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Василь Пачовеький.

Світовид України.
Перша пісня „Пекла України·4.

Марко  П р о к л я т и й  зверг з царя корону 
Рамям Родзянка в роковій борні, —
Подер порфіру, струнув його з трону.

Пролетів фронт три ночі і три дні, 
Дзвонив як серце стогомінне дзвону,
Аж впав на Збруч на спіненім коні.

Почув полекшу від гріхів у торбі.
У сні полинув в безвісти віків:
Що тепер діять? — мучився у скорбі.

Там спільний фронт з Москвою клекотів; 
Димився з піни білий кінь на горбі;
А Збруч як кров у сонці червонів.

Аж видиться: встає із річки Збруча 
Стовпом над ним одвічний Світовид,
Бог плодів і війни, як з хмари туча:

Мечем ударив об черлений щит,
Піднявсь на горб як сталяктитна круча 
На штири вітри блиснув його вид.

Чотири лиця сонцем променіли 
Всі однакові — з одного живла!
В ногах медвідь і тур і лев ревіли.

Людське лице із крилами орла 
Співало пісню, аж лани шуміли:
Радуйся земле, радуйся ціла!

Марко ридав зі щастя як дитина.
Хтів як колись молитись, та не міг:
З гріхів у торбі гнулась його спина.
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Піднявся з нею і хильцем підбіг 
З розкаяним лицем блудного сина 
І плачучи, припав до божих ніг.

Зняв очи в гору. Все покрила хмара.
В підніжу з’яви заревів медвідь.
Супиться в димі зрада як примара.

Глумиться Бог з мук нащих лихоліть, 
Явився Ґеній сміху з яничара —
Ясніє дотепом, як в жарі мідь.

Обличем Го г о л я  регоче з компроміса: 
„Ха ха! мій сміх розбив Петрову твердь! 
1 царський храм розвалить хам повіса!...

„Мій Ґеній мститься на Росії вщерть: 
Закляв в їх духа Вія глумом біса...
А один фронт з Москвою наша смерть!“

Марко Проклятий спалахнув устидом.
І заревів з підніжа з’яви лев.
І Бог звернувсь до нього другим видом.

Завихрив шум. Зареготався рев.
Явився лицар чину Світовидом,
Як сталь в огні заблис під шум дерев.

С к о н <[) і с к о в а н н о.

Марко Проклятий паленів устидом.
І заревів з підніжа з’яви тур.
І Бог звернувся до нього третім видом.

Роздерлась буря. Залелів лазур.
Явився князь „ясне сонце“ Світовидом, 
Як срібло в жарі сяяв з між пурпур.

Рече лицем святим В о л о д и м и р а :  
„„Вдуй в сорок міліонів один дух!
Не зви чужого бога на кумира...

') В у л а т  — узорчата сталь, меч (С торож енко).
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„Без свого Бога — розлетяться в пух!
Ти будь праматірю нового мира,
А відбереш прімат од давніх слуг!““
Марко Проклятий запалав устидом.
З підніжа з’яви пирхнув шестокрил.
І Бог зявивсь йому четвертим видом.
Райдуга блисла. Грім ударив з крил. 
Явився Геній слова Світовидом,
Як золото в огні грав сяйвом сил.
Рече лицем Ш е в ч е н к а  заповітом:
— „„На сторожі рабів німих в селі 
Поставив я вам слово збіросвітом.

„„І Зашінґгона діждемось у млі!
І буде син і буде Мати світом —
Любов і правда буде на землі!““
Молилася душа Маркова бідна:
„„„І буде правда на землі для всіх,
І буде син, і буде Мати Рідна...“““
Гукнув архангел, стрибнувши зпід ніг:
— Без діл молитва в Бога гідна — 
Спокутуй чином свій довічний гріх! —
Марко здрігнув — зирнув на шестокрила, 
Аж то Михайлик з Золотих Воріт, 
Надзірний дух наш бє в державні крила.
І кинув меч. І вдарив об граніт.
1 хмара клубом диму все покрила.
І щезло все. І з торби згинув слід.
Остався меч Пахтить земля кровава, 
Засіяна кістками без кінця;
А дух Марка піднявся як сноява.
А мав лице безвершників1) співця,
Митуси — друге князя Святослава, —
Як Янус був роздвоєний з лиця!
Хоробрий С в я т о с л а в  зняв меч рукою, 
Наморщив брови і наїжив чуб — 
Митуса  блиснув як зоря красою...
А з Київа трубіли сурми труб.

Січень, 1924. ________________

*) Безвершники =  татарські люде, руїнники своєї держави.
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М . Самуеь.

В е ж а .

І знов сунули хмари ворогів на Україну, і з півночи, 
і з північного сходу, і з заходу. І понеслись по ній жахливі 
їздці, сіючи огонь, голод, пошести і невидиму многовидну 
смерть. Знов палало небо і стогнала земля, полита кровю 
оборонців. Довго і розпачливо боронилися вони, шукаючи 
останньої втіхи в безмежнім напруженню борні.

І прийшов час, коли почали слабнути їх сили, а щоб 
гідно вмерти, мусіли вони з початку виривати бракуючу зброю 
з рук ворогів.

Коли ж по дні тяжкого бою ніч огорнула землю, щоб 
люде не бачили себе та инших, а місяць пересунувшись по 
крівавих випарах над землею зійшов, як звичайно, і бай
дужно розтопив темряву прозорістю свого світла, підвівся 
Марко і пішов поміж вояками, переможеними втомою і сном. 
А як переходив між тими, що не мали вже прокинутися 
ніколи, почув легкі кроки за собою, оглянувся і пізнав жі
ночу постать, горду і струнку.

— Що робиш тут, Олено, чи не досить тобі тягару 
дня й чи не потрібуєш спокою ночі?

— Спокою не знаю, тішуся силі своїй і шукаю живих 
між мертвими.

І наблизившись притулилася головою до плеча його 
і ступаючи рівними кроками з ним, звернула до нього темні 
отвори очий з неспокійним блиском зіниць:

— „Про що мислиш, любий?“
— Гадаю, що не багато живих знайдеш між тими, що 

лежать на сім полі, але скільки ж мерців ходить ііце між 
живими!

— Так, се опирі, і чи оживить їх кров, що так рясно 
паде тепер на землю ?... Але куди йдеш тепер, Марку, і чом 
не взяв мене з собою? Я ж хочу бути з тобою в світі 
і безвісти.

— Я не полишу табору полишених і при сході сонця 
буду знов із ними, але завелика моя мука сумніву і мушу 
позбутися її.

— Хто ж порадить тобі в нічнім степу?
— Відповідь родиться в людині з одного джерела 

з запитаннєм, але пізнати її можна лише ставши поза межі 
себе, в минулім, чи майбутнім.

Пестливо притулив Марко дівчину до грудий, глянув 
у вірні очи і попрямував далі «самий.

Віз почав уже хилитися до обрію, коли він нарешті 
станув на могилі. Імла піднялася з багниска і відокремила-
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його від долу. Марко виняв ніж, викопав ямку на верху 
могили і провів гострим лезом по лівім рамени. А коли 
кров почала капати до заглиблення, замкнув очи, звернув 
зір у глубину власного єства і намагався не чути себе. Ко
ли ж відкрив очи, побачив перед собою могутню постать 
старого вояка, в старовиннім козацькім строї, добре знану, 
а все невідому, і промовив у пекучім стремлінню пізнати 
заховане в крівавім вирі великих подій:

— Я знов бачу тебе, одвічний вояче! Чи довідаюся 
я сим разом, хто ти, і чи приніс мені визволеннє з мук 
сумніву ?

— Хиба ж ти ще не знаєш мене ? Я твоє вчора і зав
тра, ти бачиш і чуєш мене лише тому, що спинив для себе 
вічно рухому межу між минувшиною і майбутністю. Я вті- 
леннє чинів свідомих і великих і кажу тобі, що жадний 
з них не гине в безвісти, але вертає до кола свого похо
дження.

— Так, я пізнаю себе в тобі і є свідком чинів свідо
мих і великих, але також і чинів безглуздих та ганебних; 
от ми перетяли нашу землю окопами, засіяли кістками і по
лили кровю, чому ж не сходить посіяне? І чи не зійде ж 
разом із ним насінне безглуздя і підлоти, і чи не дістанеться 
врожай наш до рук наших ворогів? Де ж шлях певний 
і короткий до нашої мети?

— Отрутою буде наш хліб ворогам, але ж загине 
в темряві безвісти і кождий з нас, хто візьме до уст хліб 
ворогів, вільною волею чи неволею, свідомо чи несвідомо... 
Ходи зо мною, я покажу тобі багато шляхів. Але нам да
леко йти, підкріпися з сеї флящини.

Огонь напою пройняв Марка від уст до пят і забрав 
з собою цілий тягар його тіла; довга тінь, що постать 
його клала на могилу, промайнула як прудкий плазун по 
землі і зникла під його стопами. Небувалу легкість відчув 
у собі і шалене напруженнє змислів; йому здавалося, що 
чув тяжкий віддих землі і шелест зростаючої трави. Дале
чінь не стримувала його зору і все було прозоре як скло.

Багато мандрівників зустрічали вони на своїм шляху; 
як листе під злісним подихом осіннього вітру линули вони 
повз них купами і по одинці: були тут гурти вояків гріз
них і гнівних, жінки з розпукою в очах, що шукали своїх 
дітий, і діти, що несли скаргу на незрозумілий світ, були 
тут діди з обличами повними муки, зверненими до неба, 
і ніжні дівчата з мрійними очима.

Зимний жах пройняв Марка при сім видовищи і смутно 
промовив він до невідомого;

— Страшнійшого не побачити і в пеклі! Скільки ж 
лишилося по тім боці життя, коли їх так багато тут?
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— Не бійся, друже, незабаром вони зявляться знов 
на поверхні життя. Чи не чуєш, як тремтить повітрє від 
гураґану їх почувань? Святий, великий гнів потоптаного 
життя, запал злучених спільним чином, незломне стремліннє 
до його продовження та вічна боротьба самих елементів 
спільности і відрубности не дають їм вернутися до джерел 
первотвору. Вони зявляться вже в лавах найблизших поко
лінь і зєднають собою жахливе сучасне з великим май
бутнім.

Заглиблений в нові думки вступив Марко побіч Неві
домого до ліса і попрямував невидною стежкою попід де
ревами, що сонно мріяли своїми верхами в світлі місяця. 
Але неспокій носився й тут. Лісові велитні здрігалися часом, 
як людина, переслідувана сонною марою. І звичайні звуки 
літньої ночі в лісі були боязко притишені, і луна не насмі
лювалася відгукнутися на них. Лісничівки, що не могли пе
ремогти своєї цікавости, лише на хвилину висувалися з ку
щів, коли мандрівники проходили по осріблених місяцем 
прогалинах, і зараз же ховалися полохливо назад.

Вийшли з ліса і попрямували в гору стрімким краєм 
яру, в глибині якого тьмяно виблискувала річка. Все висше 
сходили вони, аж опинилися на самім шпилі скелі. Високо 
понад румовищами та верхами ялиць, що поросли на них, 
підносилася чотирокутна вежа з каміня, об який ломилися 
і зуби століть... Дивні, неясні спомини збудили сі руїни 
у Марка, образи слави і блиску почали пересуватися перед 
ним, пара синіх очий заблимала до нього зпід филь ясного 
волося... Але голос невідомбго розпорошив привиди мину
лого.

— Тепер, друже, зійдемо на сю вежу, глянь з початку 
шляху твого на шляхи сучасного. Хто хоче бачити далеко, 
той мусить ітояти високо..

Стрімкими ступінями, вижолобленими тисячами стіп, 
зійшли вони на верх вежі, і Марко глянув на безкраї про
стори рідної землі.

Дивне червоно-жовте світло ясніло над нею, хоч сонця 
ще не було видно. І перелетів зір Марка по зелених стінах 
Бескидів, по синяво-сірих болотяних випарах на півночи, 
по блискучих зубцях снігових верхів Кавказу і по безкраїй 
блакиті Чорного моря. І побачив він, як від меж до серця 
країни тяглися хижі горди, мов відноги ненажерливих смо
ків, і розлазилися від міста до міста, від села до села. То 
тут то там спалахував бій, нищилися міста, вигорали села, 
блідий жах гнав геть нещасливих мешканців. Вони втікали 
засіваючи шляхи і поле трупами знесилених і хорих, напа
сники посувалися все далі та далі. І пекучий біль стиснув 
серце Марка, коли він побачив, як осамітнені, розкидані
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і не получені між собою були відділи оборонців власного 
краю.

Гукати розпачливо до вояків, розсіяних на безмеж
них просторах, злучити їх в одну непереможну лаву і від
кинути нею напасників, як зелізною стіною — хотілось 
йому.

Поривчасто схопив Марко за рамя провідника тай 
скрикнув:

— Нелюдська се мука бачити безсилість геройства. 
Ти ж показуєш мені не певні шляхи, а манівці, на яких во
роги нищать нас! Де ж справжні провідники сих нещасли
вих вояків, що спромоглися б зібрати їх до купи ? Де ж 
той Великий і могутній, що єднає в собі волю нації і ламає 
безоглядно опір нерозумних і малодушних?

— Його нема ще. Час недавньої підлоти не міг зро
стити його. Підлі не гідні увійти до землі обітованої. Кров, що 
тече тепер там, змиє їх ганебні сліди. Великі чини родять 
великих провідників, а вони провадять до нових чинів. Ті, 
що бються там у низу, здібні до геройських вчинків само- 
відання, але не здібні до довершення далекосяжних чинів, 
їм належить найблизша майбутність, вони гинуть не да
ремно.

— То нехай же загину разом із ними. Нехай розібюся 
об сі скелі під вежею, а частки мого свідомого єства розле
тяться по гинучих борцях.

І станув Марко на краю вежі, готовий скочити в безо
дню, але рука Невідомодо лягла на його плече і він почув:

— Ти лишишся на височині, зійдеш до долу, і будеш 
предтечею Великого і могутнього.

Крізь червоний туман полетів він, чуючи все ще тепло 
руки на своїм плечі, відкрив очи і мусів знов заплющити 
їх, бо просто на його обличе посипалося червоне промінне 
сходячого сонця; а коли він знов відкрив їх, побачив над 
собою опромінене усмішкою обличе Олени, якої рука все 
ще лежала на його плечи.

— Бачиш, любий, я все ж знайшла когось живого 
між лежачими на полі.

— Так... я все ще живий, — відповів він сумно усмі
хаючись. Зір його впав на кров, засохлу на руці і все, що 
сталося в ночи, промайнуло в його уяві.

В низу заторохтіли стріли і він побіг до тих, що би
лися там.
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Л а д я  М огилянсыса.

В день святого Юрія.
Не мені, не мені судилося 
Сіять мак на твоїх полях...
Ой, Пречистая Діво, змилуйся,
Помяни в своїх молитвах...

В день святого весняного Юрія 
До криниці по воду йшла... 
Божевільною білою бурею 
За криницею вишня цвіла...

Міліони прозорих метеликів 
Прославляли життя і смерть.. 
Запашних міліони келихів 
Пяним медом наповнені вщерть...

І стояла у сні під криницею,
Снила ніжно весняним сном, 
Причастилась весни таємницею, 
Золотим весняним вином.

1 було наче зоряна ніч вино, 
Помутились думки мої.,.
Тільки чую: — Хороша дівчино!
— Гей, коня мого напої...

Подивилась, а поруч стомлений 
Білий кінь, як птиця тремтів...
А на ньому хтось соняшним промінем 
В біло-злотнім убранні горів...

Ой на ві що я подивилася ?
Чарівний біло-злотний птах.
Не мені, не мені судилося 
Сіять мак на твоїх полях.

Се ж його променясті кучері 
Я тримала в своїх руках,
Як тугим перевеслом мучила 
Филю золота в пишних снопах...

Чи не його се очи вдосвіта 
Я угледіла в небі колись,
Коли світлими росами хтось ридав, 
Схід мережив брилянтом сліз?
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Се ж для його убрання пишного 
Золотило сонце сніги,
Гаптувало між білою вишнею 
Самоцвіти свої дорогі...

Се ж його червоними маками 
Усміхалися в лігку уста...
І крижані крапельки плакали,
І зеркалилась в цебрах вода...

Та навколо святого Юрія 
Білим сяйвом вились пелюстки... 
Божевільною білою бурею 
Танцювали свої танки...

Напувала коня похилого, 
Помутилося все в ту мить...
І спитала вершника білого:
Може б в хату зайшов спочить?

Усміхнувся... На тлі зеленого 
Золотою гадючкою спис...
— Чи нема на війні нареченого?
-- Ти за нього мені молись...

У нестямі до ніг схилилася, 
Розтопила душу в сльозах...
Не мені, не мені судилося 
Сіять мак на твоїх полях...

Тупнув кінь і знялася курява, 
Закрутився далеко шлях...
Зникли очи святого Юрія, 
Чарівний біло злотний птах...

І, цілуючи білий слід його, 
Проридала душа свій гріх...
Ой на ві що до раю світлого 
Вводиш, Боже, вродливих святих?

Київ, січень, 1925.
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Зимою не коралі...
Зимою не коралі.
Зимою скрізь сніги,
А на сніги упали 
Мальовані гріхи...

Весною йду на прощу 
Замолювати гріх.
Хто серцю найдорожчий,
І хто милійш за всіх?

Веселії, барвисті 
Веснянії стежки,
Цвитуть мов аметисти, 
Мальовані гріхи...

Прощальная неділя 
Прощальним сном горить...
Я ж радощів хотіла..
Простіть мені, простіть.

Моя музична туго,
Тепер я не твоя!
Прости мені у друге,
Іду на прощу я...

Усі гріхи на прощі 
Скажу я без прикрас.
Хай той, хто найдорожчий, 
Простить у третій р аз ..

V
І я тепер святая,
Я помолюсь за всіх,
Бо я тебе кохаю,
Мій смарагдовий гріх..

Київ, січень, 1925.
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Д жек Л ьоні) он.

Л і с о в и й  зов.
(The Call of the Wild).

I. 3 п е р в о б у т н е .
Бок не читав газет, інакше був би довідався, яка то 

тепер небезпека повстала по всьому краю, — від Поґет- 
Савнду аж до Сан-Дієга, — не лише для нього самого, але 
і для кождого дужого пса о сильних мязах і о теплій, дов
говолосій шубі. Тому, що якісь люди, розсліджуючй темну 
арктичну землю, попали там на жо в т и й  м е т а л ь  і тому, 
що корабельні та перевозові товариства розтрубіли всюди 
той винахід, тисячі людий рушили на Північ. Тим то людям 
треба було псів, — дужих, здатних до тяглої роботи і по
рослих густою шерстю для захисту перед зимном.

Бок проводив життє на просторому хуторі, на сонцем 
викоханій долині Санта Кляра. Помісгє звалося хутором 
судії Міллєра. Стояло воно дещо осторонь від головного 
шляху, на пів закрите вітями дерев, крізь які продирався 
вид на вигідну і прохолодну веранду, що бігла чогирокутно 
кругом домівства. Кілька доріжок, посиланих грубим шут- 
ром, прорізувало розлогі поля і сіножати і бігло вигинчасто 
попід високими, густо обсадженими тополями, звязуючи 
хутір із головним шляхом. Із протилежного боку виглядав 
хутір той ще обширнійше. Були там господарські будинки, 
залюднені слугами і конюхами, богато помешкань обслуги, 
порослих виноградом, незлічена скількість побічних буді
вель, довгі алеї, отінені винною лозою, зелені сади, ца- 
ринки і ягідники Було там також забудованне для штучного 
наводнювання водограїв і величезний, цементований став, 
в якому сини судії Міллєра купалися кождого рана і зажи
вали прохолоди в пообідній спеці.

А над тою цілою посілістю верховодив Бок. Тут ро
дився і тут прожив свої чотири роки життя. Правда, були 
тут іще й инші пси. Такий великий хутір не міг би обійтися 
без більшої їх скількости. Але вони не числилися. Вони при
ходили і відходили, проживали зграями, або містилися по 
обскурних закутках домівства, як приміром Зубик, япанський 
мопсик, або Ізабеля, мексиканська безволоса сучка, диво
глядні породи, що майже ніколи не виставляли носа поза 
двері кімнати і не ступили ногою на сиру землю. Надто 
були там фокстерієри, щось з кільканайцять, вічні вороги 
Зубика й Ізабелі, що гаркали до них, як ті лише визирали 
на світ через вікна, охоронені покоївками, озброєними міт
лами і тріпачками.
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Та Бок не належав ані до кімнатних псів, ані до тічних. 
Ціла посілість була його доменою. Він або плигав по ставі, 
або ходив із синами судії на лови, або товаришив Молі 
й Алісі, судієвим дочкам на їх прогульках довгими вечір 
ними сумерками і вчасними ранками. Зимовими вечерами 
перележував у бібліотеці у ніг судії перед тріскаючим огни
щем. Він носив на свойому хребті судієвих онуків, або грав
ся з ними по мураві і стеріг їх перед небезпекою, коли 
запускалися бігцем аж на стаєнне подвірє і ще дальше 
у ягідник, повен жаб. Поміж фокстерієрами походжував 
гордо, а Зубика й Ізабелі просто цурався, бо він був ца
рем, — царем над усім, що лазило, ходило, або літало по 
хуторі судії Міллєра, не виключаючи і людських істот.

Батько його Ельмо, дужий Сант-Бернардиєць, був не
відступним товаришом судії, а Бок знаменито надавався до 
ролі свого родича. Не був він такий великий, — важив 
усього сто сорок фунтів, — бо мати його, Шепа, походила 
від шкоцьких вівчарських псів. Усеж таки вага сто сорока 
фунтів разом із гідністю, що випливала з доброго життя 
і загального пошанівку, управняли його до правдивого цар
ського поведения. Протягом чотирох ліг провадив він життє 
годованого аристократа, був дещо зарозумілий, а при тому 
самолюбний мов застінковий шляхтич серед довкружної 
„голоти“. Проте він лише виграв від того, що не став ви
пещеним кімнатним псом. Часті ловецькі виправи і пробу- 
ваннє під голим небом зміцнили його мязи і не допускали 
до затовщення, а зимні купелі, які любив, додавали йому 
сили і здоровля.

В такому стані знаходився Бок, коли 1897 р. нагла 
слава Клондайку стала манити людий з цілого світа на 
Північ. Та Бок не читав газет і не знав, що Мануїл, один 
із помічників садівника, не був для нього пожаданим зна
йомством. У Мануїла був поганий наліг: він пропадав за 
грою у китайську льотерію, а при тому мав іще й ту по
гану слабість: він вірив у свою „систему“ гри. Се й при
вело його до неминучої руїни. Бо до „систематичного“ 
грання треба богато гроша, а платня помічника садівника 
ледви чи виставала на виживленнє жінки й цілої купи літий.

Судія був на зборах стоваришення виноградарів, а сини 
його були заняті орґанізованнєм атлетичного клюбу, — саме 
сеї пропамятної ночи Мануїлового зрадництва. Ніхто не 
бачив його і Бока, щоб вони виходили через сад, а навіть 
сам Бок уважав вихід той за звичайну прогульку. Рівнож 
ніхто, — за виїмком одного чоловіка — не бачив, коли 
вони дійшли до малої ста ці ї зелізної дороги, знаної під 
іменем Колледж Парк. Той один чоловік поговорив щось 
із Мануїлом і гроші забрязчали поміж ними.

— „Могли би бодай звязати товар перед доставок)“ —
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сказав остро чужинець, і Мануїл зложив у* двоє сильний 
посторонок та прикріпив його Бокови під шию до оборожи.

— „Замотайте добре посторонок, бо вирветься", — 
сказав Мануїл і чужинець буркнув щось потакуючо.

Бок приняв посторонок гідно і спокійно. Се була для 
нього непривична річ — та він умів довіряти людям, яких 
знав і здаватися на їх зарядження, бо знав, що вони були 
мудрійші від нього. Та скоро лише кінці посторонка »знай
шлися в руках чужинця, Бок грізно загарчав. Він виявив 
тільки свій протест, думаючи у своїй гордости, що запроте
стувати значить те саме, що розказати. Але на його зачу- 
дованнє посторонок обмотався доокола його шиї і спинив 
віддих. Обурений швидко скочив ід чоловікови, котрий 
у пів дороги зловив його за гортанку і сильно потискаючи 
перекинув горілиць. Посторонок стискав неублагано, підчас 
коли Бок метався несамовито, мелькаючи висолопленим язи
ком і тяжко працюючи грудьми. Ніколи з роду не тракто
вано його так підло і ніколи з роду не був він такий лютий. 
Та сили йс^о збігли, очи померкли і він нічого вже не відав, 
коли задзвонив потяг, а два чоловіки кинули його до па- 
кункового воза.

Його перше неясне почуттє було, що в нього болить 
язик і що ним хилитає якась рухлива скриня. Хрипливий 
свист льокомотиви, що шуміла і тарахкотіла, сказав йому, 
де він. Занадто часто подорожував із судією, щоби не знав 
почуття перебування у пакунковому возі. Розчинив повіки 
і в очах появився нестримний страх перед чоловіком-опу- 
дом. Чоловік скочив йому до гортанки, але Бок ще ско- 
рійше кинувся проти нього. Щелепи його закліщилися на 
руці і не попустили, аж знов улетіла його свідомість.

— „Шляк! На маєш!“ — крикнув чоловік, укриваючи 
покусану руку перед пакунковим, який надійшов зацікавле
ний метушнею. — „Везу його до одного пана до Сан-Фран- 
ціска. Там є славний ветеринар і той вилічить його від 
усього“.

У малій кімнатці гостинниці в приморській дільниці 
Сан-Франціска обстоював чоловік той добре свій інтерес, 
описуючи свою нічну подорож господареви.

— „Всього на всього заробляю пятьдесятку на цілім тім 
інтересі“, — говорив маркітно, -- „а так не був би я при
став і на тисячку готівки“.

Рука його була обвязана хусткою, пересяклою кровю, 
а штанка правої ноги роздерта від коліна до кістки.

— „А скілько дістав тамтой драбище?“ — спитав го
сподар.

— „Сто“, — була відповідь. — „І цента менше не хо
тів узяти, так би я здоров“
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— „То робить разом сто гіятьдесять“, — рахував госпо
дар. — „Алеж і штука варта сього, хиба я буду чопом

Чоловік-опуд розгорнув окровавлену обгортку і глянув 
на покусану руку. — „Щоб я бодай не дістав скаженини“

— „Таки так і може статися, бо ви вродилися для ши
бениці“, — сміявся господар. „А тепер поможіть мені 
зробити порядок із вашим фрахтом, заки відїдете“, — 
додав.

Очманілий, мучений нестерпним болем горла і язика, 
позбавлений половини життєвої сили, пробував Бок опи
ратися своїм мучителям. Але його повалено на землю і сі
пано, поки не удалося їм пильником відпилувати металеву 
оборожу з його шиї. Відтак знято з нього посторонок і вки
нено до закратованої клітки.

Тут пролежав решту пропамятної ночи, ледви опано
вуючи свою лють і ображену гордість. Не міг зрозуміти, 
що се все має значити. Чогож вони хотіли від нього, ті 
дивні людища? По що держали його запертого в тій тісній 
клігці? Він не знав чому, а проте гнітило його якесь не
певне почуваннє грозячого лиха. Кілька разів серед ночи 
зривався на ноги, як лише двері кімнати заскрипіли, споді- 
ваючися приходу судії, або його синів. Але кождого разу 
являлася та набрескла твар господаря гостинниці, що ве
штався чогось біля нього при блідім сяєві лоєвої свічки. 
І кождого разу радісний гаркіт, що підходив йому до горла, 
застигав і перемінювався в дике гарчаннє.

Але господар лишив його самого, а раненько чотири 
мужчини увійшли і підняли кліть до гори. „Другі мучителі“,
— вирішив Бок, бо були се якісь підозріло виглядаючі лю
диська, нечесані й обдерті. Штурмував і лютував проти них 
через крати, та вони тільки сміялися і метали в нього па- 
тичем, яке він негайьо ловив зубами, аж доміркувався, що 
вони лиш того хотіли. Тоді понурив голову і положився 
та вже не спрогивлявся занесенню клітки до воза. Тепер він 
і клітка, в якій був запертий, стали переходити з рук до рук, 
аж дісталися під заряд прислуги експресового уряду. Сі при
значили його до иншого воза. Його перевожувано тачками 
разом з иншими пакунками і клунками і умішено на сам 
верх парового порому, а з порому поїхав знов на тачці до 
великого зелізничого складу, аж у кінци приміщено його 
у експресовому возі.

Протягом двох днів і двох ночий волікся експресовий 
віз на самому кінци потягу і за льокомотивою, що хрип
ливо свистіла і протягом двох днів і ночий Бок нічого не їв 
і не пив. У свойому гніві приймав він обслугу експресового 
уряду гавканием, а вона відплачувала йому поштуркуваннєм. 
Коли прискакував до крат злісний і закукурічений, з нього 
сміялися і глузували. Вони гавкали й вили, мов ті нікчемні
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собаки, розмахували раменами і кукурікали. Се було глупо, 
він се знав, але саме тому почував тим більшу зневагу своєї 
гідности, а лють його росла й росла. Не зважав так дуже на 
голод, лише брак води давався йому дуже в знаки і підби 
вав у ньому злість до найвисшого степеня. З тої причини 
роздратований до крайности і рознервований загорів горяч
кою, підсичуваною запаленнєм горла й язика.

Відраду подавала йому лише одна обставина: з шиї 
його знято посторонок. Посторонок той давав їм велику 
перемогу над ним, але тепер, коли посторонка не має, він 
їм покаже! Не дочекають вони вложити йому ще раз по
сторонок на шию! На се він уже рішений! Два дни і дві 
ночи не їв нічого, ані не пив, а переносячи на собі протя
гом тих двох днів і ночий стільки знущань, нагромадив 
у собі так богато кипучої злости, що горе тому, хто відва
житься його зачепити. Його очи набігли кровю, а сам ви
глядав, мов скажений чортяка. Сам судія не пізнав би його 
тепер, так змінився. Тож для прислуги експресового уряду 
було великою полегшою, коли коло Сітля вони позбулися 
його з пакункового воза.

Чотири люда занесли клітку до малого, високим муром 
оточеного, подвіря. Кремезний чоловік у червоному светері, 
що гарно приставав йому до шиї, вийшов і підписав щось 
кондукторови у книжці. Сей чоловік, — догадувався Бок, — 
то новий мучитель — і дико кинувся до крат. Чоловік лиш 
усміхнувся зловіщо і приніс топорець і дручок.

— „Невжеж ви хочете випустити його зараз ось тут?“ — 
спитав кондуктор.

— „А вжеж!“ — відказав чоловік і шпурнув топірцем 
між крати для зачіпки.

Тут раптом порозскакувалися чотири люда, що при
несли кліть, а занявши безпечні позиції високо на мурі, 
приглядалися роботі.

Митю зловив Бок топорець зубами, термосив, шарпав 
і рвав його на тріски. Куди падав топорець через крату, 
там був і він із середини, гарказ і вив, як несамовитий, аби 
видістатися на двір, — коли чоловік у червоному светері 
з цілим спокоєм узявся випустити його звідтам.

— „Скачи, червоноокий чортяко!“ — сказав, ухиляючи 
дверцят на стілько, щоби пролізло тіло Бока, а рівночасно 
опустив на землю топір, а правою рукою підніс до гори 
дручок.

І Бок був справді червонооким чортякою, коли присів 
до завзятого скоку з наїженим волосєм і запіненою мордою, 
кидаючи іскри набіглими кровю очима. Просто на чоловіка 
випустив він свою стосорокфунтову лють, підсичену терпін- 
нєм двох днів і двох ночий. На півдорозі і саме в тій хви
лині, коли щелепи його мали замкнутися над чоловіком,
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досяг його удар дручком, що стряс цілим його тілом і за
ставив щелепи замкнутися передсмертним судорогом. Він 
покотився, ударяючи о землю спиною і боком. Його з роду 
ніхто не бив дручком і він того не розумів. Із гаркотом, 
більше подібним до зойку, станув на ноги і метнувся знов 
у воздух. І знов упав удар, який звалив його до землі. Сим 
разом спостеріг, що се був дручок, але скаженість його не 
мала стриму. Ще кілька разів зривався скоком до гори 
і кождим разом дручок відбивав наскок і клав його на 
землю.

Після одного особливо важкого удару звалився з ніг, 
нездібний до якогось руху. Заточився лише мов пяний, 
а кров пустилася йому з носа, з рота і з ух, обриськуючи 
прегарне футро і роблячи на нім кроваві, липкі плями. 
Тепер приступив чоловік близше і розважливо задав йому 
страшний удар у ніс. Увесь біль, який витерпів досі, пока
зався нічим у порівнанню до сеї смертоносної мороки. 
З очайдушним ревом, подібним до реву льва, кинувся він 
іще раз на чоловіка. Але чоловік, перебравши дручок 
з правої в ліву руку, схопив його з цілим спокоєм за під- 
борідде, крутнувши ним рівночасно в долину і зад, тіло 
Бока закрислило у повітрі один повний круг і половину 
другого та гепнуло головою і карком до землі.

Бок піднісся в останнє. Чоловік завдав йому пронизливий 
удар, здержуваний умисне до сеї пори і Бок покотився, 
стративши до решти свідомість.

— „О, се тверда штука до песьої тресури, кажу я вам“, — 
захоплено закоичав один чоловік на мурі.

Свідомість Бок відзискав, та не силу. Лежав він там, 
де упав і з того місця слідив за чоловіком у червоному 
светері.

— „Відзивається на імя Бок“, — говорив чоловік сам 
до себе, прочитуючи письмо від власника гостинниці, що 
заповідав пересилку клітки з псом.

— „Гаразд, Бок! Мій голубчику! — говорив він, звер
нувшися до Бока, бадьорим голосом. — „Нашу малу сварку 
ми вже перебули і найліпше зробимо, коли при тому обій
демося. Ти научився свого обовязку, а я знаю мій. Будь 
добрим псом, то й між нами все буде добре, а будеш лихим 
псом, то я кендюхи з тебе випущу! Второпав?“

Коли се говорив, він поклепав Бока по голівці і то 
без найменшого страху і хоч при першому діткненню його 
руки шерсть Бока мимовільно наїжилася, він видержав діт- 
кненнє без протесту. А коли чоловік приніс води, пив ласо, 
а трохи пізнійше зжер порцію сирого мясива, кусник за 
кусником, з руки чоловіка.

Його бито (він се знав) та не зломано. Раз на все 
прийшов до пересвідчення, що не може устоятися проти
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чоловіка з дручком. Сього добре навчився і ніколи в життю 
не забував сеї науки. Сей дручок був для нього обявленнєм. 
Він впровадив його до царства первобутних законів життя 
та і пес ішов йому на зустріч. Обставини життєві прибрали 
тепер для нього суворий вигляд, і він дивився на них без 
страху, але я тою хитрістю, яка досі дрімала в його ново- 
пробудженій природі. День у день надходили нові пси, 
в клітках і на посторонках, деякі покірно, а деякі люто 
і ревучи, як і він, та всі вони — він се бачив — переходили 
під власть чоловіка у червоному светері. Ще раз і ще раз, 
дивлячися на сю брутальну перерібку — стверджував пра
вило, що вбивалося в його голову: чоловік із дручком є 
твоїм законодавцем, паном, якого мусиш слухати, хоч і не 
доконче любити. До сього останнього Бок ніколи не був 
прихильний, хоч бачив битих псів, які відтак стали підли
знями, вертіли хвостом і лизали руку чоловіка. Та бачив 
він і такого пса, що не хотів ані піддатися, ані слухати і той 
загинув марно у змаганню за перевагу.

День у день приходили якісь люди, чужинці, і балакали 
з чоловіком у червоному светері, одні різко, другі лагідно 
і на всякі способи. Вони обмінювалися з ним грішми і за
бирали одного, або й більше псів із собою. Дивно ставало 
Бокови, куди тих псів забирано, бо вже не вертали. Тож 
гнітив його якийсь страх перед майбутнім, і він був радий, 
що припадок оминав його.

А таки прийшов час і на нього в кінци, у постаті ма
лого, сухорлявого чоловіка, який базікав ломаною англій- 
щиною якісь дивоглядні і кумедні фрази, для Бока незро
зумілі.

— „Саперльот!“ — закричав той, угледівши Бока. — 
„Раз вот бісів собака! Гай! Сколькі?“

— Три сотки і даруночок! — була відповідь чоловіка 
у червоному светері. — „А що се й так державні гроші, 
догани вам не буде, ге, Пероль?“

Пероль вишкірив зуби. Тому, що незвичайно великий 
попит на пси вишрубував ціни під небеса, не було то так 
богато за таку гарну штуку. Про се ані не буде стратне 
Канадийське правительство, ані його пересилки не ходити 
муть поволійше. Пероль знався на псах і як лиш зір його 
спочив на Боку, пізнав, що се один із тисячки. — „Один 
із десятьох тисячів“, — міркував він собі.

Бок бачив як між ними промайнули гроші і не диву
вався, коли Керля, добродушна Новофунлядка і він, опи
нилися в руках малого сухорлявого чоловіка. В останнє 
бачив він тоді чоловіка у червоному светері, а коли Керля 
і він дивилися з покладу корабля Нарголь на зникаючі око
лиці міста Сітль, в останнє бачив він і теплі сторони Пів
денного Краю. Пероль завів Керлю і його на спід корабля
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і передав під дозір чорношкірому велетневи, званому Франсуа. 
Чорнявий Пероль був канадийським Французом, а Франсуа 
був канадийським мішанцем, іще чорнійшим. Для Бока були 
то нові типи людий (з яких мав він пізнійше нагоду пізнати 
більше), і дарма, що в нього не виробилося ніколи якесь 
привязаннє до тих людий, він проте научився респектувати 
їх і шанувати. Швидко зміркував, що Пероль і Франсуа 
люди добрі, спокійні і безсторонні у вимірюванню справе
дливости та що вони дуже добре розуміються на способах, 
якими пес може скривдити пса.

У спідній части корабля Нарголь Бок і Керля найшли 
ще двох инших псів. Один із них був великий, сніжно білий 
котюга із Шпіцбергів, якого привіз один капітан корабля, 
що ловить кити, і який опісля був приділений до послуги 
для геольогічної мірильної комісії на Барренських островах. 
Був то пес привітний, а заразом підступний, такий, що ніби 
усміхається вам в очи, а тимчасом тайно передумує якусь 
хитру штуку, як се приміром було тоді, коли викрав Бокови 
його пайку при першому харчуванню. Бок лише прискочив 
д ньому, а вже нагайка Франсуа засвистіла у воздусі і до
сягла винуватця так, що Бок не потерпів ніякої шкоди. Се 
було гарно з боку Франсуа, вирішив Бок, і в його очах 
став мішанець набирати поважання.

Другий пес не входив із ними в ніякі зносини і ніхто 
його не зачіпав. Він і не думав красти їду новим псам. 
Було се понуре і непривітне псисько, яке своїм захованнєм 
давало до зрозуміння, що одиноким його бажаннєм є ли
шити його в спокою, бо інакше може скоїтися галабурда. 
Називався він Деве, усе лиш їв і спав, або зівав у межичасі 
і нічим не інтересувався. Навіть тоді, коли корабель, про
їжджаючи через пролив Королеви Шарльоти, гуркотів, 
мостився і тарахкотів мов скажений. Коли Бок і Керля за
ворушилися у пів дикому страху, він лише підніс голову 
і дещо занепокоєний, ліниво глянув на товаришів своїми 
нецікавими очима та взявся знову до спання.

Днями й ночами тягнувся корабель за неструдженим 
живчиком пропелера і дарма, що всі ті дни були однома
нітні, Бок зміркував, що робиться щораз зимнійше. В кінци 
одного рана заспокоївся пропелер і на корабли счинилася 
метушня. Він відчув се, як і инші пси та вирішив, що на
стає якась переміна. Франсуа спустив псів і запровадив на 
поклад корабля. При першому вступі до зимного простору 
загрузла нога Бока у щось біле й мягке, гейби болото. 
З гаркотом подався він назад. Крізь воздух падало ще 
більше тої білої матерії, потряс отже гривою, але матерія 
падала дальше на нього. Зацікавлений, що се таке, став її 
нюхати і лизнув трохи язиком. Щось вкусило його мов 
огнем і в тій хвилині матерія щезла. Се здивувало його.
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Спробував отже ще раз лизнути і знов із таким самим 
вислідом. Присутні зареготалися галасливо і Бок засоромився, 
не знаючи чому, бо був то його перший сніг.

II. Право дручка і к/іивака.
Перший день Бока на зарінку річки Даї пройшов мов 

якась нічна змора. Кождої години чекала його якась страшна 
несподіванка. Доля викинула його раптом із самого серця 
цивілізації і він летів стрімголов у саме серце первобутности. 
Тут уже не було того ледащого, сонцем викоханого, життя 
неробства, дармоїдства та гайновання часу пустим бурлаку- 
ваннєм. Тут не було ані спокою, ані спочинку, ані хвильки 
безпеки. Все було в замішанню й руху, а здоровлє й життє 
висіли кождої хвилі на волоску. Тут приказувала якась 
імперативна конечність бути заєдно чуйним, бо сі пси і сі 
люди не були городськими псами й людьми. Були то ди
куни, всі до купи, що не знали иншого права, крім права 
дручка і кливака.

Він з роду не бачив, щоби пси так жерлися, як отсі 
вовкулаки жерлися поміж собою, а перший його досвід 
придбав йому незабутню лекцію. Розуміється, був се про
блематичний досзід, аж поки він не дочекався нагоди тим 
досвідом скористуватися. Жертвою упала тут Керля. Табор 
псів знаходився коло складу ковбків, де вона цілком при
язно наблизилася до сірого пса величини доброго вовка, 
хоч о половину меншого від неї. Без найменшого остере
ження скочив він блискавкою до неї, цокнув металічно зу
бами і відскочив, а вже лице Керлі було роздерте від ока 
до рота.

Був то вовчий спосіб боротьби: раптом прискакувати 
і відскакувати. Але при сьому не обійшлося! Трийцять до 
сорок диких сірих псів надбігло на місце приключки і ти
хенько й уважно обступили борців доокола. Бок не розумів 
тої мовчаливої уважности, ані тої зажертости, з якою вони 
облизували свої морди. Керля скочила на противника, але 
той митю подався на бік. Новий скок Керлі відпер він 
грудьми та таким способом, що вона поховзлася і упала 
на землю. Та підвестися не мала вже сили. Сього лише 
ждала та сіра голота. З гаркотом і скомліннєм кинулися всі 
на неї і поховали конаючу суку під могилою наїжених шер- 
стию тіл.

Так напрасно сталося се, що Бока занесло в сторону. 
Він бачив, як Шпіц висолопив шкарлатний язик, гейби ре
готався, та як Франсуа, вививаючи нагаєм, влетів між песю 
глітню. Трьох людий з дручками помагали йому розганяти 
сфору. У дві мінути після сього, як Керля упала, останній 
напастник утік перед дручком. Тільки вона сама лишилася
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на побоєвищи, — охляла і бездушна серед кровавого снігу 
і пошарпана, дослівно, на шматки, а над нею стояв чорний 
мішанеиь Франсуа і страшенно кляв. Ся сцена зявлялася 
Бокови часто у снах і непокоїла його. Так то водилося тут. 
Тут не знали чесної борні. Спотикнися лиш раз, а вже по 
тобі. Га, тепер він пильно глядітиме, щоби не спотикнутися. 
Шпіц знов вибіг із висолопленим язиком і знов реготався, 
і від тої хвилі зненавидів його Бок цілою силою своєї без
сердечної злости.

Бок ше не вийшов із потрясения, якого зазнав по тра
гічній приключці Керлі, а вже прийшла на нього нова біда. 
Франсуа начепив на нього якісь ремінці і посторонки. То 
була упряж подібна до тої, яку Бок бачив, що ЇЇ конюхи 
дома начіплювали на коні. І так як дома бачив роботу ко- 
ний, заставлено й його возити Франсуа на санках у неда
лекий ліс і вертати звідтам із вантагом палива. Дарма, що 
гордість Бока здіймалася проти такого повертання його 
в ючну худобу, він був за розумний бунтуватися. Скулився 
отже добровільно і старався робити як найліпше, хоч праця 
була для нього нова і противна. Франсуа був строгий, ви
магав послуху як стій і добував нагайкою того послуху, 
підчас коли Даве, що був досвідним підручником, смикав 
Бока за спину, коли лиш той зробив якусь похибку. Шпіц 
був на переді, „передовик“, рівнож досвідний, а що звідтам 
не міг досягнути Бока, то від часу до часу острим гарканнєм 
давав йому догану, або справно повертав сагками так, щоби 
навернути Бока на праву лінію. Бок був здібним учеником 
і під сполученим проводом двох товаришів і Франсуа, ро
бив видимі поступи. Заки вернули до табору, він уже знав, 
що на поклик „гов“ має станути, а на „мош“ рушити впе
ред натягаючи міцно попруги, а знов притулитися близько 
до підручника, коли наладовані санки збігають із гори на 
долину.

— „Барзо добра трі сабако“, — сказав Франсуа до Пе- 
роля. — „Той бісів Бок тащі пекльо. Я учі го раз два“.

По обіді Пероль, якому залежало на приспішенню пе
ресилок, спровадив ще двох псів. Біль і Джо звав він їх, 
два брати й оба правдиві сіраки. Хоч сини одної неньки, 
так до себе були неподібні, як день до ночи. Лиха сторона 
Біля лежала в тому, що був занадто добрязний, тоді як 
Джо мав цілком відмінну вдачу, був якийсь сквашений, зам
кнений в собі, все лиш гаркотів і мав злобний погляд. Бок 
приняв їх як товаришів, Даве не зважав на них, а Шпіц 
став зажиратися перше з одним, а відтак із другим. Біль 
лиш вертів хвостом утихомиряючо, а коли бачив, що тихо- 
мирність не помагає, зачинав тікати, і скавулів (усе утихо
миряючо) — тоді, як гострі зуби Шпіца роздирали йому бік. 
Але Джо літав довкола і не дався Шпіцови обійти з заду,.
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все обертався до Шпіца зубами, їжив шерсть, клав уха по 
собі, кривив писок і гавкав і кланцав зубами так скоренько, 
як лиш міг, а очима блискав як чорт, — правдиве втіленнє 
воєнного шалу. Такий страшний був його вигляд, що Шпіц 
понехав бійки, а щоби затушувати свою невдачу, обернув
ся проти безборонного і скавулючого Біля та загнав його 
на кінець таборища.

Над вечером ГІероль постарався ще про одного пса, 
старого сірака, довгого, худого і збілованого, з роздертим 
у боротьбі писком, з одним дише оком, що блистіло від
вагою і наказувало пошану. Його звали Солєкс, то значить 
лютий. Той — подібно як Даве — нічого не прохав, нічого 
не давав і нічого не сподівався, — а коли увійшов до них 
поволи і повагом, навіть Шпіц не зачіпив його. Він мав 
одну прикмету, за відкриттє якої Бок мусів добре заплатити. 
Він не зносив, щоби хтось наблизився до нього з сліпого 
боку. На тій точці власне провинився мимовільно Бок і від
покутував свою провину тим, що Солєкс скочивши на нього, 
розпоров йому хребет аж до кости. Від того часу уникав 
Бок пильно його сліпої сторони і ніщо більше не каламу
тило їх товариського пожиття. Одинокою амбіцією Солєкса 
було, — подібно як і Даве, — щоби його лишили в спо
кою; хоч, — як Бок'пізнійше ствердив, — кождий з них 
плекав у собі висші амбіції.

Сеї ночи стрінувся Бок із важним проблємом нічлігу. 
Намет, освічений сяєвом свічки, манив теплотою серед роз
логої рівнини; а коли він, як се й належалося, вступив до 
середини, Пероль і Франсуа зачали бомбардувати його про- 
клонами і кухонним начиннєм, аж поки по ганебній втечі він 
отямився за дверима на морозі. Віяв зимний вітер і допікав 
люто й особливо гостро парив поранене плече. Положився 
на сніг і намагався заснути, але мороз стряс цілим його ті
лом і він піднісся. Беззахистний і безпомічний поволікся між 
дальші намети хиба на те, щоби переконатися, що всюди 
однакове зимно. Тут і там ворушилися проти нього дикі 
сірі пси, але він їжив шерсть і гарчав (він борзо сього на
вчився) і вони пропускали його без зачіпки.

В кінци засвитала в його голові нова думка. Він му
сить вернути і зобачити, як урядилися з нічлігом його сан- 
кові товариші. На його здивованнє, вони десь пощезали. 
Ще раз перешукав ціле просторе обозовище і вернув не 
знайшовши ні одного з них. Мали би вони бути під наме
том? Ні, се неможливе, бо інакше і його самого не були би 
вигнали звідтам. А тоді де б вони могли бути? Опустив 
отже хвіст і дрожачи від зимна скулився у три погибелі, 
бідний й опущений, блавучив по обозовищи. Нараз подав
ся під його ногами сніг і ноги потали в спід. Щось заска
вуліло піц ногами. Наїжившись і з гаркотом відскочив він
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назад, повен страху перед чимось невидимим і невідомим. 
Але легкий подув теплого повітря залоскотав його ніздря 
і ось..., — стулившися під снігом у гарний клубочок, — 
лежав Біль. Він скомлів благаючо, мостився і крутився, по
казуючи свою добру волю, ба навіть відважився підлещу
ючись, лизнути морду Бока своїм теплим і вогким язиком.

Ще одна наука для Бока. Ага, то вони так урядилися 
з нічлігом? Самовпевнено вибрав собі місце і з більшим, 
як того було треба, фуком сгав рити собі яму. Митю тепле 
його тіло заповнило нору і він заснув. День був довгий 
і трудний, тож спав міцно і смачно, дарма, що снилися йому 
якісь страховища і він гаркав і бурчав крізь сон.

Бок не відчинив очий, аж на галасливім обозовищи 
все було в руху. З початку не знав, де знаходиться. В ночи 
упав сніг і закрив його леговище грубим плащем. Снігові 
стіни сгискали його з усіх боків і филя страху перебігла 
ним, страху дикої звірини перед тенетами. То був відгомін 
із далекої далечини, з життя його пра-прародичів, — бо він 
сам був псом цивілізованим і то незаслужено цивілізованим, 
і не знав із свого власного досвіду тенетів, а через се не 
міг сам із себе боятися їх. Мязи цілого його тіла стягнули
ся судорожно, волосе на карку і плечах стало дубом і він, 
дико завивши, вискочив прожогом у яскравий день, а кругом 
нього заблистів сніг метелицею. Заки злетів на ноги, угле
дів перед собою виринаюче, біле обозовище, вже знав, де 
знаходиться і пригадав собі все минуле, від часу виходу 
з Мануїлом на прогульку аж до учорашнього гребання нори.

Голос Франсуа привитав його появу. — „А що я казав?“
— закричав поганяч псів до Пероля. — „Той бісів Бок учі 
раз два!“

Пероль притакнув поважно. Як курерови канадийського 
правительства, що мав обовязок перевозити важні посилки, 
залежало йому на тому, щоби придбати собі найліпших 
псів, а з окрема радів посіданнєм Бока.

Трьох дальших сірих псів, додано до санок у протягу 
одної години так, що разом було їх девять, а заки проми
нула дальша чверть години, вони вже були упряжені і мча- 
лися гірським манівцем по Каніоні над річкою Даєю. Бок був 
задоволений їздою і дарма, що була се тяжка робота, він 
уважав, що не чує до неї великої відрази. Його чудувала 
та загарливість, яка оживляла товаришів і яка уділялася 
й йому самому; та ще більше чудувала його переміна, яка 
зайшла з Солексом і Даве. Були се новики, яких шори 
змінили не до пізнання. Вся їх байдужність і невторопність 
минулася. Вони зробилися справні і спритні та дуже дбали, 
щоби робота виконувалася як слід і страшно непокоїлися, 
коли робота чи то через проволоку, чи через заколот — 
опізнялася. Здавалося, що тягнути за шлиЙки було найвис-
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шим виразом їх істоти, творило увесь зміст їх життя, було 
одиноким у світі предметом, в якім вони роскошували.

Даве був підручником, а перед ним тягнув санки Бок„ 
тоді приходив Солєкс; решта запрягу була присилена з пе
реду одною шлийкою до передовика, яким був Шпіц.

Бока умисно уміщено між Даве й Солєксом, щоби від 
них учився. Він був здібним учеником тай вони здібними 
учителями; не позваляли йому оставати задовго в помилці, 
а їх гострі зуби надавали особливої сили їх вказівкам. Даве 
був слухняний і дуже розумний. Він ніколи не смикнув Бока 
без причини і ніколи не залишив сіпнути його, коли того 
зайшла потреба. Раз, підчас малого перестанку, коли Бок 
замотався в ремінці і зволікав відїзд, Даве і Солєкс, обидва 
разом прискочили до нього і накартали, що влізлося. На
слідком того Бок іще гірше заплутався, та тепер уже він 
пильнував ліпше, щоби не помотати посторонки і заки день 
скінчився, він так добре ходив коло свого діла, що това
риші майже перестали його картати. Нагайка Франсуа сви
стіла над ними не так уже часто, а навіть Пероль зробив 
честь Бокови: — Він підносив його ноги і запопадливо 
перевіряв їх стан.

Була то важка їзда сеї днини. В гору Каніону через 
площу Шіп-Камп, почерез скалисті сходи і поза границю 
лісів, ледівцями і сніговими заспами на сто стіп ^боки м и  
і через великий провал гори Чількут, що ділить землю со
леної води від звичайної та строго боронить вступу до 
сумної, далекої Півночи. Вони ще завчасу спустилися долів, 
низкою озер, що виповняли вигаслі вульканічні кратери, 
і пізно в ночи приїхали до величезного обозовища перед 
озером Беннет, де тисячі шукачів золота будували човни 
на весну, коли танув лід. Бок запорпався в сніг і спав сном 
змученого, але ще перед свитанком і серед зимна збуджено 
його та запряжено до санок разом із товаришами.

Сього дня зробили сорок миль промощеною дорогою; 
але в дальшім тягу пророблювали самі свою путь, працю
вали тяжше і поступали поволійше. Звичайно їхав Пероль 
на переді і кованими чобітьми-сніговиками улегшував до
рогу. Франсуа, що кермував санками з заду, обмінював де
коли Пероля, але не часто. Пероль дуже спішився і все 
хвалився, що він добре розуміється на часі таяння леду, 
а таке розуміннє було як раз потрібне, бо лід уже підтончав, 
а в місцях, де вода швидко пливе, не було його зовсім.

День за днем, день за днем без кінця працював Бок 
у шлийках. Усе зривали обозовище в темноті, а перші 
проблиски свитанка заставали їх уже далеко на кількамиле- 
вій віддалі. Так само в темній ночи закладали обозовище, 
а споживши трохи риби, залазили в сніг на спочинок. Бок 
був ненажерний. Півтора фунта сушеного на сонци лосося,

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


щоденна його порція, не знати де дівалася. Він ніколи не 
мав до сита і його мучив вічний голод, хоч инші пси тому, 
що важили менше, і були з роду привиклі до такого життя, 
споживали лише один фунт риби і тим задовольнялися.

Він скоро утратив свою перебірчивість, яка характери
зувала його в давнійшому життю. Як вибагливий смакун 
бачив, що товариші його, скорійше скінчивши їду, зарабову- 
вали в нього недокінчену поживу. На се не було ніякого 
способу оборони. Він відганяв двох або трьох напасників, 
а пожива зникала в горлі дальших. Щоби сьому зарадити, 
їв так скоренько, як і вони, а що голод докучав йому не
стерпно, не був від того, щоби не хапнути чогось, що до 
нього не належить. Він лиш глядів і учився. Зобачивши раз, 
як Пайк, — один із нових псів, — хитрий сімулянт і зло
дюжка, украв підступно платок солонини в хвильці, як лиш 
ГІероль відвернув плечі, Бок поліпшив сю методу і вихопив 
цілий полоть. Велика буча счинилася ізза сього, та Бока 
ніхто не підозрівав, а за те Доб, незручний винуватець, 
якого все ловлено на крадежи, відпокутував злочин Бока.

Отся перша крадіж була доказом здібности Бока ви
жити в країні Півночи. То був його іспит зрілости і можности 
приспособления до нових обставин, без чого чекала його 
скора і страшна смерть. Означувало се — дальше, — заник 
або цілковитий розклад його моральної природи, річи без 
змісту і зайвої забавки в неблаганій боротьбі за істнованнє. 
Добре було в південному краю, під опікою права любови 
і взаїмности, респектувати чужу власність і особисті почу
вання, але на Півночи, під панованнєм права дручка і клй- 
вака, хто числився з такими річами, був дурень і ще раз 
дурень, коли думав, що без них не буде мати щасливого 
прожитку.

Не те, щоби Бок так розумував. Він був зрілий, се все,
і несвідомо приспособлювався до нового способу життя. 
У всіх хвилинах життя, без огляду на ситуацію, ніколи не 
зрікався боротьби. Лише дручок чоловіка у червовому све- 
тері вбив у нього грунтовнійше, примітивне право. Циві
лізований, міг він збутися життя ізза засад моралі, яку обо
роняв — скажім — судія Міллєр шпіцрутою, та його тепе- 
рішна цілковита відстайність від цивілізації виявлялася через 
здібність зрікатися оборони моральних засад і таким спо
собом спасати свою шкіру. Він не крав ізза охоти до кра
дежи, але піддавався лише приказови свого шлунка. Вій 
отверто не рабував, але крав потайно і хитро ізза респекту 
перед дручком і кливаком. Коротко: Те що робив, робив 
тому, що легше було його зробити, як не зробити.

Розвиток його (або упадок) поступав скорим кроком. 
Мязи його зробилися тверді як зелізо, він ставав затверділим 
на всякий біль. Він дійшов до крайної, внутрішньої і зов
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нішньої ощадности. Міг пожирати всячину, без огляду, 
обридливе воно, чи нестравне, а раз воно дісталося до 
середини, соки шлунка витягали з нього найостаннійші 
частини, а кров розносила їх до найдальших комірок тіла, 
будуючи з них найтугійшу і найсильнійшу тканину. Зір 
і нюх його заострилися надзвичайно, а слух розвинув таку 
чутливість, що крізь сон чув найменший шелест і знав, чи 
шелест той заповідає мир, чи небезпеку. Виучився викушу
вати лід із ніг, коли він там нагромадився, а коли мав 
спрагу, а тут стояла покрива леду над полонкою, він пере
ломлював лід гребучи і царапаючи /чотирма сильними но
гами. Найбільше уваги гідний був його хист занюхувати 
вітер і то о цілу ніч наперед. Нехай би не було найслабшого 
подуву вітру, коли він гребе для себе яму під деревиною 
або узгірєм, вітер, що опісля дутиме, не застане його не 
захищеним і не буде віяти йому в очи.

Науку свою черпав не лише з власного досвіду, в ньому 
віджили давно завмерлі інстинкти. Норови домашнього 
виховання відпали від нього. Дуже слабо пригадував 
собі своє життє від щеняти до часу, коли сфори диких 
псів шибали собою у первісгному лісі і пожирали мясиво, 
яке ловили. Йому не треба було аж учитися способів 
боротьби, шарпання, роздирання і блискавичного вовчого 
наскоку. То були способи, яких уживали в боротьбі 
його пра- прародичі. Вони то відновили давне життє в його 
нутрі, а давні способи боротьби, які передали своїм поко
лінням, збереглися аж до нього. Сі здібности зявилися 
тепер у ньому самочинно, ніхто їх не відкривав так, якби 
вічно в ньому пробували. А коли він тихими зимовими 
ночами, підносячи голову до звізд, вив протяжним виттєм 
вовка, то були його пра-прадіди, вже мертві і спорохнавілі, 
Що підносили носи до звізд і протяжно завивали через 
цілі століття аж до нього. І мельодія його виття була 
мельодією їх виття, то було їх тужне скавуліннє серед тиші, 
холоду і темряви.

1 подібно, як сила зародиша оживляє цілу істоту, так 
оживила його цілого сила старої пісні і аж тепер віднайшов 
він себе. А се все сталося тому, що люди відкрили на 
Півночи жовтий металь і що Мануїл був помічником ого
родника, що плата його не виставала на прокормленнє 
жінки І дрібної дітвори. (Продовженпе буде).

З апґлійської мови переклала С. К у л и к і в и а .
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Споим з пробртш I С. С. и Ншвіпрою в 1918 р.
Орґанізація Укр. Січ. Стрільців по стороні осередних 

держав у перших днях світової війни, була вислідом не 
політично умотивованої концепції і не обчислювалася май
бутністю реальної користи. Як живловий відрух хвилі ви
зволяла потенціяльну енерґію молодшого покоління Гал. 
України і давала їй упуст у природне тому часови русло. 
Вже перші воєнні дні з містерними практиками австрійської 
влади супроти укр. населення являлися грубим дисонансом 
у тому процесі. Дальші місяці з безупинними боями з ре
альним національним ворогом, Москалем, надавали доціль
носте сій неприродній організації і немов оправдували 
можливість злуки української військової частини з Австрією 
та Німеччиною. Аж знов 1916 p., після листопадового акту 
австрійського цісаря і звороту політики осередних держав 
у напрямі кокетування Поляків, відживили давні сумніви 
і душевний розгардіяш у рядах У. С. С. — Зі зривом ре
волюції в Росії і на Україні та після утворення Центр. 
Ради —'' як правного уряду української держави — ставало 
дальше істнованнє У. С. С. як складової частини австрійської 
армії невиносимим. Важилися думки розвязання формації, 
не уважаючи на можливі наслідки для членів У. С. С., 
а також для загалу Українців у межах Австрії. Рішенне 
протягалося серед загального огірчення і доводило поло
жение до абсурду. Але на щасте тим часом повставали нові 
дороговкази в загально європейській політиці наслідком 
невідрадного мілітарного положення осередних держав. — 
Слідує берестейський мир. Се значуче потягненнє на ша
хівниці європейської політики уратувало формацію У. С. С. 
перед розвязаннєм і заховало її цілою на дальші дні укр. 
визвольної боротьби.

З кінцем місяця лютня 1918 р. дружно з австрійською 
армією перейшли У. С. С. ріку Збруч в околиці села Окопи. 
Станули в перше на „вольній“ українській землі, витані 
недовірчиво селянською і жидівською публікою в місточку 
Жванци під звук національного гимну „Ще не вмерла“. 
З тою хвилиною уривається моральна звязь У. С. С. з ав
стрійською армією. Кождий У. С. С. почув себе справжнім 
вояком і горожанином великої держави України. Але вже
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перші дні пробування на Україні принесли певну дозу 
розчаровання та викликали круговорот думок і повну де
зорієнтацію. В той час у душі пересічного мешканця Наддні- 
провя ще свіжими були прийоми загально російського- 
світогляду, що склався на специфічну структуру східно
європейської культури. Лише що нірвано звязки з Петербургом. 
Протяті фібри нервів, що виходили з головного осередка 
духового і деркавного життя, дрожали болізно і стрясали 
судорогами ізольовані частини досі однопільного велитенного 
орґанізму. Україна була тоді лише що після кровавої опе
рації — проби большевиків — за всяку ціну ще перед 
завмертєм тих частин, оживити і звязати орґанізм, що 
розкладався. В хвилі загального розбурхання пристрастий, 
ображеної державної гордости й упокорення з воєнних 
невдач, входить на терен зненавиджений чужинець, а з ним 
як орґанічна частина У. С. С. Население України, не ви
ключаючи інтеліґенції, брали під один знаменник усіх чу- 
жосторонних. Слово „Ґерманець“ було перзоніфікаціею ні
мецької армії, а під понятте Австрієць підраховували без 
розбору всі племена й народи наддунайської держави. 
З поміж них не виріжнювалося Галичан - Українців з їх 
національно свідомою організацією У. С. С. На тлі тих 
понять і упереджень зроджується хитка позиція У. С. С. 
і ускладняє й так не легке становище сеї частини.

У. С. С. увійшли на наддніпрянську Україпу, що ста
новила означену державну структуру. Здавалося, розкрива
ється перед н и у и  поле твердої, але вдячної праці, так 
упрагненої для борців української державности.

Всі були готові понести найдальше йдучі консеквенції 
аж до остаточного конфлікту з військовою австрійською 
управою. Тим більше відчував кождий стрілець потребу 
зрозуміння й піддержки з боку земляків. Тоді при прихиль
них місцевих обставинах У. С. С. могли станути творчою 
силою й бути заборолом від внутрішних ворогів та спро
ваджених опікунів, що обіцяну поміч розуміли як безоглядну 
експльоатацію легким зусиллєм опанованих просторів. Але 
дійсність із самого початку назначувала шлях иншими 
дороговказами. Скрізь по пограничних селах стрічалося — 
коли не крайну ворожнечу, то бодай явну нехіть. Селянство, 
що в передреволюційній добі було полишене зовсім на жир 
чорносотенства та темних духів усякої породи, виробило 
собі окремі погляди на всі явища політично - суспільної 
натури. З хвилею революції виступила самочинно реакція 
на дотеперішній гнет. Недостача національного освідом- 
лення залишила неторкненим самопочуваннє загально
державного панросійського патріотизму. Стремліннєм загалу 
було „защита родіни“, а ідеалом як найдемократичнійший: 
устрій. Всякий ліцитував другого. Скрайнійші кличі добу-
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вали загальне признание. Здавалося самозрозумілим, що 
якраз дотеперішна абсолюти стична влада привела .Росію· 
над пропасть і що лише ся инша, противна сила, зуміє 
уратувати її від заглаци. На тому тлі стає зрозумілим фор- 
муванне відносин на Україні. Давні кличі Кирило - Методіев- 
ського брацтва, розроблені й уняті в конкретні форми пи
саннями Драгоманова являлися для пересічного пан- 
російця ^вершком демократизму й постуиовостн. Подекуди 
перепутана і дрімуча в основі тих ідей національно-державна 
концепція була незрозуміла і переочена анаціональним 
російським горожанином. — Видобувано з під пороху архіву 
призабуті кличі і кидано в масу як сподівану надійну зброю 
в агітаційних цілях. Наслідком сеї необачної гри являється 
декоративний твір „Центральна Рада“ на Україні. Силою 
обставин революційна хвиля виносить на вершок М. Гру- 
шевського і В. Винниченка, що своє вихованне і російську 
муштру перетопили в європейській школі в часі пробу
вання поза межами Росії. 1 в тому саме траґедія нової 
революційної влади. Начинаеться ряд поїздок із Київа 
в Петербург і з Петербурга в Київ. Зарисувалися основи 
державного апарату і наставилося нове марево заглади для 
крихкого кольоса білого государства.

Але до слова приходить безоглядний і більше обіцяючий 
спаситель у виді большевицького імперіялізму. На прапорі 
перебудова світа на нових здорових основах. Особиста 
і національна свобода „самоопрецелєніє вплоть до отделенія“ 
В практиці єдина неділима Росія, збиранне розсипаних 
складових частин держави. Все се оправдувало всю тяготу 
і терор ново-наст.упаїочого можновладця. На Україні, де 
Центральна Рада являлася лише твором революції і демо
кратизації, а силою місцевих обставин новий режім у той 
час не посягав із такою безоглядністю, принято переміну як 
зрозумілу і доцільну фазу революції. Верховні керманичі 
Центральної Ради, творці української державности, потайки 
після уличних боїв опустили Київ і пробралися зі жмінкою 
свідомих національно Галичан О. С. на територію Німеччини 
й Австрії.

Берестейський мир, що силою тодішних обставин на 
Україні являв собою безвартісний свисток паперу, став проте 
вагітним у наслідки для української ідеї через припадкові 
і зовсім непередбачені події. На передодні вимаршу Німців 
і Австрійців на Україну частина польських леґіонів пере
билася через австрійську боеву лінію і шукала захисту на 
широких степах України. Тут стрінулася з місцевими поль
ськими формаціями Довбур - Мусніцкого, що формувалася 
до боротьби з центральними державами для відобрання 
опанованих ними просторів етноґрафічгюї й історичної 
Польщі. В тому змаганню стрічали симпатії і піддержку
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всього населення бувшої Росії і начальної команди Револю
ційної Армії. Формації ті мандрували по Україні, ховаючись 
перед наступаючими Німцями й Австрійцями. Жили коштом 
місцевого населення. Симпатії свої справляли на місцевих 
Поляків, себто майже самих дідичів і їх офіціялістів. Після 
приходу окупантів формації ті, живучи на нелеґальному 
становищи, станули першими карними відділами і манда- 
торами дідичів при відбиранню захоплених селянами в пер
ших днях революції земель і інвентарів. З тою хвилею стає 
проти них одностайною лавою українське селянство. Стихійно 
йде оборонна орґанізація. Тут перший раз пізнав село, що 
революційні кличі не покриваються з запорукою соціяльного 
визволення. Проти суто селянського автохтонного населення 
стає одним рядом чужа демократія, як свіжо зайшла поль
ська, так і заакліматизована довгим співжиттем російська 
разом із дідичами. Конфлікт доходить до оружної розправи 
між укр. селянством і польськими легіонерами під Каневом 
і під Немировом. Окупаційна німецька й австрійська влада 
намість використати нехіть і ворожнечу укр. села проти 
самочинних опікунів і тим робом зеднати собі симпатії 
місцевого населення, забралася до обезоружування селян
ських відділів. Руководилася вона мабуть жахом перед 
порастаннем у силу місцевого елементу, який намагалася 
опанувати і експльоатувати до крайности. У тому конфлікті 
силою факту приходилося брати хоч лише пасивну участь 
укр. Січ. Стрільцям. Се наростало у трагічний процес у по
боюванню перед остаточним здискредитованнем національ
ного облича У. С. С. в очах укр. селянства і національно 
свідомої інтеліґенції.

Доводилося бути німим глядачем насильства і безогля
дности австр.-німецьких військових команд та ще до того 
потерпати на думку можливости бути самому висланим 
із жандармсько-катівською експедиціею. Що в тих боях 
У С. С. чинно не брали участи, слід завдячити лише 
оглядовії на особу арх. Вільгельма, що командував ґрупою, 
якої частиною були У С. С. Ся хоч припадкова абстиненція 
була належно оцінена селянством і привернула по раз пер
ший серце місцевого населення в сторону У. С. С. Реакція 
що раз сміливійше підносила голову. Село тероризовано 
і мучено до краю. І тепер саме відкривалося поле для 
непомітної, але важкої і плодючої праці для У. С. С. По
чинаючи від границі Галичини пройшли У С. С. походним 
маршом через Поділле аж до місточка Вапнярки у село 
Кислицьке. Похід тревав два тижні і абсорбував увесь день. 
Воєнних операцій не доводилося провадити. Большевики 
без стрілу відступали на Схід. Население скрізь відносилося 
до військових частин і'з резервою. Стрільці заходили зви
чайно в село вже після передної сторожі Австрійців, які
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доволі грубо поводилися з паселеннем. Селянство Поділля 
назагал непривітливе, здеморалізоване. Скрізь зазначувалася 
русифікація. У містах не чулося загалом української мови. 
Хиба крамар Жид наломлював російську мову на український 
виговір. По селах усе молодше мужсське население калі
чило російщину. Чистою українською мовою говорили жінки, 
діти і старовина. Між молодшими деморалізація. Брак інте
ресу до просвіти і політичного життя. Запрятували думку 
ще хиба економічні питання в роді демаґогїчних кличів, 
якими валили большевики у себе в Росії „керенщину“, 
а на Україні „Центральну Раду“. Вечерами тягалися ули- 
цями пяні юрби під звуки гармонії і пісні „Ой яблочко та 
куда котішса“. На душу глядача находили погані мірку
вання. Так хотілося взятися зразу до праці, що заповідалася 
не легкою, але могла придушити погане почуванне співвини 
у тому і манила перспективою широких можливостей. Та 
тут на перепоні була консеквенція спільноти і приналежносте 
до австрійської армії. Начальну команду У. С. С. репрезен
тував сот. Микитка, з походження Українець, але як лінійний 
австрійський старшипа, пересяклий до кости габсбурським 
патріотизмом. Він боявся висших властей і не міг зрозуміти 
поривів та змагань, що ворушили душу Січового Стрільця. 
Він спиняв усі активні замисли стрільців і здержував їх 
у рамах строго військової частини. Так доводилося зразу 
бути лише німим глядачем безпросвітного животіння, долею 
призабутих і здеправованих отруйними кличами, що роди
лися з воєнної психози, незрячих братів.

Від Вапнярки проїхали У С. С. залізницею через Одесу 
у Херсон. Херсон приходилося брати приступом, але без 
жертв у людях. Було се в перших днях цвітпя 1918 р. 
В Одесі натрапилося на більший гурт свідомих Українців. 
Грав український театр. Добір репертуару старий, шабльо- 
новий. З поміж артистів декілька визначалося користно на 
тлі сірого окружения. Рівночасно грав мійський російський 
театр-опера. Характер міста суто російський, з домішкою 
Греків, Вірмен і зросійщених Жидів. У Херсоні відчувалося 
більше свіжого та безпосередного. Тов. Просвіта гуртувало 
свідоме робітництво і студентство. Українська книгарня 
розвивалася гарно. Що кілька день давав вистави україн
ський театр. Стрільці як раз тут у місті скорше добиралися 
до душі населення. Легше навязувалася приязнь і охота 
спільної праці. Але короткий постій у тих містах не дозво
ляв зачати ширше закроєної доцільної роботи. З Херсону 
відправилися У С. С. пароплавами в гору Дніпра через 
Никопіль до Олександрівська. Подорож кораблем тревала 
5 день. Між Никополем і Олександрівськом доходили слухи, 
що большевики ладяться ставити опір у місті Олександрівську. 
Рівночасно здовж Дніпра у надбережних селах кипіло від
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обурення на большевиків. Пораз перший доводилося стрі
чати селянські депутації, які радістно витали надходяче 
військо, жертвували свою поміч у харчах, давали своїх 
провідників. Йшли жалі на большевицькі знущання. До 
леґендарних розмірів виростала в тих оповіданнях славна 
анархістка Маруся Никифоровна, що тоді саме йшла рука 
в руку з большевиками й оперувала в самому Олександрів- 
ську. Довіре і радість селян оберталися в безмежну серде
чність на вістку про національне обличе Січових Стрільців. 
Чим глибше на Схід і дальше від австрійської границі, 
помічалося відмінні яснійші риси укр. селянства. Тут на 
Запорожу, заходячи в село, відчувалося справжню Україну. 
Національна ноша, рідна мова, пісня і звичаї були збере
жені і з гордістю виявлювані. Население мало вже час 
і змогу досвідчити на собі вартість большевицьких кличів 
і відносилося крайнє ворожо до їх с о ц і а л ь н и х  і  протиукра- 
їнських практик. Найкрасші спомини в серцях Стрільців 
полишило село Біла. Звідси вибрався відділ до ЗО людий 
з місцевих уоружених селян у поміч Стрільцям при наступі 
на Олександрівськ. Тут поховано жертву наступу стрільця 
Михайла Ярему .серед степу у високій козачій могилі. 
Місцевий хор і пан-отець віддали останню почесть стріль- 
цеви Галичатшнови, що в обороні вітчини зложив свою 
молоду голову на Запорожу, недалеко славної Хортиці. Се 
мабуть найпочеснійший похорон, який коли небудь припав 
уі.р. стрільцеви.

Пробуванне У С. С. в Олександрівську богате — у вра- 
жіння й події. Тут перший раз увійшли У С. С. самостійно 
без ненависних опікунів. За те стрінулись у перше з укра
їнськими військовими частинами. Рівночасно з наступом 
У С. С. увійшла в місто запорізька дивізія ґен. Натієва 
і відділ вільного козацтва, утворений з місцевих людий під 
командою от. Оліфера, олександрівського міщанина. У за
порізькій дивізії комендантом бриґади був полк. Болбочан. 
Того самого дня перед Народним Домом відбулася парада 
українських військ; у ній брали участь і У С. С. На спіль
ному обіді виголосив патріотичну бесіду от. Оліфер. Він 
у словах, повних зрозуміння ідей та почувань У. ’С. С., 
навязував їх орґанізацію з давною Січею і витав прибувших 
із далека земляків від Запорожа.

Відносини У С. О. до місцевого населення наладжу
валися як найкрасше Команду залоги і міста обняла за
порізька дивізія. Командантом міста назначено полк. Гем- 
пеля, людину енерґійну, але може занадто експульзивну. 
Австрійських частин довший час у місті, ані в околиці не 
було. Йшла організація української армії; доповнювалася 
дивізія Запороящів. Українізовано зверхній вигляд міста 
і появилися скрізь українські вивіски на склепах. Грав

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


український театр у Народнім Домі. Приступлено до вида
вання української часописі „Січ“. Українізовано школи. 
У роботі брали чинну участь місцеві працьовники, а спо- 
магалй їх у всьому У. С. С. Безумовно велика заслуга, 
в тому архикн. Вільгельма. Лише ізза нього австрійська 
військова, влада все те толерувала.

Багато в дечому вязав руки і ставав на дорозі в його 
замислах полк, австрійського ґен. штабу Форстер, що 
являвся немов політичним опікуном Вільгельма. Він якраз 
був головною пружиною великодержавних аспірацій Габс- 
бурської династії у відношенню до України.

Надходить хвиля державного перевороту на Україні 
під омофором Німеччини. Паде „Центральна Рада“, а владу 
переймав гетьман Павло Скоропадський. Хотячи зясувати 
становище Німеччини до „Центральної Ради“ і причину 
участи її у перевороті, прийшлобся торкнути чимало запу- 
таних квестій. Одною з головних причин була безумовно 
недостача рішучости і самопошани у Центральній Раді. 
Члени її, а передовсім головні керманичі, не вміли станути 
на правдиво державному становити. Вони уважалися більше 
членами поодиноких партій, демаґоґічними агітаторами, 
ніж творчим елементом яко відповідальні урядовці своєї 
держави. Таке годі було толерувати Німцям, що бажали 
ціпкої, але податливої собі влади, щоби 'за всяку ціну ви
тягнути як найбільше користи з берестейського мира. На 
коротку мету переворот сей мало відбився на загальному 
життю Запорожа. Творча державна праця продовжувалася, 
а навіть пабрала більше доцільносте. Лишень вільне козацтво 
зі своїм отаманом Оліфером поставилося явно неґативно 
до деяких подій. Збиралося на оружну розправу між віль
ним козацтвом і запорізькою дивізією, що хилилася на 
сторону влади гетьмана. Завдяки інтервенції У С. С. кон
флікт наладжено і без пролиття крови вільне козацтво 
ліквідувалося, а його отаман Оліфер зійшов у підземелле. 
Згадуваний конфлікт відбився немило в душі стрілецтва. 
Ставало явним противенство частини укр. суспільности до 
нової влади, в якій добачували зворот до давних самодер
жавних заходів, себто контр-революцію, а дехто свідомійший 
невиразність національного облича. У тому останньому 
стрільці поділяли думку свідомого українського загалу. 
Проте становище Запорожців, їх щиро народне обличе, 
а рівночасно схильність у сторону гетьманської влади, 
давали запоруку несплямлення народнього прапору. Казало 
додумуватися скорше політичної гри, як відступлення від 
ідеї. Але вже небавом далася відчути вага наслідків недо- 
цінюваних подій.

З українського центра, з Київа, повіяло реакційним 
духом. Становище У С. С. гіршало. У Олександрівськ на-
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силаио що раз більше австрійського війська, з австрійської 
корпусної команди з Катеринослава. Началося укорочуванне 
автономних установ нашої ґрупи, не зважаючи на чільну 
особу австр. архикнязя. Проте відносини У. С. С. до Запо
рожців не змінилися, а взаємини що раз затіснялися. Було 
улаштовано кілька спільних зібрань старішіп. Начальна 
команда Запорожців (от. Болбочан, полк. Петрів) була в по
стійному звязку з ґрупою арх. Вільгельма. Велися мабуть 
необовязуючі, а все таки розвідчі переговори на тему бу
дучих можливостей. Сама команда У С. С. являлася 
у сьому процесі зовсім пасивна і задержувала па зверх 
марку австрійської „благонадьожности“ Але загал стрілецтва 
проявляв значну дозу заінтересування в біжучих подіях. 
Розміщене кватирами між цивільним населением навязуе 
товариське життє, що дозволяло пізнавати і розуміти себе 
взаїмно. Рухливійші одиниці беруть творчу участь в орґа- 
нізованню українського шкільництва і рідної преси. В ре
дакції часопису „Січ“ був діяльним Мирон Заклинський, 
Від нього вийшло багато корисних починів в українізації 
як товариського, так і публичного життя Запорожа. Памя- 
тними спогадами гарного наладнання співжиття Галичан
із місцевими залишиться на все прогулька на Хортицю, 
на Кічкас і великодне свячене в команді У. С. С.

Працю ту перервав ненадійний наказ австрійської 
команди, що переселював У. С. С. в район міста блисавета 
на Херсонщині. Австрійцям ириходилося отеє збирати 
жниво нерозумного посіву, що перемінив вижидаючу нехіть 
місцевого населення в явну ворожнечу. Прийшло до оруж- 
ного виступу селян. В околиці Уманя, Звенигородки і на 
пограничу Херсонщини й Поділля щораз явнійше й акти- 
внійше виступали уоружені відділи місцевих селян. Збира
лися вони самочинно і йшли під проводом діячів лівих 
партій С. Р. і У С. Д. в зорґанізованих частинах, одним 
фронтом проти наїздника, що наставився знівечити всі 
„здобутки революції“. Австрійські відділи були сміливо 
атаковані у білий день летючими загонами. В ночи по ква· 
тирах гинули австрійські жовніри загадковим способом. 
Денеде цілі села укріплювалися і зводили кількадневі бої 
з Австрійцями і Німцями. В сю атмосферу втягнено тепер 
У. С. С. і заставлено їх робити прихильний настрій для 
окупантів. Полеву формацію т. з. „Легіон“ закватировано 
у селі Масляниківка, три верстви від Єлисавету. Крім того 
спроваджено негайно з Галичини „Кіш“ і „Вишкіл“ У. С. С. 
„Кіш“ закватеровано в Іванівці і Карлівці, а „Вишкіл“ 
у молдаванському селі Грузке. Повитанне Стрільців із боку 
місцевого населення спершу було майже вороже. Перед 
нами замикали хати, або клали у ліжка фікційно хорих. 
Але такі відносини тревали не довго. Стрільці мистці у зе-
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днуванню на свій бік місцевого населення забралися відразу 
до випробуваних метод. Своєю душевною структурою і тра
дицією так близькі селянським мас'' підбили скоро їх 
серця і з кождим днем більше ставали немов автохтонними 
членами родини і громади. В слід за тим находили доступ 
до їх душі, розбуджували національну свідомість, спричи
нювали охоту й інтерес до орґанізаційної праці над само
освітою і національним вихованнем. Дуже поводи, але по
слідовно находили доступ і зрозуміпнє в кругах місцевої 
обмосковщеної інтеліґеації. Небавом в блисаветі й околичних 
селах уса товариське й політичне житте начало обертатися 
около У. С. С. Найдовше ще осторонь стояли підземельнпки 
С. Р. і С. Д. недовіряючи У. С. С. і підозріваючи їх 
у „контрреволюції“. Не всім частинам У. С. С. припала 
однакова роля у тому процесі. Вишкіл і Кіш із командним 
складом о свідомо національному і самостійницькому обличу 
скупчував у собі старшин корінних У. С. С. Між ними було 
богато рухливих одиниць із мистецьким і літературніш 
хистом. Вони найбільше причинилися до иоширенпя націо
нальної свідомости і до загального зацікавлення національ
ними питаннями між місцевим населением. Дім С. Тобиле- 
вички став тим національно - культурним середовищем, 
з якого розходилося тепло дружних відносин і причинилося 
не мало до пізнання себе вибраних членів двох галуз 
одного народу, що був розділений віковою неволею на дві 
окремі культурно і політично психічні, структури. У Вишколі 
й Кошп всю працю в повній гармонії звернено у тому са
мому напрямку і не витрачувано енергії на внутрішні тертя. 
Інакше було у иолевій формації т. з. „Легіоні“. Тут коман- 
данта накинено з гори австрійською владою. Був ним ліній
ний старшина, правда Українець, але людина дуже слабої 
індівідуальности. Він усіма фібрами душі був звязаний 
з австрійським шімлем легко досяжних благ у виді стрім
кого щебля карієри і відзначень. Близьке сусідство і служ
бове відношенне до команди ґрупи архкн. Вільгельма також 
чимало делравували і захитували душі менше ціпких молодих 
одиниць. Надто часть старшин командантів сотень і чет 
була свіжо приділена до У С. С. із австр. правильного 
війська. Вони не вспіли ще були перейнятися на скрізь 
стрілецьким духом, а деякі з них являли собою менше 
вартістний елемент. Се все викликувало дуже часто неви- 
носимі настрої і замазувало одноцільнісгь сеї частини. На 
тому тлі відмежовуються два напрями. Сильнійший чисельно 
і особистим складом був самостійницький, він розумів своє 
високе завдаане як національної армії. Другий менше 
чисельний складався головно з приділених старшин і хи
тався у своїх почуваннях між державною українською 
приналежносте» і австрійською. Така нестійність була ком-
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промітугоча перед лицем місцевого населення. Напрям 
сей не мав ніякого впливу на вні і коли являвся колодою, 
то лишень у внутрішньому пожиттю і тим гальмував намі- 
ченнй розмах та спромогу чину у инших.

Взаємини стрілецтва з місцевими началися від това
риських зносин у родинних гуртках. У дні революції житте 
одиниць зіпхалося у вузші рами. Участь загалу в публичному 
-життю припинилася. Нові політичні події, почуванне посто- 
ронного, накиненого характеру теперішньої влади ще більше 
обмежували зацікавленне і участь у них української суспіль
ності!. Частіша відсахнулася зовсім від публичної діяльності! 
і праці, замикаючись у тісних родинних кружках. Акти- 
внійші ж одиниці зійшли у підземелля, працюючи несвідомо 
на користь инпіого ч у ж и н ц я ,  тобто не меншого ворога, що 
удавав правдивого приятеля вільности, рівності! і братерства.

Звднати сей другий елемент для ідеї української дер
жавності! було куди труднійше. Вже самим обличем і ха
рактером нелбґальщини являвся він антиподом ідей, що 
під той час репрезентував реакційний режім гетьманьщини. 
Оела й робітничі квартали міст каралися придавлені тяжким 
чоботом чорносотенних „отрядів“ і хижацького чиновництва, 
що стояли на послугах у мстивого дворянства. І саме тут 
трапляється неначе незрозумілий і парадоксальний момент. 
Переслідовані, виняті з під права партії находять оборонця 
якраз у того, що, здавалося, пропаґуе, а бодай санкціонує 
режім помсти і насилля. Наша ґрупа дає захист біля себе 
людям незнаного назвиска й минувшини, переслідованим 
правом, якого боронити і спомагати було її святим обовязком. 
■Сей факт безпосередно зблизив революційний нелеґальний 
елемент до У. С. С., а посередно не одпого з них зеднав 
для ідеї української державності!.

В Київі, центрі державного і політичного життя, що раз 
явнійше приходили до слова російські круги з під стягу 
чорної сотні. Той дріб влади, яку оставили іце окупанти, 
в першій мірі Німці, в руках гетьманського уряду, захоплю
вали реакціонери з Протофісу. Всі проби Німців — посередно 
через гетьмана — скласти український уряд, який давав би 
запоруку ладу і відповідав вимогам мілітарного й еконо
мічного забезпечення центральних держав, не дали бажа
ного успіху. Українські політичні кола поставилися до сього 
з гори неґативно. У своїй невиробленості!, політичному 
неофітстві і партійній нетерппмости не узнавали ніяких 
компромісів. На зразок відносин у студентських або стано
вих громадах клали квестію на вістрю меча: „Не з моєї 
партії заряд, так йому не бути; красше нехай не буде 
■жадної України, ніж Україна хліборобів, самостійників, або 
навпаки Україна С. Д., чи С. Р. Німці знеохочені такою
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недотепною політикою українських партій, бажаючи одначе- 
за всяку ціну вдержатися на областях України, що являлася 
для них останньою дошкою поратунку, пошукали собі більше 
підходячого і розумпійшого союзника. Зі всіх усюдів Укра
їни, а також з большевицької Росії зліталися заправлені 
на царській службі кити і займали один пост по другому. 
На прикінці влади гетьмана вся адміністрація була в руках 
царського чиновництва, ворожо настроєного до України. 
Воно ждало лише відповідної хвилі, щоби скинути невигідну 
маску і показати правдиве „общерусское“ обличе.

Се все ще більше зближувало круги свідомого укр. 
громадянства до У. С. С., носителів визвольних ідей. Багато 
укр. діячів, що укривалися перед мстивою рукою гетьман
ського уряду пробували між стрільцями. А що селянство 
і значна частина робітників узнавала в У. С. С. своїх сою
зників, процес співпраці і довіря укладався тим більше 
природно. Місце постою У. С. С. блисавет брав на себе тим 
самим часть тягару політичної праці і ставав по Київі 
другим центром, звідки началася послідовна праця в під- 
готованню грядучих подій після провалу воєнних фронтів 
центральних держав. Єлисавет став у тому часі осередком 
чисто народнього життя на Херсонщині. Сюди доходили 
також нитки з Київа й Одеси. Тут стиралися з собою ідеї 
і рішалися пляни. У С. С. являлися якраз зеднуючою 
силою, вирівнували міжпартійні противенства, учили шану
вати хоч відмінні, але щирі погляди, світили приміром 
нехтовання дрібничкових інтересів там, де важився найви- 
сшйй інтерес буття укр. держави. Остаточним вислідом було, 
що в протигетьманському повстанню заважив український 
характер руху. Дальші історичні події склалися так, що 
в часі поважних дужань українського народу з червоною 
Москвою (з кінцем 1918 і початок 1919 р.) У. С. С. не були 
активно чинними. Але їх ідейний посів не занидів, тільки ріс 
з дня на день і скріпився в могутню самостійницьку струю, 
що творить що раз богатше національне життє. В 1919 р. 
з приходом на Велику Україну разом із галицькою армією 
У С. С. прислухувалися до місцевого життя з иншими 
настроями. Тим, що являлися давнійше немов одинокими 
носителями української державності!, прийшлося схилити 
голову перед могутною національною стихією і учитися 
багато дечого для себе нового.

Коли ще досі Україна змагається під чужинецькою 
владою, то причина тому звичайна. Творчий процес у так 
широкому розмірі не доковується з дня на день, але вима
гає років, а може й десятки років.
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Рим в ювилейному році.
(Вражіння самовидця).

І. Перед святими дверима.
Рим.

Я ще не вспів, як слід пробуркатися, як мене спові
стили, що прийшов пан Круль. Тоді я згадав, що ми з ним 
умовилися піти раненько на площу св. Петра. Об одина- 
цятій годині ранку після урочистої служби папа Пій XI 
мав трьома ударами золотого молотка відчинити Святі двері 
і розпочати ювилейний Святий римський рік, що повторю
ється кождих двацять пять років.

Тільки раз на двацять пять років!
Приймаючи на увагу сучасні умови життя, було б ри- 

зиковно сподіватися, що ще вдруге колись зможу побачити 
щось подібне і тому треба було поспішати.

Я скочив з ліжка і почав спішно одягатися, тим ча
сом як Круль, молодий Естонець, студент археольоґії, з яким 
я дуже заприятелював в останній час, почав мені викла
дати вислід своїх дослідів над походженнем і значіннем 
святих ювилейних років.

З його слів виходило б, що і в сьому питанню, як 
і в усіх инших, істнуе кілька поглядів і теорій, які най- 
красше примирити, знайшовши по Гораціевій рецепті 
„золоту середину“

Згідно з першою теорією, коріні ювилейного року, як 
то буває зо всіма важними установами, сягають у глибоку 
давнину, аж до Мойсея. Бо ще на горі Синаї, коли Жиди 
після еміґрації з Єгипту підготовлялися створити свою са
мостійну державу. Бог дав їм закон, викладений детально 
в книзі Левіт (XXV, 8—55), згідно з яким кождих пять- 
десять років повинні були Жиди святкувати „Рік ювилею“, 
чи „Рік відпущення“, чи ще инакше „Рік трубного звуку“, 
бо слово ювилей походить від жидівського слова „йовел“, 
що значить „труба“, чи „трубний звук“, і кождий ювилей
ний рік починався власне сурміннєм труб.

Сього року кождий Жид, що через щось утратив пра
ва на спадщину своєї родової земельної власности, повер
тав собі на неї свої права, а також і всі свої громадянські 
права. Земля обітована вважалася власністю бгови, Жиди ж 
володіли нею тільки тимчасово, а тому й не можна було 
продавати ані купувати землі на вічність, а тільки до юви
лейного року, коли вона знову переходила до иопередного 
власника, що володіє нею по праву родової спадщини.
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Всі Жиди вважалися за однакових рабів бгови і тому 
му сіли бути межи собою, як брати. Ні один Жид не міг 
бути рабом у другого Жида. Коли ж якийсь Жид задов- 
жившись мусів іти на роботу до другого, то той не мав 
обтяжати його понад силу, чи повертати в рабство, але три
мати, як наймита, до ювилейного року, коли довжник міг 
вільно відійти від свого господаря без жадного викупу.

Ювилейний рік був прообразом того „Літа Божого“, 
коли Месія, помазаний Духом Святим, зявиться благовісти
ти бідним, лікувати недужих серцем, визволяти полонених, 
звільняти вязнів із вязниці. Инакше кажучи, ювилейний 
рік був роком прощення і в такому власне значінню взяла 
його Римська Церква, яка встановлює, що кождий грішник, 
після виконання певних обрядів, може отримати в ювилей- 
ному році прощенне всіх своїх гріхів.

По другій, звичайно не менше правдоподібній теорії, 
слово „ювилей“ походить від латинського слова jubileum, 
що значить „ликувавне“, „радінне“. В книгах Сибіль, при
знаних у свій час за талізман безпечности Риму, було при
писано Римлянам святкувати особливе реліґійне свято, 
кожде „saeculum“ — столітте, чи вірнійше „вік“, бо під 
„секулюм“ розумівся не якийсь певний визначений період 
часу, але час дуже довгого життя, приблизно на три поко
ління, вираховуючи сей час на сто — стодесять років. Се 
свято — ludi saeculares — особливо від часів Авґуста, свят- 
кувалося дуже пишно на протязі трьох днів і трьох ночий 
і проходило в урочистих церемоніях, у жертвах і молитвах 
за процвитанне римської імперії та римського народу, 
і в веселих банкетах та ігрищах. Римські папи, що зага
лом не боялися зберігати і освячувати поганські звичаї, під
тримали і звичай столітнього свята, надавши йому хри- 
стіянс^ький характер.

Поки Круль викладав мені сі свої теорії, я вспів одяг
тися і ми поспішилися до трамвая, що, розуміється, був 
переповнений аж до першого східця, на якім стояти су
воро забороняється. Примостившись на нім і поставивши 
одну ногу для видимости на край трамвайної площадки, 
я почав шукати „золоту середину“.

— Бачите, — сказав я, — безперечним фактом зоста
ється, що перший святий ювилейний римський рік. про 
який зберегла цілком певну згадку історія, е рік 1300, ко
ли папа Боніфацій VIII, не спиняючись ні на питанню про 
походженнє ювилея, ні над виясненнем якихось особливих 
причин, що спонукали його до такого важного акту, видав 
булю „Antiquorum habet“, в якій висказує думку, що ча
стими побожними відвідинами базилік св. Апостолів Петра 
і Павла виявляється особливе почитание сих апостолів, 
і що самі сі відвідини мають велике значінне для врату-
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вання душ прочан. Отже встановлюється, шо хто в біжу- 
чому 1300 р., а також і па будуче в кождому сотому році,, 
відвідав певну кількість разів з покаянпем і побожністю· 
базиліки св. Апостолів Петра і Павла, отримає повну ін- 
дульґенцію.

Індульґенції, або прощення гріхів, ведуть свій поча
ток відпертих віків христіянства, Римський нахил до цен
тралізації, до підбиття індівіда державі, виявлявся як у ве
ликій римській імперії, так і в маленькій христіянській гро
маді. Кождий гріх проти христіянської релігії був злочи
ном проти хрнстіянської громади. Переслідування христи
янських зібрань викликали побільшеннє дисципліни і ви- 
ключеннє найзапеклійших із комуни. Вигнаний грішник 
міг тільки тоді повернутися до громади, коли спокутував 
свій гріх і виявляв щирість каяття: — 1) прилюдною спо- 
відю та 2) добровільним датком. Тоді тільки голова хри
стіянської громади, єпископ чи священник, пропонував 
громаді принести спільну молитву про прощенне гріха 
і прийнятте заблудшої вівці до христіянської громади. 
Поволі на місці громади став цілковито священник. Тоді 
римська церква висунула ученне про чистилище, через 
яке мусять пройти всі. грішники, як що церква не вста
виться за грішника перед милосердним Богом. При чому 
Церква погоджувалася виступати за грішника тільки в тому 
разі, коли грішник чимсь їй прислугувався; — так, папа 
Урбан II обіцяв повне прощенне всіх гріхів усім хресто
носцям. Пізнійше ся повна індульґенція поширилася і на 
тих, хто допомагав успішному веденню хрестових походів 
щедрими грошевими жертвами. Отже коли після упадку 
Акри в 1292 р. хрестові походи мусіли скінчитися, папа 
Боніфацій VIII певно не без впливу ідеї жидівського юви- 
лею та римських „ludi saeculares“ проголосив святий рим
ський ювилейний рік, сподіваючись, що він дасть новий 
стімул для зворушення релігійного ентузіязму і спричи
ниться для збогачення папської скарбниці продажею ін- 
дульґенцій.

Дійсність перевисшила всякі сподівання. Вся Европа 
відповіла на заклик папи і найдальші шляхи Анґлії, Ні
меччини, Угорщини вкрилися тисячами прочан, що поспі- 
шалися до Риму. Історики вираховують, що за рік через 
Рим пройшло до 2,000,000 прочан.

Від того часу ювилеї й індульґенції відограють у пап
ській політиці головну ролю. І як що перше видача індуль- 
ґенцій звязувалася з обовязком особистого відвідування 
римських базилік, то потім право на індульгенції було роз
ширене й на особи, які мали віддвідувати певні церкви 
в инших країнах.
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Термін ста років, встановлений папою Бопіфаціем VIII 
дуже скоро видався за довгий і Римляне зажадали від 
папи Климента VI, який тоді .знаходився в Авіньоні, ско
рочення терміпу на пятьдесять років.

Папа Климент VI охоче згодився вволити волю Рим
лян і видав 1343 р. булю „Unigenitus Dei filius“, в якій, 
покликаючись на те, що й жидівський ювилей припадав 
на кождих пятьдесять років і що числу пятьдесяти зага
лом у святому Письмі надається велике значіннє, — так 
напр. Дух Святий зійшов на Апостолів на пятьдесятий 
день, — і що нарешті людське життє коротке і при сто
літньому терміні багато людий зостанеться без змоги ви
користати великі духовні милости, які дає ювилейний рік,
— призначає ювилей на 1350 рік.

Сей другий ювилей стоїть у тісному звязку з одною 
з найцікавійших римських революцій, — революції Колі 
ді Ріенца, в якому дехто з моїх знайомих обовязково хоче 
знайти щось спільне з теперішнім італійським героєм Ве- 
нітом Мусолінієм.

Коли опубліковано папську булю про скороченнє тер
міну ювилея на пятьдесять років, Коля ді Рієнцо ф в  три- 
цять років. Він був тоді в Римі нотарем і хоча Пізнійше 
видавав себе за сина імператора Генрика VII, походив від 
вельми незначних родичів — батько його продавав ви но 
коло палати Ченчіх, а мати — прала чужу білизну. Сам 
Коля ді Рієнцо отримав проте добру, як на той час, освіту 
і докладно студіював римську давнину, за що пізнійше 
отримав назву „батька археольоґії‘. Начитавшись книжок 
і вистудіювавши старі римські руїни, які свідчили про 
колншнго славу і велич Риму, Коля ді Рієнцо болів серцем 
від того стану, в якому тоді знаходилася колишня столи
ця світа.

Справді стан Риму був жалюгідний. Папа Климент VI, 
Француз, порючись волі французького короля Пилипа Гар
ного, покинув апостольську столицю і переніс свою рези
денцію до Авіньону. Імператор, від якого номінально зале
жав Рим, як що коли і зявлявся під його мурами, то лише 
з великим військом для замирення сварок межи самими 
Римлянами, чи межи Римлянами і папами. Фактична влада 
в Римі належала баронам, великим землевласникам, які 
знаходилися в постійній війні одні з другими, тримали 
у себе на службі великі банди найстрашнійших розбишак 
і робили небезпечними всі дороги, що вели до Риму. В са
мому Римі, улиці і площі з численними водограями, в яких 
більш не було води, без справжнього господаря, перетво
рювалися в огнища страшних пошестий. Яспо, що при та
кому стані річий, трудно було рахувати на великий при
плив прочан. І тому у Колі ді Рієнца, після невдатної
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проби, яку він зробив разом із поетом Петраркою, його піз- 
яійшим вірним другом, умовити папу повернутися до Риму, 
зародилася ідея повернути, з допомогою Духа Святого, Ри
мові! його колишню велич. Одної ночи він прибив до ма
ленької церкви св. Юрія в Велябрі проклямацію, в якій по
відомляв Римлян, що незабаром у Римі знову буде „Добра 
Держава“

Незвичайно красномовний, він. швидко зібрав яку сот
ню вірпих друзів, закликав усіх Римлян, що співчувають 
ідеї „Доброї Держави“ зібратися під вечір до церкви св. 
Антопія в Пескерії і провівши в церкві на молитві цілу 
ніч, па ранок, у супроводі тисячного натовпу і маючи коло 
себе папського леґата, вирушив до Капітолія, де проголо
сив нові закони „Доброї Держави“.

Від нині, говорив він, усякого убийника буде каратися 
•смертю. Всі фортеці, мости і брами, що знаходяться в ру
ках баронів, будуть від них відібрані і віддані представ
никам народу. Барони будуть приневолені дозволити віль
ний проїзд по дорогах і видадуть розбишак, що знаходять
ся у них на службі. Уряд буде утримувати вдів і сиріт.

Зібраний народ відповів оплесками і Ріенцо проголо
сив себе трибуном.

Степан Кольона, найсильнійший з баронів, коли спо
вістили його про встановленне нового стану річий, відпо
вів зі сміхом:

— Скажіть тому дурневи, що як він наважиться мене 
потурбувати, то я викину його з вікна Капітолія.

Але того самого вечера він і багато инших мусіли ті
кати з Риму, а пізнійше присягати на вірність законам 
„Доброї Держави“.

Ріенцо зруйнував багато баронських башт у місті 
і дійсно повернув колишній порядок і спокій. Але його 
ненаситна чваньковитість і зарозумілість швидко зруйну
вали наслідки незвичайного успіху. Глузування баронів 
над його плебейським походженнем не давали йому спо
кою. І ось син прачки проголошує себе сином Імператора, 
вкриваючи соромом імя матери. Потім не задовольнюючись 
імператорським походженнем, вирішує сам зробитися лица
рем. Першого серпня 1347 р. у вечері, Ріенцо в супроводі 
всіх цивільних і духовних визначних урядовців міста, ви
рушає урочистим походом до Лятеранського Ваптістерія 
і окунаеться в басейн із зеленого базальту, де, як запев
няли, сам імператор Константин Великий омив із себе за 
одним разом поганство й проказу. Проспавши ніч у Бап- 
тістерії, на ранок Ріенцо зявляеться перед народом у ли
царському поясі і золотих острогах. На Лятеранському по
лю влаштовується препишний бенкет і з ніздер бронзового
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коня Марка Аврелія, що стоїть тепер на Капітолійській 
площі, бе — з одної — вино, а з другої вода. 15 серпня 
Ріенца короновано аж шістьма коронами — з дуба, плюща, 
мірту, лявра, оливки і нарешті срібла. Він почав говорити, 
що в нього увійшов Дух Святий, і називав себе Авґустій- 
шим Трибуном, Другом Людськости, Лицарем Школою 
і так далі. *

А тим часом приходив кінець. Ріенцо почував, що ба
рони тільки ждуть моменту, щоби повернути собі втрачене. 
І тому одного дня, запросивши до себе на обід важнійших, 
наказав арештувати їх усіх обвинувачуючи за зраду. Ско
рий суд присудив їх до смерти. Великий капітолійський 
дзвін ударив, скликаючи народ приглядатися карі, і при
суджених вивели. Висповідавшись, вони готові були прий
няти смерть. Один лише Степан Кольона відмовився спо
відатися, заявляючи зі справжньою аристократичною само- 
впевненністю, що ніколи плебей не наважиться завдати 
йому смерть. І ось дійсно, Ріеоцо, беручи на допомогу всі 
принади своєї красномовности, проголошує промову, в якій 
ніби прощає своїм ворогам, закликає їх до служби респуб- 
лиці і призначає їх на висші посади в державі. Його пле
бейські друзі не знають, куди діватися від сорому, його 
аристократичні вороги задихаються від люті за перенесену 
наругу.

20 листопада 1347 р. барони повстали, але через вну
трішні непорозуміння були цілковито розбиті. Так багато 
згинуло їх у сей день, що деякі історики власне від сього 
дня рахують початок занепаду великих вельможних рим
ських родин. Рієнцо відмовив удовам забитих на дозвіл 
поховати тіла в родинних гробницях і на тому місці, де 
загинув син Степана Кольони висвятив у лицарі власного 
сина, умивши руки в воді, змішаній з кровю ворогів.

Се був його останній і найнегіднійший тріумф.
„Добра Держава“ і великі иляни трибуна виродилися 

за сім місяців урядування в тиранію і зарозумілість. Рим
ляне почали соромиться і зневажати свого героя. А коли 
Климент VI, що перше співчував його ідеям і допомагав 
йому, видав булю, в якій обвинувачував Ріенца, що він 
хоче реставрувати в своїй особі імператорську владу і за- 
грозив відлученнем від церкви, від нього всі відвернулися. 
Якийсь неаполітанський вояк, авантурист і злочинець, зі 
стопятьдесятьма товаришами заволодів Римом, не проливши 
і краплі ісрови, й народ і пальцем не поворухнув в оборону 
свого колишнього ідола, що мусів плачучи увійти, як вя- 
зень, до Кастель сан Анджельо, тим часом як барони три
мали зневажливий невтралітет.

По якомусь часі Ріенцо покшіув Рим і почав блукати 
по Европі, а його місце в Римі зайняла Чорна Смерть
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і анархія. Прийшов 1350 рік, — рік другого ювилею. Сотні 
тисяч прочан потягнулися знову до святого міста, сподіва
ючись знайти в ньому поратунок душі й тіла. Матео Віляні 
запевняє, що лише межи Різдвом і Великоднем прибуло 
до Риму 1,200.000 вірних. Разом із ними прийшов і друг 
Ріенца — великий Петрарка, який жахнувся того, що по
бачив : по всіх усюдах зруйновані будинки, церкви без да
хів, віддані на'здобич дощу й вітрам, народ без влади 
і законів, відданий на самоволю ріжних розбишак. Анархія 
в Римі досягла тоді таких розмірів, що з двох лвґатів, 
присланих папою на святий рік для видачі індульґенцій, 
один утік з Риму, налякавшись дикого натовпу, що напав 
на його палату; а другий після того, як стріла пробила 
його шапку, ніколи не виходив на улицю без шолома під 
шапкою і кольчуги під одежою і зрештою він був приму
шений в святому році, — році прощення, індульґенцій 
і молитов, — відлучити цілий Рим на вісім день від 
церкви.

Тимчасом Ріенцо блукав світами, аж поки не спинив
ся в одному монастирі в Абруцьких горах і тут якийсь 
скитник оповів йому, що Бог явився і відкрив йому, що 
незабаром один чоловік перетворить цілий світ та що тим 
чоловіком е власне Коля ді Ріенцо. Тоді Ріенцо покинув 
пустелю і пішов справді перетворювати світ, але опинився 
вязнем у руках папи і був би мабуть загинув, коли б не 
заступництво Петрарки. Потім Климент VI помер, а новий 
папа, Іннокентій VI, вирішив завести лад у Римі і неспо
дівано вибрав для сього Ріенца.

Римляни прийняли його з радістю. Та швидко вони 
зрозуміли, що Ріенцо вже був не той. Замість натхненого, 
повного віри в себе і людий молодого ентузіяста, вони по
бачили пошарпаного життем пяницю й гуляку, який від 
перших же днів нового урядування виявив себе тираном 
останніх днів свого першого трибунства. В які два місяці 
народ повстав і з вигуками: „Смерть тирану!“ кинувся до 
Капітолія. Ріенцо зявився на бальконі сенаторської палати, 
одягнений, як лицар, і тримаючи в руках прапор респу
бліки. Але натовп не хотів його слухати, полетіли камені, 
стріли, і одна з них вразила в руку трибуна. Тоді він, зде- 
иервований нестриманим гулящим життем, вибухнув сльо
зами і втік, відмовляючись від геройської смерти, що мо
гла би ще вратувати його імя від сорому. Похапцем обтяв 
він собі бороду, вимазав лице сажою, перебрався за па
стуха, та забув зняти з руки золоті браслети, які його 
й зрадили. Тоді народ схопив його, потяг до капітолійських 
сходів’ і там покинув, не знаючи, що з ним робити і майже 
лякаючись, що тримав в руках свого недавного тирана. Цілу 
годину тяглася важка сцена, народ товпився навкруги.
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Ріенца, дивився на нього, заговорював, але він мовчав. 
Він не міг говорити. Він був занадто наляканий, занадто 
приголомшений, — він був маленький нікчемний чоловічок, 
який відчув, що його час настав і тремтів під подихом 
смерти. Тоді хтось нарешті втомився і всадив йому ніж 
у  серце. Натовп залютував.

Він покинув його тіло собакам і розійшовся по домів
ках, бо вже був вечір. Тоді прийшли Жиди, які теж нена
виділи його і потягнули пошарпане тіло по улицях. На
решті розпалили велике огнище і спалили його, а що 
зосталося від костий і дерева, покидали в Тибр.

За водою сплили і всі закони й установи Ріенцової 
„Доброї Держави“ і як буяла перед святим роком, так 
і після нього забуяла нестримра анархія. Зоставалося хіба 
ждати на новий святий рік.

І він не дав себе довго ждати. В 1389 році, папа Ур
бан VI, покликаючись на все ту ж недовговічність люд
ського життя, скоротив час межи ювилеями до 33 років, — 
довготи життя Ісуса Христа. А папа Павло II в 1470 р. 
скоротив міжювилейний час до 25 років.

Тут ми як раз приїхали на площу св. Петра і я з ра
дістю зіскочив на підмерзлий брук, почуваючи, що висіти 
далі отак у повітрі з небезпекою для власного життя, не 
виставало сил. Я власне надіявся, що з огляду на сувору 
заборону їздити ііа трамваевих східцях, натовп на площадці 
за інтервенцією кондуктора трохи зменшиться і я та
ки опинюсь на площадці. Так де там! Загалом не розумію, 
на що у тих Італійців істнуе слово „заборонено“ ! Може 
бути, для викликання симпатій у Німців і ІІІвайцарців, 
щоби вони, зобачивши звичайні таблички зі звичайним, 
бодай на другій мові написом, відчували би себе, як вдома 
і поводилися би в Римі з цілковитою певністю, що кождий 
їх крок вкладено в потрібні рамці.

Бо для внутрішнього ужитку сі „заборонено“ абсо
лютно жадного значіння не мають. Навпаки! Ніде не па
лять стільки цигарок і навіть сиґар, як по римських теа
трах та синематоґрафах, де на кождому кроці написано 
сакраментальне слово „заборонено“ Ніде автомобілі не їз
дять із таким божевільним темпом і з таким диким ревом, 
як у столиці Італії, хоча і те і друге — „заборонено“ ! Один 
мій приятель, приїхавши до Риму і не знаючи ще реґля- 
менту римського життя, запитав кондуктора в трамваї:

— Чи тут можна палити?
Той відповів:
— Хіба ви не бачите напис — „заборонено“ ? — І по

тім нахиляючись до нього зблизька: — Ніколи не питайтеся, 
чи можна! Паліть собі, щоб я не бачив!
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Та через хвилину я вже забув і про трамваї і про за
борони і про всі инші дрібниці і мовчки спинився в німому 
захопленню перед одною з найвеличнійших памяток люд
ської творчости.

Переді мною простягалася в обіймах величезної кольо- 
нади з лісом високих і товстелезних кольон, з натовпом 
кольосальних статуй святих, що з високости кольонади па
нують над нею і проголошують її святість, — єдина в світі 
площа — площа св. Петра. По середині — високий єгипет
ський обеліск із червоного ґраніту, з хрестом Спасителя на 
горі і двома чудовими водограями по боках. А за ними — 
кольосальна фасада базиліки св. Петра. На жаль, — тільки 
фасада, бо щоби побачити славну башо, створену ґенієм 
Мікель Анджеля, треба повернутися кудись на Пінчо, або 
поїхати на Джанікульо, або ще куди инде, тільки не на 
саму площу св. Петра, бо Мікель Анджельо рахував на 
церкву в формі грецького хреста, тимчасом як пізнійші 
будівничі, в наслідок ріжних релігійно-історичних мірку
вань, мусіли витягнути нижню сторону грецького хреста, 
зробивши з нього латинський, і цілковито поховавши за 
незграбною височезною фасадою мікельанджелівську баню.

Площа була всіяна подекуди дрібненькими чорнень
кими комашками, — побожними людьми, що, як і ми, хо
тіли бачити сьогоднішню церемонію. А все ж ми були роз
чаровані. Ми сподівалися, що натовп прочан, заповнивши 
базиліку по найдальші закутки, розіллється по всій площі, 
заповнить усі порожні місця поміж кольонами, вкриє одним 
морем голов увесь простір аж до піяци Кивіісиссі, затопить, 
заполонить усі вікна, всі двері найблизших будинків... Часо
писи розписували про міліони вірних, що зі всіх частин 
світа поспішалися до Риму омити гріхи свої в филях релі
гійної екстази. Практичні Римляне найпотаємнійші місця 
тісних помешкань переробляли в спальні для прочан і по 
довгих ночах розраховували на пальцях, скільки може при
нести їм поломане безноге ліжко, як що притулити його 
десь у коридорі. А тимчасом...

Тимчасом прочане не дуже поспішалися, і хоча авто
мобілі і трамваї підвозили без перестанку купи побожних, 
чи цікавих людий, всі вони безповоротно зникали під арка
дою з лівого боку базиліки, звідки маленькими дверцятами 
протискалися в коридор захрестії, а звідти до середини 
церкви. Всі пятеро дверий головного входу були зачинені, 
бо як раз за ними, в атрію базиліки, мала відбутися цере
монія відкриття святих дверий, церемонія, до якої допу
скалися, за браком місця, лише урядові особи, що підїздили 
до так званих бронзових дверий Ватіканської Палати під 
кольонадою і звідти, по ріжних таємних переходах, прохо
дили до атрію. Ми до них, на жаль, не належали і/тому,
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маючи ще досить вільного часу, почали блукати по площі, 
розглядаючи червоних кардиналів, пишно вбраних папських 
двораків, ріжних прелатів і инших, що на автомобілях, 
у старосвіцьких каритах і пишних повозах проїздили до 
Ватикаву.

Довгими низками проходили черці ріжних орденів, — 
чорні бенедиктинці, білі картузіянці, руді францісканці, під
перезані білим мотузом, потім домініканці в білому одягу 
і чорній мантилі, кармеліти в рудому одягу й сірій ман- 
тилі, чорні авґустиніяне... семинариста ріжних націй, зпоміж 
яких загальну увагу звертали червоні Німці, в червоних 
капелюхах і червоних убраннях, — священники, черці, знову 
священники, знову черці, знову семинарист..

Мимоволі відчув я, що від кождого з тих черців віє 
на мене чимсь незрозумілим, таємничим, жахливим. Ще 
вперше довелося мені побачити їх стільки, таких ріжних 
і таких однакових. Ніби привиди далекого минулого пов
ставали з ґрунту середновічного міста і поспішалися, без
гучно і тихо, кудись туди, туди, за церкву, в їм добре 
знане місце...

Ми відійшли. Хотілося якихось нових вражінь. Під 
обеліском йшла торгівля. Практичні люде продавали вже 
картки з образом містерії, що тільки мала ще відбутися. 
І другі, не менше практичні, купували їх радісно і тут же 
надписували, щоби сповістити приятелів у рідному місті 
про присутність на церемонії, на якій воші не зможуть бути, 
бо не мають вхідних квітків.

— Дивіться, — сказав мені Круль, — на сьому обе
ліску нема жадних гіероґліфів — самі латинські написи, 
а я гадав, що його привезено з Єгипту.

— Ви не помилялися, — відповів я, — сей обеліск 
дійсно походить з Єгипту, міста Геліополіса, і до Риму його 
привезено з наказу Каліґулі. Щож до відсутности гіероґлі
фів, то, як гадають, їх витерто пізнійше. Сей обеліск має 
довгу і славну історію. Він довгий час прикрашав цирк 
Нерона, що знаходився саме там, де тепер стоїть бачиліка, 
а також захоплював частину Площі і був свідком жорсто
ких переслідувань христіян, яких віддавали тут на смерть. 
Багатьох із них одягали в шкіри диких звірів і потім ви
пускали на них львів, тиґрів і инших хижаків. Багатьох 
обливали дегтем і палили. Багатьох розпинали тим часом, 
як Нерон приймав особисту участь у перегонах на колес- 
нпцях, що відбувалися в цирку поміяс розпятими. Нарешті 
у самого обеліска був розпятий, головою до долу, і апостол 
Петро. Ви розумієте, як христіяне повинні були дивитися 
на сей обеліск! Дуже довгий час він стояв там, коло за- 
христії, де проходять тепер до церкви прочане і куди й ми 
скоро пройдемо, але потім папа Сикст V вирішив перенести
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його на се місце, посеред площі, висвятивши з „ідолища 
поганського“ в христіянську віру...

— Що ви кажете?
— Не дивуйтеся. Читайте ось там на горі, бачите? 

Я перекладаю: „Сей обеліск, знятий зі свого першого місця 
і присвячений потім Авґустови й Тиберіеви, в 1586 р. був 
папою Сикстом V присвячений Святому Хрестови“ Достав
ление обеліска на новому місці було призначене саме на
14 вересня, — день знайдення Святого Хреста, — щоби 
підкреслити перемогу хреста над поганством. Символізм, 
якого чимало ми знайдемо і в сучасному життю, особливо, 
mutatis mutandis в Советчині. А ось вам і другий напис: 
„Ось Хрест Христовий. Тікайте ворожі сили. Переміг лев 
Коліна Юдова“. В 1740 р. при папі Клименті XII хрест із 
маківки обеліска спущено і в його середину вкладено частку 
дерева з Св. Хреста так, що ви маете тут перед собою 
справжню христіянську святість, якій прочане ріжних країн 
певно віддаватимуть у сім році певну увагу. Як зрештою 
і всій осій площі. Римляне вірять, що весь ґрунт навкруги 
нас пересякнутий кровю й сльозами христіянських муче
ників і переказують леґенду, ніби одного дня папа Пій V 
проходив, разом із польським послом, через сю площу і на
гнувшись, набрав повну жменю землі. Потім дав їі по- 
слови:

— Візьміть сей порох, — сказав він, — він складається 
з попелу спалених святих і крови розшматованих мучеників.

Повернувшись до дому, посол розтулив руку і поба
чив, що пороху не було, а рука була вкрита кровю.

Ви посміхаєтеся, пане Крулю? Я бачу, ви не відчу
ваєте поезії простої віри і хочете холодним словом розвіяти 
чари народньої фантазії. Мовчіть! А щоб ви мали задово- 
леннє, викличте перед очи другий образ він мабуть 
більше підійде до вашої скептичної вдачі, яка і в історії 
шукає споріднені душі, — викличте образ Цезара Борджії, 
сина папи Олександра VI, Еспанця з походження, який 
в дні ювилею 1500 р. з сієї самої площі зробив арену для 
бою биків, при чому сам, власноручно, забив шість биків!

Згадка про папу Борджію нагадала нам про церемонію 
відкриття святих дверий. бо вона власне датується від сього 
папи і ювилею 1500 р. Попередні ювилеї сієї церемонії не 
знали. Папа Олександер VI випрацював увесь ритуал, який 
мав розвинутися отам в атрію Св. Петра. В урочистому по
ході папа мав підійти до святих дверий, — одних із вхо
дових дверий базиліки, які на протязі всіх не ювилейних 
років зостаються наглухо замуровані і після встановлених 
молитов та релігійних співів, ударяв молотком по дверях, 
голосно вимовляючи:

„Відчиніть мені двері правосуддя“...
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І тоді двері відчинялися і папа, а за ним і всі при
сутні в атрію, проходили через двері до церкви, де папа 
давав усім присутним своє благословенне.

Ми могли бути присутними тільки при сьому остан
ньому акті і подивившись на годинники, вирішили, що 
вже нора.

Та поки ми марнували час на площі, народу до бази
ліки надійшло чимало і нам довелося попрацювати ліктями 
й плечима, щоби дістатися на більш-менш зручне місце. 
Папські жандарми, в білих штанах, високих ботфортах і ви
сочезних наполеонівських шапках ледве стримували натовп.

— Тихше, тихше, — кричав розпорядчик у прегарному 
убранню часів Пилипа II еспанського, — з рюшевим ковні- 
ром і золотим ланцюгом, що йшов через груди від плеча 
до плеча, — тихше, ви ж не в театрі!...

Але, здається, мало хто почував, що він був у церкві. 
Всі голосно розмовляли, пожадливо вглядалися в убрання 
папських ґвардійців, ділилися своїми вражіннями, пересу
шували зовнішній вигляд тих чи инших глядачів, допиту
валися, „чи скоро“, і вперто і настирливо тислися близше 
до кордону з палятинських (теж папських) ґвардійців, які 
охороняли посеред церкви вільний прохід для майбутнього 
урочистого походу. Але, правду сказати, базиліка св. Петра 
взагалі, а сьогодня особливо, як найменше надається для 
створення релігійного настрою. Занадто багато навкруги 
холодного блискучого мармору, прегарних статуй напів на
гих жінок, що на папських гробницях символізують ріжпі 
христіянські прикмети, — занадто багато простору і світла. 
Ви почуваєте себе ніби на приняттю в пишній палаті, де 
зібрано усе з цілого світа, що могло би вразити запроше
них гостий. І очи ваші справді розбігаються, — то линуть 
до головного вівтаря, осяяного міріядами свічок, то уто
пають у безмірній глибині Мікельанджелівської бані, всія
ної, як' зірками, електричними лямпочками, то зупиняються 
на пишних драперіях із червоного Дамаску, шитого золо
том. Де тут містичні сутінки ґотичних німецьких церков, 
повних фантазмів релігійного піднесення, повних незрозу
мілого жаху перед Кимсь Всемогутнім, повних чарівної гри 
світла й тіни, в якій розпливається вся душа ваша і трем
тить, відчуваючи подих божеської присутності!? Де тихий 
затишок, теплий спокій, чарівна тиша наших маленьких 
українських церков, — бідних церков, без холодного мар
мору, без блискучого золота, без дорогоцінної бронзи, але 
з маленькими свічечками, що блимають у пітьмі і ваблять 
ваш зір і освітлюють темний закопчений образ Спасителя 
і образ Божої Матери і багато-багато инших, перед якими 
побожно згинає коліна сивий дідусь і тремтячими руками 
ліпить і свій — хто зна — може останній дарунок!
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Коло мене якась Анґлійка навчала свою приятельку 
нової мельодії фокстроту. Позаду два Італійці сперечалися 
за Мусолінія. З боку ішла балачка про скандал в якійсь 
родині. І тільки коли не коли то з одного боку, то з другого 
було чути:

— О Господи, коли б скорійше!
Було пів до дванацятої. Дехто, власне більшість, прий

шла до базикіки вже о девятій, щоби заняти добре місце. 
Можете собі уявити, який настрій зявиться після більш як 
двохгодинного чекання на ногах, посеред натовпу, що 
увесь час натискає, лізе на ноги, давить у ребра і годує 
всякими нікчемними балачками.

Нарешті почувся якийсь стук. Натовп загомонів. Ко
мандир палятинських ґвардій скомандував — зовсім так, 
ніби він був на площі, — „струнко“ ! І ті, своїм звичаєм, 
піднесли рушницю наперед себе. Цікаво відмітити, що 
й вони і жандарми ходять по церкві в біретах, — очевидно 
в сьому разі військове вбраннє голов дорівнюється духовним 
камілавкам, мітрам, скуфям, то що.

Ми побачили здалеку, що там, де перше була стіна, 
стало просіватися світло. — Святі двері були відчинені. По 
проходу межи палятинськими ґвардійцями пройшли якійсь 
люде, вбрані не то за черців, не то за робітників.

— Хто се? — спитав я свого сусіда — Італійця.
— А се — санпєтріні... Як ви, не знаєте, хто такі 

санпєтріні?! О! Се ж сього дня дуже важні особи, — вони 
властиво відчинили святі двері після того, як папа ударив 
по них молотом. Перше, в давнійші ювилеї, після традицій
них ударів молотком, вони негайно кидалися руйнувати 
двері, здіймаючи силу пороху і гуркоту; тепер, у двацятому 
століттю, вони відчиняють їх, звалюючи за одним ударом, 
з допомогою ріжних технічних приладів на спеціяльну 
плятформу на колесах і потім вивозять. Ні одна церемонія 
в св. Петрі не обходиться без санпєтрінів; — є, бачите, 
такий закон, що для робіт у св. Петрі не можна кликати 
робітників із міста, — на се мусять бути спеціяльні, на 
всяку роботу здатні робітники, — отеє й єсть вам сі сан
пєтріні. їх походженне сягає ще часів пани Сикста V, який, 
побачивши, як поволі поступає будуваннє бані св. Петра, 
вирішив зі звичайною собі твердістю, покінчити з сим 
і поділивши всю проектовану баню на 16 частин, віддав 
кожду з них на відповідальність окремому майстрови. 
Одночасна і паралельна робота пішла так добре, що за 
двацять два місяці величня мікельанджелівська баня була 
завершена. Але папа, цінуючи здібности і ретельність 
шіснайцяти майстрів, не дозволив, щоби таке товариство 
розпалося і зформував із них „робітників фабрики св. Петра“, 
чи, як їх звичайно коротко називають, санпєтрінів, яким
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від тоді аж дотепер залишається повірене підтрлмуванне 
базиліки св. Петра. Що не сталобися в св. Петрі, всяку 
роботу, чи то столярну, чи скляну, чи різьбярську, чи му
лярську, вони мають перевести самі. Розуміється, шіснай- 
цяти було би на те за мало, і тому кількість їх потім була 
збільшена, але число шіснайцять усе залишається сакра
ментальним і тільки шіснайцять головних санпетрінів ува- 
жаються за справжніх.

Санпєтріно мусить знати всі найдальші кутки базиліки, 
всі найпотаємнійші закуточки, сходи, коридори, всі склади 
матеріялів та технічних приладів по більше чи менше тем
них кімнатах, позаду папських гробівниць, поза каплицями, 
поміж велетенськими пільонами. Тут він панує, тут простя
гається його безконечне царство, зі своїми дивами і таєм
ницями: девять широких сходів веде з нижнього поверху 
базиліки на розлогу терасу, з якої здіймається кольосальна 
баня — найбільші з них ті, по яких ходять туристи, — 
але й инші такі широкі та просторі, що на випадок потреби 
по них легко входять віслюки та мули, навантажені ріжним 
потрібним для роботи матеріялом.

Санпєтріно мусить володіти простором, панувати над 
ним, не мати перед ним жадного страху, не відчувати 
жадної запамороки. Навкруги всієї базиліки поверх тита
нічних пілястрів іде великий карніз, без жадних поруч, на 
головокружній висоті. Дуже часто мусить санпєтріно оббігати 
його з кіпця в кінець або спускатися в страшну безодню 
під ним, на линві, яку тримають у руках товариші, щоби 
прикрасити пілястри роскішними килимами, поправити 
електричну лямпочку, струсити порох із голови мармурових 
статуй або...

Згук срібних труб, грім оплесків і буря криків проне
слася в сю мить по базиліці і мій охочий до слова Італієць 
враз забув і про санпетрінів і про нас і про все в світі, 
і почав рости - рости в гору, на скільки міг витягнутися на 
вспинячких. Папа пройшов через святі двері і почався 
урочистий, тріумфаль®а^іохід до головного вівтаря.

Се варто бачити! Особливо в наші сірі часи бідної 
заздрісної демократії, коли так рідко зустрічаємо в публи
чному життю веселу гру кольорів мозаїчних убрань і сяйво 
золота й діямантів. Демократія відбирає в публичного життя 
його зовнішню форму, відбирає ту урочисту помпу, яка є 
символом гіерархії і представляв вираз пошани до того, 
хто досяг найвисших соціяльних гідностий. Певно, що ду
маючи про важкі проблеми щоденного життя, громадянин 
мало тепер піклується про його красу, та артисти не можуть 
не сумувати за мальовничістю давних свят, де сю радість 
фарб підносила радість чуття.
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В ватиканських церемоніях збереглася ще давня ма
льовничість і ми, не відриваючи очий, дивилися, як розви
вався похід. Пройшли якісь дами, пройшов дипльоматичний 
корпус, пройшли грецькі княжни, пройшли дві бельгійські 
княжни з наслідним принцом і потім потяглися представники 
ріжних чернечих орденів, у відповідних убраннях. Ми ба
чили їх уже на площі, але тут вони мали инший вигляд, — 
тут вбни давали необхідне темно-сіре тло для райдужних 
князів церкви. Ось уставилися вони в проході, за палятин- 
ськими ґвардійцями в дві лави і полився межи ними 
золотисто - срібний потік. Пройшли єпископи і архієпископи 
в білих мітрах, пройшли кардинали - діякони в дальматиках, 
кардинали - священники в пянетах, кардинали - єпископи 
в півіялах і дамаскових мітрах, укритих дорогоцінними ка- 
мінями. Пройшли горностаєві футра на кардинальських 
плечах, і ось просто перед нами зявилося високо в повітрі 
чудове різьблене крісло, вкрите золотом і дорогоцінними 
тканинами.

— Evviva папа! Нехай живе папа! — гуло навкруги 
нас. Усі плескали в руки і вимахували білими хусточками. 
А він, як справжній тріумфатор приймав спокійно захоплення 
вірних і посилав на ліво й на право благословення. Його 
несло дванацять людий. По боках ішли двораки, в роскішних 
кольорових убраннях і швайцарські ґвардійці в середно- 
вічних латах охороняли його з переду і з заду. В повітрі 
маяли великі пухнасті віяла, з білого струсового піря, і ціла 
церемонія уносила фантазію кудись у далеку глиб віків, 
у часи єгипетських та асирійських царств.

Папа проплив далі, заколихався над бурхливим натов
пом і нараз увійшов у смугу соняшного світла, що спу
скалася з високости. Проміні ударили в біле убранне, за
грали чудовими огнями на прецінних самоцвітах, відбилися 
на золоті роскішного крісла, перекинулися на богатий почет 
і наче сяйвом обняли представника неба.

Грім оплесків і радісних окликів зірвався з подвійною 
силою і заколихав повітрем.

І дійсно се було гарне!
Але на мого молодого Естонця ціла ся церемонія 

робила чудне вражіннє. Він нетерпеливився, якось озирався 
збентежений на всі боки і видно було, що почував себе 
ніяково.

Тим часом папу донесли до вівтаря, він зійшов із 
крісла, помолився, знову сів у крісло і носильники поста
вили його на спеціяльно для того приготовлений поміст. 
Нараз срібні труби знову заграли гимн „Tu es Petrus“. 
Прегарна музика! — і папа, вставши з крісла, ще раз 
благословив народ. Запанувала глибока тиша, — єдина 
хвиля, що нагадувала нам про церкву, — і папа проказав
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за всіх коротку молитву, після чого два кардинали - діякони 
проголосили, за пагшним благословением, повну індульґен- 
цію для всіх присутніх, — у тім і для нас. Але ледве вони 
скінчили,' як звідкись хтось голосно скричав: „Еууіуа папа!“
І тисячі голосів повторили за ним „Вууіуа папа!“ і запле
скали в долоні і замахали хусточками.

Я подивився на Естонця. На тому й лиця не було.
Похід вирушив назад і ми, покористувавшись моментом 

загальної метушні, опинилися в першій лаві, зараз же за 
палятинською ґвардією. Таким чином ми мали змогу добре 
побачити деталі костюмів.

На папі тепер замість звичайної двостіжковатої мітри 
була дорогоцінна тіяра з трьома золотими коронами, яку 
він одяг коло вівтаря. Другу корону додано в часи імпера
тора Карла V, для символізування папських претенсій, як 
на висшу духовну, так і на світську владу. Третю корону 
додав пишний папа Боніфацій VIII. Особливо цікаво мені 
було придивитися до костюму швайцарських ґвардійців, 
бо його зроблено на основі рисунків ґеніяльного Мікель 
Анджеля. В ньому панували два кольори, жовтий і синій. 
Штани були зроблені з довгих, ріжнокольорових бинд, 
з під яких виглядала темнапідкладка.

Похід тягнувся півто'ртЬдини: від пів до дванацятої 
до першої. Тільки вийшовши з церкви, відчули ми, як ми 
втомилися.

Натовп вірних товкся коло святих дверий, намагаючись 
пройти через них, як найскорше і побожно цілував їх одвірки.

Дзвін у св. Петрі сповіщав, що прийшов Рік покути 
й прощення.

Вічне Місто ждало гостий.

Альберт  Ш піц.

Анатоль Франс.
Ж ак  А н а т о л ь  Ф р а н с  Т і б о, знаний скрізь, де ся

гає французька мова і де шанується латинська цівілізація, 
під прибраним імям Анатоля Франса, вмер в Турі 12 жовтня 
1924 р. Уроджений в Парижі 16 квітня 1844 р. А. Франс, 
„найгарнійший квіт латинського ґенія“, як його прозвав 
Лєметр, прожив більш як вісімдесять років. Коли він вмер, 
він був загально узнаний як одна з найвеликших особис
тостей, не лише своєї цівілізації, але й цілого світа.

Як се сталося, що смерть Анатоля Франса, що прожив 
вісімдесять років спокійного, буржуазного життя в Парижі;,
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дбайливо відтягнувши себе — о скільки се було можливо 
для людини його слави — від громадських справ, цураю
чись гонорів, як се сталося, що його смерть, яка повинна б 
була обходити обмежений гурт літератів, викликала загальну 
жалобу в Франції, — що розляглися голоси за перенесением 
його останків до Пантеону, та що його смерть стала подією 
міжнароднього значіня, щось як свого часу смерть Л. Тол
стого ?

Перша річ, яка вдаряє людей нашого покоління, є се, 
іцо Анатоль Франс зачав дуже пізно свою письменницьку 
путь. Він не був славним ані в 17, ані в 25, ні в ЗО років ; 
він зробився знаним що йно маючи 37 років (коли паризька 
Академія нагородила його „Злочин Сільвестра Боннара“), 
коли то література стала його покликаннем. Він перейшов 
шлях, мудро вказаний Руссо: не застосовувати теплярну 
систему до розвитку інтелекта, лише дати йому рости при
родно, поволі ; замісць пописування мозковими штучними 
вогнями в одній книзі, дати тревале й мудре.

З тої причини ще змалку й ціле житте Анатоль Франс 
був великим майстром в штуці обсервації і міркування. Він 
сам оповідав, що не любив вчити задачі і вчащати до школи ; 
Станиславский ліцей навчив його читати й розуміти кляси- 
ків, отвираючи перед ним нові овиди ; але, здається, навіть 
Сорбонна не збудила в нім якого будь заінтересовання до 
науки. А коли прийшла йора заробляти на житте, то він 
волів помогати принагідно свойому батькові, що мав кни
гарню на Quai Malaquais в Парижі. Маючи деякий письмен
ницький талант, він злучився з кількома обіцяючими авто
рами, які утворили ґрупу, пізнійше названу „Парнасцями“ 
Вони не дуже спричинилися до сформовання його розума, 
бо певна емфаза в стилю була тим коником, на якім любив 
їздити й сам Анатоль Франс; але через сей гурток він 
пізнався з Лємерром — „парнасівським“ видавцем — і дістав 
заняття читача рукописів в сій фірмі. Пізнійше став він 
помічником бібліотекара у Леконт де Ліля (поет-патрон пар- 
насівців), який сам був бібліотекарем-асистентом Сената.

Се заняття, що для когось моглоб видатися порожним 
життем ледара, зробило з Анатоля Франса глибокого ми
слителя. Книгарня його батька лежала на лівім березі Сени ; 
отже в правдивім осередку інтелектуального Парижа, на тій 
Quai Malaquais, на яку кидає тінь величава будівля „Інсті- 
тута“ ; повз крамницю текла історична Сена; ззаду здій
малися чудові палаци королів Франції, Лювр і Тюїльрі; 
з права лежав II de la Cité, з якого виринали вежи Notre 
Dame. Крок в бік від батьківської хати запровадив би його 
до одної з вузеньких вуличок старої Латинської Діль
ниці, з усіма її дивоглядами і книгарнями -- правдивий 
рай для такого пожирача книжок як він. Ан. Франс був
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свідомий того, що він завдячував сьому становишу батьків
ської хати: „Я думаю, неможливо — завважув він скромно — 
для чоловіка мати банальний напрямок думок, коли його 
поставити на одній з Паризьких Quaig, проти Лювра 
і Тюїльрі, напроти славної Сени, що біжить помежи дзві
ницями, вежами і домовими шпилями старого Парижа“.

Та Ан. Франс мав зрозуміння не тільки до минув
шини. Дуже важні громадські проблеми притягали до себе 
увагу, як раз коли він входив в дорослий вік. Друга імпе
рія не поховала на все комуністичні ідеї революції 1848 р. ; 
отверті вияви соціялізму, правда, здушено, але соціялізм 
все ще був грізним рухом. В той самий час зачалася 
й иншого роду революція. А. Франсу було 18 років, коли 
зявився у французькім ’ВДрікладі епоховий твір Дарвіна, 
„Походженнє родів“, а теорія еволюції, даючи страшний 
розгін натуралістичним наукам, оживила раціоналістичну 
активність 18 віку. Нарешті, в царині мистецтва і літера
тури, прийшов, хоч не без завзятої борні, тріумф реалізма 
над романтизмом.

А. Франс був далекий від того, аби плисти за „новими 
вітрами“. Напр, в „La vie Littéraire“ (есей про Вурже) 
можна знайти цікавий уступ, в якім оповідається про за
взяті суперечки про Дарвіна і Тена, які в Люксембурськім 
саді провадив Ан. Франс ще студентом. Але розважаючи 
й зважуючи, навіть захоплюючися, він стримувався віддати
ся цілковито новим впливам; бо його обсервація і мірку- 
ванне скоро навчили його одної річи, яка завше освячу
вала мудрість всіх великих фільософів від Сократа до Канта
— обмежености людського розума. Так коли він чув від 
оборонців демократії, що минулі віки всі були темними 
віками, гідними прокляття, він не міг відвернути очий від 
чудових будівель Лювра, свідків величности минулих віків, 
і абсурдність тих. хто пробував понизити сю величність, аж 
кидалася в вічі. Коли він читав хвалькуватих представників 
так званого Розуму, які покладали надії на еманціпацію 
духа і на поваленне всіх реліґійних вірувань, він підводив 
зір до веж Notre Dame, яка нагадувала йому, що сей па
мятник краси був витвором віри його пращурів. А коли він 
прислухався до тверджень новітніх учених, таких певних, 
що вони знайшли цілу правду і принесуть щасте люд- 
ськости, він думав про чудесне знанне і глибокий вгляд 
в містерії всесвіта, які він познаходив в запорошених фоліян- 
тах на полицях в крамниці його батька або „букиністів“ 
з над quai.

На думку богатьох А. Франс був іконоборця. Але треба 
бути дуже обережним, твердючи се, бо найбільшою роскішю 
для нього було як раз протиставляти мудрість наших пред
ків новітнім революціонерам. Що до сього, то він був скорше
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антиіконоборцею. Ан. Франс хотів не так збурити ідеї і ві
рування, як перестерігти перед пересадженим довірем до 
них. Мало в гадок, принятих людиною, які б не мали пев
ного оправдання ; а факт, що в них черпали натхненне де
які з смертних, вистарчав, аби збудити пошану до них 
в Ан. Франса.

Візьмім напр, його відношенне до христіянства. Його 
чудова драматична поема „Les Noces Corinthiennes“ (Ко- 
рінтське весілля) (1876), не була лиш тільки випадом проти 
жорстокости христіянського Бога, що приймає — або жа
дає — се, аби дівчина пожертвувала свою любов і життє, 
аби виконати зарік Христу матери ; Франс глибоко відчуває 
трагічність сього і виражає її, але він не відкидає дома
гань христіянської доктріни. Глибокий патос, але не обу
рення і гнів чується в скарзі дівчини, коли вона говорить : 
„Réjois-toi, Dieu triste à qui plaît la souffrance“ (Радуйся, 
смутний Боже, що любить терпіннє).

В 1890 р. він написав „Таїс“ ; святий став грішником, 
а грішник святим ; але людське серце таке, що — в ріжних 
обставинах — одне наверненнє так само можна приняти, 
як і друге. В 1908 р. Франс дав нам свою глибоко відчуту, 
хоч і не правовірну, інтерпретацію чудесного діла Жанни 
д’Арк. І тут знова не було цінізму в його відношенню ; він 
сперечався, але не робив замаху на иншу точку погляду 
в своїх двох грубезних томах.

Дуже часто Анатоля Франса називали новіш Вольте
ром; се непорозумінне. „La Pucelle“ (дівчина) Вольтера 
є цінічний твір, але ним не е Жанна д’Арк Франса. Для 
Вольтера іґноранція або помилка були чимсь каригідиим ; 
але не для Франса. Ріжниця між обома е ріжницею між 18 
і 19 віками; проповідь добрости прилучилася до теорії ра- 
ціоналізма; питання правди чи неправди не мали вже 
першорядного значіння, а проблема людського терпіння 
і щасливого життя вибилася на перше місце. Тим, хто ро
бить з Ан. Франса сухого інтелектуаліста і цініка, варто 
пригадати, що обидва літературні ґенії, до яких він відно
ситься з особливою шаною, були Діккенс, „оден з найбільш 
творчих мистців“, і Доде. Ось реченнє, що найповнійше 
виражає його головну думку: „Людська інтеліґенція може 
колись помогти нам створити всесвіт; але зрозуміти його, 
ніколи“ („Le Jardin d’ Epicure“).

Період життя Ан. Франса, в який він дав нам своє 
найліпше, припадає на роки 1881 до 1906. В сім часі ство
рив він свої найгарнійші річи, які поволі стали клясич- 
ними; в 1881 p. „Le Crime de Sylvestre Bonnard“ (Злочин 
Сільвестра Боннара), вишуканий портрет доброго старого 
вченого, який лишиться в очах нащадків портретом самого 
автора.
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Тоді, в 1894 p., він написав „Le ja rd in  d’ Epicure“ 
(Сад Еиікура), твір правдивої французької фільософії. Го
ловна риса е милосерде до людськости, яка не має нічого 
опріч мозку для оборони себе проти жорстокого світа, а мо
зок такий безсилий: „La nature a fait le mal et c’est un 
grand mal. C’ est eux (les hommes) qui ont fait le bien. Ce 
bien est petit, mais il est leur ouvrage... L’ homme est bon, 
parce qu’il souffre. 11 a tout tiré de sa douleur, même son 
génie“. (Природа створила зло і се велике лихо. Се людина 
створила добро. Се добре дуже мале, але воно його діло. 
Людина добра, бо вона терпить. Вона все завдячує свойому 
терпінню, навіть свій ґеній). „Crainquebille“, який вийшов 
в 1904 p., є найглибше з того, що дав. Ан. Франс; з його 
пера не вийшло нічого доскональшого що до стилю і думки, 
як ся історія про бідного овочара на вулицях Парижа, зво
рушуючої жертви наших законів і звичаїв.

В 1905 р. Ан. Франс, захоплений своєю симпатією до 
людськости, що терпить, дав вираз крилатій мрії про зре
формовану суспільність. Франс вмішується в публичне 
життє і виголошує промови перед народною авдіторією 
в обороні реформ (видруковані в „Vers les Temps meilleurs“, 
1906). Але ce довго не тревало. Контакт з тим, в чию обо
рону він промовляв, себто з комуністами і з слухачами 
„народніх універсітетів“, приніс йому розчарованнє.

1906 p., розчарований і огірчений, Ан. Франс відтя
гнувся від політичного життя. Він присвятив свій час пи
санню своєї „Жанаи д’Арк“, збираючи протягом двадцятьох 
років матеріял для неї. Але коли се було зроблено, в 1908 p., 
коли становище Европи ставало- чим раз більш грізним, 
почутте безнадійності! цілком опанувало його. Він написав 
три'книжки: ,,L’ Ile des Pingouins“ (острів Пінґвінів) (1909), 
„Les Dieux ont Soif“ (Боги, що прагнуть) (1911) і „La Ré
volte des Anges“ (Бунт анголів) (1914). Але доля не заоща
дила для Ан. Франса нового розчаровання; публіка читала 
його книги з насолодою, знаходячи в них лише яскраву 
сатиру, не добачаючи під нею траґедії ; лише світова війна 
відчинила їй очі.

Дійсно, було щось негарного, 'В осміюванню ветераном 
літератури своїх земляків, через те, що вони завели його 
надії. Але його старе серце було ще в стані битися в уні
сон з серцем його земляків, колиб доля поставила їх перед 
обличчем великого допусту.

Се скоро й сталося. Як лише вибухла війна, автор 
,,L’ Ile des Pingouins,, просив о позволение вписатися до 
війська“. Звичайно, маючи 70 років, він не міг осягнути своєї 
ціли, але він зробив те, що Французи звуть „un geste magni
fique“ (прекрасний рух).
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Коли війна скінчилася, діло відбудови зруйнованого 
світа належало до молодшої ґенерації. Ан. Франс проводить 
свої остатні дні, оглядаючись в минуле і пишучи свої „Sou
venirs“. До „Livre de mon ami“ (Книги мойого приятеля) 
(1895) і до „Пера Нозера“ (1899) він додав „Le petit Pierre“ 
(маленький Петро) і „La vie en Pleur“ (житте в квіті) (1918 
і 1922) — гарні книжки, повні веселої фільософії, гідні ста
рого мудрця.

Ан. Франс шалено любив свій край. Уходячи загально 
за інтернаціоналіста, і цілковито вільний від вузького патріо- 
тизма, він не мало спричинився до того, що Франція дала 
гарний і шляхотний почин до поступу людськости. Він 
прагнув, аби Франція лишилася вірною своїй цівілізації, бо 
був переконаний, що місія Франції зробити світ гарнійшим 
як він е. Кінчаючи, я хочу підкреслити сю фазу думки Ан. 
Франса, і не можу се зробити ліпше, як навівши знамените 
„Послание кождого французького села до його дітий“. 
Найліпше з Ан. Франса є в сих взнеслих словах:

„Гляди, я старе, але я гарне; мої слухняні діти оздо
били мою сукню вежами, дзвіницями, фортеційними ва- 
лами. Я добра мати ; я вчу промислу і всіх мистецтв. Я ви
годовую моїх дітий в моїх руках. А тоді, коли сповнять 
своє завданне, вони йдуть, спати, одне по другім, під тра
вою, яку скубуть вівці. Вони проходять; але я лишаюся 
аби зберігти память про них. Я е втілене їх минуле. Все 
вони завдячують мені, бо чоловік е чоловіком тільки тому, 
що вміє згадувати. З мого убрання лишилися шмаття і мої 
груди роздерті в війні. Рани завдано мені, які, думали, 
є смертельні, але я жила, бо мала надію. Вчіться від мене 
сеї спасенної надії, яка вратувала рідний край. Зверніть 
ваші думки до мене, аби думати поза собою і понад собою. 
Погляньте на сю криницю, сей шпиталь, сей базар, які батьки 
лишили своїм дітям. Працюйте для ваших дітий, як ваші 
предки працювали для вас. Кождий з моїх камінів прино
сить вам щось добре і вчить вас обовязку. Погляньте на 
мою церкву, на ратуш і шануйте минуле. Але думайте цро 
будуче. Ваші сини знатимуть, що за самоцвіти ви, у ваш 
час, вшили в моє камінне убраннє (з „Pierre Nozière“ і „Sur 
la vie glorieuse“) (На шляху слави).

Сини „кождого французького села“ вже знають, і зго
дом ще красше пізнають, „що за самоцвіти в ін  в й о г о  час 
вплів в її камінне убраннє“, і сини инших цівілізованих 
країн знають, а згодом ще красше пізнають, що сі само
цвіти були дуже рідкі та що їх блиск освітлював цілий світ.

Перекл. Е .  С.
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Від українофільства до політики.
(З приводу 25-ліття засновання Р. У. П.)

11 лютого с. р. минуло двадять пять років від того ча
су, як гурток молодих українських студентів у Харкові 
заснував першу на Великій Україні політичну партію — 
Революційну Українську Партію.

Роковини сі не маємо права проминути мовчки. Тим 
людям, які заснували нову орґаеізацію, які ставали на 
шлях політичної боротьби, не думалось тоді, що відкри
вають вони нову сторінку, розпочинають новий етап в істо
рії українського національного руху. А тимчасом тепер, 
оцінюючи сей крок з історичного погляду, можемо ствер
дити, що се було так. Був сей гурток першою ознакою но
вих часів, нового періоду в історії українського відроджен
ня, того періоду, що привів до поставлення на реальний 
ґрунт справи української державносте.

Р. У. П. заснував гурток, у склад якого входили: 
Дмитро Антонович, Михайло Русов, Левко Маціевич і Бо- 
ніфатій Камінський. Не мав сей гурток тоді певної вираз
ної проґрами; розпочавши свою роботу обєдеував він най- 
ріжнороднійші елементи. Тому то через цілу довшу історію 
Р У. П. червоною ниткою проходить процес ферментації, 
процес виділення окремих ґруп, які змагалися знайти свою 
відповідь на питання, якими шляхами йти. Першим ви- 
даннем Р. У. П. була брошура М. Міхновського: „Самостійна 
Україна“, що висовувала гасло самостійносте: України і об
ґрунтовувала його з історичного погляду. Партійний мі
сячник „Гасло“, що почав виходити в Чернівцях 1902 ро
ку, став на соціялістичяо-революційний ґрунт, при чому 
ся революційність і соціялістичність були досить примітив
ного і невиразного характеру. Веденне партійного орґану 
в такім напрямку спричинило першу сецесію з Р. У. П .: 
з неї вийшла ґрупа з виразною національною закраскою, 
що заснувала Н(аціонадьну) У(країнську) П(артію). Від 1903 
р. в партії чим раз виразнійше зазначуеться соціяльдемо- 
кратична течія, починаються шукання в цілях вироблення 
української національної проґрами з точки погляду марк- 
сизма. Процес перетворення партії закінчується в кінці 1905 
року, коли партія офіціяльно приймає назву У. С. Д. Р. П. 
(укр. соц. дем. робіт, пар. ). Сей процес перетворення пар
тії в соціяльдемократичну був також получений з сецесія- 
ми: на початку 1905 року з партії виходить ґрупа членів 
Закорд. Комітету, які утворюють українську Спілку Р. С. 
Д. Р П., вступаючи до російської соц. дем. партії (Меле-
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невський, Скоропис та ин.). З місцевих орґанізацій партії 
також відходить ряд людий, для яких не до приняття була 
нова соціяльдемократична проґрама; дальше, на початку 
1906 року з партії виходить ґрупа „Областників“, які ча
стиною лишаються поза партіями, частиною вступають до 
РСДРП. Дальша історія РУП вже е історією її спадкоємниці 
УСДРП.

Поруч із тією ідейною еволюцією провадила партія 
дуже велику, як на ті часи, орґанізаційну і агітаційну ро
боту. Мала величезний вплив серед мас, а серед української 
студентської молоді початку девятисотих років лише одини
ці не були тіснійше в той, чи инший спосіб звязані з РУП. 
Провадила вона досить широку роботу серед селянства, 
пізнійше й серед робітників. Її агітаційні брошури, пере
довсім „Дядько Дмитро“, відозви і популярний часопис 
„Селянин“ ширилися тисячами, несучи в маси перші зерна 
політичної і національної свідомости. Величезні аґрарні 
рухи на Лівобережу 1902 року, що були прольоґом росій
ської революції, в значній мірі були викликані агітацією 
РУП.

Такі головні факти зовнішної історії та ідейної ево
люції партії. Коли взяти їх відокремлено, коли переглянути 
літературу РУП з тих часів — з початку наївно·револю
ційну, а потім вульґарно-ортодоксальну, — трудно зрозу
міти вплив, що мала в масах партія, і той слід, що зали
шила вона в історії нашого громадського розвитку. Щоби 
пояснити собі се, треба пригадати історію тих часів, уявити 
ту атмосферу, ту громадську конюнктуру, в якій розпрчала 
партія свою роботу. Лише на тлі обставин того часу знай
демо ми належну оцінку того, що нам тепер, по двацяти 
пяти роках видається дрібним і наївним.

Кінець девятьдесятих років, той час, коли народжу
валася ідея засновання РУП, був для українського руху 
дуже критичним і відповідальним. Російське життє, від 
якого тодішнє українське було в повній залежносте, всту
пало в період підєму й оживлення. Студентські рухи, які 
чим далі, то більше приймали виразно політичний харак
тер, оживленнє робітничого руху, початок терористичної 
акції, — все утворювало серед молоді нові настрої, нові 
течії. Київ, взагалі Україна, стали одним із поважних цен
трів російського революційного руху; київський університет 
здобував репутацію одного з найнеспокійнійших; на Укра
їні, а особливо у Київі, провадилась досить енерґічна со
ціяльдемократична робота; київська „Рабочая Газета“ стала 
центральним орґаном .новозаснованої тоді РСДРП. При на
строях тих часів усе се для студентської молоді мало ко- 
льосальну притягаючу силу. А що міг сьому жвавому тем- 
пови російського життя протиставити в ті часи український
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рух? Даємо слово авторови з тих часів: „Українська мо
лоді« девятьдесятих років виступав з певним запасом зі
браної енергії. Її гнітила безконечна реакція, вона вже по
чуває потребу життя, боротьби, шукає сього, але не знахо
дить стежки. Відчуваючи фальш ліберального поступовання 
(мова йде про старих Українців — В. С.), молодіж звер
тається до Драгоманова, з радістю переймавться його кри
тикою, критикою різкою, немилосердною, але не знаходить 
поза критикою жадного виходу... Цілий перебіг девятьде
сятих років в українському життю е боротьбою, властиво 
пустим змаганнєм молодіжі з старшими Українцями... Про
никаючи в окола українського суспільства і зразу попада- 
ючи між два ворожі табори і властиво не розуміючи, ізза 
чого боротьба переводиться, молодіж мусіла своїми силами 
шукати инпіого виходу. Коли й давнійше активні елементи 
із молодіжи кидали українські окола, щоб віддатися живій 
роботі в околі російських революціонерів, то в 1899 році ми 
спостерігаємо в молодіжі уже загальне стрбмлінне взяти 
на перегляд і підвергнути критиці самі основи ліберального 
світогляду“ (Подорожний, Еволюція української молодіжі 
в останніх часах. „Гасло“, ч. 2, 1903).

Не ходить нам про те, чи сей малюнок тодішніх від
носин цілком відповідав дійсности, чи не за багато тут 
субективізму; важно те, що так уявляла собі тодішню си
туацію молодь, що серед неї панував настрій „підвергнути 
критиці самі основи ліберального світогляду“, що кінчався... 
переходом до російського табору. Бо й справді, що могла 
тоді знайти українська молодь в українськім життю? Зам
кнуте в тісних гуртках, воно не виходило поза межі вузь
кого культурництва, не мало жадної оформленої ідеольогії, 
жадної відповіди на ті „прокляті“ питання, що хвилювали 
молодь. РУП дала відповідь на сі питання, хоч виступила 
і працювала довший час не маючи виробленої проґрами. 
РУП різко рвучи з культурництвом, стала на ґрунт рево
люційно-політичної боротьби і покликала молодь до праці 
серед селянських і робітннчих мас. Се була та відповідь, 
якої вимагав дух часу. 1 нема сумніву, що завдяки тому, 
що знайшлися тоді в українськім громадянстві люде, що 
зрозуміли сей дух часу, потреби моменту, і заснували РУП,
— утворився той резервуар, в якім могла зміститися на
громаджена революційна енергія молоді, а денаціоналіза- 
ційний процес, який при тодішнім оживленню російського 
життя мусів рости, був у значній мірі ослаблений. Завдяки 
РУП заховано для нації і наново приєднано цілий ряд 
інтеліґентних сил. І перебираючи в памяти всі теперішні 
українські уґруповання від крайних правих до крайних 
лівих, від хліборобів-державників до комуністів, скрізь знай
демо в ролі активних працьовників колишніх РУП-істів.
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Але не тільки в тім, що РУП заховала для україн
ського національного руху значну частину нашої інтелі
генції на початку девятьсотих років полягає її значіннє. 
Внесла вона в український рух певні здорові зерна, поста
вила на порядок денний певні важні питання і тим причи
нилася до розширення змісту українського руху, до його 
переходу зі стадії слабо означеного українофільства, яке 
не перейшлося ще тоді, у висшу стадію. Розуміється, РУП 
була дитиною свого часу, давала ту аналізу національного 
життя і те розвязанне його проблем, які були можливі 
в тодішних обставинах, але легковажити її роботу, з істо
ричного погляду, ми не маємо права.

РУП виступивши на політичну арену, весь час зма
галася підкреслити, що є самостійною партією, цілком не 
звязаною з попереднім українським рухом, течією, що не 
має традицій і не хоче їх мати. „Між молодою Україною 
і українофілами, тими поколіннями „білих горлиць“, які 
своїм псевдопатріотизмом деморалізували ціле українське 
суспільство на протязі пів століття, не маєм ніяких звязків, 
крім однієї страшної і фатальної звязи — своєю кровю за
платити за помилки попередників“, — заявляє автор пер
шої брошури РУП: „Самостійна Україна“, Міхновський, 
представник виразно національної течії в партії. „Ми рвемо 
з усякими традиціями, облишаючи їх ліберальним істори
кам і козацьким романтикам, надіємося, уже нечисленним; 
український пролєтаріят — сильний і дужий своєю моло
дістю, тим, що не має традицій“, повторює ту саму думку 
в „Гаслі“ (ч. І, 1903) представник соціяльдемократичної 
течії С. В. (Д. Антонович). Сі твердження і заяви, розу
міється, не відповідали і не могли відповідати дійсности; 
РУП була плоть від плоти, кість від кости тодішнього 
українського руху і мусіла мати звязок із його попереднім 
розвитком. І той самий С. В., в тій самій статі кількома 
рядками висше мусить зробити характеристичне признаннє: 
„На жаль і історію, і традиції маємо, і в сьому найгірше 
наше нещасте“. На жаль у цілій літературі РУП сей бік, 
звязок партії з попереднім українським рухом, освітлений 
дуже мало і для повного його вияснення бракує матерія- 
лів. Маємо тільки дуже характеристичне признаннє що до 
причини сього, одного з членів Закорд. Комітету (О. Ско- 
рописа), яке відноситься до 1904 року, але може відноси
тися і до попередних часів: „В літературі, видаваній нашим 
Закорд. Комітетом, нема сливе найменшого натяку на дій
сний стан вагань ширшого кола партійних товаришів. їх 
треба шукати в листуванню того часу... Як справжні „пе- 
даґоґи“ ми уникали всяких непевних питань і напр. націо
нальне питаннє, як найгострійше з усіх, що могло б роз
бити нашу видавничу працю, ми цілком свідомо усували
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і на протязі цілого 1904 року ні одним словом про нього 
не згадали. І навпаки, вмовляли, в кого тільки можна було, 
до самих себе включно, що РУП вже е соціяльдемокра- 
тичною партією“ (Наш Голос ,  ст. 508: Соц. дем. рух 
у Сквирі й повіті в 1906 p .)*)

В кождім разі е фактом, що ті два основні моменти, 
в яких власне виявлялося внутрішнє житте РУП, і в яких 
висуненню й полягав значінне сеї партії для українського 
руху, вона могла висунути і поставити на порядок денний 
лише через те, що вона мала орґанічний звязок із попе- 
редним українським рухом, із традиціями. Маємо на увазі 
висуненне гасла самостійної революційної боротьби замість 
культурної з одного боку, і гасло української державности 
(самостійної України) з другого боку.

Гасло революційно-політичної боротьби висунула РУП 
під впливом революційного російського руху, хоч із другого 
боку мав тут місце ще й ідеольоґічний вплив попередниці 
РУП — української Ґрупи С. Д. (Лесі Українки і Стешенка), 
в якій відбивалися, думки Драгоманова і Маркса2). Але 
висновок про неминучість орґанізації сеї боротьби в окре
мій українській політичній партії, необхідність української 
політичної проґрами і тактики, — сей висновок зроблено 
тільки тому, що РУП була звязана з попереднім україн
ським рухом. Не всі сі завдання РУП розвязала і могла 
розвязати задовольняюче при тодішніх обставинах. Уже 
самим фактом своєї появи розвязала вона питаннє про 
створенне окремої української політичної орґанізації; своєю 
роботою, боротьбою проти аполітичного культурництва вона 
причинилася посередно до утворення инших політичних 
українських партій. Се завданне отже РУП в значній мірі 
розвязала, і в сім був її великий позитивний вклад в істо
рію українського громадського руху. Менші наслідки дала 
її робота в напрямку утворення певної української полі
тичної ідеольоґії. При нерозвинености українського життя 
РУП попала на шлях рабського наслідування російських 
взірців. Та партія, в яку по численних сецесіях, перетво
рилася РУП, (УСДРП) в своїх початках була в великій 
мірі копією з РСДРП. Процес створення української полі
тичної ідеольоґії в марксівській формі, що являлось завдан- 
нбм РУП, відбувався уже в рядах УСДРІІ і не закінчився 
аж до сього часу; підчас революції 1917 р. УСДРП хоч 
виступила більш оформлено, як инші українські партії, та 
про те все таки не скристалізувалася остаточно.

*) Про історію Р. У П. взагалі гл. редаґований Л. Юркевичем, В. 
Левинським і Д. Донцовом „Наш Голос“, особливож книжку 6 - 8 ,  1911 р., 
присвячену Десятиліттю партії.

2) Гл. Д. Антонович — Маркс і Україна „Дзвін“ 1913, кн. 2.
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Друге гасло, для якого поширення і уґрунтовання 
■богато зробила РУП, гасло української державносте, так 
само взяла РУП з попередних традицій українського руху. 
Ми мусимо підкреслити, що для популяризовання сього 
гасла РУП на нашу думку зробила богато; можна спере
чатися з твердженнєм, що ідейна еволюція РУП привела її 
до повного відречення від сього гасла, до ідеї автономізму. 
Гасло самостійної України перша висунула брошура РУП. 
Коли пізнійше партія відмовилась від сеї брошури, то лише 
тому, що обґрунтованне того гасла стала вважати для себе 
невідповідним. „Партія — пише партійний місячник „Га
сло“ — в 1903 р. — завше яскраво обстоювала сей пункт 
своєї політичної проґрами, даючи йому відповідне місце 
з огляду на його практичне значінне і для того ми не по
требуємо очевидно його зрікатися“. Се гасло панує на про
тязі цілого 1904 року і партія зачинає шукати для нього 
марксівського обґрунтовання. Коли ж в 1905 р. при вироб
ленню проекту проґрами і зявляється постулят автономії, 
то се треба поясняти тільки тим, що партія в силу тактич
них причин за тодішніх обставин уважала гасло самостій
носте неможливим до висунення. А в ґрунті річи ціла пар
тія лишалася на самостійницьких позиціях. При зміні кон- 
юнктури, при зміні політичних обставин, коли зявилися 
вигляди на реалізацію сього гасла, його знову поставили 
на порядок денний ті, що перейшли через РУП. На початку 
війни його висунула українська еміґрація за кордоном, яка 
складалася переважно з РУП-істів; на Наддніпрянщині 
його висунула в кінці 1917 р. УСДРП, на чолі якої знов 
таки були давні РУП їсти. В виробленню державницької 
ідеольоґії за часів української революції безумовно ідейна 
спадщина РУП відіграла велику ролю1).

В зазначених нами моментах полягає передовсім та 
роля, яку відіграла РУП в нашім національнім русі. Але 
поруч із тим не можна не відзначити ще й иншого роду 
впливів РУП: РУП була партією, що перша розпочала ма
сову роботу серед українських селян і робітників. Ся її 
робота безумовно лишила свій слід. У зрості національної 
свідомосте народніх мас, у кристалізації українського ро

4) Нам здається, що залишенне пропаґанди самостійництва, при- 
няттє автономістичної проґрами (також не дуже акцентованої), боротьба
з тими, хто гасло самостійності! пропаґував, а нарешті принятте на но
во сього гасла не з вибухом революції, в марті 1917 р. лише на при- 
кінці сього року, — не промовляє за неперерваністю самостійницьких 
настроїв в Р. У П. і РУП-істах. Безперечно, значінне Р. У П. в історії 
укр. націоналізму було величезне, але його треба шукати в другім під
кресленім В. 0. моменті, — в тім, іцо Р. У П. була першою, масовою 
укр. політичною партією. Р ед.
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бітництва як національно свідомої ґрупи — тих процесів, 
які після 1905 року пішли чим раз швидшим темпом, ро
бота РУП не пройшла безслідно. Нема мірила, щоб устано
вити, як велика вона була, але не підлягає сумніву, що 
вона· була поважна.

Після недовгих вагань РУП стала на ґрунт соція· 
лізму. Як партія соціялістична вона дуже вплинула на 
сформованне головних ідей українського соціялізму, а пе
редовсім української соціяльдемократії. Сей момент уже 
освітлений досить повно в літературі.

Двацять пяті роковини засновання РУП припадають 
на момент, який до певної міри нагадує ті часи, коли 
вона засновувалася. Переживаемо період зросту політичної 
активности народних мас (маю на увазі передовсім Велику 
Україну), який — нема сумніву — ставати ме все інтензив- 
нійший. Але тої нової ідеольоґії, на яку скоро зявиться 
попит у народних масах, ми не маємо. На Наддніпрянщині 
повний занепад і повне творче безсиллє пануючої урядо
вої ідеольоґії комуністів. Не красше, коли не гірше ста
новище по сей бік Збруча, як у краю, так і на еміґрації. 
В повітрю носиться потреба створення нової ідеольоґії, но
вої РУІІ. Але її поки що нема і на обрію не видко і тих 
елементів серед інтеліґенції, які схотіли б її створити: cicho 
wszędzie, głucho wszędzie.
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Д  Д.

Той перший“
(Памяти Петра Великого).

Се той перший, що розпинав 
нашу Україну. Т. Ш евченко.

В сім році минає двіста років від смерти того, якому 
Росія завдячує свою великість, Польща — хвилевий рату- 
нок, а Україна — одну з найстрашнійших катастроф.

Він родився в вузьких закамарках татарсько-православ
ного Кремля, а вмер 8 лютого, 1725, на троні імперії, що 
знищила діло таких велетнів, як І устав Адольф, Богдан 
Хмельницький і Сулейман'Великий, володар Середземного 
та Інлийського морей.

Його батько ще рив окопи довколо Москви зі страху 
перед переможцем Конотопським, Іваном Виговським; він — 
вигнав другого Івана, Мазепу, аж в Бендери, а за його сто
ронниками гоняв, мов за зайцями, по Польщі й Німеччині, 
як по власній земли. Се його надлюдська воля обудила 
в московській нації старий інстінкт помада. Його воля дала 
їй той розгін, якого свідками були минулі два віки і який 
скінчився великим катаклізмом 1917 року.

Щось феєричного, казкового було в появі сеї людини, 
в карері сього „мідяного їздця“ і в карері його Росії, яку 
він „вздьорнул на диби“. Щось таємного й несамовитого — 
в його ділі, як в його багнистій столиці, де день був аґо- 
нією ночи в зимі, де літню ніч без тіний не можна було 
відріжнити від дня. З заїлістю большевиків торощив він 
все, що ставало йому на дорозі, зі сміхом опльовуючи всі 
традиції, а нарід прозвав його антихристом, а замісць і м п е 
р а т о р а  — і м п е р е т е р е м ,  тим, що „перетер“ в своїх до
лонях велетня: стару московську ледачість, туподумство, 
анархізм, неповоротність, ворожі ідеї, чужі імперії, і — 
власного сина.

Йому безперечно не можна ^уло відмовити певної ґе- 
ніяльности (хоч як нас шокує, що він їв пальцями). Він був 
осліплений одною великою ідеєю: великодержавности своєї 
нації і їй жертвував всім: людьми, народами, добробутом 
країни, традиціями і навіть життєм. Не був дрібязковим 
і ніколи не ставляв форми над суть. Символом його влади 
замісць цминтарного спокою Кремля став рух: тому, мабуть, 
волів він бурливу й дику Неву, як майже стоячу Москву- 
ріку. Се щастє руху було його стихією. Він не жив тепе
рішнім, лише майбутнім. Він все, як його малює Пушкін, 
був „дум вєлікіх полн“, все „в даль глядел“.

Міряв всіх своїми силами, силами ґіґанта і хотів все
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зробити нараз; а про те в усіх його змаганнях слідно якусь 
нерішучість, якесь огляданне на задні колеса (всякий успіх 
він хотів осягнути „малою кровію і малим пбтом“), якесь хо- 
дженне на помацки, правда, получене з безжурною росій
ською очайдушністю і традіційним московським „авось“. Він 
без надуми женеться на зустріч Прутському погрому., майже 
припадково й не хотячи вплутується в велику північну 
війну, але рівночасно тікає стрімголов на звістку про змову 
проти нього сестри, царівни Софії, і в усіх своїх ділах зра
джує величезний розмисл, систематичну повільність і страх 
перед неприготованими авантурами, — все прикмети його 
„тішайшого“ батька. Може сю двоїстість вдачі завдячував 
він батькови, з одного боку, а з другого — другій жінці 
останнього, своїй матери Наришкіній, що, як і всі Наришкіни, 
виріжнялася бурливим темпераментом, непосидючістю і не
звичайним дотепом. Від одного він мав чисто російську, 
нудну й тягучу витревалість і пасивну завзятість, від дру
гої — газардовість і той свіжий, дитинячий, повний гумору 
погляд на світ, яким відзначався нпр. і Наполеон. Решта 
його прикмет зложилася під впливом подій його бурливого 
дитиньства (стрілецькі бунти), на яке кидали кріваву тінь 
часи, коли упала одна династія і повстала друга („смутное 
время“). Все разом зробило з першого російського імпера
тора те, чим він був : відважного кунктатора, радісного 
тирана, резонера-фанатика і розважного маняка, а пере
дусім деспота, який думав, що для створення світа з москов
ського хаоса вистарчить однісіньке: „бить по сему“, sic 
volo ! В сім і була як його особиста траґедія, так і траґедія 
російської державности взагалі, від Володимира на Клязмі 
до Володимира Леніна.

Петро І, повторяю, мав в собі щось з ґенія. Але ні 
його шляхи, ані його пляни не були цілком нові. Москва 
платила „гарач“ орді, але як тільки відношенне залежности 
устало, вона одразу повернулась обличем на захід, до моря. 
Про „ііетрівські“ пляни мріяли — і навіть билися за них— 
ще Івая Грізний, і цар Борис, і цар Димитрий, і батько 
Петра Олексій. Без Івана IV — ледві би Петро знайшов 
шлях до Балтика, без зруйновання царства Казанського 
та Астраханського — дорогу до Азова, а до Полтави — без 
того, хто приняв під свою „високую“ руку „Малую Россію“. 
їх роботу- судилося докінчити Петрови, але для сього треба 
було з гори'до долу зреформувати неповоротну Москву: 
навчити її читати й писати, а передовсім стріляти, сидіти 
на коні і вільно рухатися, чого не позволяли ані довжелезні 
татарські халати, ані старі татарські установи царства Мо
сковського...

Так зачалася реформа „імперетеря“. Але той страшний 
розгін, який він уділив Росії, те страшне моральне напнятте
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вистарчили як раз так довго, як він жив. Вже з його смертю 
зачала псуватися машина. На цісарськім троні сіла росій
ська Дюбарі, Анна Мопс разом з своїми „і'аляатами“, даючи 
початок тій безпрецедентній в модерній Европі ґінекократії, 
якої останнім, і фатальним для Росії, прикладом була не
щаслива жінка Миколи II. Правда, лишились палядини ве
ликого реформатора, лишились „сії птенци ґнезда Петрова“, 
але, каже знаний російський історик і патріот Ключевскій, 
„за Петра, звиклі ходити за його жорстокими вказівками, 
вони видавалися значними величинами, тепер же ж, ли
шившись самі, показалися простими нулями, як тільки 
втратили одиницю, що стояла перед ними... Сувора воля 
реформатора обеднувала сих людий примарою якоїсь спіль
ної справи“, — зник він і на місце одної повстали тисячі 
розбіжних воль. В наслідок сили тяглости, інерції, рух не 
зупинявся, але ставав чим раз повільнійшим. Майже без- 
опірне (доконане з помічю двох инших великих держав) 
забраннв Польщі Катериною не могло витримати порівиання 
з титанічною боротьбою з Карлом XII, а дальше ідуть по- 
ражки Суворова під Ціріхом і Кутузова під Бородином, 
припадковий тріумф над Наполеоном, де Росія вквітчалася 
ляврами Шварценберґа і Веллішґтона, і майже мирна експан- 
зія серед азіятських і балканських дикунів, яка скінчилася 
спершу севастопільським, потім цусимським, а нарешті ма- 
зурським погромами і першим поділом Росії.

Як се могло статися? Очевидно тут була якась по
милка механізма, якась діспропорція між загадом і вико- 
наннем, щось, що робило неефективною ту кінську курацію, 
якою Петро хотів зробити з московського царства світову 
імперію, сильну, культурну і цивілізовану. Сю суперечність, 
яка була суперечністю російської державности взагалі, від
чував вже" той самий Ключевскій, який писав: „Реформа 
Петра була боротьбою деспота з народом і його інертністю. 
Він сподівався погрозою влади викликати самодіяльність 
в уярмленій суспільности і через рабовласницьке „дворян
ство“ ввести в Росії пауку і пародню освіту, як неминучу 
підставу суспільної самодіяльности; хотів,  щоб раб,  з а 
л и ш а ю ч и с ь  рабом,  д і л а в  с в і д о мо  й свобі дпо.  
Рівночасне діланне деспотизма і свободи, освіти і рабства
— се була політична квадратура кола, загадка, яку розвя- 
зують в нас від часів Петра два віки і досі не розвязали“.

Ключевскій писав сі знаменні слова в двохсотлітню 
річницю народин Петра, я цитую їх в двохсотлітню річницю 
його смерти, а кріваве шамотанне Совітів направити зни
щене марнотравними нащадками Петра — лише в яскра- 
війшім світлі представляв правдивість діяґнози російського 
історика. Вітте в своїх споминах, почасти Ленін в своїх 
писаннях, Пешехонов, Мережковський, Шпенґлер, всі вони
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вказують на ту саму ахілльову пяту російської державности, 
Державність, збудована на такім ґрунті — де нема ні кляс,. 
ні станів, ні корпорацій, лише безправні й розпорошені 
одиниці, — все буде державністю на глиняних ногах ; нація, 
в якій нема свобідних горожан, лише невільники, що ко
ряться приказу з гори, — все буде нацією без патріотизма, 
„нацією“ без нації. Большевицький експерімент не змінив 
тут богато, і до нього можна застосувати приповідку : „plus 
ça change, plus ça reste la même-chose“ (чим більше ce мі
няється, тим більше се лишається тим самим). Замісць 
країни, „водки, козаків і нігілістів“ — повстала країна „.са
могону, чекістів і контрреволюційних „бандитів“ : те саме, 
лиш вивернуте на лівий бік ; країна дикунства, терору і без- 
мисльного бунту... На такім ґрунті тяжко було будувати 
світову імперію, свідому далекосяглих цілий. Така нація не 
матиме самочинного руху Рима або Великої Британії, лише 
все скакатиме спазматично, „вздьоргнута на диби“ рукою 
Петра або Леніна, і все завалюватиметься в діл. „Щоб раб, 
лишаючись рабом, ділав свідомо і свобідно“ — сю чудесну 
формулу застосовували кремлівські царі і кремлівські Чіче- 
ріни, і — з однаковим успіхом. Двічі хотіла Росія вступити 
на нову дорогу і скасувати „рабство“ : в 1825 p., за повстання 
„декабристів“ і за мартівської революції 1917 p., але обидва 
рази завернула з сього шляху· на старий. Правда, що „раб“ 
не міг ділати свобідно, але бодай під нагайкою тирана, але 
„свобідний“ Росіянин кінчав завше анархією. В сім була 
і буде траґедія російської державности.

Теперішня Росія в ніякому разі не нагадує побідної 
Росії Петра. Але для України, сей час, який ми тепер пе
реходимо, дуже нагадує часи полтавського погрому. Як за 
Петра, кинулася на наш край „Росія молодая, в бореньї 
сіли напряґая“ ; як і тоді, за часів „сніжного короля“, по·1 
ставила Україна своє „va tout“ на залізних вояків з дале
кої півночи; як тоді, мусіли волочитися світ за очі або на 
Сибір її сини, що не хотіли, аби їх гонили, мов череду, за 
побідним возом тріумфатора; як і тоді тисячі „розкаяних 
грішників“, в куряві й болоті, бігли за сим возом юрбою.

Над труною полтавського переможця виголосив пла- 
кальну промову Українець Теофан Прокопович, — над 
труною „Іліча“ розлягаються голосіння цілого хору україн
ських плакальниць обого полу.

Мати одного з видних Мазепинців, Хведіра Мировича 
закликала сина „прелестними листами“ вернути і здатися 
на „монаршу милість“, — сотки подібних листів пишеться 
й тепер, і так само, як і тоді, на чуже „велінне“

555 самих запорожців вернуло в 1714 р. з чужини до 
краю, а за ними Горлееки, Максимовичі, Ломиківські, Самій- 
ловичі та Антоновичі, — ще більше їх вертае тепер...
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„Ми, ізверги, поношение человіков, навіть недостойні 
нарещися раби вашої царської величности (молимо щоб) 
нас покаявшихся грішників благоизволив приняти і життем 
та здоровем невредимим пожалувати... Гіркими слезами на
шими омочаемо побідоноспі стопи ваші монарші..., моляще- 
ся смиренно: благоволіть, цар наймилостивійший, ...усі роки 
на харч давати жалування... Цареві своєму наймилостивій- 
шому підніжки ніг побідоноспих, курява і попіл“ : а долі 
ідуть підписи тих, що колись з шаблею в руці боролися за 
Україну, а тепер, в січні 1715 р., в таких виразах благали 
про амнестію, — а чи ж иншою е мова теперішних Гор- 
ленків, імена же їх ліпше не згадувати?...

Кожда історична траґедія має свої консеквенції, ве
ликі й малі, страшні і смішні. І картаючи „поворотців“- 
провідників і їх нікчемні супліки, ніколи не кинемо каміннем 
на сіру масу тих, що, зраджені й зневажені, як ті запо
рожці, без „заяв“ і каяття, з захованою глибоко в серці 
злобою, — вертали на рідві згарища. Але щб треба картати, 
так се робленнє з потреби — чесноти, перемоги з поразки, 
з України — якогось фантастичного „європейського Сходу“, 
з ніби то спільними завданнями і цілями.

Власне се й роблять в нас! 27 червня 1709 р., по пол
тавській „вікторії“ писав Петро до своїх: „Нине уже совер
шенно камень в основу Санкт Петербурха положен з помо- 
щею Божією“. На сі слова в нас мало звертали уваги, 
а вони повні глибокої символики. В них сам Петро виражав 
не лиш ту, зрештою очевидну, правду, що підбиттє Балтика 
не можливо без остаточного зламання шведської сили; 
в сих словах лежить і друга, глибша думка: що без забез
печення українського тилу, нема перемоги на європейському 
фронті, без Полтави — нема Петербурга, без України — ро
сійської імперії. Ту саму думку стрічаємо в А. Брікнера, 
який (в своїй історії Петра І) пише: „Коли цар Олексій 
Михайлович в середині 17 в., ще заким остаточно розвязано 
українське питанне, напав на Шведів, вдерся до Лівонії 
і одержав ряд побід, — то були се заворушення на Україні
— зрада гетьмана Виговського — які зрабували йому овочі 
всіх його успіхів. Він мусів підписати завішеннє зброї 
і Кардиський мир (1661). Подібне могло би статися й за 
часів Петра Великого, коли б здійснилися надії, покладу- 
вані Карлом на бунтівничі стремління на Україні“

„Бунтівничі стремління“ України, себ-то її змагання 
до державності!, отже п е р е х р е щ у в а л и с я  з велико
державними плянами Росії, а ніяким способом не йшли 
з ними паралельно. Така суперечність істнувала к о 
л и с ь  також між Москвою і Польщею; так довго, як 
остання була соперницею Москви над Балтиком і над 
Чорним морем, загорожуючи шлях творимій імперії до обох
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морей. З хвилею ж, як Польща зреклася одного і другого, 
її інтереси властиво не йшли contra інтересів імперії Петра, 
Росія, що стояла одною ногою в Ризі, другою на Пруті, 
могла толерувати свою зменшену сусідку, і коли б не її 
слабість, в кінці XVIII в., напевно лишила б її в спокою 
(разом з її „меншостями“), як вона лишила її в спокою 
в 1667 р. в Андрусові і 1920 р. в Ризі; так як вона лишала 
в спокою Австрію (з Галичиною і Буковиною?, поки тамта 
не пішла під проводом Берліна на Стамбул. Навіть більше, 
в таких обставинах вона могла б навіть ратувати Польщу, 
як ратувала її за Петра від Шведів, а за наших часів — 
від Німців. Добровільне- октройованне Конґресівці консти
туції в 1815 р. Александром 1-м, польський маніфест вели
кого князя Миколи Миколаевича в 1914 p., нарешті та сама 
Риґа, і — не менш важні — сильні прихильні Росії течії 
в польській суспільности (Дмовський та инші), — все се 
доводить, що Польща без Риґи, Київа і чорноморських бе
регів не конче іде в поперек імперіялістичним плянам Росії, 
їх конфлікт не е імманентний їх державним ідеям. Але про 
Україну, — як се кажемо ми і як казав Петро І, — сего 
твердити не можна. По Полтаві що йно можна було засну
вати над Невою столицю і мпе р і ї .  Коли ж ся імперія за
хиталася під першими ударами світової війни —г, Петербург 
скасували, а невську столицю назвали Петроградом; щоби 
скоро по тім перенести її назад до Москви, коли україн
ський „камінь“, на якім стояла імперія і її столиця, зачав 
тріщати і ломитися в страшні, що наступили по 1917, роки. 
„Той перший, що розпинав нашу Україну“, знав, що не роз
пинати її він не міг, бо думав про імперію. Яка шкода, що 
досі сього не знають у нас.

„Сизифові праці“ нашого покоління не увінчались 
успіхом, як і зусилля ґенерації, що жила за Петра. Але 
й нащадкам „того першого“, якого виклинав Шевченко, не 
удалась їх „вікторія“ на Україні так, як вони собі того ба
жали. Момент упадку приносить силу огидливих зявищ 
з собою, але ціль нації, ..що лежить в обективнім стані річи, 
лишається незмінною. Її осягається ніколи через „си т“, 
лише через „contra“

Варто се нам собі пригадати в день 200-літної річниці 
смерти того, який як символ великодержавницького фана
тизму і надлюдської енерґії, може служити нам прикладом; 
який, коли не своїми словами, то своїми ділами, дав науку, 
що велику націю кується лише з помічю „великого пота 
і великої крови“.
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Володимир Тпатнт.

Наукове Товариство імени Шевченка у Львові.
З нагоди 50-літної річниці його засновання (1873— 1923).

В часі дискусії виявилося, що письменники не при
кладають ваги до збираного фонду, бо він не може бути 
на їх думку значний (опісля показалося, що вони мали 
рацію), за те більше припала їм до вподоби гадка зало- 
жепня товариства на уділах, яке друкуючи твори письмен
ників і виплачуючи хочби скромні гонорарі, може красше 
обезпечити письменників, як хвилеві запомоги в потребі. 
Нарада вибрала комітет пятьох (В. Гнатюк, М. Грушевський, 
М. Заячківський, 0. Маковей, І. Франко), якому поручила 
видати до суспільности відповідну відозву (вона появилася 
зараз по ювилею у 236-ім числі „Діла“), щоби приступала 
в члени товариства, та загалом занятися введением това
риства в житте. В сій справі промовив другого дня на свя
точній вечері М. Грушевський до широкої громади. Вона 
приняла проект з аплявзом і підписала уділів понад 2000 
кор. (один уділ виносив 50 кор. і 2 кор. впнсового).

Комітет забрався зараз до уложения статута, який 
швидко зареєстровано в суді і з початком марта 1899 р. 
Українська Видавнича Спілка розпочала свою діяльність. 
Вона стояла в стислім контакті з Наук. Товариством ім. 
Шевченка (в обох товариствах засідали й кермували ті самі 
люди), друкувала всі свої видання в його друкарни (крім 
деяких відбиток із чужих видань), віддавала його книгарни 
на головний склад, а в 1908 р. продала книгарни свій ма- 
і'азин під незвичайно користними умовами (і відпродувала 
опісля під тими самими умовами всі нові видання). Кни
гарня зробила в часі війни на тих виданнях світлий інтерес, 
а Укр. Видавнича Спілка оставши без маґазиву і без фон
дів, мусіла припинити на довший час свою користпу діяль
ність. Тепер робляться заходи коло її обновлення.

Укр. Видавнича Спілка видала за час своєї діяльно- 
сти поверх 300 чисел книжок і брошур, невчисляючи в те 
Літ. Наук. Вістника, який вона переймила 1905 р. в маю 
від Наук. Тов. ім. Шевченка і вела його зразу у Львові, 
а опісля в Київі аж до припинення, та продовжує тепер 
виданнє в зменшенім обемі від мая 1922 р. Головними ре
дакторами її книжок (поза Літ. Н. Вістником.) був автор отсих 
стрічок, що зредаґував їх поверх 150 зовсім безплатно1),

·) Попри со автор отсих стрічок був членом дирекції В. Спілки
і її секретарем від самого її засновання до кінця 1912 р. та сповняв 
свої обовязки все точно. Не ввазкаючи на те, він попав тоді в иеласку
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та пок. Ів. Фраико (так само безплатно). Инші особи зре- 
даґували лише кільканайцять книжок.

Копець 1898 року закінчує не довгу, але незвичайно 
світлу першу фазу у другім періоді розвитку товариства. 
ІДож саме спричинило сей буйний розцвіт товариства, що 
так довго перед тим ледви животіло ( На се склалося більш е 
причин і я вичислю їх тут по черзі.

Насамперед матеріяльне становище товариства попра
вилося значно з хвилею, коли правительство передало його 
друкарни друк шкільних книжок для народніх шкіл. Се 
були постійні роботи і платні зараз по їх відданню готівкою. 
Крім них одержала друкарня також соймові' друки і ще 
деякі инші постійні. Наслідком того вона могла не тілько 
поволи розширятися, але й віддавати товариству надвишку 
своїх заробітків, які воно обертало на наукові ціли.

По друге товариство почало діставати на наукові ви
дання субвенції, краєві і державні, що вправді були дуже 
скромні розмірно до тих видань, які товариство публіку
вало, але всеж покривали бодай частину буджету. Першу 
субвенцію дістало товариство від сойму 1894 р. у квоті 
2000 кор. В 1895 р. дістало першу державну субвенцію від 
міністерства у квоті 2000 кор. і краеву від сойму 2000 кор., 
разом 4000 кор. — В 1896 і 1897 р. одержало від краю 5000 
кор., від держави 4000 кор., разом 9000 кор., а видало 
1897 р. 14 томів наукових праць. — В 1898 р. дістало від 
краю 7000 кор., від держави 4000 кор., разом 11.000 кор. 
і видало шіснайцять томів наукових праць. Опісля ті суб
венції зростали, хоч і дуже поволи,’ та рівночасно зростав 
науковий буджет так, що субвенції покривали звичайно 
тілько його частину.

По третє, прибувало що раз більше наукових сил, про 
які вже була згадка повисше і були вичислені імена. 
Цравда, не було в нас, як у державних народів, ні універ
ситетів та инших високих шкіл, ні наукових інститутів, на 
яких звичайно опирається наукова праця. З виїмком кіль
кох професорів, що викладали в чужих університетах, ре
крутувалися наші наукові сили з людий, що могли при
свячувати науці тілько вільні години, які лишалися їм 
поза заняттями для хліба. Та тим більше належить цінити 
таких людий, що серед подібних обставин усе таки вспіли 
вложити значний вклад у нашу науку.

голови і сього вистало, щоб його усунено з дирекції та заступлено ким 
иншим. Се дрібний факт, але характеристичний для відносин, що запа
нували на кілька літ перед війною не тілько в Укр. Вид. Спілці, але
і в Наук. Тов. ім. Шевченка та знайшли свій вислів в останнім на за
гальних зборах 29 червня 1913 р.
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На такім пригожім ґрунті появився в осени 1894 р. 
у Львові проф. Мих. Грушевський. Молодий, працьовитий 
і повний енерґії взявся він із запалом до орґанізації нау
кової праці. Се тим більше могло йому повестися, що як 
новий чоловік, невмішаний у дрібничкові місцеві партийні 
сварки і суперечки, мав у всіх довіре і всі радо годилися 
віддати йому науковий провід. Коло його особи почали 
ґрупуватися' всі, хто мав охоту науково працювати, а він 
не відтручував нікого задля його партийної краски. З осо
бливим довірем зверталися до нього молоді студенти, яким 
він не відмовляв наукових порад і вказівок та які при за- 
охоті з його боку вироблялися поволи на наукових робіт
ників. ІІри таких обставинах і при повній безінтересовно- 
сти деяких робітників розвивалися наукові видання так 
швидко, що в компетенгних кругах не могли надивуватися, 
як товариство могло розвинути таку інтензивну роботу при 
таких малих засобах. Коли б одначе проф. М. Грушевський 
був появився 10 літ швидше у Львові, то ледви йому було б 
удалося тоді перевести орґанізацію наукової праці та осяг
нути виднійші результати.

На загальних зборах, що відбулися 2 лютого 1899 р., 
вибрано виділ вже по новому статуту. До нього увійшли: 
М. Грушевський, голова; С. Громнпцький, заст. голови; Вол. 
Гнатюк, секретар; х) Вол. Охримович, касіер; К. Паньків- 
ський, адміністратор камениці; 10. Січинський, контрольор; 
Ев. Озаркевич, — як члени виділу; В. Будзиновський, М, 
Губчак і Юл. Левицький, як заступники членів виділу. Крім 
того входили до виділу ще делеґати секцій;· від історично- 
фільософічної Олек. Колесса (по зреформованню секції став 
делеґатом М. Грушевський), фільольоґічної І. Франко, від 
мат. природ, лікарської Ів. Верхратський.

Головним завданнем нового виділу було допильнувати, 
щоб дальші зміни, приписані новим статутом, були пере
ведені в житте, а в першій мірі, щоби переведено вибір 
нових дійсних членів. У порозумінню з давними секціями 
уложено поступованне при виборі і на день 1 червня 1899 р. 
скликано збір усіх секцій. На ньому вибрано 32 членів 
дійсних, із науковим цензом, і через се піднесено рівень

■) Від того часу я належав постійно до виділу аж до 29 червня 
1913 р. (півпятнайцята року) і сповняв функції секретаря виділу і секре
таря товариства По виборах 1913 р. секретарство виділу віддано иншому 
членови виділу, а мені полишено секретарство товариства. До обовязків 
секретаря належало між иншим складаннє й редаґованнє „Хроніки Наук. 
Тов. ім. Шевченка“, якої досп я зредаґував 06 випусків.
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товариства на висоту наукових інституцій і Академій Наук 
у инших народів. Подаю спис сих перших членів у всіх 
секціях разом із вибраними тодіж президіями.

В історично - фільософічній секції вибрано 12 членів:
В. Антонович, Ф. Вовк, М. Грушевський, С. Дністрянський, 
М. Зобків, К. Левицький, В. Охримович, 10. Сочинський, П. 
Стебельський, Остап Терлецький, С. Томашівський, Я. Шуль
гин. До президії увійшли: М. Грушевський, директор; др. 
К. Левицький, заступ, директора; С. Томашівський секретар.

В фільольоґічній секції вибрано 10 членів: 0. Барвін- 
ський, В. Гнатюк, М. Дикарів, І. Кокорудз, Ол. Колесса, 
Ол. Кониський, В. Коцовський, С. Смаль-Стоцький, К. Сту- 
динський, І. Франко. До президії увійшли: Др. І. Франко, 
директор; др. Ол. Колесса, заст. директора; В. Гнатюк, се
кретар.

В мат. прир. лікарській секції вибрано 10 членів: Г. 
Величко, І. Верхратський, І. Горбачевський, 0. Дакура, В. 
Левицький, П. Огоновський, Е. Озаркевич, І. Пулюй, Щ. 
Сельський, Ол. Черняхівський. До президії увійшли: І. Верх
ратський, директор; др. Щ. Сельський, заст. директора; др. 
Е. Озаркевич, секретар.

З бігом часу почали секції вибирати на дійсних чле
нів і чужинців, що заслужилися чимнебудь для україн
ської науки. Перші чужинці, яких вибрала фільольоґічна 
секція 1903 р., були: Олек. Пипін та Ватр. Яґіч. Більше 
число вибрано їх 1914 р. та 1923 р. Коли одначе давній- 
шими часами уважано все, щоб дійсних членів чужинців 
лучило щось із Україною, в останнім часі відступлено від 
сього прінціпу, а се може бути часом некорисгне для то
вариства. Так само може показатися некористним, що в ре- 
ґуляміні секцій не означено найвисшого числа членів, до 
якого можна вибирати їх. Із кінцем 1923 р. дійшло число 
дійсних членів до 106 осіб, між ними коло ЗО чужинців. 
Дальший розвиток товариства вимагає, щоб теперішних 
дійсних членів поділити на дві катеґорії: (активно) дійсних 
і кореспондентів та означити число, до якого можна виби
рати одних і других.

Важною справою, що виринула 1899 і мала важне зна- 
чіннє для українства в Росії, була справа участи товари
ства в київськім археольоґічнім зїзді.

Того року одержало товариство і деякі його члени 
зокрема від київського орґанізаційного комітету запросини 
на XI археольоґічний зїзд у Київі і постановили взяти 
в нім участь. На зборах історично-фільософічної і фільо- 
льоґічної секції, скликаних для сеї справи, піднесено од
наче, що долучений до запросин реґулямін зїзду, допуска
ючи на нім реферати в славянських мовах, поминає укра
їнську. Супроти сього поручили члени секцій вііділови за
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жадати в сій справі пояснення від орґанізаційного комі
тету і коли показапобися, що українська мова виключена 
з допущених славянських, вони вважали би неможливим 
і для себе і для товариства брати участь у зїзді. Київський 
організаційний комітет, до якого виділ відднісся з запитом, 
передав справу головному комітетови в Москві, а той по
лагодив справу так, що для рефератів на зїзді признав 
українській мові однакові права з російською, але не при
знав можливим друкувати реферати по українськії у „Тру
дах“ зїзду. Таке полагодженне справи викликало в Росії 
пристрастну полеміку й ремонстрації з боку численних 
і впливових ворогів української нації і в результаті міні
стерство внутрішних справ заявилося проти допущення 
української мови до рефератів на зїзді. За те міністерство 
освіти згодилося перед самим отвореннєм зїзду на допу
щенне рефератів в українській мові з тим, щоб їх відчи
тувано на окремих, не публичних засіданнях, на яких мо
гло би бути найбільше 25 присутних осіб. На такі умови 
не згодилася ані президія зїзду, ані Наук. Тов. ім. Шев
ченка. Повідомлене про се товариство вислало дня 20 сер
пня 1899 р. лист до президії зїзду з заявою, що з причини 
недопущення української мови до рефератів його члени не 
возьмуть участи в зїзді, бо се недопущенне не тілько ста
вить практичну перешкоду для тих членів, що не володі
ють російською мовою, але й робить участь морально не
можливою. А президія зїзду, закриваючи його, піднесла 
з жалем, що наслідком недопущення української мови зїзд 
стратив участь галицьких учених і зголошені ними рефе
рати.

Ті реферати, що були призначені на зїзд, надруковано 
опісля у двох подвійних томах „Записок“ (т. 31—32 і 35—36), 
а деякі поміщені ще в томах 33, 34 і 37.

Так отже в часі київського зїзду г о в о р и л а  Г а л и 
чина ,  а У к р а ї н а  мо в ч а л а .  Українці не піднесли тоді 
ні слова протесту проти дикої постанови. Вони б р а л и  
у ч а с т ь  у з ї з д і  і ч и т а л и  сво ї  р е ф е р а т и  — по ро
с і й с ь к а

Археольоґічні зїзди в Росії відбувалися що три роки 
і вони мали значінне не тілько для самої науки, але й для 
її популяризації. В місцевостях, де вони, мали відбуватися,, 
засновувано комітети, або й товариства, що підготовляли 
ґрунт для зїзду. В тих околицях розкопувано могили, за- 
кладано археольоґічні та етноґрафічні музеї, ладжено ре
ферати на місцеві теми (побіч загальних), оживлювано ста
рину, ширено замилуванне для неї і через те зацікавлю
вано широкі круги. Від першого археольоґ. зїзду в Київі„ 
що відбувся 1874 р., їх не уладжувано на українській те- 
ріторії, а тепер призначувано один за другим.
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XII археол. зїзд відбувся 1902 р. в Харкові. На сей 
зїзд не дістало вже Наук. Тов. ім. Шевченка запросин. Ді
стали їх тілько три його члени тай то дуже пізно. Супроти 
того, як також, що невідомо було, чи сим разом будуть 
допущені реферати в українській мові, на спільнім засі
данню секцій ухвалено не брати участи в зїзді, про що 
запрошені повідомили президію з'їзду.

Р о с і й с ь к і  У к р а ї н ц і  б р а л и  у ч а с т ь  у з ї з д і  
і ч и т а л и  р е ф е р а т и  — по р о с і й с ь к и .

XIII археол. зїзд уладжеио 1905 р. в Катеринославі. Він 
Почався 15 і тревав до 27 серпня. На сей зїзд не прошено 
вже нікого з Галичини й Буковини. Супроти того Г а л и 
ч и н а  т е п е р  м о в ч а л а ,  але  У к р а ї н а  з а г о в о р и л а .

Дня 16 серпня вибрано почесним предсідателем з'їзду 
харківського професора М. Сумцова, який отворив наради 
промовою, зразу російською, а далі українською. Сю про
мову засипали довгі і шумні оплески. Опісля відчитувано, 
як звичайно реферати.

Дня 17 серпня вибрано предсідателем куратора хар
ківського наукового округа М. Алексіенка. Перший рефе
рат відчитав М. Сумцов, другий Ол. бфименкова п. н. „Къ 
исторіи землевлад’Ьнія въ Галицкой Руси XVI в.“ При кінци 
реферату авторка висловила жаль, що в тій справі галицькі 
наукові праці так мало доступні в Росії, або й зовсім не
доступні, хоч вони внесли би багато світла в неясні пи
тання про давну Русь. Вечірне засіданне того дня відбу
валося під предсідательством проф. Вол. Антоновича, що 
лише тоді приїхав на зїзд. Йому зготовлено великі овації 
з нагоди 35-літної річниці наукової праці та виголошено 
багато промов. Коли В. Антонович подякував за них, т о д і  
п і д н і с с я  др. Ів. Л у ц е н к о  з О д е с и  і п р о ч и т а в  
п р о т е с т  п і д п и с а н и й  40 ч л е н а м и  з ї з д у  (на всіх 
106) п р о т и  н е з а п р о ш е н н я  Г а л и ч а н ,  згадавши при 
тім також про попередні з'їзди в Київі та Харкові і про 
причини, що примусили Галичан не брати в них участи. 
Він запропонував зїздови висловити жаль задля неприсут- 
ности Галичан і іфайне здивованнє приготовному коміте
тові!, що не вислав запросин, та візванне, щоб па будуче 
такі інціденти не повторювалися. По д р і І. Л у ц е н к у  
в і д ч и т а н о  п о д і б н и й  п р о т е с т  в і д  у к р а ї н с ь к о ї  ІН: 
т е л і ґ е н т н о ї  п у б л и к и ,  підписаний 190 іменами, який 
кінчився словами: „Протестуємо проти принятої комітетом 
зїзду ухвали в відношенню до наукових діячів у Галичині, 
як образливої для нас і нашого народа; заразом протесту
ємо і проти тих переслідувань, яким підпадає в Росії укра
їнська мова і література“. Наук. Тов. ім; Шевченка дові
давшись про сі протести, вислало на руки проф. М. Сум-
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цова телеграму зі співчутгем для тих членів зїзду, що ви
ступили в обороні української мови й науки.

І ще один археольоґічвий зїзд, XIV з черги, відбувся 
на українській теріторії, в Чернигові 1908 р. Не пригадую 
собі тепер, чи Наук. Тов. ім. Шевченка дістало запросини, 
чи ні, а протоколів секцій не маю під рукою. Знаю тілько, 
що й того року ухвалено не брати в нім участи „задля 
становища московського комітету того зїзду в сій справі“. 
Російські Українці брали одначе участь, а Одесити, С. Ше- 
лухин і X. Ягцуржинський прочитали 4 реферати вже без 
перешкоди в українській мові. Дальші зїзди відбувалися 
знов на московських землях і Галичане зовсім не цікави
лися ними.

Сей епізод свідчить найкрасше, що ідей не можна нічим 
здавити, ані від них відгородитися, бо вони проникнуть 
усюди, а так само, що діяльність товариства мала вплив 
і значінне не тілько для населення Галичини й Буковини, 
але і для цілої України.

Ціла організація товариства була властиво переведена 
в першій фазі і тепер ио виборі нових дійсних членів із 
науковим цензом вона тілько розширювалася і доповнюва-
ЛсІСЯ.

В лютім 1900 р. утворено нову комісію, що мала зай
матися справами мови й правописи. Вона відбувала від 
часу до часу засідання й переводила дискусії, але не ви
давала ніяких праць. Еляборат у справі зміни правописи 
1908, який предложив др. М. Пачовський, принято і зміну 
переведено, але його не друковано. Лише еляборат дра І. 
Зілинського, що переводив дальші зміни правописні, на
друковано 1922 р. п. н. „Правописні правила приняті Наук. 
Тов. ім. Шевченка у Львові“.

Тогож 1900 р. утворено нову публікацію п. н. „Хроніка 
Наук. Тов. ім. Шевченка“, яка мала виходити що три мі
сяці в українській і німецькій мові та інформувати свою 
й чужу суспільність про діяльність товариства. До війни 
виходили оба видання правильно. Від війни виходить тілько 
українське виданне що пару літ, а німецьке на разі при
пинене.

В 1901 р. засновано „Українсько · руську Бібліотеку“, 
в якій мали друкуватися критичні видання творів україн
ських клясиків. Сього самого року засновано також „Прав
ничу Бібліотеку“, до якої мали входити оригінальні і пе
рекладні правничі та економічні підручники університет
ські та инші більші праці. Її вийшло одначе лише 4 томи 
і на тім виданне припинилося.

Того року зрезиґнував був також проф. М. Грушев- 
ський (перший раз) із голови товариства та поскладав за
разом і всі иаші уряди в товаристві, а саме: директора
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істор. фільософічної секції, голови археоґр. комісії, редак
тора „Записок“ та члена редакції Літ. Наук. Вістника. 
Причин для такого кроку назбиралося більше і вони носили 
неоднаковий характер. Жерела їх крилися одначе глибше 
і сягали трохи давнійшого часу.

Проф. М. Грушевський як редактор „Записок“ давав 
місце у рецензійнім відділі не все прихильним відзивам 
про писання деяких членів, друкованих деінде. Крім того 
й сам помішував у Літ. Наук. Вістнику статі (пр. Листи 
знад Полтви), в яких виступав проти деяких, особливо по
літичних, діячів. А звісна річ, що се людська слабість, від
носитися до тих, що тебе критикують, неприхильно або 
й зовсім ворожо (се залежить від обставин). Через те й він 
здобув собі тепер ворогів, яких не мав давнійше, коли зай
мався виключно наукою. Очевидно, що вони старалися йому 
відплатитися і робили се в першій мірі — в його домені, 
в Наук. Тов. ім. Шевченка.

Побіч того виринула тут справа гонорарів. Коли не 
помиляюся, то до 1899 р. побирали невеличкі гонорарі за 
праці, друковані в виданнях товариства, тілько студенти 
та ті особи, що жили з літературних заробітків, або зай
мали такі посади, з яких не могли вижити. Инші співро
бітники не діставали гонорару. Та з часом почали повста
вати в сій постанові що раз частійші виломи. Навіть відомі 
з засібносги автори почали домагатися виплати гонорарів 
і знаходили між членами виділу все своїх оборонців і при
хильників, які зеднували більшість для виплати гонорару. 
На сім становшци станув також пок. В. Шухевич, що по
чав друкувати свою „Гуцульщину“ і хоч йому виплачувано 
гонорар по установленому ціннику, то він із виплати був 
незадоволений і процесувався по кождім томі з виділом, 
що йому обчислено не так, як иншим. Крім того почав він 
видавати „Гуцульщину“, по польськії, не повідомляючи 
завсігди про те виділу і випускаючи деякі томи рівночасно 
або й швидше від україн. видання, що супротивлялося 
реґулямінови. Понадто забрав він до польського видання 
кліші, що були власністю товариства, бо воно виплатило 
за них поверх 2 000 ісор. і не хотів звернути тай таки не 
звернув до смерти.1) Через те вивязався цілий процес, що 
тягнувся ряд літ і був порушуваний на засіданнях секцій, 
виділу, на загальних зборах. Се так надокучило виділови,

*) Ліс зачуваю, вони опинилися якимсь чином у Нац. Музею ім. А. 
Шептицьісого. Там опинилися також чомусь знимки церков архітекта 
Ол. Лушпинського, на яких здійманне він діставав підмоги від Наук. 
Тов. ім. Шевченка з тим, що мав передати їх товариству. Так само пе
рейшла туди бібліотека о. В. Садовського, яку він пожертвував перед 
війною товариству і дістав за неї тодіж від виділу письменну подяку.
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що він видавши чотири томи „Гуцулыцини“, не хотів дру
кувати пятого і автор видавав його вже власним накладом. 
Се все діялося пізнійше, але В. Шухевич став одним із 
провідників опозиції до М. Грушевського вже по першім 
томі „Гуцульщини“, що вийшов 1899 р.

Проф. М. Грушевський не брав також гонорарів за праці, 
але коли побачив, що їх починають усі домагатися, зголосив 
свої претенсії, які виносили (1901 р.) коло 8.000 кор. Опо
зиція підняла проти сього крик, що він хоче знищити то
вариство, бо коли вибере таку суму, товариство того не 
видержить. Коли він мав претенсії до гонорару, чому не 
брав його що року по трохи, але відкладав, аж доки не 
наросла така сума. Розуміється, що опозиція не мала тут 
рації, але ціль свою осягнула з резиґнацією М. Грушев
ського. Та гонорарі виплачено таки потім М. Грушевському 
і виплачувано від тоді всім, проте товариство видержало те.

З лона опозиції вийшов також проект поділу „Запи
сок“ так, щоби кожда секція видавала два томи на рік 
і мала окремого редактора. Проект був звернений не тілько 
проти дотеперішного редактора, але й мав на меті заспо
коїти амбіції багатьох кандидатів на редакторів. На спільнім 
засіданню секцій ухвалено сей проект, але окремо не всі 
секції приняли його. А що й виділ заявився проти нього, 
то він перепав. Проти нього загалом була більшість членів, 
бо не довіряла, що инші редактори удержать „Записки“ 
на тім самім рівни і будуть випускати їх правильно. Його 
відновлено аж 1922 р. Тоді ухвалено, що ..Записки“ мають 
являтися на переміну як „Записки“ історично-фільософічної 
секції під редакцією дра І. Крипякевича і як „Записки“

^ільольоґічної секції під редакцією дра К. Студинського. 
аме тепер вони друкуються.1)

М. Грушевський мав одначе між членами й багато 
прихильників, які цінили його роботящість та орґанізацій- 
ний змисл. Ті члени не бажали, щоби товариство, яке так 
гарно почало розвиватися, переходило під иншу, невипро- 
бовану управу, та наражалося на можливий застій або 
инші можливі перепони. Під їх впливом він повернув по 
майже піврічній перерві до товариства і обняв назад усі 
попередні обовязки. Опозиція очевидно не утихла, але вона 
показалася на найблизших загальних зборах такою дрібного 
числом, що збори перейшли над нею до порядку, а й вона 
сама стратила на довший час розмах і завзятте.

В дальшім бачимо важнійші зміни в товаристві аж 
1905 р. Як відомо вже, товариство видавало від 1898 р. ве
ликий журнал Літ. Наук. Вістник, який бажаючи бути жи-

*) „Записки“ істор. фільософічної секції вийшли з друку в перше 
1924 р.
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вим орґаном, мусів бути зеркалом сучасного життя і заби
рати голос на теми сучасних подій серед нашої суспіль
носте. Та се впливало на внутрішні відносини в товаристві, 
як се видно вже з резиґнації проф. М. Грушевського, і не 
минали майже ні одні збори, щоби якийсь член не підно
сив яких закидів проти редакції журнала. Супроти того 
виділ постановив передати його дальше видаванне иншій 
інституції. Колиж така солідна фірма, на яку тоді вибилася 
вже Україн. Вид. Спілка, заявила охоту вести журнал далі, 
товариство відступило його радо і з кінцем цвітня 1905 р. 
передало його спілці. Позбувшися видатків, злучених із JI. 
Н. Вістником, виділ ухвалив розширити „Записки“ тим 
способом, що збільшено їх формат і обем о три аркуші на 
кождій книжці (з 12 аркушів на 15). Через те одержала 
редакція змогу містити в часописи довші праці більшими 
розділами або більше число коротших праць.

Попередного року доведено "„Руську Історичну Бібліо
теку“ до 24-го тому і на тім здержано її не закриваючи 
одначе формально. Відповідно до пляну вона мала більше 
популярний характер, особливо доки її не перебрало на 
себе Наук. Тов. ім. Шевченка, і мала подати українській 
суспільносте в Галичині у перекладах заокруглену цілість 
української історії в моноґрафіях ріжних авторів. Сю ціль

- осягнено, тому постановлено перейти тепер до видавання 
сирих і півоброблених матеріялів та оріґінальних праць із 
ріжних періодів української історії в новій серії, якій на
дано назву: „Українсько·руський Архів“. Вже в часі війни 
бажано відновити й „Руську Історичну Бібліотеку“ з трохи 
зміненою назвою, але брак фондів не дозволив на те.

В 1906 р. сформовано нову наукову комісію, стати
стичну, яка мала збирати й оброблювати всякі статистичні 
матеріяли, що давали би можливо повний і всесторонний 
образ народнього життя на українській етноґрафічній тері- 
торії в австро угорській державі. Отся комісія почала ви
давати окрему серію праць 1908 р. під назвою: „Студії 
з поля суспільних наук і статистики“

Тут належить іще згадати, що 1904 р. заснувався окре
мий комітет для пошановання десятьлітної наукової праці 
в Галичині М. Грушевського, який постановив видати 
в його честь „Науковий Збірник“. Сей збірник друкувався 
протягом 1905 року і вийшов на початку 1906 р. Всі праці, 
надсилані до нього, реферовано на засіданнях секцій, через 
що науковий рух у них значно збільшився. Товариство 
причинилося від себе датком на покриттв коштів збірника.

(Далі буде).
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БІБЛІОГРАФІЯ.

Ленінський декляматор. Склали Г. Д. Шкуру пій та М. П. 
Бажан. Т-во „Час“, у Київі, 1925. Ст. 166, мал. 8°.

Від часів наших прадідів, що писали „оди“ до царів, на 
Україні не зявлялася така книжка, як „Ленінський декляматор“, 
і тому, як про signum temporis, варто про нього згадати. Збірник 
складається з кількадесяти віршів, присвячених памяти „Арарата 
революції“, з кількох жалобних водевілів і з двох статий Г. ІІІку- 
рупія.

Що до самих віршів, перекладених з російського, і оріґінальних, 
то перше, що кидається в очі, се відсутність знаних імен. За 
мотто до всеї сеї поезії можна було· б взяти з сеї ж таки книжки 
уступ з Йогансена:

„Тепер, товаришу любий, далекий, коханий,
Із вас шамани нічого не зроблять, нічого...
Хіба на папері пером поганим 
В титана якогось пошиє поетик убогий“

Лише деякі вірші (нпр. Донченка) можна назвати можли
вими, але всі вони відгонюють безпомічним нерозуміннем свого 
божка, так чужого комуністичним Малоросам.

В передмові Г. Шкурупій сам признається, що сі „вишивки“ 
не вийшли дуже удачно : „статі, портрети, спогади товаришів, які 
знали Леніна особисто, які були звязані з ним напруженою пра
цею, кращі за художні витвори поетів14. Спробу В. Поліщука на
зиває він „невдалою і монументальність її полягає тільки в кіль- 
кости сторінок“, взагалі се, на думку Г. Шкурупія — пляґіят.

Щоб мати понятте про вірші самого сього суворого критика, 
ось виривок з його власних віршів :

„Діло Леніна ми закінчимо,
Нам зірвати фашистський фрак!
Ми останній шуруп загвинтимо, 
ми — РКП, Комсомол, Спартак!“

Що значить перестаратися! В „поетичнім“ запалі автор 
навіть забув про КП(б)У, а так просто і пише: Р.К.П. Але „по
етичне“ чутте не все його добре водить. Так він робить рекляму
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Л. Троцькому, і все через непотрібний поспіх: треба було б лиш 
заждати пару місяців і „декляматор“ вийшов би без подібних дріб
нобуржуазних деклямацій, які готові кинути тінь на РКП’івську 
„блаґонадьожность“! українського комуніста.

А ось творчість якогось С. Третякова (в перек. М. Бажана):
„Роззявились цехи дверима,
Мов паралізовані тепер 
Ленін помер Володимир,
Старий Іліч помер“.

Ну хиба се не нагадує вам вже не Третякова, а Тредя- 
ковського:

„Імператріца бкатеріна, о !
Поехала в Царское Село“.

Техніка одна й та сама, те саме „оказательство“ патріотизма; 
нічим „просвітянський“ Квітка з його прославлением царя!

Ще забавнійше виглядає рецепт — „Як влаштувати ленін
ську вечірку“, який зложено з дрібязковістю переписів куховар
ської книги, але по прочитанню збірки, веселий настрій уступає 
місце почуттю жаху, що подібне низкоклоньство, подібний заник 
всякої самопошани може істнувати в будь що будь-українській 
поезії. За навіки проклятих часів царського терору, поетам зату- 
лювали уста, але їх не зневолювали співати „Боже царя храні!“ 
Не вже тепер і се змінилося на Україні? Чи може тут грае ролю 
знова традіційна „малоросійская самоотверженость“ ?

Свого передмову Гео Шкурупій кінчить так: „І навіть тоді, 
коли на всій земній кулі здійсняться його заповіти (він обовязаний 
вірити в се!), не забудуть Леніна люде“. Певно, що не забудуть! 
А колиб забули, — камені б заговорили. Але що всіх сих одопи- 
сців разом з ПІкурупіем люде забудуть ще перед їх смертю, се 
не підлягає найменшому сумнівові: мало хто з льокаїв великих 
людей переходить до історії... О. Б.

Дръ Ядоръ Н. Стрипскгй: Гді> документы старшей 
исторіи Подкарпатской Руси?  О межевыхъ назвашяхъ. 
Ужгород, 1924. Стр. 66, малої 8°.

Номенклятура сіл, піль, лісів, лугів на Підкарпатській Руси 
криє в собі не одні вісти, не занесені в документи, а головно 
вісти що до кольонізації поодиноких місцевостий, чи то елементом 
українським, чи може румунським, або мадярським. Зібранне 
сеї номенклятури і її уміле поясненне кинуло би не одно світло
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в темну минувшину, яка незасвідчена грамотами пропадає для 
нашого знання.

Щоби з того матеріялу подати дійсно якийсь причинок до 
історії, мусить собі подати руку і історія і фільольс-ґія. Тілько 
учений з тонкою історично-фільольоґічною ерудицією може найти 
тут вдячне поле.

Сю ціль має і книжка дра Я. Стрипського, наведена нами 
в горі. Складається вона зі вступу : 1) Слово къ читателю, — і отсих 
розділів: 2) Что такое межевыя названія? 3) Полевыя назвиска 
изъ точки зргЬнія исторической землеписи. 4) Межевыя назвиска 
изъ языковой точки зргЬнія. 5) Межевыя названія и терминологія 
подручниковъ. 6) Источники дотеперешнихъ свгЬд£ній.

Вступне слово о стільки інтересне, іцо воно відкриває обличе 
бувшого угорського Українця. Перейшовши якусь політичну ме
таморфозу, ударяє сильно на автохтонські почування учительства, 
говорячи: „Кто берется за тяжку роботу составляли терминологію 
школьныхъ подручниковъ им'Ьетъ начинати свое діло тутъ таки 
дома, на своей Руси, вместо того, чтобы хапатися ко крайностямъ, 
выписуючи легкою рукою слова то изъ россШскихъ книгъ, то изъ 
украинскихъ-галищйскихъ (стр. 4). — Чтобы не ввойти въ теченіе 
сущихъ на Под. Руси языковыхъ споровъ, предлагаю свой трудъ 
въ одежд'Ь прежнихъ литературныхъ традицій, излагая свои мысли 
малорусскими словами и въ граматичнихъ видахъ, каждому у насъ 
извйстныхъ“ (стор. 5). І в дійсности пішов давнійший українофіл, 
реформатор правописи, назад у сліди „язичія“ і дармо застері
гається, що буде „излагати свои мысли малорусскими словами“ ; для 
вподобання русофільським кругам заносить туди і російські слова. 
Навіть тяжко йому придержуватися великоруських граматичних 
форм. Очевидно сі слова писані були для спеціяльних цілей, збли
зитися ідейно до консервативної частини інтеліґенції, а іцоби ще 
більше підчеркнути племінну неоднаковість із найблизшими своїми 
сусідами по другім боці Карпат, кидає на папір із певним жестом 
слова: „Нуже собирайме такихъ доказовъ и побольше, а тогда 
увЪритъ вамъ и свЬтъ, что вы не изъ Польши пришли, а изъ 
Руси!“ (стор. 15). А виводи сі робить на підставі кількох слів, 
іцо не находяться по його думці, в Галичині і навіть на Україні, але 
в Черниговщині і в Московщині.

Сими словами мають бути: звисть =  вапно, што =  що, 
быля =  билина, блюдо =  таріль, вызор =  вікно, вон, вонка =  на 
дворі, жир =  сало, жированя =  тученя, кимсйти, гомзитися и инші,
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яких не наводить. Автор не завдав собі труду заглянути в словар 
Грінченка або Желехівського, де сі слова наведені крім: блюдо,  
з в и с т ь ,  к и м с і т и .  Зрештою з того, що якогось слова нема 
в словарі, не можна висновувати, що його нема зовсім в уживанню 
нашого народа на певній території або що його й зовсім не було. 
Словник народа зміняється, слова виходять часто з загального 
уживання, але вони криються часто в закутинах, менше вистав
лених на культурні впливи. Саме гори Карпати причинилися до 
задержання старої лексики в нашім народі. До них належить межи 
иншими и б людо ,  з в и с т ь  та багато инших. А в тім славянська 
лексика дуже подібна так, що великих висновків із уживання слів 
що до споріднення не можна робити.

Найбільше інтересні в брошурі два екскурси: „Полеві назвиска 
із точки погляду історичної землеписи“ та „Межеві назвиска із язи
кової точки погляду“. Перший екскурс дає доволі багато примірів 
на доказ того, що назви піль носять на собі сліди історичного мину 
лого. Обізнанне з жерелами, головно грамотами, помагає багато 
авторови зацікавити читача поодинокими питаннями. Правда, не 
всі проби пояснень удатні, особливож талі, де автор бере на поміч 
фільольоґію. Так наприм. Б е с к и д  хоче уважати назвою румун
ською на основі того, що в однім селі істнуе побіч назви Б е с к и д  
і назва Б е с ч е д е л ,  або німецького походження село в Ужанській 
жупі Лумшор із Ьашт-всЬегеп (стригти вівці) уважає також ру
мунським.

Другий екскурс дає доказ, що автор у фільольоґії дуже слабий 
навіть і там, де треба покликатися на мадярську мову. Не по
трібно пустився доказувати, що наша мова знала і в давнині 
звук g =  ґ, а на доказ сього наводить між иншим і слово биґар=  
кпй від бити(!) (стор. 33), коли се слово чисто мадярського похо
дження і означає стільки, що ростинне „било“. Назву ріки Уг 
виводить від угла, утвореного ріками, нинішним Угом, Цибавкою, 
Черною і Лаборцем; а У ж о к  се малий угол (стор. 36). Взагалі 
сей розділ не має ніякої вартости і псує наївною етимольоґією 
деяких назв той інтерес, який розбудив був. автор у попереднім 
розділі примірами із грамот.

В третім розділі дає численні назви, які можна ужити як 
ґеоґрафічну термінольоґію для шкільних підручників. При кінці 
додана інструкція не лиш як збирати такі назви, але й випису
вати записки на краях церковних книг. Окремий квестіонар на 
відповіди залучений також.
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Книжка була би цінна, коли б автор серіозно придержувався 
наукової ціли, а не робив екскурсів' на всі боки, бо тим лиш завів 
у голову читачів, для яких ся книжка призначена (підкарпатське 
учительство), великий хаос. Д р . І. П аш евт ,

„ П ч о л к а “. Ужгород, 1924.
На Підкарпатській Україні від 1923-го р. почав в и х о д и т е  

ілюстрований дитячий місячник під назвою „Пчолка“. З початку 
се був часопис, присвячений виключно пчолярству, а в 1924 р. 
став „місячником природознавства для дітей школьного в ік у“.

Як не цікавляться діти певного віку життем звірів і ростин, 
все ж таки се не значить, іцо дитячий часопис мусить зосере
джувати всю увагу дитини на природознавстві, залишаючи на боці 
ознайомленне її з людським життем.

Однобічність напряму часопису, розуміється, не може задо
вольнити всіх інтересів шкільної молоді, і тому не диво, що сама 
редакція відходить від сього напряму, вміщуючи в часописі деякі 
вірші та статі в розділі „Всячина“, які виходять за межі природо
знавства.

Отже слід побажати, щоби в 1925-му році часопис „Пчблка“ 
завершив свій розвиток, перетворившись у загальний дитячий ча
сопис, де твори з красного письменства знайдуть собі місце поруч 
зі статями з ріжних галузий знання та мистецтва. В пяти зшитках, 
що до сього часу вийшли з друку в 1924-му р., взяли участь 
такі поети та письменники(-ці), як О. Олесь, С. Черкасенко, Мод. 
Левицький, С. Русова, В. О’Коннор-Вилинська.

Всі вірші та статі дають гарний матеріял до читання дітий. 
Одна увага: статю „Старий воробчик“ автор уже раз умістив 
в иншому дитячому часописі („Молода Україна“) в минулому — 
1923-му році...

Треба також підкреслити, що занадто велика частина мате- 
ріялу присвячена пчолі. Може се е( данина назві самого часопису, 
але її не завше можна виправдати: для чого, дійсно, потрібно 
було виспівувати віршами досконалість рамочного улика в порів- 
нанню з колодою, як се зробив С. Черкасенко в своїй „драматичній 
фантазії“ — „Най живе життя!“ — з нагоди століття з дня ви
находу рамочного улика П. Прокоповичем...

Не можна також обійти мовчанкою правопису, якого додер
жується часопис: твердий знак виключено, а в той же час залишено 
старі етимольоґічні знаки — і ,  6.
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Слід побажати, щоб часопис у наступному році перейшов 
до загального українського правопису. Се тим легше зробити, що 
редакція вже здійснила почин, видавши додаток до часопису —  
„Пчілка в байкахсс С. Черкасенка з додержаннем загального пра
вопису.

Тоді „Пчілка“ стане бажаним часописом для всіх українських
дітий.

Зовнішній вигляд часопису — робить не зле вражінне.
Ом. Сірополко.

D r. K a r d  M a to u iek : Р о d k а г р a t s k a R u s. (Vseobecny 
zemepis ze zvlastnim zretelem'k zivotu lidu). Zeme a lide. Svazek 
LV. Praha, 1924.

Література про карпатську Україну множиться. Від брошур 
інформаційного характеру, писаних наскоро, часто з партійного 
становища, приступається вже до праць більше серіозних, серед 
яких на найбільшу увагу заслугують праці дра Юрія Краля, по
мішувані в часописі: „Sbornik osi. spoi. zemepisne“, або вида
вані окремо, як остання загальна ґеоґрафія п. заг. Podkarpatska 
Rus. Praha, 1924. Повна обєктивність і докладне знаннє предмету 
се прикмети писань згаданого автора.

Саме тепер вийшла друга ґеоґрафія Підк. України з під 
пера npotj). ґімн. в Ічіні на Чехах дра К  Матовшка. Складається 
вона зі вступу, 25 розділів та іменного реєстру. Скупа література 
подана на кінці. На вступі говорить автор, що його книжка п е р ш а  
подає доцільні інформації зі всіх ґеоґрафічних становищ, а також 
розбирає всі визначнійші питання, які ворушать край і чекають 
свого вирішення. На жаль книжка не оправдує наших ожидань 
тим більше, що автор мав нагоду бути на місци та інформуватися 
строго обєктивно. Полишаючи сторону фізичної ґеоґрафії, якої 
оцінку полишаю спеціялістам, встановлюся коротко на питаннях, 
які відносяться до антропоґеоґрафії. Саме в сій области автор кер
мується чисто партійними оглядами так, що деякі його вислови 
подібні зовсщ до статий з „Ceskeho Slova“, звідки все ллються 
помиї на тих, що сміють працювати в народнім дусі. На стороні. 
78 читаємо такі зразки ученої обективности: „Чеськосл. статистика 
1921 р. не робила ріжниці межи Русами й Русинами і вносила їх 
під одну рубрику „Kusove“ „ruska narodnost“. Вони самі й не 
знають ріжниці і називаються: „Рус“, „Русняк“, а рідко „Русшг1, 
хоч деякі чеськосл. владні круги сю назву підпирають. Імя „Русин“,
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русінский“, заводила бувша Австро-Угорщина, іцоби своїх руських 
горожан поставити з політичних причин окремо з боязни против су
сідньої Росії... Оставимо для ясности назву Русин, аніж би ми мали 
зі страхом писати імя „Рус“. — Наколи би автор хоч трохи був обек- 
тивний та читав відповідну етноґрафічну літературу, був би ді
знався, що назва Русин на ІІідк. Руси є давна та іцо її уживав 
у ХУЦ ст. Мих. Оросвеґовський. Про се я звертав увагу у фей
летоні ужгородської „Свободи“ у відповідь на замітку А. Петрова, 
що назва Русин е рідка. Назву Русин не потребувала заводити 
Австрія, бо вона звісна уже найдавнійшим нашим літописям„ 
а також уживає її і чеський літописець Даліміль.

Подібну „безсторонність“ , а крім сього повну іґнорандію 
автора, виказує уступ під заг. „Язикове питаннє“. Тут і перечи- 
слити тяжко його промахи супротив науки. Із речення: „Zdejśi 
ruśtina vlivem prilisneho vysunu na zapad odklanela se od velko- 
rustiny a podlehala sousednim a pribuznymu jazykum, na zapade 
slovencine, a na s v .  ukrajinskemu“, можна думати, що язик ііід к . 

Русинів був колись близький до великоруського. Зараз пізнійше 
поправляється він і каже, що то один із малоруських діялектів. 
На стор. 100 говорить, що граматика Авґ. Волошина з 1907 р. 
бере за літературну мову — польську! На стор. .101 подає до ві- 
домости, що анкета Академії Наук у Празі узнала язик Підк. Ру
синів як один з українських діялектів, але допоручувала правопись 
великоруську і що на сій основі підписаний зложив граматику, 
а др. В. Бирчак словар, коли тимчасом Академія Наук поручала 
етимольоґічну правопись О. Огоновського і ся правопись лягла 
в основу моєї граматики.

Нині в ґеоґрафії принято уживати номенклятуру того народа, 
який жиє на описуваній території. Автор не лиш що відступив 
від тої засади і старався уживати почехізованих назв, але часто 
перекручує їх. Претенсіонально заявляє в примітці до поіменного 
реєстру, що реєстр хоче бути показчиком правильних назв, а тим
часом від правильности йому дуже далеко, хоч дру Ю. Кральови, 
що найбільше наблизився до правильної номенклятури, робить 
докір за неправильність. Ось на прим, гора Пікуй в пасмі Зеле- 
меня всюди фіґуруе як Пікут(!) (стор. 24 і реєстр), Воронява — 
як Boronevo, Попадя як Popadija, Велика Палядь як Velka Pa
lata, Рокосов як Rokosov, і багато инших. Нарікаючи, що Мадяри 
понадавали ріжним’ селам окінченя-я замість ее або е, сам попадає 
в ті самі похибки, — хоч мав нагоду чути від підписаного вірні
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назви. На кінці подана найважнійша література предмету, але 
дуже скупа. Не подано там ні праць Петрова що до етнічного 
пересування наслідком турецьких війн, ні Бідермана, ні Головаць- 
кого, а чужі погляди навіть не зазначені, як чужі.

Наведені факти свідчать, як тяжко серед авторів, що зай
маються Підк. Русею, подибуються такі, що дійсно відносяться до 
всіх питань не лиш обективно, але й стараються дати пі# кождим 
оглядом солідну працю. В книжці находяться поза тим дуже інте
ресні дати, особливо коли автор підводить порівнання з датами 
цілої республики. Д р . Іван Панкевич.

Ґ р . С. 10. Вітте, В о с п о м и н а н і  я. T. І і II. „ С л о в о “—
А. Птшехонов — П о ч е м у  я не  э м и г р и р о в а л ?  „ Об е 

л и с к “.
Першу книгу написав царський достойник, великий патріот, 

але нелюблений при дворі і нарешті від нього усунений. Другу — 
persona grata російської „народолюбної“ інтеліґенції, також ве
ликий патріот і мимо найліпшої волі, також усунений від спів
робітництва з совітською владою, еміґрант malgré lui.

Обидві разом, сі дві книжки дають прекрасний образ р о с і й 
с ь к о ї  державности: одна — білої, друга — червоної, а в сути 
річи перенятої одним і тим самим духом, збудованої на одній 
і тій самій засаді.

Спомини С. В і т т е  носять подекуди анекдотичний характер, 
та про те (а може ч е р е з  те! )  кидають яскраве світло на ту 
систему, що звалася царатом. За кордонами Росії, особливо в Га
личині, було богато людий, що сю систему ідеалізували: чи то 
в оріґіналі (Романовіцина), чи в пляґіяті (Деникинщина). Під 
пером такого її закулісового діяча, як Вітте, ся система збуджує 
відразу і жах. Не ходить мені тут про „злочини“ і „насильства“ 
царату (тут большевики не дадуть себе випередити жадній „си
стемі“), мені ходить про ту моральну згнилизну і умову імпотен
цію царської камарілі, яка привела до катастрофи 1917 року.

Передовсім — особа царя. Правда, de mortuis..., але в той 
час, як Вітте писав свої спомини, Микола II ще жив. Що се 
була за людина? — Се була людина з „пересічною освітою ґвар- 
дійського полковника з доброї родини“ (ст. 3). Особливо він не 
терпів „осіб, твердих в своїх думках, словах і вчинках“ (15). Се 
була людина, яка все улягала протилежним впливам, якій в ні
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чому не можна було вірити, бо те, шо він нині хвалив, від того 
він відмовлявся завтра“ (311). Є леґенда про „миролюбство“ остан
нього царя. Вітте стверджує Противне. Він каже, іцо цар був 
вдачі „коли не войовничої, то в кождім разі, не спокійної і не 
миролюбної“ (225). А з приводу японської війни Вітте зауважае : 
„При нахилі Його (царя) прославитися, він в глибині душі бажав 
собі подібної війни. Я навіть думаю, що к о л и  б не  в и б у х л а  
в і й н а  з Я п о н і є ю ,  т о в и б у х л а б  н а  г р а н и ц і  з І н д і є ю,  
або  з Т у р е ч ч и н о ю “ (253). Про один із таких недійшлих ви
бухів оповіджено м. и. в мемуарах: в 1896 році — серед повного 
миру — через намову константинопільського російського посла 
Нелідова, цар рішив — захопити Боспор разом з турецькою сто
лицею, простим наскоком, „диверсійною бандою“, як сказали би 
ми тепер (89). Читача се може здивувати, але Вітте ні, бо „у нас 
в Росії, пише він, в висших сферах істнує пристрасть до завойовань, 
або красше до захватів того, що на думку уряду, „плохо лежіти 
(116). На знану гаґську конференцію для роззброєнь, скликану 
.1899 з ініціятиви царя, Вітте дивиться як на шопку : показується, 
що її скликав цар зі страху перед зброеннями (спеціяльно арти
лерійськими) Австрії, яких не могла випередити слаба фінансово 
Росія.

Державні справи були в руках банди пройдисвітів, як Без
образов (один з авторів японської війни), адм. Алексеев, Распутін, 
то що. Жінка Безобразова ніяк не могла зрозуміти „яким чином 
(її) Саша міг грати таку велику ролю (при дворі), невже ж там 
не знають і не зауважають — казала вона — що він напів бо
жевільний“ ? (165). Не ліпші були й инші, м. и. „чудотворець“ 
француз Філіп, предтеча Гришки Распутіна, який в м о в и в  ца
рицю, що вона носить під серцем сина! „Коли який не будь ду
рисвіт — пише Вітте з сього приводу — може вбити жінці в го
лову, що вона вагітна, і,коли ланка під сею суґґестією перебуває 
протягом девятьох місяців, то- чого ж не може перший ліпший 
вертипорох суґґерувати такій особі? А коли їй щось суґґеровано, 
то ся суґґестія передається її безвольному, хоч і прекрасному 
чоловікови, а сей чоловік необмежно розпоряджае долею величезної 
імперії, добробутом і навіть життем 140 міліонів людей“ (425).

Окружав себе сей „безвольний, хоч і прекрасний чоловік“ — 
„політичними пройдисвітами“ , чорносотенцями, „партією дикої 
і трусливої розпачи“ (245). Належав до них і адм. Бірілев, кон- 
трасіґнант (не знаючи його змісту) німецького-російського (потім
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анульованого) договору в Берке (1905 р.), де Микола II, с о юз ни к *  
Ф р а н ц і ї ,  обіцяв на випадок німецько-французького конфлікту* 
п р и й т и  н а  п о м і ч  Н і м е ч ч и н і !  Поступовання царя в сім ви
падку Вітте не годен зрозуміти. Він то думає, іцо цар „поступив як 
людина без чести“, то схиляється до думки Лямсдорфа, що цар 
„найправдоподібнійше не здавав собі справи з сути річи“ , що свід
чило би про феноменальне туподумство (ст. 427, 429).

Ще острійше критикує автор цілу верству, яка була під- 
кладом самодержавної системи, — „дворянство“. Він пише: „Біль
шість дворян, у державнім сенсі, уявляє жменьку деґенератів, які 
опріч світа особистих інтересів і заспокоєння своїх похотий... ні
чого не визнають“ (465).

Представники сеї жменьки і правили в Росії, допровадивши 
її протягом 23 років до японського і німецького погромів і до 
двох революцій...

М. и. характеризуючи К  Победоносцева Вітте каже, що се 
був чоловік „безумовно чесний в своїх помислах і особистих 
амбіціях, великого державного розуму, але н і г і л і с т и ч н и й  по 
своїй природі, н е ґ а т о р ,  крит ик,  в о р о г  т в о р ч о г о  п о л е т у “ 
(234).

Иншими словами — але в тім самім дусі — характеризує 
Вітте і инших діячів царату. Вони могли триматися лише силою, 
і імпонувати лише нею. „Не перед нашою ж культурою, — пише 
Вітте — не перед нашою ж бюрократичною церквою... схиляв го
лову світ“ (342).

Г о л о ю  с и л о ю  був царат на вні. Г о л о ю  с и л о ю  був він. 
у середині. Російська імперія не була чимсь орґанічним, вона була 
„конґльомератом ріжних народів, — читаємо в споминах — а тому 
властиво кажучи, Р о с і ї  не ма ,  є Російська імперія“ (116).

Влада, гола влада, сама влада, нічого крім влади, ніяких 
орґанічних звязків, ніяких прав — ось царська державність як 
її характеризує Вітте, або як казав О. Пушкін:

„В Россії нет закона,
бсть столб, а на столбе корона“. —

В „систему“ сеї державности не внесли ніякої зміни боль- 
шевики, тільки що замісць корони тепер там „серп і молот“... 
Добре про се оповідає П є ш е х о н о в .  Характеризуючи совітську 
державність, сей також великий патріот, вдячний Совітам за „со- 
бираніє русскіх земель“, — пише: »Коли в неї вглянутися, диво-
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збирає: ніякого цементу в ній нема і держиться вона в и к л ю ч н о  
с и л о ю  т и с н е н н я .  Скований нею нарід уявляє з себе бук
вально »людський порох«... Сі самі побоювання висловлювали ми 
і іцо до старої державносте«..., але тому вона і впала; стараючись 
тримати »народні маси в послуху виключно силою тиснення, була 
(царська влада) опрокинута ними«. Але тепер — робиться те 
саме. Тепер »нема не лише суспільної орґанізації, але й громад
ської думки. Нема не тільки політичних партій, але й обєдную- 
чих людий політичних гасел«. Правда, істнують совдепи, нрофсо- 
юзи, кооперація і пр., але для ІІешехонова — се лиш потемкін- 
ські села, декорації, установи, де порядкує призначена з гори бю
рократ; яка »все диктує, починаючи від виборів і кінчаючи уро
чистим пдспіваннєм інтернаціонала«.

] д а  Со в і т і  в? ї ї  теж нема, »бо члени (їх) призначаються«, 
бо на ізрах совітських — »все істотне — з гори передрішене«. 
Навіть сама всесильна комуністична партія ділае з наказу з гори. 
» 3 вигляду живий орґанізм, наділі — манекен, який говорить і ру
хається тому, що хтось сіпає за шнурок«.

»Що, — кінчить Пєшехонов, — в дійстности відчувають 
і думають многі міліони зорґанізованих в ній (совітській держав
ности) частинок — ніхто не знає, і не може довідатися. Але се 
може само собою виявитися«. Або в центрі повстане »передряга«, 
або »дитка«, що лучить бюрократію з масами — обірветься... Так 
як обірвалась вже для царату в р. 1917.

Свідоцтво обох авторів надзвичайно цінне. Вітте — сидів 
в самім центрі царського будівництва і був переконаний прихиль
ник абсолютизму (лібералів і революціонерів він зве »божевіль
ними«) ; Пєшехонов відіграв свою ролю в совітськім будівництві, 
і повний подиву до »державницьких« інстинктів теперішних панів 
Кремля, а одначе ...і один, і другий написали убійчі памфлети 
на російську державність; обидва звернули увагу на її Ахілеву 
ігяту — на голий прінціп влади, на страх перед всім орґанічним, 
спонтанно орґанізованим, на її безфундаментність, на аракчєїв- 
сько-ленінську, фельдфеблівську засаду »орґанізації« розтертої на 
порох людської маси — приказами з гори.

Особливо Галичанам варта познайомитися з книжками обох 
російських патріотів, яких неіцастє було тільки в тому, що вони 
були мудрійші від своїх сучасників.

Д. д.
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Д о н с к а я  Л і т о п и с ь  Лі 3. 1924 г. ї ї з д а н і е  Д о н- 
<з к о й И с т о р и  че  с к о й  К о м и с і и .  Белграді:». Ст. 380. 8°.

Під таким титулом виходить збірник матеріялів до новій- 
шої історії Донського Козацького Війська з часів революції 1917 
року і пізнійше. 3-й том збірника приносить цікаві матеріяли 
й до нашої історії Української Держави в 1918 році. Передовсім 
спомини А. В. Ч е р я ч у к и н а  „Донскіи делегацій на Украйну 
и вт» Берлина вь 1918—1919 гЛ  Ґенерал Черячукин був у 1918 
році послом Донського Війська у Київі (від травня місяця) й ви
їхав зовсім із Київа на початку 1919 року. В своїх споминах він 
докладно розповідає не тільки історію дипльоматичних відносин 
між Доном і Україною, але й дає цікаві спостереження що до 
українських справ взагалі. Автор був великий прихильник Укра
їни, в котрій бачив доброго сусіда й союзника його рідного Дону. 
Він різко обурюється проти тих російських політиків, які копали 
яму самостійній Україні, не розуміючи, що самі перші прова
ляться в ту яму і ще різче осуджує він тих Росіян, котрі во
ліли бачити пануваннє большевиків, ніж істнуваннє самостійної 
України. Осуджує він і представників Антанти, що допустили 
упадок української держави, піддавшись намовам та інтриґам Ро
сіян. Дуже обективно оповідає він про повстаннє проти Гетьмана 
й про порядки Директорії. Трапляються в нього фактичні помилки, 
але загальний тон дуже коректний і доброзичливий що до Укра
їни ; сим його спомини дуже корисно відріжняються від більшості! 
російських мемуарів про часи 1918—1919 років.1)

В такому ж обєктивно-прихильному тоні писана й велика 
статя К. П. К а к л ю г и н а  »Донской Атамаїгь П. Н. Красновь 
и его время«, де знову знаходимо чимало матеріялу про україн
сько-донські відносини, особливо в розділі »Отношенія между До- 
номгь и Украиной«. Тут знову підкреслюється й осуджується »не
примиримо-ворожа позиція« провідників Добровольчої Російської 
Армії до України та їх сліпа політика ворогування до українсь
кого національного руху.

М. и. ґен. Черячукин згадує, що Гетьман, на його думку, за
надто потурав в останніх місяцях 1918 р. російським елементам, субси
діював через ґен. Ч. т. зв. „південну армію" і попав у повну залежність 
від російських Добровольців по проголошенню федеративного маніфеста, 
З другої сторони ґен. Ч. вказує на велику силу українського націона
лізму і безсилість російської меншости на Україні. Та сі моменти спо
минів уже підкреслені як еміґрантською (Укр. Студ.), так і краевою 
пресою. Р е д.
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В статі „Южная Армія. Краткій историческій очеркъ“ П. 
І. З а л е с ь к и й  оповідає історію сформування й короткої діяльносте 
т. зв. ІОжної Армії, орґанізованої з дозволу й на кошти україн
ського правительства в осени 1918 р. на Вороніжсько-Донському по- 
граничу; армія ся складалася з добровольців-Росіян і мала служити 
для проти-большевицьких операцій в контакті з Доном; між иншим 
формуваннем сієї армії малося на увазі притягти й зосередити 
російські військові елементи, яких було багато на Україні й дати 
вихід їх активности в напрямку, який міг бути корисним для 
української держави, і взагалі позбутися тих непевних та неспо
кійних елементів. Як і всі російські добровольчі армії, „Южна 
Армія“ виявила себе мало дисціплінованою й боєздатною силою 
у справжній війні. Ґен. Залеський, як учасник і свідок, подає 
сьому дуже яскраві докази з своїх споминів.

Нарешті в статі М. П. Ч у б и н с ь к о г о  „На Дону“ маємо 
дуже цікаві матеріяли про відносини до України й до Кубані 
з боку Денікинського правительства. Автор — бувший міністр 
юстиції й сенатор української держави — опинився по упадку 
сієї держави на Дону і війшов у склад утвореного на Дону „Пра
вительству юіцого Сената“. Але йому не могли подарувати його 
участи в українському правительстві і в денікияській пресі поя
вилися напади на нього за його „ґвалтовну українізацію“, за „бо
ротьбу з російською мовою«, за його статі в київських часописах 
ніби „повні ненависти до всього російського“. Даремне викручувався 
наш хитрий землячок, що умів добре пристосовуватися до всяких 
режімів, даремне виправдувався, що він не переслідував Росіян, 
а навпаки, був до них дуже толерантний, російську ж мову навіть 
обороняв, — йому слушно не вірили, як перевертню, і на дені- 
кинській службі він залишався весь час під підозріннєм. Огір- 
чений сим він тепер у своїх споминах дуже різко обурюється 
проти політики Денікина що до України й Кубані. Але для нас 
не так цікаві його власні міркування що до сього, як ті документи, 
які він наводить або цитує. Отже довідуємось, що ґен. Денікин 
видав у серпні 1919 р. наказ „не заміщати посад у цивільній 
службі в Малоросії особами, які служили за Гетьманського або 
Українського правительства“ („Українським тут називається спе- 
ціяльно правительство Директорії). Скликане на надзвичайну на
раду „Особое Совіщаніе“ (властиво — цивільне правительство 
Денікина) постановило 24 серпня 1919 р. поширити сей наказ 
в тім розумінню, що ухвалило „безумовно заборонити“ призна-
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чення на посади не тільки осіб, які служили за Гетьмана або за 
Директорії, але й' тих, що були „замечены въ приверженности къ 
политическому направленій)“ Гетьманського та Директоріятського 
урядів! Окремою постановою воно ухвалило не призначати „в ма
лоросійські губернії на посади ґубернаторів, віце - ґубернаторів 
і начальників повітів — осіб, що служили за Гетьмана або за 
Директорії (ст. 273).

Денікин дословно затвердив постанову своїх міністрів та ще 
додав з боку: „БохЬе детальныхъ указаній дать не могу, но пре
следовать украиноманію буду неукоснительно“ (ст. 274).

Взагалі 3-ій том „Донской літописи“ подає багато дуже ці
кавого для нас матеріялу і майбутньому історикови української 
державности 1918—1919 років доведеться звернути на нього 
пильну увагу. Д . Дорошенко.

\
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Нові книжки.
{П росим о авторів і видавців надсилати книжки для зазначування в сій

рубриці).

Альфопл Доде. Сафо. Роман 
з парижського життя. Т. I—II. Пе
реклад з франц. мови Бор. Чор
ного. З передмовою дра Грицая. 
(Видавництво „Чайка“). Відень, 
1924. Ст. Х Х +104+120, 8<>.

Ґю де Monacan. М о н т-0 р і о л ь. 
Роман. Т. I—II. З французького 
переклав М. Шраг. З передмовою 
дра О. Грицая. (Видавництво 
„Чайка“). Відень, 1924. Ст. XVIII +  
174 +  180, 8°.

/'. Фльобер. С а ям бо. Ро
ман. Переклав з франц. мови Б. 
Чорний. Т. I—III. З передмовою 
дра О. Грицая. (Видавництво 
„Чайка“). Відень, 1924. Ст. XVIII +  
154 +  140 +  144, 8°.

А. К уприн.  О с т а н н я  л ю
бо в  ц а р я  С о л о м о н а .  (Суляміт). 
Переклав В. Супранівський. Коло
мия, 1924. Ст. 96, 8°.

Евеен Яворовський. З р а д н и к .  
Траґедія на 5 дій. (Видавництво 
„Трембіта“). Коломия, 1925. Ст. 
24, 80.

О. Д щ еш о. Л і т о п и с  у к р а 
ї н с ь к о ї  р е в о л ю ц і ї .  Матерія ли 
й документи до історії укр. рево
люції. Т. II, кн. 5. 1917—1923. 
Львів, 1924. Ст. 398, 4°.

Др. Б. Барвінський. В е л и к а  
й Ма л а  У к р а ї н а ,  Львів, 1925. 
16 ст. мал. 8°.

М. П авличук. К о р о т к а  а н а 
т омі я.  Ч. 1. З передмовою акад.
А. Старкова. (Україн. громадський 
видавничий фонд). Прага, 1925. 
Ст. 114, вел. 8 \

1. Івасюк. К у б а н ь .  Еконо- 
мичний нарис. (Укр. громад, вид. 
фонд). Прага, 1925. Ст. 118, вел. 8°.

Др. Я . Я рем а . П р о в і д н і і д е ї  
ф і л ь о с о ф і ї  T. М а с ар и  к а. (Укр. 
громад, вид. фонд). Прага, 1925. 
Ст. 78, мал. 8°.

L·’ a r t  u k r a i n i e n  m o d e r 
ne.  С у ч а с н е  у к р а ї н с ь к е  ми
с т е ц т в о .  Вин. 1. Les artistes du 
studio de Prague. Група пражської 
студії. (Укр. гром. вид. фонд). 
Прага, 1925. Ст. 14 ,4е. (31 репрод.).

Проф. Др. О. Колесса. 1) Пог
ляд на історію українсько-чеських 
взаємин від X до XX в. Прага,
1924. Державна друкарня. Ст. 16, 
вел. 8°.

2) Погляд на історію укр. мо
ви. Прага, 1924. Ст. 44, вел. 8°.

С. Кабаровська. Т а р а с  Па 
с т у ш о к ,  сцен, образок для діто- 
чих театрів. Львів, 1925. „Добра 
Книжка“. 55 вип. Ст. 32, мал. 8°.

К л. Квітка. П р о ф е с і о н а л ь 
ні  н а р о д н і  с п і в ц і  й м у з и 
к а н т и  на  У к р а ї н і .  Програма 
для досліду їх діяльности й по
буту. (Українська Академія Наук).
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Київ, 1924. Ст. 114, вел. 8°, (лі- 
тоґр).

П. І. Руліп. У к р а ї н с ь к а 
п і с н я  в с т а р о в и н н о м у  р о 
с і й с ь к о м у  с п і в а н н и к у .  І -  IV. 
(Українська Академія Наук). Київ,
1924. Ст. 52, 8°.

В. Демлпчук. Гнат (Ватро-  
с л а в )  Я ґ і ч  (1838—1923). Корот
кий нарис його життя й наукової 
діяльности. (Українська Академія 
Наук). Київ, 1924:. Ст. 22, 8П.
 ̂ Р о с і й с ь к о - у к р а ї н с ь к и й  
с л о в н и к .  Т. І. А—Ж. (Україн
ська Академія Наук). Редактори:
В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінг 
ченкова. Голов, ред. А. Кримський.

Київ, 1924. Ст. ХУІ+290, вел. 8°..
Ів. Франко. Смерть Каї на .  

Вступна стаття П. Филиповича. 
(Вид. „Слово“). Київ, 1924:. Ст. 68, 
мал. 8°.

їр . їре/оровіч. Б у к о в и н 
с ь к е  с е л я н с т в о  в ярмі .  (Ви
дави. „Нове Село“). Відень, 1925. 
Ст. 80, 8°.

О б є д н а н н я ,  неперіодичні 
збірники статтей на теми політич
ні, економічні й культурні. Кн. І. 
Відень, 1924. Ст. 96, 8°.

П ід  р о з в а г у  п р а в о с л а в -  
н и м. Про конечність обнови пра
вославної церкви. Кремянець, 1925. 
Ст. 20, 32°.

Надіслані журнали.
Н аш  Світ,  ілюстрований лі

тера урний і понул. науковий 
тижневик. Варшава, 1924, ч. 13—20,
1925, ч. 1—2.

L ’O r i e n t  L i b r e ,  organe de 
l ’Union des Associations des Etu
diants Emigrés des Nations de 
l ’Europe Orientale. Прага, 1924, 
ч,. 2—3.

У к р а ї н с ь к и й  С т у д е н т ,  
орган вільної думки українського 
студенства. Прага, 1924.

М о л о д а  У к р а ї н а ,  ілюстро
ваний часопис для молодіжи. 
Львів, 192“). Ч. 1 - 2 .

Світ Д и т и н и ,  ілюстрований 
журнал для дітий. Львів, 1925. 
Ч . 1 .

С і л ь с ь к и й  Сві т .  Ілюстро
ваний господарський часопис, 
Львів, 1925. Ч. 1.

С т а р а  У к р а ї н а .  Часопис 
історії і культури. Львів, 1925. 
Ч. 1-2.

Т е х н і ч н і  В і с т и .  Ілюстр. 
місячник, присвячений всім галу
зям технічного знання. Львів,
1925. Ч. 1.

К у л ь т у р а .  Журнал культур
ного, суспільного й політичного 
знання. Львів, 1925. Ч. 2.

Н а ва рт і .  Незалежний орган 
україн. культурного і церковного 
відродження. Володимир Вол. 1925. 
Ч. 1—3.
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До наши$ передплатників.
Просимо всіх П. Т. передплатників вирівиувати рахунки по 

одержанню книжки, бо ми мусимо все платити готівкою.

Всі наші передплатники мржуть дістати по значно зниже
ній ціні, бо тілько по 50 сот., повість Ю. О п і л ь с ь к о г о :  
„В царстві золотої свободи“ та повість М. Н о в а к о в с ь к о г о :  
„На зор і“. На почтову оплату треба долучити за одну книжку 
15 сот., за обидві 40 сот., рекомендація окремо.

Можна у нас замовляти також комплєти ЛНВ. за рр. 
1922—1924 (по 2 зол. книжка) та передвоєнні. Останні по 50 
сот. книжка.

Вступайте в члени: „Української Видавничої Спілки, коопе
ративи з обмеженою порукою“ (у Львові, ул. Руська, 18/1). 
Один уділ виносить 10 золотих. Можна брати більше число 
уділів.

Д ирекція Укр. Видавничої Спілки.

Вже вийшла дальша частина 
„ЛІТОПИСУ

УКРАЇНСЬКОЇ 
РЕВОЛЮЦІЇ"
О. ДОЦЕНКА.

Ся частина дотикає унраїнсько польських взаємин за час від 

І9ІЬ'— 1920 р. Обіймає 25 арнушів друку 4° і коштує 20 зол.

Виключне право продажі

в „Червоній Калині“,
; = = =  Л ьв ів ,  \?л. Ру сьц а ,  18/1. ZZHZZZZZIZ
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„Молода Україна“,
ілюстрований місячник для 

молодіжи,

виходить у  Львові п ід  р ед а к 
ц ією  М ихайла Таранька. 

Ж урнал містить у  кож дом у чи
сл і р іж н і статі з  царини спорту, 
ФІлятелістики, культури і мистец
тва. Є також  постійний в ід д іл  

ш а х ів .
Д о к ож дого чи сла є  додаток , 

який по році б у д е  творити  
о бем и сту  книж ку.

Р ічна п ередплата в краю ви
носить 12 зо л о т и х .  

П оодиноке чи сло к ош тує 1 зл. 
Д л я  А мерики й К анади  3 дол. 

А др еса  Р едак ц ії й А дм ін істр а
ц ії:  Видавництво „Молода  
У к р а їн а “ Л ьвів, ул . Зім о- 

ровича, ч. 3.

К ож да  у к р а їн сь к а;р оди н а  п о 
винна передплачувати

„Світ Дитини“,
ілю стрований місячник д л я  д і 
твори, який виходить у ж е 6 
рік у  Л ьвові п ід  р едакц ією  н а 

родного учителя М ихайла 
Таранька  

Сей ж урналик призначений г о 
ловно для  дітвори у  в іц і в ід  
5 - 1 0  літ. В елике число обр аз-  
ків і добірний  зм іст  за ц ік а 

влять к ож ду дитину.
Р ічна передпл ата  в краю в и 

носить 6 золотих. 
П оодиноке число кош тує 50 сот. 
Д ля Америки й К анади  1 дол .

50 цент.
А д р еса  Р едак ц ії і А дм ін істр а
ц ії : В идавництво . ,  С в і т Д и 
т и н и “ , Львів, ул . Зім оро- 

впча, ч. 3.

ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИМ

ВІСТНИК
місячник літератури, науки й суспільного життя,

виходить у 1925 р. книжками в обємі 6 аркушів друку і коштує мі
сячно 2 зол., піврічно 10 зол., річно 20 зол. — За границею 4 дол.

Видає: У к р а їн с ь к а  В ид авнича С піл ка.

Р е д а к ц і я  й а д м і н і с т р а ц і я  у Л ь в о в і  м і с т и т ь с я  
при ул. Чернецького, ч. 24.

Всякі письма, рукописи, книжки й передплату висилати тудиж 
на адресу Вол. Г н атю к.а. На відповідь належить залучувати 
почтові марки. Рукописи мають бути чйткі, писані на однім боці 
та мати широкі рядки. В справі дрібних віршів редакція не пере
писується. Автори, не повідомлені до двох місяців про приняттє 
рукописів до друку, можуть відобрати їх, надіславши марки на 
оплату порта. Такі рукописи переховуються найдовше пів року.

Всякі грошеві претенсії журнала до передплатників платні и заскар- 
жувані у Львові. Хто не повідомить адміністрації. Окремим листом, що пе
рестає передплачувати журнал, відповідає за всі вислані йому книжки.

Редаґує комітет. За редакцію відповідає: Володимир Гнатюк.
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