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Василь Л ачовсьт ій .

Осиковий

кі л.

(З „Пекла У країни64).
Ч е р в о н и й В і й огнем нам видер зброю,
Скровавив Україну до рубця —
Розбив нас клином »незаможних« в бою.
М а р к о П р о к л я т и й бився до кінця.
В кінці ранений власного стрілою
Біг лічитись в село на гріб вітця...
Хтось з »незаможних« дав до Вія знати.
І прикрутив село кліщами Вій —
Народ не хтів живцем Марка віддати.
Очий Марка в селі боявся змій
І двинув скоростріли і гармати —
Казав дітей віддати до повій...
І запалив село. Став кулями гонити
В пожар всіх, хто тікав перед огнем...
І вилися від смерти ув огні » б а н д и т и « .
Маркове серце різано різцем:
— »Ти нас підняв на гетьмана — валити,
А нас наш гетьман не палив живцем!«
Втікав з юрби до церкви з під каміння...
Державний стяг за образ скрив в куті —
Сумний до смерти впав від мук сумління.
А крик, а зойк об стіни бив святі,
Лупала жалість палених креміння
На вівтарі Христос заплакав на хресті...
Згоріли всі до ночи.
ніч сияв Рознятий,
Гляділи лиця палени*,. з ікон,
Ясніла від терпіння Божа Мати!
Кричали голоси тих, що лягли, з вікон:
Проклятий будь, проклятий будь, проклятий
Марко запав мерцем в видючий сон.
Ввійшли зі світичем1) » с п а с и т е л ь « мир
» Т о в а р і щ« Ж и д і м і с ц е в и й апаш.
Апаш Марка вздрів — біг до командира.
*) С в і т и ч = факля, смолоскип, гов. Закарпаття.
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»Товаріщ« Жид пішов шукати чаш,
А той ліпив на лик Христа кумира
З паперу Маркса з шептом: »Отче наш!«
Вігнався Вій зі знаком: Серп і молот.
Ніс череп з мізком в крови у руках.
Лицем залізним сіяв смертний холод.
Йшла М о р о в и ц я , кляча х) у кістках
Без шкіри, вбіг вовком білим Г о л о д
Із кісткою дитини у зубах.
За ним влетіли в гурмі свинські рила
З хвостом гадюк на крилах кажанів —
Тьма шумом цілу церкву наповнила.
Відкрила очи Віеви. Узрів,
Вказав залізним пальцем і іцо сила:
»»Вот он, упир!«« — як демон заревів.,
— »»»Ось він, опирі — кричала тьма чудовищ,
Забити в серце осиковий кіл!«««
І кинулася до трупа для ігровищ.
І притягли до Вія всі на спіл
І била кіл у груди тьма страховищ —
Марко безсмертний застогнав як віл.
А Жид з утіхи вискочив із ті та:
Ось виніс чашу, діскос і фелон
І самоцвітний образ Ми х а ї л а .
»Ето стоїт доляров міліон!«
Кричав про образ. Зграя сторопіла.,.
А Вій загув, аж присли скла ікон:
»»Та затискайте кіл, бо він воскресне!««
І бють знов молотом свої й чужі
Тай ухають, що Вій руками сплесне.
Стиснули груди чуда і вужі.
Доперлося до серця брацтво чесне,
Аж кров червона пирсла до вежі!
Марко зірвався — тьма з колом упала!
Жид хап! за образ — Віеви на снасть...
»»»Куди несеш то, Жиде, до кагала?
Скричав Марко. »Де приказала власть!«
»»»Мало Москва палядій в нас украла,
Хай шапку Мономаха нам віддасть!«««
*) К л я ч а = кобила, гов. Закарпаття.
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Жид впер ікону Віеви у руки.
Марко очима заблищав як грім,
Як перун скочив, вихром гнав гадюки...
Гукнув до своїх в шалі вітровщ:
»»»В семім коліні проклянуть вас внуки,
Що відали ви натну святість їм!«««
Рвонувсь на Вія. Вій дихнув із рота
Мов кужелем огонь, а з ніздер дим —
І ме че в очи йому грязь болота...
Марко ударив — кинув в землю ним,
І до Марка пристала вся голота —
Тьма в вікна дерлась з жахом навісним.
Вій не пускав з рук скарбу України.
»»Ето на хлеб ґолодним із села!««
Ревів під небо, аж дрожали стіни.
»»»Ні бо! голодних грабині до стебла.
Те все Москва краде нам для руїни...«««
На клект орла всі впали на козла.
Вій стис в кліщах Архангела їх роду —
»»»Давай з кута жовтоблакитний стяг!«««
Махнув Марко — Вій впав лицем до споду.
Всі »незаможні« гнались по кутах —
Несуть, несуть стяг гордого народу:
»»»Забити в спину! — його здійме жах!«««
Забили кіл зі стягом, кіл калений —
Пустив Архангела їм з кулака
І з церкви вибіг в степ як навіджен й...
А сипав стягом іскрами Марка.
Січень, 1924.
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Ю ліян Опільський.

Ш к о л я р із Мемфісу.
Нарис із XIV в. пер. Хр.

І. Стежка предіуд рости.
— „Поклін тобі, Нілю, о ти таємничий, що добуваєш на
світ усе укрите: О ти, що єси небесною стежкою у свойому при
ході, — поклін тобі!...“.
Сонним, скрипливим голосом диктував учитель текст старо
давнього гимну, а трицять пер шкрябало до такту по жовтявій
верхні папірусових карток. Учитель, сороккількалітній, перед
часно постарілий муж, сидів підкуливши худі ноги на брудній
подушці та відчитував текст зі звитка, який пересувався звільна
між вправними пальцями.
Сірі тіни лягали на висках гладко оголеної голови учителя.
За те на лиці видніли цеглясті цятки, які зовсім не годилися
з безчисленними брижками та глубокими складками перґаміново-сухої шкіри. Прижмурені, опухлі очи пянкіїі ліниво пробігали
рядки письма, а беззубі уста з трудом та видимою неохотою
цідили слова тексту.·
— „Ти, що поливаєш водою сотворені богом сонця ниви
на те, щоби прокормити усе живуче, ти один напоюєш усю
з е м л ю !...“.
Між одним і другим словом минали довгі хвилі, а після
кождого рядка голова опадала на засалений, брудно-білої краски
„гбош “, наче до сну збирався учитель. І за кождим рядком у зборищи школярів повставав шелест. Зразу був він тихий, як звеніннє великих синіх мух, що залюбки сідають на старців, не
біжчиків, та на недужі трахомою очи. Опісля кріпшав значно
і прибирав усі ціхи шкільного гамору, які являються тільки в з б о 
рі молодяків, томлених шкільною нудьгою. Деякі балакали про
річи, які перебалакали уже сотню разів, другі починали сварку
про все та ніщо, инші частували себе взаїмно стусанами, або
скоботали себе принесеними вітками лотосу. В кінци, коли з по
близького святого саду прилітав виск малп, що ласували фіги
на сикоморах та смоквицях, з поміж школярів почувалися в мить
наслідування та свист глиняних свиставок. Такі свиставки виро
блював із глини дуже справно Пегенука, дверник шкільного інтер
нату, а мали вони сю прикмету, що їх пронизливий голос дра-
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знив незвичайно малпи. Вони підіймали нечуваний вереск та крик,
як тільки зачули свист. Ані сопілки з дерева, ані папірусові труб
ки] не давали таких наслідків, тому між хлопцями Оакабу, учи
теля середнього курсу при храмі Птага біля Мемфісу не було
ні одного, хто не мав би такої свиставки. За збанятко дактилевого вина, крадьки винесене з хати, або вкрадене з приносів
біля жертівників, можна було таке д обро набути у дверника.
Бувало, що роздратовані малпи покидали дерева і спиналися
на стіну, яка відділяла городи від кольонади, де відбувалася
наука, а тоді учитель опинювався посеред двох громад верескли
вих та підскакуючих чортенят.
Але свиставки мали ще одну погану прикмету, а саме, щ о
будили завсіди з просоння старого Оакабу. Він тоді відрухово
хапав одною рукою за різку, а другою за збанок із пивом і горе
школяреви, якого найшов не на місци погляд каправих очий.
Коли все було в порядку, Оакабу потягав зі збанка, а там і кін
чив диктат: — „О ти, що у свойому приході сси небесною стеж
кою, поклін тобі!...“.
І знову бігали тростинові пера по зле гладженому саітському папері, нагі спини розбавлених хлопців гнулися наче при п е
реході статуї божка Т о т а , давця мудрости та письменности, —
а душі тонули у сонній нуді...
Щ о раз то частійше засипляв Оакабу на своїй подушці,
що раз то частійше намість криків та свисту почу. члася зівота.
Невиносима спека давила груди хлопців, а піт струями лився з на
гих, наче бронза лискучих тіл. По середині діорітової кольонади
був вправді чималий водозбір, обсаджений лотосом, але вода
в ньому була тепла... Все таки із задніх рядів школярів вийшов
може шіснацятьлітній хлопець у короткому „стені“ і скинувши
з себе сю легку фартушину, скочив у воду. В мить позривалися
всі товариші з місць і пішли за приміром товариш а. Навіть сі, що
спали, побудилися, та якраз через те попсувалося все. Трицять
підростків у купелі — се наче торг на Анхті. Зчинився крик, гамір,
метуш ня; вереск та регіт знудженої дітвори, яка найшла собі так
любу усякій дитині забаву, приглушили страх перед різкою ста
рого учителя навіть у тих, що її боялися.
А гамір, який зчинили хлопці, був куди більший від криків
малп за стіною... Учитель збудився. Д овго глядів на пусті ро
гіжки, на яких звичайно сиділи школярі, і не находив їх. І вже
мимохіть сягала ліва рука за збанком, коли новий вибух сміху
заставив старого звернути голову на право. Він у мить зясував
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собі, Щ О хлопці не пішли д о дому, тільки покинули науку задля
купелі. Гнів та безмежне обуренне наповнили грудь мужа науки.
Він з незвичайною силою вхопив різку, яка лежала праворуч
„ п р о с в і т и т е л я “ , рішений покарати примірно нечуваний злочин.
Саме тоді хлопець, що перший ускочив був у водозбір, пере
кинув собі через голову двох малих ростом товаришів, я к і за те
обмазували його від стіп д о голови намулом, випорпаним десь
із під обмуровання. Намул був товстий, масткий і добре прилягав
до шкіри. — Мурин! — кричали хлопці і серед реготу та х л ю 
пання обмивав себе рослий молодяк водою .
Нагло верескливий, пронизливий, наче звук глиняної свис
тавки голос учителя заставив збиточників задеревіти на місци.
Такий рявкіт означував найвисший ступінь озлоблення і мимо
хіть почув неодин, що тепла купіль водозбору холоднійша від
теплого місця на рогожі під стовпами.
— Поганці, шакалі, сини і внуки ш акалів! Вонючі удуди,
щурі, прокляте кодло Гіксів, паршиві нащадки Гебрів, Феніків,
чи якої иншої галайстри! Ви д е ? Га, видко, що ви нечисті свині,
то й у грязюку лізти мусите, бо се радість ваших членів, роскіш ваш ого серця. Сюди, шолудиві собаки, нехай погляну, з якої
шкіри пороблені ваші рабські спини!...
Митю найшлися школярі на місцях, завязуючи стени, хто
їх мав. Останнім вийшов із води „мурин“, який мусів змити з себе
останки намулу, і на ньому окош илося все.
— Ох, ти гниляку, ти впертий гіпопотаме, ти....
Старий не скінчив, бо нагло кров збурилася в ньому при
виді спокійного і дещ о повільного в рухах хлопця. Він скочив
на своїх худих, кривих ніжках, вхопив за шию хлопця довгими,
як у кістяка сухими руками і повалив його на землю.
Хлопець не опирався. Він був вихованком храму, його ро
д и ч і— мужики не могли заступитися за нього, він був так сказатиб рабом „святих отців“. Тож хоч один рух жилавих рамен
був би кинув старим Оакабу у водозбір, він позволив собою
кинути об землю і почалася кара. Учитель бив його різкою,
куди попало, скакав по ньому пятами, бив пястуком, ліктями,
колінами, доки не втомився сам. Тоді упав на подушку, щоби
відпочити.
— Лежи, собако, доки не скажу тобі, як страшно зобидив
ти се святе місце знання, божеську криницю премудрости Тота,
стежку, яка веде просто перед престіл Амона Ра, а вже в сьому
життю веде до приемностий стану писарів. Лежи, гієно, і жди!
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Та не довелося учителеви повторити свойого виступу. У вході
показався Пегенука з величезним кошем, а за ним двигав слу
жебник чималий глиняний глек. Пегенука похилився до стіп
учителя:
*
— П озволь, о „ясуючий писання“ учителю, принести тобі
та твоїм ученикам поживу для тіла. Людина не живе тільки б ез
смертним словом, але і хлібом та пивом свойого дому. Перед
храмом ждуть матері на діти, а й я приношу їжу питомцям святих
отців.
Учитель був зразу невмолимий і не богато бракувало, а був
би заборонив роздати їжу між хлопців. Та ось одна із матерей
мимохіть найшла дорогу до серця учителя. Знечевя запищали
курята, які вона принесла очевидно в дарунку учителеви і на
лици старого в мить зайш ла незвичайна зміна. Грізно стягнені
брижки вигладилися, уста зложилися до усміху, рука випустила
різку і погладила кілька разів запале черево Оакабу.
— Впусти матері до дітий, невільнику! — сказав ласкаво.
В мить усе подвірє зароїлося від пестрих калязірів жінок.
Чвалом побігли діти їм на стрічу. Обійми, поцілунки, пестощі
наповнили радощами сонне подвірє, і скільки матерей та синів,
стільки говорів почувалося у загальному хорі. Усяка бач мала
для свого пестунчика осібне імя та говір ще з часу, коли то він,
завинений у хустку, подорожував на хребті матусі та годувався
нектаром із її грудий...
Богатші, знатнійші жінки не прибували самі. Стара няня
або раб, який мав обовязок наглядати за дитиною, приносив
йому їжу та вісти з дому родичів за весь день.
Тимчасом до Оакабу підійшла Хунзіт, жінка наймолодш ого
писаря, який служив у номарха Менфі і поклонилася до землі.
— Я прийшла, о просвітителю, до твоїх очий, щоби вони
ласкаво спочили на мойому Амені. Нехай Тот отворить перед
тобою , о святий пророче, найтайнійші жерела своїх мудрощів,
нехай Гор, який завтра побідить ясним лучем злобного Тіфона,
усміхнеться тобі першим, найкрасшим усміхом. Нехай Гатора
дасть тобі потіху із твоїх діточок, як мині дає в мойому Амені!
А що завтра у всьому Кемі велике свято Ізиди та Гора, то й я
погадала собі, що попри мудрощі легка та поживна страва п о 
собить перетомленому мужеви науки. Тому й осмілилася при
нести тобі, о святий, куряток найкрасших, найніжнійших, най
більше чубатеньких, які мала. Прийми, не горди скромним даром
убогости. Якби мій пан був великим писарем дому золота Й о го -
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Святости, то я прислала би тобі половину скарбниці в Тебах
у незабудь про мойого Амені.
Се сказавши, поклала до ніг учителя тростиновий кошичок
із курятами.
— Благословенство Тота та Гатори на тебе, твойого пана
та на твойого Амені! — відповів повагом Оакабу. — Великий
мудрець Птаг-готеп каже: „Як що ти розумний, то виховуй сво·
його сина у любві до божества, у пошані до учителя“. І як ба
читиме твій Амені се пошануваннє у вас, то й він стане лю ди
ною, яка певно одержить колись нагороду з високих, святих
рук Фараона, щ о жие вічно. Б о чи є що красше, піднеслійше,
кориснійше, як званне писаря? Тому каже Птаг-готеп: „Коли
знаєш письмо, то се тобі вийде на добро. Тому дбай, щоби
братися до нього з роскішю та лю бовю . Вже один день
у школі принесе тобі користь і буде камяною підвалиною вічн ости !“
Се сказавши, узяв кошик і передав його Пегенукови з при
казом занести домів.
— Нехай Мері нагодує їх, а в ночи перед сном заріже на
завтра !
Пегенука послухав і узявши кошик, вийшов. Виходячи, ки
нув оком у сторону, де біля стовпа стояв покараний недавно
молодяк із глиняною мисчиною в руці. При сьому підняв кошик
у гору, неначе бажав його показати хлопцеви, а сей справді
звернув увагу на дверника і кивнув незначно головою .
Як тільки матері та слуги покинули подвірє, Оакабу наче
ожив. Він ухопив швидким рухом доволі великий порожній кіш
і пустився між учеників, що обідали, а саме між тих, щ о одер
жували їду з хати. Оттут лежали вязки свіжої цибулі, чоснику,
найріжнороднійше печиво з пшеничної муки, смажена риба, пе
чені курята, всякі ласощі й овочі. Кожда мати приносила або
посилала свойому синови, щ о тільки було найкрасшого в х а т і;
за обідом дармо розглядався батько, чи не принесе його д о 
стойна „неб-т-ур-па“ лакіток, які він купив був рано на торзі.
Ні він, ні вона не знали, щ о саме під сю пору курятко, чи
тісточко мандрувало у кошик учителя, а рівночасно почувався
поважний його голос у п оуц і:
— Горе дитині, якої родичі не знають, чого саме потреба
її членам, а що їм шкодить. Глянь! Ось діти простаків на пасовищи. Вони клякають і ссуть тепле молоко з дійок, кажучи:
Усе випю, бо се подобається мойому серцю ! Вечером не дочи-
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слиться писар власника коров неодної мірки звичайного подою
і батько дитини дістане буки. Оттак і ви бігаєте і зїдаєте се, що
не для вас призначили боги Кему. Зерна лотосу, молоді гони
папірусу, фіги, коржі, молоко, легке пиво — ось що послужить
вашому серцю красше всіх присмаків. Вечером — то єсть там
далеко в Аменті — країні мерців, спитають ваших батьків: Чим
годували ви синів своїх б едер? Чому псували ви їх забороне
ною їж о ю ? І терезка з серцем покійника піде значно в долину
на вазі Анубіса.
Се кажучи, схилився Оакабу і вхопивши здоровий кусень
печеної гуски з рук Небті, сина достойного будівника-архітекта
Мемфісу Горсутена, кинув добуте у кіш.
Спалахнув Небті, високий, худий, молодяк із сірим, нездо
ровим відтінком на лици, але не сказав нічого. Він знав, що
всякий спротив не віднесе успіху, тільки затроїть йому на завсіди
побут у школі. Навіть родичі не мали сили перешкодити визи
с к о в і Ш коли були в руках духовного стану, а без школи не
було для нікого будуччини в царстві вічно жиючого Фараона...
Все таки злість обхопила хлопця полуменем. Його руки
дрожали мов у пропасниці, зуби скреготали, борода тряслася,
в очах склилися сльози. Здавалося, ось ось і кинеться на про
клятого старцуна, що облизуючись, посягав саме за вязкою спілих
дактилів, які ласував син писаря „дому печива“ мемфійського
номарха. Та ось почув на плечи легкий дотик. Оглянувся і по
бачив товариш а, який що йно дістав буки від учителя.
— Чого тобі, Мена? Іди собі! Я.... я вбю сю злодійську
тварюку...
— Тсс! Не вбєш його і не посваришся з ним, бо в ніякому
разі не виграєш. Але ось, щ о каже леопард, коли його прож е
нуть пастухи з краю Куш. Він каже: „Пожди! я верну у друге...“
О сь бачиш ? І без тебе обійдеться!
М олодші з поміж питомців храму далеко не були ситі з ки
слої юшки та коржів, які приніс їм був Пегенука. Тож наче ш а
калі за здихаючим буйволом, слідкували два з них за учителем
і справно викрадали що красше з поза його плечий. — 3 рук
до рук бігли ласощі, деякі вертали навіть до рук власників, инші
счезали між голодними питомцями храму, инше викидали кляті
збиточники через стіну у святий город. Аж скінчив Оакабу свій
обхід, глянув на жниво і... о мало не пустив з рук майже по
рожного коша. Поглядом льва, який на привязі крівавими очима
водить по зборищ и ворогів, обкинув хлопців, але с т р і й н і
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ряди учеників не ворухнулися з місця. Всі кісточки давно були
вже за муром, або у водозборі. І погляд учителя повернувся на
стіну.
А там сидів саме песиголовець та потішно кривився на Оакабу, махаючи вязкою цибулі...
Старий був крайно озлоблений, бачив одначе, що без по
мочі Пегенуки не дасть собі ради з хлопцями. Звичайно бач Пегенука носив кіш, а учитель вибирав усе, щ о бажав присвоїти
собі з припасів своїх учеників. Сьогодня його не було і ось що
придумали збиточники. А ще й малпи...
Вхопив із завзяттєм збанок із пивом і підняв до уст, та
в сю мить пустив його на землю. Т е м н о -бурий плин розлився
довкола, а добра пригорща великих чорних тарганів стала розпо
взатися на всі боки...
З руками піднесеними до гори, з витріщеними очима, стояв
Оакабу як стовп. Мертвецьки мовчали ученики, стрівожені його
виглядом. Тільки Мена, старий питомець храму, штовхнув Небті
в бік і легкий усміх завитав на лиця обох.
Тяжко та ліниво йшла наука після обіду. Спека була ве
лика, а хлопці думали-мріли про свято та домашні гаразди і на
умі не були ЇМ обчислення поверхні геометричних фігур... Оакабу
бив різкою невмілих „писарів дому книг“, сварив, повчав, аж
захрип і втомився. Тоді кинув різку і сказав:
— Поганці! Сказав мудрець, щ о уха лінивого є на його
спині, та видко й сі уха повривав вам уже давно ваш опікун
Сет, щоби ви не чули слів мудрости Тота. І ви вже не почуете
їх ніколи й останете темні та гидкі наче столітня живиця у че
реві товстопузого торговця ослами у Танісі... А ну! напишіть іще
висказ мудрого князя Птаг-готепа, про який я сьогодня вам го
ворив і йдіть домів! Нехай свята пройдуть вам так, як заслу
жили ви собі перед безсмертними, перед родичами та мною
бідним, щ о намість скарабея находжу в вашій груди тільки його
кульочку... Мена, перекажи слова!
Похилилися хлопці над папірусами, а чистий, альтовий го
лос Мени диктував:
— „Дурень Є впертий і не доверш ує нічого. Він уважає
знаннє незканнєм, чесноту пороком і тому все його життє, мов
та смерть!“
Голос труб із найвисшого пільону храму звістив прихід
свята і гомоном озвався у серцях молоді, куди красше матери
ного співу. Сеж були здебільш а діти...
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Нестримним потоком поплили всі до виходу, навіть оком
не кинувши на учителя. Так само і старші питомці храму побі
гли на пільон, узяти участь у вечірному хорі.
Оакабу остав сам. З важким зітханнєм узяв свій кіш, щоби
занести його домів, та ось побачив у ньому чвертку папірусу.
—
Оакабу є впертий і не доверш уе нічого. Він уважає
знаннє коровою , чеснотою вкрадене курятко і тому є його життє
стражданнєм учеників.
Ось що написали хлопці за диктатом Мени.

II. ^Іайтакер.
Свято віднайдення тіла Озіріса сином Гором та Ізидою
і побіда над Сетом-Тіфоном, — дорічне свято побіди життя над
смертю, зелені над червіню, Нілю над пустинею, займало уми.
Урочисті богослужения відправлялися день у день. Вечерами
збиралися по хатах усі, що не були приневолені працювати
в полі і веселі пири приневолювали забувати всіх про непри
вітну пору року. Щ о днини окличники звіщали юрбам висоту,
до якої підбули вже филі святої ріки, а хори шкіл та храмів
славили благодать божества співом завітного гимну. Одні тільки
мужики не спочивали. Вони палили висохлу солому на торічніх
полях, направляли черпаки, відра, заступи, рала та віялки, ла
дили зерно на засіви, а писарі записували кожду мірку, кождий
кусень, дерева, чи клаптик шкіри. Деякі записували що правда
й таке, чого ніхто нікому не давав, ані ніхто від нікого не брав,
та за те посвідку відбору видко було на жінках та дітях писа
рів. Велике бач значіннє має письменність, не одну тайну скривають коробки писарів, в яких
стільки актів, списів; посвідок,
що між ними губиться совість. Совість? При чомуж вона? Не
вичерпане є богацтво Кему та вічно жиючого Ф ар ао н а; кухлик
води, який випє з Нілю дитина мудрости, не перепинить по
вені...
Мена та його товариші дістали на свято нові „стени“ та
хустки на голови, одначе так дрантиві, щ о навіть Пегенука за
свої свиставки доробився красших. За те Мері, дочка Оакабу,
появилася над рікою вечером у новому чорно-жовтому калязірі,
який відслоню вав чомусьто праву ногу аж до коліна та ліву
грудь. Мов молода пшениця, зеленіла тонка хустина на її ку
черявому волосю, а такої самої краски панчішки закривали
стопи.

digitized by ukrbiblioteka.org

Спека дня проминала звільна, благодатний, північний вітер
порушав та морщив поверхню підбувшої уже ріки. У пристані
відвязували рибаки човни, а лодкарі з гамором та криком, роз
пинали вітрила на суднах та сплавах, які мали плисти горі рікою.
На шляху, що вів у Таніс, показався відділ піхоти та боєвих
возів, який спішив на місце збірки, звідкіля мав іти у далекий
край Ретенну. Жінки й діти жовнірів провожали військо, а юрба,
щ о святкувала, приглядалася їх' походови та слухала ридання
так само байдужно, як збирачі податку приглядаються рабам
у топчаку та слухають стогону катованих мужиків. Дарма! б о 
жеські династії Кему усталили світови лад. Як біля плодородної
долини горить огнем проклята богами пустиня, так біля гаразду
чаїться горе, біля роскоші — злидні, біля цвіту здоровля —
гнила пропасниця. Не кождий бик є Гапісом, не кождий жук
скарабеєм. О Птагу, премудрий сотворителю ! чому воно так ?
На крівлі кольонади, яка окружала храм Птага, сидів Мена,
заховавшися між нависле галуззє сикомори. Відсіля приглядався,
як на пільоні збиралися товариші до вечірного хору і всякі
гадки шибали йому крізь голову. Саме сьогодня бачив він не
одно, що заставило призадуматися над богато дечим у життю.
Ранком відбувався іспит його товариш а Небті, якого батько не
бажав, щоби син учився дальш е в школі храму Птага і заявив,
що наміряє післати його до тебанської військової школи. О а
кабу велів Мені підготовити сина достойника з декількох питань,
на які Небті відповів влучно і гарно перед святим пророком
Птага Дуауф-се-хнумі. Батько не тямився од радощ ів та засипав
дарунками жреця — учителя і храм, а тут заслуга була не їх...
—
Невжеж пророк не знає нічого про шкільні штучки
О акабу ? Невжеж Птаг може стерпіти таке у своїм храмі ? Невже
вічно жиючий ф араон Дутмес не знає про ридання матерей,
жінок, дітий своїх вояків?... Ба, видко Сет теж бог, а вуж Апофі
у нічому не уступає бикови Гапі...
Чиж дивно, що Мена украв із приносів достойного Горсутена ціле печене ягня, кіш усякого печива та два збанки дактилевого вина і заніс усе те родичам? Тричі бігав він туди й назад
і бачив, яку велику радість справив своїм „старим“ украденим
добром. І дивно! Ні пророк, ні бог не знали про се, ба навпаки.
О акабу хвалив і його перед жрецями, а після обіду дав йому
цілу вязку дактилів за працю з Небті. Поніс Мена й сі дактилі
родичам, та коли прийшов до хати, побачив обоє мертвецьки
пяними на долівці. Незїджене та невипите доб ро розікрали су
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сіди, а його брати та сестричка плакали з голоду. Віддав їм
дактилі, попестив сестричку і пішов назад у школу. По дорозі
стрітив Небті, який їхав у товаристві невільників над ріку на
спіжем та золотом кованому возі. Глуха лю ть обхопила його
зразу, та ось біля каналу, що лучив Ніль із водозбором школи
та городами храму, побачив вичепурену Мері.
— Мена! — заговорила до нього. — Чому ти не здаєш
іспиту та не йдеш у школу лікарів? Я помогла би тобі чимало,
а там і тобі придасться „бент мерут“, „пальма лю бощ ів“ на всі
дні твої.
Нераз уже зачіпала його гарна та палка дівчина і нераз
ворушила у ньому гадки й почування, які були основою щ о
річної оргії створіння у храмі Пгага підчас перу — пори засіву.
Одначе якийсь жах перед пізнаннєм тайни сеї основи за прово
дом знаю чої дочки храму, відпихав його від неї. Він чомусьто
ненавидів сеї гладкої, як танечниця розпусної дівчини і тому
відповів:
— Я вибираюся в Он, у школу жреців.
— То ти дурень, Мено! Раз тому, що не знаєш, яка ціна
тобі самому, та що з тебе може бути, а по друге тому, що не
догадуєшся навіть, скільки майна є у моїх скринях, а скільки
солодощ ів у моїх бедрах. Послухай голосу Птага, який що року
обзивається у сотворіннях, а певно прийдеш до мене. Д о перу
ще далеко. Маєш час.
— Ба, не хочу я шукати роскоші на шляху, на якому най
шла ти свої б о гац тва! — закпив Мена. — Се шлях втертий і не
один уже по ньому...
— Тим красше, дурнику! На такому шляху і не споти
кнешся.
Зареготалася й побігла, а Мена вернув у кольонаду школи.
Злість та неохота до всіх та всього заволоділи неподільно
його душ ею і тому саме втік був із пільону на крівлю кольонади.
— Найдуть мене, то скажу, що заболів шлунок, а не най
дуть, так піду в пустиню ! — сказав собі, і причаївся осторонь
усіх, а сам один зі своїми невідрадними гадками.
На пустині, там, де серед палених сонцем пісків здіймалися
небостежні піраміди, ріс невеличкий гайок дактилевих пальм.
З несказаним трудом цілого життя та здоровлєм десятків чорноробів-мужиків підняв будівник ному, Горсутен воду святої ріки
на значну висоту і вичарував із піску пустині рай. Кущі рожі
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росли густо в суміш із пальмами та сикоморами довкола чима
лого водозбору, над яким стояли лавочки та ріс буйно синій
і білий лотос. Ось тут лю бив Мена сидіти у вільні дні, узявш и
з дому „Ліків душ і“, тоб то книг, декілька учених звоїв. Рядок
за рядком, думка за думкою пропливали через ум молодця
й оставляли по собі плодючий шар погною майбутньої величі.
Сьогодня не мав Мена зі собою книг. Він ступав ш видкою
ходою перед себе, занятий валявою вражінь, гадок, почувань
та досвідів. Аж ось біля дому Оакабу зачіпив його старий Пегенука, який біля воріт перебирав фіги, щ о йно принесені
з храму.
— А куди-то так спішно, Мена? — спитав.
— Д о садку Горсутена, спочити! Втомився співом...
— А то чому не взяв зі собою хочби з десяток песиголов
ців? Вониж так само співали, як і ти.
Мена почервонів, як пустиня перед подувом Хамсіну.
— Ти як знаєш ? — спитав, а його очи засвітили злісно.
— Я був на пільоні і бачив, що тебе нема. Мене післали
кликати тебе, та я сказав, що ти недужий і лежиш у городі над
водозбором . Тепер бач усі нездорові. От коби швидше вода
залила гнилі багна...
— А Оакабу що на се? — перепинив раба Мена.
— Оакабу та святий пророк не веліли тебе безпокоїти,
а Дуауф-се-хнумі сказав, що читав якийсь твій звиток, та що
після свят відішле тебе у високу школу лікарів. На се Оакабу
поклонився йому і виславляв твою мудрість та знаннє.
— А чи описав і мої синяки на плечах та бедрах?
— Ні! Старому жаль за тоб ою чомусьто, але він не л ю 
бить тебе...
— О, я знаю се гаразд і знаю чому! Ну, спасибі, Пегенука! Як що колись буде з чого, то не забуду, що ти один не
був мині ворогом.
Справді, Мена давно збагнув, чому учитель його не л ю 
бить. Він бач давно уже забув усе те, чого нахапувався саме
молодечий ум хлопця. Зі страху перед киями учителя зверталися
ученики до старш ого товариш а про поміч, і він не відмовлявся.
Більш е навчив хлопців Мена принагідно, як учитель протягом
цілого шкільного року. І саме тому жалував за ним Оакабу.
— Я знаю, щ о ти, Мена, не забудеш старого — говорив
тимчасом Пегенука. — Ти не богач, не жрець і не жінка. Та ось
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мушу і я тобі щось сказати, а ти послухай мене уважно: чи чу
вав ти вже коли про царицю Найтакер?
— Звісно, що чув. Миж іще училися писати, коли Оакабу
диктував нам про неї цілі три сторінки, казав учитися на память
і писати з памяти.
— А чи знаєш ти, Мена, що тінь красавиці саме в сю найгорячійшу пору року показується між людьми?
— Ба, се не може б у ти ! Вона кинулася в огонь і згоріла
в ньому. Її тінь не має чого держатися і не може прибрати виду
людини. Се казка!
— Гей! Чи земля Кему се цілий світ? Чи його закони, з а 
конами всіх людий, а його боги богами земель Куш, Пунт, Ретенну, Халдеї, Шассу, Шардана, Ш акалю ші? Ні! Я живу уже
сорок літ дверником школи, та всяке бачив на свойому віку. Не
все те правда, що показується народови, чого учаться хлопці,
що пишеться у звоях папірусу. Правда життя у таких напів
мертвих обломках, як ось я, у придавлених, у рабах та мужиках.
Тільки вони кажуть правду, осуджуючи життє ..
— Знаю й я, до чого ти гнеш, Пегенука! Богато ложі
є у школі, але все те не має приложения до казки про царицю
Найтакер.
— Ге, ге, ге! Доки не доїхав, не стогни! Саме до сього я
й говорю. Бачиш, Мена, у нас рабів, хлопів, ремісників, та лодкарів-рибалок є богато висших сил, яким ми кланяємося, яких
боїмося, якими радіємо, але вони, сі сили — се не б о г и ! Се ке
боги, а духи, злі та добрі, якими заселена уся земля, Кем, пу
стиня, ріка, піски, дерева, гори, звірі, риби, птахи. Може бути,
що боги правлять світом, та від нас до них нема шляху. Нема
сили, щоби підлетіти у Нутпар — осідок їх щасливости. Боги,
Мено, се високі обеліски, а ми бліді, облізлі хробаки, що копо
шаться у чорному нілевому болоті. Ось щ о ! Д о нас не видко
богів зпоза безлічі злючих духів, і саме таким духом є і Най
такер. Ми віримо в неї, бо вона не одного звела уже зі світа...
— Звела зі світа? Якто? — зацікавився Мена, якого стала
вже нудити балачка старого.
— Вона мститься за заподіяну собі кр и в д у ! — шепотом
відповів Пегенука. — 3 мести за украдене щастє чатує біля піра
мід на прохожих молодців і зводить їх із ума. Вони чахнуть
і вянуть, доки п а р а т и т не вибере гачком останків перегорілого
мізку з безумного черепа. Ось що бажав я тобі сказати, Мена.
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Ти часто ходиш у садок Горсутена, а садок сей недалеко
пірамід...
Розпрощалися. Пружистим кроком жовніра - піхотинця сту
пав Мена по розпаленому сонцем поземеллі. По боках стежки
лежали рілі „шаракі“, яких плодородність піддержували самі
мужики черпаним намулом. Під сю хвилю були вони пусті, сухі,
сірі. Товстий намул давно висох і порепався, а легкий подув
північного вітру підіймав хвилями тумани чорної куряви. На окра
їнах, від сторони пустині сіра краска звільна переходила в жовту,
тонкий шар піску осідав уже на висохлому намулі, між остан
ками всохлого, торічного бадилля...
Аж счезли й сі останні відчитки життя, останні сліди л ю д 
ської праці і сухий пісок захрустів під школярськими постолами
молодця. Цілоденна спека розпалила пісок так, що подих пу
стині обдав огнем його лице мимо північного подуву. Навіть сей
син благодатних, північних гір та синього моря нагрівався від
спеки червоного Сета. Горді піраміди, велитній Сфінкс та храм
Ізиди, який подвигнув був колись великий Хуфу, купалися у чер
вонявих блесках соняшних промінів, проціджених через дріб
ненький пил пустині.
Прислонивши очи рукою, розглядався Мена, чи не стрітить
якого жреця або товариша і спішив дальше туди, де з посеред
жовто-червоного піску видніла зелена цятка. Між темно-синьою
копулою небозводу і безнадійною пустинею вицвитала вязка
азійських смарагдів, ніби привид божеського раю. З мертвеччини
піску стреміли в гору стрункі колодиці. Віяла пальм ослонювали
зеленим філіґраном натикані рожами та жасміном занавіси кущів.
Справді, не тільки премудрий Тот, але й принадна Гатор вела
гадки Горсутена, коли творив у пустині сей „рай“.
Кілька велитенських, розлогих сикомор росло осторонь,
а в галуззю виправляли малпи свої потішні скоки у супроводі
писку та крику. Мена знав, що се зайві самці, яких жреці пере
несли сюди зі святих огородів храму, щоб їх таким способом
позбутися. З сусіднього ному приходили люди ночами і заби
рали заточенців собі, а лишали зайві котята. Гайок був місцем
виміни святих звірів між обома номами. Усміхнувся Мена, нага
давши собі се, знав одначе, що така виміна може відбуватися
тільки нічю, коли ніхто не бачить святотацтва, тож у гаю певно
нема нікого. Швидким рухом розхилив два добре собі звісні
тамарискові кущі й одним скоком найшовся в обіймах „раю
Горсутена“.
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У тіни пальм було значно холоднійше ніж у отвертій пу
стині. Підложе було вогкаве, а водяна пара й пахощі пересичу
вали повітрє. З роскішю вдихував його Мена, а ніздря і груди
поширювалися на його прием, як ростина, що розправляє ли
сточки та цвітові пелюстки під краплями благодатного дощику.
Ще кільканацять кроків, кущі розступилися і темний, лискучий
водозбір'заблестів серед рами ясно-зелених лотосів. Мов небо
сині та мов невйнність білі головки обох відмін святої квітки
пестріли у зелені наче дорогоцінна інкрустація слонової кости
та лазуровика. Ярко червоні цвіти столистої рожі гляділи звід
усіль на юнака очима магнетизера, і він мимохіть піддався їх
чарови. Нараз ісчезла десь там за кущами цілоденна біготня,
жаль, озлобление, втома, та вся хуртовина гірких гадок обездоленого. З блаженним усміхом солодкого самозабуття, осунувся
молодець на муріг, а місце гадок та почувань неподільно заняла
мрія.
...Мрія... Пестра, ярка картина без часу і простору... Бо чи се,
про що мріється, міститься в обмежених розмірах доступного
розумови світа? Байдуже! Нехай На тонких, лотосових гильках
підійметься піраміда, нехай на високому пільоні з каменя виро
сте папірус стрійним віялом, нехай ярко крашені гієроґліфи за
сяють на небі зловіщ ою чи щасливою ворож бою ! Уява не бу
дівник, ні жрець, а радше і будівник і жрець, куди смілійший та
святійший справжніх... Чи про теперішнє мрієш, сину? Чи про
минуле? А може про майбутнє? Ба, ні! Тут не має ні межі, ні
послідовности! І Хеопс та його чарівні дочки - куртізани і скарби
фараона Мени і геройство непобідимих полків Дутмеса і звідні
надії майбутнього, чи се не од н о ? Ох, як безглузде буває чи
сленне днів, тижнів, місяців, літ! Ось дитинка вибирається „вче
ра“ гратися глиняним мячиком, а „завтра“ ласувала дактилі...
Чи вона не щаслива? А чи не щастє цілю життя л ю дини?
Прижмурювалися великі, чорні очи, бо бажали бачити на
занавісі повік вимріяні картини. І бачили їх! Ось Мена, Хуфу,
Дутмес, Ментезуфіс... Деж Найтакер, демон жарких пісків пустині,
звідниця молодих сердець?...
...Велитенський костер розклали раби й жінки Пагімту Ментезуфіса, щ об помянути душу убитого. І підчас коли у всьому
Кемі розгорілася ворохобня та безурядиця, вони заставляли пир.
А при кінці пиру одним скоком кинулася Найтакер в огонь. І від
того часу...
Тихий шелест перепинив мрію. Ліниво повернув Мена лице
14
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у сей бік і... нагло видалося йому, що хтось протягає розпале
ний дріт крізь його хреби. Між кущем рожі і малою , приземку
ватою пальмою явилася... вона!
—
Вона, жінка Ментезуфіса, местниця його смерти, демон
погубної краси, звідниця Найтакер! Так, се вона сама! Се її,
чорні як шнурочки брови, її круглі, як півкулі неба груди, її бо
жеські бедра... вона нага, як тоді, коли у перве указалася пяним
очам Ментезуфіса та звела з ума його убійників... Гаторо!...
Ю нак зірвався, його струнка, молода стать, наче зі спіжу
відлиті форми, увінчані гарним лицем м олодого Гора заполонили
на добру хвилю зір чарівної появи біля водозбору. її очи за_ сміялися, уста блиснули рядочком перлових зубів, а там сама
подалася назад, підняла руку, легкий оклик ні то зачудовання,
ні то страху і... не стало її. Вона закрутилася вітром і счезла,
заки Мена зумів зробити хоч один крок...
О премудрий, єгипетський народе! О знаючий Пегенуко!
Вечеріло.
(Далі буде).

Іван Л ипа.

Острови самотности.
Поема.
Проживав на світі численний народ. І унадилася до нього
Смерть. І почала косити, і почала збирати жатву.
От уродилося двоє близняток: хлопчик та дівчинка. І коли
дівчинка спала у колисці, а хлопчик біля матери, надлетіла Смерть,
щ оби забрати обоїх. Дівчинку взяла сонну, а Хлопчик так присмоктався до грудий, і мати так притулила його до серця, що
й Смерть не могла відірвати... Тоді вона вхопила й саму матір;
і всіх троїх хотіла унести. Однак мати тут же кинула свого сина
на ліжко, а Смерть того не помітила тай полетіла, хапаючи по
дорозі нові й нові жертви.
Зосталося мале сиріткою, бо батька ще давнійше Смерть
забрала. Люди добрі сирітку виростили. З природи хлопя було
розумне, допитливе, а що не мало ні батька, ні матери, то до
всього доходило власним досвідом. Малий часом постерігав те,
чого й дорослі не помічали. Був поважний не по літах: ніколи
не брався за діло, якого не розумів, ніколи не ліз куди попадя,
не чіпав, що не було йому потрібно.
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Так Хлопець ріс, а тимчасом Смерть лютувала. Хапала
людий та ще й не просто; а з великим перебором. Уже забрала
князів та їх урядників, уже й попів, уже й учені люди помандру
вали до її житла, і черга прийшла на простий Народ.
Спершу люди не дуже ж урилися: не стало князів — їм бай
дуже, перевелися пани — їм од того не гірше.
Коли ж простий народ почав вимирати, коли повернулися
в руїни села й міста, от тоді тільки люди схаменулися, зрозуміли,
що весь народ іде до загибелі, до знищення.
Почали думати-гадати, якби визволитися від Смерти.
Пробували свої сили й юнаки горді, й діди мудрі, й жінки
відважні. Та Смерть не тільки не припиняла своєї роботи, а й ті
борці за народне діло десь зникали, і ні один не вернувся назад.
Бачуть люди, щ о боротьба зі Смертю не під силу їм, тоді
вони почали її умолювати. Не помогло й се.
Страх за життя опанував увесь народ.
Один тільки Хлопець не мав страху в своєму серці.
Люди тому дивувалися й п итали:
— Через щ о ти страху не знаєш ?
Він одповідав:
— Я бачив Смерть і почував її тлінний подих... і я не вмер,
як усі, хто її побачить, а зостався на ліжку живим, і тільки маму
мою, та страх мій вона забрала з собою . Ось через що у мене
страху й нема.
— Ну рости, рости, синку, нам на щастя, казали л ю д и ; як
змужнієш, піди до Смерти й вмоли її, щ об нас не нищила.
Поглянь: у руїнах міста, скрізь порожні села, не поорані
ниви... А колись тут була щаслива Країна.
— Я не стану вмоляти Смерть, я її скорю! — сказав Хлопець.
Люди як почули таке, одступилися від нього, бо знали, що
Смерть непереможна, і схилилися перед Смертю.
Та не скорився Хлопець. Думав, читав тай помандрував
у далеку дорогу.
Переходячи міста й села, з дня на день, він почував тлінний
подих Смерти і йш ов на зустріч йому.
Так довго-довго йшов, і от прийшов до моря. Став на
голому піскуватому березі й бачить, щ о біля його ніг гойдається
утлий човник з двома весельцями. Дивиться в далину морську.
Безкрає море коливається. Филі не піняться, а тільки підіймаються
гострими гребінями і тихо набігають одна на одну, прозорі, як
кришталь. А зза моря тягне тлінним подихом... Ю нак зважується
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переплисти море, знайти там Смерть і помірятися з нею силою.
Сідає в утлий човен, бє весельцями по гребінястих кришталевих
филях і пливе на зустріч Смерти.
Пливе, пливе...
Небо непомітно сіріє, море стишується, безкрая водяна по
верхня ледве мерехтить. І от бачить Ю нак: від самого човна
простяглася· по воді темна смуга. Чим далі, тим вона темнійша
й ширша, а відповідно їй по небу тягнеться світла смуга, і десь
далеко, на обрії спадає на чорну світлими парусами. Пливе чорною смугою.
Пливе, пливе...
І бачить, чорна смуга кінчиться ніби криницею, а з сієї кри
ниці вимальовується чудова жіноча голівка з тонкими прекрасними
рисами, з чорними бровами й довгими спущеними віями. Сірий
серпанок легко кинутий на буйне волося, филями спадає на ра
мена, ховаючи кінці в морі. З гори ллється на голівку ф осф о
ричне світло, од чого вона вся світиться, і видко, як у воді
виходить поза темну криницю ніжна рука, що держить терновий
вінець. Вираз у жінки скорботний. Одне рамя так низько над
водою , щ о от-от уся голівка пірне у море...
Ю нак спинився зачарований і зворушений...
Однак ш видко отямився, міцно вдарив веслами по воді
й погнав човен своєю дорогою , промовивши л и ш : „Погибаючі
ідеали.“
Небо стає блакитне, ясне. Блакитне безкрає море, лагідне,
ласкаве. Тихесенько подихає легенький вітрець.
Утомився Юнак, знесилився.
І от бачить: перетинає йому дорогу Корабель. Там мету
шаться веселі люди, усі свої, рідні... М ахають йому руками, ма
нять до себе. Згорнули вітрила і корабель став...
І прочитав Ю нак на ньому напис: „У рідний край“. Про
плив мимо, не оглядаючись.
Пливе, пливе...
І побачив у далині острови.
По середині великий і- високий, а навкруги малі. Проплив
повз малі просто до великого.
І тут почув тлінний подих Смерти.
Гадав, щ о добився до мети своєї, щ о Смерть живе тут, на
сих островах.
Вийшов на беріг, упав з утоми перед морем ниць і так
лежав...
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Потім підвів голову, підпер її руками і дивився в далекий
простір на пройдену путь...
П розора вода без филь тихо підступала до берега, д о х о 
дила йому до ліктів і знову тихо вертала в море.
Коли приглянувся пильнійше поверхні, то зачудувався поба
чивши, як разом із водою котяться до нього якісь прозорі, зо в
сім водяного кольору, ледве помітні істоти...
Лице у них людське, гарне, з піднятою, як у сфінксів голо
вою, з заплющеними очима, з руками, схрещеними на грудях.
Тулуб непомітно зливається з водою . Вони все по парі пливуть
до берега, не рухаючи ані однісеньким своїм ч лен ом ; тільки тіло
їх, плинне й прозоре, переливається, перекочується всіма своїми
частками, усіма атомами, зостаючи завжди 'при своїй формі...
Сих істот багато. Вони по всій поверхні моря. Усі по парі котяться
д о берега, викочуються з водою аж на пісок, і тут, повернув^
шися, з водою ж відпливають назад у море...
Лежачи на місці Ю нак простягає руки й ловить їх... Та всі
вони втікають зміж пальців, як етер, разом із водою , і неда
леко від берега всі розєднані, розірвані частки їх тіла знову зб і
гаються до купи і знову творять ту же саму прекрасну пару
прозорих істот із головами сфінксів і відпливають у далечінь...
І зрозумів Ю нак, що сі істоти безсмертні, щ о вони вічно,
як тіни, блукаю ть по морю та ніколи їх не можна впіймати,
навіть бачити можна тільки на одну мить, як ма}5у, як привид...
Тоді встав на рівні ноги і коли тепер поглянув на море, то вже
нічого не побачив, крім морської поверхні.
Розглянув острови. Праворуч нього — менший. Там гла
денький зелений муріжок і одна-однісенька стара хатинка, укрита
очеретом, з маленькими вікнами, щ о дивлятьья сумно-сумно, як
очи нещасливо самотної людини. Коло хатки висока і дуже тонка
деревина з малим верхом і двома великими вітами.
Далі ніде нічого...
І хатинка і деревина ніби сумують. У хатинки підноситься
ледве помітно покрівля, як груди від стриманого віддиху, а дере
вина так розкинула свої довгі віти, як людина в розпуці про
стягає руки.
Ліворуч нього на більшому островку, скільки око гляне,
жовтий пісок. Тут стоїть одна гиляста напів суха верба біля
старої криниці з журавлем. Цямрина напів зруйнована, а жура
вель почорнів. Ані найменшого руху. Тихо... Мертво...
Тоді став оглядати остров, на якому стояв.
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О д берега йде висока, крута гора, дуже ховзька, як після
дощу. За нею видно далекі шпилясті скелі. Щ об вилізти на гору,
він розбігається і з великим напруженнєм добирається таки до
першого її виступу. Тут площ а, а на ній стоїть дивовижна д во
поверхова будівля. Лицева сторона рівна, без окрас, із великими
вікнами. Дах плосковитий. По боках будинку — плосковерхі
башти, теж рівні з лиця, тільки бокові стіни якісь чудернацько
зубчасті; колиб башту перевернути дахом у низ, то зубчасті сті
ни були б сходами, і по них можна було б підійматися. Баш та
зліва щільно притулена до будинку, а зправа відійшла від нього
так, що через широку щілину видко скелі й густий, темний бір.
Почав обходити будівлю, шукаючи дверий — і от диво.
З заду зовсім нема стіни, а замість неї деревляні тоненькі стовбчйки і до них прибита дрань. Усі покої в будинку просвічують
мов клітки.
Одчиняє кратовані двері, що жалібно заскрипіли і вступає
до першої кімнати,
Порожня... і все густо притрушено порохом. Так пройш ов
кілька покоїв і опинився в звичайній світлиці, зі звичайними сті
нами й вікнами. Тут почув тлінний подих і побачив, щ о на вікні
сидить дівчинка-підліток із довгим світлим, трохи розкудовченим
волосям, із морськими загадковими очима.
Підійшов до дівчини, схопив її за руку і спитав:
— Хто тут живе ?
— Я, — одповіла та.
— Сама?
— Сама.
— А хто же ти така?
— Я — чарівниця „Островів Самотности“, а се мої володіння.
І повела рукою навкруги, показуючи з вікна острови.
Він перевів очи на менший, з хатиною, потім на другий
з криницею.
Дівчина показала рукою у бік хатини з березою і каже:
„Сі ще сумують“...
Потім показала на криницю: „А сим уже д о б р е“...
Тепер Ю нак почав догадуватися, щ о держить за руку, коли
н§ саму Смерть, то бодай її родичку... Щ о ж йому робити?
Насамперед аж ніяк не випускати з рук, поки не довідається про
все, що йому треба. А тоді... Питає:
— Чого ти сидиш на вікні ?
— Дивлюся, як сходяться душі людий з усього світа на поклін...
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І зрозумів Ю нак, що дивовижні прозорі істоти з головами
сфінксів — то тіни померлих, щ о приходять на поклін до Смерти,
щоб ублагати її за своїх живих родичів.
І міркував собі, що коли дівчина не сама Смерть, то вона
десь тут поблизу. І насторожився і приготувався до зустрічи.
— Ти живеш тут самотою ? Чи тобі не сумно? Чи тобі
не страш но?
Вона подивилася на нього загадково й посміхнулася глумливо.
І прочитав Ю нак в її очах: „Нічого ти не розумієш, нічого
не тямиш “.
— А чим же ти тут живишся?
Дівчинка показала рукою у бік бору і каж е: „А там м ал о ? “
Потім на море: „А там м ал о ? “ Трохи згодом : „Ось зостанешся
тут зовсім, то й ти полюбиш Острови Самотности“.
— Та хиба ж тут можна жити? Тут нема захисту ні від
спеки, ні від холоду.
Вона посміхнулася тай к а ж е :
— Хто тут живе, той не почуває ні спеки, ні холоду.
Потім зг о д о м : „Опусти мою руку і підем над м оре“.
Ю нак стис їй руку ще м іцнійте й промовив:
— Я тебе не пущу доти, поки не довідаю ся про все, що
мені потрібно, поки не зрозумію , що тут робиться.
Вона зразу занепокоїлася, потім здивовано поглянула на
нього, посміхнулася й каже:
— То йдімо разом!
Раптом вилетіла крізь вікно і потягла його за собою . Ю нак
не зчувся, як уже обоє вони стояли на плосковитому даху будинка. Він держав її за руку, як обценьками і хоч дивувався
тому, що сталося, та страху не було в його душі. Вони пройшли
по даху на башту. З башти чарівниця почала сходити до долу
і ось знову д и во : перехилилася до низу головою і упираючися
в сходи ногами, ішла, наче в гору. І він так само йш ов за нею
до низу головою і так само упирався ногами об кожду східцю.
Коли стали на землі, вона ск а зал а :
— Мені легко летіти в гору, а важко спускатися до долу.
Через те й сходи на башті стоять на відворіт. З мого тіла йде
невидима пара, що все підносить у гору. Через те й будинок
мій з одного боку кратяний. Як би там була камяна стіна, то
від мого ф лю їду злетів би дах у гору. І башта, що біля моєї
кімнати, через те відійшла від будинку.
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Вона з великим напруженням нахилилася до землі, а звідти
вже легко підняла великий кремінь, перевернула руку долонею
в гору і розтулила — кремінь зараз же піднявся на воздух і так
нерухомо держався над долонею , поки вона раптово не спустила
руки. Тоді він важко впав на землю.
— Опусти мою руку, бо поки ти її держатимеш, доти мій
ф лю їд переходитиме в твоє тіло, воно буде таке ж легке, як
і моє і ти літатимеш за мною скрізь, а се зн ачи ть: рано, чи
пізно, а Смерти тобі не минути.
— Щ о ж ? Я й море переплив на те, щ об зустрінутися зі'
Смертю, а се значить: тебе з своїх рук не випущу.
Вона злісно засміялася, хижо глянула на нього, потім к а ж е :
— Добре... будеш моїм... гостем. Уже не підем нікуди з О стро
вів Самотности, поки не побачиш Смерти. Я вже маю тут гостий
з усього світа. Самі до мене приходять і всі зостаються... вд о
волені... Я всім показувала мої володіння, а тепер і тобі покажу.
Ту ж мить вони легко злетіли в гору, тихо й плавко, що
він ледви вірив, що несеться в повітрі. Коли поглянув у низ, то
побачив, що великий остров оточується колом менших, а за ними
скрізь навкруги тільки море та небо.
— Коли ти приплив на Острови Самотности по добрій
волі, то певно маєш тут якесь діло... Ну, а перед сим годиться
зайти до храму Божого...
Ю нак хотів щось сказати, та в сей час вони спустилися на
остров, де стояла суха верба біля криниці. Там низина, а в ній
деревляна різьбяна церква. Вікна невеликі, рями з різьбою . Па
хощі тиміяну крізь вікна й двері доходять до них і туманять
голову: 3 церкви ллються чарівні співи.
— Зайди і помолися! — сказала чарівниця.
Глянув крізь двері й побачив низенький вівтар, палаючі
свічки й натовп людий навколішках. Усі сгоять схрестивши руки
на грудях і побожно дивляться в гору. Там, під склепінням, без
перестанно рухаються клубки густого сивого тиміяну. Станув на
порозі й теж витріщив очи в хмарки тиміяну. Побачив між ними
безліч живих голів прекрасних і натхнених. Придивляється пильнійше й бачить, що коли яка хмарка збіжить, то за кождою
прекрасною головою вимальовується гидкий кістяк...
— Хочеш побути в сьому раю ? Заходь же!
— Я добре бачу твій рай і з дверий.
— А! То ти помічаєш те, чого инші не бачуть.
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— В такому разі нам нема що оглядати на сьому острові
— Жертві Побожности, але ти певно очаруєшся островом —
Приспана Свідомість.
Вони перелетіли на инший остров, де стояла величезна,
округла, як цирк, палата, без єдиного вікна, без єдиних дверий.
Золотий дах був зроблений конусом, а верх його кінчався, кру
глою баш тою з срібла і баш та ся не мала покрівлі. Вони спу
стилися просто в башту і опинилися у великій залі. Очи йому
засліпило яскраве світло. Із стелі будинку промінями падала
веселка на всю велику кімнату і в її промінях, у сьому ріжнобарвному світлі спектра, під мельодійні звуки невидимої музики
безупинно рухалися щасливі пари молоді, раз-по-раз міняючи
кольори й барви своїх чудових убрань, своїх прекрасних лиць.
Ю нак прислухався до чарівної музики, вдивлявся в усміхнені
облича. Усі були веселі, та не знайш ов він ні одних очий, щ об
вони світилися живим блиском. І зрозумів Ю нак, що розум у них
умер.., І далі помітив, що з кож дою турою рухи танцюючих
стають повільнійші, облича сумнійшають... Та чарівниця увесь
час одвертала його увагу, водячи по залі. Аж ось знайш ла самі
тню дівчину і сказала: — Візьми сю прекрасну панну і танцюй.
Як схочеш, то вона стане тобі за вірну подругу на все життя...
Ю нак кріпко стис за руку чарівницю й промовив:
— Не для танків приплив я на Остров Самотности.
— Ну, а для чого?
— Щ об піймати в свої руки Смерть і помірятися з нею
силами.
Тоді чарівниця зареготала, блиснула страшними очима, сіпо
нула так свою руку, що він аж заточився. Гнівна, розлю чена
понесла його через баш ту в повітря. І коли вони вилітали, Ю нак
помітив, що на лиця всіх упала нудьга, потім туга. Тепер вони
піднеслися високо-високо, перелетіли через тьму ночи й опини
лися в чарівному сяйві дивовижного острова. На ріжнобарвному
мінливому небі сходило червоне, як рубін, сонце, а насупроти
заходило сонце зелене, як смарагд. На острові буйна ростинність.
Чарівними купами стояли невідомі на землі прекрасноцвітні дерева й к у щ і; літали й співали дивовижні птахи. Тут і там
підіймалися високі, стрімкі скелі й башти, дивні палати. У вікнах
палат, на баіштах, скелях, попід деревами Ю нак побачив людий,
нерухомих, як статуї, в позах зачаровання красою. Тай не диво,
бо все тут було двоцвітне: один бік червоний, другий зелений,
усе кидало від себе дві тіни: од червоного сонця — зелену,
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од зеленого — червону. Між сими двома цвітами по всьому кра
євиду і на небі одбувалася така розмаїта безперестанна гра
ріжних кольорів, які йому й уві сні не ввижалися. Ся Краса
Природи чарувала до непритомности.
— Хочеш пожити в сій чудовій Країні? — спитала Ч а
рівниця.
Ю нак отямився.
— П равда, ся Країна невимовно прекрасна, та для мене
нема в світі красшої, як моя рідна.
Вона поглянула на нього суворо й незадовол ен о:
— „Коли сей остров — „Ж адоба Краси“ не зачарував тебе,
значить, ти сліпий. Може ти не глухий до лю дського страж
дання.
Вони знову перелетіли через тьму ночи й опинилися на
знайомому вже о стр о в і, де стояла одна - однісенька хатинка,
укрита очеретом, із маленькими вікнами, що сумно дивилися.
Увійшли у півтемну кімнату, а звідси вступили до зовсім
темного покою . Тут на столику біля ліжка горів червоним світлом
каганець і освітлював юнака, щ о спав, накритий червоним по
кривалом. Згортки покривала так збилися, що при темному чер
воному світлі й чорних тінях здавалося, що то не покривало
лежить на юнакови, а страхітне чудовище, дракон: він душ ить
його, обхопивш и лапами, а хижою пащею висмоктує кров із
шиї... На ногах юнака лежать задні лапи дракона, а з ліжка
спадає його товстий хвіст...
На виду в сплячого відбився невимовний жах, а на чолі
виступив холодний піт. Дихав тяжко і стогнав уві сні.
— От так мучиться і нема кому поратувати сердегу. А треба
тільки руками враз скинути з нього покривало і він прокинеться.
Ю нак усміхнувся тай каже:
— „Даремні Страхи“ я бачив і в свойому краю.
Вона од злости аж цокнула зубами.
— Гаразд, ходімо далі. О, там буде на що подивитися.
Вона так шарпнула свою руку, що Ю нак ледви її вдержав.
— Доки ти мене держатимеш за руку? Пусти!
— Тоді пущу, коли мені покажеш Смерть.
— На що вона тобі?
— Вона мертвить мій народ і я хочу її знищити.
— Ти — божевільний! Хиба єсть на світі лю дина, щ о
в силах перемогти Смерть? Ось зараз побачиш на острові „По
шесть Божевілля“, що Смерть виробляє з людьми.
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Вони опинилися на иншому острові, над яким з диким каркан
ням літала чорнахмара гайвороння: закривала собою світло сонця.
На острові панувала суТінь, як у вечері при хмарному небі. Тут
широка долина перерізувалася глибокою балкою . По обидва
боки балки, скільки око гляне, стояли столи і лави. На столах
миски, тарілки й чарки, багато напитків, наче недавно тут лю де
бенкетували. Вони перейшли між столами до балки, спустилися
в низ і — от, страхіття! Глибокою балкою тихо протікала крівава річка і несла з собою безліч озброєних, покалічених л ю д 
ських трупів із мукою, злобою , страхом на мертвих лицях. Вони
тихо пропливали і зникали у тьмі. Там, де починалася балка,
стояв стогін і гук. Там кипіла бійка. З обох боків балки висту
пали вояки, махаючи в повітрі шаблями...
Коли Ю нак приглянувся до них, помітив, щ о всі сі лю де
були сліпі і кождий сліпий бився з першим, кого спіткав, га
даючи, щ о то його видющий ворог. І трупи сліпих од рук сліпців
падаю ть у балку, і балкою біжить крівава річка, уносячи всіх
у вічну безвість...
Ю нак замислився, а тим часом Чарівниця непомітно вела
його в гущу сліпців. І коли вже якийсь замахнувся на нього
шаблею, аж тоді він отямився і спинився.
І побачила вона, що в його очах горить гнів і ненависть
до тої, що з розумних створінь зробила поживу для хижого
звіря й птаха.
Він так потрусив дівчину за руку, що во.на аж розпат
лалася.
— Покажи ж мені С м ерть!
— Божевільний! Ти від неї не втічеш!
Вони піднялися в повітря і як ураган перелетіли на по
рожний камяний остров, повний гострих скель, великих гострих
камінів, з прірвами й проваллями, ямами й тріщинами... Вони
довго шукали, де б стати. Нарешті примостилися на високій го
строверхій скелі і Ю нак поглянув навкруги. Ніде ніякісенького
руху — саме мертве каміння й провалля. Та ось по острові
щось заворуш илося: то з тріщин, з ям, із провалів, із прірв
почали показуватися людські голови...
Поволі, з великим напруженням, з невимовною мукою на
блідих лицях вилазять чоловіки й жінки, старі й молоді... Випростовуються на цілий зріст, похитуючися над провалами й яма^
ми... їх повний остров... П оло-ливо-благаю чі оглядаю ться, де б
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ступити, щ об покинути сю вічну пустелю. Та скрізь тільки го 
стре каміння, гострі скелі, ями й провалля...
Аж ось чується довгий підземний гук... Лиця людий болізно перекривлюються, очи набираю ть страху й розпуки, тіла
тремтять. Жах охоплює всіх. Раптом грізний підземний удар.
Остров увесь іздрігається, і в мить вибухає з ш аленою силою.
Л ю ди, к ам ін н я,. скелі перемішуються між собою . Все летить
у гору, все кипить, як у велитенському казані і все знову падає
в низ. Люди знову провалюю ться у камяні безодні і на пу
стельному острові запановує мертва тиша...
В ту мить, як усе рушилося, чарівниця так смикнула свою
руку і так штовхнула хлопця в груди, щ о він утратив притом
ність і теж упав би у провалля, як би інстинктовно не стис її
руку, як обценьками.
Коли ж очумався, то побачив, що вони обоє висять у по
вітрі високо над островом.
— Ти маєш силу, — сказала Чарівниця, — значить, остров
„Зрада Країни“ не судився для твого житла. Тут нікому нема поратунку, бо до віку буде на сьому острові землетрус і до віку
кипітимуть тут разом і лю де і каміння.
І покорена, ніби знесилена, наближалася вона д о свого по
стійного житла і спустилася на плосковитий дах.
— А де ж Смерть? — спитав у Чарівниці Хлопець.
— Хиба ти мало бачив смертий?
— Я тебе питаю про ту, що сама несе всім смерть.
— Вона скрізь.
— Покажи мені її.
— Пусти, тоді побачиш.
— Коли Смерть побачу, тоді тільки тебе пущу.
— Слухай, — сказала в о н а : — хто побачить Смерть, зараз
же вмирає. Я чую, щ о ти проти Смерти маєш більшу силу, ніж
я, хоч вона моя наречена мати. Бачити її без загибелі можна
тільки в небесних просторах, у колі метеорів і планет, межи
Марсом і Юпітером, де кружать у коловороті нечисленні останки
колишньої великої планети, що загинула й розбилася на скалки.
То зробила Смерть своєю страшною силою, то її гордощ і. Там
вона обібрала для себе постійне житло, щ об легше володіти
цілою соняшною системою. Вона мертвить не тільки людий
й усе живе, вона мертвить і всі планети, навіть Сонце саме. І ти
хочеш її перемогти?
— Ідімо туди, де живе С м ерть!
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— Я туди злетіти не можу.
— Яка ж ти дочка Смерти, коли ти не можеш бувати там,
де твоя мати?
— Я її наречена дочка і вона подарувала в моє володіння
тільки Острови Самотности і наділила мене чарами.
— Хто ж ти така ?
— Я Чарівниця Островів Самотности.
— Звідки ж ти взялася ?
— Мене Смерть принесла з ваш ого краю.
— Чом же ти не вмерла, як побачила Смерть?
— Я її з роду не бачила. Вона схопила мене в колисці
малою, коли я спала і несла мене сонну, а потім покинула на
Островах Самотности і невидимо для мене наділила чарами і дала
мені втіхи й радощі, які ти бачив.
— А як же ти знаєш, що то Смерть тебе взяла, щ о вона
твоя наречена мати?
— Вона невидимо для мене иноді приходить і говорить
зі мною і все розповідає, де вона буває, що робить, і як її
можна побачити.
— А я Смерть бачив, але не вмер, бо вона хапаючись, узяла
тільки страх мій із собою , а мене самого забула на ліжку. Через
те я Смерти не боюся і можу глядіти просто їй в очи.
— Моя наречена мати казала, що десь у мене єсть рідний
брат, що її не боїться, що хоче від неї виратувати свій народ.
— Ой, то значить я твій рідний брат.
Чарівниця глянула на нього широкими очима, потім спу
стила їх д о долу і сумно сказала:
— Мабуть прийшла моя смерть.
— Чому так?
— А так. Тобі доведеться вибирати одно з д в о х : або мою
смерть, або смерть твойого народу.
Брат подумав і сказав:
— Нема людини невмирущої, а народ може жити вічно. —
Сказав і опустив її руку.
Сестра стала вільною, проте вона не відлетіла, а сиділа
довго зажурена. Потім ніби для себе самої тихо почала:
— Смерти не перемогти, та сього й не треба... Коні тільки,
коні відібрати від неї... Коні летять, як змії, а вона поглядає на
всі боки, і хто її побачить, — той конає...
— Слухай, братіку. Ти міг би її спантеличити; як уздриш
здалека Смерть, падай немов мертвий. А як вона проїздитиме
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повз тебе, стрибай на віз, хапай її й так кинь об землю, щ об
аж кістки затріщали. Візник у неї сліпий і глухий, нічого не по
бачить і не почує, він лише коні вдержує...
Смерть, лежачи на землі, засипле тебе метеорами. От тут,
коли хоч крапля страху* западе в твою душу, ти погинеш. Тай
се ще не все. Коли Смерть устане, розправить свої кістки, сама
поженеться за тобою . Д о того часу ти мусиш переїхати кордон
і бути вже на рідній земли. Ну, а тоді Смерть не страшна для
тебе, бо тільки на сих конях і у відомому місці вона може пере
їздити у ваш край.
— Як що я покажу тобі те місце, то Смерть зараз упізнає
й мене умертвить.
— А я тебе, лю ба сестрице, візьму з собою в рідний край.
— Щ об вернутися до свого народу, я мушу позабути свої
чари і Острови Самотности, а для того треба мені тричи обїхати
по граници рідного краю. ,А щ об візник се знав, треба вдарити
його по голові.
— Я все зроблю , як кажеш.
— І все ж таки не вратуєш мене, бо Смерть бігтиме за нами
по другому боці границі і коли я несамохіть гляну на неї хоч
раз, то зараз же й умру.
— А я тобі завяжу очи чорним завоєм так, щ об сама ти не
могла його скинути.
— Ох, братіку, Смерть бігтиме за нами і вабитиме тебе непе
реможними чарами. Усі блага світові тобі обіцятиме: богацтво,
роскоші, владу, ґеніяльність, безсмертя, а народови твойому
велику й славну будуччину, аби тільки ти вернув їй коні. Я знаю,
щ о її улесливість непереможна: спокусить вона й тебе, мого брата.
Брат сидів замислений довго-довго. Сестра дивилася на море
й гірка їдь наповнила їй душу. Туга чорна лягла на її лиця і сльози
горячі спадали до долу... Навкруги було тихо й мертво. Темносинє море на обрії зливалося з далеким сірим небом... І от брат
сказав т а к :
— А всеж таки я тебе поратую. Щ об не чути, що говори
тиме Смерть і не спокуситися її чарами, я щільно заліплю собі
уха воском і так ми обоє спасемося, виратуємо від загибелі
й народ наш.
Сестра аж засіяла з радощ ів і очи їй стали світлі, веселі
й жваві...
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— Ходімо ж на боротьбу зі Смертю — сказала вона. —
Тепер я бачу, що ти її переможеш і мене визволиш.
Чарівниця сама взяла Ю нака за руку і сказала:
— Уже вечеріє, саме час. Киньмо сі ненависні Острови Само·
тности, де я хотіла тебе, свого братіка, позбавити життя. Летімо
через море до рідного Краю. Там я покажу місце, де тобі стати,
щ об зустрінути Смерть.
Вони перелетіли море і біля рідної землі розлучилися. Сестра
показала братови місце,, де можна було відняти коні у Смерти,
а сама стала біля Кордону, пильно дивилася, тремтіла і ждала.
Ось із півночи сунуться по небі чорні хмари, одна одну
накриваючи... Далекі хатки, вода в річці, дерева й ростини — усе
прибирає сірий грізний кольор. У природі почувається велике
напруження й якийсь жах, ніби перед чимсь незвичайним.
Сестра розуміє, що Смерть десь уже поблизу...
Потрохи все темніє... Раптом здалека розлягається хряск
костий. В мить найтемнійшу хмару перерізує блискавка і страшний
грім стрясає повітря. Через небозвід летить великий метеор, щ о
розривається в повітрі й падає до долу цілим дощ ем дрібних
метеорів. І коли все погасає, стає ще страшнійше, ще темнійше.
При світлі метеорів сестра розглянула, щ о звірята біля
хаток, птахи на річці, усе живе повернуло голови в бік метеорів
і так скамяніло. Дерева покрутилися на своїх стовбурах, усі р о 
стини й трави на своїх стеблах, усі потяглися вершечками в бік
метеорів і так завмерли...
Знову блискавка, знову вибух, знову яскравий метеор, щ о
розсипається й падає огняним дощем.
Далі все частійше летять метеори, небо тріщить і гуркотить
і раптом із тьми виринає і шалено мчить по дорозі трійка чор
них коний. Візник увесь у сірому з насуненою на голову відло
гою з усієї сили натятує віжки. П озад нього на возі сидить
Ю нак із напруженим, блідим, як крейда обличам, зверненим у бік
метеорів...
І Ю нак сидить, як мармуровий, і ось-ось перескочить К ор
дон і лишить Сестру на поталу Смерти. Тоді вона з одчаю кри
чить несамовито... Брат опамятався, глянув наперед, ухопив сестру
дужими руками, посадив біля себе і зараз же завязав їй очи
чорним завоєм, а собі щільно затулив уха воском..;
Чорні коні перескочили через кордон.
І тут усе стихло, погасло.
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Брат ударив візника по голові. Коні, як навіжені понесли
понад К ордоном : перестрибували через провалля, перелітали
через річки, переносилися через гори...
Побіч них, по другому боці Кордону бігла Смерть. Цокотіла
зубами, стукотіла кістками, як кастанєтами, солоденько, улесливо
лопотала...
Брат дивився на неї й нічого не чув, Сестра слухала й нічого
не бачила, а Візник був сліпий і глухий.

Ромен Роллян.

Д а н т о н.1)
Пєса в трьох актах.
П ри свя чуєт ься м о є м у батъкови.

Ді єві

особи.

Дантон, 35 років. — ІПекспірівський Ґарґантуа, веселий і ґрандіозний. Пика доґа, голос як у бика. Чоло відкинуте назад і відкрите;
очи овітло-сині з відважним поглядом; ніс короткий і широкий, верхня
губа перерізана шрамом, щелепи важкі і міцні. Санґвінік — атлет.
Робеспєр, 36 років. — Зріст середній, будова тендітна, волосе
каштановате, очи темно-зелені, великі, пронизливі і короткозорі. Великі
окуляри, підійняті на чоло. Ніс простий, на кінці трохи кирпатий. 06личе бліде, губи тонкі із зневажливим, занепокоєним виразом, але не
без привабу.
Каміль Демулєн, 34 роки. — Очи темні, трохи не однакові; во
лосе довге, чорне. Обличе бліде, жовчне, неправильне, припухле над
скулами. Вираз швидкий, химерний, захоплюючий і змішаний, відбиває
всі рухи душі від ґрації до ґримаси. Вдача жіноча; сміється і плаче
одно за другим, а иноді й разом. Безнадійно хотіти віддати його загикування. Але його слова, рухи й обличе мають у собі завжди щось не
певного і суперечного.
Сен-Жіст, 27 років. — Волосе довге, біляве, пудроване; очи сині.

Обличе овальне з витягнутим підборіддем. Вигляд молодого Анґлійця
*) Ся пєса се одна з драматичної тетральоґії, якої дві инші частини
носять назви — „14 липня", „Вояки“ і (ще ненаписаний) „Тріумф розуму“.
- Редакція.
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аристократа, спокійного, з холодною і непохитною волею. В глибині
кипінне фанатичної віри.
Еро де-Сешель, 34 роки. — Гарний, елеґантний чоловік. Останній

представник у Конвенті манір і духа старого ладу. Мішанина іронії
і щирої лагідности. Дуже тихий, добре володіє собою.
БІйо-Варен, 38 років. — Зріст високий, обличе широке і бліде,
перука з червоного волося. Плечі широкі. Похмурий, погружений в свої
навязливі думки; розбитий втомою, має часто заморочений вигляд із
поривами безглуздого роздратовання.
Вадьє, 58 років. — „Ґасконський Вольтер". Великий і кістлявий

дід. Ніс скривлений, підборідде гостре, брови густі; рот тонкий, широ
кий і манірний; обличе жовте. „Зігнутий у двоє, підіймає свою білу
голову, щоб тихенько погомоніти своїм насмішкувато - хрипким, сухим
і невпинно тремтячим голосом“.
ФІЛІППО, 38 років. — Худий, обличе холодне й суворе; очи ши
рокі, чорні; ніс довгий. Волосе рідке і гладенько зачесане. Вигляд аске
тичний і жорстокий.

Фабр д'Еґлянтин, 39 років.
Ґенерал Вестерман, 43 роки.
Фукє-Тенвіль, громадський прокуратор.
Герман, голова революційного трибуналу.
Ґенерал Анріо.
Люся Демулен, 22 роки. — Білява, дрібна, очи чорні, волосе филясте. „Звинний вітрогон, показує зуби, як кицька“.
Елеонора Діплєй, 25 років. — Велика, очи спокійні, риси чисті
клясичного малюнку. Під її холодністю просвічує палка душа. — „Корнелія Копо“.
Пані Діплєй, 59 років.
Народ.

В Парижи, березень—квітень 1794.
АКТ ПЕРШИЙ.
У Каміля Демулена.
Буржуазний сальон фантастичного смаку, де поміщалися всі стилі. По
стінах фрівольні Гравюри ХУІІІ-го століття. На коминку бю ст античного
фільософа. На столі мала Бастилія.
кутку кімнати дитяча колиска. Одно
вікно відкрите. Небо сіре й сумне. Й де д о т . Каміль і Люся, з малою ди
тиною на руках, дивляться у вікно. Філіппо ходить здовж і впоперек та ки
дає мимохіть погляди крізь вікно. Еро де-Сешель сидить у кріслі біля ко
минка і поглядає на своїх друзів. Зовні галас радісної юрби.
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С Ц Е Н А І.
(Люся, Каміль, Еро, Філіппо).

ЛЮСЯ (перехиляючись через вікно). Он де вони! Он де вони!
Вони проходять там, де кінчиться улиця.
Каміль (кричить). Щ асливої дороги, батьку Дішен! Не за 
будь свої жаровні!
Еро (мягко). Камілю, не показуйся, мій друже.
Каміль. Йди, подивись на наших друзів, Еро! Клюбовий
генерал Ронсен; Венсан, щ о хотів, Філіппо, твоєї голови; і Ебер,
що з моєї кож дого вечора варив собі б о р щ ; і прусак Кльотс,
гарний Анахарсіс!... Остання подорож м олодого Анахарсіса!...
Людський рід має над чим задуматись, — від нього відбираю ть
його оратора! — Алеж праці має сьогодня ґільотина! Рясний
збір винограду!
УІюся (до дитини). Дивись, Горацію, дивись на сих негідників.
А онде генерал Анріо скаче зі своєю ш аблю кою ; бачиш ти,
малесеньке ?
Філіппо. Ну, сей Анріо ентузіязмується вже над міру. Він сам
повинен був би бути на возі.
Каміль. Можна подумати, що се якесь свято: народ казиться
З утіхи (На дворі клярнет грає веселу арію. Народ галасливо регоче).
Щ о се таке?
Люся. То малий горбун грає на клярнеті біля воза!
Каміль. От весела ідея! (вопи сміються). Чому ти не поди
вишся, Е ро? Се тебе не цікавить? Ти маєш мелянхолійний ви
гляд. Про ЩО ТИ мрієш? (Ш ум на улиці потрохи віддаляється).
Еро. Я думав, Камілю, що Анахарсіс має 38 років, а Ебер
трицять пять, твої роки, Філіппо; а Венсан має двацять сім ро
ків, о шість років менше від мене і від тебе, Демулєне.
КамІЛЬ. Се Правда. (Раптом споважнілий відходить від вікна, йде
на середину кімнати і з хвилину залишається нерухомий, узявшися р у 
кою за підборідде).
Люся (поло вікна). Д ощ ! Яка ш кода!
Каміль (незадоволено). Не стій біля вікна, Люсю, робиться хо

лодно. Відходь!

ЛЮСЯ (зачиняє вікно, повертається у кімнату і наспівує).
Дощик накрапає...
Пастушко, поспішай,
Швидше до кошари
Овечок заганяй!
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Каміль. Л ю сю , Люсю, недобра жінко, як можеш ти співати
сю пісню? Я не можу її слухати без того, що її автор гине в сей
час у тюрмі.
Люся. Ф абр? Се правда! Наш бідний Еглянтин, вони його
замкнули у Люксенбурзі; він був такий хорий. — Ба! Він вийде
звідтам.
Еро. Pur troppo!
Люся. Щ о таке він каже? Мабуть щось ординарне, правда?
Філіппо. Вірнійше сумне.
Люся. Мовчіть ви, віщуни нещастя! Ф абра випустять, кажу
я вам. Хіба ми не дбаємо про т е ?
Еро. Сам Дантон не міг нічого зробити, щ об його вратувати.
Люся. А, так 1 Дантон, можливо. Але коли Каміль візьметься
за перо й напише все, що він має на серці, то ви побачите, чи
двері тюрми не повідчиняються самі!
Еро. Для кого?
Люся. Для тиранів.
Еро. О, нерозумна пастуш ко; як недбало стережеш ти свої
вівці!... „Ш видше до кош ари!“ Так сказано в твоїй пісні (Поко
ївка бере дитину з р у к Люсі і виносить її. Люся щось говорить до неї
півголосом, виходить, повертається й увесь час рухається протягом всієї
сцени, щось прибирав, розглядав, ставить на місце й бере участь у роз
мові тільки мимоходом).
Каміль. Люся каже правду. Треба боротися. Ми мусимо кер
мувати революцією, бо ми її зробили. Сей голос ще не втратив
своєї власти над ю рбою . Досить було заговорити, щоби виря
дити злочинців на ґільотину. Ніколи ми ще не були такі дужі,
— так розвиймо ж наш успіх: здобути Люксенбурґ не тяжше
від Бастилії. Ми завалили девять століть монархії ; ми легко р оз
правимося з комітетом розбійників, які отримали владу від нас
і користуються нею, щ об підвести Конвент і всю Францію під
узаконену ними сокиру.
Філіппо (ходячи, з піднесеннєм). Ш ахраї! Коли б їм досить
було мордування! А то ж ні! Вони вплутали Ф абра в аферу
Індійського Товариства, зробили з нього злодія, вони вигадали
сю нечувану брехню, сю історію з Жидами, німецькими банки
рами, які ніби підкупили наш ого друга зрадити Асамблею. Вони
знають, шо се брехня, але щ об заспокоїти своє сумлінне, вони
перше ніж убити своїх ворогів, обливаю ть їх помиями.
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Еро. Ми маємо вельми чеснотних ворогів; — бо бути зарі
заним в імя добрих принципів — се вже втіха.
Каміль. Франція ненавидить Тартіфа. В шкіру ж педантови,
батіг на лицеміра!
Філіппо. Я виконав свій обовязок. Нехай кождий зробить
те са м е ! Я вивів на чисту воду розбійників із Західної армії,
головний штаб Соміра. Я вчіпився в горлянку сим негідникам
і ніщо не зможе змусити мене випустили ї х ; хіба що моя голова
впаде. Я не роблю собі ілюзій, я знаю, що значить зачіпити
генерала Росіньоля і його протекторів. Комітет збирається в сю
мить і радить, як мене знищити. Вони шукають усякого безче
стя, щоби зганьбити мене. На саму думку про се я дістаю го
рячку. Нехай вони мене зґільотиную ть, як що їм сього хочеться,
але нехай не торкаю ть моєї чести.
Еро. Я спокійнійший ніж ти, Філіппо. Я знаю привід, яким
вони скористуються, щ об розправитися зі мною. Я маю нещастє
думати, що можна бути ворогом урядів Европи, але без нена
висти до всіх тих, щ о не є Французами. Я мав друзів за кордо
ном, але я не вважав за необхідне виректися їх, щ об тим під
леститися до божевільного Бійо-Варена і инших хворих, як і він.
Вони влізли до мене, вдломили іиуфляди й викрали мою при
ятельську переписку; сього досить; тепер я вже — співучасник
заговору, організованого за гроші Пітта, — щ об поставити ко
роля.
Каміль. Чи ти певний того, що кажеш ?
Еро. Зовсім певний. Моя голова вже пропала.
Каміль. Шукай же тоді захисту.
Еро. Для республиканця нема ніякого захисту на світі. Ко
ролі його переслідують, а республика нищить.
Каміль. Вам бракує відваги, На всю республику ми все ж
таки найбільше популярні.
Еро. Ля-Фаєт був також популярний, Песіон і Ролян так
само. Сам Капет був популярний. Тиждень тому той, кого отеє
повезли, був ідолом народу. — Хто може похвалитися лю бовю
сього звіря ? В його змутнілих очах хіба в деякі тільки хвилини
можна побачити відбитте власної думки. — Чиє сумлінне хоч на
один день за все життє не буває в згоді з сумліннєм народу?
Але ся згода не може тривати д овго; безглуздо хотіти його
підтримувати. Мізок народу є морем, переповненим потворами
і зморами.
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Каміль. Стільки великих с л ів ! Ми роздуваємо щоки, щ об
вимовити слово Народ і ми його промовляємо із смішною урочистостю так, що Европа зачинає вірити в сю містичну'силу,
якої ми є знарядами. Я знаю його, сей народ : він зробив працю
для мене. Осел із байки каже: „Я не міг би тягти двох клунків“,
але не має ніякого сумніву, що він міг би зовсім нічого не но
сити. Ми мусіли прикласти багато зусиль, щоби підняти народ
на револю цію ; він її зробив проти своєї охоти. Ми були інженірами й машиністами сього величного руху; без нас народ і не
рушився б. Республика була для нього байдужа р іч ; се я його
звернув д о неї. Щ об він цінив вільність, як свій власний твір,
я переконав його, що він хотів бути вільним. — Се вічний за
сіб скермовувати безсилих. їх треба тільки переконати, щ о вони
хочуть якоїсь річи, про яку вони й не думали давнійше. Врешті
вони починаю ть вірити в неї і бажати її, як льви.
Еро. Бережись, Камілю, ти граєш з огнем, як дитина. Н арод
ішов за тоб ою , бо ви мали одну мету. Тепер він пішов далі,
ніж ти. Не пробуй його зупиняти; не можна відняти в собаки
кістку, яку вона гризе.
Каміль. Треба кинути йому другу. Хіба не чутно мого „Ста
рого Корделєра“ ? Хіба його голос не проходить до самого ну
тра республики ?
Люся. Коли б ви знали, який успіх мало останнє число! Зо
всіх боків йому присилають листи: чого тільки там нем а: сльози,
поцілунки, любовні признання!... А х! Як би я була зазд р існ а!...
Його благаю ть не кидати справи, вратувати країну.
Еро. А скільки з сих друзів прийде йому на поміч, коли
його переслідуватимуть ?
Каміль. Я не потребую нікого. Я дужий своїм пером! Праща
Давида (показре своє перо) завалила гільотину й короля пройди
світів. Я розбив лю льку Дішена-батька, сю славну люльку, щ о
була подібна до єрихонської труби. Досить було їй підкурити
чиюсь репутацію, як ся репутація сама собою пропадала! Звідси
полетіла стріла в чоло нерозумного й боязкого Ґоліята. Я наць
кував проти нього його ж власний нарід. Ти тільки що бачив
навкруги воза, на якому його повезли, жаровні Дішена. Се моя
вигадка нести їх. Моя ідея мала шалений успіх. — Чого ти ди
вишся на мене?
Еро. Так, одна думка.
Каміль. Скажи, яка.
Еро. Думав ти коли небудь про смерть?
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Каміль. Про смерть? Ні, ні, я не лю блю сього. Б р! Се
огидно.
Еро. Ти ніколи не думав, як се мабуть тяжко вмирати?
Люся. Який жах! Щ о се за розм ови?
Еро. Ти гарна, мила, приємна дитина, але ж ти й ж орсто
кий, як дитина.
Каміль (схвильовано). Ти справді так думаєш ?
Люся. Дивіться, у нього тепер сльози в очах!
Каміль (схвильовано). То правда, сей чоловік мабуть таки на
мучився, — холодний піт агонії; серце, повне жаху; чеканне
страш ного кінця... Ох! Се мабуть неймовірні страждання! Яким
би підлим він не був, він мучився так само, як і чесна людина,
можливо що й більше. Бідний Ебер!
ЛЮСЯ (обвиває руками Каміля за шию). МІЙ 6ІДНИЙ Булі - Буля,
не треба так побиватися ізза смерти брудної людини, щ о хо
тіла перерізати тобі глотку.
Каміль (обурено). Так. Але на що мене так підло атакую ть?
Si quis atro dente m e petiverit, in ultus u t flebo puer !
Люся (до Ера). Ну що ж, будете ви казати, щ о мій Каміль
жорстокий ?
Еро. Звичайно, що буду. Він золотий хлопець! Але він,
можливо, найбільше жорстокий зо всіх нас.
Каміль. О ! Не кажи так, Еро, бо я скінчу тим, що повірю.
Люся (погрожує пальцем Ерови). Кажіть, що се неправда, або
я вам очи видряпаю.
Еро. Ну добре, се неправда, — се ви найбільше жорстока.
Люся. Нехай і так.
Каміль. Мене хвилює те, що ти кажеш, Еро. Правда, я зро
бив багато злого, хоч я й не був лихий. Я був прокуратором
ґільотини. Я не знаю , яке діявольське натхненне підштовхує
мене. Через мене Жирондісти гниють на мокрих полях під сей
ледяний дощ . Се ізза мого „Здемаскованого Брісса“ повідру
бувано трицять молодих, .гарних і достойних голів. Вони любили
життє так само, як і я; їх сотворено для життя, для.щ астя так,
як і мене. Так само вони мали ніжних і дорогих Люсь. О Люсю,
тікаймо, заховаймося від сієї убивчої справи, що приносить лихо
иншим, а можливо й нам самим. Я не можу подумати, що й ми
також, щ о й ти і наш малий Горацій!... Ах! Коли б я міг зро
битися нікому невідомим! Д е той притулок, те підземеллє, що
сховало б мене з моєю жінкою, дитиною й книгами від усіх
очий? Oubi cam pi Q uisiaque!
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Філіппо.
з нього.
Еро. Не
рено не для
Філіппо.
вязок.
Еро

Вир тебе пірвав, Камілю ; тепер уже не можна вийти
примушуй його продовж увати сю війну; її сотво
нього.
Він тільки що сказав: треба виконувати свій обо-

(показуючи

на Каміля, який обіймав Люсю). Подивись на

нього: Чи не здається тобі, що обовязком Каміля є бути щ а
сливим?
Каміль. Се правда. Я покликаний д о щастя. Є лю де, що
сотворені для стражданнія. Мене ж воно відштовхує, я його не
хочу.
Люся. Чи не завадила я твоєму покликанню?
Каміль. Моя Весто, моя добра лисичко, моя мала Лярідоно!...
Твоя вина дуже велика! Ти мене зробила дуже щасливим.
Люся. А ти скаржишся, недобрий!
Каміль. Бачиш ти, я загубив із сього всю свою силу, всю
віру.
Люся. Як так?
Каміль. Я вірив давнійше в безсмертність душі. Коли я ба
чив лю дське нещастє, я говорив собі: Світ був би абсурдом,
коли б чеснота не мала нагороди де інде. А тепер я такий ща
сливий, на стільки щасливий, щ о навіть боюся, щ об нагорода
не прийшла для мене ще на землі, — а тоді я втратив би свій
доказ смертности.
Еро. Не шукай його більш ніколи.
Каміль. Як легко бути щасливим! А так мало людий, щ о
вміють бути щасливими!
Еро. Чим простійша справа, тим важше дається вона л ю 
дям. Кажуть, що лю де хочуть бути щасливими. Яка помилка!
Вони хочуть бути нещасливими, вони все роблять для сього. Фа
раони і Сезостріси, королі з головами кобців і пазурами тигрів,
— огнища Інквізиції, — гноїща Бастилії, — війна, що все ни
щить і руйнує, — от що їм подобається. Щ об вас полюбити,
ви мусите перейти через безглузде страждання. — А розум, тер
пимість, відвзаємнена лю бов, щастє... Ні! се викликає у них
тільки лайку!
Каміль. Ти надто суворий. Треба робити д обро людям,
проти них самих.
Еро. О, тепер увесь світ се твердить, а наслідки з того не
великі.
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Каміль. Бідна республике! Щ о вони зробили з тебе?... Р о з
квітлі ниви, відмолоджена земле, — ваше повітрє зробилося
легше, прозорійш е од свіжого подиху світлого розуму, що р оз
віяв з неба Франції всі забобони і всіх середновічних богів;
...ви, кола молоді, щ о танцю є по луках, ви, героїчні армії, бра
терські груди, бронз'ові стіни, об які ламаються списи Европи....
...ви, радощі краси, гармонійних форм, ви, Великі Панафинеї
з дівчатами, щ о проходять у тонких сукнях з одкритйми руками...
...вільнощі життя, радощі перемоги над усім, щ о сумне, лице
мірне, погане.........Республико Аспазії та гарного Алькібіяда, —
щ о сталося з т о б о ю ? — Червона фрігійська шапка, брудна со
рочка, охриплий голос, упередженнє^маняка, педантична лінійка
магістра з Арасу!
Еро. Ти зовсім, як Атенець між варварами, Овідій між Ски
тами. Все одно, тобі не вдасться переробити їх.
Каміль. Бодай спробую.
Еро. Втратиш лише час, а може й життє.
Каміль. Ч о го .я маю боятися?
Еро. Стережись Робеспієра.
Каміль. Я знаю його ще з дитинства. Приятель має право
говорити все.
Еро. Неприємну правду легше вибачаю ть ворогови, ніж
другови.
Люся. Замовкніть ви; він повинен бути великий, він пови
нен урятувати вітчину. Хто не моєї думки, не дістане шоколяди.
Еро (посміхаючися). Я вже мовчу. (Люся виходить).
Філіппо. Значить, ти рішив ділати, Демулєне?
Каміль. Так.
Філіппо. Тоді ніякого спочинку! Нападай на них, не спиняючися, кровю свого пера. Та війна наскоків, що ти ведеш, най
більш небезпечна. Ти задовольняєш ся тим, щ о дратуєш їх сво
їми пронизливими стрілами. Але се дає їм більш е сили проти
тебе. Влучай в саме серце, коли можеш, — скінчім одним
у д ар о м !
Еро. Мої друзі, я не згоден із вашим рішеннєм, але як ви
вже вирішили, то необхідно мати всі шанси на своїм боці. Щ об
почати війну, не досить, — вибач мені* Камілю, — не досить
одного пера Демулєна. Н арод нічого не читає. Успіхи „Старого
Корделєра“ осмілюють вас, — він не доходить до юрби. Ти
знаєш добре, Камілю, щ о його читають зовсім инші; ти сам
скаржився, що видавець продав один із твоїх номерів по два-
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цять су. Тільки такі аристократи, як ми, купують твій часопис,
а народ знає тільки те, що йому кажуть клюбові оратори, а вони
не за тобою . Ти можеш підносити тон і збирати в памяти всі
базарні вирази, але ти не будеш ніколи з народом. Є тільки
один засіб вплинути на нього, се кинути йому Дантона. Тільки
його громи зможуть здрігнути сим важким людським хаосом.
Йому досить тряхнути своїм волосєм, щ об підняти форум. Але
Дантон губиться, засипляє, віддаляється від Парижа;, він більш е
не говорить у Конвенті. Невідомо, що з ним сталося. Хто його
бачив в останній час? Де він? Щ о він робить? (Дантон входить
із Вестерманом).

С Ц Е Н А II.
(Т і самі, Дантон, В естермай).

Дантон. Дантон піячить. Дантон бігає за дівчатами. Дантон,
як Геракль, від своєї роботи спочиває за иншою роботою ! (Д е 
мулен підходить до Дантона і стискає йому руку, сміючися. Вестерман
залишається в глибші із заклопотаним виглядом).

Каміль. Поки ще не винищено всіх потвор, Геракль не ки
дає своєї палиці, тільки повинен убивати їх.
Дантон. Не говори мені про вбивство! Се слово лякає мене.
Франція куриться від крови; запах замордованого мяса підійма
ється від землі, як від різниці. Сонце вже сідало, коли я прохо
див через Сену ; ріка була червона, — здавалося, що по ній к о 
тили филі лю дської крови. Коли вже наші ріки так забруджено,
де ж вмиємо ми свої облича й руки? Досить уже смерти! Внесім
життє в республику. Нехай підіймуться з відмолодженої бать
ківщини жнива й лю де! Кохаймося, обробляймо наші ниви.
Каміль. Коли б Господь дав.такі часи, Дантоне! Ми покла
даємось на тебе.
^
Дантон. Чого ж ви хочете, діти мої ?
Філіппо. Щ об ти допоміг нам боротися!
Дантон. І що вам треба від мене? Мушу я завжди все ро
бити? Ви всі однакові. — Ось вам Вестерман, він же чоловік
діла! Він був на війні, ратував три чи чотири рази вітчину. Перше
ніж сісти за стіл, він мусить для апетиту перерізати комусь
глотку. І йому я також мушу д оп ом огти ! Не вже потрібно, щ об
я замість нього сів на коня й почав рубати?
Вестерман. Там, де треба битися, там я нікому не відступлю
свого місця. Запровадь мене в поле, покажи мені юрбу, яку
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треба змести і ти побачиш, як я розправлю ся. Але говорити,
відповідати балакунам з Конвенту, розбивати підлі махінації
злодіїв із Комітету, що хочуть мене знищити, я не вмію. Я по
чуваю себе загубленим посеред сього міста: вони, як тічня псів
кусають мене з заду, а мені не вільно навіть поворухнутися;
я мушу зносити все й не можу нічого зробити для своєї об о 
рони. Невже ви дасьте загризти мене і не прийдете мені з д о 
пом огою ? Д о сто чортів! Я ж бився колись за вас, ми маємо
тих самих ворогів; — моя справа, — се також ваша справа, —
твоя, Дантоне, — твоя, Філіппе, ти се знаєш добре!
Філіппо. Я се знаю, Вестермане. Ти зачепив, так само як і я,
Росіньоля, Ронсена і всіх злочинців, щ о ганьблять армію. Б ож е
вільні Якобинці переслідують тебе своїм невгаваючим галасом.
Але ми тебе не залишимо.
Каміль (до Дантона). Треба ділати. Я віддаю тобі своє перо,
Вестермане — свою ш аблю . Кермуй нами, Дантоне. Старий кер
маничу, ти знаєш добре юрбу і революційну стратегію : стань
на чолі нас, ми зробимо ще раз Десятого Серпня.
Дантон. Трохи згодом.
Філіппо. Ти віддаляєшся від арени, ти даєш себе забути.
Покажись знову. Щ о робиш ти цілими тижнями, заховавшися
в своїй провінції?
Дантон. Я обіймаю рідну землю, щ об набратися, як Антей,
нових сил.
Філіппо. Ти шукаєш приводу, щ об уникнути боротьби.
Дантон. Я не вмію брехати. Се правда.
Каміль. Щ о з то б о ю ?
Дантон. Досить мені вже людий. Я пересичений ними.
Еро. І ти занявся жінками, здається мені.
Дантон. Жінки мають бодай щирість не ховати своїх при
родних інстинктів, як ми. Вони просто йдуть до насолоди, не
обдурю ю чи себе і не одягаючи своїх інстинктів у мантію ро
зуму. Я ненавиджу лицемірство розуму, сангвінічного ідіотизму
сих ідеалістів, сих диктаторів б езси л л я; вони звуть розпустою
щирість у природних потребах. Вони закриваю ться іменем че
сноти і силкуються відкинути натуру, щ об задовольнити свої
непомірні гордощ і й руїнницький шал. — О ! Коли б можна було
стати звірем добрим, відважним дикуном, щ о хоче тільки л ю 
бити других, аби лиш вони відступили йому якийсь куточок під
сонцем?
Каміль. О так, лицемірство розділяє,нас.
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Дантон. Найгірша гіпокризія, — се лицемірство убивця! —
Побожна гільотина!
Філіппо. Ми знищили Капета не для того, щ об Талєн, Фуше,
Кольо д ’Ербуа знову запровадили драґонади у Б ордо і Ліоні!
Каміль. Сі маняки заснували нову світську й обовязкову ре
лігію, що дозволяє проконзулям іменем чесноти вішати, різати,
палити.
Дантон. Немає гіршої небезпеки в державі, як лю де принціпів. їм не ходить про те, щоби робити добро, тільки щоби мати
рацію ; ніяке стражданнє їх не зворушує. Вони мають одну мо
раль, одну політику: навязувати свої ідеї.
Еро (деклямуе насмішкувато):
Втіху має єдину чоловік цнотливий —
Иншим втіху давати, тим і сам щасливий...

ЛЮСЯ (входячи, підхоплює останні слова і продовжує цитату ми
моходом) :

Добрий пастир з дарами коли поспішає,
Неслухняного .мула гаком підганяє.
Не вважає на те він, чи бідна скотина
Має втіху від того, чи. свербить її спина.
Еро. Ол-ля! Ви знаєте своїх авторів.
Люся. А щ о в сьому негарного? Всякий знає „Непорочну“.
Дантон. Твоя правда, серце. Се щоденна книга всіх чесних
жінок.
Еро. Чи деклямували ви сі вірші коли небудь Робеспєрови ?
Люся. Не памятаю.
Каміль. Чи ви його бачили, коли він чує ґаліцизм? Його
чоло хмуриться великими зморшками і вилазить аж на тімя. Він
стискає руки і робить гримаси, ніби малпа, яку болять зуби.
Еро. Спадщина по батьку. Се від Русса походить його не
нависть до Вольтера.
Люся (не подумавши). Як! Він син Русса?
Еро (насмішкувато). Ви сього не знали?
Дантон. Все се єзуїцтво! Він розпустнійший, ніж инші. Хто
вдає, що не лю бить втіх, той має погані звички.
Філіппо. М ожливо; але коли Робеспєр і лю бить втіху, він
добре се ховає; і він має рацію, Дантоне. Ти ж занадто отвертий. Ти пожертвував би цілою будуччйною задля одної ночи
в Пале Рояль.
Дантон. Власне тому, що я волю гарну будуччину, аніж
лиху.
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Філіппо. Тимчасом ти компромітуєш своє реноме; громад
ська думка судить по твоїх вчинках. І що скажуть нащадки, коли
вони знатимуть, що Дантон у хвилину ріш аю чого бою за дер
жаву думав тільки про розвагу?
Дантон. Громадська опінія се к...., честь — се шлюха, на
щадки — смердюча безодня.
Філіппо. А чеснота, Д антоне?
Дантон. Запитайся моєї дружини, чи вона задоволена з моєї
чесноти.
Філіппо. Ти не думаєш, що кажеш. Ти оббріхуєш самого
себе, ти граєш на руку своїм ворогам.
Вестерман (робить зусиллв стриматися, але раптом вибухає). Ви
всі балакуни, та хвальки. Один розказує про свою чесноту, дру
гий про свої хиби. Ви тільки і вмієте, що балакати. Ваше місто
— се кубло адвокатів і прокурорів. Ворог нам загрожує. Д ан
тоне, чи ти го то в ? Так, чи ні?
Дантон: Дайте мені спокій ! Я жертвував життє і свій спочи
нок, щ об ратувати республику; вона ж не варта навіть! однієї
години, що я віддав для неї. — Г оді! Дантон здобув собі право
врешті пожити для себе.
Каміль. Дантон не купив права бути Сілєсом.
Дантон. Чи я покалічена шкапа, яку засуджено крутити
жорна, поки, не здохне?
Каміль. Ти вже ступив на стежку, з усіх боків оточену проваллєм. Неможливо вернути назад. Треба йти далі й далі. Ворог
іде за тобою , за твоєю спиною. Як ти зупинишся, він скине
тебе в безодню . Він уже підіймає руку й націлюється ударити.
Дантон. Мені досить тільки обернутися і глянути їм в обличе, щ об вони всі повалилися як громом прибиті.
Вестерман. Так чого ж ти чекаєш ?
Дантон. Згодом.
Філіппо. Твої вороги не сплять. Бійо-Варен говорить і гово
рить як скажений проти тебе. Вадьє вже глузує з твоєї близької
загибелі. По Парижу йде поголоска про твій арешт.
Дантон (знизуючи плечима). Яке безглузде! Вони не насмі
ляться.
Філіппо. Знаєш ти, що сказав Вадьє? Я вагаюся передати
його підлі слова. Він сказав про теб е: „Ми незабаром випатрошимо се начинене рибищ е“.
Дантон (гримаючи). Вадьє сказав так? Д о б р е! перекажи тому
мерзенникови, що я розторощ у його череп, щб я зїм його м ізо к !
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Коли ходить про моє життє, я можу стати злійшим від канібаля!
(задихається від обурення).

Вестерман. Нарешті!... Йди ж!
Дантон. Куди?
Вестерман. Говорити по клюбах, підіймати народ, знищити
комітети, повалити Робеспєра.
Дантон. Ні.
Філіппо. Чому ні?
Дантон. Потім. Тепер я не хочу.
Каміль. Ти себе губиш, Дантоне.
Вестерман. Я гину, коли бачу сей страх ділати, що навис
над усіми чесними людьми. Яку чортівську отруту розлито в сьому
повітрі? Такі люде, як ви, складають руки, чогось чекають і не
наважуються зробити жадного руху, щ об оборонитися або вте
кти перед ш аф отом ? Я довш е не можу. Я вас покидаю. Я буду
робити без вас. Я йду до Робеспєра, якого ви всі так боїтеся.
(Так, ви його боїтеся, хоч і глузуєте з нього. Вся сила сих ли
ходіїв походить від ваш ого страху). Я йому вихаркну правду
в очи, — він побачить у перший раз чоловіка, що ставить йому
опір. Я розібю ід о л а ! (Виходить схвильований).
Філіппо. Я йду з тобою , Вестермане.
ДаНТОН (спокійно, трохи зі зневагою). НІЧОГО ВІН НЄ зробить.
Робеспєр подивиться на нього: — от-так — і все буде скінчене.
Бідний неборак.
Філіппо. Дантоне, Дантоне! Де ти? Де подівся атлет рево
лю ції?
Дантон. Ви всі боягузи. Нема нічого страшного.
ФІЛІППО. Quos vult perdere... (виходить. Еро встає, бере свій ка
пелюх і хоче відходити).

Каміль. Ти йдеш також, Е ро?
Еро. Камілю, тебе не сотворено для війни на зразок Вестермана. Я се знаю . Ліпше зійди зі сцени цілком. Дай себе за 
бути. На що потрібно тобі говорити?
Каміль. Щ об заспокоїти своє сумлінне.
Еро (хитає злегка плечима й цілує р уку Люсі). Прощайте, Лю сю .
Люся. Д о побачення.
Еро (посміхаючися). Хто знає?
Каміль. Куди ти йдеш ?
Еро. Улиця Сент-Оноре.
Дантон. Ти хочеш також скласти візиту Робеспєрови?
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Еро. Ні, се мій звичайний прохід. Там проїздять завжди
вози із засудженими.
Каміль. Я думав, ідо таке видовище тобі не може подо
батися.
Еро. Там можна навчитися вмирати (він виходить. Люся про
вожав його).

С Ц Е Н А III.
(Дацтон, Каміль).

Дантон (провожаючи очима Ера). Б ід ол аха; він хвилюється, він
мені закидає мою бездіяльність. Ти, Камілю, також хочеш д о 
коряти мені, я се бачу в твоїх очах. Ну що ж, докоряй, мій
хлопче! Ти вважаєш мене за підляка? Ти думаєш, що Дантон
приносить своїх друзів і славу у жертву своєму череву?
Каміль. Дантоне, чому ти відмовляєш ся?
Дантон. Діти мої, Дантона не сотворено по мірці всіх ин
ших людий. Вульканічні сили киплять у сих грудях, але вони
коряться мені і роблять тільки те, чого я хочу. Моє серце має
безкраї апетити, мої чуття гарчать, як льви, але той, хто їх при
боркує, сидить постійно тут (показує на голову).
Каміль. Яка ж урешті твоя думка?
Дантон. Дати спокій вітчині. Вратувати її за всяку ціну від
нашого проклятого розладу. Знаєш ти, від якого лиха гине рес
публика? їй бракує пересічности. Занадто вже багато видатних
людий стоїть при державній кермі. Се занадто для одної нації
мати Мірабо, Бріссо, Верніо, Марата, Дантона, Демулена, Робеспєра. Кождий з сих геніїв зміг би довести Вільність до
перемоги. Зібрані ж до купи, вони нищать один другого і Фран
ція закрівавилася вже від їх взаємної ненависти. Я сам узяв за
велику участь у сьому. — Хвалити Бога, я можу себе потішати
тим, що я нищив Французів, тільки обороняю чи своє життє;
і навіть у найбільш запеклій боротьбі я робив усе, щоби вра
тувати своїх повалених ворогів. Я не хочу тільки із-за особистих
інтересів розпочинати боротьбу з найвизначнійшим після мене
чоловіком республики. Ліс прояснюється навколо нас. Я не хочу
зменшувати населення республики. — Я знаю Робеспєра, я бачив,
звідки він вийшов, як крок за кроком він підіймався своєю упер
тістю, працьовитістю і фанатизмом своїх ідей. В міру того, як
він опановував Асамблею, його честолюбство зростало, обхо
плюючи всю Францію. Тільки один чоловік ще заступає йому:
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моя популярність зрівноважує популярність Робеспєра і його
хороблива амбіція обливається кровю ізза сього. Багато разів
— віддаю йому справедливість — він намагався побороти свої
завидющі інстинкти. Але фатальність подій, його сильнійша від
розуму заздрість, мої люті вороги, що розпалю ю ть його, — все
штовхає нас до поєдинку. Який би не був наслідок, республика
захитається до самих підвалин. Красше я подам приклад пожер
твування собою . Нехай його честилюбство заспокоїться й не
турбується більше через мене! Я вже напився сього гіркого пи
тва, від якого у мене терпко в устах. Нехай Робеспєр допє сю
чарку, коли він хоче! Я відступлюся. Я не так памятаю зло,
як Ахіль і буду чекати спокійно, щ об Робеспєр протягнув мені
руку.
Каміль. Коли вже один з вьс мусить принести себе в жер
тву, чому се будеш ти, а не він?
Дантон (знизуючи плечима). Б о тільки я один у силі се зр о 
бити; (після павзи) — також через те, щ о я дужиіий.
Каміль. Все ж ти погорджуєш Робеспєром.
Дантон. Моє серце не переносить ненависти. Я не маю зл о 
сти, — не ізза чесноти, бо я її не знаю , а просто через свій
темперамент.
Каміль. Чи тобі не страшно, Дантоне, відступити своєму
ворогови вільне поле діяльности?
Дантон. Уф! Я його добре вивчив. Він зможе довести дію
до четвертого акту, але розвязка ніколи йому не вдасться.
Каміль. А скільки лиха він зможе наробити тимчасом ? Твоя
сила — се єдина противага режімови насильства й фанатичного
терору. А що станеться з твоїми друзями? Невже ти кинеш їх
на ту небезпеку, що їм загрож ує?
Дантон. Для них буде ліпше, коли я деякий час не робитиму
ужитку з своєї сили. їм усім доводиться терпіти тепер від того
страху, що я викликаю. Робеспєр мене послухає, коли його са
молюбство дасть йому відсапнути. А мої руки будуть вільнійші,
щоби ділати, коли я буду представником усієї людности, а не
одної тільки партії. Треба поводитися з людьми, як з дітьми
і вміти відступити їм забавку, якої добивається їх жадоба. Бо
інакше в своїй упертости вони безглуздо й себе погублять ра
зом із вами.
Каміль. Ти надто шляхотний, Дантоне. Ніхто не зрозуміє
твого такого зречення. Робеспєр не зможе повірити, у щирість
твого віддалення, його підозрілий розум шукатиме і знайде
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в твойому вчинкови макіявелівські хитрощі. Бережись, щ об твої
вороги не скористувалися твоїм зреченнєм, щ об тебе доконати.
Дантон. Дантон зовсім не зрікається; він на хвилинку від
даляється зі сцени, але він завжди готовий вернути на неї. Заспокійся; я могутнійший від них усіх; такі люде, як я, не бояться,
що їх забудуть. Їм досить замовкнути на хвилину, щ об дати
почути ту безкрайню порожнечу на світі, яка наступає, коли
нема їх, аби її заповнити. Навіть віддаляючися, я пош ирю ю свою
популярність. Замість боротися за владу з Ахейцями, я віддаю
їм її. Вона роздавить їх безсилі плечі.
Каміль. Вони її в першу чергу обернуть проти тебе. Вся
юрба ріжних Вадьє накинеться на здобич.
Дантон. Все ж таки я розірву декількох із них. Я звик бо
ротися з потворами. Дитиною я боровся з волами. Сей розда
влений ніс, ся розсічена губа, ся пика — ще носять сліди їх
окрівавлених рогів. О дного разу напівдикі кабани, за якими
я гнався з великим криком, укусили мене ж орстоко в живіт. Я не
боюся тих Вадьє. А потім — вони занадто нікчемні.
Каміль. Але все ж таки, як що вони насміляться? Вони викли
кали з армії Сен Жіста, щоби збільшити свої сили. Вони чека
ють його повороту, щоби почати; так кажуть.
Дантон. Так? Ну, як вони мене допровадять до остаточности, τό нехай відповідальність за розпочату боротьбу паде на
них самих! Я маю грубу шкіру і можу переносити терпеливо
напади. Але коли я вже напущуся на них, ніщо не зупинить
мене, поки вони не будуть зметені. Нещасні! Я зроблю з них
добрий гул яш !
С Ц Е Н А IV.
(Ті самі, Люся, Робеспєр).
УІЮСЯ (входить поспішно й біжить перелякано до Каміля). Робеспєр!... (Робеспєр входить холодний, спокійний, кидає пронизливі й швидкі

погляди і не робить ніяких рухів).
КаМІЛЬ (з метушливим і трохи іронічним виглядом іде йому на
зустріч). А! дорогий Максиміліяне, ти приходиш як раз у час;

ось уже цілу годину балачка йде про тебе, хоч тебе й не було
з нами.
Дантон (невпевнено). Добрий день, Робеспєре (не р іш а єт ь с я про
тягти йому р у к у й чекав, щоб його противник зробив се перший. Робес■
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пер не відповідає, стискав холодно р у к у Люсі і Камілеви, киває головою
Дантонови й сідає. Кам іль і Дантон стоять, Люся увесь час у р ух у ).

Люся. Се дуже мило з твого боку, що ти знайш ов час і від
відав нас, ти завжди такий занятий! Присунься близш е до огню.
На улици такий крижаний туман, що перехоплює дух. Як почу
вають себе твої милі господині, громадянка Діплєй і моя м а
ленька подруга Елеонора?
Робеспєр. Дякую, Люсю. — Камілю, я хочу говорити
з тобою .
Люся. Ти хочеш, щ об я вас залиш ила?
Робеспер. Ні, не ти.
Каміль (спиняюча Дантона, що хоче відходити). Дантон знає
майже всі наші думки.
Робеспєр. Так каже громадська поголоска. Я ж сьому не
вірив би.
Дантон. Се тобі дуже переш коджає?
Робеспер. Можливо.
Дантон. Чого ж ти хочеш ? Дантона лю блять; се єдина річ,
якій ти не можеш перешкодити.
Робеспєр (зневажливо). Л ю бов, се банальність, вона .рідко бу
ває в дійсности.
Дантон (вороже). Кажуть, що дехто її не знає зовсім.
Робеспєр (після короткої павзи, холодно; руки його трохи нервуються). Я не прийшов, щ об балакати про дебош і Дантона. —
Камілю, не дивлячися на мої попередження, ти продовжуєш йти
шляхом, на який тебе штовхнули недобрі поради і твоя легко
душність. Твій зїдливий памфлет сіє по всій Франції розєднаннє.
Ти напружуєш свій розум, щ об підірвати у потрібних людиЙ
усяке довірє до республики. Вся реакція набирає сили й підіймає
голову від твоїх сарказмів проти вільности. Д овго вже я зду
шував ненависть, що ти викликаєш ; я тебе ратував двічи, але
я не можу ратувати тебе завжди. Д ерж ава клекотить від бун
тарських заговорів. Моя ж воля не звернена проти держави.
Каміль. Не турбуй себе піклуваннєм про мене. Твоє щире
відношеннє, Максиміліяне, мене зворушує, але я не маю потреби
ні в кому; я вмію боронитися сам і не хочу себе обмежувати.
Робеспєр. Честилюбче, не відповідай нічого; твоя легко
душність — се єдине твоє вибаченнє.
Каміль. Я не хочу ніякого вибачення. Я маю заслуги перед
вітчиною. Я бороню республику проти республиканців. Я гово
рив відкрито, я сказав правду. Коли вже правду треба замов16
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чувати, значить нема більш республики — се вігри, що повіва
ють над морськими филями: Tollunt, sed attolunt! Вони їх же
нуть, але вони ж їх і підіймають.
Робеспер. Республики нема, Демулене. Ми її робимо. Вільности не будуть вільністю. В часи тяжких допустів для Риму,
загрожена нація підчинялася диктатурі, щ об розбити всі пере
шкоди і перемогти. В той час, як Европа і бунтарі з середини
загрожують знищити назавжди республику, смішно й думати,
щоб мати право все говорити, все робити — і своїми словами
та вчинками давати зброю ворогови.
Каміль. Яку зброю даю я ворогови? Я обороняв найчистійшу справу на світі: братерство, святу рівність, терпимість
республиканських правил, сю res sacra miser, сю пошану до не
щастя, що лежить у принціпі нашої високої конституції. Я на
вчав любити вільність. Я хотів, щ об перед очима народу засяяв
блискучий образ щастя.
Робеспер. Щастя! Отсим загибельним словом ви притягуете
до себе всіх егоїстів і всіх ненаситних людий. Хто не хоче щастя?
Але ми даємо людям щастє Спарти, а не Персеполю. Щастє —
се чеснота. А ви надуживаєте сього святого виразу, щоби збу
дити в голові всіх безсилих людий бажання того кримінальйого
блага, яке примушує забувати про инших і дає радощі розбещености. Ганебна думка, яка загасила б швидко огонь револю
ції! Нехай Франція навчиться страждати, нехай стражданнє від
мовиться від втіхи, бути вільною, нехай зуміє віддати свій до
бробут, свій спочинок, свої радощі за всесвітнє щастє!
Каміль (тоном ввічливої насмішки, що несподівано під кінець ти
ради стає повною рішучої іронії). Максиміліяне, слухаючи тебе, мені
приходить на думку один пасаж із Плятона: „Коли, я чую, казав добрий генерал Ляше, — красну розмову про чесноту
дійсного санкільота, достойного тих слів, які він каже, се мені
дає невимовну насолоду; він мені здається єдиним музиком, що
здолає дати повну гармонію, бо всі його вчинки відповідають
усім його словам ; сього вам не дадуть якобинські, ані женевські
проповіди, а се робить той французький тон, що один тільки
заслугує на назву республиканської гармонії. Мене всього пере
повнює радість, коли я чую слова такого чоловіка і всі вірять,
що я дійсно збожеволів від промови ; з такою ж адобою я упи
ваюся його словами. Але той, хто плете про чесноту, а сам не
йде її шляхом, наганяє на мене невимовний сум і чим красше
він говорить, тим гірше він мене відвертає від своєї музики“.
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(Дід кінець сих слів Демулен повертається спиною до Робеспєра,
який встає мовчки, без жестів і хоче йти. Люся, занепокоєна зворотом
розмови, не зводить очий з Робеспєра, бере його р у к у і пробує жарту
вати) ·
Люся (показуючи на Каміля). Сей недобрий хлопець не може

не сперечатися. Коли б ти знав, як він мене дратує іноді! Але,
дорогий Максиміліяне, ви обидва ні крихти не змінилися. Ви
диспутуєте між собою , ніби се вам колегія Арасу. (Робеспер, хо
лодний, не відповідає й хоче йти).

Дантон (міняючи тон і наближаючися до Робеспера з теплою щи
рістю). Робеспере, ми всі три помиляємось. Будьмо людьми, що
слухають тільки розуму і вміють подавити свою злобу для е іт чини. Я йду до тебе, я простягаю тобі руку. Вибач мій порив
роздратовання.
Робеспер. Невже Дантон думає, що одним словом можна
стерти всі образи? Напасникови не треба забувати своїх вчинків.
Дантон. Я мабуть помиляюся, пропонуючи моїм противни
кам свою великодушність. Але республика сього вимагає: їй по
трібна моя енергія і твої чесноти. Коли моя енергія тобі про
тивна, подумай, що і твої чесноти мені ненависні: отже ми поквітувалися. Зроби як я, заткни носа і ратуймо разом вітчину.
Робеспер. Я не вважаю себе за таку необхідну для вітчини
людину.
Дантон. Всі зависники так кажуть. Вони відбираю ть такими
розмовами у нації все, що дає їй силу.
Робеспер. Де брак довіря, там нема сили.
Дантон. Ти не довіряєш мені? Ти віриш усім дурницям, що
про мене плетуть, усім галюцінаціям Бійо-Варена? Подивись на
мене. Хіба я маю вигляд лицеміра? Ненавидьте мене, але не
підозрівайте!
Робеспер. Людий судять по вчинках.
Дантон. Які вчинки ти можеш мені закинути?
Робеспер. Ти дуже добрий з усіми партіями.
Дантон. Моя братерська душа однакова до всіх нещ а
сливих.
Робеспер. Ти хвалишся, що не вмієш ненавидіти і дійсно,
ти не маєш ненависти до ворогів республики; але таким чином
руйнується республика. Милосерде до катів — се найбільша ж ор
стокість для їх жертв. Така лагідність у кінци примусила нас зме
сти цілі міста; вона ще нас може коштувати трицять років гро
мадянської війни.
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Дантон. Ти скрізь бачиш злочнн! Се божевіллє. Коли ти
захорів, то лікуйся, але не примушуй здорових приймати ліки.
Республика гине. Ще час спинити сей безглуздий і запеклий те
рор, що нищить Францію. Але поспішай; коли ти не зєднаєшся
з нами, то незабаром ти вже не зможеш стримати руїни; ти бу.
деш хотіти сього, але марно, вона тебе роздавить разом з ин·
тими; вона тебе знищить першого. Нещасливий, хіба ти не ба
чиш, що тебе ж першого вразить буря, як тільки мене там не
буде? Тебе боронить від пожежі тільки Дантон.
Робеспер (відходячи від Дантона, холодно). Нехай вона мене
спалить!
Каміль (тихо до Дантона). Ти вже за багато сказав, Дантоне.
Ти вколов його самолюбство.
Дантон. В імени вітчини, Робеспєре, тієї вітчини, яку ми всі
любимо з однаковим запалом і якій ми віддаємо все,
даймо
повну амнестію для всіх друзів і ворогів, коли тільки вони лю
блять Францію! Нехай ся любов змиє всі підозріння і всі по
милки! Без неї немає чесноти, з нею не буде злочину.
Робеспер. Без чесноти нема вітчини!
Дантон (поспішно загрожуючи). Ще раз я тобі пропоную мир.
Подумай, скільки мене коштують такі пропозиції! Але я стерплю
всяке принижение, коли воно потрібне для республики. Подай
мені руку; випусти Фабра, відправ Вестермана до армії, оборони
від скажених Ера і Філіппа!
Робеспер. Я створений для боротьби зі злочином, але не
для кермовання.
Дантон (близький до вибуху, але стримується). Так ти бажаєш
війни, Робеспєре? Подумай добре над тим.
Робеспер (байдужо обертається спиною до Дантона і звертається
до Демулена). Камілю, в останній раз: спиниш ти свої напади на
Комітет ?
Каміль. Нехай Комітет перестане заслугувати на них.
Робеспер. Скорися, як усі, наказам нації.
Каміль. Я представник нації і я маю право говорити за неї.
Робеспер. Ти обовязаний дати приклад поважання до за
конів.
Каміль. Ми дуже добре знаємо, як виготовано сі закони.
Ми всі адвокати, прокуратори, люде закона, Р обеспєре; ми зна
ємо, що ховається за сею величністю закона. Я сміявся б, коли б
не думав про ті сльози, що викликає комедія, яку ми всі гра·
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£іуіо. Ми коштуємо дуже дорого людність. Сама чеснота не варта
тієї ціни, яку ми примушуємо за неї платити.
Робеспер. Хто не має сили винести сього тягару, нехай не
береться. Хто ж узявся за нього, мусить тягти й мовчаі’и, поки
не впаде роздавлений тією вагою .
Каміль. Я згоден принести в жертву себе, а не инших.
Робеспер. Прощай, Камілю, подумай про Ера.
Каміль. Чому ти говориш про нього?
Робеспер. Ера заареш товано.
Дантон, Каміль. Заареш товано? Він тільки що вийшов звідси.
Робеспер. Я знаю.
Люся. Але щ о ж він зробив, Максиміліяне, яка його вина?
Робеспер. Він переховував у себе одного проскрибованого.
Каміль. Він виконав свій обовязок.
Робеспер. Комітет виконує свій.
Дантон (вибухає). Д о сто сот чортів, ти мене провокуєш! Ти
хочеш нас усіх задушити, одного за другим? Перше, ніж вра
зити дуба в самі груди, ти обрубуєш його могутнє гиллє... Моє
корінне вросло в саму глибину землі, у саме серце народу Ф ран
ції. Ти вирвеш його тільки вбивши республику. Моя загибіль
роздавить вас усіх і нечисті щурі, що підгризають мене, будуть
першими жертвами. Моя довготерпеливість вас підбадьорю є?
Вже нахабно скачуть по мені паразити... Д осить! Лев прокида
ється... Але, огидний слимаче, хиба ти не знаєш, що я, коли
схочу, можу тебе роздавити нігтем, як блоху? Нехай живе війна,
коли ви її хочете! Запал минулої боротьби кидається мені в го 
лову. Сей голос, дуже довго придавлений, дасть себе почути
в кінци і кине народ на тиранів.
Каміль. Ми здобудемо нове Тійлєрі. „Старий Корделєр“ роЗІбє навислий гніт. (Робеспер, без найменшого р у х у на лици, йде до
керий. Люся, на смерть занепокоєна, не в силі вимовити слова, зникає
ш хвилину до сусідньої кімнати, швидко вертається з дитиною й несе її
до Робеспєра).

ЛЮСЯ. Максиміліяне!... (Робеспер обертається, дивиться на малого
Горація, вагається з хвилину, усміхається до нього, бере на руки й сідає.
Він обіймає дитину і дивиться на Люсю та Каміля. Потім , увесь час
■Щчки, віддав дитину Люсг й виходить, не дивлячися ні на кого. Вся ся
«(єна проходить дуже стримано, без усякого помітного хвилювання, за
ЩЬжолі однієї Люсі).
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С Ц Е Н А V.
(Люся, Каміль, Дантон).

Каміль. Бідна Люсю, ти дуже занепокоєна?
Люся. О, Камілю, Камілю, який ти нерозумний!
Каміль. Ти мене підштовхнула.
Люся. Ах! я мучуся тепер!
Каміль. Треба казати все, що думаєш. А потім... (хитав пле
чима). — Б а ! Мені нема чого боятися; він мене глибоко любить,
він мене завжди оборонить!
Люся. Я боюся.
Каміль. Він набрався страху більше, ніж м и ; голос Дантона
зробив своє вражіннє. Є люде, що бояться тих, кого вони лю 
блять. — Ну буде вже! треба побачити наших друзів, порозу
мітися з ними. Не тратьмо часу... Ходи, Дантоне.
Дантон (сидить задумавшися). Так, — куди ми йдемо?
Каміль. Догнати Філіппа й Вестермана та вратувати Ера.
Дантон. Завтра... завтра.
Каміль. Завтра буде пізно.
Дантон (дуже сумний, із щирістю). Люсю, прочитай мені що
небудь, пограй мені, заспокій мене.
УІЮСЯ. Щ о 3 то б о ю ? (Стоїть позаду нього, опершися йому на
плече ; він бере її р у к у і прикладає до своєї щоки).

Дантон. О, республико! Самій знищити с е б е ! Знищити твір
своїх рук, зруйнувати республику! Перемогти, чи бути перемо
женим, яка ріжниця? В обох випадках катастрофа!
Каміль. В обох випадках тільки переможці — увінчані сла
вою !
Дантон (встаючи, з піднесешем). Ну, що ж! Нехай республика
вжахне світ гуркотом своєї руїни!...
Кінець першого акту.

З французького переклав Сергій. Пащенко.
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Зіонт ейро Лобато.

Ця т к а .
Одного дня їздив я до Ітайоки, проводжений вказівками
чоловіка, що винаймив мені коня під верх: Не можна заблудити.
Треба тільки їхати. На випадок сумніву, тримайтеся слідів коліс,
а заїдете певно.
Я таке і зробив і заїхав без пригоди.
Одначе в день повороту падав нічю такий дощ , який падає
тільки по тих лісових пущах і на першому перехрестю я заб лу
кав. Злива позатирала всі борозди від коліс. Я пристав на хвильку,
зробившися ослом Бурідана, та дожидаючи якого прохожого, щ о
отворив би мені очи. Не появилася жива душа і моя нетерплячка
штовхнула мене навмання на одну відногу сього уводливого X.
Я їхав яку годину в непевности, аж у кінци вид невідомої ф азенди1)
впевнив мене, щ о я збився з дороги. Я рішився заїхати. Відчи
няю ворота і кричу своє „господар хати“. Відчиняє мені старий
Негер, занятий лущением фасолі на тоці.
— Господарик є там на верху, у великій хаті.
Звертаю ходу туди, передавши коня, і йду широкими камяними сходами з переду господарського дому. Гурток діточок грався
довкола невеличкої ватри ґравет2), що сильно курила.
— Дим туди, святенька сюди.
Побачивши мене, замовкли і втікли, за виїмкою старшень
кої, яка полишилася на місці, протираючи почервонілі і засльожені від диму очи.
— Батько є?
— Є, і вона йде його покликати, — відповіла, подаючися
до середини хати. Инші з пальчиками в устах слідили за мною
зпоза дверий, де швидко появилася струнка дівчина 14—16 літна,
з голубим фартуш ком і почервоніла, як той, що порається біля печі.
— Будьте ласкаві, ввійдійть, — промовила ясним голосом,
усміхаючися злегка, при чому її живі очи обкинули мене цілого
від голови до стіп у млі ока; — сідайте й пождіть хвилинку.
Я сів, вдихаючи роскішний холод салі і почав розмову.
— Ви дочка...
— Ні, пане. Своячка. Одначе живу тут, відколи мені повми
рали родичі.
*) Велике бразильське господарство, хутір.
2) Назва одного бразилійського дерева.
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— Така молода і вже сирота!...
— Без батька і без матери. Минуло шість літ, коли я втра
тила їх у часі ж овтої пропасниці в Кампінасі. Свояк забрав мене і...
Тут заскрипіли двері і появився в них пан дому. Ми як стій
розпізнали один одного з однаковим здивованнем.
— Бруно! — скрикнув він. — Яке чудо!
— А ти, Фавсге, ось де приходиться мені найти тебе, мені,
щ о сподівався зустріти недовірчивого нім ака!...
Обійми, вияснення, перехрестні питання. Фавсто не переста
вав дивуватися припадкови.
— Кілько років ми не бачили один о д н о го ? Найменше
десять...
— Від часу колєґіяльного стола. Як сей час проходить!...
— Отже мій дорогий, я забираю тебе сюди. Вже не підеш,
поки не пізнаєш мого Аврамового лона і не вбєш туг, які треба
вбити.
В часі тих вибухів дівчина з голубим фартуш ком не рухнулася з салі ногою і я крадькома пас свої очи на тім любім
єстві.
Фавсто, замітивши те, представив м ен і:
— Лавріта, наша своячка.
— Ми вже знайомі, — відповів я.
— Звідкиля? — скрикнув счудований.
— Саме звідси і від яких пять хвиль.
— Сміхун! Гайда, Лавро, подивися там, щ об подали нам Каву.
Дівчинка, відходячи, кинула той солодкий усміх, який дора
джує дівчатам інстинкт у присутности чоловіка, щ о може одру
житися.
— Чепурненька, га? — промовив Фавсто, ледви тільки зачи
нилися двері.
— Гарна! — скрикнув я, обтяжуючи завзято те „а“. — Що
за свіжість! Яка кольористика!
— Краска йде на рахунок печі. Усі вони там заняті печеннєм кукурудзяних пиріжків. Не знаєш моєї дружини ? З родини
Лєме, з Педри Фрії. Я одружився, скоро тільки покінчив науку,
і жию тут на переміну шість місяців на землі і стілько-ж у столиці.
— Прегарне життє! Се мрія усякого чоловіка.
— Не нарікаю, ані не бажаю иншого.
— Значить, ти зірвав овоч щ астя?
Фавсто не відповів, а щ о якраз принесли каву, розмова
змінила напрямок. Каву принесла Лавра враз із горячими пиріжками-
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— Панно Лавро, я догадую ся, щ о сей зроблений вашими
руками, — процідив я, беручи один із них.
— К отрий? — впала в розмову дівчина, — сей, що має
знак колісцяти?
— Так.
Вона усміхнулася сріблистим тоном.
— Справді ті, що маю ть знак, се робота Люкреції.
— Отже ти, — скрикнув Фавсто, — перемішав мистецтво
своячки з мистецтвом чорної!
- - Мої отсі, — сказала Лавра, показуючи на пиріжки без
знаків.
Я спробував одного і:
— Справді! — скрикнув я, — ріжниця велика.
Нове pizzicato дівчини.
— Але-ж тісто те саме і вся приправа чорної.
Фавсто поклав край моїм неповодженням, запрош ую чи мене
до виходу.
— Ти занадто щедрий в чемностях. Ходи звідси подивитися
на худобу, се красше.
Ми вийшли і перебігли цілий хутір; хлів для кнурів, заго
роду расового птаства, ставок пекінів, вози Тоґенбурґ, корови
Жерзі, машину д о кави — всі ті річи, щ о є спільні на всіх хуто
рах, які ми все-ж таки оглядаємо з великою приємністю.
Фавсто був господарем для розваги. Все тут указувало на
великий вклад гроший без думки про відповідний прихід; він
плекав усе на лад того, щ о не потребує посілости, щ об жити.
При обіді представив мені свою жінку. Дружина мого при
ятеля не сходилася з моїм взірцем доброї жінки. З твердими
формами, з поглядом хижої птиці, з острим носом, вона рішучо
була гидка, а мабуть і зла. Я зрозумів справу мого Ф авста: він
одружився з богатою . Хутір дістався йому в руки, дякуючи жінці.
Фавсто в її присутности змінив тон. З природного жартуна він
засклепився в задуму, яка бентежила мене; і се говорило мені,
що вони заключили подруже дібр, тіл, але не душ. І Лавріта
силувала себе, а дівчатка зраджували ненависне „добре пове
дение“ аж до співчуття; вони видавалися дорослими особами.
Жінка морозила їх усіх твердим і злим поглядом безоглядної пані.
Вставаннє від столу було для нас полегшою. Фавсто нага
дав поїздку по плянтаціях кави, а що коні вже були пригото
вані, ми від'їхали. Скоро тільки всів на коня, відзискав давну
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щирість із веселою безжурністю шкільних років. Розмова розбі
галася в тисячу напрямках і врешті зійшла на тему подружа,
— Той жах наш перед подружнім ярмом! Як ми поїли себе
глумливими писаннями проти тайни лю бови, благословленої духо
вним, закріпленої писарем... Пригадуєш...?
— І оба збиралися показати їй язик. Життє все таке: найсвобіднійша теорія на горі і залізна сітка примусів на долі. Ми,
лю де, є ланцюгом суперечностей. П одруж е!... Сьогодня я не дефініюю його з байдужною гордістю кавалера. Кажу лишень, що
нема подружа, е подруже; кождий випадок є своєрідним випадком.
— Я в кінци по загальному правилу, — обізвався я, — тягну
ту саму л ін ію : обмеженнє особовосте.
— Так. Треба, щ об чоловік пожертвував пятьдесять відсот
ків своєї, а жінка стілько ж своєї, щ об настала розумна рівно
вага, щ об можна було говорити про подружнє щастє.
— „Подружнє щастє“, — говориш правильно, обмежуючи
«прикметником широту іменика.
Вид плянтації кави перебив нам нашу сповідь. Був вересень
і вид дерев, осипаних квіточками, будив повне відчуваннє май
бутнього богацтва. Ми їхали боком і впивалися „роскішю Павліста“, дивлячися, як филю вала над ребрами скель і печерами
темно-зелена филя кавових дерев, витягнених під лінію.
— У твоїм випадку, — запитав я, — ти щ аслив?
Фавсто забирався з відповідю, пережовуючи її.
— Не знаю . Я пожертвував своїх пятьдесять і дожидаю,
сподіваючися, щ о моя дружина піде слідом мойого відречення.
Одначе вона більш е вперта, обстає при свойому, щ об не дійти
аж туди. Стараємося про рівновагу, ще...
— А Л авра? — спитав я несподівано, нерозважно.
Фавсто з а в е р н у в з р а з у :Ж , з р а н е н и й п и т а н и е м . Подивився
в мої очи допитливим поглядом, не знаючи, чи має мені роз
крити глибину своєї душі. Відтак, коли ми проїздили затінений
шматок дороги, з провалом на горі, з гострими гребенями,
з самамбаями і бегоніями, вліпив на них очи і промовив:
— Ти знаєш, щ о таке норвежська околиця ? Осьтут її маєш.
Не світить на неї сонце, буйна рістня, багато соків, навантаженнє зелені, та ні трохи цвітів або овочів. Вічно вогкий холод.
Лавра... се немов промінь ранішного сонця, що ясніє і сміється
в норвежськім обличу мойого життя.
Замовк і аж до самої хати не проговорив більше ні слова.
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Я зрозумів положение мойого коханого Фавста і не заздрив
йому богацтв, добутих такою ціною.
Я кинув Рай, бо так звали хутір, з трьома почуваннями
в д уш і: роскішним, викликаним дівчиною від пиріжків, в її голу
бому фартушку, червоною як гранати; прикрим, викликаним ме
герою, яку я бачив мимоходом, в особі бридкій і злій, достато
чно богатій, щоби здобути чоловіка так, як на торговиці купу
ється зайв^ скотину; третього тут не означує якийсь першийліпший прикметник; воно скомпліковане, надмірно ніжне, щ об
його можна було втиснути у звичайні форми. Воно було нея
сним вражіннєм чуттєвої рівноваги, якої межі — соняшний про
мінь, норвежське обличе і мій Фавсто — непевно в моїй уяві
вивертали козла.
Ніколи не вертався я до сих місць, ані випадково не стрі
чався ні з ким із тих трьох осіб.
Та сей світ є кулею. По упливі двайцятьох років я стояв
спокійно перед одним виставовим вікном у Ріо, коли хтось поштовхнув мене.
— Ти, Фавсто!
— Я, Бруно.
Фавсто постарівся на сорок років у часі тих двайцятьох
років наш ої розлуки і часу, або се, щ о було, звялило в ньому
його щиру вдачу. В часі нашої розмови одна по одній виринали
на верх памяти сцени й особи з Раю , а передовсім чаруюча
Лавріня. Я спитався про неї перше всього.
— Померла, — була відповідь суха й непривітна.
Як у ясних, весняних днях мандрівна хмара, закриваючи
ненадійно сонце, кидає на зжарену околицю вогкі плями тіни,
так само се слово затемнило нам обидвом радість зустрічі.
— А твоя жінка? діти?
— Померла жінка. Діти жиють, одні поженилися, останній
є зо мною. Мій дорогий Бруне, гроші не є всім у життю, а пере
довсім вони не є громозводом, щ о забезпечує нас перед електри
чними іскрами в голову. Мешкаю при улиці такій, зайди сюди
вечером, щ об я розказав тобі мою історію — і чванися тим, бо
ти будеш єдиною лю диною на світі, якій я розкрию ад, щ о
зродився для мене з Раю.
Ось се, що я чув:
„Коли пропасниця в Калпінасі осиротила Лавріту, я як свояк
у красшому положенню, забрав її до себе. Вона мала пять років
і вже зраджувала дитячими принадами будучу чаруючу дівчину.
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Я недавно одружився. Моя жінка — ти не догадувався в часі тої
вечері ? — була єством до глибини злим. Злоба у жінки гово
рить усе; звільню є від дальш ої витрати слів. Коли вчуєш про
яку жінку, щ о вона зла, не питай про и н ш є ; і тікай на сто вітрів.
Як би я мав переробити Пекло, я упоравсяб з усіми тими кру
гами, які поробив Данте, а на їх місце вмістив би як сторожу
безодні тузин мегер. Побачилиб, яким раєм були в порівнанню
круги...
Признаюся, що я не одружився з лю бови. Я був бідним
доктором. Я бачив перед собою бездушність промоцій і скору
перемогу богатого подружа. Я посягнув по скору перемогу, не
намагаючися досліджувати, куди доведе мене золота стежка.
Велике придане стояло, або мені здавалося, що стояло — жертви.
Я помилявся. З сьогоднішним досвідом я добув найгіршу з вигі
дних посад.
Життя, яке ми мали, я не бажав би за кару ніякому злочинцеви.
— Норвежське обличе!...
— Порівнаннє було зовсім влучне, як узяти під увагу холо
дне наше подружнє життє в часі, коли ми обмануті пристосову
валися, стараючися про неможливу рівновагу. Відтак воно стало
пекольним.
Лавра в міру свого розквітання лучила в собі всю красу
тіла, душі й духа, яку уявляє собі поет у снах, щ об зобразити
її в поемах. Єдналася в ній краса діявола, яка є прикметою віку,
з постійною красою Бога, і бідний Фавсто, вигнанець у холо
днім Сибірі подружа, з непорочним серцем для лю бови, не міг
запанувати над собою , піддався. У грудях, що дрімали під обмурованнєм, розвинулася найнебезпечнійша лю бов трицяти років.
Коли я дивився, як вона увихалалася по хаті як ніжна фея сум
ної оселі, щ об будьто заквітчати вазу, будьто зацитькати діто
чок, або лікуючи бідних хорих із хутора, розсіваючи кругом себе
промінне щастя і принади, я находив змисл життя. Усі благоро
дні почуття і увесь пал молодечих літ родилися в моїх грудях.
Зрозумій моє нещастє: я був сліпцем, якому повернувся зір,
і який осліплений бачить з ями тюрми крізь покручені ґрати
зорі, світло, життє — усе недоступне... Мене приносила в жертву
найгірша чиста лю бов — лю бов утаєна...
Плили місяці. В кінци, чи тому, що мене зрадив внутрішний
огонь, чи тому, що заздрість дала моїй жінці зір дикого кота,
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вона все вичитала в моїм нутрі, немов би моє серце билося
у кришталевому тілі.
І так я пізнав жахливий кусень лю дської душі, печеру,
в якій пробувають дракони зависти й ненависти.
І його вона кинула на любків!
Собача заїлість обіймала в тій самій нарузі несвідому невин
ність і благородність найчистійшого почування, утаєного в гли
бині мого єства.
Наставала на мене, щ об я прогнав невинну.
Я спротивився. Я був би віддалив Лавру, одначе не з вима
ганою лютістю, яка зрадилаб мене перед нею і цілим світом.
Се був' перший раз, що я після весілля противився і така рішу
чість викликала здивуваннє „пані“. Щ е маю в очах сміх визову,
що в тій хвилі скорчив її уста, і маю в душі близни огидливого
почування, яке виглядало з її очий. Я підняв рукавицю.
Сі подружні війни за зачиненими дверима... Нема такої горожанської боротьби, яка дорівню лаб їм лютістю. На очах чужих,
Лаври й дітий стримувалася. Знущалася над бідною дівчиною ,
не зраджуючи дійсної причини переслідування.
Се трівало короткий час. Я написав до свояків і умовлявся
з ними про переїзд Лаври, аж тут... Ти пригадуєш собі сосновий
ліс, засаджений за садком?
— Сосновий ліс А зам буж а!
— Я дав йому таку назву тому, що його гості, ящурі, захо
дили до моїх курників. Сей сосновий ліс був вибраним місцем
проходів Лаври. Скривалася там із книжкою, або шитвом і так
випочивала часок від домаш нього пекла.
О дного дня, коли я виїздив на лови, менше задля ловів, як
щоб заспокоїтися від домаш ної війни у глибині лісів, всідаючи
на коня, я бачив, як вона звернулася туди з кошичком від мере
ження, Я забавився довш е, ніж звичайно, і замість у спокійне, \
я запустився в довге роздумуваннє пригноблююче, ще сьогодня
памятаю, в тіни одної гвабіробейри. Мого повороту дожидали дів
чата на сходах, дуже стрівожені.
— Тату, т у не бачив Л аври?
Мене здивувало питаннє, а ще більше, коли я побачив надходячу стару Люкрецію, що с к а зал а :
— Пане, чи не трапилося що з панною Л авріною ? Вийшла
з дому перед кавою, тепер уже трохи не вечір і досі нічого.
— Пані... — почав я, — не знає ще нічого.
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— Пані в кімнаті. Була в садку, а відтак замкнулася в кім
наті, не хоче бачити на очи нікого, здається зїла щеня.
Серце затовклося в мині і я вийшов шукати за Лавріною.
На кольонії не бачив її ніхто. Я нагадав сосновий ліс і зоргані
зував крикливі лови з нагінкою до ліса. Запаленими смолоски
пами ми розяснювали сильну пітьму. Нічого. Я вже тратив надію,
щ об найти її в лісі, коли несподівано один із дослідників, що
відбився від гурту, скрикнув:
— Осьтут є кошичок!
Ми всі побігли. Лежав кошичок, а далі... холодне тіло дів
чини. Згинула від кулі! Відкрита блю за виявляла на грудях смер
тну рану: малу чорну діру, з якої плила по ребрах крівава стрі
чка. Поблизько безвладної правої руки лежав мій револьвер.
Вбила себе...
Не говорю тобі про мою розпуку. Я забув про світ, про
формальности, про все, і цілував її довго серед глибоких зітхань
і гнітучих почувань.
Занесли її на руках. Д ома моя жінка, тоді в відміннім стані,
не хотіла бачити трупа, вимовляючися своїм станом, і Лавра
зійш ла до гробу, а вона не поки пала свого замкнення ані на
хвилину. Затям собі се: м о я ж і н к а не б а ч и л а т р у п а д і в 
ч и н и . По кількох днях зробилася більше товариською. Поки
нула кімнату, повертаючи до звичайного життя, при чому сильно
змінила своє успособленнє. Уступив надмір заздрісної ненависти,
а його місце займила хмарна мовчаливість. Не богато її слів чув
я від тої хвилі.
Мене самовбивство Лаври, полишаючи на боці потрясение
організму немов від найбільшого землетрусу, цікавило як загадка.
Я не міг його зрозуміти. її останні слова в хаті, останні її діла,
ніщо не зрадж увало страшної розвязки. Чому Лавра вбила себе?
Яким робом дістала вона револьвер, укритий все в моїй кімнаті,
в місци, відомому тільки мені й моїй жінці? Розсліди в її скритках не вияснили мені нічого; ніякого листа, або записки з натяком.
Тайна! Одначе перейшли місяці і врешті моя жінка при
вела на світ дитину.
Щ о за д е н ь ! На сам спогад починається в мене біль голови...
Стара Люкреція, що була повитухою, прийшла до сальону
звістити мене про добрий вислід.
— Сим разом був хлопчик, одначе прийшов на світ назна
чений.
— Назначений?
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— Мае на грудях знак, малу гадюку коралеву з чорною
головою.
Збентежений дивоглядом, я повернувся до кімнати. Набли
зився до дитини і розвинув пеленки настілько, щ об оглянути її
груденята. І побачив... цятку, яка віддавала вірно рану Лавріни:
чорне колісце, подібне до дірки від кулі і „мала гадю ка“, стрі
чка, що звивалася через ребра в низ.
Промінь світла влився в мого духа. Я зрозумів усе. Плід
у часі творення в утробі матери, був єдиним свідком злочину,
і скоро тільки народився, обжалував ії з пораж аю чою ясністю.
— Вона вже бачила се? — спитав я повитуху.
— Ні. Та й не добре, щ об вона бачила перед подужаннєм.
Не здерж ала мене.
Я відчинив ш ироко вікна, впустив до спальні сонце, розви
нув дитя і поклав його голим перед очи матери, говорячи з хо
лодом судді:
— Дивись, жінко, воно обжаловує т е б е !
Поліжниця піднялася раптовно, відкинула з голови розви
нуті перевязки і втопила очи в цятку. Витріщила їх мов бож е
вільна, затрівожена тим, що я зрозумів значіннє. Піднесла їх на
мене і сі камяні очи вперше збентежилися на вид неумолимої
рішучости моїх. Відтак обімліло її тіло і вона опустилася на по
душки, переможена.
Д оконала ЇЇ в ночи кріза. Прибігли лікарі з допомогою .
Була породова горячка під найтяжшим видом. Моя жінка вперто
відказувалася від лічення і померла без одного слова, за виїмкою
несвідомих висловів у хвилі делірія.
Ледви Фавсто покінчив сповідь тих жахливих подій, відчи
нилися двері і до сальону ввійшов хлопець-підросток.
— Мій син, — сказав батько; — покажи Брунови твою
гадючку.
у
Подібність була цілковита: був образ отвору, зробленого
пострілом і нитки крови, що виплила.
— Подивися, — закінчив мій сумний друг, — на примхи
природи...
— Примхи Немезиди... — хотів я сказати, та погляд батька
втяв моє с л о в о : хлопець не знав про злочин, якого проречистистим доносчиком був саме він.
З портуґальської мови переклав II. Еарманський.
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Ґ і де Мопассін.

Д и к і гуси.
Усе мовчить. Умерли пташі дзвони.
Під сірим небом — білі журні ниви.
Чорніють одинокі гайворони,У білі сніговій шукаючи поживи.
Ось обрій загорівся дивним криком;
Крик — близше, тяжіле, і ряди гусині,
Всі витягнувши шиї, у розгоні дикім
Зявляються, рвучи простори сині,
Млу розсікаючи могутніми крилами.
їх поводар із криги і пустині.
Веде вперед, не відаючи тами,
З часу на час різким і войовничим
Бадьорючи своїх одсталих кличом.
Так лине караван, немов подвійна стьожка,
І облягає небо з стугонінням
Трикутником широко і сторожко.
їх браття у низу подібні тіням;
їх полонені браття, змерзлі, вайлуваті,
Жене обідранець з байдужим свистом.
Вони, в гойданню тяжкім, мов фреґати,
На крики племені у пориві зміїстім
Спинились, глянули. У злякану істоту
Влилися заклики прочан блакиті,
І полонені враз сахаються до зльоту.
Але дарма вони зіпялись, ситі,
Бючи крилами, чуючи зростання
Горячки за простором, до роздолля,
Що розбудила блудним кличом воля —
Вони біжать лиш, од зневіри пяні,
Голосячи в розпуці, в безнадії,
І крик їх котиться в простори сніговії.
Переклав Ю р. Л и п а .
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Чипаленко.

Уривок

ІЗ С П О М И Н ІВ ,
180)-1900 р.

(ҐГродовженне).

Щоб підбадьорити Українців і розворушити трохи україн
ський рух, задумали петербургські Українці скористуватись
35-тилітнім ювилеем літературної діяльности Д анила Мордовця
і улаштувати з нього українське свято, бо першим твором Мор
довця була поема „Козаки та море“ на українській мові. Р озпи
сали по всіх містах на Україні, де відомі були які небудь свідомі
Українці, щоб вони присилали до Петербурга на 20 грудня
1898 року делеґатів з адресами д л я прилюдного їх вичитування
на святі. Хоч У країнці взагалі ставилися неґативно до Мордовця
за співробітництво його в „Новому Времени“ Суворина і таки
не високо цінили йогу літературні праці, вважаючи його цікавим
тільки для ґімнази'ЛЕГого віку, проте ріш или прийняти участь
у святі, але підкреслити, що шанують його як українського
письменника. Одеська Громада склала адресу, яку написав старим
літописним шрифтом і розмалював візерунками член Одеської
Громади, дуже талановитий самоук - маляр А. Ж д а х а, який
пізнійше, вж е в девятисотих роках, вславився своїми мистець
кими ілюстраціями до українських пісень, виданих у Празі на
почтових картках київським товариством „Ч ас“. Мене, як людину
незаняту зимою, вибрано від Одеської Громади за делеґата і я
поїхав до Петербурга тим охотнійше, що я ще ні разу в ньому
не був. Характеристично, що я к тільки я заявив свій паш порт
у Петербурзі, зараз тамошня поліція телеґрафічно доручила
одеській поліції подати їй про мене відомости, і стурбований
одеський „околодочний“ (поліційний урядовець) не мало пере
лякав мою родину, коли зявився випитувати, хто я такий, чим
займаюся, а коли довідався, що я великий землевласник, то
й сам заспокоївся і родину мою заспокоїв, запевнивш и, що сі
інформації робляться про всякого, хто в перший раз приїздить
до столиці. В Петербурзі я заїхав на кватирю до приятеля свого
6. Волянського, зятя М. Комаря, члена Одеської Громади, вій
ськового лікаря, який дотувався до іспитів на доктора медицини
при Медико - Х ірургічній Академії. Волянський, який був у близь
ких стосунках із петерб урзьки м и Українцями, оповів мені, що
тутешне українське житте відж иває та познайомив мене з не
давно прибувшим з Америки О. І. Бородаєм, колишнім еміґрантом,
а теперішнім американським горожанином, інжінером· електриком,
людиною вж е літною, але надзвичайно завзятою, хоч настроєною
вже занадто ш овіністично проти всього московського.
Олександер Бородай така замітна особа, що варто на нім
спинитися трохи довше. Тоді се вж е був сивий дід, великий на
зріст, огрядний, з великою лисою головою і довгими, білими
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запорожськими вусами. Сам вій себе називав „американським
гайдамакою“ ; хоч він справді мав вигляд гай д ам аки , але
в дійсности се був досить сантиментальний український ідеаліст,
що здавалося, тільки удавав із себе якогось хижака. Родом із
П олтавщ ини, по скінченню кадетського корпусу, вже бувши
офіцером, він примушений був в 7 0 -роках еміґрувати. По скін
ченню політехніки в М інхені, він переїхав до А м ерики, де
змінив своє прізвищ е Бородаевського на містера Бородая,
натуралізувався і прожив там років 20, заробляючи,' як інжінерелектротехнік. Почуваючи, як він казав, наближенне смерти,
вистарався собі посаду в Американськім Електричнім Товаристві
в Петербурзі, щоб не вмерти на чужині. Про своє життє на
Україні, до еміґрації і за кордоном, не любив оповідати, а тому
й невідомо, — чи він був свідомим Українцем ще тут, чи став
таким на еміґрації, але треба сказати, що таких завзятих, інтензивних Українців у нас тоді ще не було. Москалів він ненавидів
усією душею і при сутичках із ними губив' усяку рівновагу
і разураз попадав із ними у конфлікт. З численних „бешкетів“
які він виробляв із М оскалями, розкажу про один з найхарактеристичнійших, який я чув від нього самого і від Галичан. Коли
він якийсь час проживав у Львові, то навмисне ш укав сутички
з москвофілами, щоб я к він казав „помочити руки в кацапській
крови“.
Одного разу зайшов він з рецептою до аптики за ліками.
А п ти к ар -Ж и д сказав йому по-польськом у:
— Проше за п у л -ґо д зін и .
— Я к ? — питає Бородай, наче не розуміючи. Аптикар
п овторив; тоді Бородай з притиском завваж ив йому, щоб той
відповів йому по українському.
Тут стояв якийсь добродій і думаю чи, що Бородай не
розумів польської мови, ввічливо сказав по - м осковськом у:
— Они говорят, что будет готово через полчаса.
Бородай скочив, як опечений і накинувся на того добродія,
я к лютий звір: — Ах ти морда кацапська! Я виїхав з Росії
і думав, що вже не почую сієї „падлю чої“ мови, а ти, москов
ський запроданець, і тут загиж уєш нею повітре! А коли обурений
добродій щось відповів, то Бородай накинувся на нього з па
лицею... Переляканий аптикар вискочив з ґвалтом на улицю.
Прибігла поліція і посадивш и обох на фіякр, повезла списувати
протокола. Дорогою ви ясн и лося, що той добродій зовсім не
москвофіл, як думав Бородай, а Поляк з Росії, який теж нена
видить Москалів. Тоді Бородай чемненько перепросив його, але
все ж таки мусів заплатити гривну за бешкет у публичнім
місці.
В. Винниченко дуже влучно змалював сей тип у своєму
чудовому оповіданню „Поміркований та Щ ирий“. Ся „щирість“
переходила у Б ородая вж е всякі межі дозволеного, а тому з ним
небезпечно було бувати між людьми, щоб не вскочити в якусь
халепу.
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Хоч Бородай робив враж інне варіята, але він зробив
і. багато корисного. Йому належить ініціятива улаш тування
ювілею Мордовця, в надії відживити і розголосити український
рух; він ж е зацікавив деяких членів Академії Наук перекладом
Євангелія МорачевСького на українську мову, який переховувався
р архіві Академії і агітував за те, щоб Академія звернулася до
Синоду за дозволом видрукувати той переклад. В купі з Б оро
даєм працював лікар Цезар Б іли ловськи й , родом Ж ид, що
скінчив віденський університет і був там членом студентського
товариства „Січ“. З ним я був трохи знайомий ще з Х аркова,
бо стрічав його иноді у дра Александрова і знав його я к неве
личкого українського поета, який дещо перекладав на українську
мову. В заходах Бородая коло опублікування Євангелія помагав
йому і полковник ґенерального штабу Солодило (Саладилов),
який був у дуж е близьких відносинах з деякими академіками.
Старі петербурзькі У країн ц і, бувші члени Київської Громади,
В. Беренш там та А. Ц вітковський, як оповідав Волинський,
стоять у стороні від сих новітних Українців і чомусь не хотять
йти з ними в купі. Коли я поїхав до Беренш тама і Цвітковського
і розбалакався з ними про те, то вони висловились, що Бородай
якийсь варіят, помішаний на лютій ворожнечі до Москалів
і скрізь голосно вигукує, що „не вмре, поки не помочить рук
своїх у кацапській крови“, а Білиловський якийсь непевний
тип, про якого ходять чутки, наче б то він був у Відні аґентом
російського уряду.
Завитав я й до свого давнього знайомого, відомого росийського фільософа В. В. Лесевича, у котрого я бував у Полтаві,
коли він там був на засланню і з яким не бачився коло 15 років.
Він дуже втіш ився мною і почав розпитувати про тодішніх
наших спільних знайомих, про те, що тепер робиться серед
інтеліґенції на Україні, чим вона цікавиться, на що надіється і т. д.
Того ж таки року В. Л есевич, читаючи»по Росії публичні
лекції з обсягу фільософії, заїхав і до Одеси. Одеські громадяне,
бажаючи навернути його, я к У країнця родом, до національної
свідомости, улаш тували урочисті збори своєї громади, на які
запросили його. Він, звиклий до того, що його слухають з інте
ресом і увагою, ввесь вечір говорив на всякі теми, а ми з нетерпіннем ж дали, коли заговорить наш найвидатнійш ий грома
дянин — Смоленський, якого ми теж звикли слухати з інтересом
і увагою, але Смоленський ввесь час мовчки слухав Лесевича.
Нарешті, вже за вечерею, він привитав його, пояснивш и, що
його витає не гурток окремих знайомих, а орґанізована У країн
ська Громада.
—
„А громади українські походять від тих брацтв, що
колись призвели в Польщі до революції. Тепер українського
національного руху не видко, він закритий і придуш ений уря
довим зеленим сукном, але уваж ний гл яд ач може завваж ити
парости, що крізь нього пробиваються. Я вірю, — сказав Смо
ленський, — що коли в Росії не настане ладу, що дасть змогу
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мирно розвиватися українському національному рухови, як се
було в Чехії та в инших Славян, то він неминуче колись при
веде до розпаду російської держ ави, бо такий великий і тала
новитий народ не може загинути і коли йому не дадуть вільно
розвиватися, то він силою виборе собі се право“.
Одним словом Смоленський в сій промові говорив те, ЩО
часто доводив нам, але промова була така натхнено-талановита,
що зробила велике вражінне не тільки на Лесевича, що чув її
уперше, а й на усіх, що нераз чули від Смоленського сі думки.
Ми страшенно ж алкували, що нема між нами стеноґрафа, щоб
було записати її, а Лесевич, їдучи з зібрання, сказав мені: —
Я давно чув про Смоленського і в Петербурзі і в инших городах,
але я не уявляв собі, що він такий високо - інтеліґентний чоловік.
Я знав і Драгоманова і Антоновича, обидва вони намагалися
нахилити мене до „українофільського“ світогляду, але ніхто
з них не освітив мені його так, як Смоленський. Я й уявити
собі не міг, що його можна так обґрунтувати, як се він зробив.
З того часу, я к я вже говорив, під старість, Лесевич узявся
за студіюванне українського питання і ж алкував, що взявся до
сього так пізно, коли одною ногою був уж е в могилі.
В Петербурзі, у Лесевича, я познайомився тоді з зятем
й о го , В. Л еонтовичем , жонатим з його дочкою, яку я знав
у Полтаві ще зовсім маленькою дівчиною. Леонтовича я позаочно
вже знав, я к автора інтересних оповідань — „Пани і люде“,
„Per pedes apostolorum “, що тоді друкувалися в галицькій „Зорі“,
під псевдонімом В. Л евенка і-як и й мене дуже цікавив, бо ми
з ним були однакового соціяльного становища, то б то обидва
були поміщиками. Ми відразу зблизилися і що дня бачилися
то в нього, то у дра Волянського, з яким він був і давнійше
знайомий. Мене ц ікави л о, яким побитом він став свідомим
Українцем, коли два його старші брати, я к я чув, навіть вороже
ставляться до українського руху. Він пояснив мені, що його
навернув до українства відомий український меценат і патріот,
Василь Симиренко, жонатий з його рідною тіткою, про якого
я багато чув, але тоді ще не був з ним знайомий.
Б ачучись щ о -д н я з Леонтовичем та Волянським і обмірко
вуючи разом усякі українські справи, ми прийш ли до того пе
реконання, що треба і в Петербурзі заснувати таку громаду, які
давно істнують у Київі та Одесі. Почали перебирати людий,
з яких можна було б орґанізувати таку громаду і побачили, що
їх дуже небагато, бо старі петербурзькі Українці, як Беренштам,
Цвітковський та їх приятелі, не схотять увійти в громаду, разом
з Бородаєм та Білиловським, яких як найенерґійнійш их людий
обійти не можна. Проте ми визнавали, що в Петербурзі, центрі
адміністративному та інтелектуальному на цілу імперію, необхідно
мати орґанізовану ґрупу Українців і ріш или скласти громадку
хоч і з невеликого числа членів, але вже після ювилейного
свята, бо може тоді виясниться красш е елементи, з -яких має
орґанізуватися громада.
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Ювшіейне свято відбувалося, я к і всі такого роду свята;
великій салі, заставленій столами, накритими до вечері, зіалося і посідало сила всякого народу, переважно російських
сьменників „М алороссійського“ походж ення, та делеґатів
/■країни і почалося читанне адрес і телєґрам та виголошуванне
омов, звернених до юбиляра, що сидів на покуті. Всі адреси
гурально виголош увались по українськи, телеґрами ж по
сійському, бо тоді на українській мові телвґрам пересилати
вільно було; промови ж говорилися деякі по українському,
в більшість по російському. Врешті на всі оті привитання
іренький юбиляр відповідав із сльозами зворуш ення на очах,
екрасною українською мовою, а після його промови почалася
їеря і промови на загальні теми в звязку з відродженнем
раїнського слова. Але тільки одна невеличка „Петербурзька
йета“ подала опис того першого прилюдно святкованого
раїнського ювилею, назвавш и і прізвищ а делеґатів „К иївської“
„Одеської“ Громад. Коли В. Науменко прочитав сей опис
илею, то похитуючи головою завваж ив м ені:
— „Вам то нічого, а мене попечитель (куратор) не погладить
головці за те, що я виступав на ювилеї, як делеґат від
ївської Громади, бо чорносотенний „Ш евлянинъ“ зараз пере
скуб се з своїми ком ентаріям и!“
Але я намагався заспокоїти його, каж учи:
— Чому ж непремінно треба розуміти, що ми були делеґаіи якихсь орґанізованих „громад“, а не просто „від громаіства“ ?
— Та вж е доведеться якось вибріхуватись, — одповів
уменко.
Але, як я потім довідався, все скінчилося добре, бо російська
>са мабуть умисне не подала ніяких відомостий про святкушб сього ювилею, а „Петербурзька Г азета“ була зовсім неповсюжена по провінції ґазетка.
На сьому ювилею я познайомився з багатьома російськими
:ьменниками та громадськими діячами, яких знав тільки з їх
іці. Познайомився натурально перш усього з юбиляром, з яким
; знайомий листовно, про що я висе п и с а в ; познайомився
Репином, про листуванне з яким я теж згадував. Познайо5ся я і з К. Михайловським, відомим на всю Росію публіцистом
критиком, що редаґував тоді ж урнал „Русское Богатство“.
; скілька душ Українців звернулися до нього з питанием,
[у його ж урнал ніколи не обізветься про український рух і не
тестув проти нечуваного в світі зл очи н ства, яке робить
ійський уряд, забороняючи відомим законом 76 року україне слово. На се він відповів приблизно такими словами:
— „На пож арі, каждый спасаетъ свое имущество; ми спамъ свое, а ви — спасайте свое“.
По суті він був російський централіст, якому українська
ава була не до душ і і він про неї ніколи й словом не
івався, хоч р а зу р а з' звертав увагу в своїх статях на найдрібdigitized by ukrbiblioteka.org

нійші течії в житті російського громадянства, тому то й відповів
нам так невиразно, ухиляючись від правдивої відповіди.
Перебалакавши з людьми, наміченими в громаду, ми умо
вились і другого д ня у Леонтовича зій ш лися: Волянський,
Солодило, Білиловський, Бородай і я, всього з господарем, шість
душ. Всі присутні знали давно про істнуванне громад в Київі
та Одесі, а Білиловський оповів, що і в Харкові теж часто
збираються старі Українці у дра Александрова, але не реґулярно,
бо орґанізованої громади там нема. Всі зібрані визнали конечним
заснуваннв в Петербурзі орґанізованої сталої громади і поста
новили, що від того дня вона вж е істнуе, визначили, скільки
хто буде вносити що м ісяця гроший в громадську скарбницю,
вибрали Волянського за касіера; нових членів постановили
приймати як у Київі та Одесі, по згоді всіх членів громади,
бо складені на такій основі громади, хоч і менші числом членів,
не розпадаю ться так, я к ті, що вибирають нових членів більшістю
голосів. Від того часу Петербурзька Громада істнувала і пра
цювала для відродж ення У країни аж до большевицької Революції,
після якої всі члени її повиїздили на Україну.
В перший ж е рік істнування Петербурзької Громади до неї
вступив Петро Стебницький, один з найвидатнійш их і найвідданійших українських діячів, яких мені доводилося в своїм житті
стрівати. Син свящ енника на Київщ ині, по скінченню матема
тичного факультету в Київі, вступив на службу до міністерства
фінансів у Петербурзі. Коли 1903 року де скілька професорів
та громадських діячів, між якими був і Стебницький, подали
цареви Миколаеви II протест проти немилосердного биття поліцією
студентів на улицях в Петербурзі, то цар на тому протесті
написав: „Н ахали!“ (нахаби) і звелів вислати усіх підписавших
протест з Петербурга. З того часу тих протестантів жартома
називали: „ л я й б -нахалам и“. Міністер фінансів Вітте, високо
цінючи Стебницького, вистарався, що його не вислано, а тільки
звільнено з держг|вної служби, залиш ивш и на тій же посаді
приватним урядовцем, яким він і прослужив там до захоплення
1917 року влади большевиками, а тоді переїхав до Київа, де
був один час міністром освіти за гетьмана Скоропадського.
Маленький на зріст, з лисою головою, він був надзвичайно
мовчазливою людиною, але певне за таких і приказка народня
повстала, що „хто мовчить, той двох навчить“, а Стебницький
навчив сотні людий. 8 того часу, як він вступив у Петербурзьку
Громаду, він став її керовником, невибраним головою і був ним
до кінця істнування тої громади, тоб то до 1917 року. Ним
держ алася та громада, він у ній найбільше працю вав; він же
був фундатором та довголітнім головою славного в ті глухі часи
видавничого товариства під московською назвою: „Благотвори
тельное Общество И зданія общеполезних к н и г“, що видало
з півсотні народніх книжок на українській мові. Він же в купі
з 0. Лотоцьким склав одну з найціннійш их книжок для поши
рення української національної рвідомости під заголовком:
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Украинскій Вопрос“. Помер 1923 року в Київі, 6 0 -ти років, від
довгого недоїдання.

XI р озді л.
1897-1899.
З а га л ь н а

Українська Орґанізація. — О. Кониський. —
Лисенко.

П.

Житецький. — М.

Літом, 1897 року, коли у мене в Перешорах гостював М. Ф.
Комар, несподівано приїхав 0. Кониський, відомий письменник
та український громадський діяч, в купі з молодим тоді ще
студентом, С. бфремовом. Вони обидва хворі їхали тоді через
Одесу до Криму й заїхали до мене, щоб приєднати мене до
Всеукраїнської Загальної О рґанізації, яку задумали закласти
Кониський з В. Антоновичем. Він розказав нам із Комарем, що
вони думають зорґанізувати в одну громаду всіх свідомих
Українців, порозкиданих на всьому просторі російського царства
і з тою метою порозсилали'в ріжні сторони емісарів, яким дали
адреси і рекомендації до відомих їм Українців, запрохуючи всіх
на установчий з ’їзд, який має відбутися у· вересні в Київі
і прочитав нам проект статута тої орґанізації. (На ж аль, нема
у мене того статута, та сумніваюся, чи й є він у кого небудь).
Вислухавши статут я звернув увагу на те, що ся орґанізація
може внести дезорґанізацію в істнуючі подекуди громади, бо
складається з поодиноких членів, а тим часом багато Українців
уже належать до гром ад; красш е було б витворити орґанізацію
з істнуючих уж е громад і подбати, щоб у всіх більших містах
України свідомі Українці орґанізувалися б в громади і тоді
скликати вже на з’їзди делегатів від громад. І Комар і бфремов
цілком згож увалися зі мною, але Кониський доводив, що багато
свідомих поодиноких Українців, ж ивучи по всяких глухих за 
кутках, відриваються від українського руху, затираються місце
вими обставинами і на віки губляться для українського народу
і для української справи. Я відповідав на с , що громадки
можна признати за правосильні, коли вони мають хоч по три
члени; що поодинокі особи з близьких міст можуть складати
повітові громади, з ’їздитися по скілька раз на рік на засідання,
або хоч для вибору делеґата на з ’їзд, а потім після з ’їзд у -д л я
вислухання справоздання і т. д. По відїзді Кониського Комар
пояснив мені, що Кониський очевидно не хоче, щоб К иївська
Громада in corpore ввійш ла в орґанізацію, а через те й стоїть
непохитно на прінціпі орґанізації поодиноких осіб, а не громад.
Кониський ще за часів Драгоманова, розходю чіпь із ним ради
кально в поглядах, вийшов з Київської громади і з того часу
з більшістю членів її, вважаючи їх за „Драгоманівців“, не зустрі
чається. В. Антонович теж вийш ов із київської громади через
те, що Громада не прийняла його ученика і улюбленика Арабажина, і з того часу неприхильно ставиться до багатьох членів
Громади, хоч все таки він належить до редакції ж урнала
„Київська Старина“, що видає Громада.
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На той установчий зїзд ні я, ні Комар не мали охоти їхати,
не обрадивши сього питання у своїй Громаді, вважаючи себе
звязаними і не вільними входити в инш і орґанізації без дозволу
своєї Громади. Діяльности Укр. Загальн. О рґанізації я присвя
чую скілька розділів, а тут скажу тільки, що на зїзді тому було,
кажуть, до 50 душ із ріжних кутків України і рішено на ньому
закласти орґанізацію по пропонованому статуту і висловлено
бажанне притягнути до орґанізації і членів істнуючих громад;
постановлено заснувати свою книгарню, а що дозвіл на книгарню
добути дуж е тяжко, то рішено просити редакцію „Київської Ста
рини“, аби вона передала загальній орґанізації свою книгарню,
але під своєю фірмою. Вибрано Раду, в яку ввійш ли: Б. Тимченко, М. Кононенко, др. 0. Черняхівський, О. Бородай, що осе
лився в Київі. А В. Антоновича, П. Ж итецького та М. Лисенка
вибрано за почесних членів і, на диво, та й на жаль, Кониського, ініціятора та орґанізатора тої організації, не обрано не
тільки на почесного, а навіть і на звичайного члена Ради. Се
свідчить про те, наскільки Кониський був непопулярний на
Україні, а тим часом безперечно він був щирим, працьовитим
Українцем, який за своє житте багато зробив для українського
відродження. Непопулярність Кониського треба пояснити по ча
сти тим, що він раз-у-раз різко виступав проти Драгоманова,
коли той не був у Київі, а потім і проти Франка, Павлика і вза
галі проти радикальної партії, вважаючи, що вона вносить роз
брат у ряди Українців. Такої самої думки держ ався і П. Житецький та й багато старших Українців і мені нераз приходилося
доводити, що такими поглядами старі Українці відвертають від
себе молодь; що навпаки, в рядах Українців повинна бути такаж діференціяція, як і в инших н ар о д ів; що й у нас повинні бути
такі ж самі партії, як й у людий, щоб наш а молодь не тікала
до російських партій, а мала б відповідні свої, тоді тільки чи
сло свідомих Українців буде збільшуватися, а не так, я к досі
було, що українство представлено у нас тільки старшими людьми,
а молодь уся вступає до російських соціялістичних партій, тому
то я дуже співчуваю Галицькій Радикальній Партії і замірам
нашої молоді заснувати українську Революційну партію. Але
Ж итецький не згож увався зо мною і до самої смерти був тої
думки, що український рух, чи як він казав — „українофіль
ський“, повинен бути тільки культурний. Ж итецький був сам.
дійсно, справжнім останнім могиканом старого „українофільства“,
він навіть і говорити не міг по українському на теоретичні, аб
страктні теми і тільки звичайні, короткі фрази говорив українською-полтавською мовою. Коли я якось приїхав до Київа, коли
там грав І. Карпенко-Карий, то ми з ним ходили до Ж итець
кого і В. Антоновича, то й тоді мені кинулася в очи ріжниця
між сими двома найвидатнійшими тодішніми стовпами україн
ства. Антонович уже й тоді був справжнім Українцем, не тільки
своєю чисто українською-інтеліґентською мовою, але й світогля
дом, бо він, буваючи в Галичині, бачив, що там українське житте
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постепенно входить у політичне русло, чи корито і колись н а 
стане такий час, що й по сей бік Збруча воно прийме такий
самий характер. Х оч у своїй славній полемічній брошурі з укра
їнофобом проф. Флоринським „По вопросу о галицком литера
турном язы кЪ “ він не говорить про се (що йому молодь ставила
особливо тоді в вину), але не писав він того тільки з цензурних
умов, а в дійсности він певен був, що український рух колись
прийме і політичний характер. Ж итецький-же, як я казав, рі
шуче відпекувався від політики і тому раз-у-раз був на чолі
тої течії в Громаді, як а не згож увалася і ворогувала з Антоно
вичем. Ж итецький цікавився тільки фільольоґічними та літера
турними питаннями на українському полі і коли познайомився
з К. Карим, то вихваляю чи песи його з літературного боку, най
більше допитувався у нього про деякі вирази і граматичні
форми, які вж иває той в своїх песах і чи єсть вони в тій місцевости Херсонщ ини, де живе К. Карий. Так само сими ж питан
нями особливо цікавився І. Н ечуй Левицький, коли ми побували
у нього. А В. Антонович найбільше цікавився тим, що наш тов
хнуло К. Карого, секретаря поліції, на українство і на соціяльні
теми, які він зачіпає в своїх песах, поскільки се дозволяла цен
зура. І коли довідався, що К. Карий був у близьких відносинах
колись із Пильчиковом, а тепер з дром П. Михалевичем, то зро
зумів, що се результат впливу сих двох найвидатнійших пропаґаторів ідеї українського національного відродження, бо добре
знав їх обох.
О. Кониського можна поставити по світогляду по середині
між Антоновичем і Ж итецьким, бо він був не „українофілом“,
але справжнім Українцем, тільки виключно культурником. А тим
часом громадянство українське ставилося з більшою симпатією
до Ж итецького, ніж до Кониського, не дивлячись на те, що
Кониський· раз-у-раз проявляв більше заінтересовання україн
ським рухом і раз-у раз мав зносини з молодю, особливо з Д у
ховної Семинарії та Академії, орґанізував її в громади, освідомлював її і взагалі мав багато духових учеників, але через свою
несимпатичну вдачу майже раз-у-раз із своїми учениками роз
ходився, а часом і ворогував із ними. Отсим найбільше й треба
пояснити те, що Кониського — ініціятора і фундатора загальної
орґанізації не вибрано не тільки в почесні, а навіть і в звичайні
члени Р ади тоді, як Ж итецького, який ставився до орґанізації
байдуже, навіть ніякої участи не брав у її заснованню, бачучи
в ній і політичні моменти, вибрано за почесного члена, чим на
несено Кониському таку образу, якої він не міг забути до самої
своєї смерти, а може се й прискорило його смерть, бо він, після
зїзду того заслаб і хворів увесь час до самої смерти, щось років
зо два.
М. Лисенко з поміж старших Українців був найвідданійший справі українського відродження і найсимпатичнійший по
своїй вдачі, а через те і найбільш улюблений всіма, без ріжниці
віку і світогляду і напрямку. Щ е коли я приїхав 1881 року до
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Київа в перший раз, то й тоді вже Лисеяко був найпопулярнійшою людиною в Київі, не тільки серед свідомих Українців,
а взагалі серед київського населення, я к артист-музик, який
часто урядж ував концерти з своїм аматорським студентським
хором, бо за часів Льоріс-Меликова дозволено було, в супереч
законови 76 року співати публично і навіть уряджувати україн
ські вистави на сцені. А серед Українців усякого віку він був
безперечно найпопулярнійшою людиною; в його помешканні
збиралися українські студентські гуртки, а хто приїздив до Ки
їва з провінції, то перш усього вдавався до Лисенка, де він
знаходив привіт від господаря і довідувався про все, що діється
в українських сферах не тільки Київа, а й всієї України, бо
Лисенко раз-у раз був у курсі всіх справ українських на всьому
просторі землі української, довідуючись про них від приїзжих.
Він здавна був членом Київської Старої Громади і належ ав у ній
до чисто української, а не „українофільської“ течії і був разу-раз з Антоновичем у найблизш их відносинах. Коли почалися
заходи коло заснування Загальної Орґанізації, то Лисенко прий
няв у них найблизш у участь, віддаючись їм всією душею і напосідався, щоб і старі громадяне увійш ли в орґанізацію; але
останні в більшости поставилися до неї з недовірєм, а декотрі
то й негативно, що страшенно обурювало Л исенка; він дорікав
їм заскорузлістю, консерватизмом і боязню всякого поступу
в українському рухови. Сам Лисенко був справді дуже чутли
вий і спочутливий до всього, що могло оживити справу відро
дж ення України, в якій би то не було сфері, хоч би й зовсім
йому чужій і невідповідаючій його вд ач і; так він раз-у-раз
з особливою повагою ставився до Драгоманова та його діяльно
сті!, до Ф ранка та Павлика і до орґанізованої ними радикальної
партії. Потім, коли я переїхав до Київа і мало не що дня бачучись із ним, пізнав його близше, то всією душею полюбив сього
незабутнього шляхотного українського „горож анина“. Цілком
натурально, що перші загальні збори Всеукраїнської Орґанізації
вибрали Л исенка на свого почесного члена і він, майже до са
мої смерти своєї, брав у справах орґанізації найблизшу участь
і був у ній одним із найдіяльнійш их членів, але про се мова
далі.
Щ е треба згадати за Миколу Ковалевського, який повер
нувши 1883 року з Сибіру, оселився в Київі. Колись такий на
диво енерґійний і діяльний товариш і приятель Драгоманова,
який з великим успіхом умів добувати серед незаможного укра
їнства великі, як на ті часи, гроші для галицької радикальної
партії і її ор'ґана „Н арод“, в сі роки виглядав старезним, знеси
леним дідом, якого мучили всякі хвороби і не давали працювати
на громадськім полі. Так знівечило і постаріло сибірське засланнє сього видатного, незвичайно енергійного і невгамовгого
українського радикала який намагався втягнути і Українців
в ту інтензивну боротьбу з російським урядом, яку у 80-их ро
ках провадила Народовольчеська партія, але заразом дбав про
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Те, шоб у сьому співробітництві Українці зберегли і вдерж али
свою національну фізіономію. Я вже згадував про те, що він
у купі з В. Мальованим та Е. Борисовом намагалися у 80-их
роках заснувати українську радикальну партію, але очевидно
тоді ще не було для неї ґрунту, бо саме в сі роки запанувала
в Росії така реакція, якої давно не було.

XII р о з д і л .
1900-1902.
Переїзд до Київа. — Київська Стара Громада, склад її і діяльність. Громад
ський словник під редакцією Грінченка.

Постановивши проживати зимою в Київі, я найняв помешканнє на М арішсько-Благовіщенській, бувшій Ж андармській,
улиці в будинкови
91 і в осени 1900 року з родиною оселився
в Київі. Сей будинок був поряд із будинком, в якому ж ила ро
дина Старицьких, через дім від М. Лисенка, через два — від
родини Косачів (Олени Пчілки та дочки її Лесі Українки)
і майже на супроти будинку О. К ониського; не дурно сю улицю
неофіціяльно звали тоді „Українською“.
По переїзді до Київа, я, можна сказати, з головою впірнув
в українську громадську діяльність і з такою інтензивністю і за 
палом, що тепер не можу згадати послідовно всього пережитого
за мій київський період життя. А тут, на еміґрації, у мене нема
ніяких матеріялів, та нема вже їх і вдома, на Україні! Мені пи
шуть із Київа, що все моє майно в моєму київському будинкови
цілком розграбовано і знищено, так само і в Кононівці. Таким
чином пропала моя збірка часописів за ЗО років з обсягу історії
відродження української нації, пропали листи до мене видатних
українських діячів, пропала й бібліотека, в якій було багато
книжок із написами від авторів. Тепер доводиться писати все
з памяти, але треба записати хоч те, що памятаю, може воно
здасться історикови нашого національного відродження, хоч
воно все й дрібне в порівнанню з тим, що ми тепер переж и
ваемо.
Оселившись у Київі я заявив знайомим членам „Старої
Громади“1), що як член Одеської Громади, який оселився в Ки
їві, я хочу вступити в число її членів. Я нагадав їм, що Оде
ська Громада приймає до себе членів Старої Київської Громади
без голосования. Але виявилось, що Стара Київська Громада
вибирає всіх своїх членів, хоч-би вони до того часу належ али
до якої-небудь громади. Через якийсь час мене повідомили, що
мене обрано в члени Старої Громади і запрошено на збори, чи
зібранне.
Я к відомо Стара Громада заснована була ще в 60-их роках
минулого століття В. Антоновичем, дром Панченком, К. Михаль*) Крім Старої Громади в Київі було ще зо скілька українських молодих
громад.
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чуком, П. Ж итецьким, та Т. Рильським, яких я знав усіх жи
вими і з якими познайомився ще 1881 року, коли в осени при
їздив до Київа. Таким чином вона проістнувала коло шести
десяти років без перерви і за своє житте відограла величезну
ролю в справі відродження нації. Д овгий час вона була на
Україні єдиним орґанізованим гуртком свідомих Українців, а до
заснування 1897 р. „Загальної Української О рґанізації“ була
центром усього українського національного руху. 1872-ого року
вона заснувала в Київі „Південно-Західний Відділ ґеоґрафічного
Товариства“, коло якого зконцентрувалися всі свідомі українські
сили, що під керуваннем П. Чубинського зібрали десятки томів
українського етноґрафічного матеріялу, який, крім П. Чубин
ського, обробляли — В. Антонович, М. Драгоманів, К. Михальчук,
О. Русов, М. Лисенко та багато инших членів Старої Київської
Громади.
Від 1876 року після розвязання, по доносу Юзефовича,
київського відділу Ґеоґрафічного Товариства і заборони укра
їнської літератури, навіть пісні на сцені, Стара Київська Гро
мада, виславш и за кордон свого члена М. Драгоманова голосно
протестувати проти такої кривди українському народови, що він
блискучо й виконував, видаючи ж урнал „Громаду“ та всякі
публікації на всяких мовах, сама притихла і сховалася в під
земелля. До 1876 року вона мала по У країні до сотні своїх
членів, а після закону Ю зефовича 1876 року, оголосила себе
зліквідованою, а тимчасом зосталася істнувати у великій таєм
ниці між Українцями, в числі тільки ч о т и р н а ц я т и душ. Як
я вже казав, описуючи Одеську Громаду, писаної програми
в Українських Громад не було і складалися вони з людий, що
вірили і по змозі працювали для відродження української нації.
Політичного світогляду від членів не вимагалося, а тому між
членами були і досить праві люде, але були й такі, що нале
ж али до соціялістичних революційних партій, та за те твердо
вим агався етичний ценз, через те певне й принята була по всіх
українських громадах одноголосність виборів; коли хоч один
голос був проти, то такого чоловіка в члени Громади не прий
мали. З а те можна з певністю сказати, що між членами громад
не було злодіїв, хабарників, чорносотенців і ніколи не було
жадного зрадника чи провокатора, як се часто траплялося по
инш их таємних орґанізаціях, а тому ні разу не було й жадної
справи у ж андармської поліції з якою небудь з Громад. Рево
люціонери пояснювали се тим, що жандарми, мовляв, не звер
тають уваги на „культурницькі“ гуртки, але се не так, бо в ті
часи безробітні жандарми з зовсім мирних орґанізацій робили
часом револю ційні; заводили справи, щоб виправдати своє
істнуваннє. Вже сама таємна підземельна орґанізація, „сооб
щ ество“ було по російським законам „переступне“ (злочинне)
і членів першої української Громади — „Кирило-Методїївського
Б р ац тва“, зовсім не революційної, покарали засланнем. А віднош енне до українського „сепаратизму“, „мазепинства“ з тих часів
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не змінилося, та було однакове до останніх днів не тільки цар
ського, а й „Временного“ Правительства з Керенським на чолі.
Завданнем Київської Старої Громади, я к і всіх Громад тоді,
було відродити українську націю, а для того, в першу чергу,
крім заходів до скасування закону 1870 року, провадилася про·
паґанда української свідомости у всіх ш арах населення, шляхом
видання на Україні леґальних книжок, „метеликів“ для народу,
та часописів для інтеліґенції, як „Київський Т елеграф “, „Труд“
і нелеґальних за кордоном, я к „Громада“ в Ж еневі і участи
в виданню „Правди“ у Львові, та розповсюженне їх. З 80-их
років Київська стара Громада почала видавати „Київську Ста
рину“, історично-науково-літературний місячник на московській
мові (бо на такій мові тоді тільки й можна було), який проістнував
до 1906 року, коли вже можна було видавати ж урнал і- н а
українській мові.
В 70-их роках Київська Стара Громада купила у братів
Тараса Ш евченка, на імя свого члена Рубінштайна, право на
видаванне „Кобзаря“ ; за ті гроші тоді можна було купити
більше сотні десятин землі і Громада пропонувала їм купити
землю у якогось панка в Кирилівці.
— Але — казав мені пізнійш е Петро Ш евченко, Микитів син,
— аренда на землю була дешева, то наш і старі воліли дістати
заплату грішми (готівкою), які й пропили за рік, чи за два.
Рідко хто з наших людий тоді завбачав, що колись прийде така
скрута на землю, я к тепер настала, а тому й не купували землі,
а тепер дожилися до того, що й курки нікуди випустити.“
З того права на виданне „Кобзаря“ К иївська Стара Громада
ніякої матеріяльної користи не мала, бо незабаром заборонено
було українське слово в Росії і Громада мусіла видати „Кобзаря“
в Празі, під доглядом О. Русова. Аж у 80· х роках, за міністра
внутрішних справ Льорис - Меликова, пощастило випустити
„Кобзаря“ в Київі в кількости 25 тисяч примірників, що великого
прибутку не дало, бо продажню ціну назначено було дешеву,
щоб ш ирше його розпустити.
Проте К иївська Стара Громада вваж ала своїм моральним
обовязком допомагати родині Т. Ш евченка. Так вона виховала
своїм коштом скілька онуків його, що походять від його братів
та о ^ те р , як напр, малярів Фотія Красицького, Федора і Маркіяна Ш евченків, учительку Бойко, та техніка Л евка Ш евченка,
який 1918 року став на чолі Звенигородського повстання під
час пробування німецького війська на Україні і якого хтось
зрадницькії вбив.
Так само К иївська Стара Громада придбала на імя свого
члена К. Гамалії й Могилу Ш евченка, яку її заходами, по про
екту члена її інжинера Якубенка, за матеріяльною допомогою
Золотоношського Земства зремонтовано і поставлено нового за
лізного хреста, якого видно з Д ніпра кільометрів за 20. Збудо
вано коло могили хату для сторожа з кімнатою д л я приїзжих,
прибрану великим портретом Ш евченка, роботи І. Р епина;
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в кімнаті на столі лежав „Кобзар“ і книж ка д л я підписів приїзжих. Розвинено навкруги могили на високій безводній горі
великий парк і пороблено деревляні східці по прикрому схилі
для виходу на гору і камяні на саму могилу. В загалі Київська
Стара Громада ввесь час свого істнування дбала про впорядкуванне сієї святої для Українців могили, до якої подібної не
мае ж аден народ на світі.
Коли в осени 1900 року я вступив у Київську Громаду, то
вона складалася з 20—25 членів. Хоч по статуту обраного го
лови в Громаді не було, а головував господар хати, в якій по
черзі збиралися, але фактичним головою її, керовником був тоді
•Володимир Науменко.1) Висший середнього росту, тендітного
складу, з туберкульозним виглядом, з густою русявою бородою
і таким ж е чубом, з ясними очима і дуж е приємними рисами
облича, він здавався років на 20 молодшим за свої 50 років
і поряд зі своїми синами виглядав скорше їх старшим братом,
ніж батьком. Дуже популярний у Київі педаґоґ, незвичайно
тактовний, лагідний в обходженню, як казали „дипльомат“, що
вмів годитися зо всіма, навіть із Попечительським (Кураторським),
Округом, від якого, як учитель, а потім директор приватної
гімназії, цілком залеж ав. Добрий промовець, як на московській,
так і на українській мові, надзвичайно безкористна і розумна
в практичних справах людина, але по інтеліґентности він стояв
значно низш е від В. Антоновича, який, правда, тоді вже не був
членом Громади.
Були ч л е н а м и : К. М ихальчук, учений, хоч і не дипльомований ф іл ьол ьоґ; письменники — І. Нечуй - Левицький та М.
Старицький, всі три дуже симпатичні люди, але по старости літ
і слабосиллю дуже рідко і то на короткий тільки час приїздили
на зібрання Громади.
В тому ж році переїхав із Петербурга до Київа і В. Беренштам, вислуживш и пенсію в тамошнім Кадетськім корпусі, куди
був у 80-тих роках проти своєї волі переведений з Київа за
„українофільство“. Перенштам із походження Ж ид, але щирий
і горячий український патріот, інтензивнійш ий від багатьох
членів Громади, природжених Українців. Я щиро полюбив сього
розумного і симпатичного чоловіка і зійш овся з ним близько,
але не надовго, бо незабаром після свого переїзду до Київа,
він помер. Він був одним з найакуратнійш их членів Громади,
ніколи не пропускав засідань і не відмовлявся від праці.
П. Косач, відомий широкому загалови, як чоловік Олени
Пчілки та батько Лесі Українки, білоруського походження
з М глинського повіту Ч ернигівщ ини; людина солідна, розумна,
великий знавець Правобережної України, бо ввесь свій вік про
служив при ґенерал-ґубернаторі Ю го-Западного Краю на ріжних
посадах. На зібраннях громади бував рідко, бо ввесь час був
у службових розїздах, а коли приїздив, то раз-у-раз оповідав
') Розстріляний 1919, як гетьманський міністер Народньої Освіти.
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щось надзвичайно цікаве з адміністративних відносин на Правобереж у; ми скілька разів просили його позаписувати розказане,
він збирався, але так і помер занісш и з собою на той світ н а д 
звичайно цінний матеріял для суспільно економічної історії тої
частини України.
Видатним, дуж е акуратним членом Громади був Е. Трегубов, учитель Київського Кадетського корпусу, давній, твердий
і діловитий У країнець; він як в Одеській Громаді М. Климович,
був „хранителем“ неписаної конституції Київської Старої Гро
мади.
Д уж е акуратним членом був М. Лисенко, якого я вж е опи
сував та П. Ж итецький, який хоч і не приходив -на зібрання,
бо був розбитий паралічем, але через других членів був завж ди
в курсі громадських справ, якими дуж е інтересувався до самої
своєї смерти (1910 р.)
Реґулярно бував на зібраннях і Я. Ш ульгин, автор „Історії
Коліївщини“, дуж е симпатична і мила людина.
Щ е були членами Г ром ади: Др. Г. Квятковський, теж дуж е
мила людина, великий колекціонер мистецьких о бр азів ; др. 0 .
Черняхівський, д уж е сердечна людина і діяльний член Г ром ади;
проф. політехники Леонтович, учений, але „яловий“1), мало д і
яльний Українець; технік І. Охріменко, якого розбив параліч
і він десь зник; Н. Молчановський, правитель канцелярії ґенералґубернатора, людина великих здібностий, учений історик і щирий
Українець, але через „неблагонадежность“ пішов не по ученій,
а по адміністративній дорозі; а тимчасом з нього вийшов би
неаби який університетський професор історії; був хорий на
серце і рідко приходив на зібрання; так само й учитель історії
Е. Кивлицький, знавець козацького періоду української історії.
Реґулярно ходив на зібрання Громади фабричний інспектор
І. Новицький, хоч був пасивний до українських справ і став
членом Громади мабуть через давні приятельські відносини
з Науменком, Трегубовом та иншими старшими членами; р о
дина його була „общ ерусская“, правда, як і в більшости тодіш ніх
членів громади і взагалі старої української інтеліґенції. Тоді
старші Українці не називали себе Українцями, але „українофі
лами“, коли хотіли висловити, що вони не тільки Українці
з поводження, але й з переконання. З старших Українців тоді
тільки у В. Антоновича, М. Лисенка та М. Старицького родин
ною мовою була українська, а у решти мова ся була тільки для
зносин з Українцями. Та для людий, що були на державній
службі, тоді й небезпечно було розмовляти по українському
навіть у родині, щоб не позбутися посади. В родині Косачів,
Ш ульгиних тільки матері говорили з дітьми по українському,
а батьки не вміли. Щ е Я. Ш ульгин якось пробував говорити,
а П. Косач розмовляв якимсь білорусько-московсько-українським
жарґоном.
1) Як називав М. Лисенко.
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В більшости тодіш ньої української інтелїґенції старшого
покоління часто й діти не вміли говорити по українському, бо
не вміли або не хотіли говорити їх матері, а родинна мова за
лежить більше від матері, ніж від батька.
Щ е були членами Старої Громади Б. Тимченко, самоук
фільольоґ, що тоді служив в Університетській Бібліотеці і готу
вавсь до матури, бажаючи вступити на фільольоґічний факуль
тет університету. Се була людина надзвичайна працьовита і ро
зумна, але громадяне його не любили і вважали його за інфор
матора В. Антоновича, у якого він, як рідня по жінці, тоді мешкав.
Кажуть, що В. Антонович ставився до Тимченка з занадто великим
довірем і часто оцінював людий по відомостям, які йому подавав
Тимченко. Казали, що при В. Антоновичу колись такуж ролю
грав Арабажин, якого він проводив у члени Старої Громади.
Пізнійше Арабажин, хоч і д уж е талановита людина, своїм без
оглядним кареризмом і взагалі своїм некоректним поводженнем,
довів і Антоновичеви, що не варто було через нього виходити
з складу Старої Громади. Х оч і казали, що головною причиною
його виходу з Старої Громади послужила його друга жінка,
через яку посварилося між собою багато членів громади, а тому,
після її виходу з Громади разом з В. Антоновичем, Стара Гро
мада постановила, по запорожському звичаю, не приймати
в число своїх членів ж інок і додерж ала тої постанови до самої
своєї смерти, то-б-то до 1917 року, коли вона тихо й непомітно
перестала істнувати.
Вже після мого вступу в Стару Громаду вернувся на службу
в Київський Державний Банк В. Ігнатович, давній член Старої
Громади; се був щирий Українець, дуж е акуратний і працьо
витий чоловік і на нього, як на фінансіста, наклали обовязок
громадського касіера, яким він і був до кінця істнування Ки
ївської Старої Громади.
Часом бував на зібраннях і проф. І. Лучицький; хоч він
був і учений професор, але такий страшенний „якало“, що тільки
про себе й говорив, скрізь виставляючи на перший плян своє
„я“. Памятаю, що коли хтось робив доклад про те, що на зем
ському зїзд і І. Ш раг, чернигівський адвокат і земець, підняв
питанне про автономію України, то Лучицький з серцем ви
гукнув :
—
Зовсім не Шраг, а я; ваш Ш раг щ е без штанів ходив,
коли я вже був автономістом-федералістом!“
Се викликало усміх на всіх обличах, бо всі знали, що то
дійсно Шраг, а не Лучицький, зняв мову про автономію України.
Я скільки разів задавав питання, — що його вязало з україн
ською громадою і як він до неї попав. Він тільки родом був
Українець, але відродж еннем української нації не інтересувався,
він буї? собі просто російським лібералом, потім членом росій
ської кадетської партії, від якої був пізнійш е депутатом до
2-гої Державної Думи. Мені пояснили його вступ до Громади
так: За багато років істнування Київська Стара Громада, своїм
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складом членів, їх науковою працею, поводженнвм, придбала
собі не тільки в Київських, але й в П етербур зьки х російських
іятеліґентських колах репутацію гуртка „проґресивних україно
філів“, а в Київі, за часів Антоновича, Драгоманова, Чубинського
ое було дійсне одиноке коло інтеліґентних ідейних людий. Се
Так імпонувало київським інтеліґентам, що вони вважали за
честь бути вибраними в її члени. Так вступили в Київську
Отару Громаду учений професор політичної економії Ш вайцарець
М. Зібер, фінансіст Ж ид Рубінштайн, теж Ж и д В. Беренштам,
Москаль 0 . Русов, які, як я казав, стали горячими працьовниками за відродженнв української нації. Таким чином вступив
у Стару Громаду і Лучицький, але як хоробливий еґоцентрик,
не підпав впливови Антоновича та Драгоманова і не став працьовником на українській ниві, а зробився їх ворогом, бо не
він, а вони були центром життя в Громаді. Коли не стало
в Громаді Драгоманова і Антоновича, то Лучицький вже не
мав конкурентів, але все ж таки не міг стати центром Громади,
бо за далекий був від її ідеольоґії. Коли він бував на зібраннях
Громади, то не цікавився українськими справами, не слухав
того, що говориться; він раз-у-раз сидів собі з ким небудь
у кутку і не зважаючи ні на кого, напів-голосно розм овляв;
очевидно він приїздив послухати новин і самому порозказувати.
Найчастійше його слухачем, та ще й уважним, був М. Василенко,
тоді учитель історії, що готувався до університетської к атедр и ;
пізнійше за гетьмана Скоропадського він був міністром Народньої Освіти і заступником премера. Василенко, теж російський
ліберал, не д у ж е інтересувався відродж еннем української нації,
але цікавився хоч її минулим, бо спеціялізувався па історії
„Малороски“.
Наймолодшим членом Громади був тоді І. Стешенко, який
стояв під офіціяльним доглядом поліції, а тому ніякої посади
де мав, а живучи у свого тестя М. Старицького, готувався до
професури. Ота його „неблагонадежність“ та головуванне в соціял-демократичнім гуртку, до якого тоді належали Л еся Укра
їнка, Кривенюк, др. Орловський та ин., а також виразна свідодомість вже „Українця“, а не „українофіла“ та видатна красно
мовність робили йо-!о дуж е популярним серед молоді. Се була
людина ріжнородних здібностей, але якогось плутаного розуму.
Коли він промовляв, то дійсно захоплював авдиторію молоді,
аколиб хто стенографічно записав його промову, то виявилося б,
що там більше гучних фраз, ніж змісту. Часом писання його,
які він подавав до „Київської Старини“, були такі мізерні, що
члени редакції довго над ними міркували, не хотячи відкинути
їх, щоб не образити й о г о ; разом з тим він вважався ученим
і готувався до професури. На зібрання Громади він приходив
реґулярно, але з такою призирливою міною, наче він висш йй
за всіх оте их „буржуїв“ та „українофілів“, але разом з тим він
був людина незлобива і благодушна.
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Здається, я перечислив усіх членів Громади, яких застав
у ній; потім до неї вступили Л. Ж ебуньов, др. Юркевич, С.
бфремов, др. Модест Левицький та инші, але про них розкажу
гіізнійше.
Що до загальної характеристики членів Київської Старої
Громади, то треба сказати, що се був цвіт тодіш ньої київської
старшої української інтеліґенції, бо в той час треба було мати
багато мужности, віри в справу відродж ення української нації,
щоб людям, бувшим на державній службі, обтяженим родиною,
належати до „незаконного сообщ ества“, за яке загрожувало „поселеніе“ в Сибірі, або в „не столь отдаленныхъ м'Ьстахъ“, як
Вологодщина, Пермщина і т. д.
По закриттю в Петербурзі 1862 р. українського місячника
„Основа“, що вели, як відомо, П. Куліш, М. Костомаів та Т. Шев
ченко, до Старої Київської Громади перейшли, разом з иншими
матеріялами, і словарні. Від того часу Стара Київська Громада,
через своїх членів фільольоґів, та їх знайомих, що жили по
ріжних кутках України, продовжувала збиранне словарного матеріялу з народніх уст і вибирала слова з друкованих етноґрафічних матеріялів та з старих наших письменників, що писали
до 70-тих років, поки щ е не почалося „куванне“, тобто виробленне нових слів. З творів пізнійш их письменників уж е не
виписували слів, бо словник мав бути чисто народнім, етноґрафічним, в якому був би зібраний тільки народній, словесний
капітал, коли так можна висловитися. З членів громади, фахових
фільольоґів і признаних знавців мови склалася словарна комі
сія, яка, збираючись раз на тиждень, провіряла зібраний матеріял, систематизувала його і т. д.
1900
р., коли, я вступив у Київську Стару Громаду, матеріял той вже був майже ввесь переписаний з карточок у зшитки.
Роботу сю під доглядом Науменка зробив спеціяльно до того
запрошений Б. Тимченко, учений, хоч і не дипльомований, фі·
льольоґ, який вступив потім до університету, вж е будучи не
молодим, а по скінченню фільольоґічного факультету в Київі,
здається 1908 р., дістав професуру у варшавському університеті.
Занятий тоді службою в бібліотеці та підготуваннем до матури,
він не иоспішався з громадським словником, а до того він ще
перевертав його з української мови на московську і потім видав
свій Словник московсько - український з додачею багатьох слів
галицьких і викованих нашими новійшими письменниками.
А тим часом П етербурзька Академія Наук оголосила конкурс
на Український Словар на фонд, внесений М. Костомаровой
у сумі 4-х тисяч рублів, зібраних колись редакцією місячника
'„Основа“, то треба було поспіти з словником на термін, хоч була
певність, що нікому иншому тої премії не видадуть, бо одній
особі за короткий час тяжко скласти відповідний умовам Косто
марова і Академії Словник. Треба було шукати якогось незаня
того службою фаховця, який зредаґував би готовий вже словник
і відповідно вимогам Академії, поставив коло кождого слова
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дату і приклад вживання, бо в громадськім матеріялі не до всіх
слів се було зроблене. Науменко пропонував поділити сю працю
між фаховими членами Громади і сам взявся за перші літери.
Я напосідався, щоб за сю роботу Громада платила, а потім
з Академічної премії покриються видатки за працю, друк і т. д.
Але Науменко, як педантичний „безсрібляник“, не хотів брати
платні за громадську роботу, а инші фаховці, обтяжені працею
на хліб насуш ний, не бралися робити дурно, хоч і не казали
того, а відмовлялися ріжними причинами; таким чином словарна
праця не посувалася наперед. Але якось з Чернигова приїхав
колишній київський громадянин, учитель гімназії, а в той час
чернигівський земський статистик, 0 . Русов і довідавш ись про
справу з словником, пораяв запросити на сю працю Б. Грінченка,
бувшого тоді секретарем Чернигівського Земства. Грінченко вже
тоді відомий був, як письменник, що писав під псевдонімом
В. Чайченко в галицьких виданнях, як редактор „Етнографічних
Матеріялів“, що видавало Чернигівське Земство, як видавець
книжечок для народу на фонди заможнього селянина І. Череватенка, і як знавець української мови, хоч не був дипльомованим фільольоґом, а мав званнв тільки народнього учителя.
Отся остання обставина дуж е „шокирувала“, коли можна так
сказати, наших патентованих фільольоґів і вони вперто не зго 
джувалися передати редаґуванне Громадського Словника самоукови. Але Русов, листами з Чернигова, а Лисенко, я та инші
члени Громади не фільольоґи, напосідалися запросити Грінченка.
Ми мотивували се тим, що час минає, наближається термін кон
курсу Академії, а словник наш не посовується наперед. Нау
менко відповідав, що академік Шахматов знає про наш словник,
покладає тільки на нього надії і коли він не поспіє на час, то
конкурс відсунуть надалі, поки не буде готовий наш словник,
а тим часом він та певне ще хтось із наших фільольоґів, от як
К. Михальчук та инші, літом на феріях зроблять усю роботу.
Але Михальчук слабував, з инших фільольоґів теж ніхто не
брався, бо кождий хотів літом відпочити, а сам Науменко теж
мало зробив, бо на ньому ще лежало редаґуванне „Київської
Старини“, то минуло літо, а словарна робота стояла. Після ка
нікул (ферій) ми горячійш е почали на зібраннях Громади напосідатися, щоб закликати якогось фаховця для редаґування слов
ника, коли Грінченко вважається невідповідним. Але ніхто не
находився, бо нікому не хотілося кидати постійної державної
служби, хоч і для платної роботи, але такої, що тягтиметься не
довше одного року. Нарешті Науменко згодився на Грінченка,
а за ним і більшість членів Громади; хоч дехто й казав, що
Русов так настирливо радить Грінченка, аби збутися його з Чер
нігівської Громади, в якій він гнітить усіх членів, а так само
і всіх своїх підвладних у Земстві. На се ми відповідали, що
недоконче ж треба Грінченка приймати в наш у Громаду, а ми
його запрошуємо тільки для певної роботи і єсть певність, що
він, як працьовитий і педантично чесний чоловік, виконає її не
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за страх, а за совість, а що до його знання української мови,
то хоч він не дипльомований фільольоґ, то й сумнівів не може
бути для того, хто знайомий з його працями. Науменко завва
жив, що про вступ Грінченка до наш ої Громади і мови не може
бути, не через те тільки, що Грінченко мав репутацію „невжив
чивого“ чоловіка, а через те, що з досвіду з Тимченком Громада
упевнилася, як незручне, коли наймана нею для спеціяльної
функції людина разом з тим є й членом Громади. На тому й по
рішили і для переговорів з Грінченком вибрали комісію з трьох
душ : Беренштама, Трегубова та мене, асигнувавш и на оплату
праці Грінченка по сто руб. на місяць, тобто середню тоді платню
інтеліґентній людині і яку Грінченко діставав як секретар Зем
ства. Беренштам написав до Русова про згоду Громади запро
сити Грінченка і просив повідомити його про се, а я написав
до Грінченка та Шрага. Останній приїхав незабаром по справам
до Київської Судової Палати, як адвокат, що він робив частенько.
Він виявив радість, що нарешті словник рушить з місця, бо опи
ниться в руках незвичайно працьовитої людини і безспорно
знавця української мови. А коли я йому розказав про неохоту
наших громадян прийняти Грінченка в число своїх членів, то
він цілком се одобрив, бо по його словам Грінченко справді лю
дина тяжка і трудна в громадськім життю, а за те, як окремий
робітник-одинак, не має собі рівного.
Через якийсь час приїхав і Грінченко і спинився у мене,
бо ми з ним були знайомі ще з Харкова та й недавно поновили
знайомство, коли я їздив до Чернигова побачитися з К. Карим,
що тоді там з трупою грав і таки мені хотілося познайомитися
з чернигівськими громадянами. Грінченко був середнього зро
сту, міцно збудований, з ясно-сірими очима; своєю бородою та
всім обличем він дуж е нагадував образ гетьмана Петра Конашевича - Сагайдачного. Коли почалися переговори Грінченка
з словарною Комісією, то матеріяльна сторона в переговорах не
викликала ніяких суперечок; він тільки завважив, що за р ік , як
гадав Громада, він певне не встигне скінчити Словника, а тому
треба мати на увазі, що праця затягнется ще на місяць, чи два,
але у всякому разі мусить скінчитися до конкурсу. Та на заго
ловкові! Словника мало не розбилися наші переговори. Я вже
казав, що Науменко зредаґував перш і літери Словника, а тому
ми стояли на тому, що поряд з Грінченком на заголовку сто
ятиме й імя Науменка. Грінченко напосідався на тому, що він
сам зредаї'уе всі літери, аби на заголовку стояло тільки одно
його прізвище. Нам хотілося, щоб на Словнику стояло й імя
Науменка, бо він поклав на нього багато своєї праці і справед
ливість вимагає моральної заплати за ту його безкорисну роботу
протягом багатьох років. Грінченко на се відповідав, що се все
можна зазначити в передмові і в ній піддати заслуж ене Науменкови, але ми твердо стояли на тому, щоб імя Науменка сто
яло і па заголовку Словника, як одного з редакторів, отже
Грінченко на се не згодж увався. А коли горячий Беренштам
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рішучо сказав, що він на сю умову Грінченка не піде, а як що
ми згодимося, то він вийде з комісії, тоді Грінченко згодився,
але вимагав, щоби прізвища редакторів стояли не в порядку
редагування літер, а в альфабетному, тобто, щоб зпереду стояло
його, Грінченкопе прізвище. Ся дрібничковість, обурила вж е й
мене, не кажучи про Беренштама, але Трегубов умовив нас зго
д и т и с я , кажучи, що Науменко на перш е місце раз-у раз ставить
справу, а не свою особу, а тому для нього се не мав значіння.
На тому ми й скінчили переговори і написали проект договору,
як и й мала ратифікувати Громада.
Коли на зібранні Громади Науменко довідався про подро
биці переговорів з Грінченком, про які докладав Беренштам, то
рішучо заявив, що нехай на заголовку Словника стоїть одно
прізвище Грінченка. Скільки ми не умовляли його, але він твердо
стояв на своєму і напосівся на тому, щоб відповідно змінити д о 
говір, навіть сам його зредаґував. Ми, члени комісії, підписавш и
його, послали в Чернигів Грінченкови, який очевидно і не спо
дівався такої радости для себе — тепер на' вічні часи Громад
ський Словник у публиці буде носити назву „Словника Грін
ченка“ ; так воно й сталося.
Незабаром Грінченко оселився в Київі і горяче взявся за
роботу, яку контролював К. Михальчук, а комісія відала тільки
матеріяльну сторону — виплачувала місячну платню Грінчен
кови, платила його друж ині та студентам за вибір слів із дж ерел,
які вимагала використовувати Академія. Історичний Словарик
узявся скласти Тимченко, а я, на проханне Грінченка, переві
ряв і додавав сільсько-господарські та ботанічні слова і давав
до них пояснення. Грінченко ставився до мене дуж е добре, може
тому, що дякуючи головним чином моїм заходам та напосідан
ням, він дістав сю милу його серцеви роботу. Він часто бував
у мене і тим робив мені велику приємність, бо в приватнім
житті був надзвичайно милою людиною — розумний, освічений,
такий активний Українець, яких тоді ще мало було на Україні.
Дружина його, родом Московка, теж була щирою Українкою
і писала під псевдонімом М. Загірня, дуж е добрі книжечки для
народу; дочка їх Настя вихована була справжньою Українкою.
Він часом літом, роблючи собі перерви в роботі, приїздив на
відпочинок до нас у Кононівку на пару днів, а дочка його го 
стювала й по місяцю.

Р о з д і л XII.
1 9 0 0 -1 9 0 2 .
Загальна Безпартійна Українська Орґанізація. — Склад і діяльність її. —
Рада Орґанізації. — Зміна статута. — ї. Шраг. — Р. У. П. — В. Степаненко.
— В. Винниченко.

Щ е в серпні 1900 року, на з їзд і загальної орґанізації, про
заснуванне якої я вже говорив, мене вибрано в члени Ради
(Заряду, чи Центрального Комітету) Орґанізації.
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Збори, чи З їзд и орґанізації до 1905 року відбувалися разу-раз в помешканнях В. Антоновича, М. Лисенка та М. Старицького, бо тільки у них тоді були, відповідні до збору такого ве
ликого числа людий, кватири. П риїзжі з провінції, хто не знав,
де буде перш е засіданне, раз-у-раз могли довідатись про се
в нашій книгарні „Київської Старини“ від завідуючого (дирек
тора) книгарні В. Степаненка. В помешканні зборів, на дзвінок
раз-у-раз виходив хтось із членів Ради, що знав найбільше
число провінціяльних членів О рґанізації; та се не тяжко було
знати, бо на збори приїздили майже раз-у-раз ті самі люде,
найдіяльнійші, найрухливійші з членів орґанізації. Коло 11 го
дини ранку, коли вж е всі поїзди поприходили, господар ква
тири відкривав зїзд , попереджаючи, що коли несподівано зявиться поліція, то всі повинні говорити в одно, що прийшли для
такої-то ціли: коли се було у Антоновича, то зібрались на його
приватну лекцію з обсягу археольоґії, коли у Лисенка, то посходилися слухати його нові музичні твори, а у Старицького —
нову театральну песу. За весь час істнування орґанізації тільки
раз, у проф. Антоновича, на зїзд прийшов „околодочний“, заці
кавившись великим числом людий, що зайшли в невеликий бу
динок професора Антоновича. Коли про се дали знати з сіний,
то проф. Антонович став коло великої стінної мапи і почав
розказувати про результати своїх останніх розкопок. Околодочний
з початку зацікавився, сів і слухав уважно, потім йому се обри
дло і він задрімав, але на його радість його покликали до їдальні,
дали йому випити й закусити і він пішов собі зі зборів. Двір
ники (сторожі), що повинні були доносити в поліцію про всяке
зібранне в їх будинках, звикли вже, що у Антоновича, Лисенка
та Старицького часто сходилося багато людий і без зїздів, то
вже й не доносили.
Від того часу, як я в 1905 році придбав будинок, проф.
Антонович часто виїздив у теплі краї, а Старицький став хво
ріти, загальні збори відбувалися переважно у мене. Будиночок
мій, як віля, стояв у глибині двору, закритий від улиці садком,
двірник раз-у-раз був свій, то до мене ні разу не приходила
поліція під час з'їзду, хоч не раз робила труси ночами. Від часу
як я почав видавати ґазету, у нас умовлено було на випадок
приходу поліції на зїзд, що я, як видавець, зібрав з ріжних
кутків України своїх співробітників, щоб умовитись про дальше
ведение газети, її розповсюдженне і т. д.
Після такого попередження, господар пропонував вибрати
Голову зїзду, бо йому самому треба часто виходити з залі в го
сподарських справах, то-що. З а голову, скільки я памятаю, все
вибирали всіма поважаного І. Ш рага, адвоката з Чернигова.
Син лікаря-Німця і чернигівської Українки, монументаль
ного росту, з громовим басовим голосом, з Бісмарківською го
ловою, вусами і обличем, Ш раг з перш ого-ж погляду викликав
до себе повагу всіх. А хто знав його близш е, той не міг не по
любити його за милу, лагідну і тактовну вдачу та за чуле, від-
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зчиве серце. Свідомим Українцем він став уж е бувши середого віку, коли йому, як чернигівському адвокатові!, довелося
изько сходитися з народом. Тоді він ясно побачив, що нема
ного „русского“ пароду, як запевняли не тільки урядові кола,
i московська, навіть радикальна інтеліґенція, серед якої Ш раг
в широкі звязки ще з часів свого пробування в московському
іверситеті, а з повішеним російським революціонером Л изогу& був великим приятелем іще з дитинства.
Стосунки з українським народом показали йому, що сей
рід зовсім відмінний від московського, не тільки мовою,
і вдачею, звичаями, культурою і Шраг став до самої смерти своєї
119 року) одним із найактивнійших, найпослідовнійших празвників на полі національного відродж ення. Бувши „гласним“
іборним) Черпигівського Губернського Земства він при всякій
годі доводив потребу заведення української мови в народніх
голах, і Чернигівське Земство нераз, по його ін іц іа т и в і , виноло відповідні постанови і зверталося до уряду, натурально
зуспішно, але сі постанови ставали широко відомі серед громанства і мали на нього великий вплив, бо всякий, що вагався
;ьому питанню, бачив, що того добивається не безвуса жовторота
лодь, а статочні, досвідчені вибранці заможніх кляс людности.
Після переїзду до Київа проф. М. Грушевського, коли вже
par, по старости літ втомлявся, за голову раз-у-раз вибирано
Грушевського, а за секретарів були незмінні Ф. Матушевський
С. бфремов.
Засідання починалися з читання постанов попереднього
іду, записаних такими гієроґліфами, що розібрати їх міг тільки
тор і при тім на таких малесеньких клаптиках паперу, що їх
гко було сховати, а в великій крайности й проковтнути. Потім
єни Ради здавали по черзі справоздання з того, що зроблено
тих постановах і взагалі про діяльність Ради, а також касове
равозданне; вичитувалися залеглости за членами, теж з масенького папірця, бо в орґанізації, по принціпу, велося яко
га менше всяких записів, а особливо прізвищ, щоб не дати
;теріялу охранці.
По скінченню і по обговоренню докладів Ради, давали
равоздання провінціяльні члени орґанізації з того, що роби
ся на місцях. З діяльности Одеської Громади раз-у-раз давав
равоздання М. Комар, по його смерти найчастійше др. Л у
нко, а часом С. Ш елухин, член одеського окружного суду,
ж е енерґійна людина, щирий Українець. Про діяльність Пербурської Громади оповідав звичайно П. Стебницький, а часом
Лотоцький, що недавно переїхав на служ бу до Петербурга
£иїва, відомий під псевдонімом Білоусенка, як автор шкільних
зручників. Коли заснувалися Громади в Чернигові та Полтаві,
від перш ої раз-у-раз приїздив Шраг, а часом і М. Коцюбинкий, а від другої М. Дмитріїв, адвокат, пізнійш е видавець
ідного Краю“, а після його смерти раз-у-раз приїздив П. Чиів с ь к и й , вже немолодий, але незвичайно енергійний і діяльний
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чоловік, потім посол до 1-ої Державної Думи. Найменше інтере
сні були доклади, членів організації одинаків, що приїздили
з глухих кутків провінції.
Після докладів Рада вносила свої проекти, які обмірковував
з їзд і або приймав, або відкладав. По скінченню з проектами
Ради, обмірковувалися проекти провінціяльних членів, а закін
чувалися збори вибором Ради на новий рік з членів, що жили
в Київі, бо осідок Рада завш е мала в К и їв і; так само й зїзди
відбувалися постійно в Київі, хоч памятаю один зїзд в Одесі,
а другий в Полтаві, де й вибрано було Р аду з Полтавців і вона
функціонувала там один рік, але про се скажу пізнійш е.
Почесними членами орґанізації, що вважалися і постійними
членами Ради б у л и : В. Антонович, М. Лисенко та П. Житецький. Звичайними членами Ради того 1900 року були вибрані:
М. Кононенко (поет Ш количенко), Е. Тимченко, др. О. Черняхівський, 0 . Бородай, І. Стешенко і я.
Проф. Антонович уж е тоді хворів і рідко бував на засідан
нях Ради, які відбувалися що четверга по черзі у кождого з нас.
Житецький вже був розбитий паралічем і не виходив з дому.
М. С. Кононенко (Школиченко) згодом покинув посаду в Залі
зно-дорожнім Управлінню і оселившись у Радомиському повіті,
теж рідко приїздив на зібрання Ради. 0. Бородай, що завідував,
як член Ради, орґанізаційною книгарнею, незабаром переїхав
знов до Петербурга. Таким робом фактичними членами Ради були:
Лисенко, Черняхівський, Стешенко, Тимченко і я та ще в спеціяльних видавничих справах, С. бфремов, тоді ще студент, який
не мав 25 років, а тому по статуту не мав права бути членом Ради.
Біж уча праця Ради складалася перш е всього з видавничої
справи, яку провадив видавничий гурток, що складався з С.
бфремова, Ф. Матушевського, що тоді учителював у Черкасах
і там друкував деякі книжки; В. Дурдуковського, В. Страшкевича, обох студентів Духовної Академії; В. Доманицького, що
тоді захоплювався кооперацією, В. К. Прокоповича, та О. Лотоцького, який незабаром переїхав до Петербурга. Пізнійше
з того гуртка склалося перш е на Україні велике видавництво
„Вік“, яке видало найповажнійше число українських книжок,
а з початку сей гурток видавав книжки за асиґновані орґанізацією гроші і референтом від сього гуртка в Р аді і був С. бфремов.
Друга функція Ради була в завідуванню книгарнею, що
належала орґанізації під фірмою книгарні ж урнала „Київська
Старина“, бо право мати книгарню в ті часи не звичайному
крамареви не можна було добути, а журнал мав право на свою
книгарню. Після в ід їзду 0 . Бородая, завідував книгарнею Е.
Тимченко, потім короткий час Б. Грінченко, а після нього кни
гарня перейшла в моє завідуванне; від 1905 року я став її юри
дичним власником, перенявши її по купчій (контракту) від ре
дакції „Київської Старини“ і завідував нею від 1902 до револю
ції 1917 року, коли передав її С. бфремову, від якого вона в 1919
році перейшла до „Книгоспілки“.
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Один член Ради раз-у-раз завідував справою підш укування
посад для свідомих Українців і вишукував таких ж е Українців
на вакуючі посади, головним чином по Земствах, про які ми дові
дувалися від наш их членів на провінції, майже виключно земських
служачих, так званого тоді „третього елементу“ в земстві — то б
то учителів, лікарів, статистиків, техніків, аґрономів і т. д .1).
Д о функцій Ради належала і проиаґанда української свідо
мості*, розповсюженне книжок, аґітація по Земствах за вимаганнв
української школи, орґанізація ювилеїв українських діячів і т. и.
Взагалі функції Ради були ріж нородні, се був свого роду
таємний уряд (правительство), що виконував те, що йому дору
чав потаємний же, нелеґальний український парлямент на своїх
нелеґальних потаємних зїздах, які відбувалися майже реґулярно
по двічі на рік.
Фонди, як на ті часи, в розпорядженню Ради були досить
великі. Власне членських внесків (по 3 карб, в рік) збиралося
не багато, коло 500 карб., але за те були досить великі жертви
від окремих осіб, а найбільше від так званого „Х орса“ (незабут
нього Василя Симиренка) — дві тисячі карб, річно, що йшли
в Раду через його приятеля В. Антоновича, уж е поділені на
певні ціли комітетом, що складався з: проф. В. Антоновича,
М. Лисенка, В. Науменка, М. Комаря, І. ІПрага, та Л. Смолен
ського, а після того, як його розбив параліч, до комітету того
закликано мене.
Загальна орґанізація тоді ще складалася з окремих пооди
ноких осіб, що розкидані були по всій Україні, навіть і по д ея 
ких городах Московщини. Се вносило велику плутанину, бо на
зїзди, то-б-то на загальні збори приїздили і окремі поодинокі
особи і члени Одеської, Петербурської, Чернигівської та Полтав
ської Громад, а також члени гуртка, що звався „Тарасівцями“
і складався з молодших, виразно націоналістичних Українців,
розкиданих по всій Україні; до „Тарасівців“ належали: М. Міхновський, В. Шемет, М. Кононенко, В. Боровик, Е. Тимченко та
инш., але той гурток скоро розсипався, і перестав істнувати.
По тодішньому статуту всі члени орґанізації, чи належать
вони до орґанізованих Громад, чи ні, вважалися однаковими
членами Загальної Безпартійної Орґанізації, але згодом Громади
почали посилати на зїзд и тільки своїх делеґатів, що мали такі
самі права, як і окремі особи, проти чого протестували делеґати
від Громад і вимагали собі стільки голосів, скільки громадян
вони заступають на зїзд і. Така плутанина навела нас на думку
змінити статут так, щоб Загальна Орґанізація складалася не
з окремих осіб, але з Громад, а оііремі особи повинні поскла
дати коло себе громадки, хоч із трьох членів, коли не можна
з більшого числа.
Отся зміна статута захопила була тоді всю увагу членів
орґанізації; члени-одинаки рішучо стояли за старий статут, а всі,
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хто належав до Громад, були за реорґанізаціею. Останні, до яких
належав і я, мотивували се тим, що треба яко мога поширяти
орґанізацію ; тепер до неї належить коло 150 осіб і на з'їзди
приїздить майже третина, але й таке число при тодіш ніх полі
тичних умовах, з великою трудністю можна було непомітно для
поліції примістити на Зборах. Д оводилося пристосовувати їх до
якихсь офіціяльних з'їздів або вигадувати, на випадок приходу
поліції, якісь претексти для зібрання такого великого числа людий приїзж их із ріжних місць. А коли орґанізація пошириться
і число членів її збільшиться, скажемо, в двоє, то яким робом
можна буде робити збори такої великої кількосте членів, а тим
часом з'їзди тільки єдиний спосіб єднання, звязок членів між
собою. Коли ж орґанізація складатиметься з Громад, то делєґатів від них менше буде приїздити і їх легш е буде примістити
на зборах, а вони, по приїзді до дому, розкажуть своїм співгро
мадянам про те, що робилось, що говорилось на зїзд і і які ви
несено резолюції, постанови і т. д.
Нарешті наша думка таки перемогла і ми виробили проект
статута, по якому наша орґанізація складається не з поодиноких
осіб, але з колективних одиниць, то-б-то з окремих автономних
громад, які складаються найменше з трьох членів. А з'їзди скла
даються з делеґатів від тих громад, при чім громади, що мають
від трьох до пяти членів, посилають по одному делеґату, а більші
громади можуть від кождих пяти членів посилати по одному
делеґатови. Таким чином Громада, що складалася з 15 членів
могла прислати трьох делеґатів, або одного з трьома голосами.
Коли ж число членів у Громаді переходило за 20, така громада
повинна була розділитися на дві, щоб збірки такого великого числа
людий, в малому провінціяльному місті, не кинулися в очи поліції.
Загальні Збори 1901 року були дуж е бурхливі, бо Рада
внесла сей проект реорґанізації. Майже всі три дн і з ’їзд у пройшли
в дискусіях та дебатах про реорґанізацію, бо одинаки страшенно
обороняли старий статут, але на з ’їзд зїхалося багато членів
громад і їх голосами був принятий проект внесений Радою
і з того часу орґанізація складалася з обеднаних автономних
громад. Се привело до того, що число громад згодом значно
збільш илось: крім бувших — Старої Київської, Одеської, Петербургської, Чернигівської та Полтавської, постепенно заснувалися
громадки більші або менші в таких містах: Ананіві, Винниці,
Житомірі, блисаветграді, Камянці, Катеринославі, Катеринодарі,
Лубнях, Москві, Радивилові, Ромнах, Севастополі, Смілі, Уманю,
Херсоні. А в Київі постепенно орґанізувалося коло десятка
громадок; всі вони не відрізнялися між собою світоглядом, чи
напрямком, але в них гуртувалися лю де, що близш е стояли
один до одного, чи особисто, чи по місцю урядування, чи по
професії, чи по місцю мешкання, але не більше десятка в кождій,
щоб не звертати на себе уваги поліції. Тільки в Харкові не
могла орґанізуватися ж адна стала довговічня громада. Посилала
Рада туди не раз спеціяльних емісарів, які зводили до купи
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тамошніх У країнців, орґанізовували їх в громаду, але через
якийсь час громада та розпадалась і доводилося знов посилати
емісара, який робив нове ґрупуванне і т. д. Таке явище поясня
лося тим, що Харків, як ми його називали „сіни“ України,
найбільше був обмосковлений. Х оч там разураз були студентські
українські гуртки, але більшість студентів, по скінченню універ
ситету, виїздили на провінцію, а в Харкові зоставалося мало
інтеліґентних Українців. А до того ще там постійно проживали
два талановиті, але надто автократичні Українці: адвокат М.
Міхновський та інжинер Г. Хоткевич; коли вони обидва були
в одному гурті, то майже завж де кінчалося розпадом того гуртка,
бо обидва вони були люде енерґійні, надзвичайно інтензивні
Українці, але страшенні індивідуалісти. Хоткевич, талановитий
письменник, людина аполітична, а Міхновський вж е тоді був
горячим та активним самостійником.
Заходам и М. Міхновського, Д. Антоновича (сина проф. В.
Антоновича) та М. Русова (сина 0 . Русова) заснувалася 1900 р.
перша Революційна Українська Партія (Р. У. П.), яка поширилася
по всій Україні і відіграла значну ролю в відродженню У країни.х)
Але М. Міхновський скоро вийшов з тої партії і заснував нову
„Народну Українську Партію“ (Н. У. П.), в якій згуртувалися
українські самостійники; та незабаром і ся партія розпалася.
Всі громади, що належали до Орґанізації, складалися ви
ключно з свідомих інтеліґентів, а селян та робітників в них не
було, бо тоді на Україні ще свідомих з них було мало, а які
й були, то належали до Р. У. П., але народніх учителів, фершалів (лікарських помічників) в наших громадах було багато.
Оскільки я п імятаю, то на загальних зборах 1901 року
уперше з ініціятиви В. Доманицького піднялося питанне про
високу вагу кооперації в справі відродж ення української нації
і винесено резолюцію, якою зверталося увагу громад на коопе
рацію, на необхідність стати до неї як найблизше, щоб надати
їй національного характеру. І дійсно постепенно українська
інтеліґенція майже скрізь прийняла гарячу участь в кооперації
і зробила з неї один з найуспіш нійш их способів проведення
національної свідомости в народні маси, що й відіграло таку
велику ролю на Україні під час революції 1917 року. Найдіяльнійшими кооператорами, крім відомого М. Левицького, з початку
були: незабутній небіжчик В. Доманицький, полтавець Кучерявенко, О. Квасницький, М. Хотовицький та инші.
Я вже казав, що Стара Київська Громада з 6 0 -тих років
була центром українського руху, а тому, коли зявився новий
центр, Загальна Організація, що намагалася обеднати всі сві
домі українські елем енти, то багато членів Старої Київської
Громади поставилося до неї майже ворожо, як до свого конку
рента, вбачаючи намір проф. Антоновича та Кониського, бувших.
*) Див. книжку В. Дорошенка про Р. У. Партію.
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членів Старої Київської Громади, утворити новий центр, замість
того, яким була Стара Київська Громада. Особливо лютував та
агітував проти Загальної Орґанізації проф. Лучицький, кажучи,
що Антонович, як „хитрий л я х“, навмисне заснував сю орґані’
зацію, щоби грати в ній перш у ролю, як колись він грав в Старій
Громаді. Науменко теж поставився, як кажуть, з резервою до
Загальної Орґанізації, може й він побоювався, що поряд з Ан
тоновичем втратить репутацію першого чоловіка, „гетьмана
України“, яким вважався, як голова Київської Старої Громади,
Йнші члени Громади ставилися ріжно — ті, що були членами
Загальної О рґанізації, горяче обороняли її, особливо М. Лисенко,
инші ставилися байдуже.
Вступивши в Київську Стару Громаду і зорієнтувавшись
в ній, я почав у приватних розмовах з Науменком, Беренштамом
та Трегубовом, найвпливовійшими членами Громади, доводити,
що Громаді треба тіснійш е, блнзше стати до Загальної Орґані
зації, бо тепер вона займав невиразне становище — одні громадяне вважають себе членами Загальної Орґанізації і платять
членські внески, а инші не платять. Тепер, коли Загальна Орґанізація, по новому статуту складатиметься не з поодиноких
осіб, а з громад, треба й наш ій громаді, як одиниці, вступити
в число членів Загальної Орґанізації. Я доводив, що Київська
Стара Громада, яка разураз стояла на чолі українського руху,
повинна й тепер, через Загальну Орґанізацію, не випускати
з своїх рук в п л и в у . на всю українську справу, а тому треба їм
трьом виставити свої кандидатури в Раду Загальної Орґанізації,
а я певний, що їх виберуть. Після довгих розмов вони згодилися
зо мною і провели постанову в Київській Старій Громаді, про
вступ in corpore в члени Загальної Орґанізації і Науменко та
Беренштам згодилися виставити свої кандидатури в члени Ради,
а Трегубов був такий занятий, що не мав на те часу. З того
часу Лучицький перестав ходити на збори Старої Громади, хоч
офіціяльно з неї. і не вийшов.
На з ’їзд і того 1901 року дійсно вибрано було в члени Ради
Науменка, Беренштама та перевибрано Стешенка, бфремова й ме
не та ще обрано й Грінченка. Замість вибувшого В.. Тимченка
завідувати книгарнею Рада доручила Грінченкови, але через
якийсь час він, посварившись з управителем книгарні В. Степаненком, став вимагати від Ради або звільнити того з посади,
або він покине завідуванне книгарнею. Р а д а , високо цінючи
чесність і відданість справі В. Степаненка, не схотіла звільнити
його, а коли Грінченко відмовився завідувати книгарнею, то
доручила сю функцію мені, яку я виконував, як сказав перше,
до 1917 року, то б то 15 років підряд, а управителем, аж до
кінця істнування наш ої книгарні, до 1919, зоставався В. Сте
паненко.
(Далі буде.)
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Характ ерни к.

З г а д к и з ми н у л о г о .
(1916—1921 р.)

Передмова.
Давно був у мене намір почати записувати всі події, яких
я був свідком або участником, але той намір на великий жаль
усе лишався лише наміром!
Бурхливе житте, постійна небезпека змушували мене ста
ранно уникати всього того, що могли би бути матеріялом, по
трібним для ріж них контр-розвідок та че-ка.
А зміняючи безнастанно місце свого перебування я пороз
кидав мало не по цілому Правобережу ріжні цінні матеріяли,
документи і записки, що попадали в мої руки. Отже .тепер на
превеликий жаль муш у писати свої спогади лише з памяти.
Багато прізвищ забулося, багато фактів (може й дрібних,
але характеристичних) вилетіло з голови. Але хотілось би хоча
ту частину, що лишилася в моїй памяти, врятувати від забуття.
Починаю свої спомини від 1916-го року тому, що короткий
нарис про сей час передреволюційний освітлить революційну
епоху і поможе зрозуміти, з якої глини і з яким трудом дово
дилося ліпити українську державу.
Відсутність докладних дат ріжних подій прошу ласкаво
мені вибачити; сподіваюся, що моя праця може й у такому ви
гляді знадобиться історикови.

І. Напередодні революції.
(Чернигів).

Для того, щоб читач міг так само, як і автор сих споминів,
орієнтуватися у всіх чернигівських справах, мушу попереду ска
зати кілька слів про се місто, кількість „свідомих“ Українців
у ньому та українські орґанізації.
Чернигів доволі велике, чистеньке, ґуберніяльне місто, що
має коло 40 тисяч мешканців, дві гімназії, реальну школу, д у 
ховну семінарію та учительську семінарію для хлопців і три
ґімназії й духовну школу для дівчат (усі школи — московські).
Свідомих Українців (старшого віку — не шкільної молоді)
було біля трийцяти пяти на ціле 40 тисячне м істо!
„Просвіти“ не було (російська влада зачинила). Із това
риств була філія орґанізації, яка носила цілком „блаґанадьожную“ назву: „Общество воспомоществованія жертвам войни населенія Юга Р о сії“, при якій був аматорський український хор
під орудою відомого діріґента п. Олекси Приходька.
Нелеґально ж істнували ще три невеличкі ор ґан ізац ії: філія
Т. У. П. (Тов. Укр. поступовців, на чолі котрої стояв Ілля Ш раг),
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Самостійницьке Брацтво (головою був Василь бланський) і Юнацька Спілка.
Я був тоді членом сього Самостійницького Брацтва, яке
<5уло дуж е нечисленне, бо в члени приймано лише цілком певні
особи. Головою був Василь Єланський (тепер відомий під псевдон.
Блакітний, з початку як с.-р., потім боротьбіст і нарешті комуніст, комісар Харківського „Уряду“); членами були: Павло Ти
чина (тоді ще невідомий, мовчазний і скромний студент), Аркадій Казка (тепер поет, живе у Київі), бвреїнів, Колоскевич, В.
Коновал, Н. Коновал, Н. Лайко і Гр. Устименко.
Брацтво мало сталий звязок із Київом. Завдання „брацтва“
були досить широкі: будити національну свідомість, українізу
вати все, що лише вдасться і ширити ідею повної самостійносте
України та конечности розбиття Росії. Виробленої соціальної
плятформи Брацтво не мало і тому часто бували підчас зборів
та вечірок палкі суперечки між братчиками — державниками
і лівими.
Велике вражінне на чернигівських братчиків зробив прочи
таний в осени 1916-го року Валентином Отамановським (одним
з авторів „Сина України“) реферат на тему: „Економічна полі
тика Р осії супроти України“ та дискусія на сю тему головно між
ним та Евгеном Онацьким (пізнійш е членом Центр. Ради), при
чім Отамановський стояв на становищи української державно
сте, базуючись на розбіжности економічних інтересів.
Братчики організували приблизно в другій половині 1916 р.
Юнацьку Спілку із молоді (головно середнешкільників), ще не
цілком свідомої. Завданнем Юнацької Спілки було обеднати мо
лодь на ґрунті спільної праці над самоосвітою та поглибленне
націон. свідомости. Брацтво орґаиізуючи Юн. Спілку подбало
про те, щоб у раду Спілки провести братчиків і таким чином
кермувати працею — головно з конспіративних причин. Спілка
мала біля ЗО душ членів — переважно учеників.
Крім того Брацтво орґанізувало: бібліотеку, продаж україн
ських книжок на базарі, льотерію на користь українських полі
тичних вязнів і влаштувало велику кількість рефератів на ріжні
теми (між иншим на тему бойкоту московської культури). Для
звязку зі „Старою Громадою“, себ-то Т. У. П. Брацтво виделеґувало бланського Василя і мене. „Старі“ стояли непохитно на
становищи російської державності! і на наш і погляди в справі
розбиття Росії та здобуття незалежності! дивилися як на палкі
юнацькі мрії, скорше шкідливі, ніж користні.
В загалі тоді на „самостійників“ дивилися не лише в Чернигові, але й у Київі (навіть молодь!) як на божевільних фан
тастів, назадників, шовіністів (а се уважалося прогріхом) і вза
галі як на людий не вартих поважання. Павло Тичина, що на
прикінці 1916-го року поїхав до Київа, писав нам ізвідти: „Я
розчарувався у самостійниках, тут із ними у студентській гро
маді навіть і говорити не хоч уть ; недавно одного просто вики
нули. Та й хиба конче вже потрібна нашому народови самостій-
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дість? Се якось вузко і консервативно, а до того ж вони (само
стійники) такі ш овіністи! Але не дивлячись на се все і дальш е
я буду вас інформувати та допомагати у справі звязку з цен
тром“.
Одиноким лєґальним виявом українського життя були кон
церти хору під орудою 0 . Приходька. До революції хор на про
тязі короткого часу дав 5 великих концертів із творів Лисенка,
Вахнянина, Людкевича, Стеценка та инших. Хор складався
приблизно з 70 душ . Організований він був дуж е добре (на
зразок його орґанізовано після революції 1-ий національний
український хор у Київі, якого одним з діріґентів був той ж е
0. Приходько. В тому ж хорі працювало кілька осіб, делеґованих
брацтвом для агітації та розповсюдження українських книжок.
На передодні революції хор саме готувався до Ш евченків
ського концерту, що відбувся вже після революції.
Подавши сі загальні відомости про українське житте перед
самою революцією 1917-го року в Чернигові (що був ґуберніяльним центром, подібним в усьому на инші такі ж центри), я спро*бую в кількох словах зясувати, які сили українські з наступ
лением революції му сіли „почати творити“ нове житте.
На сорокатисячне місто з величезною скількістю (пригадаю
кількість одних середних шкіл) обмосковленої інтеліґенції біля
100—120 душ (разом з молодю) Українців!... Кругом панує мо
сковська (не цілком звичайно чиста) мова і більшість „свідомих
Українців“ навіть у дома балакає московською мовою.
За виїмком 10—12 душ „самостійників“ усі були по суті
російськими патріотами! Найрадикальнійші хиба мріяли про
федерацію. Із тих 10—12 „апостолів“ може лише три розуміли
добре, чому саме самостійність необхідна, і були не романтиками,
але Українцями, свідомими своїх національних цілий. Решта р і
шуче була позбавлена всякого „державного зм ислу“. Сим хочу
сказати, що Фіни, Поляки і инші нації, що мають тепер свої
держави, агітували проти поліції, жандармерії, централізації
влади, війська і державності-!, але були с в і д о м і , що сі уста
нови погані не самі по собі, а лише тому, що вони є знарядом
ч у ж о ї , н е в л а с н о ї держави. Наші „свідомі Українці“ були
переконані, що еі установи шкідливі і непотрібні самі по собі
і з вибухом майбутньої революції мусять щезнути як хиж і ін 
стинкти льва в біблійному^ едемі. Щ о зрештою зрозуміле: на Драгоманові та Історії Грушевського не могли виховатися д ер 
жавники.
На Чернигівщині я« (виключаючи саме м. Чернигів) і таких
„свідомих Українців“ був ще менший відсоток (як, що взагалі
можна про „відсоток“ говорити).
Отже із усього сказаного попереду можемо бачити, оскільки
непідготовані були Українці Чернигівщини до „творення життя“,
до свідомого та плянового кермування подіями і революцією, що
заскочила їх.
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II. Р осійська революція* ї ї в і д ґ о д і і н на ЧернигівЦині
й перші кроки Українців.
12-го березня 1917-го року після короткої боротьби у Петербурзі перемогли революційні маси. Царат упав, а разом із ним
захиталась у основах величезна російська імперія. Звістки про
сю подію одерж ано у Чернигові пізно у вечері. На другий день
російська влада уступила і місце її почала займати (майже без
ж адних ексцесів) нашвидку організована революційна тимча
сова, а л е р о с і й с ь к а в л а д а .
Від сього дня, приблизно, починає опановувати з початку
інтелігенцію, а потому й маси якийсь дивний психоз, який можу
назвати хиба революційним шалом. Усе здається можливим,
гарним, добрим; чомусь хочеться співати щось веселе, кудись
іти без кінця-краю і на кождому кроці виявляти, хоча б і по
дитячому, якусь повну, молоду, безмеж ну радість...
Шевченківський концерт (до якого, як уж е згадувалося,
національний хор готувався ще перед революцією, але так тра
пилося, що він відбувся зі спізненнєм) пройшов надзвичайно
урочисто і тоді вперше пролунав прилюдно у концертовій залі
великого „дворянського зібрання“ гимн „Щ е не вмерла“ і викли
кав надзвичайний ентузіязм, а у багатьох навіть сльози радости.
Усе навкруги святкувало свято волі! Але перш і ж післярево
люційні збори нашого „Брацтва“ (що після того, ще лише раз
збиралося) показали, що революційне опянінне, при нашій на
ціональній аморфности й непідготованости, може мати для нас
фатальні наслідки. Російські поступові й революційні кола, сві
домі тої небезпеки, яка загрожувала істнуванню російської дер
жави та московському пануванню у ній, від першого ж моменту
революції напружують усі сили, щоби (подібно до великої фран
цузької революції) перетворити р о с і й с ь к и х п і д д а н и х у р о 
с і й с ь к и х г р о м а д я н , а як пощастить, то й у російську націю.
Для сього треба було знайти якусь спільну усім політичну ціль,
стремлінне, чи якесь гасло, кругом якого можна було б усіх
обеднати. Обпльованими за царату ідеями „атечества“ або „велікой Р о сії“ тяжко було щось зробити (хоча були й такі проби)
і ось тому Росіяне пробують оточити німбом величі, піднести на
недосяж ну височінь, створити святу л еґен ду з ід еї „вєлікой,
безкровной русской революції“. Під гаслом боротьби за ею аб
страктну фікцію, під гаслом ширення сеї революції та любови
до неї повної самозречення Москалі мали намір зібрати усі нації
бувшої Р осії і ототожнивши (на практиці) культ сього нового
божка зі скріпленнєм і обороною Росії та її великодержавного
становища, злютувати усі народи в процесі реорґавізації дер
жави.
Ся ідея, сей культ російської революції в атмосфері весня
ного й революційного опяніння поширювався з убійчою швид
кістю та силою і приніс нам необчислені шкоди. Молоді й непідготовані українські „політики“ (що незалеж но від віку жили
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більше почуттем, ніж розумом) захоплюються величю сеї нової
богині і починають вірити, що для ратунку сеї богині (а не для
ратунку російської державности) потрібно провадити війну з цен
тральними державами і навіть треба додати армії моральних сил
для перемоги ворогів Росії (себ-то як казали тоді — революції).
Від небагатьох самостійників, які звертали увагу україн
ських діячів на те, що „Москалі не поступляться для тої „рево
люції“ навіть найменшими своїми правами пануючої нації, і на
необхідність як найскорше взятися за орґанізацію власного вій
ська та поширювати в масах ворожість до Московщини й усього
російського, відмахувалися як від докучливих мух.
Такий суґґестивний вплив мала ся ідеалізація революції
навіть на більше свідомих Українців — братчиків. Приблизно
від сього часу починав захоплюватися російською революцією
бланський (взагалі скорше поет, ніж політик) і в самому „брат
стві“ помічається розбіжність думок. Перші півтора - два місяці
йдуть на Чернигівщині на орґанізацію культурних сил, закладанне Просвіт і партійних уґруповань, видаванне відозв, а також
популяризацію серед селянства та широких мас „української
справи“. Правда, ся популяризація „української справи“ була
дуже оріґінальна. Оповідаючи на ріжних вічах про боротьбу
українського народа (обовязково за „народоправство“) та його
історію, всі звичайно підкреслювали на кождому кроці, що мо
сковський нарід д уж е добрий, що усі кривди, яких зазнав укра
їнський нарід на протязі двохсот пятидесяти з лишком років,
робили нам не М о с к а л і , а лише московські царі — деспоти,
які робили все проти волі московського народу, що терпів такий
самий гніт.
Виступати з промовами протиросійськими нечисленні само
стійники не могли з огляду на подиву гідну однодуш ність,
з якою накидалися всі Українці й не Українці, кажучи, що само
стійники хотять гетьмана — себ-то такого ж царя, як що йно
скинули, хотять панувати над бідним людом, хотять вернути те,
що було двіста літ тому (словом дем аґоґії було досить) і наго
воривши безліч подібних дурниць з метою дискредитувати як
промовця· самостійника, так і саму ідею самостійпости, а потому
звичайно навіть не давали змоги (шляхом позбавлення слова)
відповісти на подібні закиди. Селянство ж ставилося до само
стійницьких ідей (там де йому не забивали памороків інтеліґенти
— „Українці“) дуж е прихильно, про що я мав нагоду переконати
ся особисто.
Так напр., ще на початку цвітня я був у одному селі біля
Чернигова з доручення Чернигівського Ґуберн. Викон. Комітету
з наказом, поінформувати про Петербурські події та сучасний
стан. Я звичайно використав се дорученнє так, що поінформу
вав їх про наше славне минуле та про гніт Росії й знущ ання
над нами, а що більшість селян того села були або цілком без
земельні, або малоземельні й дуж е цікавилися наділом землі,
я їм зясував, що при переділі по пляну російських ес-ерів (що
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вж е перед тим там були) вони дуж е мало що одержать — бо
красші землі поодержують „кацапи“. Після віча я привіз на
превеликий жах Викон. чернигів. Ґуберн. Комітету (що після
сього випадку більше нічого мені не доручав, а сю постанову
не опублікував) постанову села про те, що селянство домагаєть
ся : 1) Проголошенне самостійности України. 2) Негайно заклю
чения сепаратного мира з Німеччиною та проти-російського союза
з нею ж і 3) Наділу землею малоземельних та безземельних
(копія сеї постанови була у д. Коновала, редактора Чернигівської
Земської Н еделі“).
Сей випадок показує, як багато можна було би зробити,
коли б зразу й пляново повести справу інакше,' але для сього
треба було справді свідомих Українців, що розуміли б конечність
українсько-російського конфлікту і повну розбіжність наших на
ціональних інтересів. Сього розуміння 99% наших „політиків“
не лише не мали тоді, але у багатьох немає й тепер. Так напр,
Христюк уж е в 1920 році в своїх „Замітках й матеріялах до
історії революції“, згадуючи на 23 стор. 1-го тому про домагання
юнкерів-Українців, що ще в березні 1917-го року ж адали укра
їн ізац ії війська та концентрації його на українському фронті, —
висловлюється та к : „Нічого реакційного, шовіністичного і навіть
шкідливого для фронту в тих вимогах не було“ і дивується, що
„временне правительство і московська демократія не зрозуміли
і не хотіли зрозуміти всього сього“. Отже звідси бачимо, що
московська демократія у ж е т о д і зрозуміла, до чого може й му
сить довести створенне окремої української армії, а нашому „політикови“ навіть досвід українсько-московської війни 1917—1920
років не допоміг зрозуміти „всеї ш кідливости, реакційносте
й ш овіністичности“ ідеї створення української армії для Росії;
„всеї нешкідливости, революційности й патріотичносте“ тої ж
ід еї для України.
Так чи інакше, а мусимо ствердити, що російська демо
кратія знайшла той чарівний „сезам“, який одчиняв їй україн
ські серця, а українська демократія самим фактом уживання
рідного слова, популяризацією творів Ш евченка та скупими інформаціями про „діла незабутні“ наших предків викресала також
іскру із серця українського люду, але старанно усунула весь
запальний матеріял і не дозволяла нікому доливати оливи, бо·
ячися викликати пож ежу, яку ми могли би з гордістю назвати
українською національною революцією.

III., Український полк ідо. геть/я. Петра Дорош енка у Чер
нигову його повстанне та організація·
Приблизно у середині цвітня 1917-го року на політичному
овиді Чернигівщини зявилася цікава постать... Се був звільне
ний як інвалід (контузія в голову) поручник російської армії
Павленко. Ні особливою інтеліґентністю (особливо, що до україно
знавства), ні політичним розумом він не відзначався, але під
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впливом вічевих промов ся експанзивна й щира людина почула
себе Українцем і захотіла послужити свому народови. Він почав
заходити до „Юзі“ (так ми звали скорочено помешканне Т-ва
допомоги жертв, війни Юга Росії), д е я часто бачився з ним
і старався по змозі вплинути на нього і зясувати вагу та значінне власної держ ави та її необхідність для нас, а також ко
нечність війни з Росією. Можливо, що сі розмови причинилися
до того, що в голові Павленка зродилася ідея необхідности орґанізації власного війська і він із властивою йому енерґіею, упер 
тістю та відданістю справі береться сам до переведення її
в життє.
У Чернигові була тоді досить велика огорожена площа
з невеличким будинком (літнім), що належала до російського
гімнастичного т-ва „Сокіл“. Сю площу займав Павленко для
орґанізації та вправ української сотні, знаходить одночасно собі
помічників (телеґр. урядовця Літошка, кулеметчика Вереміенка
та старшину Х р он еви ч а1) і вивішує оголошенне (яке мені д о 
велося складати) про те, що відкривається запис до української
сотні. З початку, щоб не викликати великого занепокоєння в ро
сійських кругах, до сотні приймалися лише ті, що були або
звільнені від військової служби, або не військові, потому (коли
вже сформувався невеликий відділ) поширюється запис і на
тих військових, що мають відпустку для лікування або на час
до дому. На протязі тижня відділ на багато переростав
розміри сотні і тоді починається запис усіх, що бажали, без
огляду на їх віднош еннє до російського війська. Таким чином,
збирається відділ у пять сотень. Вояки сплять просто на дворі
(кінець цвітня — тепло!), а харчуються, заробляючи хто чим
може, або продаючи одеж у та білизну, як що хто зайву мав.
Одного гарного весняного дня Павленко одягнутий в істо
ричне українське убранне (він мав узагалі великий нахил до
театральности та етноґрафізму — перший ступінь національної
свідомости) зібрав увесь свій відділ і після віча, на якому я ска
зав довгу протиросійську промову (я провадив у тій частині
культурно-політичну роботу), проголошено, що ся частина згідно
з постановою полкової ради від нині має носити імя першого
українського імени Гетьмана Петра Дорошенка полку. Після віча
весь відділ парадним маршом з українським прапором полковим
(жовто-блакитний з портретом Дорошенка) перейшовся по місту.
Сей виступ викликав страшенне занепокоенне у місцевої
російської влади, яка звернулася одночасно і до голови україн
ського Чернигівського національного комітету Іллі Ш рага із за 
питом, чи з його відома і з якою метою формується ся частина,
а також із вимогою, щоб Українці вплинули на солдатів у тому
дусі, що необхідно розійтися по російським частинам і йти на
фронт „спасать революцію“, і до Оберучева (команданта Київ<) Хроневпч потім служить при Ґенеральному Штабі У. Н. Р,, а
ній час був у Рівному та на інтернованню у Польщі.
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ською Військовою округою) з жаданнєм, ужити негайно заходів
до ліквідації „самочінно собравшейся банди дезертіров“, яка
загрож ує, мовляв, спокоеви міста.
Український ж е полк після дефілювання на протязі цілого
дня по місту (при чому підчас обходу міста й передмість у ріжних місцях були влаштовані віча, де виголошувано промови
проти Росії та її уряду) несподівано повернув до касарні росій
ської пересильної команди видужавш их вояків (що була майже
порожня) і зайняв сю касарню. На другий день Павленко із
двома сотнями козаків зявився перед будинком магістрату й до
магався від голови міста Ьерзилова (Українця-туповця), щоб той
вплинув на військового начальника в тому напрямці, щоб остан
ній згодився видавати для полку харч.
Біля магістрату знов при сій нагоді відбулося віче, підчас
котрого деякі промовці із громадян міста намагалися переконати
вояків, що вони мусять „боронити революцію“, захищаючи своїми
грудьми нову революційну Росію (треба зазначити, що подібні
річи говорили українські діячі, бо козаки криком не давали
змоги Росіянам прийти до слова).
Се віче причинилося до ще більшого занепокоєння Моска
лів і справа полку була порушена на засіданню спеціяльно у сій
справі скликаного українського громадського (національного)
комітету вже Українцями, які також були занепокоєні й пере
лякані !
Ілля Ш раг (голова комітету) запропонував мені зясувати
присутнім, що се за юрби вояків та якісь „українські частини“,
що лише вносять неспокій у мирне житте? З великим трудом
удалося мені переконати Українців (!) у тому, що у формуванню
українських частин нема нічого контрреволюційного й шовіністич
ного та що се не дезертири зібралися, але Українці, які хочуть
боронити не чуж у державу, тілько свою.
Бажаючи якось зблизити українське громадянство з вій
ськом я посилаючися на те, що не маю досить вільного часу
(саме тоді я мусів вступити на посаду помічника начальника
району мійської міліції), просив виделеґувати дві особи для
звязку з військом, культурно-національної праці в ньому, а та
кож для допомоги в справах орґанізаційних.
Після довгих суперечок нарешті погодилися на пропозицію
І. Шрага, який зазначивши, що не погоджується зі мною, що
до потреби творення таких українських частин, стоючи однак
перед доконаним фактом, пропонує вислати до військової влади
заяву, що мовляв після закінчення орґанізації частина негайно
піде на фронт, а до її вимаршу пропонує виделеґувати для
звязку двох одиноких „по боевому“ настроєних членів комітету
— мене й бланського.
Єланський (що тоді вже був соц.-революціонер) усе ж таки
ще не відрікся ідеї самостійности і тому вояки його охоче слу
хали. Для відріжнення від російських вояків козаки українського
полку носили на кашкетах жовто-блакитну стрічку і в міру зросту
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частини у місті, усе зростала кількість українських вояків,
а одночасно й зростав неспокій Росіян, а особливо російської
ради солдатських та робітничих депутатів“.
”
Ся московська „рада“ посилала своїх найкрасших агітато
рів до касарень полку з метою внести розклад і на вічах пере
конати вояків про необхідність закинути „контрреволюційну“
ідею створення українського війська — але вояки промовців,
що не володіли українською мовою, здебільш ого просто вики
дали з касарні, а тих, що володіли — лише після вислухання.
Між иншими й син нашого великого письменника Коцюбин
ського безуспіш но намагався переконати їх про потребу влиття
до російських частин і пробував також прищепити їм большевицькі ідеї, але не мав ніякого успіху.
Приблизно в кінці цвітня — початку травня приїздив до
Чернигова яко представник військового товариства ім. Полуботка
М. Міхновський і на влаштованому вічу закликав твердо стояти
на свойому, не слухати ж адних наказів про вихід на фронт
і старатися одержати зброю.
Російська військова команда майже що дня присилала на
кази вирушати до Київа, а звідти на фронт. До сього треба д о 
дати повну відсутність грошевих засобів (навіть на канцелярські
потреби полку), брак одягу та обуви, старшинського складу і вза
галі всього необхідного. Російське ж суспільство (а також на
жаль і українське!) діяльно розповсюджувало чутки, що україн
ський полк складається лише зі злодіїв, каторжан та грабіж ни
ків, що повтікали після революції з вязниць, і дезертирів.
Для спростовання сього наклепу і красшого зясовання д ій 
сного стану справи, а також деяких пізнійш их подій, мушу трохи
відхилитися · на бік від основної мети. Я вже перш е згадував
про свою службу в міліції і тепер скажу про неї кілька слів.
Командний склад міліції складався здебільш ого з Росіян (студентів-правників та старшин). Діловодство було московське. Я ж
належав до братчиків, що бойкотували російську мову на укра
їнській території, а до міліції був прийнятий по рекомендації
Іллі Ш рага (як „уступка“ і з огляду на те поважанне, яким ко
р и стувався Шраг). Отже я розмовляв лише по українськи і всі
справи, які проходили через мої руки, полагоджував лише по
українськи. Начальник міліції п. Юр-в (що володів і україн
ською мовою) безуспіш но намагався в перших днях моєї служби
переконати мене про необхідність полагоджувати справи в мо
сковській мові, але побачивши, що шкода заходу, лишив мені
у сій справі повну волю. Крім мене був там ще один помічник
начальника району Мельник, який бачучи, що я проваджу усі
справи лише по українськи, перейшов також на українську мову.
Таким чином хоча деякі справи й полагоджувалися в україн
ській мові, але Міліція усе ж носила характер російської уста
нови.
У справі полку начальник міліції стояв звичайно на тій ж е
позиції, що й російське громадянство. Одного разу біля 12 год.
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дня викликав мене телефонічно начальник міліції і схвильова
ним голосом повідомив, що український полк „збунтувався“
і частина його пішла розбивати карно-розшукний відділ, а час
тина йде до будинку міліції. Повідомляючи про се, прохав мене
вжити заходів до ліквідації сеї справи і оборони будинку міліції.
Я зараз ж е пішов на зустріч частині і побачивши Павленка,
зясував справу. Павленко розповів мені, що якісь міліціянти,
буцім то з наказу начальника міліції (з якою український полк
від довшого часу був у дуж е злих відносинах) і аґенти карного
розш уку хотіли на улици арештувати кількох козаків полку.
Навкруги обскочених міліцією козаків зібралася юрба, а через
кілька хвилин почали збігатися й инші козаки українського
полку, що були на той час десь поблизу і стали в обороні своїх
товаришів та дали знати до полку, що мовляв міліція напала
на українських вояків. Се схвилювало весь полк і тому Пав
ленко (який себе титулував отаманом полку) гадаючи, що се
напад з боку російської влади національного характеру, рушив
на чолі двох сотень визволяти товаришів.
Вислухавши се все я разом із Павленком зайшов до оточе
ного юрбою карно-розшукного відділ у і вчинив по правилу:
audiatur et altera pars. Сі мені, як помічникови нач. району мі
ліції, показали кілька фотоґрафічних карток (12; і реєстраційних
ріжних козаків полку, які були щ е перед революцією зареєстро
вані як карні злочинці. Згідн о із зізнаннем начальника карного
розш уку злодій - рецидивіст Скиба і другий козак української
частини Лягушка наче б то розпочали сварку із знайомими їм
аґентами розшуку, а потому хотіли спровокувати українську
частину до виступу з метою знищ ення (під час розгрому в ід 
ділу) фотоґрафій та инших доказів про їх темне мунуле.
Сей інцидент був полагодж ений мною так : Павленко і пред
ставники полкової ради (справа Єланського) обіцяли вжити за
ходів до усунення сих 12 осіб із кримінальним минулим, щоби
вони не компромітували полку, а начальникови розшуку я сказав,
щоби на дальш е — оскільки трапить до полку щ е хто із заре
єстрованих у в ідділ і яко злочинець і дійсно поповнить якийсь
новий злочин (за який ще не поніс судової кари), він (началь
ник) мусить поперед усього подати через мене про те до відома
полку (команди) і вже останній може заарештувати злочинця.
Сей випадок іщ е більше згустив і без того важку атмосферу
чуток, інсинуацій і ріжних провокаційних брехень, серед яких
доводилося провадити тяжку й відповідальну працю організації
свого війська.
Москалі діяльно й успіш но поширювали чутки про те, що
уся частина складається з кримінальників, а „услужлівие малароси“ (в роді автора песи „За ідею “, в „Новій Україні“ за 1923
рік) щиро вірили сьому і також уважали полк за щось таке, що
лише плямує визвольний рух. Се виявилося на одному із засі
дань громадського українського комітету, на якому я вимагав,
щоб українське громадянство вишукало якісь способи допомогти
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нашому війську, яке з огляду на мале для такої кількости людий як 1800 душ помешканне, живе у надзвичайно антисанітар
них умовах, одерж ує надзвичайно мало харчу і тому система
тично голодує і не одержуючи ні звідки одягу, ходить обдерте
й босе; також закликав я членів комітету до культурно-освітної
праці у сій переслідуваній усіма частині. У відповідь на мій
внесок Ілля Шраг, із помітним обуреннем у голосі відповів, що
то не військо, але юрба злочинців та дезертирів під орудою хорого на голову Павленка; ми мусимо не орґанізовувати їх, але
навпаки, випхати чим скорше на фронт боронити революцію
(читай Росію).
Єланському, лік. Базилевичу (що з власної охоти став пол
ковим лікарем) і мені лише з великим трудом удалося переко
нати „Українців“, що дванайцять б у в ш и х злочинців (які не
виявляють нічим своєї злочинности, що я міг ствердити уря
дово), які прибули зі звичайними військовими документами із
тих частин, де були перед тим, на 1800 душ козаків, се такий
малий відсоток, що цілком не виправдує байдужости або й ворожости українськог громадського комітету до справи орґанізації полку. При том;, я нагадав присутним, що в кож дій росій
ській частині є н е і е н ш а гкількість бувших злочинців, що
туди попали на підставі ще юрського розпорядку просто із
вязниць, оскільки висловили б· ж ан н є „заїціщать отечество“ і їх
окричали Росіяне героями, „барцамі за свабоду“ !
У відповідь на мої слова деякі члени комітету висловлю
вали такі думки, що піддержуючи полк, ми будемо ширити
анархію, бо команда полку у відповідь на телеґр'афічний наказ
начальника київської військової округи негайно вирушити до
Київа, а звідти до ріжних російських частин на фронті, відпо
віла, що се український полк і тому ніяких наказів чуж ої мо
сковської влади не виконує. Після довгих суперечок нарешті
комітет погодився підтримати проханне полку до Українського
Військового Генерального Комітету про надісланне старшин та
допомогу що до матеріяльних засобів з у м о в о ю одначе, щоб
військовий Ґенеральний Комітет д о б и в с я д о з в о л у р о с і й 
с ь к о ї в л а д и на формуваннє сього полку.
Треба все ж зазначити тут, що поїздка в справах полку
до Військ. Ґен. Комітету крім двох старшин-Українців, надісла
них для орґанізації полку та поради терпеливо ждати — не дала
нічого.
У кінці травня мала місце невелика сутичка між україн
ським полком і частинами російської „воронежской др уж ін и “,
що згідно з одержаним нею наказом пробувала примусити силою
українських вояків до залишення Чернигова. П ідчас сутички
один козак був тяжко ранений, а один легко. Після сеї сутички
приїздив Дч, ^олку як делеґат Військового Ґенеральн. Комітету
отаман Осецький, що старався заспокоїти частину і умовити
вислати хоча кілька маршових сотень на фронт,гобіцяючи за те
піддержку, а головне допомогу в одержанні зброї (полк мав
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лише невелику скількість револьверів, кілька рушниць, кілька
десятків шабель та кілька ручних ґранат). Се йому пощастило,
Приблизно у середині червня вирушило до Київа паропла
вами вісім сотень українського полку, де замість дати себе по
розсилати по ріжних російських полках вони обеднавшися з іщ.
шими вояками-Українцями утворюють полк ім. Гетьмана Полу
ботка, відомий своїм протиросійським виступом у перших числах
липня.
Щоби закінчити короткий сей огляд першого періоду (так би
мовити: революційного) формування українського полку, мушу
спинитися ще на одному цікавому факті.
Читаючи спомини Дм. Дорошенка та „Матеріяли до історії
революції“ Христюка я помітив мі яг иншим один мало або не
правильно освітлений факт, а саме, оба автори згадують про
постанову якогось з'їзду обрати на ґуберн. комісара — Українця
і двох помічників — одного російського соц.-демократа, а одного
російського соц.-революціонера, а Христюк то навіть каже (на
стор. 43, т. І), що під впливом російських соціялістів, перший
ґуберніяльний селянський зїзд постановив уважати Чернигівську
Раду Селянських депутатів відділом „Всерасійскаво Крєстьянскаво саю за“, а потому мовляв на дальшому з'їзді „селянство
роздивилося, до чого воно й де і винесло постанову про приед·
нанне до Української селянської спілки“ (і тоді ж винесло по
станову в справі комісара).
Отже я спинюся трохи над причинами російського харак
теру першого селянського з'їзду і над причинами українського
облича у другого та на ролі, яку відограв український полк ім.
гетьм. Дорошенка у сій справі...
Перший зїзд був скликаний московськими партіями, які
й подбали про те, щоби до пр езідії ввійшли майже виключно
Москалі. Отже Українцеви доволі тяжко було одержати слово та
й взагалі можна сказати, що Українці брали у з'їзді дуж е малу
участь. Виступало, правда, кілька осіб із промовами, але з огляду
на те, що промовці страшенно хотіли одержати з боку Росіян
признание своєї революційности та підкреслити відсутність шо
вінізму (хоча й не мали в сьому успіху) говорили такі промови,
які були мало зрозумілі селянським масам, особливо коли мати
на увазі одну перешкоду, властиву спеціяльно лівобережю.
Население Чернигівщини під'назвою „руських“, на початку
революції і перед нею розуміло самих себе (слово „Росіянин“
ототожнювало з „руський“), а Москалів звали завш е „кацапами“
і мали до них велику антипатію. Отже викликати перелом у на
строях зїзд у й усунути російську президію можна було би лише
таким чином: Треба було зясувати селянам, що „всерасійскій
сою з“ то по нашому кацапський союз, яким кермують самі ка
цапи, а ми — мусимо увійти до свого, як тепер кажуть — укра
їнського союзу. Але так поставити справу не зважувався ні один
із наших „соц'ллістів“ чи „демократів“ зі страху перед закидом
ш овіністичности та реакційности і „раздуванію національной
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вражди“ (що тоді уважалося ознакою „чорносотенства“ себ то
страшенної реакційносте й назадництва) і тому нема нічого
дивного, що ке}'ч,у ванне зїзд у лишилося у московських руках.
Другий зїзд відбувся вже в ліпших умовах, бо до президії
обрано також і б. гато У граїнців (між ними Коновала і Шрага).
Але й чсей зїзд певно к' ічився б для Українців зле. Досить ска
зати, що коли я одержав слово як представник війська і в привитальній промові почав закликати селянство від імени вояків
до боротьби за самостійність України, серед „Українців“ знявся
галас, почулися в и гук и : „Геть з ним, ми не хочемо ж адної са
мостійності!“ і т. инш е (при чому кричали лише інтеліґенти).
Після мене виступив із промовою бланський (що на той час, ще
полівійшав) і ще два Українці, які старалися довести, що для
Українців цілкой непотрібна ніяка самостійність. Для відповіди
мені президія (й Українці-члени) слова не дали, а присутні
Москалі навязуючи до сказаного попереду „самоотверженнимі
маларосамі“ стали говорити про єдиний (общерусскій) револю
ційний фронт і почали помалу опановувати зїзд .
Отже коли б не одна подія, що скоїлася на прикінці др у
гого дня, то не тяжко вгадати, які були би наслідки зїзд у.
На другий день (10 червня) у вечері несподівано викликав
мене із засідання з їзд у Павленко й сказав, що помічник його
Літошко (телеґраф. урядовець, про якого вже згадувалося) одер
жав телеґрафічне повідомленне від свого приятеля — київського
телеґрафіста про те, що у Київі на Софійській площі урочисто
проголошено самостійність України (очевидно фактично так зро
зумів він зміст 1-го Універсалу). Порадившися зі мною Павленко
побіг до свого полку з наміром зробити те, що ми вирішили,
хоча я правду сказати, знаючи опортунізм, нерішучість, полі
тичну малограмотність і москвофільство наш их діячів не дуж е
то вірив повідомленню.
Через аІвгодини перед будинком, де відбувався зїзд , по
чулися звуки українського гимну і за пару хвилин у відчинені
двері залі ввійшов відділ вояків з голими шаблями і урочисто
вніс український прапор, а сам Павленко звертаючись до зди 
вованих селян і переляканих (як завш е у таких випадках)
„Українців“ та приголомшених несподіванкою Росіян, оголосив,
що він одержав телєґраму про те, що у Київі дві години тому
нарешті проголошено повну самостійність України. Він закликав
всіх до оборони й орґанізації своєї держави та обіцяючи разом
із військом до загину боронити незалежність рідного краю за 
кінчує свою промову гучним „Слава“ рідній держ аві та її
урядори.
Його слова були покриті однодуш ним „слава“ селян і вояків,
а потому урочистим співом спільним гимну. Облича участників
зїзд у сяли радістю і світилися енергією. Деякі з Росіян (напр,
рос. соц.-демок. Васютинський) несподівано заговорили по українськи й почали висловлювати свою радість з приводу сеї події.
Однак більше помірковані й досвідчені Росіяне у порозумінню
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з Шрагом заж адали у Павленка телвґрами і коли побачили, що
то була не урядова телеґрама, просили Ш рага, щоб він заявив
з'їзду про те, що се вістка ще не певна і закликав присутніх до
обережности у своїх постановах. І хоча „Українці“ (які тепер
без ж адного опору з боку приголомшених Росіян захопили про
від з'їзду) у своїх промовах вжили усіх заходів до пригашення
й ослаблення національного піднесення, одначе урочистий на
стрій і присутність варти українського полку, яка що дві години
змінялася біля залиш еного в залі українського прапору, не да
вали забути про те, що український нарід в господарем на своїй
землі і зїзд вибираючи нову селянську раду та обговорюючи
кандидатури на инші урядові посади ґубернії, вибирав лише
Українців. Д вох помічників ґуберн. комісара — Росіян обрали
лише на пропозицію самих ж е українських діячів, які боялися
конфлікту з російською демократією. Усі инші постанови сього
зїзд у мали цілком національний характер і взагалі починаючи
від сього моменту Українці вже цілком беруть на Чернигівщині
владу у свої руки.
Отже закінчуючи сі короткі спогади про повстанне україн
ського ім. Гетьм. Петра Дорош енка полку мусимо підкреслити
той факт, що українські політичні діячі, за невеликими виїмками,
не лише не можуть уважатися ініціяторами у справі творення
української армії, а навпаки під натиском українських низів
дуж е неохоче мирилися з фактом істнування українського полку
і цілком були нездатні взяти провід у свої руки завдяки свойому
опортунізму, москвофільству та нерішучости.

Богдан П равців.
Л І Т О .
В криштальних серця пугарях
Хвилюють шалом вина,
І враз у мізку пустарях
Скиглить щось: ...остави нам!
: Гей, випем келихи до дна!! —
(Горить пустар огнями!)
...Іде ґаздиня соняшна
Без впину з пугарями.
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0. В.

Сто пару років назад, в часи Віденського конґресу Европа
переходила хвилини, подібні до тих, які переходимо ми по Версальськім мирі. Пишучи про сі часи, італійський історик Петро
Орсі к азав : „Помимо доброї і упорядкованої адміністрації (в Льомбардії), якої инш і частини Італії могли заздрити, зачала там
незабаром виявлятися жива опозіція проти австрійського уряду,
з т о ї о д н о ї п р и ч и н и , щ о б у в в і н ч у ж и м у р я д о м “.
В сій фразі, як в кроплі дощ у сонце, відбився цілий дух
італійського рісорджімента. Сей самий дух можемо ми сміло
назвати д у х о м 1914 р о к у , якого десятьлітню річницю згадує
тепер цілий світ.
І дійсно, чи Франція, що стреміла до війни, могла покли
катися на скарги Ельзасців на пруський режім? Поминаючи
рідкі зрештою аррґанції солдатески, сей режім приніс „забраним
провінціям“ невиданий доти добробут і взірцеву адміністрацію.
Та мимо того, Франція зачала війну проти чуж ого пановання:
в сих краях з а д л я т о ї о д н о ї п р и ч и н и , щ о б у л о с е ч у ж е
пановання...
Чи зле велося Італійцям в Фюме і Трентіно? В кождім
разі далеко ліпше, як тепер німецьким Тирольцям в Італії, де
заборонено їх мову, звичаї і навіть саму назву їх землі. Та мимо
того італійська нація зачала війну задля „невідзисканих про
вінцій“ проти Габсбурґів не задля чого иншого, як задля того,
що їх пановання було панованням чужинців...
Навіть самі Росіяне нераз признавали, що Славяне під
австрійськім панованням стали культурнійшими і богатшими,
як під Росією, та не зважаючи на се вона стреміла відвоювати
славянську Галичину лише через те, що уважала її за свою
землю під чужим ярмом, „підяремною Русю “. Ні в чім не міг
зрівнатися добробут балканського Серба з Кроатом, молдавського
Румуна з семигородським, але і се не встримало визвольницької
політики Білгороду і Б укареш ту: чуж е пановання мусіло бути ски
нуте не тому, що воно було нездарне, лише тому, шо було чуже.
В імя опозиції проти сего чуж ого стала Европа на довгий
ряд років пеклом, цвітучі міста — руїною, розум, льоґіка і праця
мусіли спочити, на їх місце прийшла боротьба і кров. В сім
іґнорованню всіх дотеперішних вартостий, запамяталім і безінтересованім відданню себе одній одніській ідеї, ід еї нації, в готовости для неї на всякі жертви, — і був д ух 1914 року, і хто сего не
розуміє, той нічого не розумів в тім, що сталося на нашім конти
ненті від вибуху світової війни, а ні в тім радикальнім здвизі,
який наступив в наслідок війни в цілій нашій духовости.
Щ ож се був за здвиг? Се було народженне того великого
ідеалізму, який зумів взнестися понад матеріяльний добробут
країни, понад спокій і щастя живучих поколінь, і принести
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все в жертву одній відірваній ідеї, ідеї нації. Най не говорять
мені про французський або німецький „імперіалізм“, про „імперіялізм“ паризського чи берлінського кабінетів, що „пхнули“
мирні народи, як „гарматне мясо“ до „огидливої р ізн і“ ! Се все
прекрасно звучить в офіціяльних підручниках для соціалістичних
аґітаторів, але тим не менше е тенденційною вигадкою. Сотки
тисячів соціялістів, що стали добровільно по стороні своїх „імперіялістичннх“ урядів, відбирають сій тенденційній вигадці навіть
подібність правди. Але коли б твердження ворогів „імперіялізму“
були правдиві, бодай в відношенню до Пуанкаре або Кайзера,
то як можна говорити про імперіалізм Віктора Вмануеля або
Петра сербського ? Та ж там не пануючі пхнули націю до війни,
лиш е нація — пануючих!
Певно, не всі вели війну за визволенне земляків. В грі були
інтереси цілости і зміцнення імперій і великодержавного ста
новища націй, але народи добровільно боронили сих інтересів,
добровільно здобувалися на великі жертви. До війни їх гонила
їх власна воля, їх великий ідеалізм, їх здібність — для тріумфу
сих ідей видобути з себе найбільший героїзм і безприкладне
напруження волі... Коли се слушно що до великої війни, то щож
сказати про ті правдиві війни народів, які розпочали між собою
старі і нові держави Европи і А зії п о В е р с а л ь с ь к і м м и р і ?
Кажуть: сі війни стали можливими лише завдяки тому духу
нетолеранції і варварства, який розплутала світова війна. Але я
думаю, що сей ду х „нетолеранції“ і „варварства“ жив в кождій
незґанґренованій нації Европи ще перед 1914 роком! Він зробив
сю війну можливою, а не інтриґи кабінетних дипльоматів. Він
ж еж , сей дух, пізнав себе на ново протягом сих чотирох років
війни, скристалізувався в її вогни у відчутий, хоч не сформулований ще світогляд, в нову фільософію життя. Сю нову фільософію життя я й назвав духом 1914 року, який так ріжниться
від того, що панував в старій Европі перед війною, а в таких
„культурних“ націях як Китай та Індія панує і досі.
Ідеалізм, безінтересовний порив, що глузує з усяких каль
куляцій, з усяких розважань над успіхом чи не успіхом акції,
над її можливістю чи неможливістю, — ось те нове, що вніс
рік 1914 в затроену жидівсько-гандлярською вирахованістю, стра
хом перед ризком і пасиєю до „реальних здобутків“ атмосферу
передвоєнної доби. Сим ідеалізмом, що приніс з собою 1914 жила
наша нація і в часи розпаду Австрії і Росії, і в сім власне значінне сего року для нас.
Сей страшний рік, від якого нас відділяють ось вже десять
літ, вернув народам Европи віру в свої ідеали і в свої сили,
в вартість свідомого зусилля, віру в можливість зруйнувати
істнуючий світ і створити натомість инший. Він дав нам страшну
поглядову лекцію, що нації стають великими не гуманістю і лібе
ралізмом, лише волею угнути і підчинити собі и н ш и х; що в бо
ротьбі за істновання, перемотають не ті, що трясуться над над
баним богатством, як скупар і тремтять за своє житте, як лихвар,
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деремогають не „культурніПші“, лише ті, що вміють ризкувати,
сильні і аґресивні народи, що з боротьби і перемоги зробили
собі поезію життя.
Здається, сій поглядовій науці як раз ми повинні були б
вдячні; як раз наш нарід, що відзначається гипертрофією чутливости і атрофією волі? — Так здавалося б! Але так не є...
Так не є... Зале дві прогомоніли спомини крівавих днів, як
тон com m unis opinio суспільносте зачинають надавати люде,
які світ межи 1914 і 1918 роками уважають за дім божевільних,
а безжурне животіння ґанґреную чої перед війною цівілізації, за
вершок людського щастя. Всім, хто згадує про ідеали, відпові
дають в о н и : — „Все те, що ви кажете гарне, і розумне, і похваль
не з погляду вашого патріотизму, а л е н е р е а л ь н е “. О, їм дуж е
сумно зректися своїх ідеалів, дуж е сум н о! Але, коли ми хочемо,
щоб ми всі разом жили, а не живетіли, мусимо рахуватися
з цифрами та фактами.1)
— Боротьба? Але ж звичайно, одинока метода осягнення
ідеалу! Але що ж принесла вона нам ? „Крім горя, занепаду
культури, моралі, економічної руїни і нового мілітаризму вона
не принесла добра. Нам дала те, що Україна збудилася в пож еж і
крови. І тільки зб у ди л ася ! Зривалася до життя, намагалася встати,
але не встала!“ 2) Чи не маємо скорше проклинати війну?
Так пишуть тут, а там за Збручем, наняті письмаки в „ка
зенних“ часописях чинять прилюдну наругу над тими, що, вийшлі з великої в ій н и , тими самими методами хотіли звільнити
край від пановання чужинців.
— Сі ідеалісти прекрасні люде, — читаємо далі — але яка
користь від них для нації? Від них і від максималістичних
кличів і великих проґрам ? „У політиці на жаль часто краще
оминути велику проґраму малими реальними здобутками (хай
живе „автономія“ і „смєновєховщина“ ! — 0 . В.), ніж іти геройськи у бій, н е д у м а ю ч и п р о з а в т р і ш н и й д е н ь “.3)
Такою став в нас com m unis opinio doctorum, які, що правда,
не важаться ще плюгавити всіх борців 1914 p., але за те самий
сей рік... Битва скінчена, борців поховано. По. полі сновигають
гиєни і ж дуть на хвилину, коли можна буде розкопувати могили
і знущ атися над похованими в них. О, поки що вони лише тиня
ються наоколо, але завтра, коли їх не відігнати, се буде вакха
налія без прикладу!
„Мусимо рахуватися з цифрами та фактами?“ О певно! Яка
шкода що не слухано сих мудрців в 1918 році! Бо цифри нам
би всказали, що є нас тут лише 4 проти 25, а там ЗО проти 70.
Скільки жертв заощ адили б ми собі, коли б ті, що ділали тоді,
мали гиенську мудрість, рахувалися не з абстрактними ідеалами,
а з цифрами і фактами і „думали про завтрішний ден ь“.
Чому не слухали в нас їх, які знали, що війна ніколи не
приносить добра, опріч руїни, крови та сліз ? — Треба було по*) „Діло“, ч. 164:.

2) id, ч. 166.

3) ibidem.
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слухати, а „не плакали б діти, мати б не ридала“, і наш „добро
бут“ не був би зруйнований ! Чому Хмель не мав їх замість Дон
Кіхота — Богуна за дорадників ? Тоді він одразу передбачив би,
що нічого з того всього не вийде! Чому не повчали предки
їх М азепу?! — Не скінчив би на мандрах свого зламаного
життя старий гетьман і не виклинали би його по смерти.
Правда, тоді б ми не мали в нашім минулім ні Полтави, ні Жов
тих Вод, ні Крут, ні збомбардованих столиць, всіх тих споми
нів, що сталять волю нації і стирають з її чола ганебну
пляму раба, але — за те мали би ми „добробут“, „культуру“,
і „економічний розцвіт“ ! Мали б замість підбою pénétration pa
cifique чужинців, для яких ми зберігай б наші богатства і куль
туру, і мораль розсудних людей, поучаючих нас „рахуватися
з цифрами і фактами“, і „оминати великі проґрами малими ре
альними здобутками“...
Яке щастя, що нація не пішла за ними ! Яке щастя що ми
можемо ще нищити шкідливий вплив сих „ідеольоґів“ !
Вони кажуть, що Україна збудилася в пож еж і і крови
і „ т і л ь к и з б у д и л а с я “. Але ж хиба не розумієте ви, який се
великий здобуток, що нація, яка спала двіста літ, нарешті про
кинулася зі сн у? Невже ви не розумієте, що обудж ена воля
життя є добром тисячу разів вартнійшим від вашого „добробуту“
і „культури“, поза якими не бачить світла лише гандляр і найтемнійший хлоп, а за якими крилася резиґнація з національного
ідеалу і лінь боротися за нього? Нєвяїє ви не розумієте, що се
вже страшний здобуток, коли нація відкинула від себе, сю фільософію крамара і здобулася — нехай на невдале, але на величне
й шляхотне зусилля ? Кажете : зірвалась та й впала ! Але чи ж
ви не бачите, що впала вона не тому, що йшла за духом „імгїеріялізм у“, лише тому, що за мало всякнула його в себе? Про
грали ми тому, що йшли до своєї мети з духовістю паціфістів
з перед 1914 року. Ся наша духовість була причиною нашої
поражки. Вона була причиною наш ої легковірности що до „шляхотних замірів“ противника, наш ої віри в „вічну справедливість“,
в Антанту, в Росію, в Л іґу Націй, причиною нашої безрадности
по 14 марта. Наш страх перед ризком, страх іти без поводара,
погоня за „реальними здобутками“, страх перед руїною, брак
великого ідеалізм у — ось були причини наш ої невдачи, а не те,
що ми „не думали про завтрішній ден ь“, і не тому, що гонили
за ідеальним, замість за „реальним“. Власне за мало в нас було
з того духу 1914 року. І тому не кракати над невдачами, не виклинати ідеалізм нації, не прихвалювати „малі реальні здобутки“,
не підносити на ново ідеали матеріального добробуту, ані мораль
резіґнації з усього, що є понад дрібними щ оденними інтересами
повинні ми в річницю великої події, а навпаки плекати новий
світогляд сильних рас, що з неї- ніби на ново народився і яким
щ е так мало переняті ми. Згадайте зацітовані в початку статті
слова Петра Орсі ! Лише нація, яка думає як він і його земляки,
має світлу будуччину. Хто ж думає лише про „добру адміністра
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цію“, про „реальні здобутки“ і число соймових мандатів в добу
катастроф, перестерігаючи націю перед ідеалами, які окупається
руїною і кровю, — кінчить там, де кінчили Тарговичани і Кочубеї...
„Крім горя і економічної руїни війна не принесла нічого“
— так думають наші паціфісти і проклинають річницю 1914 року.
Так думають представники здеґенерованого гуманітаризмом перед
воєнного покоління націй-калік. А ось що пише про се саме
видатний представник здорової американської нації, Теодор Рузвелт: „Коли б творці Унії 1861 року уважали мир за найбільше
щастя на землі, а війну і боротьбу за найбільше зло, і коли б
вони не нарушили миру, — напевно ощ адилося б тисячі люд
ських істновань і тисячі долярів... Але в такім разі ми самі ви
далися б собі трусами, для яких нема місця серед великих
народів землі.
Зем л як и ! Рідний край накладає на вас не життя повне
вигід, але — повне праці. Коли відступимо перед боротьбою, яка
лиш одна провадить до перемоги, хоч би й була получена з не
безпекою утрати життя і всього найдорожш ого, — тоді усунуть
нас на бік міцнійші й сильнійші народи.“
Скажуть: се мова перем ож ців! Неправда. Так думали і у Фран
ції по 1871 році і л и ш е т о м у , щ о т а к д у м а л и дочекалися
там по 1871-ім році — 1918-го...
Для потіхи наших паціфістів згадаю, що історія навіть дово
дить, що сей аґресивний дух сильних рас, який промовляє до
нас в словах Рузвелта, — що лише сей дух е запорукою усп іху
нації в життєвій конкуренції. Кілько разів обмежували сю кон
куренцію, стараючись накинути націям якийсь універсальний
закон: по 1815 році — „свяіцений сою з“, в 1899 — Гааґський три
бунал, перед упадком європейської Туреччини — „європейський
■концерт“, що хоронив ненарушимість статус кво на Балканах,
по революції 1917 — pax m oscovitica в Східній Ввропі і Версаль
з Ліґою Націй — в Західній. Все надаремне! Перемогав завше
закон вільної конкуренції, а не тих, які хотіли його ограничити.
Перемогало право сильнійшого і відважнійш ого, ідеалізм над
матеріялізмом, максімалізм над страхом перед „завтрішнім дн ем “.
Коли і се не промовляє до переконання наших сторонників
„цифр і фактів“, яким конче потрібні „реальні здобутки“, можем
покликатися і на них. Так, правда! Ми намагалися встати, але
не встали. Инші, не ми, лишилися — панами ситуації. Але тоді,
коли сила наш ої експанзії, і то навіть в порівнанню з часами
остатнього зриву в 1709 році, значно зросла, чи можна те саме
сказати про силу експанзії тамтих народів?
Річ Посполита 1924 і Річ Посполита 1772 є в такім самім
відношенню до себе, як теперішня Ш веція та імперія Карла XII.
Замість цілої Білої Руси, її дрібна частина. Замість Київщини,
Поділля і цілої Волині — лише дрібний її кусник і Галичина.
Дальше — польська експанзія при найбільш сприяючих умовах
не пішла, аґресивна сила внуків в порівнанню з аґресивною
силою дідів — страшенно змаліла. Відтята від одного моря,
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нова держ ава майже в ід р іза н і й від другого, і коли се е так
а не інакше, то в великій мірі завдяки зростаючій опорній силі
нації, яка стала тому на перешкоді... Чи се не „реальні здобут
ки“ ? І чи їх маєчо завдячувати політиці „малих д іл “, чи инш ій?
А Росія ! Її кульмінаційна точка в минулому. Тепер експанзивна сила сеї раси іде в діл. Пановання Александра І. було сею
кульмінаційною точкою. По ній прийшла севастопольська поражка
1856, поражка на Берлінськім конгресі 1878, коли Росія уступила
кусень чуж ої завойованої території (Східна Румелія), нарешті —
поражка японська, коли Росія уступила кусник вже в л а с н о ї
землі (половину Сахаліна) і велика війна, що принесла страшну
ампутацію окраїн, упадок престіжу в А зії і розпорош ення константинопільських снів! І знов таки, велику ролю в підкопанню
престіж у Росії і в одубінню її експанзивної сили відіграла нація,
яка відділяє її від Чорного моря. Чи се не „реальні здобутки“ ?
І чи їх осягнуто методами „малих д іл “ ? І чи нашим нащадкам
не буде улекш ена боротьба сею політикою, яка не лякалася
накликати на країну „горе, занепад культури, моралі і еконо
мічну р уїн у“ ?
В 1914 році наступив великий здвиг в психольоґії народів
Бвропи і в нашій. Жертвенність, посвята для ід еї нації, здібність
віддати все — добро живучого покоління і його добробут — для
великої ідеї, здібність до ризика і героїзму заступили місце дотеперіш ної фільософії, що цінила спокій понад все, а економі
чний поступ уважала за самоціль.
Сей новий дух, що повіяв на нас по 1914 році, що не уги 
нався перед фактами, а все був готовий змінити їх, що випові
дає війну ґеоґраф ії і статистиці, що числив не на факти і цифри,
а на власну волю, що рахував на аґресію і на чин, — сей дух,
що так яскраво спалахнув у нас підчас великої війни, зачинає
занепадати в нас. Скористаймо ж з десятлітної річниці памятної
дати, аби пригадати сучасникам, що лише в нім, в сім д у сі є ратунок для нації ; що лише свідомо плекаючи його можемо заняти
те місце під сонцем, яке нам належиться.
Не даймо новим, а таким старим теоріям оборонців „куль
тури“ прищепити нам психольоґію, з якою нас скоро зіпхнуть до
ролі культурного гною — дійсно сильні і дійсно культурні нації.
Річниця, яку обходимо, є дійсно велика річниця. Річниця,
в якій ми збудилися, аби стати нацією. В якій — по довгій павзі
— ми знову стали активною силою в історії. Не опльовуймо ж її, сю
річницю, а шануймо яко оден з тих етапів, якими нація іде до
своєї ціли :
Не думаючи про завтрішний день, ні про реальні здобутки,
ані про руїну, горе і кров, лише про той ідеал, з якого наші
patres patriae, спрагнені реальних охлапів, позволяють собі вже
потроху глузувати...
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Дроф. Іван Огіенпо.

Київська митрополитанська друкарня.
Сторінка з історії української культури XVIII в .')

І.
Київо-Печерська Лаврська друкарня з самого початку свого
існування була урядж ена богато, випускала книжки поважні
змістом і надзвичайно роскішні зовнішнім своїм виглядом. Через
се ні одна инша друкарня не могла легко конкурувати з др у
карнею Печерською, і ся друкарня вільно засипала своїми ви
даннями не лише саму Україну, але й цілий православний Славянський світ. По найдальших закутках Славянського світа щ е
й сьогодні знаходимо багато ріжних київських стародруків.
Митрополити київські звичайно жили в Печерській Лаврі,
хоч їхньою катедрою була св. С оф ія; а ж ивучи в Лаврі, вони
й наглядали за друком книжок. Печерська друкарня була тому
до певної міри друкарнею митрополитанською, хоч Лавра й користала з прав Ставропигії.
Але не всі митрополити київські жили при Л ав р і; так, Іов
Борецький все життя своє прожив в Михайлівськім монастирі,
а катедрою для нього була Успенська церква на Подолі. Ж ивучи
поза Лаврою, Борецький не міг мати на печерську друкарню
відповідного впливу; можливо, що з Ставропигіяльною Лаврою
на сім ґрунті виходили в нього якісь непорозуміння. 1 ось через
се у Іова Борецького чи не в першого й виникла думка закла
сти при своїй катедрі митрополитанську друкарню.
А тут трапилась і добра нагода, — знайш овся досвідчений
друкар Спиридон Соболь, який і заклав друкарню „в д в о р і Іова
Борецкого митройолита“, точпійше — „в дому преосвящ енного“.
Ся друкарня Борецького існувала майже до його смерти, —
Соболь видрукував йому за 1628—1630 р. аж сім книжок; пер
шою книжкою вийшов у світ „Лимонаръ“ 1628 р.
По смерти Борецького митрополитанське друкарство вже не
відновлялося; не було в сьому особливої потреби, — такі митро
полити, як, скажемо, Петро Могила легко користали з Печерської
друкарні і мали на неї відповідний вплив. Петро Могила, як ві
домо, пильно доглядав за всіма друкарнями на Україні, в тім
числі і за львівськими.
Київські митрополити дуже добре розуміли всю силу др у
кованого слова, а тому всі вони допомагали печерській друкарні.
Коли ж київську церкву силою приєднано до церкви москов
ської, коли з р. 1686-го київські митрополити почали залежати
вже від московського патріярха, то вони все нагадували в Москві
*) Правопись та вимову сеї статі Редакція виправила на приняті в „Л.-Н. В.“.
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і про свою друкарніо, і пильнували, щоби справа друкарська була
забезп ечен а відповідними грамотами.
Так, в царській грамоті р. 1685-го наказувалось: „Печатаніе
книгъ (на Україні) невозбранно им’Ьти повел'Ьваемъ“.1)
В патріяршій грамоті митрополиту Ґ едеон у Четвертинському
з 8 листопада 1686 р. Іоакима, також в грамоті патріярха Адріяна
1690 р. Варлааму Ясинському зазначалося: „ИдЬ ж е въ Кіевской Митрополія Типографія будетъ, да печатаются церковныя
книги по чину, преданію ж е и мудрованію В осточная Церкви
за его Митрополичьимъ благословетем ъ и досмотромъ“.2) Се дуже
важне місце в грамоті, — воно давало митрополитови 1) дозвіл
на заведення нової друкарні і 2) догляд над існуючими дру
карнями.
Царі Іван Олексібвич, Петро Олексіевич та царівна Софія
так само видали митрополитови Четвертинському грамоту з 15
грудня тогож 1686 р., в якій забезпечили: „Печатаніе книгъ,
также и ученіе дйтем ъ Греческаго и Латинскаго языковъ не
возбранно имгЬти“.3)
Пізнійші митрополита так само дбали про збереження своїх
прав і цар Петро І грамотами своїми з р. 1700 і 1710-го забез
печив митрополитам Варлааму Ясинському та Іоасафу Кроковському всі права попередніх митрополитів, хоч окремої згадки
про друкарні тут вже нема.4)
Митрополит Ясинський, устроюючи свою митрополію, порі
шив також заснувати і свою окрему митрополитанську друкарню ;
на жаль, бажанням його перешкодив пожар, — р. 1697 вся його
київська катедра, разом з монастирським архивом, згоріла; про
се пізнійш е писав митрополит Щ ербацький: „За Преосвященнаго Ясинскаго его Преосвященству къ приведенію Типографіи
Митрополитанской въ совершенное блдтосостояше не мало воспрепятствовалъ сильный пожаръ, Кіевской КатедрЪ приключивш ійся и въ крайнєє разореніе оную приведш ій“. 5) Носився з дум 
кою заснувати митрополитанську друкарню також і Іоасаф .Кроковський, але й його заходи усп іху не мали.6)
II.
Року 1748-го 6 березня київським митрополитом став архи
мандрит Печерський Тимофей Щ ербацький. Добре розглянувшись
на митрополії, а до того ще й знаючи, які великі прибутки дає
Лаврі друкарня, ІЦербацький вирішив обовязково закласти собі
митрополитанську друкарню. Справа друкарні Щ ербацького має
*) Архивъ 10.-3. Россш ч. I, т. V, ст. 99.
2) Описаше Шево-СофШскаго собора, Кшв, 1825 р., ст. 197, 202; „Чтешя
въ Имп. Общ. исторш и древностей росс 1йскихъ“, Москва, 1861 р., кн. 3, см'Ьсь,
с т .'19, 20, 21.
3) Описаше ст. 198, 203; Чтешя 19, 21.
4) Ibidem.
5) Описаше, 199, 37.
6) Ibidem.
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так багато цікавих рис для історії української культури, що її
варто розказати докладно.

Задумавш и заснувати собі митрополитанську друкарню,
Щербацький аж тепер побачив, що в його Настольній Грамоті
на митрополію з 13 травня 1748-го року нема згадки про др у
карню. Прочитавши такі ж грамоти своїх попередників, він по
бачив, що йому першому не забезпечили всіх тих прав, які з а 
безпечували попереднім митрополитам.
Б езпосередній привід до розпочаття справи про митропо
литанську друкарню в Київі дало прохання царгородського
духовенства, що його подали вони російському послови в Турції
п. Обрізкову. Східне духовенство просило „о печатаніи для нихъ
и ихъ націй церковныхъ книгъ въ Россіи на греческомъ я з н к і
по той н у ж д і, что при печатаніи такихъ книгъ у папистовъ
вносятся отъ оных!» несогласныя православнымъ обрядамъ пра
вила ихъ Церкви“.1) Про се прохання східного духовенства посол
Обрізков дон іс К олегії Заграничних Справ, додавши, що „тако
вое печатаніе греческихъ книгъ для благочестія и толь лучшаго
приласканія той націй полезнымъ быть мож етъ“.2) Колегія пере
дала сю заяву в св. Синод, а той і постановив доручити вико
нати всю сю справу митрополитови київському.
Року 1752-го митрополит Щ ербацький подав цариці Лисаветі
Петрівні прохання, щоби дозволено йому заснувати в Київі др у
карню митрополитанську. Цариця Лисавета косо дивилася на
Українців; вона бачила, — а ще більше чула від свого ото
чення, — що „малороссіяне“ потроху культурно заливають Росію,
а на духовних посадах вчинили навіть певне традиційне „за
силля“, не допускаючи на висш і церковні посади „великоросеіян“.
Ось тому нічого нема дивного, що цариця Лисавета поставилась
неприхильно до прохання митрополита „м алоросійськ ого“. Вона
передала прохання Щ ербацького до Колегії Заграничних Справ,
а ця Колегія запитала Синод; „Въ печатаніи книгъ Кіевскому
Митрополиту, сверхъ имеющ ихся въ Кіевопечерской Л а в р і
и Черниговскомъ Ильинскомъ монастыре Типографій, н4.тъ ли
запрещ енія?“ Синод зараз ж е відповів: „Въ печатаніи книгъ
Шевскимъ Митрополитамъ запрещ енія и отъ С вятійш аго Си
нода по сп р ав н і не значится“.3)
Отже, дві висші установі, — Колегія Заграничних Справ
та Св. Синод поставилися прихильно до справи заснування митрополитанської друкарні в Київі; Колегія навіть знайшла, ува
жаючи на прохання царгородського духовенства, що така др у
карня „полезнымъ быть м ож етъ“.
Проте постанови сі не перемогли цариці і дозволу ІЦербацькому вона не дала, про що й ходили ріжні поголоски при
царськім дворі;
·) Описаніе 204.
2) ІЬісІет 204—205.
') Описаніе 204.
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Опікшися на проханні до цариці, митрополит, Щербацький
вирішив таки домагатися свого, але вже простим і звичайним
шляхом, — від Св. Синоду, з чого йому, власне, і треба було
зачинати. І 28 червня 1753-го року Щ ербацький подав до Синоду
довге прохання, широко мотивоване, і просив Синод доповнити
йому Настольну Грамоту з 1748 р. ще дозволом відкрити дру
карню, який дозвіл мали всі попередні митрополити, і тільки
чомусь йому сього до грамоти не вписали.
Навчений невдачею свого прохання до цариці, Щербацький
вже широко мотивує свою заяву до Синода. Мотиви заведення
митрополитанської друкарні такі цінні, що я мушу спинитися
на них докладнійш е.
Найперше Щ ербацький заявляє, що давні київські митро
полити вже мали свою окрему від Лаври друкарню, і на доказ
сього посилає Св. Синодові! книжку „Лимонаръ“ 1628 р., на
якій в заголовку видрукувано: „изданъ Типом в дворъ Іова
Борецкого Митрополита К .“ По друге, — Щ ербацький виписав
відповідні місця з грамот патріярших та царських, якими київ
ським митрополитам дозволялося мати друкарню. Свої· виписи
з грамот митрополит закінчує випискою з маніфесту цариці Лисавети 12 грудня 1741 року, в котрім „во всенародное извгЬстіє
за подписаш емъ єя Императорскаго Величества собственныя
руки У к а з і точно повелено: В с і его Величества Государя
Императора Петра Великаго Указы и Регламенты наи кріпч айш е
содержать и по онымъ неотмішно поступать во в сем ъ “.1) Таким
чином митрополит Щ ербацький непохитно довів своє традиційне
право па митрополитанську друкарню.
Але з права свого митрополити київські, крім Іова Б о
рецького, звичайно не користали, а тому Щ ербацький наводить
іце ось такі „вины“ (причини), чому він бажає відновити митро
политанську друкарню.
1.
Багато церков київської єпархії не мають „новоисправленны хъ“ книжок, „пачеже зарубежныя, въ ПольпгЬ обр ітающієся, благочестивые монастыри и церкви, до Кіевскбй Митро
полій принадлежащ ія, въ таковыхъ книгахъ, по чину православновосточныя Церкве напечатанныхъ, скудны, о чемъ частыя въ КіевгІ>
представленія отъ нихъ ему бывали... А въ книгахъ, въ ПольпгЬ
печатаемыхъ, съ православною нашею В ір ою многія несогласія,
а имянно: печатаютъ, яко Д ухъ Святый исходитъ отъ Отца
и Сына; пресущ ествленіе Святыя Евхаристіи въ сихъ словахъ
совершается: „ІІріимите, я ди те“ ; и зъ пр.оскомидіи Святаго Гри
горія Двоеслова, л. 18, преподобныхъ Антонія и Оеодосія Печерскихъ выбросили, и прочія многія нашей Церкви противности,
церковная свящ еннослуженія отправляютъ со гргЬ хомъ и соблазномъ народа“.
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2. Київопечерська друкарня задовольнити сю потребу всіх
монастирів та церков не в силі. А попередній митрополит Рафаїл, виконуючи „Вьісокомонаршів Указы, коими старонапечатанныя книги отъ церквей отобрать, а по новоисправленнымъ
напечатаннымъ книгамъ въ церквахъ отправлять служ енія по
велено“, на купівлю потрібних книжок зібрав з церков грош і
і передав їх до печерської друкарні, але також і тут „иныхъ
книгъ не достало, а иныхъ за дорогою весьма ц ін о ю купить
было неудобно“. Тоді зібрані гроші одіслано до московської д р у 
карні, але й тут потрібних книжок не було, а тому гроші з Мо
скви вернулися, „и до випечатанія книгъ въ К атедрі. хранятся“.
А сам Щ ербацький р. 1748-го просив иечерську друкарню випе
чатати йому свящ енничих та діяконських грамот, що даються
при хиротонії, яких при Катедрі не було, але лаврська друкарня
відмовилась їх друкувати, пояснюючи, „что де другихъ книгъ
печаташвмъ занята“.
Сі вказівки на печерську друкарню свідчать, що між ми
трополитом і Лаврою були якісь непорозуміння; здається, що
Лавра клопоталася перед царицею ще минулого 1752 р., щоби
митрополиту Щ ербацькому дозволу на друкарню не давати.
3. До Київа приїздить багато духовних і світських Греків
з Палестини та з инших сторін, і всі вони скаржаться, що в них
мало друкованих книжок, та що вони „принуждены у иновгЬрныхъ таковыя книги покупать въ В енеціи“ ; сі приїж дж і Греки
бажають ліпш е купувати потрібні їм книжки „въ единов'Ьрномъ
съ ними Ківв.ЇЛ
4. Зазначає Щ ербацький' ще одну цікаву причину заве
дення митрополитанської друкарні в Київі: „Изъ давнихъ временъ въ Академій Кіевской, кром Ї преподаваемыхъ на Латинскомъ діалектЬ ученій, обучаютъ н и н і Єврейскаго, Греческаго
и Н ім ецкаго язы ковъ“, а тому для купівлі сих книжок „нема
лая сумма денеж ная ежегодно, изъ Государства Россійскаго за
рубежъ выходитъ“. А коли б сі книжки друкувалися в митрополитанській друкарні в Київі, то „оная сумма нетокмо внутрь
бы осталась, но ещ ебъ и въ Государство приходила“. Крім сього,
надруковані в Київі церковні та учебні книжки „мощнобъ мень
шею ц'Ьною имъ исправлять, а въ зарубежные скудные монастири
и церкви благочестивыя церковныя книги отпущать и б езд е
неж но“, щоби вони не мали причини „на книгахъ, въ ПолыпЪ
со многими заблуж деніями печатаемыхъ, съ немалымъ тамошняго православнаго народа собЛазномъ священно служенія цер
ковныя отправлять“. Також велика потреба молитовників, яких
нема. Крім сього, „особливо мощнобъ и въ наставленіе право
славной Β ΐ ρ ΐ , а во отвращеніе отъ заблуж денія Римскаго на
рода православнаго, въ П ольша обрйтающагося, составя кни
жицы, печатать Польскими литерами, Русскимъ ж е діалектомь,
и оными ихъ снабдгЬвать такъ, какъ Римляне подобныя кни
жицы печатаютъ въ привращеніе ихъ къ своему испов’Ь данію“.
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5.
В кінці наводить Щ ербацький щ е таку цікаву причину:
„Довольно известно есть, яко находящ ійся въ ПольпгЬ Єпископъ Львовскій именовашемъ Кіевскаго Митрополита не токмо
публично нарицается, но и во вс'Ьхъ книгахъ, и зъ Типографіи
своей выпускаемыхъ, печатается“, а тим часом митрополитанської друкарні в Київі нема, книжки виходять без згадки про
митрополита, а тому люде можуть подумати, ніби й справді ми
трополит київський живе десь у Львові...
Ось так детально умотивував Щ ербацький своє прохання
до С инода; на основі всього сього митрополит київський і про
сив, щоби „въ дополненіе данной ему Настольной Грамматы
Типографію ради пользы Церкви святой и предписанныхъ резоновъ ему благословить и по всякой ево с и л і и возможности
оную действительно заложить и, соверша невозбранно, содер
жать позволить, и о всемъ томъ внесть въ данную ему Настоль
ную Граммату“. 1)
IV.
Св. Синод, що складався власне з вихованців Київської
Академії, поставився дуж е прихильно до прохання митрополита
київського. Найперше Синод перевірив всі правні докази Щербацького і визнав їх правдивими. Але справа трохи затягувала
ся ,'а Щербацький поспішав, а тому десь в жовтні 1753-го року
сам владика прибув до Москви, д е тоді були засідання Синода.
І 13 жовтня 1753-го року відбулося засідання Синода, на якому
й вирішено задовольнити прохання київського митрополита.
Отже Синод „въ Митрополіи Кіевской Типографію по преж
нему для всегда желаемой Церкви с в я т ій пользы завесть, и въ
ней печатаніе книгъ производить благословляетъ и позволяете“.
Але дозволивши друкарню, Синод поставив Щербацькому ряд
вимог, — сі вимоги дуж е цікаві для нас, бо показують, як за
старі часи русифіковано Україну. Найперше зобовязали Щербацького, щоби він дотримувався „во всемъ безъ всякаго изъ 
ятая и упущенія непрем енн о“ всіх цензурних царських наказів
для України, а саме від 5 жовтня 1720 р., 1 березня 1721 р.
і 7 березня 1743 р .; з сих царських наказів і з відповідних до
них Синодальних постанов знято копії і передано Щ ербацькому
„къ дол ж н ійш ем у извЄстію и непрем енному по нимъ исполненію“.
Крім сього, Синод вимагає від митрополита „определить
по разсмотрЄнію своєму человека честнаго и достаточно ученаго и въ Священномъ Писаніи иску снаго, и при немъ справщиковъ ко оному достаточныхъ ж е, дабы правленіе и печатаніе
книгъ происходило добропорядочно и противности Церкви Свя
т і й ни въ чемъ не было“. Цікаво, іцо сей ж е „чєловЄкь чест
ный“ мав пильно доглядати, „дабы противности противо печатаемыхъ въ Московской Типографіи книгъ несогласія отнюдь
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не было“... Але за друкарнею мав пильно стежити не лише от
такий управитель, — Синод наказав: „И самому ему, Преосвя
щенному Тимоеею Митрополиту, пристойнымъ образомъ въ силу
Грамматъ и Указовъ досматривать во в сем ъ “...
Коли якийсь рукопис буде цілком готовий до друку, то
Владика київський повинен його перш е „къ до л ж н ій ш ем у р аз
омотрінію и аппробаціи присылать въ С вятійш ій Синодъ, и тре
бовать о печатаніи ихъ, яко новыхъ, особливаго У казу“. По ви
ході книжки в світ один примірник її митрополит київський
обовязково повинен присилати до Св. Синода.
На київопечерську друкарню в той час часто нарікали, що
вона видання свої продає по занадто дорогих цінах; ось тому
приписали Щ ербацькому для його митрополитанської друкарні
ще й таку ви м огу: „При п р о д а ж і ж е всякаго званія по в и х о д і
изъ печати книгъ н а и п р и л іж н ій ш е стараться, чтобъ ц ін ь ї
гЪмъ книгамъ всесоверш енно былы у м ір ен н н я безъ всякой на
родной тягости“.
„Впротчемъ — читаемо на кінці сих вимог — С вятійш ій
Синодъ н есум н ін н ую н адеж ду и м ів т ь , что Преосвященный Тимоеей, Мйтрополитъ Ківвскій, и будущ іе ево преемники, въ п е
чатаніи книгъ не инако будуть поступать, какъ Слово Б ож іе,
Преданія православный Церкве и преж де состоявшіяся ихъ Императорскихъ Величествъ Узаконеній и Синодальныя О п р еділ ен ія
гласятъ“...
А що в Настольних Грамотах митрополитам Київським, що
були по Іоасафу Кроковському, також і Щ ербацькому, не зга
дано про друкарню, то се сталося „не для каковаго въ печата
ніи во оной Митрополіи книгъ сумнительства, или ж е препягствія, но для того токмо єдинаго, что отъ ихъ Преосвященствъ
при взятій Настольныхъ Грамматъ о томъ печатаніи книгъ Свят ій ш ем у Синоду прошенія и никаковаго представленій не было.
А естьлибъ отъ коего изъ ихъ Преосвященствъ С вятійш ем у
Синоду о томъ прош еніе было, тобъ на оное тогдаж ъ отъ Святій ш а го Синода безпрепятственная резолюція в озп осл ідов ал абь
безъ всякія о т м ін н “. Так Синод заспокоював кривду Київського
митрополита. Може Синод, що складався переважно з Україн
ців, і щиро собі так думав, але політично справа так не стояла,
як показали найблизші події. Синод справді пославився до ми
трополитанської друкарні в Київі дуж е прихильно, справедливо
назвав сю справу — справою „о в о з о б н о в л е н и и Типографіи
въ Кіевской Митрополіи“, бо ж така друкарня вже давнійш е
була, і відразу дав свій дозвіл на друкарню не лише Щ ербаць
кому, але й всім „по немъ будущ имъ Кіевскимь Преосвященнымъ Митрополитамъ“. 1)
Сю грамоту з 13 жовтня 1753 р. підписало 5 синодальних
ієр ар хів : Епископ сарський і подонський Іларіон, еп. рязанський
і муромський Димитрій, еп. тверський і кашинський Веніямин,
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еп. коломенський і коширський Гавриїл і еп. володимирський
і яропольський Платон. 19 жовтня сю грамоту приняв митропо
лит Щ ербацький, і справа, здавалося, була покінчена.
V.
Але тільки здавалося. Московський уряд мав собі досить
клопоту з печерською та чернигівською друкарнями, а тому но
вого клопоту — ще митрополитанської київської друкарні, не
бажав.
Розпочались неприемности для Щ ербацького ще в самім
Синоді, — один з членів його (здається — голова Синоду), архі
єпископ московський Платон, зрікся підписати грамоту для Щ ер
бацького; а зробив він се тому, що „между разговорами у в ід о милея 6я Императорскаго Величества отъ духовника, яко 6я
Императорское Величество на прош еніе Кіевскаго Митрополита,
о заведеній въ Кіевской Митрополіи для печатанія книгъ Типографіи, соизволила отказать“. 1)
Таким нетовариським вчинком московського архієпископа
Синод був поставлений в надзвичайно скрутне становище: чи
стати на бік законного прохання найвисшого духовного достой
ника на Україні, чи послухати чуток про небажання митропо
литанської київської друкарні самої цариці?... На честь Синодови, він став на бік права. Почали перекидати Синодальний
архів і переконалися, що „запрещенія й м іт ь въ Митрополіи
Кіевской Типографіи нЬтъ, да и спору отъ Кіевопечерской Лавры
н ^ т ъ “.2) А про заяву архієпископа московського Платона Синод
виніс таку надзвичайно сміливу постанову: „Синодъ оное объявленіе Платона Архієпископа за гЬмъ, что никто письмянно
о томъ указу, какъ надлежитъ, не объявшгь, отставилъ“...3)
Але таке вирішення справи митрополитанської друкарні
в Київі йшло проти бажання самої цариці Л исавети; Синод знав
про думки цариці, бо ж голова Синоду, архієпископ московський,
виразно і голосно не тільки заявив в Синоді, але й записав про
сі погляди цариці. Проте инші 5 синодальних ієрархів не захо
тіли зраджувати Київу, і пішли проти бажання цариці. Обидві
стороні попали в дуж е неприємне становище. Найбільше обра
женим був, здається, „смиренный Платонъ, архіепископь московскій“, і він попильнував поінформувати царицю в певному на
прямі.
Але з такого неприємного становища обидві стороні вивела
Київо-Печерська Лавра. Як тільки Лавра довідалася, що митро
полит Щ ербацький отримав від Синоду грамоту на заснування
митрополитанської друкарні в Київі, вона зараз ж е подала ца
риці Лисаветі довге прохання, домагаючись, щоби синодальний
дозвіл був скасований, бо друга друкарня для Київа непотрібна.
Лавра наводила такі мотиви.
') Чтенія 1861 р. ст. 20.

2) ІЬійет ст. 18.

digitized by ukrbiblioteka.org

3) ІЬісІет ст. 18.

1. В Київі ніколи митрополитанської друкарні не було, бо
друкарня Спиридона Соболя була собі лише приватною друкар
н ю ; доки Соболь не мав власного помешкання, він справді
н а й м а в його в дворі митрополита, але пізнійш е Соболь переніс
друкарню свою до власного помешкання. „Та Соболева топогра
фія — скаржилася Лавра — не для какихъ правильныхъ причинъ или за скудость церковныхъ и протчихъ книгъ заведена
была; но по единой бывшаго тогда Кіевскаго воеводы и градскихъ властей на Кіевопечерскую Лавру ненависти и злобы за
непріятіе оной Лаврою злочестивой ихъ Римской уній, и для
крайнихъ утисненій и болыпаго разоренія Л а в р і“. 1) З вимог
Лаври друкарня Соболя р. 1631-го перейш ла в кутеїнський мо
настир.
2. Щ о ж до ріжних царських та синодальних грамот, то
вони ніби не мають на, увазі окремих нових друкарень, а гово
рять лише про вже існуючі друкарні, печерську та чернигівську,
над котрими мав доглядати митрополит; але на прохання архи
мандрита печерського Варлама Ясинського царською грамотою
з 3 травня 1688 р. Лавру, як ставропигіяльну, і її друкарню
з під догляду митрополитанського визволено, про що повідом
лено митрополита грамотою 20 червня того ж 1688-го року.
Заводити нову митрополитанську друкарню, на думку Лаври,
нема потреби з таких причин.
1. Печерська друкарня має досить „новоисправленныхъ“
книг як для місцевих потреб, так і для закордону; книжки сі
продає Лавра по приступній ціні, а бідним церквам дає й дармо.
2. Коли потрібно друкувати книжки для Греків, Лавра охоче
се зробить, хоч і має сумнів, щоби Греки такі книжки замовляли,
бо ж вони мають собі змогу набути їх по дуж е деш евій ціні
в Венеції.
3. Так само, охоче буде друкувати Лавра й книжки, потрібні
для учнів Київської Академії; а кошти за ті книжки лишати
муться тут, „въ РоссШскомъ Государств^.“, бо ж Печерська Лавра
не за кордоном міститься.
4. Коли потрібно, Лавра може друкувати польськими літе
рами руські книжки, щоб зберегти православний нарід „отъ
Римскаго заблуж денія“, тільки Лавра в се мало вірить, бо „егда
т і книжицы противникамъ въ руки достанутся, то могутъ они
подступно подъ видомъ и надписомъ гЬхъ книжицъ таковымъ
ж е подобный книжицы, со внесеш емъ своего еретическаго мудрованія, въ своихъ типограф!яхъ напечатать и тЬмъ способнЬйше православный народъ къ своему злочестію уловлять“.2)
Як бачимо, Київо-Печерська Лавра пункт за пунктом р оз
бивала докази митрополита ІДербацького, які той наводив в своїм
проханні з 28 червня 1753-го року. Наприкінці Лавра додавала,
') „Временвикъ Имп. Мосгсовскаго Общества исторіи и древностей Россійскпхъ“, М. 1855 р. кн. 22, розд. III, ст. 2.
г) Там само, ст. 6.
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що „если эта новозагЬйная (себ-то митрополитанська) типограф1я будетъ учреждена, то и типографш (печерськШ) нанесено
будетъ конечное разореше, и Лавр'Ь крайнШ и невозвратный
убытокъ и нечаянная и несносная обида“.1)
Се прохання Лаври розвязало руки ображеної цариці Лисавети Петрівно!. Вона зараз ж е наказала дати їй всі документи
неприємної справи. І скінчилася вся ся справа на тому, що ца
риця таки поставила все по свойому і наказала відібрати від
митрополита Київського видану йому грамоту на відновлення
митрополитанської друкарні... Так стався небувалий скандал за
надто нечемного поводження з найвисшим ієрархом України.
Обер-прокурор Синода Афанасій Львов 18 квітня 1754-го р.
листовно передав Св. Синоду наказ цариці Лисавети — негайно
одібрати від Щербацького видану йому грамоту... Синод виря
див за грамотою до Щербацького спеціяльного післанця, і за два
тижні крамольна грамота була вже в руках роздратованої ца
риці... Св. Синод — але вже в новім складі, — одіслав 6 травня
1754 р. цариці злощасну грамоту з рапортом своїм ч. 22 такого
змісту:
В сеп ресвітлій ш ей, Д ерж авнійш ей, Великой Го
с у д а р и н і, Императриці и С ам одерж иці Всероссійской
всеподданнійш ій Репортъ Синода.
Въ силу Вашего Императорскаго Величества Высочайшаго,
объявленнаго въ письменномъ предложеніи Синодальнаго ОберъПрокурора Львова, минувшаго А п р іл я 18 дня, сего года, Указу,
данная отъ Синода Преосвященному Тимофею, Митрополиту
Кіевскому, о возобновлены въ Кіевской Митрополіи для печатанія книгъ Типографіи, подлинная Синодальная грамота чрезъ
нарочно посланнаго въ С и н оді привезена, которая Вашему
Императорскому Величеству всеподданнійш е отъ Синода при
семъ взносится.
Вашего Императорскаго Величества всенижайш іє рабы
и богомольцы:
Смиренный Платонъ, Архієпископь Московскій.
Смиренный Иларіонь, бпископъ Крутицкій.
Аеанасій, Архимандритъ Троицкій.
Михаилъ, Архимандритъ Новоспасскій.
Варлаамъ, Архимандритъ Донской“.
Як бачимо, тут уже „всенижайшій рабъ“ архієпископ мо

сковський Платон підписався першим. Він був тепер цілком за
доволений : в боротьбі з (українським) Синодом верх взяла таки
цариця, перед якою Платон так вислужувався, а ненависні „малороссіяне“ потрібної друкарні не одержали...
і) Там само.
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Так сумно закінчилася справа заснування в Київі митродолитанської друкарні.1) Я навмисне розповів її доклацнійше,
бо вона мав багато таких цікавих рис, що дуж е добре малюють
нам, якими шляхами йшов розвиток української культури за
ХУІІІ-й вік.
Сам митрополит Щ ербацький трохи пізнійш е, 1757-го р.
був забраний з України і призначений митрополитом московським.

VI.
Хто ж був сей митрополит московський Платон, що так зле
прислужився українській культурі? Ж иття його надзвичайно
цікаве, а тому я хоч коротенько розповім про нього.
Платон був родом Українець, — Павло М алиновський; вихо
вання одержав він в Київській Академії. Пробуваючи в А каде
мії, приняв монашество в Київо-печерській Лаврі. Скінчивши
Академію, Платон викладав тут фільософію. Року 1724-го, коли
еромонах Платон був префектом Академії, прийшов наказ Си
ноду : „По бго Императорскаго Величества указу школника ієро
монаха Платона Малиновскаго въ Московскія школы для опред іл е н ія на убылыя учительскія м іс т а выслать безъ всякихъ
отговорокъ немедленно“.2) І від того часу Платон став префектом
московської славяно-греко-латинської Академії. Але Платон не
бажав служити на Москві, і р. 1727-го, через хворість, таки п е
рейшов до Київо-печерської Лаври.
Та не довго пробув Платон на покої в Лаврі. Року 1726-го
в Харкові засновано Колегію, на зразок Київської Академії,
і першим ректором нової К олегії став Платон Малиновський.
Проте недовго пробув він і тут, — р. 1730-го його назначено
архимандритом Київо-печерської Лаври, куди так хотілося йому
перебратися; але Лавра чомусь не приняла Малиновського. Тоді,
21 липня 1730-го р. Малиновського призначено членом св. Синоду.
І ось тоді й трапилась велика неприємність з Платоном.
В той час всіма церковними справами на Москві заправляв наш
таки Українець Феофан Прокопович. Прокопович був людиною
ліберальною, не боявся новини в церкві, і як відомо, багато д о 
поміг Петру І в його культурних реформах. Але було досить
і такого духовенства, що не співчувало Феофанови, і що нама
галося. шкодити йому — церковному диктаторови — чим могло.
От до сеї консервативної партії й пристав Платон Малиновський
і був скоро замішаний до справи видання книжки „Камінь Віри“,
*) Проф. Н. Петров в своїх „Актах“, т. II, ст. 99, Київ, 1906 р. пиш е: „Мптрополитъ Тимоеей, получивъ разр'Ьшеніе Св. Синода на заведеніе при своемъ
домгЬ типографіи, не открылъ ее по недостатку средс^въ“. Звичайно, таке твер
дження — тільки непорозуміння: проф. Н. Петров знав лише грамоту Синоду
на заведення друкарні, але не знав продовження сеї справи.
2) П е т р о в ъ Н. И., Акты и документы, относящіеся къ исторіи Щевской
Академій, т. І, ч. І, ст. 40—42; Київ, 1904 р. Се другий наказ, бо за першим
наказом Платон не виїхав.
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направленої проти лютеран, яку уряд, з політичних причин, за
боронив друкувати.
Прокопович став мстити своїм ворогам, і з видання „Каміня Віри“ зробив голосний процес. Справою сею занялася
страшна тоді Тайна Канцелярія. Взяли на допит і Платона Малиновського, і 12 серпвя 1732 р. його арештовано. Часто пере
питували Платона, навіть з ріжними „питками“... Довелося тоді
нашому вченому архимандритови зазнати дуж е лихої долі, бо
був він звільнений і з Синоду, і з архимандритства, і не мав
ніяких коштів на життя. Вже 1734-го р. він слізно молить Синод
дати йому бодай шось, аби тільки „не умереть съ голоду и сту
ж и “ в вогкій тюрмі... Але ніхто йому не поміг, справа тяглася
без кінця і Платон пробув в тяжкій петроградській фортеці аж
шість років... Року 1738-го він писав про с е б е : „Уже шесть л іт а
содерж усь подъ карауломъ к р о м і всякія моея вины, а с в и д е 
тель тому самъ Б огъ и со в іст ь моя... Прошу всепокорно прика
зать меня отпустить. А по слабости здравія моего, еж ели долго
м н і содержаться въ кріп ости , то н еп р ем ін н о отъ единаго з д і ш няго тяжелаго воздуху и отъ другихъ безпокойствъ, могу
прійти въ неисцілим ую б о л ізн ь , а особливо головную, понеже
я уж е давно г&мъ безм ір н о страж ду“...1)
Не помогло прохання: 13 грудня р. 1738-го Платона позба
вили сану й розстригли, і вже як мирянина Павла Малиновського заслали його в Сибір на Камчатку на досмертне пере
бування...
І тільки коли престол заняла цариця Лисавета Петрівна
і видала наказа повернути невинно-засланих, змінилася доля
Малиновського. Іркутський єпископ Інокентій Неронович почав
клопотатися за нього і зробив його учителем своєї архієрейської
школи. Скоро й св. Синод вернув Малинйвському духовний сан
і звання і постановив призначити його архимандритом до одного
з московських монастирів. Знову став проситися Платон в ідпу
стити його на спокій до Київо-печерської Лаври, „прим ічая по
вся дни немалую во всемъ т і л і здравія слабость и умножа
ющуюся б о л ізн ь , и къ всякому правительству (урядуванню) не
удобство“. 2) Але не задовольнили сього прохання й тепер: року
1742-го 19 вересня в присутности цариці Платона хиротонісували на єпископа сарського й подонського, з р. 1744 став він
архієпископом і членом Синоду, а з 1748-го р. Платон став, —
проти своєї волі, — архієпископом московським.
Але шостилітне животіння
в суворій тюрмі - фортеці,
а потім важке туляння по холодному Сибіру навчило Платона
більше цінити ласку високих осіб і бути д уж е обережним у всіх
тих справах, де брала участь цариця. От тому і в справі заве
дення митрополитанської друкарні в Київі не пішов Платон за
*) Ч и с т о в и ч ъ И. Феофанъ Прокоповпчъ и его время, Сиб. 1868 р.,
'Ст. 675.
2) Ч и с т о в и ч ъ , ст. 676.
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всіма ііншими членами Синоду, але відкрито став на бік цариці
Лисавети...
Скоро по сьому, 14 червня 1754 р. Платон помер.1)

VII.
Проте на сім справа не покінчилася. Цариця була роздра
тована непослухом св. Синода і потроху мстила власне Укра
їнцям.
Треба зазначити, що Українці в той час цілком прибрали
до своїх рук всі висш і церковні посади в Росії. Багато мона
стирів на чолі своїм мали Українців, а вони вже охоче приймали
до себе монахами своїх. Утиски православних в Польщі довели
до того, що багато монахів втікали звідти до московських мона
стирів. Українці дуж е допомогли царю Петру І проводити його
реформи, добре розуміли його працю для культурного віднов
лення Р осії і поясняли народови реформи Петра і в літературі,
і з церковних катедр. Помалу вже за Петра І більшість висш их
духовних посад в Р осії заняли Українці, — престоли митропо
личі, архиерейські та єпископські скрізь посіли Українці. А укра
їнські владики тягли до себе на ріж ні посади також своїх, і тому
скрізь по Р осії повстали культурні гуртки українські. І справа
закінчилася тим, що вже за час цариці Лисавети майже всі
висші церковні посади — св. Синод, єпархії та архимандритства
— захопили в свої руки^Українці, і вони почали пильно дбати,
щоб на сі висші посади не допустити „Великороссіянина“, або
взагалі людини, що не побувала в науці в Київській Академії.
Багато раз Москалі пробували дати відповідну одсіч сьому
„українському засиллю“ ; так, р. 1690-го за патріярха Якима в ід
бувся в Москві собор на Українців, — тоді засудили українські
книжки і Собор наклав на них „проклятство и анаеему не точію
сугубо и трегубо, но и многогубо“. Але ci наступи на Українців
не допомагали, і „засилля“ українське таки ширилося.
Посварившися цариця Лисавета з св. Синодом, задумала
дошкулити непокірним „малороссіянам“ як раз ось у сій справі
обсадж ення висш их посад духовних. Можливо, що з голосної
тоді злощ асної справи заснування митрополитанської друкарні
в Київі скористали вороги Українців, — вони підшіптували роз
дратованій цариці, що пора вже вкоротити руки отим „Малорос
сіянам“, що все носяться з своїми стародавніми правами. Десь
як раз у сей час вороги Українців піддали й думку цариці, що
треба обсаджувати єпископські катедри своїми людьми, „Великороссіянами“. Цариця послухалася, і 17 квітня 1754-го року на
словах дала наказа Оберпрокуророви Афанасію Львову передати
її волю Синодови, щоб на дальш е на вільні архіврейські місця
призначалися також і Москалі...
*) Біографію Платона дпв. в „Русскій Біографпческій Словарь“, Спб.
1909 p., під Платон, ст. 55—56.
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Се надзвичайно цікавий наказ, особливий в історії культури
не багатьох народів, — він нам ясно ствердж ує, яку велику реальну культурну силу мали Українці на Москві ще в середині
ХУІІІ-го віку. Одержавши устного царського наказа, св. Синод
подав цариці такого рапорта (через велику вагу його подаю
сього рапорта цілим і без змін):
В сеп р есв іт л ій ш ей , Д ер ж ав н ій ш ей , Великой Государьіні,
Императриц^ и С ам одер ж иці Всероссійской
В сеп оддан н ій ш ій репортъ Синода.
Сего А п реля 20 дня Синодальный Оберъ-Прокуроръ Афонасей Львовъ Синоду писменно предложилъ, что Ваше Импера
торское Величество сего А п реля 17 дня изустно п ов ел іть ему
соизволили: Синоду объявить, буде предъ симъ имянной отъ
Вашего Императорскаго Величества изустно присутствующимъ
въ С и н о д і Преосвященнымъ Арх 1ереомъ объявленной указъ
о томъ, чтобъ къ произведенію на праздныя ваканціи во Архіереи Вашему Императорскому Величеству отъ Синода представ
ляемы были изъ Архимандритовъ и В е л и к о р о с с г я н е , да и въ
Архимандриты производимы были и изъ Великороссіяшь же,
въ С и н о д і записать, и о всемъ томъ Вашему Императорскому
Величеству въ немедленномъ времени ему, Оберъ-Прокурору,
донесть; а въ Канцелярій Синода по сп р ав к і таковаго Вашего
Императорскаго Величества Высочайшаго имяннаго о представ
леній къ произведенію на праздныя ваканціи въ Архіереи изъ
Архимандритовъ и Великороссіянь, да и въ Архимандриты про
изводимы бъ были и изъ Великороссіяшь ж е, указа въ объявле
ны ни отъ кого не оказалось.
Во исполнение ж е онаго Вашего Императорскаго Величества
имяннаго Высочайшаго указа, Синодомъ о п р ед іл ен о : 1) оной
Вашего Императорскаго Величества Высочайшей имянной указъ
въ С и н о д і записать и по нему чинить исполненіе н е о т м ін н о ;
2) дабы и во в ^ х ъ епархіяхь Преосвященные Архіереи на праз
дныя Архимандрическія начальство достойно усм отрінньїхь
производили, въ силу вышеозначеннаго Вашего Императорскаго
Величества Высочайшаго имяннаго указа и изъ Великоросс 1янъ
непр ем ін но, о томъ къ Синодальнымъ членамъ въ єпархій ко
Арх 1ереямъ и въ Синодальную Санктъпетербургскую Контору
послать указы, и о полученіи онаго Вашего Императорскаго
Величества Высочайшаго имяннаго указа, что по нему Синодъ
неотм ін ное исполненіе чинить будетъ, в сеп оддан н ій ш е симъ
репортуетъ.
Вашего Императорскаго Величества всениж айш іе рабы и бо
гомольцы: Смиренный Платонъ, Архіепискоиь Московскій.
Смиренный Иларюнъ, бпископъ Крутицкій.
Писалъ Варлаамъ, Архимандритъ Новоспасскій.
Оберъ-Секретарь Яковъ Леванидовъ.
А п р іл я 29 дня, 1754 года“.1)
>) Див. „Чтенія въ Имп. Общ. Исторіи и Древн. Росс.“ 1861 р. кн. 3,
■см'Ьсь, ст. 15—16; дпв. також „Полное Собраніе Законовъ Росс. Имперіи“ том
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Таким наказом нанесли Українцям справді реального удара,
бо наказ сей відкрив двері й Москалям до висш их духовних
посад не тільки в себе дома, але й на Україні...
От така сумна була доля митрополитанської друкарні в Київі.
Сама проба заснувати її покінчилася невдаченх і довела до по
важних страт значних наших позицій в Росії. Звичайно те, що
я розповів тут, се лише одна сторінка з довгої вікової історії
боротьби Українців за свою культуру, з історії сумної й повча
ючої, якої початок ховається десь в давноминулих віках, а кінця
її не видно ще й сьогодні.
23. III. 1924 р.

Каміль Флямаріон.

Теперішнє-майбутнє і парадокс часу.
П ередбаченне небесних явищ е знаною річею для астроно
мів. Підчас світової вистави 1900 р. мене попросили, подати дати
всіх затьмінь сонця, які можна буде спостерігати в ІІарижи від
1901 до 2000 p., і я умістив, свої обчислення в Bulletin de la
Society astronomique de France (листопад, 1899). Сих затьмінь у сім
часі буде 43, з них два цілковиті (для Парижа), одне 17 цвітня
1912, друге 11 серпня 1999. Нам добре відомо, що в сей остан
ній день затьмінне тревати ме 2 мінути 18 секунд. Ми знаємо
також, що найблизший перехід Венери перед сонцем відбудеть
ся 7 червня 2004 p., о год. 21, 0 мін., 44 сек. Отже я тут гово
ритиму не про се передбаченне автоматичних рухів звізд, лише
про передбаченне людських подій, при яких воля грає ролю
і з якими сполучене наше переконанне про свободу наших
вчинків.
Чи се переконанне безпідставне? Чи маємо свободу робити
так або сяк? Чи ми відповідальні за свої вчинки? Коли ми в ж е
т е п е р бачимо подію, яка щ е не істнуе, але яка станеться за
кілька годин, за кілька днів, місяців або років, — чи маємо
зробити висновок, що ся подія неминуча, фатальна?
Коли ся подія є теперішністю для того, хто її бачить, чи
маємо твердити, що майбутнє е теперішністю? А коли так, то
чимже є час?
Описуючи затьмінне сонця 11 серпня 1999 p., ми кажемо:
„Місяць зачеплює криси сонця о 9 год. 10 м., наближається до
осередка о 10 г. 28 м. і виходить із соняшного диска о 11 г.
XIV, ст. 58--59, № 10216, закон 17. IV. 1754 р. Див. також Н. П е т р о в г ,
А ктьі, т. II, ст. 116—117.
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51 м.“, ми уживаємо т е п е р і ш н ь о г о ч а с у дібслова. А тим
часам се для нас будуччина, час, коли нас уж е не буде. Але
се не має ж адного значіння, ми робимо свої обчислення вже
тепер. Отже так самісінько мається річ і з явищами людського
життя, які ми бачимо наперед. Н апр.: „7 серпня 1812 р. Бородинська битва отворила Наполеонові! ш лях на Москву; під час
сеї битви недалеко від села Бородина вбито ґенерала Тучкова“,
— дієслова написані тут у минулім часі, під час самої по
дії, ми ужили б їх у теперішнім часі, а якийсь пророк, віщуючи
сі події, уж ив би будучого часу. Але минуле, теперішне і май
бутнє зливаються в обличу подій, в яких усе є теперішністю.
Три місяці перед французькою інвазією в Росії, ґрафиня
Тучкова почула у сні се реченне, дуж е виразно сказане її бать
ком: Т в о м у щ а с т ю п р и й ш о в к і н е ц ь , т в і й ч о л о в і к у п а в
п і д Б о р о д и н о м . Сей самий сон повторився в другий і в третій
раз., Ні ґенерал Тучков, ані його жінка не знали сеї місцевости.
Трохи заінтриґовані, перед розложеною мапою вони зачали
з цікавости шукати і знайшли село Бородино. Звичайно вони
не надали найменшого значіння дивному снови.
Отже се була пересторога, заповідь події, яка точно здій 
снилася. Мені оповідав про се Фредерік Пассі, який одного дня
в січні 1911 р., вертаючи з Інститута, вступив до мене до обсер
ваторії, вдрапавш ися не вважаючи на своїх 89 років на пятий
поверх. Х оч він і не міг погодити сю пересторогу з своїм переконаннем про свободу наших вчинків, всея« він хотів оповісти
мені про неї, цілковито довіряючи щирости і тверезій оцінці
того, від кого він про сю історію довідався — квакерського
письменника Етена де Ґреллі.
Ґрафиня Тучкова, яка приняла його свого часу, була в жа
лобі по своїм чоловіці і була страшенно вражена його смертю.
Цершою нашою думкою е, що се все неправда, історія ви
гадана пізнійш е. Але неможливо се припускати, бо вдова ґен е
рала ціле своє житте зберегла незатерте вражіннє від сеї дивної
перестороги.
Д обре! Але коли ся смерть дійсно була заповідж ена найдокладнійшим способом кілька місяців наперед, то значить, вона
була неминуча, значить, Бородинська битва мала бути дана...
і Наполеон не е відповідальний за російську війну (??).
Коли б ся заповідь якоїсь події в майбутнім була єдиною
в своїм роді, нас було б незмірно тяжко змусити повірити в її
автентичність, що не промовляло б за її правдивістю.
Але ся подія не виїмок. Я особисто знаю більше над сотку
подібних їй. Ось одна з них, що не мае так драматичного ха
рактеру, яка скорше є банальна, але тим не менше цікава. Її
оповідав нам Ш опенгавер на доказ свого переконання, що все,
що відбувається — в неминуче.
Отже одного ранку він перевертає не хотячи свій каламар,
чорнило стікає з бюрка на долівку. Служничка, закликана дзвін
ком, зачинає мити підлогу і каже до фільософа: „ Я к е є смішно!
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Нині в ночи мені як раз снилося, що я витираю чорнильні
плями на долівці“. — „Се неправда“, — відказує її пан. — „Як,
се неправда? Д руга служничка може вам се потвердити, бо вона
спить зі мною і я оповіла їй про сон “. По закликанню сеї служяички довелося ствердити правдивість оповідання перш ої. Для
Ш опенгавера справа була безсумнівною.
Сі передвидж ування майбутнього численнійш і, як могло
здаватися. Найбільше знаний і автентичний з них є факт, оповіджений д-ром Альфонсом Тестом про одну даму, загіпнотизо
вану ним, якої ясновидіннє було гідним подиву. П ідчас одного
гіпнотичного сеансу вона заявила: 1) Щ о вона від пятнацятьох
днів є вагітна. 2) Щ о вона не приведе дитини в приписаний
час. 3) Щ о в найблизший вівторок щось перелякав її, наслідком
чого буде аборт. 4) Щ о всі заходи, аби запобігти випадкови, не
стримають його. І дійсно, упередж ені про се, її чоловік і лікар
приготовляються, щоби бути в заповідж ений вівторок цілий день
коло неї, не відходячи від неї ані на мінуту. Одної хвилини,
трохи здивована їх захованнем, з якого зрештою сміялися вони
самі, вона каже свому чоловікови, що мусить перейти до кабінету.
Чоловік хоче відпровадити. її, вона отвирае двері, скрикує і па
дав: її перелякав щур. І заповідж ений випадок здійснюється.
Не підлягав сумніву, що дуж е часто люде бачуть прийдеш ні
події з ясністю і точністю, якісне лишають бажати нічого біль
ше. Одним із таких випадків — -чи не найцікавійшим — в випророкованнв (в Ліоні) вибору на президента республики Казиміра Перів (27 червня 1894 р.) три години перед його дійсним
вибором у Версалю. Сей вибір — навіть із поданнвм кількости
(451) отриманих голосів випророкував др. Галле, тоді ще студент
медицини, що було стверджене свого часу його трома колвґами,
дром Вареем, дром Б уш е і фармацевтом Деборном.
Сі факти всім знані і на скільки мені відомо, ніким не за
перечувані, Ось іщ е подібний факт:
Одного літа одна з моїх сестер, з дітьми "і з чоловіком в ід 
'їхала до маленького місточка Ногану (От-Марна), мій батько в ід
провадив їх, мати лишилася в Парижи. Всі діти тішилися як
найліпшим здоровлем і ніхто не мав ніякої журби що до сього.
Моїй матері сниться, що вона дістав від батька лист, в якім
читає таку фразу: „Приношу тобі сумну звістку,, маленький
Анрі вмер майже не хоруючи, наслідком конвульсій“. Проки
нувшись мати сказала с о б і: „Дурний сон, усе мана, все брехня“.
Тиждень потім у листі, який прийшов від батька, була б у к в а
в б у к в у ф р а з а , я к а с н и л а с я м а т е р і . Моя сестра дійсно
втратила свого найменшого. Такого кінця не можна було ніяким
способом собі наперед уявити. Дитина була чудово збудована.
Вона вродилася в Парижи 29 січня 1869 р., а 9 червня того са
мого року її вже не було.
Се все не байки, анекдоти, або вигадки: се особисті спо
стереження, почуті з першої руки, спостереження зовсім не ви
їмкові, не унікати, яким багато е подібних.
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Вдова ґен. Тучкова, Ш опенгавер, др. Тесте, др. Галле, моя
мати дають нам пять позитивних спостережень, точних, певних,
незаперечних, з яких виходить, що в сих випадках дійсно ба
чилося майбутнє.
Не менше певне е й отеє оповіданне. Його прислав мені
п. Рене, батько наш ої чарівної артистки Марти Рене:
„Се було 1869 р., під час плебісціту; одної ночи я мав сон,
або скорше страшну змору.
В сій зморі я бачив себе вояком, була війна, я відчував
докладно все, що відчувається на війні: похід,, голод, спрагу.
Я чув командуванне, стрілянину, гуркіт гармат, я бачив, як па
дали мертві й ранені з права і з ліва, чув їх стогін.
Нагло я опинився на поли, в якімсь селі, де мали ми
витримати страшний атак неприятеля; се були Прусаки, Баварці,
кіннота (баварські драґони). Зауважте, що ніколи я не бачив сих
одностроїв, що на війну зовсім не заносилося. Одної хвилини
я уздрів одного нашого старшину, який вийшов на нашу сіль
ську дзвінницю з люнетою в руці, аби здати собі справу з рухів
неприятеля; бачив потім, як він зійшов на діл, сформував із
нас штурмові відділи, казав затрубіти атак і наказав нам бігти
скорим кроком "наперед, з баґнетами в руці, на пруську батерію.
Тоді (се все щ е був сон) бючися лицем до лиця з батерійною
службою, я почув страшний удар шаблею в голову так, що мені
здавалося, що мені її розбили · на дві частини. В сей момент я
падаючи з ліжка прокинувся з шаленим болем у голові. Пада
ючи, я міцно ударився головою о залізну піч, що служила мені
за столик.
Добре, отже 6 жовтня 1870 р. сей сон зд ій сн и в ся : село,
школа, церква, наш комендант, що ліз на дзвінницю, аби роз
глянутися в становищи неприятеля й потім сходив на діл, звуки
труби, баґнетний атак на пруську батерію. У сні мені розторощили шаблею голову. В дійсности ж я дістав удар гарматним
шомполом, може призначений для голови, але відбитий мною,
трафив мене в правий бік.
А. Рене,
б. сержант-майор відділу франк-ті рерів Нейі-сюр-Сен.
Я знав автора сього листа і точність його памяти не збу
дж увала в мені ж адних сумнівів.
Подібних випадків я знаю сотки. Всі вони промовляють за
тим, що будуччину, траґічну чи банальну, можна бачити. Будуччину бачиться, як бачиться минуле або теперішнє. Деякі мета
фізичні фільософи хочуть пояснити се передбаченнє фальшивими
споминами (Рібо), подвійною мозковою півкулею (Віґан), инші
спеціялісти від сну (Ів. Деляж) просто відкидають сі факти...
але всі сі здогади не усувають фактів. П ередбаченнє є незбитим
фактом. Подам тут ще один випадок. Один дослідник писав
мені 1899 р.:
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„В 1868 р. (я мав тоді 17 років) був я занятий у свого
вуйка при ул. Сент-Рош, 32. Одного ранку, під вражіннєм сну,
який він мав у ночи, він оповів мені, що снилося йому, ніби
він стояв коло дверий своєї крамниці, коли поглядаючи в на
прямку улиці Нев-де-Петі-Ш ан, він побачив, як звідти виїхав
омнібус Товариства Північних Залізниць та зупинився перед
дверми його крамниці. З нього висідає його мати, а омнібус їде
далі, везучи иншу даму, що була в кариті з моєю бабусею. На
колінах дама тримала торбинку. Ми обидва сміялися з сього
сну, так неподібного до дійсности, бо н і к о л и моя бабка не ва
жилася прибути сама з північного двірця аж до улиці Сент-Рош.
Мешкаючи коло Бове, коли вона хотіла провести трохи часу
у своїх дітий в Парижи, вона звичайно повідомляла письменно
мого вуйка, найбільше любленого нею, а він зустрічав її на
двірці, звідки вже фіякром привозив до себе. Отже в сей самий
день, пополудни, коли вуйко на порозі своєї крамниці розглядав
прохожих, мимоволі його очи звернулися в напрямку рога улиці
Нев-де-Петі-Ш ан. Там він побачив омнібус Північної Залізниці,
який зупинився коло його крамниці. В омнібусі було дві дами,
одна моя бабуся, яка висіла, а друга, убрана в чорне, як у сні,
з торбою на колінах, поїхала далі. Уявіть собі загальне здивованнє. Моя бабка гадала зробити нам несподіванку, але вуйко
оповів їй свій сон. По всім тім, що ви мені писали про телепа
тію, я припускаю, що моя бабка під час безсонниці нагло рі
шила в сей самий день поїхати до Парижа, не попереджаючи
нікого, аби зробити синови несподіванку. Без сумніву, якраз у сей
момент мав мій вуйко свій сони (підпис : Поль JIepy, Ле Нейбурґ, Ер).
Всі сі спостереження показують, що будуччину можна ба
чити. Многі не вірять у се, многі заперечують сі події. Але факти
лишаються фактами.
Для мене сі оповідання є поза всяким сумнівом, бо я сту
діюю сі явища вже від 1870 р. Шарль Ріш е-оповідає такий факт
(Traité de M étapsychism e, ст. 461) при експерименті над одною
загіпнотизованою дівчиною :
„1-го грудня 1886 р. вона мені оповіла, що хтось захоруе
скоро і то дуж е поважно. „Чи се хтось з моїх дітий, з моїх
близьких, приятелів? — Ні, але не легковажте сього, се вас
д уж е засмутить... се не хтось із ваших близьких, ані приятелів,
ані жінка, ані дитина“. Потім вона додала ще сі слова, які я,
вернувши до себе, записав: „Будуть дрощі, досить сильна го
рячка, задишка, щось як кольки в шлунку (і руками вона по
казала на нирки), потім прийде страшне ослабление, се переки
неться й на голову“.
Тиждень потім, коло 18 грудня, мій колеґа Евген Юні',
якого Аліса (дівчина, про яку мова) зовсім не знала, видавець
Revue Bleue, що видавалося разом із Revue Scientifique (яке редаґував Ріш е) занедуж ав, нагло в нього зявилися дрощі, нефретичні кольки, викликані абсцесом нирок. Хороба робила великі
поступи. Наступила уринова інфекція і затроенне.
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Смерть п. Юнґа дуж е мене засмутила, бо в нім стратив я
одного зі своїх найціннійш их співробітників“.
Щ е цікавійшу історію розказує др. Фуасак про панну Лєнорман. Мова йде про славного начальника Вінсенського форту —
Доменіля і про одну подію, що сталася за його молодости. Ось що
оповідав др. Фуасак (la Chance et la D estinée, Paris, 1876, ст. 649):
„Пані баронова Доменіль оповідала мені, що Перу Доменілю,
який був адютантом при „ґідах“ (щось у роді ґвардії за пер
шого і другого цісарства — перекл.), етаціонованих у малім
Люксембурґу, забаглося попросити панну Ленорман, у той час
д уж е модну даму
поворожити йому на картах ; ледви „ворожка“
розложила свої карти, як скрикнула. — О Б о ж е ! я к е нещ а с т е ! Щ е н и н і таки б и т и м е т е с ь ви в п о є д и н к у
і з а б є т е к о г о с ь ! — Доменіль не мав ніякої гонорової справи
в той час, і тому лиш вибух сміхом на пророцтво „ворожки“.
Але панна Ленорман не дала себе збити з пантелику і насто
ювала на своїм пророцтві. Молодий адютант, забувш и про цілу
історію, від'їхав до малого Люксембурґа. Б ула ніч. Коли він
прибув на улицю Ґарансіер, якийсь лінійний офіцер, вигово
рюючи проти відділів військової еліти, до якої належав Доменіль, завізвав його тут ж е на місці поединкуватися з ним. В ід
вага Доменіля була знана. В Єгипті його прозвали le brave,
а Наполеон говорив про нього: „Що за вояк!“ Але згадавши
пророцтво панни Ленорман, він пробував уникнути бою нині,
заслонюючись, що в касарні вже трубіли до повороту. Та офіцер
не приймає ні перепросин, ні відложення. Бідолахо ! — кричить
йому Доменіль, —. коли я прийму виклик, я тебе забю! — Офі
цер, ображаючи його словами, клянеться, що він не перейде без
бою. Доменіль, змуш ений вихопити шаблю, зачав оборонятися
і не зважаючи на всю обережність, вбиває свого напастника“.
Подібних випадків я міг би навести ще десять і двацять
і більше (збірку сих випадків я маю видати спеціяльно в осіб
ній книзі), але й наведених вистане.
Тепер : коли майбутні події, які ще не істнують, можна ба
чити, то що ж таке час?
Мені здається, що висновок із сього був би, що будуче е
теперішністю, та що „час не істн уе“.
Але всеж ви певні, що ваш батько жив перед вами, а На
полеон І перед Наполеоном III, Людвік ХІУ перед Людвіком XVI,
що перед істнованнем римської імперії були єгипетські династії,
Х алдейці та Асирійці. Історія не порожне слово, одні події при
ходять по других. Отже, „час істнуе“.
Він істнуе для нашого людського відчування. Але чи й для
Абсолюта ?
Щ о є минуле? Щ о є майбутнє, коли теперішність є лише
момент, що щ езае.
В одній книзі, яку не перестають читати від 1524 років (С п ов і д и Св. Авґустина, написані в 400 р.) вже поставлено се саме
питание часу і дискутовано точнісінько, як се ми робимо тепер :

digitized by ukrbiblioteka.org

„Що е час? — пише Св. Авґустин ( С п о в і д и , XI, 14).
Коли мене про се ніхто не питається, то я знаю, що се е, коли ж
я хочу пояснити собі се, то я не знаю сього більше. А все таки
я тверджу з певністю, що коли б ніщо не минало, то не було б
минувшини, коли б ніщо не наступало, не було б буду чини,
а коли б ніщо не істнувало, не було б теперішности. Яким ж еж
способом сі два роди часу, минуле й майбутнє, можуть істнувати, коли минулого вже нема, а будуччини щ е нема? А коли
теперішність була би все теперішністю, не стаючи минулим, не
було б ніякого часу, а замість нього вічність“.
Учений єпископ Гіппон питається: „Щ о міг би робити
Господь Б ог перед тим, як він створив небо і землю“, не доба
чаючи в питанню ж адного жарту. Його відповідь така, що в той
час Б ог нічого не робив та що часу тоді не було, бож час по
встав що йно з рухом небесних звізд. Розуміється, в сім розумованню одне слушно, що коли тоді не було н і ч о г о , то не міг
істнувати й час. Але простір істнував, бо порожнеча наповнена
„нічим“ всеж була простором, в якім могло би щось зміститися.
Та залишім сю дискусію і зупинімся коло наш ої теми, коло па
радоксу часу і коло передбачення майбутнього.
Допускаючи і довівши, що будуччину можна бачити напе
ред, як погодити сей факт із нашим почуттєм свободи, відповідальности, довільности наших вчинків? Як би ви не обмежували
сю свободу, ви знаєте цілком певно, що можете в даний момент
робити рухи, які вам подобаються, піднести руки, зажмурити
очи, отворити уста, висунути язик і ин. Се цілком певно. Ми є
в посіданню свободи, нехай обмеженої, але цілком реальної. Ми
ковалі наш ої власної д о л і; наші вчинки впливають на напрямок
подій, а часом просто викликають їх.
Найліпший доказ, що ми маємо ще свободу вибору, віль
ного рішення, чи не лежить у тім інтимнім почуттю, що ми сю
свободу дійсно посідаємо, в почуттю, з яким даремно змагають
ся всякі софізми?
Б удуччина залеж на від обставин, до яких зачисляємо
і людську волю. Людська одиниця є складовою частиною при
чин, що ділають і впливають на біг земних подій. Треба робити
д уж е субтельну ріжницю, щоби не плутати неминуче повязаннє
подій між собою — з фаталізмом. Нема нічого фатального в тім,
що наступає, хоч воно й є наслідком своїх причин. Чоловік д і
стає удар кулаком у спину серед юрби від напрасливого пасанта: він міг би не вийти нині на улицю, або піти собі куди
інде, зрештою пасант із пястуком також міг не бути в юрбі.
П одії уложилися б інакше, ось і все, замість тих, що зайшли,
сталися б инш і; але в своїй візії, в передбаченню, сей чоловік
все одно бачив би наперед те, що мало з ним статися, а се
передбаченне не є ніяким доказом відсутности свободи рішення
у ділаючої особи. Ми співділаемо в бігу подій. Ми ділаємо,
а будуччина є наслідком наших вчинків.
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Се не фаталізм. Се як раз щось йому противне. Фаталіст
спокійно чекав подій, які — на його думку — мають неминуче
статися, не зважаючи ні на що. Ми, навпаки, працюємо і співділаемо при бігу подій. Ми активні, ми самі будуємо наше май
бутнє. Детермінізм (причйновість) не треба плутати з фаталізмом.
Сей представляє інерцію, перший — акцію.
Фаталізм — се щось з оріенту, з мусульманства, детермі
нізм — се Европа. Між обома цивілізаціями ціла пропасть.
Бачити майбутнє, се просто значить бачити те, що· насту
пить. Вираз „передбачити“ не -докладний. Тут іде не про передбаченне, лише про баченнє майбутнього. В астрономії нпр. ми
вичисляемо орбіту комети, нормальну, теоретичну орбіту, еліп
тичну, параболічну або гіперболічну криву в просторі. Але може
статися, що комета перейде в сусідстві великої планети, якої
атракція вплине на лінію її руху. Сей вплив змінить її біг і наше
баченнє майбутньої позиції комети не буде точне, коли ми не
візьмемо в рахубу сі впливи, що викликають зміну.
Всі впливи ділають на біг подій. Впливів людини не можна
більше іґнорувати, ніж планетарних пертурбацій, хоч сі перші
і користають з певної незалежности. ч Отже погодити наше почуттє свободи з попереднім знанием будучих подій не так вже
неможливо.
Уявім собі, що якийсь обсерватор сидить на вершку якоїсь
гори, на долі під ним Широка рівнина. Він бачить людину, що
йде доріжкою, яка веде до села і догадується, що подорожній
іде туди задля якихось своїх справ. Яким ж еж способом факт,
що ви бачите наперед вчинок сеї людини, суперечить сій
свободі ?
Свобідне ріш енне ділаючого не суперечить здібности бачити
спостерігача. Попереднє баченнє події не ділае на сю подію.
З гори, де ми себе уявили, бачимо напр, як біжать два потяги,
з цілою скорістю один напроти другого. Катастрофа неминуча,
але наше баченне, наша візія тут ні при чім; факт бачення не
має нічого спільного з фактом події, яка може зрештою мати за
причину і людську акцію.
Можна бачити, як події розвиваються в будуччині так само,
як бачиться ті, що відбулися в минулім, а одночасно співділати
з причинами, які впливають на біг подій, зачисляючи до сих
причин і людську волю.
Мені робили багато закидів. Напр. п. Рене Сідр писав м е н і:
„Коли ми приймаємо факт візії будуччини, як доведений експе
риментом факт, то мусимо признати льоґічною правдою фізичний
і психольоґічний детермінізм всесвіта“. Виходячи з сього він
пропонує признати в і ч н у т е п е р і ш н і с т ь , яку признають д е
які метафізики. Але я думаю, що се лише гра слів, бо як я вже
зауважив, ваш батько істнує і цілком певно скорше прийшов на
світ, як ви.
Безперечно, що що йно згадана пропозиція Сідра стоїть на
боці від загально принятих поглядів. З одної сторони нас на
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вчають строгого детермінізму в подіях, яких біг відбувається
автоматично, без всякої участи людської волі, але з др угої сто
рони нам не кажуть визнавати можливості! передбачення май
бутнього. Думають, що сі річи не дадуться погодити.
Всупереч загальному переконанню я смію твердити з одної
сторони, що істнуе свобідна людська воля, яка впливає на біг
подій, а з другої — що будуччину всеж можна бачити. Се па
радокс безперечно, але на те нема ради.
Ми впливаємо навіть на космічні явища, бо ми самі частина
ділаючих сил. Той, хто витинає ліс, впливає на вогкість повітря,
зменшує дж ерела, викликає посуху. Той, хто посилає пароплав
через океан, наруш уе біг місяця. Коли місяць є в зеніті, ми ва
жимо трохи менше, аніж коли він на горизонті. Все в природі
залежне одно від другого. І воля людська, якою б малою вона
не була, має свій круг ділання в космосі.
Отже я даю на осуд читачів сей подвійний парадокс: будуччина, яку мож на бачити і свобода рішення.
Фільософи й моралісти бачуть таку антиномію між знаннєм
майбутнього і свободою волі, що вони посвячують перш у другій.
Се м. и. заявив мені Фредерік Пассі, коли в січні 1911 р. опо
вів мені віщий сон ґрафині Тучкової, даючи се як приклад
суперечности з моральними і політичними засадами утвердж е
ними Академією Наук.
А все таки, баченне майбутнього се доведений дослідами
і обсервацією факт. Бачити будуче се просто значить бачити те,
що прийде. Завш е приходить щось. Д ля того воно не є ще фа
тальне. Наш темперамент, наша воля, навіть наші примхи грають
не таку вж е малу ролю при сім: бачити майбутнє ще не оправ
дує фаталізму.
Певно, я се повторяю, в сім є парадокс, який ми повинні,
здається мені, узнати за парадокс не до розвязання в умовинах
нашого земського життя. Се гордійський вузол, якого щ е не
розтяли шаблі сучасних Александрів.
Переклав з французського М . М .
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П. Мечник.

Таємні стежки людського духа.
1. Вступні замітки. Декілька фактів зі щоденного досвіду і наївний спосіб
вияснення тих фактів.

Одного разу заінтерпелював мене мій приятель, як належить
вияснити собі факт, що особа, яку маємо небавом стрінути, „при
видж ується“ нам наперід в особі якогось незнакомого прохожого.
Мій приятель прикладав до подібних фактів велику дозу таемничости та схильний був .добачувати в них прояви телепатичних
с и л .х) Тому, що подібні „привиди“, на які звернув мені увагу
приятель, і в мойому досвіді лучаються доволі часто і — як я
мав нагоду переконатися — мають місце і в щ оденнім досвіді
багатьох людий, — завдав я собі труду застановитися близше
над їх єством та попробувати знайти для них якесь раціональне
виясненне. На мій погляд — се доволі прості факти психічного
життя і їх виясненне не стрічає ніяких більших труднощів.
Ціха таемничости у них тільки позірна, бо при близшім
розгляді вони не тільки затрачують сю свою таємничість, але
що більше, вони утверджують іщ е нас при погляді, до якого ми
від появи епохальних праць Ф е х н е р а 2) і В у н д т а 8) щораз то
більше схилюемося, а саме, що чинности людського духа в ве
ликій мірі змеханізовані та що навіть до тих психічних прояв,
супроти яких людський розум стоїть на разі безрадний, не можна
ніяк прикладати якихось ірраціональних гокуспокусів.
Тому, що зрозумінне сих фактів може бути і для ширшого
загалу інтересне, рішився я подати се виясненне до відома чи
тачів. Зазначую при сім уж е на вступі, що я далекий від того,
щоби цілій сій проблемі приписувати якесь більше психольоґічне значінне, та що й ціле трактованнє її в отсій статі має
виключно інформативну ціль. Властива мета статі е — запізнати
читача з деякими здобутками новітної т. зв. фізіольоґічної психольоґії, що з огляду на великий брак у нас популярної літе
ратури з сього обсягу може й не буде зайвим. Популярне пред
ставление справи потягне за собою деякі недотягнення, або й
недокладности, — коли брати під увагу стисло науковий бік
проблеми, — та се вже з огляду на зовніш ні обставини статі —
річ зовсім зрозуміла.
Для докладнійш ої ілюстрації фактів, про які мова, нехай
послужить кілька прикладів.
*) У розумінню т. зв. телефанії (появи зображінь живих істот на від
даль), або телекінезії (механічне діланне на віддаль без посередництва знаних
матеріяльних сил).
2) G. Th. F e c l m e r , Elemente der Psychopliysik, 2 томи, 1860.
s) W. W u n d t , Grundziige der physiologischen Psychologie, 1874.
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Одної днини іду задуманий улицею Третього мая в сторону
міста. Моя увага цілковито занята думками, що стоять у звязку
із приготованнями до в иїзду на ферії. Через се не обсервую
життя на улиці і не зауважую прохожих. Нараз промайнув через
мою свідомість образ особи К., вправді добре знакомої, якої я
однак від 1914 р. досі ще н іде не стрічав. Перериваю хід своїх
думок та звертаю увагу на дотичного прохожого. Приглядаюся
йому пильно і відкриваю, що се зовсім незнакома людина. Мо
ментами, що вплинули на появу в моїй свідомости образу зна
комого п. К. були мабуть ріст і характеристичне перехиленне
голови. Мій знакомий звичайно теж так перехилював голову.
Не думаючи більше про сю обставину, я пішов далі тай занявся знов феріями. Перейшов Ягайлонську улицю й корзо, в одній
крамниці на Академічній ул. полагодив деякі покупки тай став
вертати домів тою самою дорогою. Біля каварні De la paix зав
важую між пассантами знакомого К. ; приглядаюся йому, та сим
разом був се вже дійсний добродій К. Я з ним звитався і по
чав балачку.
Дивною в сім факті являється обставина, що припадкова
стріча із знакомим, з яким я довгі літа не бачився, була попе
реджена фактом неначе якогось „прочуття“. Добродій К. перед
тим, заки я його по довгій перерві знову стрінув, мені „при
видівся“.
Нотую сей автентичний факт із мойого досвіду як типовий,
зазначую одначе при сьому, що подібні факти в моїм життю
лучалися й давнійш е і тепер лучаються доволі часто.
Бажаючи провідати, як ся справа мається у инших людий,
я питав про се знакомих і — головно старші — в численних
випадках стверджували, що й у них подібні явища доволі часто
мають місце. Одна добродійка, якій я звернув увагу на такі
факти, від того часу слідить їх пильно, часто з ними в життю
стрічається й сьогодні ся справа прибрала у неї таку форму,
що коли їй раз якась особа „привидиться“, у неї зараз повстає
якесь дивне, уперте переконанне, що вона сю особу стрітить
дійсно за кілька хвилин. Переконанне се м а й ж е у всіх випад
ках здійснюється.
Зацікавлений, як ся справа представляється у дітий в шкіль
нім віці, я урядив рід анкети в низш их ґімназійних клясах.
Вислід не був вправді — із зрозумілих причин — такий, як
у старших людий, всеж таки й тут у кількох випадках удалося
ствердити подібні факти:
Ученик IV кл. М., ідучи з товаришом одної днини зполудня
улицею Коперника в сторону міста, зауваж ує на другім хіднику
добродія, в якому зараз „пізнає“ знакомого Н. Приглянувшись
добре, ствердж ує похибку. За кілька хвилин стрічає добродія Н.
на Марійській площі. — Ученик III кл. X . стрічав одного дня
в 1917 р. на Городецькій ул. австрійського жовніра, якого зразу
бере за свойого батька, що в тім часі був далеко на італійськім
фронті. Урадований прибігає до нього тай зараз розчаровується,
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бо се був зовсім чужий, незнакомий чоловік. Вернувши домів
застає батька дома, що саме приїхав на відпустку. — Д е щ о
в і д м і н н и й ф а к т : 0 9 год. рано іду Садівницькою улицею
в сторону трамваевого перестанку. Улиця безлюдна. Свідомість
моя заповнена думками про школу. Нараз через натовп думок
продирається образ пані Т., що не стоїть у ніякому звязку з иншимн думками, й уперто усадовлюеться в центрі свідомости.
Я поглянув довкруги себе. Не було нікого. Та коли я наблизив
ся до улиці Льва Сапіги, ізза угла вийшла пані Т., що пряму
вала на базар. Сей факт здивував мене дещ о. Я почав над ним
застановлятися і знайшов, що я вже раз, але тільки раз, колись
давно, в тім місци, де зявився в моїй свідомости образ пані Т.,
дійсно її стрів. Поза тим нічого більше.
Сі факти на перший погляд здаються доволі дивними. Коли
запитати когонебудь, хто з тими фактами в своїм досвіді стрі
чався, як він собі їх виясняє, то звичайно почуємо такі слова:
„Ну щ ож! Д уш а людини — се незбагнута країна всяких
енергій та можливостий. Не рідкож лучається, що й сни зд ій 
снюються. Воно мабуть таке саме й тут. Якась дивна сила прочуття не дасться в людині заперечити. Не виключене, що саме
завдяки отсій таємній силі появляються наперед у свідомости
образи на те, щоби по якімсь часі дійсний їх предмет станув
перед очима... Не виключене також, що особа, яка має стати
небавом предметом спостереження, якоюсь несвідомою енергією
свойого духа викликує на віддаль у нашій свідомости появу
свойого образа. Се просто одно із численних явищ телепатії“...
Такі і тим подібні слова являються найлегшою розвязкою
справи. Не дивно отже, що мені не доводилося ще стрінути ні
кого, який виясняв би подібні факти інакше. А не дивно воно
ще й тому, що до гіриняття сих таємних сил, можности „прочуття“ і телепатії, уповажняють нас ріж ні т. зв. спіритистичні
та медюмістичні явища, яких ж адна психольоґія, ані ніяка инша
наука досі ще не розслідила. Та все таки, не заперечуючи очивидно ані істновання т. зв. спіритистичних явищ, ані таємних
сил людського духа, варто би приглянутися тим фактам близш е,
та — полишивши сферу метапсихіки — попробувати прояснити
їх науково, тобто спровадити їх до ряду психічних фактів чи
прояв, до яких можна було би прикласти без решти відомі
й усталені вже наукою психольоґічні закони. Із становища емпі
ричної психольоґії можна на сі явища ріжно задивлятися, а ра
зом із тим можна знайти для них і ріж ні вияснення. Всеяс таки
найбільш надається — на мій погляд — один спосіб вияснення,
який я отеє буду старатися близш е представити. Та заїси при
ступлю до мереторичного трактовання заподаних висше явищ,
видається мені, що не від річи буде попередити се трактованнє
кількома увагами про ті основні психольоґічні поняття, які тісно
вяжуться з нашою метою, а се тому, щоби уникнути евентуаль
них непорозумінь, як також і тому, щоби узгіднити свої власні
погляди з поглядами читачів.
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2. Основний пункт емпіричної психольоґії. Найважнійші форми фізіольоґічних
функцій в нервних клітинах: дісиміляція, асиміляція, рівновага в переміні ма
терії і сліди по відбутих процесах. Асоціяційні дороги. Вправа.

Як відомо кожда психічна проява, — а психічною проявою
називатимемо всякі стани нашої свідомости, — тісно звязана
з живим орґанізмом. Тільки там, де е ж ива зорґанізована мате
рія, де відбуваються фізіольоґічні процеси, стрічаємо всякі пси
хічні прояви. Та що більше, емпірична психольоґія учить, що
кождій психічній прояві відповідає якийсь окремий фізіольоґічний процес, що доконуеться в нервних клітинах та їх осередках,
тобто в мізку, що доконуеться рівночасно і рівнобіжно з дотич
ною психічною проявою і е безпосередною й конечною умовою
для її заістновання. Отеє твердженне се результат численних
патольоґічних фактів та основних фізіольоґічних і психольоґічних студій, і сьогодні уходить майже за аксіому. Підпирати се
твердженне фактами з досвіду, думаю, нема потреби. Фізичні
стани тіла і процеси, що доконуються в нашім організмі, мають
не тільки вплив на перебіг наших думок та на уформованне
й уложенне цілого змісту нашої свідомости, але навіть на наші
хвилеві настрої, — а бувають випадки, що вони допроваджують
навіть до цілковитої затрати свідомости (наркози, отруї). Ся залежність психічних станів від ф ізіольоґічних процесів, що доко
нуються в мізку, е з а к о н о м п р и р о д и .
На основі сих фактів здається неминучим висновок, що всі
духові чинности мусять бути функціями чинностий мізку, та що
чинности мізку та духові чинности стоять до себе у відношенню
причини й наслідку. 6 се становище, на якім опирається ціла
т. зв. ф і з і о л ь о ґ і ч н а п с и х о л ь о ґ і я останніх років. Стано
вище се, що має очивидно гіпотетичний характер, є вихідним
пунктом для всіх психольоґічних розслідів. ГЦоби уникнути не
порозуміння, мушу зазначити, що се становище, яке нагадує
трохи теорію матеріялізму, з сею теорією не має нічого спіль
ного і зовсім з нею не покривається. Бо воно оперте тільки на
фактах досвіду, не вдається в розвязку метафізичних проблем,
що дотикають самого єства духових прояв та єства їх тісній·
шого звязку, зглядно залеж носте від фізіольоґічних процесів
у мізку і тому з матеріялізмом не має нічого спільного. Автори,
що приймають факт залежності! наших станів свідомости від
»процесів у мізку, звичайно акцентують, що сього факту не можна
близше розяснити та що внутрішного єства нашої свідомости не
можна ніколи пояснити розумно через якусь матеріяльну при
чину.1) Так отже для всесторонного пізнання і прояснення якоїсь
психічної прояви е — як бачимо — конче потрібне пізнаннє до
тичних нервних процесів у мізку, винайденне умов їх повстання
та перебігу і вияснення віднош ень до инших рівночасних, чи
попереджаючих процесів та функцій.
') Гляди: W. J a m e s , Psychologie (німецький переклад M. Diirr’a, 2 вид.
стр. 1—8).
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Пригляньмося отже тим фізіольоґічним процесам у мізку,
що являю ться умовами повстання і перебігу наш ої психічної
прояви, зглядно факту. Я к відомо нервна субстанція складаєть
ся з нервних клітин і нервних волоконців. Одна клітина враз із
своїми волокнистими продовженнями, які лучать її з другими
сусідними клітинами, називається н е в р о н о м . Кождий неврон
е сам про себе живою одиницею, а житте його проявляється
в самочинній переміні матерії, що звязан а з відповідною пере
міною енергії, або радше, що є ідентична з нею. Під п е р е м і 
н о ю м а т е р і ї в фізіольогічнім значінню належ ить розуміти не
факт якоїсь зміни субстанції клітини, — тільки факт, що жива
субстанція клітини в протязі обмеженого часу безнастанно,
в однаковий спосіб, сама через себе розкладається, а за помочию поживи безнастанно, в однаковий спосіб знов себе відно
вляє так, що в клітині відбуваються безнастанно дві фази пере
міни матерії: розклад живої субстанції, або т. зв. д і с и м і л я ц і я
і віднова живої субстанції, або т. зв. а с и м і л я ц і я . Обі сі фази
зложені з цілого ряду ріжних хемічних процесів, які тяжко
близше розслідити і обі вони в здоровій і незнищ еній клітині
задержують усе стан рівноваги, що називається р і в н о в а г о ю
п е р е м і н и м а т е р і ї . Асиміляція є так само велика, як дісимі
ляція, т. зн. скільки живої субстанції розклалося, стільки само
її в тім самім часі на ново відновилося.
Трохи відмінно мається річ, я к із вні, через змислові знаряди, ділають на нервну клітину подразнення, що спричиняють
заміш ання в рівновазі переміни матерії. Сі зовніш ні подразнення
мають дві відмінні форми: подразнення, що побуджують і по
дразнення, що паралізують. Подразненнє може нормальний хід
процесу переміни матерії (пр. процес дісиміляції) скріпити, —
тоді називаємо таке подразненнє побудженнєм; або воно може
цілий процес переміни матерії (пр. фазу асиміляції) ослабити,
або й цілком привести до застою, тоді говоримо про параліз.
Характеристичною річию є, що скоро тільки товчок перестане
ділати, перешкода, якої дізнала рівновага переміни матерії, зараз
сама через себе усувається і скріплена ф аза асиміляції тревае
так довго, доки не наступить знов рівновага в переміні матерії.
Ся реституція живої субстанції, яка доконується сама через себе,
черпає потрібні засоби зі струї крови і лімфи і тим способом авто
матично привертає назад давний стан. Очевидно, що се схема
тичне представленне основного фізіольогічного процесу в одній
клітині, відноситься до всіх’ клітин з окрема, я к також і їх цілих
нагромаджень і ґруп. Так пр., коли якийсь зовніш ний предмет
побуджує обводові клітини зорового знаряду до дісиміляційного
процесу, то сей процес передається сензоричними волоконцями
цілій ґрупі клітин у мізку, яка називається зоровим центром,
до анальогічного процесу, який в останній своїй ф азі замінюєть
ся — невідомим нам способом — у спостереженнє сього пред
мету, тобто в психічну вже прояву. І хоч з хвилею уступлення
зовнішного товчка асиміляційний процес привертав в клітинах
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назад рівновагу, то все таки треба вже тут підмітити, що сей
стан рівноваги не буде цілком ідентичний із тим станом, який
був перед відбутим процесом. Процес дісиміляції полишав все
по собі якийсь слід. Сей слід (або як його називають r e s i 
d u u m , або й e n g r a m m a ) — се одно із важнійш их пізнань
новітньої фізіольоґії, а разом із тим і психольоґії. Істнованне
сих „слідів“ уможливлює нам виясненне таких фактів психічного
життя, я к образів, асоціяції, памяти і багато инших. А до при
нятая сих „слідів“ зневолюе нас не тільки сама потреба річевого вияснення тих фактів, але також досвід і науковий експе*
рімент.
Помічною являється нам тут анальоґія з обсягу мязів.
Знаємо, що кождий мяз, виконуючи частійше якусь чинність,
набирав в п р а в и в сім виконуванню, то значить — він до ви 
конання сеї чинности потребує щораз менше часу, напруж ення
й енергії. Щ ож властиво сталося з м язом? Кождий з нас знав,
що вправа допроваджує мязи до згрубіння, тобто до побіль
ш ення тугости і цілої їх маси, а разом із тим до щораз то біль
шої справности. Подібну річ вдалося ствердити і в нервних
клітинах. Н а с л і д к о м ч а с т і й ш о г о д о к о н у в а н н я я , к о ї с ь
функції в н е р в н ій клітині, яка — скажім мимоходом
— відповідає постійно появі сякого й такого стану
с ві д ом ос т и , — к л і т и н а р о з в и в а є т ь с я , з б і л ь ш у є свою
м а с у , а р а з о м і з т и м з б і л ь ш у є т ь с я і с п р а в н і с т ь у док о н у в а н н ю с е ї ч и н н о с т и . Факт сей стверджено ріжними
дорогами і він не підпадає вже ніякому сумнівови.
Так отже вправа є тим важним чинником, який доконує
певні постійні модифікації в нервній субстанції. Сі модифікації
роблять те, що кожде свіже подразненнв дотичних клітин утоп
тує раз намічений ш лях, по якім даний процес уже переходить
і доконуеться легш е і справнійше. Через те, що дані із вні
імпульси перебігають усе одними й тими самими дорогами, ми
доконуемо вправою того, що дотичні клітини, які на тій дорозі
находяться, грубнуть, а самі дороги щораз більше промощують
ся і утираю ться.1) До повстання і утревалення тих доріг при
чиняються не тільки самі враж іння і спостереження, але також
усякі зображіння (пригадові і уявні), думки, емоції, а властиво
всі психічні стани і процеси. Так звані а с о ц і я ц і й н і д о р о г и
— се ніщо инше, як дороги, які в нервній субстанції мізку по
встали через зіткненнє в свідомисти двох або більше зображінь,
а рівночасно з тим через заістнованне відповідного процесу в клі
тинах, т. зв. асоціяційних осередків, — процесу, який за першим
разом ті ш ляхи тільки намітив, а за другим і третим разом їх
уторував і утревалив. Ся обставина кидає деяке світло і на наш у
проблему і отеє приступимо до розгляду, яку то ролю відіграє
>) Популярне представленнє тої справи знайде читач у : M. V e r w o r n ,
Die Mechanik des Geisteslebens, бібліотечка: Aus Natur und Geisteswelt, t . 200.
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вправа та істнованве тих „ т а є м н и х с т е ж о к
д у х а “ у фактах і примірах, поданих на вступі.

людського

3. Перша частина факту — се ілюзія! Як доконуеться акт вірного спостере
ження? Як повстає ілюзія? Сконфронтованне ілюзії з дійсним предметом, що
її "викликав; Проблема.

Кождий з сих фактів складається з двох фаз. Перша з них
— се і л ю з і й н е с п о с т е р е ж е н н е , яке підсунув свідомости
предмет, що не відповідає сьому спостереженню (в примірі пер
ший образ особи К., який повстав у свідомости під впливом
спостереження незнакомого прохожого); а друга — се спостереженнє, викликане в свідомости дійсним предметом, що з даним
спостереженнєм покривається (пізнійша стріча дійсного добродія
К.) Пригляньмося наперід перш ій частині факту. Є се — як ві
домо — знаний рід ілюзії. Як повстає ілюзійне спостереженне ?
Щоби на се питанне відповісти, мусимо упритомнити собі, як
доконуеться акт вірного спостереження. Подразнення, що вихо
дять від простих якостий предмету, витворюють процес дісиміляції не тільки в нервнім осередку, що відповідає даному змислови, але той процес поширюється також на асоціяційні центри
і там у ґрупах, з ’асоціованих попередним досвідом і з даним
дісиміляційним процесом, витворюють теж анальоґічний процес,
який стає умовою появи в свідомости образу і таких складових
частий даного предмету, які не е витвором безпосередного зовнішного товчка. Так приміром коли перед нашими очима стоїть
предмет, що називається яблоком, то в дійсності! на знаряд зору
ділають тільки ті товчки, яких результатом являється в нашій
свідомости вражіннє краски, форми і величини. Та ми „бачимо“
не тільки червону, круглу, пляніметричну пляму, але „правдиве
яблоко“, тобто кулисте (стереометричне) тіло, в якого образі мі
стяться вже і всі ті елементи, які відріжнюють „те яблоко“ від
червоної круглої плями, отже і додаткові образи тих частий
яблока, яких ми в дійсности не спостерігаємо (кулястість), а далі
і образи питомого запаху, смаку, твердоти, тягару і т. и. Всі сі
образи додаткових частий і якостий предмету долучуються до
спостереження дійсно даних якостий завдяки тому, що ми.даний
предмет нераз уже оглядали зі всіх сторін, нераз досвідчали
його дійсний вигляд, смак, запах, твердоту і т. и. А завдяки
сьому досвідови — як відомо — повстала між образами всіх тих
елементів предмету асоціяція, се значить така звязь, що коли
опісля в нашій свідомости зявиться образ одного тільки еле
менту, то воно потягає за собою зараз віднову образів решти
елементів даного предмету як цілости. — В отсім примірі розширенне фізіольоґічного процесу пішло на в л а с т и в і асоція
ційні дороги, тому то й результатом сього є дійсний образ даного
зовнішного предмету (яблока).
Колиж те розширенне із якихнебудь причин піде на н е 
в л а с т и в і асоціяційні тори, тоді процес сих асоціяційних осе
редків стане умовою повстання такого д о п о в н е н н я д і й с н и х
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в р а ж і н ь , що спостереженне як цілість не буде відповідати
дійсному предметові! і ми маємо тоді спостереженне, яке, нази
ваємо і л ю з і є ю . Ділком відповідно до сеї схеми повстав і в н а
шім випадку ілюзійний образ особи К. на улиці Третього Мая,
хоч дотичний прохожий, який спричинив у моїй свідомости се
спостереженне, зовсім не був особою К. А сталося се том у:
Перед повстаннем ілюзійного образа свідомість моя була так
занята думками (про виїзд на ферії), що в хвилі переходу не
знакомого у в а г а не була зовсім на нього звернена. Наслідком
того було, що два моменти, а то ріст і характеристичне перехиденне голови, яких образ повстав самовільно у свідомости, по
будили до чинности цілий ряд процесів дісиміляції в осередку
зоровім, які через те, що актом уваги не сконтрольовано зараз
і дальш их чинників дійсного предмету, самочинно пош ирився
і на ті асоціяційні осередки, які наслідком частих попередних
досвідів, коли все ті два моменти були повязані з иншими, що
е сполучені в особі К., — звичайно сими процесами були допро
ваджені до тих функцій. А що тим фізіольоґічним процесам
відповідають усе ті психічні прояви, що творили доповненне
цілого акту в напрямі образу особи К., тому й дійсно у свідо
мости таке спостереженне заістнувало.
Так отже на повстанне ілюзії особи К., яку витворила особа
незнакомого, вплинули тільки ті моменти, що були спільні і особі
незнакомого і особі К. (ріст, перехиленне голови). Велику ролю
відограли при тім підсвідомі почування, та се вж е доволі складна
справа і ми не будемо нею ш ирше тут займатися. З а те дош у
куватися у факті повстання ілюзії инших причин ніяк не можна.
Коли би хтось думав, що на се повттанне мала якийсь вплив
та обставина, що добродій К. находився десь на улиці та що
в короткім часі він мав станути перед моїми очима, то я його
запитаю: Я кжеж належить собі пояснити факт, що часто і по
кілька разів у днину привиджуються нам при ріжних нагодах
ріжні люди, а проте ми їх опісля нігде не стрічаємо ? Та до сих
випадків, які кождий уваж ає зовсім природними, ніхто не привязуе ніякої ваги і про них не думає. З а те хочби тільки в оди
нокім випадку, коли по ілюзії наступить припадкова стріча, до
шукуємося якогось дивного й неприродного звязку, хоч се —
як кождий то мусить признати — е чистий в и п а д о к , який не
має нічого спільного ані з „телепатією“, ані з жадними иншими
окультистичними силами, що їх жерелом мала би бути дійсна
особа, котра '„привидж ується“. Та про се обширнійше буде мова
в иншім місци.
Тут насувається нам іще одна квестія: чому після ілюзії
наступає зараз зауваженне помилки, тобто чому ілюзійне спосте
реженне К., не вважаючи на занятте свідомости иншими дум
ками, усадовилося в такім поли свідомости, що на нього звер
нено увагу? — На мою думку факт завваж ення помилки при
ілюзії наступив тому, що образ особи К. витворив дорогою асо
ціації певного роду п о ч у в а н н я , і то в доволі великій інтен-
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зивности, які й були тим чинником, що звернув мою увагу ми
мовільно на спостереженне. Се значить, що наше відношенне
до даної особи е таке, що поява образа тої особи в наш ій свідомости має завсігди емоціональну закраску, тобто воно побуджуе до приємних і неприємних почувань. І дійсно — скільки
разів я при подібних фактах досвіду робив психоаналітичні
проби вияснення факту звернення уваги, то все знаходив на
найскрайнійш их періферіях своєї свідомости чинники, які даному
спостереженню відбирали характер байдужости, а надавали йому
емоціональну закраску. Отже сей емоціональний додаток, який
дочепився знов самочинно звичайним механізмом асоціяції, є в сих
випадках з а в с і г д и тим чинником, що спонукує зверненнє
уваги. І дальше — на мій погляд — тоді, коли такого емоціо
нального додатку при данім спостереженню нема, увага зовсім
не наступає, а тим самим і не слідує ніяке завваж еннє помилки,
тобто сконфронтованнє ілюзії з дійсним предметом, що її викли
кав. Хоч сей погляд не може бути уґрунтований на власнім
безпосереднім досвіді, то все таки можна його ствердити посередною дорогою. Моя дружина, яка теж часто з подібними ви
падками ілюзії стрічається, ідучи нераз зі мною улицею, була
м н о ю спонукана звернути увагу на даного прохожого, якого я
хвилево був узяв за кого иншого, І показалося в кількох ви
падках, що й вона мала первісно до певної міри підсвідому
ілюзію, та аж завдяки мені переконалася, що се инш ий пред
мет. Значить, факт ілюзії був і у мене і у дружини. Тільки коли
я, завдяки побічним чинникам, сам звернув увагу на даний
предмет і через те зауваж ив похибку, — у неї не доставало сих
побічних чинників і вона сама від себе була би цілком сього
факту не провірювала, а тим самим і похибки була би не заува
жала. І знов у сих випадках психоаналіза мойого стану свідо
мости і стану свідомости ж інки виказала, що дотичний ілюзій
ний образ був у мене засоціований з певного роду емоціональними
чинниками, тоді як у жінки був він цілком байдужний.
Сим способом дійш ли ми до вияснення квестії, чому в тих
випадках, коли нам на улиці хтось „привидівся“, наступає пе
рерва звичайного ходу думок, а акт уваги доконує зараз кон
фронтації змісту спостереження з його предметом. Остає ще
головне питаннє, що становить суть нашої проблеми, а котре
звучить: Я к а е з в я з ь м і ж п о я в о ю і л ю з і ї і п і з н і й ш и м
в и с т у п л е н н є м в і р н о г о с п о с т е р е ж е н н я ? Розвязку сього
питання подамо в дальш ім уступі.
4. Хибне ставленне квестії. Стріча з дійсною особою, я(о попередно „привиді
лася“. Чому по факті ілюзії ся стріча наступила і чи вона мусіла наступити?
Мимовільна увага і її роля в нашім випадку. Між ілюзією і стрічею нема ні
якого причинового звязку. Роля „переконання“ про майбутню стрічу. Дві умови
сього переконання.

Баламуцтво в інтерпретації другої частини факту повстає
через хибне ставленне проблеми. В пересвідченню, що поява
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дійсної особи якимось таємничим способом звязан а з попередною ілюзією, звичайно дошукуємося в обох частинах факту при
чинового звязку в тім змислі, що — мовляв — с а м е т о м у ,
що я м а в п і з н і й ш е дану особу стрінути, вона мені наперед
привиділася, або навідворот, — тому саме, що та особа мені
привиділася, я м у с і в її опісля стрінути. Значить иншими сло
вами, — дійсний предмет ілюзії (дана особа) був би сам собою
п р и ч и н о ю , що дивним способом викликала н а с л і д о к , яким
е ілюзія. Звідси то у тих людий, які в своїм досвіді стрічалися
з подібними фактами, зараз по першій його фазі, тобто по ілю
зії, повстав дивне, уперте п е р е к о н а н н є , що мусить наступити
і друга фаза, тобто стріча з дійсною особою. Відсуваючи справу
сього „переконання“ на пізнійше, бачимо самі, що з такого
ставлення проблеми дуж е близька дорога до країни телепатії.
Мені навіть доводилося раз розмовляти на сю тему з одним
вельми поважним і розумним добродієм, що знав сі факти з вл ас
ного досвіду, і він довго не міг зрозуміти, в чому річ та все
питав мене: „А всегр таки мені неясно, длячого дотичний до
бродій по тім, як він мені привидівся, дійсно зі мною опісля
стрінувся, то значить, чому він якраз знайш овся тоді на улиці,
коли ж міг цілком добре в тім часі бути цілі кільометри від
мене віддалений, або сидіти дома, або й проходжуватися по
улиці, та не стрічатися зі мною? Тут воно щось не тее!...“
Та коли сій справі приглянутися близш е, то проблема
може звучати тільки так: Ч о м у п о ф а к т і і л ю з і ї н а с т у 
п и л а д і й с н а стрі ча, і чи та с т р і ч а м у с і л а н а с т у п и т и ?
Із виясненнєм сього питання друге сформулованне проблеми
само упаде. Стріча з дійсною особою являється психольоґічним
фактом вірного с п о с т е р е ж е н н я , я к е м и м о в і л ь н о п р и 
к о в у є д о с е б е у в а г у . Розгляд сього факту мусить проте мі
стити в собі розгляд акту самого спостереження, а потім розгляд
співістнуючих чинників, до яких у першу чергу належить увага.
Акт самого спостереження доконуеться в нашім випадку серед
нормальних умов. Дотична особа переходить мимо, нерідко витається з нами, або лиш е поздоровленнем звертав на себе увагу,
— значить — серед тих обставин спостереженне і зауваж еннє
завсіди наступило би. Але буває й так, що дана особа перехо
дить незамітно серед юрби, другим боком улиці, або й находить
ся в такім віддаленню, що в нормальних умовах не було би ані
спостереження, ані зауваження. Коли приймемо з гори, що сама
поява особи в тім місци і часі у в і д н о ш е н н ю д о н а с і н а 
ш о ї п о п е р е д н о ї і л ю з і ї е чистим і безумовним припадком
(про що пізнійше), то оставала би тільки потреба вияснення,
чому ми її зауважуємо тоді, як в инших випадках подібне зауваженне ніколи не наступає?
Маємо тут діло з одною із численних відмін т. зв. м и м о 
в і л ь н о ї у в а г и . Мимовільну увагу — як відомо — звертають
на себе між иншими предмети, що відзначаю ться великою інтензивністю подразнення, предмети незвичайні, що виступають у сві-
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домости нагло, та творять контраст з окружением, що пору,
шаються на неиодвижнім тлі, що лучаться з сильними почуваннями, — предмети безпосередного або й посередного інтересу,
тобто такі, що стоять у тіснім звязку з нашими вродженими
і придбаними психічними диспозиціями, набутим досвідом, з на
шим званнем або заняттем. Та попри те прикметою звертати на
себе мимовільну у вчгу визначаю ться також предмети, яких образи
часто займають нашу свідомість, або недавно в свідомості! нахо
дилися. Отсей останній момент має приміненне і в нашім ви
падку.
Психольоґічний закон звучить: К о ж д и й о б р а з , я к и й
находиться в свідомости, витворює в нас схиль
н і с т ь до л е к ш о ї о б н о в и того с а м о г о або п о д і б н о г о
о б р а з у . Ся схильність полягає на витворенню або скріпленню
істнуючих уже умов для тої самої психічної прояви. Я кіж се
умови? — Знаємо, шо умовою кождого стану нашої свідомости
е ф ізіольоґічний процес у відповідних центрах мізкової кори.
Процес сей у першій своїй фазі е процесом розкладу та перемін
у молекулярній структурі нервної субстанції і називається дісиміляцією, а у другій фазі е він процесом обнови тих самих клі
тин і називається асиміляцією. Абстрагуючи від ненормальних
умов таких, як діланнє наркози й отруї та від процесу росту
і внутрішньої еволюції клітин, асиміляція з правила привертає
давний стан у клітинах і через те допроваджує до т. зв. рівно
ваги в переміні матерії. Знаємо також, що сей стан рівноваги
ніколи не буде ідентичний — в абсолютнім розумінню — із тим
станом, який був перед дісиміляцією. Якийсь слід, якась моди
фікація молекулярного укладу лиш ається в нервній субстанції
по раз відбутім процесі і сю модифікацію названо — як відомо —
резідуами або енґрамами. Коли ужиємо анальоґії, то сліди ті
подібні до стежок, які промощує собі даний процес, а стежки ті
стають щораз більше утоптані, значить і відповідний процес тим
легш е і справнійш е на них доконуеться, чим більше разів він
сею дорогою відбувався. Тут жерело вправи і призвичаєння.
А стежки ті врізуються щораз глубше і ш ирш е в нервну суб
станцію щ е й тоді, к о л и д а н и й п р о ц е с в і д б у в а є т ь с я
з більшою імпульсивністю, а в ід повід ній сьому
п р о ц е с о в и п с и х і ч н і й п р о я ві т о в а р и ш и т ь акт скон
ц е н т р о в а н о ї у в а г и . Істнованнє сих стежок уможливлює започаткованне і цілий перебіг даного фізіольоґічного процесу
вж е й тоді, коли і най слабший зовнішний, чи внутріш ний товчок
побудить якусь ґрупу тих клітин до ділання. Відповідно до сеї
схеми відбувається і процес спостереження в нашім випадку.-Факт ілюзії, з яким — як знаємо — получився акт сконцентро
ваної уваги, сконфронтовання змісту образа із його зовнішним
предметом, здивованне, а разом із тим ціла низка ріжного рода
почувань, — не тільки відсвіжив давні· утерті ш ляхи даного
процесу, який при тім відбувся, але завдяки сим ріжним побіч
ним психічним актам, він їх поглубив і через те витворив д и с -
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п о з и ц і ю до легкого поновлення цілого того процесу при першій
ліпшій нагоді, яка тільки лучиться. І приймім, що дійсно того
самого дня, в иншім місци, доводиться нам переходити побіч
особи, якої психічний образ був змістом ілюзії. Приймім далі,
що ся особа находиться серед такого натовпу людий, що посе
ред нього вона нічим не виріжнюеться, що вона навіть є в такім
віддаленню від нас, що ми, не задаю чи собі спеціяльного труду
обсервувати прохожих, а думаючи про що инше, в звичайних
умовах її не замітили би і пішли би далі. То однакож, коли та
особа находиться в такім простірнім відношенню до нашого
змислу зору, що світляні лучі від неї можуть падати на нашу
нервівку, ми її п е в н о і то з а р а з зауважимо. Факт зауваж ання
наступив тому, що даний світляний луч стався якраз тим товч
ком, що започаткував процес дісиміляції на тім ш ляху, який
промостила недавна ілюзія, та що завдяки і тій внутрішній дис
позиції, витвореній сею ілюзією (в купі зі всіми її психічними
додатками), процес сей швидко і справно пош ирився на всі
дальш і осередки, яких побудженнє е потрібне до викликання
зображіння нашої особи. А що цілий процес відбувся тепер ще
гладш е ніж при ілюзії, се вже очивидно не дивниця, бо він від 
бувається по короткім часі вж е вдруге, а опісля щ е й тому, що
сам предмет скріпляє даний процес, бо його зміст якраз покри
вається ві всім із предметом, чого не було при ілюзії. А коли
додамо до сього ту саму, або й більшу ще дозу почувань та до
певної міри удиспоновану вже в психічній структурі готовість
до приняття сього образа, то очивидно побачимо, що с е р е д
таких обставин даний предмет відповідав вповні
нагірямови нашого хвилевого заінтересованняіразом із тим мусів з в е р н у т и на себе увагу.
Конечність зауваж ення даної особи в сім випадку, коли
вона знайш лася в сфері спроможности зорового спостереження,
виходить, я к бачимо, зовсім самозрозумілою. Та інакше мається
річ, коли дотична особа знайш лабися поза сферою спроможности
зорового спостереження, навіть коли би й була недалеко нас.
В такім випадку не буде ніякого місця на спостереженнє, а тим
самим відпаде зауваж аннє і стріча. По першім факті ілюзії не
буде тоді зовсім другої частини факту, тобто дійсного спостере
ження. В найліпшім разі наступить іще раз ілюзія, тобто дотична
особа ще раз нам десь привидиться, що з огляду на витворену
диспозицію першою ілюзією стає вже доволі легкою річию, що
і в досвіді часто лучаеться. Так само — розуміється — ніяка
сила в світі не приведе даної особи перед наші очи, коли вона
занята дома або де инде, тому тільки, що вона нам привиділася.
Коротко говорячи, наколи нам хтось раз привидівся, то ми його
тільки тоді стрінемо, коли його дійсно, без огляду на факт нашої
ілюзії, якийсь с л і п и й п р и п а д о к поставить перед нашими
очима. Колиж такого припадку не буде, коли він приміром при
кований недугою до ліж ка находиться дома, тоді ми його не
спостережемо, хочби він нам і десять разів на днину привидж у
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вався. І коли ми розглянемо докладно наш д о ф ід , то знайдемо
там цілу масу таких випадків, що нам десь хтось колись привидж увався, а ми його нігде пізнійш е не стрічали, бо нераз
була се ф ізична неможливість. Длятого то, коли хтось питає:
„Чому я саме тоді, коли добродій X. мені привидівся, за хвилю
дійсно того добродія стрінув?“ — можемо йому відповісти: „Се
сліпий припадок! Дотичний добродій припадково зайшов вам
дорогу, тому й ви його стрінули. В иншім випадку він вам при
видиться і ви його не стрінете, бо він якраз тоді буде мати
пильне діло дома, або й навідворот, ви його стрінете, хоч він
вам тої днини зовсім не привиджувався. Між ілюзією і стрічею
нема ніякої причинової звязи, є тут тільки звязь чисто психольоґічна, функціональна“.
У численних людий зараз по першій частині факту, тобто
по ілюзії, повстає дивне п е р е к о н а н н є , яке радш е є родом
якогось „відчуття“, що небавом мусить наступити завваженне,
або дійсна стріча з особою, що привиділася. Я знаю людий,
у яких таке переконаннє являється з правила, не вважаючи на
те, що воно деколи й заводить. Звідки се переконаннє береться
і я к його вияснити?
Коли заналізуємо умови, серед яких воно зявляеться, то
побачимо, що є дві конечні умови на те, щоби таке переконанне
повстало:
а)
Людина, що в неї ілюзія лучиться з пересвідченнєм
близького завваж ення або стрічі, мусіла вже перед тим кілька
разів мати діло з подібними фактами досвіду і у більшости тих
випадків дійсно по ілюзії мусів наступити факт стрічі, б) Пере
конанне виступає тільки тоді, коли з гори не виключена немо
жливість стрічі, про що дана особа знає. Тільки тоді, коли обі
сі умови зійдуться, по ілюзії в більшости випадків наступить
і переконанне. Правдивість сього твердж ення я провірив на
власнім досвіді, а також досвід одного приятеля, якому я звер
нув увагу на сі явищ а і якого просив, щоби мені реєстрував
кождий подібний випадок, що зайде у нього, із моїм досвідом
вповні покриваються. Приятель твердить, що при першім і дру
гім випадку такого переконання у нього не було. Та вж е при
третім зявилася в нього уперта думка, що особу, яка йому при
виділася, він небавом стрітить, а коли стріча дійсно наступила,
від того часу він ніколи вже не може устерегтися від сеї думки,
скоро тільки наступить характеристичний факт ілюзії. А всеж
таки в однім випадку по ілюзії не було ніякого переконання
і — очивидно — не було і стрічі. Про сей випадок оповідає він
так: „Серед прохожих на Сикстуській улиці привиджується мені
мій шкільний товариш др. Я. Ілюзія була повна, я з місця сконфронтував її і сконстантував похибку. Та разом із тим сконстантованнем я усвідомив собі, що др. Я., бувший сотник УГА по
лиш ився на У країні і напевно ще досі звідтам не вернув. Се
освідомленне вистало, щоби не тільки не мати ніякого переко
нання про близьку стрічу з др. Я. у Львові, але за хвилю я
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зовсім забув про се і цілий день більше про те не дум ав“. —
Бачимо отже, що таке переконанне появиться тільки тоді, коли
стріча можлива, а напевно появиться, і то в доволі інтензивній
формі, коли стріча е правдоподібна. В отсім другім випадку роля
„переконання“ для улегш ення завваж ення між прохожими особи,
що привиділася, е доволі значна. Нерідко по ілюзії отеє переконаннв усадовлюеться так твердо на полі нашої свідомости, що
завдяки сій обставині ми просто „контролюємо“ прохожих та
шукаємо за знакомим. І коли припадок наднесе його, тоді він
уже не зможе уйти нашій увазі.
5. Причина наївного пояснювання сих явищ полягав на припадкових комбіна
ціях відірваних фактів.

Як бачимо із цілого представлення справи, всі ті явищ а,
що на перший погляд видаються дивними і мимовільно підсу
вають думку про діланне якихсь таємних сил, полягають у ве
ликій мірі на припадку, а те, що не є припадком, можна вия
снити механізмом людської психіки. Щ о до ролі сього чинника,
який я назвав доволі несимпатичним словом „припадок“, нехай
послужить іще отсих кілька уваг. — Наш а природа схильна до
ш укуватися найдивовижнійш их нераз звязків між річами, які
зовсім припадково увійдуть в якесь взаїмне відношеннє. І хочби
в сто випадках не вдалося віднайти або ствердити ніякого
звязку, вистане один тільки або два випадки, де якийсь звязок
в, щоби дорогою узагальнення розш ирити його на в с і випадки.
Д ля ілюстрації пригадаю останній примір із першого розділу.
Виступленне в моїй свідомости припадкового образа пані Т. на
Садівницькій улиці є умотивоване як слід психольоґічним зако
ном асоціяції через стичність. Мені колись перед тим доводилося
вже раз у тім самім місци і в тій самій порі дня, стрінути дійсно
п. Т. Образ місця й особи п. Т. очивидно засоціювалися. І пізнійш е нераз може в моїй свідомости обновлювався на сім са
мім місци образ особи п. Т., однак я не звертав на се уваги,
а що пізнійш е не було ніякої стрічі, всі сі випадки піш ли в непамять. З а те один одинокий випадок такої обнови вбився мені
добре в тямку, а се той, по якім слідувало зауваж енне і стріча
п. Т. при кінці улиці. Ся стріча мала такий наслідок, що мимо
вільно приходило мені на думку добачувати у факті попередного образа якийсь дивний віщ ий знак близької стрічі. Та коли
подивитися на сей факт з иншого боку, то побачимо, що се був
найчистійш ий в світі припадок. Не тілько п е р е д с и м ф а к т о м ,
але щ е більше п о н і м у тім самім місци я мав десятки разів
у своїй свідомости пригадовий образ п. Т., але н і к о л и б і л ь 
ш е не наступила стріча. Та очивидно ізза браку сього другого
члена, всі ті випадки не мали тої субективної сили, що тамтой
один, і через се увага ніколи довго ними не займ алася.1)
*) Так само мається справа з хлопчиком, якому привидівся на улиці
батько, що дійсно того дня повернув із фронту.
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А нальоґічні приміри стрічаємо нераз і на инших областях
щоденного життя. Знаємо добре, як дуже розповсюднена мі®
простолюддем віра в надприродну силу ріж них забобонів і знахорства. Віра та має своє жерело в тій обставині, що дійсно
десь-колись якомусь знахорови поталанило в такім випадку, де
орґанізм сам переміг уже хоробу, або ще ліпш е, де попередні
лікарські заходи завернули вж е стан недужого на дорогу виздоровлення, — безглуздими формулками „відмовлювань“ та „заклять“ витворити ілюзію, що се саме ті знахорські заходи і ніщо
инше дало недужому здоровле. А нех^й тому самому знахорови
доля подарує два або й три такі щ асливі випадки, то він небаром здобуде собі авреолю чудотворця і з цілої околиці підуть
до нього люди мов на прощу. При чому сліпа віра і автосуґґестія
роблять своє. Тут лежить також жерело всякого ворожбитства
і рація всіх єгипетських сонників.
6. Чи належить наші факти підтягати під поняттє »перцепції? Експерімент
Гельмгольца. Преперцепція. Дефініція преперцепції. Преперцепція і аперцепція.
Наші приміри — се катеґорія психольоґічних фактів зауваження, попередже
ного фактами преперцепції. Значінне преперцепції в психічнім життю. Закінченне.

На закінченне може й не від річи буде додати, що описані
факти, разом із поданим нами способом їх вияснення, можна
підтягнути під одну із численних відмін т. зв. а п е р ц е п ц і ї .
Одначе з огляду на те, що поняттє аперцепції має в психольоґії дуже широкий і не зовсім докладно означений зм іст,1) на
мою думку спосіб вияснення наших фактів, поданий — як висше
— вказує цілком просто, що се один рід фактів звичайного
з а в в а ж е н н я . І коли те, що в наш их примірах ми назвали
ілюзійним спостереж еннєм2) на перший погляд комплікуе трохи
справу, то в дійсности є воно інтеґральною частиною, що поде
куди є й конечною умовою самого акту зауваж ення. Попередно
ми тільки загально вказали на сю обставину, що ілюзія відсві
ж ила і промостила стежки, на яких легш е і справнійш е відбув
ся самий акт спостереження і зауваж ення. До більшого прояс
нення сеї справи нехай послужить е к с п е р і м е н т Г е л ь м 
г о л ь ц а з т. зв. горішними тонами.
Коли звучить основний тон, приміром с, а нам потрібно
виріжнити із всіх його т. зв. горішних тонів приміром топ g 1,
*) Ще найбільше наші приміри підходили би під поняттє аперцепції, яке
знаходимо у деяких анґлійських психольоґів. Диви — між иншими — примір,
поданий на аперцепцію в підручнику психольоґії Тіченера (польський пере
клад Знамеровского, Początki psychologji, 2 вид., Варшава, 1920, стр. 68 sq )
2) Мимоходом кажучи, — що зрештою в нічім не змінює справи, — сей
факт ілюзії можна також розуміти як психольоґічний факт т, зв. а с и м і л я ц і ї
(не е то те саме, що фізіольоґічна асиміляція, про яку висше була мова, а її
виясненнб знайде читач у книжці дра С. Б а л е я : Нарис психольоґії, Львів,
1922, стр. 66).
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то звичайно голим ухом сього відразу зробити не можна. Коли ж
ми приложимо до уха резонансову кулю, яка відповідає тонови
g 1 звука с, то зараз зауважимо тон g 1 тому, бо за помочию ре
зонатора він значно скріпився. Відложім тепер звільна резонан
сову кулю на бік. Горішний тон g 1 е тепер так само слабий, як
був з початку, коли ми його не замічали. Та проте ми чуємо
його тепер уже й голим ухом, а то длятого, що увага, як а раз
була на сей тон звернена, тепер уже легко його спосеред инпш х
виріжнюе.1) Подібно, як ш тучне скріпленне горішного тону
в експеріменті Гельмгольца являється потрібного, а подекуди
й конечною умовою пізнійшого завваж ення того тону і без ре
зонатора, так само й ілюзія, заістнувавш и раз у свідомости, ста
лася умовою зауваж ання пізнійшого образа. Сю умову для за 
уваж ення, яку у Гельмгольца репрезентує образ горіш ного
звука, скріпленого резонатором, — а у нашім примірі — факт
ілюзії, є тим чинник''!.! при завваженню, який Левее називав
преперцепцівю.
Пі д „ п р е п е р ц е п ц і в ю “ р о з у м і є м о т а к і о б р а з и , н а 
буті дорогою досвіду, які з я в л я ю т ь с я в с від о м о с ти
при к о ж д і м акті с п о с т е р е ж е н н я і е ко н е ч н о ю ум о
в о ю з а у в а ж е н н я п р е д м е т у с п о с т е р е ж е н н я . Коли по
факті зауваж ення наступить зараз факт розпізнання, зрозуміння,
або — як ми кажемо — присвоєння собі даного спостереження,
то сей акт, завдяки якому таке розпізнаннв наступав, називаємо
а п е р ц е п ц і є ю , а преперцепційні образи, що її уможливили —
а п е р ц и п у ю ч о ю масою.
Сим способом поклали ми докладну границю між актом
преперцепції і аперцепції. Тоді, як преперцепція є помічним
актом самого зауваж ення, яке не конче мусить допровадити до
зрозуміння, присвоєння даного образу, — аперцепція є щось
більше. Вона уможливлює якраз таке зрозуміннє, присвоение
і название зауваженого зображіння. Роля преперцепції може
обмежитися тільки на віднові і підсуненню свідомости таких
власностий образа, що ми їх називаємо реальностями (форма,
простірність, субстанціональність), за те аперципуюча маса му
сить піддати і такі власности, що в припадкові і непостійні
(характеристичні риси, питомі прикмети, віднош ення і т. д.),
а які називаємо другорядними або припадковими якостями (acci
dentia).
Із цілого представлення справи бачимо, що апаліза наших
фактів провадить по части до психольоґічних фактів ілюзії, чи
там асиміляції, я к хто хоче — аперцепції. Разом однак становлять
вони катеґорію психольоґічних фактів з а у в а ж е н н я , п о п е 
р е д ж е н о г о ф а к т о м п р е п е р ц е п ц і ї , яка являється умовою
сього завваж ення. В такім освітленню ціла наш а проблема зво
диться до форми: р о л я п р е п е р ц е п ц і ї в а к т і у в а г и .
і)

H e l m h o l t z , Die Lehre von den Tonempfindungeu, 4 вид. 1877, стр. 85.
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Подані нами приміри на преперцепцію, як важний чинник
зауваж ування, мають доволі виш уканий характер. Вибрав я їх
тому, бо вони красш е ніж инш і надаються до зілюстровання
механізму людського духа. Не треба однак думати, що роля преперцепції обмежується тільки на тих, або їм подібних примірах.
Коли справі приглянемося близше, то побачимо, що к о ж д е
з а у в а ж е н н є , я к мимовільне, так і довільне, а навіть у с я к е
с п о с т е р е ж е н н е , доконуеться тільки про ПОМОЧИ Іірецерцепції.
Та се вже не належить до наш ої теми.
Соколівка, 8 серпня, 1923.

А н т ін

П авлю к.

Д авнина.
Півстертий напис: »Sanctus amor«..,
Хмарин вечірніх аметисти.
Як ясний день, як ґонґ, як мармур
обходи мрій моїх огнистих.
Мов ХхМІдь, немов хмара над полем
ласкаво ластилася мрія: —
іцо болем рук замкнулось коло
і з яру вогкий вітер віяв
топазами, огнем, берілами
західний храм світивсь уроче...
Слова стрівошені горіли...
Туманом, — білі крила ночі
так стомлено пливли лугами...
Полями вітру тихі ліри
ридали... Филювали снами...
Ломались промінів рапіри
у чорнім верховіттю кленів...
І блід рожево неба мармур...
І в тиші: — біль... огонь зелений...
...півстертий напис: —
— »Sanctus amor«.
Санат. Бойніце.
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о. В с е н о ф о п т

С осепко.

Нові методи етнольоґічних студій.
В днях від 17—20 липця 1923, через чотири дни, відбувався
в Ст. Ґабріелю Медлінґу в місійнім домі Стоваришення Слова Божого
(Societatis Verbi Divini) релігійно - етнольоґічний конґрес і проведений
був курс науки етноґрафії й первісних релігій. Курс сей був призна
чений для середної й східної Европи, а заповіджений був минувшого
року на конґресі, іцо відбувся з такою самою проґрамою в Тілінґені
для Західної Европи та своєю удатністю заанімував тоді всіх учасників.
Аранжерами конґресу в Ст. Ґабріелю були др. Вільгельм Шмідт та др.
В. Копер, професори місіонарського висілого інститута, відомі в науко
вім світі етнольоґи і лінґвісти. Ректорат місійного дому в Ст. Ґабріелю
відступив на конґрес салю тамже і дав гостинне поміщенне для учасни
ків чужинців, що прибули дуже численно. Конґрес був імпозантний
своєю численністю (около 280 учасників), повагою наукових викладів та
науковими результатами н о в о г о е т н о ґ р а ф і ч н о г о н а п р я м у , які
предложив. Як учасник сього конґресу уважаю за свій обовязок здати
звіт із нього ширшому загалови, бо має він величезне значінне для
науки своїми науковими здобутками, може попхнути людського духа на
зовсім нові напрями і поля студій та змінити хід думок великої части
людствах).
Дотеперішна метода дослідів в области етнольоґії й пізнанне вір
опиралися на еволюціонізмі, проголошенім Дарвіном і Лямарком, які
*) І рад би я звернути увагу українських учених, передовсім етнольоґів, на сі нові етнольоґічні методи, за якими промовляє повага згаданого кон
ґресу та особистий науковий авторітет прелєґентів. Українська етнольоґія доси
мало що вийшла поза межі збирання етноґрафічних та археольоґічних мате
рія лів (не показних квалі- і квантітативно). (Так зовсім зле справа не стоїть.
— Ред. ) . Справдженнем культурно-історичних та етнічних основ українського
народу — з українського, а передовсім галицького українського світа — ніхто
не цікавиться. Чужі випереджують нас своїм заінтересуваннєм стариною Укра
їни. Учений професор оксфордського університету Москаль Ростовцев в своїй
останній студії „Іранізм і елєнізм на юґє Р оссії“, професори Трубецкой,
Реан, Нідерлє, Мейє, вважають Україну за прастарий, своєрідний, культурний
світ, шукають та означують його жерела. Українці неначе на те байдужні.
Нова етнольоґічна метода, новими прінціпами і крітеріями, могла би спрова
дити також студії над Україною на властиві шляхи, дати старому українсь
кому племени родове імя та гідне становище між народами світа, — основу
та моральну силу для нового розвитку. Зрештою не слід Українцям відста
вати від наукового світового руху та вести дальше веґетаційне духове життє
закутини, куди світло не доходить.
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вчили, іцо в природі все житте творилося, розвивалося й розвиває
з первісного найнизшого до великого. На основі еволюціонізму тракто
вано Історичний розвиток людства, як фізичний, так і духовий, лише
з крітерій фізичної антропольоґії. Сю методу перенесено на етнольоґію
й студії релігій. Дух людський і вільну волю людську вважано залеж
ними лише від фізичних, сліпих правил природи. Від зеленого столика
накинено народам схему їх історичного розвитку духового, поставлено
сьому розвиткови сконструовані ad hoc реґули й хронольоґію поодино
ких культурних степенів. Зроблено два побіжні наукові пробні досліди
над життем первісних природних народів, а саме Індіян у Північній
Америці, та мешканців Огняних Островів (Feuerlander) — і сконстатовано, а властиво здогадуванося, що в сих народів не було й нема нія
кої релігійної, ні етичної ідеольоґії, а родинний та с о ц іа л ь н и й їх устрій
не мав і не має ніякої певної означеної форми — е довільним та свобідним. На підставі сих міркувань виведено висновки й положено їх
в основу всіх наукових дослідів. В и с н о в к и сі п і ш л и в о с н о в у
й н а у к о в о г о с о ц і я л і з м у та к о м у н і з м у . Ціле XIX столітте
йшов с о ц іа л ізм тріумфальним ходом, втискався в кожду область нау
кову, в родинну ідеольоґію, в школу, суспільні й державні урядження.
Виховав у своїм напрямі кілька поколінь, а які зібрав жнива, показала
світова війна і серед неї практичні застосування наукового соціялізму,
збуренне суспільного й політичного устрою половини світа, доцільне
ниіценне дотеперішних здобутків людської культури, страшні забурення
душевні всього людства, нещастя й погибіль міліонів людських істот —
без розбору.
Тимчасом найновійші наукові досліди виказали поверховність і хиб
ність еволюційно-етнольоґічних дослідів Дарвіна та його школи. Наукові
експедиції до всіх частин світа, де жиють останки первісних, природних
народів, передовсім експедиція Ґузінде—Копер до Огняних Островів
(Feuerlander) понизше полудневої Америки, нагромадили масу наукового
матеріялу, який доказує, що поповнено в науці й практиці страшну
похибку. Сконстатовано передовсім хибність дослідів Дарвіна між Індіянами та на Огняних Островах. Житте Індіян показалося тепер приналежне до зовсім пізнійшого культурного округа; а експедиція до Огня
них Островів знайшла в останків первісного племени на сих островах
чудову віру в одного Бога Творця і відповідну сій вірі мораль, з якими
се племя лише крилося перед дослідами чужинців через недовіре до них
та з боязни за свої святощі. Ииший науковий матеріял, зібраний з найновійших етнольоґічних дослідів, не тільки ще більше збиває арґументи
еволюційної етнольоґічної школи, але зводить її просто до абсурду.
Головним блудом еволюційної методи се незрозумінне історичного
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характеру етнольоґії, зглядно вільної людської волі, а відтак субективізм у думках, брак щирої предметової оцінки нагромаджених наукових
матеріялів і фактів. Як раз сі факти історичної культури первісних
безписьменних народів перечать усю науку еволюційної ніколи. П е р е 
довсі м б у р ят ь вони соці о л ьо ґ іч ну й г о с п о д а р с ь к у о с н ов у
» н а у к о в о г о с о ц і я л і з м у « . Показуються фальшивими: Наука про
первісні, нічим необмежені, »звірячі* полові зносини людські (т. зв. ргопизсиіїаБ); наука, буцімто моноґамія се останній ступінь (найвисший)
розвитку — оказуеться хибною перед фактичною п е р в і с н о ю моноґ а м і є ю у народів природних, яку сконстатовано у них майже всюди;
хибною оказуеться наука, що влада первісної держави, евент. племінна
влада, е переможною над родиною. Неправдою показується наука про
первісний комунізм у народів природи — та про цілковиту їх безре
лігійність. Етнольоґія се історія культури первісних, безписьменних на
родів ; наука релігій се одна з важних галузий етнольоґії. Методою ево
люційною доводили вчені, буцім то фетишизм, атеїзм, манізм, анімізм та
магізм, се первісні форми релігії. Тимчасом новійші досліди культурноісторичною методою виказали монотеїзм у багатьох останків приміти
вних народів.
Зворот від еволюційної методи в студії етнольоґії й релігії до
культурно-історичної, зачався працями Ґребнера та Анкермана. Правди
вим однак творцем сеї нової, культурно-історичної методи, ясно й пляново упорядкованої, е др. В. Шмідт та його співробітник др. В. Копер.
Найважнійшим вислідом їх історично-етнольоґічної школи, се поділ на
культурні округи. Про культурний округ говориться, коли яка більша
ґрупа людий своїм загально - культурним життем уявляє односкладний
образ.
Всі елементи культури виказують свої виразні, типічні форми, що,,
як учить досвід, особливо у примітивних, безписьменних народів — ма
ють величезну непохитність та упертість. Певними й типічними є форми
господарства та иншої матеріяльної культури, знаряддя, домашної обстанови, збруї і т. и .; незмінні й типічні е родинні й товариські порядки;
певні й типічні е на кінець прояви духово - релігійного життя. Щоби
такі характеристичні культурні округи витворилися, до сього потрібно,
щоби ґрупи людий через довший час цілковито, або хоч у части, ізо
льовано жили. Річ природна, що передумовини до сього були в давнійших періодах розвою людства скорші й легші, ніж нині в часі сві
тового перелюднення. Такими к у л ь т у р н о - і с т о р и ч н и м и о к р у 
г а м и с т а р а є т ь с я н о в а е т н о л ь о ґ і ч н а шк о л а с х а р а к т е р и 
з у в а т и к у л ь т у р у у с ь о г о п е р в і с н о г о л ю д с т в а й потягнути
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між ними анальоґії або ріжниці та супоставити їх з пізнійиіоіо і найновійшою культурою та історією.
Культурні округи були потрохи відомі також старій еволюційноетнольоґічній школі, однак вона мало що зуміла ними оперувати. Похо
дило се звідти, що еволюційна школа зуміла сконструувати лише новійші культурні округи (полінезійська, суданська культура), які вона
неясно випрацювала; а по друге — еволюційна школа і дальше робила
відповідальною за сі культурні округи еволюцію, та через се — як каже
др. Копер — те, що вона витягнула на світло, наново топила на дні.
Появами полінезійської й суданської новійшої культури хотіла вона до
казувати старі первісні справи. А новійша школа культурних округів
стоїть на зовсім иншім рівни. Не лиш сі новійші культурні округи е їй
відомі, але їй удалося иніпі примітивні маси народів природних з їх
культурно*окружними прикметами збагнути. Винайдено методично ціл
ком доцільні й певні способи, що можуть виказати часові й причинові
взаємини сих ріжних комплексів культурних до себе, або їх розбіжність.
Знайдено сим способом крітерії для означення історично-етнольоґічного
віку не лише цілих поодиноких культурних округів, але також властивих
їм феноменів1).
Перші культурно-історичні округи сконструував Ґребнер 1904 р.
Його спеціяльна область була Австралія і полуденне море. Другий
округ сконструував Анкерман із свого поля дослідів — з Африки. З порівнання сих означених комплексів та їх споріднення, трібував Фой,
1906 р. перевести більше загальний нарис. Але аж др. В. ІПмідт утво
рив зовсім певну і прозору схему культурних округів. На її основу
вибрав він колишню соціяльну основу, в сім переконанню, що вона
в життю народів та в розвою культур займає найважнійше місце. З од
ної сторони — становище обох полів при творенню родини, а відтак
в загалі в соціяльнім устрою, а з другої — в звязи з сим — огляд
на питання, звідки брали в старині жінку, екзоґамічно (з иншого місця,
або з иншого племени), чи свобідно, — дають змогу показати поділ
одностайний та доцільний, а при тім практичний і заразом теоретично
відповідний2).
Нова метода ріжниться від старої передовсім обективністю. Вона
дає змогу при помочи поставлених культурних округів перевести фік
сацію всього етнольоґічного фактичного матеріялу — і то в потрійнім
*) Гл. Dr. Willi. Коррег, Die Anfänge des menschlichen Gemeinschaftsle
bens im Spiegel der neuern Völkerkunde, 1921. Писано також — за викладами
згаданого етнольоґічного курсу.
2) Близше про се гл. Dr. W. Schmidt, Kulturkreise und Kulturschicliten
in Südamerika, Zeitschrift für Ethnologie, 1913. Mensch aller Zeiten,. III, 77.
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напрямі: з огляду на простір, час і причину. Бере вона тут на себе
таке саме завданне, яке має історія. Так етнольоґія з історією, а осо
бливо 1f преісторіею, при застосуванню культурно-історичної методи дає
найкрасші вигляди науці. Яка інтересна може бути — приміром —
евентуальна розвязка взаємин найвисших культур новочасних із націо
нальними культурами первісних європейських народів!
Прелеґенти на етнольоґічно реліґійнім курсі в Ст. Ґабріелю поста
вили собі за ціль, сі наукові ідеї розвинути, доказати і практично зааплікувати. Перебіг викладів був такий.
Першого дня (17/VII): І. Вступ дра В. Шмідта, Неґативне й по
зитивне значінне наукового знання реліґії в минувшости й теперішности. Прелеґент говорив: 1) Про задачу правдивої уміетности релігій.
З порівнання всіх релігій і всіх релігійних феноменів учив вглянути
в природу й початок релігії взагалі, а відтак в її історію та розвиток.
2) Говорив про неґативне значінне, яке давно багато учених припису
вало релігії через те, що всі вчені старалися доказати неможливість
дійсної і правдивої обявленої релігії із-за ненаукового апріористичного
припущення — еволюційного розвою людськости з найнизших глибин,,
всюди рівномірно і постійно, до висоти. Говорив прелеґент ’про давні
теорії в сім предметі; про їх іще нинішнє значінне в ліберальній про
тестантській теольоґії, в капіталістичній соціольоґії і в соціялістичній
господарській науці. 3) Про еманципацію теперішних наукових кругів
з під соціольоґічно-господарського еволюціонізму та рішуче відверненне
від релігійно-наукового еволюціонізму. 4) Про позитивне значінне умі
етности релігій; про величезне значінне такого культурного елементу,
як релігія, від якого всі инші культурні елементи, суспільність, госпо
дарство, етика, штука, бувають залежні і який через свою довічну вар
тість дає одиноку тривку підставу всякій культурі. Значінне сеї уміет
ности в апольоґетиці, екзеґезі, доґматиці, етиці.
II. Г. Пінар де ля Булєй з Анґієну в Бельгії викладав (по французьки) порівнуючу студію реліґій від половини XIX століття. Давав
огляд ,усіх шкіл XIX ст. в сім напрямі.
1) Школи фільольоґічної. Її початків: порівнуючої лінґвістики.
Про ролю Макса Мілєра, її основника. Головна ідея: чистота мов
у перших віках ; попсутте під впливом говорів ; приміром nomina numina.
2) Школи антропольоґічної. Впливи тез Дарвіна і'Лямарка. Ево
люція з найменшого до найвисшого. Монізм Г. Спенцера; анімізм Е. В.
Тейльора; натуризм Ревіля; преанімізм динамічний К Т. Прайса, Р. Р.
Марета; тотемізм Р. ПІмітта, С. Райнаха. Реакція А. Лянґа: преанімізм
теїстичний.
III. Школи соціольоґічної: Вплив А. Комта. Школа німецька:
{
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М. Лязарус, Штайнталь, В. Вундт. Школа французька Е, Діркгайм,
Г. Гібер, М. Мое, Л. Леві-Бріль. Дух і метода.
IV. Школи історичної. Впливи Н. Фререта і К. О. Мілера. Ґ. Бі
сова, Ф. Кімон, Д. Масперо, Ж. Тутен, М. Ляґранж, Е. Маер.
V. Школи панвавилонської. Е. Штукен, Г. Вінклєр, А. Єреміяс...
Поважні супротивлення, які вона визвала : Ф. Куґлер, Е. Маер, Д. Мас
перо.
VI. Школи історично-культурної : Ф. Ґребнер, Б. Анкерман, В. Фой,
В. Шмідт, В. Копер, творці нових етнольоґічних метод.
VII. Шкіл психольоґічних : Школа сентименталістична від Шляермахера... Ідеалізм: Вашеро, Р. Айкен... Французька школа патольоґічна:
Шарко, Рібо, Жане. Віденська: С. Фрайнд, Пфістер... Школа праґматистична: В. Джеме, Фурноа. Теза біольоґічна: Ленба. Реакція інтелектуалістична (аґностична) : Ж. Прат, Г. Делякроа... Інтелектуалізм католиць
кий: Кленітґен, Ґ. Вундерле, А. Джемелі, Ж. Марешаль.
В другім викладі подавав Г. Пінар порівнуючу методику для
оцінки згаданих шкіл: порівнання внутрішного або аналітичного, —
зовнішного або синтетичного. Подавав принципи критичні, яких нале
жалося би »держати: 1) Принцип першенства. (начальности) : В кождім
обяві діяльносте людської найважнійшою є ідея, що інспірує сю діяль
ність; 2) принцип одности орґанічної; докладне значінне якоїсь партії
не може бути зрозуміле інакше, як через її відношенне до орґанізму,
від якого залежна; 3) принцип однообразности природної; однообразність певних культурних елементів виказує лиш основну ідентичність
людської природи під всяким підсоннем ; 4) принцип залежности ;
5) принцип оріґінальности ; 6) принцип переваги.
III.
Др. Ґаз, доцепт унів. в Загребі, викладав п р о і с т о т у й ц і л ь
е т н о л ь о ґ і ї ; п і д н о с и в ї ї з н а ч і н н е як у м і е т н о с т и і с т о р и ч 
ної . Розбирав первісну, еволюційну методу та її хиби. Психольоґічномислевий порядок розвою, як принцип скрайного еволюціонізму. Еле
ментарна — і збірно народна думка, як принцип уміркованого еволю
ціонізму. Подавав приміри з етнольоґії північної Азії. Викладав головні
принципи культурно-історичної методи; говорив про вагу історичноґенетичного відношення поодиноких культурних обектів, зглядно обла
стей; про покористуванне крітеріями форми і скількости, як обективним засобом до зложення історично-ґенетичних взаємин. Культурні
округи, — кола, — родини, — роди. Критика жерел. Крітерії до зло
ження культурних верств. Р озбоєві ряди, причинові звязи, психольоґічні ознаки.
Місіонар з Китая Ґ. М. Іїїтенц викладав про релігію й народні
звичаї в Китаю.
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Др. В. К о п е р мав другого дня виклад про дотеперішні здобутки
історично-етнольоґічних дослідів:
Про культурні округи відповідно до найновійших дослідів і нового
укладу;
Про содіольоґію й господарку в рамцях культурно-окружних студій;
Про допровадженне еволюційної соціольоґії до цілковитого абсурду 1).
Др. Л. Е р л і х , проф. універс. з Любляии, викладав:
1) Про понятте Бога в прастарих культурах: один і найвисший
Бог; Про понятте Бога у племен полудневої Африки, у Піґмеїв Азії
й Африки, та на Огняних Островах. Давав аналізи тих ідей про Бога,
його внутрішнє єство: Творець, вічний, безсмертний, всіх батько й ин.:
доґматика пракультур.
2) Його відношенне до людий: законодавець і суддя: м о р а л ь
пракультур.
3) Про відношенне сих людий до Бога: визнанне і почесть, ініціяція молодіжи2) : уведення в молодечий стан і присвята їх Богови;
молитва, жертва: к у л ь т п р а к у л ь т у р .
4) Про дотеперішне становище етнольоґів до сих релігійних фактів.
5) Про пражерело ідеї Бога.
Др. В. Ш м і д т викладав п р о з а н е п а д і д е ї Б о г а в п і з н і й ши х к у л ь т у р а х :
1) Поступаюче вперед змішанне ідеї найвисшого єства з висту
паючим наперед мужеським прародичем племени в мужесько-оріентованій
мітольоґії місяця: культурний праокруг (Urkulturkreis). Культура бумеранґа (Bum erang се викручена — вихрувата, плоска булава (мачуґа)
до метання у австралійських Неґрів).
2) Витисненне найвисшого єства через придумане, як жерело вся
кої сили природи і чару сонце, в мужесько подуманій мітольоґії
сонця: Первісний округ культурний (Primarkulturkreis) тотемістичних
висших стрільців.
*) Подати цілий зміст сього преважного викладу переходить рамці нинішного нарису. Зрештою і сей виклад був неповний. Заінтересованих відси
лаю до: Dr. W. Köpper, Die Anfänge des menschlichen Gemeinschaftslebens —
і до показчика спеціяльної літератури, який подаю наприкінци.
2) Ся ініціяція — присвята Богови — дітий, в періоді дозрівання поло
вого — дуже характеризує реліґійні й моральні поняття сих первісних людий.
Хлопці а б о дівчата замикається у відокремленім будинку, держиться їх у стро
гім пості через три дни. Підчас сього хтось із старших дає їм часті науки —
вбиває їм у память неустанно: пошану й послух і любов для старших, вистеріганне всякого блудодійства, говорение завсігди правди; стерегтися кривдити
инших і робити добрі учинки. По трох днях посту родичі беруть молодця, чи
дівча, на руки і підносять кількакратно в гору, т. зн. до Бога.
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2) Витисненнє найвисшого єства через придуману причину вся
кого господарського поступу — місяць — у женсько у строєній місячній
мітольоґії, з виступленнем анімізму: культурний первісний округ матеревладних малорільників (der mutterrechtlichen Kleinackerbauer, Hackbauer).
4) Найвисше єство стає богом неба, часто з цілим рядом підряд
них богів: Первісна культура номадизуючих скотарів.
5) Змішанне 2 і 3 кругів: сонце як найвисше божество, місяць
як прабатько або прамати племени.
6) Змішанне 3 і 4: небо як подруг (муж) землі, яку на весну
запліднює.
7) Змішанне 2, 3 і 4: сонце як подруг землі, іцо її запліднює.
Всі другостепенні (secundäre) культурні округи..
П. Ш е б е с т а , місіонар і член редакції журнала „Anthropos“, викла
дав про релігії полудневої Африки.
1) Про релігійні погляди Бушменів на Бога;
2) Про релігійні погляди Готентотів;
3) Про релігію племен Банту в полудневій Африці : а) про бо
жество Калюнґа-мулюнґу, Леза, Нзамбе, в ріжних розуміннях; Ь) про
культ предків (культ померших); с) культ духів природи.
Др. В. К о п е р мав у друге виклад про етнольоґічне становище
і значінне Огняних країв і подав історію дослідів над ними, почавши
від К. Дарвіна до Ґузінда—Копера в р. 1922 (передовсім про племя
Яґан). Відтак говорив:
1)
Як ми прийшли до відкриття релігії Яґанів; 2) яке імя най
висшого єства: W atauinewa; 3) як Яґани розмавляють з високим паном
на горі та як моляться до нього; 4) які прикмети Watauinew-и ; 5) які
первопочатки віри у Watauinewa; 6) віра в сього Бога і практичне
житте. Релігійна підстава виховання. Присвята молодіжи Богу; 7) по
хорони — віра в безсмертність, жалоба по помершім; 8) лікарі ; забо
бони. Виклад був ілюстрований світляними образами з життя і вітчини
мешканців Огняних островів. Показав се племя дуже симпатичним,
мудрим і добрим; всупереч колишньому звітови К. Дарвіна, який мав
се племя за безкультурних дикунів без релігії, етики і ладу суспільного.
Третього дня конґресу: Проф. др. В у н д е р л е з Баварії читав
про історію і завдання релігійної психольоґії, як емпіричної уміетности
що має душевні реліґійні переживання з точки емпіричного погляду
описати, упорядкувати та пояснити. В релігійній етиольоґії має вона
поважне місце, бо через психольоґічне розслідженнє показуються виразно
в аналізі елементарні мотиви релігійного переживання.
Професор віденського університету др. 0. М е н ґ і н (О. Menghin)
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викладав передісторичну методу і науку культурних кругів. Пояснював
відношенне преісторії до етнольоґії; говорив про унорядкованне й будову
передісторичних верств; подав здобутки археольоґічних культурно-окруж
них дослідів, наскілько вони дотикають старший і новійший камінний
період. В кінци доказував, що археольоґічні й етнольогічні культурні
круги можуть з собою або зовсім, або хоч гіпотетично, покриватися.
Др. Ер л і х , проф. унів. з Любляни, говорив про реліґійні ідеї
в палеоліті: 1) про віру в позагробове житте: передісторичні гроби;
2) про релігійний характер передісторичної штуки; 3) про тотемізм,
культ звірят та магізм у старині.
П. І Пу м а х е р , місіонар з Африки Східної (Ruanda) викладав про
значінне основного знання мов і релігій первісних безписьменних на
родів ; про релігію в Руанді, про неґативні й позитивні обяви ідеї Бога
в Руанді.
Проф. унів. з Будапешту др. М. К мо с к о (Kmosko) викладав про
Різдво Хр., про народженнє від діви і про спасителя в поганських мітольоґіях, передовсім Індії, Ірану й Вавилону. Про майбутню звязь між
святом Різдва та Natalis Solis Invicti. Про поширенне культу божества
сонця — і Мітри (Mithra), особливо за часів римських цісарів Коммода
й Авреліяна, через римські війська, рекрутовані з невільників далекого
Сходу, на Полудни й далеко на Захід Европи. Найстарші свідоцтва христіянські говорять радше против запозичення різдвяних містерій від
культу Мітри; одначе проблема поки-що не порішена задля недостачі
історичного матеріялу. Христіянське свято Різдва принялося в третім
століттю після факту народження Ісуса Христа, — свято Богоявління
скорше ніж Різдво.
К а р о л ь Франк, парох із Ст. Пельтен, говорив про Великдень:
спасенне й воскресение в поганських містеріях, а оригінальність та са
мостійність христіянської доґми про спасенне й воскресение в світлі
порівнуючої історії релігій2).
*) Передімною як Українцем відразу виринули анальоґії українські
з предметом викладу: там б у л а боротьба двох культур — старинної, передхристової, з христіянською, а на Україні і д о с и й д е в різдвяний час емуляція народних старовіцьких традицій та ідеалів з ідеольоґіею христіянською.
Старі різдвяні містерії, сотки давних колядок та щедрівок уперто задержувані,
пристрасно люблені, полоняючі своїм чаром краси, поезії, давною містикою.
Що у них було ? Які цінности становлять вони для народу ? Щ о-за документи
старини вони проявляють; яку культурну й історичну позицію дають вони
старому українському народови?
2)
І знов мені приходили на ум яркі анальоґії в українських В е л и к о д 
н я х містеріях. На одну гаїлкову містерію я звертав відтак увагу прелеґентів:
заяць, — заенко — загаенко, се в гаїлці (після мого здогаду в розвідці „Про
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Др. В. К о п е р говорив (в трете) про початок історичного світового
змагання між духом полудневої й східної Азії, а європейсько - христіянським. Про особливе становище будизму; витвір його се австронезський
матеровладний культурний округ (другорядний — пізнійший, мішаний
округ). З огляду на ядро і єство, — внутрішна й зовнішна непроходима
пропасть між обома формами реліґій. Будизм, се релігія культурного
округа; становище христіянства ексцепціональне.
Др. В. Ш м і д т закінчив виклади, реасумуючи всі попередні, приявив пляни будучої праці, завзивав до співучасти і до самостійних
письменних праць, обговорював майбутній новий тиждень реліґійноетнольоґічних наук в 1925 p., в Міляні *).
В часі курсу відбувалася програмова і спонтанічна виміна гадок
між участниками конґресу. Предметом розговорів були теми викладів та
нові гадки й ідеї, що виступали між учасниками. Маніфестуючи своє
українство, я мав задоволенне збудити в розмовах заінтересованість
українськими культурно-історичними темами. Вказував на Україну як
копальню духових скарбів передісторичної старини, якою чужинці більше
цікавляться і більше знають про Україну ніж наші земляки. Стрічав
між тими першорядними ученими, професорами університетів, як проф.
др. Вільгельш Шмідт, унів. проф. др. 0. Менґін (Menghin) з Відня,
проф. др. Ґ. Клямет (Klameth) з Оломунця й инші — таку ввічливу
готовість і щире бажаннє помогти мені інформаціями, книжками, осо
бистими заходами, до евентуальних студій культурно- історичних над
Україною, що досі зістаю під вражіннєм сеї високо-культурної атмо
сфери. Мав я також нагоду — і старався — засягнути гадок сих зга
даних панів — найвизначнійших орієнтольоґів — про впливи старин
ного полудневого Сходу на культурну історію України, якою інтересуюся.
Мені говорено, що сі впливи не підлягають сумнівови. Познаки староі р а н с ь к о ї к у л ь т у р и н а У к р а ї н і о ч е в и д н і та м н о г і ; впливи
містику гаїлок“) символ воскресения. А таким же символом воскресения е заяпь
у племен пракультурного округа в полудневій Африці. Значить: знов в укра
їнського народу сліди й докази звязп з пракультурами, а тим самим докази
його старинности.
j) Як-раз тепер, коли йдуть до друку сі стрічки, оголошують світові ча
сописи, — гл. Neues Wiener Journal з дня 13/1V 1924, Nr. 10.920, — що на рік
1925 приготовлюеться велика вистава здобутків нової етнольоґічної школи, —
в Римі. Плянувться зїзд місіонарів і учених етнольоґів із цілого світа; Окрім
вистави новоздобутих преісторичних памяток і взірців ерґотичної культури
прастарих народів, будуть виставлені письменні праці нової етнольоґічної
школи в двістакількадесяти мовах. Урядженнвм вистави займається передовсім
др. В. Шмідт; вистава приготовляється під протекторатом Папи. Очевидно, від
будеться тоді заповіджений в 1923 p., поновний курс реліґійно-етнольоґічнпх
наук.
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вавилонської й арабської культури й реліґії допустимі
з го р и, бо в а в и л о н с ь к и й культурний округ з а й м а в ш и р о к е
коло; а квестію передісторичного побуту Семітів в Европі як-раз п і дн о о і т ь т е п е р і ш н і у ч е н і на ново.
Полишав я сей величний конґрес, будучи піднесений і збогачений
духово, але заразом розжалений. Мимохіть насувалися рефлексії й порівнання. Який могучий зрив духовий культурних людий Европи! Які
могутні духові дужання! Які вироблені, рафіновані уми сього новітного
культурного округа! А в якім культурнім крузі, або п о з а яким куль
турним округом знаходиться теперішна Україна, роздерта на четверо?!
Чи беруть українські вчені хоч пасивну участь у сих культурних зма
ганнях Европи? — Хиба наша еміґрація, що при всій своїй недолі
найбільше ще має змоги користати з найновійших здобутків науки
й культури. І від неї ми маємо право надіятися та її просимо, щоби
вона, вертаючи щасливо на Україну, не прибувала до неї без сих цінних
гостинцівг).
На-прикінци згадаю про Міссійний Дім у Ст. Ґабріелю Медлінґу.
Оснований під призванием св. Гавриїла. Є він одною з філій закону
»братів Христової науки« під приз, св. Духа, який оснував в 1835 р.
Gabriel Deshayes в St. Laurent sur Sévre (Vendée) ; в 1900 p.числив він 165 заведень з 1420 членами. Дім у Ст. Ґабріелю Медлінґу
числить тепер поверх 500 членів, між ними 300 клериків висшого місійного інститута. Звідси вийшла ініціятива і проґрама для нових,
спільних, орґанізованих етнольоґічних студій при помочи Місіонарів
усього світа. Тут також видається культурно-історичний, етнольоґічний,
і лінґвістичний журнал „ A n t h r o p o s “.
Не можна поминути вдячної згадки про безпримірну гостинність
Місійного Дому. Все, що в нім жило, старалося гостям догодити, услу
жити, аж до самопониження, яке не разило лишень завдяки такій1щирости й любови, що зрозуміла хиба у сих, з призвання відданих людству
місіонарів та їх учеників.
Подаю ще що важ нійте з бібліоґрафії нової етноґрафічної ніколи. Може
хто з української інтеліґенції зацікавиться сими книжками. В кождім разі, вони
повинні знаходитися в українських наукових публичних біліотеках:
Pr. Graebner: Methode der Ethnologie, Heidelberg, 1911.
Kulturkreise und Kulturschichten in Ozeanien (Zeitschrift für Eth
n ologie).
і)
Подаю, в якім чисельнім відношенню були участники конгресу по на
родности: Австрійців було поверх 100, ІОгославян ЗО, Мадярів 15, Чехів 15,
Німців з Чехосл. 15, Поляків з усеї Польщі 12, Німців з німецької держави 5,
Українців з Галичини 3, Ірляндців 2, Литвин 1, Еспанець 1, Француз 1.
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Pr. Graebner: Die m elanesische Bogenkultur.
„
Die. sozialen System e in der Südsee (Zeitschrift für die Sozial[Wissenschaft, 1908.
Fr. R atzel: Völkerkunde, Leipzig, 1895.
Dr. Wilhelm Schmidt: Die kulturhistorische Methode in der Ethnologie, Anthro[pos VI. 1911.
Kulturkreise und Kulturschichten in Südamerika, Zeitschrift
[für Ethnologie, 1913.
Ursprung der Gottesidee, Münster i. W., 1912.
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte in der Schule,
[Anthropos X II-X III, 1921/22.
Die kulturhistorische Methode und die nordamerikanie^he
[Ethnologie, Anthropos, 1919—1920.
Totemismus, viehzüchterischer Nomadismus u. Mutterrecht.
Stellung der Pygm äenvölker in der Entw ickelungsgeschichte
[des Menschen, Stuttgart, 1910.
Ethnologische Bemerkungen zu theologischen Opfertheorien.
L’ethnologie moderne, son histoire, son objet, sa mé
th od e, 1906.
Dr. W. Köppers, Die ethnologische W irtschaftsforschung, Anthropos, 1919—20.
Dr. W. Kopper, Die Anfänge des m enschlichen Gem einschaftslebens im Spiegel
[der neueren Völkerkunde, M. Gladbach, 1921.
„
Die Feuerländerreise von Gusinde-Koppers zu Anfang 1922.
„
La Religion et Y Etre Supreme che les Yagans, Etudes, Paris, 1922.
Dr. W. S c h m i d t u n d Dr. W. K ö p p e r s , V ö l k e r u n d K u l t u r e n , Berlin—
[Regensburg, 1913.
H. Pinard, L’Etude comparée des religions, Paris, 1922, I et II t.
L. Jordan, Comparative Religion, Edinbourg, 1905.
Fr. Gräbner, Ethnologie in „die Kultur der Gegenwart“, Leipzig, 1922.
P. Ehrenreich, Die ethnologischen Grundlagen der allg. Mythologie, 1908.
Dr. Wunderle, Aufgaben u. Methoden der modernen Religionspsychologie, 1915.
H. Obermaier, Der Mensch der Vorzeit, 1911/12.
Clemen C., Der Einfluss der M ysterienreligionen auf das älteste Christentum,
[Giessen, 1913.
Cumont F., Die Mystherien des Mythra, Leipzig, 1911.
G. G. Frazer, Totemism and Exogamy, London, 1910.
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Л ев Л ун ц .

На

з а х і дЛ

В 1919 році, по найбільшій в світі війні, в розгар найбільшої
в світі революції, молодий французький письменник Пер Венуа випу
стив роман »Атлянтида« : звичайна авантурницька повість, іце й до того
екзотична. Сей роман зустрінуто з виключним захопленнем, небувалим
в останніх часах.
Ціла російська критика віднеслася до романа однаково. Успіх
»Атлянтиди« — се показчик занепаду західної буржуазної культури.
Захід розкладається. Втомлений війною, шукає він відпочинку в екзо
тиці і в авантурницьких історійках, які змушують його забувати про
сувору дійсність. »Атлянтида« скобоче, мовляв, нерви західним буржуа,
і вони — о,'Живі трупи! — замість Барбіса і Ролянда, читають Венуа.
Я далекий від того, щоби перебільшувати значінне сего романа.
Венуа — молодий письменник »Атлянтида« написана під сильним впли
вом Гаґґарда і звичайно, вона гірша від Гаґґардівських романів. Багато
в ній помилок і наївних непорозумінь. Але для мене »Атлянтида« важна
як приклад, як показчик. Я не говорити-му про самий роман, се лише
привід.
т"
На, Заході з давна істнуе певний рід творчости, з нашої росій
ської точки погляду неповажний, аби не сказати — шкідливий. Се так
звана література пригод, авантур. Її в Росії допускали, проти волі, хиба
лише для дітий. Нічого, мовляв, з ними не поробиш; діти читали »Світ
пригод« і Сойкінські серії Купера, Дюма, Стівенсена, а додатки до »Ниви«
відмовлялися читати. Але ж діти дурні і »не розуміють«. Потім, коли
вони підростали і розумнійшали, навчені учителями російської літера
тури, вони просвіщалися і з гірким жалем ховали до шафи Гаґґарда
і Конан Дойля. їм не личило вже читати дитячі дурниці; їх чекав такий
поважний і такий нудний Ґлеб Успенський. Се література для дорослих.
Але як часто, — признайся ти, освічений громадянине, ти, полисілий
прихильнику »поважних« творів, — як часто з сумом мріяв ти про
засмальцьовані книжечки Дюма, вже забороненого для такого солідного
чоловіка як т и ! І з якою роскішю перечитував ти його, сидячи в ваґоні і ховаючи обгортку, щоби твій сусід, теж солідний, громадянин, не
*) Ся статя се промова автора на зборах т. зв. Серапіонських братів, 2-го
грудня 1922 р. в Москві, яку недавно видрукував один з російський закордон
них альманахів. Віддаючи настрої молодшій ґенерації російських письменників
статя порушує одночасно багато питань, актуальних і в нашій літературі.
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посміхнувся зневажливо, побачивши, що замість Чернишевського ти
читаєш брукову нісенітніцю.
Бруковою нісенітницею і дитячою забавкою називали ми те, що
на Заході уважаеться клясичним. Фа б у л у , уміннє давати собі раду зі
складною інтриґою, завязувати і розвязувати узли, сплітати і розплі
тати, — се здобуто довголітною марудною працею, створено прекрасною
культурною традицією.
А ми Росіяне, не вміємо дати собі ради з фабулою, не знаємо її
і тому її зневажаємо. Тому ми відважно кидаємо до коша Брешко-Брршковського і Конан Дойля, Вусенара і Купера, Нонсон дю Терайля і Дюма.
Не відріжняємо брукового Шерльока Голмса від справжнього.
Ми не знаємо фабули і тому погорджуемо нею. Але ся погорда —
се погорда провінціала. Ми — провінціяли. І пишаємося сим. Нема чим
пишатися...
Російського театру нема. Нема й не було. Було пять чи сім чудо
вих взірцевих комедій, кілька добрих побутових драм, по части забутих
(Писемський), але вони не йдуть у рахубу тому, що не створили с и с т е м и .
Театральні великі автори завше зявляються гуртом, творять школу. Так
в Анґлії в 16—17 віці, в Еспанії в той самий час, у Франції в 17 і в 19
віках. У Росії нічого подібного не було. Ми не маємо навіть ж а д н о ї
траґедії.
Чому ?
А ось чому:
На сцені інтриґа, дія — головне. Драматична фабула, як що тільки
вона хоче бути сценічною, повинна, мусить, не сміє не підчинятися
законам — не лиш побажанням — а власне п р а в и л а м драматичної
техніки. Можна кільки хочете глузувати і дотепкувати над правилами
французької нео-клясичної поетики, але таке глузованнє свідчить хиба
про повну обмеженість критика. Кожда драматична система, чи то клясична, чи романтична, п о в и н н а мати свої канони. А над усіми сими
» с в о ї ми « правилами, як конечні перепони стоять з а г а л ь н і закони
всякого сценічного твору: економія місця, економія часу, економія дії.
Закони правильного сценічного розвою інтриґи. З драматичною інтри
ґою жартувати не можна.
І,
розуміється, драматична фабула вимагає навчання, традиції —
школи. Через се власне драматичні ґенії виступали школами, гуртом,
системою. І обмежуватися в драмі тонкою психольоґією, народньою мовою>
соціяльними мотивами — не можна. Коли дія розвивається неправильно
— песа ні до чого, хоч би в ній були ґеніяльні психольоґічні досліди
1 соціяльні обявлення.
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Російський театр гонить п е р е д о в с і м за соціальними мотивами,
за психольоґічною правдою, за побутом. Російський театр іґнорує тех
ніку інтриґи, фабульну традицію. І тому й нема російського театру.
Є гарні своєрідні драми для читання — Турґенева, Чехова, Ґоркого.
Або футуристичні, імажіністичні й иніпі театральні »кунстштіки«. Всі
театрали гукають про крізу театру, а ніхто не бідкуеться над тим, що
в нас ніхто й не вміє, а головне й не хоче навчитися працювати над
інтриґою, навчитися фабульної техніки. Ніхто не знає, а головне, і не
хоче знати, що перед побутом, перед психольоґією, перед мовою, пере
довсім — треба опанувати найпростійші закони сценічної акції.
А тим часом російський театр з а ч а в розвиватися правильно.
Перші його кроки обмежилися рабським н а с л і д у в а н н е м З а х о д у ,
Так і повинно було бути. Захід вже давно мав високу культуру і нам
треба було її засвоїти, аби створити щось свійська. Від Сумарокова до
Озерова який шлях перейшла російська траґедія! Вона була вже близька
перемоги, але спіткнулася. Полевой і Кукольник також наслідувачі.
Тепер ми кпимо собі з них. Але на їх працях могла розвинутися ро
сійська романтична траґедія. Таж жадна система не повстає нагло, від
разу. Десятки років працюють предтечі, часто звичайні пляґіятори, на
слідувачі, епіґони чужих літератур. Хто пішов за Озеровом і Куколь
ником? І навіть за Пушкіном, який також був у театрі лише предте
чею, — хто пішов за ним? — Богато пішло, але вони були затуркані,
висміяні, загнані в літературне підземеллє —■слабі — піддалися. Багато
років напівзнані і зовсім невідомі драматурґи угноювали поле для ро
сійської траґедійної культури. Але в нас залишили се поле... »Обще
ственность« випровадила російську драму на нові місця, де без усякого
угноєння, без жадної західної техніки, без усяких там машин і хитро
мудрих приладжень виросла »справжня« російська драма: наїджена,
товста, провінціяльна і сценічно безграмотна. І лише »низький« воде
віль, до якого не спускалася »общественность« міг розвинутися в си
стему... Тому м. и. російський водевіль — єдине, чим може похвалитися
наша сцена...
Російського театру нема (окрім сього всіми забутого водевіля). Але
російський р о м а н істнує. Наш роман має свою систему, своє питоме
обличе.
Се тому, що більше було »гною«. Більше було предтеч, кепських
наслідувачів Заходу. Скільки було сих романістів 18-го і першої поло
вини 19-го віків, про які в нас навіть спомини загинули! Вони зро
били своє діло. І ось, через Пушкіна і Гоголя, в середині минулого
віка зросла чудова система російського романа: Турґенєв—Гончаров—
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Достоевський —Толстой, прекрасна російська новеля — Писемського,
Турґенева, Лескова, Чехова. Повстала традиція.
Правда, однобока. З двох піль, угноєних безчисленними предтечами,
поважна література затримала для себе лиш одно, р е а л і с т и ч н е . Тра
диція дуже гарного російського історичного романа ціла пірнула в динячу
літературу (Ал. Толстой, Данилевський, Всев. Соловйов, Саліяс, Сологуб).
Традиція романа пригод сховалася в підземелле. Блискуча проба Достоевського витягти звідтіля брукову повість лишилась одинокою пробою.
Чехов написав »Драму на охоте« і більше не повертав до детективних
оповідань. І нема в російській літературі ніякого першорядного істори
чного романа (»Війна і мир« стоїть на боці, подібно до »Chartreuse de
Parme« Стендаля). І нема ніодного доброго романа пригод. І через те,
лише через те, замість Дюма є в нас Брешко-Брешковський, замість Стівенсона — Первухін, замість Купера — Чарський, замість Конан Дойля
— уличні Нат Пінкертони.
Але залитім нарікання. Хто винен — побачимо пізнійше. Вернім
до наших богацтв. Так, ми мали реалістичний роман із слабою фабулою,
але всеж з фабулою, з традицією. Був. Бо його вже нема. Розсипався.
Чому? Кажуть, у наш час роман уже неможливий. Непрадва:
е ж він на Заході. У нас роман знидів через те, іцо ми забули про
фабулу, про композиціш, через те, що загинула і без того слабка фабульна
традиція. Хто за останніх часів займався композицією творів Достоевського або Толстого? Критику займали проблеми чорта і Бога, добра
і зла. Письменників наслідувачів — ті самі фільософічні і соціяльні
питання, або в найліпшім випадку техніка письма, стилістичні способи.
Але того, що російські романісти, особливо Толстой, безконечно далекозорійші і мудрійші, ніж Добролюбов і Михайловський, працювали над
фааулою, над завязкою і розвязкою, вчилися композиції в західних
письменників, — сього ніхто не бачив. Що ж вийшло? Ціла сучасна
традиційна проза, веде своє ідеольоґіче і стилістичне походженнє від
російської прозаїчної системи, традиційна в усьому — опріч фабули·
Чим блистить новеля останвіх днів ? Вишуканою мовою, чудовим, вирізь
бленим стилем. Або : тонкою психольоґіею, чудовими типами, богатою
ідеольоґіею. Але все се не цікаве. Н у д н е ! Н у д н е !
Хто панує нині в поважній' літературі ?
Р е м і з о в — підробленне під народвю мову, народній образ. Лесковська школа без Лесковської фабули.
Б у н і н , З а й ц е в — тонкий і шляхотний ліризм, »стоячі« новелі.
Чехівська школа без чехівської фабули.
А н д р і й Б е л и й — найглибша психольоґія і найдотепнійша в світі
синтакса. Школа Достоевського без інтриґи Достоєвського.
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Ал. Н. Т о л с т о й — прекрасні типи, прекрасні дрібнички, чудові
відокремлені моменти, без звязку і композиції. Гоголівські криві пики
-без гоголівської фабули.
'
І навіть письменники, що йдуть з Заходу, що вони від нього взяли ?
М. К у з ь м і н — бездоганна стилізація з плохенькою інтриґою.
Евг. З а м я т і в другої доби (»Островитане«) — незрівнаний філіґрановий стиль, накручений на соломяний стержень. З гармат по горобцях.
Все через те, що ми забули про фабулу. Забули навіть те, що
вже знали. Взяли в Достоевського і Толстого все, окрім фабули. Інтриґи
нема. Найбільше — анекдотик, відірваний мотив. Двох мотивів звязати
вже не вміємо. Відівчилися. Стали безграмотними.
Прекрасна російська проза наших днів.. Сильна, своєрідна. Хто ж
се заперечить? Але вона дуже подібна до штуки Неґрів або Індійців.
Інтересна, оріґінальна штука, але безграмотна. Ми безграмотні...
А на Заході роман цвите. І не нудно читати. В Анґлії — Кіплінґ,
Гаґґард, Уельс. У Франції — А. де Ренє, Франс, Фаррер. В Америці
недавно вмерли 0 ’Генрі і Джек Лондон. В Еспанії — Ібанес. А за
старими йдуть нові.
Там на Заході вміють робити все, чим пишаємося ми. Перед Тол
стим був Стендаль, перед Турґеневом — Фльобер, перед Достоевським
— Вальзак, перед Чеховом — Мопасан. Але там, в Анґлії, у Франції
— від письменника о б о в я з к о в о вимагають одного: сеї погорджуваної і н т е р е с н о с т и ! Щоб цікаво було читати, шоб не можна було
відірватися від інтриґи. Се найперша вимога і найтяжша... Так, найтяжша. Бо і Неґр може психольоґізувати, але зліпити фабулу може
лише людина, що перейшла солідну школу, письменник, вихований на
великій культурі. Бальзак впроваджував у реалістичний роман найбільш
авантурницький сюжет, неначе з Евгена Сю. Дікенс захоплював читача
не згірш від Матюрена, Фльобер схилявся перед Гюго. Золя, »натура
ліст« шукав у буденнім життю міцної інтриґи, від якої не відмовивсяб
і Колінз.
Культура фабули на Заході непереможна. І власне тому не вмер
західний роман...
Реасумую: нехіть до фабули задусила російську траґедію, росій
ський романтичний роман у зародку. Роздусити яйце реалістичного
романа не вдалося, він прийшов на світ. І виріс сильний. Але його
забили, або радше замінили велитня великими, але порожними в сере
дині імпотентами.
Бо в російській літературі править »общественность«, громадська
критика. А вона, через свою суть, повинна ненавидіти складну, струнку
фабулу.
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Чи вжеж? Де ж коли не в траґедії або в великім романі можна
найліпше проводити соціяльні ідеї? Так, але на Заході. Бальзак, Золя,
войовничі літературні соціольоґи, сплітали химерні інтриґи. Але в кон
флікт із сею інтриґою входить щось инше, те, іцо особливо пишно зро
сло на російськім ґрунті. Наша критика вимагає відбиття дійсности,
життєвих взаємовідносин. І не тільки сього. Се відбитте повинно стати
осередком, цілим, всі м. Усе штучне — недопустиме. А складна фабула
завше штучна, в и г а д а н а . Тому — геть її!
Але хиба ж не знають російські народники, що в мистецтві точне
відбиваннє доби, дійсности неможливе? Мистецтво переображае світ,
а не відрисовує його. Громадська критика довго не хотіла сього визнати.
Нарешті попустила. Але що з того? Нехай фотоґрафічне відтворенні
події, психольоґії — неможливе, але чим близше до життя, чим »вірнійше«, чим »близше до правди« — тим ліпше...
Інакше: пристрастий не буває — є почутте. Героїв нема — є люде.
Великі катастрофи фальшиві, нехай живуть маленькі діла і маленькі
»живі« люде!
А велика фабула, яка б вона не була, навіть фабула Толстого або
Золя, вимагає героїв, пристрастий і катастроф. Але ж вони фальшиві.
І російський роман зник.
Інакше: не Сальвіні, але Качалов, не патос, але психольоґічне порпаннє, не траґічна дікція, але »натуральна« бесіда.
Та траґедія вимагає патоса, патетичної дікції, Сальвіні. Тому то
й нема російської траґедії.
Останній приклад: Битва під Ватерльо у Гюґо і в Стендаля. У вели
кого романтика все пишне, патетичне, яскраве і — з точки погляду
дійсности — фальшиве. У великого психольоґіста — безмисльне, хао
тичне, сухе й сіре, — »правдиве«; коли не звичайна, то артистична
фотоґрафія. У Гюґо кожд-ий рух — поза, кожде слово — трагічний ви
гук, усе в и д у м а н о . У Стендаля ми бачимо битву через призму пси
хольоґії участника, який нічого не розуміє — бачить лише нудну різа
нину. Просто кажучи, щось цілком протилежне до реалізму і всяких
инших шкіл (романтичної, клясичної, символічної).
Але на Заході є чудове Ватерльоо Гюґо і чудове Ватерльоо Стендаля.
У нас тільки Бородино Толстого. У нас нема богатого романтичного
романа. А Захід посідає і Бальзака і Дюма, ми лише Турґенева. Захід
знає одночасно і Роляна, і Фарера, ми лише Ґоркого або Ремізова.
Але й більше того: на Заході й досі реалісти і психольоґісти вірні
штучній фабулі, як вірними були їй Толстой і Достоевський. Ми ж ви
гнали її з нашої літератури. На Заході є войовничі реалісти і войов
ничі романтики, в нас лише нестерпні народники.
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Народництво, ось типовий витвір нашої антифабульної критики.
І на правду, воно самобутнє, своєрідне, — але нудне. І воно, се наро
дництво зробило сильний вплив на цілу сучасну прозу. Розрахунок
простий: фабула, інтриґа, її техніка — загальнолюдські. Оріґінальність
дає побут, психольоґія того чи иніпого народу. Забудьмо ж про фабулу,,
будьмо відразу великими самобутними письменниками. Чи варто жури
тися штучним сюжетом — до чорта з ним! Не треба. Учімся в наших
письменників не фабули — на Заході вона ліпша від нашої - а того,,
чого нема на Заході. А вже про те, щоби безпосередно вчитися від
Заходу, і мови очевидно бути не може.
Нам нема чого вчитися в Елінів, ми самі, Скити, всякого навчимо.
Ось клич сучасної російської критики. І кинувши сей гордий клич,
російська література обернулася до Заходу спиною...
Все, про що я висше говорив, недоладне, неповязане і таке, над.
чим можна сперечатися. А тепер головне: частина п р а к т и ч н а . До
вас, Серапіонові брати!
Коли два роки тому орґанізувалося наше брацтво, ми — два, трих
основники уявляли собі його як братерство яскраво фабулове, навіть
антиреалістичне: І що ж вийшло? Ніхто з нас тоді, в січні 1921 року
не сподівався, що ми осягнемо таку братерську лучність, але з другої
сторони, нікому з нас і в голові не було, яке обличе прибере сей фабуловий напрямок.
Показалося, що напрямку взагалі в нас не було. Але се не біда.
Біда в тім, що більшість наших прозаїків пішла туди, звідки ми хотіли
забратися. В народництво! Ви — народники, типові, російські, провінціональні і н у д н і , н у д н і письменники!
Ми сказали: треба фабули! Ми сказали: вчімся з Заходу. Ми
сказали — та й тільки.
Ми й досі носимо назву »сюжетних« письменнків. Тепер я відчуваю
се ніби глум якийсь. Вс. Іванов, Нікітін, Федін — коли сі милі наро
дники називаються фабулістами, то де ж, о Справедливий-Розуме, без
сюжетна література?
Ні, ви кинули, забули, продали фабулу за миску сочевиці, за гала
сливий літературний успіх. Фабули треба було вчитися довго і старанно,
не для гроший і лаврів. Ми показалися слабі, ми піддалися і вступили
на легкий, старий битий шлях. -Нудними стали ми, — позіхати й вомітувати хочеться читаючи нас, — ми зробилися справжними російськими
народниками.
Що ж нам робити?
Ось що: Робіть, що давнійше робили. Будьте революційними чи
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контрреволюційними письменниками, містиками, чи богоборцями, але не
будьте нудними.
Тому: на Захід!
Тому: за науку, за азбуку !
З самого початку!
Ми все вміємо робити або гірше або ліпше: сплітати тяжкі слова,
вязати товсті, мов масляні пироги, образи, писати грубу »ядерну« лірику.
Але се вміють робити в Росії всі , гірше або ліпше. А ось повязати
між собою хоч би тільки два мотиви ми не вміємо і не хочемо вчитися.
Треба вчитися. Але мало сказати: вчитися треба систематично,
знаючи, в кого та іцо брати.
Ми володіємо, мовляв, усім; опріч фабули. Значить, будемо вводити
фабулу в готове опудало ліричних, психольоґічних, побутових оповідань...
Нехай ми маємо привабливу і неправильну тезу. І хочемо відразу'
сінтези. Обірвемося. Та й уже обриваємося. Таж усі ви згідні зі мною
— гармонія! І всі ви пробуєте її дати. Але слово, образ, дрібязки, якими
ви володієте так майстерно, засисає вас, зваблює своєю легкістю, — і фа
була западається. Теза перемагає, — і ось нема синтези.
Т р е б а с т в о р и т и г о л у а н т и т е з у . Подібно до того пановання
голої тези, яку бачимо тепер. Вчіться інтриґи і ні нащо більше не звер
тайте уваги; ні на мову, ані на психольоґію.
Чиста інтриґа.
Писати мете кепсько, — бо гола фабула однобока. Так, кепсько,
далеко гірше, ніж пишете тепер. Але навчитеся. Може се буде за 5 або
за 20 років. А найімовірнійше з нас нічого не вийде. Але я знаю, вірю,
що за нами прийдуть инші, які посунуть тим самим шляхом, які скористають із наших марних здобутків, аби піти далі. Російська фабульна
традиція згинула, її треба будувати на ново. А за рік сього не зробити.
Ляжмо ж гноєм, аби приготовити ґрунт. Ліпше бути гноєм для нової
літератури, аніж повзти в хвості старої і нудної.
Ідім — в фабулу! Ідім — у літературне підземелле! Перегнім
палицю в другий бік !
А тим, які говорять про золоту середину і гармонію, я відповім:
Чудова річ гармонія, але вона — перед нами ще. Не можна дорости
до синтези, стоючи лише на самій тезі.
Длятого я й гукаю: на Захід!
На Заході могутня фабулова традиція, і там ми будемо поза зара
зливою близкістю, Ремізова і Белого. Наслідуймо — як малі ґімназисти
— авантурничі романи: спершу рабськи, як пляґіяторц, потім обережно,
насичуючи завойовану фабулу російським духом, російським думаннєм,
російською лірикою.
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Ви скажете, ‘ідо тоді ми також будемо епіґонами. Так, але епіґони
чужої літератури — починають нову течію у своїй власній. Так усе
було. Моліер був би неможливий, коли б перед ним не було найпримітивнійшого наслідування італійських комедіянтів. Не було б німецької
романтичної драми, коли б не був обікрадений здовж і в поперек
зграєю німецьких письменників Шекспір. Французька романтична траґедія була б не вродилася, коли б французькі драматурґи не робили
пляґіятів у Німеччині. А скільки злістних нападів і обвинувачень в еміґранстві, в зраді традицій рідної клясичної траґедії мусіли вони перетер
піти. Так було завше.
Тому, хто хоче с т в о р и т и російську траґедію, п о в и н е н у ч и 
тися на Заході, бо в Росії нема в кого вчитися. ,
Хто хоче с т в о р и т и російський авантурний роман, п о в и н е н
у ч и т и с я на Заході, бо в Росії нема чого вчитися.
Але той, хто хоче в і д н о в и т и російський реалістичний роман,
і того я взиваю глядіти на Захід! Се відноситься до вас, панове наро
дники і реалісти. Певно, ви можете йти і за російською традицію, бо
російський роман величний і могутний. Але повтаряю: г л я д і т ь на
Захід, коли не хочете від нього в ч и т и с я .
Ви хотіли бути революційними і народними письменниками і тому
стали народниками. Але невже ви не бачите, що в дійсности віддалюетеся від революції і від народу?
Що більше ділае на глядача: величава гра пристрастий, чи нудна
психольоґічна жвачка, де ідея фальшива, є приклеєна? В сто разів
активнійшою буде ідея в залізом склепаній траґедії, збудованій на ідеї,
аніж у хирлявій, вязкій драмі Чехова, що лиш говорить про ідею.
Народництво і пролеткульство — найбільш протинародні, протипролетарські літературні напрямки. Ніколи селянин або робітник не
читатиме роман, від якого у загартованого інтеліґента лускають щелепи
і пухнуть уха.
ф
Селянинови й робітникови, як і всякому здоровому чоловіку, по
трібна займаність, інтриґа, фабула. Звідси успіх Брешко-Бреінковського.
Величезна революційна заслуга належати ме тому, хто замість нього
дасть народови російського Стівенсена.
Я кінчу. У все, що я тут сказав, я вірю непорушно. І не лиш
вірю — я бачу факти.
Туга за фабулою росте. Стогоном гомонять червоноармейці і робі
тничі клюби, яких загачують народниками і пролеткульцями. Крівавими
слезами плачуть пролетарські театри, де виставляють »Ніч« Мартіґе,
в якій богаті ідеї, але нема жадної дїї. І в той сам час повільно і певно
ставляє свої кроки новий рух.
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І ось я кличу вас, Сераиіонові брати, народники: поки е час —
у фабулу, в інтриґу, в справжню народню літературу.
Тяжкий шлях розлягається перед вами; перед вами — почесна
загибіль або дійсна перемога!
На Захід! На Захід!
Перекладено з російської мови.

Смерть царя Миколи II і його рідні.
Коли Армія Колчака в липни 1918 р. заняла Катеринбурґ, сибірське правлінне поручило перевести слідство в справі вбивства царя і його рідні. Міністер
справедливости сибірського правління, проф. історії російського права І. Тельберґ забрав відтак акти слідства з собою і передав їх редакції американського
журнала „Saturday Evening P o st“, що видрукувала їх в дослівнім переводі.
Тепер появилися сі акти в останнім, пятім томі берлінського журнала „Историкъ и Современникъ“ ; а саме зізнання свідка полковника Евг. Степ. Кобилінського, що був начальником царсько-сельсьісої залоги в часі арештовання
царської родини та зізнання обвинених вояків, що стерегли царську родину
в Тобольску і Катеринбурґу. На сих актах спирається отеє оповіданне.
М. Корду ба.

Дня 8 марта ст. ст. 1917 p., ґенерал Корнілов явився в Царськім
Селі і повідомив царицю, що вона на приказ ради міністрів арештована,
Коменду царсько-сельського ґарнізона передав полковникови Е. С. Кобилінському, команду царської палати штабс-рітмайстрови Коцебу. Як сто
рожу приділено перший стрілковий полк ляйб-ґвардії. Кілька днів опісля
привезли сюди також і царя.
Зразу житте царської родини йшло звичайною ходою. Цар, цариця
і діти цроводили час у палаті або в саді та огороді; цар любив займа
тися фізичною роботою. Палату і парк були окружені сторожею і зно
сини . зі світом були обмежені; вся переписка переходила через руки
команданта палати.
Перші дні минули спокійно. Та незабаром приїхав з Петербурга
військовий в мундурі полковника, передав Кобилінському свою повновласть підписану членом Думи Чхеідзе і заявив, що мае приказ від
виконуючого комітету ради робітничих і салдатських депутатів доста
вити царя в Йетропавловську твердиню. Кобилінський не вважаючи на
погрози проливу крови, зовсім рішучо відмовився видати царя. Оста
точно мнимий полковник задовольнився сим, що йому показали царя
і таким чином переконали його, що цар справді находиться між аре
штованими.
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Коцебу був лише два тижні командантом палати. Його усунули
на домаганне вояків, які від слуг дізналися, що Коцебу счаста пересиджуе у Вирубової, відомої повірниці цариці і Распутіна, яка також про
живала в царській палаті. На його місце став командантом П. А. Коровиченко, полковник одного з полків, що стояли у Фінляндії. Незабаром
арештовано Вирубову і вивезено в Петербург.
Тимчасом з розвоем революції вояки, що стерегли царську родйну,
почали поводитися все більше визиваючо та ставити ріжні визиваючі
вимоги. Особливо визначався під тим оглядом другий полк. Офіцири
сього полку виступили з домаганнем свобідного доступу до царя, щоби
могли кождого часу переконатися, що він справді находиться в палаті
і нікуди не втік. В кінци Кобилінський найшов вихід у тій формі, що
при зміні варти оба офіцери, відходячий і прпходячий, являлися перед
царем і царицею, перший щоби попращатися, другий щоби привитатися.
При відбуванню сеї формальности одного разу скоїлася ось яка подія:
Цар, як звичайно, подав руку сторожевому офіцерови, але сей (він був
із другого полку) відступив назад і не приняв руки. Збентежений цар
узяв його обома руками за рамена і спитав: »Голубчику, защо се?«
— На се офіцир: » Я з народа; коли народ вам протягав руку, ви її
не приняли — тепер я не подам вам руки«.
Керенський приїзджав у Царське Село кількома наворотами. Одного
разу велів перевести ревізію царських письм, сподіючися найти там
сліди зносин із Німеччиною. З царською родиною поводився все так•товно і чемно. Під кінець липня, коли положение Тимчасового Прав
ління ставало вже доволі скрутне, Керенський знов явився в Царськім,
завізвав до себе Кобилінського, предсідника совдепу та предсідника
військової секції царсько-сельської залоги прапорщика Єфімова і заявив
їм у тайні, що рада міністрів рішила перевезти царську родину куди
инде. При виборі сторожі на дорогу прийшло до суперечки характери
стичної для відносин, в яких находилася тоді армя. Керенський пору
чив зложити відділ із першого, другого і четвертого полку та приділити
відповідних офіцерів. Кобилінський боячися, щоби в офіцерський склад
не попали невідповідні осібняки, виедпав у Керенського дозвіл, самому
намітити по 5 офіцерів на роту, з між котрих по двох мали вибрати
солдати. Але предсідник полкового комітету другого полку на се не
згодився і заявив, що його полк уже вибрав своїх офіцерів. Діло дійшло
аж до Керенського, а й йому в кінци прийшлося відкликатися до свого
уряду міністра війни та ужити форми приказу. Полк підчинився, але
більшість вояків із полку призначених до сторожі відмовилася їхати.
Що-йно 29 липня Кобилінський дізнався від Керенського, що
Царську родину мають перевезти до Тобольська. Виїзд призначено на
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досвіток 1-го серпня. Кілька годин перед виїздом Керенський велів
зібрати жовнірів, призначених на сторожу, сказав до них промову,
напоминаючи до належного сповнення вложеного на них обовязку.
»Тямте, сказав, лежачого не бють. Доводіться чемно, не по хамськи.«
При тім обіцяв їм плату як в петербурській окрузі та добове.
Потягів було два. В першім приміщено царя з родиною, царський
почот, частину служби і роту першого полку; в другім решту служби
і решту сторожі. З меблів із Царського Села забрано лише полеві ліжка.
Почот і прислуга складалася з 40 осіб. їзда відбуласа без більших пригод.
Лише в Пермі увійшов у потяг зелізничий робітник і заявив, що »това
риші зелізничі робітники« не пустять дальше потягу, поки не дізнаються,
що се за потяг і кого він везе. Але письмо з підписю Керенського його
втихомирило і потяг поїхав дальше. До Тюменя приїхали 4-го або 5-го
серпня вечером. Тут пересіли на два пароходи »Русь« і »Кормилець«
і вечером 6-го серпня були вже в Тобольську. Тому, що дім призначе
ний на побут царської родини не був ще як слід приладжений, прийшлося ще кілька днів перебути на пароходах.
На приміщенне царської родини, почоту і прислуги призначено
в Тобольську два доми: ґубернаторський дім і разом з ним дім Корни
лова. В ґубернаторськім домі цар з родиною заняли горішний поверх;
на долі примістилася частина почоту, одну кімнату призначено для дижурного офіцира. Житте зразу плило дуже спокійно. Ніхто не вмішувався
у домашнє житте царської родини, ніхто з вояків не смів заходити
в царські кімнати. Всі, члени царської родини крім цариці, котра любила
довго лежати в ліжку, вставали о семій годині. Після чого цар ходив
на прохід у сад, читав, писав свій дневник, цариця вишивала або читала
і рисувала, діти займалися лекціями, всі инші робили, що хто хотів.
О 1-ій голині було друге сніданне, після котрого цар брався за фізичну
роботу, часто різав дрова. По обіді, який подавали о 6-ій, грали в карти,,
деколи ставили дохмашні спектаклі на французькій або анґлійській мові,
деколи цар читав голосно для всіх. Около 11 або 12 год. йшли спати.
Зразу не було ніяких обмежень, члени почоту і прислуги могли навіть
свобідно виходити на місто. Правлінне не скупило гроший на утриманне
так, що царська родина і ціла двірня вели дуже достатнє житте.
У вересни Керенський з невідомої причини відобрав команду Кобилінському, назначуючи на його місце Василя Панкратова. Се була старша
людина, що за вбивство жандарма просидів у ДІліссельбурґу 15 літ,
відтак 27 літ на засланню в Якутській области, розумна і дуже ніжна.
Його помічником став Ол. Нікольський, засланий за приналежність до
соц.-рев. партії також в Якутській обл., бувший семинарист, людина
вперта та грубої вдачі. Він зараз-же велів сфотоґрафувати всіх член ів
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царської родини, як злочинців, почав до всього чіпатися, заводити ріжні
обмеження. Оба нові начальники були завзятими ес-серами, завели
для вояків школу, де крім грамоти та звичайних предметів навчання
обговорювали політичні питання, очевидно з ес-серівської точки погляду.
В Тобольську найбільше рухливою людиною був тоді фанатичний сто
ронник большевизму Пісаревський, редактор тамошної »Рабоч-ої Газет-и«.
Він повів кампанію проти ес-серів, стараючися поретягнути на свій бік
вояків. Незабаром серед ґарнізону витворилися дві партії Панкратова
і Пісаревського, що поборювали себе взаїмно. Очевидно, що се до решти
підірвало військову дисципліну і авторитет команди. Недовго після
большевицького перевороту в Петербурзі Пісаревський проголосив Пан
кратова та Нікольського контр-революціонерами, вояки прогнали їх геть
та телеґрафічно зажадали з центру большевицького комісари.
Недовго перед тим зайшла подія, що заворушила цілий ґарнізон.
На свято Різдва цар із цілою родиною й почотом явилися в Благові
щенській церкві. Після богослужения парох сеї церкви, о. Василій, від
служив молебен, який закінчив многолітствіем у честь царя, цариці
і цілої родини. Між вояками закипіло обуренне. Тільки швидке усуненне
о. Василія від управи приходом та засланне в монастир охоронило його
від вояцького самосуду. Нетактовність о. Василія мала ще й той наслі
док, що вояки рішили царську родину не пускати до церкви та на
домашні богослужения висилати своїх відпоручників для контролі.
За большевицької влади погіршало також і матеріяльне поло
жение царської родини. Комісар над бувшим міністерством двора Ка
релія прислав повідомленне, що народ не має засобів на утримуванне
царської родини; нехай вона утримується за свої засоби. Сьвітське
правлінне дає їй солдатський пайок, мешканне, опал та світло. Прийшлося значно зменшити почот і службу. Ті, що остали, опинилися
в положенню арештованих і їх переселено в ґубернський дім. Тільки
в особливих випадках за окремим дозволом могли деякі зі служби
виходити на місто.
З початком цвітня 1918 р. приїхав комісар Яковлев, а разом із ним
відділ кінних та піших »красноармейців«. Привіз зі собою грамоти до
Кобилінського та до сторожевого відділу з вінетою »Россійская Федера
тивная Республика« та приказом безумовного послуху комісареви під
загрозою розстрілу. Зараз після приїзду почав робити поспішні приго
тування, щоби вивезти царську родину. Та саме тоді здоровле царевича
значно погіршилося так, що годі було думати про його перевезенне.
Тому після короткого вагання рішився забрати самого лиш царя. Куди,
не говорив нікому, але з деяких натяків та заряджень Кобшііііський
догадувався, що до Москви.
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Цар зразу зовсім рішучо відмовився куди небудь їхати. Але коли
Яковлев погрозив ужиттем сили та заразом заявив, що цар може забрати
зі собою кого схоче, цариця рішилася їхати разом із ним. Обоє були
переконані, що в Москві чекає їх якесь важне діло, що большевики
хочуть вимогти на царю якийсь рішаючий далекосяглий вчинок.
Виїхали з Тобольська 13 цвітня досвіта. їхали підводами (возами).
Дорогою Яковлев дуже спішився: велів гнати коний що сили, на стаціях лише перепрягали коний і їхали дальше. В Тюменю сіли на зелізничий потяг, але на одній зі стацій дізналися, що в Еатеринбурзі
мають їх Затримати. Яковлев кинувся на Омськ, щоби відси лінією на
Челябінськ та Ужу вимкнути Еатеринбурґ. Але перед Омськом його
зупинили. Еатеринбурґ вислав в Омськ телеґраму, якою обявив Яковлева
поза законом, доносячи, що він хоче царську родину вивезти до Японії.
Яковлев поговорив простим проводом із Москвою і звідтам дістав приказ,
везти вязнів до Еатаринбурґа. Супроти сього не лишалося йому нічого
иншого, як підчинитися. Приставивши царя і царицю до Еатеринбурґа
зложив свої повновласти і відїхав до Москви. Цілу сю путанину треба
пояснити безладам, яке тоді панувало в большевицькій державі. Центр,
не всюди находив послух. Еатеринбурґ, що вів свою окрему політику
і вважав себе столицею цілої уральської области та західного Сибіру,
не хотів випустити зі своїх рук такого атута, як царська родина і силою
перепер свою волю проти Москви.
Тимчасохм до Тобольська стали напливати з ріжних сторін ріжні
большевицькі відділи. Згуртувався й відділ Лотишів. їх командантом
настановлено якогось Родіонова, людину молоду, около ЗО літну, дуже
простакувату й жорстоку, мабуть бувшого жандарма. Незабаром Лотиші
з Родіоновом перебрали сторожу царської родини, дотеперішних варто
вих зовсім відсунули, а Еобилінського навіть не пускали в дім, де жила
царська родина. В кінци, на приказ з Еатеринбурґа, 7-го мая вивезли
решту царської родини та її иочоту до Еатеринбурґа.
Положение увязнених у Еатеринбурзі було далеко гірше ніж
у Тобольську. Зараз по привезенню їх обшукали, поводячися при тім
грубо. На приміщешіе царської родини призначено дім Іпатіева, де вона
замешкала на першім поверсі; тут жили цар, цариця, чотири царівни,
царевич, лікар Боткін, кухар, служниця, льокай і хлопець. Окрему кім
нату поруч мав командант сторожі, Авдеев, робітник Злоказовської
фабрики, і його помічники. На долині, в партері, примістилася сторожа,
їду подавали лиху. Обід приносили зі столової спільний для всіх, цар
ської родини і служби; ставили в мисках на стіл, ложок, ножів, вилок
часто не ставало; до столу присідали й вояки, потягаючи й собі часом
з миски кусок. Що 'йно пізнійше позволили варити обід дома. Зразу не
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було також потрібної скількости ліжок і царівни спали на підлозі. Сто
рожа що* вечера робила перегляд всіх увязнених. З початком липня
усунено Авдеева і його помічника Мошкіна за кражу царських річий.
На його місце командантом став Юровський, людина, якої ніхто зі сторожевих не знав близше. Своє урядованнє почав цілим рядом заострень.
Збільшив число сторожий на 12, велів на стриху дому, де проживали
увязнені, поставити скоростріл, з кімнат у партері усунув дотерішних
сторожевих, заступаючи їх Лотишами. Царським вязням стали все більше
дошкулювати: під вікнами виспівували гидкі пісні, на дверах та стінах
виписували гидкі слова. Раз виглянула крізь вікно на улицю молодша
царівна Анастазія і вартовий, побачивши се, стрілив просто до неї, але
не трафив. Коли донесли про се Юровському, сей відповів: »Нехай
не заглядає«.
Вечером 16 липня Юровський приказав старшому над сторожевими Медведеку відобрати у сторожевих всі револьвери системи »Ноґан«
і принести собі. Відтак заявив: »Нині прийдеться їх всіх розстрілити;
повідоми сторожу, іцоби не тревожилася, коли почує стріли«. В ночи
приїхали два члени »черезвичайки«. Юровський пішов розбудити вязнів.
Велів їм усім зібратися і зійти в низ, бо заноситься на боротьбу по
улицях, стрілянину, тому небезпечно буде оставати на поверсі. Около
2-ої години ночи цар, цариця, чотири царівні, лікар і прислуга зійшли
на долину до кімнати на розі; цар зніс царевича на руках. Рівночасно
до кімнати увійшли Юровський, його помічник, оба члени »черезвичайки«
і сім Лотишів, усі узброені револьверами системи »Ноґан«. Юровський
проголосив присуд і зараз-же почалася стрілянина. Стріляли спершу
в царя, відтак в инших, як попало. При перших стрілах жінки підняли
зойк, але швидко втихли. Коли вже тіла лежали на підлозі, Лотиші
стали провірювати, чи всі убиті і декотрих, між ними й царевича*
дострілювали. Відтак з убитих постягали одежу і ціннійші річи, трупів
позавивали в простирала і навантажили на тягаровий автомобіль. Авто
мобіль відїхав в напрямі Верх-Ісотської фабрики. Що з трупами зро
блено, не вдалося вияснити, бо ні один із переслуханих при тім не був.
Одні оповідали, що убитих кинули в шахту і розірвали її бомбами,
щоби вона засипалася. По иншій верзії їх кинули в заздалегідь приго
товлену яму і закопали. Ще инші впевняли, що трупів спалено на
костирі.

digitized by ukrbiblioteka.org

д. дВ десятлітню річницю.
28 липня минає десять літ від памятного 1914 року.
Не думаю тут робити підсумки. Тим більше, що »девятий вал«
бурі, яка тоді зачалася, давно вже перекотився через наші голови і —
тепер цілий світ (хто зна на як довго?) переживав хвилину відпливу..
Переживаемо її й ми...
Хто не пригадує собі памятних днів серпня 1914 року, які ніби
ножем відтяли нас від старого світа, що на віки запався у безвість?
— Нарешті вирвемося на свіже повітре з тої задушної атмосфери,,
в якій труїлися і гинули всякі вільнійші думки, всякий вільнійший
чин! — така була тоді гадка не одного з нас. І події, здавалося, оправ
дували наші сподівання.
»Великі часи«, про які тепер лише в глумливім наведенню зга
дують пацифісти, — були дійсно великими: великі події, великі люде
і великі ціли. Часи, коли важилися ставити на карту все; коли антаґонізмів не заглажувалося, коли неможливе було можливим. Часи ґрандіозних плянів.
Шумовинне, що виплило лізнійше, всі сі Рози Люксембурґи, Айснери, Радеки, Кайо, австрійські та инші Зайці, чеські Крамаржі і инші
крамарі — зникли в підземелле, уступаючи місце иншим людям та
иншим думкам. Кардинал Мерсіе, Клемансо, Кіченер, Макензен, — все
се були люде, які чекають ще на свого Карлейля, і яких не стягне
з їх постументу ніякий крик галасливих »оборонців демократії«.
Кличі, які вони кидали в історію, дорівнювали їх моральній
величі.
Для Франції — се були кличі »короля-сонця« і першого цісаря.
Лінія Рену і розшматованне Німеччини... Для Німеччини — се було
відсвіженне, під новою назвою »Mitteleuropa«, старої ідеї »des Römischen
Reiches deutscher Nation«. Ce була спадщина Карла XII... Для Росії,
здавалось, вернула доба Петра й Катерини, довершенне їх праці: Кон
стантинополь, Львів і Познань... Польща повертала до традицій 1612
року, Україна з гордістю підносила заплямлений і висміяний противни
ками прапор мазепинства... В Анґлії, яка навіть на велике змаганне
1914 р. дивилася очима спортовця, впало жорстоке слово — knock out,
так добре знане всім боксерам, і яке так нагадувало старо-римське
роїіісе verso: жадної ласки переможеним!
Антаґонізми, що не хотіли знати компромісів, воля йти до кінця
— такі були прикмети тих людий і тих подій.
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Сей дух 1914 р., його не знищили ні Версаль, ні Сен-Жермен,
ні Нейг, ні Тріанон. Він уносився над заллятою кровю Европою ще довго
по тім, як замовкла зброя. Росія під Варшавою, Польща під Київом,
Франція в Рурі, Кемаль у Константинополи, Італія на Корфу, Д’Анун^
ціо в Фіюмі, Анґлія на Мурмани, 1921 р. на Вел. Україні й 1922 в Га
личині — з жалем, з неохотою, з відразою, давали втиснути себе на
роди в »новий порядок річий« — такий відмінний від того, який скін
чився в 1918 році.
Та нарешті »пристосованне« таки мусіло настати. Енерґія охляла,
вгамувалися пристрасти, потьмарилися колись такі блискучі цілі, ве
летнів стягнуто з постументу, а їх місце заняли ті, що колись, як пси
хапали їх за литки, коли ті йшли на перід у своїх- »семимилевих чобо
тях«. Замість Льойд Джорджів і Керзонів — прийшли милі й симпа
тичні Мак Дональди, замість Пуанкаре — солодкаві Панлеве і Геріо,
замість Николая Николаевича і Леніна — Красіни-кунктатори і Гри
шки Зіновеви, замість »ризикантів« — добре виховані Замойські з де
візою: — »Не рушай мене, і я тебе не рушу«. ІПпіцрута Керзона за
гнала большевицького звіра в клітку, а звідти — до зеленого дипло
матичного столика. Гріздих німецьких націоналів убрав у вигідну
»Schlafmütze« американський ґенерал Девс. Зброєю перестали розмо
вляти навіть Анґора і Москва. Зачалася нова ера: ера конференцій,
нарад, устисків рук, і навіть поронений плід збожеволілого Вашинґтонського професора — »Ліґа націй«, зачав подавати ознаки життя. На
превелике gaudium всіх поступовців, лібералів, соціялістів і инших жи
вих трупів з доби ante 1914!'
Все, все змінилося до непізнання! Карл Габсбурґ умер, а його
»вірні« — ґрафи Зічі та иніпі, коли й збираються ще до цісаревої Зіти,
то радять уже не над новим летом до Буда-Пешту, лише над тим, де
взяти 1000 анґл. фунтів на місяць, потрібних для утримання »цісар
ської фамілії«...
На улицях Дебліна вже не чутно стрілів, а містери Креґ і Косґрав мирно розмовляють про граничне розмежованнє між »Свобідною
Державою« полудневої Ірляндії та Ульстером... Великий каліф, духовий
начальник усіх Магометан Европи, Азії й Африки, дає себе без спротиву вивезти зі Стамбулу, якого він, як Папа Ватикану, не смів ніколи
опускати, — в далекий край »джаврів«, без титулу, без апанажі і без
жінок... В Єгипті устала всяка опозиція проти В. Британії, а одиноким
»активістом« — местником за кривди нації, виступає старий Тут-АнкгАмон... В Анґлії запанував щасливий трикутник — з консерваторів,
лібералів і трудовиків. Великі спірні питання відійшли на третій плян ;
в Льондоні сперечаються лише про »податки Мак Кенна« на авта, го
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динники і забавки, як колись віденські Бавери і Реннери, яких макси
мальною проґрамою була знижка о 2 крейцари ціни за склянку пива...
Один льондонський гумористичний журнал оголосив конкурс за рішеннє:
чим ріжниться одна від другої три анґлійські партії. І' навіть з кому
ністів залишилася лише одна одніська інтересна постать: се мадам Рут
Фішер у Берлінськім райхстаґу, але й героїчні виступи сеї дами (вона
прозивала своїх πapлямeнτapниx^ колєґ »блазнями« і »павянами«) ви
кликували лише гомеричний регіт салгі...
Героїчна доба добігає свого кінця! Стара буденщина повертае знов·
до нас з її марними, дрібними інтересами. Методи 1914 року, методи
Олександра Македонського рішучо банкрутують, і ціла юрба реальних
політиків з терпеливою важністю малп, порається коло розвязання гордійських вузлів, яких ще недавно т а м т і розрубували одним помахом
меча...
»Дух смиреномудрія, терпіння і любови« знов завитав до Европи.
Золота середина, статочна громада, яку Шевченко звав »капустою голо
ватою« — тронуе знов над поваленими ідеалами вчорашнього дня.
»Дух часу« прийшов і до нас. Мов слимаки по громовиці вилізли
і в нас, люде, над якими остатні десять років, здавалось, остаточно по
ставили хрест. Вилізли, і одразу заговорили: ми — мудрі, ми — наймудрійші. Наші противники крикачі, що »звертаються до некритичної авдиторії«. Ми ж — »найрозумнійші та найбільш обережні політики, які
глядять з історичної перспективи на завданне сучасности«.
Які ж були ті »перспективи«, з яких »наймудрійші« дивилися на
»завданне сучасности« ? — Сі »перспективи« були допасовані до »духа
ча;у«, а провідними гаслами — »тихше поїдеш, далі заїдеш«, »береже
ного Бог береже« і »поперед батька в пекло не суйся«. Але се не було
найважнійше. Найважнійше було — повне й цілковите викресленне
з своєї проґрами самостійницького ідеалу...
Се видасться комусь жартом? Але ж у сім нема ні тіни пересади!
Ті, що »надають тон« нашому політичному життю — вже »пристосу
валися«. Вже зреклися одної, загально-національної проґрами. В Руму
нії — ми ліквідувалися. В Чехії — ми автономісти. В Росії — за тим,
щоб реформувати, а боронь Боже — не валити. Тут — навіть коли
»ставка на Сікорського« не вдалася, і коли засоромлені »наймудрійші«
виреклися автономічної ереси — і тоді їх фактична проґрама не змі
нилася : лєґалізація публичного життя і галицько-волинська »держава«.
Н а ц і о н а л ь н а проґрама — щезла, згинула, пропала, як та »загу
блена грамота« Гоголя. Всі памятають, що її бачили, але — ніхто вже
не має її в руках. Замість неї маємо чотири націоналізми: Наддніпрян
ський, який лиш тоді згадує про инші, коли "йому се прикажуть »сви-
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ше«, а коли ні — то прекрасно задовольняється Риґою; на Буковині,,
в Бесарабії й Закарпатській Руси — вертає наш націоналізм (або ще
перебував) до найбільш примітивної стадії льокального патріотизму; що ж
до націоналізму галицько-волинського — то він або чисто льокальний,
а тоді наскрізь угодовий, або — ширший, а тоді наскрізь неґативний...
Всі ж разом, сі націоналізми, на загал беручи — погодилися з демар
каційними лініями. Спільної проґрами не мають.
Нас тут займає націоналізм галицько - волинський. Він е отже:
або чисто льокальний, а тоді угодовий, або ширший, а тоді — неґа
тивний. В обох випадках — безпроґрамовий.
Угодовий галицький націоналізм виходить з заложення. що ми
дійсно переходимо добу стабілізації відносин в Европі: »Нема сумніву г
що Европа стабілізується; її політична карта, нарисована в Версалю,.
Ризі й Льозані видимо удержиться довше, ніж не одному з нас се було-б любо. Европа бажає міжнародного спокою і м а т и м е йог о« 1).
Сей останний висновок (»і матиме його«) найбільш несподіваний,
але який же ж характеристичний для угодовця! — Европа, мовляв,
прагне порядку, наслідком якого ми опинилися під возом, ergo — му
симо до того застосуватися! Бо »внутрішні переміни в поодиноких дер
жавах підуть с в о ї м х о д о м , приписаним внутрішними силами і внутрішними потребами« 2). Що ж значать наші бажання супроти сього
залізно-неминучого ходу подій?
А хто сказав А, мусить сказати й Б. Для кого »консолідація« не
минуча, той проти всього, що її захитуе. Для того великодушний уго
довець »може бути вибачливим« за » н а ї в н і вияви злорадства« нашої
преси з приводу невдач ріжних варшавських урядів, » о д н а ч е т і л ь к и
до о з н а ч е н о ї г р а н и ц і . Бо коли приміром українська преса пле
скала з утіхи в долоні з приводу кождої знижки польської марки і по
хнюплювала голову з приводу кождого валютово-політичного успіху поль
ського уряду«, то така поведінка як найострійше нашими угодовцями
осуджується. Бо »певно, на упадку валюти та інфляції деякі сфери
дуже добре заробили, та всеїж не маса, а в ній всі Українці«.3)
Справді, що за широкість перспективи! Оцінювати завдання
н а ц і о н а л ь н о ї політики тим, чи зискає, чи втратить на курсі доляра
обиватель Підгаєць, чи Пацикова! Політики з подібною крамарською
психольоґіею напевно осудили би і 1914-й і 1918-й роки, бо скільки
»руїни« принесли вони »масі«. Аби бути консеквентним, нашому уго
*) Л і т о п и с , Ж 6 ст. 81—2.

2) ibid.
3) Л і т о п и с , ч. 18.
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довцю треба лише боліти не тільки над інфляцією, але й над Мухами,
над невдачами Замойського, над »провокаціями Ковенської Литви«, бо
всеж се заваджае »консолідації« і шкодить »всім Українцям« не менше,
як інфляція... »Меншости повинні зрозуміти, що розвій держави лежить
і в їх інтересах« — так поучав українських »анархістів« на однім
з останних засідань сойму вельми шановний провідник Хени Дубанович.
В нашій політиці злорадства ми повинні йти »тільки до означеної гра
ниці« — поучає українських »анархістів« — »самостійницький« Лі
топис...
Туга за старими методами! Трудова партія анулювала »автоно
мію«, рішила »явно зректися всяких плянів на політичний компроміс«.
Так думають галицько-берлінські угодовці і кажуть, що »без сумніву се
красше тої коловатиці, яка була досі«. Але з другої сторони (кождий
угодовець має — »з другої сторони«!) така »тактика може... ще більше
збільшити хаос у політичнім думанню країни«1), і тому... не треба
забувати на »політичний компроміс!« Чи сей останній можливий?
Чи хто хоче з ними говорити? Про се угодовець не ДУхМае, бо його угодові настрої випливають не з оцінки ситуації, а з психольоґії.
Хто так думає, той очевидно ганить »Заграву«, особливо її гадку
»про неможливість поліпшення становища нації« (rebus sic stantibus!)
Ся гадка є для опортуністів »прінціпово фальшива«. Так само фаль
шиво є жадати від соймового представництва, щоб воно »доказувало
перед українською нацією неможливість здобуття чого небудь« (rebus sic
stantibus!)2).
Для опортуніста — прінціпіяльно нефальшива є лише тактика
брання того, що дають і соймових переговорів з Дубановичами, Ґрабскими
або Сікорскими: дрібних концесій на основі повного приняття status quo
і боротьби з »хаосом« ! Чи сі концесії можна здобути, і що робити —
коли не можна, на се угодовці не мають ради...
Так само думає автономічна соймова чвірка. Вона каже, що треба
лиш внести до сойму 100 законопроектів. Але що, коли ні один з них (що
є bombensicher) не буде ухвалений? — Над сим »реальні« політики
собі голову не сушать.
Очевидно сі самі думки лежать в основі ■»ідеольоґії« Діловців.
З тою ріжницею що вони їх, числючись з настроями в краю, также і з пи
томого їм браку цивільної відваги, не все отверто виповідають...
Се отже льокальний галицько-волинський націоналізм. Націоналізм
так сказати автономістичний, якого представниками є »Літопис«, »Ді1) ibid. ч. 14, ст. 209.
2) ibid. ч. 19—20, ст. 283.

digitized by ukrbiblioteka.org

ловці« і автономічна волинська чвірка в варшавськім соймі і сенаті.
Але часом сей галицько-волинський націоналізм хоче вийти поза льокальні рами провінції. І тоді він стає різко неґативним і — що ще
гірше — тратить ролю всякого самостійного чинника.
Сей націоналізм — сторонник Росії. Вона має бути тим Оле
ксандром, що розрубає всі узли і виведе націю в землю обітовану. Не
потребуємо ще раз тут повторювати арґументів проти політичного мо
сквофільства. Але все ж ся політика, як і всяка инша, коли хоче мати
бодай тінь тіни якоїсь рації, мусить: поперше зберегти за нацією певну
самостійність рухів, — по друге, довести,' що має які будь вигляди на
успіх. — Нічого з сього не має політика наших »широких« націона
лістів.
Певну самостійність рухів... Але про яку самостійність може бути
мова, коли наші »широкі« просто стають знаряддем чужої державної
ідеї? Про найгірші способи роблення сеї політики чужого знаряддя не
хочу тут говорити. Не хочу говорити про тих, що в краю займаються
»обеднаннем« аж до Д і л а включно, закордоном — відновляють дикта
туру, а в »високій політиці« не вміють відріжняти ролю союзника від
аґента. Вони викликують лише огиду в кождого патріота. Але такі річи,
як нпр. спільна дипльоматична акція з Совітами? Як соймові промови,
в яких простягається руку згоди совітському урядови, заплямленому
кровю Стешенка, Міхновського, Науменка, героїв під Крутами, Новобазарських жертв і тисячів инших Українців? Промови, в яких грозиться
не силою нації, а силою — російського уряду ? Чи вести таку політику,
не значить понижувати себе до ролі знаряддя в чужих руках ? Не зна
чить цілковито зректися ролі самостійного чинника в політиці? Чи се
політика, гідна нації — заносити тут цілком оправдані протести, а там
виправдувати убийства Міхновського та инших тим, що мовляв за
»контрреволюцію і шпигуньство кожда держава судить гостро й оче
видячки дивиться на сей злочин через свої питомі окуляри« 1).
А дальше: які будь вигляди на успіх... Не ходить мені про те,
чи надії наших »широких« на Росію оправдані з. н а ш о ї точки погляду.
Най будуть оправдані бодай з їх! — Але й тут політика наших уго
довців е без усяких перспектив.
Недавно вийшла книжка д-ра М. Лозинського, професора україн
ського університету в Празі, яка є типовим взірцем тої безпринципно■сти і браку всякої політичної культури, які так характеризують наших
»широких«2). Отже його надія також на Росію, і тому він пише: »Нав
*) Укр. Гол. ч. 20 (247).
2) „З Новим роком“, Берлін.
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паки, сама радянська федерація, — к о л и в д а л ь ш і м р о з в и т к у не
в о з ь м е в н і й п е р е в а г у з м а г а н н є до ц е н т р а л і з а ц і ї , себ то
до відбудови »єдиної неподільної Росії« — відбуватиме розвиток у на
прямі усамостійнення окремих держав«... Ну, а »коли в дальшім роз
витку« вийде інакше, тоді що ? Іти все одно з Москвою і Київом, незалежно
від того, який прапор буде в Київі маяти? Здається, від сього »коли«
залежить ціла проґрама автора для Галичини, а він обминає се питаннє
одною безсенсовною фразою...
І дальше таке саме! Автор числить на схід, бо там відбувається
українізація. Але: »щоб українізація була не механічна, а орґанічна,
для сього треба, щоб до виконування державної влади став український
національний елемент. Н а с к і л ь к и т е п е р і ш н я у к р а ї н і з а ц і я
має с е й о р ґ а н і ч н и й х а р а к т е р , — розміри сього важко ствер
дити, — настільки являється вона трівким здобутком української дер
жавно сти«.
Знов те саме! »Наскільки теперішня українізація має орґані
чний характер«... Ну, а що ж думає про се сам автор? — Нічого! Він
не знає, бо »розміри« українізації »тяжко ствердити«. Инакіне кажучи,
автор будує свою »визвольницьку« політику на чиннику, який — він
сам не знає — чи ділатиме в напрямку сього визволення, чи проти
нього... Що се, професорська розсіяність, чи філістерський страх перед
власного думкою ?
Дальше автор стає ще більш баламутним і ще щирійшим. Він
просто каже, що успіх справи, яка лежить йому на серці, можливий
настільки, »наскільки комуністична партія України (себто російська ко
муністична партія — Д. Д.) хоче і може вести не партійну, тільки
українську державну політику«. Інакше: підставою цілого українського
націоналізму автора є настрій Л. Троцького і бажання Г. Зіновева ве
сти... »українську державну політику«!
Шан. професорови ані в голові хоч трохи застановитися над тим,
що буде з його проґрамою, коли Зіновєву захочеться замість »держав
ної« української політики, зайнятися, скажім, афґаністанською або фін
ляндською »державною« політикою, або — коли новому Йоффе захо
четься зробити нову Риґу? А з відповідю на се питаннє, стоїть і паде
цілий націоналізм наших »соборників«...
На перший погляд »соборники« і »автономісти« дуже ріжняться
між собою. Та лише на перший погляд! Бо і одні, і другі не шукають
нового. І одні, і другі дають себе втиснути в ту стайню, в яку нас
загнали події. І одні, і другі цілу ставку ставляють на якесь X, на не
відоме. Автономісти — переконані, що Варшава таки піде на їх про-
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ґрам і ухвалить їх »законопроекти«. »Соборники« — що Зіновев таки
зрозуміє, чого вони хотять від нього.
Поихольоґія людий, що звикли танцювати тільки від печі. Психольоґія сліпця, психольоґія Германа з »Пікової Дами«. Стара княгиня
назвала йому три таємничі карти, з якими він мав п е в н о виграти:
трійка, сімка й ас! Але в рішаючий момент, по трійці й сімці — за
мість аса прийшла »відьма« (дама пік), глумливо підморгуючи неща
сливому грачеви... Подібно й наші угодовці: вони сліпо вірять, що
вийде Зіновев або якийсь автономічний Сікорський. На инші ж можлйвости замикають очи, бо тоді б треба було будувати на чімсь инигім,.
на чім ніякі угодовці в світі ніколи не будували і не будуватимуть.
Дуже давно, Г^ А. Полетика склав »Записку« про те „на каком
основаній Малая Росія была под Республикою польскою и на каких
договорах поддалась російським царям і патріотическое разсужденіе,,
каким образом можно бы оную ныне учредить, чтоб она п о л е з н а мо
г л а б ыт ь р о с і й с ь к о м у г о с у д а р с т в у б е з н а р у ш е н і я п р а в
ея и в о л ь н о с т е й « . — С е й е в коротких словах проґрама наших
угодовців обох напрямків: »учредить Малую Росію«, але так, щоб вона,
»права свої і вольности« мала, і чужій державі »полезна« була (не
творила би в ній »хаосу«, як сказав би »Літопис«)...
Що се значить, як казав російський фільософ Кузьма Прутков
— »обять необятное« — з сим не може погодитися думка людий ком
промісу...
Вони всі говорять про екстермінаційний похід. Скаржаться Пенлеве і пр. Иншими словами, признаюсь, що сила, яка стоїть проти них,,
росте, розвивається, і навіть переступає рамки, вказані їй. ріжними
»міжнародними рішеннями« і »констеляцією«. Так само »соборники«
не лише признають, а й сподіються, що та сила, до якої вони апелю
ють, також не буде себе вязати дотеперішніми договорами і „констеляціями«, лиш постарається витворити собі нові, инші, догіднійші.
І лише ми — кажуть наші »реальні« політики — лише ми мусимо
безапеляційно скоритися »констеляції«, »витягнути з того всі консеквенції« і »не переступати границь«.
Полемізувати з сими поглядами — марна праця! Бо вони осно
вуються не на переконаннях, а на підсвідомій відразі всякого посібіліста
до власної акції, до впливання на біг подій. Але всеж нехай прочита
ють сей уступ, що сказав 23 роки тому на адресу всіх опортуністів
Ленін, може се напровадить їх на якісь инші думки:
»Говорити, що ідеольоґи (себ то свідомі керманичі) не можуть
стягти руху з шляху, означеного взаємним діланнєм середовища і матеріяльних елементів руху — се значить забувати *ту примітивну
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правду, іцо свідомість сама бере участь у сім взаемоділанню, сама впли
ває на означенне шляху«, яким підуть події1).
Але ^умніваїбся, щоби наші »реальні« політики змогли второпати
сі слова. Бо Ленін говорить про свідомість, про п о л і т и ч н у с в і д о 
м і с т ь ідеольоґів. А чи можна в нас про се говорити? Розгляньмося
навколо себе, і побачимо на позір дрібні, але дуже непокоячі познаки
перелому: повороту від »політики« до старого культурницького націо
налізму. Скарги перед заграницею без виставлення ширших політичних
цілий... Київський процес, на який, замість якимсь політичним кличем,
автономічний щоденник реаґуе лише філістерсько-гуманітарним »досить
крови!«... Повна улеглість православної гіерархії на Волині... Творение
соціялістичних фракцій з людий, які при инших обставинах ніколи б
себе в соціялісти не записали, а тепер роблять се, аби лиш приподобатися иншим... Ілюстрований журнальчик посольський блідий, неви
разний, сентиментально безбарвний, ворожий всякій політиці, як бл. па
мяти київська »Рада«. Серед стосунків ХУІ віку — квасносолодкава
українська »Нива«... »Релігійний Вістник« у таборах, бувші провідники
революційного студенства (П. Крат, М. Залізняк), що друкують по аме
рикансько-українських ґазетах нудні, ніби христіянські проповіди, яким
позаздрив би маломісточковий протестантський пастор... Голови партій,
що навертаються до віри... Далекий від того, аби їх зате ганьбити! Але
до якої віри? — До віри кардинала Мерсіе, активної, мужньої, зачіп
ної, чи — до віри всіх втомлених, знуджених, розторощених життем,
нездібних боротися з ним? — А над усім сим часто гуліґанська »по
леміка« берлінських учених і львівських неуків проти всього і всіх,
хто ворушить стояче багно, хто не числиться з тим, що сказала, чи не
сказала »Европа«, яких не обовязуе клич »Roma locuta causa finita«,
хто ще не зневірився в значінню нації, яко самостійного чинника.
Угода? Де ж вона на практиці? — спитають мене. На практиці!
Найстрашнійша угода та, що вдерлася вже до психіки загалу. Найстрашнійша е вона. Але де ж вихід? Чи наша оцінка ситуації хибна?
Чи радити тепер методи 1914 року? — Про вихід тут не можна де
тально говорити. Признаємо також, що на разі переживаемо хвилину
відпливу і загальної втоми. Не радимо також в момент, коли на те не
має змоги, метод 1914 року. — Але дух сього року мусить і на далі
одушевляти наше суспільне життє, наші стремління й настрої!
Таж не ми перші опинилися в ситуації, в якій знаходимося. Але
се не значить, щоби ми кричали осанну тому, що прийшло і лаяли
ріжнодумців анархістами. Се не значить, щоби ми признавали всі полі
1) „Іскра“, № 12, 6. XII 1901.
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тичні чинники, 'опріч себе. Щоби шукали ратунку лише в передпокоях
Пенлеве і соймових кулюарах. Се не значить, щоб ми мали чотири
націоналізми замість одного. Се непростимий люксус! Се не значить,.
щоби ми порозумівалися з Радеком, Вратяну, Сікорским чи Бенешом....
Щоби схиляли голову перед »ходом подій«.
Таж е ріжниця між політикою фон Штайна по Єні і — Наполе
она III по Седані! Між політикою Клемансо і Кайо по заняттю Бельґії.
Між тактикою фракції Леніна в Думі і поза Думою і тактикою Мілюкова в Думі і поза Думою, по невдалій революції 1905—6 року. Між
політикою Дортена і Гітлєра або Ранцава по версальській капітуляції...
Між політикою нації, і політикою Полетики.
Не вже лише ми так прибиті, що зрозуміти сього не можемо?
А коли сього не можуть зрозуміти угодовці, то се мусять зрозуміти
инші. Те, чим ми жили заледви кілька літ назад, більшість наших полі
тиків ф а к т и ч н о викинула до коша. Вони ідуть за »духом часу«. Але
здоровші елементи нації не сміють піддаватися отруйній атмосфері, що
принесли з собою соціялістичні словоблуди в Парижі і Льондоні, мадами
Рути Фішер і девотки в споднях з »Ліґи націй«. Мусимо віднайти в собі
наново дух 1914 року.
»Европа прагне«... і т. д., кажуть наші угодовці, звертаючись до
нас : Quos ego !
Можливо, але нам важне не те, що прагне Европа, а що прагнемо ми І

Ж гіхайло Р уд и и ц ьк и й .

Ти завтра станеш вже мені чужа...
Ти завтра станеш вже мені чужа,
як кожне вчора, що без Тебе йде :
німе бездушне, в споминах бліде...
Моя любов — вістря зрадливого ножа!
Та
як
як
—

нині ще мені найблиіцою з всіх будь,
кожне вчора в згадці наших стріч,
кожне нині в диких бажань ніч:
з утоми впасти завтра на найблищу грудь...
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М ихайло Рудницъкий.

Не хочу ні! гартуючих потіх..
Не хочу ні! гартуючих потіх
що Твоє »я« мені найбільш з усіх сказало,
що Твого тіла не торкнувся гріх
і лишишся для мене шпилем ідеалу!
Моя любов міцна як жданий гріх
здушити би могла і голос безнастанний,
що Ти уже належала до всіх
й моєю станеш ще, бо я вже Твій останній!

Ж .

Ковальський.
Іи .

*

*

*

Сижу на вовчій шкурі.
У грубці жар рябить ясно.
Навколо тиша і тепло.
Поміж жаринками палю свої думки.
Минуле чи прийдешне —
А може — дійсність,
Того не знаю.
Горять думки —
Злотиться жар.
Душа, як став, спокійна,
думки, чи мрії, наче хвилі,
що в тихім затінку зникають десь
під берегом —
у очереті...
Палю думки в жаринках злотих,
одну за другою палю.
Горять думки, горить душа
і світить тихим сяйвом
в літа майбутні...
Смига, 1924 р.
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В справі української літературної доови.1)
6. Д р у г и й в і д м і н о к о д н и н и і м е н и к і в муж. роду.
Прочитуючи придніпрянські видання, бачимо, що деякі тамошні
письменники не можуть собі ніяк дати ради з другим відмінком одни
ни при імениках мужеського роду. Як відомо, сей відмінок має окін
ченне = а (я) або = # (ю). Придніпрянці не дивляться, коли нале
жить уживати а, а коли #, вони мішають оба окінчення, пишучи: скле
на, гніва божого, без розума, того самого коліра, од цього викупа, до
натурального стана річей, огня, — то знов: зі Львову2), Парижу, Ки
їв#, Відшо, Севастошшо, Берліну, біля Очакову, дух#3), хліб#4), мир#,
з стол#, ліс#5), листопад#, позад байдак#, край порог#6;, з того світ#7),
і навіть: для вченого доценту! А як ділае анальоґія, бачимо з отсеї
фрази, в якій іменик середного роду дістає окінченне іменика мужесь
кого роду: 3 менту переходу галицького в і й с ь к у !
Правда, що хто не виніс знання української мови з рідного дому,
тому не легко орієнтуватися в таких тонкостях. Та все ж є вказівки,
якими кермуючись, можна оминати різкі похибки.
Назви о с і б і з в і р я т мають звичайно в другім відмінку окін
ченне = а (я ): пан — пана; син — сина; віл — вола; орел — вірла;
король — короля; кінь —- коня.
З инпіих імеників мають се окінченне отсі ґрупи імеників: а) назви
і г о р і т а н ц і в : дурака, жучка, аркана,; б) назви г р о ши й: рубля,
франка, сотика; в) назви ч а с т и й і ч л е н і в тіла: вуса, зуба, носа,
ліктя, — але: боку, мозку; г) назви деяких д е р е в і р о с т и н : бука,
граба, оріха, прута; бурака, вівса; ясеня — але: бобу, гороху, льну,
моху, хріну, хмелю; д) назви о д е ж і : кожуха, сердака, чобота, ходака;
е) назви п о с у д и й г о с п о д а р с ь к и х п р и л а д і в : горшка, кітла, ціпа,
рискаля; ж) н а з в и міст, сіл, г і р : Берліна, Київа, Парижа, Сокаля,
Стрия, Бескида.
1) Пор. кн. V, ст. 8 3 -8 7 .
2) Пор. Ой до Львова доріженька, до Львова, до Львова, випала з під
кониченька золота підкова.
3) Пор. Упав без духа.
4) Пор. Скачи діда, дам ти хліба. — Без гроший до міста, без хліба до
дому — не раджу нікому.
5) Пор. Один до ліса, другий до біса.
6) Пор.
Гей дівчино, бійся Бога,
Рубай дрова до порога,
7) Пор.Ве рнув з тамтого світа; досвіта: У досвіта встав я, рано ще надворі.
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Назви річевих імеників, а особливо явищ природи, матеріяльчих імен
та подуманих (абстрактних) імеників мають звичайно окінченне - у (ю ):
вихру, грому, снігу; попелу, воску; дому, диму, квасу; маку, цукру;
тютюну; страху, голосу, походу, зору, співу.
Є кілька імеників, що можуть мати оба окінчення, але їх не багато:
города й городу, парохода й пароходу, рода й роду, сорома й сорому;
деякі при тім зміняють значіннє: двора (панської палати) і двору (подвіря); закона (збору прав) і закону (причастя); стола і столу (їди);
хреста (знак) і хресту (хрещення).
Подибуються у придніпрянських писаннях часом і деякі инші непра
вильности; так від д е н ь другий відмінок звучить: одного дні, другого
дні, — а так само й перший множини: півтори дні, — ужитий тут
неправильно замість: півтора дня. — Чернець звучить у друг, відмінку:
чернеця (зам. черця); Вранґель — Вранґеля і Врангеля (зам. Вранґля).
Про переголоіпуваний самозвук і з о і е в відчиненім складі, як:
устрію, розвію, клопіту, регіту, дозвілу, беріга — я згадував уже на
иншім місци, тому тут не задержуюся над ним.
7. Т р е т і й в і д м і н о к п р и і м е н и к а х .
В московській мові е певна ґрупа імеників, при яких другий іменик, що служить доповненнем першого, ставиться в третім відмінку:
Наивное подражаніе Шевченка. — Зная ц£ну книгі. — Причина этому
явленію. — Общественное мнініе считаетъ покровительство украинцамъ
ударомъ.
В українській мові доповненнє стоїть усе в другім відмінку. Воно
може заступати або підмет, і такий другий відмінок називається п і д 
м е т о в и м (genetivus subiectivus), або предмет, і такий другий відмі
нок називається п р е д м е т о в и м (genetivus obiectivus).
Другий відмінок підметовий означає особу або річ, що як підмет
щось ділае: любов матери ( = мати любить); крик дитини ( = дитина
кричить).
Другий відмінок предметовий означає особу або річ, на яку, як на
предмет, звертається дійство: любов вітчини ( — люблю вітчину); бажаннє
слави (== бажаю слави).
Сей другий відмінок стоїть також при імениках жаль, ш к о д а
т р е б а : Жаль тобі її стане, малої билини.
Нема Петра, лише Гриць,
Шкода моїх варениць.
Пошли, Боже, з неба, чого нам треба.
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При таких реченнях нема граматичного підмета, тому деякі Придніпрянці силкуються утворити його в таких чудернацьких фразах:
А на віїцо в о н и т о б і т р е б а ( = А на що їх тобі треба, або : А на
що вони тобі потрібні)? — Во н а м е н і т р е б а ( = її мені треба, або:
Вона мені потрібна). — Чи я вам ще треба? ( = Чи мене вам іще треба?
Чи я вам іще потрібний?). — Ваша поміч уже не треба ( = Вашої
помочи уже не треба. Ваша поміч уже не потрібна).
Маємо також другий відмінок п о с і д а н н я (genet, possessivus),
який вказує, до кого особа або річ належить: справедливість Б ога; глубінь моря; твір поета; палиця діда; Маруся Гр. Квітки. Замість такого
другого відмінка може все стояти присвойний прикметник: справедли
вість божа; глубінь морська; твір поетів, палиця дідова; Маруся Квітчина
Є ще й такі роди другого відмінка, як п а й к о в и й (gen. partitiv u s): полилися ріки крови; насіяла васильків лан; за шмат гнилої
ковбаси у вас хоч матір попроси; везе Марко батькови шитий пояс
шовку червоного;—та я к і с н и й (gen. qualitatis): проговорили слово
тихої любови; дівчина великого роду, а песього ходу; смілі майстри
нової будови, прямування нового борці. Про инші роди сього відмінка
не згадую, бо вони тут мені не потрібні.
Не вважаючи на таке . богацтво другого відмінка, придніпрянські
письменники йдучи слідом московської мови, пишуть третій відмінок зам
другого або иншої фрази по ось яких імениках:
З а м о в л е н н е : Замовлення з а к о р д о н н и м ф і р м а м ( = у заграничних фірм).
З а м о в н и к : Шафаренко був одним з перших замовників К орну.
( = замовників Корна, книгаря).
З а с т у п н и к : Заступник п. М а р т о с о в і (- - пана Мартоса).
З р а д а : Зрада с в о ї й н а р о д н о с т і (=-· своєї народности).
З р а д н и к : Зрадники батьківщині ( = зрадники вітчини). — Вони
стали зрадниками с в о є м у п р и я т е л е в і ( = свого приятеля).
К а р а : Кара Г а ї к о в і почалася ( = кара Гаїка).
К о м і т е т : Склався комітет б і ж е н ц я м та і н т е р н о в а н и м ,
(комітет утікачів та інтернованих).
Н а в ч а н н є : Навчання п и с ь м у і читанню ( = письма й читання)
Н а с л і д у в а н н е : Наївне наслідування Ш е в ч е н к у ( = наслідуванне Шевченка).
П а м я т н и к : Памятник Шевченкові ( = Шевченка). Треба робити
ріжницю у фразах: »Поставлено памятник Шевченкови« і »Стоїть па
мятник Шевченка«.
П і д м о г а : Товариство для підмоги л і т е р а т у р і , н а у ц і і шт у 
ц і ( = літератури, науки і штуки).
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П р и ч и н а : Причиною ц ь о м у була спроба Куліша ( = сього
була проба Куліша).
Х а р а к т е р и с т и к а : Характеристику його к н и з і зроблено по
правді ( = його книги).
Ц і н а : Знаючи справжню ціну к н и ж ц і (— ціну книжки),
8. Т р е т і й в і д м і н о к п р и д і є с л о в а х з а м і с т ь ч е т в е р т о г о
а б о и н ши х .
Часто подибуємо у прйдніпрянських виданях третій відмінок при
дієсловах у таких випадках, в яких повинен стояти четвертий відмінок,
або инший з приімеником. Наведу приклади:
В о л і т и : М е н і болить голова (= м ен е). — їм не болять загальні
всім авторам болячки ( = їх не болять). — Пор.
Болить мене головонька, болить мене, болить,
Ой вже мої головоньки ніхто не загоїть.
Болить мене головонька тай межи плечима,
Треба мені докторика з чорними очима.
В ч и т и : Вчити вас н а у к о в и м м е т о д а м (== наукових метод.) —
Пор. Вчи дурня розуму, а він тобі голову провалить.
Д з ь о б н у т и : Дзьобнула к о ж н і й в око ( = кожду). Пор. Пане
господару, на вашім дворі да три голуби пшеницю дзьобають.
З а д о в ж и т и с я : Да ми вже в с і м задовжилися ( = у всіх).
З а м о в и т и : Хоче їй замовити роботу ( = у неї). — Товариство
»Час« замовило артистам малярам Амвросію Ждасі та Івасюкові виго
товити ряд картин ( = у артистів малярів Амвросія Ждасі та Івасюка
ряд картин.
З а м о в л я т и : Все місто замовляло убрання Лабеканові ( = у Лабекана). Запропоновано, щоб не замовляли з а к о р д о н н и м ф і р м а м
шкільних підручників (=* у заграничних фірм).
З б а в и т и : За що я т о б і віку збавив ( = тебе). — Чому ме н і
злої долі, чом віку не збавиш? ( = чому мене). — Ой вдариш, чи не
вдариш, тілько м е н і життє збавиш ( = тілько мене). — Пор.
Не чисть мене до живого,
то збавлю тебе од всього злого.
Позбавити:
життя). — Пор.

Важко людині позбавити собі життя ( =
Най богач не хвалить,
що мя Гандзі позбавить.-
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себе

З р а д и т и : Чорнозем не зраджує їм ( = їх). — Балбаган зрадив
повстанському правительству і перейшов па бік Денікіна ( = пов
станське правительство). Пор.
Ой Палію, Палію Семене,
чи не зрадиш ти мене? —
Вонаж мене ізрадила,
я й не сподівався.
К о р т і т и і з а к о р т і т и : Коли й о м у кортіло галушок наварити
{ = його кортіло). — Д і д а м кортить скоштувати ( = дідів). — Вже не
кортіло й о м у розмовляти з селянами ( = кортіло його). — Коли м е н і
перестало кортіть вина ( = мене перестало кортіти вино). — Ґ р а ф о в і
ще дужче закортіло ( = ґрафа). — Пор. Закортіло чоловіка зайти у ши
нок. — Хто язик держить за зубами, то того нічого не кортить.
К о ш т у в а т и : Боротьба коштувала н а ш і й л і т е р а т у р і ( = на
шу літературу). — Що Америці коштує Відень? ( = Америку). — Заява,
яка коштувала й о м у д е р ж а в н о ї служби ( = його). — Пор. Воно
коштуватиме їх не багато. По московськи: Борьба стоила нашей литературі.
М с т и т и с я : Мститиси кривдникам ( = на кривдниках). — Пор.
То вона мститься на Хведорові за дочку.
Н а в ч а т и , н а в ч и т и : Вона їх н і ч о м у не навчила ( = нічого).
— І ч у ж о м у научайтесь ( = чужого). —- Навчив його примовлянню
{ = примовляння).
Н а с л і д у в а т и : Де він наслідує Ш евченку (гдЬ онъ подражаегь ПІевченкй). — Силкування наслідувати Некрасову, Нікітіну, Курочкіну, і другим російським, поетам ( = наслідувати Некрасова, Нікітіна, Курочкіна й инших російських поетів). —
П р и ч и н и т и с я : Які би могли причинитись розповсюдженню
української ідеї ( = причинитися до розповсюдження ідеї).
Р а д і т и : Не дуже радів т а к и м д о к а з а м ( = із таких доказів).
Р а д у в а т и с я : Вони радуються російській побі ді над супоста
том ( = з російської побіди, або: російською побідою). — Не радуйся
чужому лихові ( = з чужого лих;;).
Пор. Дай Боже дітками раду
ватися. (Радуватися ким або з чого).
С в е р б і т и : Нам ця черга не свербіла ( = нас ся черга). — Ви
м е н і і за вухом не свербите ( = мене).
С и м п а т и з у в а т и : Симпатизувати українськ о м у уряд о в і
( = з українським урядом).
У с м і х а т и с я : К о м у батько лагідно усміхався ( = до кого).
Х в а л и т и : Ну, хвалить Б о г у ( = БогсЛ Пор. Ти ж у мене,
хвалить Бога, молода й хороша, як ягода.
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9. Ч е т в е р т и й в і д м і н о к і м е н и к і в м у ж е с ь к о г о роду.
Четвертий відмінок імеників мужеського роду не має окремої своєї
форми ні в однині, ні в множині:1) його заступаємо або другим, або
першим відмінком. Колиж заходить перший, а коли другий випадок?
1. Особові іменики й такі, що їм приписуємо людський розум, або
що представляють поетичні персоніфікації, мають четвертий відмінок
рівний другому і в однині і в множині; вояк — вояка, вояків; ангел
—- ангела, ангелів; Вітер — Вітра, Вітрів.
2. Назви звірів,'2) дерев, ігор і монет мають в однині четвертий
відмінок рівний другому, у множині рівний першому: віл — вола, воли
бук,— бука, буки; козачок (танець) — козачьа, козачки; тарок — тарокаг
тароки; рубель — рубля, рублі.
3. Всі инші іменики (річеві) мають в обох числах четвертий від
мінок рівний першому: нарід — нарід, народи; ліс — ліс, ліси; стіл
— стіл, столи.
У придніпрянських виданях стрічаємо дуже часто четвертий від
мінок рівний другому також при річевих імениках: Я загубив к л ю ч а
( = ключ). Разураз дивився на г о д и н н и к а (== годинник). — Зійшов
на т р о н а ( = вийшов на трон). — Він сів на т о г о т р о н а ( = на
той трон). — Він бачив т о г о с а м о г о с н а ( = той сам сон). — Суддя
дав з н а к а ( = знак). — А то пальну собі в л о б а ( = лоб). — Поса
див її на свого о с л о н ч и к а ( = на свій ослончик). — Н а х р о м и лася на голку й поранила собі п а л ь ц я ( = наступила... палець). —
Перо устромити собі в б р и л я ( = бриль, капелюх). — Він попрохав
написати л и с т а ( = попросив паписати лист). — Через віщо знадоби
лося тобі писати ц ь о г о п а п е р а ( = сей папір). — Прочитавши па
п е р а ( = папір). — Щоб вам вернено воли й п л у г а ( = плуг).
Таке змішувапнє форм відмінків має за собою вправді деяку тра
дицію в давнійших памятниках, та нині уживається воно занадто широко..
Деякі письменники уживають мабуть умисно такого четвертого відмінка,
щоб його відріжнити від московського (в московській мові річеві іменики
мають усе 1 і 4 відмінок рівний), та се зовсім непотрібне. В літера
турній мові належить уживати такого змішування.

^ Сюди не належать іменики муж. роду окінчені на — ау —л (староста^,
ияниця), бо вони відміняються як іменики жіночого роду.
2)
Московська мова ріжниться тут від української тим, що в ній четвертий відмінок множини при іменах звірів рівний другому, а не першому.
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БІБЛ ІО ГРАФ ІЯ.
Слава Я р ем о ва : Ж е р т в е н н і огні . Нариси з часів світової
війни. Діточа бібліотека, книжечка 25. Мала 8°, ст. 35. Львів. Накладом
Видавництва: »Світ дитини«. 1922. — М а р ія Ш т е л іїів н а : З а склянною сті ною. Діточа бібліотека, книжечка 19. Мал. 8°, ст. 32. Львів,
1922. Накладом Видавництва: »Світ дитини«.

Коли перечитати отсі дві книжечки одну за одною, то здається на
перший погляд, іцо в Штеґелівної вислів гладший, композиція нарису
зручнійша, оповіданнє ведене доволі добре по лінії одної, наміченої ідеї.
А у Слави Яремової навпаки; дикція трохи пинява, володінне почуваннєм мале, внутрішня безпосередність так і хитає естетикою основної
лінії нарису. А проте здається мені, що в безпретенсіональних нарисах
Яремової (»Чайчині яйця«, »Рожі« та »Аніко«) чисто чуттєвий зміст
богатший і глибший, ніж в нарисах Штеґелівної. В Яремової вичуваеться попри всі недостачі тихий траґізм власного пережиття (»Рожі«),
тремтючий тон вдумливої, справді жіночої резиґнації, та тої любої самозрозумілости поетичної концепції, якою так чарував колись пок. Вордуляк, а яка так лагідно розброюе читача своїми простими, нешуканими
принадами. Та ще одно зазначується в д. Яремової додатно: нахил до
накреслювання постатей, а не настроєве розвіваннє у мріях. Я думаю
тому, що п. Яремова при видатнійщій праці над собою, особливож пізна
ючи основно жіночий письменницький тип чужих літератур (з окремаж
француський), зможе виявити розвій.
У Штеліґівної внутрішнє зрівноваженнє сильнійше, а з тим і біль
ший — розмірно — хист оповідання, *затеж ліризму справжнього почу
вання мало і доволі гостро зазначена лінія тенденції. Про її суть, ви
словлену найкраще цитатом: » E in V o lk von Juden sollst du sein... Jung
Juda hatt’ sich Ą jch und rein !« — поки що не хочу висказувати своєї
думки. Можливе, що відносини тепер змінилися і що до того, і жидів
ський нарід справді заслугує на те, щоб українські письменники випи
сували йому апольоґії в стилю нарисів Штеліґівної. Але може вільно
сказати при тім, що. поки Голгофта українського пар ода по сім і по тім
боці Збруча ще така болісна, як сьогодня, то й найкращі історії про
Максів і Халюців (»За склянною стіною« та »Земле моя!«) в нас дещо
неактуальні.
Д р . Остап Г р и ц а й .
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В і л ь г е л ь м Те ль. На основі історичного переказу переповів
А н т і н Л о т о ц ь к и й . Діточа бібліотека, книжечка 8. Мал. 8°, ст. 46*
Львів, 1922. Накладом Видавництва »Світ дитини«.
В часах, коли невмолимі історичні обставини примушують нарід
боротися проти цілого світа за визволенне, ніщо не в силі закріпити
лицарського духа та національної свідомости в молодому поколінню так,
як нриміри геройської оборони рідної землі з усесвітньої історії. На
такі геройські бої націй за волю повинна з усею рішучістю вказувати
кожда справді доцільно й педаґоґічно ведена наука історії, особливож
на лекціях чи там у видавництвах призначених для молоді. Але доки
наші підручники історії та її шкільні лекції стояли під знаком апробат
російських та австрійських міністерств, доти історія му сіла все явля
тися безідейним хаосом з довільних подій. Так нпр. суть визвольничих
боїв середновічної Італії губилася з усім в романтичному розмальову
ванню походів прославлюваних Гогенштавфів, які все таки були похо
дами грабіжного імперіялізму на чужу землю. Лютрова Реформація
являлася все тільки як акт нечуваної неслухняности проти папи,
трийцятьлітяа війна як не аби-який клопіт поцтивих гафсбурських
цісарів, а велика француська революція — то вже просто пожалування гідний ексцес парижської передміської наволочі проти найдостойнійшого дому їх Величности Бурбонів. Словом — історія в цісар
ських підручниках се не була історія народів, тільки історія домів. І треба
аж було світового перевороту, доконаного світовою війною, щоб розва
лити в грузи змиршавілі Бастилі чужих імперіялізмів та дати народам
змогу, говорити про їх історію та їх ідеали.
І коли так підійдемо до історичних нарисів в 7 і 8 томику Видав
ництва »Світ дитини« — се »Вільгельм Тель« — та два нариси в кни
жечці »За вітчину« (»Поворот Арістодема« та »Сила волі«), то треба
вже саму думку таких оповідань для наших дітей привітати як почин»
гідний усякої похвали. Особливо в нас, під теперішню хвилю.
Лишається ще тільки висловити деякі критичні уваги що до тво
рів самих.
Лотоцького »Вільгельм Тель« зладжений автором — як кажеться
в наголовку — на основі історичного переказу. Але воно — на мою
думку — булоб багато краще й доцільнійше, колиб автор не був так
сліпо тримався того ніби історичного переказу, який, як се виявили
вже досліди в першій половині XIX ст.*) цілком не історичний і з дій
сною історією нічого спільного не має. Все те, що вяжеться в історич
нім переказі з постатю Теля — се з одної сторони варіянт ґерманського
*) їх перший попередник — берненський парох ФраДценберґер (1760 р.).
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міту про стрільця Еґіля (теж Ерґіля), брата валькіри Ельруни, що по
наказу короля Нідунґа. влучає стрілою в яблоко на голові свойого
хлопчика*), а з другої псевдо-історична лєґенда, сфантазована й поши
рювана свідомо наївними авторами монастирських хронік (здебільшого
у звязку з леґендою про данського стрільця Тако, про якого оповідає
ще ранше Саксо [Saxo Grammaticus]). Таксамо і всі инші постаті,
згуртовані в переказі, поданім Лотоцьким, коло Теля — не виключаючи
й самого Ґеслера — се леґенда, поширена як історична правда спершу
хроністом Чуді (Tschudi), а опісля істориком Йоганнесом Міллером.
От тому воно було може вказане, подати в нашій книжечці переказ
про Теля як лєґенду, а головну увагу звернути на розмальованне
с п р а в ж н ь о ї і с т о р і ї визвольничої боротьби Швайцарів проти Ав
стрійців та бурґундського Карла Смілого, тимбільше, що в сій боротьбі
такі захоплюючі моменти, як бої під Морґартеном (1315 p.), Земпах
(1386 p.), Нефельс (1388 p.), та Ґрансон і Муртен (1476 p.). Але п. Лотоцький вдовольняеться тільки накресленнем про Теля, а з дійсних
подій згадує тільки бій під Земпах — Лотоцький читає чогось Семпах —
і то з особлившим наголошеннем ролі Арнольда Вінкельріда, хоч се
знову доказана річ, що ся роля тут зовсім лєґендарна. Т. зв. Клінкенберґська хроніка, яка вперше подає переказ про сміливе діло якогось
Вінкельріда в бою під Земпах, виявилася компіляцією з 15 ст., а сучасні
про такий геройський вчинок не знають нічого.2) Так в нашій книжечці
скрізь переказ, без ніякого історичного пояснення — начеб автор і сам
вірив в нього — і се треба вважати слабою стороною сеї зрештою не
зле написаної книжки.
Мова автора не найгірша, але не зовсім чиста.
Колиж розвідка Лотоцького все таки познайомлює маленького
читача з однЬр із найкращих визвольничих лєґенд людства, то обидва
нариси в збірочці Фільгеленеса »За вітчину« (»Поворот Арістодема«
та »Сила волі«) не виявляють щасливого добору сюжету. В першім
читається про Спартанця Арістодема, що ведений тугою за жінкою
і дитиною, кидає боєвий ряд Леонідових лицарів у провалі під Термопілями, але опісля, примушений погордою своєї рідні, знову вертає
в ряди оборонців краю і гине як *герой в бою під Плятеями. В другім
героєм Публій Корнелій Сціпіон, що кленеться пімстити Рим за Ганні*) Подібні варіянти подибуеться вже в швайцарських переказах з 12 ст.,
в півн. Англії, в Шкоції, у Скандинавії, в Данії, а навіть в Персії. Див.:
„Fabel und Geschichte. Eine Sammlung historischer Irrtiimer und Falschungen.
Von W. Janko. Wien, 1890. I. „Wilhelm Tell und der Riitlibund.“ Ст. 6. ff.
2)
Див. Geschichte des Mittelalters. Von den Kreuzziigen bis zum Zeitaltes
des Renaissance. Von Prof. Dr. G. Diestel. Spamers Weltgeschichte. IV. Ст. 472.
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балеву перемогу під Каннами і — додержуе слова в бою під Замою,
В однім і другім оповіданню майже самі балачки, повні розливного,
нудного патосу, який дитинячій душі не скаже певно нічого, бо вона
любить і розуміє прості лінії ясно заложеної події, а не такі психольоґічні зіґзаки, як поворот і відворот Арістодема, або вигуки римського
панича Сціпіона про рабів і варварів.
Та ще одно:
В книжечці Фільгелєнеса аж роїться від імен і понять, які моло
денькому читачеви цілком чужі (Геродот, Спарта, Ахеронт, Теспіець,
Теби і т. ин.), а пояснень до того нема ніяких. А звідки хлопчина буде
знати, що значить цитат з Горація: »...Carmina non prius audite...
Virginibus puerisque canto...« ? Таж накладня сама повинна звертати
увагу своїх співробітників на те, що вони працюють в першу чергу
для читачів зі сфери — світа дитини! —
Мова автора не вільна від типових галицьких признак.
Д р . Остап Г рицай.
Ю лій Б е р н : » Ш а н сел ь о р « . (Записки з подорожі Дж. Р. Казальона). З портретом автора і з 43 образками. На українську мову пере
клав Мирослав Капій. Накіадом Видавництва »Молода Україна«. 1923.
Львів — Київ. Ст. 212, м. 8°.

Оповідання Юлія Верна (1828 -1 9 0 5 ) — того творця наукових
романів з области природи й техніки — стають сьогодня модерні знову.
Правда, не так то ще дуже давно, бо в остатніх десятиліттях перед
війною, проголосили деякі критики з під стягу модерни та fin-de-siecl-ю
урочистий засуд смерти на оповідання французького письменника, бо
вони, мовляв, як твори штуки надто примітивні, а як наукові — надто
сумнівні своїми видумками. Тим поясняється теж та доволі дивна обста
вина, що є богато історій всесвітних літератур, в яких не згадується ні
одним словом про твори великого популяризатора наукових здобутків
Юлія Верна, — духового батька нинішніх Уельсів, Келерманів, Лясвіців
і цілого ряду инших — хоч згадується в них обширно про всякого роду
Карлів Маїв та Ґерстекерів. Але наша епоха, епоха що раз красшого здій
снювання всіх тих мрій в области техніки і природи, якими колись
романсієри-фантасти чудували світ так, як Юлій Верн, і до романових
видумок наукового характеру ставиться з увагою дослідника. З того
погляду оцінює новітня критика з цілком инакшим зрозуміннєм і фан
тазії А. Е. Т. Гофмана та Е. А. По, і з новою прихильністю цінує й по
вісти Верна. Тим то переклади з його творів у нас дуже вказані, але
з тою одною засторогою, щоб їх підбирати відповідно, бо між його чи
сленними оповіданнями є очевидно й річи слабші. »Шансельор« — дуже
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цікаво написана історія одного корабля, який стає жертвою ненадійної
пожежі — се одно з красших оповідань Берна. Воно' розмальовує доволі
цінні картини плавби по морю, житте на вітрильнім кораблі, катастрофу
пожежі й оконечної погуби корабля, а далі страшну мандрівку виратуваних людий сплавом по морю, серед спеки, бурі й гураґанів із потрясаючими картинами людоїдства, викликаного вбивчим голодом. Молодий
читач навчиться звідси дуже богато й дуже цікавого, тим більше, що
цілість оповідання — як і в кождім творі Верна — вчить його розуміти
й цінити велитенську вагу геройської терпеливости й холоднокровної
розваги у хвилях великих небезпек. Крім сього являється тут цінним
цілий ряд природописних та ґеоґрафічних подробиць, які однак багато
красше лишилисяб у памяти молоденького читача, колиб до них були
додані відповідні пояснення. А так, — без пояснень — уже перші слова
(»Черлєстон... Ми покинули побереже Батерії...«) лишаються в нього
пустими згуками, бо наша пересічна дитина не знає і не може знати,
що се таке й де той Черлєстон і та Батерія? І так само зда-лосяб тут
пояснити все инше, починаючи від островів, рік і міст, кінчаючи скла
довими частинами корабля, про які мова. З того погляду здалисяб також
трохи новійші малюнки.
Щож до перекладу М. Капія, то треба сказати, що він тут і там
читається доволі гладко, але в цілости в ньому стільки польонізмів, що
придніпрянський читач розуміти його мабуть не буде.
Д р . Остап Г рицай.
В олодимир Г н а т ю к : Н а р о д н і б а й к и д л я д іт и й . З образками
Олени Кульчицької. Накладом видавництва »Світ Дитини«. Львів. 1923.
Ст. 63, мал. 8°.

Розбуджувати любов до природи, — з окрема до звірів — се одно
з найкрасших і найважійших завдань новітнього виховання дитини.
В діточій літератуі всіх культурних народів подибуємо безліч дорого
цінних творів на сю тему — щоби згадати тільки писання К. Евальда,
В. Белыпого, П. Мічеля, Р. Франсе або Р. Ціммермана — вони в Европі
є в кождій хаті, в руках старших і.дітий, є взагалі улюбленою лектурою
новітнього читача. Годиться теж зазначити при тім те, що на ілюстра
тивну часть складаються в найновійшнх творах сього рода виключно
світлини — до того по змозі кольоровані — щоб таким чином дати
дитині що найвірнійший образ даного твору природи. В нас у сій обла
сти зроблено доси розмірно мало, й тому з тим більшим признанием
треба піднести проби нашого цінного видавництва »Світ Дитини«
в тім напрямі. Як один із найзамітнійших, хоч невеличких обємом —
творів являється мені тут збірочка В. Гнатюка »Народні байки для
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дітий« (»Діточа Бібліотека«, кн. 37). Напі шановний автор вибрав зі
скарбу свойого богатого знання ряд дуже приступних і погідних казко
вих мотивів і розповів їх так цікаво і так, сказатиб, із глибин україн
ської душі і природи, що наша дитина перечитав тих двацять дві байо·
чки збірочки від сторінки до сторінки зі що раз більшою увагою і не
забуде їх певно ніколи. А побіч знаменито дібраного тону оповідання
являється чиста як сльоза мова автора одною з прикрас цашої збіро
чки. Можна справді побажати, щоб таких збірок шан. автор подарував
нашій дитині як найбільше.
Малюнки О. Кульчицької по змозі достроюються до тексту.
Д р . Остап Г ри ц ай .
Z o f ia K o ssa k -S zczu ck a . — P o ż o g a . Wspomnienia z Wołynia 1917
— 1919. Kraków, 1922. Ст. 434, 8°.

»Pożoga« або »На ріках Вавилонських«, такий заголовок можна
було б дати книзі невідомої досі авторки, написаної з надзвичайною
силою експресії і поетичним розмахом.
Стверджую се, хоч авторка боронить далекої, чужої і ворожої нам
справи, хоч належимо до тих, кому вона посилає слова прокляття і запо
відь помсти.
Поезія шляхоцьких гнізд-острівців серед збунтованого українського
моря, завзята війна двора з селом, гураґан, що пронісся над краєм
в роки 1917— 19, — ось про що оповідає нам авторка з точністю само
видця, з переняттєм особисто заінтересованого, з вдумчивістю глядача
високої культури. Особливого значіння набирає ся книжка для нас, бо
знаходимо в ній не один висказ про нас, не одно реченнє, що харак
теризує їх і їх відношеннє до нас.
Автохтонна людність України — се »люд рослий і крепкий, спі
ваючий найгарнійшійші в цілім світі пісні, лінивий і сонний, але сон
ністю стихії, готовий кождої хвилини повстати гураґаном. Сей люд, що
над всі инші цінив фізичну силу, гордив поблажливістю як доводом
слабости, узнавав суворість, а за несправедливість мстився затято і стра
шно. Спритний і хитрий, трудний до пізнання і присвоєння, зраджуючи
незмірно рідко дно своєї думки, а через те нібито фальшивий, — посі
дав виїмкові умові здібности, що ждали тільки на те, аби їх обудили; —
здібний до найскрайнійших виявів чесноти або злочину, ненависти або
заслуги, був при тім на жаль, застрашаючо некультурний і темний«
(ст. 6) — ось яку характеристику головного діяча страшної драми дає
нам авторка, — характеристику народу, що виріс на »сій землі, буйній,
широкій і барвній« (ст. 8).
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Ворожо ставиться авторка до сього народу, як до дичі, і н е й о г о
уважає за нравного господаря України. Але... всеж перелітня буря від
крила і їй очи на не одно, до того часу незрозуміле. Всеж довідуємося,,
що »люд український мав глибоко закорінене почутте справедливости«
(25); що »процес, який відбувався (революція), був природний і цілком
незалежний від волі темної і пасивної юрби« (47). Бо »запевно, що
ліпше мати доброго пана, ніж злого, але ніхто не може заперечити, що
ліпше не мати пана цілком, як мати хоч би й найліпшого« (48). Що
більше! Авторка, хоч як ворожа до українського »дикунства«, мусить
ствердити, що сі »на позір сліпі в бездумній руїнницькій фурії удари
н е с л у ш н о видавалися і видаватимуться нам потворними. Вони були
одним з огнив цілрго ланцюха причин і наслідків, якого наші коротко
зорі очи не можуть розріжнити. Видко на кождий з тих домів (шляхотських) кинуто колись камінне слушного гніву або жалю. Прийшов день,
ті каміння ожили, а оживши спали доіцом на безпечні дахи. Якими б
страшними й не здавалися нам сі події, Бог так хотів, отже так повинно
було бути« (56). Погляд, що робить честь глибокій інтуіції письменниці,,
хоч би під час немногих lucida intervalla, що стрічаються в книзі. Сей
погляд людини, вихованої в великопанських традиціях, особливо цікаво
порівняти з поглядами деяких наших шляхтичів-монархістів, що пере
гинаючи палицю в инший бік, не бачуть в українській революції нічого
опріч Махнівщини...
Таких проблисків думки, які позволяють авторці — навіть у сти
хійній, неоформленій масі історичного противника — бачити матеріял на
щось більше, велике, в книзі не брак. Вона шукає за якимсь »розвязаннєм«, яке би »зужило сліпі, розгукані серед погромів сили, яко мимо
вільний щабель, пожиточний в великім ділі еволюції« (163), і тут знов
приходить до голови анальоґія з нашими »правами«, які навіть такого
значіння за сими »сліпими силами« не визнають. Вона потрафила догля
нути в сій стихії певні елементи лицарськости (»забивають всіх; себ то
ні: жінок досі не зачіпали, — що правда, то правда«, 274) і рішучо
рожріжняе »хлопські бунти« на Україні від большевизму. В своїй »великодушности« авторка готова навіть признати, що сей »люд український«
за сто р о к ів може стати нацією (401)...
Коли б вона дала нам виторгувати якісь 50 років зі свого рахунку,,
мали би цінний причинок до того, як суворі факти житя (і лише вони!)
можуть навертати навіть тих, що з тими фактами ціле житте боролися.
Цікаві для нас (хоч рідкі) признання авторки стануть ще цікавійшими, коли поглянемо, як вона малює других претендентів до сеї »буй
ної, співної і барвної землі« ! — Сим претендентом вона симпатизує, але
в описі виходить карикатура. Вона славить польські партизантські від
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діли і польський елемент, як »культур-треґерів«. Але показується, що
»кресові Поляки« масово ішли до большевиків, а серед партизанів були
»узброені банди, яких треба було б віддати під полевий суд« (194).
В них е патріотизм, безперечно, але який? Не національний, а чи
сто кастовий, клясовий. При всій глибокій інтеліґенції авторки, вона
дивиться на цілий великий історичний переворот на Україні з вузенької
точки погляду боротьби двора з селом. Уряд, що помагає дворови —
є добрий; що помагає селу — лихий. Просто, як психольоґія Залізняка.
В захваті сього кастового патріотизму, вона, що не визнає ніякої полі
тичної України, навіть гетьманський режім називає »правовитою владою«
(246). Вона навіть тішиться зненавидженими Німцяии, бо вони ратують двори.
Авторка жорстоко кпить з одного земляка, який прибув на Волинь
з Варшави і який оповідав про останні новини : »могли ми довідатися,
яка в Варшаві ціна булки, обіду, білету до театру..., які кавярні отворені..., кілько коштують черевики і ин. Але про те, що нам не давало
спати в ночи і займало думки в день — про сойм, про уряд, про відношенне людности до уряду, про настрій мас, про політику і її напрями,
про військо, мобілізацію, про реформи, — про ціле велике, воскресле^
внутрішнє житте великого народу«, про те все не міг оповісти їй її
земляк, ані инші, бо то все »були люде або малої культури і націо
нальної свідомости, або виключно заняті своїми справами« (330, 331).
Сі самі жорстокі слова можна сказати і про авторку »Pożogi«.
Боротьба сил, політичний рух, настрої мас і ріжних верств на Україні
— все те її нічого не обходить, все те їй байдуже. Її інтересує лише:
Що буде з двором? — Вона сміється з темних мас української людно
сти, »яка може аж за сто років буде мати почутте своєї національно
сте, яка має ледви почутте солідарносте власної »zagrody« (401). А тимчасом нічого опріч солідарносте власної »zagrody« і не виявив в сі бур
хливі часи той польський »кресовий« елемент на Україні, який претен
дував бути господарем краю: ніяких ширших перспектив, ніякої полі
тичної думки... Сей »двірський« патріотизм доходить у авторки до того
степеня, що коли сподівана польська поміч не прийшла для ратовання
двора, вона дає себе унести крикови: »To nie jest rzad ojcowski, to nie
jest rzad Polski!« (412)...
Для людий тої психольоґії найбільш культурним і »батьківським«
урядом був мабуть царський уряд...
Такі були одні »претенденти«. Инші були не згірші. Карні екс
педиції російських офіцерів і Денікіна »грішили скрайним політичним
невиробленнем і браком почуття засадничої правди« (196); складались
-З елементів »дуже непевних, трусливих і готових до зради при кождій
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оказії« (227). Зрештою своею психольоґіею мало ріжнилися від инших
банд, і вміли за одного забитого солдата спалити ціле село...
Книжка читається з величезним заінтересованнем. В формі спо
минів, вона часто переходить у белетристику, повну блискучих образів,,
правдивого натхнення і (місцями!) того глибокого, містичного відчуття
сути великої історичної драми, яке рідко трапляється в наші часи. Для
нас книжка пані Коссак-Щуцької е документом, записаним одпою з яскра
вих представниць вмираючого світа, який зі смертю в душі, з болем
і ненавистю дивиться на те, що йде йому на зміну, — але з якого уст,,
може мимо волі, готово вирватися: Ave Caesar, morituri te salutant!:

Д. Д.
М. Сулима: І с т о р ія у к р а їн с ь к о г о п и с ь м е н с т в а . Конспект.
Державне видавництво. Ст. 38, 8°. Харків, 1923.

Се не так конспект, як просто реестр із дуже коротенькими харак
теристиками ріжних періодів і діб у розвитку української літератури
та поодиноких письменників. На загал книжечка корисна, особливо при
іспитах, для побіжного перегляду та пригадки. Зложена досить дбай
ливо, хоч не вільна від деяких промахів і пропусків.
Ділиться конспект на 3 частині, відповідно до принятого поділу
нашої літератури: І. Стародавнє письменство (X I—XIII ст.) з додатком
про »добу занепаду« (XIV—XVI ст.), II. Середній період (кінець XVI
—XVIII ст.) і III. Нове письменство (XIX і початок XX ст.) В перших
двох періодах іде суцільний огляд за цілий період, а нове письменство
розглядається десятиліттями. Проти сього не можна нічого мати, бо
дійсно в перших періодах тяжше перевести дрібнійший поділ, що знову
досить легко зробити при новім. Але треба, памятати про деяку штуч
ність такого поділу, бо дуже часто тяжко прикріпити якогось письмен
ника до одного десятиліття. Так напр. ІЦоголів і Кониський у д. Сулими
— се поети 60-их років, тимчасом як ІЦоголів виступав далеко вчаснійше,.
ще в початку 40-их рр. м. ст., потім мовчав двацять літ і написавши
пару віршів у 60-их рр., знов озвався аж у 70-их і 80-их. Кониський
теж більшу частину своїх творів написав у 80*их рр. Так само й инші,.
напр. Франко — поет не лише 70-их рр., але й пізнійших, Грінченко
не лише 80-их рр. і т. д. Се треба булоб мати на увазі і якось зазна
чити в конспекті. Поза сими промахами є й дійсні помилки, як ось
напр, зачислювання Кропивницького і Тобилевича (Карпенка-Карого)
до письменників 70-их рр. Аджеж усім відомо, що творчість їх викли
кана потребами українського театру, а він жеж зорґанізувався аж у по
чатках 80-их рр.
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КрІхМ сього е й трохи пропусків, деякі дуже болючі,ч як напр. пропуіцення Л. Мартовича й Ів. Семанюка (М. Черемшини), котрі чейже
вартнійші письменники, ніж напр. згаданий у конспекті Ст. Ковалів
(Пятка). Шкода також, що не згадано Карманського. Можна було б
принотувати й Ніщинського як чудового перекладчика Одисеї й Антиґони, а то й Проскурівну з молодших, а може й Мамжуру та Дніпрову
Чайку (Василевську), а з Галичан — Пачовського. Сі пропуски тим більше
неоправдані, що автор досить докладно вичисляе наймолодших наддніпрян
ських письменників, з котрих деякі навіть не встигли виявити себе
через передчасну смерть, а деякі то й зовсім маловартні. (З молодших
д. Сулима чомусь пропустив таких талановитих новелістів, як Г. Ко
синка й В. Підмогильний).
Але се мабуть — дань часу.
Та поза всім тим книжечка має вартість і осягне свою ціль —
бути провідником у діях української літератури.
В о л . Дорош енко.
М . П левако. Х р е с т о м а т ія н о в о ї у к р а їн с ь к о ї л іт е р а т у р и .
Том II. Від початку 80-их років XIX ст. до останніх часів. Державне
Видавництво. Харків, 1923. Ст. ХУ + 528, вел. 8°.

Книжка призначена для старших ґруп трудової школи як підруч
ник при вивченню української літератури. Появу їй оправдує автор
повного недостачею виданих творів українських — старих і новійших.
Старі видання розійшлися, а нові не появляються і в школі учителеви,
замість читати з учениками самі твори, доводиться говорити про них.
Щоб запобігти сьому й зладив д. Плевако хрестоматію, в якій подає
вибір творів кращих письменників. Поки що вийшов II том, присвяче
ний найновійшій літературі. 1-й том, де'поданий вибір старших авторів,
від Котляревського до Франка, в друку.
В розбиранім ІІ-ім томі поміщені твори (в цілости або уривках)
45-ти авторів. В тім аж 18 — наймолодших із Тичиною на чолі. Се
очевидно дань часу, бо між сими 18-ма деякі ще зовсім жовтодзьобу
та й ніде правди діти — не всі й Wundeгkind-и. Очевидно тільки
належність їх до впливових партійних спілок примусила д. Плевака
так із ними рахуватися. Але ся вада й завада для хрестоматії яко такої
для нас закордонців має свій плюс, даючи нам змогу приглянутися бодай
побіжно, в уривках творчости ріжних »Плужан« та »Гартованців«.
Уложені вибрані річи в хронольоґічнім порядку виступу на письменську арену їх авторів. Тяжко підносити заміти що до вибору, бо се річ
дуже зглядпа й індивідуальна: що одному подобається, або видається
цінним, другий може відкинути і навпаки. На загал, на вибір можна
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пристати. Гірше вже, що щедро уділивши місця часом ще не зовсім
виспіваним жовтодзьобам, автор поминув декого з старших. Се тим
гірше, що його хрестоматія має саме заступити збірники творів відпо
відних авторів, що їх за ніяку ціну не дістати тепер на Великій
Україні.
Отже пропущені зі старших: Вол. Леонтович (Левенко), Л. Яновська, Гр. Григоренко, .Дніпрова Чайка (Василевська), У. Проскурівна
Т. Сулима з Наддніпрянців й Щурат, Маковей, Мартович, Черемшина,
Пачовський з Наддністрянців.
Шкода також, що поминено з молодших Филиповича, Ярошенка,
Підмогильного й Осьмачку, що безперечно цікавійші й талановитійші
за инших своїх товаришів, яких річи поміщені в хрестоматії. Шкода
також, що не умістив упорядчик нічого з клясичних перекладів Нііцинського й Зерова.
Для характеристики здобутків української поезії такі переклади
дуже важні. Автор не може відмовитися тим, що його вибір має на увазі
лише ориґінальну творчість, бо поруч оригінальних річий якогось
автора містить і переклади (пор. Грінченко, Грабовський, Самійленко,
Кримський, Загул, Кобилянський, Терещенко).
Не виправдує сих та й вище зазначених пропусків і тенденція
впорядчика звертати головну увагу на соціяльний зміст твору. Аджеж
він подекуди, як сам признається, відступав від сеї тенденції. Се раз,
а друге, деякі з пропущених авторів навіть підходять до такої тенден
ції (напр. Мартович, Черемшина й ин.).
Се — хиба хрестоматії. Добра за те її сторона докладні, як на таку
книжку, біоґрафії уміщених авторів та бібліоґрафія писань їх і про них.
На жаль д. Плеваку зосталася сливе невідомою література предмету,
що появилася поза кордоном Радянського Союза. Але на загал бібліо
ґрафія докладна, може навіть за докладна як на хрестоматію. Автор
нотує навіть ґазетні статті й ріжні дрібні рецензії, часто з зовсім недо
ступних не тільки для учеників, але й для самих учителів видань,
напр, з галицьких дневників. Се безперечно зайва річ. В підручній
книжці має бути зазначена лише найконечнійша, найважнійша література.
Але се ще не такий великий гріх, — краще більше ніж менше. У вся
кім разі хрестоматія цінна й безперечно осягне свою мету.
В ол. Д орош енко .
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Нові книжки.
(Просимо авторів і видавців надсилати книжки для
зазначування в сій рубриці).
Іван Франко. К о в а л ь Б а с с ї м .
Арабська казка. Трете видання. Львів,
1924. Ст. 148, мал. 8°.
P. І. К . Так. Драма на 5 дій. Каліш, 1924. Ст. 116, мал. 8°.
Евген М ілвр. М о л о д і с т ь с л а в 
н и х л ю д и й . Переклала з француз
ь к ого Валентина Завидська. (Накл.
М. Таранька). Львів, 1924. Ст. 260, 8°.
Вас. Ат аманюк . Жо в т е н ь . Аква
релі 1923, (Видавниче Товариство
„Друкар“). Київ, 1921. Ст. 48, мал. 8°.
Р. Завадовий. С е р е д а н г е л і в .
Сценічна картина в піснях. (Д.точа
Бібліот. Ч. 49). Львів, . 924. Ст. 28,16°.
С. Черкасенісо. Л ’Ь с о в ' Ь чары.
Пластова комедія на двЪ дЪЪ. Уж
город, 11)24. Ст. 80, 16°.
С. Черкасенко. В е ч о р и ый г о с т ь .
Драматична картина в 1 д-ЬЪ. Прага,
1924. Ст. 32, 160.
С. Черкасеико. См’Ьх. Драм, казка
в 1 дгМ . Ужгород, 1924. Ст. 32, 16°.
Ери. Іом псен Сет он.

Опов'Ьда-

ня. Переклад М. ОЬрого и О. Вереса.
Ужгород, 1924. Ст. 48, 16°.
Ерн. Томпсен Сетон. Д у х л г£ с у .
Переклад М. Серого и С. Черкасенка.
Ужгород, 1924. Ст. 64, 16°.
Др. Б . Пешек. Л и ц а р гЬ т а б о 
р о в о г о огню. З чеської мови пере
клав В. Клен. Ужгород, 1924. Ст. 32,16°.

Проф. 1. Огієнко. У к р а ї н с ь к и й
с т и л і с т и ч н и й с л о в н и к . Підру
чна книжка для вивчення україн
ської літературної мови. Львів, 1924,
Ст. 469, мал. 8°.
Проф. І. Огієнко. Св я т о у к р а 
ї н с ь к о ї к у л ь т у р и . Нарис з істо
рії початків українського друкарства.
(Бібліотека „Наш Світ“). Варшава,
1924. Ст. 36, 16°.
Волод. Січинський.

Українська

х а т а в о к о л и ц я х Ль в о в а . Рефе
рат читаний на зібранню Україн. На
укового Товариства в Празі. Львів,.
1924. Ст. 24+ 8 ілюст., вел. 8°.
Дмитро Дорошенко. М ої с п о м и 
ни про н е д а в н б - м и н у л е . Част.
четверта. Під Директорією. На чужині
(1919 — 1920;. (Вид. „Червона Кали
на“). Львів, 1924. Ст. 104, 8°.
З аписки Наукового Това
р и с т в а ім. Ше в ч е н к а . Т. 134—
135. Праці історично - фільософічної
секції. Львів, 1924. Ст. 248, вел. 8°.
Ма т е р і я л и до у к р а ї н с ь к о ї
б і б л і о ґ р а ф і ї . Том У, вип. 1. Ви
дає бібліографічна комісія Наук. Тов.
ім. Шевченка. Бібліоґрафія україно
знавства за 1914—1623 рр. Зібрав Ів.
Калинович. Вип. І. Історія України.
Публікації в українській мові. Львів,.
1924. Ст. 60, вел. 8°.

Надіслані журнали :
С т а р а У к р а ї н а , часопис істо
рії і культури. Львів, 1924. Ч. 6.
Мо л о д а Ук р а ї н а , ілюстрова
ний часопис для мододіжи. Львів,
1924. Ч. 11—16.
Наш Світ. Ілюстрований літера
турний і популярно-науковий тижне
вик. Варшава, 1924. Ч. 5 —8.
П о д к а р п а т с к а Русь. Часо-

пись присвячена для познаня родного
краю. Виходить 4 рази до року. Бра
тислава, 1924. Ч. 2.
Пл а с т у н . Junak. Cserkesz. Ча
сопис пластової молодежи Подкар.
Руси. Ужгород, 1924. Ч. 1 - 4 .
У к р а ї н с ь к и й Пласт, місяч
ник української пластової молодіСтаніславів, 1924. Ч. 6 —8.
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До Д. Т. Передплатників!
Видавництво ЛНВ. перебивається через усі фінансові крізи і девалюцію.
Маючи на увазі тяжке матеріяльне положение краєвих передплатників, ми
обчислили ціну ЛНВ. до власних коштів продукції. Та все таки був недобір,
який що 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 далеко не покрива
ють навіть коштів самої друкарні Польський журнал (друкований в десят
ках тисяч прим.) розмірів ЛНВ. коштує 3 золоті, одно останнє число ЛНВ.
принесло 1000 зол. дефіциту.
Знаємо, яке тяжке Ваше господарське положение, знаємо, що 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 кождої книжки виносить від тепер 2 зо л ., за границею 2 ш в.
Ф р ан ки . Хто заплатив уже передплату з гори, підвишки не платить.

Приєднуйте нових передплатників! Вирівнуйте не
гайно передплату!
Видавництво Л Н В іст ппка.

ілюстрованим журнал

для у к р а ї н с ь к о ї

мод оді?ки

з додатком для дітий п. з.
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Св і т Дит ини*
виходить

у Л ь в о в і 1-г о і 15 - г о

кож дого

м іс я ц я .

Задаток на передплату приймається най
менше в квоті 5,000.000 ДОк., яка мусить
бути зложена з гори при замовлюванню .
Річла передплата д л я: Америки 2 доляри для
Чехо-Словаччини 50 К. ч .; для Румунії 200 леїв.
Замовлення слати на адресу:

видавництво „Світ Дитини“, /Іьвів,
уд. ЗідооровиЧа, Ч. 3.
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ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ

ВІСТНИК
місячник літератури, науки й суспільного життя,
виходить у 1924 р. книжками в обемі 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 їн с ь к а В и д а в н и ч а С п іл к а .
Редакція й адмін істр ація у Львові міститься
і

Всякі письма, рукописи, книжки й передплату висилати тудиж
на адресу В о л . Г н а т ю к а . На відповідь належить залучувати
почтові марки. Рукописи мають бути читкі, писані на однім боці
та мати широкі рядки. В справі дрібних віршів редакція не пере*
писуеться. Автори, не повідомлені д о двох місяців про приняттє
рукописів д о друку, можуть відобрати їх, надіславши марки на
оплату гіорта. Такі рукописи переховуються найдовше пів року.
З причини підвишки
V I I — I X 5 золотих.

д р у к ар сь к о ї тариф и ціна книжки 2 золоті, книжки

З а грани ц ею обчислю ється п ер едп л ата ш вайцарськими ф ранками і ви
носить річно 24 Фр., окр ем а книжка 2 4 0 фр., або їх рівновартність.
В Німеччині зам овляти : „U krainske Slovo“, B erlin-S choneb erg,
stra ss e 11.
В А встрії зам о в л яти :
seerstr. 29/7.

О лек сан дер

H aupt-

Стрижак, Відень, XIІ І/З, B reiten-

Всякі грош еві претенсії ж урнала д о передплатників, платні й заскаржувані у Л ьвові. Х то не повідом ить адм іністрації окремим листом, щ о пе
р естає передплачувати ж урнал, від п о в ід ає за всі вислані йому книжки.

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