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З чеського поля
1. О т а к а р Б рж езіна.

/VI а т и.
Пройшла вона життям, немов привиддя млисте,
Без сонця і тепла, без чарівливих мрій;
Безбарвний, хмурий вік судила доля їй,
І дні її були, і ночі — попелисті.
І світ її очий притьмарився й загас,
Красу її лиця невпинні сльози змили,
І злидні з нею йшли до ранньої могилп,
Що заготовив їй немилосердний час.
Щоденні клопоти зломили силу тіла,
Завмерла в ній душа, нужденна і смутна,
1 в тяжкпй смертний час, одходячи, вона
Слова подяки Богу тихо шепотіла.
Молилась, мов у сні, вона у вівтаря, —
І сяяли свічки, і образи блищали,
Утіху запашну їй в серце наливали,
І чаша мук була для неї, як зоря.
О, матінко моя, високо над землею
Душа твоя смутна зорею зайнялась,
В огню одвічному у сяйві розпливлась, —
Та близька ти мені і тілом і душею.
То мер'їва кров твоя мене, як цвіт блідий,
Вродила й гіркими сльозами годувала,
Диханням любпх уст в мене жпття вливала
І в спадщину мені дала свій сум святий.
А ночп літньої, як сяють ясні зорі,
З могплп ти встаєш, до мене тп ідеш, —
Зі мною тихую розмовоньку ведеш, —
І в стогоні свому твоє я чую горе.
Тп оддала мені всю теплу кров свою
І світ очпй своїх в моїх ти запалила,
І віри таїну в мені перетворила
В велике полумя містичного огню.
І як твоє жпття — жпття у мене млисте,
Без сонця і тепла, без чарівливих мрій,
І ллється, лине вік безбарвний, хмурий мій,
І ночі всі мої, і дні всі попелисті.
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2. Ярослав В р х л іц ь к и й
С м ерть.
За всімп йде, на кождого чигає.
Життя — свої тонкі нитки пряде,
А Смертп подих ними коливає, —
За всіми йде...
Як блискавка, майне перед очима
І зникне враз, костиста, невмолима:
Вона в світи за жертвами іде,
Нудьгу та Жаль за рученьки веде.
Над тим — вона мов шуляка шугає,
На пншого — як грім з небес спаде,
Мов кітка з мпшою — з другими грає, —
За всімп йде...
3. H o c. В . Слядек.
Той
Хто
Хто
Той

проти нас, хто не працює з нами ;
хоч колись служив чужим богам,
збогатив чужі хоч трохи храми, —
вже не наш, чужий по кровп нам.

Ми потребуємо цілу людину,
Шцну, уперту в горі та в боях,
Що в серці має тільки батьківщину,
Гордує працею в чужих полях.
Ми потребуємо людий, щоб вміли
В смертельний час не втрачувать лиця,
Щоб пронесли ненависть до могили,
І щоб любить уміли до кінця.
4. Л н Н ечас,
*

*

Хай на дорозі ставлять перешкоди,
Хай кат стоїть у волі на сторожі, —
Пробе крізь камінь право переходи,
Залізнії ворота переможе.
Народ безсилий — тихо нарікає,
Над; ним тяжить на віки туга — скрута;
Народ героїв — кайдани ламає,
Рве на собі невольничі він пута.

digitized by ukrbiblioteka.org

,
]■
'■

Н а д і^ .
На королівні — суконка біла,
Кучері в білпх квітках ;
Йшла королівна — земля раділа.
Цвіт розкривавсь на кущах...

»

Йшла королівна — і пилом вкрилась
Біла суконка її,
Сіра імла на землі стелилась,
Жовкли квітки на чолі...
Йшла королівна — її одежа
Висіла шматтям на ній,
Цвіт опадав на кущах, на межах,
Скрізь по долпні смутній...
Скрізь, де її ноженята ступали.
Чисту дорогу снігп замітали...

6. Де ідо М а р і я В іс к о ч іл ь
Лист.
Чуєш мене тп?
Вернутися мусиш !
Вітер на дворі стогне й ридає,
Свічки палають немов над труною,
Річка об беріг бється слізьми...
Плаче усе за тобою!
мене ти?
Вернутися мусиш !
Час припинився, не йде, не вертає,
Горем та сумом стоїть наді мною:
В дверях хатини виє мій пес,
Виє мій пес за тобою!
Чу
єш
ч)

мене ти?
Вернутися мусиш!
Р у к и ч у ж і ї мене обіймають,
Очп чужії туманяться млою,
Г^бп чужії цілують мене, —
Тяжко мені за тобою *
Чу
єш
чі

Чуєш мене ти?
Вернутися мусиш!
Згину без тебе, на віки загину,
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В темній безодні вабливої згуби...
Руки чужії, солодкії губи...
Схне моє серце од туги й жалю...
Ч у є ш ? Вернпся!.. Благаю... Молю!

•г

7. Ііо ги п ІІелішек.

Поворот Наполєона.
Сннп — бретонці молоді...
Війна їх загубила;
А мати — в горі та біді
Жила стара, похила.
І перший син її поліг
Під Австерліцом в бою,
І другого холодний сніг
Засипав під Москвою;
А третій син, остання кров,
Під Ватерльоо смерть знайшов...
Жан, Жак та Жорж..
Жила, старіла, бідувала, —
Зненацька чутка залунала:
З вигнання, з острова, з чужини,
Вертається до батьківщини
Народній мертвий вождь, — міцна
Його сталевая труна ;
Його вся Франція чекає,
Над ним проміння славп сяє...
І перший син її поліг
Під Австерліцом в бою,
І другого холодний сніг
Засипав під Москвою;
А третій син, остання кров,
Під Ватерльоо смерть знайшов...
Жан, Жак та Жорж...
То він убив її синів,
То в і н л ю д и й н а згубу в і в ,
На згубу й на смерть кріваву,
На ту прокляту славу!..
Жан, Жак та Жорж...
І ледвп ранок забілів,
Як мати мертвих трьох синів,
З сумного ліжка встала, —
І враз, без думки, без жаху,
Горами й лісом, без шляху
В Париж помандрувала...
Жан, Жак та Жорж...
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Колп-ж вождя Париж витав.
Стояла десь в куточку
І в серці голос завмирав:
...Вождь... Де-ж мої синочки?...
Скрізь маяли прапори смутні,
Ревли гармати голосні,
Сталеві сяяли баґнети,
Скидались коні, — на ляфеті
Труна сталевая гула...
І мати голову звела:
Тепер вона мовчать не буде;
Тяжке прокляття серед люде
У голос кине їм вдова...
»Тп, орле з вискубаним пірям,
Зловжив народним тп довірям.
Кляне тебе душа жпва !..«
Та змякло серце удовине,
І пнші вирвались слова
У неї з уст; немов дитина,
Кричить і плаче і співа :
»Наш Вождь... Наш пане!
Наполеоне!..«
І перший син її поліг
Під Австерліцом в бою,
І другого холодний сніг
Засипав під Москвою;
А третій син, остання кров,
Під Ватерльоо смерть знайшов...
На горе те не має ліку;
Воно позбавило їй віку,
Нудьгою серце їй пекло...
Тепер же матп почувала,
Що мало трьох синів було,
Що для Москви та Ватерльо
Вона би ще кількох оддала, Для кождого з отих боїв
Вона-б дала своїх синів
Вождю народному на славу,
На гру велику та кріваву...
Ревуть гармати голосні,
А матп плаче, мов у сні:
»Наш Вождь... Наш пане!
Наполеоне!..«
З чеської мови переклав М. Славгнський.
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К-

З і н о ч к а.

Я

(Із циклю: „Чернигівські оповідання").

1.
Ну ось після страшенної задухи в нудному вагоні Карбовський сидить нарешті у візку, жадібно роздивляється по боках
дороги і з радісним тремтінням у грудях посувається назустріч
давно невиданим рідним околицям.
— Ну, що ж тут у вас нового, Свириде?
Свирид перестає крутити пугою 1) і дивиться в бік, на мо
лоді гречки.
— А що ж у нас н о в о го ? Нового нічого нема. Усе, як було
— по старому... Багато сього року до нас на хутори нових „дач
ників"2) наїхало.
— Багато, кажеш... нових... Ну, а Десна там як?
— А що ж Десна! Десна, як завсігди Десна... Чимало сієї
весни сінокосу нам врізала.
Врізала?! А так, так — врізала... Карбовський знає, як ся
тиха, спокійна Десна, з блискучим дзеркалом недвижних вод,
рве на весні кручі. Був із вечера горбок, старий зелений горбок,
із міцними кремезними деревами... Не одним тихим літнім вечером Карбовський сходився під ними на розмову й д о ранішньої
зорі засижувався з пишногрудною Московкою Мокриною... Д и 
вись — а на ранок і нема вже його, мов корова язиком злизала.
Лише кілька тремтячих осик, звісивши голе коріння над в о д о ю ,
стоять безпорадно на краю урвища і з жахом з а з и р а ю т ь у вир.
— А щ о за дачники, Свириде? Звідки?
Свирид простягає руку до коний — поправляє пужалном
шлию на пристяжній.
— А Б ог їх святий знає... Одна панночка з Київа є... Ку
медна панночка!... Щ о вже рухлива, щ о балакуча — чистий
огонь!
Чистий огонь... Гм...
Візок весело котиться поміж старими розкуйовдженими вер
бами по сірій, встеленій мягеньким, як попіл, порохном дорозі.
Густа хмара куряви біжить за візком, сідає на плечі, лоскоче нюх
‘) Батогом.

2) Літників.
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горячим пахом землі і ліниво повертаючись, стелиться в бік по
придорожних гречках і житах.
— А пароплави, Свириде, х о д я т ь ?
— А ходять. Один в полуднє на Н овгород ок, другий над
вечір на Макошин... Берлинів багато йде.
Берлини, Десна... Д в а роки, цілі два роки Десни не бачив.
Переліски, гайки. На овиді, немов припечене на сковороді,
тремтить горяче марево. Коники у овес з дороги скачуть. З о 
зулька десь кує. А жайворони — ех, як цвіркають... А скільки
сонця тут! А скільки блакиті!
А он і хутори зеленіють... Д е с н о ю запахло... Не видно її,
а пахне... Ну, скорше би вже, скорше!...

*

*

*

Чудна матуся! Хоче, щ о б так ось о д р а з у й розповів їй усе.
Та буде час іще, буде... Часу, Богу дякувати, го-го ще скільки!
— Д о б р е, добре, матусю! Лиш е на Десну скочу одним о к о м
глянути.
А ось і вона... Б о ж е ! Ш и р о к о розляглася в пісках між б е 
регами, немов нага красуня в сліпучих білих подуш ках і пе
ститься, тремтить у пристрасній знемозі і с о л о д к о прижмурив
шись, беззвучно кличе на своє гріховне лоно... Ліниво вертяться,
пливуть по дзеркалу глибокі лійки з а к р у т і в . . Блакитне небо
у воді. Хмарки купаються... Розлогі верби купою зійшлися д о
води, немов по воду молодички, схилилися над чистим плесом —
задивляю ться на свою зелену пишну вроду... А ластівки, а л а 
стівки! Он підлетіла, чирк! — склизнула грудьми по водяному
склу і розбризкуючи сміх у повітрі, понеслася щаслива в гору...
Крячки крякають... Біліє чайка на скруті — срібним крилом ріже
небесну голубінь... А риба як кидається — ех!
Ш амотить зелена грива трави під ногами. Колачики, ш п о 
риш, кашка, подорожник... Косовиця скоро почнеться... Ну, д о
води, д о води б л изш е!
Карбовський стрибає з кручі. Ш у р х а ю ть грудки під ногами,
котяться, скачуть, одна по одній на здогін, як жаби, п лигаю ть
у в о д у : шубовсть!... шубовсть!... Черепашки на піску...
Велика біла піскова коса простяглася блискучою п о л о с о ю
у воду. Е-е, обміліла Десна... А — щ о ж се?
Карбовський раптом зупиняється і пильно дивиться п о п е 
ред себе.
Білі дівочі ноги у воді... Мармурово-білі, точені н о г и ..
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Легенька сукня на круглих колінках... Великий викат на гнучкій
шиї, з під викату глибоким прорізом сміливо визирає тугий пе
реділ молодих грудий.
Чи не кумедна панночка часом, щ о ?
— Чого ви так пильно вдивляєтеся в мене?
О в!
Лице молоде, миле... З глибокими ямочками по краях п о в 
них рожевих уст... Круте сміливе підборіддя...
— Того, щ о лю дина завжди дивиться на те, щ о їй най
більше до вподоби. А хіба щ о — не м ож н а?
— Гм... Не сказала б, щ о б ваша манера висловлюватися була
оріґінальна.
— Х іба? Мегсі!
— Дякувати нема за що. А ви ось скажіть, чому я вас до
сього часу ніколи тут не б ач и л а?
— Чому? Дуже просто. Тому, що ще й години нема, як я
сюди приїхав.
— Ага... Ну, то сідайте, скидайте ваші черевики і стромляйте
ноги у воду... Скидайте, скидайте... Ось так... А тепер р о зп о в і
дайте... Щ о ?
Так познайомилися Карбовський із Зіночкою.

*

*

*

— У мене в Київі є вчений шпак. Принесли його мені па
стухи з чернигівського берега, десь коло Чортория спіймали...
— „Скажи, шпачку: З і н о ч к а ! “ — Жи ноч-ка... Ха-ха... А, з н а 
єте, вона сьогодня занадто лінива...
Хто „вона**? Ах, се про Десну Зіночка говорить.
— Але ми з вами сьогодня конче поїдемо човном на о б о 
лоння по квітки, чули? Тільки не туди, ні — куди ви вчора мене
завезли, а далі, далі... Туди он, бачите, ген-ген аж поза ті лози.
А покіль щ о стійте тут і не дивіться — я буду купатися.
Карбовський відходить пару кроків і дивиться на чорні
дірки в кручі. Звідти вилітають і туди ш ви дко влітають моторні
десенські щурі1). Ач, які хитрі, де кубла вю ть! Але ж, Б о ж е —
щ о їх є тут, щурів тих! А Зіночка — роскіш... З о л о т о , а не Зі
ночка, Їй-Богу!... Ні, він конче мусить сьогодня серіозно з нею
поговорити...
Шубовсть — Зіночка вже купається. Кумедна дівчина!
') Стриж, пічкур,
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П л е т е т ь с я , шумить вода за плечима в Карбовського. І що
вона там виробляє!
— Гляньте-но, яка чудова черепашка! Таких я ще не б а
чила... Але... — се мені подобається, — хто вам д о з в о л и в сюди
обертатися ?!
І в погрозливій позі підпирає вивернутими долоням и боки.
— Самі ж ви, Зіноч...
— Без вигадок! З а р а з мені обертайтеся і не смійте більш
озиратися, ну! Підберіть он черепашку.
Карбовський чує, як із заду нього падає на пісок черепашка,
ступає пару кроків назад і нахиляється.
— Та не там!... Та де ви шукаєте!... Сюди... близше!...
Ще, ще близше... Ах, який же ви!... Я сама... Та он, коло трави!...
Ви знову на мене дивитесь?... Ну от, нарешті... Сховайте до
кишені...
Зіночка викупалась. Виходить на беріг.
— Ну, а тепер ви... Та скорш е — нам на о б о л о н н я їхати...
Але хто вам сказав, що я вже одягл ася? Ну, скорше... Раз-два,
і у воду...
Карбовський швидко, як по команді, розбирається. Підбігає
д о води, простягає руки, щ о б кинутись у Десну, коли чує —
кричить Зіночка:
— Пароплав... Пароплав іде!... З а р а з одягайтесь і тягніть
сюди човна! Та ш в и д ш е ж бо, швидше... Нате, ловіть!
І на пів гола, нетерпляча, рвучка, скваплива, з нагими р о 
жевими напругими руками, з нагими круглими точеними плечима,
гнучко нахиляється, хапає обіруч складену на піску одіж і кидає
йому в оберемок.
На кручі — Свирид. Дивиться зверхи, регочеться веселим
сміхом, показує лискучі білі зуби:
— Ну й кумедна ж панночка!... Ій-Богу.
Карбовський швидко, похапцем сідає в човен і летить стрі
л о ю д о Зіночки.
— Повертайте, повертайте... Сюди... Ну? !
На мить перед очима в нього лискає кругле Зіноччине ко
ліно і човен присідає від скоку.
Зіночка хапається за весла, вдаряє по воді і дужими пома
хами жене легкий човник назустріч пароплаву.
— Правіш, правіш!... На самий пароплав беріть!
Горяче соняшне проміння падає прямо на воду і розсипа-
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ється тисячами блискіток. Блищить вода, сліпить очи — глянути
на річку не сила.
Перед очима в Карбовського, то нахиляючись д о нього, т о
відкидаючись назад, хитається гнучка Зіноччина постать. Легенька
біла бл ю зка туго напинається, то враз спадає на коліна і пока
зує Карбовському білі дівочі груди. Над очима в Зіночки хита
ється легке пасмо волося. Зіночка енергійним рухом голови від
кидає його назад, але воно неслухняно спадає знову на чоло
і зиркає з під нього на Карбовського пара горячих веселих іскор.
...У-у, зо л о т к о ти моє! У-у, радість моя, кохання моє щире!...
З поза закруту кручі гордим лебедем випливає на бистрину
білий пароплав. Чорний димар, мов погасаюча велика папіроска,
точить ріденький тремтячий прозорий дим. Капітан на містку.
Пасажири поперехилялися через барєру, задивляються на Зіночку.
— Д а л е к о ? — питається Зіночка.
— Вже близько.
Ч у к ! - ч у к ! - ч у к ! - ч у к !... — полощуться колеса в десенських
водах. Усе близше, близше. А ось і пароплав. Тріпочеться, біжить, волочить за с о б о ю довгий, розбурханий, филястий, мов
гадюка, водяний хвіст.
Якийсь пасажир схиляється над човном, посилає Зіночц
рукою поцілунок. Карбовський заздрісно ловить його очима •
і звертає човен боком на пінявий гребінь филі.
Ух... ух... ух... — гойдається човен — падає, підноситься —
падає, підноситься... — і щастя в очах у Зіночки, і пристрасть
у тремких роздутих н із д р я х ..
— Тепер на оболоння .. По цвіти.
На оболоння, то й на оболоння. Карбовський завертає човна.
Легко летить човник по річці. Пнуться, пружиняться в руІ
ках у Зіночки весла. Махають, як срібні блискучі крила. Д з ю р чать скляні струмочки під човном. Хитаються, ш видко пливуть
;
назад лискучі відсвіти круч.
І
Гоголь пронісся над головою . Зелена бабка прошелестіла
скляними крильцями в повітрі. На раду зібралися кучеряві хмари
н ад лісом... Пече горяче сонце.
І
Ось холодний яр у міжгірю. Дихає зимовим холодом, як із
льоху — там дзю ркотливим рівчаком пробігає чиста вода з д ж е 
рел. Зіночка знає сей рівчак — така голосна луна в сьому ярі.
Ось вона зараз крикне... Ну що, хіба він не вгадав!
З ночка раптом кидає весла, швиденько приставляє долоні
д о уст і кричить:
, 1
і
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— Монахи горілку п ю т ь ?
— ... пють! — голосно відкликається яр.
— Може не п ю т ь ?
— ... пють! — запевняє рівчак.
Зіночка щаслива. Зіночка задоволена.
Ні, се не Зіночка, се — саме зачаровання. Роскіш сама. Тут,
на оболонні, він зараз їй усе скаже. Так, так — він скаже!
З шумом врізується у пісок човен. Карбовський в мить ви
скакує з човна, він уже на березі.
— Дайте вашу руку, Зіночко.
Кругла Зіноччина рука в його руці. Карбовський затримує
руку і сильно стискає її коло ліктя.
Зіночка зупиняється.
— А се ж як розуміти? — і дивиться на нього веселими,
повними сміху очима.
Карбовський хоче сказати їй щось. Хоче і... Ні, ні — він
нічого не скаже!
Випускає руку і йде, не глядячи, мокрим піском з д о в ж
берега.
— Ха-ха... Та куди ж в и ? Куди, Карбовський, чуєте? Ха-ха,
дивак ви, Ї й -Б о г у !
Карбовський зупиняється, дивиться на Зіночку, знизує пле
чем і слухняно простує за нею.

*

*

*

Карбовський закоханий. Карбовський без памяти, по уха
закоханий в Зіночці. Щ о день, то п о в н і й т е чуття, щ о година,
то тіснійше стає від нього в грудях.
— Чекайте! Зупиніться!
— Щ о таке, З ін о ч к о ?
— Ви бачите місце, куди хотіли ступити н о г о ю ?
— Ну, бачу... А щ о ?
— Скажіть, вам ніколи не приходить на думку, щ о ось може
як раз по сих самих місцях, де ступаємо тепер ми з вами, сту
пала колись нога когось із наших славних предків?,.. Може як
раз на сьому місці... — та чекайте ж! — може як раз тут ступав
колись якийсь там Гаркуша або...
— Зіночко, та ви ж романтик!
— ...або може се саме місце зросив він своєю кровю, по
л я г т и в битві з лихим наїздником, і склав буйну голову свою
під сими квіточками і може сі квіточки, на які ви хотіли ступити

digitized by ukrbiblioteka.org

ногою, є як раз нащадки тої квітки, що виросла на його
крови... Ех!
Зіночка враз випростовується й орлячим поглядом о б в о д и т ь
навкруги.
— О земле, земле*мати! Хто не ходив по тобі, хто не т о 
лочив тебе своїми кіньми! І Половці, і Печеніги, і Угри, і Татари,
і Москалі, і Поляки, і... А ви, Карбовський, часом не Поляк
т р о ш к и ? У вас се польське: Кар-бовський.
— І не думав ніхто з моїх предків Поляком бути, Зіночко...
Але ви, не на жарт, поетка. Слово чести!
— Е-е, щ о з вами говорити, Карбовський! Ви нічого сього
не розумієте... Збирайте квітки!... Свирид — той розуміє.
Карбовський дивиться на Зіночку, бачить її замашисту ходу,
ямочки на голих по лікті руках, її точені боки, бачить, як нахи
ляючись, вона показує свої стрункі, в чорних панчохах ноги —
і крутиться голова в нього і хочеться щось крикнути сміливе,
сильне до високого сонця, до білих хмар, д о широких зелених
просторів, крикнути так, щ об аж там, за тим он лісом чути було ..
— Зіночко!
— Ну?
— Ви чарівна.
— І се все, що ви хотіли сказати, Карбовський?
— Ні, не все. Я ще хотів сказати, щ о ви найчарівнійша
з усіх жінок на світі й що я л ю б л ю вас... Розумієте ви — л ю 
блю , кохаю д о нестями...
— Щ о ж тут розуміти ?
— 1 хочу, щ о б ви були моєю, Зіночко, назавжди моєю...
щ о б ви... щ о б ти була моєю жінкою, Зіночко, чуєш?
— Дозвольте. По-перше, при чому тут „тим? Я страх як
не л ю б л ю , коли мені хто з мужчин починає говорити ти. Се
раз. А по друге — як то ж ін к о ю ?
— Ну як же?... Жінкою та й усе. Ви ж думаєте коли вийти
заміж, Зіночко?
— Заміж?... Не знаю, ніколи ще не думала про се... Може
й піду... Ну, звичайно, піду, коли посватають.
— Ось я й сватаю... Ось я й кажу вам — виходьте за мене
заміж і будьте мені жінкою, Зіночко.
— Жінкою... Ні, Карбовський, ви зовсім, як той мій шпак...
Зіночка!... Жиночка!... Ха ха...
— Зіночко!
— Точнісенько... їй Богу! Але... слухайте, чудний ви чоло-
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віче... Ми, здається, прийшли сюди з вами квітки збирати, а не
свататись, щ о ? Чого так видивились? Нагніться красше і зірвіть
мені оту он синеньку квіточку... Та не топчіть же! У-у, незграбо!...

*

*

*

Звідки се взялося? Так раптом, не знати звідки, прийшло
й ось одразу все переплутало, перемішало, як складені в к о л о д і 1)
карти. Туди до дідька!
Щ е з вечера Карбовський із Зін о ч ко ю сиділи на кручі, позвішувавши ноги над в о д о ю і дивились, як із за чорного урвищ а
вилазило тихе страшне велике червоне коло повного місяця.
— П огода завтра буде. Значиться, ми з вами йдемо, К ар
бовський, монастир оглядати. Скільки, кажете, верстов звідси?
— Девять.
— На дві години ходу. Раненько встанемо і марш. А з а р а з
— гайда спати. Вже темніе.
З сим розійшлись.
А на завтра, лише почав займатися пишний ранок над Д е 
сною, прийшла безглузда, дика вістка: війна! Війна й мобілізація.
Плаче матуся. Вкладає Карбовському річи в д о р о гу і п р о 
ливає гіркі старечі с л ь о з и : та я ж і поговорити з т о б о ю як слід
не поговорила!... та я ж...
— Не плачте, матусю... Не треба плакати... Не вік війна...
Плаче Палажка — її Охріма кличуть. Голосить Мотря, г о 
лосить Дейнечиха, голосить м о л о д а Сукліта... Сукліта свого ру
сявого Омелька випровожає...
— Та не тужіть... Та не плачте, молодички хороші!... Та ж
хіба отеє вам так-таки цілий вік у московках і вікувати!...
Свирида не беруть. Свирид ще молодий — у другу чергу
покличуть. Сміється Свирид, показує міцні білі зуби — сими зу
бами штабу залізну перегризти м о ж н а :
— Ну й галас! Ну й лемент!... Дачники вибираються д о
дому... Одна наша панночка Зіночка! нічого собі з того не р о 
бить, сміється... Д ва брати, каже, у мене в офіцерах, батько п о л 
ковник... Ну, щ о ж — треба буде, сама за хлопця переберуся,
піду... Кумедна панночка! А війна, каже, ся щ ось нам покаже.
О, вже щ ось покаже нам ся війна, говорить панночка Зіночка...
Кумедна !...
Болить серце в Карбовського... Ниє, щемить... Ах, Зіночко,
Зіночко! А монастир же я к ? А як же ж... — ах!
*) Талії.
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Але повне надії молоде серце .. Повне віри м ол оде чуття...
Нічого, м и н еться!
Плаче стара матуся... Голосять молодички за чоловіками,
немов на той світ випровожаючи... Одна Зіночка спокійно стоїть
на кручі, махає білою хустинкою в слід за пароплавом... Свирид
коло неї — кумедна панночка...
Ще тріпається в руці у Зіночки біла хустинка. Щ е видно
Зіночку. Прощай! Прощай!
Сховався за скрутом пароплав. Не стало видно Зіночки.
Рветься серце... Зіночко, Зіночко!... Л ю ба, мила, близька,
дорога, без краю рідна Зіночко!
А чудна! — перед тим, як іти д о пароплаву, всі посідали
в хаті — годиться так по старому звичаю, випровожаючи. Зі
ночка теж сіла. Але раптом схопилася на ноги, обійняла матусю
за плечі і ну витанцьовувати:

Пращайте, папаша,
Праіцайте, мамаша, —
Просвістал свісток,
Єду на Васток...
Ч у д н а !...
*

*

*

Мобілізація... Касарні... Війна, фронт, окопи... Шпиталь...
Знову рана, знову шпиталь...
Білосніжна хустинка на голові в сестри-жалібниці... Білий
халат на крутих грудях... Круглі, засукані висше ліктя, молоді,
ніжні руки — і ямочки на них...
Зіночка пригадалася... Зіночка, Зіночка... Де вона тепер?...
— Попрошу, сестрице, дати мені листового паперу й чор
нила...
— А може б я вам написала, поручнику Карбовський?...
Щ о ? Ні?... Ну, як знаєте...
Нема відповіли від Зіночки... І на другий лист нема...
Може б матуся сповістила?... Ага, він знає, хто сповістить!
Д о Київа напише...
...Овв — революція!... Щ о, щ о — українська Р а д а ? Укра
їнська центральна Р а д а ? Ранених козаків привезли?...
— Маєте листа, поручнику Карбовський.
...Так, так... Бідна матуся... Щ о ? Зіночку? О д н о го брата
Москалі розстріляли? Білі... Щ о за білі?... Ага!... Другого чер
воні... Під Крутами... Батька також з а б и л и ? Бідна Зіночка!... Щ о,
що?... І саму Зіночку, чисту, невинну Зіночку звел и ? У-у, супо-
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стати! У-у, зайди, заволоки ! Н*ну, почекайте ж! Прийде й на
вас час!...
Гримить, полихае полумінь війни. Все б л и з ш е насувається
голодне гайвороння д о пишного Дніпра... Десна вже вся цілком
в їх руках... Уся Десна... Спалили хутір? А матуся ж де?... Де
матуся?... А Зіночка?... Щ о , сестрице, кажете? Завтра шпиталь
е в а к у у ю т ь ? Старшин р о з с т р і л ю ю т ь ? Ранених старшин?... О,
звірі, кровопивці!... О, душогуби!...

2.
Пригадалося... Як сон... Давній забутий сон...
Карбовський стоїть, дивиться у непроглядну темряву ночі
і нічого не бачить. Нічого.
— І як вони їдуть? 1 щ о вони можуть бачити?
В чорному небі несуться низькі, холодні, розпатлані, р о з 
тріпані, як клоча, хмари. Д авл ять чорним мороком землю, засі
в аю ть дрібним слотавим холодним осіннім дощ ем. Несамовито
реве вітер, шарпає, гуде навкруги, мов навіжений, проймає х о л о 
д о м до голого тіла — брр...
Ну й нічка — хоча би вже ти минала хутше, ніченько! —
ну й непогідь! В таку годину, й справді, найледачійшого пса
доб рий господар не вижене з двору.
Карбовський стоїть, вдивляється в пітьму і помічає, як щось
чорне, страшне, похмуре, як привид, як упир, лізе перед його
очима. Так, так — лізе... Невже то його рідні десенські кручі?
Невже то такі веселі, убрані в роскішні плахти й запаски береги
Десни — красуні?
Так — то вони такі. Такі тепер йому чужі, такі далекі.
В сьому чорному гробовищі поховане ціле його життя. Поховані
кістки його матері, поховане його кохання, поховане усе минуле.
Непривітно, похмуро лізуть назад страшні чорні привиди
і ввижається Карбовському мокра, вязка дорога, повиті сліпою
пітьмою мертві поля, заволочена с л о т а в о ю м р я к о ю чорна глуха
безвість навколо... Ніде ні ласки, ні привіту... Т яж ко ступають
коні по грузькому шляху, із засмоктом повертаю ться колеса,
хляпаю ть копита по калюжах. І не віриться, не хочеться вірити,
щ о є десь тепло, затишок, щ о є десь великі лю дні міста, осяяні
світлом електрики, щ о є якісь радощ і й якийсь спокій на світі...
Тьоп !...-тьоп !...-тьоп !...-тьоп!... — плещуться колеса у воді.
Шу-шу-шу-шу... — глухо відгукається в м оторош н ій тиші
берега.
•%
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Пароплав посувається серед темряви обережно, навпомацки,
як сліпець.
Карбовському видно, як на капітанському містку, напявши
кобеняка на голову, стоїть темна постать керманича. Вона на
пружено вглядається в чорну пітьму і завзято повертає кермове
колесо то в один, то в другий бік. Обіч нього — капітан. Він
також пильно вдивляється в морок і те тільки й знає, щ о нахи
ляється до рупора і подає в машину:
— Малий!
— Зовсім малий!
— Д о д а й !...
— Щ е д о д а й !...
З переду на щоглі блимає сигнальний огник. Світло його
падає на воду і масними відблисками хилитається на мокрій хо
лодній поверхні филь.
— Чого я стою тут, мокну? — питається сам у себе Кар
бовський. — Чого чекаю від сих непривітних похмурих берегів?
І не знаходить відповіди, і стоїть далі.
Великий комин, відкинувшись назад, пахкотить жаром. К ар 
бовському приємно стояти коло нього в захистку від вітру
і чути, як якийсь горячий смажений пах чогось горілого підій
мається з низу з машини і лоскоче теплом нюх.
Раптом заскреготіли мокрі заболочені підошви чобіт на з а 
лізних сходах і з низу на поклад просунулася чиясь чорна голова.
— У-у, і тємнб ж как, хоть в морду дай!... Ви здєсь, ка
пітан ?
— Я! — глухо відізвався низький бас.
— С вамі камандір желаєт гаваріть... — Голова нахилилася
в низ і крикнула: — Таваріш камандір, капітан здєсь!
Дві темні фігури виходять з низу на поклад і наближаються
до капітана. Одна з них у шкіряній картузі і шкіряній куртці.
Се — командір.
— Капітане! — говорить командір по московськи. — На
кажіть негайно погасити все світло на пароплаві і будьте о б е 
режні — ми вїзжаємо в район, охоплений повстанням, чули?
Навколо блукають ватаги бандитів... Посуватися тихо, без гудків
і сигналів!... Ніде не причалювати!... Триматися середини річки!...
Понялі?
— Поняв.
— Зробіть зараз розпорядження.
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Командір враз повертається, стаючи спиною д о вітру і з а в 
важує Карбовського.
— А се хто там ?

— Я. .
— Хто такий — я ?
Темна постать, щ о стоїть коло командіра, ш видко набли
жається д о Карбовського і зазирає йому прямо в лице.
— А*а, ето інвалід тот, безрукій.
— Інвалід? Хм... — Командір ступає пару кроків д о нього
і зупиняється. — Слухайте, товари ш у інвалід, ви мені щ ось того...
не д о вподоби... Хто вам д о з в о л и в виходити сюди, щ о ? Чи
може у вас також зявилося бажання скупатися в Д есн і? Можу
вам зробити таку приємність.
Карбовський мовчить. Напружена неприємна тиша. Він чує,
як очи командіра сверлують, гостро пронизую ть його в н еп р о 
глядній пітьмі, робить несміливий рух і повертається д о сходів.
— Чекайте. Куди ж ви? Слухайте, коли вам говорять...
Карбовський зупиняється.
— Щ о я хотів спитати? Ага. Як-но ви називаєтесь?
— Д овж енко.
— Ах так, Д о в ж е н к о ! .. З хахлів, щ о ? Ну, йдіть, Довженко...
Але памятайте — ще раз побачу я вас тут і ви будете в Десні.
Чули?
Карбовський наближається д о сходів, але мусить уступитися
з д о р о г и : на гору, гупаючи чобітьми і побрязкуючи зб р о є ю ,
лізуть по сходах червоноармійці. Заспані, в зімятих сірих ш и н е
лях і брудних бавовняних штанах і „спінджаках“, проходять
повз нього, залиш аю чи в повітрі по собі нудний запах поту
й махорки і огидливий людський сморід.
— Па мєстам! — розлягається команда. — Пулємьоти на
нос і по бортам!... Ей там, жівєє!... І помніть: по пєрвому сігналу — с т р е л я т ь !
Світло гасне. М о то р о ш н о , чорно...
П а р о п л а в потопає
в пітьмі.
...Район повстання... Чудно!... Його рідні околиці — район
повстання...
Карбовський тихо сходить на діл, але, коли голова його
зрівнюється з покладом, раптом зупиняється і напружено вслу
хується.
Тихо. Т ьо п аю т ь колеса у воді, жалібно скиглить машина.
Вітер над г о л о в о ю свище, січе д о щ е м у верхні східці.
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...Чи мав би я охоту скупатися?... А щ о йому — взяв та
й викинув за борт. Хіба д о в г о ? Сьогодня ж викинув тих д в о х
дядьків - повстанців...
І Карбовському пригадується, як роздягали дядьків, звязували їм мотузками руки з з а д у . . Озираються небораки, б е з н а 
дійно шукають очима порятунку... Перехиляють їх через крати,
підносять ноги в гору... Бр-р... Холодним плеском прийняла їх
д о себе річка і вже по них... Носяться тепер десь по ночах над
Д есною перелякані їх душі, як огники блудні... А як там тепер
ті, щ о на долі, в каюті с и д я т ь ? Тих кілька селян - повстанців,
що на суд, на згубу їх везуть?... Щ о завтра з ними б у д е ?
Завтра й їх грішні душі блукатимуть над бідною землею...
— А що там зпереду, капітане? Немов пожар, щ о ?
Тиша.
— Горить... І близько десь... Ач як палахкотить заграва
в хмарах!
М оторошно, тихо. Т ь о п а ю т ь колеса, скиглить машина.
...Горить, повстання... Але хто ті повстанці, хотів би я знати ?...
Омелько, Левко, Савко, Свирид?...
Вітер реве. Сипле, стугонить до щ ем по залізних східцях.
...Але кому схочеться та й хто зважиться в таку ніч напа
дати на воді, на пароплав!... Хто там з тих Левків та Свиридів
може знати, що десь випадково серед глупої ночі якийсь п ар о 
плав Д есною йде! Везе він, правда, велику силу амуніції і п о в 
станців тих на суд, але...
— Та ето вогонь на березі... Костьор, значиться...
— К о ст ь о р ? Кому ето вздумалось костьор в такую ночь
раскладивать?
А й с п р а в д і!
Карбовський обережно висуває голову і дивиться. Так і є —
багаття. Близенько десь... Видно багряні клуби диму і людий
видно... Як черва ворушиться...
— Может пасажири какиїсь парахода ждуть, га?
— Дурак! Какіє тапєріча пасажири, каво ж д у т? Нєшто па*
раходи-то ходят !
Тихо.
— А людий, як муравлів. З півсотні, чого д о б р о го , буде.
— Приготовсь! — розлягається команда.
Клацають рушничні замки. Напружена тиша.
Серце в Карбовського забилося швидко-ш видко. Як колись
перед атакою.
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— Тримайся лівого берега!
Лопочуть колеса. Січе д о щ .
— Щ о се — сигнали п о д а ю т ь ? Зупинись!
* — Стоп-п!
Тьопнули пару разів колеса по воді і стали. Тихо. З а х и 
тався пароплав на филях.
Карбовський бачить, як у переду, в поперек річки, мигтять
червоні огники. Розпливаю ться у воді блискучим лискотом, хи
таються на филі.
— Щ о там, човен?
Нервові поспішні кроки.
— С т о й ! Не падході! Стрелять буду!... Щ о ?
Тихо, нічого не чути. Ні, ні, щось говорять. Голоси на
річці.
Командір перехиляегься через барєр, щось слухає.
Враз він випростовується і ш ви дко повертається лицем до
палуби.
Ф-фу, п олекш ало! — віддихується він. — Ну, й моментик
був, чорти б його побрали зовсім!... Дайте ліхтарню, товаришу,
швидко!
Знову повертається д о річки і слухає.
Чути плескіт весел на воді. Десь б л и з ь к о під пароплавом
голоси.
— Екстренноє распоряженіє командарма... комдіву девятой
совєтской... Задерж ать, погрузіть трідцать человєк пєхоти...
Возьмітє пріказ.
Командір нахиляється і щось ловить рукою. Потім Підхо
дить д о світла і розгортає папірець.
— А чому пароплав без сигналів? — чується з річки. —
Можете спокійно засвічувати... Всі банди ліквідовано.
Карбовський тихо сходить на діл.
...Ліквідовано... О, він знає, щ о то значить се ко р о тен ьке:
ліквідовано!...
К арбовського здоліває втома. Він оглядається в пітьмі, від
ходить у кут і сівши на голій підлозі, схиляє голову на коліна.
З ал о п о т а л и колеса, перестали лопотати. З н о в у зал о п о т а л и
— пароплав пристає д о берега.
— Стоп-п!
Скрегочуть залізні ланцюги. Гремлять східці. Пронизливо
пищ ать давно немащені, заіржавілі коліщатка.
Гомін на березі... Лайка... Матюхи...
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— Куда прьош ь !... Не відіш, таку т-твою м ать? П о в и л а з іл о ?
— Чаво раскричался-та ? Іш, дьявол гар л аст и й !...
На пароплаві рух, біганина.
— Живо там! Не задєржівай!
Тупотіння десятків брудних чобіт... Скрип дощок... Якась
дірава пара чобіт неприємно цмокає, слинявить. У розчинені
двері разом із холодним вітром вривається мокра слизька брудна
лава людий. Брязкіт зброї. Пахне м о к р о ю повстю, дьогтем,
соломою, х о л о д н о ю вогкістю...
На пароплаві засвічують світло.
Карбовський підводить голову і мутним з о р о м оглядає но
вих свіжих людий. Нудно, непривітно, тоскно. Все таке сіре, все
таке чуже, далеке.
Карбовський оглядається і раптом швидко встає.
— О, С в и р и д !
'
щ
Очи Свирида зустрічаються з його очима. Момент дивляться
на нього пильно й уважно, потім раптом крешуть огнем і по
гірдливо о зи р а ю т ь його від голови д о ніг.
— Не Свирид, а таваріш Свирид... Билі кадась Свириди,
а ноньче вже нєту... П онял? А іщо совєтський, д о лихої матері!
— різко відсікає Свирид і призирливо глянувши на порожній
рукав Карбовського, відходить.
Карбовський стоїть, мов оголомшений.
Свирид!... Ось і Свирид!... Але по що він зачіпав й о г о ?
Дуже то потрібно було... Щ е там піде, наплеще, чого д о б р о г о ,
на нього... Знатиме тоді він Довженка!...
Карбовський відходить і зупиняється коло сходів, що ве
дуть до кают. Зверхи йому видно, як стоїть там вартовий к оло
дверий, спершись об рушницю. Ага, се в о н и там!
— Прахаді, чаво с т а л !... Нє вольно, слиш !
Щ о ? Ах, се вартовий д о нього!
— Ей ти — кому гаворю!
Карбовський відходить. І відходячи, чує, як вартовий від
чиняє двері в каюту, з якої враз долітаю ть д о його ух звуки
сумного співу з „Невольника", і кричить:
— Ей, замолчі там, ж о в т о - б л а к и т н а я сволочь!...
Ч т о - о - о ! ? Малчать, распратакую вашу...
На душі нудно, огидливо, немов ось-ось тільки слимак по
ній переліз.
Свирид не виходить із голови. От тобі й Свирид! О т
і повстання!
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— Ну что там, гатово ?
— Гато-оова!
Гремлять ланцюги. Хитається пароплав. Вітер, як із
сипле д о щ е м у деревляну обшивку.
Зал о п о тал и колеса, пароплав рушив.
Карбовський сідає на мішки з б о р о ш н о м і підводить
З ат и ш н о , тепло... Десь повіває по ногах, але то пусте...
спокійно...
<
Тьоп-тьоп тьоп... — плещуть колеса.
І-і-і-і... — скиглить машина.
Над Д е с н о ю стогне, і свище, і завиває голодним
осіння негода...

жмені,

комір.
Б о д ай

звірем

%

Карбовський здрігається зі сну і підводить із мішка заспану
голову. І враз, мов підкинутий, зривається на ноги.
Пароплав гуде. Здрігається цілим корпусом і гремить від
страшних громових вибухів.
Сотні чобіт важко тупочуть над г о л о в о ю . Крики, метушня,
біготня, шарпанина.
Ух! — глушить його близький стріл і Карбовський відки
дається в сторону. У х ! — рвануло над самим його ухом і він
з грюкотом, дрібно тупочучи ногами, скочується в низ по гур
котливих залізних сходах.
На горі справжнє пекло. З диким торохкотінням, захлискуючись, стугонять скоростріли, сіпають, рвуть повітря рушничні
вибухи.
Серце в Карбовського тріпочеться, трохи не вискочить
з грудий, ноги трусяться, горячий живчик молотками стугонить
у скранях.
— Щ о се? Як се?
Насторожені уха чутливо прислухаються, л овлять страшні
зловіщі звуки, розятрений м озок напружено силкується щось
збагнути і не може.
Карбовський жахливо тулиться плечима д о стіни і р о з ш и 
реними очима о б в о д и т ь навкруги.
Нема нікого. З боку м овчазн о чорніють тихі, маленькі,
повні жахливої, таємничости двері каюти.
Карбовський міцнійше притискується плечима д о стіни і рука
його нерішуче, б о я з к о простягається д о клямки й легенько т о р 
гає двері. Замкнені. Рука натискає сильнійше — так, замкнені.
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Карбовський хвилинку прислухається, потім враз з усієї
сили насідає плечем на двері. Завіски хрускають, тріщать сухі
тонкі дошки, і Карбовський б о м б о ю влітає в страшну, сліпу,
повну чорної німої тиші пащу каюти.
Нечутно стрепенулись і засновигали навкруги мовчазні чорні
привиди.
— Ш-ша, хлопці... Ш-ша...
Страшне тремтіння в грудях. Докучна невідомість. К а р б о в 
ський припадає ухом д о лутки дверий і в настороженій тиші
ловить звуки.
Раптом він відхитується назад і здушеним криком падає
з його уст у жахливу пітьму змовницький шепіт:
— На гору, хлопці!... Всі!... разом!...
Пітьма заколихалась, зашаруділа невиразним сухим, як ш а 
мотіння осіннього листя, звуком, і чорна маса, вючись гад ю ко ю ,
поповзла вузенькими сходами на гору.
— Піу-у-у!... — просвистіла над ухом куля.
. — Піу-у... — проспівала друга і мягко цмокнула десь над
г о л о в о ю у деревляний бальок.
Просто перед Карбовським, припавши колінком д о землі,
стоїть червоноармієць і стріляє в беріг. З цівки рушниці раз-у-раз
вилітають сліпучі огневі снопки і ріжуть ухо страшними ви
бухами.
Карбовський з розгону налітає на нього з заду і голова
червоноармійця враз відкидується на бік від страшного удару:
лясь!
— Ізмєна, товаріщі!... Ізмєна!...
Карбовський з силою вириває йому рушницю з рук і бачить,
як кілька дужих рук підхоплює червоноармійця в гору і пере
кидає за вікно: шубовсть!
В лусканні стріл ів вибухає враз громовий крик десятків
міцних грудий, і в ліво й вправо від Карбовського, розбігаючись
двома швидкими розбурханими потоками, потекла чорна л ю д 
ська лава.
Шум, галас, товкітня.
— Дєржісь, товаріщі... Нє п о д д а в а й с я !...
— Здавайся, шпана проклята! Здавайся!...
Хрипіт, тяжкі віддихи грудий.
Очи в Карбовського запалені, горять.
— Н- ну, тепер мені тільки Свирида знайти! Свирида...
де він ?
х
Щ І
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Карбовський оглядається і бачить, як двоє людий, з хрипотом і сопінням, схопившись у страшному герці, б орю ться коло
нього. Велика, важка постать у шкіряній куртці й шкіряному
картузі, уникаючи страшних ударів, уступається назад, насідаючи
на Карбовського.
— А*а, командір... Т о в ар іщ командір!... Ну-ну!
Карбовський замахується і з силою втелю ш ує кулак
в одутлу його пику — бец! Командір змахує руками і тримається
на поміст.
— Так його! По к о з а и ь к и ! — чує Карбовський і бачить,
як хтось притьмом кидається на командіра і навалюється на
нього цілим тілом.
— Хто се ? Свирид ? Ну так — Свирид .. О т тобі й С в и р и д !...
Карбовський задихується. Лице К арбовського все в поті.
Він проводить рукою по чолі і чує, як якась густа слизота
горячим узваром заливає очи і неприємно пахне кровю...
Щ о ж се?...
Круги в очах... Стогін в ухах...
Карбовський хоче втриматися рукою за баляси, але безсило
хилиться і падає на тугі мішки з мукою.

*

#

— Та не ступайте туди, хіба не бач ите? Там ніжна квітка...
Т о предок наш один колись поляг тут, і на крови його виросла
ся ніжна квіточка...
Зіночка нахиляється і гладить рукою квітку.
— У-у, який же ви незграба, К а р б о в с ь к и й !
Ш ироке поле навкруги і безліч ніжних квіток р о з к и д а н о по
полю... Червоні, білі, сині, жовто-горячі, рожеві, голубі квітки...
Гудуть навколо бджоли... Легкі метелики тріпочуть крильцями...
— Усі сі квіти на нашій крови виросли, Карбовський. Так,
так... Чого, видивляєтесь на мене?...
Карбовський р о з п л ю щ у є очи.
Тихо. Жалібно плаче вітер у комині. Гуде за вікном х у р 
товина, закидає шибі мягкими кімями сніг...
— Д е ж се я?... Де я?... — Хоче збагнути Карбовський
і озирається.
В хатніх сумерках біліє в сумежній кімнаті сволок. З-за
сволока визираю ть сухі васильки, безсмертники, мята... Пахне
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чимсь рідним,
цвіркає.
—

СОН

далеким, ласкавим,

ЧИ П р И В И Д ?

"

теплим.

Цвіркун

у запічку
,

' Карбовський повертає голову на подушці і помічає, щ о
вона обвязана. Чому се? Ага!
Хода в сусідній хаті. Хтось наближається. Хтось став на
порозі в дверях і дивиться. Хто се? Свирид? Звідки він тут
узявся? Волося в Свирида підстрижене кружком, рівненько, по
козацьки. Стоїть, держить у руці лямпу, приглядається. А може
не Свирид ?
— Се ви, Свириде?
— Та яж... Та я... Ну, слава Богу! А ми вже думали... Ну,
як вам?
Привітливий, ласкавий. Ставить на лежанці лямпу, підхо
дить, нахиляється. Торгає рукою йому голову.
— А де, Свириде, п а р о п л ав ?
— Пароплав?... А ви не забули? Ого, де той вже пароплав!... *
А буде щ о з г а д а т и ! Багато, — о, багато нам з вами роботи
коло нього було...
Р о б о т и ? Ага, так, так!...
— Скажіть, Свириде, де я ?
— На хуторі, коло Десни... У отаманки Орлиці... То ж ми
тоді — пригадуєте — з отам анкою О рлицею на пароплаві були.
— З О р л и ц е ю ? Якою О р л и ц е ю ? Кажіть же, Свириде!
А ось вона сама тут зараз буде... А, знаєте, тоді ви нам
того... трохи всієї справи не зіпсули... Пригадуєте, як мене
впізнали ? Н-ну, подумав я тоді, пропало все... Але, нічого... На
д о б р е усе вийшло... Але ж і лицар з вас... Ій-Богу! Ой, лицар!
Та от біда тільки — підстрелили псявіри...
— А де, Свириде, ті поділися?
— Про кого ви?
— А ті... щ о у каюті були?
— Ах, т і !... Усі вони у нас, в загоні... Д в о х вбито, а решта
всі, як риба, здорові... А ось і отаманка...
Двері з сіний відчинилися і хтось з ай ш о в д о сусідньої хати.
Постукав ногами, струсив сніг на долівку і ніжним жіночим г о 
лосом спитав :
— Ну, щ о там, Свириде?
Карбовський стрепенувся.
— А йдіть-но самі сюди... Самі побачите...
Поспішна легка хода, і в дверях... Зіночка.
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Зіночка, Боже!... Отаманка Орлиця... То ось хто — О р л и ц я !
Карбовський дивиться на неї — пізнає й не пізнає. Коротке
обстрижене волося, жупан, широкі шаравари...
— Пізнаєте? — питає Зіночка і дивиться йому глибоко
в очи. — Колись, пригадуєте... на Д есн і?
— Зіночка! — скрикує Карбовський і робить рух, щ оби
підвестися.
— Ну годі, годі... Лежіть спокійно, не хвилюйтеся... Вам
ліпше стало, нам треба спокою... А й мали ж ми мороку з вами!
Ну, як вам ?
Зіночка легко підходить, нахиляється.
— Полапай-но, Свириде, голову... Мої холодні.
— Вже лапав, отаманко... Нема горячки.
— Ну ось, ну й добре... Лежіть спокійно, сил набирайтесь...
Ми з вами ще про все поговоримо... про все... Я тут, при вас,
Карбовський — ви в моїй хаті... Ну, щ о там, Свириде, прибули
стежі ?
— Прибули, панно отаманко.
— Клич їх с ю д и ! Бери лямпу і клич... А ви лежіть та
ш в и д ш е одужуйте... По весні поїдемо з вами на о б о л о н н я квітки
збирати.. Гаразд?... А добрі квітки будуть сієї весни, — о, добрі.
Свирид стоїть із л ям п о ю в руках, щасливо усміхається:
— Кумедна наша отаманка, Їй-Богу... По квітки, каже...
І показавши Карбовському р азок лискучих білих зубів, ви
ходить слідом за Зіночкою.
Карбовський лежить, чує, як хтось доносить Зіночці про
вислід стежі, чує, як м о л о д о бренить під свол оком енергійний
жіночий голос і дивно йому, і якийсь солодкий сон у віч йому
ввижається і радісно на душі в Карбовського.
Мете за вікном страшна десенська заверю ха. Плаче, тужить
вітер у комині. А в серці у К арб овського спокій і радісний спів.
І повно щастя в грудях...
J 923.

digitized by ukrbiblioteka.org

Після стільких років...
Старий розбійник запалив свою маленьку лю льку і сів край
дороги.
Був дуже стомлений. Війт комуни, якому віддали його
карабінери, коли він зійшов із потягу, почастував його чаркою
занадто д о б р о г о вина. Тепер усе його тіло видавалося йому за
важке і думки якось мішалися й танцювали в голові.
Від того часу, як він одержав найвисше уласкавленнє й увіль
нився з вязнииі після сорока років увязнення, його бідна голова
була повна дивних і нових річий. Хронікери часописів у великих
галасливих містах сперечалися за нього, примушували його о п о 
відати тисячі дрібниць, тягали його з каварні д о каварні, навіть
раз повели його до театру, де він плакав, як дитина, бо музика
хапала його за серце якимись болісними й непереможними чарами.
Його знаходили дуже забавним і він пригадував собі одну
паню, дуже пишну й гарну, шо все дивилася на нього крізь черепашину льорнетку і п о в т о р ю в а л а : „Він дуже інтересний... дуже
інтересний!..“ вимовлячи „ р “ із надзвичайно приємним чужинним
акцентом.
Почуттє свободи вдерлося в нього, як жах катастрофи. Він
почув себе таким далеким від свого колиш нього життя!
Час, проведений у вязниці, видавався йому наче великий
сірий став, в якому він довго-довго плавав. Його злочини, чи
вірнійше спогади про них так зблідли за сей час, що скорше
видавалися йому якимсь оповіданнєм, яке він чув безконечну
скількість разів і яке тепер було йому аб с о л ю т н о не цікаве.
Призвичаєний слухати про них у звязку з ріжними правни
чими виразами, він у кінци зареєстрував їх у свойому мізку, від
повідно до їх правничбї сути. Він знав, скільки там було в кождому з них умисного й поперед задуманого, — а обставини самого
злочину, які він мусів відмінити, щоби оправдатися, він п о в т о р ю 
вав стільки разів, що тепер сам уже в них вірив.
Він мусів також, за р адою оборонців, надати собі вигляд
людини, відмінний від того, яким він був у д ій сн о ст и : вигляд
людини гордої і шляхотної, д о б р о ї по суті, але горячої і нестри
маної, коли його ображали. Йому навіть підказали де-кілька
подій, в яких він виявив шляхотну велич душі. Свідки мусіли
оповідати на суді про сі подіі, а його груба уява не без певного
V-»
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задоволення майже повірила в них. І тепер удаваний роман його
життя так зрісся з його мозком, щ о він дуже переконуюче о п о 
відав його професорам, антропольогам, які відвідували його
у вязнииі, і журналістам, які його інтервіювали, як тільки він
вийшов із неї.
—
Так, панове: Д он ька мого ворога з б и р ал а в лісі ягоди,
коли я її стрів. Я міг би забити її, зневажити в тисячі способів,
але вона кинулася переді мною на коліна, плачучи: „Заклинаю
тебе іменем твоєї матери!“ (Тут він мусів протирати р у к о ю очи.)
Щ о поробите, паничу? Я взяв її д о себе на сідло і привіз д о
брами міста в повній безпеці, отут на серці, де не міг би її
зачепити сам Господь Бог!.... (тут він з а л о м л ю в а в капелюх, кидав
гордий погляд і ударяв себе р о з к р и т о ю рукою по серцю).
В дійсности нічого подібного! Коли б він зустрів доньку
ворога тоді, як ховався в горах, він дав би їй перетерпіти тисячі
смертий і тисячі зневаг. На щастє ніколи її не зустрічав. Але
тепер постава і слова вирізьбили подію йому в серці, і він бачив
себе там у далекому тумані років, як їхав на кони тримаючи на
серці свій неторканий тягар д о брами міста, де могла чигати на
нього смерть.
При виході з вязниці його запитали, чи він покаявся. Він
відповів, щ о покаявся і справді покаявся, — в деякій мірі, ф ізи 
чно. Кара видалася йому безконечно сувора і коли б він міг
т о д і її собі уявити, певно стримався б від злочину.
Але сумління душ а його була не здатна відчувати. Всі його
думки у вязниці зігнулися й обважніли в непереможній матеріяльносги, ніби в жахливій смерти душі.
Життє в неволі, обмежуючи обрій чотирма стінами вязниці,
збільш увало непомірно всі маленькі події сього обм еж еного куто
чка і при незносній відсутности будьяких потіх, факти матеріяльного життя набирали величезної й скомплікованої поважности,
під якою думка й почуття р о зд ав л ю в ал и ся й калічилися.
Покірна праця і підвладність усьому суспільству, яка, як він
почував, тяжіла на ньому в фактах і словах, навіть у формі річий
в величезному профілі крат та дверий, влила в нього якесь дивне
приниженнє, надала його словам і жестам підлої і д возн ач н ої
ласкавости, устам — сумну й покірну усмішку, — усмішку п р о д а ж 
ної жінки, звиклої д о ляпасів.
Світ стиснувся навкруги нього, придушуючи все, щ о тільки
було колись у нього смілого в душі. В вязниці вся його відвага
стерлася й затупилася в майже звірячій хитрости. Він навчився
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проводити місяці в чеканню Різдва, коли давали вина і витра
чати роки й силу хитрощів, щ оби зробити собі з с о л ь д а ,1) який
він тер об камінь, маленький ножик для краяння тютюну.
Сі великі справи займали його цілковито і довго.
І ось тепер раптом на волі.
Останній з людий, які находили його забавним, був війт.
Потім його залишили самого, щ о б він міг вирушити в своє ма
леньке гірське містечко, де вже від давна всі його колишні в о р о 
ги й друзі поумирали.
Був вільний. При кождому кроці відчував деяке фізичне
здивованнє, не почуваючи тягару ланцюга на нозі.
Міг уставати, йти на право, йти на ліво. Спробував кричати.
Його голос, притишений Б ог зна від якого часу, якось дивно
й дико прозвучав у спокійному повітрю вечера, що наближався.
Вечір був тихий і на прочуд гарний. За далекими горами,
де мало знаходитися його маленьке містечко, розливалося ще
світло. А шлях провалювався кудись у долину, білий і неясний,
як струмочок молока серед филястих маківок дерев.
У повітрі розносився гіркий і глибокий запах лаврів та піній
і панувала божеська тиша.
Він важко встав і зробив чотири чи пять ступнів, хитаючись
і слухаючи, як грубі черевики відбивали луну на твердій землі.
Потім у далекій тиші почув, як ріг автомобіля післав у повітрє
короткий гук.
Щ о се б у д е ? — подумав він.
Почував себе безсилим і ніби відданим безконечній матер
ній ніжности спокійного й мягкого вечера.
Подумав із певним невиразним задоволеннєм про свій к о л и ш 
ній ідеальний біг на кони з д о н ь к о ю ворога на груди і відчув
від сієї згадки тепло гордости в душі. Але в той час, як його
розум був повний фантазмів, дійсність, — він почував се, —
тікала від нього у хвильованню опяняючих мрій.
Потім дзвони невидимого містечка задзвонили Ave Maria
і нараз голос батьківщини оживив усе оточеннє. Він пізнав пахощі
ліса й пестощі повітря, він почув, як його серце тане в ніжности,
упав навколюшки посеред шляху і почав плакати, хлипаючи:
Благословенна Діво Маріє! Благословенна Діво Маріє!

*

*

1) Велика л\ідяна монета = 5 сантимам.
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Він відчував у собі щось несподіване й а б с о л ю т н о нове.
Безконечний ряд слів, які йому повторю вали стільки разів
і які завжди звучали в його ухах, як звуки невідомої і п орож н ої
мови, тепер оживав, набирав змісту, жив.
Ніби величезний напис, вирізьблений на камени в невідомій
мові, переклав йому слово за словом добродійний читач.
Він устав і поволі пішов далі. Міг би присягнути, щ о пе
ред ним їхала якась висока постать, тримаючи дівчину у себе
на сідлі, на грудях. Деколи ловив себе на тому, щ о о б ер еж н о
шукав очима поміж кущами, як колись, ніби чекаючи побачити
ясну руру, зверненої на нього рушниці.
Він дійсно був тепер романтичним чоловіком легенди. П очу
вав себе добрим і великодушним. Охоче простив би тепер комусь
із колишніх ворогів, але всі вони були вже мертві...
Пішов поволи далі. Дивний стан душі був йому незрозумі
лий. Спробував сконкретизувати нове єство, щ о народжувалося
в ньому, в містичних словах. П роборм отів майже забуту молитву.
Але до тих слів не навязувалося нічого надприродного.
Вони викликали лиш е матеріяльні образи, а саме — маленької
церковки його містечка, суворе та недобре обличе проповідника,
який завжди загрожував пеклом, та пурпуровий прапор братства.
Се були лише кольорові плями, далекі, невиразні й німі.
Тоді він віддався безформній і ніжній мрії, ніби колиско
вій пісні душі, в якій гойдалися зелені віти і сміялися спокійні
й приємні огники.
Тепер він починав пізнавати місцевість. Зупинився на роздорожу. Щ е досі, як колись стояла тут червона капличка і в ній
страшна Мадонна, почорніла й невиразна, з маленькою лям пкою
перед нею. Зняв капелюх і д о вго стояв задуманий. Пригадував.
Тут його вхопили в останнє. Він пригадував засідку, чорні
убрання карабінерів, щ о вискочили з ліса, і дикий крик, яким він
відповів на „Хто й д е ? “ карабінерів:
— Д ж ен ар о Цісар, розбійник !
Потім дика б о р о т ьб а, кров, галас і п о в о р о т д о містечка на
повозці, в якій він, ніби божевільний від скаженої люти, кричав
посеред двох рядів народу, мовчазного й наляканого.
Тепер тут було все спокійне. Ш лях білий і безлю дний, поді
лявся на два, як мовчазний струмочок. Надійшла мандрівна с о б а 
ка, перед я к о ю бігла безф орем н а і дивна тінь від сходячого
місяця.
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Собака постояла хвилинку, дивлячись на нього добрими
й сумними очима. Як і він, вона була самітна. Тоді він покликав
її і почав ніжно гладити.
Щ е кілька кроків і ось і село. Все так спокійно під сим
лагідним і самітним місяцем. Щ о се воно там за нові білі хати?...
В його часи всі хати були темні й суворі від каменя.
Тепер було помітно також чотири чи пять рівних улиць,
які зустрічалися під простим кутом, і мали по о б о х сторонах
білі хатки.
Все се було німе і спокійне, як і багато років тому, коли
він дивився з далеких горбів і блукав очима по сій купці хат.
Там певно була і його хата, та, в якій померли його батько
й мати, і яку продано в останній руїні його родичів. Там уже
для нього більше не зоставалося нічого. Йому стало гірко
о й розпучливо. Почуттє жахливої порожнечі охопило його. Його душа
відчувала жах нечуваної самітности, який був ніби віщуваннсм
смерти. Невиразне почуттє насолоди життєм, яке він почував
кілька хвилин тому, перейшло в сліпий жах, у страшне пригнобленнє, в бажаннє, якому й імени не можна підібрати, — нічого
більше не бачити, нічого не чути, — божевільний жах, подібний
д о того, який його охоп лю вав кілька разів підчас несамовитої
втечі через ліси, коли він чув, як кулі свистали поміж поломаними кущами...

Почув чиїсь поспішні кроки, потім легенький покірний сто
гін. Інстинктовно, наслідком привички, майже атавістичної — свого
колишнього життя, він кинувся в тінь кущів.
Зявився чоловік, обідраний, страшний. Місяць освічував його
голу потилицю і брудне лахміттє одежі. Обличе в нього було
виголене і перекривлене, як гола машкара демонічного черця.
Він тримав у руках маленьку дівчинку і п равою рукою
тиснув їй обличе. Коли не коли вона притишено стогнала. Ч о л о 
вік поклав її на землю, не відриваючи руки від облича.
—
Як що тільки закричиш, — пробурмотів він хрипким
голосом, — убю тебе !
Тоді була тиша, страшна й зловіща під ясним світлом місяця.
Очи злодія, — два маленькі фосфоричні ока, — зловіщ е блестіли.
Дитина заплакала тихо-тихо. її ручка замахала на момент
у місячному світлі з розпучливим і конвульсийним рухом.
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Чоловік зігнувшись, обмацував її тільце пожадливими руками.
Маленький голосочок закр и ч ав: „М амо!..“ потім знову ж орстока
тиша і голосок зн о в у : „Ні, ні...“
Нараз злодій почув, як чиясь кріпка рука схопила його за
плече і почув позад себе дивний покірний, майже ласкавий голос,
який б л а г а в : Пусти її!
В одну мить був на ногах.
Старий вязень дивився на нього. В його очах було щось
безконечно сумне. Він повторив покірним, майже тремтячим г о л о 
сом: Пусти її!
Дівчинка, майже зімліла від жаху, дивилася на них, ш и р о к о
розкритими очима, з обличем маленької брудної Мадонни, блі
дим, як у мертвої.
Д ва хлопи подивилися хвилинку один на одного, — неру
хомі й похмурі. Ніч мовчала навкруги них, безконечна. Старий
вязень заговорив зн ову: — Іди геть! Я не хочу!
Почулося, як непевна і далека погроза клекотіла в його
горлі. Другий дико заревів, блиснув чимсь у руці і мовчки ки
нувся на нього.
Покотилися на землю. Старий упав із глухим тріском бідних
недужих кісток під напасника, почув під пахою гострий більтремтіннє нелю дського страждання перебігло по цілому тілі.
Але се був лише момент. Щ о с ь надзвичайне вискочило
з темної глибини його єства. Всі фібри його старої висхлої душі
загорілися. Він відчував горяче диханнє супротивника на обличу
і се підбурю вало його серце, щ о викликало щось звіряче, як у
диких ловців.
Рука ворога, затиснута під його плечем, увязнена під подвій
н о ю вагою двох тіл, різала ножем його тіло. Але він не думав
боронитися. Він хотів б а ч и т и , я к у м и р а ю т ь . Як колись!...
Як колись!... Поклав костисті руки йому на ш и ю і стиснув із
розпучли вою і невмолимою енергією. Голене обличе з р о б и л о с я
жахливим, уста потемніли, ніж б е з л а д н о розідрав рану, потім
раптом щось невиразне, — невідчуване крило смерти, — п р о й 
ш ло по обличу сатира і він упав на переможця.
Сей устав важко. Почував, щ о горяча филя збігає йому по
плечах. Подумав на мить, щ о може все скінчене, і йому ви д ава
лося, щ о він безмірно л ю б и т ь усе живе. Дитина теж устала, але
трималася за кущі, цілком знесилена. Тоді він поволи підняв п
на руки.
•

•

*
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Почував її у себе на груди, як маленьку здобич, теплу й д о 
вірливу. Пішов д о містечка.
Тепер йому здавалося, щ о він знову оповідає свою історію.
Сам Господь Б ог не зміг би її зачепити...
Думав із почуттем суворої покірности, щ о те, щ о зробив,
було справедливе.
Його очи дивилися навкруги поважно, немов би несчисленний народ стежив за його рухами.
Иноді несказаний біль хапав його по всьому тілу і в його
мозок вдирався дивний галас голосів і дзвонів.
Кроки зробилися повільнійші й важкійші, і великі сльози поли
лися з очий, в покірному стражданню. Він був дитиною, старою
дитиною, і хтось підтримував його під руку так само, як він
тримав уратовану дитину.
Все його єство корилося з потайною радістю якомусь д а л е 
кому голосу.
Спинилися. Маленька самітна хатка виблискувала крізь вікна
неспокійними огнями. Дівчинка вислизнула у нього з рук, зоставляючи його самого і побігла в середину.
Він обперся о б стіну: почував себе одночасно великим і скін
ченим. Дивне почуттє нематеріяльности було в цілій його істоті.
Якась жінка вийшла розхрістана з хати і підбігла д о нього,
викликую чи:
— Де він ? Д е він ?
Він не відповів. Ніби хтось прибив його цвяхами д о муру
і він почував тільки, як бігла кров без упину і тепер уже без б о л ю .
— Хто ви? — спитала жінка, хапаючи його за руку.
Він відповів якимсь дивним і порожним голосом, в якому
звучала незвичайна-срібна ясність:
— Дж енаро Цісар, розбійник!
І впав на землю.

Переклав з італійської мови Евген Онацькиії.
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E . Чикаленко.
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Уривок із споминів.
1890-1900 р.

IX р о з д і л .
Переїзд в Одесу. Одеська громада. Смоленський і М. Комар.

Оселившись 1890 року з родиною в Одесі, я часто бував
у свого давнього знайомого М. Комаря та свого ґімназіяльного
учителя JI. Смоленського і незабаром дістав від них пропозицію
вступити в Громаду, на що я з радістю згодився.
Сталих, орґапізованих громад українських було тоді на
Україні тільки дві, в Київі, так звана „Стара Громада“ і в Одесі;
пізаійше вже заснувалися Полтавська і Чернигівська. Одеська
громада орґанізована була ще в початку 70-их років Л. Смолен
ським, М. Климовичем, М. Боровським, А. Крижановським та
иншими. Конституція в обох громадах була однакова — на під
ставі рекомендації не менше, як двох членів, після оголошення
на двох зібраннях, на третьому після таємного голосування но
вий член приймався до громади; як що хоч один голос був
проти, то вже такий кандидат не приймався, бо в такому брат
стві, яким уважалася громада, не повинно було бути, щоб хтось
проти когось щось мав. Багато в 70-их та 80-их роках заснову
валося громад по инших містах, навіть і в Київі і в Одесі, так
званих молодих громад, але до них приймалися члени не на
підставі одноголосного вибору, а більшостю голосів, і всі вони,
може через сей пункт своєї конституції і не жили довго, а роз
падалися, зникали і знов складалися инші, а Київська „Стара
Громада“ і Одеська проістнували до 1917 року і ніколи серед
них не було й жадного зрадника чи провокатора. З а моїх часів
в Одесі зорґанізувалась була молода громада, але скоро розлі
злася ; декотрих її членів потім прийняли в стару громаду,
а більшість зосталася поза громадою і потонула в російськім
морі. Найвидатнійшими членами нашої Одеської Громади були:
Л. Смоленський, М. Комар та Михайло Климович.
Коли я вчився в 70-их роках в Одеській ґімназії, то найвидатнійшим учителем був у нас всіма поважаний і люблений,
учитель історії Леонід Смоленський, відомий педаґоґ на всю
Одесу. Коли він входив у клясу, то все затихало, наче завми
рало і на його лєкції разу раз заходили й инші учителі, а часто
й сам директор та його жінка і сідали на задніх партах слухати,
як Смоленський оповідає задане на будучу лекцію учням. Ми,
учні, завжди, було, й не счуемось, як мине година і дзвінок,
на наш жаль, перебє інтересне оповіданнє Смоленського. Се був
середнього росту, широкий в плечахг трохи сутулий, з завжди
ндхиленим, задуманим чолом, середнього віку чоловік. Широке
чоло, короткий ніс та борода робили обличе його дуже подібним
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до Сократового, хоч сам Смоленський, оповідаючи учням: про
Гунів, разураз, усміхаючись, казав, що вони обличем подібні до
нього; але з Гунами у нього було спільного хіба тільки обрідне
волосе на бороді та вусах, очи ж були не вузенькі монгольські,
а великі карі і такі приваблюючі, що не хотілось відірвати від
них погляду. Коли він починав говорити, то голову підносив
високо, оглядаючи своїх слухачівл всі слухали його з захопленнєм, затаївши духа; а коли траплявся якийсь шибеник, що
й на його лекціях не сидів тихо, то Смоленський без жалю ви
кидав його з кляси. Навіть в Одеській Військовій Школі, де
юнкери до цивільних учителів ставилися з висока, як до „шпаків“, і не зважали на них, Смоленського поважали і слухали
з увагою. Раз тільки трапився там з ним випадок, про який я
пізнійше чув від скількох офіцерів; коли після турецької війни
1878 року, у військову школу вступило багато офіцерів, іменова
них на війні і тільки для проформи обовязаних пробути один
рік у військовій школі, щоб мати право на дальше авансуванне,
то з сими, переважно ґеорґіевськими кавалерами, не могло собі
дати ради навіть військове шкільне начальство, але й вони Смо
ленського слухали уважно. Та одного разу трохи підпилий офі
цер, застромивши в парту відламки пер, почав ними вибренькувати; в тій тиші, що панувала в клясі, Смоленський зараз по
чув той бренькіт і по звернених у сторону музики головах авдіторії, побачив і автора її.
— Н Н ! — вигукнув Смоленський, — що то за орґанчик
грає у вас в голові?
— Пане професоре, ви ображаєте мундір ґеорґіевського
офіцера! — відповів задирикувато викликаючим тоном НН.
Ся його відповідь викликала співчуттв у майже всіх офі
церів і вони готові були вже счинити скандал, але раптом Смо
ленський вигукнув:
— Коли так, то скиньте мундір і покладіть його тут на
столі, а вішало геть з к л я с и !
Сей дотеп викликав загальний сміх і засоромлений офіцер,
під голосний регіт авдиторії, вийшов з кляси.
Через своє „українофільство" Смоленський нігде в держав
них ґімназіях не мав лекцій, тільки ліберальний військовий мі
ністр Мілютін, що при ревізіях військових шкіл бував па лекціях
Смоленського і високо його ставив, держав його у військовій
школі. Смоленський і в присутності! високих осіб тримався
вільно і не тратив свого звичайного гумору. З ним не могло
трапитися такого випадку, як з учителем історії Київського Ді
вочого Інституту, Андріяшовом, котрий, як оповідав М. Лисенко,
так перелякався царя Олександра II, що не міг і слова вимо
вити, а коли цар звелів йому продовжувати лекцію, то замість:
„Імператриця Катерина заключила з Турками мир“, загикуючись
промимрив: „Імператрина Катериця заключила з мирками тур“.
Щоб не розсміятись, цар, заслонюючись хусточкою, швидко вий
шов з кляси.
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Як високо Мілютін цінував Смоленського, видно з того, що
коли напівбожевільний секретар Одеського ґенерал-ґубернатора
Тотлебена Панютин, повішавши десятки інтеліґентних людий,
сотні повисипав без суду в Сибір, то Мілютіну треба було багато
клопотатися, щоб визволити Смоленського і зоставити його про
фесором Військової Школи. Але Смоленський не каявся: закін
чуючи напр. республиканський період Римської історії, він го
ворив своїм учням такі дотепи:
— Тепер починається імператорський період і я вам вже
не буду розказувати лекцій, а задаватиму по книжці — „отселева доселева*4, бо я сього періоду не люблю і прикладом поя
сню вам чом у: Кождий з вас був на Преображенській улиці
і кождий бачив, який там натовп, шарварок — той біжить в один
бік, той — в другий, штовхають один одного, настолочують на
„любиму" нагнітку на пальцях, одним словом — пекло. А коли
пройдете Преображенську улицю до кінця, то входите на кладо
вище (цвинтар); там тихо, мило, стежки посипані пісочком, роскішні надгробки пообсажувані тінистими деревами, одним сло
вом — рай. Республіка, або „Ріжпубліка“ — се оте пекло на
Преображенській ул., а Імперія — се отой рай на кладовищі.
Але я вас запитаю — де б ви хотіли бути — у тому пеклі, чи
в тому раю ?
Коли оповідав про початок московського князівства, то
раз-у-раз казав:
— Москва (по фінському „каламутна вода“), як кажуть лі
тописі, заснувалася на території, яку заселяло фінське племя
„Мерь": значить народ, що витворився з тої сумішки (амальґами)
— „мерзький" (гидотний), а окремий мешканець — „мерин"
(кінь, шкапа), а по Гоголю — „дурний, як сивий мерин" (Ревізор).
Під час коронації (кара нації голоштанської (гольштайнської) династії, як він казав) царя Миколая II Смоленський
с к а за в :
— Родився я під одною палицею (Миколай І), вчився під
двома (Олександр II), думав, що вмру під трьома палицями (Оле
ксандр III), аж несподівано вийшла полегкість — дві палиці!
(Миколай II).
Хоч як тяжко було в ті часи впливати учителям на учнів
у напрямку української національної свідомости, а тим більше
у військовій школі, але я зустрічав дескілька офіцерів, що
тільки, дякуючи Смоленському, як вони казали, поставали сві
домими Українцями, а бувші учні Одеської Військової школи —
славний артист наш М. Садовський, український белетрист В.
Кравченко, та надзвичайно талановитий рано померший публі
цист Трохим Зіньківський зазначили се і в друку.
В широких колах українського громадянства Смоленський
майже невідомий, бо він за все своє житте нікуди з Одеси не
виїздив і не написав ні рядка після того, як йому, ио наказу
начальства, спалено маґістерську дісертацію з історії Болгарії,
яку е і н предложив одеському університету. А тим часом се був
*
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один з найвидатнійших Українців, яких мені довелося зустрі
чати в своїм життю; йому можна дорівняти хіба одного Дмитра
Пильчика, про якого говорю на своїм місці; обидва вони мали
величезний вплив на своїх слухачів, яких учили живим словом,
а про долю України в майбутньому говорили, як натхнені бі
блійні пророки і те живе слово багато людий навернуло до укра
їнської свідомости і поробило їх горячими українськими патріо
тами, хоч обидва вони промовляли, як майже всі наші шести
десятники, московською мовою.
Смоленський родився і вчився в Одесі, де його батько був
директором ґімназії, а університет скінчив у Київі, де під впли
вом товариства В. Антоновича та М. Драгоманова, став свідомим
Українцем, але розумовим, бо стихії української у нього не було
і він майже не вмів говорити по українському. Він завжди, ж ар
тома, казав, що він не Українець, а „одеський міщанин", але
вважає своїм обовязком, як се писав у своїй знаменитій „Сповіди“ В. Антонович, працювати для українського народу, на те
риторії якого він живе, хлібом якого він годується, тим більше,
що й його рідну Одесу заснували запорожські козаки під на
звою — Хаджибей.
В Одеській громаді Смоленський тішився безмежним авто
ритетом та загальною повагою, він був там центром, невибраним
головою, бо в Одеській та й в Київській старих громадах не
було вибраного голови, а головував разураз господар хати,
в якій збиралася громада.
Другою найвидатнійшою особою в Одеській громаді був ві
домий бібліоґраф Михайло Комар. Родом з Катеринославщини,
з Запорожя; з великою круглою лисою головою та з великими
запорожськими вусами, він нагадував типового запорожця, але
тільки тоді, коли сидів і коли не видно було його малесенької
щуплої статури. Незвичайно працьовитий, він увесь час поза
урядовою службою нотаря, сидів над бібліоґрафіею, словником
так пильно, що майже нікуди з дому не виходив, тому всі разураз сміючись казали йому, що за сиднею у нього незабаром
атрофуються ноги. По вдачі горячий, нездержливий, а тому
в суперечках дразливий та ущипливий; коли він бувало розгорячиться, то приятелі, жартома, казали йому, що він дзижчить
і тне, як справжній комар. На старість він почав слабувати на
грудну жабу, покинув курити, перестав пити популярне серед
одеських громадян червоне басарабське вино „Мерло“, але стра
шні події революції 1905 року прискорили його смерть: після
обстрілу поліцією будинку, в якому він жив, коли йому довелося
з родиною ховатися в помешканні за стінами, де не було вікон,
він уже не міг видужати.
Одеський мировий суддя Михайло Климович — чорний (бо
в громаді був ще молодший брат його Петро, бльондин1) як
') Петра Клпмовпча розстріляно 1920 року в Одесі, як бувшого міністра
фінансів за Центральної Ради.
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правник був хранителем громадської неписаної конституції і разураз пильно стежив за її виконуваннем, особливо при виборі
нового члена; незабаром, по моїм вступі в громаду, він помер.
Решта членів Громади, до двацяти пяти осіб, переважно
ґімназіяльні учителі, всі були люде ідейні, віддані щиро справі
національного відродження українського народу. З них, крім
згаданих були: старий Мих. Боровський, Антін Крижановський,
брати Олексій і Григорій Андріевські, Кость Іващенко, Іван Руденко, Григорій Смирнов, Олексій Левіцький, Петро Злотчанський, Антон Сипянський, Панас Погибка, Дмитро Сигаревич,
податні інспектори: Федоренко, М. Білінський, М. Шостаковський та инші, яких тепер не згадаю. Під кінець мого пробу
вання в Одесі увійшли др. Іван Луценко та Федор Шульга,
останній був скорійше російський кадет.
Смоленський був касівром громади і її ідеольоґом; він не
раз доводив, що Громада Київська, а за нею й Одеська, мають
через Кирило-Методієвське Брацтво неперерваний звязок з тими
українськими брацтвами, що колись врятували Україну від польонізації і прорікав, що колись отакі орґанізації, як громади,
врятують Україну і від московського ярма, а через те надавав
великого значіння істнуванню громад. Бували такі члени гро
мади, переважно з молодших віком, що нарікали на те, що Гро
мада нічого не робить, що збирається тільки для того, щоб по
вечеряти та випити, або сидить над такою нудною роботою, як
складаннв словника, що не варт і істнувати таким громадам;
деякі з них незадоволені недіяльністю громади, покидали її
і потім губилися в російськім загалі; деякі пропонували якісь
нездійснимі проекти діяльності! для громади, але нічого з того
не виходило, бо громада складалася з людий ріжних політичносоціяльних світоглядів, обеднаних не програмом, бо ніякого про
граму у громад не було, а тільки любовю до українського
с л о в а . Я підкреслюю с л о в а , бо крім людий настроєних демо
кратично, які мали на меті інтереси народу взагалі, в громаді
були люде далекі від інтересів демоса, але любили і дбали про
розвиток українського слова. Смоленський разураз старався при
мирити всі елементи, з яких складалася громада і хоч сам своїм
переконаннєм був соціяліст, але разураз дуже толерантно і з по
вагою ставився до такої праці, як складанне російсько-україн
ського словника, над якою працював Комар з кількома громадя
нами. В'словарній комісії і я охоче приймав участь, бо надавав
великого значіння словарю для виучування мови і для перекла
дів. Комісія словарна, під головуваннєм Комаря, збиралася раз
на тиждень і працювала протягом кількох років. Праця та велася
так: Одеська громада дістала від Київської народний українсько-московський словарний матеріял у картках і обернула їх
на московсько-українські. На зібраннях один член комісії голо
сно читав слово за словом московський словар Даля та Акаде
мічний, другий стежив за картками, инші за словниками: Лев
ченка, Шейковського, Партицького, Желехівського, Верхратського
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(з обережністю, бо він часто сам виковував терміни), Беринди
та инш. Провірені і апробовані слова М. Комар записував у зш и
ток. Я подавав і пояснював переважно сільсько-господарські
слова. Словник той потім вийшов при моїй матеріяльній допо
мозі у Львові в чотирьох томах під псевдонімом — М. Уманець
і А. Спілка, що означає М. Комар і Одеська громада. По скін
ченню праці над словником, коло Комаря згуртувалася купка
громадян, що працювала над українською бібліоґрафією, але я
в тім гурті участи не брав.
Збиралася громада що два тижні по черзі у членів, у яких
була більша кватиря, бо в одеській громаді на зібрання прихо
дили члени громади з жінками, а часом і з дорослими дітьми
так, що народу збиралося часто-густо більше пятидесяти душ.
Молодші члени часом висміювали такі родинні зібрання, але
Смоленський відповідав:
— Се необхідно, бо коли зявиться поліція, то попаде на
чиїсь іменини, а як би зібрання складалися з самих мужчин,
членів громади, то ясно було б, що се зібрались якісь „заговорщикй*.
На таких зібраннях перше всього касієр, Смоленський, ви
читував справозданнє, з якого видно було, за ким є яка залеглість. Кождий член з початку року сам визначав суму, яку
він плататиме в рік і яку вносив що м ісяц я; найменше вносили,
як я памятаю, один карбованець що місяця, а найбільше десять,
але треба правду сказати, не всі вносили акуратно і не зайве
було нагадуваннє на початку кождого зібрання. Коли Смолен
ському щастило в той вечір зібрати якусь помітну суму, то він
весело казав, що се зібраннє було дуже продуктивне, бо на сі
гроші Одеська Громада видавала пенсію пані JI. Драгомановій
по 400 руб. у рік та виховувала двоє дітий свого члена, Воло
димира Мальованого, засланого в Сибір, де він потім, як я ка
зав у перших розділах, і помер. Правда, з тих вихованців не
вийшло ніякої користи для української справи, бо лікар Тарас
Мальований та сестра його Марина, учителька в Одесі, виховані
за українські громадські гроші, нічим себе як Українці не ви
явили і нічого за них потім і досі не чути було, коли хто небудь із членів після зібрання ремствував, що даремно пропав
йому вечір, то Смоленський і тут находив потіху, кажучи:
— Ми разом повечеряли, а всяке „преломленнє хліба“, споживаннє вина в гурті зближає людий і зєднує їх, а се в висо
кій мірі важно, і коли вся Україна покриється такими грома
дами, які й нічого не робитимуть, то настане такий час, коли
їм легше буде зговоритися, бо вони вже зєднані.
Але не можна сказати, щоб громада нічого не робила на
своїх зібраннях. М. Ф. Комар, якого ми жартома називали міні
стром Закордонних Справ, мав звязки з Галичиною, де тоді під
доглядом Костя Паньківського друкувався словар і разураз він
подавав якісь нові відомости про здобутки боротьби тамошних
Українців, чого з російських ґазет не можна було вичитати; з по
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чатку кождого року, як бібліоґраф, подавав відомості! про укра
їнські книжки та про Україну, що вийшли минулого року в росій
ській та закордонній Україні. Хто бував за сей час у Київі, або
в инших містах на Україні, або бачився з ким небудь із приїзжих, оповідав про те, що робиться в українській справі по
инших містах України. Хто мав звязки з студентами або семинаристами, чи ґімназистами, оповідав про те, що там робиться
для ширення української справи. Оповідалися і обсужували всякі
політичні події, про які не писалося в ґазетах. "Бодай я, що
тужив у селі за інтеліґентними й ідейними людьми, разураз із
нетерпіннєм ждав громадського зібрання, на якому я разураз
довідувався про щось цікаве, невідоме мені і майже з кождого
зібранвя виходив задоволений.
Коли на громадських зібраннях бував талановитий поет
Бибик, якого вірші тоді друкувалися в галицькій „Зорі“ і який
дуже любив промовляти, але не мав ніякого ораторського хисту,
то громадяне не давали йому говорити, вимагаючи від нього,
щоб він свою промову сказав віршами. Бибик відпекувався, а коли
на нього дуже насідали, то замовкав і виходив у другу кімнату,
з якої через якийсь час виходив і говорив уже віршами, які
Комар записував і без відома автора посилав до „Зорі“ ; я кажу
без відома автора, бо Бибик, як учитель, дуже боявся, щоб до
начальства не дійшли відомості!, що Бибик і Бобенко (під сим
псевдонімом вони друкувалися), одна і та сама особа і щоб його
за се не видалили з посади. Одного разу коли Комаря не було
на зібранні і Бибика присилувалиг оворити віршом, я виняв кни
жечку і почав записувати ті вірш і; побачивши се Бибик, перестав
говорити, бо мало знаючи мене, не вірив моїй скромности.
Треба завважити, що між Смоленським та Комарем поміча
лася конкуренція за головуванне, за вплив на громадян. Комар,
як я сказав, надзвичайно працьовита людина, ремствував на
Смоленського к аж у ч и : — Ви й самі нічого не робите та й инших
не приганяєте до роботи, а ще й помагаєте їм виправдувати їх
лінощі, їх неохоту до праці.
На се Смоленський все було відповідає:
—
Не дивлячись ні на що, Україна таки воскресне; поки
в Росії держатиметься абсолютистичний царський уряд, який
душить життє у всіх його проявах, доти український народ буде
законсервований в своїй етноґрафічній стихії, бо ні московська
школа, ні салдатчина не проходять у глибину народню, а покри
вають тільки тонкою плівкою зверху, а тому й не зможуть обмосковити український народ.
Смоленський,- правда невиразно, висловлювався иноді, що
чи будемо ми працювати над відродженнєм української нації,
чи ні, а вона таки воскресне, бо коли настане в Росії якась
конституція, чи взагалі свобода, то народ скористується сією
свободою для свого відродження. — Так було, сказав він, —
з Чехами, з Хорватами, Словаками, Словінцями і взагалі зо всі
ма пригніченими націями, так буде і з українською.
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Комаря дратували такі висловлювання, він доводив, що без
праці не буде й відродження; що треба збирати етноґрафічний
матеріял, творити літературу у всіх її галузях, а особливо ди да
ктичну для народа. Смоленський сього не відкидав, але видимо
не надавав великого значіння праці, над якою сидить Комар
і до якої закликав всіх. Смоленський вважав ціннійшою працю
над добуваннвм ліпших політичних та соціяльно - економічних
умов життя. Тоді, як Комар показував на О. Кониського, М. Старицького та Б. Грінченка, як на зразки, які треба наслідувати,
Смоленський доводив, що треба йти за Драгомановом, бо тільки
показана ним дорога виведе Україну до бажаної нам мети.
Комар не відважувався отверто нападати на Драгоманова,
але за те з усією своєю пристрастю ганьбив Франка, Павлика
та иншнх учнів Драгоманова за те, що вони розбивають народовецький фронт, вносять своєю радикальною партією розбрат
і тим ослаблюють боротьбу українського народу. Він отверто
вороже виступав і проти заходів небіжчиків Миколи Ковалевського, Володимира Мальованого та Евгена Борисова орґанізувати і на Україні радикальну партію, яка, як і в Галичині, внесе
безладдє і ослабленнє в українські ряди.
Сі суперечки між Комарем та Смоленським часто виникали,
особливо, коли випивалося багато червоного вина, але розсуд
ливий Смоленський ніколи не давав їм розростися до помітного
інціденту. Та одного разу у них мало не дійшло до повного
розриву. Діло було так. Якось на зимовий сезон в Одесі зїхались
дві тоді ворожі українські трупи — М. Садовського та П. Саксаганського і почали одна з другою конкуренцію. В першій трупі
керуючою пружиною була першорядна артистка Заньковецька,
а в другій першорядний тоді драматурґ Карпенко-Карий, між
якими була страшенна ворожнеча, як я вже сказав, на ґрунті
конкуренції Заньковецької з Марією Садовською. Все громадян
ство українське страшенно жалкувало, що єдина колись, славна,
не тільки на всю Україну, але й на всю Росію, трупа Старицького, розбилася під кінець аж на чотири труїш. Голова кождої
з сих труп мав серед українського громадянства своїх прихиль
ників, які всю вину за розпад трупи складали на инших, але
всі бажали зєднання знов в одну трупу, що було вже не можли
ве, не тільки через особисте ворогуваннє голов, а й через вели
чезну скількість артистів, що згуртувалися в чотирьох трупах;
та по суті се й не бажане було, бо одна трупа не моглаб обслу
жити таких просторів, які обслуговували чотири, граючи і по
дрібних містах України.
В Одесі між громадянством були сторопники і Садовського,
власне Заньковецької, і К. Карого. Смоленський дуже любив
свого учня з військової школи М. Садовського і був великим
прихильником Заньковецької, як великої артистки і як прия
тельки його дочки, а Комар високо цінив К. Карого, як драматурґа. Як Смоленський, так і Комар мали своїх однодумців
в Одеській Громаді і всі вони щиро бажали помирити братів
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Тобилевичів і зеднати обидві трупи в одну. Знаючи, що я змалку
в приятельських відносинах зо всіма братами Тобилевичами,
Комар пораяв мені закликати до себе на вечерю Заньковецьку
та братів Тобилевичів і декого з членів нашої Громади і попро
бувати помирити їх. Але Заньковецька довідавшись, що у мене
буде К. Карий, рішучо відмовилася приїхати, не приїхав і М. Садовський: таким чином у мене зібралися з артистів тільки К. Ка
рий та Саксаганський і зо скілька членів Громади, з яких біль
ше було однодумців Смоленського, тоб то прихильників Заньковецької та Садовського. Я однаково любив і К. Карого і Садовського, як рідних мені і однаково високо ставив їх, одного
як драматурґа, а другого як артиста і щиро бажав їх помирити,
хоч би вони були і не зедналися в одну трупу. Я думав собіг
що коли вони помиряться, перестануть ворогувати, то будучи
в двох ріжних трупах, зможуть умовлятися заздалегідь, щоб не
приїздити одночасно в одне місто і не конкурувати, як се ста
лося тепер в Одесі; зможуть мінятися театрами і грати в них
по черзі, від чого виграли б вони і все громадянство. Кождий
з них окремо згоджувався зо мною, але все розбивала Занько
вецька, яка боялася, що Садовський підпаде під вплив старшого
брата, як вона казала, „хитрого й лукавого" К. Карого. Смолен
ський й його однодумці теж дивилися на нього очима Заньковецької і вважали його головним винуватцем розпаду колись
одної славної трупи. Коли почалася дискусія про зеднаннв, то
як водиться, мова перейшла на історію розеднання трупи та її
причини. Тут Смоленський, як давній приятель Кропивницького
і прихильник Заньковецької, почав складати всю вину на К. Ка
рого. К. Карий був у той вечір так перестужений, що міг гово
рити тільки шепотом-хрипом, а тому й не відповідав Смолен
ському ; Саксаганський теж мовчав, а оборонцем їх виступив горя
чий Комар, що колись, перед своїм нотарюваннем, був адвокатом.
Очевидно мирити ворогів не можна було, бо прнсутною була
тільки одна сторона, а тому постепенно вся дискусія зосереди
лася між двома особами — Комарем, оборонцем К. Карого і Смо
ленським, сторонником неприсутної сторони. Мало по малу по
чаткова тема вислизнула з розмови, повернулася на особисті до
кори і під впливом червоного вина приняла досить гострі форми.
К. Карий поглядав на обох, усміхаючись, і нарешті прохрипів:
— Чи ви, люде добрі, нас мирите, чи самі сваритеся?
— Вам смішно? — раптом присікався до нього роздрато
ваний Комар, — то вставте нас у комедію!
— Може й вставлю — відповів, усміхаючись К. Карий.
Далі роздратований Комар закинув Смоленському, що тому
взагалі байдуже до українського культурно національного руху.
Ображений Смоленський розгорячений вином нездержливо кинув
Комареви:
— Ви... ви... іґнорант, ви нічого крім Кониського та Грінченка не читали...
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Ображений Комар, несподівано скочив і побіг до передпо
кою. Я поспішив за ним і ледви вдержався, щоб не розсміятися,
побачивши, як розхвильований Комар, замість своєї „крилатки"
(плаща) накинув на себе рясу Перешорського попа, що тоді
гостював у мене. Скільки я й инщі громадяне не впрохували
Комаря залишитися, щоб згладити те, що скоїлося, але роздра
тований Комар поїхав до дому. Смоленський і його стороннпки
були ні в сих, ні в тих і скоро порозходилися; та й нам усім
було ніяково, тільки К. Карий та Саксаганський були у весело
му настрої і довго сміялися.
Другого дня, щоб загладити вчорашнє, я пішов відвідати
Комаря і застав його в доброму гуморі; рано у нього був Смо
ленський і просив вибачення за різкі слова, що у нього вирва
лися вчора.
Сей інцідент дав К. Карому тему для комедії і він через
кілька місяців прислав мені свою пєсу „Чумаки" з запитаннєм,
чи не подобае вона на пашквіль?
В тій пєсі, як відомо, жінка одного з чумаків, посварила
між собою братів, а мандровані дяки, взявшись їх мирити, самі
посварилися. Хто був свідком нещасливої пригоди, той пізнав
у дяках — Смоленського та Комаря, але ширше громадянство
і не могло догадатися, що пєса та списана з живих людий.
Я відповів К. Карому, що ніякого пашквілю на знайомих осіб
я в пєсі не бачу.
М. Комар, як я вже казав, помер 1906 року від грудної
жаби. JI. Смоленський помер тогож самого року, але духовно
він помер років сім перед своєю фізичною смертю: з ним тра
пився удар (1899 р.) і хоч він володів і руками й ногами, як
і перше, але загубив усю свою інтеліґентність і з видатного
високоталановитого проповідника відродження української нації,
став звичайним собі чоловіком, яких було багато в громаді. Він
регулярно ходив на зібрання, мовчки слухав, що там говорилося,
голосував разом з иншими, але найбільше інтересувався вечерою, хоч уже нічого не пив. Хто знав перше Смоленського, той
з великим жалем д и в и в с я на нього і з болем у серці згадував,
яким він був до своєї хороби; а молодь, яка його перше не
знала, не звертала на нього тепер ніякої уваги і не помічала,
що він хорий.
На сьому я й скінчу свої спогади про Смоленського та
Комаря, сих двох незабутніх українських діячів, що зробили
в моїм житті такий глибокий слід, який не затреться до самої
смерти.
X р о з д і л (1895—1897).
М. Коцюбинський. — І. Луценко. „Київська Старина". „По морю і с у ш і * . Ювилей Д . Мордовця. О. Бородай. — Петербургська Громада. — П. Стебницький.

Тоді в Одесі познайомився я з Мих. Коцюбинським, ще
молодим, але вже відомим, найкрасшим нашим письменником.
Він служив тоді в Басарабії в Фільоксерній Комісії і зимою про
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живав в Одесі; був вибраний в члени Одеської Громади, але
скоро переїхав до Чернигова. Висше-середнього зросту, дуже
тендітного складу, ряд предків якого, здавалося, не знав фі
зичної праці; взагалі вдачою, як зовнішньою, так і духовою,
своєю культурністю він відрізнявся від демократичної україн
ської інтеліґенції і нагадував собою польського родовитого ари
стократа, хоч походив із демократичного українського роду.
В обличі його було щось і східного, румунського чи мадярського
— чорні оксамитні очи, невеличкі, закручені в гору вуса та
шпанка під нижньою губою, що почали сивіти ще за його мо
лодих літ; голова у нього і тоді вже була вся лиса, наче го
лена. В обходженню з людьми він був незвичайно милий, любязний і завжди намагався говорити людям тільки приємне;
отся, сказати б, цукрована солодкавість його нагадувала поль
ське вихованнє і відгонила нещирістю, що не наближало до
нього людий, а навпаки віддалювало, а тому хоч усі ставилися
до нього з великою повагою й високо ставили його як нашого
найкрасшого письменника, але майже ніхто з ним близько не
приятелював.
В першу ж зиму свого життя в Одесі я познайомився з не
біжчиком тепер, дром мед. Іваном Луценком, розстріляним 1919
року. Він жонатий був з товаришкою моєї жінки і як лубенський
ґімназист, був знайомий з моєю жінкою. Родина Луценків тільки
одна тоді в Одесі говорила по українському, але не прінціпіяльно,
а стихійно, бо пані, лубенська козачка, інакше і не вміла гово
рити, а Луценко захоплювався тоді есперантською мовою, гово
рив і писав добре на сій штучній мові і всіх заохочував до неї.
Коли ж я намагався навернути його на ідейне українство, то
він, українською мовою доводив мені, що відроджувати Україну,
се все одно, що „підкладати під мертвого руки“.
—
Людськість, — казав він, — стремиться до обєднання,
а не до розєднання, а через те більше має сенсу ширити між
людьми есперанто, а не відроджувати вже мертву мову; латин
ська і грецька мови були колись поширені безмірно більше за
українську, мали таку літературу, про яку Українцям і не сни
лося, а одначе прийшов час і вони вмерли і ніщо не зможе
воскресити їх; отак умирає і українська мова і ніщо не в силі
її відродити.
Я доводив йому, що поки є народ, який говорить тією мо
вою, то вона не вмерла, а наш народ ще тільки починає жити
і настане час, що на нашій мові буде і література й наука, бо
з кождим роком література наша розвивається, а в австрійській
Україні, то б то Галичині, вже є і наука на українській мові.
Се його зацікавило і коли я познайомив його з Комарем, то
він набрав у нього всяких книжок з ріжних галузий науки
і з захопленнєм почав читати їх. Взагалі Луценко разураз за
хоплювався чим небудь: перед моїм приїздом в Одесу він захо
плювався математикою і орґанізував „кружок математиків"; по
тім — спіритизмом і кажуть з повним відданнєм крутив із да
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мами столики; коли я з ним познайомився, то він був головою
есперантського гуртка і разом з тим захоплювався гомеопатією,
але, як військовий лікар, ще не виступав отвертим прихильни
ком гомеопатії; згодом, коли він покинув військову службу, то
став головою гомеопатичного гуртка і популярним в Одесі лікарем-гомеопатом. Всі отсі захоплювання Луценка робили його
якоюсь невиразною людиною з туманним світоглядом і з неспо
діваним способом думання; справедливо і образно висловився
про нього К. Карий: — Луценко нагадує мені лист паперу, гу
сто записаний здовж і впоперек, який почнеш читати з великим
інтересом, але не можучи нічого розібрати через отаке писаннє,
візьмеш, тай покинеш".
Познайомившись зі Смоленським, Луценко під впливом
його льоґіки і красномовності! захопився нарешті і українством
і не зрадив його до самої своєї траґічної смерти, хоч способи
й тактику міняв дуже часто і часом несподівано; так, будучи
далеким від усяких соціялістичних доктрин і належучи до ра
дикально-демократичної партії, він у 1917 році, за Центральної
Ради, опинився несподівано в партії соціялістів-революціонерів,
а за часів Директорії вже був у партії соц.-самостійників і не
можна було з певністю сказати, в якій партії він буде завтра,
хоч можна було бути цілком певним, що він буде належати
тільки до української партії.
Тоді ж я познайомився із професором історії одеського уні
верситету Олексієм Марковичом, свідомим Українцем, якого
Смоленський все намовляв вступити в нашу громаду, але той
певне не мав на те мужности і все відхиляв про се розмову.
Одного разу професор Маркович, вертаючись зза кордону,
спинився у Львові і зайшовши в Ставропігію купити україн
ських книжок, розговорився з директором книгарні, перед яким
висловився неґативно про російський уряд, який забороняє
українську літературу та ще й підпирає в Галичині зрадників
свого народу, отих москвофілів. Про се зараз донесено до львів
ського російського конзуля, а той доніс далі. На границі Марковича потрусили уважнійше, ніж звичайно і найшли на ньому
під одежою і відібрали багато заборонених у Росії книжок. А на
його заяву, що він, як професор історії, має право для студій
мати всякі заборонені видання, йому відповіли, що дійсно так,
але ті книжки він повинен виписувати через університет. В ре
зультаті Марковича звільнили з професорства, позбавивши пен
сії. Тоді Смоленський йому й каже:
—
От бачите, як би ви були вступили в Українську Гро
маду, то не попали б у таку тарапату, бо були б освідомлені,
яка у Львові українська книгарня, а яка москвофільська і зна
ли б, де і як можна говорити.
Але одеське громадянство не дало Маркевичу пропасти
і вибрало його в число директорів Т-ва Взаїмного Кредиту.
До Української Громади близько стояли і одеські польські
поступові елементи і багато з них що року бувало на пелєґаль-
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них Шевченківських святах; памятаю з них учителів ґімназії,
дуже видатного Тому Милятицького, Шидловського, та адвоката
Длуського.
Весною 1895 року, поховавши в Перешорах 8-ми річну дочку
свою, я рішив поставити їй памятник не на могилі, як звичайно
ставиться, а вшанувати її память чимсь корисним для грома
дянства. Я постановив всю її частку, яка б їй припадала, як
посаг (віно), вжити на громадські ціли. Вважаючи найпотрібнійшою книжкою тоді, звязно написану Історію України, хоча б
і на російській мові, я вніс у редакцію „Київської Старини“
тисячу карбованців на нагороду за найкрасше написану Історію
України в одному томі, призначену для середнього читача, при
близно з освітою народнього учителя, бо тоді не було у нас та
кої історії, як Історія України Аркаса, чи М. Грушевського, які
змогли зявитися на світ тільки після революції 1905 р. Правда
тоді були вже праці Костомарова, але вони не охоплювали всієї
історії України і були мало приступні для широкої публіки, бо
не видані окремо, а всуміш із працями Костомарова з історії
Росії, що складало разом десятки великих томів.
Редакція „Київської Старини" охоче прийняла ті гроші
і оголосила конкурс; програм, чи красше сказати конспект, був
складений проф. В. Антоновичем. Але на моє диво і жаль, ми
нув призначений термін, а ніхто не прислав до редакції ніякої
праці і тільки стороною стало відомо, що пані А. бфименкова,
яка до того часу вже написала кілька цінних розвідок з історії
українського народу, працює над Історією України на конкурс,
але через хворобу не могла її скінчити до призначеного терміну.
Нарешті, коли чоловік її, відомий етноґраф Петро бфименко,
дуже заслаб і їй доконче треба було гроший, вона звернулася
до редакції „Київської Старини" з проханнєм дати їй частину
гроший, бо -їй пильно треба, а вона пришле свій рукопис. Ре
дакція, знаючи, що ніхто більше не працює над історією для
конкурсу і зважаючи на попередні праці пані бфименкової. рі
шила видати їй половину гроший. Коли прийшов той рукопис
і проф. Антонович прочитав його, то рішучо заявив редакції,
що першої частини праці бфименкової редакція „Київської Ста
рини" не повинна друкувати, бо вона написана з російської
державної точки погляду, з якою українські історики ніяк пого
дитися не можуть і пораяв замовити написати сі розділи моло
дому вченому В. М. Доманицькому і таким робом видрукувати
працю двох авторів, розділивши відповідно і премію. Редакція
так і зробила, але пані бфименкова не схотіла пристати на таку
комбінацію і редакція мусіла вернути їй її рукопис, який вона
й видала аж в 1905 році, коли цензура вже не ставила заборон
книжкам українським, а тим паче російським, з української
історії1).
1) Тепер ся праця п. Єфименкової вийшла і по українському
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В ті часи, коли вмерла дочка моя, я не міг на Україні
більше нікуди вжити її посагу, як думав і хотів, на громадські
ц і л і ї , бо українське житгв було так придавлене, так пригнічене,
що нічим себе виявити не могло. В Галичині, в порівнанню
з нашим, воно било живим джерелом і мені хотілося, щоб наші
юнаки їздили туди вчитися до університету і відтіля приїздили б,
набравшись там і свідомости і життввої практики і були б тут
тими дріжжами, на яких сходило б українське житте і у нас.
Коли проф. М. Грушевський закликав у часописях українське
громадянство до збору гроший на будівлю Академічного Дому
у Львові, в якому б мали дешеве помешканне студенти універ
ситету та політехніки, я послав йому на сю ціль здається 25 ти
сяч карбованців, з умовою, щоб студентам із Наддніпрянської
України давались кімнати в першу чергу і таким робом вони
були б забезпечені хоч недорогою кватирою. Я собі гадав, що
потім я продам шматок землі і покладу ще гроші і на стипендії
для малозаможних студентів з російської України, щоби прива
блювати нашу молодь до вчення в Галичині. Але той карвризм,
матеріялізм, безідейність та каварняне вихованне, як сліпе наслідуваннв Поляків, які я тоді помітив у галицьких студентів
і у наших, що там виховувалися, одвернув мене від думки спро
ваджувати нашу молодь до Галичини в такій мірі, що коли моя
дочка намірилася вступити, разом із панною Грінченківною до
львівського університету, то я напосівся, щоб вона їхала до
Швайцарії, в справжню Европу. Тепер, коли в Галичині почалася
визвольна боротьба, то й молодь там стала зовсім иншою.
Коли київським ґенерал-ґубернатором призначено було ши
роко відомого і поза військовими сферами, ґеперала Драгомирова, то в Українців зявилася надія, що через нього можна буде
здобути від царського уряду якоїнебудь, хоч мінімальної, по
легкості! для українського слова, хоч яких небудь змін у законі
1876 року. Треба сказати, що тоді у всіх свідомих Українців
програмом, чи гаслом було — скасуваннв сього ганебного за
кону і всі зусилля, всі заходи направлені були на се. Драгомиров, коли був професором Академії ґенерального штабу в Петер
бурзі, то вчив якихсь військових наук і царя Александра III, як
той був ще наслідником престола. Будучи людиною розумною
і талановитою Драгомиров так заімпонував сьому тупому самодержцеви, що він увесь час свого царювання ставився з пова
гою і увагою до нього, хоч Драгомиров часто-густо, як „ліберал",
проявляв свою індивідуальність всупереч установленим тради
ціям самодержавного урядування, яких ревниво додержувався
і навіть зміцняв Александр III. Але Драгомиров, хоч був справді
людиною ліберальною, але разом із тим був і „хитрим малороссом“, а через те свою українську індивідуальність проявляв
тільки тим, що иноді на переглядах новобранців-Українців, вжи
вав у промові до них декілька українських приказок. Правда,
в своїй військовій окрузі він дозволив солдатам співати у країн-
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ських пісень і навіть через офіцерів пропаґував їх, але в приказі мотивував се „хитро-мудро" тим, що се швидше привяже
новобранця-Українця до військової служби, зменшить число само
губства від суму за домівкою і підійме військовий дух армії.
Покійні В. Антонович та П. Житецький, до яких часом
іще перед своїм ґенерал-ґубернаторством, Драгомиров заїздив
на „вареники та горілку з ковбасою" звернулися до нього з про- ханнєм, щоб він ужив у Петербурзі заходів, аби скасувати або
хоч полекшити закон 76 року. Вони підказували йому, що в так
званому Юго-Западному Краю, підвладному Драгомирову, де По
ляки через численну і міцау поміщицьку клясу проводять
потрохи свої політичні тенденції, треба дати змогу розвиватися
місцевому „русскому" елвментови, який успішнійше боротиметься
з сею пропаґандою, ніж російський уряд. Результатом заходів
Драгомирова було, справді, малесеньке полегшеннє для укра
їнського слова і „Київській Стари ні " дозволено було друкувати
на своїх сторінках українську белетристику.
Знаючи на досвіді з Мордовцевом, що оплата праці подвигне
українських письменників до писання і знаючи, що „Київська
Старина" не оплачує своїх співробітників, я звернувся до редакто
ра „Київської Старини" В. П. Науменка1) з пропозицією, що
я буду своїми грішми платити за белетристику на українській
мові, поміщену в „Київській Старині" по ціні, яку редакція иноді платила авторам за російську белетристику: в оцінку творів
я не входитиму і цілком довіряю се редаюції. З того часу багато
українських авторів, а між ними Коцюбинський, Чернявський,
Грінченко, а потім і Винниченко, помістили багато своїх оповідань
в „Київській Старині".
Тимчасом і Одеська Громада, користаючи з того полегшення,
задумала видавати свій невеликий тижневий журнал, а ніяк не
могла добути дозволу, хоч журнал мав виходити звичайно на росій
ській мові. Довідавшіїся про се, друкар Кірхнер зробив пропо
зицію купити тижневий журнал „По*морю і по суші", який дру
кувався в його друкарні і через хворобу видавця-редактора пе
рестав виходити. Щоб заохотити покупців, він оповів, що ж у р 
нал має стільки передплатників, що оплачуються кошти видання,
але громада вагалася, бо журнал сей мав спеціяльно природничо-ґеоґрафічний характер; отже Кірхнер запевнив, що цензура
його заходами дозволить змінити назву вже істнуючого журнала. Кірхнер хоч і належав до одеського кола лібералів, яке потім
звалося „освобожденчеським", а нарешті „кадетським", але бу
дучи комерсантом, дбав тільки про свій інтерес і попросту обшахраїв „українофілів", бо потім, коли журнал куплено за 4 тисячі
рублів, виявилося, що він має не більше скількох десятків пе
редплатників, а цензура ні за що не схотіла перемінити назви,
хоч у пропонованих їй назвах: „Степь", „Слово“ ніщо не нага*) Розстріляний большевпкамп в Кпїві 1919 p., як бувший міністр Народ.
Освітп за гетьмана Скоропадського.
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дувало про Україну. Нічого було робити, треба було братися за
виданнв журнала і з такою назвою, бо вже гроші були заплачені.
Але серед одеських громадян не було досвідчених журналістів,
чи ґазетярів, та й справжніх письменників не було, коли не
лічити М. Комаря, який писав бібліографічні та критичні ста
тейки в галицькій „Зорі“, тому редаґуванне доручене було А. І. ІІогибці, який колись дописував до київського „Труда“, видава
ного київськими громадянами. Через якийсь час виявилось, іцо
Погибка ніякого поняття про редаґуванне не має, а при тім по
водився з членами редакції так автократично, що розігнав весь
редакційний комітет. Зібравшись на нараду громада, виганьбивши
добре Погибку, скинула його з редакторства і доручила веденнє
журнала П. Т. Климовичу- Білому, людині розумній і освіченій,
але теж недосвідченій в сій справі. Не дивлячись на силу праці
і гроший, яку вложили громадяне в журнал, він пе придбав
потрібного для свого істнування числа передплатників, головним
чином через цензуру, яка не дозваляла надати йому виразно
українського характеру і не хотіла дозволити зміни назви, що
зовсім знеохотило громадян до ведення журнала і багато з них
висловлювалося за те, що треба закрити його, але більшість усе
таки сподівалася д о т я г н у т и журнал до ліпших часів, бо число
передплатників значно збільшилося. Таким чином журнал проістнував півтора року. Літом, коли всі роз'їхались на вакації,
редаґуванне журнала перейшло до М. Комаря, але несподівано
і йому треба було виїхати до Київа і він доручив випустити
вже зовсім зложене наступне число Жидкови, який вів тимча
сово хронікальний відділ. Саме того літа приїхали в Росію га
лицькі москвофіли Марков, Мончаловський і К-о жебрати у цар
ського уряду гроший на свою зрадницьку роботу і скаржилися
співробітникам російських газет на ті утиски, які вони терплять
в Австрії. Жидок, якому М. Комар доручив випустити вже готове
число, знаючи, що журнал наш завжди подавав вісти з Гали
чини, які допускала цензура і бажаючи зробити приємність ре
дакції, а не орієнтуючись у тамошніх партіях, подав за росій
ськими ґазетами замітку, повну співчуття і похвали діяльности
Маркова і К-о в Галичині. Вийшов страшенний скандал: перед
платники обурились, а одеські громадяне так були скандалізовані, що рішили далі вже не випускати журнала і заходами тогож
Кірхнера продали його ґрупі лібералів. Така то історія видання
журнала Одеською Громадою; треба сказати, що російські лібе
рали теж не змогли поставити журнала на свої власні ноги,
хоч цензура й дозволила їй змінити назву на „Степь“, і вони
мусіли його закрити, бо передплатників мали ще менше ніж
Українці.
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(Далі буде).
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Чверть століття раду.
Д н я 26 г р у д н я 1923 р. минуло 25 літ від великої події
в світі духа, яким було в і д к р и т т є р а д у та початок тріумфаль
ного розвою науки про радіоактивність первнів. Ся подія в своїй
послідовності! викликала перебудову фізики і хемії.
В 1896 р. відкрив Анрі Бекерель (Henri Becquerel) дуже
дивні прикмети уранових солий, а саме: Вони висилають темні
проміні, які надають електричного проводження (йонізації) воздухови і взагалі ґазам у крузі свого ділання; в тім самім крузі
ділання викликують вони флюоресценцію деяких хемічних спо
лук, як також чорнять фотоґрафічні плити. Все те дібться без
ніякої внішної понуки, виступає так само добре в повній тем
ноті, як на світлі; воно е постійною прикметою уранових солий.
В два роки по досвідах Бекереля відкрив ПІмідт, що т о р
і його сполуки висилають також такі самі темні проміні, як
уран.
Досвіди над ураном і тором були рівночасно відкриттвм
н о в о ї п р и к м е т и м а т е р і ї , яка отримала назву р а д і о 
активності!.
Започатковану працю Бекереля продовжував дальше Петро
Кірі (Pierге Curie), а передовсім його дружина Марія СклодовськаКірі. Її розсліді! були скількостеві; вона розпочала систематичний
перегляд знаних хемічних сполук, щоби узагальнити досвіди
Бекереля. Її докладні поміри основувалися на силі електричної
струї, яку спричиняла розсліджувана субстанція свовю йонізацібю воздуха. Сила струї стоїть у простій залежності! від йоні
зації. а остання знов е і д радіо-активности субстанції. На основі
тих самих помірів можна сміло осудити, що радіоактивність
сполук урану й тору е пропорційна до скількости в них тих
первнів, а дальше, шо р а д і о а к т и в н і с т ь б а т о м о в о ю
прикметою тих первнів.
Сей осуд обіймає в зародинах історію майже цілої науки
про радіоактивність.
Розсліді! уранових мінералів виказали, що вони мають д а
леко більшу радіоактивність від тої, яка могла би походити від
части їх урану. Надмір радіоактивності! уранових мінералів при
писує істнованнє в них нових первнів, яких радіоактивність
перевисшае радіоактивність урану. До таких мінералів належить
с м о л и с т а б л е н д а з ІІоахімсталю в Чехії. Обоє Кірі піддали
основній хемічній аналізі уранову живицю. Ся аналіза є чимсь
особливішім у розвою науки; вона подібна до-виправи по золоте
р у н о : е вона немов звичайним розбиваннєм уранової живиці на
складники; одначе критерія до затримання поодиноких фракцій
е їх зростаюча в міру поступу аналізи — радіоактивність. 6 се
немов приближеннє серед великої сіти доріг і перешкод до від
даленої слабо просвітленої ц і л і ї .
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В однім місци дорога розділилася на дві: одна довела до
п о л ь о н у , друга до р а д у . Перша однак не довела до певного
осягнення ціли. Польон можна було схарактеризувати його
сильною радіоактивністю, одначе не удалося відділити його від
візмуту та инших домішок так далеко, щоби було можна від
слонити його дійсну хемічну індивідуальність. — Друга дорога
була удатнійша і щасливійша. Вона полягала на виділенню
з уранової бленди бару, а дальше на відділеппю від бару до
рогою фракціонованої кристалізації сильно радіоактивного тіла,
яке виступало як сполука з баром. В міру, як кристалізація
поступала, нове тіло збиралося в кристалах. Останні, піддані
старанній аналізі спектральній, виказали нові, до того часу ще
незнані спектральлінії. Була се хвиля в і д к р и т т я р а д у .
Ходило тепер про одержанне нового первня в чистім стані та
визначеннє його атомового тягару. Розсліди, ведені в тій ціли
протягом кількох літ, закінчено що йно 1907 p., але вже в 1899 р.
було можливе перше приближене визначенне атомового тягару
раду і означенне його радіоактивності!. Рад показався кілька
міліонів разів більше радіоактивним від урану, а скількість його
в урановій бленді була у тім самім відношенню менша від
СКІЛЬКОСТИ урану В бленді.
*
Послідовністю відкриття раду було те, що радіоактивність
сталася предметом загального заінтересованпя в науковім світі.
Радіоактивні прикмети раду подібні до таких прикмет у р а н у ;
одначе в раді виступають вони так інтензивпо, що з нерівно
більшою силою займають увагу ученого світа.
Можна сміло сказати, що відкритте раду знаменуе повстанне
науки радіоактивності!, як осібної галузи фізико-хемічних наук.
У новій науці зачинається інтензивна, надзвичайно продуктивна
праця; нові послідовні відкриття у тім напрямі виростали як
гриби по дощи. Аналітична метода, яка довела до відкриття
раду, пособляла дуже успішно у відкриванню нових радіоактивних
первнів; число нових радіоактивних первнів, в яких ряді на пер
шім місци належить подати актин, відкритий Деберном (Debi^rne),
усе росте; нині знаємо їх 36. Природу проміньовання можна по
ділити відповідно до зростаючої скалі його проникливості! на
три ґрупи: проміні а, /? і у. Проміні а проникають верству воздуха
тільки на кілька центиметрів грубу, або метальні верстви кілька
сотих міліметра грубості!; проміні /? проходять метальні бляшки,
грубі на кілька міліметрів; проміні у переходять навіть крізь
грубші метальні плитки. Загадка походження тих усіх промінів
домагалася розвязки тим конечнійше, що криє вона в собі
позірну суперечність з основою збереження енерґії, а то тим
більше, коли 1903 р. виказали Кірі і Ляборд (Laoorde), що рад
промінюючи, виділює також значні скількости тепла.
В міру як ріс досвідний матеріял, повставали нові трудности, а навіть суперечності! при однопільнім уняттю річи; образ
ставався нерівно богатший, але менше одноцільний і прозорий.
Крім незмінної радіоактивності! урану і раду, викрили дальші
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розсліди ще нетрівалі радіоактивності!, які зникали на протязі кіль
кох місяців, як у польоні, а навіть на протязі кількох годин, часом
мінут, а також секунд. Як саме погодити було істнованнб тих радіо
активних ефемерид, яким часто не відповідало ніяке достерігальне
матеріяльне підложе, з законом пані Кірі, який голосить, що кождий
рід радіоактивності! мусить належати до осібного хемічного первня?
Розвязку згаданих трудностий і вказаннб нових доріг для
дальших розслідів завдячуємо анґлійським ученим, а саме
І. Томзонови (I. I. Thomson), Ратерфордови (Rutherford) і Содію
(Soddy). Оголошена в 1903 р. Томзоном теорія дезінтеґрації
атому є тільки дальшою послідовністю з закона Кірі; є вона
одним із найбільших наукових чинів, які знає історія людської
думки. Ся теорія захитала неподільністю атому, а дальше вка
зала на істнованнє нетрівалих хемічних первнів. Заслугою
Ратерфорда і Содія є те, що вони своїми дальшими досвідами
укріпили і поглубили теорію дезінтеґрації. Остання голосить,
що нетрівалими є всі радіоактивні первні, всі вони самі собою
улягають деструкції, а радіоактивні прояви є тільки видимим
вислідом сеї деструкції, є вони ріжними видами, виділюваної
при розпаді первнів енерґії, яка обявляється у висиланню про
мінів, еманації і тепла. Незмінність урану, раду, тору є тільки
сповидна, сі первні улягають переміні, але так поволи, що достерегти сього не можемо. В дійсності! невелика навіть скількість матерії складається з дуже великого числа атомів, а енерґія,
виділювана при розпаді одного атому так значна, що навіть при
розпаді, який тріває міліони літ, висліди розпаду, т. є радіо
активність, може бути доступна для досвіду, але наглядні зміни
матерії — недостерігальні. Скаля скорости розпаду є величезна.
Для урану виносить вона кілька міліярдів літ, для раду кілька
тисяч, а для деяких продуктів розпаду раду виносить вона
секунди, а навіть дрібні части секунди.
Деструкція радіоактивного первня не є повна. Первень
улягає переміні на инший первень, сей з черги переображується
знов на инший, і т. д. В дійсності! велике число нагромаджених
в уранових і торових рудах радіоактивних первнів каже доду
муватися строгих лучб, які між ними заходять. В теорії дезін
теґрації сі лучби приймають вид правдивих ґенеальоґічних
дерев. Істнують три такі великі родоводи, — три — як називаємо,
радіоактивні ряди, а сам е: у р а н о - р а д о в и й , т о р о в и й
і а к т и н о в и й ряд ; останній, як виказали новійші розсліди,
виводиться з розщіплення урано-радового пня. Одпн із найцікавійших висновків сеї теорії, який відноситься до повставання
раду, потвердив досвідом Соді.
Теорія дезінтеґрації не тільки устійнює ґенетичні лучби
між радіоактивними первнями, але в дальшім своїм розвою* дає
ще конкретний образ радіоактивних перемін. Вона виріжнює два
типи перемін: а і /?, кождий звязаний з промінюваннєм тої самої
назви. В переміні а атом деструкційного первня висилає ч а 
стинку а , яка є атомом гелю з додатним електричним нарядом.
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Атомовий тягар решти, яка повстав при такій переміні первня,
мусить бути о 4 одиниці, т. зн. о атомовий тягар гелю — менший
від атомового тягару свого попередника. В переміні § атом
радіоактивного первня висилав тільки частинку /?, т. зн. відємний електрон, який порушавться з дуже великою скорістю, що
деколи дорівнуе скорости світла. Переміна {і не потягає за собою
достерігальної зміни атомового тягару.
Годі поминути ту красу тої концепції, яка каже дивитися
на радіоактивний атом, а в дальшій послідовності! і на кождий
инший атом, як на дуже замотану будову, в якій е л е к т р о н и
й а т о м и г е л ю відіграють ролю структуальних елементів. По
двайцяти з гори літах тяжко відтворити в уяві сензацію, яку
мусіло викликати перше потвердженне сеї теорії, а було с е :
відкриттє Ремзея і Содія в 1903 p., що гель повстає з раду.
Досвідні розсліді! над промінями а і /3 потвердили проповідженне теорії дезінтеграції, доповнили і поглубили її. Крім
сього ті саме розсліди принесли ряд вислідів першорядного
значіння для загальної фізики й хемії. Енерґія несена одною
частинкою а показалася достаточною, щоби уможливити численне
частинок а. Був се перший факт в історії атомістики, що
с т р у к т у р а а т о м у б у л а д о с т у п н а д л я д о с в і д у . Се
відкриттє застосовано зараз, попри проблеми радіоактивності!,
до визначення т. зв. постійної Avogadr’-a, одної з найважпійших
постійних фізики, а се: ч и с л а ч а с т и н о к в о д н і м мо л ю.
Розсліди над промінями /3 були також богаті в успіхи. На
частинках /?, які летять зі скорістю зближеною до скорости
світла, виказано досвідом з а л е ж н і с т ь м а с и в і д скорости,
згідно з предвиджуваннем теорії релятивності! Айнштайна.
Для науки радіоактивності! пізнанне природи промінів а і
означає передовсім змогу устійнення змін атомового тягару, які за
ходять у радіоактивних перемінах. Завдяки знайомості! атомового
тягару урану, тору, раду і актину, удалося устійнити атомові тягарі
всіх первнів-продуктів розпаду уранорадового, торового і актинового ряду. Се діло сталося можливим при знайомості! атомового
тягару раду, який визначила 1907 р. Кірі дуже докладно. Ви
числено, що атомовий тягар останнього переміпного первня
радового ряду польону виносить 2 1 0 ; а що польон улягав пе
реміні а, тому мусить повставати з нього первень з атомовим
тягарем 206, мало що ріжним від атомового тягару олова (207, 11).
Є се т. зв. радіо-олово.
І дійсно в радіоактивних рудах виступає все в невеликій
скількости олово. Остаточним продуктом розпаду всіх трох радіо
активних рядів є олово, яке не оказуе радіоактивних прикмет; олово
є кінцевим продуктом радіоактивного розпаду, а першим типом
трівкої матерії, на якім кінчиться каскада радіоактивних перемін.
Все те, про що висше згадалося, було вислідом 15-літпьої
праці від відкриття раду. Останнє 1 0 -літтє праці пішло на пі
знанне хемічної природи радіоактивних первнів. Крім давнійше
пізнаних урану і тору, пізнано близше рад як первень алька-
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лічних земель, а завдяки Ратерфордови і Дебернови розсліджено
радову еманацію як благородний ґаз. Кілька инпгах первнів
схарактеризовано тільки їх великою подібністю в прикметах або
до тору або до раду. Перешкодою до вияснення характеристики
оставших первнів було за велике їх число та немояхливість
отримання їх у достаточній скількости в чистім стані. Періо
дичний уклад первнів, так продуктивний в предсказуванню
хемічних прикмет первнів, показався в тім випадку безнадійним;
не стало йому так багато місць, щоби умістити тих нових гостий
в хемічнім світі. З 36-ох радіоактивних первнів тільки для 7-ох
найшлося місце в періодичнім системі. І так заняли місця
в ґрупах: радова еманація в зеровій, рад у другій, актин у третій,
тор у четвертій, бревій у пятій, польон і уран у шестій.
Фаянс (Fajans) і Соді незалежно розвязали досвідним спо
собом нитанне уміщення дальших радіоактивних первнів у пе
ріодичнім укладі. А розвязка їх не тільки посунула наперед ряд
досвідних завдань радіоактивності!, але викликала новий пере
ворот в основних поняттях хемії. Періодичний уклад мусів приняти нових гостий так, що одно й те саме місце заняло кілька
первнів; бо показалося, що в горі згадані подібності! деяких
радіоактивних первнів в чимсь більше, як звичайними подібно
стями, що два такі первні пр. йоній і тор, е хемічно просто
невідріжнимі. Такі первні названо і з о т о п а м и . І дійсно пере
коналися учені і досвідною і теоретичною дорогою, що радіо
активні первні діляться на кілька г р о м а д і з о т о п і в так, що
місце в періодичнім укладі займав не один первень, але ціла їх
громада. Теорія ізотопів вияснила ріжницю між обчисленим
з теорії дезінтеґрації, а знаним у хемії атомовим тягарем олова.
По теорії ізотопів олово уранової руди могло мати инший атомовип тягар, як звичайне олово; се два первні-ізотопи. Досвід
у повні потвердив* сей сензаційний висновок теорії, а хемія,
якій уже в 1903 р. відібрано віру в незмінність первня, мусіла
тепер погодитися з деґрадаціею атомового тягару як нерозлучної
величини, звязаної з хемічним типом первня. Досвідні розсліді!
анґлійського фізика Естона (Aston) довели до відкриття числен
них випадків ізотопії також в області! не радіоактивних первнів.
Чи не переживаемо часів романтизму в хемії? Чи не здій
снюються мрії середновічних альхемістів?
Радіоактивні переміни посідають свій спеціяльний характер,
який в основі виріжняв їх від усіх инших проявів хемії і ф ізи к и ;
вони незалежні від ніяких фізико-хемічних чинників. Вони від
буваються однаково в найнизших і найвисших температурах;
на них не ділає ані високе тисненне, ані сильне електричне
або маґнетне поле. Значить се, що не уміємо штучно викликати
радіоактивної переміни одного первня в другий.
Наука радіоактивності! дає у тім напрямі деякі вказівки;
щоби викликати розпад атому, треба би ділати на атоми енерґією
рівною приписам міжатомової енерґії первня, пр. острілювати
атоми частинками а або /?.
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Сей спосіб вибрав Ратерфорд і дійшов до висліду, що
в деяких випадках можна отримати розбитте атому азоту, глину
і деяких инших первнів. На міліон частинок а одна тільки ви
кликує жаданий ефект; отже далеко ще до дійсної переміни
первнів, але перші кроки у тім напрямі зроблені. Загадка пе
реміни первнів е на дневнім порядку; нема сумніву, що найблизші літа оглядатимуть її розвязку.

Володим а р Сі чи нсь к и й .

Гравюри українського перводруку.
(До ювилею українського друкарства).
G багато питань в історії українського штихарства (ґраверства), коло котрих замотане ціле павутинне ріжноманітних гіпо
тез, здогадів і тверджень, часами створених дослідниками
з певною тенденціею. Серед таких питань досить не ясно стоїть
справа з ґравюрами першої друкованої на Україні книжки,
якої святкуємо ювілейний рік. Маємо на увазі дві ґравюри
в львівському Апостолі 1584 р . : герб Григорія Ходкевича (на
окремій картці перед текстом) і апостола Луки (теж на окремій
картці поміж картками а і г .) Крім своєї історичної дати сі
перші ґравюри-дереворити мають значіннє чисто - мистецьке:
вони мусять характеризувати цілу мистецьку добу, її напрямок,
стиль, — вказуючи, звідки і яким чином йшли на Україну
культурні та мистецькі впливи. Значіннє сих ґравюр тим більше,
що вони не самітні, не випадкові і мають (подібні копії у ви
данню московському, острожському і виленському.
Російська наука (починаючи з другої половини XIX ст.)
почала пильно досліджувати перші видання як московські, так
і українські. Спеціяльно штихарство знайшло таких поважних
дослідників, як Д. Ровінський і В. Стасов1), які перевели кольосальну працю, перший збираючи, другий переважно теоре
тично обробляючи матеріял. Погляди сих основоположників переняли, часами зовсім не критично, послідуючі російські та
українські дослідники.
З приводу дереворитів львівського „Апостола" висловлено
думку, що сі ґравюри запозичені друкарем Федоровичем із
московського „Апостола" 1564 p., а навіть, що обрамованнє
ґравюр відбито з московської дошки (Стасов). Під сею пресією
^ Д - Ровпнскій: Исторія русскп-хь школі, иконописанія до кон. XVIII в*
Спб. 1856; Матеріяльї для русск. пконографіп; Русскіе граверьі, Моск.. 1870;
Подробньїй словарь русскихь граверові, XVI—XVII в. Спб., 1895. В. Стасовь
Собраніе сочпненій, Спб., 1894.
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російські дослідники розглядали і перші кроки друкарства на
Україні.1)
Друкарство започатковане, як відомо, в Німеччині в пятидесятих роках XV ст. швидко почало розширюватися по всьому
тодішньому культурному світі. Вже в 1491 р. виходять у Кракові
перші книжки писані кирилицею з ознаками української живої
мови, призначені головно для ширення на Україні. З 1493 р.
такіж славянські видання появляються у „візантійському місті“
Венеції, з 1517 р. в Празі, а з 1525 у бильні. Коли краківські
видання, при відсутности більших прикрас та ілюстрацій, ще
ясно не підкреслюють мистецьких впливів заходу, то в пражських
виданнях бачимо переходову добу від ґотики до ренесансу,
а у венеціанських — італійський ренесанс (особливо в орна
ментальних „акантових" прикрасах). Пізнійше, ціле майже
XVI століттв, в друкарстві заходу і найблизшій нам Німеччині
помітна в книжці влада ренесансу. Сей „модерний" напрямок
ішов і до нас на Україну безпосередно з Італії і посередно
через Німеччину та инші сусідні країни, як се вказують памятники нашого малярства, нашої іконоґрафії.2)
Одначе в початку і в середині XVI ст. друкарство не
могло розвинутися на Україні. Пошматована поміж політичні та
економічні впливи Польщі та Москви не могла вона здобутися на
ті матеріяльні засоби, яких вимагала справа з орґанізаціею та
будуваннем коштовної друкарні, хоч для сього були відповідні
культурні умови і не бракувало освічених та здібних людий.
Инше бачимо у Москві. Тут хоч ґрунт був не сприятливий
для такої „модернізації" життя, але у централістичної необме
женої влади царя-тирана Івана „Грізного" були величезні, як
на ті часи, матеріяльні засоби. І ось цар запрошує до себе
„варяга" — данського майстра Ганса Міссенгайма, щоби той
улаштував у Москві друкарню. Що обставини московського
царства та культурний рівень столиці стояли дуже не високо —
свідчить факт, що орґанізація друкарні тривала майже 1 0 років
(1553—1564 pp.3) і лише після тих десяти років вийшла у світ
перша московська друкована книжка — „Апостол" з 1564 р.
Чи се виданне було дійсно перше на цілому просторі
Московщини та України — велике питанне? Річ у тому, що
були знайдені деякі невеликі уривки з значно давнійших видань,
як догадуються дослідники (Ровінський4) та ин.), з якоїсь неві
домої нам західно - української друкарні. Ізза сього ще й досі
М Думку сю підтримували і пізнійші дослідники: Бахтіаров, Божерянов.
Буділович, Булгаков, Владіміров, Кірпічніков, Ляхнпцкій, Міловідов, Петрушевпч та ин.
2) В. Стасов, як відомо, відкидав думку про впливи видань Скорини
і Венеції на українське і російське граверство (Разборь сочин. Ровпнскаго
„Обт> псторіп русск. гравю рн“, ст. 26—ч2).
3) Кирпичниковт»: Очеркь исторіи книги. Спб. 1888, та инші джерела.
4) Д. Ровинскій: Подробн. словарь русск. граверовь XVI—XIX в. Исто
рпческій обзорь гравпрованія.
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ведуться дискусії поміж дослідниками. (Деякі російські історики
хотять приписати сі видання Москві...1)
Перша друкарня в Москві проістнувала недовго. Темнота
с т о л и ч н о г о міста Московщини була настільки велика, що
унеможливлювала всяку культурну працю. Населеннє (а не
тільки переписчики!) вважали друкарів „єретиками", а друкарню
„чортівською вигадкою". Нічого не поміг тиранський царський
батіг і в 1568 р. „нарід" пішов юрбою до друкарні — спалив
і цілковито знищив увесь „Печатний двір"...
Друкарі розбіглися. Кудиж вони звернули „стопи своя"?
Розуміється на захід в українсько - литовські землі, де могли
спокійно провадити свою велику працю. І так ученики Ганса
Міссенгайма, — чи може инших майстрів (Німців та Італійців),
— Іван Федорович і Петро Мстиславець тікають до Бильна, де
на запрошенне визначного маґяата, гетьмана великого князівства
литовського Григорія Ходкевича, улаштовують друкарню в ма
ленькому містечку Заблудові (в 14 кільометрах від Білостока на
українсько-білоруському пограничу) і вже в 1569 році виходить
тут „Учительнов Євангеліє".
Пізнійше Іван Федорович переїзжае до Львова (з кінцем
1572 p.), де в 1574 р. випускає у світ Апостола, а з середини
сімдесяти років XVI ст., на запрошенне кн. Константина Острожського, працюб над улаштованнем друкарні в Острозі, де 1 2
серпня 1581 р. виходить перша (на цілий простір не тільки
Московщини, Білої Руси і України, але цілого славянського
сходу) повна друкована Біблія, переложена на церковноукраїнську мову.
Цікаво, що ні у Львові, чи навіть у таких порівнюючи не
великих містах, як Острог та Заблудів, нема мови про якісь
перешкоди в друкованню книжок ні з боку переписчиків, пі
з боку населення! І Федорович працює у всіх трох друкарнях
не самітно, він має вправних помічників і ґраверів із м і с ц е в и х
У к р а ї н ц і в , з яких найбільше знаний Гринь Іванович, також
можливо — Семен Корунка, Сенько, Лаврентій Пилипович.
В той час у Москві майже цілковито припиняється д р у 
карська справа. За весь час царюванню Івана IV вийшло у світ
заледви ч о т и р и невеличкі книжки. Відновлюється друкарня
лише в 1589 р. А на друк Біблії Москва спромоглася лише
в_1663 р. п е р е д р у к о в у ю ч и ц і л к о в и т о Острожську Біблію
1581 р. Що до ґраверства на московському ґрунті, то по словах
російського дослідника Ровінського в перших московських ви
даннях усі видруковані штихи „показують цілковите неуміннє
поводитися ґраверним струментом і нетвердість руки, котра
безнастанно прорізує лінії і виколює цілі кути... Всі технічні
недостачі мало виправляють увесь час протягом XVII ст., до
того ж у московських виданнях ґравюри появляються в досить
обмеженій кількості!, переважно рисунки евангелистів, що виг) Вікторов, Кірнічніков, Голубинський та ин.
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являють майже безнастанне повторювань одних і тих самих
взірців... Дрібні рисунки зустрічаються уперше і в невеликій
кількості! в „московській" біблії 1663 р. і нагадують Київські.1)
В послідуючих часах при Петрі й Катерині, друкарство на
Московщині розвивалося дуже поволі. А навіть при Катерині II
найпопулярнійші гумористичні часописи розходилися всього
в кількості! 2 0 0 -3 0 0 примірників!2) До 1711 р. на цілу Москов
щину була одна-одинока друкарня у Москві, а до 1778 р. лише
в Москві і Петербурзі. Тимчасом на Україні до того часу було
понад 1 0 друкарень в отсих місцевостях: Львів (з 1573 p.),
Острог (1580), Дермань (160-4), Стрятин (1604), Київ (1616), Угорці
(1618), Четвертня (Волинь), Почаїв (1618), Кременець (1638),
Луцьк (1640), Чернигів (1646), Новгород Сіверськ (1670) та ип.
Граверство на Україні сильно поширювться і процвитав
вже в перших друкованих книжках. Один Львів та Київ (з 1617 р.)
дали стільки штихів, що „опис їх — як говорить той же Ровінський — міг би скласти не один том". За винятком окремих,
дуже не численних випадків, уся кількість ґравюр зроблена
руками українських місцевих майстрів!
Деякі українські ґравери дають силу праць, як приміром
Ілія, що протягом 10—15 років вирізав понад 200 дощок-дереворитів, які по особливо тяжкій праці тогочасного ґраверства на
дереві е надзвичайною, просто неімовірною кількістю! По техніці
виконання сі українські штихи дорівнюють західно-європейським,
а по змісту дають, в одміну від московських, також сюжети зі
світського життя. Що до мистецьких впливів, то цілком зрозу
міло, що наші майстри належали до західно-европейської школи,
звідки прийшов і самий винахід друкарства. І так маємо в на
шому ґраверстві впливи пізної ґотики, раннього і пізного рене
сансу і нарешті барока.
X
- *
*
Перше впданнє львівського Апостола, як перший крок
українського друкарства, му сіл о йти слідами німецьких учителів
і за німецькими взірцями. Перша ґравюра на заголовному
аркуши Апостола являється, яко безпосередній вплив німецького
ґраверства. Лише випадок звязав долю львівського апостола
з московським, але і сей випадок, як зясовано висше, ні в якому
разі не може свідчити про московські впливи. В Москві насильно
„насаджується“ культура, але некультурність окруження змітає
„сь лица земли" сю „європеїзацію" — натомість на Україні сей
культурний процес відбувається цілком природно без примусу
з гори. Г. Міссенгайм улаштовуючи друкарню у Москві мусів,
розуміється, привезти з собою взірці західного, німецького ґр а
верства. І дійсно, порівнюючи ґравюру Луки московського Апо11
Д. Ровпнскій: Подроб. слов. рус. граверовь. Исторпч. обозр'Ьніе.
І. Гранарованіе на дерев-fe. Спб., 1895.
2) Енцпклоп. слов. Брок. п Ефр. „Кнпга“.
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Ґравюра Е. Шена з 1524 р. в Пейпусовій біблії тогож року (копія)
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стола 1564 р. з тогочасними німецькими штихарськими зразками,
находимо зовсім подібну ґравюру в німецькому виданню. А сам е:
рамка до апостола Луки, у виді архитектурного мотива (дві
кольонки з луком), скопійовані з ґравюри німецького майстра
Ергарда Шена (Erhard Schon) 1524 p., уміщеного в другій
частині Пейпусової „Біблії старого завіта переложеної на німецьку
мову Флейсом з передмовою М. Лютера“, виданої в Ніренберзі
в 1524 році.1) Що до рисунку самого апостола в московському
виданню, то він стилем походить із новгородської іконописної
школи і славянських мініятур.
У львівському виданню Апостола 1574 р. мавмо такий же
самий „ІПенівський“ мотив обрамовання — в двох ґравюрах:
Гербу Ходкевича і апостола Луки. Ріжниця поміж двома остан
німи лише та, що в першім уміщено герб Ходкевича (подібний
до заблудівського видання), в другій — апостол Лука, що пише
„посланіє“. По своїй складній фіґурній композиції ґравюра
апостола мав більший інтерес і тому спиняємось на ній докладнійше.
Львівське виданне Ровінський і Стасів трактували не
тільки як наслідуваннє московського, але навіть впевняли, що
обрамованне ґравюри Луки відбите московською дошкою. Погляд
сей оснований на зовсім поверховному ознайомленню з тими
двома взірцями. Докладне порівнаннє переконує нас про
противне. Найперше мало імовірно, щоби Федорович, маючи
московську дошку (та чи міг мати дошку ?), видрукував лише
обрамованнє, а середину вставив нову. Але й сам рисунок го 
ворить проти твердження Ровінського і Стасова. Хоч обрамо
ваннє сих двох ґравюр дійсно дуже подібне, але всеж таки
є сила ріжних деталів, які вказують, що дошка московська
і львівська ріжні. З таких одмін вкажемо м. и. па рисунки
місяця у верхніх кутах ґравюри, тіни на кольонках, профіль
пілястрів, підставу кольонок і т. ин. Перераховуючи штихи
(крески), якими затіньовано ріжні частини рисунку в москов
ському і українському виданню, бачимо теж ріжниці. Г так,
приміром, верхні кути ґравюри (коло арки) з лівого і правого
боку мають у московській ґравюрі 50 і 42 кресок, а у львівській
ґравюрі 51 і 52; на кольонках у моск. вид. 53 і 54, у львівському
— 55 і 56 і т. д. Можна прцмітити ріжницю і в техніці вико
нання. У львівському виданню рисунок тонший, делікатнійший,
лінія ґравірована гострим струментом. Все те пояснити зіпсуттєм
дошки, чи нечиткістю друку — рішуче не дасться. Середина
ґравюри зовсім не подібна — инша постать апостола, инше
убраннє, обстанова, стиль. Очевидно, прикраса обрамовання ко
піювалася з німецького видання незалежно у Львові і Москві.1)
*) Д и в .: Muther Richard: Die deutsche Biicherillustration der Gotik und
Friihrenaissance (1460-1530). Band II, Miinchen-Leipzig 1884, c t . 211; пояснення
таб. 209 21; текст: ст. 180, Nr 1137 і 1141.
2)
Стасів (Разборг русск. грав. ст. 51) приходить до переконання, що
ґравюра на московському Апостолі була вирізана ґравером-чужинцем.
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За тим промовляє і той факт, що майстер Е. Шен під кінець
свого життя виготовив для своїх підмайстрів підручник із ґравюрами (р. 1538—1547), який очевидно був розповсюднений
і в инших містах.1)
Не маючи потреби зупинятися над московським виданнєм,
поглянемо до перводжерела — німецької ґравюри, звідки львів
ський ґравер запозичив перші друкарсько-граверські взірці. На
деревориті Е. Шена бачимо тріумфальну арку-браму, під якою
сидить на камени повернений на ліво бородатий Йосна з від
критою головою, з великим шоломом у лівій руці і сокирою
в правій, вбраний в лицарський панцир. У низу на право під
пис „1524“ і моноґрама „Е. S.“.
Безумовно, що обрамованнє послужило до прикраси нашого
Апостола, але в сьому останньому бачимо багато змін і своїх додат
ків. Замість перспективного рисунка склепіння арки — у львів
ській ґравюрі передана архитектура фронтально (з причілку);
перспективність залишається лише в підставах кольонок. Останні
також в инших пропорціях і на висоті 1/s від основи не такі
пукаті, крім того на львівськім виданню відсутні ростинні при
краси (стебелинки), що оточують пукату частину кольонок. У
деталях теж значні ріжниці: відсутна фіґурка в низу поміж
підставами кольонок (на цоколі); орнамент на тих підставах ніби
відбито відворотно, порівнюючи з німецькою ґравюрою; арка над
кольонками в Апостолі прикрашена йоніками (волові очка“),
чого нема в німецькій ґравюрі.
Постать лицаря (яка займає у Е. Шена цілий отвір брами)
в львівському виданню замінена апостолом Лукою, невеличкого
і пропорціонального до арки розміру. В рисунку апостола від
чувається п о с т а т ь л и ц а р я (поза, виставлена нога і навіть
тип облича), одягненого в инше убраннє, але у відворотній
позиції.2) Що до окруження коло св. Луки (крісло, стіл, підлога
та ин.), то воно скомпоноване оріґінально, хоч у рисунку меблів
помітно стиль пізної ґотики, тоді як у ґравюрі Шена коло лица
ря зовсім відсутна декорація. Техніка виконання львівської ґр а
вюри майже така висока, як у Шена, хоч і в иншій манері.
Хто був виконавцем тої першої ґравюри — невідомо. Правда
на деревориті маємо неясну моноґраму „W. S.“, можливо хибно
перерисована моноґрама Е. Шена (у німецькому виданню у виді
переплетених літер „Е. S.“). Сам же І. Федорович, як відомо, не
був ґравером. Мало правдоподібно, щоби виконавцем ґравюри
був помічник3) Федоровича —- Гринь Іванович з Заблудова4),
який різав черенки і кліші для остріжської друкарні, пізнійше
для виленської і львівської (другої). З історичних звісток відомо,
!) Muther, ст. 180, примітка 1).
2) Сей останній деталь також вказує на те, що львівський гравер не
копіював московську гравюру, але мав перед очима гравюру Е. Шена.
3) F. Bostel: Z dziejow m alarst. lwows, Komis, bad. hist. szt. w. P. t . V,
15; Арх. Ю.-Зап. Рос. X, 430—433.
4) Сю думку подали М. Голубець (Укр. маляре. XVI—XVII ст. Льв. 1920,
ст. 75) і Д. Антонович (Скороч. курс істор. укр. мистец , Прага, 1923, ст. 102).
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що Федорович лише коло 1578 р. відіслав на свій кошт свого
„хлопця" (помічника — ученика) Гриня Івановича з Острога до
Львова для науки у львівського маляра Лаврина (Лаврентія)
Пилиповича, де він перебував два роки і навчився не тільки
столярства, малярства, але також різання черенок і ґраверства
на міді. Для того, очевидно, Федорович боячись конкуренції,
склав з Гринем Івановичем умову в Острозі в р. 1580—1581,
в якій забороняв йОіму робити десь на стороні друкарські че
ренки і т. ин.1).
Як що вірити підпису ,,W. S.“, то му сіли би шукати автора
ґравюри серед львівських малярів другої половини XVI ст.
з подібними ініціялами, як прим.: Васько (звістка про нього
з р . 1553), В а с и л ь з і С т р и я (1545), С е м е н ( С е н ь к о , 1573—
1600), Степан (1570).
Друкарство, як новий винахід західної Европи, прийшовши
до нас на Україну принесло і свою ґрафічну штуку. І не диво, що
перші зразки українського ґраверства були під сильним впливом
німецьких видань, — те саме бачимо в ґраверстві сусідних нам
народів: Чехів, Поляків і Москалів. В послідуючих виданнях
українські штихарі цілком звільняються від копіювань і почи
нають творити самостійно. Лише часами зустрічаємо копії з визначнійших західно-європейських майстрів (Дірера, Рафаеля, Альдеґребера), але в загальній масі наше ґраверство дає велику кіль*
кість оріґінальних ґрафічних праць зі своєрідними рисами націо
нальної творчости, які що до своєї техніки виконання і мисте
цької вартості! можуть стати поруч найкрасших зразків захі
дної Европи.
\

Ж. К овальський .

luZo р.

*
*
*
На хмарі в небі дальній беріг —
за берегом — блакить.
Немов провів там пензлем Реріх
і мрію снити залишив.
Зо мною мрії.
Було. Минуло — мить.
Неначе крила — вії.
Неначе сон — було.
І цілий шерег
думок, чи мрій про те, іцо може й не було...
На небі зараз місяць, а на бальконі я.
І ніби доказ мрійний —
на хмарі дальній беріг...

Що така умова була в Острозі, довідуємося з нової умови з Гр. Ів
у Львові в 1583 р. (Ар. Ю.-З. Рос. т. X. № 169).
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Про диктатуру.
І. /Іюдина кріз.
Крізи сумління, крізи душі вимагають дбайливості! священ
ника; він потішав, втихомирює, прощає гріхи, дає віру. Він є
той таємничий пацифікатор, що приносить духовий спокій, а
з ним і відпочинок, певність і щастє...
Крізи фізіольоґічні потрібують лікаря. Вправний фінансіст
привертає рівновагу буджету.
Людина політичних і соціяльних кріз — се диктатор. Ще
більше ніж священник, ніж лікар, ніж фінансіст, диктатор пови
нен бути по всяк час готовий до чину. Більше ніж хтось із
тамтих мусить він бути поімформований, себ то найважнійшою
річею для нього є знати ґрунтовно перебіг крізи і стежити її
крок за кроком.
Диктатор ке зявляєтьтя підчас першого акту крізи. Він ще
не при власти, коли вона вибухає. Але коли героїчний період
соціяльної крізи минув не приносячи жадної розвязки, коли
нерви напружені до крайности, коли загальна втома охоплює всіх,
коли істнуючий уряд хитається в непевності!, коли незадоволеннє, неспокій, зневіра створюють неможливу атмосферу, тоді
вибиває година для людини кріз. Є кілька родів диктатора.
В залежності! від характеру людий, що сягають по диктатуру,
і від обставин, що їх висувають на чоло. 6 військові диктатори,
або як їх звано в Римі „повні диктатори
— є й диктатори
цивільні. Повновласти одних і других не завше однакові. Той,
хто захопив владу силою, ріжниться від того, кому сю владу
передано. Диктатура, зроджена в побідній війні, не подібна до
тої, яку зробила конечною поразка, а диктатор, що має здусити
революційний рух, виглядає інакше, як той, який покладає кі
нець економічній крізі.
G диктатори „повні“ і частинні, диктатори сталі і — „на
той час*. Диктатор може скасувати уряд, що стоїть йому на
перешкоді, але він жеж може лєґально розпоряджати цілою
владою, не нищучи істнуючих досі (републиканськнх або монар
хічних) установ. У старім Римі, попри назначеного диктатора,
лишалися далі сенат і конзулі. В наші часи, в Італії та Еспанії,
ми бачимо диктатора при особі короля, яка і на далі окружена
повним респектом. Але яким би не був диктатор, він приходить
лише наслідком крізи.
Коли порядок панує в суспільності! і державі, для дикта
тури нема місця, хиба що сей порядок установлений власне сим
диктатором. Бо коли диктатура виходить із розрухів, то її цілю
є ніщо инше, як приверненнє порядку. Чи диктатор є чоловік
припадку ? Ні в якім р а з і! Наполеон п и с а в :
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„Нема великих вчинків, які були б ділом випадку і щастя,
їх причиною все б розрахунок і ґеній. Рідко коли великим людям
не вдається їх підприємство. Погляньте на Александра, Цезара,
Ганнібаля, великого Ґустава, та инших; вони все мають успіх.
Чи лише через щастє стають вони великими людьми? Ні, але
через те, що будучи великими людьми, вони зуміли змусити
шастє коритися собі".
Певно, ми не пани нашої долі. Бо ся остання все є під
впливом цілої маси чужих воль, що сприяють або не сприяють
нашій волі. Але, здається, що великі люде — тут Наполеон має
рацію — сиосібні впливати на свою долю. Се пояснюється з од
ної сторони тим, що вони посідають страшну енергію, здібну
опертися волі юрби, яку вони врешті підчипяють собі. А дальше
пояснюється се тим, що дуже часто напрямна волі великої лю
дини покривається з напрямною гуртової волі. Отже великий
чоловік має успіх, через те, що його поява конечна і через те,,
що загал відчуває сю конечність. Певно, що ґеній мусить мати
сприяючі обставини, щоби могти виявитися. Але звичайній лю
дині ніякі обставини не поможуть, треба, щоби вона маля в собі
іскру ґеніяльности. Ті, кого цитує Наполеон, родилися провід
никами. Обставини сприяли їм, але не створили їх. Обставини
помагають тільки тим, хто їх гідний, себ то тим, які вміють ви
користати їх і опанувати. Спершу отже людина, а тоді — при
хильні обставини. Макіявель говорячи про тих, хто вмів стати
князем, ухоплюе сказане висіле в таку математичну формулу:
„Без нагоди їх талант і відвага були б безпотрібні, але без
їх особистих прикмет ніяка нагода нічого б їм не помогла"...
В кождій особистості! глибоко заложений первістний ін
стинкт свободи, приборканий суспільністю. Тому одиниця охоче
змагає до розхитання соціяльного порядку. Коли ж се розхитаннє кінчиться анархією, одиниця чується загроженою в своїх
найпримітивнійших інтересах. Тоді її потяг до свободи зменшу
ється, і вона змагає до привернення порядку. Такий перебіг
усіх кріз. Тому то всяка затяжна кріза кінчиться диктатурою,
до якої провадить також заложена в кождім із нас таємна і гли
бока туга за авторитетом і владою.
Жадоба влади походить із жадоби виявити свою силу, а ся
остання се нормальний вияв нашої фізичної і духової активности, нашого життєвого динамізму. Лише суспільності! в стані
упадку і плохі одиниці не знають сеї „жадоби владй", бо їх
воля виявити свою силу, як і їх активність зведені до мінімум.
Навпаки, в поступаючій наперід суспільності!, у націй сильних,
крізи не є ніякою халепою, лише чимсь, що підносить життєву
енергію. Погляньте па Атени, погляньте на Рим. По кождім соціяльнім або національнім потрясенню їх сила і певність себе
збільшуються; несподівано підноситься провідник нації, який,
тріумфуючи над небезпекою, збільшує славу і добробут нації.
Порядок так потрібний для суспільності! і для нації, анархія
настільки суперечить їх інтересам, їх ціли, ба навіть їх природі,
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— що не зважаючи на слабість усіх народів до свободи, всі
вони жертвують нею кождого разу, коли якась важка кріза за
грожує суспільній гармонії або нетикальности нації. Ернест Се
лер слушно завважує, що суспільності! мають у собі „первістну
потребу експанзії, щоби жити". Сю потребу зве він колективним
імперіялізмом. Власне сей останній і наказує порядок. Порядок
се функція волі безпереривного істновання, бажаннє вічности,
що заложені в серці кождої людини, як і в кождій річи і які
змагають до збереження себе в часі і просторі.
Загально кажучи, диктатор се людина порядку. Ось чому
він е людиною кріз. Суспільність потрібує Сольонів/Пізистратів,
Александрів, потрібує Цинцинатів, Маріїв, Суль, Авґустів, потрі
бує Медичів, Людвиків ХІ-х, Рішелє, Людвиків XV-x, Петрів Ве
ликих, Бонапартів, Піттів, Бісмарків і Мусолініх...
Атенці не були здібні рішитися на якусь форму правління,
одні змагали до демократії, другі до оліґархії, ще инші до чо
гось середного межи ними; „місто, оповідає Плютарх, знаходи
лося в наглій небезпеці і здавалося, не мало инших засобів єратуватися від загибелі, як підчинитися владі одного"... Мудрість
Сольона запобігає горожанській війні.
Римські лєґіони були окружені Еками і Вольсками: Цинцинат, відтягнутий від плуга, був призначений диктатором...
Завдяки відвазі і спритови Темістокля перемогли Греки під Са
лямі ною. Авґуст привернув єдність римської імперії, пацифікуючи її своєю твердістю й розумом... Рішелє остаточно П І Д Ч И Е Я Є
тронови шляхту і користає з європейських непорозумінь Д Л Я
збільшення Франції... Політична й економічна кріза, яку пере
ходить Італія по війні, викликує фашизм і диктатуру Мусоліпього. В момент, коли вибухає війна, Італія по ряді внутрішних
кріз осягнула певну рівновагу, фінанси поліпшилися. Але на
родні маси стояли здалека від політичного життя так, що коли
уряд і правлячі кляси рішилися приняти участь у війні, італій
ський нарід здурнів, не розуміючи конечності! сього кроку. Він
не був на се приготований ні морально, ні політично: його на
ее не приготували. „Власне тому, що не вмілося зєднати для
сеї ціли маси, зробити їх здібними до найвисших жертв, — війна
стала для Італії, одинокої серед країн переможниць, причиною
пекольної анархії, з якої, як пізнійша і запізнена реакція вий
шов фашизм". (D. Russo—Mussolini et le Fascisme. Paris, 23).
„Треба було, щоби Мойсей знайшов Ізраелітів рабами
в бгипті, пригнетених Єгиптянами, аби спонукати їх іти за ним
і позбутися невільництва. Треба було, щоби гомуль не міг бути
вихованим в Альбі і був зданий при народженню на ласку долі,
аби стати римським князем і бсновником римської імперії. Кир
мусів знайти Персів незадоволеними з пановання Медян, а Медян зтендітнілих довгим миром. Тезей не міг би дати доказу
своєї відваги, коли б не знайшов Атенців розєднаними. Сі на
годи дали сим людям засоби успіху, а їх талант зумів викори
стати нагоду, яка зробила їх рідний край на віки славним, за
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певняючи йому добробут".1) Треба було, аби Ґалійці сплюндру
вали Італію, щоби римський Сенат відкликав Каміля з його до
бровільного ви гн ан н я; — щоби Кимбри й Тевтони машерували
на Рим, щоби побідний Марій був пять разів призначуваний
конзулем; — щоби Суля затріумфував над Маріем, щоби Серторій утвердив свою диктатуру в еспанських провінціях. Треба
було, щоби вибухла війна між нещасливим Карлом І і парляментом, щоби Олівер Кромвель став протектором Анґлії. Треба
було революції, компромітації директорії і безсилля партій, щоби
Бонапарт став конзулем.
Скрізь і все, треба політичних потрясень, соціяльних кріз.
боротьби партій, горожанської або зовнішної війни, — аби міг
повстати провідник нації, аби міг зявитися великий чоловік. Ро
зуміється, для сього потрібно, щоби як раз у дану хвилю серед
горожан країаи знайшовся такий, якого вона потребує; по друге,
щоби моральна атмосфера країни сприяла зявленню такої лю
дини, бо певно, що сам факт крізи не вистав, щоби така людина
зявилася. Иншими словами, прихід провідника, великого чоло
віка, залежний від життєвої енерґії нації. Особистий авторітет
диктатора в простою еманаціею тої жадоби виявлення своєї сили,
якою розпоряджав національний колектив. Диктатор в правдивим
представником енерґії, життєвого динамізму свого народу. Крізи
є для нього претекстом, щоби виявити себе, але він виявляє
себе лише тоді, коли в самій суспільности, в самій нації є зма
гання до порядку, до континуації свого істновання. Коли ж
якийсь нарід тратить відвагу боротьби, почуття патріотизму, пе
рестає займатися громадськими справами, перестає одним сло
вом бути одушевленим національним духом, він стає отарою без
ватага і псів, зданий на ласку вовків, що бродять довкола.
„Атени, які запровадили остракізм не на те, аби карати бунтів
ників і зрадників, але проти провідників партій або великих
горожан, яких сили й поваги, фатальної для демократії, вони
лякалися, — ставили в сій грі і програли цілу супремацію Гре
ції" (Joseph Viaud: La Dictature, Paris, 1907). Се сталося отже
тому, що в Атенах клясові інтереси, інтереси партикулярні за
панували над національним почуттєм. Се є приклад того, що
коли в часи кріз не знаходиться людини досить рішучої, щоби
накинути свою волю нації і владі хитрістю або насильством,
коли не приходить „людина кріз“ — диктатор, або коли публична влада і нація не вміють добровільно підчинитися повазі
одного горожанина, визначеного ними, тоді колективна воля
виявити свою силу зменшується до зера і нація розкладається;
нею не править уже воля істнувати дальше, вона тратить ба‘) М а к і я в е л ь - К н я з ь . — Відносно Макіявеля, чи не дивно, що він на
писав свій славний твір серед політичних кріз, що з італійських князів рене
сансу зробили стільки володарів і диктаторів! Чи він сам не був кімнатним
диктатором? З диктатора він мав у собі амбіцію і цинізм, але йому бракувало
сміливости й характеру. Не можучи ділати, він мріє, він навчає того, чого
здійснити не було йому дано.
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жанне бути вічною. І кріза в таких випадках, як ріка в повінь,
забирав з собою все.

II. Диктатор є людиною демократії.
В сій розвідці демократія інтересуе нас лише як система
протилежна до монархії і особливо до диктатури. Нас не обхо
дить тут, чи демократія дійсно встановлює свободу, братерство
і справедливість. Те, що ми хочемо довідатися і що стоїть
у звязку з нашою темою, се є : чи удається демократії серед
усяких обставин політичного і соціяльного життя нації, правити
спираючись лише на свої власні засади, себ то, як сказав би
Арістотель, через „рішеннє загальних зборів горожан"? Або,
уживаючи слово демократія в новітнім його значінню, чи демо
кратія може подолати всі труднощі, на які наражене правліннє
державою, єдино через акцію кількаособового уряду, підлеглого
контролі і наказам більшости зборів, вибраних пацією?
„Той, хто ратує свій рідний край, не ломить жадного
права". Наполєон мав добрі причини казати так. Він сказав
лише правду. Рідний край не можна вратувати лєґальними за
собами, Ґракхи є тому славним і траґічним прикладом. „Неми
нучість можна перемогти лише абсолютною владою". Сі слова
сказав також Наполєон. Але чи не можна перевести дистинкцію
між тими, які нарушують закони в інтересі найвисшого добра
нації? Ломаючи право, диктатор не виходить зі своєї ролі, він
робить лиш те, що є в самій природі його уряду. Король, що
ломить конституцію, привертає лише королівську владу в її первістних прероґативах. Але демократія ? Коли їй, змушеній обста
винами доводиться вийти поза рамки усталених нею ж самою
правил, то вона не лише ломить закон, вона осуджує себе саму.
Признаючи себе нездібною кермувати державою своїми власними
методами, вона проклямує банкротство засад, на яких вона сама
збудована. В такім випадку, коли демократія віддає виконаннє
влади з рук більшости в руки меншости або одиниці, треба не
минаючись з льоґікою сказати, що утвореннє диктатури серед
демократії є законним актом. Иншими словами, диктатура під
певними умовами стає інтеґральною частиною демократії. Так її
розумів Макіявель, що уважав диктатуру за щось ексцепціональне, але лєґальне. Так було в Римі всякий раз, коли дер
жава була в небезпеці; конзулі, сенат або нарід визначали ди
ктатора. Наскільки диктатура звязана з демократією, про се свід
чить цікавий факт, що вона, диктатура, була скасована не на
родом, але шляхотською оліґархією. Замість неї Сенат волів про
довжити повновласти конзулів і преторів, яких число він збіль
шив. Се дало йому змогу збільшити число урядів на користь
аристократів, забезпечуючи рівночасно власні прероґативи. Се
ред конзулів і преторів авторітет Сенату був великий, тоді як
диктатор виривався з під його заздрої та інтересованої опіки.
Але навіть і по офіціяльнім скасованню диктатури потреба її
при боротьбі партій в Римі була така велика, що все треба було
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для привернення порядку звертатися до енерґії одного провід
ника". Під час тревання републики, — 509 до 31 перед P. X., —
що пять років стрічаємося з якоюсь диктатурою. Хоч диктатура
і не була офіціяльно як установа втягнута до законодавства
римської демократії, то все ж можна твердити, що ся демократія
трималася при владі лише завдяки спритови й енерґії диктаторів.
У Греції диктатура урядово не істнує в демократичній державі.
Але в дійсності! більшість народніх провідників е менше більше
диктаторами, їм бракує лише назви. Подібно диктаторам рим
ським, провідники грецької демократії отримують свої повновласти з огляду на стисло часово означену місію. Коли Перси машерували на Аттику, Арістид, викликаний з вигнання, дістає
команду армією. Коли ходить про направу системи податків,
знов звертаються до нього. Він посідає абсолютний авторітет.
Йому коряться без дискусій. Його призначила демократія, але
від сього моменту вона вже не є суверенною. Тут варто згадати
славну увагу Л. де Бональда: „Ви твердите, що суверенність
знаходиться в народі в тім значінню, що він має право вста
новляти закони, та в дійсності! нарід ніколи не встановлює за
конів ; навіть неможливо, щоби нарід установлював закони. Оди
ноко, що він може робити і що він усе робить, се приняти за
кони, установлені одним, покликаним для сеї ціли законодав
цем ; отже приняти закони, установлені одною людиною, се зна
чить коритися їй, а коритися не значить бути сувереном, але
підданим, а може й невільником". А Плютарх каже: „Сольон
так чудово довів Атенцям, що їх честь вимагає йти на поміч
Дельфійцям і не віддати святині знущанню і плюндрованню
Сіргенів, що Амфіктіони, зворушені його намовою, виповіли
сьому народові! війну". — Чи можна сказати, що в той час,
Атенці правили самі собою? — Так, бо вони приняли рішеннє.
— Ні, бо вони лише скорилися б а ж а н н ю (я навіть не кажу
в о л і ) одного провідника.
Горожане демократії не роблять того, що вони хочуть, бо
через те, що їх воля розбита і незкоординована, вони ніколи
добре не знають, чого вони хочуть. Вони схиляються перед во
лею тих, які промовляють до них, або опановують їх, ті, які про
мовляють до них, накидують їм свої ідеї, або удаються до на
сильства. Отже демократія завше ведеться імпровізованими про
відниками; вона не править собою, своїми законами. Вистане
одної соціяльної або політичної крізи і плюральна влада капіту
лює перед владою одиниці.
Грецький тиран се диктатор, але не монарх. Монарх делєґує частину своїх повновластий своїм міністрам. Тиран, загалом
кажучи, ділає сам. Як і диктатор, тиран є парвеній. Часто-густо
і один і другий є узурпаторами. Арістот слушно зауважує, що
тиран се або військовий, або бесідник. Хоч звичайно ніщо не
перешкоджує, щоби військовий був також і бесідником. Сі ж
самі прикмети має і диктатор. Майже кождий тиран і диктатор
є опріч того ще й демаґоґ. Через амбіцію демаґоґи підлещуються
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до народу, підюджують його проти богатих, і наслідком викли
каних ними ж розрухів, опановують владу. Перікль схлібляв на
родові! так само, як і Цезар. До диктатури звертається загрожена народом пануюча кляса, до неї ж звертається нарід у бо
ротьбі з пануючою верствою.
Монархії також переходять соціяльні й політичні крізи так
само, як і зовнішні стрясення. В моменти таких кріз монархії
так само, як і демократії потрібують влади одної людини. Коли
вони не знаходять такої людини, монархії зникають, або зміня
ється бодай особа пануючого. Людиною крізи може бути сам
пануючий. В такім випадку він називається Людвік XIV. Найчастійше для диктатури вистає всевладний міністр. Чи не був
таким диктатором при королі! Рішелє?
Роля диктатора демократії особливо невдячна. Коли його
кличуть, або коли він захоплює владу, йому доводиться все ім
провізувати; лєґальними або нелєґальними засобами йому треба
направити помилки, за які він не поносить жадної відповідаль
ності!; йому треба зліпити наново вазу, розбиту ким иншим.
Тому коли йому й доводиться ділати трохи брутально, то се че
рез те, що хірурґ не може лічити цукрованою водою. Розуміється,
навіть ті, що звертаються до помочи диктатора, стають його
найгіршими ворогами. Чим ліпше удається йому його діло, тим
більше риють вони під ним, інтриґуючи проти його діла й особи,
бо все в його акції є осуд їх нездібності! й інерції. Але коли
він дійсно є правдивим диктатором, він приборкує їх так само,
як приборкує події, які він уміє використовувати на річ боро
неної ним справи. Бо коли кріза й виносить його на поверхню,
він жеж є той, хто сю крізу опановує і нею послугується для
привернення порядку: в державі, в суспільності^ або в нації.
Міністр-диктатор (як напр. Рішелє) критий повагою короля. Бачучи, як зближається кріза, маючи по части змогу впливати на
її перебіг від її початку, він опанує її далеко легше, як диктатор-парвеній, якого завданнє далеко тяжше. Ніякий инший режім не богатий так внутрішними крізами, як демократія. Випи
суючи на своїм прапорі свободу і рівність, вона дає право всім
брати участь у державних справах. Звідти політичні боротьби,
особисті сварки, боротьба кляс. Власне через те, що демократія
фаворизує як жаден инший лад, політичні і соціяльні крізи
й особисті амбіції, робить вона можливою, а часом і неминучою,
диктатуру. Нездібна правити державою в найвисшім ‘ інтересі
нації, даючи себе вести демаґоґам, демократія самою своєю при
родою здана на те, щоби остаточно підчинитися авторитетові!
одного чоловіка. Сей чоловік, загорнувши владу, ділає звичайно
в супереч духови демократії. Але чи самі події не підсичують
його амбіцію? Чи через те, що уряд показався нездібним, має
він віддати йому назад свої повновласти по тім, як він уратував
державу і націю від небезпеки, в яку штовхнула їх нездарність
правителів ?
Абсолютна монархія і тиранія залежні лише від доброго
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настрою свого пана. Демократія протиставляє особистому рейментови конституцію. Але тільки в теорії, бо В ДІЙСНОСТІ!, як ми
бачили, вона тримавться лише з помічю диктатури; диктатор
ратує її, з її волею або проти неї, кождого разу, коли їй загро
жує зовнішна або внутрішна небезпека. Таким чином демократія
є в сталім противенстві з власними істотними засадами. А найважнійше, що сі противенства хронічні, що вони стали прави
лом демократичного режіму. Поруч із писаною конституцією де
мократія правиться отже конституцією фактичною, яка дезавуує
її підставові прінціпи. В сім сенсі я й тверджу, що диктатор є
людиною, яку зроджує сама демократія. Він є людиною демо
кратії.

III.

В ІН .

Гобс довів, що в кождій амбіції криється бажаннє влади.
Він жеж твердить, що влада се найвисша ціль людських амбі
цій. „Пристрасті!, пише він, які спричинюють ріжниці духа, є
головним чином ж а д о б о ю в л а д и , богацтва, знання, почестий,
та в с і сі а ф е к т и м о ж н а з в е с т и д о п е р ш о г о , с е б т о
до ж а д о б и в л а д и " . Але між амбітними людьми треба робити
ріжниці. Не всі серед них здібні до політичного або воєнного
пановання... До сього здібні тільки люде чину. Бо ж можна па
нувати і думкою. Чи фільософ не одушевлений „бажаннєм па
нувати" так само, як і народній провідник? Він також прагне
бути на чолі. Хто не прагне, щоб його читали, той не пише.
Свою думку уділяє иншим той, хто думає, що він має рацію.
А хто думає, що має рацію, має охоту переконати инших. Хотіти
переконати! Що ж се, коли не хотіннє накинути иншим свою
концепцію, духово перевисшити їх?
Говорити про „жадобу влади", се значить говорити про
■диктатора. Диктатор се людина роджена для в л а д и ; intstinet of
sovereignty" заложений в нім, як зерно в овочі. Наші опоненти
можуть згадати Цинцината, який кидає свої повновласти в пер
ший раз уже по упливі шіснацятьох, у другий — по двацять
і однім дню. Але поминаючи те, що виїмок не нищить правила,
Цинцинат, як зрештою „ велика скількість римських диктаторів,
був вибраний лише для переведення певного стисло означеного
завдання. Він не є типом того диктатора, яким ми тут займа
ємося; не є типом людини, яку обставини виносять на найвисше
становище і який його не покидає, аж доки йому не схочеться...
Але й Цинцинат повинен був мати незаперечені' прикмети про
відника, бо інакше, яким би способом впали на думку поставити
його на чолі лєґіонів? Він не мав амбіції - нехай, але все ж
він мав у собі натуру володаря й пана. Б а ж а н н є влади мож
ливо було чуже йому, але своєю вдачою він був створений для
командування. Хоч він і не мав бажання стати на чолі, але
вистало лише поставити його поруч із подібними йому, аби він
вибився на їх чоло. Зрештою ж усі великі диктатори історії
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були амбітниками: Перікль, Марій, Суля, Цезар, Кромвель, Ка
терина 2 , Наполеон...
Амбіція одна з наймаркатнійших прикмет диктатора. Вона
панує над усіми иншими його пристрастями і прикметами : над
силою, інтеліґенціею, вимовністю, волею, відвагою. Всі сі прикме
ти є на послугах його амбіції. Всяка амбіція повинна мати якусь
ціль. Для володаря з уродження нема иншої ціли опріч влади.
В ній є всі инші, вона має в собі всі можливості!. Жадоба в л а 
ди й амбіція, одно залежне від другого, се основні риси вдачі
диктатора, хоч стрічаються і в инших людий. Але сама амбіція
ще не вистане, щоби стати диктатором. Амбіція, оперта на висо
ко розвиненім інтелекті, на дарі слова або на здібностях до інтриґи, може часом завести людину на вершину влади. Але через
те вона ще не стає гідна назватися диктатором; не е ще в посі
данню якостий, потрібних для виконування диктатури. Не вистає
її ґеніяльність. Цезар, Кромвель, Наполеон були ґеніями. Через
се стали вони великими людьми, але великими провідниками
зробило їх що инше. Цезар, Кромвель, Наполеон були волода
рями з натури. Д а р п а н у в а т и — ось що істотне для провід
ника юрби! Всі провідники юрби, всі володарі, пророки, військові
або цівільні, посідали сей найвисший дар... Можна цитувати,
кого хочете на доказ: Мойсея, Магомета, Александра, Тамерляна, Атилю, Цезара, Петра Великого, Рішелє, Кромвеля, Пітта,
Наполєона, Бісмарка.
Так само як амбіція і „жадоба влади" є конче потрібними
прикметами диктатора, е нею і характер. В той час коли „жадоба
пановання" і амбіція є мотивом вчинків того, хто поривається
до диктаторської влади, — характер, сила душі, напружена воля,
зміцнена неугнутою цивільною відвагою є прикмети, конечні,
щоби вчинки будучого диктатора могли удатися.. Правда, ха
рактер не е першою, потрібного для диктатора прикметою, бо
перше, що він потребує, се „жадоба влади", амбіція і вміннє
панувати, але все ж сила душі, неугнуга воля, моральна муж
ність, усе, що складається на поняттє „характеру" є підставовими чеснотами диктатора. Можна мати ґеніяльність і амбіцію
в достаточній мірі, і хто їх має, стане великим чоловіком, займе
високе становище, ба навіть досягне вершка влади; але кому
бракує характеру, той ніколи не стане провідником. Характер
є найважнійшою кваліфікацією претендента на диктатора, він
жеж відріжняє диктатора від звичайного амбітника. Амбітник
без відповідної інтеліґенції даремно силкується осягнути щось,
але й дуже інтеліґентна людина, коли їй брак характеру, ніколи
не стане здібною обняти диктатуру. В диктатора характер стоїть
на першім пляні, навіть над інтеліґенціею, бо сила душі, мораль
на відвага, невсипуща воля приносять йому те, що є істотне
для провідника , що дає йому змогу перемогти всі труднощі,
з якими даремно бореться інтелект. Розум може потьмаритися,
втратити льоґічність, захитатися тисячею другорядних доказів,
але характер, подібно вірі, незрушимий. У людини з характером
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є щось з упертости віруючого, коли вільно так висловитися.
Се скеля, яка опирається всім нападам. Ніщо її не зрушить.
Нема жадного арґументу, який захитав би її в її переконанню,
який посіяв би сумнів що до слушности справи, якій вона при
святила себе, відвернути її від раз зачатої акції.
Ми згадали висше про дар пановання. Сей дар не покри
вається ні з амбіцією, ні з жадобою влади, ні з характером. Д у
же відмінний від відваги, має він щось від неї. Коли Цезар,
перебраний, сідає в барку, щоби стати на чолі своїх лєґіонів,
коли погорджує бурею, він дає свідоцтво своєї рішучості! і в ід 
ваги. Але, коли він каже керманичеві!, що хоче вернути до пор
ту: „Вези, приятелю, і не бійся нічого, ти везеш Цезара і його
щастє" (Плютарх), і коли керманич і матроз коряться йому, н а
ражаючи себе на смерть у морських филях, то тут ми маємо
діло з даром пановання, який вщеплює віру в инших і накидує
й їм волю провідника. „Що особливо дивує в життю Сулі, пише
Плютарх, се те, що казавши стратити стілько тисячів Римлян,
запровадивши до устрою републики стільки нечуваних новин
і стільки величезних змін, він мав усе ще відвагу добровільно
зложити диктатуру, віддати до рук народу вибір конзулів, і спо
кійно прохожуватися в місті як звичайний горожанин, даючи
змогу кождому, хто б того хотів, накласти на нього руку і заж а
дати оправдання і звіту з його вчинків". Чи треба через се
обвинувачувати нарід у трусости? Я гадаю, що просто Сулю
хоронила його сила панування над иншими. Його минуле обви
нувачувало його, наражаючи його на народню пімсту, але його
дар пановання хоронив його. Люди подібні йому є осередками
енерґії, якій все має коритися. Від них виходять немов волеві
проміні, які проникають в инших і уярмлюють їх. З них вихо
дить неначе таємничий флюїд, могучний маґяетизм, через який
вони тріухмфують над нерішучою юрбою. Ось для чого, не зва
жаючи на їх вчинки, тирани уникають так часто насильної смерти. їх не можна забити. Вони нетикальні. Коли б перш ий-ліп
ший мав змогу знищити їх, то се значило би, що вони не є з раси
володарів, приборкувачів звіря-людини. Щоби їх забити, треба
використати момент забуття. Треба щоб убійник визволився
з під впливу його фасцінуючої особистості!.
Чим був Цезар, коли він впав під ножем Брута? — Він
переміг усіх і вся. Він позбувся Помпея, Фарнаса, Метеля,. Катона, молодого Помпея. Він міг спокійно диктаторувати. Його
хвалили за людяне поводженнє з його найбільшими ворогами.
Але се була його помилка, коли він думав, що через се уста
нуть усі ненависті! проти нього, се була помилка, коли він рішив
перестати вселяти в инших страх. „Чи провідниковії вигіднійше,
щоби його любили, чи щоби його боялися" ?, питається Макіявель. І відповідає: „Гадаю потрібне і одно і друге, але що се
дуже тяжка річ — получити одно з другим, то треба вибрати
щось одно, а коли так, то на мою думку певнійше, коли вас
бояться, аніж коли вас люблять". Чи Цезар міг похвалитися
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загальною любовю ? В момент, коли мала в потоках крови зайти
його звізда, Сенат, який все лякався його амбіції, працює над
його загибелю, а нарі^, який поміг йому піднестися високо, в ід 
вертається від нього. ІІого доля не звязана вже з долею імперії.
З одної сторони — Цезар, з другої — Рим. Се вже тепер дві сили,
ріжні й ворожі собі. Єдність розбита, та єдність, яка мусить бути
між нацією і її диктатором, аби сей міг переслідувати свою ціль
з користю для першої. Зрештою римська демократія під той час
займається вже реальною політикою, вона не одушевлена більше
тим національним імперіялізмом, який колись був їй властивий.
В Цезарі бачить вона тепер лише небезпеку, а не свою опору.
Рівночасно змаганнє до влади, до могучости самого Цезара зна
чно ослабло, тоді як жадоба пановання охоплює републиканців.
Володар не „володіє", не панує, він чує, як росте сила, що хоче
„володіти" н и м ,t панувати над ним. Щось подібного сталося
з Наполеоном. Його метою було надати демократичному ідеа
лові! силу закона, накинути сей закон с в і т о в і ї . К о л и с я мета
була осягнута, він міг щезнути, його особа не була вже неми
нуча. Під час своєї французької кампанії він розпоряджає всіми
своїми моральними засобами, його ґеній працює як усе, але не
ціла вже країна є за ним. Франція, очищена вже від свого на
ціонального імперіялізму, не йде за своїм паном. Воля Наполєона стрічає опір у колективній волі, яка вже висвободжується
з під суґґестивної сили героя. Він не є вже людиною нації, її
героєм, не є чоловіком призначення, бо призначенне нації вже
його не потрібує.
Одну річ не треба ніколи забувати, коли слідкується за
життєм провідника: які не булиб сильні його воля й жадоба
влади, яка не була б міцна його сила суґґестії, диктатор не на
кине себе масі, не переможе подій, коли за ним нема менше або біль
ше свідомої апробати країни. Ся апробата зрештою може бути лише
браком опору... Кріза сіє розбрат і хаос скрізь, думка і воля
нації розєднані й ослаблені, тоді зявляється він, диктатор, із
стиснутими устами, і жінка-ю рба біжить за ним, не лиш тому,
що він пан, що він не зупиняється перед насильством, але й тому,
що не розшматованій волі юрби ставляти опір приборкуючій волі
володаря! Але коли впав Наполєон, Франція прагне мира, щоби
тішитися порядком і добробутом, які вона завдячує великому
чоловікови, якого завданнє було вже скінчене.
„Жадоба влади, каже Гобс у „Трактаті про людську при
роду", ненасичена, бо насолода полягає лише в тім, аби йти
наперед, — бо коли в погоні за могучістю досягнеться найвисшого щебля, зараз же хочеться досягнути ще висшого". Ся
„жадоба влади", як ми вже зазначили, зворушує всіх, людину
чину так само, як людину думки. Ся жадоба ріжниться лише
в своїх виявах. Дон Ж уан прагне влади, його переслідуе любов
пановання. Здобувши одну жінку, він зараз думає про здобуттє
нової. Дійсно можна сказати, що для нього роскіш се „безпереривне пожаданне". Аж до самого повороту до монастира ціле
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його житте се без пере ривне, все інтензивнійше пожаданнв. Але
й вступаючи до черців, він лише зміняв ціль своєї ненасичеченої жадоби влади. Сею цілю став тепер Бог. Щось подібного
зробив Карло V. У природженого провідника жадоба влади ніко
ли не може бути задоволеною. Коли ж вона задовольняється,
він перестає бути самим собою, бо для нього жити, се значить
іти від перемоги до перемоги.
Диктатор не мрійник, він людина акції. Самі обставини,
з яких він родиться, не дають йому стати мрійником, змушуючи
його до чину. Коли кріза шпурнула суспільність і націю в хаос,
многі знають, що треба робити, аби привернути порядок. Та в по
дібний момент не вистає мати інтеліґенцію, вказати на лихо
і його причини. Коли хорий конає, за пізно фільософувати над
причинами хороби: коли лікар не забереться зараз до своєї ро
боти, се смерть! Коли він вагається, коли він боїться помили
тися або лякабться відповідальности, се смерть!
Чоловік кріз не роздумує, не аналізує, він ділає. Чи він
знає, куди йде? Хто б важився твердити се? Він іде! Перед
ним повстають непередбачені перешкоди; він не гадає усувати
їх, він ударяє на них і розбиває. Коли він вступає на хиткий
ґрунт, йому не прийде гадка відвороту; він іде на перед. З а 
мість жалувати помилки, він санкціонує її. Се його спосіб на
правляти помилки. Його сила не в його думці, лише в його рішу
чості!. Для того чоловіка — щастє не в спокою і в уміркованости. Він усе потрібує бути в акції, щоби уникнути того неспо
кою, який огортає його з моментом вимушеного нічевя. Обста
вини для нього лише претекст для акції, він лякається непо
рушності!. Він чує, що його діло й його життє в небезпеці, коли
він спиниться хоч на момент. Він тільки тоді зберігає рівновагу
на корді, на якім він порушується, коли йде. Може се парадокс,
але такі люде, здається, спершу ділають, а тоді роздумують.
Ділати се для нього значить не лиш робити, що наказує
його природа, се забезпечити себе проти завтра, проти майбут
нього і проти того таємничого незнаного, що перед нами. Б оя
чись сього майбутнього, він з поспіхом іде на зустріч йому
з таємною сподіванкою заскочити Призначеннє нагло так, як він
робить зі своїми ворогами, на яких нападає, щоби вони не напа
ли на нього. Се й є секрет його успіху. Він ставляє противника
перед доконаним фактом. Коли зачинає дискутувати, він про
пав, бо не є вже в гармонії зі своєю природою.
„Князь тратить усяку шану, — пише Макіявель, — коли
зачинають думати, що він стає несталим, легкодушним, слабо
духом, нерішучим, зжіночілим. Перед сими вадами князь пови
нен стерегтися, як корабель перед підводними скелями, стара
ючись навпаки, виказувати величність, відвагу, силу в усіх своїх
вчинках. Мого рішення в приватних справах повинні бути невідкличними, щоби ніхто не важився хвалитися, що він його
одурив, або змусив до зміни думки“. Диктатор, який знає се,
хоч і не має прикмет, вимаганих Макіявелем, то бодай удає, що
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їх має. Він грає комедію. „Всякий Генерал повинен бути дури
світом14, — говорив Наполеон. Диктатор завше є трохи ґенерал о м ! „Уряд може істнувати лише стоючи на своїх власних заса
дах", — твердив колись Нополєон. Се правда, особливо що від
носиться до уряду диктатора. Карієра найбільше репрезента
тивного диктатора нинішної епохи дає тому докази.
В евоїй книзі, безсторонній і живій, присвяченій фашизмо
ві!, Доменіко Руссо описує неспокій і непевність у політичних кру
гах Італії, які викликала зміна в характері політики Мусолінього
за останні часи: „Він переходить — пише Руссо, — з нечуваною легкістю від тону непримиримості! до толєранції, і навпаки.
Будуччина фашизму залежить від рішення антиномії, яку слідно
в останніх промовах Мусолінього від листопада 1922 (фашистівська революція). Дві концепції держави, здається, зміняють
одна другу в його голові. Одного дня се фашистівська держава,
що застерігає тільки для фашистів право правити нею і відпо
відальність за се! Завтра се просто держава, де в правлінні
беруть усі кляси, де вихісновуються всі енерґії...44.
Начальник „чорних сорочок" не призвичаїв досі своїх про
тивників і прихильників до таких вагань. Очевидно він завів
їх сподівання, приходячи в конфлікт зі своєю непогамованою
і волевою вдачею, зі своїми попередними актами, націхованими такою рішучістю, з тим поняттєм про нього, яке в усіх табо
рах звикли про нього робити. І се ставало вже небезпечним для
нього... коли нагло, на сцену зявляеться давній Мусоліні, зі
своєю звичайною брутальністю. Аби забезпечити права своєї кра
їни на Танжер, він посилає туди відділ карабінерів, з другої
сторони посилає він Югославії ультимат у справі Фіюми, нарешті
— удар грому — він бомбардує і займає Корфу. „Ефект був
моментальний, пише Д. Р у ссо : ніколи нація не була так одно
душна по стороні свого диктатора44.
Правда, сі ґести Мусолінього не були зовсім безпечні. Але
що ж то значить ? Вони підносили захопленне італійської нації,
бо се ґести здібного на все чоловіка, ґести пана, які відпові
дають затаєним бажанням нації. От, як ми вже в горі зазначили,
влада диктатора спочиває па двох підставах: на його особистій
жадобі влади, і на жадобі влади цілої нації, — на національ
нім імперіялізмі!
Макіявель пише: „Ліпше грішити нестриманістю, як розсудністю, бо щастє належить до того полу, з яким треба часто
густо поводитися з відвагою і брутальністю, щоби оволодіти ним.
Особливо ж фаворизує воно молодих людий, бо щастє сеж жінка, а
вони приносять до неї менше респекту, а більше підприємчивости
й упертості!44. Ніхто більше не є таким коханком щастя, як ди
ктатор. Тому то є він у небезпеці, бо ніколи де інде не є він
так самим собою як тоді. Тут є де розвинутися його талантам
імпровізації, орґанізації, авторітету, відваги і суґґестії. Ось чому
диктатор є в сути річи людиною кріз. Правляча ґрупа, загрожена диктатором, пробує ставляти опір, але для того треба зво*

digitized by ukrbiblioteka.org

рушити і стряснути цілим соціяльним орґанізмом, що не легко,
бо сей орґанізм такий складний і його так тяжко впровадити
в рух, а страх відповідальности паралізує рішення. Ще до того
так неприємно стати в суперечність з інтересами ріжних ґруп
і кляс. Таким способом тратиться дорогоцінний час..., який вико
ристовує диктатор, що рішає й ділає моментально. Чим скорше
він рішає й ділає, тим більше деморалізує противників, і тим
більше зєднує собі незадоволених, яких число збільшується в міру
того, як росте і стає ясною, нездарність його противників.
Він не є розсудний. Його відвага, се форма його розсудности. Колиб Цезар був розсудним, він ніколи би не перейшов
Рубікону.
Хто не посувається наперед, той іде назад. Особливо спра
ведливе се твердженнє для диктатора. Щоби утриматися при
владі, йому треба ділати безустанку, займати все собою громад
ську думку, дурити масу в її потребі акції. Успіх додає йому
віри в себе. — Наполеон вірив у свою звізду! — Він переко
нується у власній ґеніяльности, він вірить у ролю, яку він грає.
„Кождий стає людиною свого однострою", — казав переможець
під Австерліцом. Його висшість представляється йому так ясною,
як і його право накидати всім свою волю. Чи ж не сама доля
гііслала його в сей світ! Диктатор на стільки зачинає утотожнювати свій інтерес і інтерес держави, що інтерес держави стає
його власним інтересом. А нарід чується хороненим у своїх найсвятійших інтересах сею рішучою людиною, яка, як йому зда
ється, ділає лише для загального добра. Чим сильнійшою є ж и т 
тєва енерґія нації, тим глибшою є се почуттє в народі: тоді
є повна гармонія межи колективним імперіялізмом і імперіялізмом диктатора, який тоді дійсно є чоловіком провидіння нації.
Окрім того нарід завше гуртується коло того, кого розвозить
успіх. Він любить щастє, він любить відвагу. Противники дикта
тора кричать: „Він ломить закон"! Але се байдуже народови.
Чим більше він відважується, тим більше подивляє його маса.
Між н и м і н ею зачинають ділати ті „таємничі мотиви", як казав
Шопенгавер, які кидають два єства ріжних полів в обійми один
другого. Уступаючи сим таємним мотивам, мужчина й жінка
коряться волі ґенія роду. Коли над сим трохи задуматися, то
прийдемо до переконання, що ґеній роду заінтересований в акції
диктатора, чоловіка порядку і через те підпори громадянства.
Отже не підлягає сумніву, що громада, — якою б неморальною
вона й не була — протеґуючи одиницю, її добро і її особу, тим
самим спричиняється до збереження роду.
Для жінки-юрби диктатор є муж, володар і протектор. Чим
більше розвиває він свої прикмети пана і володара, тим більше
кориться йому вона і вірить йому. Диктатор не є лиш герой,
якому улягається з любови, з інтересу або з намови, він є гід
ний наслідування приклад і гордість нації. „Через те, — пише
Кант — що кожде з лісових дерев шукає в сусіда повітря і сон
ця, лісні дерева змушують себе взаїмно шукати одного і другого
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над собою, і в наслідок сього зусилля так елєґантно, просто
високо пнуться в гору. В той час, як дерева, які розвивають
свої віти, куди хочуть, без жадного опору з боку, бо ростуть на
вільній землі, ізольовані одні від других, ростуть зкарловатілі,
зігнуті, негарні".
В лісі нації диктатор вигоняє свою особистість і волю по
над инших і кождий, подивляючи його, зносячи його або заздрючи йому, змагається зрівнатися з ним. Наслідком сього є почуттє ривалізації, з якої користає цілий загал нації. Диктатор
є найціннійшим взірцем раси, з яким вона себе порівнює. Він
є чудесним твором природи, на який нація є горда, бо він пред
ставляє її, символізує її, є її синтезою, а бодай вона вірить, що
так є. В його особі й ділах реалізує він таємничі аспірації кождого з юрби, а в першій мірі той instinct of sovereignty, ту „жа
добу влади", яку маємо в більшім або меншім степени "всі ми
і яка, як казав Гобс, є резюме всіх инших бажань і всіх инших
наших амбіцій.
З французької мовп перекл. М. Топ.

Анакреон.

Ранений Ерос.
.

•

-

•

Раз, було, Ерос, лиходій,
хотів зірвати рожу,
та пчілка, що сховалась в ній,
вколола ручку божу.
Напів летів, напів він біг
до Афродитп нені:
»Ох мамо, мамочко моя,
як тяжко я ранений!
Напевно вмру; гадюка зла,
малесенька, з крильцями —
в селян звесь пчілкою вона —
вжалила в пальчик, мамо!«
На те богиня: »Скоро се
тебе болить до згину,
як мусять, знай, терпіти ті,
що їх зранив ти, сину!«
З грецької мовп переклав Ґ . Ґонтсірський.
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П роф. I . Ш имоновкч.

Зелений Клин — Нова Україна.
Економічно-ґеоґраФІчний н ари є.
(Докінченне).

З

у краю розводять майже в и к л ю ч н о ярові
збіжа, хоч у деяких місцях розводять озиме жито, але в дуже малому
розмірі і площа його виносить не більше 2°/0. До сих ярових збіжевих
ростпн належать: пшениця, овес, жпто, яЧхМІнь, гречка, просо, кукуруза,
горох, лен, конопля, картофля, бакші (кавуни), капуста, баклажани та
може розводитися і цукровий бурак. Площа пшенпці і вівса доходить
у деякі роки до 65°/0 всієї рілі, гречки 13%, а решта припадає на
пніш хліборобські культури. На загал Усурійсько-Приморськпй край
відповідніший для хліборобських культур, ніж Амурський, а головно
південна його частина — Усурійіцина. Сьому сприяє головно гарний
ґрунт-чорнозем, який місцями д о х о д и т ь до двох метрів глибини та мі
стить у собі богато орґанічних річпй — перегною. Рівнож Усурійський
чорнозем далеко красший від Амурського і що до якостп, бо в деяких
місцях його можна порівняти до велпкоукраїнського.
Переселенцям до 1901 року нарізувалось на родину по 100 деся
тин, а потім уже по 15 десятин на душу придатної для рільничої го
сподарки землі.
Пересічний урожай на переселенських-селянських землях від 1900
до 1913 року виносив з одної десятини: ярової пшениці 70, ярового
жита 57, вівса 62, картофлі 425 пудів і т. д., отже далеко більший, ніж
у селянських господарствах на Україні в Европі. До сього треба до
дати, що тут, як і в Амурщпні, ведеться ще первістна, так звана хи
жацька рільна господарка по переліжній системі. Землю засівають під
ряд пять — десять років і часамп одним і тим же хлібом, скажемо пшени
цею раз-у-раз кілька років, поки вона аж не виснадиться та стає менше
родити, тоді її запускають на цілий ряд років від пяти до десяти, а ча
сами і до двацятп років, і так уже пізнійше знову приходять до неї.
Про плодозмінну, чи які инші висілі рільничі системи, там нічого
й говорити — вони поки-що зовсім не практикуються. Тай при таких
великих селянських земельних площах, при майже абсолютній відсутностп робочих найманих рук, буйному ґрунті, ся система найбільше тут
відповідна, тому й поширена.
Останки ґрунту йдуть під сіножаті, але завдяки зновуж буйному
ґрунтови травп виростають дуже високі і мають грубі стебла, тому й тут
потрібний догляд і культура. Але селянство вже в останні часи присто
р іл ь н и ч и х

культур
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совується й до сього та старається сіно вчасно скошувати, або відпускати
під сіножаті вже орану землю, після якої одержується далеко красше
і не високе на зріст сіно.
Головним сільсько-господарським районом є Усурійський край, тоді
як у Хабаровській окрузі хліборобство *пошпрене біля р. Амуру, але
далеко слабше, а в Удській окрузі ше гірше. Причиною слабо розви
неного сільського господарства в сих останніх округах є головно невід
повідність підсоння, шляхів, а також ґрунту. Ясно, що поселенець при
вільному виборі місця осідку завше старався там поселитися, де красші
були умови для його господарки і коли вже начеб-то більшість відпо
відних місць в Усурійському краю була занята, то переселенськпй уряд
звертав поселенців у північні місцевости, де суворійша природа і лю
дині на кождому кроці приходилося завойовувати та боротися з нею
і пристосовувати для своїх потреб. На скілько се представляло богато
труднощів, то переселенець мимо волі звертався до легшого і швидшого
придбання собі хліба і се знаходив він у рпболовстві та мисливстві.
Тому то багато хліборобів сих округ займається сими промислами,
а менше звертає уваги на сільське господарство так, що сільське го
сподарство в Хабаровській та Удській округах дуже ще слабо розвинене.
Ог такі є умови для розвитку сільського господарства в Усурійсько-Приморському краю і як бачимо, що зокрема на Усурійіцині вони
дуже вдячні, тому Усурійський край славиться, як головний хлібний
район. Але крім усіх сих позитивних рис Усурійсько-Прпморськпй край
має й деякі свої неґатпвні сторони в царині рільничої господарки. Най
більшою неґатпвною рпсою є великі літні дощі, які йдуть півтора мі
сяця і починаються від кінця серпня. Се час початку косовиці сіна.
Дощі нераз псують сіно та також неґатпвно впливають на збіжа, бо від
сих дощів вони тягнуться в солому та вилягають, а на низьких місцях
впмакають та випрівають. Під час сих дощів повстають повені, ріки
виступають із берегів і затоплюють низькі місця, а коли там іще не
встигли зібрати сіна, або було щось посіяне, то безперечно пропадає.
Головне, що сі дуже великі дощі, великі повені повторяються не що
річно, але в певні періоди часу, що десять і більше років так, що мо
жуть захопити селянина несподівано і тоді вже все пропадає. Вируча
ють із сього нашого селянина с. г. машини, як жниварки, косплкп то
що, які тут іще більше розширені, ніж на Амурщпні.
Другим лихом сільського господаря є грибок і головня. Коли
в зерні є грибок, який запрпмічується по червоних плямах і рожевім
пушку на зернах, то спечений з сього хліб робиться, як його нази
вають, пянпм. себ-то від нього болить голова і нудить. Се зустрічається
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головно в нпзькпх місцях, як мочарі то іцо, але тепер починають вести
боротьбу і чпм раз усе більше їх поборюють.
Р о с т п н н п й с в і т в Усурійсько-Приморському краю е той же,
що і в Амурському і більша частина ростин Амурського краю перехо
дить і до Усурійського. Одначе пропорція європейських ростин в остан
ньому є більша, ніж на Амуріцині, що поясняється меншою континентальністю його клімату. З нових деревних пород тут появляються: граб,
китайський дикий виноград та європейська порода барбариса. З трав
нових видів до 17, з них знаменита трава женьшень, якої корінне
як лікарської ростини дуже дорого цінять Китайці (1 фунт коштує до
1 0 0 0 руб.).
Лі с о в і богацтва Усурійсько-Прпморського краю є далеко більші
від Амурщинп. Весь край за впключеннем місцевостий, які пристосовані
для рільництва та деяких болотних місць, скрізь покритий лісовою ростинністю. Навіть гірничі місцевости до самих вершин гір покриті лі
сом, тоді як на Амуріцині сі вершини, а головно Станових гір стоять
голі. Великаж кількість ріжних рік і річок, якими густо укрита головно
південна частина краю і по яких сплавляється ліс, дуже сприяє розвитковп ріжноманітних лісових промислів так, що зі всього Амурсько-Прпморського лісового промислу на Усурійсько-Приморський край за останні
роки припадало 75°/0. Найбільше лісові промисли розвинені в ПівденноУсурійському краю, де в звязку з розвиненими пншими галузями промисловостп відчувається велика потреба лісових матеріялів. Ліс рубають
у басейні р. Усурі і сплавляють як по самій Усурі, так і по її при
пливах до Хабаровська та инших місцевостий. В сьому районі для перерібки лісових матеріялів працювало пять великих тартаків. Лісові матеріяли, крім місцевих потреб, також служили ще для вивозу і головно
до Японії й Китаю. До лісового промислу відносять іще добуваннє
окремого гриба, що росте на гниючих дубах і служить одним із пред
метів поживи Китайців.
З кождим роком у краю все більше зростає садівництво. З садів
ничих ростин тут розводять ріжні роди: яблок, грушок, сливок, вишень
та кримський виноград, хоч в останні часи почали вже культивувати
й місцеву дику виноградну лозу. Фруктові породи головно розводять
наші земляки ті, що й на Україні, бо селянство кождий раз привозить
із собою зерна ріжних овочів або їм пересилають їх. У Хабаровську
вже від давна виробляють вино з місцевого винограду.
З в і р и н н и й сві т той же, що й на Амурщині, хоч між домашними звірятами переважають уже красші породи, ніж на Амурщині. Так
наприклад для розведення європейських пород коний були позаснову
вані кіньські заводи, з яких найбільше відомий був приватний кін-
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ськпй завод біля Владивостока на березі затоки Славянска. Так само
стараються вводити краспіі породи рогатої худоби, овець та свиний.
- Але в порівнанню з Амурським краєм тут домашніх звірят далеко
менше. Так пересічно на одно господарство припадало по 3,6 шт. робо
чої та 3,3 неробочої худоби.
Що до диких звірят і промислу ними, то вони однакові, як і на
Амурщпні. Окремого значіння набирає добуванне козулі, яка появляється в дуже великому числі на початку зими з півночп. Потім велике
промислове значінне мають плямисті олені, яких роги є дорожші, ніж
благородних оленів, а ціна їх доходить до 400 руб. за пару. Мислив
ством займаються головно козаки та тубпльці — к о ч ів н и к и . Завдяки
гарним умовам дуже швидко почало розвиватися в краю пасічництво.
Початок його розвитку недавнпй, лише від 1891 р. і вже перед сві
товою війною в 300 селянських господарствах начпслювано 12.000
улпків.
Р и б о л о в с т в о прп надзвичайнім богацтві риби, яка знаходиться
в нпзшій течії р. Амура, в р. Усурі та пншпх ріках краю, а головно
в Японському та Охотському морю, має десять разів тут більше зна
чінне, як в Амурщпні. Морські риби подібні до оселедця, появляються
тільки в Японському морю та його затоках у несчисленній кількостп
і дуже піднімають рпбні промпслп. Велике промислове значінне має
добуванне морської капусти, яка в великій кількости вивозиться до
Китаю. В останні часи вивіз її доходив до 10 міліонів кільоґрамів.
Крім рпб р. Амура, про які зазначено вже, тут особливе значінне має
ловля раків, крабів та трепанґів.
Г і р н п ч і богацтва є, як і в Амурщпні, ріжноманітні і дуже ве
ликі, але досі ще як слід не досліджені.
До найголовнійшпх підземних скарбів можна віднести золото і камяннпй вугіль. В давнійші часи, як вказують нам історичні джерела,
добуванне золота переводилось майже у всьому Південно-Усурійському
краю, а тепер його добувають лише в невеликій кількости на острові
Аскольді та між затоками св. Ольги й Амурською. Річне добуванне
золота було тут дуже мізерне і доходило до кількох пудів. Головним
же золотим районом е басейн р. Амгуні в Удській окрузі. Ся ріка
є однпм із головних лівих прпплпвів р. Амура в долішній його течії.
Бере Амгунь свій початок на Північному - Сході склонів Буреїнського
хребта і має довжину 750 верстов. Береги в горішній течії високі
і скалпсті, а в долішній низькі та мають долпнп від 2 до 1 0 верстов.
На протязі 400 верст Амгунь є доступна для судоходства. Золотопро
мисловий район знаходиться в басейнах горішнпх допливів Амгуні, як
р. р. Нплан, Сема, Угахан, Немілел, Кербп, Херпучі, а також по р. р.
V
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Кайгачана та Почіля, іцо впадають у місцеві озера. Перші копальні
були тут відкриті в 1872 р. по Угахані, а в 1873 р. по Кербі і т. д.
За весь час від відкриття копалень і до 1901 р. добуто тут 1.360 пудів
чистого золота, в тому числі в коп. Кербі 483, Семі 475, а Херпучі та Кайчагані 185 пудів. Пересічне річне добуванне золота в перед
воєнні часи виносило зареґістрованого до 1 0 0 пудів, а з »уплпваннем«
до 150 пудів на рік. В перших роках сього століття тут працювало
7 копалень, а чпсло робітників доходило до одної тисячі. Ґеольоґічні
досліди зазначили в сих місцевостях великі запаси золота.
Камяннпй вугіль знаходиться головно по березі затоки Петра 1-го
в таких місцевостях: у затоці Посіета, на р. р. Седими і Мангугаї,
біля міста Пісчаного, на східному березі Суйфунського лиману, в бухті
Конхоуза і в долині р. Сучани. Крім сього є ще також ознаки залежів
камяного вугля по новій дорозі, що йде від Посіета до Роздольного
по правих припливах р. Суйфуна, в багатьох місцевостях півострова
Річного та на півострові Ердмана. Всі сі місцевости знаходяться неда
леко одна від другої так, що можна припустити, що всі вони складають
одну вугляну верству. Однак не дивлячись на так великі поклади
вугля, добуванне дуже слабо було розвинене, а в останні часи навіть
було застановлене. Залежі міди біля затоки св. Ольги, сіль біля Ми
колаївська, срібно - оловянні руди біля р. р. Вайцину та Аванумовнп.
Всі сі мінеральні богацтва або зовсім не добувалися ще, а коли й роз
роблювалися, то в дуже малій кількости. Так наприклад добуванне солп
переводили Китайці і надзвичайно примітивним способом.
На загал можна сказати, що як надземні, так і підземні богацтва
Усурійсько- Приморського краю є надзвичайно великі, але поки що не
використовуються людиною, а се через брак населення в сьому краю.
Фабрична (переробляюча) промисловість скупчена в двох центрах
краю: Владивостоці та Хабаровську.
Найголовнійшим торговельно - промисловим пунктом, як уже за
значено, і не лише Усурійсько-Приморського краю, але всього Зеленого
Клину, є м. Владивосток. Він також служить іще головним товаро
обмінним пунктом між Европою, Сибіром та Америкою з одної і Да
леким Сходом із другої сторони. Сей товарообмін переводиться завдяки
зручним морським і залізничним шляхам.
От так коротко кажучи й представляється економічний стан Зе
леного Клину, сієї, як цілком слушно зазначають, Нової України. Над
земні й підземні скарби Зеленого Клину, як видно надзвичайно богаті
та ще не початі. Він у сьому відношенню може бути поставлений
навіть у красші умови, ніж багато з країв Европи. Бо дійсно, навіть
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відповідно до провізоричних обчислень московських дослідників там е аж
290.000 кв. км. гідної для хліборобської культури землі, з чого на Амуріцину припадає 120.000, а Усурійсько Приморський край 170.000 кв. км.
А непочаті ліси краю представляють надзвичайно великі богацтва.
ІЦож торкається великих і ріжноманітнпх підземних, чи так званих
гірничих богацтв, то в сьому відношенню з ним не може порівнатися
ні один край в Европі.
Після великої революції 1917 року там, як і на всіх землях, за
селених Українцями, почали проявлятися дуже поважні спмптомп до
національно-культурного, а навіть власного державного жпття. Так уже
від того року наші земляки почали засновувати ріжні культурно*
просвітні інституції та українські школи. Вже в 1919 році тут були
засновані українські школи у Владивостоці, Хабаровську, та в Харбині
і на ст. Манчжурії. Пізнійше почали вже відчиняти й укр. Гімназії.
В 1920 році бачимо, що тут уже виходить цілий ряд українських ча
сописів: щоденник »Щире Слово« та тижневнпки: »Ранок*, »Хвплі
України«, »Українець на Зеленому Клині« і »Засів«.^
Від 1918 р. там була утворена українська рада — иарлямент,
яка стреміла до утворення на Зеленому Клині власної державносте
але події останніх років не сприяли тому і край знаходиться ще
в стадії організації й боротьби з ріжнимп ворожими елементами, які
весь час стоять на перешкоді Українському руховп.
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А н т і н Псівлюк.
Б і л ь .
...І кричать уста мої, — як рана.
Вітер у корчах останнє листе рве, шматує...
Ось, — гуде луна трівожна, —
ген, — в безкрай, — порожнім ланом...
І ніхто, ніхто не чує.
Оповитий болем я, немов кошіль мій ликом,
у степу покинутий, — як вечір...
В сіру, вогку далечінь кричу^ я криком
— ось — ось — ось сліди Його Предтечі.
І лежить простір. В далеких селах
— в шибах вікон проміні останні
сонно гаснуть... Далечінь німу —
—
туманом осінь стеле,
і мовчать уста мої, — як рана.

digitized by ukrbiblioteka.org

БІБЛІОГРАФІЯ
К. Кольоді: П р и г о д и Пі н о к і я . Переклав з італійської мови Евген
Онацький. Накіадня Михайла Таранька. Київ—Львів. 1923.Ст. 2 1 1 , вел. 8 .
Між виданнями для молоді, іцо їх випустила досп накіадня Ми
хайла Таранька, оповіданне про пригоди Пінокія — одно з найціннійшпх. Можна сказати, що в цілій світовій літературі не богато є творів,
призначених для молоді, які так майстерно сповняли би своє завданнє,
як отсей. Цілість нашого оповідання се такий гарний і глибокий, а прп
тім і малій дитині зрозумілий символ, що пригадуються нам тут найкрасші оповідання де Амічіса, О. Уайльда та А. Франса. Як людина
в /звоїх наймолодших літах є тільки кумедною, страшно немудрою і стра
шно легкодушною лялькою, якою бавпться і яку в силі жорстоко погу
бити кождий, кому бідний Пінокій у своїм дитинячім нерозумі повірить :
як то згодом болючі досвіди в хаосі невмолимого життя отвирають Пінокієви очп на людпй і на жптте і як то на кінець під впливом твердої
життєвої науки з кумедної деревляної і немудрої ляльки стає розумна
й гарна, молода людина — се автор нашого оповідання розповів просто
прегарно. Мимо цілої глибини символу оповіданне таке хрустально про
зоре своєю думкою, таке звабливе своєю погідною легкістю і любпм,
справді веселим дотепом, що перечитає його певно і наймолодший читач
з насолодою і з великим хісном. Але і старші читачі знайдуть у сій
цінній книжечці богато цікавого, — особливож наші молоді письменники
повинні би з неї вчитися, як писати доцільні й вартісні оповідання
для дітпй і молоді.
Так впданне сього твору в українськім перекладі — одна з красшпх
заслуг накладні М. Таранька. Та годиться прп тім зазначити, що пере
клад Е. Онацького з кождого погляду гідний оригіналу. Побажатиб тільки,
щоб усі переклади чужих творів, видавані накладнею Таранька, зроблені
були такою чистою, справді рідною мовою, як зразкова мова Онацького!
І малюнки, додані до тексту, дуже вдатні.
Словом — се книжка, яка повинна найтися в кождім українськім
домі, де є діти, й т і, яким справа виховання наших дітпй лежить
справді на серцю.
Др. Остап Грицай.
П. Клепатський. О г л я д д ж е р е л до і с т о р і ї У к р а ї н и . (Курс
лекцій, читаних протягом 1919, акад. p.). Випуск І. Джерела впзантійські,
арабські, західні, українсько-руські юридичні памяткп. літописи, хронофп й синодики, подорожі чужоземців. Камянець, 1920. Ст. 140.
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Довгенький заголовок книжки свідчить про те, що вона становить
лише перший зшпток того курсу, який викладав професор П. Клеиатськпй у Камянецькому Державному Українському Універсптеті протягом
1919 акад. року. Вона складається зі вступних уваг од автора, та 9
розділів, яких зміст автор навів у заголовку. У вступнпх увагах автор
подає зміст другого зшитку, що має охопити: польські хроніки, аннали
й літописи козацької доби, мемуарп свої й чужі і нарешті акти (ст. 6 ).
Такий склад сього курсу.
Поділ курсу на розділи викликає здивованнє. Автор не має одної
підстави для поділу джерел на громади. З одного боку він бере за під
ставу зміст джерел (хроноґрафп й синодики, літописи, мемуари, акти),
з другого ділить джерела на підставі ґеоґрафічній (візантійські, арабські,
західні). Деколи ділить автор їх на підставі змісту та ґеоґрафічного
походження (українсько-руські юридичні памятки, польські хроніки), то
знов на підставі етноґрафічного походження їх авторів (подорожи чужин
ців). Через те, що автор не подав у свому курсі ні звичайного загаль
ного вступу, ні хоча однієї систематики джерелознавства, а обмежив
свій виклад тільки системою сієї дисципліни, не можна зрозуміти тих
міркувань, на підставі яких він ділив так джерела до історії України.
В кождому разі такий поділ ледви чи можна визнати вдатнпм для уні
верситетського курсу. Безспстематичність курсу, чи ріжносистемність
його, красше казати невитриманість його з боку систематизації, плу
тає тільки уяву слухачів. Безумовно, для давньої доби нашої історії,
що не така богата на джерела, як пізнійші, не завжди можна дотриму
ватися однієї системи, але тоді треба зясувати слухачам ту ріжноси
стемність, і не тільки відокремити сю добу в огляді джерел, а пере
вести сей хронольоґічнпй прінціп через увесь курс та сполучити його
із поділом джерел на громади на підставі їх змісту, бо тільки зміст,
себто літературний бік джерела, надає сьому поділови певну система
тичність.
Переходячи до складу сього »Огляду«, можна сказати, що він не
є той повний курс джерелознавства української історії, що його потре
бує наша історична наука. Він представляє тільки огляд деяких громад
джерел до історії України. Деколи навіть не зрозуміти, через що автор
подав відомостп про якубудь громаду джерел, а про иншу, з наукового
боку, значно важнійшу та цікавійшу, ніде не згадав. Взагалі в сьому
курсі можна знайти дуже багато прогалин що до складу джерел. Я мо
жу зазначити тут лиш деякі громади, що їх бракує в ньому. Наприклад,
автор зупиняється досить докладно на синодиках (розд. У III, ст. 115 —
118), на річах зовсім другорядної ваги. Чи не ліпше було б подати
відомостп про нашу аґіоґрафічну літературу, яку ми маємо, починаючи
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з великокнязівських часів. До неї належить не тільки Патерпк Печерський, про який згадано в сій кнпжці (ст. 85 —87), хоч і не на властпвому місці, бо серед відділу літописів. Крім аґіоґрафічнпх творів, автор
проминув мовчки теж близькі до них оповідання про чудесні образи
Божої матері та Святих. Бракує в курсі також ґеоґрафічної літератури,
опріч подорожий деяких чужинців. Не згадано про літературні, наукові,
богословські та инші твори давньої нашої ппсьменностп, як про істо
ричні джерела. Так саме, як можна було забути нашу давню публіцисти
ку, яку маємо починаючи з часів Володимира Мономаха. Ми, історики,
шукаємо в творах людського розуму чогось иншого, як пнші фаховці.
Візьмемо задля прикладу хоча б такі фахові твори, як оповідання про
чудесні образи. Кождий знає, що складачі тпх оповідань звичайно дода
вали до них ще оповідання про ті чуда, що скоїтися перед сими обра
зами. Ще більший є такий матеріял по аґіоґрафічнпх творах. Нема що
й говорити про Патерпк Печерський. Кождому відомо, як ріжноманітні ті
відомости, що їх подалп складачі сієї найцікавійшої памяткп нашої цер
ковної минувшини! Але історик культури і історик мистецтва, усі мають
що запозичити теж з пншпх аґіоґрафічнпх творів. Тяжко також зрозу
міти, через що автор у своїм викладі (крім давньої доби), пр. про правні
джерела обмежився тількп актами. А правні джерела — не акти, чи їх вага
для історика не є деколп ще більша від актів? Наприклад, »Права, по
котрим судиться малоросійський народ« се не акт. Тпмчасом знаннє слу
хачів ледвп чи буде повне, як що вони не знатимуть нічого про сю
памятку нашого минулого. А відома »заппска« Теплова! Вона теж не
акт. Тпмчасом без неї не зрозуміти руйнаторських реформ Катерини II.
Далі при сучасному стані історичної науки листи, як історичне джерело,
займають певне місце в джерелознавстві кождої історії. Українська істо
рична наука посідає теж чималий запас листувань з ріжних діб. І листи
не тотожні з актами. Чому ж у курсі нема навіть натяку на таке важне
джерело до нашої історії? Нічого не згадує автор також ні про фолькльор, як історичне джерело, ні про річеві джерела, не вважаючи на ту
вагу, яку мали останні перш за все прп вивченні давньої історії України.
В І розділі присвятив автор не знати через що такому другорядному,
красше сказавши цілком сумнівному джерелу, як »Запаска« »Ґоцького
монаха«, порівнюючи з пншпм викладом занадто багато місця (ст. 1 1 - 1 2 ),
а тпмчасом зовсім не згадав про візантійські хроніки. Ліпше було б
докладнійше розповісти про таке важне джерело задля історії українськовізантійських відносин, як твір Константина Порфірородного »Двірськпй
статут« ( >Про церемонії візантійського двора«), а не віддати сій справі
якусь чверточку сторінки (ст. 8 —9). В справі літературних питань
зазначу, що опріч перекладів казань та обіжника патр. Фотія, що їх
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навів автор, Н. Маркс надрукував такі тексти, що дуже відріжняються від сих текстів, що їх знали згадані автори перекладачі Фотія.
Так само варто було зазначити найліпший коментар до оповідань Константина Порфірородного про Ольгу, що належить проф. Айналову1).
Назва II розділу (»Арабські джерела*, стор. 12 — 15) ледвп чи
відповідна. Не всі автори були Араби, й не всі твори були написані
арабською мовою. Тому значно певнійше було бп вжити загальніший
термін »східний«.
Не розумію підрозділу »Прусько-Ливонські хронікп« (ст. 19—20)
в III розділі. На що здалися сі хроніки авторовп? Яке відношеннє
мають вони до української історії? На що витрачати на них дві сто
рінки, коли в курсі бракує важнійшпх од них джерел до нашої історії?
З приводу розділу IV (Місцеві юридичні памятки давньої добп«)
треба зауважити, що автор забув про майже повну непридатність дослі
дів московських учених для вивчення умов України з Греками та Русь
кої Правди. Задля московського вченого й умова з Греками, й Руська
Правда се лише найдавнійші памятки загального московського права.
А тпмчасом автор визнає за красше — відмовитися в сьому розділі від
усякої самостійностп й покластися in v e r b a m a g is tr i, in v e r b a москов
ських учених! На ст. 29—ЗО шановний професор розкладає імена послів
та гостей в умовах та знаходить помітнпми варязькі імена, »німецького
походження«, як він каже. Але Варяги й Німці не тотожні. Через що
він визнає варязькість сих імен за цілком доведену московськими вче
ними?... Чому серед них не могли бути Ґоти?\. »Слово о полку Ігореві«
співаєж про »ґотських красних дів«. Відкіля могла набратися в Київі в Хет.
така кількість Варягів, колп їх було небогато навіть у Новгороді? Тут
були б корпенійші від усіх творів московських учених про^ договори
літоґрафовані лекції проф. В. Антоновича та досліди проф. ІПельонґовського про шлях із Варягів до Греків. Так саме лекції проф. В Анто
новича та студія проф. Айналова вратувалп б шановного автора від
повторювання перестарілих тверджень про умову з 907 p., яку вигадав
літописець. Але все те вимагає самостійної праці над джерелами, від
якої автор, на превеликий жаль, ухилився. Та і в літературі умов можна
зазначптп ріжні прогалини. Я вже згадував впеше книжку Н. Мар
кса. Але автор не знає й великого досліду про умови д. Майчпка
в »Ж. М. Н. П.«.
Ще гірше стоїть справа з »Руською Правдою«. Ми не знаємо досі
жадного українського списка сієї памятки. Всі досі надруковані списки
походять з Московщини. Тому деякі Московські вчені намагаються довестп,
•

!) Н. М а р к с . Договори русских с Греками... Ч. II. Изд. Москов. Археоґ.
Инс. М. 1912, додаток ч. 2.

digitized by ukrbiblioteka.org

.

що Руська Правда в цілому її складі1), чп в певній частині е памятка
московського, а саме Новгородського походження2). Безумовно, таке твер—
дженне є цілком безпідставне. Доспть придивитися до тексту, щоб доба
чити в ньому два роди елементів: давнійші, безперечно виразно укра
їнського походження, й новійпіі, так саме безперечно й виразно москов
ського походження. Але з сього боку в московській науці нічого не зро
блено. Ледвп — ледви можна знайти деякі натяки в згаданій висше
праці П. Бєляева та по деякпх инших дослідах про ріжночасність
складових частин Руської Правди. А про ґеоґрафічне походженне ріжнпх її частин московські вчені майже нічого не п и ш у т ь . Тай те, що
вони кажуть про сю справу, обмежується суперечкою про те, де повста
ла Руська Правда, в Кпїві чп в Новгороді. Взагалі в московській
науці марна річ шукати розсліду Руської Правди з хронольоґічного
боку. А про українську науку нема що й казати. В ній зовсім нема
дослідів про нашу памятку. Але такий стан річий що до вивчення
Руської Правди не дає права українському професоровп обмежити свій
виклад переказом висновків московських ученпх. Як що він не знає
добре сієї памяткп й не може подати слухачам власних висновків про
неї, то треба змалювати справжній стан дослідження Руської Правди
в московській науці й накреслити головні питання,
що належить впсту•
діюватп в сій справі українським дослідникам. Тпмчасом у курсі таких
вказівок нема. До того автор проминув мовчки майже цілу новійпіу
літературу про памятку. Крім згаданих висше дослідів П. Бєляева
та проф. Н. Макспмейка, він не навів инших студій про Руську
Правду: Д. Майчика, В. К. Трушовеького, Н. А. Макспмейка3), акад.
А. II. Соболевського4), В. Данплевпча5), й пн. Деякі серед епх дослідів
подають цілком нові матеріялп або прокладають шляхп задля прпйдучого історичного дослідження6).
Що до V розділу (»Літописи*), треба зазначити, що тут ціла
московська наука пройнята на скрізь однією хибною думкою про істнуваннє якогось загального літопису спільного для України, Білоруси та
•

*

*) П. Й. Б е л я е в . Источнпки древне-русских законодательньїх ііямятнпков (Журнал Минпстерства Юстпціи, 1899 p., кн. XI та X).
2) Н. А. М а к с п м е й к о . Опьіт крптпческаго пзследованія Русской Правдьі.
Кратная редакція, Харків, 1914.
3) Русская Правда п Лптовскпй Статут (у „Збірнику на пошану проф.
М. Ф. Владпмірського-Буданова„ й окр. відб.).
4) Две редакцпп Русской Правдм (Сборнпк статей в честь проф. П. С. Цваровой. М. 1916).
5) Слово „пертес“ в Русской Правде (там же)
6) Зазначу також, що в курсі не згадано ніде про автентичне впданне
Синодського сппска, що видав Моск. Археольоґ. Інститут.
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Московіцпнп. Акад. А. А. Шахматов пішов навіть далі в сьому напрямі,
На його думку літоппсаннє розпочалося з початку в Новгороді, а зна
чно пізнійше у Київі. Навіть такпй тенденційний московський вчений,
як проф. В. М. Ґемрін, сурово крптпкує апріорність, безпідставність та
фантастичність тверджень і висновків небіжчика А. А. Шахматова1).
Тому то цілком зайвий та дуже ш к ід л и в и й з педаґоґічного боку той
виклад московської літератури про літописи, що його подав автор. Так
саме як у розділі про Руську Правду, московська література про літо
писи може скласти у слухачів лише хпбні уявп про сю справу. Опріч
того в даному разі сей впклад є ще зайвійший, як у розділі про Русь
ку Правду через те, іцо автор чудово знає наші давні літоппсп й може
цілком самостійно розглянути пптаннє про них, користуючися лише в разі
потреби деякими московськими науковими творами. До тієї літератури,
що він навів, треба би ще дещо додати; ось наприклад, він не згадав
зовсім цікавих студій проф. М. Є. Халанського про Олега та Ольгу і пн.
В розділі Л*ІІІ опущена згадка про твір гр. Мплорадовпча »Любеч«, де подано й любецького спнодпка та повне впданнє сієї памяткп
коштом тогож аматора чернпгівської старовини.
В IX розділі (»Записки подоріжників«) автор чомусь обмежив свій
впклад записками чужинців; для української історії мають не меншу
вагу твори наших мандрівників, хоча б Данила Прочанина до Святої
Землі. Далі серед Заппсок чужинців слід було згадати деякі записки
московських мандрівників, що торкаються України, поміж иншим уря
дові записки (статейнпе спіскі) московських послів, що проїздили через
Україну. Не розумію теж, яке відношеннє до Української історії має
Щоденник Конрада Кібура (§. 54, ст. 123—125)? Той близький звязок
поміж Україною та. Литвою не є ще приводом задля сього. В такому
разі треба або подати відомостп про всі головнійші джерела до історії
Литви, або не видирати окремих джерел із цілої їх громади. На останку,
в §. 64 автор не згадав цікавої збірки актів, що доповнюють у дечому
й деколи освітлюють »3аппскп« Павла Алепського. Сю збірку склав відо
мий московський архівознавець Н. В. Рождественськпй.
Про зверхній вигляд книжки нема що казати. Друкарських помилок аж надто. Надруковано її на кепському папері й покаліченими, до
того московськими черенками. Взагалі цілий вигляд її вбогий і як найяскравійше свідчить про те страшне становище, в якому опинилася
ціла українська культура. Але се розуміється не впна автора.
Мої закиди авторовп не мають завдання в ід м о в и т и й о г о курсовп
всякої ваги. Навпаки можна лише щиро витати сю першу ластівку
в науці про джерелознавство української історії та побажати, щоби автор
*) Начало русского летопнсанпя (Журнал „Начало", Петербург, 1922 р. ч. 2)-

digitized by ukrbiblioteka.org

міг видати як найшвидше III зшиток свого курсу. Я цілковито певний,
що вади курсу, які я зазначив впсше, не можуть дуже пошкодити слу
хачам, а користь од нього для нашої культури всеж такп значна.
Вас. Д .

C a t a l o g u e du L i v r e F r a n 9 а і s. Bibliographie honoree dune
souscription du Ministere des Affaires Etrangeres. (Видає: Office pour
la Propagation du Livre Fran 9 ais. Склад: Maison duLivre Fran 9 ais, 4,
rue Felibien, Paris б**").
Наслідки світової війни, які в такій або пншій формі зазначилися
на ріжнпх ділянках соціяльного і культурного жпття народів, викликали
також і в кабінеті ученого спеціяліста, а за спм і в сфері видавничої
діяльности свого роду переворот.
До війнп не всі скарби людської думки і культури в свойому ці
лому були доступні для звичайного рядовика армії працьовнпків науки.
Він мусів задоволятися в богатьох випадках загальними конспектами,
переважно з другої руки, або в красших випадках більшими, чи дріб
нішими, відірваними часто від цілостп уривками з сеї або иншої дпсцпплінп, розуміється тоді, коли вчений спеціяліст змилувався і дав
йому сі уривки в перекладі на зрозумілій йому мові. Такі скарбп, що
їх вивели на денне світло, н. пр. єгпптольоґія, аспріольоґія, індіяністпка,
були виключним привілеєм малих гуртів людий, учених спеціялістів.
Тому й ке дивно, що звичайний працьовник не міг у богатьох випад
ках докинути дійсно вартісного прпчпнка до міжнародньої скарбнпці
науки, бож йому не ставало жпття бутп в одній особі фільософом, со
ці ольоґом, фільольоґом, єгппто- і асиріольоґом, санскрптистом, арабістом,
ґерманістом, романістом, славістом і т. д., коли хотів із незапереченпм
успіхом працювати н. пр. на полі порівняної реліґії, літератури, фолькльору. А вже невідрадне, як що не безнадійне, мусіло бутп положенне
Українця, колп він до наукової роботи приступав із тими засобами еру
диції і знання, що їх далп йому офіціяльні (середня й висока) школи,
як що він власними силами не засвоїв собі вчасно поза школою до
к л а д н о г о знання бодай одної зі світових мов, як що він прп її
помочи не познакомпвся як слід із родами зброї й методами наукового
досліду.
Сьогодня, після війнп, і на сій ділянці, про яку мова, вже зазна
чилися великі змінп. Появилися і появляються на вппередкп обємисті
колєкції-бібліотекп, що цілими рядами томів обхоплюють скарби (знані
до тепер тількп спеціялістам) знання і наукп, мистецтва і літератури
всіх старпннпх і нових, культурних і найпрпмітпвнійшпх народів світа
в перекладах на англійській, німецькій, французькій мові. Але що най-
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важнійте, сі переклади виходять зпід пера найкрасшпх учених спеціяліетів, тих самих, що досі цупко держали в своїх руках таємні оригі
нали, недоступні для звичайного працьовнпка, людий, котрі крім до
кладного знання мови оригіналу, обертаються свобідно, як у себе дома,
в крузі життя й ідей того народу і часу, з якого оригінал перекладають.
Що се друге має для перекладу першорядне значіннє і що тільки та
кий переклад може (до певної мірп) заступптп оригінал, ніхто сьогодня
не буде сперечатися.
Переворот, який счинився в кабінетах учених спеціялістів, зазначуеться вже своїмп корисними наслідками і вони обхоплюють навіть
середню школу. Анґлійськпй, французький, німецький (а навіть поль
ський) гімназист не скаже вже вам сьогодня, що десь там був якийсь
Ґільґамеш, якась Магабгарата, що в Римі децемвірп прибили на ринку
якісь таблиці, але він читає в школі, коментує і порівнює зі своєрід
ним матеріялом Ґільґамеша, Магабгарату, Leges duodecim tabularum
і т. д. Ось тільки один маленький приклад сього перевороту, який на
певно принесе великі здобутки для поширення і поглиблення науки.
А коли вже про нього мова, не можна не піднести двох пекучих
справ нашої культури. Український інтеліґент усе ще не знає скарбів
культури навіть свого власного народу. Крайня пора подумати нам про
повне критичне виданнє всіх текстів старої і середньої доби нашого
письменства, а не задоволятися тим, що ті тексти лежать собі в мо
с к о в с ь к и х , часто недоступних виданнях і збірниках. Крайня пора
сміло й широко розкрити нам скарбницю нашої давної культури і слави,
дозволити українському громадяниновп черпати з неї скарби духового
богацтва, народньої сили і державного життя та дати цілпй ряд пере
кладів на нпнішну українську мову, почавши від Іларіонів і Несторів,
а скінчивши на Величках, Милостях Божих і »Русах«. Ось дві пекучі
справи нашої культури, які не терплять проволоки і вони мусять бути
зроблені нашими покликаними до сього людьми й інституціями. У ин
ших народів давно вже се зроблено.
Не місце тут перечислювати цілі серії нових анґлійськпх, фран
цузьких, німецьких видавництв, що стоять у безпосередньому звязку
з переворотом, про який мова. Докладні інформації про них дають нам
нові бібліоґрафічні показчпки, на які якраз у сих і дальших замітках
хочу звернути увагу. Молодому працьовнпковп на полі наукових дослі
дів сьогодня без них ніяк не обійтися, як що він бажає заощадити
собі багато енерґії й дорогого часу на розшукуваннях за тим, що йому
потрібне, як що він хоче знати (а мусить знати), що достовірне й цінне,
а що непевне й безвартісне, на чім йому опертися, а чого не слід на
віть розгортати.
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Зазначений в горі французький бібліографічний показчпк, хоч
що тілько почав виходити, має вже й свою історію. Ще в початках
1914 р. чотири парпські видавничі фірми заснували ^Office pour la
Propagation du Livre Fran§ais«. Але що йно після війни нова органі
зація могла приступити до здійснення своїх плянів. Французьке міні
стерство загранпчнпх справ, яке все є причасне в усякій приватній,
якій хочете, акції, де ходить про справу поширення французьких впли
вів, дало молодій організації не тільки моральну, але й матеріяльну до
помогу, асигнуючи їй поважну суму. Перший результат сеї спільної,
приватної і урядової і н і ц і а т и в и се »Catalogue du Livre Franeais«. Ре
дакція >Катальоґа« спочиває в руках одного з бібліотекарів париської
Національної Бібліотеки (Jean Vic). »Катальоґ«, формату звичайної ві
сімки з двома шпальтамп дрібного друку, вийде у вісьмох частях:
1) Litterature, 2) Histoire et Geographie, 3) Beaux-Arts, 4) Sciences et
Technologic, 5) Droit, Philosophie, Religion, 6) Connaissances pratiques,
7) Enseignement, 8) Livres pour la Jeunesse. Тільки що недавно поя

вилися два перші томи першої части.
Перший том, Litterature fran9aise (ХІХ*е et ХХ'е siecles) (стор. 146)
розпочинається переднім словом члена париської Сорбонп (Paul Hazard).
Звідси й довідуємося про історію нової видавничої установи, про про
граму видавництва та його ціли. »Катальоґ французької кнпжкп“ при
значений і для Французів і »aux amis de la France, sans lesquels la
France ne saurait vivre«, які — говорить дальше п. Азар — не вва
жаючи на потрясення в самійже міжсоюзницькій політиці, своїх симпатій
для Франції не змінюють і все залишаються для неї вірними. Як ба
чимо, навіть у катальозі книжок не обійдеться сьогодня без »політики«.
Після переднього слова, яке таки за довге, слідує вступ від редакції
на мовах французькій, англійській, італійській, еспанській і німецькій.
Дальше йдуть списки творів французької красної літератури 19 і 20
віка в пятьох відділах (sections) і в кінці дві альфабетичні таблиці,
заголовків творів і авторів.
Другий том, Litterature fran§aise (des origines a la fin du XVIIPe
siecle. — Litteratures anciennes, etrangeres, orientales (стор. 139 +
50 + 21) після встуцу, як у першім томі, подає цінний список 55 фран
цузьких колекцій всесвітної літератури, а дальше маємо бібліографію
в таких Групах і відділах : І. Французька література: антольоґії, фран
цузька література середніх віків, XVI в., ХТП в., ХУШ в. П. Старпнні
літератури: грецька, латинська. Ш. Чужосторонні літератури (в альфабетпчнім порядку): німецька, американська, англійська, болгарська, кельт
ська, еспанська, флямандська і голяндська, новогрецька, угорська, італій
ська, латинська середніх і нових віків, польська, португальська і бразп-
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лійська, румунська, російська, скандинавська, сербська, у к р а ї н с ь к а
IV. Орієнтальні і екзотичні літератури: арабська, вірменська, китайська
і тибетанська, індійська, японська, перська, турецька, екзотична. Крім
двох альфабетичнпх таблиць, як у першім томі і ґеоґрафічного індексу
літератур, маємо дальше додаток до першого і другого тому, Collections
a bon marche, де перечпслені дешеві видання 37 колекцій і бібліотек,
а в кінці дві альфабетпчні таблиці до додатку. Ось і зміст двох перших
томів »Катальоґа французької книжки«.
Хто знає нову французьку літературу, сей безперечно з більшим
зацікавленнєм візьме до рук другий том. Він обіцює дати образ того,
що зі всесвітньої літератури мають Французи у себе на своїй мові.
Вже хоч би через се одно книжка цікава. Та хто хотів би мати в ній
повний образ всесвітної літератури, помилявся би. Не треба забувати,
що в списках маємо діло тільки з книжковими виданнями. Таким чином
усі переклади з всесвітньої літератури, хочбп й першорядної вартости,
як що вони найшли своє місце в періодичних літературних і' наукових
виданнях, залишилися поза катальоґом. По друге, редактор виразно зазначує, що він у свої сипски підводить тільки те, що дійсно має літе
ратурну вартість. Тут справа вже не така проста і вже через те »Катальоґ« має свою вартість.
В »Катальозі« мають свої окремі відділи літератури: російська,
польська^ сербська, болгарська і українська. Російський відділ сильно
домінує над иншими славянськими. Маємо тут 36 письменників і три
антольоґії. Найбільше перекладів мають ґр. Лев Толстой, Достоєвскій,
Ґоркій, Турґенев, Пушкін. В польськім відділі 16 письменників. Пере
кладені в цілости Словацкі, Красіньскі і Сенкевіч. Міцкевіч має тільки
свої chefs-d’oveuvre. В сербськім шість позицій (Нєґош, решта фолькльор). В болгарськім дві позиції (Константпнов і народні лєґенди в пе
рекладі Шпшманової). В українськім відділі дві книжці, Anthologie de
la litterature ukramienne jusq’au milieu du XIX е siecle і Les chants historiques de l’Ukraine... trad. A. Chodzko. Перша, сеж ніщо инше, тільки
публікація »Українського Соціольоґічного Інституту« під управою акад.
Мпх. Грушевського, що вийшла в 1921 р. з передмовою М. А. Мейєта,
(Meillet) проф. College de France.
Як бачимо, Славянщина представлена літературою російською і по
части польською. Сильно вражає цілковита відсутність чеського відділу.
Хтож є перекладчпком славянських літератур на французьку мову ?
Коли з російського відділу (всіх нумерів 164) і польського (40) вилу
чити твори, при яких імя перекладчика не зазначене, одержуємо цікаві
числа. В російськім відділі на 123 перекладчиком є Росіянин в 71 ви
падках, Росіянин і Француз 25, Француз 27; в польськім на 28 пере-
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кладчиком є Поляк в 17 випадках. Поляк і Француз 5, Француз 6 . Але
числа, іцо на другому місці, треба нам підвести під ті, що на першому,
бо в таких випадках, де перекладчпком є Славянпн і Француз, головну
роботу робить Славянпн, Француз звичайно виправляє тільки мову пе
рекладу. Таким чином одержуємо числа, з яких прпходпться навчитися
дечого мудрого і нам Українцям.
Оба перші томп »Катальоґа«, як ми бачили, містять списки тільки
красної літератури. Третій і останній том сеї першої части обійме літе
ратурну критику і фільольоґію, де окремий відділ буде мати й фолькльор. Та чи не красше було призначити для нього окремий том, тим
більше, що загальний фолькльор побіч Анґлії також і в Франції незви
чайно сильно розрісся. Так само всю французьку літературу красше
було помістити в одному томі.
На загал »Catalogue du Livre Fran§ais« для того, хто в курсі
справи, не представляє чогось надзвичайного. Він далеко лишається по
заду, коли порівняти його з анальоґічнпм німецьким катальоґом, що
його видає видавнича фірма Koehler & Volckmar у Липську п. з.
»Kleine Literaturfuhrer« (до тепер 6 томів), де кождпй предмет має свій
окремий том, де всюди прп кождій книжці маєте коротку її оцінку. Які
се »маленькі« показчпкп, видно хочбп з того, що н. пр. список самих
тільки німецьких мемуарів, се справжня книга з 423 сторонами дрібного
друку. Те саме виходить, коли порівняти наш французький катальоґ із
таким англійським бібліоґрафічним показником, як н. пр. William Swan
Sonnenschein, The Best Books. A Reader’s Guide. A Contribution to
wards Systematic Bibliography (4 томи, 3 вид. 1923). Оцінюючи вартість
»Катальоґа французької кнпжкп«, не зробимо йому кривди, коли поста
вимо його на рівні з видаваними згаданою в горі німецькою фірмою
»Biicherverzeichnisse aus alien Gebieten« (17 томиків; нове впданнє
1923 більше систематичне і далеко красше від давнпх знаних усюди
»Kompendien-Kataloge «).
Та хоч »Catalogue du Livre Fran£ais« не має великих претенсій,
все таки він є дуже практичним і вигідним підручником »de consulta
tion courante«. Тому як найбільше горячо належить його поручпти сту
дентам високих шкіл, молодим професорам і працьовнпкам на полі на
укових дослідів і всім, хто тільки читає французьку книжку та бажає
живити свого духа не літературною січкою, але першорядною, кіяспчною
і дійсно вартісною лектурою.
Волод. Еипріян.
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Нові книжки.
(Просимо авторів і видавців надсилати книж ки для
зазначування в сій рубриці).
Шлях велетнів.
(Накладом Української Видавничої
Спілки). Львів, 1924. Ст. 184, 8°.
Б. Грінченко. С о н я ш н п й п р о 
м і н ь . Повість. Накладом Книгарні
Н. Т. ім. Ш. Львів, 1924. Ст. 1.8, 8°.
Л . Манько. Н е щ а с н е к о х а н н я. Народня драма на 5 дій зі спі
вами і танцями. (Український театр.
Ч. 9) Львів, 1923. Ст. 42, вел. 8°.
Г. Квітка. С в а т а н н я н а Г о н 
ч а р і в ці . Українська оперета в 3 ді
ях. (Український театр. Ч. 10). Львів,
1923. Ст. 64, вел. 8°:
М. Курцеба. С в і д к и . Жарт на
1 дію. (Український театр. Ч. 11).
Львів, 1923. Ст. 16, вел. 8°.
Пер Бенуа.

Ів. Тобилевич (Карпепко-Карий).

Р о з у м н и й і д у р е н ь . Комедія на
5 дій. (Український театр. 4. 12),
Львів, 1923. Ст. 40, вел. 8°.
М. Кропивницький П о ш и л и с ь
в д у р н і . Жарт н а 3 дії. (Український
театр. Ч. 13). Львів, 1923. Ст. 48,
вел. 8°.
Др. Ст. Бален. Н а р и с л ь о г і к и . (Накладом Книгарні Н. Т. ім.
Ш.) Львів, 1923. Ст. 52, вел. 8°.
Жонатий клпр абезженство
к л и р у . Написав безженний священниик. Станіславів, 1924. Ст. 24, 8°.
Михайло Возняк. І с т о р і я у к р а 
ї н с ь к о ї л і т е р а т у р и . Т о м III.
В і к и XVI—XVIII. Друга частина.

З 54 ілюстраціями. Львів, 1924. Ст.
5о4, 8°. Зміст: І. На руїнах укр. н а
ціонального жпття. II. В заступстві
красної літератури. III. Ш кільна
драма. IV. Початки комедії. V. Ш л я
хом гумору, травестії, сатири й реа
лізму. VI. Духовна та світська лірика.
VII. Письменство історично-націо
нальної традиції. VIII. Історична
пісня й козацький епос. IX. Синхро
ністичні таблиці письменства серед
ньої доби. X. Важнійша література
предмету. XI. Показчик змісту.
II. Лисецький. Ш к о л а
волі
і т р у д у . (Видавництво „Всесвіт*
в Золочеві). Золочів, 1924. Сг. 48, 8П.
Др. В. Дмитріюк. Л і к у в а н н я
р а н . Поради по хірургії: Антисеп
тика. асептика, перевязки. (Бібліотека
„Наш Світ). Варшава, 1924. Ст. 16, 16°.
Vystava
ukrajinske
souc a s n e k n i z n i g r a f i k y . Katalog.
(Jiibilejni rok k n ih tis k a fs tv i n a U k r a 
i n e , 1574—1924). P r a h a , 1924. Ст. 16, 8°.
Семен Артемовський. 3 a n o p 0-

р о ж е ц ь з а Д у н а є м . Опера на З
дії. Для фортепіяна з текстом. (Укра
їнська Накладня). Липськ, 1924. Ст.
72, 4°.
М. 10. Панчеико. Д о п е р е м о г и !
Революційна
читанка - декламатор.
З ілюстраціями. (Державне видав
ництво). Харків, 1923. Ст. 336, 8П.

Надіслані ж урнали :
М о л о д а У к р а ї н а , і люстр, часо
пис для молодіжи. Львів, 1924. 4 .1 0 .
Л і т о п и с політики, письменства
і мистецтва. Берлін, 1924. 4. 17.
Н а ш Сві т . Ілюстрований літе
ратурний і популярно-науковий тиж
невик. Варшава, 1924. Ч. 4.

С і л ь с ь к и й С в і т . Місячник
присвячений усім галузям госпо
дарки. Перемишль, 1924. 4. 4.
С у п р я г | а : Кооперативно-госпо
дарський ілюстрований місячник.
Здовбунів, 1924. 4. 1—2.
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До JI. Т. П ередп латн и ків!
Видавництво ЛНВ перебивається через усі фінансові крізи і девалю цію .
Маючи на увазі тяжке матеріяльне положеннє краєвих передплатників, ми
обчислили ціну ЛНВ. д о власних коштів продукції. Та все таки був недобір,
який щ о місяця зростав. Від нового року видавництво поносить іще більші
страти. Закордонні передплатники стали теж дефіцитовими (доляр упав на
вартости, почта подорожіла кілька разів), а краєві ціни д алеко не покрива
ють навіть кош тів самої друкарні Польський журнал (друкований в д е с я т 
ках тисяч прим.) розмірів ЛНВ. коштує 3 золоті, одно останнє число ЛНВ.
принесло 1000 зол. дефіциту.
Знаємо, яке тяжке Ваше господарське положеннє, знаємо, щ о не один
із дотеперішніх наших прихильників тяжко відчує підвишку — та нам нема
иншого виходу, або наложити хоч приблизно ціну, яка покривала би самі
кошти видавництва, або зліквідувати останній укр. журнал на зах. укр. землях.
Ціна к о ж д о ї книжки виносить від тепер 2 з о л ., за границею 2 ш в .
Ф р а н к и . Хто заплатив уже передплату, з гори, підвишки не платить.

Приєднуйте нових передплатників! Вирівнуйте
гайно передплату!
л
т > .
*
Видавництво Л Н В іст ника.
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н е

ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИИ

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 давни ча Спілка.
Редакція й адміністрація у Львові міститься
при ул. Ч ер н ец ького, ч. 24.

Всякі письма, рукописи, книжки й передплату висилати тудиж
на адресу Вол. Г на тюка. 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 друкарської тарифи ціна книжки 2 золоті (п о д 
війної 4 золоті).
З а границею обчислюється передплата швайцарськими франками і ви
носить річно 24 Фр., окрема книжка 240 Фр., або їх рівновартність.
В Німеччині замовляти: „Ukrainske S1oyo“, Berlin - Schoneberg,

Haupt-

s tra s s e 11.

В Австрії замовляти:

Олександер

Стрижак, Відень, XI11/3, Breiten-

seerstr. 29/7.

Всякі грошеві претенсії журнала до передплатників платні й заскаржувані у Львові. Хто не повідомить адміністрації окремим листом, щ о пе
рестає передплачувати журнал, відповідає за всі вислані йому книжки.

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