о г о р е л і ґ і й н о г о с в і т о г л я д у
З картинамп й взорамп українських вишивок. Написав Ксенофонт Сосенко. Львів, 1923. Ст. 84 + 4 картп, 8°.
Кождпй, хто знакомпвся з віруваннями й обрядністю нашого народа,
знає, якпй матеріял вонп представляють та кілько міститься в них старпннпх культурних пережитків, що сягають своєю давниною далеко
в передхрпстіянські часи. Не вважаючи на таке їх богацтво, доси не
пробував ніхто уложптп їх в якусь цілість, ані не впказав, що вонп не
представляють ніякої систематичної цілостп; не пробував порівнати їх
з обрядами инших народів, та виказати, чи є в нпх що своє власне,
чп все вандрівно-міжнародне, запозичене добро; коли запозичене, то
коли, звідки й якою дорогою дісталося до нас та чому народ переховує
се такі довгі століття як найбільші дорогоцінностп.
Колп з вірувань пробувано дещо поясняти, то тільки уривочно.
Автор в отсій праці старається також вияснити цілий ряд вірувань. Та
метода, якою він іде до мети, на мій погляд не найкрасше вибрана. Уся
його праця складається з самих гіпотез. І в сім не булоб іще лиха,
колиб гіпотези були висновком, витягненим із ряду матеріялів. Та так
воно не є. Прп тім гіпотези дотикають стілько ріжнпх питань, що для
їх повного вияснення треба би хпба збірної праці багатьох одиниць
Крім того належить зазначити, що гіпотези автора опираються на
етимольоґії (слів перських, арабських, вавилонських і пн.). Етпмольоґія
одначе дуже слизька річ і навіть фахові фільольоґ знаходять нераз при
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своїх виводах у такі нетрц, з яких нема виходу, тай самі при тім спе
речаються з собою. На підставі етпмольоґії виводить автор ріжні прояви
з життя українського народа зі староіранщинп тому, що Староіранці
жили в передісторичних часах кількасот літ на Україні. Певна річ, нема
на світі народа, який жив би захмкненпй в собі і не допускав до себе
ніяких чужих культурних впливів. Та не треба перебільшувати тих
впливів і не забувати, іцо нема також народа, який жив би тпсячеліття
і не витворював сам культурних вартостпй. І тут лише порівнаною ме
тодою можна дійтп до впсліду, які елементи є ориґінальні, а які запозичені.
Спираючись на етпмольоґію треба тямити, що коріні у всіх індо
германських язиках є спільні і коли в двох із них знайдемо подібні
слова, то се ще не значить, що один язик запозичив те слово від дру
гого, а тілько, що вони оба мають спільне жерело в третім. Еолпж слово
дійсно запозичене, то треба знати, коли саме воно запозичене і якою
дорогою дісталося до нас. Так приміром автор наводить слова теметів
(цвинтар) і босорка (чарівниця) як арабські. Та коли ми знаємо, що
оба сі слова уживані в українській мові тільки в карпатських говорах,
до яких вони дісталися не від Арабів, з якими карпатські племена
не стикалися, але від Мадярів, в яких мові вонп жиють досп, тоді оба
сі слова належить уже ви елімінувати з праці автора. Лемківське »гача«
(лошатко) запозичене від Словаків і поза лемківським говором не знане
в українській мові. А автор наводить його »як принагідний прпмір
чисто старої'р. основи в українськім слові.« — Трудно також з г о д и т и с я ,
іцоби наша фраза »якась мана« була ідентична зі староіранськпм »Ака
Manah« ( = злпй дух) та щоби »якась « було запозичене слово, а не наш
релятивний заіменнпк. Так само >спч« (пугач), щоби був ідентичний
зі староір. sedsch = Damon der Vernichtung. — Наш „домовик« (до
мовий бог) як слово ледвп також запозичений зі староір. demanya, він
утворений так само, як инші наші божества: полевпк, водяник, болотяник, пасічник. Також гуцульський чарівник »чінатар« походить від
чинити, зачпнюватп, а не від перського.
Як автор забігає далеко в своїй етимольоґізації, видно хоч би
з того, що слово »жродло«, — коли й уживане де, то дуже льокально, — уважає не за польонізм, — хоч воно без сумніву таким є,
— лпше за провінціялізм і впводпть його також від староіранського.
В дійсностп-ж у Галичині, як і на пншпх укр. землях, уживається слово
»жерело«, при чім у деяких говорах початкова »ж« переходить у »дж«.
Гіркі досвіди чужих і деяких наших учених (пр. Партацький: Старпнна
історія Галичини), що опиралися у своїх студіях виключно на етпмольоґії і потерпіли фіяско, повинні були наклонптп автора до великої
обережностп в сім напрямі. Є у автора і влучні пояснення, пр. »крешт
‘
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плпкп«, »кутюберпк«, »калібудбуд« і пніпі, та було бп прпемнійше,
колиб те можна було сказати про всі,, висновки.
Автор повинен продовжувати свої студії, але опирати їх на порів
нянім матеріялі, як се почав уже робити і в отсій студії з нашими
вишивками, а не на самій етпмольоґії. Тоді може бути певний, що праця
його не піде на марне та принесе користь нашій науці.
Вол. Гнатюк.

В і л ь н а с пі лка, неперіод. орґан літератури, науки та гром.
життя. Збірн. 2, жовтень 1923. Прага. Ст. 290, 8°.
Збірник се орґан масарпківськпх с о ц і а л і с т ів революціонерів. У всту
пній статі формулуеться »вірую« сеї ґрупп. Зосібна поручається Наддніпрянцям під совітською владою бойкотувати російську книжку, а нато
мість купувати тільки українську, хоч бп платячи подвійно за неї, —
і вивчити »мінімум три чужих м ов^ Дальше взпваеться до боротьби
з усіма ворогами опріч Масарпка і дра Бескпда, відомих симпатинів
українських соціялістів революціонерів... Н. Г. дає впраз свому щиро
му незрозумінню: за що большевпкп шість років воювали Україну?
Чому не помирилися з партією У. С. P., яка так прагнула мира і визна
вала ж ті самі с о ц і а л і с т и ч н і ідеї, що й большевпкп.
В розвідці українського Монтескіе — Микити Шаповала про
»військо й революцію« довідуємося, у властивих авторовп глибоких,
ляконічнпх сентенціях, що армію треба берегти, бо »розклад війська
веде до розкладу державности«, що »держава є формою панування якоїсь
суспільної кляси«, що »соціяльна революція завжди носить форми більш
чи менш отвертої громадської війнп« та що »всяка форма орґанізації
повинна бути основана на засвоєнні найбільшої солідарнсстп«... Другий
знанпй празькпй соціольоґ Гр(пгоріїв) Наш повчає, що »природним
спільником України може бути тільки Московщина, бо вона (правдопо
дібно ґубернії тульська і московська) так само наражена на кольонізацію
з Заходу, як і Україна. Дальше на кількох сторінках п. Гр(пгоріїв) Наш
збиває наклепи большевиків, нібп то головною особою, яка ударемнила
московсько - українське порозуміннє був міністр Григоріїв. Аби ся так
страшно важна квестія нашої історії була належно висвітлена, ствер
джує п. Гр(пгоріїв) Наш, що »мпр України з Сов. Московщиною не
стався н е з впнп т. Грпгоріїва, але з причин значно поважнійших, ніж
особисті симпатії, чи несимпатії окремої людини.« Сю статю радимо
перекласти бодай на »три чужі мовп«, щоби нарешті була висвітлена
для європейського політичного світа правдива роля т. Григоріїва в по
діях так великої ваги... Зрештою ся справа мира не зіпсута ще остато
чно. Автор вірить, що сей мпр таки удасться встановити, як тільки там
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прийде до властп »глибокий і щиро демократичний уряд«, ну, а в Кпїві
розуміється УПСР.
Решта статпй се »разсужденія« про те, що мп воюємо не з росій
ським народом, лиш з урядом, що боротьба ся непорозуміннє, про єди
ний фронт«, про »трудящпй народ«, про те, що єдина ПСР ніколи не
помилялася та що й тепер треба іти за її »лозунгамп«, — старі с о ц і а 
л і с т и ч н і : »Сезаме, отворпсь«!, які ось уже шість років з екстазом пов
торяють перед замкнутими дверима раю Шаповалп і Григоріївп.
Від цілого збірника віє задушним повітрєм еміґрантського життя
людий, які нічого не навчилися і не забули: ні своєї оклепаної, нікому
не потрібної фразеольоґії, ні смішної самозакоханостп, ні претенсіонального позерства. І все те аж на 229 сторінках великої вісімки.
В супереч утертій традиції останнє виданнє укр. соц. революціо
нерів вийшло без портретів Бенеша і Свєглп.
Р. О.
> М о л о д а У к р а ї н а « з а 1923-й р і к .
Ще до сьогодняшнього дня серед педаґоґів нема сталої думкп відно
сно права на істнуваннє дитячої журналістики. Противники сього права
мотивують свій погляд такими міркуваннями: Не слід привчати дітий
до сензаційної літератури, якою по суті є всяка журналістика; читаннє
журнала, який складається в кождому числі зі статпй ріжноманітного
характеру, привчає дітий до безсистемного читання; нарешті, штучний
поділ статі, що не вміщається одразу, на частки — примушує читача
затримувати в своїй памяти — нерідко на протязі довгого часу — зміст
попередньої часткп статі, або знов повертати до читання сієї частини,
а. головне, таке кромсаннє статі перешкоджає повноті вражіння, що
є метою кождого чптання.
Ті, хто відстоює право на істнуваннє дитячого журнала, виходять
із того положення, що прп всьому бажанню не можна ізолювати дітий
від тих подій, що проходять перед їх очпма, що треба прийти на до
помогу родині, яка не завше може належно освітити ті події.
Розуміється, тут не може бутп мови про прищіплюванне дітям якпхбудь політичних програм. У сьому відношенню дитячий журнал може
мати лише одну програму — йти поруч із рідною школою в вихованню
майбутніх громадян, без краю відданих вітчині.
Належачи до прихильників істнування дитячого журнала, я в той
же час признаю, що видаваннє його се діло надзвичайно відповідальне,
бо потрібує для осягнення успіху не тільки редакторського хисту, але
й розуміння дитячої пспхольоґії.
Переходячи до огляду журнала »Молода Україна« за 1923 рік,
перш за все зазначу, що він являється спадкоємцем журнала »Світ
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Дитини«, а під сією назвою виходить додаток до »М. Укр.«, призначе
ний для дітпй молодшого віку.
Серед авторів, що вмістили на сторінках »М. Укр.« свої твори,
не знаходимо, на великий жаль, імен видатних наших письменників
і вчених. А проте був час, коли не відмовлялися працювати для дітий
найкрасші наші письменники, як Б. Грінченко, О. Пчілка, Л. СтарицькаЧерняхівська, В. Винниченко, С. Черкасенко та инші.
Отже слід побажати, щоб наші видатні письменники, поети та
вчені, уділили хоча би частку своєї творчости на задоволенне духових
потреб »малих спх«, які в подяку за те на все життє збережуть у своїх
серцях імена улюблених авторів.
П о к и щ о „М. Укр.и обслуговується майже без винятку такими
авторами, які присвятили себе дитячій літературі. Кожде число „М. Укр.“
містить у собі декілька віршів (нерідко 6 і більше), але значна ча
стина їх не належить до поезії в дійсному розумінню сього слова, —
більш того, богато з них не можна назвати й віршами, бо не знайдете
в них ні ритму, ні риму.
Я міг би навести в підтвердженне сього безліч прикладів, але за
браком місця обмежусь кількома прикладами.
„Тай найліпше грубий Зенко
(Він від малку був політик!):
Сів вигідно на санчатах
І читав уважно „Світпк“.
(З вірша „Пусті школярі“).
„В канцелярії Макітра
Щось писав, числпв і гроші —
Оселедець на віконци
Сам сидів собі хорошо. “
(З вірша „Вчений оселедець“).
І

„Спів Твій був все тим жаром,
Що палив хабаз розпуки,
Гнав з повік ледарський сон
Й підносив до праці руки“.
(З вірша „Соловієви України", себ-то Т. ПІевченкови).
Крім віршів, уміщено багато байок теж у віршах, але й їх вар
тість також невисока. Чи не красше містити старі байки Л. Глібова,
Гребінки, Б. Лепкого та инших, ніж нові, які невдало переспівують
уже відоме?
Найбільше місця в журналі займає красне письменство — опові
дання, казки та пєси, як оригінальні, так і перекладні.
Більшість оповідань — се спогади з останньої визвольної бо
ротьби. Серед оповідань і казок заслугують уваги такі: „Ялинка в го
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рах“, „Дороговказ**, „ Сирітка “, „Чого у кита вузке горло“ (Р. Кіплінґа),
„Ве Віллі Вінкі** (йогож), „Серед граду куль** (Е. Амічіса), „Велпкан
-самолюб“ (О. Уальда), „Стріча", „У дідуся в гостині14, казка „Вовк
уратував“. Слід уникати вміщення таких оповідань, які своїм змістом
повторюють попередне, як се сталося з оповіданнем „Стрільчпк“, яке
е відбитком оповідання „Серед граду куль**.
І вже зовсім зайвим являється вміїценне оповідання лКати, якому
місце в ґазеті — в відділі коресподенцій (про надужиття над україн
ською школою на Волині).
Що торкається пес, то де-які з них досить складні для виведення
на сцені. З спх пєс — нудно-сантиментальна песа „Добрі діти**. Хотів
би також зауважити авторовп пєси „Малий артист** (тема - відомий
епізод з життя Т. Шевченка в передмові Енґельгардта), що і в песі
належить додержуватися історичної правди, а тому не слід вкладати
в уста Тарасови такі слова:
„О радість, о щастє, нема йому мірп, —
Я просто боюся, не йму тому віри1),
Я буду любимого діла учитись,
Не знаю, чи плакать, чп Богу молитись...
Хоч в ранці різками мене Гнат випоре,
Та тепер для мене се не тяжке горе,
Нехай він справляє своє гидке діло,
Нехай полосуе бичем моє тіло**.
Розуміється, що Т. Шевченко не міг так покірно віднестися до
биття в конюшні, як се гадає автор неси.
Найкрасшою пєсою є „Чарівнпй камінець**. З науково-популярнпх
статпй є дві-трп на історичні темп, та біоґрафії — Моцарта, Андерсена,
Шарльоти Корде та Тіціяна.
Історичні статі нічпм між собою не звязані. На мій погляд сей
відділ треба розширити та ввести історичний календар, де в стислій
формі подавались би відомостп про історичні події, які припадають
на той, чп пнший день даного місяця.
З природничими статями справа стоїть іще гірше. Статя „Старпй
горобчик*4 скорше належить до красного письменства, ніж до зоольоґії;
старпй горобчик розповідає авторовп про те, яке лихо спіткало його
наслідком загарбання гнізда ластівки. Вміщено всього дві-трп коро
тенькі статі з життя комах та статю „На шппль Етни** (досить суха).
Тут теж висловив би я бажанне — містити в кождому числі календар
*) Автор пєси прпппсує Енґельгардтовп одночасове рішеннє — впбити
Тараса, а потім відправити його до Варшави, і сією думкою ділиться зі своєю
жінкою в присутности Тараса...
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природи, де можна було б давати вказівки про те, як вести спостере
ження явищ прпроди, та занотувати зміни в природі послідовно в кождій порі року.
В кождому числі „М. Укр.“ багато місця відводиться розділовп
„Ребуси, загадки й шаради“. Я не надавав бп сьому розділовп того
значіння, яке надає йому редакція, як се видно з лпста її до двох пе
редплатниць : „Старайтеся розвязуватп всі загадочки, бо хотяй при них
трохп намучитеся, то се не остане для вас без корнети “. Яка користь —
запитаю я — з того, що дитина нарешті добеться, що загадкова візптівка „Доктор Мирон Альта Крахей“ означає „Редактор Михайло Та
ранько “?
Ще більше місця займає відділ „Переписка редакції", до якого
треба поставитися з рішучою гостротою. Головний зміст листів редакції
до своїх передплатників — се розмова про те, як дорого коштує впданнє „М. Укр.“, поради придбати ту чи иншу книжку видання „Світ
Дитпнп“ („попроси матусю, щоб купила тобі прегарну книжечку з 78
образками п. з. „Пригоди Юрчика Кучерявого‘‘), або нагадуваннє окре
мим передплатникам про надсилку гроший за журнал („Пришли гроший, бо „Світик“ тепер дуже бідує і на своє істнуванне потрібуе дуже
багато марочок“). Як видно з листа в ч. 22, редакція не відмовляється
приймати передплату провіянтами: „Одно число „М. Укр.“ коштує
1 літру свіжого молока або 4 яйця“.
Тон сих листів редакції робить неприємне вражіннє, — дуже со
лоденький, коли доводиться нагадувати про надсилку гроший і доволі
неласкавий, коли доводиться відповідати незаможним дітям, які просять
або дурно надсилати їм „М. Укр.“, або надсилати окремі числа за пі
сляплатою. Ось н. пр. відповідь на проханнє двоїх дітий з табору в Че
хії: »Чесно і добре вихований чоловік ніколи не бере нічого за „дурно«,
бо се сором«. Або така відповідь: »Найліпше буде, як будеш купувати
собі »М. Укр.« в кооперативі »Будучність« у Тернополі, бо нам по
однім числі висилати за посліплатою не оплачується і нема у нас часу
бавптися сього роду справами«.
І в той же час сі діти читають на сторінках »М. Укр.« листи
редакції, з яких видно, що вона не вважає за сором одержувати доляри за »дурно« від прихильників »М. Укр.«
Отже треба висловитися за цілковите усуненне відділу »Пере
писка редакцій і на рахунок його ввести історичний і природничий
календарі, про що висше згадував.
Нарешті, в кількох числах вміщено рецензії на дитячі книжки.
Гадаю, що далеко зручнійше видавати окремий листок для батьків, де
можна булоб не тільки містити рецензії, але й нагадувати про своє
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часну надсплку грошпй та пояснювати про те, оскільки піна журнала
являється такою низькою, що »в порівнанні з пншпмп річами, не має
рівної«.
Що до мови журнала, то майже скрізь вона чиста, зрозуміла як
для Наддністрянця, так і для Наддніпрянця. Слід тільки уникати чу
жих слів там, де можна замінити їх своїми. Так цікаве оповіданне про
Шарльоту Корде моглоб обійтись без слів »революційнпй трибунал*,
»символ«, »деклямація« і т. п.
Залишається сказати декілька слів про мистецький бік журнала.
Журнал у кождому числі містить заставки та малюнки, але орпґінальнпх малюнків на протязі року не вміщено ні одного. Слід зау
важити, що редакція занадто легковажить сю сторону журнала, бо
кожду недоречність тут зараз же помічають діти. Так не слід було вмі
щати малюнка в статі »А було се в повінь весняну над Дніпром«, —
який (малюнок) запозичений з італійської книжки...
Нарешті, хочу зауважити, що не слід переносити на новий рік
статю, якої початок уміщений в попередньому році. Се торкається статі
»На стрілецькій могилі«.
Тут, дійсно, слід побажати, щоб кожда' статя цілком вміщалася
в одному числі, а не розтягалася на декілька чпсел.
Що торкається журнала »Світ Дитини«, то він майже ввесь скла
дається з віршів, які ілюструють словами той малюнок, що дає тему
для автора. Розуміється, годі вимагати поезії від автора, якого на
тхненне знаходить загороду в межах малюнка...
Як у »Світі Дпт.«, так і в »М. Укр.« знаходимо »портрети наших
чптачів«, а в »М. Укр«. крім того, і портрети »прпхпльнпків« »М. Укр.«
з цілою їх родпною. Колп останнє просто недопустиме на сторінках
дитячого журнала (до чого привчить дітий сей спосіб вдячности ре
дакції? — запитаю я її), то вміїценнє »портретів нашпх читачів« явля
ється по меншій мірі зайвим. Красше ті гроші, які вптрачуються на
впготовленне сих клішів, ужптп на поліпшеннє ілюстративної частини
»М. Укр.
Я дозволив собі детально зупинитися на огляді »М. Укр.« тому,
що, на скільки я знаю, до сього часу сього ніхто не зробив.
Вважаю зайвим доводити тут, на скільки є корисним для , дла,
доброзичлива критика. А такою й є моя, по суті, може, занадто гостра,
бо подиктована щирим бажаннєм прислужитися справі видання єдиного
у нас дитячого журнала1), як теоретичним обоснованнєм своїх зауважень
!) ДптячпЛ журнал „Наш Приятель" має релігійний характер.
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так і практичними вказівками на підставі свого многолітнього досвіду
в редаґуванні дитячого журнала.
Не дивлячись на зазначені впсше хиби »М. Укр.«, я все ж такп
зі щпрпм сумліннем можу порадити батькам, які не передплачували
»М. Укр.« в минулому році, придбати річник, — він дасть дітям досить
багаго цікавого матеріялу до читання.
Ст. Сірополко.
B r o c k h a u s H a n d b u c h d e s W i s s e n s in v i e r B a n d e n .
S e c h ste ganzlich u m g e a rb e ite te u. Aresentlich v e rm e h rte A u fla g e von
B r o c k h a u s K lein em K o n v e rs a tio n s -L e x ik o n . M it liber 10 0 0 0 A b b ild u n g e n
u. K a rte n im T e x t u. a u f 178 e in farb ig e n u. 88 b u n te n T afel- u. K arte n se ite n u. m it 87 U bersicliten u. Z eittafeln . Лппськ, 1922—23 (в пів• •

полотні 80 шв. фр.)
Живемо в часах, в яких жптте з кождим днем більше ускладню
ється. Від поодпнокої людинп вимагається не липі чпм раз більшого спеціяльного знання, але й загальної освітп. З пересадою можна сказати,
що сьогоднішнпй гімназист нпзшпх кляс мусить знати більше ґеоґрафії
й історії, як знав Геродот. А що говорити вже про політика, публіциста
тай взагалі про людину, яка хоче бути культурною. Нема на світі ні
чого трівалого, усе зміняється. Зміняється карта світа, виринають нові
люде, нові »боги«, нові науки, нові теорії, роблять нові відкриття, нові
винаходи. Те, що було тому чверть століття, тому 20, та 10 літ остан
нім словом науки, сьогогодня перестаріле, бо є вже нове досконаліше,
красше. Щоби удержатися на поверхні нового загального знання, треба
інформуватися. Знаменитим, коротким, а точним інформатором показався
лексикон. Лексикон у кількох, кільканацяти або кількадесяти томах за
ступає собою цілу бібліотеку й він через те найдешевшпй. Собою уявляє
скарбницю людського знання даного часу. Його дешевість треба підчеркнутп якраз у наших часах, де стілько змін, а книжка стає чимраз мен
ше доступною для звичайного смертника.
Дійсно з радістю треба повптатп появу чотпротомового Брокгавза.
Се перший більший німецький лексикон. Кілько інформаційного мате
ріялу зібрано в спх чотпрох томах! Усюди найновійші дані, нові картп
з новими державними межами. Описи по змозі заступлені ілюстраціями.
Заощаджено через те місця, а збільшено інформаційну вартість. У сих
чотирьох томах Брокгавза найдете більше матеріялу, як у шести томах
передвоєнного малого Маєра. [Світова війна »Weltkrieg« обіймає 24 (двошпальтові) сторінки дрібного друку з багатьома картами, ситуаційними
плянамп]. Тому не можна за доспть горячо поручитп сього »Брокгавза
підручника знання« (як властиво називається сей лексикон) нашій пу-
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блиці, іцо володіє німецькою мовою. Новий Брокгавз ПОВИННІ КУПИТИ
наші товариства, інституції й орґанізації.
Ціна не стоїть у ніякім відношенню до змісту.
Та не так світло представляються інформації, що відносяться до
України й до нас Українців. Із виїмком одної статі: »Ukraine«, яку
мабуть написав хтось із наших, усі пнші писали Німці на основі москов
ських або польських матеріялів. Як їх поінформовано, так і написалиІ так: » K lein ru ssen (U k rainer)« написано зовсім бездоганно, та як
бліденько вийшла наша література (» K le in ru ssisc h e L ite r a tu r e ) ! Про
нову літературу нема нічого, навіть не вичислено імен от хочбп Коцю
бинського, Лесі Українки, Франка, Впннпченка. Шевченко, ще »ukrain isc h e r D ic h te r* , але Котляревський то » k le in ru ssisc h e r D ich ter« .
Коли читати про Хмельницького або Мазепу, то ледвп, чп чужи
нець знатиме, що се були українські гетьманп. Що до Мазепи буде
вагатися, чи се Поляк, чп Москаль, а в 90°/о навіть не догадається, що
се Українець. Про Кирила Розумовського ані слова, хоч є про Олексу
та Андрія. Що се таке козакп-запорожці і взагалі наше козацтво та
козаччина, рішучо ніхто не довідається після прочитання статі »Kosaken«. А вже найменше можна довідатися про гетьмана та гетьманщину.
Бо наші гетьманп се ані польські гетьмани, ані московські козацькі
атамани.
При ґеоґрафічнпх місцевостях ніде не подано українських назв,
навіть прп такім Кпїві, чп Харкові, коли при польських, чи словінських,
чи словацьких хМІсцевостях усюди подані назви в даній мові. Під »Lem
berg* подано, що по польськії »Lwow«, про українсько-польські бої під
Львовом ані згадки, як взагалі ніде нема згадки про польсько-укра
їнську війну 1918 — 19. Ані згадки нема про 3. У. Н. Р. Воно тим
більше цікаве, що почтові марки 3. У. Н. Р. мають великий попит,
(в катальоґах подано, що 3. У. Н. Р. се Буковина)! Нема згадки й про
У. С. С., хоч про польські лєґіони подано досить докладно. Під словом:
»Galizien« досить вірне представленнє українсько-польських відносин.
З сього короткого мого представлення видно, що українські точки
зовсім не оброблені, а як і оброблені, то хибно, неточно, з ворожих нам
жерел. Як інакше представляється річ зі Словінцями, чп Словаками, не
кажу вже про таких Сербів, Хорватів, чп Румунів.
Одно відрадно. Україна фіґуруе вже всюди як держава і то не лиш
у Брокгавза. Яко герб України поданий тризуб, а як державний прапор
жовтоблакптнпй стяг зі золотпм тризубом (на таблиці: sFlaggen«).
На ві що розписався я так богато про нового Брокгавза? Раз
тому, що він мпмо свого необроблення українських точок, дійсно заслугуе на те, щоби його як найгорячійше поручпти кождому, що володіє
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німецькою мовою й хоче матп не дорогий новий лексикон. Друга при
чина ще важнійіпа. Як що мп не справимо усіх неточностпй, то вони
ходитимуть дальше по світі. І дальше люди заходпмуть у голову, що се
таке Українці, чи пак Малороси, чи Малорусінп, чи просто Русінп. Розу
міється, лексикон уже вийшов і годі завернути його друк. Та се не
останнє впданне лексикону Брокгавза. Німеччина ще двигнеться з еко
номічного занепаду. Вийде ще й великий Брокгавз і великий Маер. Та
певно і один і другий не матп муть красших інформацій про нас, доки
мп самі їх не подамо. Здаю собі справу з сього, що воно не легка праця..
Над нею треба посидіти не один день і не один тиждень, та се вдячна
праця. Як лиш один із двох найбільших і найславнійшпх німецьких
лексиконів подасть точні наші інформації, то за ним підуть не лиш
усі німецькі лексикони, але й пнші загранпчні. Працю можна улекшптп
собі сим способом, що усі точки, чи статі до лексикону виготовиться
рівночасно в двох примірниках і вишлеться до: Т. A. Brockhaus in Leip
zig та до: Bibliografisches Institut in Leipzig (місце, де виходить знаний
»Meyers Konversations-Lexikon — у трьох ріжних виданнях (у двох,
шістьох і дванацятьох томах). З лексиконом Маера справа навіть дуже
пекуча. Він увесь (в 15 томах) готовий до друку, та друк спинено
в останній хвилині, бо накладня завагалася, чи зубожілі Німці зможуть
купити 15-ти томову книжку. Та раз він готовий до друку, то й мусить
колись вийти. І знов: Як виглядати мемо ми в нім?!
Що Брокгавз прийме з подякою таку працю й узгляднить та вико
ристає прп найблизшій нагоді, знаю, бо маю від нього відповіди.
••

Іван Вербяний.

E u r o p e s i n c e 1918. Н e r b e r t A d a m s G i b b o n s , t h e C e n 
t u r y CO, N. J. C i t y XI + 622.
Велика книжка Ґ і б б о н с а (яка виходить уже другим виданнем)
присвячена оглядови світових подій від 1918 року, себто в:д фактичного
закінчення великої війни. Автор далекий від так званої »обективности«
і має на кожде пптанне свій власнпй погляд, але кнпжка його се не
політичний трактат, якому факти служать лише ілюстрацією і доказовим
матеріялом, лише більший підручник.
Порівнуючп богато місця присвячено українській справі. На сю
справу автор глядпть не через скла тих, кому залежить на предста
вленню її в фальшивім світлі, лише оцінює її тверезим осудом прак
тичного Американця. Українське пптанне автор ставляє, як питаннє
галицької нафтп і донецького вугля в один ряд із питаннями Сариг
Рура, Шлеска. їх значінне означується тою боротьбою, яку ведуть ве-
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лигі державп за зелізо, вуголь, нафту і світові ринки взагалі. Ідеалістпстачні мотпвп, якпші ся боротьба прикривалася, автор відкпдає.
Перебіг українських змагань від 1917 (згл. від 1918 р.) змальо
ваний зовсім правдиво. Те, що тепер утворилося на Україні під большевпкамп, для Ґіббонса лише »фікція окремого національного істнованняс,
а »термін Совітська федерація не значить, що її складові частини дій
сно незалежні«. Не співчуваючи большевпкам, автор без ніякої симпатії
відноситься і до »білих« Росіян. їх відношеннє до України однаково
неприхильне, і на його думку одною з головних причин розгрому Денікіна була та, що він навіть за ціну спільної боротьби з червоними
не хотів погодитися з »українським сепаратизмом«.
На Галичину автор дивиться як на край у своїй більшостп укра
їнський (він числить тут округло 10 °/0 Поляків і 15% Жидів). Саме
як вибухла війна Українці зачинали приходити до сили в краю. Події
кінця 1918 і першої половини 1919 р. в сім краю оппсуе автор до
кладно і цілком правдиво. Автор спеціяльно зазначуе (прим. ст. 244),
що він »обзнайомленпй з місцевими обставинами«, що зрештою і так
видко з книжки. Згадує автор і »автономію*, ухвал єну варшавським
соймом, у вересні 1922 p., не надаючи зрештою їй значіння, як міри,
щоб могла заспокоїти бажання автохтонної людности. Ані ризький мир,
ані факт Антанта з 14 марта автор не уважає за щось, що велоб безпосередно до пацифікації європейських відносин. Неґатпвно задивляється
Ґіббонс і на цілий версальськпй мир і пнші, що прийшли по нім. Він
закидає одностороність і певну облуду презид. Вільзоновп, який про
голосив (і по частп перепровадив у життє) право на самоозначеннє
тільки тих націй, які входили в склад подоланих: Австро-Угорщини,
Німеччини, Туреччини і Болгарії, відмовляючи сього права численним
націям »союзнпків« і Росії. Нота Вільзона до уряду Австро-Угоріцпнп
з 7 вересня 1918 була на думку Ґіббонса »цікавою і типово анґльосаською — ідеалізму і практичного спрпту« бо »хпба ж Романовп так
само, як і Габсбурґп не збудувалп своїх імперій на руїнах менших
націй, на чужій кровп, чужих установах і релігії ?«
Автор не вірпть у доцільність метод версальського мпра, ані
в Союз Націй. Він бере річп такими, якими вони є і стверджує те,
що є. За се можемо лише йому подякувати.
Д. Д.
S i i d d e u t s c h e M o n a t s h e f t e . Heft 5. Jahrg. 21. Februar,
1924. — « Di e U k r a i n e u n d D e u t s c h l a n d s Z u k u n f t “.
Пята книжка мінхенського місячника цілком присвячена Україні.
Чужа преса правильно добачила в сім нове розбудженнє заінтересовання
нашим краєм у політичнім німецькім світі.
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З ряду статпй звертав на себе увагу — »Німецька місія в Се
редній Европі« дра Мартина Шнана. Автор боронить тут стару, вису
нуту під час світової війни ідею орґанізації Середної Европп німецьким
ґеніем. Тут Німеччина є на думку автора спадкоємницею великих швед
ських королів, які стреміли до тої самої цілп. Сю саму проблему ста
ралася розвязати в переддень своєї смерти Габсбурська монархія (або
бодай причинитися до її розвязання), тепер за се завданне прпнялпся
Французи. Прпказом дня, на думку статі, є знов прпгадатп собі, іцо
орґанізація Середної Европи (до якої належить і Україна) можлива
лише з помічю німецького ґенія.
Проф. др. Макс Вольф підкреслює (в статі »Земля і люде«) пара
лелізм в історії Німецької і української нації, якпх едналп минуле
(союз Хмельницького і Великого Курфірста), а яких впслід світової
війни, катастрофальнпй для обох, кинув по один і той самий бік ба
рикади.
В статі про »душу нашого народу« Б. Лепкпй дає характеристику
пспхольоґії української нації. Слідом за сею статею уміщений переклад
одного оповідання В. Короленка (Старпй Дзвонар); се зовсім невмістне
і не зрозуміле в книзі, т о трактує про Україну.
Цікаво, як усе, пише др. П. Рорбах про »Україну як європейську
проблему«. Головна ідея автора — що підпорядкованне всіх земель
бувшої Росії одному (російському) політичному центровп вже пережило
себе і напевно вже не повториться. Самостійність України се лише
пптаннє часу; прп сім автор кладе особливий натиск на те, що ся са
мостійність повинна бути і буде здійснена поза рамками Росії, а не
в якійсь федерації з нею, або »союзі«. Така незалежна Україна буде
найліпшою ґарантіею безвпглядностп повторення п о л і т и к и Едварда VIJ
— окруження Німеччини зі сходу і з заходу рівночасно.
Про »Німецькі економічні інтереси на Україні« ипше др. Г. Майсінґер. Ґравітуючп економічно на Захід (через Чорне море) і південь
Україна є зі своїм розвиненим хліборобством прпроднпм доповненнєм
індустріяльної Німеччини.
Опріч того знаходимо статі і замітки про маршала Айхгорна,
про перебуванне Німців 1918 р. на Україні, витяги, що відносяться
до України з щоденника французького посла прп царськім дворі під
час війни — Палєольоґа, про »Евразію« (ґен. дра К. Гавсгофера), про
»Україну як домівку Індоґерманів« (проф. дра А. Дірра) і пн.
Проблема ^ країни трактована широко, з певною політичною дале
коглядністю. Лише одно треба зазначити, що в той час, як підчас війни
німецька публіцпстпка звертала увагу головно на Росію, оцінюючи зна-
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чіннє України для Німеччини, то тепер вона звертає більшу увагу на
Польщу і на економічні корпсти зближення з Україною, які остаточно
не виключені і прп захованню істнуючого на сході Европп status quo.
Розуміється автори згаданих статий повні симпатії до нашої нації і її
ц і л и й , ледви представляють собі можливість їх осягнення інакше,
як
проти волі Росії, але тепер сей момент менше акцентується як давнійше.
Роля української пропаґанди в Німеччині таким чином ще не скінчена.

Р. О.
» Б а р и к а д п т е а т р у « , Чч. 2—3 Київ 1924 рік, ст. 20.
Театр на Вел. Україні переходить таку саму крізу як і літера
тура. Богато матеріялу до сеї крізи і до її зрозуміння дає останній
зшиток видаваних у Київі Л. Курбасом »Барикад театру«. В статі
»Психольоґізм на сцені« Лесь Курбас говорить про впмиранне акаде
мічних театрів. »Сучасний глядач не отяжілий обиватель учорашнього
дня. Він або за комуністів, або за фашистів. Bin так чи інак бореться.
Він стає співтворцем спектакля. Йому противно дивитися і слухати те,
що він сам легко може договорити... Для глядача не важно, я к г р а 
ють, а важно, хто п е р е мо же « . Світ тепер живе абсолютними ідеями,
як стара Греція, якої абсолютною ідеєю була Мойра, як середні віки,
яких абсолютною ідеєю було христіянство. Під впливом зміни в психиці людськости »у всьому всесвітньому мистецтві відбувся перелом...«
У нас він найбільше підкреслився. Самі переживання людини як такі
стали нецікавими. Остання стадія гуманізму одцвила. Істнуваннє ака
демічних театрів нічого не доказує. їх істнуванню у нас на Україні ще
кілька десятків місяців.
Є катеґорії переживань, які тепер буквально нікпм уже не прий
маються. Публика цмокає під час поцілунків на сцені, стогне підчас
усяких ^вивертань душі«, навіть найбільш відсталі... починають крптичн і й ш р ставитися до академічних театрів... Сучасність у своїх мистецьких
тенденціях близше до середневіча, аніж до гуманістичних останніх віків«.
Чи новий театр іде на Україну на зміну старому? — Журнал не дає
позитивної відповіди на пптаннє. В статі О. Слісаренка »Культурномистецька Мекспка« читаємо: С^гільки в Мексиці п о л і т и ч н и х партій*
стільки ж є в нас тепер усяких театральних уґруповань. Для сього по
трібно лише — »два трп пустозвонні гасла та необмежне бажаннє
стати »фіґурою«. Збанкрутовані політики, бездарні актори, скудоумні
літератп, безграмотні критики, >валом валять« в Мексику культури
і мистецтва і стають президентами«. Всі стараються очевидно іти за
вітром, вивішуючи комуністичний прапор.
и
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Б статуті одного з таких »Мексиканських« уґруповань читаємо
буквально таке: В основу своєї праці спілка ставить боротьбу з вла
сницько-міщанською ідеольоґіею... Коли уважно читати далі статут, то
при всьому бажанню не можна дізнатись, яку ж лінію спілка веде в га
лузі мистецтва. Походить се від того, що лінії такої зовсім не має...
В галузі культури і мистецтва мішанина »козла з капустою«, а вірнійше скільки членів, стільки й »ліній«, а в решті сими »лініями« так
замазано фізіономію уґруповання, що відріжняеться воно від сірої оби
вательської маси лише фабричною маркою. На ґрунті такої Мексики
виростає махровим цвітом міщанство, прикрите комуністичними льозунґамп. Найшкідливійший рід міщанства. Міщанство се виявляється в чи
танню віршиків перед естетичними панночками, в друкованню власних
фотоґрафій, по одинці і ґрупами, в »чаепітіях«.
Так характеризується стан „пролетарського« взагалі, а театраль
ного мистецтва зокрема.
Одинокий театр, який на думку редакторів »Барикад« стоїть
на висоті »сучасних впмог«, се театр Курбаса. Що до драматичного
театру ім. Франка, — його »ідеольоґи« самі не відають, що творять,
а хочуть бути за всяку ціну в ногу з сучасністю. Репертуар Франгіівців яскравий доказ такої ідеольоґічної нерозберихи. Поруч із »Евгеном
Нещасним« Толєра — »Іоля« Жулавського, поруч з »Фуенте Овегуна«
— »Чорна Пантера«, а далі безконечні »Гріхи«. А проте столиця Хар
ків театром сим задовольнена. »Театр ім. Шевченка« — по ідеольоґічній плятформі цупко тримається академізму. Подібна характеристика
і иншпх театрів. У статі про »Молодий театр« старається автор
намітити лінію конечного розвою, але чи ся лінія має будуччину на
Україні, і чи має сю будуччину взагалі »пролетарське мистецтво« —
сеї певности по прочитанню журнала тяжко набрати.
М. 1.
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Нові книжки
(Просимо авторів і видавців надсилати к н и ж к и для
з а з н а ч у в а н н я в сій рубриці).
Дивн і под о р ож і та п р и г о д и
пана Язона Микитовича на Чваньках
Чваньківського, гербу Качка, сппсані
його власною рукою. Переписав із
старих паперів Я. Вільшенко. (Бібліо
тека „Молодої України". Т. 1). Львів,
1923. Ст. 124, мал. 8°
М. Ірчан. Ф і л ь м и р е в о л ю ц і ї .
Нариси й новелі. (Впдавн. „Культу
ра"). Ню-Йорк, 1923. Ст. 120, мал. 8°.
М. Ірчан. Б е з р о б і т н і . Драма
в 3-ох діях. (Видавн. „Пролєткульт.").
Вінніпег, 1923. Ст. 72, 16°.
М. Ірчан. Д в а н а й ц я т ь . Драма
в 5-ох діях з життя повстанчої вата
ги в Схід. Галичині в місяці жовтнілпстопаді 1922 p.. Вінніпег, 1923. Ст.
112, 16°.
Валєнт. Конопацький. З д у ш і
м о є ї п і с н і і з г у к и . Каліш, 1923.
От. 24, 16°.
Олекса Карманюк. В н о в п й р а й .
Трагикомедія на 3 дії зі співами й тан
цями. Каліш, 1923. Ст. 34, 16°.
Олекса Карманюк. Н е в і д о м и й .
Драматичний нарис на одну дію. Ка
ліш, 1923. Ст. 18, 16°.
О. Назарі/к. С в я т и н я М о р м о 
ні в . З подорожних вражінь у К ана
ді. (Відбитка з Літ. Наук. Вістнпка).
Львів, 1924. Ст. 36, 8°.
Вас. Атаманюк. Н о в а є в р е й 
с ь к а п о е з і я . Антологія. (Видав
ниче Т-во „Друкар"). Київ, 1923. Ст.
36, мал. 8°.
77. Норманський. Б у р я . Сучасна
галицька драма на 5 дій у шістьох
відслонах. Прудентопіль, 1923. Ст.
62, мал. 8°.
І в . Л е в и ц ь к и й . Теч-е в о д а . Мі
шаний хор. Львів, 1923. Ст. 8, 8°.
Іван Левицький. В а л ь с . Скрипка
з фортепяном. Львів, 1924. Ст. 8, 4°.
С а м о х о т н п к . Підручний калвндарпк на 1924 р. Накладом Вид.
4

*

„Червона Калина". Львів, 1923. Ст.
60, 32°.
В ільгельм Б уш . С п і в о м о в к и .
На українську мову перелицював Яр.
Вільшенко. (Діточа Бібліотека. Ч. 42).
Львів, 1923. Ст. 64, 16°.
Леся Верховинка. С т р і ч а у л і с і
Сценічна картина в 1 дії. (Діточа
Бібліотека. Ч. 45). Львів, 1923. Ст.
16, 16°.
Олена К урило. П р о г р а м и д л я
збірання етнографічних мате
р і я л і в . (Всеукраїнська Академія На
ук. Збірник істор. філолог, відділу.
№ 13, вип. 1). Київ, 1923. Ст. 34, 8°.
М. Ірчан. Т р а г е д і я п е р ш о г о
т р а в н я . Спомпни з горожанської
війни на Україні. Ч. І. (Видав. „Мо
лот"). Ню Йорк, 1923. Ст. 166, 8°.
К . Каутський. В і д д е м о к р а т і ї
д о д е р ж а в н о г о р а б с т в а . Пере
клад М. Галагана, Каліш, 1923. Ст.
128, 8°.
П р о п а м я т н е п п с ь м о Наук.
Тов. ім. Шевченка у Львові з при
воду заборони польською Кураторією
львів. Ш кілького Округа національ
ного іменп українського народу.
Львів, 1924. Ст. 8, вел. 8°.
У к р а ї н с ь к и й А р х п в . Видає
істор. фільософ. секція Наук. Тов. ім.
Шевченка. Т. XII. Листи мптроп. М.
Левпцького до еп. Ів. Снїгурського
й офіціяльні ■документи їх спільної
діяльностп (1813—1847). Львів, 1924.
X V I + 232, 8°.
ґ*л . Барвінський. О п о в і д а н н я
з в с е с в і т н ь о ї і с т о р і ї (старпнної
й середньовічної). І часть. З 34 ілю
страціями. II часть: Нововічна доба
З 29 ілюстраціями. (Видавництво
„Укр. Слово"). Берлін, 1923—4. Ст.
94+104, 8°.
М. Чайковський. С и с т е м а т и ч 
н и й с л о в н и к у к р а ї н с ь к о ї ма-
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т е м а т и ч н о ї т е р м і н о л о г і ї з поазбучним українсько-російсько-німецьким покажчиком. Перша частина.
Елементарна математика. (Видавни
цтво україн. молоді). Берлін, 1924.
Ст. 146, мал. 8°.
ш

ТІроф. др. М. Лозинський. З н о 
в и м р о к о м 1 9 2 4 . Теперішній стан
будови української держави і задачі
західно-українських земель. Женева,
1924. Ст. 80, 8°.
Др. Філ. Колесса. Н а р о д н і п і 
сні з південного Підкарпаття.
Тексти й мельодії із вступною роз
відкою. Відбитка із „Наукового Зборника" тов. Просвіта в Ужгороді за
рік 1923. Ужгород, 1923. Ст. 24 + 84,
вел. 8°.
Всев. Ганцов. Д і я л е к т о л о г і 
чна класифікація у к р а їн 
с ь к и х г о в о р і в (з картою). Від
битка з „Записок іст. філог. відділу"

Української Академії Наук. Київ, 1923.
Ст. 68, вел. 8°.
G. D. Н. Со'е. Ґ і л ь д о в и й с о ц і ял і з м . Переклад М. Галагана. Каліш,
1922. Ст. 32, 8°.
О. Карманю к. У к р а ї н с ь к а п о 
л і т и ч н а е м і г р а ц і я . Спроба істо
ричного нарису. (Накладом видавни
цтва „Чорномор"). Каліш, 1923. Ст.
72, 16°.
С.
Русова. Н о в а ш к о л а
ц і а л ь н о г о
в и х о в а н н я . (Україн.
видавниц. в Катеринославі). Липськ,
1924. Ст. 152, мал. 8°.
М. Григорович. Я к І р л а н д і я
з д о б у л а с о б і в о л ю . (Україн. ви
давництво в Катеринославі). Липськ,
1924. Ст. 64, мал. 8°.
Вол. Дорошенко. Н І е в ч е н к о в а
о с в і т а , (3 приводу одної лбґенди).
(Літ.-наук. бібліотека, ч. 166.) Наклад.
Укр. Вид. Спілки. Львів, 1924. Ст.
24, 160.

Надіслані ж у р н а л и :
Б о г о с л о в і я . Науковий тримісячник. Львів, 1923. Т. І, кн. 3 —4.
Студентськ. Вістнпк „ П о с т у п " .
Львів, 1924. Ч. 2 - 3 .
Г о л о с Р о б і т н и ц і . Місячний
журнал для женщин робітниць. Він
ніпег, 1923. Ч. 12.
Г о л о с п р а ц і . Місячний журнал
для працюючого люду. Вінніпег, 1923.
Ч. 12.
Т р и б у н а У к р а ї н и . Неперіо
дичний орган української еміграції.
Варшава, 1923. Кн. III. Ч. 5—7.
У к р а ї н с ь к и й П л а с т , міся
чник укр. пластової молоді. Стані
славів, 1924. Ч. 4—5.
Н о в а У к р а ї н а , місячник пись-

менства, мистецтва, науки і громад
ського життя. Берлін, 1923. Ч. 12.
М о л о д а У к р а ї н а , ілюстрова
ний часопис для молодіжи. Львів,
1924. Ч. 1 - 6 .
С т а р а У к р а ї н а , часопис істо
рії і культури. Львів, 1924. Ч. 1.
Л і т о п и с політики, письменства
і мистецтва. Берлін, 1924. Ч. 4—13.
С м і х о м е т . Сатир. - гумор, ж ур
нал. Данціґ. 1924. Ч. 1—3.
С і л ь с ь к и й С в і т , місячник при
свячений усім галузям господарки.
Перемишль, 1924. Ч. 1.
В е с е л к а . Місячник літератури,
мистецтва й громадської думки. Ка
ліш, 1923. Ч. 1 1 -1 2 .
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ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИМ

ВІСТНИК
місячник літератури, науки й суспільного життя,
виходить у 1924 р. книжками в обємі 6 аркушів друку і містить
оригінальну й перекладну белетристику — повісти, оповідання,
драми, поезії, статі з української історії, літератури, національної
економії, мистецтва, науки й суспільно-політичного життя, кри
тику й бібліографію.
Видає: У к р а ї н с ь к а В и д а в н и ч а Спілка.
Редакція й адміністрація у Львові міститься
при ул. Ч а р н е ц ь к о г о , ч. 24.

Всякі письма, рукописи, книжки й передплату висилати тудиж
на адресу В о л . Г н а т ю к а . На відповідь належить залучувати
почтові марки. Рукописи мають бути читкі, писані на однім боці
та мати широкі рядки. В справі дрібних віршів редакція не пере
писується. Автори, не повідомлені до двох місяців про приняттє
рукописів до друку, можуть відобрати їх, надіславши марки на
оплату порта. Такі рукописи переховуються найдовше пів року.
З причини підвишки д р у к а р с ь к о ї тар и ф и ціна книжки 2,300.000 Мп..
подвійної 4.600.000 Мп.
І
В Ч ех о -С ловаччин і о д н а книжка Кор. 8 (зам о в л я ти на а д р е с у : Василь
Паліїв, У ж г о р о д , Верчені, 24).
На Буковині о д н а книжка ЗО левів (за м о в л я т и : „Укр. Вид. Спілка",
Чернівці, П етровича, 2).
У всіх инших д е р ж а в а х об ч исл ю ється п е р е д п л а т а швайцарськими ф р а н 
ками і виносить річно 12 Фр., о к р е м а книжка І’10 Фр.
В Німеччині (зам о вляти: „Ukrainske Slovo“, B erlin-S chi'neberg, Haupts t r a s s e 11).
В Австрії ( з а м о в л я т и : О л е к с а н д е р Стрижак, Відень, X I I 1/3, Breitenseerstr. 29/7).
В Америці о д н а книжка 35 центів. Річна п е р е д п л а т а 3 долари.
Всякі грош еві претенсії ж урнала д о передплатників платні й за ск ар жувані у Львові. Х т о не повідомить адміністрації окрем им листом, щ о пе
р е с т а є передплачувати журнал, в ід п о від а є з а всі вислані йому книжки.

Начальний редактор: Др. Д. Донцов.
За редакцію відповідає: Володимир Гнатюк.
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